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คํานิยม
ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺒﻊ ﻫﺪﺍﻩ
อิสลามคือสัจธรรมที่เปนวิถีชีวิตอันครอบคลุมและมีความบริบูรณรอบดานของมนุษย ดังนั้น จึง
เปนภารกิจสําคัญของมนุษยทุกหมูเหลาที่จะตองศึกษาเรียนรูหลักคําสอนอิสลามอยางเขาถึงและถูกตอง
ทั้ ง นี้ เพราะอิ ส ลามเป น ศาสนาแห ง คํ า วิ ว รณ ที่ ม าจากอั ล ลอฮฺ  ที่ ส ามารถเข า ใจโดยสติ ป ญ ญา ทุ ก
บทบัญญัติใ นอิสลาม ลว นสอดคลองกับสามั ญสํานึ กของมนุษ ยแ ละไมขั ด แยงกับสติป ญญาที่สมบูรณ
ในขณะที่สามัญสํานึกของมนุษยและสติปญญามีความตองการการชี้นําจากอัลลอฮฺ ผูทรงสรางสากลจักรวาล
การอยูรวมกันอยางสันติกับชนตางศาสนิกในทัศนะอิสลามแลว ถือเปนความจริงของสังคมมนุษย
ในทุกยุคทุกสมัย การอยูรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ จะเกิดขึ้นได ก็โดยการมีสมาชิกในสังคมมีความรู มี
ขอมูลที่ถูกตองและมีความสามารถในการเลือกแนวทางที่เปนประโยชนสูงสุดสําหรับตนเองและสังคม
อาจารยมั สลัน มาหะมะ และทีมนัก วิชาการผูทรงคุ ณวุฒิ ได ใ ชความวิริย ะ อุตสาหะ เรียบเรี ย ง
หนังสือ “อิสลาม วิถีแหงชีวิต”เลมนี้ โดยไดรวบรวมสารัตถะอิสลามมารอยเรียงอยางเปนระบบ เหมาะ
สําหรับการเก็บเกี่ยวเอาสาระแหงปญญาเหลานี้ สําหรับการแสวงหาความรูขอมูลเพื่อเปนสมาชิกของสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
ผมขอชื่นชมในงานเขียนชิ้นนี้ของอาจารยมัสลัน มาหะมะและทีมนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิทุกทาน
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนคุณงามความดีแกทุกฝาย และขอแนะนําใหผูใฝหาสัจธรรม กระหายความรู
ลองลิ้มรสสาระปญญาในหนังสือเลมนี้ดวย

ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
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คําขอบคุณ
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  ผูทรงอภิบาลสากลโลก ขออัลลอฮฺทรงประสาทพร
และความสันติแดนบีมูฮัมมัด  บรรดาวงศวาน และเหลาเศาะฮาบะฮฺของทาน ตลอดจนบรรดาผูเจริญรอย
ตามแนวทางของชนเหลานั้นดวยดีและสมบูรณจวบจนวันแหงการตัดสิน
หนั ง สื อ “อิ ส ลามวิ ถี แ ห ง ชี วิ ต ” เล ม นี้ สํ า เร็ จ ได นั้ น ส ว นหนึ่ ง มาจากความร ว มมื อ จากอาจารย
ผูทรงคุณวุฒิหลายทาน -หลังจากไดรับความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  - ซึ่งยินดีเสียสละเวลาดวยความสํานึก
ในหนาที่และมุงมั่นตั้งใจถายทอดความรูเพื่อเปนวิทยาทานและเกร็ดความรูสําหรับผูอานทุกทานในการ
สรางความเขาใจแกนแกนของอิสลามซึ่งมีการศึกษาคนควาจากแหลงอางอิงที่เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
อาจารยผูทรงคุณวุฒิผูเปนสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้ไดแก
ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึ่งไดกรุณามอบบทความ 3 เรื่อง
ไดแก 1) ความรูตามทัศนะอัลกุรอาน โดยอ.นัศรุลลอฮฺ หมัดตะพงศ1 และอ.มาหามะรอสลี แมยู2 ไดกรุณา
แปลสรุปจากตนฉบับภาษามลายู 2) ความรูและความเขาใจแกนแกนของอิสลามคือรากฐานแหงสันติภาพ
และ 3) หัจญ : องครวมแหงสาสนสันติภาพและผลประโยชนของประชาชาติ
อ.อับดุลรอฮฺมาน จะปะกียา3 กับบทความเรือ่ ง “หลักการศรัทธาในอิสลาม”
อ.เจะเหลาะ แขกพงศ4 กับบทความเรื่อง “หลักศาสนบัญญัติในอิสลาม”
ดร.ดลวานะ ตาเยะ5 นายทิวากร แยมจังหวัด6 และ นางสาวซุลฟา แวดอเลาะ7 ไดรว มเขียนบทความ
1) อิหฺซานและผลตอวิถีชีวติ และ 2) หลักนิติศาสตรในอิสลาม
อ.ซาฟอี บารู8 ไดเขียนบทความเรื่อง “อิสลามกับกระบวนการสันติภาพ”
ผศ.ดร.อิบรอเฮ็ม ณรงครักษาเขต9 ไดเขียนบทความเรื่อง “อิสลามกับระบบการศึกษา”
อ.อับดูเลาะ อูมา10 กับบทความ “อิสลามกับระบบการเมืองการปกครอง”
อ.ณรงค หัศนี11และอ.ซาการียา12 กับบทความ “อิสลามกับระบบเศรษฐกิจ”
1

อาจารยประจําสาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

2

เจาหนาทีค่ ณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

3

หัวหนาสาขาวิชาอุศลุ ดุ ดีน(หลักการศาสนาอิสลาม) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

4

รักษาการรองผูอํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

5

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

6

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

7

นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

8

ผูอํานวยการสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

9

หัวหนาภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

10

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

11

หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรและการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

12

หัวหนาสาขาวิชาชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
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อ.ฏ็อบรอนี บิลลาเตะ13 กับบทความ “หลักการเชิญชวนทําความดีและหามปรามความชั่ว”
ดร.มุฮําหมัดซากี เจะหะ14 กับบทความ “บทลงโทษในอิสลาม” และบทความทั้ง5 เรื่องในบทที่ 5
อ.มูฮํามัดนาเซร หะบาแย15 อ.สุวิทย หมาดอะดัม16 อ.อิบรอฮีม อาแล17 อ.อุษมาน อิดรีส18 และ
อ.อับดุลการีม มะซา19 ซึ่งไดกรุณาเสียสละเวลาตรวจทานและแกไขตนฉบับใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณทุกทานและขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีตลอดจนไดรับการบันทึกในแฟมสะสม
แหงความดีในวันแหงการตัดสินดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยิ่ง ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ไดกรุณารับเปนเจาภาพจัดพิมพและเผยแพรหนังสือเลมนี้ พรอมทั้งกระตุน
ผูเขียนไดเรียบเรียงหนังสือเลมนี้จนสําเร็จเปนรูปเลม
ขอขอบคุณ ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา อีกครั้งหนึ่งที่ไดกรุณา
เขียนคํานิยมอันทรงคุณคายิง่ ตลอดจนเปนแรงบันดาลใจและสรางจุดประกายแกผูเขียนดวยความเมตตาและ
กุศลเจตนามาโดยตลอด
ขอขอบคุณครอบครัวมาหะมะทุกคน ที่เริ่มตนดวยคุณลุตฟยะห(ภรรยา)และลูกๆ ทั้ง 7 คนไดแก
นายนัซมี (16ป) ดญ.อัฟนาน (14ป) ดช.อูซามะห (12ป) ดญ.อามานี (10ขวบ) ดญ.มุมีนะห (8ขวบ) ดญ.อิมติ
นาน (6ขวบ) และดญ.มุสลิมะห (4ขวบ) ที่คอยใหกําลังใจพรอมทั้งชวยสะกิดเตือนใหผูเขียนสานงานเขียน
เลมนี้อยางตอเนื่องจนสามารถออกเปนเลมได
ผมใครขอบคุณทุกทานทั้งที่เอยนามและไมเอยนาม ซึ่งอาสาทุมเทเปนสวนหนึ่งของหนังสือเลมนี้
โดยมุงหวังสรางคุณูปการมอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับอิสลามแกผองเพื่อน ทั้งเพื่อนรวมศาสนาและเพื่อน
ตางศาสนิก สูการจรรโลงสังคมสันติสุขที่ถาวรและยั่งยืน

13

หัวหนาฝายวิชาการและการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา

14

รองคณบดีคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

15

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

16

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

17

หัวหนากองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

18

เจาหนาที่กองกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

19

เจาหนาทีก่ องกิจการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

3

สารบัญ
บทที่ 1 มโนทัศนอิสลาม
1.1 ความรูตามทัศนะอัลกุรอาน
1.2 ความรูและความเขาใจแกนแกนของอิสลาม คือรากฐานแหงสันติภาพ
1.3 อิสลาม คือคุณคาและอารยธรรมอันสูงสงของมนุษยชาติ
1.4 ไมมีการบังคับ แกนแทแหงสาสนอิสลาม
1.5 ชีวประวัติของนบีมูฮัมมัด คือแบบอยางการมีปฏิสัมพันธที่ดีงามกับสังคมมนุษย
บทที่ 2 แกนแกนของอิสลาม
2.1 หลักการศรัทธาในอิสลาม
2.1.1 การศรัทธาตออัลลอฮฺ
2.1.2 การศรัทธาตอบรรดาเทวทูต (มะลาอิกะฮฺ)
2.1.3 การศรัทธาตอบรรดาคัมภีร
2.1.4 การศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต
2.1.5 การศรัทธาตอวันปรโลก (วันกิยามะฮฺ)
2.1.6 การศรัทธาตอกฏสภาวการณของอัลลอฮฺ (กอฎอและกอดัร)
2.2 หลักศาสนบัญญัติ
2.2.1 เจตนารมณของอิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี)
2.2.2 เอกลักษณของอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ
2.2.3 ประโยชนของอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ
2.2.4 การปฏิญาณตน: ไมเคารพสักการะตอสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ
2.2.5 สารัตถะคําปฏิญาณ: หลุดพนจากทุกสิ่งสูการจํานนตอพระเจาแตผูเดียว
2.2.6 การละหมาด: เสาหลักของศาสนาอิสลาม
2.2.7 การถือศีลอด: โลหปองกันความชัว่ อนาจาร
2.2.8 การจายซะกาต: ขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนทรัพยสิน
2.2.9 การบริจาคทานอาสา (เศาะดะเกาะฮฺ)
2.2.10 การประกอบพิธีหจั ญ: สูงสุดของอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ
2.2.11 หัจญ องครวมแหงสาสนสันติภาพและผลประโยชนของประชาชาติ
2.2.12 ปรัชญาหัจญ
2.3 หลักการคุณธรรมและจริยธรรม (อิหฺซาน) และผลตอวิถีชีวิต
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บทที่ 3 โครงสรางและองคประกอบของอิสลาม
3.1 อิสลามกับกระบวนการสันติภาพ
3.2 อิสลามกับระบบการเมืองการปกครอง
3.3 อิสลามกับระบบการศึกษา
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บทที่ 1

มโนทัศนอิสลาม
ความนํา
เนื้อหาสําคัญในบทแรกนี้จะพูดถึงมโนทัศนอิสลามที่เนนและใหความสําคัญกับการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู ซึ่งถือเปนรากฐานแหงสันติภาพ นอกจากนี้ยังกลาวถึงบทบาทของอิสลามตอการสราง
อารยธรรมของมนุษย จุดยืนของอิสลามตอการเขารับอิสลามของชนตางศาสนิกที่ประกาศในอัลกุรอานอยาง
ชัดเจนวาไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา และตนแบบการใชชีวิตของนบีมูฮัมมัดในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยยึดหลักสันติวิธีและสันติภาพ
1.1 ความรูตามทัศนะอัลกุรอาน
บทนํา
ตามทัศนะอัลกุรอาน ความรูและอิสลามนั้นเปนสิ่งเดียวกันที่ไมสามารถแยกออกจากกัน ความรู
และอิสลามคือสัจธรรมของศาสตรแหงการดําเนินชีวิตที่มีมานับตั้งแตปฐมคําสอนจนถึงคําสอนสุดทายของ
อิสลาม และจะคงเปนเชนนี้ตลอดไป ดังเห็นไดจากอายะฮฺแรกที่ประทานลงมาคืออายะฮฺที่มีความหมายวา
“จงอานเถิด” เพราะการอานถือเปนเเงื่อนไขหลักของการศึกษาหาความรู อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“1) จงอานเถิด(โอมูฮัมมัด)ดวยพระนามแหงพระผูเปนเจาของเจาผูทรงบังเกิด 2) ผูทรงบังเกิด
มนุษยจากกอนเลือด 3) จงอานเถิด และพระเจาของเจานั้นทรงการุณยิ่ง 4) ผูทรงสอนการใชปากกา 5) ผู
ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (อัลกุรอาน 96 :๑-๕)
อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส(ขออัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานแกทานทั้งสอง) กลาววา “อายะฮฺ
แรกๆ ในอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาคือซูเราะฮฺอัลอะลัก ที่เริ่มจากประโยคที่วา “จงอานดวยพระนามแหง
พระผูเปนเจาของเจาผูทรงบังเกิด” จนถึงประโยค “ผูทรงสอนมนุษยในสิ่งที่พวกเขาไมรู”
เมื่อศึกษาวิเคราะหกลุมอายะฮฺแรกขางตน จะพบวามี ๕ คําที่กลาวซ้ํากันจํานวน 2 ครั้ง คือ
๑. อิกเราะอฺ (ﺮﹾﺃ )ِﺍ ﹾﻗหมายถึง จงอานเถิด
การอานถือเปนคําบัญชาแรกที่อัลลอฮฺทรงบัญชาแกมนุษยผานคําปฐมวิวรณ(วะหฺยุ) ที่ประทานแก
นบีมูฮัมมัด 
๒. รอบบิก (ﻚ
 ﺑﺭ ) หมายถึง พระผูเปนเจาของเจา
อัลลอฮฺ  เทานั้นเปนพระผูเปนเจาของสรรพสิ่งในสากลจักรวาล
๓. เคาะลัก (ﻖ ﺧﹶﻠ ) หมายถึง การบังเกิด
การบังเกิด คือการกระทําแรกของอัลลอฮฺ  ที่สอนใหแกบาวของพระองคเพื่อใหทราบวา อัลลอฮฺ
 เทานั้นเปนผูบังเกิดและทรงสรางสรรพสิ่งในสากลจักรวาล
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๔. อัลอินซาน (ﺎﻥﻧﺴ )ﺍﻹหมายถึง มนุษย
มนุษยคือสารัตถะสําคัญและเปาหมายสุดทายของคําสอนในอิสลาม
๕. อัลละมะ (ﻢ ﻋﻠﱠ ) หมายถึง ทรงสอน
การสอนคือการกระทําที่สองของอัลลอฮฺ  ที่กลาวถึงในปฐมอายะฮฺนี้เ พื่อใหมนุษ ยทราบวา
อัลลอฮฺ  เ ทานั้นเปนผูสอนใหมนุษยเกิดการเรียนรู
อิกเราะอฺ (จงอาน)
นับเปนสิ่งที่อัศจรรยยิ่งเมื่อพบวาคําแรกในปฐมอายะฮฺที่ประทานลงมานั้นคือคําวา “จงอานเถิด”
และไดกลาวซ้ําอีกครั้งในคําแรกของอายะฮฺที่สาม และที่สําคัญมีรายงานจากอัลบุคอรีย / ๓ และมุสลิม
/๔๐๓ บันทึกวา กอนที่อายะฮฺ “จงอาน” จะประทานลงมา ญิบรีลไดกําชับสั่งใหทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัด
อานโดยรับสั่งวา ”จงอาน” ถึงสามครั้งสามครา แตทุกครั้งทานนบีมูฮัมมัดไดตอบวา “ฉันอานไมเปน” แมน
สิ่งที่ทานนบีมูฮัมมัดกลาวนั้นเปนความจริง(เพราะนบีไมสามารถอานออกเขียนได) แตการที่ญิบรีลได
คะยั้นคะยอและเคี่ยวเข็ญใหทานอานนั้น เปนการบงบอกอยางมีนัยวา อิสลามไมอนุญาตใหมนุษยตกอยูใน
สภาพการไมรูหนังสืออยางเด็ดขาด เหตุนี้จะเห็นวาทุกครั้งที่ทานนบีมูฮัมมัดตอบวา“ฉันอานไมเปน” ญิบรีล
ก็จะกอดและรัดตัวทานอยางรุนแรงทุกครั้ง การกระทําของญิบรีลชี้ใหเห็นวาญิบรีลไมพอใจเปนอยางยิ่งที่น
บีมูฮัมมัด  ในฐานะนบีของ อัลลอฮฺ เพื่อมวลมนุษยชาติเปนผูไมรูหนังสือ ทั้งนี้เนื่องจากนบีตองเปน
ตนแบบและสรางจุดประกายที่สามารถนํามนุษยใหหลุดพนจากพันธนาการความไมรูหนังสือสูวัฒนธรรม
แหงการอานและการเรียนรู และทั้งหมดนี้คือแกนแทของความรูในทัศนะอิสลาม สุดทายญิบรีลก็ไดสอน
ทานนบีมูฮัมมัดดวย ๕ โองการแรกใน ซูเราะฮฺอัลอะลัก นั้นคือ “จงอานเถิด(โอมูฮัมมัด)ดวยพระนาม
แหงพระผูเปนเจาของเจา พระผูทรงบังเกิด” ซึ่งทําใหเราทราบวา การออกคําสั่งดวยคําวา “จงอาน” ไดมีการ
ทวนซ้ําในปฐมคําสอนของอิสลามจํานวน 5ครั้งดวยกัน 3 ครั้งแรกเปนคําสั่งใชของญิบรีล ในขณะที่ 2 ครั้ง
หลังเปนคําวิวรณที่ถูกจารึกในอัลกุรอานเพื่อใหมนุษยชาติไดทวนอานจนกระทั่งวันปรโลก(กิยามะฮฺ) จะมี
คํ าสอนอื่ นๆอีก บ า งไหม - ไมว า ในรู ป แบบของคัมภีร ทฤษฎี ปรั ชญาและแนวคิ ด - ที่ กําชั บ ให มนุ ษ ย
ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ กั บ การอ า นและการเรี ย นรู เ หมื อ นดั ง ที่ ป รากฏในปฐมอายะฮฺ ข องการ
ประทานอัลกุรอาน
“จงอาน” คําแรกของอายะฮฺแรกเปนประโยคคําสั่งที่มีเนื้อหาครอบคลุมโดยไมเจาะจงและปราศจาก
กรรมรองรับตามหลักการใชภาษาทั่วไป แมนพอจะเขาใจไดในที่นี้วา เปนการสั่งใหทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัด
 อาน อัลกุรอาน แตปฏิเสธไมไดวาคําสั่งใหอาน ณ ที่นี้ยังหมายรวมถึงการอานเครื่องหมายตางๆ ที่เปน
สัญลักษณความปรีชาสามารถของอัลลอฮฺ(อายาต) ทั้งที่เปนในลักษณะของอายะฮฺที่ประทานลงมาและถูก
บันทึกเปนลายลักษณอักษรในอัลกุรอาน หรือในรูปแบบของวัตถุหรือสรรพสิ่งที่พระองคทรงสรางและ
สามารถมองเห็นดวยสายตา ดังเชนทองฟาและแผนดิน ภูเขาและทะเล ดวงดาวรวมถึงกลางวันและกลางคืน
และสรรพสิ่ง ซึ่งลวนเปนเครื่องหมายที่บงบอกถึงการมีอยูและความปรีชาสามารถของอัลลอฮฺ
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“จงอานดวยพระนามแหงพระผูเปนเจาของเจา พระผูทรงบังเกิด”
นัยสําคัญของคําสั่งใชในปฐมอายะฮฺนี้ สรุปไดดังนี้คือ
๑. รูปแบบหรือวิธีการอาน
การอานเปนบอเกิดแหงวิทยปญญาและเปนตนกําเนิดแหงความดีงาม แตบางครั้งเราพบวา การอาน
อาจผลักไสมนุษยตกหลุมพรางแหงการหลงทางหรืองมงายได ดังนั้นเพื่อใหการอานเกิดประโยชนและมี
ความสิริมงคล(บะเราะกะฮฺ) อิสลามสอนวา มนุษยตองอานสิ่งที่เปนพระบัญชาจากอัลลอฮฺและอานดวย
พระนามแหงพระองคเทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การอานของมนุษยจะตองไมออกจากกรอบทีเ่ ปนคําสอน
ของอัลลอฮฺ และในขณะเดียวกัน ก็ตองมีความบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺเทานั้น ไมวาจะเปนการรําลึกถึงดวย
หัวใจหรือการกลาวดวยลิ้น การอานในลักษณะเชนนี้เทานั้น จะทําใหมนุษยเกิดการเรียนรูสัจธรรมและความ
ถูกตอง การอานที่ปราศจากการกลาวถึงและการรําลึกถึงพระนามแหงอัลลอฮฺนั้น ไมเพียงแตไมสามารถ
เขาถึงแกนแกนแหงศาสตรที่เปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตในโลกนี้เทานั้น แตไมอาจที่จะเขาถึงแนว
ทางการแสวงหาความสุขในปรโลก(อาคิเราะฮฺ)ไดอีกดวย มาตรแมนวาจะสามารถเขาถึงศาสตรดังกลาวได
แตหากเปนไปดวยแนวความคิดหรือความเขาใจดวยสติปญญาของมนุษยเพียงลําพังแลวไซร ก็มิอาจสราง
ความเปนสิริมงคล(บะเราะกะฮฺ)ใหกับชีวิตของเขาในโลกใบนี้ไดอยางแนนอน และที่สําคัญมนุษไมสามารถ
นํานาวาชีวิตสูฟากฝงแหงความสงบสุขในปรโลก(อาคิเราะฮฺ)ไดเลย
๒. เนื้อหาความรูที่อาน
ประการแรกที่มนุษยจะตองอานและเรียนรูคือ “อัลลอฮฺผูทรงเปนพระผูเปนเจาของเจา ผูทรงบังเกิด
เจา” เพราะประเด็นผูบังเกิดมนุษยหรือผูสรางโลกและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ เปนประเด็นคําถามแรกที่
เกิดขึ้นจากสามัญสํานึกของความเปนมนุษยที่ตองการคําตอบอันชัดเจนและเปนจริง และจะตองเปนคําตอบ
ที่มีการอางอิงตามหลักวิชาการที่เที่ยงตรง ประเด็นคําถามวา “ใครเปนผูบังเกิดมนุษย และใครคือผูสรางโลก
และทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ ?” คําตอบก็คือ “อัลลอฮฺ  ซึ่งเปน “พระผูเปนเจาของเจา” ที่ทรงบังเกิดเจาและ
ทรงสรางโลกและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ เปนไปไดอยางไรที่มนุษยดํารงอยูในโลกนี้โดยไมรูวาใครคือผู
บังเกิดหรือผูสราง และไมรูวาใครคือพระผูเปนเจาที่แทจริง ? ในขณะที่อัลลอฮฺ ทรงประกาศวาพระองค
คือ พระเจาผูทรงบัง เกิ ด มาเป น เวลา ๑,๔๐๐ กวา ปผา นอัลกุร อานและหมื่น ๆ ศตวรรษผา นคั มภี รที่ท รง
ประทานแก ศาสนทูตยุคกอนมาแลว ในขณะที่ยังไมมีผูใด - นับตั้งแตการกําเนิดโลกนี้จวบจนปจจุบันและ
อนาคต- หาญประกาศวาเขาคือผูบังเกิดมนุษยและเปนผูสรางโลกนี้ นั้นก็หมายความวาสิ่งที่อัลลอฮฺ  ตรัส
วา “พระองคคือผูทรงบังเกิด” เปนแกนแทที่เปนความจริงเสมอ เปนความจริงที่ไมเคยมีคําทาทายหรือการ
คัดคานจากผูใด- มนุษยหรืออมนุษย- นับแตอดีตกาลจวบจนกระทั่งปจจุบันนี้ และทุกวันนี้ก็ยังไมมีแนวคิด
หรือคําสอนใดที่มาคัดคานคําประกาศนี้ และจะเปนอยูเชนนี้จนกระทั่งวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งเราจะเห็นวาแมแต
ชาวกุร็อยชในนครมักกะฮฺ ผูตอตานทานนบีมูฮัมมัดในยุคแรกของการเผยแผอิสลาม ก็ยังยอมรับในคํา
ประกาศของอัลลอฮฺ ดังที่พระองคตรัสไวความวา“และถาเจาถามพวกเขาวา ใครเปนผูสรางพวกเขา
แนนอนพวกเขาจะกลาววา อัลลอฮฺ แลวทําไมเลาพวกเขาจึงหันเหออกไปทางอื่น?”(อัลกุรอาน 43: ๘๗)
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นอกจากนี้ อิสลามสอนวาการรูจักพระเจาผูทรงบังเกิดนั้นจะสามารถเรียนรูและเขาใจไดดวยการ
อานดวยพระนามของอัลลอฮฺ เทานั้น “จงอานดวยพระนามแหงพระผูเปนเจาของเจา” อายะฮฺนี้ ทําใหเรา
เขาใจวาการเขาถึงแกนแกนหรือสารัตถะแหงพระผูเปนเจานั้น เปนผลจากการอานหรือการฟงคําวิวรณ
แหงอัลลอฮฺอันเปนแกนแหงความรูที่มีหลักฐานที่เปนจริง ไมใชดวยการอานจากสื่อความรูที่ไมปรากฏ
แหลงที่มาหรือปราศจากหลักฐานที่นาเชื่อถือและไมเปนที่ยอมรับตามหลักวิชาการ ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสไว
ความวา “พึงรูเถิดวา แทจริงไมมีพระผูเปนเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” พระองคตรัสคําวา“พึงรูเถิด”เทาเปน
การย้ําใหเห็นวามโนคติของคําวา“ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ” นั้น ไมอาจที่จะเขาใจและเขาถึงอยาง
ลึกซึ้งไดหากปราศจากความรูหรือการเรียนรู
ดังนั้นจงอานเถิดไมวาจะเปนการอานจากคัมภีรของอัลลอฮฺ ซึ่งเปนสัญญาณ(อายาต)ของอัลลอฮฺ
ที่ถูกจารึกเปนลายลักษณอักษร หรือจากสรรพสิ่งที่พระองคทรงสราง ซึ่งเปนสัญญาณ(อายาต)ของอัลลอฮฺที่
ถูกสราง จงอานดวยพระนามของพระองคพรอมกับวิงวอนขอการชี้นําจากพระองค แนแทมนุษยจะพบกับ
แกนแทแหงความรูที่เปนสัจธรรม เพราะความรูที่เปนสัจธรรมนั้นลวนมาจากอัลลอฮฺ ดังนั้นหากผูใดอานอา
ยาตของอัลลอฮฺดวยพระนามของพระองค มีจุดประสงคเพื่อการรูจักพระองค ตองการศึกษาเรียนรูแกนแท
ของสรพสิ่งที่พระองคทรงสราง แนนอนความรูในลักษณะเชนนี้จะกอคุณูปการใหแกชีวิตเขาและสรรพสิ่ง
บนโลกนี้อยางใหญหลวง แตเมื่อใดที่มนุษยเรียนรูที่ไมอยูบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺแลว จะ
ไมเพียงเปนการสรางปญหาอันไมจบสิ้นแกตนเองเทานั้น แตอาจกลายเปนตนกําเนิดแหงความวุนวาย
โกลาหลของชีวิตมนุษยเลยทีเดียว
เมื่อใดที่มนุษย ทราบคําตอบวาใครเปนผูบังเกิดเขาและใครเปนผูสรางโลกและทุกสรรพสิ่งในโลก
นี้อยางถูกตองและตั้งอยูบนหลักวิชาความรูที่เที่ยงแทแลว จะสงผลใหคําตอบในประเด็นปญหาตางๆที่
ตามมาอันมากมาย ก็ถูกตองและเที่ยงตรงตามหลักวิชาการนั้นดวย
“ทรงบังเกิดมนุษยจากกอนเลือด”
ในบรรดาองคความรูที่ตกผลึกมาจากการอานครั้งแรกในอิสลามคือ “อัลลอฮฺคือผูทรงบังเกิดมนุษย
จากกอนเลือด” โองการนี้มีประเด็นสําคัญอยู ๒ ประเด็น คือ
๑. อัลลอฮฺ  ผูทรงบังเกิดมนุษย ในที่นี้ใหความหมายที่เจาะจงกวาคําวา “บังเกิด” ที่กลาวถึงครั้ง
แรกในทายโองการแรกกอนหนานี้ เพราะคําวา “บังเกิด” ครั้งที่สองนี้ ไดเจาะจงผูถูกกําเนิด นั้นคือ “บังเกิด
มนุษย” ซึ่งมีจุดประสงคเฉพาะเพื่อตอบประเด็นคําถามที่วา ใครคือผูสรางมนุษย ? เพราะโดยทั่วไปมนุษย
สวนใหญโดยเฉพาะในปจจุบันนี้ไมรูวาอัลลอฮฺ  คือผูทรงบังเกิด ไมรูวาพระองคคือผูบริหารจัดการและ
ดูแลชีวิตของเขา มนุษยสวนใหญตางหลงทางไปกับกระแสโลก มืดบอดและไรปญญาที่จะตอบคําถามที่เปน
สามัญสํานึกของความเปนมนุษยผูใฝรู และในความเปนจริง การที่มนุษยไมรูจักอัลลอฮฺ  และไมรูวา
พระองคคือผูทรงบังเกิดตามที่อัลกุรอานไดนําเสนอแลว ทําใหเขาใจไดวามนุษย อาจอยูในสภาพอยางใด
อยางหนึ่งระหวาง 2 สถานะดังตอไปนี้
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สถานะแรก มนุษยอาจเชื่อวามีสิ่งอื่นหรือบุคคลอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ  เปนผูบังเกิด แนวคิด
นี้ยังไมเคยปรากฏและยังไมมีการบันทึกจากหลักคําสอนใดๆอันเปนหลักฐานที่ยืนยันวาเขาคือผูสรางโลก
และบังเกิดมนุษย ความเปนจริงนี้เราจะพบจากคําสอนของอัลลอฮฺ ที่ตรัสวา “และบรรดาสิ่งที่พวกเขา
วิงวอนอื่นจากอัลลอฮฺนั้น พวกมันไมไดสรางสิ่งใดเลย แตพวกมันถูกสราง” (อัลกุรอาน 16 : ๒๐)
หากสรรพสิ่งตางๆ ที่มนุษยพากันวิงวอนและกราบไหวบูชา ไมมีความสามารถสรางมนุษยได แลว
จะหวังอะไรจากสิ่งที่พวกเขาพร่ําวิงวอนหรือสักการะเหลานั้นอีกเลา ?
สถานะที่สอง เชื่อวามนุษยและทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ลวนเกิดมาดวยตัวมันเองหรือที่เรียกวาเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ(Natural) ซึ่งแนวคิดนี้ ผูที่เรืองปญญาทั้งหลายไมอาจจะยอมรับไดเชนเดียวกัน เพราะยอม
เปนไปไมไดที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดขึ้นมาดวยตัวของมันเองโดยปราศจากผูสราง และในขณะเดียวกันสิ่งใดก็
ตามไมอาจจะแปรเปลี่ยนสภาพของมันเองไดเวนแตจะตองมีผูที่ทําใหมันเปลี่ยนแปลงเทานั้น ตัวอยางเชน
บานที่สรางขึ้นไมวาจะสรางดวยไมหรือหรือวัสดุอะไรก็ตาม เพราะโดยวิสัยของมนุษยแลวแนนอนทุกคน
ยอมเกิดคําถามวา ใครคือชางกอสรางบานหลังดังกลาว? เชนเดียวกันผาที่ถูกถักทอขึ้นจากฝายหรือวัสดุอื่นๆ
จะตองมีคําถามวามันถูกผลิตมาจากโรงงานใด ? หรือใครเปนผูทอผาดังกลาว ? คําถามเหลานี้เปนสามัญ
สํานึกของความเปนมนุษยผูเรืองปญญา หากการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งจากสภาพหนึ่งสูอีกสภาพหนึ่ง
มนุษยยังถามถึงผูกระทําหรือผูอยูเบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงแลว นับประสาอะไรกับสิ่งที่ไมเคยมีมา
กอน เปนไปไดหรือที่มนุษยเรืองปญญาจะยอมรับแนวคิดหรือทฤษฏีการเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของสรรพ
สิ่ง ? โดยเฉพาะอยางยิ่งการคนพบของมนุษยในระบบอภิมหาจักรวาลที่มีระบบและโครงสรางอันลึกลับและ
สลับซับซอนที่เกินกวาปญญาของมนุษยจินตนาการได
๒. อัลลอฮฺ  ทรงบังเกิดมนุษยมาจาก “กอนเลือด” และพระองคไดเปดเผยสัจธรรมแหงศาสตร
หรือแกนแทแหงความรูที่เกี่ยวสัมพันธกับวัตถุที่เปนตนกําเนิดมนุษยวาพระองคทรงบังเกิดมนุษยจาก “กอน
เลือด” ที่หอหุมเมล็ดพันธุแหงการกอกําเนิดมนุษยอันเปนผลจากการผสมผสานระหวางน้ําอสุจิของผูเปนพอ
กับไขที่ฝงตัวอยูในมดลูกของของผูเปนแม “กอนเลือด” คือแกนแทแหงความรูที่อัลลอฮฺ  ทรงเปดเผย
และประชาชาติ อิส ลามสามารถเรีย นรู แ ละทํ า ความเข า ใจได ม าเป น เวลาพั น กว า ป ม าแล ว แต ผู ป ฏิ เ สธ
อัลกุรอานที่อางตัวเปนนักวิทยาศาสตรรุนใหมเพิ่งจะคนพบและสรางทฤษฎีใหมที่วาดวยการกําเนิดมนุษย
เพียงแคสองรอยปมานี้เอง ทั้งที่อัลลอฮฺ  ทรงบัญชาใหมนุษยใครครวญและไตรตองถึงความเปนมาของ
ตัวเขาเองมานานนับสิบศตวรรษแลว ดังเชนอัลลอฮฺ  ตรัสความวา “ดังนั้นมนุษยจงไตรตรองดูซิวาเขาถูก
บังเกิดมาจากอะไร เขาถูกบังเกิดมาจากน้ําที่พุงออกมา มันออกมาจากกระดูกสันหลัง(ของชาย)และกระดูก
หนาอก(ของหญิง)” (อัลกุรอาน 86 : ๕-๖)
สัจธรรมขอนี้ พอที่จะเขาใจถึงความสําคัญของปฐมอายะฮฺในการเติมเต็มความตองการแรกเริ่มและ
คําตอบสําหรับประเด็นปญหาแรกของสามัญสํานึกของความเปนมนุษยอันเปนรากฐานสําคัญของชีวิตได
อยางลึกซึ้งทีเดียว
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“จงอานเถิด และพระผูเปนเจาของเจานั้นทรงการุณยิ่ง”
อัลลอฮฺ  ทรงมีพระบัญชาใหอานเปนครั้งที่สองเปนการตอกย้ําถึงความสําคัญในคําสั่งใชของ
พระองค พรอมกันนี้พระองคยังไดชี้แจงถึงคุณลักษณะของพระองคคือทรงการุณยิ่ง “จงอานและพระผูเปน
เจาของเจานั้นทรงการุณยิ่ง” ดวยการประทานความสามารถเปนของกํานัลแดบาวของพระองคที่ชื่อวา
“มนุษย” ซึ่งพระองคทรงบังเกิดมาจาก “กอนเลือด” ที่ออนแอและต่ําตอย จนกระทั่งมีความสามารถในการ
อานและเรียนรูอายะฮฺของพระองคและเขาใจถึงหลักคําสอนและศาสนาของพระองคที่ทรงเกียรติและสูงสง
ได ดวยคุณลักษณะของพระองคที่ทรงเมตตาและการุณ พระองคจะไมดวนลงโทษบาวที่ไมรูและปฏิเสธคํา
สอนของพระองคเพราะความไมรูหนังสือ นั้นหมายความวา จงอานเถิดโอมูฮัมมัด ซึ่งพระผูเปนเจาของเจา
นั้นทรงการุณยิ่ง พระองคยอมที่จะชวยเหลือเจาในการทําความเขาใจมัน แมนวาเจาไมสามารถอานไดก็ตาม
ทั้งหมดนี้คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  ที่ประทานแกทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัด  และปวงบาวของ
พระองค ใหทําความรูจักอัลลอฮฺ  และเขาใจในวิธีปฏิบัติอิบาดะฮฺตอพระองคอยางถูกตองและเที่ยงตรง
โดยผานกระบวนการอานที่กําหนดกรอบโดยอิสลาม
“ผูทรงสอนดวยปากกา”
ในบรรดาความเมตตาของอัลลอฮฺ  นั้นคือการที่พระองคทรงสอนมนุษยใชปากกาหรือดินสอใน
การจดบันทึกความรูทั้งหลาย โดยเฉพาะการที่โองการอัลกุรอานลงมาทามกลางชาวอาหรับซึ่งเปนกลุมชนผู
ไมรูหนังสือ ไมสามารถอานออกเขียนได พระองคทรงสั่งใชใหพวกเขาอานและใชปากกาในการบันทึก
เพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่เที่ยงแท ไดเห็นถึงวิวัฒนาการของปากกาอยางชัดเจนจากยุคหนึ่งมาสูอีกยุคหนึ่ง ที่
เริ่มตนจากการใชวัสดุตางๆสําหรับการขีดเขียนในแตละยุคสมัย จนกระทั่งถึงยุคคอมพิวเตอรในปจจุบัน
ทั้งหมดนี้คือแกนแทของ ”ปากกา” ที่สามารถบันทึกและเก็บรักษาซึ่งความรูตางๆไดอยางมากมายและ
ยาวนาน
ทานเกาะตาดะฮฺไดอรรถาธิบายอายะฮฺนี้วา “ปากกาเปนความโปรดปรานที่ยิ่งใหญของอัลลอฮฺ
สําหรับบาวของพระองค เพราะศาสนาไมอาจยืนหยัดอยูไดและมนุษยก็มิอาจคนพบสิ่งที่ดีในชีวิตไดหาก
ปราศจากปากกา
อัลลอฮฺ  มิเพียงแคทรงบังเกิดมนุษยขึ้นมาแลวทรงปลอยใหมนุษยใชชีวิตอยางลําพังโดยไร
จุดหมายและปราศจากการชี้นํา แตพระองคทรงสอนและทรงใหความรูแกมนุษย ซึ่งการบังเกิดและการสอน
นั้นเปนสองภารกิจเริ่มแรกที่พระองคทรงเปดเผยแกบาวของพระองค และไดบัญญัติไวถึงสองครั้งสองครา
ใน ๕ โองการแรกของปฐมซูเราะฮฺ
“ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่พวกเขาไมรู”
อัลลอฮฺทรง ทรงสอนมนุษยทุก ประการที่พวกเขายังไมรู และทรงสอนทุกอยางที่เปนความ
จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตของพวกเขาทั้งในโลกนี้และปรโลก(โลกอาคีเราะฮฺ)
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องคความรูที่พระองคทรงสอนมนุษยนั้นคือ ความรูที่มนุษยไมรูหรือมนุษยยังไมรู เปนสิ่งที่นายินดี
ยิ่งสําหรับการไดเรียนรูและเขาใจในสิ่งที่ยังไมรูและไมเขาใจ โดยเฉพาะความรูที่ไมอาจเรียนรูไดดวย
สติปญญาและความสามารถของมนุษย เวนแตผานการสอนจากพระองคเทานั้น “สิ่งที่พวกเขาไมรู” ในที่นี้
คือทุกอยางที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษยทั้งในโลกนี้ ในหลุมฝงศพและวันปรโลก(โลกอะคีเราะฮฺ)และมวล
ความรูทั้งปวงทั้งกอนการกําเนิดมนุษยในโลกนี้จนกระทั่งวาระสุดทายของโลก ซึ่งประมวลคําสอนเหลานี้
คือ “ศาสนา” หรือ “อัลอิสลาม”
ความรูในทัศนะอิสลามคือ
1. ความรูอิบาดะฮฺ (ความรูที่ชวยเสริมใหมนุษยสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะบาวของอัลลอฮฺ เชน
การละหมาด การถือศีลอด เปนตน)
2. ความรูอัลคิลาฟะฮฺ (ความรูที่ชวยเสริมใหมนุษยสามารถปฏิบัติภารกิจในฐานะผูแทนของอัลลอฮฺ
เชน ความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ การพัฒนา เปนตน)
และความรูที่เขาขายคําวา “สิ่งที่เขาไมรู” นั้นคือ
1. ความรูเกี่ยวกับอัลลอฮฺ  ไดแกความรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระองค และการกระทําของ
พระองค
2. ความรูเกี่ยวกับคําสั่งใชของอัลลอฮฺ  ไดแกความรูเกี่ยวกับบทบัญญัติและศาสนาของพระองค
3. ความรูเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่ถูกสรางขึ้นมา ไดแกความรูตางๆที่คนพบโดยมนุษย เชนศาสตรตางๆ
ความรูที่เกี่ยวของกับภาษา วัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติการอยูรวมกัน การแสงหาผลประโยชนหรือการ
ปองกันภยันตรายจากสรรพสิ่งตางๆ เปนตน
คําวา “สิ่งที่พวกเขาไมรู” เปนคําที่ครอบคลุมรากฐานและกิ่งกานสาขาแหงศาสตรที่มีอาณาบริเวณ
อันกวางไกลและลุมลึก แตทั้งนี้ความรูที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานใหแกมนุษยนั้นมีเพียงเล็กนอยเทานั้น ดัง
จะเห็นวามนุษยคนหนึ่งนั้นไมสามารถที่จะรูและเขาใจตัวเขาเองหรือสิ่งที่เขามองเห็นและสําผัสไดทั้งหมด
นั บประสาอะไรกับสิ่งที่ อยู น อกกายหรือสิ่งที่เขาไม สามารถมองเห็น ซึ่ง รากฐานการบัง เกิด มนุษ ยนั้ น
ประกอบด วยองคประกอบหลักสองสวน คือจิตวิญญาณและเรือนราง แตมนุษยก็ยั งไมรูจักแกนแทจิ ต
วิญญาณที่เปนรากฐานชีวิต อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา “ และพวกเขา(คือบรรดาชาวยิว)จะถามเจา(โอมูฮัม
มัด) เกี่ยวกับจิตวิญญาณ เจาจงกลาวเถิดวา เรื่องวิญญาณนั้นเปนไปตามพระบัญชาของพระเจาของฉัน และ
พวกทานจะไมไดรับความรูใดๆ เวนแตเพียงเล็กนอยเทานั้น” (อัลกุรอาน 17 : ๘๕)

“ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่พวกเขาไมรู”
อัลลอฮฺ  ทรงสอนสิ่งตางๆ ที่มนุษยยังไมรู พระองคทรงสอนในฐานะที่พวกเขาเหลานั้นเปนบาว
ของพระองค อิสลามถือว าทุ กสรรพสิ่ งนั้ น ถูกสรางขึ้ น โดยอัลลอฮฺ  และศาสตรทั้งมวลนั้นเปนของ
พระองคท่ีทรงสอนแกมนุษยทั้งหลาย ไมมีการยกเวนวามนุษยผูนั้นจะภักดีหรือปฏิเสธพระองค จง
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ใครครวญในดํารัสที่วา “ทรงบังเกิดมนุษย” และ “ทรงสอนมนุษย” คือทรงบังเกิดและทรงสอนมนุษยทุก
คนโดยไมเจาะจงเฉพาะมุสลิมเทานั้น อัลลอฮฺ  เปนผูทรงบังเกิดมนุษยทุกคน ดังนั้นพระองคจึงเปนผูทรง
สอนมนุษยทุกคนโดยไมคํานึงถึงคุณลักษณะหรือสถานะของคนใดคนหนึ่งแตอยางใด
“ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่พวกเขาไมรู”
รูปแบบและวิธีการสอนของอัลลอฮฺ  มี ๓ รูปแบบ
๑. รูปแบบที่เปนสามัญสํานึกและสัญชาตญาณของมนุษย คือความรูที่ประทานใหกับสรรพสิ่ง
ทั้งหลายโดยไมตองศึกษาหรือคนหาแตอยางใด เชนการดื่มการกิน การนอนและการตื่น การขับถายและ
อื่นๆ
๒. รูปแบบที่เปนการเสาะแสวงหา คือความรูที่ไดมาดวยการใชความพยายาม วิริยะอุตสาหะ และ
การเสาะแสวงหาจากแหลงที่มา 2 ประการ คือ
แหลงที่หนึ่ง จากคําวิวรณ(วะหฺยุ)ทั้งที่เปนอัลกุรอานหรือซุนนะฮฺ(วัจนะหรือแบบอยางของทานน
บีมูฮัมมัด) คือความรูที่เปนสัจธรรมและถูกตองเสมอ ปราศจากความเคลือบแคลงใดๆ อัลลอฮฺ  ไดตรัส
ความวา “ดังที่เราไดสงเระซูลผูหนึ่ง จากพวกของเจาเองมาในหมูพวกเจา ซึ่งเขาจะอานบรรดาโองการของ
เราใหพวกเจาฟง และจะทําใหพวกเจาสะอาดบริสุทธิ์ และจะสอนคัมภีร และความรูเกี่ยวกับขอปฏิบัติใหแก
พวกเจา และจะสอนพวกเจาในสิ่งที่พวกเจาไมเคยรูมากอน” (อัลกุรอาน 1: ๑๕๑)
แหลงที่สอง จากความคิดหรือสติปญญา ซึ่งบางครั้ง ความรูที่คิดคนมาอาจเปนความจริง หากวา
ความรูนั้นไมขัดแยงกับวิวรณที่ถูกตอง หรืออาจเปนเท็จหากความรูนั้นขัดแยงกับความเปนจริงของคําวิวรณ
อัลลอฮฺ ตรัสความวา “พวกเขารูแตเพียงผิวเผินในเรื่องการดําเนินชีวิตในโลกนี้ และพวกเขาไมคํานึงถึง
การมีชีวิตในวันอาคีเราะฮฺ” (อัลกุรอาน 30 : ๗)
๓. รูปแบบการดลใจ20 ซึ่งเปนรูปแบบและวิธีการสอนประเภทหนึ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานแก
บาวที่พระองคทรงประสงค ซึ่งไมจําเปนที่จะตองเสาะแสวงหาและศึกษาแตอยางใด บางครั้งอาจจะไดมา
โดยผานกระบวนการขัดเกลาจิตใจอยางมุงมั่นทุมเท หรือบางครั้งไดมาดวยวิธีการดลใจเปนการเฉพาะ ดัง
ที่อัลลอฮฺ ทรงอธิบายเกี่ยวกับทานเคาะฏิรฺ ความวา “แลวทั้งสอง(นบีมูซาและสหายของทาน)ไดพบวาบาว
คนหนึ่งจากปวงบาวของเรา ที่เราไดประทานความเมตตาจากเราใหแกเขา และเราไดสอนความรู(ที่เรียกวา
การดลใจ)จากเราใหแกเขา” (อัลกุรอาน 18 : ๖๕)
“จงอานเถิด และพระเจาของเจานั้นทรงใจบุญยิ่ง ผูทรงสอนการใชปากกา ผูทรงสอนมนุษยในสิ่งที่
เขาไมรู”

20

ตามทัศนะอิมาม อัลฆอซาลี ในหนังสือเกีย่ วกับความรูทางศาสนา : ศึกษาเพิ่มเติมเกีย่ วกับอรรถาธิบายโองการดังกลาวไดในตัฟซีรอัล-กะบีร ลิลรอซีย และตัฟซีร อัล-

กะรีม อัรรอฮฺมาน ฟ ตัฟซีร กะลาม อัล-มันนาน ลิซซะอาดีย
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การประทานลงมาของ ๕ อายะฮฺแรกในซูเราะฮฺอัลอะลักถือเปนปรากฏการณและประวัติศาสตร
หนาใหมของมนุษยชาติ ประวัติศาสตรการอานที่ถูกขับเคลื่อนโดยพระผูทรงสรางโลกที่กําหนดคุณลักษณะ
ของพระองคเองดวยคุณลักษณะ ” ผูทรงการุณยิ่ง” ในการบังเกิดมนุษยและสรางโลกใบนี้ และทรงใช
ปากกาเปนสื่อในการสอนมนุษย
พระองคไมเพียงแคทรงบังเกิดมนุษยเทานั้น ดวยคุณลักษณะของพระองคที่ทรงเกียรติและทรง
เมตตายิ่ง พระองคทรงสอนทุกสิ่งที่จําเปนสําหรับวิถีชีวิตของมนุษย ดังที่พระองคตรัสความวา“สิ่งที่พวกเขา
ไมรู” ซึ่งครอบคลุมทุกอยาง แตไมใชความรูทั้งหมดของพระองค เพราะคําวา “สิ่ง” ในที่นี้ คือความรูหรือ
วิทยปญญาตางๆ ที่พระองคยังไมสอนใหมนุษยรู ในขณะที่สิ่งที่พระองคทรงสอนใหมนุษยรูนั้นมีเพียง
เล็กนอยเทานั้น ถึงแม ในความรูสึกของมนุษยนั้น อาจคิดวา เขาไดรับความรูมากมายมหาศาลก็ตาม “และ
พวกทานจะไมไดรับความรูใดๆ เวนแตเพียงเล็กนอยเทานั้น” (อัลกุรอาน 17 : ๘๕)
“และพวกเขาไมสามารถลวงรูสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากควารอบรูของพระองคได นอกจากสิ่งที่พระองค
ทรงประสงค(ใหพวกเขารู)เทานั้น” (อัลกุรอาน 2: ๒๕๕)
“จงกลาวเถิด (โอมูฮัมมัด) หากวาทะเลเปนน้ําหมึกสําหรับบันทึกพจนารถของพระผูเปนเจาของฉัน
แนนอนที่สุดทะเลจะเหือดแหงกอนที่คํากลาวของพระผูเปนเจาของฉันหมดสิ้นไป และแมวาเราจะนํามัน
เยี่ยงนั้นมาเปนน้ําหมึกอีกก็ตาม” (อัลกุรอาน 18 : ๑๐๙)
อิบนุกะษีร ไดกลาววา “โองการแรกของอัลกุรอานที่ประทานลงมาคือ ๕ โองการ(ในซูเราะฮฺอัลอะ
ลัก) ที่ทรงเกียรติและมงคลยิ่ง และอายะฮฺดังกลาวคือความเมตตาและเปนความโปรดปรานครั้งแรกที่อัลลอฮฺ
 ทรงประทานใหแกปวงบาวของพระองค เปนการตักเตือนใหตระหนักวามนุษยถูกบังเกิดมาจากกอน
เลือด และพระองคทรงใหเกียรติโดยทรงสอนมนุษยในสิ่งที่พวกเขาไมรูและใหวิชาความรูแกพวกเขาซึ่งถือ
เปนจุดเดนของอาดัม บิดาแหงมนุษยชาติที่มีเหนือกวาบรรดามะลาอิกะฮฺ อัลลอฮฺ ตรัสความวา “ผูทรง
บังเกิดมนุษยจากกอนเลือด จงอานเถิด และพระเจาของเจานั้นทรงการุณยิ่งผูทรงสอนการใชปากกา ผูทรง
สอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (96 : ๑-๕)
วิวรณความรูที่มาจากการชี้นํา เปนความเมตตาและการตักเตือน
ไมมีความรูใดที่จะเปนจริงไปกวาความรูจากคําวิวรณ เพราะเปนคําสอนของอัลลอฮฺ ผูทรง
บังเกิด ผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ ไม วาการสอนเกี่ยวกับการทําความรูจักพระองค คุณลักษณะของ
พระองค และการกระทําของพระองค หรือสิ่งที่เกี่ยวกับสรรพสิ่งที่พระองคทรงสรางทั้งหลาย ทั้งหมดนั้น
คือกรรมสิทธิ์และการครอบครองของพระองค มนุษยมีหนาที่ในการเสาะแสวงหาวิธีการทําความเขาใจ
วิวรณนั้น และนั้นคือวิทยปญญาและเปาหมายที่พระองคสงศาสนทูตเพื่อชี้แจงและใหความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวิวรณของพระองคแกมนุษยไมวาจะเปนความหมายหรือวิธีการปฏิบัติ
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อัลลอฮฺ ไดตรัสถึงคุณลักษณะและหนาที่ของอัลกุรอานไวความวา “ความเท็จจากขางหนาและ
ขางหลังจะไมเขาไปสูอัลกุรอานได(เพราะ)เปนประทานจากพระผูทรงปรีชาญาณผูทรงไดรับการสรรเสริญ”
(อัลกุรอาน 41 : ๔๒)
“และเราเรามิไดใหคัมภีรนี้ลงแกเจา(โอมูฮัมมัด) เพื่ออื่นใด เวนแตเพื่อใหเจาชี้แจงใหแจมแจงแก
พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแยงกัน และเพื่อเปนการชี้แนวทางและเปนความเมตตาแกหมูชนผูศรัทธา”
(อัลกุรอาน 16 : ๖๔)
การอานและเรียนรูวันปรโลก(อะคิเราะหฺ)
พระบัญชาใหอานครั้งที่สามที่ระบุไวในอัลกุรอาน คืออัลลอฮฺ  ตรัสความวา “เจาจงอานบันทึก
ของพวกเจา พอเพียงแกพวกเจาแลววันนี้ที่จะเปนผูชําระบัญชีของตัวเจาเอง” (อัลกุรอาน 17:๑๔)
คํ า สั่ ง “จงอ า น”จะปรากฏในอั ล กุ ร อานเพี ย งสามครั้ ง เท า นั้ น สองครั้ ง ใน ๕ โองการแรกใน
ซูเราะฮฺอัลอะลัก สวนครั้งที่สามจะปรากฏในซูเราะฮฺอัลอิสรออฺ สองครั้งที่กลาวถึงในซูเราะฮฺอัลอะลักเปน
ประโยคคําสั่งที่ไมเจาะจงวาตองอานอะไร ซึ่งเปนการใหความหมายที่กวางและครอบคลุมถึงสรรพสิ่งตางๆ
ที่เปนสัญญาณ(อายาต)ของอัลลอฮฺ ในขณะที่ “จงอาน” ที่กลาวในซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ จะมีกรรมบงบอกถึง
สิ่งที่จะตองอาน คือ “สมุดบันทึกของเจา” คือสมุดบันทึกการปฏิบัติของมนุษยที่ถูกนําเสนอในวันแหงการ
ตัดสิน(วันอาคิเราะฮฺ) เพื่อเปดเผยถึงการงานและการปฏิบัติตางๆที่ไดกระทํามาบนโลกนี้ ซึ่งเปนการตัดสิน
ขั้นสุดทายที่มนุษยพึงไดรับ เพื่อกําหนดวาเขาควรไดรับสวนสวรรคหรือตกขุมนรก
เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ปฐมพระบัญชา “จงอาน” ของอัลลอฮฺ  ทั้งสองครั้งที่พระองคทรงใช
ใหมนุษยคนหาและทําความเข าใจในวิถีชีวิตและเขาถึงศาสนาของพระองคนั้น มนุษยสวนใหญไมใ ห
ความสําคัญมากนัก อาจจะเปนเพราะถูกอิทธิพลของแนวคิดการปฏิเสธอัลลอฮฺเขาครอบงํา หรือเปนเพราะ
ความเกียจคราน ซึ่งมนุษยกลุมนี้ไมเพียงแคปฏิเสธการอานเทานั้นแตยังปฏิเสธที่จะสดับรับฟงดวย ซึ่ง
คุณลักษณะเชนนี้เปนคุณลักษณะของผูอธรรมและงมงาย อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา “แทจริง(มนุษย)เปนผู
อธรรมและงมงาย” (อัลกุรอาน33 : ๗๒) อิสลามอาจยินยอมใหมุสลิมเปนกลุมปุถุชน(อะวาม)ซึ่งอาจไมรูใน
สารัตถะอิสลามโดยการอนุโลม แตอิสลามไมอนุญาตใหมุสลิมเปนคนที่งมงายโดยเด็ดขาด
สวนคําสั่งที่วา “จงอานสมุดบันทึกของเจา” ที่อัลลอฮฺ  ทรงบัญชาในวันอาคิเระฮฺนั้น มนุษยทุก
คนไมมีทางเลือกใดๆ เวนแตตองนอมรับและปฏิบัติตามอยางไมมีเงื่อนไข ไมวาจะเปนบาวผูภักดีหรือผู
ปฏิเสธ ซึ่ งการอานครั้งนี้จะทําใหมนุ ษยรูอยางชัดแจงถึงสาเหตุของการไดรับผลตอบแทน โดยเฉพาะ
ผลตอบแทนไฟนรก จงสดับรับฟงคําสารภาพของบรรดาชาวนรกซึ่งอัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา “และพวก
เขา(ชาวนรก)กลาวอีกวา หากพวกเราฟงและใชสติปญญาใครครวญ พวกเราก็จะมิไดมาอยูเปนชาวนรกอยาง
นี้ดอก” (อัลกุรอาน 67 : ๑๐)
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สรุป
ความรูในทัศนะอัลกุรอาน เปรียบเสมือนแสงประทีปที่สองนําทางสูความจําเริญในโลกนี้และความ
สงบสุขในวันปรโลก(อาคิเราะฮฺ) เปนรัศมีที่มาจากอัลลอฮฺ  ผานคําวิวรณที่ลงมาสูบรรดานบี โดยเฉพาะ
นบีและเราะซูลทานสุดทายมูฮัมมัด หรือผานความคิดสติปญญา นอกจากนี้ยังมีความรูที่ไดมาดวยวิธีการ
พิเศษที่อัลลอฮฺ  ทรงมอบใหแกผูที่พระองคทรงประสงค ซึ่งเรียกวา “การดลใจ” ทั้งหมดนี้คือแกนแทของ
ความรูในทัศนะอิสลามที่มาจากทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัด 
อิสลามเปนศาสนาของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคทรงประทานความรูที่เที่ยงแทแกบาวของพระองคอยู
ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เปนความจริงแลวมันคือความรูจากอัลลอฮฺ และความรูจากอัลลอฮฺนั้นคือแกน
แทของศาสนาอิสลามที่มีอัลกุรอานเปนรากฐานและซุนนะฮฺเปนแบบอยางการดําเนินชีวิต ดังนั้นความรูก็คือ
อิสลามและอิสลามก็คือความรู และความรูหรือประสบการณที่ไมขัดกับอิสลามนั้นคือคําวิวรณของอัลลอฮฺ
 นั่นเอง
ทั้งหมดนี้คือมโนทัศนความรูตามทัศนะอัลกุรอาน ที่ประมวลจากหลักคําสอนของปฐมอายะฮฺความ
วา “จงอาน” ซึ่งเปนกุญแจเปดประตูสูความรู ไมวาจะมีเปาหมายเพื่อความเจริญรุงเรืองในโลกนี้หรือความ
ผาสุกในวันปรโลก(อะคิเราะฮฺ)ก็ตาม มนุษยจะตองดําเนินชีวิตภายใตกรอบคําสั่ง “จงอาน”ในโลกนี้ และ
“จงอาน” ในวันปรโลก(อาคิเราะฮฺ) ทั้งนี้เพราะชีวิตของมนุษยในโลกนี้และในวันปรโลก(อะคิเราะฮฺ)ตั้งอยู
บนพื้นฐานของสัจธรรมแหงความรูเทานั้น
หวังเปนอยางยิ่งวาเราทั้งหลายจะไดยึดมั่นอิสลามเปนวิถีชีวิตดวยความรูและความเขาใจที่อยูบนพื้น
ฐานความรูในวิวรณของอัลลอฮฺ อยางถูกตองและถาวรยั่งยืน
1.2 ความรูและความเขาใจแกนแกนของอิสลาม คือรากฐานแหงสันติภาพ
อิสลามคือ ศาสนาของอัลลอฮฺ  ที่อยูบนพื้นฐานของความรูและทางนําจากพระองค บทปฐม
โองการของอัลกุรอานซึ่งมีจํานวน 5 โองการ ที่อัลลอฮฺทรงประทานแกนบีมูฮัมมัด  เริ่มตนดวยประโยค
วา ﻖ ﺧﹶﻠ ﻱ
 ﻚ ﺍﻟ ِﺬ
 ﺑﺭ ﺳ ِﻢ ﺮﹾﺃ ﺑِﺎ ﺍ ﹾﻗ..(จงอานดวยพระนามของพระผูอภิบาลของเจาผูทรงสราง)โดยมีการทวนซ้ํา
คําวา “ﺮﹾﺃ ( ”ﺍ ﹾﻗจงอาน) จํานวน 2 ครั้ง และมีการทวนซ้ําคําวา” ﻢ ﻋﻠﱠ ” (สอน/ใหความรู) จํานวน 2 ครั้ง
เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีคําวา ( ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠﹶﻢปากกา) ปรากฏในบทปฐมโองการดังกลาวดวย และคลอยหลังจาก
นั้นไมนาน อัลลอฮฺ  ทรงประทานโองการวา ﻭ ﹶﻥﺴ ﹸﻄﺮ
 ﻳﺎﻭﻣ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﹶﻠ ِﻢ( ﻥ ﻭนูน ขอสาบานดวยปากกาและสิ่งที่
พวกเจาขีดเขียน) อันแสดงถึงการใหความสําคัญของอิสลามตอความรูและกระบวนการเรียนรูเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้เพราะการอาน การสอนและการเขียนบันทึกไมเพียงเปนปมเงื่อนที่สําคัญยิ่งตอกระบวนการ
เรียนรูของมนุษยชาติเทานั้น หากเปนบอเกิดแหงความเขาใจอันนํามาซึ่งปญญาที่แทจริงอีกดวย มนุษยในทุก
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ยุคทุกสมัยจําเปนตองอาศัยการอาน การสอนและการเขียนบันทึกในการรวบรวมและถายถอดความรูโดยที่
ทั้ง 2 กระบวนการเรียนรูดังกลาวไดมีการวิวัฒนาการตามยุคสมัยจนกระทั่งมีความเจริญสูงสุดในยุคปจจุบัน
ปฐมโองการดังกลาวยังมีนัยที่ลึกซึ้งที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของการอาน ทั้งที่เปนลายลักษณและ
ปรากฏการณ ทุกคนจําเปนตองอานสิ่งรอบขางที่อยูรอบตัวเขาทั้งที่อยูบนแผนดิน ฟากฟา และอวกาศ อาน
ทุกสรรพสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต บนบกหรือในมหาสมุทร อานเหตุการณของมนุษยชาติทั้งที่เปนอดีต
ปจจุบัน และอนาคต โดยมีรูปแบบและวิธีการคือ อานดวยพระนามของอัลลอฮฺพระผูทรงสราง มิใชเปนการ
อานที่ทนงตนและหลงลืมพระเจาที่แทจริง เพราะการอานในลักษณะเชนนี้ มิเพียงเปนบอเกิดแหงความ
วุนวายในสังคมโลกเทานั้น หากยังเปนสาเหตุของความพิโรธของอัลลอฮฺที่จะนําไปสูความวิบัตอันนิรันดร
ในวันปรโลกอีกดวย
ความเขาใจทีเ่ ปนบอเกิดแหงปญญาและนําไปสูการปฏิบัติความดีงาม จึงเปนเปาหมายสูงสุดใน
อิสลามและเปนพรอันประเสริฐของอัลลอฮฺ  ที่ทรงประทานใหแกบาวของพระองค นบีมูฮัมมัด  กลาว
ไวความวา “ ใครก็ตามที่อัลลอฮฺประสงคใหความดีแกเขา อัลลอฮฺทรงใหเขาเขาใจในกิจการศาสนา” (รายงาน
โดย บุคอรีย/71และมุสลิม/1037) ศาสนาในที่นี้ก็คืออิสลาม อันหมายถึงวิถีชีวิตของมนุษยที่ครอบคลุมและ
ครบวงจร
บนหลักการดังกลาว อิสลามจึงไมอนุญาตใหมุสลิมเปนผูที่ไมรู (ญาฮิล) หรือประกอบศาสนกิจใดๆ
ในสภาพที่ตนเองไมเขาใจและไมรูเรื่องตอศาสนกิจนั้นๆโดยเด็ดขาด เพราะถึงแมยงั ไมสามารถยกระดับขึ้น
เทียบฐานะของผูรู (อาลิม) แตมุสลิมยังสามารถจัดอยูในกลุมของปุถุชน (อะวาม) โดยการอนุโลม แตเขา
ไมไดรับการอนุญาตใหลดฐานะถึงระดับผูไ มรู (ญาฮิล) โดยเด็ดขาด อิสลามถือวาการปฏิบัติความดีงามใน
สภาพที่ไมรูเปนโมฆะและไมมีคุณคาใดๆ ในทัศนะของอัลลอฮฺ
อัลลอฮฺ  ไดประทานอิสลามเพื่อเปนวิถีชีวิตแกมนุษยชาติตั้งแตมนุษยคนแรกที่เกิดมาบนโลกนี้
ในฐานะศาสนทูต คือ อาดัม หลังจากนั้นอิสลามไดรับการสืบทอดอยางตอเนื่องจากบรรดาศาสนทูต เริ่ม
ตั้งแต นบีนูหฺจนกระทั่ง นบีอิบรอฮีม นบีมูซา นบีอีซาและนบีทานอื่นๆ ตามยุคสมัย (ขออัลลอฮฺทรง
ประทานความสันติสุขแกบรรดานบีเหลานั้น) โดยที่การสืบทอดในลักษณะเชนนี้ ไดสิ้นสุดลงที่นบีมูฮัมมัด
 ผูเปนนบีคนสุดทายผานการประทานอัลกุรอานซึ่งเปนคัมภีรเลมสุดทายเชนเดียวกัน เพื่อเปนทางนํา
สําหรับมนุษยชาติในการดําเนินชีวิตที่ประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ(ปรโลก)
ในฐานะนบีคนสุดทาย นบีมูฮัมมัด  ไดประกาศและเผยแพรความรูตลอดจนถายทอดวิทยาการ
แกมนุษยชาติอยางครบถวนสมบูรณ ไมมีสิ่งใดที่ยังประโยชนแกชีวิตมนุษยทั้งโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺเวน
แตนบีมูฮัมมัด  ไดสงเสริมสนับสนุนพรอมสั่งใชใหกระทํา และไมมีสิ่งใดที่กออันตรายแกชีวิตมนุษยทั้ง
โลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺเวนแตทานไดกลาวตักเตือนพรอมสั่งหามปฏิบัติ
หนาที่หลักของมนุษยในทุกยุคทุกสมัยก็คือการคนหาสัจธรรมและรวบรวมวิทยาการที่นบีมูฮัม
ไดฝากสอนไว พรอมประยุกตใชในชีวิตจริงใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงอิสลามอันแทจริง และผูที่
ไดรับมอบหมายใหเผยแพรสัจธรรมดังกลาวหลังจากการเสียชีวิตของนบีมูฮัมมัด  ก็คือบรรดาอุละมาอฺ
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(ผูรู)ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนทายาทของบรรดาศาสนทูต ดังปรากฏในหะดีษที่นบีมูฮัมมัด  กลาวไว
ความวา “แทจริงบรรดาอุละมาอฺ (ผูรูในศาสนา) คือ ทายาทผูสืบทอดมรดกจากเหลาศาสนทูต” (รายงานโดย
อาหมัด 5/196)
ทามกลางความสับสนอลหมานและไฟแหงการทดสอบจากอัลลอฮฺ (ฟตนะฮฺ) ที่กําลังลุกโชน
และเผาไหมสรรพสิ่งทั่วทุกอณูพื้นที่ในสังคมยุคโลกาภิวัตน มนุษยชาติทุกหมูเหลา มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองศึกษาและทําความเขาใจอิสลามอยางลึกซึ้งในฐานะที่เปนศาสนาของอัลลอฮฺผูสรางโลกและมนุษย
รวมทั้งทุกสรรพสิ่งที่ไดรับการตอบรับจากประชาชาติทั่วทุกมุมโลก โดยไมมีเสนแบงความแตกตางดาน
ภาษา สีผิว และชาติพันธุ และนับเปนปรากฏการณอันนาอัศจรรยยิ่งกับสัจธรรมที่วาหลังจากการเผยแผ
อิสลามนานนับกวา 14 ศตวรรษ ชนที่ไมใชชาวอาหรับกลับตอบรับเขาสูทางนําอิสลามมากกวาชาวอาหรับ
ซึ่งเปนตนตํารับดั้งเดิมของศาสนานี้ดวยซ้ําไป หากศึกษาอยางวิเคราะหเจาะลึกเขาไปอีก จะพบวา ผูคนที่
สรางคุณูปการตอศาสนานี้ในอดีตมีจํานวนไมนอยที่ไมใชชาวอาหรับ บรรดานักวิชาการเหลานั้นไดทุมเท
ความพยายามดวยการผลิตผลงานทางวิชาการและแตงตําราตางๆที่เกี่ยวของกับศาสตรอิสลามมากมาย
เปนไปไดหรือไมที่ศาสนานี้เผยแผดวยคมดาบ และคมดาบมีพลานุภาพอันมหาศาลในการบังคับจิตใจและ
ความรูสึกของผูคนใหมีการสืบทอดจากอนุชนแลวอนุชนเลาถึงระดับนี้เชียวหรือ
มนุษยทุกหมูเหลามีความจําเปนศึกษาอิสลามจากแหลงองคความรูที่มีความยุติธรรมและปราศจาก
อคติ หาไมแลวก็จะเปนชนวนแหงความขัดแยงที่อาจนําไปสูความรุนแรงอยางไมมีวันจบสิ้น ดังกรณีที่ พระ
เจ า สั น ตะปาปาองค ที่ 16
ที่ ไ ด เ ทศนาธรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย รี เ จนสเบอร ก ประเทศเยอรมั น เมื่ อ
วันที่ 12 กันยายน 2006 ซึ่งมีเนื้อหาบางตอนที่จงใจใสรายความบริสุทธของอิสลาม อันเปนภาพสะทอน
ของความไมรู หรือความอคติที่ฝงลึกตออิสลามที่มีการเปดเผยโดยผูนําสูงสุดของคริสตศาสนานิกาย
คาทอลิกที่ปฎิปกษตออิสลามอยางซ้ําแลวซ้ําเลามาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ในฐานะมุสลิม เราจึงมีความจําเปนกลาวแกบรรดาผูไดรับคัมภีรทั้งหลายดวยคํากลาวของอัลลอฮฺที่
ไดกลาวแกบรรดาผูไดรับคัมภีร ความวา “โอบรรดาผูไดรับคัมภีรทั้งหลาย เพราะเหตุใดเลาพวกเจาจึง
บิดเบือนความจริงดวยสิ่งเท็จ (ที่นักปราชญของพวกเขาไดกุขึ้น) และปกปดความจริงไว ทั้งๆที่พวกเจาก็รูดี
อยู” (อัลกุรอาน 3 : 71)
หากมนุษยชาติทั่วไปจําเปนตองศึกษาและเรียนรูอิสลามอยางเขาถึงแลว มุสลิมยิ่งมีความจําเปนตอง
ศึกษาและเขาใจอิสลามอยางถึงแกนอีกหลายเทาตัว มุสลิมปจจุบันจําเปนตองศึกษาวิธีการนําเสนอและการ
เผยแผอิสลามของเหลาบรรพชนที่สามารถโนมนาวและเชิญชวนจิตใจผูคนใหสนใจอิสลามดวยวิธีการที่
เปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรมอันสูงสง พวกเขาไดทําใหธงอิสลามสะบัดพลิ้วดวยความชวยเหลือและ
ทางนําของอัลลอฮฺ เพราะชัยชนะที่มั่นคงและยั่งยืนนั้นคือชัยชนะของวัฒนธรรมและอารยธรรมที่ถูกหลอม
รวมเปนวิถีชีวิตอันประเสริฐกวา โดยที่บางครั้งผูแพยอมศิโรราบดวยความสมัครใจ และยินยอมใหอารย
ธรรมของตนเองถูกกลืนโดยดุษฎีดวยซ้ําไป แตหากเปนชัยชนะที่ตัดสินโดยอาศัยกองกําลังที่เหนือกวา หรือ
ชัยชนะบนคราบน้ําตา หยาดเลือด และชีวิตของเพื่อนมนุษยดวยกันแลว จะไมเปนเพียงชัยชนะที่มีฐานอัน
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เปราะบางเทานั้น หากเปนการบมเพาะความเกลียดชังและสะสมความแตกแยก ตลอดจนสรางความราวฉาน
ในสังคมอยางไมรูจักจบสิ้น
หากศึกษาประวัติศาสตรการลาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจในอดีตจะพบวา ถึงแมประชาชน
สวนใหญในประเทศที่ถูกยึดครองจะเปลี่ยนศาสนาตามประเทศมหาอํานาจแลวก็ตาม แตชนพื้นเมือง
เหลานั้นก็ยังดิ้นรนตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งอิสรภาพ ถึงแมตองแลกดวยชีวิตและใชเวลานานนับศตวรรษก็ตาม
แตไมปรากฏวาประชาชนในประเทศตางๆที่หันเขารับอิสลามตองลุกขึ้นตอสูเรียกรองอิสรภาพจากประเทศ
มุสลิมเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากศึกษาประวัติศาสตรการเผยแผอิสลามในอุษาคเนย จะพบวาประชาชน
แถบนี้พรอมใจกันเขารับอิสลามโดยปราศจากการหลั่งเลือดแมเพียงหยดเดียว ไมปรากฏในประวัติศาสตร
การแผขยายของอิสลามในดินแดนแถบนี้ที่บันทึกวาบรรพชนมุสลิมไดบีบบังคับชาวพื้นเมืองใหเขารับ
อิสลามดวยคมดาบหรือแมกระทั่งใชวิธีการหวานลอมดวยเม็ดเงินจํานวนมหาศาลเพื่อสรางแรงจูงใจผูคนให
เขารับอิสลาม พวกเขายินยอมประกาศรับทางนําแหงอิสลามดวยหัวใจที่อิ่มเอมกับรสสัจธรรมและปกปอง
พิทักษอิสลามจวบถึงปจจุบันจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ(วันสิ้นโลก) ดวยความประสงคของอัลลอฮฺ เพราะ
อิสลามไดวางกติกาอยางชัดเจนเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนามาตั้งแต 1,400 ปกวาแลวดวยหลักการ
ของอัลกุรอานที่กลาวไว ความวา “ไมมีการบังคับใดๆ (ใหนับถือ) ในศาสนาอิสลาม” (อัลกุรอาน 1: 256)
มุสลิมทุกคนพึงทราบวา การนําเสนออิสลามโดยใชวิธีการที่ไมคอยถูกตองนั้น แทนที่จะเกิดผลดีตอ
อิสลามทั้งระยะสั้นและระยะยาว กลับกลายเปนการสรางรอยดางและฝากมลทินใหกับศาสนานี้โดยไมรูตัวก็
เปนได อิสลามซึ่งเปนศาสนาแหงสันติภาพ ถูกตีตราเปนสัญลักษณแหงความรุนแรง ปาเถื่อน ยิ่งหากมีการ
ใสสีตีไขและหลอกหลอนดวยมายาคติจากกลุมมิจฉาชนที่ไมหวังดีตออิสลามและมุสลิมแลว อิสลามจึง
กลายเปนคําสอนแหงความหวาดกลัวอยางหลีกเลี่ยงไมได - ขออัลลอฮฺทรงคุมครอง- ดวยเหตุดังกลาว
อิสลามจึงปฏิเสธทฤษฎีของแม็กคิววิลลี่ที่ยุยงใหผูคนใชวิธีการอะไรก็ไดเพียงเพื่อบรรลุเปาประสงคที่วางไว
แตอิสลามมีคําสอนที่ใหมุสลิมยึดมั่นในระบบคุณธรรมดวยหลักการที่วา
“การมีวัตถุประสงคที่ดีไมสามารถทําใหวิธีการที่นําสูวัตถุประสงคดังกลาว กลายเปนสิ่งดีไปดวย”
“การมีเจตนาที่ดี จะไมสามารถทําใหสิ่งตองหาม (สิ่งหะรอม) กลายเปนดีได”
อิสลามจึงใหความสําคัญกับแนวทางและวิธีการมากกวาที่จะกําชับใหมุสลิมมุงแตเพียงบรรลุถึง
เปาหมาย เพราะการบรรลุถึงเปาหมายเปนเรื่องอนาคตที่อัลลอฮฺเปนผูกําหนด ในขณะที่แนวทางหรือวิธีการ
เปนสิ่งปจจุบันที่มุสลิมตองปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณอันแทจริงของอิสลาม คําถามที่ทุกคนจะตองให
คําตอบในวันกิยามะฮฺก็คือคุณปฏิบัติตนที่สอดคลองกับคําสอนของอิสลามมากนอยเพียงใด อัลลอฮฺ จะ
ไมถามวาคุณปฏิบัติหนาที่อยางประสบผลสําเร็จมากนอยแคไหน เพราะดรรชนีชี้วัดความสําเร็จที่แทจริง
ของมุสลิมก็คือความสําเร็จในการปฏิบัติตนและประยุกตใชคําสอนใหสอดคลองกับหลักการของอิสลาม
มากนอยเพียงใดตางหาก
อัลกุรอานยังไดกําชับใหมุสลิมธํารงไวซึ่งความยุติธรรมแมกระทั่งตอฝายตรงกันขามและแมกระทั่ง
ในบรรยากาศที่อบอวลดวยอารมณแหงความเคียดแคน ดังปรากฏในอัลกุรอานความวา “อยาใหเพราะความ
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เคียดแคนของพวกทานที่มีตอชนกลุมหนึ่ง เปนตัวชักนําใหพวกทานปฏิบัติการที่ไมเปนธรรม จงดํารงไวซึ่ง
ความยุติธรรมเถิด เพราะแทจริงมันทําใหใกลสูความยําเกรงอัลลอฮฺ (ตักวา)” (อัลกุรอาน 5:8)
เนื่องจากความยําเกรงอัลลอฮฺ คือกุญแจแหงความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหนาโดยเฉพาะอยางยิ่งถือ
เปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับการดํารงไวซึ่งความยุติธรรม ดังนั้นอัลลอฮฺ  จึงกําชับใหบรรดาศรัทธาชนยํา
เกรงตอพระองคในทุกสภาวการณและสถานที่ คําสอนดังกลาวไดรับการปฏิบัติโดยสมบูรณแบบจากนบีมู
ฮัมมัด  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺตลอดจนผูทรงคุณธรรมดวยดีตลอดมาตามที่ไดปรากฏในประวัติศาสตร
อารยธรรมอิสลาม และดวยสาเหตุที่มุสลิมประยุกตใชหลักคําสอนดังกลาวสูภาคปฏิบัติอยางสมบูรณ เปยม
ดวยคุณธรรมและจริยธรรมอันสูงสง อิสลามจึงเปนศาสนาที่ไดรับการยอมรับและเลื่อมใสศรัทธาจาก
ประชาคมโลกมากที่สุดตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน
มุสลิมมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการชี้นําจากบรรดาผูรู (อุละมาอฺ) ผูทรงคุณธรรม ที่มี
บทบาทเปนผูสืบทอดมรดกจากเหลาศาสนทูต พวกเขาจะชี้แจงขอสงสัย อธิบายสิ่งคลุมเครือ ตอบโตความ
มดเท็จ ใหคําชี้ขาดขอขัดแยงและวินิจฉัยประเด็นตางๆที่เปนความตองการของประชาสังคมที่สอดคลองกับ
เจตนารมณของอัลกุรอานและจริยวัตรนบีมูฮัมมัด  (ซุนนะฮฺ) อันแทจริง
จึงใครเชิญชวนทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งพี่นองมุสลิม ศึกษาทําความเขาใจอิสลามจากบรรดาอุ
ละมาอฺที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับในวงวิชาการและจงหางไกลจากการรับความรูจากแหลงที่ไม
ถูกตองหรือบุคคลที่ไมเปนที่ยอมรับและไมเปนที่รูจักในวงวิชาการ นอกจากนี้ เรายังมีความจําเปน เรียนรู
วิธีการรวมใชชีวิตบนโลกนีใ้ นสังคมพหุวฒ
ั นธรรมที่สอดคลองกับเจตนารมณอันแทจริงของอิสลามที่มุงมั่น
สรรคสรางสังคมสันติภาพสมานฉันทและสันติสุขอันยั่งยืน.
ขออัลลอฮฺทรงประทานการชี้นาํ แกทุกฝายดวย

1.3 อิสลาม คือคุณคาและอารยธรรมอันสูงสงของมนุษยชาติ
อิสลามคือคุณคาและอารยธรรมอันสูงสงของมนุษยชาติ ซึ่งเราสามารถสรุปสาระหลักของอิสลาม
ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
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•อิสลามเปนคําสอนของอัลลอฮฺ  ที่ถือวามนุษยทุกคน ถึงแมจะแตกตางดานเชื้อชาติ สัญชาติ
และเผาพันธุ ตางก็มีตระกูลอันดั้งเดิมที่มาจากครอบครัวเดียวกัน ดังอัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“โอมนุษยชาติทั้งหลาย จงยําเกรงพระเจาของพวกเจา ที่ไดบังเกิดพวกเจามาจากชีวิตหนึ่ง (นบี
อาดัม)” (อัลกุรอาน ๔:๑)
อัลลอฮฺ  ยังไดตรัสอีกความวา
“โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจา
แยกเปนเผาและตระกูล เพื่อจะไดรูจักกันและกัน แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผูที่
มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดถี่ถวน” (อัลกุรอาน ๔๙:๑๓)
การประกาศหลักการและเจตนารมณอันบริสุทธนี้ถือเปนการปฏิเสธความเหลื่อมล้ํา การแบงชน
ชั้นวรรณะและการจัดวางกลุมคนบนขั้นบันไดทางสังคมเนื่องจากความแตกตางดานสีผิว เชื้อชาติ วงศ
ตระกูลและเผาพันธุของมนุษยโดยสิ้นเชิง
• อิสลามถือวาความหลากหลายทางดานภูมิศาสตร ประชากรศาสตร และวงศตระกูลของมวล
มนุษ ย คือ หนทางสู ก ารเสริม สร า งปฏิ สัม พัน ธ เกื้ อกูล เอื้ อ เฟ อซึ่ งกั น และกั น มิใ ชเ ปน ตน เหตุแ หง การ
บาดหมาง พยาบาท การเขนฆา สงครามและการนองเลือดระหวางกัน อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูล เพื่อจะไดรูจักกันและกัน” (อัลกุรอาน ๔๙:๑๓)
การรูจักซึ่งกันและกัน ถือเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการเขาถึง เขาใจ รวมมือ เกื้อกูลและถือเปน
บันไดขั้นแรกของกระบวนการสรางอารยธรรมอันสูงสงของมนุษยชาติ
• อิสลามถือวา มนุษยมีฐานะอันทรงเกียรติยิ่งและประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลาย
ถึงแมจะมีความแตกตางดานสีผิว เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมและศาสนา แตความเปนมนุษยของคนๆ หนึ่งถือ
เปนเหตุผลเพียงพอแลวที่เขาจะไดรับฐานะอันทรงเกียรตินี้ อัลลอฮฺ ตรัสไวความวา
“แนแท เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัมและเราไดพิทักษปกปองพวกเขาทั้งหลายทั้งทางบก
และทางทะเล และได ใหปจจัยยั งชีพ ที่ดี ทั้งหลายแกพวกเขา และเราไดใหพวกเขาดีเดน อยางมีเกี ยรติ
เหนือกวาผูที่เราไดใหบังเกิดเปนสวนใหญ” (อัลกุรอาน ๑๗:๗๐)
• อิสลามถือวา โดยทั่วไปแลวสตรีเพศมีฐานะที่ทัดเทียมกับบุรุษดานสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
และอิสลามถือวาความสัมพันธระหวางสองเพศดังกลาว ควรตองตั้งอยูบนพื้นฐานของความเอื้ออาทร ความ
หวงใย ความรักและความโอบออมอารี อิสลามไมไดถือวาเพศชายหรือเพศหญิงมีฐานะที่เหนือกวาเพศใด
เพศหนึ่ ง โดยเฉพาะ ความดี แ ละการยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมต า งหากที่ เ ป น ตั ว ชี้ วั ด การมี เ กี ย รติ ที่
เหนือกวา ดังนั้นอิสลามจึงถือวาสตรีที่มีคุณธรรมอันสูงสง ยอมมีเกียรติเหนือกวาชายที่เลว สวนชายที่
ซาบซึ้งในธรรมพรอมประกอบ คุณงามความดียอมประเสริฐกวาหญิงชั่วอยางแนนอน
• บนพื้นฐานแหงกระบวนทัศนดังกลาว อิสลามจึงประกาศเปนศาสนาสากลที่ตระหนักและให
ความสําคัญแกมนุษย อิสลามจึงเชิญชวนและเรียกรองมนุษยชาติทั้งมวล โดยไมจํากัดกลุม ชนชาติ เผาพันธุ
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เชื้อชาติหรือลักษณะภูมิประเทศใดเปนการเฉพาะ และดวยความเปนสากลของอิสลาม ไมวาในมิติของการ
เชิญชวน การเรียกรอง หรือในมิติของการตอบรับของประชาคมโลก อิสลามจึงปฏิเสธแนวคิดชาตินิยม รัฐ
นิยมหรือการคลั่งไคลในชาติพันธุของตนเอง อัลลอฮฺ ตรัสไวความวา
“และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใด เวนแตเปนผูแจงขาวดีและเปนผูตักเตือนแกมนุษยทั้งหลาย แตวา
สวนมากของมนุษยไมรู” (อัลกุรอาน ๓๔:๒๘)
นบีมูฮัมมัด ไดมีวจนะไว ความวา
“ไมใชเปนสวนหนึ่งของประชาชาติของฉันสําหรับผูที่เรียกรองบนฐานแนวคิดของการคลั่งไคลใน
ชาติพันธุ ไมใชเปนสวนหนึ่งของประชาชาติของฉันสําหรับผูที่ทําสงครามบนฐานแนวคิดของการคลั่งไคล
ในชาติพันธุ และไมใชเปนสวนหนึ่งของประชาชาติของฉันสําหรับผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการตอสูในการ
ปกปองและพิทักษรักษาแนวคิดของการคลั่งไคลในชาติพันธุ”
ดวยเหตุดังกลาวในประวัติศาสตรอารยธรรมของอิสลามจึงเต็มไปดวยการสรางคุณประโยชนใน
ระดับสากลที่มวลมนุษยชาติอันหลากหลายเชื้อชาติและเผาพันธุไดมีสวนรวมกอรางสรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
การเชิญชวนของพระผูเปนเจา บนพื้นฐานของมนุษยที่มี พระเจาองคเดียว และมีรากเหงาตนตอที่มาจาก
มนุษยคนเดียวกัน
• อิสลามไดยอมรับในหลักการที่วา การเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาอิสลาม ควรตองเปนผลพวงของ
เจตนารมณและความตองการอันเสรี อันนําไปสูการยอมรับในหลักของเหตุและผลของปจเจกบุคคล อิสลาม
จึ ง สั่ ง ห า มมิ ใ ห มี ก ารบั ง คั บ ขู เ ข็ ญ ให ม วลมนุ ษ ย นั บ ถื อ อิ ส ลาม และการบั ง คั บ ในเรื่ อ งดั ง กล า ว ถื อ เป น
อาชญากรรมและสรางตราบาปใหแกมนุษยที่มีความอิสระและสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่ในการกําหนดวิถีชีวิต
ของตนเอง อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนาอิสลาม” (อัลกุรอาน 2:๒๕๖)
อัลลอฮฺ  ตรัสอีกความวา
“เจาไมใชเปนผูมีอํานาจเหนือพวกเขา (ใหเกิดความศรัทธา)” (อัลกุรอาน ๘๘:๒๒)
นอกจากนี้ อัลลอฮฺ  ยังไดปฏิเสธพฤติกรรมอันจะนําไปสูการบังคับในศาสนาดวยคําดํารัสของ
พระองคความวา
“และหากพระเจาของเจาทรงประสงค แนนอนผูที่อยูในแผนดินทั้งมวลจะศรัทธา เจาจะบังคับ
มวลชนจนกวาพวกเขาจะเปนผูศรัทธากระนั้นหรือ” (อัลกุรอาน ๑๐:๙๙)
ดวยเหตุดังกลาว บรรดานักวิชาการมุสลิม ตางเห็นพองวา สงครามที่เกิดขึ้นระหวางมุสลิมกับชน
ตางศาสนิกนั้น เนื่องจากตองการขัดขวางความอยุติธรรมและตอบโตการรุกราน ปลดปลอยมวลมนุษยจาก
การถูกกดขี่ เรียกรองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยและปกปองการเผยแผอิสลามจากการลวงละเมิด สงคราม
ในอิสลามมิใชเพราะชนตางศาสนิกปฏิเสธอิสลามหรือไมศรัทธาในอัลลอฮฺ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา การ
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ที่ผูคนไมศรัทธาในอิสลามเพียงประการเดียว จะถือเปนขออางในการประกาศสงครามกับชนกลุมนั้นไมได
โดยเด็ดขาด
• อิสลามยอมรับคําสอนที่ประกาศและเผยแผโดยบรรดาศาสนทูตและไมเคยปฏิเสธอารยธรรมอัน
ดีงามที่มนุษยชาติในยุคกอนไดสรรคสรางและพัฒนา อิสลามถือวาสิ่งดังกลาวเปนอีกมิติหนึ่งของการ
พั ฒ นามนุ ษ ยชาติ ที่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย นั้ น ๆ อิ ส ลามมิ ไ ด เ ป น อื่ น ใดนอกจากอิ ฐ ก อ นหนึ่ ง ที่ ทํ า ให
กระบวนการสรางอาคารแหงอิสลามเปนไปอยางเสร็จสิ้นและสมบูรณ อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“แทจริงเราไดมีโองการแกเจาเชนเดียวกับที่เราไดมีโองการแก นูฮฺและบรรดาศาสนทูตหลังจากเขา”
(อัลกุรอาน ๔:๑๖๓)
นบีมูฮัมมัด ไดมีวจนะไวความวา “อุปมาการเปนศาสนทูตของฉัน และศาสนทูตทานอื่น ๆ ในยุค
กอนหนาฉัน ประหนึ่งชายคนหนึ่งที่สรางอาคารอยางสวยงาม เพียงแตขาดอิฐกอนหนึ่ง ณ มุมหนึ่งของ
บาน ผูคนทั้งหลายไดเดินเวียนรอบ ๆ บานหลังนั้น และตะลึงในความวิจิตรงดงามของบานหลังนัน้ พรอมกับ
กลาววา : หากมีอิฐ กอนหนึ่งวางไวตรงนั้น (ณ มุมที่ยังไมสมบูรณ แนนอนบานหลังนั้นจะดูสวยงามโดยไม
มีที่ติเลยทีเดียว) ฉันนี่แหละคืออิฐกอนนั้น และฉันคือศาสนทูตคนสุดทาย”(รายงานโดยอัล- บุคอรีย/3535
และมุสลิม/2286)
• อิสลามไดยอมรับศาสนายุคกอนๆ และไดยอมรับชนตาง ศาสนิกเขาไปเปนสวนหนึ่งของประชา
สังคม และพลเมืองของรัฐอิสลาม นอกจากนี้อิสลามยังไดกําหนดสิทธิอันชอบธรรมตางๆ ที่ชนตาง ศา
สนิกพึงไดรับ อาทิ ความอิสระและเสรีภาพในการนับถือศาสนา การสถาปนาสถาบันและสัญลักษณทาง
ศาสนา การยอมรับในกฏหมาย และขอบังคับที่วาดวยสิทธิของปจเจกบุคคล รวมทั้งการสั่งหามมิใหกระทํา
การใดๆ ที่สรางความอธรรม การรุกรานหรือลวงละเมิดพวกเขาดวยการแอบอางศาสนาที่มีพื้นฐานจากการ
ตีความศาสนบัญญัติที่ผิดๆและไมเขาใจในเจตนารมณของศาสนบัญญัติที่ถูกตอง อัลลอฮฺ ตรัสไวความวา
“สํ า หรั บ พวกท า นก็คือ ศาสนาของพวกทา น และสําหรั บฉัน ก็ คื อ ศาสนาของฉัน ” (อัลกุ ร อาน
๑๐๙:๖) หมายถึงตางฝายตางก็ปฎิบัติศาสนกิจตามความเชื่อของตนโดยไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
นบีมูฮัมมัด ไดมีวจนะไวความวา “พึงทราบเถิดวาผูใดที่ปฏิบัติอธรรมตอคนตางศาสนิกที่อยู
ระหวางการทําพันธะสัญญา หรือเหยียดหยามเขา หรือสั่งใหเขาทํางานในสิ่งที่เกินความสามารถของเขา
หรือยึดทรัพยสินใดๆ ของเขา ทั้งๆ ที่เขาไมเต็มใจมอบให ดังนั้นฉันจะเปนคูกรณีกับบุคคลผูนั้น (ดวยการ
ทวงคืนสิทธิของผูถูกอธรรม) ในวันกิยามะฮฺ” (รายงานโดยอบูดาวูด)
• อัลกุรอาน เปนคัมภีรเพียงเลมเดียวที่ไดสาธยายประวัติศาสตรในอดีตโดยปราศจากการบิดเบือน
อัลกุรอานยังไดเชิญชวนมวลมนุษยใหศึกษาเรียนรูประวัติศาสตรของบรรพชนในยุคกอน รวมทั้งยังได
เรียกรองใหมนุษยนําผลการศึกษาดังกลาว เปนบทเรียนและอุทาหรณสําหรับการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา และ
บังเกิดผลประโยชนสูงสุด อัลลอฮฺตรัสไวความวา

23

“แนนอนไดผานพนมาแลวกอนพวกเจาซึ่งแนวทางตาง ๆ ที่อัลลอฮฺทรงปฏิบัติแกประชาชาติในอดีต
ดังนั้นพวกเจา จงทองเที่ยวไปในแผนดิน และจงพินิจไตรตรองวาบั้นปลายของบรรดาผูปฏิเสธเปนเชนไร”
(อัลกุรอาน 3/136)
• อิสลามไดกําหนดเปาประสงคอันสูงสุดของสาสนแหงการเผยแผอิสลาม มายังมนุษยชาตินั่นคือ
การแผความเมตตาแกเหลาสมาชิกในสากลจักรวาล อัลลอฮฺ ตรัสไวความวา
“และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใด นอกจากเปนความเมตตาแกสากลโลก” (อัลกุรอาน 21:107)
อิสลามไมไดเปนศาสนาที่จํากัดความเมตตาเพียงแคมนุษยเทานั้น หากยังกาวล้ําแผไปถึงบรรดา
สิงสาราสัตว ซึ่งไดปรากฏในคําสอนของอิสลาม ที่กําชับใหมีการออนโยนแกสัตว มีความปรานี ใหการ
เยี ย วยารัก ษา และห า มใช ง านสั ต ว ที่ ห นัก จนเกิ น ไป นอกจากนี้ อิ ส ลามได ส อนให มุ ส ลิม รู จัก อนุรั ก ษ
สิ่งแวดลอม ดวยการกําหนดบทบัญญัติที่วาดวยการหามทําลายสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนโดยเปลา
ประโยชน นบีมูฮัมมัด มีวจนะไว ความวา “หญิงนางหนึ่งตองเขานรกดวยความผิดที่นางไดจับขังแมว
ตัวหนึ่ง โดยที่นางไมใหอาหารและไมปลอยใหมันหาอาหารเอง จนกระทั่งแมวนั้นตายเพราะความหิว”
(รายงานโดย อัลบุคอรีย/3482และมุสลิม/6915) นบีมูฮัมมัด  ยังไดเชิญชวนมนุษยใหมีความโอบออมอารี
แกสัตวทั้งหลายดวยวจนะของทานความวา “แทจริงทานทั้งหลายจะไดรับผลบุญในทุกครั้งที่ทานยื่นมือให
อาหารแกทุกกระเพาะที่เปยกชื้น (ทุกสิ่งที่มีชีวิต)(รายงานโดย อัลบุคอรีย/2363และมุสลิม/2244)”
• อิสลามไดยอมรับการมีอยูของประชาคมอื่น ทุกประชาคมในโลกนี้ยอมมีสิทธิใชชีวิตและดํารง
คงอยูบนโลกนี้ พรอมกับความเชื่อของตนไดอยางอิสระเสรี อิสลามถือวาความหลากหลายของประชาคม
ถือเปนกฏสามัญทั่วไปของสิ่งมีชีวิต ความแตกตางในสัจธรรมดังกลาว ถือเปนแนวทางสูการแขงขัน และ
การเสริมสรางอารยธรรมอันสูงสง อัลลอฮฺ ตรัสไวความวา
“และหากพระเจาของเจาทรงประสงค แนนอนพระองคจะทําใหปวงมนุษยเปนประชาชาติเดียวกัน
แตพวกเขาก็ยังคงแตกแยกกัน” (อัลกุรอาน 11:๑๑๘)
อิสลามยึดหลักการสนทนาและเสวนาธรรม ดวยวิธีการที่ดีกวา และถือวาวิธีการดังกลาวคือหนทาง
สูการสรางความเขาใจและการยอมรับอันจะนําไปสูการประสานความรวมมือและจรรโลงสังคมสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืน อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และพวกเจาอยาโตเถียงกับชาวยิวและคริสเตียน เวนแตดวยวิธีการที่ดีกวา” (อัลกุรอาน 29:46)
และพระองคยังไดตรัสอีกความวา
“จงเผยแผสูแนวทางแหงพระเจาของเจาดวยวิธีการที่สุขุม และการตักเตือนที่ดี และจงสานเสวนา
พวกเขาดวยเหตุผลและหลักฐานที่ดีกวา” (อัลกุรอาน 16:125)
• อิ ส ลามได ย อมรั บ สนธิ สั ญ ญาที่ มี เ นื้ อ หาและนั ย ส ง เสริ ม ให มี ก ารช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ในสิ่ ง ที่ ดี
ประสานความเขาใจ มีความจริงใจและซื่อสัตยตอกัน อิสลามยังไดกําชับใหมุสลิมยึดมั่นในความยุติธรรม
และความเปนเพื่อนบานที่ดี แมแตตอบรรดาชนตางศาสนิก อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
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“อัลลอฮฺมิไดทรงหามพวกเจาใหพวกเจากระทําความดีและใหความยุติธรรมแกบรรดาผูที่มิได
ตอตานพวกเจาในเรื่องศาสนา และมิไดขับไลพวกเจาออกจากบานเรือนของพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺทรงรักฝู
ดํารงไวซึ่งความยุติธรรม” (อัลกุรอาน 60:8) นบีมูฮัมมัด  ไดเคยรวมเปนภาคีสัญญากับชาวกุร็อยชฺใน
สงครามหุดัยบียะฮฺ เชนเดียวกันกับที่ทานเคยรวมลงนามในสัญญากับชาวยิว ณ นครมะดีนะฮฺ
• อิ ส ลามยอมรั บ การยื่ น มื อ ให ค วามช ว ยเหลื อ ในทุ ก กิ จ การอั น นํ า ไปสู ก ารดํ า รงคงไว ซึ่ ง
คุณประโยชนและจรรโลงคุณคาของความเปนมนุษย ทามกลางบรรยากาศที่สงบรมเย็น เปนสุขและมีความ
ยุติธรรม นบีมูฮัมมัด  ไดเคยเขารวมเปนสักขีพยานในสนธิสัญญายุคกอนอิสลามที่บานของอับดุลลอฮฺ
บิน ญัดอาน ซึ่งมีเนื้อหาตอตานความ อยุติธรรมในสังคม และทานไดกลาวหลังจากที่อิสลามไดแผขยายไป
ทั่วคาบสมุทรอาหรับเพื่อเปนการรําลึกถึงสนธิสัญญาดังกลาววา “หากฉันไดรับการเชิญชวนใหเขารวมเปน
สักขีพยานในสนธิสัญญาที่มีวัตถุประสงคที่คลายคลึงกันกับสนธิสัญญาดังกลาว ฉันยินดีเขารวมอยาง
แนนอน”
• อิสลามไดเชิญชวนและเรียกรองใหมุสลิมยืนหยัดในกระบวนการยุติธรรมและพยายามดํารงไว
ซึ่งความยุติธรรม แมตอบรรดาศัตรูและกลุมผูไมหวังดีตอชาวมุสลิมก็ตาม อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และจงอยาใหการเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทําใหพวกเจาไมยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเปนสิ่งที่
ใกลกับความยําเกรงยิ่งกวา” (อัลกุรอาน 5:8)
• อิสลามถือวา ความสงบรมเย็นเปนสุขในสังคม นับเปน เสาหลักแหงสันติภาพอันเปนโอกาสดี
ที่เอื้อตอการสรางความเขมแข็งและความมีประสิทธิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อัลลอฮฺ  ตรัสไวความ
วา
“โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย เจาจงเขาในกระบวนการสันติภาพโดยทั่วทั้งหมดดวยเถิด” (อัลกุรอาน
2:208)
อัลลอฮฺ  ยังตรัสอีกความวา
“และหากพวกเขาโอนออนมาเพื่อการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออนตามเพื่อการนั้นดวย และ
จงมอบหมายกิจการทั้งปวงแดอัลลอฮฺเถิด แทจริงนั้นพระองคคือ ผูทรงไดยินทรงรอบรู และถาหากพวกเขา
ตองการที่จะหลอกลวงเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนที่พอเพียงแกเจาแลว พระองคคือ ผูที่ไดทรงสนับสนุนเจา
ดวยการชวยเหลือของพระองค และดวยผูศรัทธาทั้งหลาย” (อัลกุรอาน 8:61-62)
• อีกประการหนึ่งที่เปนสิ่งยืนยันในความมุงมั่นของอิสลามตอสันติภาพ คือ กวา ๑๔๐๐ ป มาแลว
ที่อิสลามไดมีบทบัญญัติแกชาวมุสลิมใหหยุดสงครามและไมอนุญาตใหมีการรบราฆาฟนตลอดระยะเวลา ๔
เดือนของทุกปในระบบปฏิทินอิสลาม มุสลิมจะไมไดรับการอนุญาตใหกระทําสงครามในชวง ๔ เดือน
ดังกลาวที่เปนที่รูจักในเดือนหะรอม(เดือนที่ตองหาม) อันไดแก ซุลกออฺดะฮฺ (เดือน๑๑) ซุลฮิจญะฮฺ (เดือน
๑๒) มุหัรรอม (เดือนแรก) และเราะญับ (เดือน7) (๓ เดือนติดตอกันและอีก ๑ เดือน เวนชวงตางหาก) แต
เมื่อใดที่ชาวมุสลิมถูกโจมตีจากขาศึกในชวงเดือนที่ตองหาม มุสลิมจําเปนตองลุกขึ้นตอสูเพื่อปกปองการ
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รุกรานและใหบทเรียนแกผูละเมิด จนกวาพวกเขาไมกลาโจมตีมุสลิมชวงที่ชาวมุสลิมพากันใหเกียรติเดือนที่
ตองหามดังกลาว
• ในขณะเดียวกัน อิสลามไดประกาศใหมหานครมักกะฮฺซึ่งถือเปนเมืองหลวงของอิสลามเปน
ดินแดนแหงความสงบสุข ผูใดก็ตามที่พํานักอยูในดินแดนอันมหาจําเริญแหงนี้ บุคคลผูนั้นจะไดรับความ
ปลอดภัย อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และเรามิไดใหพักพิงแกพวกเขาในเขตหวงหามอันปลอดภัยดอกหรือ ซึ่งผลไมทุกชนิดถูกนํามายัง
ที่นั้น เพื่อเปนเครื่องยังชีพที่มาจากเรา แตสวนมากของพวกเขาไมรู” (อัลกุรอาน 28:57)
ณ ดินแดนแหงนี้ อิสลามไดสั่งหามมิใหมีการรบราฆาฟนและลวงละเมิดในทุกรูปแบบตลอดทั้งป
และเพื่อเปนการปลูกฝงใหมุสลิมเปนผูใฝสันติ รักและถวิลหาความสงบสุข อิสลามจึงบัญญัติใหมุสลิมทุก
คนผินหนาหันไปสูมหานครอันประเสริฐแหงนี้ในทุกครั้งที่มุสลิมประกอบทางศาสนธรรม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งชวงละหมาดและการขอพร
อัลลอฮฺ  ไดทรงทําใหมหานครมักกะฮฺเสมือนเดือนที่ตองหามที่มนุษยจะไดหลักประกันในความ
ปลอดภัย เพราะมหานครมักกะฮฺ เปนสัญลักษณของสถานที่ ในขณะที่เดือนที่ตองหามเปนเรื่องของกาลเวลา
ซึ่งทั้งสองประการดังกลาวถือเปนสิ่งคุมครองชีวิตมนุษยจากการถูกทํารายหรือถูกลวงละเมิดในรูปแบบ
ตางๆ ได หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ทุกชีวิตจะปลอดภัยเมื่อพํานักอาศัยในบริเวณมหานครมักกะฮฺแมนวาจะ
อยูนอกเหนือจากสี่เดือนที่ตองหาม และทุกชีวิตจะปลอดภัยเมื่อถึงชวงสี่เดือนที่ตองหามถึงแมจะอยูนอก
บริเวณมหานครมักกะฮฺก็ตาม
ช า งเป น บทบั ญ ญั ติ แ ละมาตรการที่ ส ง เสริ ม ให ม นุ ษ ยชาติ ต ระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ใน
กระบวนการสันติภาพที่มีความหมายลึกซึ้ง ครอบคลุมและครบวงจรเหลือเกิน
• สิ่งหนึ่งที่สามารถยืนยันในความมุงมั่นของอิสลามตอสันติภาพก็คือภูมิหลังอันแทจริงของการแผ
ขยายของศาสนาอิสลามไปทั่วทุกมุมโลกมาจนถึงบัดนี้ เนื่องจากประชาคมโลกตางพากันยอมรับศาสนานี้
ดวยความสมัครใจ หลังจากพวกเขาไดสัมผัสและลิ้มรส สัจธรรมแหงอิสลามที่วาดวยสันติภาพ ความ
ยุติธรรม การสนทนา และเสวนาธรรมดวยวิธีการที่ดีกวา และการยอมรับความมีอยูของสังคมอื่นดวยใจที่
เปดกวางและมิตรไมตรี เปนเหตุใหสี่ในหาสวนของประชาคมโลกมุสลิมไดเขารับและศรัทธาอิสลามดวย
ความสมัครใจโดยปราศจากการนองเลือดหรือการตอสูประหัตประหารกัน สงครามในอิสลามเกิดขึ้นใน
ชวงแรกของการเผยแผอิสลามเทานั้น ดวยสาเหตุที่ชาวมุสลิมถูกรังแก หรือเพื่อทําลายกําแพงของฝายตรงกัน
ขามที่พยายามสกัดและปดกั้นมิใหสาสนอิสลามแผขยายไปอยางเสรี
• ทุกมิติที่เกี่ยวของกับอิสลามไมวาหลักการ หลักปฏิบัติหรือคําสอน ลวนยึดหลักสายกลางและ
ความพอดี(ประชาชาติที่ไดรับการคัดเลือกและดํารงไวซึ่งความยุติธรรม) เปนแนวทางอันเที่ยงตรง ไมใช
เปนแนวทางที่สุดโตงหรือหยอนยานหละหลวมแตอยางใด อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา ความวา
“และในทํานองเดียวกัน เราไดใหพวกเจาเปนประชาชาติที่เปนกลาง” (2:๑๔๓)
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• อิสลามสั่งหามพฤติกรรมตางๆที่นําไปสูความรุนแรง สรางความเสียหายบนแผนดิน หรือสราง
อาณาจักรและปริมณฑลแหงความหวาดกลัวแกชนในสังคม อิสลามถือวาการกระทําดังกลาวเปนบาป อัน
ใหญหลวงและกออาชญากรรมทางสังคมที่รายแรง อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“แทจริงการตอบแทนแกบรรดาผูทําสงครามตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค และพยายาม
สรางความเสียหายบนผืนแผนดินนั้นก็คือ พวกเขาจะถูกฆาหรือตรึงบนไมกางเขนหรือมือพวกเขาและเทา
ของพวกเขาจะถูกตัดสลับขาง(คือมือขวาและเทาซาย)หรือถูกเนรเทศออกไปจากแผนดิน พวกเขาจะไดรับ
ความอัปยศในโลกนี้และจะไดรับโทษอันใหญหลวงในปรโลก” (อัลกุรอาน 5:๓๒)
• ในทุกมิตขิ องอิสลาม ไมวาจะเปนหลักการ เจตคติและประวัติศาสตร ถือวาการละเมิดรุกราน การ
ใชความรุนแรงและการกระทําที่ไมชอบธรรมบางประการของมุสลิมสวนหนึ่งที่ไมรูจริงในแกนแหงศาสนา
การแอบอางศาสนา การใชอารมณใฝต่ํา หรือการใชสติที่วูวามและโกรธแคน เปนสิ่งที่อิสลามปฏิเสธโดย
สิ้นเชิงและอิสลามไมมีสวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมเชิงลบเหลานั้นเลยแมแตนอย
• เปนที่นาสังเกตวา ความรุนแรง และแนวคิดสุดโตง ถือเปนปรากฏการณโลกปจจุบัน หากมีการ
เปรียบเทียบโดยปราศจากความลําเอียงแลว จะพบวาอารยธรรมของโลกตะวันตก มีสถิติของการใชความ
รุนแรงที่มากกวาโลกอิสลามหลายเทา มีตัวอยางมากมายที่สามารถยืนยันในเรื่องดังกลาว เชนกรณีที่เกิดขึ้น
ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน อินเดีย จีน ลาตินอเมริกาและอื่นๆ ทั่วโลก ถึงแมสื่อตางๆ มัก
ประโคมขาวที่พยายามชี้วาชาวมุสลิมมักมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณรุนแรงดังกลาว แตอาจเปนเพราะ
ความมีอคติตออิสลามหรือเปนเพียงกระบวนการใสรายที่ยังไมสามารถหาพยานหลักฐานไดเทานั้นเอง
• เราจึงมีความเชื่อมั่นวา ปญหาความรุนแรงไดกลายเปนปญหาระดับโลก และเปนปญหาของ
มนุษยชาติแลว ประชาคมโลกจึงตองเรงสรางความรวมมือ ขจัด แกไข และเยียวยารักษาปญหานี้โดยดวน
การแกไขเพียงปลายเหตุหรือการทําความเขาใจเพียงปรากฏการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ถือเปนการแกปญหาที่
ไรความหมาย ตราบใดที่เรายังไมแกโจทยที่ถูกตองในทุกมิติของปญหา ไมวามิติของรากฐานความเปนมา
ทางประวัติศาสตร ความเปนมาของบุคคล และโดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนมาของชุดความคิดและรากฐาน
ของปรัชญา ดวยเหตุดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการศึกษาและประมวลสภาพปญหาที่แทจริง
เพื่อกําหนดวิธีการแกไขที่ถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพ
1.4 ไมมีการบังคับ แกนแทแหงสาสนอิสลาม
สามัญสํานึกอันดั้งเดิมของมนุษยที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงคือ มนุษยมีความตองการศาสนาเปนสิ่งยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ผูที่ศึกษาอารยธรรมของมนุษยในทุกยุคทุกสมัย จะพบวา มนุษยในบางสังคมหรือบาง
ชวงเวลาอาจจะไมมีโรงงาน สถาบันการศึกษา บริษัท โรงพยาบาลหรือแมแตบานที่ใชเปนแหลงพักพิง แต
ไมเคยปรากฏในสังคมมนุษยที่ใชชีวิตโดยปราศจากหอสวด ศาลเจา สถานศักดิ์สิทธิ์หรือสัญลักษณของ
ความเชื่อที่มีการเรียกขานดวยชื่อตางๆ ตามความศรัทธาของแตละสังคม จึงสรุปไดวา มนุษยไมสามารถ
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ดํารงชีวิตไดหากปราศจากศาสนาและไมศรัทธาในพระเจา ผูที่ปฏิเสธแนวคิดความเชื่อในพระเจา แทจริง
แลวบุคคลผูนั้นกําลังสรางศาสนาใหมและสถาปนาตนเองเปนพระเจาแทน
อัลลอฮฺ ไดทรงประทานนบีมูฮัมมัด เพื่อธํารงไวซึ่งความกรุณาปรานีแกสากลจักรวาล ดัง
ที่อัลลอฮฺ  ไดตรัสความวา
“และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเปนความเมตตาแกสากลจักรวาล” (21:107)
และเพื่อยืนยันในสัจธรรมดังกลาว นบีมูฮัมมัด ไดกลาวแกตนเองความวา "แทจริง ฉันคือความ
เมตตาที่เปนของขวัญจากพระเจาที่มอบใหกับสรรพสิ่งทั้งหลาย" (รายงานโดยดาริมีย)
สวนหนึ่งของความกรุณาปรานีของอัลลอฮฺ  ที่มีตอมนุษยคือ การใหโอกาสแกมนุษยมีสิทธิเลือก
และกําหนดวิถีชีวิตตามความประสงคของตนเอง
มนุษยโดยสภาวะดั้งเดิม คือ สิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐสุดและมีเกียรติยิ่ง แมนวาจะแตกตางดานสีผิว ชาติ
พันธุ ภาษาและฐานะทางสังคม อัลลอฮฺ  ไดตรัสความวา
“และโดยแนนอน เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัม และเราไดบรรทุกพวกเขาทั้งทางบกและ
ทางทะเล และไดใหปจจัยยังชีพที่ดีทั้งหลายแกพวกเขา และเราไดใหพวกเขาดีเดนอยางมีเกียรติเหนือกวาผูที่
เราไดใหบังเกิดมาเปนสวนใหญ” (อัลกุรอาน 17:70)
มนุษยเปนมัคลูก (สิ่งถูกสราง) ที่มีสติปญญา มีเปาหมายแหงชีวิต เปนมัคลูกที่มีหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ถูกกําหนดไว มนุษยมีสถานะและบทบาทอันทรงเกียรติยิ่ง เขาจะตองถูกสอบสวนในการปฏิบัติ
หนาที่เหลานั้นในวันอาคิเราะฮฺ (โลกหนา) มนุษยมีสิทธิ์เลือกที่จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษยมีความพรอมที่จะกระทําสิ่งดีและไมดี มนุษยจึงไมใชมะลาอิกะฮฺ (เหลาเทวทูต)
ที่อัลลอฮฺ  ทรงสรางขึ้นเพื่อใหกระทําแตเพียงความดี เนื่องจากมะลาอิกะฮฺเปนมัคลูกที่ไมมีอารมณและ
ปราศจากความตองการ แตในขณะเดียวกัน มนุษยก็มิใชชัยฏอน (เหลามารราย) ที่หมกมุนและจมปลักใน
การปฏิบัติแตเพียงความชั่วรายและสิ่งอบายมุขทั้งมวล
อัลลอฮฺ  ไดทรงทําใหมนุษยรูจักกําหนดวิถีชีวิตโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา
อัลลอฮฺ ทรงแนะนําและสงเสริมใหมนุษยกระทําคุณงามความดี พระองคทรงตักเตือนและหามปรามมิ
ใหมนุษยจมปลักในความชั่วราย อัลลอฮฺ ไดตรัสไวความวา“และเราไดชี้แนะทางแหงความดี และความ
ชั่วแกเขาแลว” (อัลกุรอาน 90:10)
อัลลอฮฺ  จึงใหมนุษยมีความรับผิดชอบตอผลของการเลือกของเขา ทั้งนี้เพราะความรับผิดชอบ
เปนสวนหนึ่งของเสรีภาพ หากปราศจากเสรีภาพ ความรับผิดชอบก็จะไรความหมาย
ดวยเหตุที่มนุษยมีอิสรภาพ รูจักแสวงหาและสะสมความรูและประสบการณ มีศักยภาพในการ
ตัด สิ น ใจว าสิ่ ง ใดถู ก และสิ่ ง ใดผิด ตลอดจนมี โ อกาสในการแกตั ว ปรับ ปรุง และขอลุแ ก โ ทษในความ
ผิดพลาดทั้งปวง มนุษยจึงมีฐานะที่สูงสงกวาสิ่งถูกสรางทั้งหลาย และสิ่งเหลานี้คือ เหตุผลสําคัญที่ทําให
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บรรดาเทวทูต (มะลาอิกะฮฺ) ยอมกมคารวะ (สุูด) เพื่อแสดงความเคารพนับถือตอนบีอาดัม ดังปรากฏใน
ประวัติศาสตรที่บันทึกโดยอัลกุรอาน21
มุสลิมทุกคนจึงมีหนาที่สืบทอดภารกิจของเหลาศาสนทูตดวยการใหเกียรติในศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย ทําใหมนุษยมีอิสระเสรี และคืนศักดิ์ศรีอันเหมาะสมกับสถานะและบทบาทอันแทจริงแกเขา มุสลิม
ทุกคนตองใชความพยายามอันแรงกลาในการชี้แจงความถูกตองและสัจธรรม ตักเตือนมิใหกระทําสิ่งชั่วราย
แตทั้งนี้มุสลิมพึงสํานึกวา มนุษยมีสิทธิ์เต็มที่ในการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง การกดขี่บังคับ ถือเปนการ
ลดศักดิ์ศรีและไมใหเกียรติเพื่อนมนุษยดวยกัน ดวยเหตุดังกลาวอิสลามจึงกําหนดใหมุสลิมประกาศญีฮาด
(การตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสกัดกั้นการแพรขยายของการกดขี่บังคับมิให
ปฏิบัติตามศาสนา(ฟตนะฮฺ) ดังที่อัลลอฮฺ ไดตรัสความวา
“และจงสูรบกับพวกเขา จนกวาฟตนะฮฺจะไมปรากฏขึ้น” (อัลกุรอาน 2:193)
ฟตนะฮฺ ตามความหมายอันแทจริงคือ การบังคับมิใหมนุษยมีสิทธิปฏิบัติหรือเชื่อศรัทธาในสิ่งที่เปน
ความตองการของเขา และการปดโอกาสมิใหเขามีสิทธิเลือกกระทําตามที่เขาตองการ ดวยเหตุดังกลาว
อิ ส ลามถื อ ว า การกระทํ า ฟ ต นะฮฺ ต อ มนุ ษ ย มี ผ ลกระทบที่ ร า ยแรงยิ่ ง กว า การฆาตรกรรม ทั้ ง นี้ เ พราะ
ฆาตรกรรมเปนการปลิดชีวิตที่เปนกายภาพ แตการกระทําฟตนะฮฺถือเปนอาชญากรรมดานความรูสึกและ
จิตใจ อัลลอฮฺ ไดตรัสความวา
“และการฟตนะฮฺนั้นใหญโตยิ่งกวาการฆา” (อัลกุรอาน 2:217)
บรรดานักวิชาการมุสลิมตางเห็นพองวา สงครามระหวางมุสลิมกับชนตางศาสนิกนั้นเกิดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขัดขวางความอยุติธรรมและตอบโตการรุกราน มิใชเพราะชนตางศาสนิกไมนับถืออิสลาม
หรือไมศรัทธาในพระเจา นอกจากนั้นสงครามในอิสลามมีเปาหมายเพื่อปลดปลอยมวลมนุษยใหหลุดพน
จากการกดขี่ขมเหง เรียกรองศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตลอดจนสรางบรรยากาศการเผยแผอิสลามให
ดําเนินไปในภาวะที่ไรความกดดัน
ดวยเหตุดังกลาว มุสลิมตองมีภารกิจในการรังสรรคบุคลิกภาพของมนุษยใหมีความอิสระเสรีในการ
เลือกศรัทธาตามความเชื่อของแตละคน เปดโอกาสใหมีการเผยแผอิสลามแกมวลมนุษย ใหเกียรติเพื่อน
มนุษยดวยการสรางบรรยากาศแหงความอิสระเสรีในการกําหนดทางเลือกของชีวิต เผยแผความเมตตาแก
สากลจักรวาลดวยการธํารงไวซึ่งความยุติธรรม ตอบโตความอยุติธรรมและการสรางความหายนะตลอดจน
การลวงละเมิดทั้งปวง พรอมทั้งยอมรับความแตกตางของสังคมมนุษย
มุสลิมทุกคนตองลุกขึ้นปฏิบัติภารกิจในการแสวงจุดรวม สงวนจุดตางของมวลมนุษย หลีกเลี่ยง
การทุมเทความพยายาม พละกําลังและศักยภาพ เพียงเพื่อสรางความแตกแยกและจุดชนวนสงคราม สูการใช

21

โปรดดูอัลกุรอาน (2 : 30-34)
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ชีวิตรวมกันบนรากฐานแหงการสรางความรูจักความเขาใจ ความชวยเหลือ เอื้ออาทร สานเสวนา ดังที่
อัลลอฮฺ ไดตรัสไวความวา
“โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราสรางพวกเจาจากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยก
เปนเผาและตระกูลเพื่อจะไดสรางความรูจักกัน” (อัลกุรอาน 49:13)
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากความอิ ส ระเสรี การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ ที่ ดี ต ลอดจนการสานเสวนานั บ เป น การสร า ง
บรรยากาศที่เอื้อตอการแผขยายของสาสนอิสลาม และเปดโอกาสใหมีการนําใชสติปญญาอันบริสุทธิ์ ความ
แตกตางและความหลากหลายแทนที่จะเปนชนวนแหงความขัดแยง กลับกลายเปนบอเกิดแหงความโปรด
ปราน เปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนประสบการณและเพิ่มพูนศักยภาพของมนุษยชาติในการดําเนินชีวิต
รวมกันอยางมีประโยชนและคุมคา
ถึงแมมนุษยจะรักหรือเกลียดชังกัน เปนมิตรหรือศัตรูระหวางกัน แตในทัศนะอิสลามแลว มนุษย
ทั้งมวลคือพี่นองกัน มนุษยจึงไมใชหมาปาที่คอยคํารามขบกัดระหวางกันตามที่ปรากฏในคําสอนของลัทธิ
ชาตินิยมที่เปนแหลงอางอิงของสํานักคิดสุดโตงและทฤษฎีการเมืองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ที่พยายาม
วางกามใชอํานาจและอิทธิพล เพื่อกดขี่ขมเหงเพื่อนมนุษยดวยกัน
อิสลามถือวามนุษยมีรากเหงาที่มาจากบรรพบุรุษคนเดียวกัน ความหลากหลายถือเปนกฏดั้งเดิม
ของอัลลอฮฺ พระผูทรงสรางสรรพสิ่ง ความแตกตางดานภูมิศาสตร ประชากรศาสตร ชาติพันธุ ความเชื่อ
และศาสนา ถื อ เป น แนวทางสู ก ารสร า งสรรค ความช ว ยเหลื อ การทํา ความรู จั ก สานเสวนาและสร า ง
ปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน ทั้งนี้ความพยายามที่จะทําใหมนุษยมีความคลายคลึงกันในทุกประการเสมือน
เอกสารถายสําเนาจากตนฉบับอันเดียวกันนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไมไดและไมสามารถเกิดขึ้นได ทั้งทางดาน
สติปญญาและขอเท็จจริง เพราะจะทําใหการมีชีวิตไรความหมาย ความตองการ ความมุงมั่นและความ
ทะเยอทะยานจะชะงักงัน การสรางความเจริญตลอดจนการพัฒนาดานตางๆ ก็จะกลายเปนอัมพาตและ
ประสบภาวะตีบตัน ดังที่อัลลอฮฺ ไดตรัสไวความวา
“และหากพระเจ า ของเจา ทรงประสงค แน น อนพระองคจะทรงใหป วงมนุษ ยเป น ประชาชาติ
เดียวกัน (โดยการทําใหมนุษยทั้งหมดศรัทธาตออัลลอฮฺ และอยูในแนวทางอิสลาม) แตพวกเขาก็ยังคง
แตกแยกกัน” (อัลกุรอาน 11:118)
กลาวโดยสรุปแลว เสรีภาพในการเลือกและกําหนดรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษย ควรอยูบน
พื้น ฐานของการให อิสรภาพแก ส ติป ญ ญาในการทํา หนาที่ตั ด สิน ใจ พิ นิ จ พิ เ คราะห รู จั ก ใชเ หตุ ผลและ
เปรียบเทียบโดยการใหโอกาสแกสติปญญาในการทําหนาที่เหลานั้นภายใตภาวะที่ไรความกดดัน
ภายใตบรรยากาศดังกลาว เหลานักวิชาการจึงสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ พรอมกับหา
ขอยุติในประเด็นตางๆ ที่ขัดแยงเพื่อแสวงจุดรวม กําหนดวัตถุประสงครวมกัน ตลอดจนตอบโตแนวคิด
สุดโตงและการบิดเบือนในศาสนาสูการประยุกตใชหลักคําสอนของอัลกุรอานและซุนนะฮฺตามเจตนารมณ
อันแทจริงของอิสลาม ดังนบีมูฮัมมัด กลาวไวความวา
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“ความรูในอิสลามจะถูกถายทอดโดยอนุชนหนึ่งสูอนุชนหนึ่งที่ดํารงไวซึ่งความยุติธรรม พวกเขาจะ
ปฏิเสธคําวินิจฉัยของผูมีแนวคิดสุดโตงในศาสนา จะตอบโตขอกลาวหาของกลุมมิจฉาชน และจะลบลาง
การใสไคลของกลุมผูอวิชชา” (รายงานโดยบัยฮะกีย)
หะดีษดังกลาว ไมใชเปนเพียงแคคําบอกเลาปรากฏการณเทานั้น หากเปนการสงสัญญาณตอภารกิจ
สําคัญของนักวิชาการมุสลิมในทุกยุคทุกสมัยที่จําเปนตองยืนหยัดและธํารงไวซึ่งสัจธรรมตลอดไป
การดํ า รงอยู ข องความอิ ส ระทางความคิ ด และการวิ นิ จ ฉั ย ประเด็ น ศาสนา ท า มกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น ถือเปนหนึ่งในสัญญาณที่บงบอกถึงความยั่งยืนของอิสลาม เปนศาสนาที่มีชีวิต
และมีความยืดหยุน มีความคลองตัวสูงและสามารถประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ตลอดจนมีศักยภาพที่จะ
มอบสิ่งใหมๆ ใหแกมนุษยชาติไดอยางสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงรวมสมัยของสังคม หาไมแลว
อิสลามจะกลายเปนศาสนาที่เปนเพียงแคสัญลักษณทางความเชื่อ เปนพิธีกรรมที่มีการรณรงคใหปฏิบัติตาม
เทศกาลทางศาสนา มีความเชื่ออยางหลับหูหลับตาหรือความงมงายที่ไรแกนสาร และอาจบานปลายถึงขั้น
เกิดความรูสึกที่เย็นชาตอความตระหนักในหนาที่ในฐานะบาวผูภักดีตออัลลอฮฺ ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสไว
ความวา
“และเราไดใหมวลมนุษยกระจัดกระจายไปบนหนาแผนดินเปนกลุมๆ สวนหนึ่งของพวกเขาก็เปน
คนดี และอีกสวนหนึ่งหาไดเปนเชนนั้น (กลายเปนคนชั่ว)” (อัลกุรอาน ๗:๑๖๘)
ทามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในทุกเสี้ยววินาทีของสังคมปจจุบัน ทั้งภายในสังคมมุสลิมดวย
กันเองหรือสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งกระแสยุคโลกาภิวัฒนที่บีบบังคับใหโลกทั้งใบมีสภาพคลายกับ
ชุม ชนเล็ ก ๆ เพี ย งชุม ชนหนึ่ ง เทานั้ น ยิ่ง เพิ่ม ความจํา เป น ในการปรั บ เปลี่ย นกระบวนทั ศน การวินิ จ ฉั ย
ปรากฏการณรวมสมัยใหสอดคลองตามเจตนารมณของอิสลาม ตลอดจนการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล
การเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยใชหลักการเทียบเคียงกับหลักศาสนบัญญัติที่ถูกตองและตรงประเด็น
การที่มนุษยชาติทุกหมูเหลา ตางมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทั้งในระดับสังคมเดียวกันหรือสังคม
ภายนอก นับเปนเงื่อนไขสําคัญที่มุสลิมตองศึกษารายละเอียดในประเด็นศาสนาที่วาดวยมารยาท การ
สรางปฏิสัมพันธกับชนตางวัฒนธรรมที่สอดคลองกับคําสอนในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ และหนาที่การใหคํา
ชี้ชัดในประเด็นดังกลาวจึงเปนภารกิจของนักวิชาการศาสนาผูทรงไวซึ่งคุณธรรมที่ใหความกระจางใน
สารัตถะของศาสนาและอรรถาธิบายขอปลีกยอยของศาสนาไดอยางถูกตองและเปนธรรมที่สุด
กองกําลังหรือขอตกลงตามสนธิสัญญาตางๆ ไมสามารถยับยั้งและสกัดกั้นการรูจักประดิษฐคิดคน
ดานสติปญญาของมนุษย จึงเปนหนาที่ของนักวิชาการศาสนาผูทรงคุณธรรมที่จะตองลุกขึ้นมาแกไขสิ่งที่ไม
ถูกตอง ปกปองจากแนวคิดสุดโตง หรือการวินิจฉัยประเด็นศาสนาที่ขัดกับหลักการที่แทจริง
กลาวไดวา เปาประสงคอันยิ่งใหญของอิสลามคือการเขามีสวนรวมในการรังสรรคและพัฒนา
แนวคิดและวิทยาการรวมสมัยที่สอดคลองกับเจตนารมณของอัลกุรอานและจริยวัตรของทานนบีมูฮัมมัดมู
ฮัมมัด (ซุนนะฮฺ)ดวยการใชหลักพื้นฐานที่ถูกตอง คํานึงถึงขอเท็จจริงและการวินิจฉัยที่ตรงประเด็นที่สุด
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การสรางพื้นฐานความเขาใจในเรื่องดังกลาว จึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่สามารถวินิจฉัยโรคไดอยาง
ถูกตอง วิเคราะหสาเหตุของการเกิดโรคดวยมาตรวัดที่กําหนดโดยอัลกุรอานและซุนนะฮฺ นอกจากนี้เรายังมี
ความจําเปนศึกษาชีวประวัติของเหลาศาสนทูตยุคกอนโดยเฉพาะศาสนทูตคนสุดทายมูฮัมมัด ถึงความ
บกพร อ งและความผิ ด พลาดของมนุ ษ ยชาติ ใ นอดี ต เพื่ อ นํ า เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ การกํ า หนดทางเลื อ กที่
สอดคลองกับขอเท็จจริงรวมสมัย โดยคํานึงถึงกําลังความสามารถ การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง จุดเดนจุด
ดอย โอกาสและขอจํากัด ตลอดจนสถานการณรอบขางที่เปนจริง ไมใชเปนการสรางวิมานในอากาศหรือ
ทุมเทพละกําลังโดยเปลาประโยชน อันเปนสาเหตุหลักที่ทําใหประชาชาติตองประสบกับภาวะเสื่อมถอย
และลาหลัง
ประชาชาติมุสลิมตองเขาใจอยางลึกซึ้งวา การปฏิบัติตาม ศาสนบัญญัตินั้นมีเงื่อนไขอยูที่พละกําลัง
และความสามารถ อัลลอฮฺ จะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใด นอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้น
เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนบัญญัติที่เกี่ยวของกับประชาชาติโดยรวม ซึ่งหากเกิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาด
หรือไมสอดคลองกับเงื่อนไขตางๆ แลว จะไมเพียงกอผลกระทบอันใหญหลวงตอการพัฒนาในภาพรวม
เทานั้น แตเปนสัญญาณแหงความปนปวนและความหายนะในระดับประชาชาติเลยทีเดียว ประชาชาติมุสลิม
พึงทราบวา การสะสมประสบการณและองคความรูตามหลักการศาสนาที่ถูกตองและตรงตามขอเท็จจริงนั้น
ไม ส ามารถกระทํ า ได ดว ยวิ ธี รั บ ฟ ง การบรรยายหรื อ เข า รว มสั ม มนาเท า นั้ น แต ตอ งอาศั ย การเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณดานตางๆไมวาดานการเมือง สังคม เศรษฐกิจและอื่นๆ ที่ประชาชาติยุคกอนไดสะสมไว

1.5 ชีวประวัติของนบีมูฮัมมัด
คือแบบอยางการมีปฏิสัมพันธที่ดีงามกับสังคมมนุษย
ยุคของนบีมูฮัมมัด ถือเปนยุคที่ดีเลิศของมนุษยชาติที่ไดวางรากฐานของการใชชีวิตบนโลกนี้ได
อยางสมบูรณ ถือเปนตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับมุสลิมในการใชชีวิตรวมกันกับสังคมอื่นในทุกสถานการณไม
วาจะอยูในฐานะที่เปนฝายเสียเปรียบหรือไดเปรียบ ออนแอหรือเขมแข็ง ชวงพลัดถิ่น (ถูกเนรเทศ) หรือชวง
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ที่สามารถสรางรัฐไดอยางเปนปกแผน ทุกสถานการณดังกลาวนบีมูฮัมมัด สามารถประยุกตใชคําสอน
ของอิสลามไดอยางถูกตองและสอดคลองกับเจตนารมณของอิสลามอันแทจริง
ชวงการใชชีวิตของนบีมูฮัมมัด ทานไดประสบพบเห็นและมีโอกาสเขามีสวนรวมในสถานการณ
อันมากมายและหลากหลาย ทานเคยเขารวมตอสูในสมรภูมิสงคราม การหยาศึก ทําสนธิสัญญาหยุดสงคราม
สรางสัมพันธไมตรีอันดีงามกับสังคมระหวางประเทศ ทานเคยใชชีวิตอันโดดเดี่ยวเนื่องจากถูกปดกั้นทาง
สังคม ทานเคยทนสภาพทามกลางบรรยากาศการยุแหยจากฝายตรงกันขามใหเกิดสงครามกลางเมือง ทาน
เคยประสบวิกฤตชีวิตจนแทบเอาตัวไมรอดและทานเคยใชชีวิตในฐานะผูนําสูงสุดของประเทศที่ฝายตรงกัน
ขามเกรงขามและเหลาทหารหาญเต็มใจที่จะรับคําสั่งจากทานแมนวาตองแลกดวยชีวิตก็ตาม ปรากฏการณ
เหลานี้ นับเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่มุสลิมทุกคนตองศึกษาทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง มุสลิมควรตระหนักวา
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนหรือไมรอบดานตลอดจนการประยุกตใชหลักศาสนบัญญัติที่ไมถูกตอง ถือเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหสังคมมุสลิมตองประสบกับภาวะเสื่อมถอยและลาหลัง
โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนที่บีบ
บังคับใหโลกนี้เปรียบเสมือนเปนหมูบานเล็กๆ เพียงหมูบานหนึ่งเทานั้น ยิ่งเพิ่มความจําเปนตอการศึกษา
และทําความเขาใจชีวประวัติของนบีมูฮัมมัด ใหลึกซึ้งและถึงแกนยิ่งขึ้น
นบีมูฮัมมัด เคยสรางความสัมพันธระหวางประเทศดวยการสงสารเชิญชวนผูนําและองคประมุข
ของแตละประเทศใหเขารับอิสลาม ทานเคยอนุญาตบรรดาอัครสาวก (เศาะฮาบะฮฺ) อพยพลี้ภัยไปยังประเทศ
เอธิโอเปยที่ปกครองโดยกษัตริยที่ดํารงไวซึ่งคุณธรรม ทั้งๆ ที่พระองคไมไดเปนมุสลิม หลังจากที่ทานถูกทํา
รายโดยชาวฏออิฟในขณะที่ทานเดินทางไปเผยแผอิสลาม ณ เมืองนั้น ทานก็เคยพํานักพักพิงและอาศัยบาน
ของชายชาวฏออิฟที่ชื่อวา มัฏอัมบินอะดิย ซึ่งยังไมไดเปนมุสลิมเชนเดียวกัน ทานเคยเปนหนึ่งในจํานวนผูที่
ไดรับความเดือดรอนจากมติประชาคมของชาวกุร็อยชฺที่ตัดความสัมพันธกับชนตระกูลฮาซิมและตระกูล
มุฏฏอลิบ (ซึ่งเปนตนตระกูลของนบีมูฮัมมัด ) โดยที่สองตระกูลดังกลาวไมยอมเห็นสภาพนบีมูฮัมมัด
ถูกทําราย ย่ํายีอยางไมยุติธรรมและพวกเขาพากันประสานสามัคคีปกปองนบีมูฮัมมัด ในฐานะสมาชิกรวม
ตระกูล โดยที่พวกเขาบางสวนก็ยังไมไดเปนมุสลิมดวยซ้ํา แตพวกเขายอมทนทุกขทรมานรวมทุกขรวมสุข
กับนบีมูฮัมมัด  เปนเวลานานถึง ๓ ป จนกระทั่งพวกเขาที่มีทั้งผูหญิง คนเฒาคนแกและลูกเล็กเด็กแดง
ตองฝนกินใบไมและหนังสัตวที่แหงกรอบแทนอาหารเพียงเพื่อประทังชีวิตไปวันๆ
ในขณะที่นบีมูฮัมมัด มีอายุเพียง ๒๐ ปเทานั้น ทานเคยเขารวมเปนสักขีพยานในสัญญาประชาคม
ที่ชาวกุร็อยชฺไดตกลงรวมกันวาจะไมรุกรานและไมสรางความอยุติธรรมระหวางกัน ทุกคนจะไดรับการ
ปกปองจากการกดขี่ขมเหงในสังคม ถึงแมสัญญาดังกลาวไมใชเปนผลงานของทาน แตทานก็เต็มใจเขารวม
เป น สัก ขี พยาน เพราะเนื้อหาในสั ญญาดังกลาวสอดคลองกับสิ่งที่อิสลามเรีย กรองตลอดมา เหตุการณ
ดังกลาวยังคงอยูในความทรงจําของทานตลอดเวลา จนกระทั่งทานเคยกลาวในขณะที่อยู ณ นครมะดีนะฮฺวา
“ฉันเคยไดรับเชิญใหเขารวมเปนสักขีพยานการทําสัญญาประชาคมที่บานของอับดุลลอฮฺบินญัดอาน ซึ่งหาก
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ฉันไดรับเชิญใหเขารวมเปนสักขีพยานในสนธิสัญญาที่มีเนื้อหาในลักษณะดังกลาวอีกครั้ง ฉันก็ยินดีเขารวม
อยางแนนอน” ทานกลาวคําพูดนี้ในขณะที่ทานเปนผูนําสูงสุด ณ นครมะดีนะฮฺ
นบีมูฮัมมัด ไดสรางกุศโลบายดานสันติภาพครั้งยิ่งใหญในประวัติศาสตรการเผยแผอิสลามดวย
การอนุญาตใหบรรดามุสลิมที่อาศัยในนครมักกะฮฺอพยพลี้ภัยไปยังนครมะดีนะฮฺ ทั้งๆ ที่ชาวมุสลิมในชวง
นั้นไมไดตกเปนฝายที่ออนแอหรืออยูในภาวะที่ไมสามารถตอบโตได ประวัติศาสตรในชวงนั้นไดจารึกวา
หลังจากการเผยแผแกชาวมักกะฮฺที่ใชเวลา ๑๓ ป ชาวกุร็อยชฺเกือบทุกเผาและตระกูลตางก็ศรัทธาตอศาสนา
ใหมนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากการเขารับอิสลามของ อุษมานบินอัฟฟาน อับดุลรอฮมาน บินเอาวฟ อุมัร
บินค็อฏฏอบและหัมซะฮฺบินอาบีฏอลิบ ซึ่งถือเปนบุคคลที่มีอิทธิพลในเผาตางๆ นบีมูฮัมมัด สามารถใช
โอกาสนี้จุดชนวนและเติมเชื้อเพลิงกอสงครามกลางเมืองไดอยางงายดาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากปลุกปน
กระแสความอยุ ติ ธ รรมในสั ง คมที่ ช นชั้ น ต่ํ า ถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ ถู ก กดขี่ ข ม เหงจากชนชั้ น สู ง อย า งไร
มนุษยธรรมตลอดมา แตทานเลือกแนวทางสันติภาพและกําชับใหศรัทธาชนในชวงนั้นใชความอดทนอยาง
สูงพรอมกลาวคําสั่งวา
“ทานทั้งหลายจงระงับมือของพวกทาน (อยาตอบโตโดยการใชกําลัง) และจงดํารงละหมาดและจง
บริจาคทานเถิด” (อัลกุรอาน ๔:๗๗)
นบีมูฮัมมัด เคยเขารวมขอตกลงในสนธิสัญญาหุดัยบียะฮฺกับชาวกุร็อยชฺโดยในชวงนั้นเชื้อไฟ
แหงสงครามระหวางสองฝายกําลังลุกโชนอยางกวางขวาง กอปรกับเนื้อหาในสนธิสัญญาดังกลาว หากมอง
อยางผิวเผินแลวฝายมุสลิมตกเปนฝายเสียเปรียบ ถึงขนาดบรรดาเศาะฮาบะฮฺสวนใหญแสดงความไมพอใจ
และมีการประทวงเงียบโดยไมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของศาสนทูตในเบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานอุมัร
บินค็อฏฏอบ แตในทัศนะอิสลามแลว สนธิสัญญาดังกลาวถือเปนยุทธศาสตรแหงสันติภาพที่ในอัลกุรอาน
ระบุวาเปน ชัยชนะอันชัดแจงเลยทีเดียว ดังที่อลั ลอฮฺ ไดตรัสความวา
“แทจริงเราไดใหชัยชนะแกเจา ซึ่งเปนชัยชนะอยางชัดแจง” (อัลกุรอาน 48:1)
ภายหลังจากนบีมูฮัมมัด ไดอพยพสูนครมะดีนะฮฺ และหลังจากที่ทานไดวางรากฐานของสังคม
ใหมที่สมานฉันทและเขมแข็งแลว ภารกิจแรกที่ทานไดปฏิบัติก็คือสงสารถึงผูนําและเจาเมืองตางๆ เพื่อ
ประกาศนโยบายของอิสลามที่ยึดมั่นความเปนภราดรภาพในอิสลาม เปนประชาชาติอันเดียวกัน มอบสิทธิ
และหนาที่ที่พึงไดใหแกชนตางศาสนิกที่อยูภายใตการปกครองของรัฐอิสลาม โดยเฉพาะชาวยิวที่พํานัก
อาศั ย ในนครมะดี น ะฮฺ พรอมกั บนํา เนื้อ หาของสารดัง กลาวมาปฏิ บัติใ นโลกแหงความเป น จริ ง โดยใช
มาตรฐานหรือมาตรวัดอันเดียวกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติหรือเลือกที่รักมักที่ชัง
หลังจากการเสียชีวิตของนบีมูฮัมมัด บรรดาผูนําผูทรงคุณธรรม(เคาะลีฟะฮฺ)ตางก็เจริญรอยตาม
นโยบายของทานดวยดีเสมอมา ดังกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรที่ไดเปดเมืองปาเลสไตน โดยที่
อิสลามไดใหเกียรติและมอบสิทธิแกชนพื้นเมืองในการประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่ออยางไมเคย
ปรากฏมากอนในประวัติศาสตรของการพิชิตเมือง
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ปรากฏการณ ดั ง กล า วข า งต น ถื อ เป น บรรทั ด ฐานที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ ชาวมุ ส ลิ ม ที่ จ ะต อ งยึ ด เป น
แบบอยางในการสรางปฏิสัมพันธกับชนตางศาสนิก โดยที่บรรดาผูรู (อุละมาอฺ) คือผูที่ไดรับมอบหมายชี้แจง
และใหความกระจางในขอปลีกยอยตางๆ อยางเปนธรรม ถูกตองและสอดคลองกับเจตนารมณของอิสลาม
ทั้งนี้เนื่องจากสังคมประกอบดวยชุมชนอันหลากหลายทั้งความเชื่อ เจตคติ ศาสนาและ ชาติพันธุ ความ
หลากหลายในเรื่องดังกลาวถือเปนขอเท็จจริงในทุกสังคม ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของมุสลิมที่จะตองศึกษาและ
ทําความเขาใจอยางลึกซึ้ง เพื่อสามารถนําปฏิบัติบทบัญญัติดังกลาวไดอยางถูกตอง
สนธิสัญญาตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตน ถือเปนคุณคาอันสูงสงของอารยธรรมอิสลาม ซึ่งมีอาณาเขต
และปริมนฑลอันกวางใหญไพศาล ไมมีใครที่สามารถตีความอารยธรรมอิสลามภายใตกรอบอันคับแคบหรือ
มีขอจํากัดดานเวลาหรือสถานที่ เวนแตผูนั้นเปนผูไมรูจริงในศาสนาหรือถูกปดบังดวยความรูสึกทิฐิสวนตัว
มุสลิมทุกคนพึงตระหนักวา อิสลามสามารถคงอยูและเผยแพรไดในสังคมอยางกวางขวาง ตราบใด
ที่สังคมนั้นหอมลอมดวยบรรยากาศที่สงบสันติและอิสระเสรี ยามใดที่สังคมเกิดความวุนวายและแตกราว
ไปทั่วทุกหัวระแหง มีความรุนแรงและเผชิญหนาเปนคูอริกัน การเผยแผอิสลามก็แทบเปนหมันและไม
สามารถเขาไปมีบทบาทและซึมซับเขาไปในจิตใจของผูคนได
สนธิสัญญาตางๆ ที่ไดกระทําไวในสมัยนบีมูฮัมมัด  และสมัยบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงคุณธรรมจึง
เปนแบบอยางที่ดีสําหรับมุสลิมปจจุบันทําการศึกษาวิจัยในการกําหนดจุดรวมเพื่อรังสรรคกับชนตางศาสนิก
ที่สอดคลองกับเจตนารมณอันแทจริงของอิสลาม มุสลิมจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจโจทยของ
สนธิสัญญาดังกลาว เพื่อสามารถใหคําตอบกับปญหาปจจุบันไดอยางถูกตองแมนยําโดยอาศัยการชี้นํา
ของอัลกุรอานที่ไดรับการอรรถาธิบายโดยผูรู (อุละมาอฺ) ทรงคุณธรรม อัลลอฮฺ  ไดตรัสความวา
และโดยแนนอน เราไดทําใหอัลกุรอานนี้เปนที่เขาใจงายแกการรําลึก แลวมีผูใดบางที่รับขอตักเตือน
นั้น (อัลกุรอาน๕๔:๑๗)
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บทที่ 2

แกนแกนของอิสลาม
ความนํา
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ในบทที่ 2 นี้จะกลาวถึงแกนแกนของอิสลาม 3 ประการไดแก หลักศรัทธา หลักศาสนบัญญัติ และ
หลักคุณธรมจริยธรรม(อิหฺซาน) ตลอดจนอธิบายถึงผลของการใชหลักดังกลาวในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพราะ
จุดมุงหมายของคําสอนในอิสลามมิใชมุงแตใหความสําคัญกับความเชื่อ หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เพียงอยางเดียว แตอิสลามสอนวา ในเมื่อมุสลิมมีความเชื่อที่สะอาดบริสุทธิ์ พรอมปฏิบัติตามหลักการศาสน
บัญญัติอยางถูกตองแลว ความเชื่อและการปฏิบัติเหลานี้ ก็สามารถผลิดอกออกผลสรางคุณูปการบนโลกนี้
สอดคลองกับเจตนารมณของอิสลามที่มุงสรางสังคมที่สงบสันติ มีความปรองดองและเอื้ออาทร
2.1 หลักการศรัทธาในอิสลาม
หลักการศรัทธาในอิสลามมี 6 ประการสรุปไดดังนี้
2.1.1 การศรัทธาตออัลลอฮฺ
ความหมายการศรัทธาตออัลลอฮฺ
การศรัทธาตออัลลอฮฺ  หมายถึงการศรัทธาและยอมรับตอคุณลักษณะการเปนผูทรงสรางและ
อภิบาลของพระองค คือศรัทธาเชื่อมั่นวาพระองคเทานั้นคือผูทรงสราง ผูทรงบริหารจักรวาล กุญแจแหง
ความลี้ลับของสรรพสิ่งทั้งมวลลวนอยูในอํานาจของพระองค และพระองคทรงสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอยาง
การศรัทธาตออัลลอฮฺ  ยังหมายรวมถึงการยอมรับคุณลักษณะการเปนพระเจาที่พึงสักการะบูชา
อันหมายถึงพระองคเพียงผูเดียวเทานั้นที่พึงไดรับการสักการบูชาและสวามิภักดิ์
การศรัทธาตออัลลอฮฺ  ยังหมายถึงการยอมรับและศรัทธาตอบรรดาพระนามและคุณลักษณะของ
พระองค กลาวคือพระองคทรงมีพระนามตางๆ ที่วิจิตรงดงาม และทรงมีคุณลักษณะที่สูงสงและสมบูรณยิ่ง
โดยที่พระนามและคุณลักษณะของพระองคจะไมมีความเหมือนและจะนํามาเทียบเคียงกับสิ่งถูกสรางไมได
โดยเด็ดขาด
ดังนั้นมุสลิมทุกคนตองยึดมั่นวา สิ่งตางๆ รอบๆ ตัวเราและในตัวเรามีพระผูสรางและผูปกครอง
จักรวาลนี้อยูแตเพียงองคเดียว และพระองคเทานั้นที่เปนสิ่งสะทอนใหเห็นคุณลักษณะของพระผูสราง อัน
ไดแกความมีปรีชาสามารถ ความรอบรู ความกรุณาปรานี และการทรงอํานาจเหนือทุกสิ่งตลอดกาล
ความเชื่อดังกลาวนี้จะถูกกลาวออกมาในคําปฏิญาณตนของมุสลิมวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ” (ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ) วลีอันสวยงามนี้คือรากฐานและแกนสารสําคัญของอิสลาม การแสดงออกถึง
ความศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺนี้เอง ที่แยกมุสลิมที่แทจริงออกจากผูปฏิเสธพระเจา
แตความแตกตางระหวางผูศรัทธาและผูไมศรัทธานั้นมิไดเปนผลมาจากการกลาวถอยคําเพียงแค
สองสามคําเทานั้น เพราะแคเพียงกลาวถอยคําเพียงไมกี่คํานั้นไมมีความสําคัญแตประการใด ความแตกตางที่
แทจริงนั้นอยูที่การยอมรับหลักความเชื่อนี้อยางมีจิตสํานึกและยึดถือมันไวอยางสมบูรณในการดําเนินชีวิต
การกลาวคําวา “อาหาร” ซ้ําแลวซ้ําเลานั้นไมสามารถขจัดความหิวได เชนเดียวกับการอานสลากยาแตเพียง
อยางเดียวก็ไมสามารถรักษาโรคไดเชนกัน
ในทํานองเดียวกัน ถาถอยคําปฏิญาณตนถูกกลาวซ้ําแลวซ้ําเลาโดยไมมีความเขาใจ มันก็ไมสามารถ
สรางความเปลี่ยนแปลงสูภาคปฏิบัติได มันจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคนมีความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการของ
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มัน ยอมรับมันและปฏิบัติตามมันทั้งในตัวอักษรและเจตนารมณ เราหลีกเลี่ยงไฟเพราะเรารูวามันไหม เรา
หลีกหางจากยาพิษเพราะรูวามันสามารถทําใหเสียชีวิตได ในทํานองเดียวกัน ถาหากเราเขาใจความหมายที่
แทจริงของคําวา เตาฮีด (การศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺ)เราก็จะหลีกเลี่ยงการปฏิเสธพระเจาและการ
เคารพบูชาพระเจาหลายองคทุกรูปแบบ ทั้งในความเชื่อและการกระทํา นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากความเชื่อใน
เอกภาพของพระเจา
ความหมายของคํากลาวปฏิญาณตน
ในภาษาอาหรับ คําวา อิลาฮฺ หมายถึง “สิ่งที่ถูกเคารพสักการะ” เพราะความยิ่งใหญและอํานาจของ
มันที่ทําใหผูคนตองคอมหัวสักการะและยอมจํานนตอมัน สิ่งใดหรือผูใดก็ตามที่มีอํานาจยิ่งใหญเกินกวาที่
มนุษยจะเขาใจก็ถูกเรียกวา อิลาฮฺ ดวยเชนกัน นอกจากนี้แลว แนวความคิดของคําวา อิลาฮฺ ยังรวมถึงการมี
อํานาจอยางไรขอบเขต และยังสื่อถึงความหมายที่วาสิ่งอื่น ๆ ตองขึ้นอยูกับมันและมันไมขึ้นอยูกับผูใด
ในทางตรงกันขาม คําวา อัลลอฮฺ เปนนามของพระเจา คํากลาวที่วา ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ นั้น
โดยภาษาแล ว หมายความว า “ไม มี อิล าฮฺ อื่น ใดนอกไปจากผู ยิ่ ง ใหญ เ พีย งองค เ ดีย วที่ รูจั ก กั น ในชื่อ ว า
อัลลอฮฺ” มันหมายความวาในทั่วจักรวาลนี้ ไมมีสิ่งใดเลยที่ควรจะไดรับการเคารพสักการะนอกไปจาก
อัลลอฮฺ นั่นคือพระองคเทานั้นที่มนุษยจะคอมหัวใหในการยอมจํานนและเทิดทูน พระองคเทานัน้ ทีท่ รงมี
พลั งอํ า นาจทุ ก อย าง พระองค เ ท า นั้ น ที่ เ ราต อ งการความโปรดปรานและเราต า งหากที่จ ะตอ งขอความ
ชวยเหลือจากพระองค พระองคอยูเหนือประสาทสัมผัส และสติปญญาของเราไมอาจหยั่งถึงไดวาพระองค
เปนอยางไร
จากประวัติศาสตรมนุษยชาติและจากเศษชิ้นโบราณวัตถุที่เกาแกที่สุดที่เราสามารถหาไดปรากฏวา
ในทุกยุคสมัย มนุษยไดยอมรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอยางและเคารพสักการะสิ่งเหลานั้น แมในปจจุบัน ทุกชาติ
นับตั้งแตชาติดึกดําบรรพที่สุดไปจนถึงชาติที่กาวหนาที่สุด ก็ยังคงเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอยางและเคารพ
บูชาสิ่งเหลานั้น การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดมีอยูในสามัญสํานึกของมนุษยอยูแลว
ที่เปนเชนนี้เพราะวาภายในจิตวิญญาณของมนุษยมีบางสิ่งที่ทําใหมนุษยตองทําเชนนั้น
แตคําถามก็คือ สิ่งนั้นคืออะไรและทําไมมนุษยจึงรูสึกวาจะตองทําเชนนั้น คําตอบตอคําถามนี้
สามารถที่จะพบไดถาหากเราดูไปที่ฐานะของมนุษยในจักรวาลอันกวางใหญไพศาลนี้ มนุษยและธรรมชาติ
ของเขาไมไดมีความสามารถยิ่งใหญอะไรเลย เขายังคงตองการบางสิ่งและเขาก็ไมไดเกิดขึ้นมาเอง อํานาจ
ของเขาก็มีขีดจํากัด ความจริงแลว เขาออนแอ อนาถาและยังตองการความชวยเหลือ
เขายังตองอาศัยพลังตาง ๆ อีกมากมายเพื่อรักษาการดํารงอยูของเขา แตสิ่งเหลานั้นทั้งหมดไมไดอยู
ในอํานาจของเขา บางครั้ง เขาไดมันมาโดยวิธีการงาย ๆ แตในบางครั้ง เขาก็พบวาตัวเขาเองขาดแคลนสิ่ง
เหลานั้น มีสิ่งสําคัญและสิ่งมีคาหลายอยางที่เขาพยายามจะได แตบางครั้งเขาก็สําเร็จ และบางครั้งก็ลมเหลว
เพราะเขาไมมีอํานาจโดยสมบรูณที่จะเอามันมาได มีหลายสิ่งที่ทําใหเขาตองไดรับบาดเจ็บ บางครั้งอุบัติเหตุ
ได ทําลายงานที่ เขาทํ ามาตลอดชีวิตภายในชั่วขณะเดีย ว บางครั้ งความหวังของเขาตองจบสิ้ นลงเพราะ
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อุบัติเหตุ การเจ็บไขไดปวย ความวิตกกังวลและหายนะภัยคอยขมขูคุกคามและขัดขวางความสุขของเขาอยู
เสมอ เขาพยายามที่จะขจัดสิ่งเหลานี้ แตเขาก็ประสบทั้งความสําเร็จและความลมเหลว
มีสิ่งยิ่งใหญหลายสิ่งที่ทําใหเขาตองสะพรึงกลัว เชน ภูเขา แมน้ําและสัตวใหญและดุรายเปนตน เขา
เคยประสบกับแผนดินไหว พายุและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ เขาสังเกตเมฆที่ลอยอยูเหนือหัวเขาและเห็น
มันกลายเปนกอนหนามืดทึบ หลังจากนั้นก็มีแสงฟาแลบและเสียงรองคํารามกึกกองแลวก็มีฝนเทลงมาอยาง
หนัก เขามองเห็นดวงอาทิตย ดวงจันทรและดวงดาวและเมื่อเขาคิดถึงความยิ่งใหญ ความทรงพลังของสิ่ง
เหลานี้แลวหันมามองตัวเอง เขาก็รูวาตัวเขาชางออนแอและไรความสําคัญเสียนี่กระไร
เมื่อเขาเปรียบเทียบตัวเองกับปรากฏการณอันยิ่งใหญดังกลาวแลว มันทําใหเขายิ่งมีความรูสึกถึง
ความออนแอและความต่ําตอยของตัวเอง และมันเปนเรื่องธรรมดาที่สามัญสํานึกในเรื่องพระเจาจะเขามาใน
ความรูสึกของเขา เขาคิดถึงอํานาจที่คอยควบคุมพลังอันยิ่งใหญเหลานี้ และความรูสึกถึงความยิ่งใหญ
ดังกลาวนี้เองที่ทําใหเขาตองขอความชวยเหลือจากสิ่งเหลานั้น เขาพยายามวิงวอนขอจากสิ่งดังกลาวเพื่อที่
มันจะยังประโยชนแกเขา ขณะเดียวกัน เขาก็กลัวมันและพยายามที่จะวิ่งหนีจากความกริ้วโกรธของมันเพื่อที่
มันจะไดไมทําลายเขา
ในยุคอวิชชาชวงแรก มนุษยคิดวาวัตถุยิ่งใหญตามธรรมชาติที่เขามองเห็นและสามารถยังคุณให
โทษแกเขาไดนั้น มีอํานาจที่แทจริงอยูในตัวของมัน เขาจึงคิดวามันเปนพระเจา ดังนั้น เขาจึงเคารพบูชา
ตนไม สัตว แมน้ํา ภูเขา ไฟ ฝน อากาศ ดวงดาวในทองฟาและวัตถุอื่น ๆ มากมาย ซึ่งถือเปนที่มาของความ
งมงายและอวิชชา
เมื่อความอวิชชาของมนุษยแพรขยายไปไดสักระยะหนึ่ง ประกายแหงแสงสวางและความรูก็ปรากฏ
ขึ้นที่ขอบสติปญญาของเขา เขาเริ่มรูวาวัตถุที่ยิ่งใหญและทรงพลังเหลานี้ไมสามารถที่จะชวยเหลือตัวของมัน
เองไดและมันยังตองขึ้นอยูกับสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย สัตวใหญและแข็งแรงที่สุดก็ตายเหมือนกับหนอนตัว
เล็ก ๆ และหมดสิ้นอํานาจเมื่อตายลง แมน้ําก็มีขึ้นมีลงและเหือดแหง ภูเขาสูงใหญก็ถูกมนุษยเองขุดและ
ทําลาย ผลผลิตของพื้นดินก็มิไดอยูภายใตการควบคุมของโลก น้ําทําใหมันอุดมสมบรูณและหากขาดน้ํา ผืน
ดินก็แหงแลงไมมีอะไรขึ้น แมแตน้ําเองก็มิไดเปนอิสระ มันขึ้นอยูกับอากาศที่นําเมฆมา อากาศเองก็ไมมี
อํานาจอะไรและประโยชนของมันก็ตองอาศัยสาเหตุอื่น ดวงจันทร ดวงอาทิตยและดวงดาวก็ตองขึ้นอยูกับ
กฏอันทรงอํานาจ ซึ่งถาหากปราศจากกฏอันนี้แลว มันก็ไมสามารถโคจรไดแมแตนิดเดียว
หลังจากการพิจารณาสิ่งเหลานี้แลว มนุษยก็เริ่มคิดวามันนาจะมีอํานาจลึกลับอันยิ่งใหญบางอยางที่
เหนือธรรมชาติคอยควบคุมสิ่งที่เขามองเห็นอยูและอาจเปนที่รวมอํานาจของสิ่งเหลานี้ ความคิดเชนนี้ได
กอใหเกิดความเชื่อวาเบื้องหลังปรากฏการณทางธรรมชาติมีอํานาจเรนลับของเทพเจาตางๆ มากมายคอย
ควบคุมบงการสวนตาง ๆ ของธรรมชาติอยางเชน อากาศ แสงและน้ําอยู ดังนั้น จึงไดมีการสรางรูปหรือ
สัญลักษณทางวัตถุขึ้นเปนตัวแทนเทพเจาเหลานั้นและมนุษยก็เริ่มเคารพบูชารูปและสัญลักษณเหลานี้ นี่คือ
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ความอวิชชาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งยังคงถูกซอนเรนจากสายตามนุษย แมมนุษยจะมาถึงยุคแหงสติปญญาและ
ความเจริญสูงสุดเชนปจจุบันแลวก็ตาม
เมื่อมนุษยเจริญกาวหนาในการเรียนรูและเมื่อมนุษยยิ่งตรึกตรองลึกลงไปถึงปญหาสําคัญของการ
ดํารงอยูของเขา เขาก็พบกฏที่ทรงพลังอํานาจและควบคุมทุกสิ่งในจักรวาล เขาฉงนตอสิ่งที่ทําใหเกิดความ
เปน ปกติ ใ นการขึ้ น และตกของดวงอาทิ ตย ในลมและฝน ในการโคจรของดวงดาวตา ง ๆ และในการ
เปลี่ยนแปลงของฤดูกาล เขาฉงนตอสิ่งที่ทําใหพลังตาง ๆ มากมายสุดคณานับนี้ทํางานรวมกันอยางประสม
กลมกลืน และฉงนตอกฏที่ทําใหสาเหตุตาง ๆ ในจักรวาลตองทํางานรวมกันในเวลาที่ถูกกําหนดไว เพื่อ
กอใหเกิดเหตุการณตาง ๆ ขึ้นพรอมกัน การสังเกตถึงความประสานกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน ความเปน
ปกติและการยอมเชื่อฟงโดยสิ้นเชิงตอกฏอันยิ่งใหญกฏหนึ่งในทุกดานของธรรมชาตินี้เอง ที่ทําใหแมคนที่
บูชาเทวรูปก็ตองเชื่อวาจะตองมีพระเจาผูทรงอํานาจสูงสุดผูหนึ่งซึ่งยิ่งใหญกวาสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมดเปนผูใช
อํานาจสูงสุดนี้ เพราะถาหากมีเทพเจาหลายองคที่ตางเปนอิสระและแยกจากกันแลว กลไกทั้งหมดของ
จักรวาลก็จะตองเกิดความโกลาหลปนปวนแนนอน
เขาเรียกพระเจาผูทรงยิ่งใหญที่สุดนี้ดวยชื่อตาง ๆ นานา แตเมื่อความมืดแหงความอวิชชายังคงดํารง
อยู เขาก็ยังคงเคารพบูชาเทพเจาเล็กๆ เหลานี้ควบคูไปกับพระเจาผูทรงอํานาจสูงสุด เขาจินตนาการกันเองวา
อาณาจักรของพระเจาอาจจะไมแตกตางไปจากอาณาจักรแหงโลกนี้ เขาคิดวาเมื่อผูปกครองตองมีเสนาบดี มี
ตัวแทน มีเจาเมืองและมีเจาหนาที่ตาง ๆ ฉันใด เทพเจาตาง ๆ ก็เหมือนกับเจาหนาที่ตาง ๆ ของพระเจาผูทรง
ยิ่งใหญซึ่งหากใครไมเซนไหวเจาหนาที่ตาง ๆ เหลานี้ของพระองคแลว ก็ไมสามารถที่จะเขาถึงพระองคได
ดังนั้น จะตองเคารพสักการะและวิงวอนขอความชวยเหลือจากสิ่งเหลานี้และจะละเมิดมิได ดวยเหตุนี้เทพ
เจาตาง ๆ จึงถูกอุปโลกนขึ้นมาเปนตัวแทนหรือนายหนานําพาเขาหาพระเจาผูทรงยิ่งใหญ
ความคิดที่บิดเบือนในเรื่องพระเจาเชนนี้ ยังคงเปนที่ยึดถือกันมาโดยตลอด และยังคงมีอยูในหมู
ผูคนตาง ๆ แมกระทั่งในปจจุบัน
เตาฮีด เปนแนวความคิดสูงสุดในเรื่องพระเจาซึ่งความรูในเรื่องนี้พระเจาไดประทานแกมนุษยมาทุก
ยุคทุกสมัยโดยผานทางบรรดานบีของพระองค ความรูนี้ไดถูกสงมาพรอมกับอาดัมตั้งแตครั้งแรกที่ถูกสง
มายังโลก ความรูเดียวกันนี้อีกเชนกันที่ถูกประทานแกนบีนูฮ นบีอิบรอฮีม นบีมูซา นบีอีซาและบรรดานบี
ทานอื่นๆ และความรูนี้อีกเชนกันที่นบีมูฮัมมัดไดนํามายังมนุษยชาติ มันคือความรู ความบริสุทธิ์และความ
สมบรูณที่ปราศจากรองรอยแหงความโงเขลา มนุษยไดหลงผิดจนกลายเปนผูเคารพบูชารูปปนและกลายเปน
ผูปฏิเสธพระเจา ก็เพราะเขาหันออกไปจากคําสอนของบรรดานบีและยึดเหตุผลและความคิดผิด ๆ หรือการ
ตีความโดยอคติของเขานั่นเอง แต เตาฮีด จะขับไลเมฆหมอกแหงความอวิชชาทั้งหมดออกไปและจะสอง
แสงแหงความจริงใหแกเขา
ผลของเตาฮีดตอชีวิตมนุษย
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ผลของความเชื่อในคําวา ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นใดที่สมควรแกการเคารพบูชาอยาง
แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ เทานั้น) ที่มีตอชีวิตของมนุษย สามารถสรุปไดดังนี้
๑) ผูศรัทธาในคํานี้จะไมมีวันเปนคนที่มีความคิดคับแคบ เพราะเขาเชื่อในพระเจาผูทรงเปนผูสราง
ชั้นฟาและแผนดิน เปนนายของตะวันออกและตะวันตกและเปนผูควบคุมดูแลจักรวาลทั้งหมด หลังจาก
ความเชื่อนี้แลว เขาก็จะไมถือวาสิ่งใดในโลกนี้เปนสิ่งแปลกสําหรับเขา เขาจะมองทุกสิ่งในจักรวาลวาเปน
ของพระเจาองคเดียว เชนเดียวกับที่เขาก็เปนของพระองคดวยเชนกัน ความเห็นอกเห็นใจ ความรักและการ
รับ ใชของเขาจะไมถูกจํากัด อยูแ ค แห งหนึ่ งแห งใดหรือ กลุม หนึ่ง กลุม ใด เขาจะมองอะไรกวางไกลขึ้น
ความคิดของเขาจะเสรีไรพรมแดนเหมือนกับอาณาจักรของพระเจา วิสัยทัศนและความคิดอันกวางไกลนี้จะ
เกิดขึ้นไดอยางไรกับคนที่ปฏิเสธพระเจา คนที่นับถือเชื่อในพระเจาหลายองคหรือคนที่เชื่อในเทพเจาที่มี
อํานาจบกพรองและจํากัดอยางเชนมนุษย
๒) ความเชื่อนี้จะสรางความรูสึกเคารพตนเองและความมีเกียรติในตนเองอยางสูงสุดขึ้นมาในตัว
มนุษย ผูศรัทธาในพระเจารูวาอัลลอฮฺ เทานั้นที่เปนผูมีอํานาจเหนืออื่นใดและไมมีผูใดนอกจากพระองค
ที่สามารถจะยังคุณหรือใหโทษแกผูหนึ่งผูใด หรือจัดเตรียมปจจัยยังชีพใหแกเขา หรือเอาชีวิตของเขาหรือมี
อํานาจตอเขา ความเชื่อมั่นดังกลาวนี้ทําใหเขาเปนอิสระและไมเกรงกลัวอํานาจใด ๆ นอกจากอํานาจของ
พระองค เขาจะไม ค อ มหั ว เคารพสั ก การะสิ่ ง ใด ๆ ที่ อัล ลอฮฺ ทรงสร า งมาและจะไม ยื่ น มื อ ขอความ
ชวยเหลือตอผูใดในลักษณะเปนที่พึ่งสุดทาย เขาจะไมเกรงกลัวความยิ่งใหญของผูใดเวนแตความยิ่งใหญ
ของอัลลอฮฺ เทานั้น
๓) พรอมกับความเคารพในตัวเอง ความเชื่อนี้จะสรางความรูสึกสงบเสงี่ยมเจียมตัวและการถอมตน
ขึ้นมาในตัวมนุษยดวย มันทําใหเขาเปนคนไมโออวดหรือเสแสรงแกลงทํา ผูศรัทธาจะไมหยิ่งทะนงและยโส
โอหัง หัวใจของเขาจะไมมีความทะนงในอํานาจ ทรัพยสินและเกียรติยศชื่อเสียง เพราะขารูดีวาอะไรก็ตามที่
เขามีอยูนั้นพระเจาเปนผูทรงประทานแกเขาและพระองคก็สามารถเอากลับคืนไปจากเขาไดเหมือนกับที่
พระองคทรงประทานแกเขาเชนกัน
๔) ความเชื่อนี้ทําใหมนุษยมีคุณธรรมและมั่นคง เขามีความเชื่อมั่นวาไมมีหนทางแหงความสําเร็จ
และหนทางแหงความรอดพนอื่น ๆ สํ า หรั บเขา นอกจากการขัด เกลาจิตวิญญาณใหบริสุทธิ์แ ละความ
ประพฤติที่ถูกตองดีงาม เขามีความศรัทธาที่ถูกตองสมบรูณในพระเจาผูทรงไมตองการสิ่งใดตอบแทน ไม
ประสงคเครื่องเซนไหวสักการะ ไมเกี่ยวของกับผูใดและเปนผูทรงยุติธรรมที่สุด ความศรัทธานี้ไดทําใหเขา
มีความสํานึกวาถาเขาไมดําเนินชีวิตอยางถูกตองและไมปฏิบัติแตสิ่งที่ยุติธรรมแลว เขาไมอาจที่จะประสบ
ผลสําเร็จ ไมมีอิทธิพลหรืออํานาจใดที่สามารถปกปองเขาใหพนจากความหายนะได เวนแตอํานาจของ
อัลลอฮฺ ผูทรงเอกา
๕) ผูศรัทธาจะไมมีวันสิ้นหวัง เขามีความศรัทธามั่นในพระเจาผูทรงเปนนายแหงความมั่งคั่งแหง
โลกและชั้นฟา ผูทรงมีความกรุณาปราณีและทรงมีอํานาจอยางไมจํากัด ความศรัทธาดังกลาวนี้ จะทําให
หัวใจของเขาไดรับการปลอบโยน เปยมไปดวยความพึงพอใจและมีความหวังอยูเสมอถึงแมวาเขาอาจจะถูก
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ปฏิเสธจากทุกดานในโลกนี้ เขาก็ยังคงศรัทธาในพระเจาและถือวาตัวเขาขึ้นอยูกับพระองคอยูเสมอ ความ
เชื่อมั่นเชนนี้จะทําใหเขายังคงตอสูตอไปดวยความเขมแข็งของเขาเอง แมวาเขาตองเผชิญหนาสิ่งทาทายโดย
ลําพัง ความเชื่อมั่นเชนนี้จะไมเกิดขึ้นจากความศรัทธาอื่นใดนอกไปจากความศรัทธาในพระเจาองคเดียว
เทานั้น
๖) ความศรัทธาในพระเจาองคเดียวจะสรางความเด็ดเดี่ยว ความอดทนและการวางใจในพระเจา
อยางถึงที่สุดในตัวมนุษย เมื่อเขาตัดสินใจและอุทิศทุกอยางที่เขามีอยูในการปฏิบัติตามคําบัญชาเพื่อแสวงหา
ความโปรดปรานจากพระเจาแลว เขาจะมีความเชื่อมั่นวาเขาไดรับการสนับสนุนจากพระผูอภิบาลแหงสากล
จักรวาล ความเชื่อมั่นอยางแนวแนเชนนี้ จะทําใหเขามีความมั่นคงและแข็งแรงดุจภูผา ไมมีความยากลําบาก
อุปสรรคขวากหนามและการตอตานใด ๆ ที่จะมาลมเลิกการตัดสินใจของเขา ในขณะที่ลัทธิความเชื่อใน
พระเจาหลายองคและการปฏิเสธพระเจาจะไมสรางผลเชนนี้ใหเกิดขึ้นในตัวมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
มนุษยประสบภาวะจนตรอกหรือตกในสถานการณคับขันในชีวิต
๗) การประกาศความเชื่อมั่นในพระเจาองคเดียวไดสรางความกลาหาญขึ้นในตัวมนุษย มีสองสิ่งที่
ทําใหมนุษยเกิดความขี้ขลาด นั่นคือ : (๑) ความกลัวตายและความหวงแหนในชีวิต และ (๒) ความคิดที่วามี
ใครบางคนนอกจากอัลลอฮฺ ที่สามารถเอาชีวิตเขาและเชื่อวาคนผูนั้นสามารถปองกันความตายไดโดย
อาศัยของบางสิ่ง
แตการศรัทธาใน ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) จะขจัดความคิดดังกลาว
นี้ออกไปจากจิตใจของเขา ความคิดแรกจะถูกขจัดออกไปเพราะเขารูวาชีวิต ทรัพยสินและทุกสิ่งที่เขามีอยู
นั้นความจริงแลวเปนของอัลลอฮฺ ทั้งสิ้นและเขาพรอมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอยางที่เขามีอยูเพื่อความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺ เขาจะไมมีความคิดที่สองเพราะเขารูวาไมมีอาวุธ ไมมีมนุษยหรือสัตวใดที่มี
อํานาจจะทําใหเขาตายได อัลลอฮฺ เทานั้นที่ทรงสามารถทําได เวลาแหงการมีชีวิตไดถูกกําหนดเอาไวให
เขาแลวและตอใหพลังทั้งหมดของโลกรวมกันก็ไมสามารถที่จะเอาชีวิตของใครกอนเวลานั้นได ดวยเหตุนี้
เองที่ไมมีใครจะกลาหาญไปกวาคนที่มีความศรัทธาในพระเจา ไมมีใครสามารถที่จะทําใหเขาครั่นคราม
แมแตศัตรูที่ดุดันหรือกองทหารที่มีแสนยานุภาพที่สุด
๘) ความศรัทธาใน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ จะสรางความสงบและความเพียงพอขึ้นในจิตใจของเขา
มันจะขจัดความคิดอิจฉาริษยา ความโลภและการที่อยากจะใชวิธีการที่ไมเปนธรรมเพื่อบรรลุถึงความสําเร็จ
ผูศรัทธาเขาใจดีวาความมั่งคั่งนั้นอยูในมือของพระเจาผูทรงจัดสรรมันตามที่พระองคทรงประสงค ไมวาจะ
เปนเกียรติ อํานาจ ชื่อเสียงและหนาที่ เขาจะขวนขวายและถือครองทุกสิ่งโดยวิธีการที่ถูกตองและยุติธรรม
เทานั้น เขารูดีวาความสําเร็จและความลมเหลวขึ้นอยูกับความปรานีของพระองค ถาพระองคประสงคที่จะ
ให ก็ไมมีอํานาจใด ๆ ในโลกนี้จะมายับยั้งพระองคไมใหทรงทําเชนนั้น และถาหากพระองคไมประสงค ก็
ไมมีอํานาจใด ๆ จะบังคับพระองคไดเชนเดียวกัน
๙) ผลที่สําคัญที่สุดของ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ก็คือมันทําใหมนุษยเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฏของพระ
เจา คนที่มีความศรัทธาในคํานี้มีความเชื่อมั่นวาพระเจารูทุกสิ่งที่ซอนเรนหรือเปดเผยและพระองคทรงอยู
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ใกลเขายิ่งกวาเสนเลือดที่คอเขาเสียอีก ถาหากเขาทําบาปในที่ลับหรือในที่มืด พระองคก็ทรงรู พระองคทรงรู
แมกระทั่งความคิดและความตั้งใจของเขาไมวาจะดีหรือเลว เราสามารถที่จะซุกซอนความลับจากทุกคนได
แตเราไมสามารถซอนทุกสิ่งจากพระเจาได เราสามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบของทุกคนได แตเราไม
สามารถหลบเลี่ยงการตรวจสอบของพระองคได ยิ่งความเชื่อของมนุษยในเรื่องนี้มีความมั่นคงมากเทาใด
เขาก็ยิ่งปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองคมากยิ่งขึ้นเทานั้น เขาจะละเวนในสิ่งที่พระเจาทรงหามและเขาจะ
กระทําตามคําบัญชาของพระองคแมทามกลางความมืดมิดและในสถานที่พนหูพนตาผูคน เพราะเขารูวา
“ตํารวจ” ของพระเจาไมเคยปลอยเขาไวตามลําพังและเขาเกรงกลัวศาลที่เขาไมอาจหลีกเลี่ยงหรือพลิกลิ้นได
ดวยเหตุนี้เองที่เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดประการแรกสําหรับการเปนมุสลิมก็คือ การมีความศรัทธาใน ลาอิลาฮะ
อิลลัลลอฮฺ เพราะดังที่ไดบอกไปแลววา “มุสลิม” หมายถึง “ผูที่เชื่อฟงอัลลอฮฺ” และการเชื่อฟงอัลลอฮฺ
จะเปนไปไมไดเลยนอกจากคนผูนั้นจะมีความศรัทธาอยางมั่นคงใน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ
ในคํ า สอนของนบี น บี มู ฮั ม มั ด  ความศรั ท ธาในพระเจ า องค เ ดี ย วเป น หลั ก การพื้ น ฐานที่ มี
ความสําคัญที่สุด มันเปนรากฐานของอิสลามและแหลงที่มาของพลังแหงอิสลาม ความเชื่อ คําบัญชาและ
กฏหมายอิสลามทั้งหมดวางอยูบนรากฐานของความศรัทธาดังกลาวนี้อยางมั่นคง ถาหากปราศจากความ
ศรัทธาในพระเจาองคเดียวแลว อิสลามก็ไมมีอะไรเหลือ
2.1.2 การศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮฺ(เทวทูต)
ความหมายการศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮฺ
หมายถึงศรัทธาและยอมรับวามะลาอิกะฮฺคือสิ่งถูกสราง(มัคลูก)ที่รี้ลับประเภทหนึ่งของอัลลอฮฺ
ที่พระองคทรงสรางขึ้นมาจากรัศมี พวกเขามีคุณลักษณะทั้งดานกายภาพและดานนิสัย เปนผูเชื่อฟงตอทุก
สิ่งทุกประการที่พระองคทรงบัญชาใชโดยไมฝาฝนและขัดคําสั่งเลยแมแตนอย
มะลาอิ ก ะฮฺมี จํ า นวนมากมาย ซึ่ง แต ล ะ ตนมี ห นา ที่ แ ตกต า งกั น ตามภารกิ จ ที่ ไ ดกํ า หนดไว เช น
ประทานโองการวะหยู (วิวรณ) ประทานน้ําฝนและปจจัยยังชีพ เคลื่อนกอนเมฆ ตรึงภูเขา บันทึกบัญชีการ
งานของมนุษย และบางก็มีหนาที่แบกบัลลังค(อะรัช)ของอัลลอฮฺ ผูเฝาสวรรค ผูเฝานรก เปนตน
การศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮฺในที่นี้หมายถึงการศรัทธายอมรับตอพวกเขาโดยรวม โดยเฉพาะ
บรรดามะลาอิกะฮฺผูทรงเกียรติที่มีหนาที่สําคัญเปนพิเศษ เชน ญิบรีลซึ่งเปนผูนําของบรรดามะลาอิกะฮฺทั้ง
มวลมีหนาที่รับสงคําวิวรณของอัลลอฮฺมายังบรรดาศาสนทูต มีกาอีล มีหนาที่ประทานปจจัยยังชีพแกทุกสิ่ง
ที่มีชีวิต อิสรอฟล มีหนาที่เปาแตรเพื่อประกาศถึงวันกิยามะฮฺ(วันปรโลก)เปนตน
การศรั ท ธาในบรรดามะลาอิ ก ะฮฺ ข องอั ล ลอฮฺ  เป น หลั ก การศรั ท ธาประการที่ ส องและมี
ความสําคัญมาก เพราะมั นจะกลั่ นกรองแนวความคิดเรื่องเอกภาพของพระเจาใหหมดจดจากความไม
บริสุทธิ์ทั้งมวลและทําใหปลอดพนจากอันตรายของรองรอยแหงการบูชาเทพเจาหลายองคและการตั้งภาคี
ตออัลลอฮฺ
พวกบูชาเพทเจาหลายองคไดนําเอาสิ่งถูกสรางสองอยางมาเปนภาคีกับพระเจา นั่นคือ :
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(๑) สิ่งที่เปนวัตถุหรือมีตัวตนที่มนุษยสามารถมองเห็นดวยสายตาได เชน ดวงอาทิตย ดวงจันทร
ดวงดาว ไฟ น้ํา สัตว ตนไม หิน บุรุษผูยิ่งใหญ เปนตน
(๒) สิ่งที่ไมมีตัวตนที่มนุษยไมสามารถมองเห็นดวยสายตาและไมสามารถพิสูจนดวยประสาท
สัมผัสทั้ง5 ได ซึ่งเปนสิ่งเรนลับที่ถูกเชื่อวามีสวนในการบริหารจักรวาล เชน สิ่งหนึ่งควบคุมอากาศ สิ่งหนึ่ง
คอยใหแสงสวาง อีกสิ่งหนึ่งนําฝนมา สิ่งหนึ่งเนรมิตความดีงาม สิ่งหนึ่งบันดาลความชั่วราย และอื่น ๆ ใน
ทํานองนี้
เทพเจาประเภทแรกเปนสิ่งที่มีตัวตนเปนวัตถุและปรากฏอยูตอหนาสายตามนุษย แตความเชื่อ
เหลานี้ไดถูกลบลางโดยคําวา ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ นี่เปนการพอแลวที่จะลบลางความคิดที่วาสิ่งเหลานั้นมี
สวนในความเปนพระเจาหรือสมควรที่จะไดรับการเคารพสักการะ สวนเทพเจาประเภทที่สองซึ่งมิไดเปน
วัตถุนั้นถูกซอนเรนจากสายตามนุษยและเปนสิ่งเรนลับ พวกบูชาเทพเจาใหความเชื่อถือศรัทธาเทพเจา
ประเภทนี้มากกวาประเภทแรก พวกเขาเชื่อวาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนเทพเจาและลูกของพระเจา
พวกเขาสรางรูปปนของมันขึ้นมาและสักการบูชามัน ดังนั้น เพื่อที่จะสรางความสะอาดบริสุทธิ์ใหแกความ
ศรัทธาในเอกภาพของพระเจาและมิใหความศรัทธานี้ไปปะปนกับสิ่งเรนลับประเภทสอง อิสลามจึงอธิบาย
และสรางความเขาใจในเรื่องนี้อยางละเอียด
นบีมูฮัมมัดไดบอกใหเราทราบวาสิ่งที่มองไมเห็นและมนุษยเชื่อวาเปนเทพเจาหรือเปนบุตรของ
พระเจานั้น แทที่จริงแลวเปนมะลาอิกะฮฺของพระองค มะลาอิกะฮฺเหลานั้นไมมีสวนในการเปนพระเจา
รวมกับพระองคและไมอาจที่จะฝาฝนคําบัญชาของพระองคแมแตเพียงนิดเดียว พระองคทรงใช มะลาอิกะฮฺ
เหลานั้นบริหารอาณาจักรของพระองค และมะลาอิกะฮฺเหลานั้นก็ปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองคอยาง
ถูกต องและเที่ยงตรง มะลาอิกะฮฺเหลานั้นไมมีอํานาจที่จะทําอะไรตามอําเภอใจ ไมสามารถที่จ ะเสนอ
แผนการที่ตนเองคิดขึ้นมาตออัลลอฮฺ และไมไดรับอํานาจแมแตจะเปนสื่อกลางในการติดตอกับอัลลอฮฺ
 ใหแกมนุษยคนใด
การเคารพสักการะและการขอความชวยเหลือตอสิ่งเหลานั้นถือเปนการลดตัวลงต่ําสําหรับมนุษย
เพราะนับตั้งแตวันแรกของการสรางมนุษย อัลลอฮฺ ไดทรงใหบรรดามะลาอิกะฮฺ นบนอมตอนบีอาดัม
ทั้งนี้เนื่องจากพระองคไดทรงประทานความรูใหแกมนุษยมากกวาบรรดามะลาอิกะฮฺและไดทรงโปรด
แตงตั้งใหอาดัมเปนตัวแทนของพระองคบนผืนแผนดิน ดังนั้น มันจะมีอะไรที่เปนการลดศักดิ์ศรีมนุษยมาก
ไปกวาการที่เขากมตัวเองลงกราบผูที่เคยกราบเขามาแลว
นบีมูฮัมมัดไดหามเราสักการะบูชามะลาอิกะฮฺและหามเรานําเอามะลาอิกะฮฺมาเปนภาคีในการ
เปนพระเจารวมกับพระองค ทานยังไดบอกใหเราทราบดวยวาบรรดามะลาอิกะฮฺเปนสิ่งถูกสรางที่ไดรับการ
คัดเลือกของอัลลอฮฺ  ไมทําบาป ไมฝาฝนอัลลอฮฺ และปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค บรรดามะลาอิ
กะฮฺอยูรอบตัวเราทุกดานและคอยติดตามเฝาดูเราอยูตลอดเวลา และจะบันทึกการกระทําทุกอยางของเราทั้ง
ที่ดีและเลว แฟมบันทึกชีวิตของมนุษยทุกคนจะถูกมะลาอิกะฮฺเก็บรักษาไวอยางครบถวนสมบรูณ และเมื่อ
เราถูกทําใหฟนคืนชีพขึ้นมาตอหนาพระเจาอีกครั้งหนึ่งหลังความตาย มะลาอิกะฮฺก็จะเสนอบันทึกการงาน
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แหงชีวิตในโลกของเราอยางถูกตองสมบรูณโดยไมมีตกหลนแมแตเล็กนอย มาตรแมนเราจะปดบังซุกซอน
ดวยวิธีการใดก็ตาม
เราไมไดรับการบอกกลาวใหทราบถึงลักษณะอันแทจริงของมะลาอิกะฮฺ สิ่งที่เราไดรับทราบก็มีแค
เพียงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเทานั้น และเราไดถูกบอกใหเชื่อในการมีอยูของมะลาอิกะฮฺ เราไมมีวิธีอื่นใด
ที่จะรูถึงลักษณะรูปรางและคุณสมบัติของมะลาอิกะฮฺนอกเหนือไปกวานี้ ดังนั้น มันจึงเปนเรื่องไรสาระที่จะ
ไปสรางรูปแบบหรือคุณสมบัติของมะลาอิกะฮฺตามจินตนาการของเราเอง เราจะตองเชื่อในมะลาอิกะฮฺตามที่
เราไดถูกบอกใหเชื่อ การไมเชื่อวามะลาอิกะฮฺมีอยูถือเปนการปฏิเสธสัจธรรม(กุฟรฺ) เพราะเราไมมีเหตุผล
สําหรับการปฏิเสธ และประการที่สอง การไมเชื่อวามะลาอิกะฮฺมีจริงก็เทากับการถือวานบีมูฮัมมัดพูดไมจริง
เราเชื่อในการมีอยูของมะลาอิกะฮฺก็เพราะวานบีที่แทจริงของอัลลอฮฺ ไดบอกใหเราทราบ
2.1.3 การศรัทธาตอบรรดาคัมภีร
ความหมายการศรัทธาตอบรรดาคัมภีร
คือศรัทธาเชื่อมั่นวาอัลลอฮฺ ไดทรงประทานบรรดาคัมภีรของพระองคลงมาแกมนุษยโลกในยุค
ตางๆโดยผานศาสนทูตทั้งหลาย (ที่เรียกวานบี หรือเราะซูล) ซึ่งเปนหลักศรัทธาประการที่สามที่ นบีมูฮัมมัด
ไดสั่งใหเราเชื่อศรัทธา พระองคไดทรงบัญญัติไวในคัมภีรเหลานั้นเกี่ยวกับหลักเอกภาพ(เตาฮีด) การ
สักการะภักดี(อิบาดะฮฺ) รวมทั้งกฏเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการจัดระเบียบชีวิตมนุษย และสรางความผูกพันอัน
พึงมีตอพระผูเปนเจาในรูปแบบที่พระองคทรงยินดี ซึ่งเปนหลักประกันอันดีสําหรับความสันติสุขในชีวิต
โลก(ดุนยา)แหงนี้ และความรอดพนในปรภพ(อาคิเราะฮฺ)
กอนหนานบีมูฮัมมัด  อัลลอฮฺ ไดทรงประทานคัมภีรบางเลมมาใหแก นบีบางคนของพระองค
และคัมภีรเหลานี้ก็ไดถูกประทานมาในลักษณะเดียวกับที่พระองคไดทรงประทานอัลกุรอานมายังนบีมูฮัม
มัด เราไดทราบชื่อของคัมภีรเหลานี้บางเลม เชน คัมภีรของนบีอิบรอฮีม คัมภีรเตารอตของนบีมูซา คัมภีร
ซะบูรของนบีดาวูดและคัมภีรอินญีลของนบีอีซา สวนคัมภีรที่ถูกประทานใหแกนบีคนอื่น ๆ นั้นเราไมทราบ
ชื่อ ดังนั้น เกี่ยวกับคัมภีรทางศาสนาเลมอื่นที่มีอยูนั้น เราไมอยูในฐานะที่จะกลาวดวยความเชื่อมั่นวาคัมภีร
เหลานั้นเปนคัมภีรตนฉบับเดิมที่ถูกประทานมาหรือไม แตเราเชื่อมั่นไดวาคัมภีรใด ๆ ก็ตามที่อัลลอฮฺ ได
ทรงประทานมานั้นลวนเปนความจริง
ในบรรดาคัมภีรที่เราไดถูกบอกกลาวนั้น คัมภีรของนบีอิบรอฮีมไดสาบสูญไปแลวและไมสามารถ
หารองรอยไดในโลกแหงวรรณกรรม สวนคัมภีรซะบูรของนบีดาวูด คัมภีรเตารอตและอินญีลที่อยูกับชาวยิว
และ คริสเตียนนั้น คัมภี รก รุอานไดบอกให เราทราบวาคัมภีรเหลานี้ไ ดถูกสังคายนาและแกไ ขเพิ่มเติม
มากมาย และถอยคําของพระเจาไดถูกคนเหลานี้ผสมปนเปกับสิ่งที่พวกเขาคิดขึ้นมาเอง การแปดเปอนของ
คัมภีรเหลานี้มีมากมายและชัดเจนจนแมแตชาวยิวและชาวคริสเตียนเองก็ยอมรับวาพวกเขาไมมีตนฉบับเดิม
อยู แตมีแคฉบับแปลของพวกเขาเองเทานั้น และฉบับแปลนี้ก็มีการสังคายนาเปลี่ยนแปลงอยู ในการศึกษา
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คัมภีรเหลานี้ เราไดพบหลายขอความและหลายเรื่องที่เห็นไดชัดวาไมไดมาจากพระเจา ถอยคําของพระเจา
และถอยคําของมนุษยไดถูกปะปนกันในคัมภีรเหลานี้และเราไมมีหนทางที่จะรูวาสวนไหนมาจากพระเจา
และสวนไหนเปนการตอเติมของมนุษย
เราไดถูกสั่งใหเชื่อในบรรดาคัมภีรกอน ๆ เฉพาะในแงของการยอมรับวากอนหนาคัมภีรอัลกุรอาน
อัลลอฮฺ ไดทรงประทานคัมภีรตาง ๆ ลงมาโดยผานบรรดานบีของพระองค ในแงที่วาคัมภีรเหลานั้นมา
จากอัลลอฮฺ องคเดียวกันกับผูที่ทรงประทานอัลกุรอานมา และในแงที่วาการประทานอัลกุรอานมานั้น
มิใชเปนเรื่องใหม หากแตทรงประทานมาเพื่อยืนยัน กลาวซ้ําและทําใหคําสั่งของอัลลอฮฺ ซึ่งผูคนได
ทําลายหรือสูญหายไปมีความสมบรูณ
คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรสุดทายที่อัลลอฮฺ ไดทรงประทานมาและมีบางอยางสิ่งที่แตกตางไป
จากคัมภีรกอน ๆ ที่สรุปไดดังนี้
๑) ต น ฉบับเดิ มของคัมภีรกอนหนานี้ไ ดสูญหายไปหมดแลว โดยสิ้นเชิง จะมีก็แตฉบับคําแปล
เทานั้นที่ยังคงมีอยู แตในทางตรงขาม คัมภีรอัลกุรอานยังคงมีอยูเหมือนกับฉบับที่ถูกประทานแกนบีทุกอยาง
โดยไมมีถอยคํา หรือแมแตพยางคใดถูกตอเติมหรือเปลี่ยนแปลง และวจนะของอัลลอฮฺ ไดถูกเก็บรักษา
ไวตลอดกาล
๒) ในคัมภีรกอนหนานี้ของพระเจา มนุษยไดเอาคําพูดของตัวเองไปปะปนกับวจนะของพระองค
แตในคัมภีรอัลกุรอาน เราพบแตเพียงวจนะของอัลลอฮฺ เทานั้น และเปนวจนะที่คงบริสุทธิ์อยูในสภาพ
เดิม แมแตผู ปฏิเสธศรัทธาอิสลามเองก็ยังยอมรับในความจริงนี้
๓) ในกรณีที่ผูคนกลุมตาง ๆ ไมไดเปนเจาของคัมภีรอื่น เราก็สามารถใชหลักฐานทางประวัติศาสตร
ที่เชื่อถือไดกลาววา คัมภีรบางเลมที่ไดถูกประทานแกนบีที่ถูกอางถึงนั้น ไมเปนที่รูเสียดวยซ้ําไปวาถูก
ประทานลงมาในยุคไหนและแกนบีคนใด แตสําหรับคัมภีรอัลกุรอานนั้น หลักฐานที่ระบุวาถูกประทานแก
นบีนบีมูฮัมมัดนั้นมีมากมายและเปนหลักฐานที่หนักแนนเชื่อถือได จนแมแตนักวิจารณอิสลามที่อคติที่สุดก็
ไมสามารถที่จะสงสัยได หลักฐานนี้มีรายละเอียดแมแตเวลาและสถานที่ของการประทาน ขอความและ
คําสั่งของคัมภีรอัลกุรอานก็เปนที่รูอยางแนชัด
๔) คัมภีรของพระเจากอนหนานี้ไดถูกประทานลงมาในภาษาที่ตายไปนานแลว ไมมีชาติหรือชุมชน
ใดในขณะนี้ที่พูดภาษาเหลานั้นและมีคนเพียงไมกี่คนที่อางวาเขาใจภาษาดังกลาว ดังนั้น ถาหากวาตนฉบับ
ของคัมภีรดังกลาวจะมีอยูในปจจุบันโดยที่ไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลง มันก็เปนไปไมไดที่ในยุคของเราจะมี
คนเขาใจและแปลความหมายคําสั่งสอนของคัมภีรนั้นไดอยางถูกตองและนําไปปฏิบัติไดตามเจตนนารมณที่
แทจริงของคัมภีรนั้น แตในทางตรงขามภาษาของคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาที่ยังมีชีวิตอยู และมีผูคนนับรอย
ลานคนยังคงพูดและเขาใจความหมายของมันตราบจนวันสิ้นโลก คัมภีรอัลกุรอานยังคงถูกอางอิงและเปน
ตําราเรียนในแทบทุกมหาวิทยาลัยของโลก มนุษยทุกคนสามารถเรียนรูได และผูที่ไมมีเวลาเรียนก็สามารถที่
จะหาคนที่มีความรูในภาษานี้และสามารถอธิบายความหมายของคัมภีรอัลกุรอานใหแกเขาได
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๕) คัมภีรทางศาสนาแตละเลมที่พบไดในชนชาติตาง ๆ ของโลกนั้นมีจุดมุงหมายสําหรับคนกลุม
หนึ่งกลุมใดเปนการเฉพาะ คัมภีรแตละเลมนั้นบรรจุไวดวยคําบัญชาที่ดูเหมือนจะมีไวสําหรับยุคหนึ่งยุคใด
ในประวัติศาสตรและตอบสนองความตองการของคนในยุคนั้นเปนการเฉพาะ มิไดตอบสนองปจจุบันและ
ไมสามารถใหคําตอบในสิ่งที่เปนอนาคต ตลอดจนไมสามารถที่จะนํามาปฏิบัติในยุคนี้ไดอยางเหมาะสม
ดวยสิ่งเหลานี้เองที่เปนหลักฐานวาคัมภีรเหลานี้มีไวสําหรับคนกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ มิไดเปนคัมภีรที่มีไว
สําหรับชาวโลกทั้งมวล นอกจากนั้นแลว คัมภีรเหลานั้นมิไดถูกสงมาเพื่อใหกลุมคนที่ไดรับปฏิบัติตามเปน
การถาวร หากแตใหปฏิบัติเฉพาะในบางยุคเทานั้น แตในทางตรงกันขาม คัมภีรอัลกุรอานไดถูกประทานมา
เพื่อมนุษยชาติทั้งมวล ไมมีคําสั่งใดแมแตคําสั่งเดียวที่สามารถสงสัยไดวาถูกประทานมาสําหรับคนกลุมหนึ่ง
กลุมใดโดยเฉพาะ ในทํานองเดียวกัน คําบัญชาและคําสั่งสอนในคัมภีรอัลกุรอานก็สามารถปฏิบัติไดในทุก
สถานที่ แ ละทุ ก สมั ย นี่เ ป น ข อ พิ สูจ น ว า คั ม ภี ร อั ลกุ ร อานไดถู ก ประทานมาสํา หรับ คนทั้ง โลก และเป น
หลักการควบคูกับการเปนคูมืออันอมตะนิรันดรสําหรับชีวิตมนุษย
๖) ไมมีการปฏิเสธความจริงวา คัมภีรกอน ๆ ของพระเจาไดบรรจุไวดวยเรื่องความดีและคุณธรรม
คัมภีรดังกลาวไดสอนหลักการแหงศีลธรรมและความซื่อสัตย ตลอดจนไดบอกถึงวิถีแหงการดํารงชีวิตที่
พระผูเปนเจาทรงโปรดปราน แตไมมีคัมภีรเลมใดที่มีเนื้อหากวางขวางพอที่จะครอบคลุมสิ่งจําเปนทุกอยาง
สําหรับชีวิตที่มีคุณธรรมของมนุษย คัมภีรบางเลมดีงามในดานหนึ่งในขณะที่คัมภีรอีกเลมหนึ่งก็ดีงามในอีก
ดานหนึ่ง มีแตคัมภีรอัลกุรอานและคัมภีรอัลกุรอานเทานั้นที่ไมเพียงแตจะรวบรวมสิ่งที่ดีทั้งหมดในคัมภีร
กอนหนานี้ไว แตยังทําใหแนวทางของอัลลอฮฺ สมบรูณและวางแนวทางแหงชีวิตที่ครอบคลุมสิ่งที่จําเปน
ทั้งหลายสําหรับมนุษยบนโลกนี้ไวดวย
๗)ในเรื่องการแตงเติมของมนุษยนั้น ในคัมภีรกอนๆ ไดถูกสอดแทรกสิ่งตางๆ ที่ขัดกับความเปน
จริง ขัดแยงกับเหตุผลและดูถูกสัญชาตญาณแหงความยุติธรรมเขาไปมากมาย มีหลายสิ่งที่ทารุณโหดรายไม
เปนธรรมและทําใหความเชื่อและการกระทําของมนุษยตองเสียไป ยิ่งไปกวานั้น ยังมีสิ่งนารังเกียจ สิ่งลามก
หยาบคายและไรศีลธรรมอีกมากมายถูกสอดแทรกเขาไปดวย แตคัมภีรอัลกุรอานปราศจากสิ่งนารังเกียจ
เหลานั้น คัมภีรอัลกุรอานไมมีสิ่งใดที่ขัดแยงกับเหตุผลและไมมีสิ่งใดที่สามารถพิสูจนไดวาผิด ไมมีคําสั่งใด
ในคัมภีรอัลกุรอานที่ไมเปนธรรมและไมมีสิ่งใดที่ชี้นําอยางผิดๆ รองรอยลามกและผิดศีลธรรมก็ไมมีให
เห็น คัมภีรอัลกุรอานเต็มไปดวยวิ ทยปญญาและสัจ ธรรม นับตั้งแต เริ่มตนจนกระทั่งจบ มีปรัชญาและ
กฏหมายที่ดีที่สุดสําหรับอารยธรรมของมนุษย คัมภีรอัลกุรอานชี้ทางที่ถูกตองและนํามนุษยไปสูความสําเร็จ
และความรอดพน
ดวยคุณสมบัติพิเศษเหลานี้ของคัมภีรอัลกุรอาน ที่ทําใหผูคนในโลกมีความศรัทธา เลิกนับถือคัมภีร
อื่นๆ ทั้งหมดและหันมาปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอาน กลาวไดวา อัลกุรอานเปนคัมภีรที่มีผูคนบนโลกนี้อาน
และศึกษาคนความากที่สุดในแตละวัน
2.1.4 การศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต
ความหมายการศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต
47

คือ ยอมรับวาอัลลอฮฺ ไดทรงแตงตั้งมนุษยจํานวนหนึ่งเปนศาสนทูต(เราะซูล หรือนบี)เพื่อทํา
หนาที่เผยแผ เชิญชวนมนุษยทั้งหลายในยุคตางๆ สูการยอมรับในหลักธรรมคําสอน และเคารพภักดีตอ
พระองค เปนผูแจงขาวดีถึงรางวัลและสวรรคสําหรับผูทําดี และสําทับถึงการลงโทษหรือนรกสําหรับผูที่
ปฏิเสธและทําชั่ว
ดังนั้นมุสลิมทุกคนไดศรัทธาในบรรดาศาสนทูตของพระเจา เราเชื่อวาจํานวนศาสนทูตทั้งหมดซึ่ง
อยูทามกลางกลุมชน ที่แตกตางกันนั้นมีอยูทั้งหมดถึง 124,000 ทาน ถาทานนึกถึงการที่เริ่มมีโลกและเริ่มมี
มนุษยอยูในโลก นึกถึงจํานวนมนุษยชาติที่อาศัยอยูสมัยหนึ่ง และผานพนไปหลายชั่วคนแลว จํานวนศาสน
ทูตเพียงเทานั้นก็คงจะไมนาแปลก เราตองเชื่อถืออยางแนวแนตามจํานวนที่ไดรับการเอยอางไวในพระ
คัมภีรอัลกุรอาน สําหรับที่เหลือนั้นเราไดรับการสั่งสอนไววา ศาสนทูตทุกทานที่พระผูเปนเจาสงมานําทาง
แกมวลมนุษยเปนศาสนทูตที่มีอยูจริง แตเราก็ไมอยูในฐานะที่จะกลาวไดอยางแนนอนถึงทานหนึ่ง ทานใดที่
ไมไดมีกลาวไวในอัลกุรอานไดวาทานเปนศาสนทูตที่แทจริงหรือไม เพราะเหตุวาเราไมไดรับการบอกเลาถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับทาน นอกจากนั้นเรายังถูกหามมิใหกลาวรายตอนักบุญของศาสนาอื่นๆ อาจเปนไปได
ที่ว า บางท า นต อ งเปน ศาสนทู ต ของอั ลลอฮฺ  แต ส าวกของทา นไดเ ปลี่ ย นแปลงคํ า สอนของท า นเสี ย
ภายหลังที่ทานหาชีวิตไมแลว อยางที่สาวกของโมเสส (มูซา) และเยซู (อีซา) ไดทํามาแลว ดังนั้น เมื่อเราจะ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทานเหลานั้น เราก็จะเพียงแตกลาวถึงคําสั่งสอนและประเพณีความเชื่อมั่นทาง
ศาสนาเทานั้น สวนตัวผูตั้งศาสนาเราจะไมกลาวถึงเลย เพราะถากลาวถึงแลวก็อาจจะทําใหเราตองมีความผิด
เนื่องจากการลบหลูศาสนทูตก็เปนได
สวนเรื่องที่วาศาสนทูตทุกๆ ทานไดรับการมอบหมายจากพระผูเปนเจาใหมาชี้ทางแหง “อิสลาม”
แกมวลมนุษยนั้น ยอมไมมีความแตกตางระหวางนบีมูฮัมมัด  และศาสนทูตทานอื่นๆ แตทวา แมจะเทา
เทียมกันในแงนี้ ก็ยังมีขอแตกตางระหวางนบีมูฮัมมัด  กับศาสนทูตทานอื่นๆ คือ ศาสนทูตทานกอนๆ ถูก
สงมาเพื่อชนบางกลุม และชั่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง สวนนบีมูฮัมมัดถูกสงมาเพื่อชนทั้งโลกและในชวงเวลา
อันเปนนิรันดร
และบุคคลที่ถือเปนศาสนทูตทานสุดทายของพระองคกค็ ือนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัด  ซึ่งถูกสงมา
เพื่อเปน ศาสนทูตสําหรับมนุษยชาติทั้งมวล ที่ทุกคนจําเปนตองเชื่อฟงและปฏิบัตติ ามโดยมิมีการยกเวน
หากผูใดเชื่อฟงเขายอมไดรบั สวรรค สวนผูใดปฏิเสธเขายอมถูกนําสูนรก
ถึงแมเราจะใหความศรัทธาแกนบีทุกทานอยางเทาเทียมกัน ก็ยังมีความแตกตาง ๓ ประการใน
ระหวาง นบีเหลานั้น นั่นคือ :
๑) บรรดานบีกอน ๆ ไดถูกประทานมายังหมูชนบางกลุม ในบางยุคบางสมัย ในขณะที่นบีมูฮัมมัด
 ไดถูกสงมาเพื่อคนทั้งโลกและสําหรับทุกยุคสมัย
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๒) คําสอนของบรรดานบีเหลานั้นถาไมหายไปจากโลกจนหมด สิ่งที่เหลืออยูก็ถูกผสมปนเปดวย
ขอความที่ผิดพลาดและเกินจริง ดวยเหตุผลดังกลาว ถาหากใครตองการที่จะปฏิบัติตามคําสอนของบรรดา
นบีเหลานั้น เขาก็ไมอาจที่จะกระทําได ในทางตรงกันขาม คําสอนของนบีมูฮัมมัด ชีวประวัติของทาน
คําพูดของทาน การดํารงชีวิตของทาน ศีลธรรมของทาน นิสัย และคุณความดีของทาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
รายละเอียดของชีวิตและงานของทานทั้งหมดไดถูกเก็บรักษาไวเปนอยางดี ดังนั้น นบีมูฮัมมัด  จึงเปน
นบีเพียงคนเดียวในบรรดานบีทั้งหมดที่บุคลิกภาพของทานยังมีชีวิต และใครๆ ก็สามารถดําเนินรอยตาม
ทานไดอยางถูกตองและมั่นใจ
๓) ทางนําที่ถูกประทานผานมาทางบรรดานบีกอน ๆ นั้นยังไมสมบูรณ หลังจากนบีคนหนึ่งผานไป
ก็จะมีนบีคนใหมตามมาและคําสอนของนบีคนเกาก็จะถูกแกไขเพิ่มเติม ดังนั้น การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็
ยังคงดําเนินอยูเรื่อยไป นั่นคือเหตุผลที่วาทําไมคําสอนของนบีคนกอน ๆ จึงไดถูกหลงลืมหลังจากกาลเวลา
ไดผานไป ดวยเหตุนี้จึงไมจําเปนที่จะตองรักษาคําสอนกอนหนานี้ไวเมื่อมีทางนําที่ถูกปรับปรุงแกไขมา
แทนแลว ประการสุดทาย เมื่อทางนําที่สมบูรณที่สุดไดถูกประทานมายังมนุษยชาติ ผานทางนบีมูฮัมมัด
แลว บทบัญญัติกอน ๆ ทั้งหมดจึงไดถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เพราะมันไมมีประโยชนและไมเปนการฉลาดที่
จะไปตามบทบัญญัติที่ไมสมบูรณในเมื่อบทบัญญัติที่สมบูรณก็มีอยู ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามนบีมูฮัมมัด  ก็
เทากับเขาผูนั้นไดปฏิบัติตามนบีทั้งหมด เพราะอะไรก็ตามที่ดีและเปนที่ปฏิบัติไดในคําสอนของนบีเหลานั้น
ก็ไดถูกนํามารวมไวในคําสอนของทาน ดังนั้น ใครก็ตามที่ไมปฏิบัติตามคําสอนของนบีมูฮัมมัด  และ
เลือกที่จะปฏิบัติตามนบีคนอื่นบางคน เขาผูนั้นก็ไมไดรับคําสั่งสอนและทางนําที่มีประโยชนและคุณคา
มากมายที่ถูกนํามาไวในคําสอนของนบีมูฮัมมัด  ซึ่งไมมีอยูในคัมภีรของนบีคนกอน ๆ จะมีก็แตเฉพาะใน
คําสอนของนบีคนสุดทายเทานั้น
นี่คือเหตุผลที่วาทําไมจึงเปนหนาที่ของมนุษยแตละคนที่จะตองมีความศรัทธาในนบีมูฮัมมัด 
และปฏิบัติตามทานเทานั้น การเปนมุสลิมที่แทจริงนั้น จําเปนที่จะตองมีความศรัทธาอยางสมบูรณในนบี
มูฮัมมัด  และยืนยันวา:
(๑) ทานเปนนบีที่แทจริงของอัลลอฮฺ 
(๒) คําสอนของทานสมบูรณถูกตอง ไมมีขอบกพรองและผิดพลาด และ
(๓) ท า นเป น นบี ค นสุ ด ท า ยของอั ล ลอฮฺ หลั ง จากท า นแล ว จะไม มี น บี เ กิ ด ขึ้ น ในหมู ช นใดอี ก
จนกระทั่งวันแหงการตัดสินและจะไมมีบุคคลใดอีกที่มุสลิมจําเปนตองศรัทธา
2.1.5 การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ
ความหมายการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ
มุสลิมตองศรัทธาในชีวิตใหมหลังความตาย และศรัทธาในวันตัดสิน คําสอนที่สําคัญเกี่ยวกับหลัก
ศรัทธาขอที่ 5 นี้มีดังตอไปนี้
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คือยอมรับวายังมีชีวิตอีกภพหนึ่ง อันเปนชีวิตที่เที่ยงแทจีรัง ซึ่งมนุษยจะมีชีวิตอยู ณ โลกแหงนั้น
ชั่วนิจนิรันดรกาล กลาวคือหลังจากมนุษยตายลงในโลกนี้ ทุกคนจะถูกใหฟนขึ้นมาอีกครั้งในวันสอบสวน
(กิยามะฮฺ)เพื่อตอบแทนผลกรรมที่ประกอบเอาไว ดังนั้นผูใดเชื่อฟงและปฏิบัติตามที่บรรดาศาสนทูตของ
พระเจาสั่งสอนไว เขายอมไดเขาสวรรค สวนผูใดปฏิเสธและฝาฝนยอมตกนรก
นอกจากนั้น การศรัทธาตอวันสุดทายในที่นี้ยังรวมถึงความเชื่อตอการมีอยูจริงของความสุขและการ
ทรมานในหลุมสุสาน การฟนคืนชีพหลังความตาย การพิพากษา ตาชั่งแหงความดีและความชั่ว บัญชี
กรรมดีกรรมชั่ว สะพาน(ศิรอต)ที่ทอดขามระหวางนรกสวรรค แองน้ําขนาดใหญ(เฮาฏ)ที่สามารถดับ
กระหายไดในวันแหงการชุมนุมที่มีแตความรอนแรงและแผดเผา ตลอดถึงเชื่อตอการมีอยูของสวรรค และ
นรก ตามที่อัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองคไดบอกเอาไว
นบีมูฮัมมัด  สอนวาโลกนี้และทุกสิ่งทุกอยางในโลกจะตองมีจุดจบในวันที่กําหนดไว ทุกๆ สิ่ง
จะตองถูกทําลาย วันนั้นคือวัน “กิยามะฮฺ” หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “วันฟนคืนชีพ”
ทานสอนวา ตอจากนั้นมวลมนุษยซึ่งอาศัยอยูตั้งแตเริ่มมีโลกก็จะตองกลับฟนคืนชีวิต และถูกนําไป
อยูตอหนาพระผูเปนเจาผูซึ่งจะทําการตัดสินในวันนั้น วันแหงการชุมนุม หรือ(หัชรฺ)
ทานสอนวา ประวัติอันสมบูรณของมนุษยทั้งชาย หญิงซึ่งไดบันทึกการกระทําของเขาทั้งดีและเลว
จะถูกเสนอตอพระผูเปนเจาเพื่อการตัดสินครั้งสุดทาย
พระผูเปนเจาจะทรงพิจารณาใหรางวัลแกทุกๆ คน พระองคจะทรงชั่งการกระทําดีและชั่วของมนุษย
ผูที่กระทําดีก็จะไดรับรางวัลแหงความดีงาม สวนผูที่มีความชั่วมากกวาความดีก็จะตองไดรับการลงโทษ
การพิจารณาใหรางวัลหรือการลงโทษจะเปนไปอยางยุติธรรม ผูที่ไดรับรางวัล มีสวรรคเปนเครื่อง
ตอบแทนและประตูแหงความสุขก็เปดรอรับเขาอยู สวนผูที่ถูกลงโทษก็ถูกสงไปยังนรกดินแดนแหงไฟและ
การทรมาน
มุสลิมไดศรัทธาวาสวรรคและนรกมีจริง และความเชื่อในขอนี้ก็เปนไปไดถาอัลลอฮฺ สามารถ
สรางดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว โลกและจักรวาล เหตุใดพระองคจึงไมสามารถสรางสวรรคและนรก
เมื่อพระองคเปนผูพิพากษาศาลสูงสุด ทรงตัดสินใหรางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว ดังนั้น จึงตองมีสถานที่
หนึ่งซึ่งผูไดรับรางวัลจะชื่นชมกับรางวัล เกียรติยศ ความสุขและความอภิรมยทุกชนิด และจะตองมีอีก
สถานที่หนึ่งซึ่งคนบาปจะไดรูสํานึกถึงความเลว ความเจ็บปวด และความทุกขทรมาน
การศรัทธาในชีวิตหลังความตายเปนสวนสําคัญของคําสอนของบรรดานบีทั้งหลาย นบีทุกคนได
สอนบรรดาสาวกของทานใหเชื่อในเรื่องนี้ เชนเดียวกับนบีนบีมูฮัมมัด  ก็ไดสอนใหเราเชื่อในเรื่องนี้ดวย
เชนกัน เพราะนี่เปนเงื่อนไขจําเปนสําหรับการเปนมุสลิม บรรดานบีทุกคนไดประกาศไวอยางชัดเจนวาคนที่
ไมเชื่อหรือสงสัยในเรื่องนี้ก็คือผูปฏิเสธ (กาฟรฺ) ที่เปนเชนนี้เพราะวาการปฏิเสธชีวิตหลังความตายทําให
ความเชื่ออื่น ๆ ทั้งหมดไรความหมาย นอกจากนั้นแลว การปฏิเสธในเรื่องนี้ยังทําลายเงื่อนไขสําหรับการมี
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ชีวิตที่ดีและทําใหมนุษยตองตกอยูในชีวิตแหงความโงเขลาและการไรความศรัทธา หากเราคิดสักนิดหนอย
เราก็จะเขาในเรื่องนี้ไดอยางชัดเจน
ในชีวิตประจําวัน เมื่อใดก็ตามที่เราถูกขอใหทําอะไรสักอยาง เราก็จะคิดทันทีวาเราไดประโยชน
อะไรหากเราทํ า ตาม และถ า ไม ทํ า แล ว จะมี ผ ลร า ยอะไรไหม นี่ คื อ ธรรมชาติ ที่ แ ท จ ริ ง ของมนุ ษ ย โดย
สัญชาตญาณแลวเขาจะถือวาการกระทําที่ไมมีประโยชนนั้นเปนเรื่องที่ไมจําเปนเลยโดยสิ้นเชิง แนนอน เรา
จะไมมีวันยอมเสียเวลาและพลังงานของเราไปในงานที่ไรประโยชนและไมมีผลตอบแทนเกิดขึ้น ในทํานอง
เดียวกัน เราจะไมกระตือรื้อรนที่จะหลีกหางจากสิ่งที่เปนอันตราย กฏทั่วไปก็คือยิ่งเรามีความเชื่อมั่นใน
ประโยชนของสิ่งหนึ่งมากเทาไร การตอบสนองของเราตอสิ่งนั้นก็ยิ่งมั่นคงขึ้นเทานั้น แตถาเราสงสัยใน
ประสิทธิภาพของมันมากเทาใด เราก็ยิ่งไมมีความเชื่อมั่นตอมันมากขึ้นเทานั้น ทําไมเลาเด็กจึงเอามือแหยเขา
ไปในกองไฟ ก็เพราะวาเขาไมแนใจวาไฟจะรอน ทําไมเด็กถึงหนีเรียน ก็เพราะวาเขาไมเขาใจถึงความสําคัญ
และผลประโยชนของการศึกษาและไมเชื่อในสิ่งที่บรรดาผูใหญพยายามพร่ําสอนนั่นเอง
ที่นี้ลองคิดถึงผูที่ไมเชื่อในวันแหงการตัดสินดูบาง เขาคิดหรือวาการศรัทธาในพระเจาและชีวิตที่
ดําเนินไปตามบทบัญญัติของพระองคนั้นจะไมมีผลอะไร เขายึดคุณคาอะไรใหแกชีวิตในการแสวงหาความ
โปรดปรานจากพระองค สําหรับเขาแลว การเชื่อฟงพระเจาไมมีประโยชนอะไรและการไมเชื่อฟงพระองคก็
ไม ใ ห โ ทษประการใดด ว ย ถ า เป น เช น นี้ แ ล ว มั น จะเป น ไปได อ ย า งไรสํ า หรั บ เขาที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
ของอัลลอฮฺ นบีของพระองคและคัมภีรของพระองค จะมีอะไรเปนแรงจูงใจสําหรับเขาที่จะยอมรับการ
ทดสอบและการเสี ย สละและหลี ก เลี่ ย งความสุ ข ทางโลก และถ า หากมนุ ษ ย ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ
ของอัลลอฮฺ  และดําเนินชีวิตไปตามที่ตัวเขาเองพอใจและไมพอใจแลว ความเชื่อในการมีอยูของอัลลอฮฺ
 จะมีประโยชนอะไรถาหากเขามีความเชื่อเชนนั้นอยูจริง
ไมเพียงแตเทานั้น ถาหากเราพิจารณาลงไปใหลึกซึ้งกวานั้น เราก็จะสรุปไดวาความเชื่อในชีวิตหลัง
ความตายเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย การยอมรับหรือการปฏิเสธความเชื่อในเรื่องนี้จะเปน
ตัวกําหนดเสนทางแหงชีวิตและพฤติกรรมของเขา
คนที่มองความสําเร็จหรือความลมเหลวเพียงแคในโลกนี้จะกังวลแตเพียงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้น
เพียงชั่วคราวเทานั้น เขาจะไมพรอมที่จะทําความดีใด ๆ ถาหากเขาไมมีความหวังที่จะไดรับผลประโยชน
แหงโลกนี้บางอยางเปนการตอบแทน และเขาจะไมพยายามหลีกเลี่ยงการทําผิดใด ๆ ถาหากวามันไมสราง
ผลเสียแกผลประโยชนของเขา
แตคนที่มีความศรัทธาในโลกหนาและเชื่อมั่นในผลสุดทายที่จะติดตามมาจากการกระทําของเขานั้น
จะมองวาผลไดผลเสียทางโลกทั้งหมดลวนเปนสิ่งชั่วคราวและจะไมยอมเอาสวรรคอันนิรันดรของเขาไป
เสี่ยงกับผลประโยชนเพียงชั่วครูชั่วยาม เขาจะมองสิ่งตาง ๆ ดวยทัศนะที่กวางไกลและจะคํานึงถึงผลได
ผลเสียที่ถาวรอยูเสมอ เขาจะทําความดีไมวามันจะแพงเทาไหรในแงของผลไดทางโลกหรือไมวามันจะสราง
ความเสียหายตอผลประโยชนชั่วคราวของเขาอยางไรก็ตาม และเขาจะหลีกเลี่ยงความผิดไมวามันจะเยายวน
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อยางไรก็ตาม เขาจะตัด สิน สิ่งต าง ๆ โดยคํ านึงถึงผลที่ จะติดตามมาอยา งถาวรและไมตัด สิน อะไรตาม
อําเภอใจของเขาเอง
ดังนั้น ความเชื่อหรือความไมเชื่อในชีวิตหลังความตายนั่นเองที่ทําใหมนุษยดําเนินชีวิตที่แตกตาง
กัน สําหรับคนที่ไมเชื่อในวันแหงการตัดสินนั้นมันเปนไปไมไดเลยที่เขาจะดําเนินชีวิตไปตามคําสอนของ
อิสลาม
2.1.6 ศรัทธาตอการกําหนดสภาวการณ (กอฎอ-กอดัร)
ความหมายการศรัทธาตอการกําหนดสภาวการณ (กอฎอ-กอดัร)
หมายถึงศรัทธายอมรับวาอัลลอฮฺ ทรงรอบรูในทุกสิ่งทุกอยาง และทรงกําหนดอัตราของทุกสิ่ง
นั้นอาไวแลวเชนเดียวกัน ทุกประการลวนเปนไปตามพระประสงคและความตองการของพระองค เพราะ
พระองคทรงสรางสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นมา
พระองคทรงสรางใหเกิดขึ้นมาในสิ่งที่ทรงประสงค และทรงดําเนินการตามที่ทรงตองการ ดังนั้น
หากพระองคทรงประสงคในสิ่งใดแลวมันยอมเกิดขึ้นอยางแนนอน และหากไมทรงประสงคในสิ่งใดแลว
สิ่งนั้นก็ยอมมิอาจเกิดขึ้นมาได อํานาจในการกําหนดความเปนไปทั้งหลายลวนอยูในพระหัตถของพระองค
ทรงกําหนดการเปน การตาย ทรงใหการชี้นําแกผูที่ทรงประสงคดวยความเมตตา และทรงใหผูที่พระองค
ทรงประสงคใหหลงผิดไดประสบเชนนั้นดวยความยุติธรรมแลวของพระองค
พระองคยอมมิถูกตําหนิในสิ่งที่ทรงตัดสิน และไมมีสงิ่ ใดๆคัดคานไดในสิ่งที่ทรงกําหนดใหเกิดขึ้น
พระองคคือผูทรงสรางสรรพสิ่งทั้งมวล ทรงกําหนดการกระทํา ปจจัยยังชีพ(ริซกี) และความเปนความตาย
ของพวกเขา
การศรัทธาในหลักศรัทธาขอที่ 6 นี้ ยอมกอใหเกิดเปนความมั่นใจ ความสงบและมีความสุขขึ้นใน
จิตใจของผูศรัทธา และเชื่อมัน่ ตออัลลอฮฺอยางแทจริง ผูทศี่ รัทธาในกําหนดสภาวะของอัลลอฮฺจะไมเปนผูที่
ทอแทสิ้นหวัง ไมหมดอาลัยตายอยากไมเปนคนที่คิดฟุงซานและไมมองโลกในแงราย เพราะเขาศรัทธามั่น
วาทุกอยางที่เกิดขึ้นเปนความประสงคของอัลลอฮฺ มนุษยมหี นาที่ใชความพยายามและศักยภาพที่มีอยูท ําใน
สิ่งที่ดี แตจะสําเร็จหรือไมนนั้ อยูที่กฏสภาวะของอัลลอฮฺที่ถูกกําหนดไวแลว
2.2 หลักศาสนบัญญัติ
2.2.1 เจตนารมณของอิบาดะฮฺ
อิบาดะฮฺ เปนคําภาษาอาหรับที่มาจากคําวา “อับดุน” (บาว) และมันหมายถึงการยอมจํานน อัลลอฮฺ
 ทรงเปนนายของคุณและคุณเปนบาวของพระองคและอะไรก็ตามที่บาวทําไปดวยการเชื่อฟงและหวังจะ
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ทําใหนายของตนพึงพอใจก็คือ อิบาดะฮฺ แนวความคิดของอิสลามเรื่องอิบาดะฮฺนี้กวางมาก ถาหากคุณไม
กลาวคําหยาบคาย ไมพูดเท็จ ไมพูดจาใหรายปายสี แตพูดความจริงและพูดในสิ่งที่ดี ๆ และทําสิ่งดังกลาวนี้
ไปเพียงเพราะวาพระผูเปนเจาทรงสั่งการกระทําเชนนั้นก็เปน “อิบาดะฮฺ” ไมวามันจะเปนคําพูดที่เปนเรื่อง
ทางโลกก็ตาม ถาหากคุณชวยเหลือคนยากจนและคนขัดสน ใหอาหารแกผูหิวโหย ชวยเหลือคนที่ไดรับ
ความทุกขยากและทําไปโดยมิไดหวังผลตอบแทนสวนตัว แตทําเพื่อตองการแสวงหาความโปรดปรานจาก
รพระเจา นี่ก็คือ “อิบาดะฮฺ” ถึงแมจะเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคุณ เชน การหาเลี้ยงชีพตัวเองและผูอยู
ใตก ารดู แ ลของคุ ณ ก็ เ ป น การ “อิ บ าดะฮฺ ” เชน กั น ถ า หากคุณ ทํา ไปด ว ยความซื่อ ตรงและปฏิ บั ติต ามกฏ
ของอัลลอฮฺ
กลาวโดยสั้น ๆ กิจกรรมทุกอยางของคุณลวนเปน “อิบาดะฮฺ” ทั้งสิ้น ถาหากวามันเปนไปตามกฏ
ของพระเจาและวัตถุประสงคสูงสุดของคุณคือการแสงหาความโปรดปรานจากพระองค ดังนั้น เมื่อใดก็
ตามที่คุณทําความดีหรือหลีกเลี่ยงความชั่วเพราะเกรงกลัวอัลลอฮฺในทุกกิจกรรมแหงการดําเนินชีวิต นั่นก็
หมายความวาคุณไดปฏิบัติหนาที่แหงอิสลามของคุณแลว นี่คือ ความหมายที่แทจริงของคําวา “อิบาดะฮฺ”
นั่นคือ การยอมทําตามความพอใจของอัลลอฮฺทุกอยาง เปนการหลอหลอมชีวิตทั้งหมดของเราใหเขาไปใน
แบบแผนของอิสลามแมแตสวนที่เราคิดวาไมสําคัญเชน การถายอุจจาระ ปสสาวะก็ตาม
เพื่อที่จะชวยใหบรรลุถึงเปาหมายนี้ การ “อิบาดะฮฺ” ที่เปนรูปแบบชุดหนึ่งไดถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อ
เปนแนวทางของการฝกฝน ยิ่งเราปฏิบัติตามบทฝกหัดนี้มากเทาใด เราก็ยิ่งมีความสามารถที่จะประสาน
อุ ด มการณ แ ละการปฏิ บั ติ เ ข า ด ว ยกั น ได ม ากยิ่ ง ขึ้ น เท า นั้ น ดั ง นั้ น “อิ บ าดะฮฺ ” จึ ง เป น เสาหลั ก ที่ ร องรั บ
โครงสรางของอิสลามไว
2.2.2 เอกลักษณของการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ
สวนหนึ่งของเอกลักษณของการเคารพสักการะตออัลลอฮฺมีดังตอไปนี้
1) เปนขอบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค
การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  ทั้งหมดทุกประการนั้นลวนมีที่มาจากอัลลอฮฺและศาสนทูตของ
พระองคทั้งสิ้น มนุษยทั้งหลายรวมทั้งมุสลิมไมมีอํานาจหรือสิทธิที่จะกําหนดรูปแบบของการเคารพภักดีตอ
พระองค หรือแมแตจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนสิ่งที่พระองคทรงกําหนดก็จะกระทํามิได หากมีการกําหนดขึ้นก็
จะถือเปนอุตริกรรมที่มีความผิดอยางใหญหลวง เชน การอุปโลกนของประชาชาติในยุคกอนโดยการนําเอา
ลูกวัว อูฐ หรือเจว็ดตาง ๆ มาเคารพสักการะแทนพระเจาหรือควบคูไปกับการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ ซึ่ง
ไมอยูในวิสัยที่มนุษยพึงกระทํา เพราะหากปลอยใหมนุษยแตละคนหรือแตละประชาชาติเปนผูคิดคนและ
กําหนดรูปแบบของการเคารพสักการะ แนแทตางคนก็ตางคิดไปบนพื้นฐานของความรูผสมกับความเขลา
ของตนเอง มีแตจะนําสูความมืดมนหลงใหลและงมงายในที่สุด ดังนั้น การมีแบบที่ชัดเจนมาจากอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองคเชนนี้ จึงนับเปนความโปรดปรานอันสูงสงยิ่งของพระองคในอันที่จะทําให
ศาสนาอิสลามมีความสมบูรณ เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และนี่ก็เปนเหตุผลหนึ่งของ
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การสงนบีมูฮัมมัด  มาเปนศาสนทูตและประทานอัลกุรอานมาเปนคัมภีรแหงทางนําแกมนุษยชาติทั้งมวล
2) มีรูปแบบเฉพาะและหลากหลาย
อัลลอฮฺ  ทรงกําหนดใหการเคารพสักการะตอพระองคมีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งที่มีแบบพิธี
เฉพาะและไมมีแบบพิธีเฉพาะ ที่มีแบบพิธีเฉพาะ เชน การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทานบังคับ(ซะ
กาต) และการประกอบพิธีหัจญ เปนตน สวนที่ไมมีแบบพิธีเฉพาะ เชน การรําลึกถึงอัลลอฮฺ  การกตัญู
ตอบิดามารดา การเยี่ยมเยียนผูปวย การชวยเหลือผูอื่น การปฏิบัติตามสัญญา การประกอบสัมมาอาชีพ
การศึกษา การประสาทวิชาความรู มีความซื่อสัตยสุจริต ไมใสรายปายสี และการดํารงตนอยูในคุณธรรม
ตลอดจนความดีงามทั้งหลาย แมแตการใหอาหารแกสัตว เชน นก หรือ สุนัข เหลานี้ลวนอยูในขอบขายของ
การสักการะตออัลลอฮฺ  ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากไดกระทําไปเพื่อการแสวงหาความโปรดปรานจากพระเจาหรือ
กระทําไปตามเจตนารมณแหงพระองค
ดังนั้น การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  จึงมีความหมายกวางขวางครอบคลุมถึงพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่บัญญัติไวในคัมภีรอัลกุรอานและปรากฏในจริยวัตรของนบีมูฮัมมัด  โดยเฉพาะ และการกระทํา
หรือกิจกรรมทุกอยางที่มุสลิมพึงกระทําตามเจตนารมณแหงพระเจาและแนวทางการปฏิบัติของนบีมูฮัมมัด
 ที่เปนหลักกวาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายในการปฏิบัติเพื่อพระองค
3) มีลักษณะตอเนื่อง สะดวก และงายการปฏิบัติ
การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  นั้น เปนสิ่งที่มุสลิมพึงตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง ตั้งแตยังเยาววัย
คือเมื่อรูเดียงสาก็ไดรับการฝกหัดใหละหมาดเพื่อสงเสริมใหเกิดความคุนเคย และผูกพันใกลชิดกับพระเจา
ตอมาเมื่อบรรลุศาสนภาวะคือสักประมาณอายุ ๑๕ ป หรือเมื่อมีประจําเดือนสําหรับผูหญิง จึงจะมีผลบังคับ
ใหตองปฏิบัติอิบาดะฮฺตาง ๆ อยางเครงครัดและตอเนื่องตลอดไปจนกวาชีวิตจะหาไม ทั้งนี้ เพื่อกระตุนเตือน
ใหมุสลิมระลึกถึงพระเจาอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา สามารถเหนี่ยวรั้งตัวเองใหรอดพนจากกลลวงของมาร
ราย และไมหลงใหลในโลกียสุขจนเกินความพอดี การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ ของมุสลิมจึงเปน
สาระสําคัญที่จําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต ประจําวัน ในกรณีที่เจ็บไขไดปวย หรือเดินทาง ก็มีขอลดหยอน
ผอนปรนใหตามลําดับ เพื่อความสะดวกและงายดายไมยุงยากเกินกําลังความสามารถ เชน อนุญาตใหทําการ
ละหมาดแบบยอและรวมละหมาดสองเวลาในเวลาเดียวกัน และถาไมสามารถยืนละหมาดก็อนุญาตให
ละหมาดแบบนั่ง นอน หรือปฏิบัติในทาใดก็ไดตามสะดวก เปนตน
4) มีลักษณะเสมอภาคปราศจากชนชั้น
การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  มีความเสมอภาคเทาเทียมกันทุกคน ไมวาเด็กหรือผูใหญ ผูชาย
หรือผูหญิง ผูร่ํารวยหรือยากจน ชนชั้นปกครองหรือชนชั้นใตปกครอง ทุกคนลวนมีหนาที่ที่จะตองทําการ
เคารพสักการะตออัลลอฮฺและมีสิทธิที่จะไดรับกุศลบุญตอบแทนเทาเทียมกัน ฐานะ ตําแหนง หรือเกียรติยศ
จะไมไดรับการพิจารณาใด ๆ แตสิ่งที่จะไดรับการพิจารณา ณ อัลลอฮฺ นั้น คือ การปฏิบัติอิบาดะฮฺดวย
หัวใจที่ยําเกรงตอพระองค ในอิสลามมุสลิมทุกคนจึงสิทธิและหนาที่เทาเทียมกัน ไมมีนักพรต นักบวช หรือ
อภิสิทธิ์ชน แตทุกคนในศาสนานี้สามารถที่จะเขาเฝาหรือเขาใกลชิดตอพระองคไดเทาเทียมกัน โดยไมตองมี
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สื่อกลาง แมกระทั่งศาสนาทูตของพระองคก็มีหนาที่เพียงเผยแผคําสอนแกมวลมนุษย ครั้นเมื่อมนุษยผูใด
เลื่อมใสศรัทธาก็สามารถเขาถึงอัลลอฮฺ ไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองอาศัยศาสนทูต ศาสนสถาน หรือ
วัตถุบูชาทั้งหลายเปนสื่อกลางอีก ยิ่งไปกวานั้นการนําศาสนาทูต รูปเคารพ วัตถุบูชา หรือสิ่งอื่นใดมาเปน
สื่อกลางในการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  ถือเปนสิ่งไมสมควรอยางยิ่งตอพระองค และเปนความผิด
รายแรงที่มีโทษอยางมหันตในโลกหนาอันนิรันดร

2.2.๓ ประโยชนของการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ
การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  แมมิไดกอประโยชนอันใดตอพระองค เพราะอัลลอฮฺ เปนพระ
เจาผูทรงสราง และทรงสูงสง มิตองพึ่งพาอาศัยสิ่งใด หากมวลมนุษยจะไมเคารพสักการะตอพระองคสักคน
เดียว พระองคก็ยังคงสูงสงและทรงเดชานุภาพมิบกพรองไปแมแตนอย ทวาการเคารพสักการระตออัลลอฮฺ
 จะกอเกิดประโยชนมากมายแกมนุษยเอง ทั้งโดยสวนตัวและสังคม อาทิ ประโยชนที่ปจเจกบุคคลไดรับ
ในการเคารพสัก การะตอ อัลลอฮฺ  ซึ่ งมิ ใ ชเ พีย งการปฏิ บัติ ต ามจารีต ประเพณี ที่เ ลื่อ นลอยหรื อ ปฏิบั ติ
ติดตอกันมาตามปูยาตายาย แตเปนกระบวนการปฏิบัติที่วางอยูบนรากฐานของความศรัทธาและการบัญญัติ
มาจากพระเจาผูทรงสราง ทําใหเกิดความรูสึกที่อบอุน มั่นคง ชื่นตาเย็นใจ และมีความหวังในความโปรด
ปรานจากพระองค สงผลตอการการขัดเกลาจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์และลบลางมลทิลนอยใหญในแตละวัน
ขณะเดียวกันการชําระรางกายสะอาด และการเคลื่อนไหวอิริยาบถตาง ๆ ในการเคารพสักการะยอมเปน
มรรคผลตอสรีระรางกายอีกทางหนึ่ง
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ประโยชนตอสังคมสวนรวม บุคคลแตละคนหรือแตละครอบครัวคือสมาชิกหนึ่งของสังคม เมื่อ
สมาชิกแตละคนเปนคนดีมีคุณธรรม สังคมสวนรวมก็จะเปนสังคมที่ดีมีคุณธรรม มีความรักใคร กลมเกลียว
เอื้ออาทร และปรารถนาดีตอกัน ดังเชนที่เกิดขึ้นในสังคมอิสลามในอดีต กลาวไดวาการเคารพสักการะ
ตออัลลอฮฺ  ไมวาในรูปแบบที่เปนสวนตัวหรือหมูคณะลวนสงผลประโยชนตอสังคมทั้งสิ้นไมทางตรงก็
ออม เชน การละหมาด เปนการเคารพสักการะที่ทําใหมุสลิมมีความผูกพันใกลชิดกับอัลลอฮฺ  หางไกล
จากอบายมุขทั้งหลาย เมื่อทุกคนในสังคมปฏิบัติละหมาด สังคมนั้นก็จะหางไกลอบายมุขไปดวยโดยปริยาย
และการใสผาคลุมของสตรี(ฮิญาบ) ก็เชนเดียวกัน เปนการเคารพสักการระที่สงผลตอปจเจกบุคคลและสังคม
พรอมกันไป เพราะการสงเสริมใหสตรีแตงกายสุภาพเรียบรอยปกปดมิดชิด เปนการพิทักษรักษาความงาม
และความละอายของเธอ เมื่อสตรีทุกคนรวมกันรักนวลสงวนตัว นอกจากจะเปนเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรี
ดวยกันแลว ยังจะเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมในการลดอบายมุขลงดวยอยางไมตองสงสัย นอกจากนั้น
การเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  อีกมากมายที่สงผลในลักษณะเดียวกัน
ด ว ยเหตุ นี้ การเคารพสั ก การะต อ อั ล ลอฮฺ  จึ ง เป น ความต อ งการจํ า เป น ของมนุ ษ ย ทุ ก คน
เชนเดียวกับที่มนุษยตองการอาหาร น้ํา และปจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งมุสลิมผูประกาศคําสัตยปฏิญาณ
วาจะไมเคารพสักการะตอสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสุขที่แทจริงของมนุษยเองทั้งในโลกนี้
และในโลกหนาอันนิรันดร
2.2.4 การปฏิญาณตน: ไมเคารพสักการะตอสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ
เมื่ อ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธาต อ อั ล ลอฮฺ  การปฏิ ญ าณตนยื น ยั น ว า ไม เ คารพสั ก การะต อ สิ่ ง ใด
นอกจากพระองค เปนขั้นตอนถัดไปโดยผูศรัทธาจะตองเปลงวาจาประกาศยืนยันความศรัทธาในจิตใจให
เปนประจักษ และสถานภาพความเปนมุสลิมก็จะไดรับการพิจารณานับแตเมื่อไดมีการกลาวคําปฏิญาณนั้น
ในการปฏิญาณตนกระทําดวยการเปลงวาจา กลาวประโยคสั้น ๆ วา
ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺍﻤﺪ ﺤ
 ﻣ  ﹶﺃﻥﱠﻬﺪ ﺷ ﻭﹶﺃ ُﻪ ِﺇ ﹼﻻ ﺍﷲ  ﺃﹶﻥ ﻻ ﺇِﻟﻬﺪ ﺷ ﹶﺃ
“อัชฮะดุ อัลลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ อันนะมุฮัมมะดัร เราะซูลุลลอฮฺ”
ความวา “ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาใดที่เที่ยงแทอันควรแกการเคารพสักการะนอกจาก
อัลลอฮฺเทานั้น และขาพเจาขอปฏิญานวาแนแทนบีมูฮัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ”
ประโยคสั้นๆ ที่ประกอบดวยถอยคําเพียงไมกี่คํานี้ ถือเปนหลักศาสนบัญญัติขอแรกที่มุสลิมกลาว
กันอยูตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน อยางนอยที่สุดก็ทุกครั้งที่ทําการละหมาด หรือเมื่อมีการแสดง
สุนทรพจน หรือการเสวนาธรรมในโอกาสตาง ๆ เพื่อยืนยันและรักษาเจตจํานงคอันแนวแนที่จะไมเคารพ
สักการะหรือกราบไหวบูชาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ เทานั้น
คําสัตยปฏิญาณนี้ อันที่จริงไมเฉพาะแตมุสลิมโดยกําเนิดเทานั้นที่จะตองกลาวตออัลลอฮฺ แตยัง
รวมไปถึงมนุษยชาติทุกเผาพันธุตางมีพันธะที่จะตองปฏิญาณตน และตองสักการะตอพระองค เพราะทุกคน
ลวนตองพึ่งพาอาศัยอัลลอฮฺ อาศัยสิ่งที่พระองคทรงสรางและที่ทรงประทานให อาทิ พื้นดิน ภูเขา ทะเล
ทองฟา ปาไม อากาศ ดวงอาทิตย ดวงจันทร และดวงดาว รวมทั้งขาว ปลา อาหาร มุสลิมจึงนอบนอมยอม
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จํ า นนประกาศคํ า ปฏิ ญ าณ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ผู น อบน อ มยอมตนกล า วคํ า ปฏิ ญ าณได รั บ การเรี ย กขานว า
“มุสลิม” ไมวาจะมีเชื้อชาติหรือเผาพันธุใด
2.2.5 สารัตถะของคําปฏิญาณ: หลุดพนจากทุกสิ่งสูการจํานนตอพระเจาแตผูเดียว
คําปฏิญาณตนเพื่อการจํานนตออัลลอฮฺ เปนคําสั้น ๆ แตใหความหมายกวางขวางและลึกซึ้งอยางยิ่ง
มีสารัตถะที่ประกอบดวยการปฏิเสธและยอมรับ กลาวคือปฏิเสธทุกสิ่งที่ถูกยึดถือเปนพระเจานอกจาก
อัลลอฮฺ  และยอมรับถึงเอกสิทธิ์ในความเปนพระเจาของอัลลอฮฺ  แตผูเดียวโดยปราศจากภาคีใด ๆ
และมุฮัมหมัด เปนศาสนทูตของพระองค
โดยสถานะของความเปนพระเจาในภาษาอาหรับที่เรียกวา “อิลาฮฺ” หรือแมแตในภาษาไทยที่แปลวา
“พระเจา” นั้นบงบอกถึงความยิ่งใหญ สูงสง รอบรู และเกรียงไกร ทุกครั้งที่มุสลิมกลาวคํานี้จึงเปนการกลาว
ดวยความตระหนักกลัวและยําเกรงคละเคลาไปดวยความหวัง อบอุน และความรูสึกที่มั่นคง เพราะเปนการ
นอบนอมยอมจํานนตอผูทรงยิ่งใหญ และทรงเปนจาวแหงสากลจักรวาล
ดังนัย ที่กลาวมานี้ มุสลิ มทุกคนจึงไมอาจทําการเคารพสัก การะตอบุคคลหรื อสิ่งใดในจั กรวาล
นอกจากอัลลอฮฺ  เทานั้น ทั้งนี้ไมเพียงแตเทวรูป เทวดา ผีสางนางไม พระแมคงคา พระแมธรณี พระ
อาทิ ต ย หรื อ พระจั น ทร เ ท า นั้ น แต ยั ง รวมไปถึ ง บรรดานบี ห รื อ ศาสนทู ต เทวทู ต หรื อ มวลมะลาอิ ก ะฮฺ
ของอัลลอฮฺก็ไมอยูในสถานะที่มุสลิมจะถวายการเคารพสักการะใด ๆ มิฉะนั้นก็จะทําใหพนสภาพความเปน
มุสลิมไปในทันที
2.2.6 การละหมาด: เสาหลักของศาสนาอิสลาม
การละหมาด เป น หลั กศาสนบัญญัติข อที่ 2 ซึ่งหมายถึงการสํารวมกาย วาจา และจิตใจมุ งตรง
สูอัลลอฮฺ  ในชวงเวลาที่กําหนดอยางนอยวันละหาครั้ง ชวงเวลาของการละหมาดในแตละวันถือเปน
โอกาสอันสําคัญที่มุสลิมไดรับความโปรดปรานจากพระเจาใหเขาเฝาพระองค เพื่อยืนยันความศรัทธาและคํา
สัตยปฏิญาณ โดยการปฏิบัติตนตามรูปแบบและระเบียบวิธีที่ไดรับการถายทอดมาจากนบีมูฮัมมัด  คือ
เริ่มตนดวยการยืนผินหนาไปยังทิศกิบลัต(กะบะฮฺที่เมืองมักกะฮฺ) ยกสองมือขึ้นระดับไหลแสดงถึงการยอม
จํานนพรอมกับกลาวตักบีร “อัลลอฮุอักบัร” (อัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญ) ในกระบวนการละหมาดนั้นมีการ
อานอัลกุรอาน มีการกลาวสดุดี ยกยองและสรรเสริญอัลลอฮฺ  ตลอดจนการขอพรตอพระองค ในอิริยาบถ
ตาง ๆ ที่ตองปฏิบัติ เชน ยืนตรง โคงคํานับ กมกราบ(สุูด) และปดทายดวยการกลาวสลาม “อัสสะลามุอะ
ลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮฺ” (ขอความสันติและความเมตตาแหงอัลลอฮฺประสบแดพวกทาน)
มุสลิมตองปฏิบัติละหมาดอยางนอยวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ๕ เวลา โดยเริ่มตั้งแตตื่นนอนในยามรุง
อรุณกอนพระอาทิตยขึ้นเรียกวา “ละหมาดซุบฮิ” เพื่อการเริ่มตนชีวิตในแตละวันดวยสักการะตออัลลอฮฺ 
ถัดจากนั้น เมื่อถึงเวลาบาย มุ สลิ มก็เ ขาสูการละหมาดตออัลลอฮฺ  เรียกว า “ละหมาดซุฮฺริ” เสร็จการ
ละหมาดก็สามารถไปประกอบอาชีพตามปกติ และกลับสูการละหมาดอีกครั้งในอีกสามสี่ชั่วโมงตอมา
เรียกวา “ละหมาดอัศริ” หลังจากนั้นเมื่อดวงอาทิตยตกดินก็ถึงเวลาละหมาดอีกครั้งเรียกวา “ละหมาดมัฆริบ”
อีกชั่วโมงกวาๆ ก็เขาเวลาละหมาดอีกครั้งเรียกวา “ละหมาดอีชาอฺ” เพื่อเตือนมุสลิมมิใหลืมภาระหนาที่ตอ
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พระองคในตอนกลางวันและยามค่ําคืนตั้งแตตื่นนอนกระทั่งเขานอน อัลลอฮฺทรงกําหนดใหมุสลิมตอง
ปรากฏตัวตอหนาพระองคอยางนอย ๕ ครั้งเพื่อยืนยันความศรัทธาและกมกราบตอพระองค
การละหมาดแตละครั้งใชเวลาประมาณเพียง ๕-๗ นาที ไมกระทบตอภารกิจการดําเนินชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพ กลับจะสงผลดีตอสุขภาวะทั้งกายและใจ ทําใหมีสติ ไมหลงใหลในวัตถุนิยม ทั้งเปนการ
เตือนใจอยางนอยวันละหาครั้ง ใหรูจักประมาณตนในการดํารงอยูบนทางสายกลางอยางมีความพอดีและ
พอเพียง ในอิสลามจึงถือวาละหมาดคือเสาหลักของศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีการละหมาดรวมกันใน
มัสยิดแลว ยังสามารถสรางประโยชนดานสังคมและอื่นๆ อีกมากมาย
2.2.7 การถือศีลอด: โลหปองกันความชั่วชาอนาจาร
หลักศาสนบัญญัติในอิสลามขอที่ 3 คือการถือศีลอด ซึ่งหมายถึง การงดเวนจากการรับประทาน
อาหาร เครื่องดื่ม และการมีเพศสัมพันธ ตลอดจนของดเวนตางๆ ทั้งทางกาย วาจา หรือจิตใจ ตั้งแตแสงอรุณ
จับขอบฟาจนกระทั่งดวงอาทิตยลับขอบฟาเพื่ออัลลอฮฺ 
มุสลิมทุกคนทั้งชายและหญิง ไมวาจะยากจนหรือร่ํารวย ผิวดําหรือขาว มียศศักดิ์สูงสงหรือเปนคน
ธรรมดาสามัญตางก็มีหนาที่ที่จะตองถือศีลอดเสมอกัน ในเดือนรอมฎอนเพียงหนึ่งเดือนในรอบป ทั้งนี้ โดย
ไมมีเหตุผลอื่นใดนอกจากเพื่อการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  การไมรับประทานอาหารและเครื่องดื่มก็
เพื่อพระองค การหลีกเลี่ยงใชวาจาหยาบคายและสิ่งเลวรายทั้งหลายก็เพื่อพระองค แมจะถูกดาทอ ดูหมิ่น
หรือถูกเหยียดหยามขณะถือศีลอดมุสลิมก็ตองไมโตตอบนอกจากดวยคําพูดถอยคําสั้น ๆ แกผูที่มาละเมิดวา
“ขาพเจาถือศีลอด” ราวกับเปนการเตือนใหผูถือศีลอดเองไดระลึกตนวาอยูในความดีงามสูงสงไมอาจกระทํา
สิ่งเหลวไหลต่ําชา ทําใหเกิดจิตสํานึกสํารวมใจและยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูทรงรอบรู ทรงเห็น และทรงได
ยิน ทุก ๆ การกระทําและคําพูด ประหนึ่งพระองคทรงอยูใกลชิดอยางยิ่ง แมอยูในที่ลับตาคนก็มิกลาฝาฝน
การถือศีลอดจึงเปนประหนึ่งโลหปองกันความชั่วชาอนาจารและความเลวทรามทั้งปวง นบีมูฮัมมัด จึง
สงเสริมใหคนหนุมสาวมุสลิมที่ไมมีความสามารถในการแตงงาน ใหถือศีลอดีลอดที่เพราะการถือศีลอด
สามารถยับยั้งการกระทําความชั่วได
อันที่จริง ศีลอดในอิสลามมิไดมุงเพื่อการทรมานรางกายมนุษย หากเปนกระบวนการฝกอบรมอยาง
ครอบคลุมรอบดาน ทั้งดานกาย วาจา และจิตใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งจิตใจใหรูจักอดทน อดกลั้น สํารวม และ
ยําเกรงตอพระเจา ทั้งจะเปนประโยชนทางสรีระแกระบบการทํางานของรางกาย เชน ระบบยอยอาหาร
ศีลอดจึงเปนการเคารพสักการะของมนุษยชาติไมเฉพาะแตในประชาติอิสลามในยุคนี้ แตในยุคกอน ๆ ก็มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการถือศีลอดเชนเดียวกัน
2.2.8 การจายทานบังคับ(ซะกาต): ขัดเกลาจิตใจและเพิ่มพูนทรัพยสิน
ทานบังคับ(ซะกาต) ถือเปนหลักศาสนบัญญัติขอที่ 4 ซะกาตหมายถึงทรัพยสินจํานวนหนึ่งซึ่ง
อิสลามกําหนดใหเปนหนาที่ของมุสลิมที่จะตองแจกจายในอัตราสวนที่กําหนด โดยแจกจายใหแกบุคคลผูมี
สิทธิรับซึ่งมีอยู ๘ ประเภทดวยกัน คือ (๑) คนยากจน (๒) คนอนาถา (๓) คนที่มีจิตใจยังไมคุนเคยกับอิสลาม
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(๔) ผูทําหนาที่จัดเก็บและจายซะกาต (๕) ผูมีหนี้สินลนพนตัว (๖) ทาสและเชลย (เพื่อเปนคาไถ) (๗) ผูอยู
ในหนทางของอัลลอฮฺ และ (๘) ผูเดินทางพลัดถิ่น
เห็นไดวากลุมบุคคลเหลานี้เปนผูที่สมควรไดรับความสนใจและชวยเหลือจากสังคมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจากผูมีอันจะกิน หาไมแลวความเหลื่อมล้ํา แตกราว บาดหมางก็จะเกิดขึ้นและอาจนําไปสูการปะทะ
รุนแรง ซะกาตจึงเปนเสมือนปจจัยประสานและลบรองรอยความเหลื่อมล้ําใหทุกคนมีความรักใครกลม
เกลียว และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
การบริจาคซะกาตเปนวินัยบัญญัติสําคัญ(รุกนฺ)หนึ่งในหาประการที่อิสลามกําหนดใหเปนหนาที่
สําหรับมุสลิมตองปฏิบัติเมื่อครบหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด(คลายภาษีอากร)ทั้งนี้เพื่อการเคารพ
สักการะตออัลลอฮฺและยืนยันการศรัทธาที่มีตอพระองค ซึ่งผูปฏิบัติจะไดรับมรรคผลตอบแทนอันยิ่งใหญ
และมากมายจากพระเจาโดยเฉพาะอยางยิ่งในโลกหนาอันนิรันดร ดังนั้น ซะกาตจึงไมเพียงแตเปนการ
ชวยเหลือคนยากจนหรือผูดอยโอกาสในสังคมเทานั้น หากซะกาตยังเปนชองทางที่จะทําใหผูจายไดรับความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺ  และจะทําใหทรัพยสินที่ยังคงเหลืองอกงามเพิ่มพูน มุสลิมเชื่อมั่นวาทรัพยสินใน
ครอบครองทั้งหลายของตนนั้นที่แทแลวมาจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  ทั้งสิ้น พระองคทรงเปน
เจ า ของที่ แ ท จ ริ ง มนุ ษ ย เ ป น เพี ย งผู ค รอบครองดู แ ลและใช ป ระโยชน ไ ปตามเจตนารมณ แ ห ง พระองค
หากอัลลอฮฺ  ทรงประสงคจึงไมมีสิทธิหวงแหนตรงกันขามมุสลิมจะตองเสียสละดวยความเต็มใจ และมี
ความสุขที่ไดใชจายทรัพยสินที่ไดรับการประทานจากอัลลอฮฺ  ไปตามวิถีทางของพระองค

2.2.9 การบริจาคทานอาสา (เศาะดะเกาะฮฺ)
นอกจากทานซะกาตที่เปนทานบังคับแลว อิสลามยังสงเสริมใหมุสลิมทําการบริจาคทานอาสา คือ
การสละทรัพยสินบางสวนโดยสมัครใจแกบุคคลที่มีความขัดสน เดือดรอน เชน คนยากจน คนอนาถา เด็ก
กําพรา และผูที่พึ่งพาตนเองไมได เพื่ออัลลอฮฺ  และความโปรดปรานของพระองค ซึ่งเปนอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ  อิสลามสงเสริมใหมุสลิมบริจาคทานอาสาโดยมีอุดมคติวา “การเปน
มือบนยอมดีกวามือลาง” หรือการเปนผูใหยอมดีกวาการเปนผูรับ อิสลามสงเสริมใหมุสลิมสละทรัพยสิน
หรือสิ่งของบางสวนแกเพื่อนมนุษ ยทุก ผูทุกนามไมวาเขาจะเปน มุสลิมหรือไม โดยเริ่ มจากบุคคลที่อยู
ใกลเคียงรอบ ๆ ตัวกอน เชน ญาติพี่นอง เพื่อนบาน มิตรสหาย ทั้งนี้ ตองเปนไปอยางบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ
 ไมหวังสิ่งตอบแทนจากมนุษย อิสลามสอนวาการมอบสิ่งของเพียงเล็กนอยแกผูที่จําเปนเดือดรอนโดย
ไมตองการของแลกเปลี่ยนยอมดีเลิศ และประเสริฐกวาการบริจาคที่หวังสิ่งแลกเปลี่ยนไมวาจะเปนวัตถุ
สิ่งของ หรือคําสรรเสริญเยินยอ
นบีมูฮัมมัด  ทรงเปนแบบอยางที่ดีเลิศในทุกรายละเอียดของการดําเนินชีวิต แมแตในเรื่องการ
บริจาคทานอาสานี้ก็เชนเดียวกัน นบีมูฮัมมัด ไดบริจาคอยางมากมายชนิดที่ไมกลัวความจน ทานไมเคย
ปฏิเสธการขอความสงเคราะหชวยเหลือ ทานสงเสริมใหทําการบริจาคทรัพยที่ดี ๆ ที่ตัวเองรักใหแกผูอื่น
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และขยายความหมายของการทําทานมิไดจํากัดอยูแตเฉพาะทรัพยสินเทานั้น แตใหมีความหมายรวมไปถึงคํา
กลาวสดุดีตอพระเจา คําพูดที่ดี ๆ นิ่มนวลกับเพื่อนมนุษย แมแตรอยยิ้มก็ถือเปนบริจาคทานเชนเดียวกัน หาก
ไดกระทําไปโดยมีจุดมุงหมายเพื่ออัลลอฮฺ 
2.2.10 การประกอบพิธีหัจญ: สูงสุดของการสักการะตออัลลอฮฺ
การประกอบพิธีหัจญถือเปนหลักศาสนบัญญัติขอที่ 5 หัจญคือ การประกอบศาสนกิจอีกรูปแบบ
หนึ่งของการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย
“หัจญ”เปนศาสนบัญญัติสําคัญหนึ่งในหาประการที่อิสลามกําหนดใหมุสลิมตองปฏิบัติครั้งหนึ่งใน
ชีวิตหากมีความสามารถ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนด ผูประกอบพิธีหัจญที่เปนชายตองครอง
ชุดอิฮฺรอมดวยการนุงหมผาขาวสองชิ้นที่ไมมีการเย็บตอกัน โดยชิ้นลางนุงและชิ้นบนหมโดยเปดไหลขาง
ขวา สวนสตรีแตงกายโดยปกปดทั่วเรือนรางยกเวนไปหนาและฝามือ ทุกคนตองปฏิบัติดุจเดียวกันอยาง
เสมอภาคทั้งชายและหญิง
การประกอบพิธีหัจญ แมจะมีศาสนสถานมาประกอบ อาทิ ทุงอะรอฟะฮฺ วิหารกะอฺบะฮฺ และอื่น ๆ
แตจุดมุงหมายมิใชเพื่อการเคารพสักการะตอวัตถุสถานเหลานั้น หากแตมุงสูการสักการะตออัลลอฮฺ  แตผู
เดียว เหตุที่ตองมีการเดินเวียนรอบวิหารกะอฺบะฮฺ มีการจูบหินดํา มีการเดินระหวางภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ
นั้น ก็เพราะเพื่อทําตามแบบอยางที่นบีมูฮัมมัด  เคยปฏิบัติเทานั้น และเปนการปฏิบัติที่อยูเหนือเหตุผลทาง
ปญญา เชนเดียวกับการที่ปฏิบัติละหมาดหาเวลาในแตละวัน มุสลิมตางนอบนอมยอมปฏิบัติตามแบบอยาง
ดวยความศรัทธามั่นตออัลลอฮฺ พระเจาผูทรงเมตตาและทรงลงโทษแกผูฝาฝนอยางหนักหนวงและรุนแรงยิ่ง
ในขณะที่การละหมาดและการถือศีลอดเปนการเคารพสักการะซึ่งตองปฏิบัติดวยกาย ซะกาตเปน
การเคารพสักการะในแงของทรัพยสิน แตหัจญเปนการเคารพสักการะที่ประกอบกันระหวางรางกายกับ
ทรัพยสิน เพราะในการเดินทางไปยังสถานที่ดังกลาวตองใชทรัพยสิน และตองปฏิบัติศาสนกิจที่มีทั้งการ
เดิน วิ่ง และพักแรม เปนเวลาอยางนอยสามวัน หัจญจึงถือเปนสูงสุดของการเคารพสักการะตออัลลอฮฺ 
ในอิสลาม
2.2.11 หัจญ องครวมแหงสาสนสันติภาพและผลประโยชนของประชาชาติ
อัลลอฮฺ ตรัสไวในอัลกุรอานความวา
“(ระยะเวลา) สําหรับการทําหัจญนั้น มีหลายเดือนที่เปนที่ทราบกันดีแลว ดังนั้น ผูใดที่ไดตั้งใจใน
การทําหัจญในเดือนเหลานั้น ก็ตองไมมีการสมสู ไมมีการลวงละเมิดและไมมีการทะเลาะวิวาทใดๆ ในชวง
เวลาการทําหัจญ และความดีใดๆ ที่พวกเจากระทํานั้น อัลลอฮฺทรงรูดี และพวกเจาจงเตรียมเสบียงเถิด
(สําหรับการเดินทางหัจญ) แทจริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยําเกรง และพวกเจาจงยําเกรงขาเถิด โอบรรดา
ผูมีปญญาทั้งหลาย” (อัลกุรอาน 2:๑๙๗)
หัจญ เปนหลักศาสนบัญญัติในอิสลามขอที่ 5 ที่มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติเพียงครั้งเดียวในชีวิต โดยมี
เงื่อนไขอยูที่มีความสามารถทั้งสุขภาพรางกาย ทรัพยสินเงินทองและความปลอดภัยในการเดินทาง หัจญจึง
เปนแหลงรวมประชาคมโลกที่มีขนาดใหญที่สุดในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ที่สามารถรวบรวมประชากร
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โลกที่กาวโพนพรมแดนทางเผาพันธุ ชั้นวรรณะ วัฒนธรรมและประเทศชาติ สูการหลอมรวมพลโลกใหมี
ความเป น เอกภาพทั้ ง ด า นความตั้ ง ใจและวั ต ถุ ป ระสงค รู ป แบบและวิ ธี ก าร สถานที่ แ ละแหล ง ปฏิ บั ติ
แมกระทั่งเสื้อผาอาภรณนอกกาย ทุกคนพรอมใจปฏิบัติอยางเปนน้ําหนึ่งอันเดียวกัน ดวยหัวใจที่นอบนอม
และยอมศิโรราบในความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ผูทรงเกรียงไกรและทรงปรีชายิ่ง
ปรากฏการณอันมหัศจรรยของประชากรโลกนี้ มิเพียงแตแสดงถึงความเปนสากลจักรวาลของ
สาสนอิสลามเทานั้น หากยังเปนภาพสะทอนของวิถีชีวิตมุสลิมที่มีความผูกพันและตอบรับการเชิญชวน
ของอัลลอฮฺ ดวยหัวใจที่สํารวม อากัปกิริยาที่ออนนอม จรรยามารยาทอันสูงสงและการมีปฏิสัมพันธอันดี
ทั้งตอตนเอง สิ่งแวดลอมรอบขางและเพื่อนมนุษยดวยกัน
กลาวไดวา หัจญคือการปฏิบัติภาคสนามซึ่งมีขนาดใหญที่สุดของมนุษยชาติ ที่มีเจตนารมณในการ
ฝกอบรมพลโลกใหซึมซาบองครวมสาสนอิสลาม ที่มุงใหมุสลิมเปนทูตสันถวไมตรีและสันติภาพระดับ
สากล ผูยึดมั่นในศาสนาแหงความกรุณาปรานีอยางแทจริง
ดวยเหตุดังกลาว อิสลามจึงใหหลักประกันสําหรับผูประกอบหัจญมับรูร (หัจญที่สรรคสรางความดี
งามที่ไมเจือปนสิ่งอกุศลและเปนที่ยอมรับของอัลลอฮฺ) ดวยการไดรับเขาสวนสวรรค วิมานแหงสันติสุขอัน
นิรันดร
เจตนารมณของอิสลามอันยิ่งใหญนี้ จะไมสามารถเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติได เวนแตผูเขารวมพิธี
หัจญ จะประกอบพิธีหัจญที่อยูบนพื้นฐานหลัก 3 ประการ ประกอบดวย
พื้นฐานแรก ไดแก ขอละเวน 3 ประการ ดั่งอัลกุรอานไดผนวกรวมตามที่ไดระบุไวขางตน คือ
1. หามมิใหมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยา
การหามมิใหมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยาในขณะที่ประกอบพิธีหัจญนี้ ยังรวมถึงการกระทํา
ตางๆ ที่กระตุนอารมณทางเพศ การใชวาจาเสียดสีกระเซาเยาแหย การลวงละเมิดทางเพศแมเพียงโดยสายตา
มุสลิมไมไดรับอนุญาตกระทําการดังกลาวแมตอภรรยาของตนเอง
การชุ ม นุ ม ของผู ค นที่ มี ก ารปะปนระหว า งชายหญิ ง หรื อ คู ส ามี ภ รรยาตามเทศกาลต า งๆ ของ
มนุษยชาติ ไมวาเทศกาลกีฬาระดับสากล การอบรมสัมมนานานาชาติ หรือแมกระทั่งการรวมชุมนุมในนาม
ของเทศกาลแหงศาสนา ประการหนึ่งที่มีการเตรียมการอยางใหญโตมโหฬารคือการอํานวยความสะดวกใน
การสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมทางเพศ ใหสามารถดําเนินไปอยางราบรื่น แตสําหรับมุสลิมที่กําลัง
ประกอบพิธีหัจญแลว เขามิหาญกลากระทําการยั่วยุอารมณทางเพศฝายตรงกันขาม แมตอภรรยาหรือสามี
ของตนเอง และถือวาการกระทําดังกลาว เปนเชื้อไวรัสที่ทําลายผลบุญของการประกอบพิธีหัจญเลยทีเดียว
2. หามมิใหมีการลวงละเมิด
การกระทําที่ลวงละเมิด หมายรวมถึงการกระทําบาปทั้งหลาย ทั้งที่เปนขอหามสําหรับผูประกอบพิธี
หัจญเปนการเฉพาะเชน การลาสัตวตัดชีวิต ตัดหรือเด็ดกิ่งไม ตัดเล็บ โกนผม การใชน้ําหอมและอื่นๆ หรือ
การฝาฝนขอหามสําหรับมุสลิมทั่วไป ทั้งที่เปนบาปเล็กหรือบาปใหญ ชั่วคราวหรือตอเนื่อง หรือแมกระทั่ง
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การตั้งใจที่จะกระทําบาปในชวงพิธีหัจญ อิสลามยังถือวาเปนความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ ที่สมควรไดรับโทษ
อันแสนสาหัสจากอัลลอฮฺ  เลยทีเดียว ดังอัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“ใครก็ตามที่ประสงคกระทําความอยุติธรรมในขณะที่ทําหัจญ ขาจะลงโทษเขาดวยการทรมานอัน
แสนสาหัส”(อัลกุรอาน 22:25)
มุสลิมจะละเลิกสิ่งอบายมุขดังกลาว เพียงเพื่อแสดงความเปนบาวผูจงรักภักดีและแสวงหาความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺ  เทานั้น
3. หามมิใหมีการทะเลาะวิวาทกัน
การหามมิใหมีการทะเลาะวิวาทในที่นี้ ครอบคลุมความหมาย 2 ประการไดแก
3.1 การโตเถียงในเรื่องหลักการของหัจญ ประวัติความเปนมาดานศาสนบัญญัติ ซึ่งถือเปนความ
ชัดเจนในตัวอยูแลว ไมมีความจําเปนที่จะเปนขอพิพาทโตแยงโดยใชเหตุเลย
3.2 การโตเถียงชวงกอน ระหวางหรือหลังจากการประกอบพิธีหัจญ ทั้งนี้เนื่องจากหัจญ เปนที่รวม
ของผลประโยชนอันมากมาย ที่เกี่ยวของกับบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศหรือ
ระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเวลาของการประกอบพิธีหัจญที่มีผูคนจํานวนมากมายทั่วทุกสารทิศ
หลั่งไหลเขามา ณ สถานที่และวันเวลาที่จํากัด ซึ่งหากไมมีการเรียนรูการลดทิฐิของตนเอง การใหอภัย การ
ใหเกียรติ และการไววางใจซึ่งกันและกันฉันพี่นองกันแลว ความขัดแยงที่อาจบานปลายลุกลามขั้นทะเลาะ
วิวาทก็จะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได
การทะเลาะวิวาท ณ ที่นี้คือการใชวาจาโตเถียงกัน แมตัวเองเปนฝายถูกก็ตาม ผูประกอบพิธีหัจญจึง
เปนบุคลิกที่ถูกประดับประดาดวยคุณลักษณะของการออนนอมถอมตน สํารวม สงวนคําพูด มีสติและรูจัก
ระงับอารมณโกรธไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
พื้นฐานที่สอง ไดแกสัมมาปฏิบัติซึ่งประกอบดวยสิ่งพึงปฏิบัติ 3 ประการคือ
1. การใชสัมมาวาจา โดยการใชคําพูดที่ดีและไพเราะที่แสดงถึงความจริงใจของผูพูด มีการถามไถ
ทุกขสุข รับทราบปญหาของพี่นองดวยความเห็นอกเห็นใจกัน และทําความรูจักระหวางผูประกอบพิธีหัจญ
บนพื้นฐานความเปนภราดรภาพในอิสลาม
2. การโปรยสลาม ไมวาดวยคําพูดโดยการกลาวอัสสะลามุอะลัยกุม ทั้งตอคนรูจักหรือไมรูจัก หรือ
ดวยการกระทํา มุสลิมจะไมเปนผูสรางความเดือดรอนหรือลําบากใจแกผูอื่น ผูประกอบพิธีหัจญมีภารกิจ
หลักที่ติดตัวอยูตลอดเวลาคือการเปนทูตสันถวไมตรีและสันติภาพระดับสากลที่ยึดมั่นในหลักการ “ไมมีการ
กระทํ า ที่ ส ร า งความเดื อ ดร อ นต อ ผู อื่ น และไม มี ก ารตอบโต ด ว ยการกระทํ า ที่ ส ร า งความเดื อ ดร อ น
เชนเดียวกัน”
3. การใหอาหาร ซึ่งถือเปนการใหทานที่ประเสริฐสุดในชวงการทําหัจญ การใหอาหารถือเปน
กิจวัตรของมุสลิมอยูแลว อิสลามไดกําชับแกมุสลิมใหอาหารแกคนยากคนจน เด็กกําพราหรือแมกระทั่ง
เชลยศึกที่จับไดในสมรภูมิสงคราม มุสลิมกระทําการดังกลาว โดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ เวนแตหวังความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺ  เทานั้น
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พื้นฐานที่สาม ไดแกวิถีทัศน 4 ประการคือ
1. การตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺ  ดวยการนอมรับคําบัญชาของพระองคโดยเครงครัด โดย
ผานคําพูดที่วา ﻚ ﺍ ُﷲ
 ﻴﺒ(ﹶﻟลับบัยกัลลอฮฺ) หมายถึง โออัลลอฮฺ ฉันไดตอบรับคําเชิญชวนของพระองคแลว
2. การตอบรับคําเชิญชวนของนบีมูฮัมมัด  ดวยการปฏิบัติตามจริยวัตรของทาน ที่ปราศจากการ
 ﻴﺒ( ﹶﻟลับบัยกะ ยา เราะสูลัลลอฮฺ) โอ เราะซูลุลลอฮฺ ฉันตอบ
อุตริเสริมแตง โดยผานคําพูดที่วา ﻮ ﹶﻝ ﺍ ِﷲﺭﺳ ﻚ ﻳﺎ
รับคําเชิญชวนของทานแลว
3. การตอบรับที่จะเชื่อฟงผูนําผูทรงคุณธรรม โดยไมแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ตราบใดที่ผูนํา
สั่งใชในสิ่งที่ดี โดยผานคําพูดที่วา ﻣ ِﺮ ﻲ ﺍ َﻷ ﻭِﻟ ﻚ ﻳﺎ
 ﻴﺒ( ﹶﻟลับบัยกะ ยา วะลิยัลอัมริ) หมายถึง โอผูนําของฉัน ฉัน
เชื่อฟงทานแลว
4. การตอบรับที่จะใหความรวมมือกับพี่นองรวมศาสนาและพี่นองรวมโลกสูการกระทําความดีและ
 ﻴﺒ( ﹶﻟลับบัยกะ ยา อะคีย) หมายถึง โอพี่นองของฉัน เรามารวม
ยับยั้งความชั่วรายโดยผานคําพูดที่วา ﻲ ﻚ ﻳﺎ ﹶﺃ ِﺧ
มือสรางสรรคความดีกันเถิด
ดวยพื้นฐาน 3 ประการดังกลาวเทานั้น ที่ผูประกอบพิธีหัจญสามารถยกระดับสูการเปนหัจญมับรูรที่
ไดรับการประกันเขาสวรรคได
วัต ถุ ป ระสงค ที่ แ ท จ ริ ง ของหลั ก ศาสนบั ญ ญั ติ ใ นอิ ส ลาม อั น ประกอบด ว ย คํ า ปฏิ ญ าณตน การ
ละหมาด การถือศีลอด การจายซะกาตและทําหัจญ นอกเหนือจะพยายามฝกฝนใหมุสลิมหมั่นปฏิบัติเปน
กิจวัตรแลว สิ่งที่เปนแกนแทที่สุดก็คือ การรูจักประยุกตใชหลักการดังกลาวใหสามารถเขามีบทบาทในวิถี
ชีวิตประจําวันของมุสลิม หาไมแลวก็จะเปนเพียงการทองคาถาหรือประกอบพิธีกรรมที่ไรวิญญาณที่ไมมี
สวนเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมุสลิมเลย
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การประกอบพิ ธี หั จ ญ ซึ่ ง เป น องค ร วมของสาสน อิ ส ลาม ที่ มุ ส ลิ ม ทุ ก คน
โดยเฉพาะผูประกอบพิธีหัจญ จําเปนตองศึกษาเรียนรูใหถองแทและรูแจง หาไมแลว หัจญก็จะเปนเพียงแค
พิธีกรรมที่ปฏิบัติตามเทศกาลเทานั้น การเดินทางสูมหานครมักกะฮฺ ก็เปนเพียงการเดินทางที่อยูภายใตการ
จัดการของอุตสาหกรรมธุรกิจการทองเที่ยว และผูทําหัจญก็จะไดสมญาเปน หะยี หรือโตะยี นําหนาชื่อ
ตนเอง โดยไมมีโอกาสซึมซาบปรัชญาของหัจญที่แทจริง เปนผลใหวิถีชีวิตมุสลิมตองอยูในวังวนแหงภาวะ
ความเสื่อมถอยอยางไมมีสิ้นสุด
อิสลามไดกระตุนใหมุสลิมรูจักและเรียนรูกฏแหงการเปลี่ยนแปลง โดยมอบหมายใหเปนภารกิจ
หลักของทุกคน ดังอัลกุรอานกลาวไวความวา
“แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนใด เวนแตชุมชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู
ภายในชีวิตของพวกเขาเอง” (13:11)
หัจญมับรูรฺ องครวมแหงผลประโยชนของมนุษยชาติ
อัลลอฮฺไดตรัสในอัลกุรอานความวา
“และจงประกาศแกมนุษยทั่วไปเพื่อการทําหัจญพวกเขาจะมาหาเจาโดยทางเทา และ
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โดยทางอูฐเพรียวทุกตัว ซึ่งมาจากทางไกลทุกทิศทาง เพื่อพวกเขาจะไดมารวมเปนพยานและ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนของพวกเขา และกลาวพระนามอัลลอฮฺในวันที่รูกันอยูแลว”(22:27-28)
อัลกุรอานอายะฮฺดังกลาว ไดสอนใหเราทราบถึงประวัติความเปนมาของการประกอบพิธีหัจญ
ซึ่งถือเปนมหกรรมทางศาสนาของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญที่สุดที่สามารถรวบรวมประชาคมโลกทั่วทุก
สารทิศที่กาวโพนพรมแดนดานชาติพันธุ ภาษา ยศฐาบรรดาศักดิ์และวัฒนธรรม เพื่อตอบรับคําเชิญ
ชวนของอัลลอฮฺผานการปาวประกาศของนบีอิบรอฮีม(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน)และไดรับการสาน
ตอโดยนบีมูฮัมมัด ซึ่งเปนนบีคนสุดทาย โดยที่ประชาชาติไดตอบรับการเชิญชวนดังกลาวอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบันและตลอดไป ตราบใดที่การคงอยูของฟากฟาและแผนดิน
อายะฮฺขางตนยังไดสอนใหเรารูวา วัตถุประสงคหลักของการประกอบพิธีหัจญคือเพื่อมวล
มนุษยจะไดมารวมเปนพยานและเก็บเกี่ยวผลประโยชนของพวกเขา และกลาวพระนามอัลลอฮฺในวันที่
รูกันอยูแลว
เป น ที่ น า สั ง เกตุ ว า อั ล ลอฮฺ ไ ด ก ล า ววั ต ถุ ป ระสงค ข องการทํ า หั จ ญ เ พื่ อ ให ม วลมนุ ษ ย ไ ด รั บ
ผลประโยชนเปนอันดับแรก กอนที่จะกลาวผลประโยชนประการที่สองคือการกลาวพระนามของ
อัลลอฮฺในวันที่รูกันอยูแลว
การเรี ยงลํ าดั บในอัลกุรอาน จึงมี นั ย ที่มีความหมายยิ่งที่ บรรดานักอรรถาธิบายอัลกุร อานให
ความสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษ บทความชิ้ น นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ชี้ ใ ห ผู อ า นเห็ น ว า ผลประโยชน ข อง
มนุษยชาติตอการทําหัจญมีอะไรบาง มนุษยชาติควรใชผลประโยชนนี้ไปในทิศทางใด และจะรักษา
ผลประโยชนนี้ใหมีผลตอการพัฒนาสังคมมนุษยไดอยางไร
ผลประโยชนของการทําหัจญ ณ ที่นี้ครอบคลุมถึงผลประโยชนที่เกี่ยวเนื่องกับโลกนี้และโลก
อะคีเราะฮฺอันนิรันดร ผลประโยชนของโลกอะคีเราะฮฺไดแกการไดรับความโปรดปรานและการอภัย
โทษจากอัลลอฮฺ การไดรับหัจญมับรูรฺอันหมายถึงหัจญที่รังสรรคความดีงามที่ไมผสมผสานอบายมุขทั้ง
ปวง เปนการประกอบพิธีหัจญที่เปยมดวยคุณธรรมและการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ และเปนที่ยอมรับ
ของพระองค ซึ่งเปนสุดยอดปรารถนาของผูประกอบพิธีหัจญทุกคน เพราะศรัทธามั่นตอคํากลาวของ
นบีมูฮัมมัด ความวา “ไมมีผลตอบแทนใดๆ สําหรับหัจญมับรูรฺ เวนแตสรวงสวรรคเทานั้น(หะดีษ
รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)
ส ว นผลประโยชน ข องหั จ ญ ที่ เ กี่ ย วเนื่อ งกับ โลกนี้ มี ม ากมายมหาศาลไม ว า ในระดั บ บุค คล
ครอบครั ว สั ง คม องค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประเทศชาติ ห รื อ นานาชาติ ซึ่ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งมี
ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ระดั บ สากลในรู ป แบบของอุ ต สาหกรรมทางธุ ร กิ จ การทํ า ความรู จั ก การ
ชวยเหลือเกื้อกูล การสรางเครือขายทํางานดานสาธารณกุศลสากล การจัดประชุมสัมมนานานาชาติ การ
สรางประชากรผูทรงคุณธรรมและมีคุณภาพ ซึ่งผูประกอบพิธีหัจญไดมีสวนรวมลงขันงบประมาณและ
คาใชจายที่ควักมาจากกระเปาของตนเองเปนทุนประเดิมอยูแลว
ประมาณกันวา หากผูประกอบพิธีหัจญตองเสียคาใชจายขั้นต่ําสําหรับกระบวนการทําหัจญในทุก
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ขั้นตอนประมาณ 1.5แสนบาทตอคนแลว เฉพาะประเทศไทยในป 2550 มีผูมีสิทธิประกอบพิธีหัจญ
จํานวน 15,000 คนนั่นหมายถึงตัวเลข 2พันกวาลานบาทไดสะพัดหมุนเวียนเขาไปในวงการธุรกิจที่
เกี่ยวของทุกประเภท ซึ่งยังไมรวมถึงประชาชาติมุสลิมทั่วทุกสารทิศเปนจํานวนลานๆ คนเขารวม
มหกรรมสัมมนานานาชาติประจําปของมนุษยชาตินี้ ซึ่งลําพังแครัฐบาลหรือองคกรระดับสากล ไม
สามารถแมเพียงจินตนาการที่จะดําเนินโครงการอันยิ่งใหญนี้ไดอยางตอเนื่องยาวนานนับพันๆ ป แมจะ
ทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลเพียงใดก็ตาม
การดูแลกิจการหัจญจึงเปนหนาที่ที่ทุกฝายตองปฏิบัติในฐานะฝายประสานงานและอํานวย
ความสะดวกดวยความสํานึกในหนาที่ ทุกฝายตองผนึกกําลังในการใหบริการแกอาคัตุกะของอัลลอฮฺ
เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนอันมหาศาลของหัจญมับรูรฺ
ดวยเหตุนี้ ในประเทศโลกมุสลิมจึงใหความสําคัญกับกิจการหัจญ โดยการตั้งหนวยงานระดับ
กระทรวงเพื่อติดตามดูแ ลกิจการหัจญอยางมีระบบ มีความตอเนื่องและครบวงจร แมแตสมัยทาน
นบีมูฮัมมัด  ทานก็ยังเปนอะมีรุลหัจญเพื่อดูแลกิจการหัจญดวยตัวทานเอง เพื่อเปนบทเรียนวา การ
ดูแลกิจการหัจญนั้น เปนภารกิจหลักของผูนําประเทศและเปนนโยบายระดับชาติ ไมใชเปนงานจรที่มี
ลักษณะเฉพาะกิจที่มอบหมายใหกับเจาหนาที่เพียง 2-3 คนรับหนาเสื่อแทน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รัฐบาลที่ตองมีมุมมองและวิสัยทัศนการพัฒนากิจการหัจญที่ครอบคลุม ตอเนื่องและ
บูรณาการ รูจักใชทรัพยากรและโอกาสอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ สูการประยุกตใชพระบรมรา
โชบายและยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ “เขาใจ เขาถึงและพัฒนา” อยางแทจริง
ทุกฝายที่เกี่ยวของในทุกระดับตองมีวิสัยทัศนอันชัดเจนในการพัฒนาและยกระดับผูประกอบพิธี
หัจญสูการไดรับการตอบรับเปนหัจญมับรูรฺ เพราะหัจญมับรูรฺเทานั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน
อันมหาศาลที่กลาวถึงในอัลกุรอานขางตน
โดยเฉพาะผลประโยชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผูทรงคุณธรรม มีคุณภาพ ใฝสันติ มี
ใจสาธารณะ แผเมตตา ใชชีวิตอยางพอเพียง มีจิตใจที่ผูกพันกับโลกอะคีเราะฮฺอันนิรันดร ไมเปนคนที่
จมปลักกระทําสิ่งอบายมุขเมื่อกลับสูมาตุภูมิแลว และเปนบุคคลที่มีความพรอมที่สุดที่จะเปนกําลังหลัก
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสูความเจริญ ซึ่งถือเปนผลประโยชนอันทรงคุณคาและสุดคุมที่
รัฐบาลไมตองลงทุนมากมายมหาศาลเหมือนโครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคในลักษณะเดียวกัน
ผูประกอบพิธีหัจญเปรียบเสมือนทูตสันถวไมตรีและสันติภาพที่เปนผูแทนรัฐบาลในการนําเสนอ
ภาพลักษณอันดีงามของประเทศสูพี่นองมุสลิมทั่วโลก ซึ่งหากรัฐบาลรูจักใชโอกาสนี้แลว ไมเพียงแต
นํามาซึ่งความสัมพันธอันดีงามในเวทีสากลและความรวมมือในระดับตางๆ เทานั้น หากยังเปนการ
ประชาสัมพันธดานธุรกิจการทองเที่ยวและการลงทุนอันมากมายมหาศาลที่ไมสามารถประเมินคาเปน
ตัวเลขได
มาตรแมนรัฐบาลจะมุงมั่นทุมเทสรรพกําลังสูการพัฒนากิจการหัจญที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ก็ยังไมสามารถฉวยโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลประโยชนอันแทจริงได หากเปรียบเทียบผลประโยชนอัน
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มหาศาลของกิจการหัจญตามที่ไดกลาวมาแลว ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองศึกษาทบทวนและแกไข
ปญหาตางๆ อยางตอเนื่องสูความเปนเลิศและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนที่แทจริง
ทามกลางความตีบตันและชะงักงันทางปญญาความคิดในการแกปญหาสังคมที่เกิดขึ้น อิสลามไดเสนอ
แนวทางหนึ่งมาตั้งแตกวา 14ศตวรรษ เพื่อพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษยผานกระบวนการหัจญ
มับรูรฺ ที่ทุกองคาพยพของสังคมตองศึกษาและทําความเขาใจใหถองแท พรอมดําเนินการอยางจริงใจ
และจริงจังสูการรังสรรคสังคมที่เขมแข็ง มีดุลยภาพและสันติสุขอยางยั่งยืน

2.2.12 ปรัชญาหัจญ
หัจญ คือ การรวมตัวของมนุษยชาติที่มีขนาดใหญที่สุดที่สามารถรวบรวมประชาคมโลกที่กาวโพน
พรมแดนแหงชาติพันธุ ภาษาและวัฒนธรรม มุสลิมทุกคนตองประกอบพิธีหัจญแมครั้งเดียวในชีวิต หากมี
ความสามารถ หัจญคือเทศกาลประจําประดับนานาชาติที่เชิญชวนและเรียกรองมนุษยชาติใหหวนรําลึกและ
ฟนฟูบรรยากาศแหงอีมาน การตักวา การยึดมั่นในคําสอน การฝกฝนความเปนน้ําหนึ่งเดียว รับทราบ ศึกษา
และรวมแกไขวิกฤตปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนสรางความเชื่อมั่นในศักยภาพและศักดิ์ศรีของอิสลามและ
มุสลิม
มุสลิมทุกคนจึงใฝฝนที่จะประกอบพิธีหัจญและมีใจที่ผูกพันกับบัยตุลลอฮฺทุกอณูชีวิต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการไดรับหัจญมับรูรฺ ที่ไมมีผลตอบแทนใดๆ ที่คูควรเวนแตสรวงสวรรคของอัลลอฮฺเทานั้น
หัจญมับรูรฺจึงแฝงดวยปรัชญาอันมากมาย สวนหนึ่งสรุปไดดังนี้
1) หัจญคือสัญลักษณความเปนเอกภาพ
เอกภาพดานการศรัทธา ซึ่งผูประกอบพิธีหัจญตองมีจิตใจที่บริสุทธิ์เพียงเพื่ออัลลอฮฺและมุงมั่นสืบ
สาน จริยวัตรของนบีมูฮัมมัด เทานั้น
เอกภาพดานการปฏิบัติ ซึ่งผูประกอบพิธีหัจญ ตองปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขตางๆ ของหัจญ
ดวยรูปแบบที่เหมือนกัน ในชวงเวลาอันเดียวกัน ณ สถานที่แหงเดียวกัน ลักษณะการแตงกายที่เหมือนกัน
ภายใตการนําแหงตนแบบของผูนําคนเดียวกันคือนบีมูฮัมมัด โดยผานการอรรถาธิบายของนักวิชาการ
มุสลิมที่ไดรับการยอมรับ
2) หัจญคือภาพสะทอนแหงสาสนสากลของอิสลาม
การกอรางสรางประภาคารแหงอิสลามไดเริ่มตนดวยบรรยากาศแหงสากล ดังจะเห็นไดจากบรรดา
เศาะฮาบะฮฺรุนแรกที่เปนเสาหลักแหงการเผยแผอิสลามซึ่งประกอบดวยอะบูบักรที่มาจากตระกูลกุร็อยชฺ
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อาหรับ ศุฮัยบฺจากกรุงโรม บิลาลทาสผูเสียสละจากอะบิสสิเนีย ซัลมานผูดั้นดนแสวงหาสัจธรรมจาก
เปอรเซีย ตลอดจนชาวอาหรับที่คลั่งไคลและยึดมั่นในเผาพันธุวงศตระกูล อิสลามสามารถผนวกรวมผูคน
เหลานั้นใหอยูภายใตรมเงาแหงอิสลาม และเลื่อมใสศรัทธาคําสอนของนบีมูฮัมมัด ที่กลาวไวความวา
“ทานทั้งหลาย จงเปนบาวของอัลลอฮฺฉันพี่นองกันเถิด”(บุคอรีและมุสลิม)
คลื่นมหาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศที่กําลังเฏาะวาฟรอบๆ บัยตุลลอฮฺ ทําใหเรานึกถึงดาว
เคราะหตางๆ ในระบบสุริยจักรวาลซึ่งลวนเปนบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย ในขณะที่ดวงอาทิตยก็เปน
เพียงดาวเคราะหเพียงดวงหนึ่งในระบบแกแล็กซี่อันกวางไพศาลที่ตองโคจรตามระบบที่ถูกกําหนดไว
เชนเดียวกันกับมนุษยบนโลกนี้ ที่ตองโคจรตามระบบบัยตุลลอฮฺ ไมวาขณะเฏาะวาฟหรือขณะดํารงละหมาด
ที่มุสลิมทั่วโลกตางผินหนาไปยังบัยตุลลอฮฺเปนประจําอยางนอย 5 ครั้งตอวัน ในขณะที่บัยตุลลอฮฺก็เปน
เพียงสัญลักษณหนึ่งที่แสดงถึงความนอบนอมและศิโรราบภายใตอํานาจของอัลลอฮฺผูบริหารสากลจักรวาล
3) หัจญคือการปฏิเสธความเหลื่อมล้ําและวรรณะของมนุษย
อิสลามปฏิเสธระบบที่วางมนุษยบนขั้นบันไดของชนชั้นวรรณะ อิสลามสอนวาทุกคนไมมีสิทธิ
วางกามแสดงตนเหนือคนอื่นเนื่องจากความแตกตางดานชาติพันธุหรือสีผิว ไมมีความเหลื่อมล้ําระหวาง
ยาจกกับมหาเศรษฐี ชนผิวขาวกับชนผิวดํา นายหรือบาวไพร เจาหนาที่หรือประชาราษฎร ทุกคนจะอยูใน
ฐานะที่เทาเทียมกันหมด เมื่อผูประกอบพิธีหัจญเริ่มตั้งใจอิหฺรอมที่มีก็อต ( Miqat หมายถึง จุดพรมแดนที่ผู
ประกอบพิ ธี หั จ ญ ต อ งตั้ ง ใจและปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขของหั จ ญ ) โดยการห ม กายด ว ยผ า ขาวสองผื น ซึ่ ง
เปรียบเสมือนแมน้ําลําคลองจํานวนลานๆ สายที่ไหลบรรจบเขาสูมหาสมุทรซึ่งกลายเปนน้ําทะเลที่มีลักษณะ
เดียวกันหมด ฉันใดฉันนั้น ผูคนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเปนจํานวนลานๆ คน ก็จะกลายเปนน้ําหนึ่ง
เดียวกันเมื่อเขามาบรรจบ ณ มีก็อต(Miqat) เพื่อหลอมรวมเขาสูมหาสมุทรแหงกระบวนการหัจญอยางพรอม
เพรียงกัน
ทุกคนไมมีสิทธิแอบอางความเปนอภิสิทธิชน เวนแตดวยการตักวา(ความยําเกรงตออัลลอฮฺ)เทานั้น
4) หัจญคือโอกาสใหมุสลิมหวนรําลึกประวัติศาสตรความยิ่งใหญของอิสลาม
ผูประกอบพิธีหัจญจะไดประจักษดวยสายตาถึงแหลงกําเนิดของอาทิตยอุทัยแหงทางนําและรัศมี
อิสลามที่ไดเจิดจรัสทั่วสากล ซึ่งจุดประกายโดยนบีมูฮัมมัด(ขอความสันติสุขจงมีแดทาน) ไดสําผัสรองรอย
การเสียสละของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ตลอดจนหวนรําลึกการเสียสละที่ยิ่งใหญของสามพอแมลูก(นบีอิบรอฮีม
นบีอิสมาอีลและหาญัร)ซึ่งกลายเปนตนตํารับของการประกอบพิธีหัจญที่มีการสืบสานมาโดยอนุชนรุนหลัง
เปนเวลานับพันๆ ป และจะยังคงอยูจวบจนสิ้นฟาแผนดิน บรรดาฮุจญาจสามารถอานตําราเลมใหญนี้ดวย
การพินิจพิเคราะหจากสถานที่จริง เพื่อนําเปนบทเรียน เติมเต็มกําลังใจและขอเตือนสติตลอดไป
5) หัจญ คือ กระบวนการพัฒนาจิตวิญญาณและขัดเกลาจิตใจ
ผูประกอบพิธีหัจญไดรับโอกาสพัฒนาและขัดเกาจิตใจใหสูงสง ตัดขาดจากความโกลาหลของโลก
ดุนยา พวกเขาสวมใสผา 2 ผืนที่ไมมีการเย็บถักปกรอย ไมสามารถแมกระทั่งใสน้ําหอม หรือรวมหลับนอน
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กับภรรยาของตนเอง ผูที่กําลังประกอบพิธีหัจญนั้น พวกเขากําลังสลัดทิ้งการใชชีวิตอยางปกติ สูการเปนบาว
ของอัลลอฮฺที่สํารวม หัวใจที่ยําเกรง ลิ้นที่หมั่นเปลงเสียงตัลบียะฮฺ ดุอา ซิกิร อานอัลกุรอาน เพื่อปาวประกาศ
ถึงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ มีจิตใจที่สํารวมและสํานึกในความผิดพลาดของตนเอง
บรรยากาศของผูประกอบพิธีหัจญที่กําลังสะอียระหวางเขาเศาะฟาและเขามัรวะฮฺจํานวน 7 รอบนั้น
เปนการเสี้ยมสอนใหมุสลิมตระหนักวา ในโลกแหงความปนจริง หากมุสลิมเดินบนเสนทางอันเที่ยงตรง
ควบคูกับการยึดมั่นธงนําที่ถูกตองแลว มุสลิมจะกาวสูหลักชัยและไมมีวันหลงทางเปนอันขาด
เสนทางอันเที่ยงตรงสําหรับมนุษยชาติคืออิสลาม ในขณะที่ธงนําที่ไดรับการประกันความถูกตอง
คือ อัลกุรอานและซุนนะฮฺ ที่ผานการอรรถาธิบายจากบรรดานักวิชาการมุสลิมที่ไดรับการยอมรับ

6) หัจญ คือ การสัญจรสูถนนแหงอาคิเราะฮฺ
ผูประกอบพิธีหัจญตองออกจากบานเกิดเมืองนอนซึ่งจําตองหางเหินกับครอบครัว พี่นองผองเพื่อน
และบานเกิด เปรียบเสมือนผูที่พรากจากโลกดุนยา ซึ่งตองสูญสิ้นทุกอยางแมแตคนรัก ในขณะที่การอาบน้ํา
หรือการอาบน้ําละหมาดและการหุมกายดวยผา 2 ผืน ก็เปรียบเสมือนการหอหุมศพของผูเสียชีวิตที่ผู
ประกอบพิธีหัจญตองดําเนินการใหแกตนเองกอนที่จะใหคนอื่นดําเนินการแทนในลักษณะเชนนี้เมื่อสิ้นชีวติ
ไป
การวุกุฟที่อะเราะฟะฮฺที่ควบคูกับการรําลึกและดุอาตอเอกอัลลอฮฺ ก็เสมือนสภาพของมนุษยที่ถูก
ฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺที่ทุกคนกลับไปหาสูอัลลอฮฺโดยอาศัยเสบียงแหงตักวาและอีมานเทานั้น มุสลิม
ไดรับการฝกฝนใหยอมรับสภาพของการกลับหาสูอัลลอฮฺในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู กอนที่เขาจะกลับสูอัล
ลอฮฺอยางแทจริงเมื่อสิ้นชีวิตแลว
ชางเปนบรรยากาศที่มีความหมายอันลึกซึ้งที่สามารถเตือนสติแกผูมีปญญาทั้งหลาย
7) หัจญคือเวทีภาคปฏิบัติจรรยามารยาทอันสูงสง
ตลอดระยะเวลาของการทําหัจญ ผูประกอบพิธีหัจญตองฝกฝนใหอยูในระเบียบวินัย รูจักควบคุม
อารมณ เชื่อฟงผูนําผูทรงคุณธรรม บากบั่นตอสูกับความยากลําบากและความเหนื่อยลาดวยใบหนาที่ยิ้มแยม
ทักทายผูคนดวยสลาม ใหอาหาร ใชวาจาที่สุภาพออนโยน การมีมารยาทอันสูงสง และยับยั้งอารมณตนเองมิ
ใหพลาดพลั้งกระทําสิ่งตองหามและสิ่งอบายมุขตางๆโดยเฉพาะการรวมหลับนอนกับภรรยาและสิ่งที่
กระตุนอารมณทางเพศการกระทําอบายมุข และการทะเลาะเบาะแวง ตลอดจนหมั่นกระทําความดีทั้งหลาย
ซึ่งถือเปนเงื่อนไขสําคัญของหัจญมับรูรฺ เพื่อนําไปปฏิบัติเปนวิถีชีวิตยามกลับสูมาตุภูมิตอไป
8) หัจญคือการประยุกตใชสาสนแหงสันติภาพ
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ผูประกอบพิธีหัจญคือผูใฝสันติ เขาไมสามารถสรางความเดือดรอนใดๆไมวาตอตนเอง ผูอื่น
สิ่งแวดลอมรอบขาง เหลาสิงสาราสัตวแมกระทั่งกิ่งกานหรือใบไมเล็กๆ ก็ตาม ชวงเวลาการทําหัจญคือ
ชวงเวลาแหงสันติ ในขณะที่มักกะฮฺคือดินแดนและอาณาบริเวณที่สันติสุข ดังนั้นผูประกอบพิธีหัจญจึง
ซึมซาบบรรยากาศของสันติภาพทั้งเงื่อนไขแหงเวลาและสถานที่ เพื่อฝกฝนใหมุสลิมสรางความคุนเคย
ในภาคปฏิบัติสูการประยุกตใชวิถีแหงสันติในชีวิตจริงตอไป
สิ่ ง เหล า นี้ คื อ ส ว นหนึ่ ง ของปรั ช ญาหั จ ญ มั บ รู รฺ ที่ ผู ป ระกอบพิ ธี หั จ ญ ต อ งศึ ก ษาเรี ย นรู แ ละให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง รูจักประยุกตใชในชีวิตประจําวันเมื่อกลับสูมาตุภูมิ หาไมแลวหัจญก็เปนเพียง
ทัศนาจรราคาแพงที่มีการเก็บออมและลงทุนทั้งชีวิต แตไมสามารถเกิดดอกออกผลในชีวิตจริง สังคมมุสลิม
ก็ตกในวังวนแหงการบูชาพิธีกรรมและเทศกาลที่ไมมีผลตอระบวนการพัฒนาเลย

2.3 หลักการอิหฺซานและผลตอวิถีชีวิต
อิสลามเปนศาสนาแหงความโปรดปรานและพรอันประเสริฐของอัลลอฮฺ  เพื่อเปนทางนําในการ
ดําเนินชีวิตแกมนุษยชาติทั้งมวลในทุกยุคทุกสมัย โดยมีอัลกุรอานเปนคัมภีรแหงทางนําเลมสุดทายและทรง
แตงตั้งทานมูฮัมมัด  ทําหนาที่ในการเผยแผสาสนแหงอิสลามแกมวลมนุษยชาติบนโลกนี้ ดังที่อัลลอฮฺ
ตรัสไวความวา
“และวันที่เราจะแตงตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ(เพื่อเปนพยาน)ตอพวกเขาจากหมูพวกเขาเอง
และเราก็นําเจามาเปนพยานตอเขาเหลานั้น และเราไดใหคัมภีรแกเจาเพื่อชี้แจงแกทุกสิ่ง และเพื่อเปนทางนํา
และเปนความเมตตาและเปนขาวดีแกบรรดามุสลิม”(อัลกุรอาน 16:89)
ศาสนาไมเพียงแตเปนสิ่งจําแนกแยกแยะระหวางมนุษยกับสัตวเทานั้น แตยังทําใหมนุษยสูงสงกวา
สัตวดวย ดังนั้น ศาสนาจึงไดกําหนดการปฏิบัติตางๆไวเพื่อใหมนุษยไดพัฒนาตัวเอง ประการหนึ่งที่ศาสนา
ไดกําหนดใหผูศรัทธาประพฤติปฏิบัติคือจรรยามารยาท ทั้งนี้เพื่อที่จะทําใหมนุษยมีบุคลิกภาพที่ประเสริฐ
นาเคารพนับถือ เปนที่เคารพยกยองและสรางความประทับใจใหแกผูคน
อิสลามจึงเปนระบอบแหงวิถีชี วิตที่สอดคลองกับสามัญสํ านึกของมนุษ ย มีความสมบู รณและ
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน อิสลามไมเพียงแตเปนคําสอนในเรื่องของความศรัทธาและประกอบพิธีทางศาสน
บัญญัติเทานั้น แตอิสลามยังไดกําหนดจรรยามารยาทไวใหมุสลิมปฏิบัติในชีวิตประจําวันดวยและถือวา
ความศรัทธาที่สมบูรณนั้นจะตองสะทอนออกมาในรูปของจรรยามารยาทที่ดีงาม จรรยามารยาทในอิสลาม
จึ ง มี ร ากฐานมาจากคํ า สอนในคั ม ภี ร อั ล กุ ร อาน เป น บทบั ญ ญั ติ จ ากพระเจ า ซึ่ ง จะสื่ อ ด ว ยคํ า สอนและ
แบบอยางของนบีมูฮัมมัด  ที่มีแบบอยางอันดีงามสําหรับผูที่หวังในอัลลอฮฺและวันสุดทาย ดังอัลลอฮฺ 
ไดกลาวในอัลกุรอานความวา
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“โดยแน น อนในเราะซู ล ของอั ล ลอฮฺ มี แ บบฉบั บ อั น ดี ง ามสํ า หรั บ พวกเจ า สํ า หรั บ ผู ที่ มี ห วั ง จะ
พบอัลลอฮฺและวันปรโลกและรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก” (อัลกุรอาน 33:21)
อิสลามสอนวา มนุษยถูกสงมาใชชีวิตอยูบนโลกนี้เปนการชั่วคราวและมีชีวิตที่แตกตางกันทั้งดาน
ความรู ความสามารถ ฐานะและโอกาส ทั้งนี้เพื่อใหมนุษยมีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน แตสิ่งที่มนุษยจะ
ไดรับเหมือนกันคือการทดสอบจากอัลลอฮฺ ตลอดทั้งชีวิต วาเขาจะนึกถึงและศรัทธาตอพระองคหรือไม
การทดสอบนี้จะครอบคลุมตั้งแตความกลัว ความหิว การสูญเสียทรัพยสิน ชีวิต และอื่นๆ ในขณะที่บางคน
จะถูกทดสอบดวยความมั่งคั่งร่ํารวย อํานาจ วาสนา บารมี จนถึงวาระสุดทาย ทุกชีวิตก็จะถูกอัลลอฮฺ เรียก
กลับไปฟงผลการทดสอบในวันแหงการตัดสิน ดังนั้นวัตถุประสงคหลักหรือเปาหมายสําคัญของพระองค
อัลลอฮฺ ในการสรางสรรพสิ่งทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษยไมไดมีเพื่ออื่นใดนอกจากการเคารพภักดีตอ
พระองคเพื่อที่จะไดมีชีวิตที่สงบสุขทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ ดังที่ไดกลาวในอัลกุรอานความวา
“และขามิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใด เวนแตเพื่อการเคารพภักดีตอขา” (อัลกุรอาน 51:56)
ดังนั้น ความคิดในเรื่องการ “เคารพภักดี” หรือในภาษาอาหรับเรียกวา “อิบาดะฮฺ”ในอิสลามจึงตาง
ไปจากศาสนาอื่นๆ ซึ่งมิไดมีขอจํากัดเฉพาะการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมภายนอกเทานั้น เชน การละหมาดหรือ
การถือศีลอด แตไดกาวล้ําเขาไปเกี่ยวของในสวนที่เปนเจตคติและการปฏิบัติทางศีลธรรม ดังนั้นการกระทํา
ทุกอยางของเรา แมวาจะดูเหมือนเปนเรื่องที่เล็กนอย แตจะตองปฏิบัติในฐานะที่เปนการกระทําการภักดี นั่น
คือถูกกระทําไปอยางมีความสํานึกในฐานะที่เปนสวนประกอบอันหนึ่งของแบบแผนสากลของพระเจา
หลั ก คํ า สอนของอิ ส ลามล ว นได เ น น สร า งคุ ณ ธรรมของมารยาทที่ ดี ง าม ด ว ยเหตุ ผ ลของการ
ประทานนบี มูฮัมมั ด  ก็เพื่อความสมบู รณแบบของจรรยามารยาทที่ดีงาม ดังหะดีษไดก ลาวความวา
“แทจริงฉันถูกบังเกิดขึ้นเพื่อสรางความสมบูรณของจรรยามารยาทอันดีงาม” (รายงานโดย อะหฺมัด)
ชีวประวัติของนบีมูฮัมมัด คือแบบอยางอันสมบูรณใหกับมวลมนุษยชาติ เนื่องจากอัลลอฮฺ ได
บัญชาใหน บี มูฮัมมั ด  สั่ งสอนและใหความสําคัญกับ จริยธรรมและมารยาทอั นงดงามอยางครบถว น
สมบูรณในทุกแขนงศาสตรแหงชีวิต
อิสลามไดบัญญัติการเคารพภักดีที่ไมเพียงแคเปนพิธีกรรมทางศาสนา แตเปนผลสัมฤทธิ์แหงการ
ศรัทธาที่แสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม อิสลามไมไดสั่งสอนใหมนุษยกระทําความชั่วที่ขาดซึ่ง
จริยธรรม แตในทางกลับกันอิสลามไดสอนมนุษยใหมีจรรยามารยาทที่ดีงามและสูงสง ดังที่อัลกุรอานได
กลาวถึงการประทานบทบัญญัติการละหมาดวา
“เจาจงอานสิ่งที่ถูกวะหฺยุ(คําวิวรณ)แกเจาจากคัมภีรและจงดํารงไวซึ่งการละหมาด เพราะแทจริง
การละหมาด นั้นจะยับยั้งการทําลายกระทําที่ลามกและความชั่ว” (อัลกุรอาน 29:45)
ดังนั้น การสรางความบริสุทธิ์ปราศจากความชั่วและมลทินตางๆแหงชีวิต คือเปาหมายสําคัญของ
การละหมาด และในสวนของบทบัญญัติซะกาตหรือบริจาคทานนั้นเปาหมายสําคัญไมเพียงเพื่อสรางความ
พึงพอใจของคนที่ไดรับ แตเปนการสรางและปลูกฝงความรัก ความเอ็นดู สรางความสัมพันธซึ่งกันและกัน
และยังเปนการสรางความเสมอภาคในสังคม ดังอัลกุรอานไดกลาวความวา
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“เจาจงเอาสวนหนึ่งจากทรัพยสมบัติของพวกเขาเปนทาน เพื่อทําใหพวกเขาบริสุทธิ์ และลาง
มลทินของพวกเขาดวยสวนที่เปนทานนั้น” (อัลกุรอาน 9:103)
ความจริงแลว บทบัญญัติดังกลาวขางตนไดประทานแกสังคมทะเลทรายที่เต็มไปดวยการรบราฆา
ฟนอยางตอเนื่องนานนับศตวรรษ เปนสังคมแหงความมืดมนหรือญาฮีลียะฮฺ(ความอวิชชา) และอิสลามได
เขามามีบทบาทในการปราบปรามและปรับเปลี่ยนสังคมสูการเปนสังคมที่สูงสงและมีเกียรติจนกระทั่งพวก
เขาไดหลุดพนออกจากความมืดมนสูอาทิตยอุทัยแหงอีมาน แตอิสลามไมไดมีภารกิจเสริมสรางและพัฒนา
สังคมแหงทะเลทรายเปนการเฉพาะเทานั้น แตยังสามารถตอบสนองในการสรางและปรับเปลี่ยนสังคมอื่น
ทั่วโลกในทุกยุคทุกสมัยอีกดวย

อิหฺซาน คือรากฐานจริยธรรมในอิสลาม
“อิหฺซาน” คือ ความดี หรือสิ่งที่ดีงาม ในที่นี้หมายถึง การทําใหอิบาดะฮฺมีความสมบูรณสวยงาม
กลาวคือ ผูกระทําไดทําอิบาดะฮฺอยางดีงามที่เริ่มตนดวยการเจตนาที่บริสุทธิ์ เชน การการสํารวม(คูชูอฺ) การ
ปกปองและระมัดระวังจากการตั้งภาคีโดยคิดวาเรามองเห็นพระองค อีมามนะวาวีไดกลาววา อิหฺซาน เปน
การรักษาซึ่งมารยาทอันสูวสง เสมือนกับที่เราเห็นพระองคและพระองคทรงเฝามองเรา จงทําอิบาดะฮฺใหดี
งามที่สุดแมนวาไมเห็นพระองค ดังนั้นการยอมรับตนเองในความสัมพันธของมนุษยกับอัลลอฮฺ หรือกับสิ่ง
ที่ถูกสราง ถือเปนหลักประการสําคัญในการดํารงวิถีชีวิตที่ถูกตอง อันเปนรากฐานของศีลธรรมจริยธรรม
ตางๆ ของความสัมพันธของมนุษยกับพระเจา มนุษยกับเพื่อนมนุษยดวยกัน และมนุษยกับสิ่งมีชีวิตตางๆ
คําว า “อิหฺซาน” นบีมูฮัมมัด  ไดอธิบายไวในหะดีษหนึ่ง ที่นบีมู ฮัมมัด  ญิบรีลไดมาสอน
เกี่ยวกับอิสลาม อีมาน และอิหฺซาน มีใจความทอนหนึ่งวา “(ญิบรีล)ถามวา เจาจงชี้แจงเกี่ยวกับอิหฺซานซิ
นบีมูฮัมมัด จึงตอบวา “ทานตองเคารพภักดี(การทําอิบาดะฮฺ) ตออัลลอฮฺ เสมือนทานเห็นพระองค แมน
วาทานจะไมเห็นพระองคแตพระองคทรงเห็นทาน” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)
จากหะดีษขางตน ทําใหเราเขาใจความหมายของอิหฺซานวา พฤติกรรมทุกอยางควรจะกระทําขึ้น
โดยมี อัลลอฮฺ  อยูในวิสัยทัศนของเรา อัลลอฮฺ  ทรงเฝามองดูเราอยูตลอดเวลา หากเปนพฤติกรรมที่
ไมดี เราก็จะตองยอมรับเสมอวาอัลลอฮฺ กําลังดูเราอยู โดยการทําอิบาดะฮฺใหดีที่สุดทั้งในที่เรนลับและ
เปดเผย การทําอิบาดะฮฺที่มีอิหฺซานนี้จะแสดงความรูสึกถึงการมีความรับผิดชอบในการงานที่ไดกระทําไว
อยางนอบนอมที่เต็มไปดวยความมุงหวังไดรับผลตอบแทนจากพระองค และการงานทุกสิ่งทุกอยางจําเปน
จะตองมีอิหฺซาน เนื่องจากอิหฺซานจะยกระดับบุคคลใหเปนผูที่ใกลชิดกับพระองคมากที่สุด
หลักคําสอนอิสลามลวนแลวแตเพื่อสรางคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม แตคุณธรรมจริยธรรมดังกลาว
จะไมเกิดขึ้นหากปราศจากอิหฺซาน เพราะอิหฺซานนี้จะเปนเสมือนปอมปราการและปกปองดูแลบุคคลคน
หนึ่งใหมีจิตใจนอบนอม ถอมตน หางไกลจากพฤติกรรมสิ่งชั่วรายตางๆ และนําพาบุคคลนั้นสูความสงบสุข
ในชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
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นอกจากนี้แลว อิหฺซานยังแสดงถึง การกระทําความดีงาม การเมตตาตอเพื่อนมนุษยแมกระทั่งสัตว
ดังที่ไดกลาวในหะดีษบทหนึ่งวา “แทจริงอัลลอฮฺไดกําหนดใหกระทําความดีตอทุกๆสิ่ง ดังนั้นเมื่อพวกทาน
จะฆาสัตว ก็จงฆาดวยความปรานี เมื่อพวกทานเชือดคอสัตวก็จงเชือดดวยวิธีที่ดีที่สุด ดวยการลับมีดใหคม
และใหสัตวที่เชือดนั้นเจ็บปวดนอยที่สุด” (รายงานโดยมุสลิม)
จากบทหะดีษขางตนแสดงใหเห็นวา อัลลอฮฺ  ทรงบัญญัติใหกระทําแตความดีในทุกๆกิจการงาน
และการกระทําความดี หรืออิหฺซานนั้นอาจจะถึงระดับขั้นเปนขอบังคับทางศาสนบัญญัติ(วาญิบ) เชน การ
เคารพบิดามารดา การละทิ้งสิ่งที่ตองหาม(หะรอม) การเชื่อมความสัมพันธกับเครือญาติ หรือระดับไมบังคับ
แตจะเปนสิ่งที่สนับสนุน เชน การบริจาคทาน การใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปนตน อิหฺซานหรือการทําความ
ดีเปนสิ่งที่กวางขวางมากที่ครอบคลุมถึงทุกอิริยาบถของการดําเนินชีวิต ดังคํากลาวของนบีมูฮัมมัด 
“อิหฺซานนั้นมีในทุกๆ สิ่ง” แตจะแตกตางกันในลักษณะและรูปแบบของความดีนั้นๆ
ดังนั้น ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่มุงเนนใหมีการแขงขันกันทําแตความดี สงเสริมการกระทําสิ่งที่
ไม ส ร า งความเดื อ ดร อ นแก ผู อื่น และในการกระทํ า ความดีนั้ น ย อ มต อ งอาศั ย ป จ จั ย ต า งๆ ไม ว า จะเป น
สติปญญาทรัพยสิน ตลอดจนตัวบุคคลเองตองพรอมที่จะกระทําความดี
อิหฺซานในอิสลามไมไดมีขอบเขตที่จํากัดและมีอาณาบริเวณที่เฉพาะเจาะจงเทานั้น แตจะครอบคลุม
ทุกอิริยาบถของพฤติกรรมมนุษย ทั้งที่เปนความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา มนุษยกับเพื่อนมนุษย
ตลอดจนกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ดวยเหตุนี้อิหฺซานจะนําพาบุคคลคนหนึ่งใหมีความรักในความดี
รักเกียจความชั่ว นอบนอมถอมตน หางไกลจากความแข็งกราว ทั้งนี้อิสลามไมสั่งใชใหกระทําความดีเฉพาะ
บุคคลที่มีชีวิตบนโลกนี้เทานั้น แตจะครอบคลุมผูที่สิ้นชีวิต แมกระทั่งกับสัตวที่เราเชือดเพื่อเปนอาหารก็ตาม
อิหฺซานทําใหเกิดความละอายในการฝาฝนคําสั่งของอัลลอฮฺ
ความละอายเปน คุณลักษณะพิเศษของมนุษยที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานใหกับบาวที่แสดงออกมา
ในรูปแบบของพฤติกรรมได อิสลามไดใหความสําคัญกับ ความละอายเปนอยางมากเนื่องจากความละอายมี
บทบาทในการควบคุมพฤติกรรมตัวบุคคลในการกระทําแตความดีและสิ่งสมควร และละทิ้งสิ่งที่ไมดีไมควร
ตลอดจนสามารถยกระดับของพฤติกรรมสูการมีมารยาทที่ดีงามและสู งสง นบีมูฮัมมัด  ไดก ลา ววา
“แทจริงแลวทุกๆ สิ่งในศาสนานั้นคือมารยาท และมารยาทอิสลามนั้นคือความละอาย” (รายงานโดยมาลิก)
ความละอายถือเปนหลักสําคัญประการแรกของจรรยามารยาทอันงดงาม ซึ่งผูที่มีความละอายใน
ชีวิตยอมกระทําแตในสิ่งที่ควรและละทิ้งในสิ่งที่ไมสมควร ในทางกลับกันผูที่ไมมีความละอายยอมกระทํา
ทุกสิ่งทุกอยางไดตามความตองการ รวมทั้งสิ่งที่อาจจะละเมิดขอบเขตของอิสลามได และแนนอนผูที่มีความ
ละอายยอมประสบผลสําเร็จในการกระทําแตความดี และหางไกลจากการกระทําความชั่วตลอดจนไดรับการ
ยกยองในสังคม
จากตัวอยางหนึ่งของทานคอลีฟะฮฺอุมัร ซึ่งทานมักจะตระเวนในยามกลางคืนเพื่อเสาะหาปญหา
สารทุกขสุกดิบของประชาชน ในคืนหนึ่งทานไดฟงคําสนทนาระหวางสองแมลูกที่มีอาชีพขายนมแพะ ซึ่ง
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แมไดแนะนําแกลูกสาววา “เรานาจะเติมน้ําในนมหนอยเพื่อจะไดปริมาณน้ํานมที่มากขึ้น” ลูกสาวก็ไดคาน
วา “แมยังไมทราบหรือวาอะมีรุลมุมีนีนไดประกาศหามมิใหเอานมผสมน้ําขายแลว” แมยอนตอบวา “แต
ทานอะมีรุลมุมีนีนคงไมเห็นพวกเราหรอก” ลูกก็ไดตอบวา “ถึงแมวาอะมีรุลมุมีนีนจะไมเห็นพวกเรา แต
พระเจาของอะมีรุลมุมีนีนทรงเห็นการกระทําพวกเรา”
จริงๆ แลวมนุษยกับความศรัทธา(อีมาน) มีความสัมพันธกันใกลชิดที่ไมสามารถแยกออกกันได
การศรัทธาในพระผูเปนเจาแหงสากลโลก ทําใหมีพลังในการสรางความบริสุทธิ์ของจิตใจ มีจรรยามารยาทที่
สูงสง และมีการงานที่ดี สิ่งเหลานี้ไมสามารถเกิดขึ้นไดหากปราศจากอีมานที่บริสุทธิ์ ดังนั้น ความละอายกับ
อีมานมีความสัมพันธกัน ดังที่ไดกลาวในหะดีษบทหนึ่งความวา “ความละอายและอีมานเปนสิ่งเดียวกัน
หากอยางใดอยางหนึ่งหายไป อีกสิ่งหนึ่งยอมหายไปดวย” (รายงานโดยฮากิม) เมื่อมนุษยขาดความละอาย
แนนอนความดียอมขาดหายไปดวย อันหมายถึงการขาดหายของอีมานไปโดยปริยาย และเขายอมที่จะ
กระทําทุกสิ่งทุกอยางไดตามอําเภอใจ ดังที่ปรากฏในหะดีษ “ยามใดที่ทานไมมีความละอายแลว ทานจง
กระทําทุกสิ่งทุกอยางตามความตองการเถิด” (รายงานโดยบุคอรี)
ลักษณะความละอายมีหลายประเภทเชนการละอายตอตนเอง การละอายตอเพื่อนมนุษย การละอาย
ตออัลลอฮฺ  และการละอายตออัลลอฮฺ เปนการละอายที่มีระดับสูงสุดเนื่องจากจะนําพาบุคคลไปสูการ
ทําความดี และมารยาทงามในทุกๆ อิริยาบถ ไมกลากระทําความชั่ว เพราะคิดวาอัลลอฮฺ  ทรงมองดูเราอยู
ซึ่งเขาจะไดรับผลบุญอยางมหาศาล
อิสลาม อีมานและอิหฺซานไมสามารถแยกออกจากกันได
คําวา อิสลาม อีมานและอิหฺซาน ไดอธิบายในหะดีษบทหนึ่ง จากทานอุมัร กลาววา “ในวันหนึ่ง
ขณะที่พวกเรานั่งอยูกับนบีมูฮัมมัด  พวกเราไดเห็นบุรุษผูหนึ่งสวมเครื่องแตงกายที่ขาวโพน และมีผมที่ดาํ
สนิท ไมเห็นรองรอยของการเดินทาง และไมมีผูใดเลยในพวกเราที่รูจักเขา เขาผูนั้นไดเขามานั่งใกลนบีมูฮัม
มัด  โดยที่หัวเขาของเขาชนกับหัวเขานบีมูฮัมมัด  และวางมือของเขาบนตักนบีมูฮัมมัด พรอมกลาววา
“โอมูฮัมมัด จงแจงใหฉันทราบเกี่ยวกับอิสลามซิ?” นบีมูฮัมมัด กลาววา “อิสลามคือ ทานตองกลาว
ปฏิญาน ยืนยันวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัด  เปนศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ  ทานตองดํารงละหมาด ทานตองบริจาคซะกาต ทานตองถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และ
ทานตองไปบําเพ็ญหัจญ ณ บัยติลละฮฺหากทานมีความสามารถเดินทางไปได” เขากลาววา “ถูกตองแลว”
พวกเราจึงรูสึกฉงนใจที่เขาถามแลวเขาก็ยอมรับวาถูกตอง เขากลาวอีกวา “จงแจงใหฉันทราบเกี่ยวกับอีมาน
(ความศรัทธา)ซิ?” นบีมูฮัมมัด  จึงตอบว า “ทานตองศรัทธาต ออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺของพระองค
บรรดาคัมภีรของพระองค บรรดาเราะซูลของพระองค วันปรโลกและเชื่อในกฏกําหนดสภาวะทั้งที่ดีและไม
ดีของมัน” แลวเขากลาววา “ถูกตองแลว” แลวเขากลาวอีกครั้งวา ดังนั้นเจาจงชี้แจงเกี่ยวกับอิหฺซานซิ?
นบีมูฮัมมัด จึงตอบวา “ทานตองเคารพภักดี(การทําอิบาดะฮฺ) ตออัลลอฮฺ เสมือนทานเห็นพระองค
แมนวาทานจะไมเห็นพระองคแตพระองคทรงเห็นทาน” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)
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อัลลอฮฺ  ไดทรงประทานศาสนาอิสลามเปนระบอบแหงวิถีชีวิตที่เปยมสมบูรณในทุกดานการ
ดําเนินชีวิต คําสอนของอิสลามไดครอบคลุมบทบัญญัติตางๆที่มีความสัมพันธระหวางโลกนี้และโลกอาคิ
เราะฮฺ ดังที่ไดปรากฏในนิยามของคําวา ศาสนา คือ “พลังอํานาจที่สามารถนําพาบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณไปสูความผาสุกในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ” ศาสนาอิสลามเทานั้นเปนศาสนาวิถีชีวิตดังที่อิสลาม
ไดวางระบบของการดําเนินชีวิตอันสมบูรณไมวาจะเปนความสัมพันธของมนุษยกับพระเจา มนุษยกับเพื่อน
มนุษยดวยกัน และมนุษยกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมอื่นๆ ซึ่งคําสอนนี้ลวนปรากฏในอิสลามทั้งสิ้น เรา
อาจจะปฏิเสธไมไดวา ในการตอบสนองความเปนอยู มนุษยยอมตองมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันยอมเปนสิ่งจําเปน และพระองคอัลลอฮฺ ทรงประทานสติปญญาใหมนุษยได
ครุน คิด อัน เปนสิ่งที่ ประเสริ ฐกวาสิ่งที่ ถูกสรางอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อ ใหมนุษ ยไ ดคิด ถึ ง เรื่องความยิ่ง ใหญของ
พระองคนั่นคือ การศรัทธา ที่เขาพยายามสรรหากระทําแตความดี ความสงบสุข และความบริสุทธิ์ อันเปน
ผลพลอยแหงรัศมีของการศรัทธา และไดแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของจรรยามารยาทที่งดงาม
ซึ่งบุคคลเหลานี้พระองคอัลลอฮฺ  จะทรงประทานแตคุณงามความดีบนโลกนี้และความผาสุกในโลก
อาคิเราะฮฺ ดังที่ไดกลาวในอัลกุรอานความวา
“บรรดาผูศรัทธาและกระทําความดี ความผาสุกยอมไดแกพวกเขา และเปนการกลับไปที่ดียิ่ง”
(อัลกุรอาน 13:29)
อัลกุรอานขางตนแสดงใหเห็นวา อัลลอฮฺ  ทรงสัญญาสําหรับผูที่มีความศรัทธาและมีการกระทํา
ที่ดีจะไดรับสวนสวรรค และการกระทําดีนั้นไดครอบคลุมถึงการกระทําสวนตัวและการคบคาสมาคมกับ
สวนรวม ในสวนของการกระทําความดีสวนตัวนั้นเขาจักตองรักษาซึ่งจรรยามารยาทที่งดงาม มีวิถีชีวิตที่
สอดคลองกับคําสั่งสอนของอัลลอฮฺ  และในดานการมีสวนรวมในสังคมเขาก็ตองแสดงซึ่งมารยาทที่ดี
งามโดยที่เขาคํานึงถึงเสมอวาพระองคทรงเฝาดูอยูเสมอแมวาเราไมเห็นพระองค
ดังนั้นอิสลาม อีมาน และอิหฺซานหรือจรรยามารยาทที่ดีงามเปนสิ่งที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ไมสามารถแยกออกจากกันได อีมานคือจุดเริ่มตนของบุคคลใหมีความศรัทธาตอพระผูเปนเจา และจะตอง
ปฏิบัติบทบัญญัติตางๆในการดําเนินชีวิตของคําสอนอิสลาม และอิหฺซานจะเปนผลของอีมานและอิสลามที่
แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมจรรยามารยาทอันงดงามจากการคํานึงวาพระองคทรงดูเราตลอดเวลา
ดังนั้นอิสลามเปนศาสนาแหงความโปรดปรานของเอกองคอัลลอฮฺที่ทรงประทานมาเพื่อเปนทางนํา
ในการดําเนินชีวิตแกมนุษยชาติทั้งมวลทุกยุคทุกสมัย คําสอนอิสลามเนนสรางจริยธรรมที่ดีงาม อิสลาม
อีมาน และ อิหฺซาน ตางมีความสอดคลองกันซึ่งอีมานคือจุดเริ่มตนของอิสลามอันเปนและการงานตางๆ
และไดแสดงออกมาในรูปแบบของพฤติกรรม อิหฺซานจะเปนตัวควบคุม ปกปองใหมีการปฏิบัติการงานที่ดี
และตอบรับโดยอัลลอฮฺ  และความละอายเปนสวนหนึ่งของหลักการที่จะไดมาซึ่งมารยาทที่ดีงามใน
อิสลาม หากมนุษยไดถือปฏิบัติสิ่งดังกลาวขางตนแลวจะนําพาความสงบสุขในโลกนี้และความผาสุกในโลก
หนาอันนิรันดร
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บทที่ 3
โครงสรางและองคประกอบ
ความนํา
ในบทที่ 3 นี้ จ ะกล า วถึ ง โครงสร า งและองค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในอิ ส ลามโดยสรุ ป ทั้ ง นี้ ห าก
เปรียบเทียบอิสลามเปนอาคารหลังหนึ่งซึ่งนอกจากตองอาศัยรากฐานและแกนแกนอันมั่นคงแลว อาคารที่
สมบูรณยังตองประกอบดว ยโครงสรางภายนอกที่ครบถวนและสวยงามอีก ด วย ในที่นี้ เปนการพูด ถึง
โครงสรางที่สําคัญบางประการเทานั้น เชื่อวายังมีองคประกอบสําคัญอีกมากมาย ซึ่งอาจกลาวถึงในหนังสือ
เลมตอไป - ดวยความประสงคของอัลลอฮฺ 3.1 อิสลามกับกระบวนการสันติภาพ
สังคมมนุษยไดพัฒนากันอยางตอเนื่องจากสังคมยุคเริ่มแรกผานสังคมยุคโบราณ สังคมเกษตรกรรม
สังคมอุตสาหกรรม สูสังคมสมัยใหมยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีและดิจิตอล ยุคสมัยของแตละสังคมดังกลาว
นั้นก็ไดสรางวิถีชีวิตทางสังคมในรูปแบบตางๆ เชน ความสัมพันธทางสังคมแบบครอบครัว แบบชนเผา
แบบศักดินาอุปถัมภ แบบสังคมนิยม และแบบประชาธิปไตย เปนตน พัฒนาการและวิถีการดํารงชีวิตในแต
ละยุคและแตละรูปแบบทั้งหมดนั้นตั้งอยูบนพื้นฐานสําคัญ ๒ ประการ คือความเชื่อและศาสนา กับการ
กําหนดกฏเกณฑและระเบียบทางสังคม ซึ่งก็คือศาสนาและระบอบการปกครองนั่นเอง เมื่อพิจารณากันอยาง
ลึกซึ้งแลวดูเหมือนวาการพัฒนาทางสังคมดังกลาวทั้งหมดนี้จะใชพื้นฐานทางศาสนาอยางเปนดานหลัก
อยางไรก็ตามดวยความเหมือนของสังคมทุกยุคสมัยและทุกรูปแบบก็คือความตองการใหสังคมมีวิถีชีวิตที่ดี
และสรางสรรคสังคมสันติภาพเปนเปาหมายสูงสุด ดังนั้นจึงกลาวไดวาวิถีแหงการดํารงชีวิตในสังคมทุกยุค
ทุกสมัยในรูปแบบของระบอบการบริหารการปกครองใดก็ตามแทที่จริงแลวก็คือกระบวนการในการนํา
สังคมไปสูสันติภาพโดยจําเปนตองอาศัยพื้นฐานทางศาสนาเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนและปนแตงให
เปนไปตามรูปแบบอันพึงประสงค
ความเชื่อศรัทธาของมนุษยตั้งแตยุคเริ่มตนจนถึงปจจุบันมีมากมาย นับตั้งแตเชื่อผีสางเทวดาจนถึง
ลัทธิศาสนา แตศาสนาที่สําคัญมีเพียงไมกี่ศาสนา อาทิ เชน ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ และ
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ศาสนาฮินดู เปนตน ศาสนาเหลานี้เปนพื้นฐานสําคัญของการกําหนดวิถีชีวิตทั้งรูปแบบของศาสนาและ
กรอบรูปแบบของระบอบการปกครองทางสังคมในการขับเคลื่อนและนําพาสังคมไปสูสันติภาพอันเปน
เจตนารมณและเปาหมายของสมาชิกในสังคม
ขอมูลพื้นฐานที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอิสลาม
มีคนจํานวนมากที่ไมเขาใจหรือเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับอิสลามที่ผิดพลาดมาโดยตลอด เขาเหลานั้นมี
ความเขาใจวาอิสลามมีจุดเริ่มตนสมัยนบีมูฮัมมัด หรือบางคนถึงกับทึกทักเอาวาเปนศาสนาของนบีมูฮัม
มัด  นี่เปนขอมูลที่ผิดพลาด และเบี่ยงเบนไปจากขอมูลที่เปนจริง ซึ่งจําเปนตองปรับเขาสูฐานขอมูลที่
ถูกตอง คือ อิสลาม เปนศาสนาที่ศรัทธาพระเจาองคเดียว คือ อัลลอฮฺ (หลักเอกภาพ) มีผูประกาศสาสนแหง
หลักเอกภาพตลอดยุคสมัยของสังคมมนุษย โดยมีจุดเริ่มตนจากผูประกาศสันติภาพคนแรก คือ นบีอาดัม ซึ่ง
อิสลามถือวาเปนมนุษยคนแรกของโลกและไดมีผูประกาศสันติภาพตามหลักเอกภาพนี้(พระเจาองคเดียว)
สืบทอดกันมามากมายจนถึงนบีมูฮัมมัด ปนผูประกาศทานสุดทายแหงศาสนานี้ ในจํานวนนี้มีผูประกาศ
สันติภาพที่สําคัญยิ่ง ๒๕ ทาน ซึ่งรวมทั้งอาดัม นูหฺ(โนอาห) อิบรอฮีม(อับรอฮัม) ยะกูบ(จาคอบ) ดาวูด
(เดวิด)สุไลมาน(โซโลมอน) มูซา(โมเสส) อีซา(เยซู) และนบีมูฮัมมัด  ผูประกาศสันติภาพทั้งหมดเหลานี้
ไดพัฒนาการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งเปนวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคม แตละยุคสมัยภายใตสันติภาพแหง
หลักเอกภาพและไดบูรณาการวิถีชีวิตทุกยุคสมัยที่ผานมานั้นมาเปนวิถีชีวิตที่ประกาศโดยนบีมูฮัมมัด  ซึ่ง
อิสลามถือเปนผูประกาศสันติภาพและวิถีแหงสันติภาพของชีวิตคนสุดทายภายใต หลักแหงเอกภาพนี้
สันติภาพตามทัศนะอิสลาม
ดวยหลักแหงเอกภาพอันเปนแกนหลักของอิสลามจึงทําใหอิสลามมีแนวคิดแบบองครวมไมไดคิด
แบบแยกสวนอันเปนองคประกอบยอยของทุกสรรพสิ่งอยางอิสระออกจากกัน จากแนวคิดหลักดังกลาวนี้
สันติภาพตามทัศนะของอิสลามจึงมองวามนุษย เปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ถูกสรางขึ้นมาในบรรดาสิ่งมีชีวิต
อื่นๆที่ถูกสรางขึ้นมา เชนเดียวกันอีกมากมาย บรรดาสิ่งมีชีวิตตางๆเหลานี้ตางก็มีความสัมพันธตอกันอยาง
ประสานกลมกลืนภายใตระบบจักรวาลอันกวางใหญไพศาล มนุษยมีจุดกําเนิดจากแหลงเดียวกันและมี
จุดสิ้นสุดไปยังจุดเดียวกัน อิสลามจึงสรางระบบความสัมพันธของมนุษยดวยหลักความศรัทธาและพวกเขา
ก็เปนประชาชาติเดียวกัน อิสลามมองมนุษยชาติเปนเสมือนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่งซึ่งใชชีวิตอยู
รวมกันชวยเหลือซึ่งกันและกันและเปนสวนหนึ่งของเอกภาพแหงสากลจักรวาล สันติภาพจึงหมายถึงความ
ประสานกลมกลืนกันในจักรวาลกฏเกณฑตางๆในการดํารงชีวิตและจุดกําเนิดของมนุษย อิสลามปฏิเสธ
ความอยุติธรรมและการกดขี่อยางเด็ดขาดเพราะเปนการบอนทําลายสันติภาพ และอิสลามยังไดบัญญัติให
ความชวยเหลือแกผูออนแอเพื่อใหทุกชีวิตในสังคมสามารถอยูไดดวยสันติภาพ ดังนั้น จึงพอสรุปเปนคํา
นิยามของสันติภาพตามทัศนะของอิสลามไดดังนี้
สันติภาพ(Peace) หมายถึง ความสบสุขที่เกิดจากความสัมพันธอันประสานกลมกลืนของสมาชิกทุก
สวนในสังคม มีการเกื้อกูลดวยความเมตตากรุณาปราณีตอตานและปฏิเสธตอพฤติกรรมที่ อยุติธรรมทั้งมวล
ดูแลเอาใจใสผูออนแอและหวงใยกันเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยสานสายใยความสัมพันธดวย
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หลั ก ศรั ท ธาในหลัก เอกภาพและสรางสํา นึก รว มในการเปน ประชาชาติเ ดี ย วกัน อั น มีแ หลงกํา เนิด และ
จุดหมายสุดทายอันเดียวกัน สันติภาพนี้ดํารงอยูดวยความสมดุลและมีเสนทางอันยาวไกลจนถึงโลกอาคิ
เราะฮฺ(โลกหนาอันเปนนิรันดร)

ยุทธศาสตรการรังสรรคสันติภาพของอิสลาม
การพัฒนาสังคมมนุษยเพื่อไปสูสังคมสันติภาพตามกระบวนการของอิสลามนั้นไดดําเนินการใน
ยุทธศาสตรเชิงประจักษดังตอไปนี้
1. ยุทธศาสตรสันติวิธี
ตลอดระยะเวลาของการนําเสนอวิถีชีวิตอิสลามเพื่อนําไปสูสังคมสันติภาพอันพึงประสงคนั้ น
อิสลามไดประกาศใชยุทธศาสตรสันติวิธีเปนยุทธศาสตรหลักของการดําเนินการ ดังอัลกุรอานอันเปน
ธรรมนูญหลักของอิสลามไดกําหนดไวในบทบัญญัติตางๆดังนี้
“ไมมีการบังคับใน(การนับถือ)ศาสนา(อิสลาม) แทจริงเปนที่ประจักษชัดแลวระหวางทางนําอัน
เที่ยงตรงและแนวทางอันบิดเบือน ดังนั้นผูที่ปฏิเสธความจอมปลอมและศรัทธาตออัลลอฮฺ แนแทเขาไดยึด
มั่นกับสายเชือกอันแข็งแรงยิ่ง ซึ่งจะไมมีทางหลุดขาดจากกัน และอัลลอฮฺเปนผูทรงไดยินและทรงรอบรูยิ่ง”
(อัลกุรอาน 1:256)
“และเรา(อัลลอฮฺ )มิไดสงเจา ( มูฮัมมัด  )มาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเปนความเมตตา ( ความรัก,
สันติสุข) แกสากลโลก” (อัลกุรอาน 21:107)
“โอ บ รรดาผู ศรั ท ธาทั้ ง หลาย จงเปน ผูดํา รงไวซึ่ ง ความถู กต อ งเพื่อ อั ลลอฮฺ ในการเป น พยานที่
ยุติธรรมและจงอยาใหความเกลียดชังที่มีตอพวกหนึ่งพวกใดโนมนาวใหพวกเจากระทําการที่ไมยุติธรรม
เพราะความยุติธรรมนั้นใกลชิดกับความยําเกรงมากกวาและจงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด แทจริงแลวอัลลอฮฺทรง
รอบรูยิ่งในสิ่งที่พวกเจาไดกระทําทุกประการ” (อัลกุรอาน 5:8)
บทบัญญัติเหลานี้เปนเพียงบางสวนเทานั้นที่ไดยกมาเปนตัวอยาง เพื่อยืนยันใหเห็นวาอิสลามได
นําเสนอแนวทางสันติวิธีที่เปนรูปธรรมในการดํารงไวซึ่งสังคมสันติภาพดวยการใหเกียรติและเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคมโลก อันถือเปน
ครอบครัวใหญตามทัศนะของอิสลาม
2. ยุทธศาสตรความปรองดอง สมานฉันทและการรวมพลัง
การดําเนินการเพื่อรังสรรคสันติภาพในสังคมมนุษยทุกยุคสมัยอันเปนวิสัยทัศนของอิสลาม
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นั้น ยุทธศาสตรที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่อิสลามไดเลือกใชก็คือ ยุทธศาสตรความปรองดอง สมานฉันท
ของสมาชิกในสังคม ซึ่งไดบั ญญั ติไ วในอัลกุรอานเปน จํานวนมาก ในที่นี้ใ ครขอนําเสนอเปน ตัว อยาง
บางสวนดังนี้
“โอมวลมนุษยทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชายและเพศหญิง และไดใหพวกเจาเปน
กลุมพวกและเผาพันธุอันหลากหลาย เพื่อพวกเจาจะไดทําความรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติที่สุดในระหวาง
พวกเจา ณ อัลลอฮฺ นั้นคือ ผูที่มีความยําเกรงมากที่สุด แทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรูและทรงประจักษยิ่ง” (อัลกุ
รอาน 49:13)
“และจงใหมีในหมูพวกเจาซึ่งประชาชาติหนึ่งที่เชิญชวนสูคุณธรรม สั่งการใหกระทําความดีและ
หามปรามจากความชั่วและอบายมุข พวกเขาเหลานั้นคือผูที่ไดรับความสําเร็จ” (อัลกุรอาน 3:104)
“ และจงชวยเหลือเกื้อกูลกันในความดีและความยําเกรงและจงอยารวมมือ ชวยเหลือในการบาปและ
การละเมิด และจงยําเกรงตออัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺเปนผูจริงจังยิ่งในการลงโทษ” (อัลกุรอาน 5:2)
บทบัญญัติดังกลาวนี้ไดบงชี้ถึงความเพียรพยายามและความมั่นคงของจุดยืนอิสลามในการสราง
สังคมสันติภาพดวยความมุงมั่นเพื่อเปนวิถีชีวิตอันสันติสุขที่ยั่งยืนดวยยุทธศาสตรที่ทุกคนในสังคมสัมผัสได
และสามารถที่จะยอมรับไดดวยความปรองดอง สมานฉันทและรวมพลังรวมกัน
3. ยุทธศาสตรการสรางตนแบบ
ภารกิจการสรางสันติภาพในสังคมตามแนวทางอิสลามนั้น ดูเหมือนวาอิสลามเปนวิถีชีวิตที่
ใหความสําคัญเปนพิเศษในเรื่องของตนแบบ(Role Model) อิสลามไดถือเปนยุทธศาสตรหลักที่สําคัญและ
ถือเปนตัวบงชี้อันดับแรกๆของการบรรลุผลในการดําเนินการ อัลกุรอานไดบญ
ั ญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวดังนี้
“แทที่จริงแลว สําหรับพวกเจาจากนบี ( มูฮัมมัด  ) นั้นคือ แบบฉบับ( ตนแบบ ) ที่ดีเลิศ” (อัลกุ
รอาน 33:21)
“โอ ผูศรัทธา! จงหางไกลจากการเขาใจผิด ( มองคนในแงราย ) เพราะสวนหนึ่งของความเขาใจผิด
นั้นคือบาป และจงอยาแสวงหาความเสียหาย ( ขอบกพรอง ความผิด )ของผูอื่นและจงอยานินทากันใน
ระหวางพวกเจา” (อัลกุรอาน 49:12)
บทบัญญัติดังกลาวนี้ เปนสวนหนึ่งที่ยกมาเปนตัวอยางใหเห็นวาอิสลามไดมีสวนรวมที่สําคัญยิ่งใน
การสร า งสรรค สั น ติ ภ าพให เ กิ ด ขึ้ น โดยใช ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งต น แบบ ยึ ด หลั ก ต น แบบสํ า คั ญ จาก
นบีมูฮัมมัด  เปนหลัก โดยเริ่มตนจากหนวยที่เล็กที่สุดของสังคม คือการสรางบุคคลตนแบบ ครอบครัว
ตนแบบ ชุมชนตนแบบ และนําไปสูสังคมตนแบบทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากลอันกวางใหญไพศาล
ภายใตกรอบความหมายของครอบครัวใหญดังที่ไดกลาวมาแลว
ภายใต ข อ จํ า กั ด ของการนํ า เสนอบทความอิ ส ลามกั บ สั น ติ ภ าพนี้ ค งไม ส ามารถจะลงลึ ก ใน
รายละเอียดไดมากนัก อยางไรก็ตามยุทธศาสตรหลักที่ไดนําเสนอมานี้ ก็คงสามารถทําความเขาใจพื้นฐาน
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เบื้องตนไดอยางชัดเจนพอสมควรที่อิสลามไดมีสวนรวมในการสรางสรรคสันติภาพ เพื่อใหสังคมโลกได
ขับเคลื่อนสูวิถีชีวิตอันสันติสุขที่เปนความตองการแทจริงของสังคมได
เปาหมายและชัยชนะที่ยั่งยืน
การพัฒนาทางสังคมของมนุษยชาติตั้งแตยุคเริ่มแรกจนถึงปจจุบันและยังจะตองดําเนินการตอไปใน
อนาคตนั้น กลาวไดวาเปนการเผชิญหนากันระหวางสองสิ่งที่สําคัญคือทางนําอันเที่ยงธรรมกับแนวทางอัน
บิดเบือน หรือเรียกไดวาเปนการยื้อแยงการนําระหวางธรรมะกับอธรรมซึ่งสามารถเขาใจไดงายวาเปนการ
ตอสูระหวางความดีงามกั บความจอมปลอม(ชั่วราย) โดยมีลักษณะบงชี้ คือสันติภาพเปนเกณฑตัดสิน
อิสลามไดเขามามีสวนรวมอยางสําคัญยิ่งในการเผชิญหนากันนี้ โดยไดแสดงเจตนารมณอยางชัดแจงดัง
อัลกุรอานไดบัญญัติไว ความวา “และเรา(อัลลอฮฺ )มิไดสงเจา (มูฮัมมัด) มาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเปน
ความเมตตา ( ความรัก,สันติสุข) แกสากลโลก” (อัลกุรอาน 21:107) เชนนี้จึงเปนที่แนชัดวา ภารกิจของ
อิสลามภายใตการขับเคลื่อนของทาน นบีมูฮัมมัด  และผูสืบทอดเจตนารมณทุกคนคือการสรางสันติภาพ
และสันติสุขใหกับสังคมมนุษย
ภารกิจอันยิ่งใหญนี้ไดเปนพันธกิจที่กําหนดเปาหมาย (End) อยางเปนรูปธรรมคือการรังสรรคสังคม
สันติภาพในโลกนี้ (โลกดุนยา) และเปนชัยชนะที่ยั่งยืนในโลกหนา (โลกอาคิเราะฮฺ) สังคมสันติภาพในโลก
นี้นั้นอิสลามไดพยายามนําเสนอสังคมภราดรภาพที่เชิญชวนใหมนุษยชาติทุกเผาพันธุและทุกหมูเหลาไดทํา
ความรูจักกัน มีสัมพันธไมตรีเยี่ยงสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน นําเสนอการพัฒนาตนเองดวยความใฝรู ใฝ
เรียน แสวงหาสัจธรรมดวยความอิสระและมีเสรีภาพ หมั่นทําความดีและเชิญชวนเพื่อนมนุษยใหกระทํา
ความดี มีคุณธรรมในขณะเดียวกันก็หมั่นกําชับสั่งเสียใหหางไกลและหลีกเลี่ยงการทําความชั่วและอบายมุข
ทั้งปวง อิสลามไดนําเสนอใหสมาชิกของสังคมสรางครอบครัวดวยความรัก ความเขาใจ ใหเกียรติแกกัน
และกันและกําชับใหบุตรตองทําความดีและปฏิบัติดีตอพอแมและบุพการี ภารกิจของอิสลามกวางไกลไปถึง
การสรางสังคมสมานฉันทและรวมมือกันทั้งในดานความรับผิดชอบรวมกันในการทําความดี รักษาความ
สงบสันติและการรับผิดชอบรวมกันในการหามปรามการทําบาปและความชั่วรายตลอดถึงการปฏิเสธอยาง
แข็งขันตอการกดขี่ ขมเหงและการกระทําใดๆที่ไมยุติธรรมทั้งตอผูที่ออนแอดอยโอกาสและบุคคลทั่วไป
อิสลามหามการนินทา การกลาวหาใสรายและแสวงหาจุดดอยของคนอื่นมาเผยแพรในที่สาธารณะ อิสลาม
ไดกําชับใหเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและสรางสังคมเสมอภาคโดยไมมีการแบงชน
ชั้นและชนชาติ และยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งคงไมอาจนําเสนออยางละเอียดในที่นี้ได สารัตถะ
ทั้งหมดเหลานี้คือภารกิจอันเปนพันธกิจที่เปนรูปธรรมที่สัมผัสไดและรับรูไดที่อิสลามไดนําเสนอดวย
ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับธรรมชาติและสัญชาตญาณของมนุษย เปนเปาหมายของการสรางวิถีชีวิตที่สันติ
สุขในโลกนี้(โลกดุนยา)และสงผลไปสูชัยชนะที่ยั่งยืนในโลกหนา(โลกอาคิเราะฮฺ)อัลกุรอานไดบัญญัติไว
ความวา
“และผูเฝาประตูสวรรคจะกลาวแกพวกเขาวาความสันติสุขจงมีแดพวกทาน พวกทานเปนผูจําเริญ
ดังนั้นจงเขาไปในสวรรค เปนผูพํานักอยูในนั้นตลอดกาลเถิด” (อัลกุรอาน 39:73)
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นี่คือชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดสําหรับมวลมนุษยชาติตามทัศนะของอิสลาม
พึ ง ตระหนั ก และทํ า ความเข า ใจเสมอว า การประกอบการใดในทั ศ นะของอิ ส ลามนั้ น จะมี
ผลตอบแทนในสองมิติเสมอคือมิติที่หนึ่งเปนผลตอบแทนในโลกนี้และมิติที่สองเปนผลตอบแทนในโลก
หนา สําหรับภารกิจการสรางสันติภาพนี้ ผลตอบแทนในโลกนี้ก็คือ วิถีชีวิตที่สันติสุขและผลตอบแทนใน
โลกหนาก็คือการไดรับเกียรติเขาสูสวรรคและไดเปนชาวสวรรคนั่นเอง
ดังนั้นอิสลามกับสันติภาพแทที่จริงแลวก็คือเรื่องเดียวกัน เพราะคําวาอิสลามมาจากรากศัพทเดิมที่
หมายถึง สันติภาพ ดังนั้นจึงไมเปนการกลาวที่เกินเลยไป หากจะกลาวกันวาการใชอิสลามเปนวิถีชีวิตก็คือ
การใชชีวิตในวิถีทางสันตินั่นเอง เปนที่นาเสียดายที่มนุษยชาติมีการถือตนเอง พวกพอง ชาติพันธุ ตลอดจน
ลัทธิความศรัทธาที่สุดโตงเกินไป จึงทําใหสูญสียโอกาสในการพิจารณาถึงความดีงามของสิ่งตางๆที่อยู
นอกเหนือจากตัวเราออกไป ซ้ํารายบางกลุมชนถึงกับไมยอมแมแตจะเปดโอกาสรับทราบขอมูลขาวสารอื่น
ที่นอกเหนือไปจากขอมูลของกลุมตนเอง สันติภาพคือความจริงของชีวิตที่มนุษยทุกคนสัมผัสได เมื่อใดที่
สันติภาพถูกอางเปนประเด็นของระบอบหรือลัทธิความเชื่อใด สัจธรรมของสันติภาพก็ถูกเบี่ยงเบนไป ทําให
มนุษยปุถุชนเขาไมถึงความหมายของสันติภาพอยางแทจริง กระบวนการสันติภาพจึงกลายมาเปนวิวาทะใน
บรรดาผูนําของระบอบหรื อผู นําของลัทธิความเชื่ออยางต อเนื่อง เสมื อนหนึ่งวาพวกเขากํ าลั งทําธุ รกิจ
สันติภาพเพื่อแสวงหาผลกําไรมาสูพวกตน
อิสลามไดกาวพนวิกฤตการณการวิวาทะเรื่องสันติภาพมาแลวเปนเวลาชานาน ไดสรางบุคลากร
สันติภาพและสังคมสันติภาพใหกับสังคมมนุษยมาแลวอยางตอเนื่อง แมวาจะอยูทามกลางวิกฤตการณวิวา
ทะก็ตาม อิสลามก็ยังคงนําเสนอวิถีชีวิตสันติสุขเพื่อสรางสรรคสังคมสันติภาพโดยมิไดหยุดหยอนดวยความ
มุงมั่น ดวยเหตุผลที่เปนสัจธรรมที่วา อิสลามคือสันติภาพและสันติภาพก็คืออิสลาม บนเสนทางการสราง
สันติภาพอันยาวไกลนี้ อิสลามไมเคยมองเพื่อนมนุษยเปนคูตอสูที่ตองห่ําหั่นกันถึงที่สุด แตตรงกันขาม
อิสลามมองมนุษยชาติเปนสมาชิกในครอบครัวใหญที่สามารถทําความรูจักกันได มีไมตรีตอกันไดและเดิน
บนเสนทางสันติภาพรวมกันไดดวยความสงางาม
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3.2 อิสลามกับระบบการเมืองการปกครอง
บทนํา
อิสลามเปนศาสนาที่วางกฏระเบียบทุกประการที่เปนความจําเปนของมนุษย อิสลามไดมอบหมาย
ใหมนุษยปฏิบัติภารกิจในฐานะผูแทนของอัลลอฮฺ ดังนั้นอิสลามจึงกําหนดกฏกติกาวาดวยการเมืองการ
ปกครอง เพื่อใหมนุษ ยใช ศักยภาพสูงสุดในการพัฒนาชีวิตบนโลกนี้ใ หเปนไปตามความประสงคของ
อัลลอฮฺ ผูทรงอํานาจอันแทจริงในสากลจักรวาล
หลักคําสอนของอิสลามวาดวยการเมืองการปกครองสรุปไดดังนี้
1. แนวคิดทางการเมืองการปกครอง
แนวคิดทางการเมืองการปกครองในอิสลามประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 3 ประการดังนี้
1.1 แนวคิดวาดวยความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ(เตาฮีด) หมายถึงมุสลิมตองเชื่อวาอัลลอฮฺเพียง
องคเดียวที่มีสิทธิในการวางกฏระเบียบตางๆใหมนุษยปฏิบัติตาม ไมมีผูใดมีอภิสิทธิ์ในการตัดสินรวมกับ
พระองค แนวคิดนี้เชนเดียวกันที่ปฏิเสธการบูชาเคารพมนุษยดวยกัน เพราะไมมีสิ่งใดที่สมควรแกการเคารพ
บูชานอกจากอัลลอฮฺ เทานั้น
1.2 แนวคิดวาดวยสาสนแหงนบีมูฮัมมัด (ริสาละฮฺ) หมายถึงมุสลิมทุกคนเชื่อวานบีมูฮัมมัดคือ
ตนแบบสําหรับการดําเนินชีวิตที่สมบูรณและประสบผลสําเร็จ ดังนั้นมุสลิมตองศึกษาและปฏิบัติตามวิธีการ
ดําเนินชีวิตที่นําเสนอโดยนบีมูฮัมมัด  อยางครบถวนสมบูรณ
1.3 แนวคิดวาดวยการเปนผูแทนของอัลลอฮฺ (คิลาฟะฮฺ) หมายถึงการใชอํานาจในการเมืองการ
ปกครองนั้นมุสลิมตองปฏิบัติในฐานะเปนผูแทนเทานั้น มิไดมีกรรมสิทธิ์ที่สมบูรณ มุสลิมจึงไมมีสิทธิ์
ปฏิบัติตามอําเภอใจ ทุกอยางจะตองเปนไปตามความประสงคของผูถืออํานาจอันแทจริงนั่นคืออัลลอฮฺ
บนพื้นฐานแนวคิดดังกลาว มุสลิมจึงสามารถบริหารบานเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความ
ยุติธรรมอยางแทจริง
2. ผูนํารัฐในอิสลาม
อัลมาวัรดีย ไดใหทัศนะวา ผูนํา หมายถึง ตําแหนงที่สืบทอดจากทานศาสนทูต เพื่อพิทักษศาสนา
และบริหารปกครองโลก
อิบนิคอลดูน ไดใหทัศนะวา ผูนํา หมายถึง ความรับผิดชอบทั่วไปในการประยุกตทฤษฎีในทางหลัก
ศาสนาในการบริหารกิจการศาสนาและประโยชนสาธาณะ ดังนั้นกิจการทางโลกทุกประการก็เพื่อประโยชน
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ในอาคีเราะฮฺ ซึ่งตามความเปนจริงนั้นก็คือการเปนผูแทนของพระเจาในการปกปองศาสนา และปกครอง
โลกดวยอิสลาม
นักนิติศาสตรอิสลามไดใหความหมายของผูนําวา เปนผูปกครองกิจการทั้งมวลทั้งเรื่องทางโลกและ
ศาสนา หรือผูนําคือตัวแทนของทานศาสทูตในการธํารงคศาสนาใหเปนศูนยกลางของประชาชาติเอาไว และ
ทําใหปวงประชาราษฎรปฏิบัติตามผูนําหรือเคาะลีฟะฮฺ
อัลบัยดอวี นักอรรถาธิบายอัลกุรอานทานหนึ่งไดกลาวไววา ผูนําหรือเคาะลีฟะฮฺ หมายถึง มนุษยผู
สืบทอดหนาที่แทนทานนบี เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของอิสลาม ประชาชาติมุสลิมทุกแหงหน
บนพื้นพิภพนี้ตองยอมรับคําสั่งและอํานาจของเคาะลีฟะฮฺ
อะบุล อะลา เมาดูดี ไดกลาววา ผูนํารัฐหรือเคาะลีฟะฮฺ หมายถึง ตัวแทนแหงคุณธรรมและอํานาจ
ของพระเจาซึ่งมีสิทธิที่จะใชอํานาจหนาที่ของพระเจาบนหนาแผนดินนี้ไดภายในขอบเขตที่พระเจาบัญญัติ
ไว ผูนําจึงไมใชมรดกทางการเมืองของตระกูล หรือชนชั้นใดเปนการเฉพาะ แตเปนหนาที่ของประชาคมที่มี
คุณสมบัติเปนผูศรัทธาในหลักแนวคิดดานเตาฮีดและริสาละฮฺที่ไดกลาวมาขางตน
ดังนั้น จึงสามารถสรุปความหมายของคําวา “ผูนํา หรือ เคาะลีฟะฮฺ”ตามเชิงอรรถในดานวิชาการ
ทางอิสลามได ๓ ประการคือ
ก. เปนผูนําหรือสืบทอดหนาที่แทนนบีมูฮัมมัด ซึ่งหมายความวา เปนผูสืบทอดหนาที่แทนนบีมู
ฮัมมัด ในเรื่องที่เกี่ยวกับทางโลก รวมทั้งดําเนินการเผยแพรและคุมครองศาสนาอิสลาม ผูนําในอิสลามจึง
ไมใชเปนนบี หรือผูกอตั้งชะรีอะฮฺ(กฎหมายอิสลาม)ขึ้นมาใหม
ข. เปนผูสืบทอดหนาที่ของนบีมูฮัมมัด เพื่อดําเนินการในเรื่องตางๆโดยดําเนินการในเรื่องตางๆ
โดยการปฏิบัติและดําเนินการใหอยูในภายใตของเขตกฎเกณฑตามที่อิสลามไดระบุไว
ค. เปนประมุขของรัฐ เพื่อเปนแบบฉบับที่ดีแกประชาชนทั่วไป อิบนูคอลดูน บิดาแหงปรัชญา
อิสลาม ไดใหคํานิยามของ เคาะลีฟะฮฺหรือผูนําไววา เคาะลีฟะฮฺ นั้นเปนผูนําที่จะตองนําประชาชนที่อยูใต
อํานาจใหดําเนินตามชารีอะฮฺที่ระบุไวในอัลกุรอาน เพื่อขอประทานความสําเร็จในชีวิตทั้งโลกนี้และโลก
หนา
๓. คุณสมบัติของผูนําสูงสุดหรือเคาะลีฟะฮฺในอิสลาม
บรรดานักกฎหมายอิสลามตางใหความสําคัญกับคุณสมบัติของผูที่จะเปนผูนํา เพราะผูมีคุณสมบัติ
ทุกคนมิใชวาจะสามารถทําหนาที่เปนตัวแทนและควบคุมอํานาจของประชาชนได ดังนั้นผูที่จะเปนผูนําได
นั้นตองมีความเหมาะสมกับตําแหนงที่ยิ่งใหญนี้ และสามารถดําเนินการตางๆในหนาที่ไดอยางสมบูรณ
บรรดานั กปราชญ มีทัศ นะที่แ ตกตางกัน ในการกํ า หนดคุณสมบัติของผูที่ จะดํารงตํา แหน งผูนํ า
บางสวนใดระบุคุณสมบัติอยางละเอียด บางสวนไดระบุพอสังเขป และอีกบางสวนไดระบุถึงในลักษณะ
กลางๆดังตอไปนี้
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อิบ นุ หัซ ม ซึ่ง เป น นั ก กฎหมายอิ ส ลาม มี ค วามเห็ น วา ผู ที่ จ ะเปน ผู นํ านั้ น ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ครบ
สมบูรณ ๘ ประการ คือ
1) ตองมาจากเผากุร็อยชฺ
2) บรรลุนิติภาวะแลว
3) เปนชาย
4) เปนมุสลิม
5) มีความรูบทบัญญัติตางๆที่เกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
6) มีความยําเกรงตออัลลอฮฺ
7) ไมกระทําการฝาฝนบทบัญญัติอยางเปดเผย
8) มีความเหมาะสมกับหนาที่การงาน
ทานยังไดสรุปไววา “การเปนผูนําของผูที่ไมมีคุณสมบัติดังกลาวอยางสมบูรณถือวาเปนโมฆะไม
ถูกตองตามกฎหมาย”
ทัศนะของอัลมาวัรดีย
ทานไดกําหนดคุณสมบัติของผูนําไว ๖ ประการ คือ
1) มีความยุติธรรมตามเงื่อนไขที่กําหนดไว
2) มีความรูที่สามารถทําการวิจัยตอปญหาที่เกิดขึ้น
3) มีประสาทสัมผัสที่สามารถดําเนินการตางๆที่ตองใชสัมผัสประสาทสัมผัสเหลานั้น
4) มีความคิดเห็นที่สามารถปกครองประชาชนและจัดการประโยชนตางๆได
5) มีความกลาหาญที่สามารถรักษาดินแดนและตอสูกับศัตรู
6) จะตองมีเชื้อสายเปนกุร็อยชฺ เพราะมีตวั บท พรอมทั้งเปนมตเอกฉันทของประชาชาติอีกดวย
ทัศนะของอัลุวัยนีย
ทานไดกําหนดคุณสมบัติของผูนําไวดังนี้
1) ตองเปนผูที่มีความสามารถทําการอิจญติฮาดโดยไมตองอาศัยผูอื่นในปญหาที่เกิดขึน้
2) ตองเปนผูที่รูจักการใหไดมาซึ่งผลประโยชน
3) มีความกลาหาญในการตระเตรียมกองทัพและการปกปองชายแดน
4) มีความคิดเฉลียวฉลาดในการรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ
5) มีจิตใจที่เขมแข็งในการลงโทษผูกระทําผิด
คุณสมบัติที่ขาดไมไดตามทัศนะของมัซฮับซาฟอีย คือ จะตองมีเชี้อสายเปนกุร็อยชฺ ทั้งนี้เพราะ
ทานนบีมูฮัมมัด ไดกลาวไวความวา “บรรดาผูนํานั้นมาจาเผากุร็อยชฺ”( รายงานโดย อะหหมัด)
ทัศนะของอิบนุคอลดูน
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ทานไดกําหนดคุณสมบัติของผูนํานอกเหนือจากการเปนมุสลิมและเปนผูชายเพิ่มเติมอีก ๔ประการ
คือ
1) ความรู
2) ความยุติธรรม
3) ความสามารถ
4) มีความสมบูรณของประสาทสัมผัสและอวัยวะตางๆ ที่มีผลตอการใชอํานาจหนาที่ในดานการ
วินิจฉัยและการสั่งการพรอมทั้งชี้แจงเหตุผลที่จะตองมีคณ
ุ สมบัติดังกลาวดวย นอกจากนั้นทานไดหยิบยก
ทัศนะที่แตกตางกันในเรื่องการมีเชื้อสายกุร็อยชฺ พรอมทั้งชี้แจงถึงสาเหตุที่ทําใหสิ่งนีม้ ีความจําเปนในยุค
แรก นั้น คือ ความเขมแข็งมีอยูกับเผานี้ แตหลังจากที่เผานี้ไดกระจัดกระจายตามสวนตางๆของโลก ทําให
เผานี้มีความออนแอเนื่องจากมีผลประโยชนทางโลกมาเกี่ยวของมากขึ้น ดังนั้นการเลิกใชคุณสมบัติดังกลาว
นี้จึงถือวาเปนความถูกตองกวา
4.หลักพื้นฐานที่สําคัญในการเมืองการปกครองในอิสลาม
หลักพื้นฐานที่สําคัญในการเมืองการปกครองในอิสลามสรุปไดดังนี้
4.1 หลักการความยุติธรรม
ความยุติธรรมถือเปนหัวใจหลักของการปกครองในอิสลาม ทั้งนี้เพราะหนึ่งในพระนามของอัลลอฮฺ
คือ พระผูทรงยุติธรรม ดังนัน้ พระองคทรงกําชับใหมนุษยดํารงตนในความยุติธรรม ไมวาในสถานการณใด
ก็ตาม ดังที่อัลลอฮฺตรัสไวในอัลกุรอานความวา
“แทจริงอัลลอฮฺทรงสั่งใชใหรักษาความยุตธิ รรมและกระทําความดี และการบริจาคแกญาติใกลชิด
และทรงสั่งหามจากการกระทําสิ่งชั่วชาลามกและบาปทั้งปวง” (อัลกุรอาน16:90)
อิสลามสอนวาการดํารงไวซงึ่ ความยุติธรรมนั้นทําใหสามารถเสริมสรางความยําเกรงตออัลลอฮฺมาก
ยิ่งขึ้น ดังปรากฏในอัลกุรอานความวา
“และจงอยาใหการเกลียดชังพวกหนึง่ พวกใด เปนเหตุใหพวกเจาไมยุติธรรม จงยุตธิ รรมเถิด มัน
เปนสิ่งที่ใกลกบั ความยําเกรงยิ่งกวา”(อัลกุรอาน 5:8)
4.2 หลักการปรึกษาหารือ
อิสลามไดใหความสําคัญเกีย่ วกับการประชุมปรึกษาหารือเปนอยางมาก เพราะการตักเตือนซึ่งกัน
และกัน การแสดงแนวคิด แสดงความคิดเห็นที่แตละคนมีอยูใหคนอื่นไดรับทราบ ไดรับรู นับไดวาเปนอีก
ทางออกหนึ่งของการแกปญ
 หา การประชุมเพื่อปรึกษาหารือจึงเปนเรือ่ งจําเปน และเปนหลักการที่สําคัญใน
การคลี่คลายประเด็นปญหาดังที่อัลลอฮฺไดตรัสไวในอัลกุรอานความวา
“อีกทั้งการทํางานของพวกเขา มีการประชุมในระหวางพวกเขาและพวกเขาเสียสละทรัพยสิน
บางสวนที่เราไดประทานแกพวกเขา ”อัล) กุรอาน 42 : 38 )
และอัลลอฮฺไดกลาวอีกความวา
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“ และจงปรึกษาพวกเขาในการงาน (ตางๆ ที่คิดกระทํา) ครั้นเมื่อเจาตัดสินใจเด็ดขาดแลว เจาก็จง
มอบหมาย (การงานนั้น)แดอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผู(ในพระองค) มอบหมาย(มีจิต ) ”
อัล)กุรอาน 3 : 159)
เปนที่นาสังเกตวา อิสลามไดกําชับใหมุสลิมมีการปรึกษาหารือในทุกกิจการ โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวของกับการแกปญหาบานเมือง หลั กการมีสวนรว มนี้ถือเป นหลักพื้นฐานที่สําคัญในการบริ หารที่
อิสลามไดริเริ่มใชมาเปนเวลา 1000 กวาปมาแลว ทั้งที่ในสมัยนั้น ประชาชนไมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น
และไมไดรับโอกาสใหคําปรึกษาแกผูนําเลย
4.3 หลักการการแตงตัง้ ผูที่เหมาะสม
อัลลอฮฺไดกลาวความวา “ โอบรรดาผูศ รัทธาทั้งหลาย พวกเจาอยาบิดพลิ้วตออัลลอฮฺและศาสน
ทูต และอยาบิดพลิ้วตอความไววางใจ (ทีผ่ ูอื่นมอบแก) พวกเจา ทั้งๆ ที่พวกเจาก็รูดี ”อัล ) กุรอาน 8 : 27 )
จากอายะฮฺที่ไดกลาวมาแลวนั้นทําใหเขาใจไดวาการแตงตั้งหรือคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมใน
การดํารงตําแหนงนัน้ สําคัญมาก จึงไดมีการกําหนดหลักการไวอยางชัดเจน นัน่ คือใหใชหลักความเหมาะสม
เปนหลัก ความเหมาะสมในที่นี้หมายถึงความเหมาะสมที่ครอบคลุมทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งหมายความ
วาผูนั้นตองมีความรูความเขาใจในทั้งสองเรื่องเปนอยางดี ไมไดหมายความวาจะมีความชํานาญในดานการ
บริหารแตเพียงอยางเดียวที่สาํ คัญจะตองเปนผูที่มีศาสนาอยูในจิตใจ มีจิตใจเทีย่ งธรรม มีความศรัทธา มี
ความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺและยําเกรงตอพระองคอยางมั่นคง นอกจากนี้อิสลามถือวา การแตงตั้งผูที่ไม
เหมาะสม หรือเนื่องจากมีความสัมพันธสวนตัวกับผูนํา เปนการทรยศตออัลลอฮฺ เราะซูลและศรัทธาชนเลย
ทีเดียว ดังปรากฏในหะดีษความวา “ผูใ ดที่ดํารงตําแหนงในกิจการของมุสลิม โดยที่เขาแตงตั้งคนๆหนึ่ง ทั้ง
ที่เขารูวายังมีผอู ื่นที่เหมาะสมกวาคนๆ นัน้ แนนอนเขาไดทรยศตออัลลอฮฺ เราะซูลและบรรดาผูศรัทธา”
(หะดีษรายงานโดยหากิม)
4.4 หลักการความเสมอภาค
ความเสมอภาคนับไดวา เปนหลักการที่สําคัญอีกประการหนึ่งของอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูที่
อยูในตําแหนงผูนํา อัลลอฮฺไดตรัสไวในอัลกุรอานความวา
“โอมวลมนุษย แทจริงเราไดบงั เกิดพวกเจามาจากชายหนึ่งหญิงหนึง่ และบันดาลพวกเจาใหแตก
ออกเปนเผาพันธุและเปนกลุมตาง ๆ เพื่อพวกเจาจะไดทําความรูจักซึ่งกันและกัน แทจริงผูมีเกียรติที่สุดใน
หมูพวกเจา ณ อัลลอฮฺคือ ผูที่มีความยําเกรงตออัลลอฮฺ ” ) อัลกุรอาน 49 : 13 )
นบีมูฮัมมัดไดกลาวไวความวา
“ โอมวลมนุษยทั้งหลายจงรูไวเถิดวาแทจริงพระเจาของพวกทานนั้น องคเดียว
( มีเพียง )
คนเดียวกัน ( ก็มาจาก ) บรรพบุรุษของพวกทานจงรูเถิดวาคนอาหรับก็ไมไดเลิศเลอเหนือคนที่ไมไช
อาหรับ และคนที่ไมใชอาหรับก็ไมไดเหนือกวาคนอาหรับ คนผิวแดงก็ไมไดเลิศเลอเหนือกวาคนผิวดํา
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และคนผิวดําก็ไมไดเหนือกวาคนผิวแดง และผูที่ประเสริฐยิ่งก็คือผูที่ยําเกรงตออัลลอฮฺเทานั้น ”บันทึก )
โดยอะหมัด (
จากอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษที่กลาวไดบงบอกถึงความสําคัญของความเสมอภาคในดานความ
เปนอยูรวมกันภายใตกฎระเบียบของศาสนาอิสลามและจะไดรับสิทธิตาง ๆ เทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึง
เผาพันธุ เชื้อชาติ สีผิว ฐานะความเปนอยู หรือเกียรติยศ เปนตน
อิสลามเปนศาสนาที่สงเสริมใหมีการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไมวาจะแตกตางดานเชื้อชาติ ศาสนา
หรือสีผิว เพราะผูที่มีเกียรติในทัศนะของอิสลามอยูที่ความยําเกรงตออัลลอฮฺ ตางหาก
อิสลามจึงใหความสําคัญกับการเมืองการปกครอง และถือวาเปนสวนหนึ่งของการทําความเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺ อิสลามสอนใหมนุษยทราบวาตราบใดที่สังคมมนุษยอยูในครรลองของอิสลามแลว สังคมก็
จะประสบแตความสุขและความปลอดภัยทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ
3.3 อิสลามกับระบบการศึกษา
การศึกษาในอิสลามไมไดหมายถึงเพียงแคการถายทอดความรู ประสบการณหรือทักษะจากชนรุน
หนึ่งไปยังชนอีกรุนหนึ่ง แตในมุมมองของอิสลามการศึกษาจะมีความหมายที่กวางและครอบคลุมหลายๆ
ดาน กลาวคือการศึกษาในอิสลามเปนกระบวนการอบรมและบมเพาะสติปญญา รางกายและจิตวิญญาณ
เพื่อผลิตมนุษยที่สมบูรณ การศึกษาในอิสลามจะมีความหมายที่ครอบคลุมในหลายมิติดังตอไปนี้
๑. ตัรบียะฮฺ หมายถึง การอบรม การขัดเกลาจิตใจ
๒. ตะอฺลีม หมายถึง การถายทอดความรู ซึ่งรวมถึงความรูศาสนาและความรูทางโลก
๓. ตะอฺดีบ หมายถึง การอบรมบมนิสัยใหมีคุณธรรม จริยธรรมและมีระเบียบวินยั
จากคํานิยามของการศึกษาในอิสลามขางตน จะพบวาการศึกษาในอิสลามมีลักษณะเฉพาะดังนี้
๑. เปนการศึกษาตลอดชีพ
๒. เปนการพัฒนาทุกสวนของความเปนมนุษย ไมวาดานวิญญาณ สติปญญา รางกายและสังคม
๓. เปนการสนองตอบวัตถุประสงคของการสรางมนุษย กลาวคือเพื่อเปนบาวของอัลลอฮฺและเปน
ตัวแทนของพระองคบนผืนแผนดิน
๔. ทําใหสมาชิกของสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเจริญรุงเรือง
๓.3.๑ เปาหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
บุรฮานุดดีน อัล ซัรนูญีมีทัศนะวาการศึกษาในอิสลามมีวตั ถุประสงคเพื่อ
๑. แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ
๒. ชีวิตในอนาคต
๓. ขจัดความไมรู
๔. พิทักษรักษาศาสนา และ
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๔. การคงอยูของอิสลาม
อัลเฆาะซาลีมีทัศนะวาการศึกษามีวตั ถุประสงคเพื่อจรรโลงไวซึ่งอัคลาก(จริยธรรม)ที่ดี และเพื่อ
ขจัดความไมรู
อิบนุ คอลดูน มีทัศนะวาการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ
1.ใหนกั เรียนสามารถวางแผนที่จะตอบสนองความตองการของสังคม
2. แสวงหาความรูเพิ่มเติมทีอ่ ยูเหนือความรูที่ไดมาจากประสาทสัมผัส
3. พัฒนาบุคลิกนิสัยใหสอดคลองกับศาสนา เพราะสิ่งนี้จะทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางสงบสุข
4. ใหนกั เรียนมั่นใจกับวิถีการดําเนินชีวิต
ซัยยิดนากิบ อัลอัตตาส มีทัศนะวาการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อผลิตกัลญาณชน ทานกลาววามนุษย
ที่ดีมีคุณธรรม(ศอลิห)นัน้ คือบุคคลที่มีจรรยามารยาทอันงดงาม(อะดับ)
หะสัน ลังกุลง มีทัศนะวาการศึกษามีเปาหมายเพื่อผลิตบาวที่เคารพภักดีตอพระองคอัลลอฮฺ ใน
ขณะเดียวกันแตละศาสตรก็จะมีวัตถุประสงคเฉพาะที่ผูศึกษาตองบรรลุใหเกิดความเชีย่ วชาญในศาสตรนั้นๆ
มูฮัมมัด อะฏียะฮ กลาววาเปาหมายแรกและเปาหมายสูงสุดของการศึกษาอิสลามคือการขัดเกลาทาง
ศีลธรรมและการอบรมทางจิตวิญญาณ ทานมีทัศนะวาจริยธรรมทางศาสนาเปนอุดมการณ เปนจริยธรรมที่
สมบูรณและลักษณะอันสูงสงนี้เปนพืน้ ฐานของการศึกษาในอิสลาม
อับดุลลอฮฺ นะศิห อุลวาน ไดกลาวในหนังสือ ( )ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩวาการใหการศึกษาตองครอบคลุมดาน
ตางๆ เชน ดานความศรัทธา จริยธรรม สรีระ สติปญญา และสังคม สรุปแลวการศึกษาที่สมบูรณตาม
ทัศนะของอับดุลลอฮฺ นะศิห อุลวานนั้นตองครอบคลุม ๔ ดาน คือ ดานสรีระ จิตใจ สติปญญา และ
สังคม
สะฟร อาลัม มีทัศนะวาการศึกษามีเปาหมายเพื่อ
๑.ใหปจเจกบุคคลไดอิบาดะฮ(เคารพภักดี)ตอคอัลลอฮฺ  ดังเปาหมายของการสรางมนุษยและญิน
ดังคําดํารัสของอัลลอฮฺ  ในอัลกุรอานความวา
“และฉัน (อัลลอฮฺ) มิไดสรางญินและมนุษยเพื่ออื่นใด เวนแตใหเคารพภักดีฉนั ” (อัลกุรอาน51: 56)
2. เพื่อสรางประชาชาติ(อุมมะฮฺ)ที่ดี ดังทีค่ ําดํารัสของอัลลอฮฺ  ความวา
“พวกเจานั้นเปนประชาชาติที่ดียงิ่ ซึ่งถูกใหอุบัติขึ้นสําหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจาใชใหปฏิบัติสงิ่ ที่
ชอบ และหามมิใหปฏิบตั ิสิ่งที่มิชอบ” (อัลกุรอาน 3 :110)
3. เพื่อปลูกฝงคุณคาของอิสลามในตัวมนุษย
๔. เพื่อชี้นําแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับมุสลิม และการขอใหอลั ลอฮฺ  ทรงชี้
แนวทางที่ถูกตองเปนสิ่งที่มุสลิมวอนขออยูเปนกิจวัตรในทุกครั้งที่เขาละหมาด
เปาหมายของการศึกษาที่ไดเสนอไวในการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาอิสลามครั้งแรกที่เมืองเจดดะฮฺ
ประเทศซาอุดิอารเบียในปค.ศ. 1977 ไดเสนอเปาหมายวา เพื่อการเจริญเติบโตทางบุคลิกภาพของมนุษยที่มี
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ความสมดุล โดยการฝกฝนทางจิตวิญญาณ สติปญญา เหตุผล ความรูสึกและประสาทสัมผัส การศึกษา
ของประเทศมุสลิมควรมุงเนนใหมนุษยเจริญเติบโตในทุก ๆ ดาน เชน ดานจิตวิญญาณ สติปญญา การ
จินตนาการ สรีระ วิทยาศาสตร ภาษาศาสตร ทั้งปจเจกบุคคลและสวนรวม พรอมทั้งโนมนาวและชักจูง
ดานตาง ๆ เหลานี้สูพระผูเจา เปาหมายสูงสุดของการศึกษาคือการมอบหมายตออัลลอฮฺ  ทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคล สังคมและมนุษยชาติ จากความหมายดังกลาวการใหการศึกษาที่แทจริงนั้นจะตองทําให
ผูเรียนเกิดพัฒนาการที่สมดุลในทุกๆ ดานของความเปนมนุษย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็เพื่อผลิตมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย สังคม จิตใจ วิญญาณ และสติปญญา
กลาวโดยสรุปแลวเปาหมายของการศึกษาในอิสลามนั้นจะมีมากมาย แตเปาหมายสูงสุดของ
การศึกษาอิสลามคือการสรางมนุษยเพื่อการเคารพภักดี(อิบาดะฮฺ)และเปนการเปนผูแทน(เคาะลีฟะฮฺ)ของ
พระองคบนผืนแผนดิน การที่มนุษยจะเปนบาวที่เคารพภักดีตออัลลอฮฺและเปนเคาะลีฟะฮฺได เขาผูน ั้นก็ตอง
เปนมนุษยที่ศอลิห และปจจัยสําคัญที่จะทําใหมนุษยเปนบาวที่ดีของพระองคนั้นคืออิสลาม และการที่จะ
รูจักและเขาใจอิสลามก็ตองอาศัยการศึกษาเทานั้น
๓.3.๒ หลักสูตรการศึกษาอิสลาม
หลักสูตรของการศึกษาอิสลามตองมีลกั ษณะโดยสรุปดังนี้
๑. เกี่ยวของกับการศรัทธาในความเอกภาพของอัลลอฮฺ  (เตาฮีด)
๒. เกีย่ วเนื่องกับศาสนา
๓. มีความสัมพันธที่ดีกับเพือ่ นมนุษย
๔. สอดคลองกับทุกชีวติ บนพื้นพิภพ
หลักสูตรที่ถือเปนหัวใจของการศึกษาจะตองเปนเครื่องมือสําคัญในการผลิตมนุษยที่สมบูรณ ที่
พรอมจะเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ  และพรอมสําหรับการเปนเคาะลีฟะฮฺ ของพระองคบนผืนแผนดินนี้
๓.3.๓ ระบบการศึกษาอิสลาม
ในปจจุบนั ประเทศมุสลิมสวนใหญมีระบบการศึกษาอยูสองระบบที่ไดรับความนิยมอยาง
กวางขวาง ทัง้ สองระบบดังกลาวอวางอยูบ นพื้นฐานปรัชญาที่ตางกัน ดังนั้นเปาหมายทางการศึกษาของทั้ง
สองระบบจึงแตกตางกันโดยปริยาย ระบบการศึกษาทั้งสองนี้คือ
(1) ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม (Traditional System)
(2) ระบบการศึกษาแบบสมัยใหม (Modern System)
ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม หรืออาจเรียกวา“ระบบการศึกษาศาสนา (Religious System) การศึกษา
ในระบบนี้จะเนนหนักในเรือ่ งศาสนา โดยมุงเนนใหผูเรียนศรัทธาตออัลลอฮฺ ดวยความบริสุทธิ์ใจและนํา
ศาสนามาเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิต นอกจากนั้นใหมกี ารยอมรับวาวะหยู(คําวิวรณ)เปนแหลงที่มาของสัจ
ธรม
ระบบการศึกษาแบบสมัยใหมเปนระบบการศึกษาที่ไดรับอิทธิพลจากปรัชญาตะวันตกและปรัชญา
เซคคิวลา(Secular)ที่แยกศาสนจักรออกจากอาณาจักร การศึกษาในระบบนี้จะไมยอมรับวาวะหยู(คําวิวรณ)
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คือแหลงที่มาของความรู แตจะยอมรับความรูที่เปนวิทยาศาสตรที่มาจากสมมุติฐานตาง ๆ ที่ไดรับการ
ทดลองทางวิทยาศาสตรเทานั้น
ปจจุบันการศึกษาทั้งสองระบบดังกลาวมีบทบาทสําคัญในประเทศมุสลิม ผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
การศึกษาแบบสมัยใหมมักจะไดทํางานกับภาครัฐ และไดดํารงตําแหนงที่สูง สวนผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
กระบวนการศึกษาแบบดั้งเดิมสวนใหญจะวนเวียนอยูกับการเปนครูสอนศาสนา บางคนอาจจะรับราชการ
บาง แตก็ไดรับตําแหนงที่คอนขางต่ํา เมื่อสถานการณเปนเชนนี้ ประชากรของประเทศสวนใหญจึงมุงไป
ยังสถาบันการศึกษาที่ใชระบบการศึกษาแบบสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดานักเรียนนักศึกษาที่ไดรับ
โอกาสที่ดี พวกเขามักจะเลือกเรียนในสถาบันที่ใชระบบการศึกษาแบบสมัยใหม สวนบรรดานักศึกษาที่
ขาดโอกาสสวนใหญจะเลือกศึกษาในสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม อาจจะเปนเพราะเหตุนี้เองที่ทําใหผล
ผลิตทางการศึกษาแบบดั้งเดิมไมสามารถที่จะเทียบเคียงกับผลผลิตทางการศึกษาแบบสมัยใหม
ในประเทศไทยก็เชนกัน การศึกษาอิสลามมีสองระบบ คือการศึกษาแบบดั้งเดิมและระบบการศึกษา
แบบสมัยใหม บางสถาบันการศึกษาก็จะมีทั้งสองระบบ แตจะเปนอิสระตอกัน เชน กรณีโรงเรียนสอง
ระบบ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งปกติในชวงเชาจะเปนระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมโดยจะ
สอนวิชาศาสนาเพียงอยางเดียว สวนในตอนบายก็จะเปนระบบการศึกษาแบบสมัยใหม วิชาทีส่ อนเปนวิชา
สามัญ แมในปจจุบันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางโรงไดใชหลักสูตรบูรณาการ แตมิอาจที่จะ
ดวนสรุปไดวา ผลผลิตของหลักสูตรบูรณาการนี้จะดีกวาผลผลิตของหลักสูตรเดิมที่แยกวิชาศาสนาและวิชา
สามัญออกจากกัน ทั้งนี้เพราะหลักสูตรบูรณาการที่แทจริงไมไดหมายถึงการรวมวิชาศาสนาและวิชาสามัญ
เขาดวยกันเพียงอยางเดียว แตหลักสูตรบูรณาการมีความหมายที่ลึกซึ้งกวานัน้
ความจริงการศึกษาในทัศนะอิสลามนั้น เปนการศึกษาแบบบูรณาการ ทั้งวิชาศาสนาและวิชาการ
ทางโลกเขาดวยกัน การกลับสูระบบการศึกษาแบบอิสลามที่แทจริง จําเปนที่จะตองสรางระบบการศึกษา
ใหมขึ้นมา ระบบการศึกษาใหมนี้ตองเปนแบบบูรณาการที่บูรณาการทั้งสองระบบการศึกษาเขาดวยกัน
อยางมีระบบกฏเกณฑ และทั้งสองระบบจะแยกออกจากกันไมได ไมควรมีการแยกวิชาศาสนาออกจากวิชา
สามั ญหรื อ แยกวิ ช าสามั ญ ออกจากวิ ช าศาสนา เพราะการศึ ก ษาตามทัศ นะอิสลามนั้ น ไม ไ ด ห มายถึ ง
การศึกษาวิชาอัลกุรอาน หรือวิชาศาสนบัญญัติเพียงอยางเดียว แตหมายถึงการศึกษาทุกสาขาวิชาที่สอนตาม
ทัศนะของอิสลาม
ในยุคแรก ๆ ของประวัติศาสตรอิสลาม นบีมูฮัมมัด  ไดใหความสําคัญกับวิชาการสาขาตาง ๆ
ไมวาจะเปนวิชาการทางศาสนาหรือวิชาการทางโลก ดังขอเขียนของ อะหฺมัด ชาลาบี วา
“… เมื่อนบีมูฮัมมัดถึงเมืองมะดีนะฮฺ มัสยิดของทานก็ถูกสรางขึ้นที่อัลมิรบัฎ
(ﺾ )ﺍ ﹾﳌِﺮﺑและในมัสยิดแหงนี้ นบีมูฮัมมัด  เคยสอนเศาะหาบะฮของทานเกี่ยวกับ
วิชาศาสนา และวิชาทางโลก”
อีกตัวอยางหนึง่ เราเห็นไดจากเหตุการณหลังสงครามบะดัร ซึ่งชัยชนะในครั้งนัน้ ตกเปนของมุสลิม
ชาวกุรอยชหลายคนถูกจับเปนเชลยศึก นบีมูฮัมมัด  จึงมอบหมายใหเชลยสงครามเหลานั้นสอนลูกหลาน
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มุสลิมที่อยูในนครมะดีนะฮฺ เพื่อเปนคาไถสําหรับพวกเขา ความจริงเชลยสงครามเหลานั้นไมมีความรู
เกี่ยวกับอัลกุรอานเลย แตทาํ ไมนบีมูฮัมมัด  อนุญาตใหพวกเขาเหลานั้นสอนบรรดาลูก ๆ ของมุสลิม สิ่ง
นี้ยอมแสดงใหประจักษวานบีมูฮัมมัดไดใหความสําคัญกับวิชาการอื่นๆ นอกเหนือไปจากวิชาการศาสนา
ในยุคตน ๆ ของประวัติศาสตรอิสลามการศึกษาของชาวมุสลิมมีเพียงระบบเดียว ที่มีการเรียนการสอนทั้ง
วิชาการศาสนาและวิชาการทางโลก ในสมัยอับบาซียะฮก็เชนเดียวกัน วิชาศาสนาและวิชาสามัญไดรวมอยู
ในหลักสูตรเดียวกัน
เมื่อเราพิจารณาถึงวิชาการตางๆ ของบรรดามุสลิมในยุคตนๆ ของประวัติศาสตรอิสลาม เราจะ
ตระหนักวาวิชาการศาสนาและวิชาการสามัญนั้นไมสามารถที่จะแยกออกจากกันได และทั้งสองวิชาไดรับ
การบรรจุไวในหลักสูตรเดียวกัน แมกระทั่งสมัยที่ชาวมองโกลรุกรานประเทศมุสลิม บรรดาประเทศมุสลิม
ในขณะนั้นก็ยังคงมีหลักสูตรทั่วไปเพียงหลักสูตรเดียว ไมมีการแยกวิชาศาสนาและวิชาสามัญ การแยกวิชา
ศาสนาและวิชาสามัญออกจากกันนั้นเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 19-20 แหงคริสตกาล เมื่อประเทศมุสลิมตกเปน
อาณานิคมของชาติตะวันตก
ในตนศตวรรษที่ ๒๑ นี้เราถือวาเปนสมัยของการฟนฟูทางการศึกษา บรรดานักการศึกษามุสลิมตาง
พยายามทีจ่ ะยอนกลับไปสูยคุ ของนบีมูฮัมมัด  สมัยดังกลาวการศึกษามีเพียงระบบเดียวที่วิชาการศาสนา
และวิชาการสามัญไดรับการบูรณาการเขาดวยกันอยางมีระบบ บรรดานักการศึกษาเหลานี้ไดตระหนักถึง
เรื่องดังกลาวเปนอยางดี แตการบูรณาการที่แทจริงเปนสิง่ ที่ยากในทางปฏิบัติ เพราะมิใชหมายถึงการรวม
วิชาการตาง ๆ เขาดวยกันอยางไมมีกฏเกณฑ แมวิชาการตาง ๆ ไดรับการ บูรณาการเขาดวยกันแลว แต
สถานภาพของวิชาการตาง ๆ นั้นจะไมเทาเทียมกัน วิชาการศาสนาจะมีสถานภาพที่สูงกวาวิชาการอื่น ๆ
ความพยายามในปจจุบนั ที่ตอ งการทําใหทกุ วิชามีสถานภาพที่เทาเทียมกันนั้น เปนแนวคิดที่ไดรบั อิทธิพล
มาจากปรัชญากลุมวัตถุนิยม อะลี อัชรอฟ ไดกลาวถึงสถานภาพของวิชาตาง ๆ อยางชัดเจนวา
“ศาสตรในสาขาวิชาตางๆ นั้นมีสถานภาพที่แตกตางกัน ศาสตรที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณจะมี
สถานภาพที่สูงสุด… ศาสตรที่เกี่ยวกับคุณคาแหงคุณธรรมจะมีความสําคัญรองลงมา จากนั้นก็
จะเปนศาสตรที่เกี่ยวกับสติปญญา หรือศาสตรที่จะนํามาซึ่งหลักการของสติปญญา จากนั้นก็
จะเปนศาสตรที่ควบคุมและจัดระเบียบจินตนาการ และตามดวยศาสตรที่จะชวยใหมนุษย
สามารถควบคุมประสาทสัมผัส”
จากเปาหมายการศึกษาที่ไดเสนอไวในการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาอิสลามครั้งแรกที่เมืองเจดดะฮฺ
ประเทศซาอุดิอารเบียที่ไดกลาวไวขางตน เราจะเห็นวาการศึกษาในทัศนะของอิสลามนั้นเปนการศึกษา
แบบบูรณาการที่รวมวิชาสาขาตาง ๆ เขาดวยกัน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีพัฒนาการทุก ๆ
ดาน ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน สิ่งเหลานี้ไดปรากฏใหเห็นแลวในยุคแรก ๆ ของอิสลาม คําศัพท “วิชา
ศาสนาและวิชาสามัญ” ยังไมปรากฏเพราะทุกสาขาวิชาถูกรวมเขาดวยกันภายใตวิชาศาสนา ที่เปนเชนนี้
เพราะการศึกษาของชาวมุสลิมในยุคตนๆ ของอิสลามมีเพียงระบบเดียว และหลักสูตรก็มีเพียงหลักสูตรเดียว
เชนกัน แตเปนที่นาเสียดายที่ปจจุบันนี้วิชาศาสนาและวิชาสามัญถูกแยกออกจากกัน จนทําใหเกิดทวิระบบ
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และระบบการศึกษาทั้งสองก็มีปรัชญาที่ขัดแยงกัน การที่เราจะบูรณาการทั้งสองระบบการศึกษานี้เขา
ดวยกันจึงเปนสิ่งที่ยาก ซัยยิด อะลี อัชรอฟ มีทัศนะวา เปนไปไมไดที่จะบูรณาการทั้งสองระบบการศึกษา
ที่มีอยูในปจจุบันใหวางอยูบนปรัชญาเดียวกัน เพราะปรัชญาของทั้งสองระบบนี้มีความขัดแยงกันโดย
สิ้นเชิง
ดังนั้นสรุปวา การบูรณาการการศึกษาที่สมบูรณแบบคอนขางที่จะเปนไปไดยากในสังคมปจจุบัน
เพราะการบูรณาการที่สมบูรณนั้นหลักสูตร หนังสือแบบเรียน วิธีการสอนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา
นั้นจะตองวางอยูบนพื้นฐานของอิสลาม แมวาการบูรณาการการศึกษาสามารถปฏิบัติไดในบางระดับ แต
ตองไดรับการปฏิบัติอยางรอบคอบ เพราะการบูรณาการที่หละหลวมจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี
อยางไรก็ตาม เมื่อเราตระหนักวาหลักสูตรการศึกษาในอิสลามนั้นเปนหลักสูตรบูรณาการ ความพยายามที่
จะตองบูรณาการการศึกษานั้นจึงควรไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง นักปราชญมุสลิมและบุคคลที่เกี่ยวของ
ตองรวมมืออยางจริงจังในการแกปญหาการศึกษา และรวมมือสรางหลักสูตรบูรณาการใหสอดคลองกับ
อิสลาม อันจะนํามาซึ่งอารยธรรมและความรุงเรืองแกสังคมมุสลิมตอไป
3.4 อิสลามกับระบบเศรษฐกิจ
ความจําเปนพื้นฐานประการหนึ่งของมนุษย คือมนุษยตองอาศัยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมาตอบสนอง
ความตองการของการดํารงชีวิต ในฐานะที่อิสลามเปนศาสนาที่สมบูรณที่สอนมนุษยในทุกแงมุมที่เปนความ
ตองการของชีวิต ดังนั้นอิสลามจึงมีคําสอนที่วาดวยเศรษฐกิจ สรุปไดดังนี้
3.4.1 วัตถุประสงคและวิธีการของเศรษฐกิจอิสลาม
ระบบเศรษฐกิจอิสลามมีวัตถุประสงคเพื่อดํารงไวซึ่งความยุติธรรมในสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ การประกันสิทธิ์ การครอบครองทรัพยสมบัติขั้นต่ําสุดที่มนุษยได ซึ่งสอดคลองกับศักดิ์ศรีและเกียรติยศ
ของมนุษยพรอมๆกับเจตนารมณอันสูงสงของอัลลอฮฺ ที่ตองการใหมนุษยใชศักยภาพที่มีอยูเพื่อแสวงหา
ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ โดยปราศจากการบีบบังคับ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวอิสลามจึง
กําหนดวิธีการ 2 รูปแบบคือ
ก. การกําหนดกฎเกณฑ เชน บทบัญญัติที่วาดวยการครอบครองกรรมสิทธิ์ การกระจายรายได การ
จัดสรรทรัพยากร ความสัมพันธระหวางปจเจกชนดวยกัน ระหวางคนรวยกับคนจน ความสัมพันธระหวาง
ปจเจกชนกับรัฐที่เกี่ยวของกับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน ซึ่งอิสลามไดกําหนดเปนศาสนบัญญัติอยางชัดเจน
โดยที่มุสลิมตองยึดปฏิบัติอยางเครงครัด
ข. การสงรณรงคสงเสริม ซึ่งถือเปนการยกระดับใหมุสลิมใชชีวิตอยางปกติสุข มีจริยธรรมอัน
สูงสง และพัฒนามนุษยใหเปนผูมีจิตใจโอบออมอารีและจิตสาธารณะ
ดังกรณีซะกาตเปนตัวอยาง ซึ่งอิสลามถือวาซะกาต คือหลักประกันสังคมที่สําคัญในเศรษฐกิจ
อิสลาม ดังนั้นอิสลามจึงกําหนดศาสนบัญญัติวาดวยซะกาตอยางชัดเจน การกําชับสิ่งใหคนรวยจายซะกาต
แกผูดอยโอกาส และถือวาการไมจายซะกาตถือเปนการกระทําบาปอันยิ่งใหญที่สมควรไดรับโทษอันสาสม
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แตในขณะเดียวกันอิสลามมีการรณรงคสงเสริมใหมุสลิมมีใจสาธารณะดวยการบริจาคทาน (เศาะดะเกาะฮฺ)
โดยถือวาการบริจาคทานที่นอกเหนือจากการจายซะกาตนั้น เปนกุศลทานอันยิ่งใหญเชนเดียวกัน
3.4.2 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ตามทัศนะอิสลามมิไดกําหนดเพื่อตัดขาดระบบเศรษฐกิจอิสลาม ความตองการของมนุษย ตองการ
ครอบครองทรัพยสิน แตในขณะเดียวกันก็มิไดปลอยโอกาสใหแตละคนกอบโกยทรัพยสมบัติตามใจชอบ
บทบัญญัติในอิสลามจึงมีลักษณะของการ “คุมกิเลส” มากกวาการ “ดับกิเลส” ซึ่งเปนการฝนสามัญสํานึก
ของความเปนมนุษย เชนเดียวกับการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่อิสลามยอมรับวาโดยสามัญสํานึกแลว
มนุษยมีความตองการครอบครองทรัพยสินและถือวา กรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน เปนแรงกระตุนที่สําคัญที่ทํา
ใหมนุษยมีความรูสึกกระตือรือรนในการทํางาน
อัลลอฮฺไดตรัสไวในอัลกุรอาน ความวา
“มนุษยถูกประดับประดาใหเกิดความรักในบรรดาสิ่งที่เปนเสนหอันไดแกผูหญิงและลูกชาย ทอง
และเงินอันมากมาย มาตัวดีๆ ปศุสัตวและไรนา” (อัลกุรอาน 3:14)
อัลกุรอานไดกลาวถึงทรัพยสมบัติที่เปนกรรมสิทธิ์ของมนุษย เพื่อสอนใหเราทราบวามนุษยโดย
สามัญสํานึกแลวมีความตองการครอบครองทรัพยสมบัติ ในบางครั้งอัลกุรอานไดระบุวาทรัพยสมบัติเปน
ของอัลลอฮฺ เพื่อใหมนุษยรับรูวาเปนหนาที่ของมนุษยในการจัดสรรดูแลทรัพยสมบัติอยางคุมคาและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อิสลามจึงไมอนุญาตใชทรัพยากรอยางเปลาประโยชนหรือถือครองโดยปจเจกบุคคล
โดยวิธีการที่ไมถูกตอง อัลลอฮฺตรัสไวความวา
“และจงบริจาคแกพวกเขาซึ่งทรัพยสมบัติของอัลลอฮฺที่พระองคทรงประทานแกพวกเจา” (อัลกุ
รอาน 24:33)
“และจงบริจาคในแนวทางของอัลลอฮฺในสิ่งที่พระองคทรงใหพวกเจาเปนตัวแทนของมัน” (อัลกุ
รอาน ๕๗:7)
นอกจากนี้อิสลามถือวาความเหลื่อมล้ําในการถือครองกรรมสิทธิ์นั้น เปนปกติวิสัยของสังคมมนุษย
การที่มีกลุมคนรวยและกลุมคนจนในสังคมไมไดถือวาสังคมนั้นผิดปกติแตยังใด ตราบที่คนรวยมอบสิทธิ์ที่
พึงไดใหแกคนจนและปฏิบัติหนาที่จัดการรายไดแกคนดอยโอกาสตามที่อิสลามกําหนดไว อัลกุรอานได
กลาวในเรื่องนี้ความวา
“และอัลลอฮฺทรงทําใหบางคนในหมูพวกเจาดีเดนกวาอีกบางคนในเรื่องปจจัยยังชีพ” (อัลกุรอาน
๑๖:๗๑)
“เราตางหากที่เปนผูจัดสรรคการทํามาหากินของพวกเขาระหวางพวกเขาในการมีชีวิตอยูในโลกนี้
และเราไดเชิดชูบางคนในหมูพวกเขาเหนือกวาอีกบางคนหลายขั้น” (อัลกุรอาน 43:32)
ทั้งนี้ไมไดหมายความวาอิสลามยอมรับใหมีชนชั้นมหาเศรษฐีที่มีทรัพยสินอยางลนฟาและใชชีวิต
อย า งหรู หรา ในขณะเดีย วกัน ก็ ยั งมี ย าจกที่ แ ทบไมมี ที่ซุก หั ว นอนในสังคมเดีย วกัน ชองว างที่ ห า งไกล
ระหวางสองชนชั้นในลักษณะนี้จะไมมีวันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิม เพราะผูร่ํารวยจะตองยื่นมือใหความ
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ชวยเหลือแกผูยากไร ในขณะที่ผูยากจนก็ตองหาทางพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ดวยเหตุนี้อิสลามจึงไมเคย
สอนใหมนุษยพยายามแบงปนการถือครองกรรมสิทธในทรัพยสินอยางเทาเทียมกัน เพราะความเสมอภาค
ดานการถือครองทรัพยสิน ถือเปนความคิดที่ฝนกับสามัญสํานึกของมนุษย เชนเดียวกันกันแนวคิดที่มิให
มนุษยถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน
ในเมื่อมนุษยมีความเหลื่อมล้ําทางดานสติปญญาโอกาส แมกระทั่งความรูสึกขยันและขี้ครานในการ
ทํางานแลวมีเหตุผลอะไรที่จะบังคับใหมนุษยไดรับผลตอบแทนอยางเทาเทียมกัน
ในสังคมมุสลิมจึงเปนสังคมปรองดองระหวางกัน ไมมีการเอารัดเอาเปรียบจากกลุมคนรวย และไม
มีความรูสึกเคียดแคนของกลุมยากจน ทั้งสองกลุมจึงไมมีวันเกิดการปะทะเนื่องจากความเหลื่อมล้ําดานการ
ถือครองกรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาด
3.4.3 เงื่อนไขของการถือครองกรรมสิทธิ์และแนวทางเพื่อทําใหทรัพยสมบัติงอกเงย
อิสลามถือวาทรัพยสมบัติเปนกรรมสิทธิ์อันแทจริงของอัลลอฮฺ มนุษยถือครองทรัพยสมบัติในฐานะ
ผู แ ทนอั ล ลอฮฺ เ ท า นั้ น ดั ง นั้ น ผู แ ทนจึ ง ไม มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะกระทํ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ตามอํ า เภอใจ เว น แต ไ ด รั บ
ฉันทานุมัติจากเจาของที่แทจริงเสียกอน
อิสลามจึงกําหนดเงื่อนไขการถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังนี้
1. การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดวยวิธีการที่ถูกตองและสอดคลองกับหลักการ ศาสนบัญญัติ
เทานั้น
๒. อิสลามไมอนุญาตใหมีการสะสมทรัพยสมบัติโดยที่ไมสามารถสรางประโยชนสําหรับปดเจก
บุคคลหรือชุมชน
3. ทรัพยสมบัติที่ถือครองนั้นจะตองใชจายในแนวทางที่พึงประสงค ไมมีการใชจายอยาง สุลุยสุราย
และไมใชเปนการตระหนี่ ขี้เหนียวจนไมเกิดการใชจายเลย
4. อิสลามใหอนุญาตใชทรัพยสมบัติมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนในเฉพาะกลุมคนรวยเทานั้นแตตอง
หมุนเวียนแกคนในสังคมอยางยุติธรรม
5. ทรัพยสมบัติที่เปนผลประโยชนของสวนรวม จะตองบริหารจัดการโดยสวนรวมหรือมอบหมาย
ใหรัฐ จัดสรรดูแล ไมอนุญาตใหปจเจกบุคคลถือครองเปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคล ไมมีการสัมปทานโดย
วิธีการผูกขาด
นบีมูฮัมมัด กลาวไวความวา”มนุษยมีหุนสวนในสิ่งของสามชนิด (คือ) น้ํา สนามหญา และไฟ”
(รายงานโดยอาหมัดและอาะบูดาวูด) เพราะทั้งสามประการดังกลาวถือเปนความจําเปนขั้นพื้นฐานของ
มนุษยที่ไมควรตกอยูในกิจการของคนๆเดียว ทุกคนตองมีสวนรวมบริหารจัดการ หรืออาจมอบหมายใหรัฐ
จัดการดูแลอยางยุติธรรมที่สุด
แนวทางการถือครองทรัพยสมบัติที่ตองหาม
แนวทางหรือวิธีการถือครองทรัพยสมบัติตองหามในอิสลามมีดังนี้
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1. การฉอโกง นบีมูฮัมมัดกลาวไว ความวา “ผูใดที่ฉอโกงผูนั้นมิไดเปนสวนหนึ่งของประชาชาติ
ของฉัน”
2. การกักตุนสินคาที่เปนที่ตองการพื้นฐานของสังคม
3. การใชระบบดอกเบี้ย เพราะถือเปนการเอากําไรโดยไมตองทํางานอะไรเลย ระบบดอกเบี้ยถือเปน
ระบบที่ทําลายบรรยากาศของความเอื้ออาทร ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เปนระบบที่อยูบนพื้นฐานของการขูด
รีด ความอยุติธรรมและการบีบบังคับมนุษยดวยกัน
3.4.4 ทัศนะอิสลามเกี่ยวกับงาน
อิสลามสอนใหมนุษยทํางานดวยความมุมานะ จากการทํางานและความพยายามดังกลาว ทําให
มนุษยสามารถสรางคุณประโยชนแกตนเอง ครอบครัวและสังคมไว การนิ่งเฉยโดยการคาดหวังความ
ชวยเหลือจากคนอื่น หรือการขอทานจะไมเปนที่อนุญาต และเปนการกระทําที่นาตําหนิอยางมากทีเดียว อัล
กุรอานกลาวไวความวา
“จงกลาวเถิด (โอมูฮัมมัด)วา พวกทานจงทํางานเถิด แลวอัลลอฮฺจะทรงเห็นการทํางานของพวก
ทาน และรสูลของพระองคตลอดจนบรรดาผูศรัทธาก็เห็นดวย” (อัลกุรอาน 9:105)
อิสลามสอนวาใหมนุษยมุงมั่นไขวควาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ดวยการหมั่นทําความเคารพ
ภักดี เพื่อเปนเสบียงสําหรับการใชชีวิตอันนิรันดรในวันปรโลก(อาคีเราะฮฺ) แตในขณะเดียวกันอิสลามกําชับ
ไววา อยาใหความสําคัญกับวันปรโลกมากนักจนกระทั่งหลงลืมทํางานเพื่อการใชชีวิตอยางสงบสุขบนโลกนี้
ดวย ดวยเหตุนี้ อิสลามสอนใหมุสลิมรูวา หลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดวันศุกร(ุมอะฮฺ) แลว ก็ใหออกไป
หาความโปรดปรานของอัลลอฮฺในรูปแบบของปจจัยยังชีพตางๆที่อัลลอฮฺทรงเตรียมไว ณ มุมตางๆบนหนา
แผนดิน สวนหนึ่งของการขอพรที่มุสลิมทุกคนพร่ําวอนตออัลลอฮฺคือ
“โอพระเจาของฉันโปรดประทานใหแกพวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้และสิ่งดีงามในวันปรโลก และ
โปรดคุมครองพวกเรใหพนจากการลงโทษแหงไฟนรกดวยเถิด” (อัลกุรอาน 2:201)
มีชายคนหนึ่งถามทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัดวา งานชนิดใดที่ดียิ่งสําหรับคนๆหนึ่ง ทานนบีมูฮัมมัดมู
ฮําหมัดตอบวา “งานของคนใดคนหนึ่งที่กระทําดวยมือของตนเอง และรูปแบบของการซื้อขายที่บริสุทธิ์จาก
การละเมิดและการฉอโกงทั้งปวง” (หะดีษรายงานโดย อาหมัดและบัชชาร)
หะดีษรายงานโดยอัลบุคอรีสอนไวความวา “แนแท เมื่อเจาหาไมฟนแลวมัดแลววางไวบนหลัง
(แลวนําไปขาย) นั้นเปนสิ่งที่ดีกวาที่เจาไปขอทานจากคนอื่น ซึ่งบางทีเขาอาจจะใหหรือปฏิเสธก็ได”
ครั้งหนึ่งนบีมูฮัมมัดไดนั่งอยูพรอมกับบรรดาสาวกของทาน และไดเห็นชายหนุมคนหนึ่งเดินมุง
หนาสูตลาดดวยทาทางขยันขันแข็งยิ่งนัก บรรดาสาวกพากันพร่ําบนดวยความเสียดายวา นาจะเกณฑชายคน
นี้เปนทหาร เพื่อเปนกําลังสําคัญในการสงครามเพื่ออัลลอฮฺ นบีมูฮัมมัดจึงไดกลาววา “ถาหากชายผูนี้แสวหา
ปจจัยยังชีพเพื่อลูกๆของเขาที่ยังเล็กอยู เขาก็จัดอยูในประเภทของคนที่ทํางานในหนทางของอัลลอฮฺ หากเขา
แสวงหาปจจัยยังชีพเพื่อเลี้ยงดูพอแมของเขาที่สูงอายุแลวเขาก็จัดอยูในกลุมคนของคนที่ทํางานในหนทาง
ของอัลลอฮฺ หากเขาแสวงหาปจจัยยังชีพสําหรับเลี้ยงดูตัวเองจนไมถึงกับตองไปขอทาน เขาก็จัดอยูในกลุม
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คนของคนที่ทํางานในหนทางของอัลลอฮฺเชนเดียวกัน ถาเขาออกไปหาทรัพยสินดวยเจตนาเพื่อการโออวด
และหยิ่งในความมั่งคั่งที่ตนเองไดรับแลว เขาถูกจัดอยูในหนทางของเหลามารราย(ซัยฏอน)” (หะดีษรายงาน
โดย ฏอบรอนี)
อิสลามไมไดกําหนดลักษณะและประเภทของงานวา งานไหนดียิ่งไปกวากัน แตอิสลามสอนวา
ตราบใดที่เปนการทํางานที่สุจริตและทํางานโดยบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ ไมใชเพื่อโออวดแลว ก็ถือวาเปนงานที่
ดีและมีเกียรติในทัศนะของอัลลอฮฺ การที่หะดีษขางตนไดระบุลักษณะงานของชายคนหนึ่งนั้น เปนเพียง
ตัวอยางที่จะสอนวา มนุษยสามารถประกอบอาชีพอะไรก็ไดที่สุจริต แมอาชีพที่แทบไมตองใชความสามารถ
อะไรเลย เวนแตความขยันขันแข็ง เชน การหาเศษไม เศษขยะ หรือวัสดุเกาๆที่เหลือใช ซึ่งถึงแมดูเหมือน
เปนอาชีพที่ต่ําตอย แตหากมีการจัดการที่ดี อาชีพเหลานี้สามารถนํามาซึ่งรายไดอันมหาศาลเลยทีเดียว
นอกจากนี้อิสลามยังกําชับใหสมาชิกในสังคมชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผระหวาง
กัน ดังหะดีษที่รายงานโดย ฏอบรอนีกลาวไวความวา “จะไมเปนผูศรัทธาสําหรับผูที่นอนหลับในเวลา
กลางคืนในสภาพที่อิ่มหนํา ทั้งๆที่เขารูวามีเพื่อนบานของเขากําลังหิวโหยอยู”
นบีมูฮัมมัด ยังไดกลาวอีกความวา “หากมีคนๆหนึ่งที่ทุกขยากลําบากจนกระทั่งตองอดอาหารอยู
เปนเนือง ใชชีวิตในชุมชนใดโดยที่ชุมชนนั้นไมใหความชวยเหลือแลว แนนอนอัลลอฮฺจะไมคุมครองใหแก
ชุมชนนั้น” (หะดีษรายงานโดย ฮากิม)
ดังนั้นสมาชิกทุกคนในสังคมตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการแกปญหาปากทองสมาชิกใน
สังคมนั้นๆ และทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางสุดความสามารถ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ระบบเศรษฐกิจอิสลามที่เปนหลักประกันแหงความสงบสุขของชีวิต ทั้งบนโลกนี้และโลกหนา(อาคีเราะฮฺ)
3.5 อิสลามกับสถาบันครอบครัว
ครอบครัว เปนแหลงกําเนิดแรกของมนุษย ตรงนี้เองที่เปนแหลงกําหนดลักษณะนิสัยเบื้องตนของ
มนุษย ดังนั้น ครอบครัวจึงมิไดเปนเพียงแหลงกําเนิดของมนุษยเทานั้น แตยังเปนแหลงกําเนิดของอารย
ธรรมดวย ดังนั้น กอนอื่น จึงขอใหเรามาศึกษาถึงคําสอนของหลักศาสนบัญญัติที่เกี่ยวกับครอบครัวดู
ครอบครัวประกอบดวยสามี ภรรยาและลูก คําสั่งของอิสลามเกี่ยวกับครอบครัวนั้นชัดเจนมาก
กลาวคือ อิสลามไดกําหนดใหผูชายเปนผูรับผิดชอบในการทํางานและจัดหาสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตใหแก
ภรรยาและลูก และตองคุ มครองคนในครอบครัว ใหพนจากความชั่ว ช าเลวทรามตาง ๆ ส ว นผูห ญิงนั้ น
อิสลามไดกําหนดหนาที่สําหรับการดูแลบานชอง การอบรมและการเลี้ยงดูลูกอยางดีที่สุด จัดหาความ
สะดวกสบายและความพึงพอใจใหแกสามีและลูก หนาที่ของลูกก็คือการเคารพและเชื่อฟงพอแม และเมื่อ
เติบโตแลวก็จะตองรับใชพอแมและจัดหาสิ่งจําเปนใหแกทานทั้งสอง
เพื่อที่จะใหครอบครัวเปนสถาบันที่มีการจัดการอยางดีและมีระเบียบวินัย อิสลามไดวางมาตรการ
สองอยางไวดังตอไปนี้
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(๑) สามีไดถูกกําหนดใหมีตําแหนงเปนหัวหนาครอบครัว ไมมีสถาบันใดที่สามารถทํางานไดอยาง
ราบรื่นถาหากไมมีหัวหนาจัดการ เปนไปไมไดที่มหาวิทยาลัยจะไมมีอธิการบดี หรือเมืองหนึ่งเมืองใดจะไม
มีผูปกครอง ถาหากไมมีใครควบคุมสถาบัน ความปนปวนวุนวายก็จะติดตามมา ถาหากทุกคนในครอบครัว
ตางคนตางทําตามใจของตัวเอง ครอบครัวนั้นก็คงจะไมมีอะไรนอกจากความปนปวนวุนวาย ถาหากสามีไป
ทางหนึ่ง ภรรยาไปอีกทางหนึ่ง อนาคตของลูกก็จะตองถูกทําลาย ในครอบครัวจะตองมีใครสักคนหนึ่งเปน
หัวหนาเพื่อรักษาระเบียบวินัย ดังนั้น อิสลามไดมอบตําแหนงนี้ใหแกสามีและดวยวิธีการนี้เองที่ทําให
ครอบครัวเปนหนวยแรกที่มีระเบียบวินัยของอารยธรรมและเปนแบบจําลองสําหรับสังคมสวนใหญ
(๒) หัวหนาครอบครัวจะตองมีความรับผิดชอบ นั่นคือ หัวหนาครอบครัวมีหนาที่จะตองทํางาน
และทําทุกสิ่งที่เปนเรื่องนอกบานเพื่อหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้เพื่อที่ผูหญิงจะไดสามารถอุทิศเวลา
อยางเต็มที่ในการดูแลงานบานและเลี้ยงดูลูก ซึ่งจะเปนอนาคตของสังคม ผูหญิงไดถูกสั่งใหอยูในบานและ
ทํางานที่ตองรับผิดชอบ อิสลามไมตองการเก็บภาษีซอนจากผูหญิง การเลี้ยงดูบุตรและดูแลงานบานแลวยัง
ตองออกไปทํางานรายไดนอกบานอีกนั้น เปนเรื่องที่ไมเปนธรรมอยางแนนอน ดังนั้น อิสลามจึงไดแบงงาน
ระหวางเพศไว
แตทั้งนี้ มิไดหมายความวาผูหญิงมิไดรับอนุญาตใหออกนอกบานเลยหากจําเปน เธอก็ไดรับอนุญาต
กฏหมายไดกําหนดใหบานเปนสถานที่ทํางานพิเศษและไดย้ําวาผูหญิงจะตองเอาใจใสในการปรับปรุงชีวิตที่
บานใหดีขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เธอตองออกนอกบาน เธอจะตองปฏิบัติตามระเบียบบางอยาง
เปนกฏโดยทั่วไปวา ครอบครัวแผขยายกวางออกไปโดยความสัมพันธทางสายเลือด การรวมสมาชิก
ในครอบครัวเขาดวยกัน การรักษาความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัวใหมีความใกลชิดและอบอุน การ
ทําใหแตละคนในครอบครัวเปนแหลงของการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เปนความเขมแข็งและความพึงพอใจ
รวมกันนั้น กฏหมายอิสลามไดกําหนดกฏและระเบียบพื้นฐานบางอยางที่สอดคลองกับเหตุผลทุกยุคสมัยไว
ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
๑) การแตงงานระหว างบุ คคลที่มีความใกลชิดกันโดยธรรมชาติและโดยสภาพแวดล อมเป น ที่
ตองหาม เชน การแตงงานระหวางแมกับลูกชาย พอกับลูกสาว พอเลี้ยงกับลูกเลี้ยง แมเลี้ยงกับลูกเลี้ยง พี่ชาย
นองชายกับพี่สาวนองสาว พี่เลี้ยงนองเลี้ยงผูชายกับพี่เลี้ยงนองเลี้ยงผูหญิง ลุงกับหลานสาว นา (พี่สาว
นองสาวของพอหรือของแม) กับหลานชาย แมยายกับลูกเขย และพอผัวกับลูกสะใภ การหามนี้จะทําให
ความผูกพันในครอบครัวมีความแนนแฟนและทําใหความสัมพันธระหวางเครือญาติเหลานี้สะอาดบริสุทธิ์
และไมมีสิ่งแปดเปอน คนเหลานี้สามารถที่จะอยูรวมกันไดโดยไมมีขอจํากัดและจะรักใครกันอยางมีน้ําใส
ใจจริง
๒) นอกเหนือจากขอบเขตของความสัมพันธทางการแตงงานที่ตองหามดังกลาวขางตนแลว การ
แตงงานระหวางครอบครัวซึ่งเปนญาติกันก็สามารถทําได ทั้งนี้เพื่อที่ความสัมพันธทางการแตงงานจะได
ผูกพันพวกเขาใหใกลชิดกันยิ่งขึ้นไปอีก การผูกพันกันทางการแตงงานระหวางสองครอบครัวที่รูจักกันและ
ตางรูนิสัยใจคอและขนบธรรมเนียมซึ่งกันและกันนั้นโดยทั่วไปแลวการผูกพันที่ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น
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อิสลามจึงไมเพียงแตจะอนุญาตเทานั้น แตยังสนับสนุนและชอบความสัมพันธกับครอบครัวที่เปนเครือญาติ
มากกวาครอบครัวที่ไมรูจักอะไรเลย( ถึงแมวาจะไมเปนที่ตองหามก็ตาม)
๓) ในกลุมของครอบครัวที่เปนเครือญาตินั้นโดยปกติแลวจะมีทั้งคนรวยและคนจน คนฐานะดีและ
คนที่ดอยฐานะ หลักการอิสลามกําหนดวาญาติของมนุษยนั้นมีสิทธิที่ยิ่งใหญเหนือเขา มุสลิมถูกสั่งใหเคารพ
ผูกพันนี้ในทุกๆทางที่เปนไปได การไมซื่อสัตยตอญาติของตนและการไมใสใจตอสิทธิของพวกเขาถือเปน
บาปใหญอยางหนึ่งและพระเจาก็ไมอนุญาต ถาหากญาติคนหนึ่งยากจนหรือไดรับความเดือดรอนบางอยาง
มันก็เปนหนาที่ของญาติที่ร่ํารวยและมีฐานะจะตองใหความชวยเหลือ การคํานึงถึงสิทธิของเครือญาติเปน
พิเศษนี้ไดถูกสั่งไวในเรื่องของซะกาตและการทําทานอื่นๆ
๔) ในอิสลาม กฏหมายเกี่ยวกับมรดกไดถูกกําหนดไวในลักษณะที่ทรัพยสินที่ผูตายทิ้งไวนั้นไม
สามารถที่จะไปรวมไวในที่หนึ่งที่ใด มันจะตองถูกนํามาแจกจายในลักษณะที่ญาติใกลชิดทั้งหมดจะไดรับ
สวนแบงของตน ลูกชาย ลูกสาว สามี พอ แม พี่ชายนองชายและพี่สาวนองสาวเปนญาติที่ใกลชิดที่สุดและ
จะไดรับการแบงกอนเปนลําดับแรก แตถาหากญาติใกลชิดดังกลาวไมมี สวนแบงของมรดกนั้นก็จะถูก
จัดแบงใหแกญาติใกลชิดลําดับถัดไป ดังนั้น หลังจากที่ใครคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตลง ทรัพยสินของเขาจะถูก
แบงใหแกญาติใกลชิด ดังนั้น อิสลามจึงทําลายการสะสมความมั่งคั่งไวแตเพียงผูเดียวแบบทุนนิยม กฏหมาย
ของอิสลามเปนกฏหมายที่ดีงามกวากฏหมายใด และขณะนี้สังคมอื่นก็กําลังทําในสิ่งเชนเดียวกันนี้ แตเรื่อง
นาเศราก็คือ มุสลิมเองกลับไมรูถึงศักยภาพอันทรงพลังของกฏหมายอิสลามและบางคนกลับหลีกเหลี่ยงไม
ปฏิบัติตามเพราะความโงเขลา ในหลายสวนของอนุทวีป ลูกสาวไดถูกจํากัดสิทธิ์มิใหมีสวนในมรดก นี่เปน
ความไมยุติธรรมที่เห็นไดชัดๆ และเปนการละเมิดคําสั่งของอัลกุรอาน
หลังจากครอบครัวและความสัมพันธของครอบครัวแลว ตอไปก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเพื่อน เพื่อนบาน ผูอยูอาศัยในทองถิ่นหมูบานหรือเมืองเดียวกันกับเขา ซึ่งเขาจะตองติดตอสัมพันธดวย
อยางตอเนื่อง อิสลามยอมรับความสัมพันธเหลานี้และไดสั่งมุสลิมใหปฎิบัติตอคนเหลานี้อยางซื่อตรง เทา
เทียมกันและเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน อิสลามไดสั่งบรรดาผูศรัทธาใหเคารพความรูสึกของคนอื่น หลีกเลี่ยงการ
ใชภาษาหยาบโคลนและสรางความเขาใจผิด ชวยเหลือคนยากไรและคนพิการ เห็นใจผูประสบความทุกข
ยาก ดูแลเด็กกําพราและแมมาย ใหอาหารแกผูหิวโหย ใหเสื้อผาแกผูขัดสนและชวยคนตกงานใหไดมีงานทํา
ซึ่งการทําความดีในลักษณะเชนนี้ครอบคลุมทั้งผูเปนมุสลิมและชนตางศาสนิก
อิสลามกลาววา ถาหากพระเจาประทานความมั่งคั่งร่ํารวยใหแกทานจงอยาใชมันอยางฟุมเฟอย
อิสลามหามการใชภาชนะที่ทํามาจากทองและเงิน หามการใสผาไหมราคาแพงและการใชจายเงินทองไป
อยางไรสาระในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชนและฟุมเฟอย คําสอนของอิสลามนี้ วางอยูบนหลักการที่วา
มนุษยไมไดรับอนุญาตใหนําความมั่งคั่งที่อาจเลี้ยงดูคนไดนับพันคนไปใชอยางสาดเสียเทเสีย มันเปนเรื่อง
โหดรายและไมเปนธรรมที่เงินซึ่งสามารถเลี้ยงดูคนอดอยากมากมาย จะตองมาถูกทิ้งขวางในการโออวด
อยางไรสาระ อิสลามไมไดจํากัดสิทธิ์ในความมั่งคั่งและความเปนเจาของของมนุษย สิ่งที่มนุษยหามาได
หรือไดรับมรดกตกทอดมานั้นเปนทรัพยสินของเขาอยางไมตองสงสัย อิสลามยอมรับสิทธิของเขาและ
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อนุญาตใหเขามีความสุขในทรัพยนั้นใชมันอยางดีที่สุด นอกจากนี้แลว อิสลามยังไดกําหนดอีกวา ถาหากคุณ
มีความมั่งคั่ง คุณก็ควรจะสวมใสเสื้อผาดีๆ มีบานที่นาอยูและมีชีวิตความเปนอยูอยางสมฐานะ แตสิ่งที่
อิสลามตองการก็คือในการดําเนินชีวิตเชนนั้น ก็อยาใหความเปนมนุษยตองสูญเสียไป
สิ่งที่อิสลามไมอนุมัติโดยสิ้นเชิงก็คือการถือตัวเองเปนสรณะโดยไมคํานึงถึงสวัสดิการและความ
เปนอยูที่ดีของคนอื่น ความรูสึกเชนนี้ทําใหเกิดการหลงตัวเอง อิสลามตองการใหสังคมทั้งหมดเจริญมั่งคั่ง
ไมไชแตเฉพาะคนเพียงไมกี่คน หรือตระกูลเพียงไมกี่ตระกูลเทานั้น อิสลามตองการปลูกฝงความสํานึกทาง
สังคมขึ้นในจิตใจของผูปฎิบัติตามและแนะนําพวกเขาใหดํารงชีวิตอยางเรียบงาย หลีกเลี่ยงความสิ้นเปลือง
และในขณะตอบสนองความตองการของตนเองนั้น ก็ควรจะคํานึงถึงความจําเปนและความตองการของ
เครือญาติใกลชิด เพื่อน เพื่อนบานและเพื่อนรวมโลกของเขาดวย นี่คือสิ่งที่อิสลามตองการจะใหเกิดขึ้น
นอกจากนี้อิสลามไดกําหนดใหมุสลิมมีหนาที่จะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน กําชับกันในเรื่องความ
ดีและหามปรามความชั่ว และคอยสอดสองดูแลมิใหความชั่วรายเขามาในสังคมของตน คําสั่งบางอยางของ
กฏหมายอิสลามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ
๑) เพื่อรักษาชีวิตทางศีลธรรมของสังคมและการปองกันสังคมใหเกิดการพัฒนาไปดวยดี การอยู
รวมปะปนกันระหวางชายและหญิงเปนสิ่งที่ตองหาม เวนแตภายใตกฏกติกาที่อนุโลมโดยหลักศาสนบัญญัติ
อิสลามไดกําหนดหนาที่การงานระหวางเพศทั้งสองไวอยางเรียบรอยแลว ผูหญิงควรที่จะอุทิศตนเองใหแก
งานบานงานเรือนและผูชายก็ควรจะใสใจตอการทํางานของตนในบรรยากาศทางเศรษฐกิจและสังคม
พรอมกันนี้ ผูชายก็ถูกสั่งใหลดสายตาลงต่ําและไมใหมองผูหญิง ถาหากใครบางคนมองเห็นผูหญิง
โดยบังเอิญ เขาก็จะตองรีบเบนสายตาหนี ในขณะที่ผูหญิงก็ถูกกําหนดใหแตงกายอยางมิดชิด อิสลามถือวา
การเปดเผยอวัยวะที่ตองปกปดและเครื่องประดับประดาถือเปนบาปใหญและเปนการกระทําที่นาประณาม
เปนอยางยิ่ง การพยายามที่จะมองเพศตรงขามถือเปนความผิดและการพยายามที่จะใกลชิดสนิทสนมนั้นยิ่ง
บาปกวา ทั้งชายและหญิงตางมีหนาที่จะตองดูแลศีลธรรมสวนบุคคลของตนเองและปองกันจิตวิญญาณของ
ตนไวใหปลอดพนจากมลทินทุกอยาง การแตงงานเปนรูปแบบที่เหมาะสมของความสัมพันธทางเพศและ
หามพยายามขามขีดจํากัดนี้ห รือแมแตจะคิดถึงเรื่องการมีสิทธิ์พิ เศษทางเพศใด ๆ ทั้งสิ้น ความคิดและ
จินตนาการของมนุษยควรจะสะอาดบริสุทธิ์
๒) ดวยเหตุผลเดียวกันนี้เองจึงไดมีการสั่งใหมีการสวมใสเสื้อผาที่เหมาะสม ผูชายจะตองไมเปดเผย
รางกายของเขาตั้งแตหัวเขาไปจนถึงสะดือ และผูหญิงจะตองไมเปดเผยเรือนรางสวนใดของเธอยกเวน
ใบหนาและฝามือใหแกผูใดนอกจากสามีของเธอและญาติที่ใกลชิดของเธอ การปกปดสวนที่จะตองปกปดนี้
เปนหนาที่ทางศาสนาของผูชายและผูหญิงทุกคน โดยอาศัยคําสั่งนี้ อิสลามมีวัตถุประสงคที่จะปลูกฝงสํานึก
แหงความสงบเสงี่ยมเจียมตัวและความบริสุทธิ์ใหแกมุสลิมและเพื่อที่จะทําลายความไมสุภาพและการผิด
ศีลธรรม
๓) อิสลามไมยอมรับการพักผอนหยอนใจ การสนุกสนานและการบันเทิงเริงรมยที่กระตุนอารมณ
ทางเพศและทําลายหลักการแหงศีลธรรม เพราะสิ่งดังกลาวนอกจากเปนการสิ้นเปลืองเวลา เงินทองและ
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พลังงานไปโดยเปลาประโยชนแลว ยังเปนการทําลายโครงสรางทางศีลธรรมของสังคมและเปนตนเหตุของ
อบายมุขและอาชญากรรมอีกดวย แนนอนการพักผอนหยอนใจเปนสิ่งจําเปนเพราะมันเปนสิ่งที่จะกระตุน
กิจกรรมใหดําเนินตอไปอีกและมันจะทําใหชีวิตและการผจญภัยมีความกระฉับกระเฉง มันเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญตอชีวิตเหมือนกับน้ําและอากาศ ดังนั้น เราจึงตองการการพักผอนหยอนใจหลังการทํางานหนัก
แตมันจะตองเปนการพักผอนหยอนใจที่ทําใหความคิดสดชื่นและสรางความมีชีวิตชีวาใหแกจิตใจ มิใชทํา
ใหจิตใจตกต่ําและเลวทราม การบันเทิงไรสาระที่คนนับพันนับหมื่นมองเห็นฉากเลวทรามแหงอาชญากรรม
และการผิดศีลธรรมนั้น เปนสิ่งที่ขัดตอการพักผอนหยอนใจที่มีคุณคา ถึงแมวามันอาจจะทําใหเกิดความ
สะใจในอารมณ แตผลของมันที่มีตอจิตใจและศีลธรรมนั้นก็เปนเรื่องที่นากลัว สิ่งเหลานี้ไมสามารถที่จะเกิด
ไดในสังคมและวัฒนธรรมอิสลาม
๔) เพื่อปองกันเอกภาพและความเปนปกแผนของสังคมและเพื่อที่จะกอใหเกิดสวัสดิการและความ
เปนอยูที่ดีของสังคมมุสลิม บรรดาผูศรัทธาไดถูกสั่งใหหลีกเลี่ยงการเปนศัตรูซึ่งกันและกัน การแตกแยกกัน
ทางสังคมและการแบงแยกเปนพวกเปนเหลาทุกประเภท พวกเขาไดถูกสั่งใหแกไขความแตกตางและความ
ขัดแยงกันตามหลักการที่ไดวางไวในคัมภีรอัลกุรอานและแบบอยางคําสอนของนบีมูฮัมมัด  และถาหาก
ไมสามารถที่จะตกลงกันได พวกเขาก็ควรจะลืมความขัดแยงนั้นเสียในนามของอัลลอฮฺ  และปลอยใหมัน
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของพระองคแทนที่จะมาทะเลาะเบาะแวงและตอสูกันเอง สวนในเรื่องของสวัสดิการ
รวมกันภายในสังคมนั้น พวกเขาจะตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชื่อฟงบรรดาผูนําของตนและหลีกเลี่ยงการ
สิ้นเปลืองพลังงานไปกับการโตเถียงกันในเรื่องหยุมหยิม ความสับสนวุมวายและการแตกแยกกันดวยเรื่อง
เล็กนอยนั้นมีแตจะนําความเสื่อมเสียมาใหแกสังคมมุสลิมและเปนบอเกิดแหงความออนแอของสังคม สิ่ง
เหลานี้จะตองถูกขจัดใหหมดไป
๕) อิสลามถือวาความรูและวิทยาการตาง ๆ คือมรดกรวมกันของมนุษยชาติและมุสลิมมีเสรีภาพ
อยางเต็มที่ที่จะเรียนรูและนํามันมาใชประโยชนไดตามความสามารถ แตในเรื่องของวัฒนธรรมและวิถีแหง
การดํ า เนิ น ชี วิ ต นั้ น อิ ส ลามห า มมุ ส ลิ ม ลอกเลี ย นแบบวิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของคนอื่ น จิ ต วิ ท ยาแห ง การ
ลอกเลียนแบบแนะนําวาการเลียนแบบนั้นเกิดขึ้นมาจากความรูสึกวาตัวเองต่ําตอยดอยกวาคนอื่น และผล
สุดทายเมื่อปลายทางก็คือมันไดสรางความรูสึกของผูพายแพใหเกิดขึ้น การลอกเลียนวัฒนธรรมของคนอื่น
นั้นสรางความเสียหายใหแกสังคม มันทําลายพลังภายในของสังคม ทําใหวิสัยทัศนของสังคมพรามัว ทําลาย
ความสามารถของคนในชาติ กอใหเกิดความรูสึกต่ําตอยและคอย ๆ ดูดซึมตนน้ําแหงวัฒนธรรมใหหมดไป
โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมที่มีรากเหงาที่ปฏิเสธศาสนา บูชาวัตถุและอารมณใฝต่ํา
สวนความสัมพันธของมุสลิมกับชนตางศาสนิก นั้น บรรดาผูศรัทธาไดถูกสั่งมิใหทําตนเปนคนใจ
แคบ พวกเขาไดถูกสั่งมิใหกลาวรายหรือใชคําพูดในทางที่เสียหายตอผูนําทางศาสนาหรือนักบวชของผูที่
มิใชมุสลิมและจะตองไมพูดสิ่งใดที่เปนการดูถูกเกี่ยวกับศาสนาของผูอื่น พวกเขาไดถูกสั่งมิใหกอการพิพาท
กั บ ศาสนิ ก อื่ น โดยไม จํ า เป น ให อ ยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ แ ละเป น มิ ต รต อ กั น ถ า หากคนต า งศาสนิ ก รั ก ษา
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สันติภาพและมีทาทีเปนมิตรตอมุสลิม ไมไดละเมิดสิทธิอื่น ๆ ของมุสลิม มุสลิมก็จะตองรักษามิตรภาพกับ
พวกเขาไวและปฏิบัติตอพวกเขาดวยดีและมีใจเปนธรรม
ดวยคําสั่งของอิสลามนี่เอง ที่เรามีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยและมีความสุภาพมากกวาคนอื่น
สวนกิริยามารยาทที่ไมดี ความประพฤติที่เลวทราม การสรางความเดือดรอนในทุกรูปแบบ การกดขี่และ
ความใจแคบเปนสิ่งที่ขัดตอเจตนารมณแหงอิสลาม มุสลิมถูกกําเนิดขึ้นมาในโลกเพื่อที่จะเปนสัญลักษณที่ยัง
มีชีวิตของความดี เกียรติยศและความมีมนุษยธรรม มุสลิมจะตองชนะใจผูคนดวยลักษณะนิสัยและตัวอยาง
ของเขา ดวยวิธีนี้เทานั้นที่เขาจะสามารถเปนทูตที่แทจริงของอิสลามได
3.6 อิสลามกับงานสาธารณกุศล
อิสลามใหความสําคัญกับงานสาธารณกุศลเปนอยางยิ่ง งานสาธารณกุศลในที่นี้หมายถึงการที่มนุษย
พยายามสรางคุณประโยชนแกคนอื่น ไมวาจะเปนคุณประโยชนเชิงรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม โดยไม
หวังผลตอบแทนใดๆ เวนแตเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
หัวใจของศรัทธาชนที่อุทิศตนทํางานดานสาธารณกุศลนั้น นอกเหนือจะมีความผูกพันและโยงใย
กับโลกอาคิเราะฮฺ(ปรโลกอันนิรันดร) หวังในผลตอบแทนของอัลลอฮฺ และใฝฝนที่จะเขาสวนสวรรค
ของพระองคแลว ชีวิตของเขาบนโลกนี้ ก็เต็มเปยมดวยความสิริมงคล หัวใจที่เบิกบาน มีชีวิตที่สดใสที่ไม
สามารถประเมินคาเปนตัวเลขได
งานสาธารณกุศลจึงเปนวัตถุประสงคหลักของสาสนอิสลามที่ประกาศโดยนบีมูฮัมมัด ดวยเหตุ
ดังกลาวอิสลามจึงเชิญชวนสูการกระทําความดีผานบทบัญญัติในอัลกุรอานและแบบอยาง(ซุนนะฮฺ) สรุปได
ดังนี้
1. อิสลามไดกําชับใหศรัทธาชนกระทําแตความดี ดังปรากฏในอัลกุรอานความวา
“และจงประกอบความดี หวังวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ” (อัลกุรอาน 22:77)
“และความดีใด ๆ ที่พวกเขากระทํา พวกเขาจะไมถูกปฏิเสธในความดีนั้นเปนอันขาด และอัลลอฮฺ
ทรงรูดีตอบรรดาผูที่ยําเกรง”(อัลกุรอาน 3:115)
2. อิสลามกําชับใหศรัทธาชนใชวาจาที่สุภาพออนโยน ดังปรากฏในอัลกุรอานความวา
“และจงพูดจาแกเพื่อนมนุษยอยางดี” (อัลกุรอาน 2:83)
นบีมูฮัมมัด กลาวไวความวา
“ผูใดที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺแลว เขาพึงใชวาจาที่ดีหรือนิ่งเสีย”
3. อิสลามกําชับใหมุสลิมเรงรีบในการกระทําความดี อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และพวกเจาจงรีบเรงกันไปสูการอภัยโทษจากพระเจาของพวกเจา และไปสูสวรรคซึ่งความกวาง
ของมันนั้น คือบรรดาชั้นฟาและแผนดิน โดยที่มันถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูที่ยําเกรง” (อัลกุรอาน 3:133)
อะบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา มีกลุมผูยากจนมาหานบีมูฮัมมัด  พรอมรองเรียนวา บุคคลที่ร่ํารวยสามารถ
กอบโกยผลบุญอันมากมาย และไดพํานักอยู ณ ชั้นสูงสุดในสวนสวรรค พวกเขาละหมาดเหมือนพวกเรา
ละหมาด พวกเขาถือศีลอดเหมือนกับเราถือศีลอด แตพวกเขามีทรัพยสมบัติอันเหลือเฟอในการทําหัจญ
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กระทําอุมเราะฮฺ ญิฮาดและการบริจาคทาน ในขณะที่พวกเราไมสามารถกระทําเชนนั้นได นบีมูฮัมมัด จึง
กลาววา “เอาไหมละ! ฉันจะบอกพวกทาน หากพวกทานปฏิบัติแลว พวกทานจะไดผลบุญมากกวาผูคนกอน
หนาพวกทานไมมีใครที่สามารถเทียบเคียงพวกทานและพวกทานจะเปนผูประเสริฐสุด เวนแตจะมีบุคคลที่
กระทําเหมือนพวกทาน ทานทั้งหลายจงกลาว ตัสบีหฺ (ﺎ ﹶﻥ ﺍﷲﺒﺤﺳ ) ตะหฺมีด( ﻟِﻠﻪﻤﺪ ﳊ
 )ﺍ ﹶและตักบีร(ﺒﺮﷲ ﹶﺃ ﹾﻛ
ُ )ﺍ
หลังละหมาดทุกครั้ง จํานวน 33 ครั้ง”
4. อิสลามเชิญชวนใหศรัทธาชนกระทําแตความดี อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และจงใหมีขึ้นในบรรดาพวกเจา ซึ่งคณะหนึ่งที่เชิญชวนไปสูความดีและใชใหกระทําสิ่งที่ชอบ
และหามปรามมิใหกระทําสิ่งที่มิชอบ และชนเหลานี้แหละคือผูไดรับความสําเร็จ” (อัลกุรอาน 3:104)
นบีมูฮัมมัด  กลาวไวความวา
“ผูใดที่ชี้แนะใหกระทําความดี เขาจะไดผลบุญเทียบเทากับผูที่ปฏิบัติความดีนั้น”
5. อิสลามสอนใหมุสลิมสงเสริมการกระทําความดี อัลกุรอานกลาวไวความวา
“เจาเห็นแลวมิใชหรือ ผูที่ปฏิเสธการตอบแทน นั่นก็คือผูที่ไมสนใจใยดีตอเด็กกําพรา และไม
สนับสนุนในการใหอาหารแกผูขัดสน” (อัลกุรอาน 107:1-3)
อัลกุรอานไดเลาถึงสาเหตุของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาที่ตองเขานรกวา
แทจริง เขามิไดศรัทธาตออัลลอฮฺผูยิ่งใหญ และเขามิไดสงเสริมใหอาหารแกคนขัดสน” (อัลกุรอาน
69:33-34)
อัลกุรอานไดประณามผูปฏิเสธศรัทธาวา
ความวา “มิใชเชนนั้นดอก แตวาพวกเจามิไดใหเกียรติแกเด็กกําพราตางหาก และพวกเจามิได
สงเสริมกันในการใหอาหารแกคนยากจนและขัดสน” (อัลกุรอาน 89:17-18)
อัลกุรอานขางตนสอนใหเรารูวา นอกจากอิสลามไดสั่งใชมุสลิมใหอาหารแกผูขัดสนแลว อิสลาม
ไดเพิ่มภารกิจแกมุสลิมดวยการกําชับใหเขาสนับสนุนและสงเสริมในการใหอาหารแกผูยากไรอีกดวย
6. อิสลามสอนใหมุสลิมมีความตั้งใจที่จะกระทําความดี
ผูใดที่ไมมีความสามารถที่จะกระทําความดี อิสลามเปดโอกาสใหเขาตั้งใจที่จะกระทําความดี เพราะ
การตั้งใจที่บริสุทธิ์ยอมประเสริฐกวาการกระทําที่มีนัยที่ไมดีแอบแฝงอยู ดังปรากฏในหะดีษที่นบีมูฮัมมัด
กลาวไวความวา “โลกใบนี้มีไวเพื่อคน 4 ประเภทไดแก 1) บาวที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานทรัพยสมบัติและ
ความรูใหแกเขา เขาเกรงกลัวอัลลอฮฺ  และกระชับสัมพันธไมตรีระหวางเพื่อนนุษยและเขารับรูสิทธิ
ของอัลลอฮฺ  ที่พึงให บุคคลผูนี้คือบุคคลที่ประเสริฐสุด 2) บาวที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานความรูแตไม
ประทานทรัพยสมบัติใหแกเขา เขาจึงตั้งใจอยางบริสุทธิ์และกลาววา “หากฉันมีทรัพยสมบัติแลว ฉันจะ
กระทําเหมือนกับคนๆ นั้น เขาจึงตั้งใจที่จะกระทําความดีตลอดเวลา ดังนั้นเขาทั้งสองคนไดรับผลบุญอยาง
เทาเทียมกัน 3) บาวที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานทรัพยสมบัติแตไมประทานความรู เขาจึงทําลายทรัพยสมบัติ
ของเขาโดยปราศจากความรู ไมเกรงกลัวอัลลอฮฺ  ไมกระชับสัมพันธไมตรีระหวางเพื่อนมนุษยและไม
รับรูสิทธิของอัลลอฮฺ  ที่พึงให บุคคลผูนั้นคือบุคคลที่ชั่วชาที่สุด และ 4) บาวที่อัลลอฮฺไมประทานทั้ง
ทรัพยสมบัติและความรู แตเขากลาววา “หากฉันมีทรัพยสมบัติ ฉันจะกระทําเยี่ยงคนๆ นั้น เขาจึงตั้งใจที่จะ
กระทําความชั่วอยูตลอดเวลา ดังนั้นเขาทั้งสองคนจะไดรับบาปอยางเทาเทียมกัน”
7. อิสลามสงเสริมใหกระทําความดี แมเพียงนอยนิด อัลกุรอานไดกลาวไวความวา
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“ดังนั้น ผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน” (อัลกุรอาน 99:7)
อัลลอฮฺ  ไดตรัสอีกความวา
“แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงอธรรมแมเพียงน้ําหนักเทาผงธุลี และถามันเปนสิ่งที่ดีอยางหนึ่งอยางใด
พระองคก็จะทรงเพิ่มพูนความดีนั้นเปนทวีคูณ และทรงประทานใหจากที่พระองค ซึ่งรางวัลอันใหญหลวง”
(อัลกุรอาน 4:40)
นบีมูฮัมมัด กลาวไวความวา
“การบริจาคจํานวน 1 ดิรฮัม มีคุณคาที่ประเสริฐกวา 100,000 ดิรฮัม” เหลาเศาะฮาบะฮฺจึงถามวา
ทําไมจึงเปนเชนนั้น? นบีมูฮัมมัด จึงตอบวา “ ผูชายคนหนึ่งมีเงินจํานวน 2 ดิรฮัม เขาไดบริจาคจํานวน 1
ดิรฮัม (ครึ่งหนึ่งของทรัพยสมบัติของเขา)ในขณะที่ชายคนหนึ่งไปที่กรุสมบัติของเขาและไดบริจาคจํานวน
100,000 ดิรฮัม”
8. อิสลามประณามคนที่ขัดขวางการทําความดี
การขัดขวางการกระทําความดีเปนสวนหนึ่งของผูที่มีนิสัยอันต่ําชาโสมม ดังอัลกุรอานกลาวไว
ความวา
“และเจาอยาปฏิบัติตามทุกคนที่เปนนักสาบานที่ต่ําชา ผูนินทาตระเวนใสรายผูอื่น ผูขัดขวางการทํา
ความดี ผูอธรรมลวงละเมิดและกระทําบาป” (อัลกุรอาน 68:10-12)
อัลลอฮฺ  ไดตรัสอีกความวา
“เจาทั้งสอง(2 มะลาอิกะฮฺ) จงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธา และดื้อรั้นลงในนรกญะฮันนัม ผูขัดขวาง
การทําดี ผูฝาฝนและเคลือบแลง(ในวันปรโลก)” (อัลกุรอาน 50:24-25)
9. อิสลามสงเสริมสูการกระทําความดี อัลกุรอานกลาวไวความวา
“และพวกเจาจงชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนคุณธรรมและความยําเกรง และจงอยาชวยกันในสิ่งที่เปน
บาปและเปนศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรุนแรงในการลงโทษ” (อัลกุ
รอาน 5:2)
นบีมูฮัมมัด  กลาวไวความวา
“อุปมาผูศรัทธาดวยกัน อุปมัยดั่งอาคารหลังหนึ่งที่ทุกสวนตางค้ําจุนซึ่งกันและกัน” และนบีมูฮัม
มัดไดสอดนิ้วมือทั้งสองขางของทานเขาดวยกัน
10. ผูที่มีสวนรวมในการทําความดี ยอมไดรับผลบุญอยางเทาเทียมกัน
ทานหญิงอาอิชะฮฺเลาวา นบีมูฮัมมัด  กลาววา “หากหญิงคนหนึ่งบริจาคอาหารที่มีประโยชนที่มี
อยูในบานของนาง นางจะไดรับผลบุญจากการที่นางบริจาคไว สามีของนางก็จะไดรับผลบุญเนื่องจากเขา
เปนผูแสวงหา และคนใชในบานก็จะไดผลบุญเชนเดียวกัน(เนื่องจากมีสวนรวมในการทําความดี) ทั้ง 3 คน
จะไดรับผลบุญอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการลดหยอนแตอยางใด”
เชนเดียวกันกับผูที่ทํางานในองคกรสาธารณกุศลตางๆ ถึงแมเขาจะทํางานโดยรับเงินเดือนประจํา
หรือคาตอบแทนอื่นๆ หากเขามีความตั้งใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ  แลว เขาจะไดรับผลบุญเชนเดียวกันกับ
ผูบริจาคทุกประการ
คุณลักษณะเฉพาะของงานสาธารณกุศลในอิสลาม
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งานสาธารณกุศลในอิสลามมีคุณลักษณะเฉพาะสรุปไดดังนี้
1. มีความครอบคลุม
งานสาธารณกุศลในอิสลาม มีอาณาบริเวณและเนื้อที่กวางขวางที่ครอบคลุมทุกอยางที่เปนความดี
อิสลามสอนใหมุสลิมปฏิบัติความดีแกทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกบรรดาผูที่ตองการไดรับความชวยเหลือ
ไมวาคนๆ นั้นจะอยูใกลหรือไกล เปนมิตรหรือศัตรู มุสลิมหรือชนตางศาสนิก มนุษยหรือสิงสาราสัตว
มุสลิมไมไดรับอนุญาตใหวางกรอบการกระทําความดีเฉพาะแกพวกพองหรือญาติสนิทเทานั้น
ความโกรธแคนและความเปนศัตรูไมสามารถเปนกําแพงสกัดกั้นมิใหมุสลิมปฏิบัติความดี มุสลิมจึงเปน
บุคคลที่แผเมตตาแกทุกสรรพสิ่ง ดังนบีมูฮัมมัด  กลาวไวความวา
“จะไมมีสิทธิ์เขาสวรรค เวนแตผูที่มีจิตใจโอบออมอารี บรรดาเศาะฮาบะฮฺจึงกลาววา พวกเราทุกคน
มีจิตใจที่โอบออมอารีอยูแลว นบีมูฮัมมัดจึงกลาววา แทจริง มิใชเปนการโอบออมอารีแกบรรดาญาติสนิท
มิตรสหายเทานั้น แตเปนการโอบออมอารีที่ครอบคลุมทุกสิ่ง”
อิสลามสอนใหมุสลิมกระทําความดี แมตอชนตางศาสนิก อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“อัลลอฮฺ มิไดทรงหามพวกเจาในการที่พวกเจาจะทําความดีและใหความยุติธรรมแกบรรดาผูที่มิได
ตอตานพวกเจาในเรื่องศาสนาและพวกเขามิไดขับไลพวกเจาออกจากบานเรือนของพวกเจา แทจริง อัลลอฮฺ
ทรงรักผูมีความยุติธรรม” (อัลกุรอาน 60:8)
อัลลอฮฺไดตรัสอีกความวา
“และพวกเขาใหอาหารเนื่องดวยความรักตอพระองคแกคนยากจน เด็กกําพราและเชลยศึก” (อัลกุ
รอาน 76:8)
สังเกตุไดวา อัลกุรอานกําชับใหมุสลิมกระทําความดี แมแตกับเชลยสงคราม และถือวาการกระทํา
ดังกลาว เปนคุณสมบัติของบรรดาศรัทธาชนที่แทจริง
อิสลามสอนใหมุสลิมกระทําความดีแมตอสิงสาราสัตว โดยเฉพาะสัตวเลี้ยงเพื่อบริโภคหรือใชงาน
ดังนบีมูฮัมมัด  กลาวไวความวา “ทานทั้งหลายจงยําเกรงอัลลอฮฺดวยการทําความดีแกสัตวเลี้ยง จงขับขี่
มันดวยดี และจงบริโภคมันดวยดี”
อิสลามสอนใหมุสลิมกระทําความดีแมตอแมว สุนัขและสัตวอื่นๆ และระบุวาการกระทําความดีตอ
สัตวดังกลาว เปนสาเหตุหนึ่งของการเขาสวรรค ในขณะที่การทํารายหรือกระทําทารุณสัตว เปนสาเหตุแหง
ความพิโรธของอัลลอฮฺ จนทําใหคนนั้นตองถูกทรมานในขุมนรก ( ขออัลลอฮฺทรงคุมครอง )
2. มีความหลากหลาย
ความดีมีมากมายหลายประเภท ดังนั้นมุสลิมทั้งปจเจกหรือองคกรไมควรจํากัดความดีเพียงมิติเดียว
ที่คับแคบ แตเขาตองพยายามหาวิธีการทําความดีที่หลากหลายแบบองครวมครบวงจร ตามความตองการของ
สังคมและกําลังความสามารถของแตละคน
ในบางครั้งเขาอาจทําความดีดวยการบริจาคทรัพยสมบัติ ใหอาหาร มอบเสื้อผาเครื่องนุงหมหรือ
บริจาคความดีที่เปนรูปธรรมทั้งหลาย
ในบางครั้งเขาอาจทําความดีเชิงนามธรรม อาทิใหการสั่งสอนอบรม และทําความเขาใจในศาสนา
สรางรอยยิ้มใหแกเพื่อนมนุษย ผอนทุกขคลายกังวล ซับน้ําตาแกผูตกทุกขไดยาก ใหกําลังใจ ใหความหวังใน
ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ขจัดความทอแทสิ้นหวัง ในบางครั้งเขาอาจบริจาคทรัพยสินเงินทอง ใหยืม
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สิ่งของหรือเงินแกผูที่เดือดรอน ซึ่งนบีมูฮัมมัด ไดสอนวาผลบุญของการใหยืมมีมากกวาการบริจาคทาน
เสียอีก
ในบางครั้งเขาอาจบริจาคเวลาและความคิดหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเชนแพทย วิศวกรหรือ
ผูเชี่ยวชาญดานอื่นๆ ซึ่งอาจจะบริจาคเวลาเพียง 1 ชั่วโมงตอ 1 สัปดาห หรือ 10 วันใน 1 ปเพื่องานสาธารณ
กุศล เพราะในบางกรณี การบริจาคเวลาและทรัพยสินทางปญญาหรือความเชี่ยวชาญ มีประโยชนและเปนที่
ตองการมากกวาการบริจาคทรัพยสินเงินทองดวยซ้ําไป
ในบางครั้งเขาอาจจะไกลเกลี่ยคูกรณีที่บาดหมางกัน สั่งใชกระทําความดีและหามปรามความชั่ว
หรือการบริจาคดวยคําพูดที่ไพเราะหรือแมแตเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลบนทองถนนที่สรางความเดือดรอนแกผู
เดินทาง
มีหะดีษบทหนึ่งความวา อะบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ฉันไดยินนบีมูฮัมมัด  กลาววา “ แทจริงฉันเห็น
ชายคนหนึ่งกําลังกลิ้งตัวอยางมีความสุขในสวรรค เนื่องจากเขาเคยตัดทิ้งตนไมที่ลมทับบนถนน เพื่อมิให
สรางความเดือดรอนแกผูคนที่สัญจรไปมา” (รายงานโดยมุสลิม)
มีหะดีษที่เลาโดยอะบูซัรความวา “ฉันถามรสูลุลเลาะฮฺวาอะไรหรือที่ทําใหคนๆ หนึ่งรอดพนจาก
ไฟนรก นบีตอบวาศรัทธาตออัลลอฮฺ”
ฉันถามวา : โอนบีจําเปนตองมีอะมัล(การปฏิบัติ)พรอมกับการศรัทธาดวยหรือ?
นบีตอบวา : ทานจงบริจาคทรัพยสมบัติเล็กๆ นอยๆ จากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานแกทาน
อะบูซัรถามวา : หากเขาเปนคนอนาถาที่ไมสามารถบริจาคสิ่งเล็กๆ นอยๆ เลย
นบีตอบวา : จงสั่งใชในความดี และหามปรามความชั่ว
อะบูซัรถามวา : หากเขาไมมีความสามารถสั่งใชความดีและหามปรามความชั่ว
นบีตอบวา : จงชวยเหลือคนอื่นในการงานที่เขาถนัด
อะบูซัรถามวา : หากไมมีงานที่เขาถนัด
นบีตอบวา : จงชวยเหลือผูถูกรังแกอยางอธรรม
อะบูซัรถามวา : โอนบี หากเขาเปนผูออนแอไมสามารถชวยเหลือผูถูกรังแกอยางอธรรม
นบีตอบวา : จงหวังในสิ่งดีๆ แกเพื่อนของเขาและจงยับยั้งการกระทําที่สรางความเดือดรอนแก
เพื่อนมนุษย
อะบูซัรถามวา : โอรสูลุลเลาะฮฺ! หากเขากระทําดังกลาวเขาจะเขาสวรรคไดหรือไม
นบีตอบวา : ไมมีศรัทธาชนคนใดที่กระทําอยางใดอยางหนึ่งจากการกระทําดังกลาว เวนแตสิ่งนั้น
จะนําพาเขาเขาสูสวนสวรรค
3. มีความตอเนื่อง
คุณลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของงานสาธารณกุศลในอิสลามคือ มีความตอเนื่อง ทั้งนี้การทํา
ความดีของมุสลิมจะมีความเกี่ยวเนื่องกับความศรัทธาและความเปนมุสลิมของเขา ซึ่งเขาจําเปนตองปฏิบัติ
เมื่อถึงเวลาที่อิสลามบังคับใหกระทํา เชน การจายซะกาตทรัพยสมบัติเมื่อครบจํานวนและเวลาที่กําหนด การ
จายซะกาตฟฏเราะฮฺเมื่อถึงวันรายอฟฏรี ในขณะเดียวกันมุสลิมมีหนาที่ใหความชวยเหลือแกผตู กทุกขไดยาก
โดยไมมีความเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนเวลา เชน การทําความดีแกเพื่อนบาน ญาติสนิทมิตรสหาย การอุปถัมภ
ชวยเหลือผูขัดสนและเด็กกําพรา ใหอาหารแกเพื่อนบานที่กําลังหิวโหย ดังที่นบีมูฮัมมัด กลาวไวความวา
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“จะไมเปนผูศรัทธาสําหรับผูคนที่นอนหลับในเวลากลางคืนในสภาพที่อิ่มหนํา ทั้งๆที่เขารูวามีเพื่อนบาน
กําลังหิวโหยอยู”
เชนเดียวกันกับการใหพํานักพักพิงแกผูเดินทาง ใหเกียรติและดูแลแขกผูมาเยี่ยมมาเยือน ใหความ
ชวยเหลือแกผูเดือดรอนและการทําความดีอื่นๆ อีกมากมายที่เปดกวางสําหรับมุสลิมแขงขันในการสะสม
แตมแหงความดีเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ มุสลิมทุกคนจึงใฝฝนที่จะกระทําแตความดี ไมวา
ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ความตั้งใจอยางมุงมั่นหรือการเชิญชวนและเสนอแนะคนอื่นให
ปฏิบัติความดี ซึ่งทุกฝายลวนไดรับผลบุญจากอัลลอฮฺอยางเทาเทียมกัน
คุณคาการทํางานในอิสลาม มิใชประเมินดานปริมาณที่มากมายเพียงอยางเดียว อัลลอฮฺ  จะทรง
ตอบแทนคุณงามความดีที่ไดปฏิบัติแมเพียงเล็กนอยก็ตาม ดังอัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“ดังนั้นผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน” (อัลกุรอาน 99:7)
บรรดาเศาะฮาบะฮฺเคยบริจาคทานเสี้ยวหนึ่งของลูกอินทผาลัมหรือองุนเม็ดหนึ่ง พรอมกลาววา อินท
ผาลัมหรือองุนเม็ดนี้ประกอบดวยละอองธุลีอันมากมายที่เราจะตองไดรับผลบุญในวันแหงการตอบแทน
อิบนุมัสอูดเลาวา นบีมูฮัมมัด กลาววา “ทานทั้งหลายมีหนาที่ปองกันตัวเองจากไฟนรก แมดวย
การบริจาคเสี้ยวหนึ่งของลูกอินทผาลัม”
บางคนสรางเงื่อนไขใหแกตนเองในการทํางานสาธารณกุศลโดยยึดเงื่อนเวลาเปนตัวกําหนด อาทิ
ชวงที่เปนนักศึกษา ชวงที่ยังไมมีครอบครัว ชวงที่ยังไมมีภาระ ชวงที่สุขสบาย ชวงที่อยูในตําแหนงที่ดีๆหรือ
ชวงหลังเกษียณ เมื่อยังไมถึงหรือสิ้นสุดเงื่อนเวลาดังกลาวแลว เขาก็จะหันหลังกับงานสาธารณกุศลอยาง
สิ้นเชิง แตสําหรับมุสลิมผูเปยมศรัทธาแลว งานสาธารณกุศลคือสวนหนึ่งของชีวิตเขาที่ขาดชวงไมได เขา
พยายามทํางานดานสาธารณกุศลตราบใดที่มีกําลังความสามารถและโอกาสที่เอื้ออํานวยแมวาเขาจะอยูใน
สถานการณใดก็ตาม
4. มีแรงจูงใจอันสูงสง
คุณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของการทํ า งานสาธารณกุ ศ ลในอิ ส ลามที่ สํ า คั ญ อีก ประการหนึ่ ง คื อ ความมี
แรงจูงใจอันสูงสงที่ชวยผลักดันใหมุสลิมยอมอุทิศตนทํางานดวยความสมัครใจ มีใจสาธารณะ ยึดมั่นใน
หลักการการทําความดีอยางเสมอตนเสมอปลาย ไมหวั่นไหวตอสิ่งทาทายและบททดสอบ มีความมุงมั่นใฝ
สัมฤทธิ์ทํางานสูความสําเร็จโดยไมรูจักเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหนาย สวนหนึ่งของแรงจูงใจอันสูงสงดังกลาว
ไดแก
4.1 แสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
ประการแรกที่เปนแรงจูงใจที่สําคัญสําหรับมุสลิมในการทํางานสาธารณกุศลคือ การแสวงหาความ
โปรดปรานและความพึงพอใจจากอัลลอฮฺ ดังอัลกุรอาน กลาวไวความวา
“และพวกเขาใหอาหารเนื่องดวยความรักตอพระองคแกคนยากจน เด็กกําพราและเชลยศึก (พวก
เขากลาววา) แทจริงเราใหอาหารแกพวกทาน โดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เรามิไดหวังการตอบ
แทนและการขอบคุณจากพวกทานแตประการใด” (อัลกุรอาน 76:8-9)
อัลลอฮฺ  ไดตรัสอีกความวา
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“และอุปมาบรรดาผูที่บริจาคทรัพยของพวกเขา เพื่อแสวงหาความพึงใจของอัลลอฮฺ และเพื่อใหเกิด
ความมั่นคงแกตัวของพวกเขาเองนั้น ดังอุปมัยสวนแหงหนึ่ง ณ ที่เนินสูง ซึ่งมีฝนหนักประสบแกมัน แลว
มันก็นํามาซึ่งผลของมันสองเทา แตถามิไดมีฝนหนักประสบแกมัน ก็มีฝนปรอยๆ และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นใน
สิ่งที่พวกเจากระทํากันอยู” (อัลกุรอาน 2:265)
สวนหนึ่งของการแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  คือ ความใฝฝนที่จะเปนสวนหนึ่งของ
ชาวสวรรค การไดรับผลบุญและความสุขสบายในสวรรคแหลงพํานักอันนิรันดร ดังปรากฏในหะดีษกุดซีย
ที่อัลลอฮฺ  ตรัสวา “ฉันไดเตรียมสําหรับบาวที่ดีของฉันในสวรรค ดวยการตอบแทนที่มนุษยไมเคย
ประจักษดวยสายตา ไมเคยสดับรับฟงดวยหู และไมเคยคาดคิดโดยจินตนาการ จงอานอัลกุรอานความวา
“ดังนั้น จึงไมมีชีวิตใดรูการตอบแทนที่ถูกซอนไวสําหรับพวกเขา ใหเปนที่รื่นรมยแกสายตา เปน
การตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว” (32:17)
มุสลิมทุกคนใฝฝนที่จะเขาสวรรคซึ่งมิใชเปนเพียงพํานักแหงความรื่นรมยหรรษาที่สามารถสําผัส
ไดเทานั้น แตยังเปนวิมานแหงความโปรดปรานอันยิ่งใหญของอัลลอฮฺ  ดังอัลกุรอานกลาวไวความวา
“อัลลอฮฺไดทรงสัญญาแกบรรดามุมินชายและบรรดามุมินหญิง ซึ่งบรรดาสวนสวรรค ซึ่งมีแมน้ํา
หลายสายไหลอยูภายใตสวนสวรรคเหลานั้น โดยที่พวกเขาจะอยูในนั้นตลอดกาล และบรรดาสถานที่พํานัก
อันดีซึ่งอยูในบรรดาสวนสวรรคแหงความวัฒนาสถาพร และความโปรดปรานจากอัลลอฮฺนั้นใหญกวา นั่น
คือชัยชนะอันใหญหลวง” (อัลกุรอาน 9:72)
แรงจูงใจดานจิตวิญญาณอันสูงสงเชนนี้เปนแรงผลักดันใหบรรดาเศาะฮาบะฮฺเรงรีบการกระทํา
ความดีภายหลังจากพวกเขาไดสดับรับฟงอัลกุรอานที่เชิญชวนใหกระทําความดี โดยไมแสดงอาการหวง
แหนทรัพยสมบัติที่เปนเพียงสิ่งครอบครองนอกกายแตอยางใด ประการเดียวที่เปนความใฝฝนขอกพวกเขา
คือการไดรับการตอบแทนอันนิรันดรจากอัลลอฮฺ  ดังปรากฏในหะดีษที่เลาโดยอะนัสความวา
“อะบูฏ็อลหะฮฺเปนชาวอันศ็อรผูมีสวนอินทผาลัมมากที่สุด และสวนอินทผาลัมที่เขารักและหวง
แหนมากที่สุดคือสวนที่ชื่อวา บัยรุหาอฺ ซึ่งตั้งอยูดานหนาของมัสยิดนบี นบีมูฮัมมัดเคยเขาในสวนและดื่มน้ํา
อันใสสะอาดจากสวนดังกลาว หลังจากที่อายะฮฺอัลกุรอานถูกประทานลงมาความวา
“พวกเจาจะไมไดคุณธรรมเลยจนกวาพวกเจาจะบริจาคจากสิ่งที่พวกเจาชอบ และสิ่งใดที่พวกเจา
บริจาคไป แทจริงอัลลอฮฺทรงรูในสิ่งนั้นดี” (อัลกุรอาน 3/92) อะบูฏ็อลหะฮฺจึงรีบไปหานบีมูฮัมมัด พรอม
กลาววา โอรสูลุลเลาะฮฺ อัลลอฮฺ ไดตรัสความวา “พวกเจาจะไมไดคุณธรรมเลยจนกวาพวกเจาจะบริจาค
จากสิ่งที่พวกเจาชอบ” สวนที่ฉันรักและหวงแหนมากที่สุดคือสวนบัยรุหาอฺ ดังนั้นฉันบริจาคสวนนี้โดยหวัง
ในความดีและเก็บรักษา ณ อัลลอฮฺ ทานจงใชประโยชนจากสวนนี้ตามที่ทานเห็นควรเถิด นบีมูฮัมมัดจึงตอบ
ดวยความดีใจวา “นับเปนทรัพยสมบัติที่มีกําไร นับเปนทรัพยสมบัติที่มีกําไร”
4.2 แรงจูงใจดานจริยธรรม
อัลกุรอานไดสรางแรงจูงใจอันสําคัญสําหรับมุสลิมที่ทํางานดานสาธารณกุศลดวยการเรียกวาพวก
เขาเปนบรรดาผูยําเกรง เปนผูศรัทธาที่แทจริง เปนผูมีสติปญญา เปนผูกระทําความดี และเปนบรรดาคนดี
ดังอัลกุรอานกลาวไวความวา
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“คัมภีรนี้ ไมมีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เปนทางนําสําหรับบรรดาผูยําเกรงเทานั้น คือบรรดาผูศรัทธา
ตอสิ่งเรนลับและดํารงไวซึ่งการละหมาด และสวนหนึ่งจากสิ่งที่เราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเขานั้น พวก
เขาก็บริจาค” (อัลกุรอาน 2:2-3)
อัลลอฮฺไดตรัสอีกความวา
“คือบรรดาผูที่ดํารงไวซึ่งการละหมาดและสวนหนึ่งจากสิ่งที่เราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเขา
พวกเขาก็บริจาค ชนเหลานี้แหละพวกเขาคือ ผูศรัทธาอยางแทจริง โดยที่พวกเขาจะไดรับหลายชั้น ณ พระ
เจาของพวกเขา และจะไดรับการอภัยโทษและปจจัยยังชีพอันมากมาย” (อัลกุรอาน 8:3-4)
อัลลอฮฺไดตรัสอีกความวา
“ และบรรดาผูอดทนโดยหวังพระพักตร (ความโปรดปราน) ของพระเจาของพวกเขา และดํารงการ
ละหมาดและบริจาคสิ่งที่เราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเขา โดยซอนเรนและเปดเผย และพวกเขาขจัด
ความชั่วดวยความดี ชนเหลานั้นสําหรับพวกเขาคือที่พํานักในบั้นปลายที่ดี” (อัลกุรอาน 13:22)
อัลลอฮฺ  ไดตรัสอีกความวา
และในทรัพยสมบัติของพวกเขาจัดไวเปนสวนของผูเอยขอ และผูไมเอยขอ” (อัลกุรอาน 51:19)
มุสลิมทุกคนใฝฝนที่จะพัฒนาตนเองใหเปนหนึ่งในจํานวนผูคนที่อัลกุรอานไดกลาวพาดพิงขางตน
ทั้งนี้เพื่อยกระดับตนเองเขาสูการเปนศรัทธาชนที่แทจริงที่จะไดรับการตอบแทนที่ยั่งยืนจากอัลลอฮฺ
4.3 มีความสิริมงคล(บะเราะกะฮฺ)และไดรับตอบแทนบนโลกนี้
เนื่องจากอิสลามเปนศาสนาที่กําหนดเปาหมายใหแกมุสลิมใชชีวิตที่สามารถรวบรวม 2 ความดีงาม
ทั้งความดีงามบนโลกนี้และความดีงามในปรโลก ดังนั้น นอกเหนือจากการที่มุสลิมใฝฝนที่จะไดรับความดี
งามในปรโลกแลว เขาก็จะไดรับอานิสงสบนโลกนี้ดวยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความบะเราะกะฮฺ(สิริ
มงคล)ในชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว ทรัพยสินเงินทอง และการไดรับการตอบแทนจากอัลลอฮฺอยางคุมคา
ดังอัลกุรอานกลาวไวความวา
“และหากวาชาวเมืองนั้นไดศรัทธากันและมีความยําเกรงแลวไซร แนนอนเราก็เปดใหแกพวกเขา
ซึ่งบรรดาความบะเราะกะฮฺ(สิริมงคล)จากฟากฟาและแผนดิน” (อัลกุรอาน 7:96)
อัลลอฮฺ  ไดตรัสอีกความวา
“และผูใดยําเกรงอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงหาทางออกใหแกเขาและจะทรงประทานปจจัยยังชีพแก
เขาจากแหลงที่เขามิไดคาดคิด และผูใดมอบหมายแดอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงเปนผูพอเพียงแกเขา”(65:2-3)
อัลลอฮฺไดตรัสอีกความวา
“และอันใดที่พวกเจาบริจาคจากสิ่งใดก็ดี พระองคจะทรงทดแทนมัน และพระองคนั้นทรงเปนผูดี
เลิศแหงบรรดาผูประทานปจจัยยังชีพ” (34:39)
นบีมูฮัมมัดกลาวไวความวา
“ทุกๆ เชาของบาวทุกคน จะมีมะลาอิกะฮฺ(เทวทูต) 2 มะลาอิกะฮฺ ลงมาโดยมะลาอิกะฮฺหนึ่งจะกลาว
วา โออัลลอฮฺขอไดโปรดประทานสิ่งทดแทนสําหรับผูบริจาคดวยเถิด ในขณะที่มะลาอิกะฮฺหนึ่งกลาววา
โออัลลอฮฺขอไดโปรดประทานความพินาศแกผูตระหนี่ขี้เหนียวดวยเถิด”
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กวีอาหรับไดกลาวไวความวา
“จงบอกฉัน ผูบริจาคใจบุญคนไหนบางที่หมดตัวเยี่ยงยาจกอนาถา
และจงบอกฉัน ผูตระหนี่ขี้เหนียวคนใดบางที่มีชีวิตค้ําฟาชั่วนิรันดร”
การตอบแทนความดีงามบนโลกนี้มีลักษณะที่หลากหลาย เชน การปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ การมี
สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณและแข็งแรง การมีหัวใจที่เบิกบาน มีครอบครัวที่เปยมสุข การมีลูกหลานทีด่ แี ละ
ประสบผลสําเร็จ มีทรัพยสินเงินทองที่เพียงพอและไมสรางความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น ใชชีวิตอยางมี
ความสุขและมีคุณภาพ ดังอัลกุรอานกลาวไวความวา
ผูใดปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเปนผูศรัทธา ดังนั้นเราจะให
เขาดํารงชีวิตที่ดี และแนนอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกวาที่พวกเขาไดเคยกระทํา
ไว” (อัลกุรอาน 16:97)
มุสลิมจะไมใชชีวติ อยางคับแคนและเศราหมอง ถูกรุมเราดวยสารพันปญหาและจมปลักในความอับ
จนที่ไมสามารถหาทางออกได ดังที่อัลกุรอานกลาวไวความวา
และผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับเขาคือ การมีชีวิตอยูอยางคับแคนและเราจะให
เขาฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (อัลกุรอาน 20:124)
ดังนั้นมุสลิมไมวาในระดับปจเจก ครอบครัว สังคม องคกรและประชาชาติ จึงเปนสัญลักษณแหง
ความดีที่สามารถสัมผัสไดในโลกแหงความเปนจริง เปนวิถีชีวิตที่เคียงคูกับความเปนมุสลิมที่แทจริงที่แยก
ออกจากกันไมได มุสลิมกับความดีเปรียบเสมือนดานสองดานของเหรียญอันเดียวกัน ที่หากปราศจากดาน
ใดดานหนึ่ง ก็จะกลายเปนเศษเงินที่หมดคุณคาและไรความหมายโดยปริยาย
3.7 สิทธิมนุษยชนในอิสลาม
บทนํา
บทความนี้จะกลาวถึงแนวคิดเบื้องตนในอิสลามที่วาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งถึงแมอิสลามไมไดราง
ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนการเฉพาะ แตอิสลามไดกาวล้ําประชาคมโลกและใหความสําคัญกับสิทธิ
มนุษยชนที่ซึมซับเขาไปในจิตสํานึกและการศรัทธาพรอมการประยุกตใชในภาคปฏิบัติในฐานะที่เปนสวน
หนึ่งของ การเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) ตออัลลอฮฺ และเปนดัชนีชี้วัดของการเปนมุสลิมที่ดี
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไดกําเนิดเปนทางการครั้งแรกในคริสตศตวรรษที่ ๑๓ (หลังจากการ
เผยแผศาสนาอิสลามนานถึง ๗ ศตวรรษ) อันสืบเนื่องมาจากการปฏิรูปชนชั้นในยุโรป ตอมาไดมีการ
วิวัฒนาการในสหรัฐอเมริกา ในศตวรรษที่ ๑๘ เพื่อเปนการปองกันการเหยียดผิว การตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐและการปองกันความอยุติธรรมในสังคม จนกระทั่งไดมีการยกยองวา ศตวรรษที่ ๑๘ คือ ศตวรรษ
แหงสิทธิมนุษยชน
องคกรสิทธิมนุษยชนไดรับการกอตั้งครั้งแรกโดยสหประชาชาติในป ค.ศ.๑๙๔๕ และในป ค.ศ.
๑๙๔๘ ไดมีการประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หลังจากประชาคมโลกไดตกเปนเหยื่อความ
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รุนแรงจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยที่สมัชชาสหประชาชาติไดใหการรับรองและประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๐
ธันวาคม ๑๙๔๘ ซึ่งถือเปนวันสิทธิมนุษยชนสากลนับแตนั้นมา ประกอบดวยขอความ 30 ขอ มีเนื้อหา
แบงเปน 4 สวน ไดแก
สวนแรก เปนคําปรารภ และขอ 1 และขอ 2 กลาวถึงหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนที่วามนุษยมี
สิทธิติดตัวตั้งแตเกิด มนุษยมีศักดิ์ศรี มีความเสมอภาคกัน ดังนั้นจึงหามเลือกปฏิบัติตอมนุษยและควรปฏิบัติ
ตอกันเสมือนเปนพี่นอง สิทธิมนุษยชนนี้เปนสิ่งที่ไมสามารถโอนใหแกกันได จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลทุก
ประเทศที่จะสรางหลักประกันแกทุกชีวิตดวยการเคารพหลักการของสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้
เพื่อใหสิทธิมนุษยชนเปนมาตรฐานรวมกันสําหรับการปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ อันจะเปนพื้นฐานแหงเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก
สวนที่สอง กลาวถึงสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) ปรากฏใน
ขอ ถึงขอ สิทธิดังกลาวประกอบดวย สิทธิในชีวิต เสรีภาพความมั่นคงในชีวิต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เสรีภาพในความเปนสวนตัว เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก เสรีภาพสื่อมวลชน ในการ
ชุมนุม การสมาคมรวมกลุม และสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมือง และการเขาถึงบริการสาธารณะ
สวนที่สาม กลาวถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economic Social and Cultural
Rights) สิ ท ธิ ดั ง กล า วเริ่ ม ตั้ ง แต ข อ ถึ ง ข อ ได แ ก สิ ท ธิ ใ นการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรของรั ฐ และได รั บ ผลทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนตอการพัฒนาตนเอง สิทธิในการศึกษา สิทธิในดานแรงงาน สิทธิใน
มาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ สิทธิในสวัสดิการสังคม การคุมครองแมและเด็ก สิทธิในการไดรับความ
คุมครองทางวัฒนธรรม ศิลป ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
สวนที่สี่ กลาวถึงหนาที่ของบุคคล สังคมและรัฐ โดยการที่จะตองดําเนินการสรางหลักประกันใหมี
การคุมครองสิ ทธิที่ปรากฏในปฏิญญานี้ใหไดรับการปฏิบัติอยางจริงจัง หามรัฐกระทําการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจํากัดสิทธิของบุคคล มิใหใชสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิของผูอื่น สังคมและโลก สิทธิเหลานี้
ปรากฏอยูในขอ28 ถึงขอ 30
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ประเทศไทยได เ ป น ภาคี ข องปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และสิ ท ธิ ดั ง กล า วได รั บ การ
คุมครองอยางเต็มที่โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ และพ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมี ค ณะกรรมการ ๑๑ ทาน ทํา หน าที่ในการรับ เรื่องรองทุ ก ข แ ละ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทําการไกลเกลี่ย หรือเสนอมาตรการในการแกปญหาที่เหมาะสม อีกทั้ง
ยังมีหนาที่เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฏมายตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน ภารกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมการศึกษา การวิจัย และเผยแพร
ความรูดานสิทธิมนุษยชน
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ในปจจุบันนี้ มีองคกรสิทธิมนุษยชนและองคกรภาคประชาชนในประเทศจํานวนมาก ซึ่งทํางาน
ชวยเหลือประชาชนทั้งการเสนอแนวทางแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ ทั้งในระดับนโยบายและการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและหาทางแกไขปญหาเทาที่สามารถจะกระทําได แตนั้นไมได
หมายความวา ในสังคมไทยจะปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งปวง ยังตองอาศัยพลังจากประชาชนใน
สังคม ที่จะดําเนินการเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิเสรีภาพของตนเองและชุมชน จึงจะเปนการสรางความ
สงบสุขของบานเมืองได
สิทธิมนุษยชนในอิสลาม
อิ ส ลามได ใ ห เ กี ย รติ แ ก ม นุ ษ ย และยกย อ งมนุ ษ ย โ ดยถื อ ว า มนุ ษ ย คื อ ผู ถู ก สร า งที่ ส มบู ร ณ แ ละ
เพียบพรอมที่สุด มนุษยจึงถูกแบกภาระใหทําหนาที่เปนผูแทนของพระเจาในการจรรโลงและพัฒนาโลกนี้
ใหถูกตองตามครรลองและสอดคลองกับสัญชาติญาณอันดั้งเดิมของมนุษยโดยที่ อัลลอฮฺ ไดทรงสราง
ทุกสรรพสิ่งเพื่ออํานวยความสะดวกแกมนุษยในการทําหนาที่อันทรงเกียรตินี้อยางสมบูรณที่สุด
อัลลอฮฺ จึงไดกําหนดบทบัญญัติใหแกมนุษยยึดเปนแนวปฏิบัติ พระองคไดประทานคัมภีรเพื่อ
เป น ธรรมนู ญ ชี วิ ต และได ส ง ศาสนทู ต เพื่ อ เป น แบบอย า งสํ า หรั บ มนุ ษ ย ใ นการนํ า คํ า สอนดั ง กล า วมา
ประยุกตใชในชีวิติประจําวัน บทบัญญัติและคําสอนของอิสลามลวนแลวแตมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและ
คุมครองผลประโยชนของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองปจจัยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยทั้ง ๕
ประการ คือ การคุมครองศาสนา การคุมครองชีวิต การคุมครองสติปญญา การคุมครองพันธุกรรมหรือ
ศักดิ์ศรี และการคุมครองทรัพยสิน
สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงมีคุณลักษณะเฉพาะที่พอสรุปไดดังนี้
1) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเปน สว นหนึ่งของหลั กความเชื่อในอิสลาม มีความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวของกับความสัมพันธของมนุษยที่พึงมีตอพระเจา ตอตนเอง เพื่อนรวมโลก และสิ่งแวดลอมรอบตัว
2) สิทธิมนุษยชนในอิสลามเปนพรอันประเสริฐและความกรุณาของพระเจาที่มอบใหแกมนุษย
เปนคําวิวรณจากพระเจาผานศาสนทูตแหงพระองค สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงไมใชเปนการเรียกรองเพื่อ
ตอบสนองกระแสสังคม หรือเสียงสะทอนของผูที่เสียเปรียบหรือไดเปรียบจากความขัดแยงตางๆในสังคม
3) สิทธิมนุษยชนในอิสลามมีขอบเขตครอบคลุมมนุษยชาติทั้งมวล โดยไมกําหนดเสนแบงดาน
สัญชาติ เชื้อชาติ เผาพันธุ หรือประเทศใดเปนการเฉพาะ แตมีเนื้อหาขอบเขตและปริมณฑลกวางขวาง
ใหญโต ตั้งแตเรื่องการศรัทธาในระดับจิตสํานึกไปจนถึงโครงสรางทางสังคม และการกําหนดนโยบายใน
ระดับประเทศและนานาชาติที่ครอบคลุมมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย
4) สิทธิมนุษยชนในอิสลาม คือ พฤติกรรมที่เปนขอเท็จจริงที่ซึมซับอยูในจิตสํานึกของมนุษยและ
พร อ มแสดงออกมาในภาคปฏิ บั ติ ซึ่งถื อ เปน ส ว นหนึ่งของการนอมรับ คําบัญชาของอั ลลอฮฺ โดยไม
จําเปนตองอาศัยอํานาจกฏหมายหรือขอตกลงทางสังคมบังคับใช
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Dr.Ibrahim Madkur ผูอํานวยการสถาบันภาษาอาหรับ กรุงไคโรกลาววา “สิทธิมนุษยชนที่มีการ
ละเมิดในทุกวันนี้ ทั้งๆที่เรามีหนาที่ตองสงเสริมและคุมครองไว ความจริงแลวอิสลามไดวางกฏเกณฑและ
ใหมวลมนุษยดํารงไวซึ่งสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต ๑๔ ศตวรรษแลว อิสลามไดวางรากฐานสิทธิมนุษยชน
กอนที่จะมีการพูดถึงอยางแพรหลายใน ศตวรรษที่ ๑๘ ที่ถือวาเปนศตวรรษแหงสิทธิมนุษยชนดวยซ้ําไป
อิสลามไดสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและไดกําหนดเปนสวนหนึ่งของบทบัญญัติทางศาสนา และ
สิ่งที่พึงปฏิบัติในโลกดุนยาพรอมๆ กับไดกําหนดเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสงเสริมจริยธรรมและจิต
วิญญาณ”
อัลกุรอาน คือคัมภีรแหงมนุษยชาติ
กล า วได ว า อั ล กุ ร อาน คื อ ธรรมนูญ สํ า หรับ มนุษ ยชาติ ประเด็ น หลั ก ที่ บ รรจุ ใ นอั ล กุ ร อานทั้ ง
โดยตรงและโดยออม ก็ลวนแลวแตมีความเชื่อมโยงกับมนุษย เชน อัลกุรอานไดเรียกรองมนุษยวาﻳﺄﻳﻬﺎﺍﻟﻨﺎﺱ
“โอ มวลมนุษยชาติทั้งหลาย” โดยที่คํานี้จะถูกเรียกซ้ําในอัลกุรอาน ถึง ๒๘ ครั้งในขณะที่คําวา( ﺍﻟﻨﺎﺱมนุษย)
ไดถูกใชในอัลกุรอานถึง ๒๘๐ ครั้ง คําวา( ﺇﻧﺴﺎﻥคําเอกพจนของมนุษย) ปรากฏในอัลกุรอาน ๖๓ ครั้ง และ
คําวา “ ﺑﲏ ﺍﺩﻡลูกหลานอาดัม” ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานถึง ๖ ครั้ง และเพื่อเปนการยืนยันวาอัลกุรอานได
ตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ กั บ มนุ ษ ย ม ากที่ สุ ด จะสั ง เกตได จ ากโองการแรกที่ ถู ก ประทานลงมายั ง
นบีมูฮัมมัด  ที่ไดกลาวซ้ําคําวา “ ﺇﻧﺴﺎﻥมนุษย” ถึง ๒ ครั้งทีเดียว ในขณะที่ซูเราะฮฺลําดับสุดทายใน
อัลกุรอานคือ ซูเราะฮฺ อันนาส ซึ่งหมายถึงมนุษยเชนเดียวกัน
นอกจากนี้เนื้อหาโดยรวมในอัลกุรอานจะเปนการเชิญชวนและเรียกรองมนุษยใหรูจักรากเหงาและ
กําพืดอันแทจริงของตนเอง รับทราบคุณสมบัติพิเศษที่แตกตางจากสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลาย เชิญชวนมนุษย
ใหมีความเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริงของการมีอยูในโลกนี้ ชี้แนะมวลมนุษยใหรูจักและยึดมั่นบนเสนทาง
การดําเนินชีวิตที่ประสบผลสําเร็จ พรอมทั้งใหมนุษยรําลึกถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตสูความสุขอัน
นิรันดร เพื่อเปนการตอกย้ําวาอัลกุรอานคือคัมภีรแหงมนุษยชาติโดยแทจริง
คุตบะฮฺวิดาอฺ (เทศนาธรรมอําลาของทานศานทูต) คือ การประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนฉบับ
แรกของมนุษยชาติ
ในปที่ ๑๐ ฮศ. นบีมูฮัมมัด  พรอมดวยบรรดาเศาะฮาบะฮฺกวา ๑๐๐,๐๐๐ คนไดพรอมกันประกอบ
พิธีหัจญ ณ ทุงอะเราะฟะฮฺในวันที่เปยมศานติ นบีมูฮัมมัดไดกลาวคําสุนทรพจนที่ถือเปนบทปจฉิมนิเทศ
ในอิสลาม และถือเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของมนุษยชนชาติที่สามารถรวบรวมพลโลกนับแสนที่
หลากหลาย อาทิ ดานภาษา สีผิว วงศตระกูล เชื้อชาติและเผาพันธุ คลื่นมหาชนไดรวมตัว ณ สถานที่อัน
เดียวกัน วันเวลาเดียวกัน มีเจตนารมณและวัตถุประสงคอันเดียวกัน การปฏิบัติศาสนกิจที่คลายคลึงและ
พรอมเพรียงกัน ดวยการแตงกายที่เหมือนกัน ภายใตการชี้นําโดยผูนําสูงสุดคนเดียวกัน เนื้อหาหลักของ
คุตบะฮฺวิดาอฺดังกลาวเปนการประกาศเจตนารมณของอิสลามที่ครอบคลุมหลักพื้นฐานของการใชชีวิต
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รวมกันอยางสันติ ความรับผิดชอบในหนาที่ การยอมรับสิทธิสวนบุคคล หลักการใชชีวิตในครอบครัว
ฐานะของสตรีในอิสลามและบทบาทของนางตอการสรางครอบครัวเปยมสุข หลักการยึดมั่นใน อัลกุรอาน
และซุนนะฮฺโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับการรักษาชีวิต เลือด ทรัพยสินและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย ดังปรากฏในสวนหนึ่งของคุตบะฮฺ ความวา “โอมนุษยทั้งหลาย : แทจริงเลือด ทรัพยสมบัติและ
ศักดิ์ศรีของทานจะไดรับการปกปองและหามมิใหเกิดการลวงละเมิด จนกวาทานทั้งหลายจะกลับไปสูพระ
เจาของทาน เฉกเชนกับการหามมิใหมีการลวงละเมิดในวันนี้ เดือนนี้และสถานที่แหงนี้”
สิทธิมนุษยชนในอิสลามยุคปจจุบัน
ภายหลังจากกลุมประเทศอาหรับและประเทศมุสลิมอื่นๆไดเขารวมเปนภาคีสมาชิกขององคการ
สหประชาชาติและไดรวมลงนามในอนุสัญญาฉบับตางๆและหลังจากที่มีการประกาศปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน ไดมีขอเรียกรองใหกลุมประเทศมุสลิมรางปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนและไดมีการศึกษา
ถึงหลักการ แนวคิด ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนในอิสลามอยางกวางขวาง
จนกระทั่งที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศขององคการการประชุมอิสลาม (OIC) ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๑๙ เมื่อป ค.ศ. ๑๙๘๙ ไดมีมติเห็นชอบปฏิญญาอิสลามวาดวยสิทธิมนุษยชนประกอบดวย ๒๕ มาตรา ซึ่ง
แมจะมีการประกาศปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนที่ลาชากวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนถึง ๔๑ ป
แตปฏิญญาอิสลามวาดวยสิทธิมนุษยชนนั้น ถือเปนการประยุกตใชหลักการของบทบัญญัติอิสลามเทานั้น
ไมใชเปนผลพวงหรือไดรับอิทธิพลจากสถานการณใดสถานการณหนึ่งเหมือนคําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนที่เกิดขึ้นหลังจากประชาคมโลกไดตกเปนเหยื่อความรุนแรงจากสงครามโลกครั้งที่ ๒
สรุปปฏิญญาอิสลามวาดวยสิทธิมนุษยชน
ปฏิญญาอิสลามวาดวยสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย 25 มาตราสรุปไดดังนี้
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงไวซึ่งความกรุณาปรานี
“โอมนุษยทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยก
เปนเผาและตระกูล เพื่อจะไดทําความรูจักกันและกัน แทจริง ผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น
คือผูที่มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา”(อัลกุรอาน 49 : 13)
มาตราที่ 1
1.1 มนุษยชาติ คือ ครอบครัวเดียวกัน ทุกคนมีหนาที่เคารพภักดีอัลลอฮฺ เปนลูกหลานของอาดัม
และมนุษยทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มีภาระหนาที่ตามบทบัญญัติเทาเทียมกัน โดยไมมีการ
แบงแยกเนื่องจากความแตกตางดานเลือดเนื้อ สีผิว ภาษา เชื้อชาติ ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ
ทางสังคม หรืออื่นๆ การศรัทธาที่ถูกตองคือ หลักประกันและตัวบงชี้สถานภาพที่แทจริงของมนุษย
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1.2
สิ่งถูกสรางทั้งหมด คือ ครอบครัวที่เปนสมาชิกของอัลลอฮฮฺ  และผูที่เปนที่รักยิ่ง
ของอัลลอฮฮฺ คือ ผูที่สรางคุณประโยชนแกสมาชิกของพระองค ไมมีเกียรติ และศักดิ์ศรีระหวางมนุษย
ดวยกัน เวนแตความยําเกรงและคุณงามความดีตออัลลอฮฺ  เทานั้น
มาตราที่ 2
2.1 ชีวิต คือ พรอันประเสริฐของอัลลอฮฺ  ที่มอบไวใหกับมนุษยทุกคน ทั้งปจเจกบุคคล สังคม
และประชาชาติจะตองปกปองชีวิตจากการถูกรุกรานและทุกคนไมมีสิทธิเหนือชีวิตผูอื่นเวนแตที่กําหนดใน
ศาสนบัญญัติ
2.2 หามมิใหมีการกระทําการอันใดที่เปนเหตุแหงการทําลายลางชีวิตมนุษย
2.3 การรักษาชีวิตใหดํารงคงอยู เปนสิ่งที่วายิบ (ตองกระทําละเวนมิได)
2.4 ศพมนุษยจะตองไดรับเกียรติ และลวงละเมิดไมไดยกเวนในกรณีที่อนุโลมโดยศาสนบัญญัติ
มาตราที่ 3
3.1 ในกรณีที่มีความขัดแยงและมีการใชกองกําลังและอาวุธ ไมอนุญาตใหฆาผูหญิง คนแก เด็กเล็ก
ผูบาดเจ็บยอมมีสิทธิที่จะไดรับการรักษาพยาบาล ตองใหอาหารที่เพียงพอแกเชลยศึกพรอมทั้งน้ําดื่ม และ
เครื่องนุงหม หามทํารายศพ การแลกเปลี่ยนเชลยศึกยอมกระทําได
มาตราที่ 4
มนุษยทุกคนยอมมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทั้งที่ขณะยังมีชีวิตหรือสิ้นชีวิตศพแลว รัฐและสังคมตองมี
มาตรการรักษาศพและจัดหาสถานที่ฝงศพ
มาตราที่ 5
5.1 ครอบครั ว คื อ เสาหลั ก ที่ ค้ํ า จุ น การพั ฒ นาสั ง คม การแต ง งาน คื อ มาตรการหลั ก ในการ
เสริมสรางครอบครัว ผูชายและผูหญิงมีสิทธิเลือกคูครองได
5.2 สังคมและรัฐตองหามาตรการสงเสริมการแตงงาน พรอมทั้งปกปองครอบครัวจากภยันตรายทั้ง
ปวง
มาตราที่ 6
6.1 สตรีมีฐานะที่เทาเทียมกันกับบุรุษดานศักดิ์ศรีและเกียรติยศ
6.2 บุรุษมีหนาที่ใหการคุมครองและหาปจจัยยังชีพแกครอบครัว
มาตราที่ 7
7.1 บิด ามารดา สั ง คมและรั ฐ มี ห น าที่ ใ หก ารดูแ ลบุ ตร ตั้ ง แต แ รกเกิ ด รวมทั้ง การให ก ารอบรม
สงเสริมดานกายภาพ การใหการศึกษาและการใหการอบรมทางจิตใจ
7.2 บิดามารดา เปนผูที่มีสิทธิในการเลือกวิธีการในการใหการอบรมลูก รวมทั้งตองคํานึงถึงอนาคต
ของลูกภายใตกรอบของจริยธรรมอันดีงาม
7.3 บิดามารดามีสิทธิตางๆ ที่ลูกตองมอบให รวมทั้งสิทธิของญาติผูใกลชิด ตามกรอบที่กําหนดใน
ศาสนบัญญัติ
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มาตราที่ 8
มนุษ ย มีสิท ธิไ ดรั บผลประโยชน ที่พึง ได ตราบใดที่ ค งสภาพความเป น มนุ ษ ย โ ดยสมบู ร ณต าม
กฏหมาย
มาตราที่ 9
9.1 การแสวงหาความรู ถือเปนขอบังคับในศาสนา และถือเปนหนาที่ของสังคมและรัฐในการ
สงเสริมใหสมาชิกทุกคนในสังคมมีความรู
9.2 องค ก รทางการศึ ก ษา ต อ งให ค วามรู แ ก ส มาชิ ก ในสั ง คม และให ก ารอบรมด ว ยวิ ธี ก ารที่
ครอบคลุม สมดุลทั้งโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ
มาตราที่ 10
ไมมีการบังคับในการนับถือศาสนา และจะไมมีการฉกฉวยโอกาสเพื่อเปลี่ยนแปลงศาสนาดั้งเดิม
ของแตละคน อันเนื่องมาจากความยากจน ความออนแอหรือความไมรูของเขา
มาตราที่ 11
11.1 มนุษยเกิดมาในสภาพที่เปนอิสระ ทุกคนไมมีสิทธิบังคับมนุษยดวยกันใหเปนทาส ไมมีสิทธิ
เหยียดหยามผูอื่น และไมมีระบบการเปนบาวทาสนอกเหนือจากการเปนบาวของอัลลอฮฺ  เทานั้น
11.2 การยึดครองและการลาอาณานิคมเปนสิ่งตองหาม สังคมใดถูกยึดครอง ก็มีสิทธิที่จะประกาศ
ตนเปนอิสระพรอมสามารถกําหนดทางเลือกสําหรับตนเอง ประชาคมโลกตองปกปองประเทศที่ถูกรุกราน
และประชาคมโลกยอมมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองและจัดการทรัพยากรของตนเอง
มาตราที่ 12
มนุษยทุกคนมีสิทธิยายอพยพและเลือกที่อยูอาศัยทั้งในและตางประเทศ และในกรณีที่มีความ
จําเปน บุคคลยอมมีสิทธิลี้ภัยยังประเทศอื่น ตราบใดที่อยูในกฏระเบียบที่ถูกตอง
มาตราที่ 13
การทํางานในสาขาอาชีพ เปนสิทธิที่รัฐและสังคมตองใหการคุมครอง ประชาชนมีสิทธิเลือกในการ
ประกอบอาชี พ และผู ป ระกอบอาชี พ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ความปลอดภั ย และการคุ ม ครองตามระเบี ย บการ
ประกันสังคม
มาตราที่ 14
มนุษยทุกคนมีสิทธิประกอบอาชีพที่สุจริต โดยไมสรางความเดือดรอนแกผูอื่น ดอกเบี้ยเปนสิ่ง
ตองหามในอิสลาม
มาตราที่ 15
มนุษยมีสิทธิถือครองในทรัพยสินดวยวิธีการที่ถูกตอง และมีสิทธิใชประโยชนจากสิ่งที่ตัวเองถือ
ครองอยู
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มาตราที่ 16
หามมีการยับยั้งการใชประโยชนในทรัพยสิน เวนแตดวยการอนุโลมตามหลักศาสนบัญญัติเทานั้น
มาตราที่ 17
17.1 มนุ ษ ย ทุ ก คนมี สิ ท ธิ ใ ช ชี วิ ต ในสภาพแวดล อ มที่ ส ะอาดบริ สุ ท ธิ์ ปราศจากมลภาวะและ
สิ่งรบกวน
17.2 สังคมและรัฐตองใหการคุมครองสุขภาพของมนุษยและตองจัดระบบอํานวยความสะดวกที่
เปนปจจัยความตองการพื้นฐานของสังคม
17.3 มนุษยทุกคนมีสิทธิใชชีวิตที่สมบูรณ มีเกียรติ มีความพอเพียงสําหรับตนเองและผูที่อยูภายใต
อุปการะ ซึ่งครอบคลุมดานโภชนาการ เครื่องนุงหม ที่พักอาศัย การศึกษา การรักษาโรค และปจจัยความ
ตองการพื้นฐานอื่นๆ
มาตราที่ 18
18.1 มนุษยมีสิทธิใชชีวิตอยางปกติสุขทั้งตอตนเอง ศาสนา ครอบครัว เกียรติยศและทรัพยสมบัติ
18.2 มนุ ษ ย มี อิ ส รภาพในการใช ชี วิ ต ส ว นตั ว ทั้ ง ในบ า นตนเอง ครอบครั ว ทรั พ ย ส มบั ติ การ
ติดตอสื่อสาร ไมอนุญาตติดตามบุคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อหาความลับสวนตัวของเขา หรือยุงเกี่ยวชีวิตสวนตัว
ของปจเจกบุคคล
18.3 ที่อยูอาศัยของบุคคลยอมได รับความคุมครอง ไมมีใครสามารถเขาบานผูอื่นเวนแตไดรับ
อนุญาตจากเจาของบาน ไมอนุญาตใหทําลายบานเรือนหรือขับไลผูคนออกจากบานของตัวเอง
มาตราที่ 19
19.1 มนุ ษ ย ทุ ก คนมี ค วามเสมอภาคอยา งเทา เที ย มกั น ภายใต ห ลั ก ศาสนบั ญ ญัติ ไม ว า ในระดั บ
ผูปกครองหรือสามัญชน
19.2 ทุกคนยอมไดรับความคุมครองภายใตกฏหมาย
19.3 ภาระหนาที่ถือเปนสวนบุคคล ถายโอนหรือโยกยายไมได
19.4 ไมมีการลงโทษ หรือปรับยกเวนตามขอบังคับที่กําหนดไวในศาสนบัญญัติ
19.5 ผูถูกกลาวหา ถือเปนผูบริสุทธิ์ จนกวาจะไดรับการตัดสินในกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุด
มาตราที่ 20
ไมอนุญาตจับกุม กักขัง หนวงเหนี่ยว หรือเนรเทศผูใด เวนแตในกรณีที่อนุโลมโดยศาสนบัญญัติ
ไมอนุญาตกระทําการใดๆ ที่เปนเหตุใหเกิดทรมานดานรางกายและจิตใจไมวาดวยวิธีการใดๆ ก็ตาม ไม
อนุญาตใหมนุษยเปนสิ่งทดลองทางการแพทย และทางชีววิทยา
มาตราที่ 21
การจั บ บุ ค คลเพื่ อ เป น ตั ว ประกั น หรื อ เรี ย กค า ไถ เ ป น สิ่ ง ต อ งห า ม ไม ว า ในรู ป แบบใดหรื อ มี
วัตถุประสงคอันใดก็ตาม
มาตราที่ 22
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22.1 บุคคลยอมมีสิทธิแสดงความคิดของตนเอง ตราบใดที่ไมกระทบกับบทบัญญัติทางศาสนา
22.2 บุคคลยอมมีสิทธิในการเผยแพรความดีงาม และยับยั้งความชั่วราย ตราบใดที่อยูในกรอบแหง
ศาสนบัญญัติ
22.3 การประชาสัมพันธถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย แตตองไมกระทบกับศักดิ์ศรี และไมลวง
ละเมิ ด สิ่ ง ที่ นั บ ถื อ ตามความเชื่ อ ในสั ง คม โดยเฉพาะสิ่ ง ที่ ก ระทบกั บ เกี ย รติ ข องบรรดาศาสนทู ต และ
พฤติกรรมไรศีลธรรมทั้งปวง
22.4 ไมอนุญาตใหเกิดการยุยงและการสรางความแตกแยกในสังคม
มาตราที่ 23
23.1 การบริ ห ารการจั ด การบ า นเมื อ งและการพั ฒ นาสั ง คมถื อ เป น หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
จากอัลลอฮฺ  ไมอนุญาตใหมีการผูกขาดอํานาจหรือการใชอํานาจในทางที่ผิด
23.2 มนุษยทุกคนมีสิทธิในการมีสวนรวมบริหารจัดการประเทศทั้งโดยตรงหรือโดยออมและ
บุคคลยอมมีสิทธิไดรับตําแหนงตางๆ ตามบทบัญญัติที่ถูกตอง
มาตราที่ 24
สิทธิและเสรีภาพที่ปรากฏในปฏิญญานี้ อยูภายใตเงื่อนไขและกฏกติกาของศาสนบัญญัติ
มาตราที่ 25
ศาสนบัญญัติที่กําหนดโดยอิสลาม คือ แหลงอางอิงเดียวที่สามารถนํามาอธิบายไดและใหคําชี้ชัดใน
ทุกมาตราที่ปรากฏในคําปฏิญญานี้
สรุป
การศึ ก ษาวิ จั ย การสั ม มนา การส ง เสริ ม และการเผยแพร ค วามรู ด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจะไร ซึ่ ง
ความหมายและเปนเพียงหยดน้ําหมึกบนเศษกระดาษและคําพูดที่ไรคุณคา หากสิทธิมนุษยชนไมไดรับการ
ขานรับในภาคปฏิบัติของประชาคมโลกโดยเฉพาะกลุมประเทศมหาอํานาจ โดยหลักการแลว ประเทศตางๆ
ในโลกปจจุบันลวนแลวแตยอมรับคําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน แตในความเปนจริง มนุษยชาติใน
ยุคปจจุบันไดกลายเปนเหยื่อของการลวงละเมิดที่รุนแรงและโหดราย บอยครั้งที่มีการลวงละเมิดสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษยดวยซ้ําไป และหากศึกษาประวัติศาสตรทั้งอดีตและปจจุบัน อาจสรุปไดวา กลุมที่มี
ศักยภาพในการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงและมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือ อํานาจรัฐและกลไกของรัฐ
นั่นเอง
ดวยเหตุดังกลาว สิทธิมนุษยชนในอิสลามจึงไมใชเปนเพียงหัวขอสัมมนาในเวทีโลกหรือเสียง
เรี ย กร อ งและอนุ สัญ ญาระดั บ นานาชาติ เ ท านั้ น หากเป น บทบั ญญั ติ ท างศาสนาที่ มี เ ป า ประสงค ใ ห ก าร
คุ มครองมนุ ษ ยตั้ งแตอยูใ นครรภ ม ารดา คลอดออกมาใชชี วิต บนโลกนี้ ใ นทุก ชว งอายุ จนกระทั่ งชีวิ ต
หลังจากความตาย ทุกขั้นตอนของชีวิตมนุษยยอมมีสิทธิและหนาที่ตามครรลองของศาสนาที่ไดวางกรอบ
และชี้แนวทางอันเที่ยงตรง เพื่อมนุษยจะไดใชขีดความสามารถของตนเองสูการเปนมนุษยที่สมบูรณพรอม
พัฒนาศักยภาพสูเปาประสงคสูงสุดของชีวิตที่มีความสุขอยางถาวรและยั่งยืน
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3.8 อิสลามกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เนื่องจากมีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจากน้ํามือของมนุษยและการทําลายนั้นมีความรวดเร็วและ
รุนแรงเกินกวาระบบธรรมชาติจะฟนฟูดวยตัวเอง ดังนั้นเปนสิ่งจําเปนเรงดวนที่ตองมีการรณรงคใหทุกคน
ในสังคมชวยกันอนุรักษ และมีจิตสํานึกอยางจริงจังกอนที่จะสงผลกระทบเลวรายไปกวานี้
ในทัศนะอิสลาม มนุษยคือผูแทนของอัลลอฮฺ  ซึ่งมีหนาที่บริหารจัดการโลกนี้ใหเปนไปตาม
ความประสงคของพระองค มนุษยเปนผูไดรับมอบหมายจากอัลลอฮฺ  ใหจรรโลงสังคมสูการพัฒนาและ
ความเจริญ ถึงแมมนุษยจะถูกประดับประดาดวยสติปญญาและมีสามัญสํานึกในการกระทําความดี แตใน
บางครั้ง มนุษยมักถูกชักจูงโดยอารมณใฝต่ําและความตองการที่ไมมีวันสิ้นสุด เปนเหตุใหมนุษยยอมทําลาย
สังคมและสิ่งแวดลอมรอบขาง หรือแมกระทั่งตนเอง อัลลอฮฺ  ไดตรัสในอัลกุรอานความวา :
“และหากว า ความจริ ง ไดค ลอยตามอารมณใ ฝต่ําของพวกเขาแลว ชั้ น ฟา ทั้งหลายและแผ น ดิน
รวมทั้งบรรดาสรรพสิ่งที่อยูในนั้นตองเสียหายอยางแนนอน” (อัลกุรอาน ๒๓:๗๑)
ดวยเหตุดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีกฏกติกาที่สามารถโนมนาวมนุษยใหรูจักการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดประโยชนและคุมคาสูงสุด ตลอดจนชวยใหมนุษยสามารถใช
ชีวิตรวมกันกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่สอดคลองกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอยางกลมกลืนและยั่งยืน
อิสลามจึงเปนกฏกติกาสากลที่วางกรอบใหมนุษยสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ผานบริบทตางๆ ดังตอไปนี้
1. อิสลามไดจุดประกายใหมนุษยรับทราบรากเหงาของตนเองและรับรูภารกิจหลักของตนเองที่
กําเนิดบนโลกนี้ เขาไมมีสิทธิที่จะวางกามแสดงอํานาจตามอําเภอใจและสรางความเดือดรอนแกสิ่งรอบขาง
แมกระทั่งตัวเอง ภารกิจประการเดียวของมนุษยบนโลกนี้คือการเคารพภักดีตอพระผูเปนเจา ทุกกิจการงาน
ของพวกเขาไมวาทั้งเปดเผยและที่ลับ สวนตัวหรือสวนรวม ลวนแลวตองมีความโยงใยและสอดคลองกับคํา
สอนของอัลลอฮฺ  เพราะการกระทําของมนุษย จะเปนตัวชี้วัดประการเดียวที่สามารถบงบอกถึงความ
ศรัทธาตออัลลอฮฺที่แทจริง ในขณะเดียวกัน การศรัทธาตออัลลอฮฺ  จะเปนกุญแจดอกแรกสําหรับไขประตู
สูการศิโรราบที่พรอมเปนบาวผูเคารพภักดี
2. ความรูที่ถูกตองคือสะพานเชื่อมสําคัญที่ทําใหมนุษยรูจักใชชีวิตในฐานะบาวของอัลลอฮฺ  ผู
ภักดี ความรูที่ถูกตองจะไมขัดแยงกับสติปญญาอันบริสุทธิ์ ในขณะที่สติปญญาและความรู จําเปนตองไดรับ
การชี้นําจากคําวิวรณของอัลลอฮฺที่ไดรับการขยายความและประมวลสรุปโดยจริยวัตรของนบีมูฮัมมัด 
ดังนั้นการแสวงหาความรูจึงเปนหนาที่หลักของมุสลิมโดยไมจํากัดเชื้อชาติ เผาพันธุ เพศ ชวงอายุ
เวลา สถานที่และสถานการณ
ความรูที่ถูกตองและสติปญญาอันบริสุทธิ์ จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหมนุษยรูจักรวมใชชีวิตกับ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางถอยทีถอยอาศัย ออนนอมถอมตนและความพอเพียงที่อยูบนพื้นฐานของ
หลักการสันติภาพอันแทจริง
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พึงทราบวา การภักดีตออัลลอฮฺ  โดยปราศจากความรู (ไมวาในระดับใดก็ตาม) ยอมเกิดโทษ
อนันต ยิ่งกวากอประโยชนอันมหันต โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการภักดีตออัลลอฮฺนั้น มีสวนเกี่ยวของและ
สรางผลกระทบกับผูคนสวนรวม
๓. มนุษยมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือสรีระรางกาย สติปญญา และจิตวิญญาณ เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดการแยกสวน อิสลามจึงใหความสําคัญแกมนุษยโดยคํานึงถึงองคประกอบดังกลาวดวย
มุมมองที่สมดุลยและยุติธรรม ทุกสวนองคประกอบดังกลาวจะตองไดรับการดูแลพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
แมแตแนวคิดเล็กๆ นอยๆ ที่จุดประกายโดยเศาะฮาบะฮฺกลุมหนึ่งที่มีแนวคิดจะปลีกตัวออกจากสังคม โดยที่
กลุมหนึ่ง ไมยอมแตงงาน กลุมหนึ่งจะถือศีลอดตลอดทั้งป และอีกกลุมหนึ่งจะดํารงละหมาดตลอดเวลาโดย
ไมยอมพักผอนเลย ทั้งนี้เพื่อจะไดมีเวลาในการบําเพ็ญตนตออัลลอฮฺโดยไมมีสิ่งอื่นรบกวนทําลายสมาธิ แต
เมื่อนบีมูฮัมมัด  ทราบขาวดังกลาวจึงเรียกเศาะฮาบะฮฺกลุมดังกลาวและไดนิเทศแกพวกเขาวา “ขอสาบาน
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ แทจริงฉันเปนผูยําเกรงอัลลอฮฺมากที่สุดในหมูสูเจา ฉันถือศีลอดแตบางวันฉันก็
ทานอาหาร ฉันละหมาดและฉันผักผอน และฉันแตงงาน ใครก็ตามที่ไมประสงคดําเนินรอยตามจริยวัตรของ
ฉัน เขาเหลานั้นมิใชเปนสวนหนึ่งของฉัน” (รายงานโดย มุสลิม)
อิสลามจึงใหความสําคัญในการรักษาความสมดุลยสิ่งแวดลอมในรางกายมนุษย องคประกอบทุก
สวนของมนุษยตองไดรับสิทธิอยางเทาเทียมกัน มีหนาที่ที่สอดคลองกับสัญชาติญานอันดั้งเดิมโดยไมมีการ
รุกล้ําหรือสรางความเดือดรอนซึ่งกันและกัน
4. อิสลามสอนวา มนุษยคือสวนหนึ่งของสังคมที่ไมสามารถปลีกตัวออกจากกันได หนาที่สําคัญ
ของมนุษยนอกเหนือจากตองมีความรับผิดชอบตอตนเองแลว เขาตองรับผิดชอบตอสังคมรอบขางดวย ทั้งนี้
เพราะปรากฏการณในสังคมที่เกิดจากน้ํามือของมนุษยไมวาดานบวกหรือดานลบ ยอมมีผลกระทบตอ
สมาชิกในสังคมไมทางตรงก็ทางออม ดังหะดีษบทหนึ่งที่นบีมูฮัมมัด  “ไดอุปมาผูคนในสังคมที่มีหนาที่
ปกปองบทบัญญัติของอัลลอฮฺ เสมือนผูที่อยูในเรือลําเดียวกัน ผูที่อยูชั้นลางมักขอความชวยเหลือจากผูที่อยู
ชั้นบนในการใหน้ําเพื่อบริโภค จนกระทั่งผูที่อยูชั้นลางเกรงใจ เลยฉุกคิดวาหากเราทุบเรือเปนรูโหวเพียง
เล็กนอยเพื่อสะดวกในการรับน้ําก็จะเปนการดี เพราะเพื่อนๆ ที่อยูชั้นบนจะไมเดือดรอน ซึ่งหากผูคนชั้นบน
ไมหั ก หามหรื อทั ก ทว งการกระทําดั งกล าว พวกเขาก็จะจมเรือทั้ งลํ า แต ถามี ผูคนหักห า มไว พวกเขาก็
ปลอดภัยทั้งลําเชนเดียวกัน” (รายงานโดยบุคอรี)
อิ ส ลามจึ ง ห า มมิ ใ ห มี ก ารรุ ก รานหรื อ สร า งความเดื อ ดร อ นแก ม นุ ษ ย ด ว ยกั น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย
จําเปนตองไดรับการรักษาและอนุรักษไว โดยไมคํานึงถึงศาสนา ชนชาติ และเผาพันธุ อิสลามถือวาการ
มลายหายไปของโลกนี้ทั้งใบ ยังมีสถานะที่เบากวาบาปของการหลั่งเลือดชีวิตหนึ่งที่บริสุทธิ์ อิสลามจึง
ประณามการกระทําที่นําไปสูการทําลายในทุกรูปแบบ ดังอัลลอฮฺ  ไดกลาวไว ความวา
“และเมื่อพวกเขาหันหลังไปแลว เขาก็เพียรพยายามในแผนดินเพื่อกอความเสียหายและทําลาย
พืชผลและเผาพันธุ และอัลลอฮฺนั้นไมทรงชอบการกอความเสียหาย” (อัลกุรอาน ๒ : ๒๐๕ )
๕. การอนุรักษสิ่งแวดลอมดานสังคมและสุขภาพ อิสลามสงเสริมใหมนุษยกระทําคุณงามความดี
และสรางคุณประโยชนตอสังคม ดังปรากฏในหะดีษ ความวา “อีมานมี ๗๐ กวา หรือ ๖๐ กวาสาขา สุดยอด
ของอีมาน คือคํากลาวที่วา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และอีมานที่มีระดับต่ําสุดคือ การเก็บกวาดสิ่ง
ที่สรางความเดือดรอนแกผูใชถนนหนทาง” ( รายงานโดยมุสลิม )
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การเก็บกวาดขยะสิ่งปฏิกูลและสิ่งที่สรางความเดือดรอนแกผูใชถนนหนทาง ถึงแมจะเปนขั้นอีมาน
ระดับต่ําสุด แตหากผูใดกระทําอยางบริสุทธิ์ใจและไมหวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺ  แลว เขาจะไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ  และเปนสาเหตุที่ทําใหเขา เขาสวรรคเลย
ทีเดียว ดังหะดีษบทหนึ่งความว า อบูฮุร็อยเราะฮฺเลาวา ฉันไดยิน ทานนบี มูฮัมมัดมูฮัมมั ด  กลาววา
“แทจริงฉันเห็นชายคนหนึ่งกําลังพลิกตัวในสวรรค เนื่องจากเขาเคยตัดทิ้งตนไมที่ลมทับบนถนน เพื่อมิให
สรางความเดือดรอนแกผูคนที่สัญจรไปมา” (รายงานโดยมุสลิม)
อิสลามหามมิให สร างสิ่งปฏิกูลในน้ํา ทั้งน้ํานิ่ งหรือน้ําไหล อิสลามถือวาการถายอุจจาระหรือ
ป ส สาวะในแหล ง น้ํ า ถื อ เป น การกระทํ า ที่ ถู ก สาปแช ง ดั ง หะดี ษ ที่ เ ล า โดยมุ อ าซบิ น ญะบั ล เล า ว า
นบีมูฮัมมัด กลาววา “จงยําเกรงสถานที่ที่เปนสาเหตุของการสาปแชง ทั้ง ๓ แหง คือ การถายอุจจาระหรือ
ปสสาวะใน(1)แหลงน้ํา (2)บนถนนที่ผูคนสัญจรไปมา และ(3)ใตรมเงา” ( รายงานโดยเฏาะบะรอนีย )
ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ทุกกิจการของมนุษยจะตองอยูภายใตองครวมของกฏกติกาที่นบีมูฮัมมัด  ได
กําหนดวา “ไมมีการสรางความเดือดรอนและไมมีการตอบโตความเดือดรอนดวยการสรางความเดือดรอน
ทดแทน” ( รายงานโดยอีมามมาลิก)
๖. อิสลามกําชับใหมุสลิมทุกคนมีจิตใจที่ออนโยน ใหเกียรติทุกชีวิตที่อยูรอบ ๆ ตัวเขา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งชีวิตมนุษย อิสลามจึงหามการทรมานสัตว และการฆาสัตวโดยเปลาประโยชน อิสลามสอนวา “หญิง
นางหนึ่งตองเขานรกเพราะทรมานแมวตัวหนึ่งดวยการจับขังและไมใหอาหารมัน จนกระทั่งแมวตัวนั้นตาย
เพราะความหิว” ( รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม) ในขณะเดียวกัน “ชายคนหนึ่งเขาสวรรคเนื่องจากรินน้ําแก
สุนัขจรจัดที่กําลังกระหายน้ํา อิสลามถือวา การใหอาหารแกทุกกระเพาะที่เปยกชื้น ( ทุกสิ่งที่มีชีวิต ) เปน
การใหทานประการหนึ่ง” ( รายงานโดยบุคอรี และมุสลิม)
มุสลิมทุกคนมิหาญกลาแมกระทั่งฆานกตัวเดียวโดยเปลาประโยชน เพราะตามหะดีษที่รายงานโดย
อันนะสาอียและอิบนุหิบบาน กลาวไวความวา “ใครก็ตามที่ฆานกตัวหนึ่งโดยเปลาประโยชน นกตัวนั้นจะ
รองตะโกนประทวงในวันกิยามะฮฺ พรอมกลาววา โออัลลอฮฺ ชายคนนั้นไดฆาฉันโดยไมมีวัตถุประสงคอื่น
ใด เขาฆาฉันโดยมิไดหวังประโยชนอันใดจากฉันเลย”
เคาะลีฟ ะฮฺ อบู บั ก รเคยสั่ ง เสี ย แก จ อมทั พ อุ ซามะฮฺ ก อนที่ จ ะนํ า เหล า ทหารสูเ มือ งชามวา “ท า น
ทั้งหลายอยาไดตัดทําลายตนไมที่ออกดอก ออกผล อยาเขนฆาแพะ วัว หรืออูฐ เวนแตเพื่อการบริโภค
เทานั้น”
เปนไปไมไดที่มนุษยผูซึมซาบคําสอนในลักษณะเชนนี้ ยังอาจหาญกลายเปนตนเหตุของการทําลาย
ปาไมทั้งภูเขา การตายของปลานับลานตัวในแมน้ําหรือทะเล หรือสรางความเดือดรอนแกสรรพสัตวที่ใช
ชีวิตในปาเขา เพราะหากเขาสามารถใชอิทธิพลหลบหลีกการถูกฟองรองดําเนินคดีบนโลกนี้ เขาไมมีทาง
หลบพนการถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺ  ผูทรงเกรียงไกรในวันอาคิเราะฮฺอยางแนนอน (ขออัลลอฮฺทรง
คุมครอง)
นอกจากนี้อิสลามยังกําชับใหมุสลิมตระหนักและใหความสําคัญกับการปลูกตนไม การเพาะปลูก ณ
ที่ดินราง การพัฒนาที่ดินเพื่อเปนแหลงประกอบอาชีพ โดยยึดหลักความยุติธรรม ความสมดุล และความ
พอเพียง
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๗. อิสลามประณามการใชชีวิตที่สุรุยสุราย ฟุงเฟอ โดยถือวาการสุรุยสุรายเปนเสมือนญาติพี่นอง
ของชัยฏอน ( เหลามารราย ) นบีมูฮัมมัด  เคยทักทวง สะอัดที่กําลังอาบน้ําละหมาดโดยใชน้ํามากเกินเหตุ
วา “ทําไมถึงตองใชน้ํามากถึงขนาดนี้โอสะอัด ? สะอัดจึงถามกลับวาการใชน้ํามาก ๆ เพื่ออาบน้ําละหมาด
ถือเปนการฟุมเฟอยกระนั้นหรือ ? นบีมูฮัมมัดมูฮําหมัด  จึงตอบวา ใช ถึงแมทานจะอาบน้ําละหมาดในลํา
คลองที่กําลังไหลเชี่ยวก็ตาม” ( รายงานโดยฮากิม )
หากการใชน้ํามากเกินเหตุเพื่ออาบน้ําละหมาดซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทําอิบาดะฮฺ (การเคารพ
ภักดี ) ยังถือวาฟุมเฟอย ดังนั้นมุสลิมทุกคนพึงระวังการใชน้ําเพื่อวัตถุประสงคอื่น ๆ ในชีวิตประจําวันโดย
คํานึงถึงการประหยัดและคุมคาสูงสุด
คําสอนของอิสลามจึงกาวโพนไปยังการจัดระเบียบใหมนุษยรูจักการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับตนเอง
สังคม สิ่งแวดลอมรอบขาง โดยถือวาเปนภาระหนาที่ของทุกคนที่ตองรับผิดชอบและรวมมือกันปกปอง
อนุ รั ก ษ เพื่ อ พั ฒ นาชี วิ ต มนุ ษ ย ที่ ค รอบคลุ ม และสมบรู ณ มี ค วามผู ก พั น อย า งแนบแน น กั บ ผู ท รงสร า ง
สิ่งแวดลอมที่แทจริง ผูบริหารจัดการและผูจัดระเบียบสากลจักรวาลอันเกรียงไกร ทั้งนี้อิสลามเชื่อวาผูที่มี
ศักยภาพในการทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่ทรงอานุภาพที่สุดก็คือ “มนุษย” นั่นเอง ดังอัลกุรอาน
กลาวไวความวา
“การบอนทําลาย ไดเกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ํา เนื่องจากการกระทําดวยน้ํามือของมนุษย” ( อัลกุ
รอาน ๓๐ : ๔๑ )
ภารกิจหลักของมุสลิม คือการเอื้ออํานวยใหเกิดระบบและกระบวนการสันติสุขบนโลกนี้ที่สามารถ
สัมผัสไดในชีวิตจริง ซึ่งถือเปนเจตนารมณอันสูงสงของอิสลาม ดังอัลกุรอานไดกลาวไว ความวา
“และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใด นอกจากเพื่อเปนความเมตตาแกสากลจักรวาล”( อัลกุรอาน๒๑:
๑๐๗)
3.9 บทบาทสตรีตอการรังสรรคสังคมสันติภาพ
1.บทนํา
ทามกลางกระแสมนุษยชาติกําลังถูกทาทายดวยลัทธิบูชาอารมณอันไรขอบเขต ศีลธรรม จริยธรรม
มักเปนคาถาที่พูดกันบนเวทีทางการ แตไมสามารถปฏิบัติไดในสัจธรรมแหงชีวิต จนกลายเปนเหยื่อความ
สูญเสียที่ตองแลกกับคําวา “การพัฒนา” และ “ความเจริญ” สตรีจึงเปนตัวละครเอก ที่เพิ่มอรรถรสและสราง
สีสันความเขมขนของเนื้อหา ตลอดจนเปนแมเหล็กสําคัญ ที่สามารถดึงดูดผูคนใหติดตามบทละครน้ําเนา
บทหนึ่งเทานั้น
ทามกลางความลมเหลวของระบบสังคมยุคดิจิตอลในการสรรคสรางสังคมคุณธรรม อิสลามไดมอบ
ภารกิจหลักอันสูงสงนี้ใหแกสตรี ดวยการยกยองและใหเกียรติแกนางในฐานะมนุษยรวมโลก รวมทั้งวาง
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มาตรการปกปองรักษา ตลอดจนใหความคุมครองอยางครบวงจรเพื่อใหนางปฎิบัติหนาที่ในการจรรโลง
สังคมไดอยางสมบูรณแบบที่สุด
อิสลามเชื่อวาภายใตออมแขนของนางเทานั้นที่สามารถสรางความอบอุนและสรางความเชื่อมั่น
ใหแกทารกนอยในการปกปองภยันตรายทั้งปวง ดวยความออนโยนและความเมตตาของนางเทานั้นที่
สามารถรับภาระใหการอบรมเลี้ยงดูลูก ๆ ในความนุมนวลของนางจึงเปรียบเสมือนกําแพงอันแข็งแกรงที่
คอยปกปองภัยคุกคามภายนอกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
หากเปรียบเทียบโลกนี้คือตึกหลังหนึ่ง หนาที่ของผูชายคือการเปนวิศวกรสังคมที่คอยวางระบบ
โครงสรางตลอดจนควบคุมการดําเนินการกอสรางใหเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไว แตการที่จะมี
อาคารเดนสงาสักอาคารหนึ่ง เปนไมไดที่จะอาศัยความชํานาญของวิศวกร เพียงผูเดียว มัณฑนากรตางหากที่
คอยจัดวางและตกแตงอุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อความสงางามและความสมบูรณของอาคารหลังนั้น
บทความชิ้นนี้ มิไดมีวัตถุประสงคอื่นใด นอกจากตองการสรางทัศนคติที่ควรจะเปนแกสตรี สูการ
จรรโลงสังคมที่มีความสุขอันถาวรและยั่งยืน
สตรีอิสลามจะไดรับเกียรติอันสูงสงไมวาจะอยูในฐานะใดก็ตาม มารดาจะไดรับการดูแลเปนพิเศษ
จากลูกๆ บุตรสาว พี่สาว หรือนองสาว จะไดรับการคุมครองจากผูปกครองอยางใกลชิด และหากเปน
ผูสูงอายุเธอก็จะไดรับการปรนนิบัติจากลูกหลานอยางดีเชนเดียวกัน
อัลลอฮฺ ไดทรงสรางมนุษยทั้งชายและหญิงโดยมีวัตถุประสงคหลักคือใหทําหนาที่เปนบาวที่ดี
ดังนั้นทั้งสองจะตองเกื้อกูลและอุดหนุนระหวางกันเพื่อทําหนาที่อันทรงเกียรตินี้ใหสมบูรณที่สุด หาก
ปราศจากหรือปฏิเสธเพศใดเพศหนึ่ง มนุษยไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะบาวของอัลลอฮฺ  ไดอยาง
ครบถวนสมบูรณ
อัลลอฮฺ  ตรัสไว ความวา :
“ และหนึ่งในสัญญาณแหงเดชานุภาพของพระองค คือ ทรงสรางคูค รองใหแกพวกเจาจากตัวของ
พวกเจาเอง เพื่อพวกเจาจะไดมีความสุขอยูกับนาง และทรงใหมีความรักใคร และความเมตตาระหวางกัน
แทจริงสิ่งดังกลาวยอมเปนสิง่ เตือนใจสําหรับผูใครครวญ” ( อัลกุรอาน 30 : 21 )
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อัลลอฮฺ  ตรัสไว ความวา :
“ ขอสาบานดวยเวลากลางคืน เมื่อมันปกคลุม และดวยเวลากลางวันเมือ่ มันประกายแสง และดวยผู
ทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิง แทจริงการงานของพวกเจานั้นยอมแตกตางกันอยางแนนอน ” (อัลกุรอาน
92 : 1-4 )
อัลลอฮฺ  ตรัสไว ความวา :
“พวกนางเปนอาภรณสําหรับพวกทานทั้งหลาย และพวกทานทั้งหลายก็เปนอาภรณสําหรับนาง”
( อัลกุรอาน 2 : 187 )
เสื้อผาอาภรณนอกเหนือจะสามารถปกปดอวัยวะ และสรางความอบอุนใหกับรางกายแลว เสื้อผา
จะสะทอนถึงรสนิยม บุคลิกอุปนิสัยใจคอ ตลอดจนเปนการเสริมสรางบารมี และการมีสงาราศีของผูสวมใส
อีกดวย
อัลลอฮฺ  ผูทรงสรางมนุษยทั้งเพศชายและเพศหญิง และพระองคเปนผูกําหนดแนวทาง และ
ศาสนบัญญัติแกมนุษย คําสอนทุกคําสอนที่ปรากฏในศาสนาของอัลลอฮฺ  จึงเปนคําสอนที่มาจากผูทรง
รอบรู ผูทรงปรีชาสามารถ เปนคําสอนที่สอดคลองกับสัญชาตญาณของมนุษย และเปนคําสอนที่สามารถ
ปฏิบัติไดโดยไมตองฝน หรือขัดกับสามัญสํานึกของปุถุชนทั่วไป
อิสลามจึงมอบภารกิจหลักแกสตรีโดยคํานึงถึง ความแตกตางจากเพศชายดานตางๆ ไมวาทางดาน
สรีระ รางกาย อารมณ จิตใจ หรือแมกระทั่งตนกําเนิดชวงปฏิสนธิระหวางไขกับอสุจิ
ดังนั้นอิสลามจึงกําหนดบทบาทของสตรีที่สอดคลองกับธรรมชาติของนางที่สุด คือ การใหการ
อบรมและเลี้ยงดูลูกในบาน
อาจจะมีคําถามวา การใหสตรีมีภาระเลี้ยงดูลูกที่จํากัดแตในบานเปนการลิดรอนศักดิ์ศรีของสตรี
ขอตอบวา “ การที่อารยประเทศไดคัดเลือกผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยเฉพาะนักวิจัยดานตางๆ เพื่อ
คนควาวิทยาการใหมๆ ในหองทดลอง โดยที่รัฐบาลพรอมอํานวยความสะดวก

และใหสวัสดิการที่

เพียบพรอมใหแกเขาอยางเต็มที่ หรือแมแตตามมหาวิทยาลัยตางๆ ที่กําหนดภาระหนาที่สอน และทํา
ศึกษาวิจัยใหแกเหลาคณาจารยโดยที่มหาวิทยาลัยพรอมใหคาตอบแทน และสวัสดิการเพื่อใหคณาจารย
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สามารถปฏิบัติหนาที่อยางเต็มที่

เราไมสามารถสรุปไดวาประเทศหรือมหาวิทยาลัยไมใหเกียรติแก

นักวิชาการเหลานั้น ในทางตรงกันขามนั่น คือ การใหเกียรติสูงสุด ที่นักวิชาการไดรับตางหาก”
เชนเดียวกันกับอิสลาม การกําหนดใหสตรีอยูในบานและมอบภารกิจสําคัญในการอบรมเลี้ยงดู
บุตรและปรนนิบัติสามี โดยที่สามีเปนฝายใหสวัสดิการและใหประกันยังชีพ นับเปน การจัดสรรภาระหนาที่
ที่ถูกตองและยุติธรรมที่สุด
สตรีกับฮีญาบ
ฮีญาบ คือ กําแพงที่สรางความปลอดภัยของสตรี เปนสัญลักษณแหงศักดิ์ศรีและความมีคุณคาของ
สตรี ฮีญาบ คือ ปจจัยความสงบสุขของสังคม ความสูงสงของอิสลาม สังคมมุสลิมถูกรุมเราจากอารยธรรม
ไรศีลธรรมถาหากแผนการ “ ปดอัลกุรอาน เปดฮีญาบ ” ประสบผลสําเร็จ ฮีญาบ คือ บทบัญญัติแหงพระผู
เปนเจา และมาตรการปองกันโดยวิถีอิสลามในการแกวิกฤตสังคม
สตรีในฐานะภรรยา
สตรีในฐานะภรรยา มีภาระหนาที่ในการปรนนิบัติ และเชื่อฟงสามีในสิ่งที่ดี อิสลามไดเนนหนัก
ในเรื่องนี้เปนอยางมาก
มีสตรีนางหนึ่งเขาพบนบีมูฮัมมัด  และกลาววา “บรรดาผูชายสามารถออกญิฮาดได หากพวก
เขาประสบชัยชนะ พวกเขาจะไดรับการตอบแทนอันมากมาย หากเขาพายแพหรือเสียชีวิต (ในสมรภูมิ)
พวกเขาจะไดเขาสวรรคดวยผลบุญอันลนพน ในขณะที่พวกเราไมไดรับผลบุญอันใดเลย” นบีมูฮัมมัด 
ตอบวา “จงบอกแกสตรีทั้งหลายวา การเชื่อฟงและปฏิบัติตามสามี และการยอมรับสิทธิที่สามีพึงไดจาก
ภรรยา สามารถทดแทนผลบุญของการญิฮาดได แตนอยคนนักในหมูของพวกนางจะสามารถปฏิบัติ
ได” (รายงานโดยบัซซาร และเฏาะบารอนี)
สตรีในฐานะมารดา
สตรีคือแหลงอนุบาลแหงแรกของลูก เปนผูสรางและดูแลอนุชนผูศรัทธา เปนผูจัดระเบียบในบาน
ที่สําคัญอิสลามถือวาสวรรคอยูใตฝาเทาของมารดา
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สตรีในฐานะลูกสาวหรือสมาชิกในครอบครัว
นางจะตองไดรับการดูแลและอบรมเปนอยางดีจากผูปกครอง ผูปกครองของนางจะตองเปนผู
วางแผนใหนางประสบผลสําเร็จในชีวิตดวยการแสวงหาสามีที่ดีและคุณธรรม ตามหะดีษความวา :
“หากมีผูที่ทานพอใจในมารยาทและศาสนาของเขามาหาทาน(เพื่อขอแตงงานลูกสาวทาน) ทานจง
แตงงานใหเขาเถิด หากพวกทานไมกระทํา ก็จะเกิดความเสียหายบนหนาแผนดิน และความระส่ําระสาย
อยางใหญหลวง” (รายงานโดยอิบนุมาญะฮ)
ในฐานะสตรีเปนสมาชิกหนึ่งในสังคม นางจึงเปนสวนสําคัญยิ่งตอการพัฒนาสังคม การที่อิสลาม
ใหความสําคัญและเนนหนักใหนางมีหนาที่ดูแลอบรมลูกและปรนนิบัติสามีเพียงแตในบานนั้น ไมไดมี
ความหมายวานางจะถูกสกัดกั้นมิใหออกจากบาน และไมมีบทบาทในการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกระแสความเปลี่ยนแปลงโลกปจจุบันที่สังคมกําลังตองการสตรีที่เปนหัวเรี่ยวหัวแรง
ในการดําเนินกิจการดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสังคมสงเคราะหและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตางๆที่
เหมาะสมกับนาง แตทั้งนี้นางจะตองใหความสําคัญกับบทบาทและหนาที่หลักของนางมิใหเกิดบกพรอง
หรือถูกละเลยไป
อิสลามไดใหความสําคัญแกสตรีมิไดยิ่งหยอนเหนือกวาบุรุษแตอยางใด เพราะสตรี คือ สวนหนึ่งที่
สําคัญของสังคม สตรีเปนผูใหกําเนิดนักวิชาการที่ปราชญเปรื่อง ผูนําที่อาจหาญ และบุคคลสําคัญในสาขา
ตางๆ มากมาย และดวยสองมือของนางนี่เอง ที่จะตองใหการเลี้ยงดู อบรมเยาวชนในรุนตอไป และจะมาเปน
กําลังสําคัญของสังคมในอนาคต
3.10 อิสลามกับภารกิจของเยาวชน
เยาวชนถือเปนวัยที่ทรงพลังที่สุดของชีวิตมนุษย เปรียบเสมือนกระแสน้ําอันเชี่ยวกรากที่หากไมมี
มาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพแลว แทนที่กระแสน้ําดังกลาวจะเปนแหลงพลังงานอันมีคาของมนุษย
และเปนตนกําเนิดของทุกชีวิตแลว มันจะกลายเปนตนเหตุแหงความสูญเสียและสรางความพินาศตอสรรพ
สิ่งได ดังนั้นอิสลามจึงตระหนักและใหความสําคัญกับเยาวชน โดยมอบหมายใหเยาวชนปฏิบัติภารกิจสําคัญ
ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. สรางสํานึกแหงความรับผิดชอบ
ภารกิจอันดับแรกของคนหนุมสาวมุสลิมคือ “การสรางสํานึกแหงความรับผิดชอบ” นั่นก็คือ เขา
ตองรับรูวา เขาตองรับผิดชอบตอชวงวัยชีวิตที่มีความสําคัญนี้ตอหนาอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺ  จะสอบถาม
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เขาในวัน กิยามะฮฺถึง “อายุของเขาที่หมดไป ความหนุมของเขาที่ไดใชไป” ซึ่งเปนหนาที่ของเขาที่จะตอง
เตรียมพรอมใหคําตอบตอคําถามที่หนักหนวงอันนี้ เขาไดใชเวลาปแลวปเลาไปอยางไรบาง? ในชวงชีวิต
ของวัยแหงความมีชีวิตชีวา วัยแหงความคึกคะนองนี้เขาไดผลาญไปอยางไรคาหรือไม? นบีมูฮัมมัด ได
กลาวเตือนคนหนุมสาววา
“จงฉกฉวยหาประการแรก กอนหาประการหลัง (จะตามมา) ความหนุมสาวของทาน กอนวัยชรา
สุขภาพที่ดีของทาน กอนความเจ็บปวย ฐานะที่ดีของทาน กอนความยากจน การมีเวลาวางของทานกอนที่
ทานจะมีงานยุง การมีชีวิตที่ดีของทานกอนความตาย”
สิ่งแรกที่นบีมูฮัมมัด  ไดใหคําเตือนก็คือใหฉกฉวย “ความหนุมกอนวัยชรา นี่แหละคือ ความ
รับผิดชอบอันดับแรก เปนภารกิจของหนุมสาวไมใชวัยแหงการละเลนหรือวัยแหงการระเริง จริงอยูวาเปน
สิทธิที่มนุษยจะเลน จะสนุกไดในขอบเขตที่อิสลามอนุญาต มีสิทธิสรางความรูสึกที่สดชื่นมีชีวิตชีวา แต
ไมไดมีความหมายวา คนหนุมสาวจะตองจมปลักอยูกับเรื่องสนุกสนานเฮฮา เรื่องลามก เรื่องเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรม พวกเขาจะทําอยางนั้นไมได คนหนุมสาวเปนชวงชีวิตที่ตองเปน “ผูให” มิใชเปนเพียง “ผูรับ” ฝาย
เดียวหรือกลายเปนสัญลักษณของความวิตกกังวลและภาระสังคมในการบําบัดรักษา เยียวยา นี่คือภารกิจ
อันดับแรก
2. มีความภูมิใจตออิสลาม
ภารกิจขอที่ 2 ของคนหนุมสาวคือ การรูสึกภูมิใจตออิสลาม เขาตองมีความศรัทธาตอความสมบูรณ
แบบของอิสลาม ตองศรัทธาตอความยิ่งใหญของศาสนานี้โดยที่อัลลอฮฺ  นั้นไดใหเกียรติเขาดวยคัมภีรท ดี่ ี
ที่สุดที่ถูกประทานลงมาใหเขา ดวยนบีที่ดีที่สุดที่ถูกสงมา ดวยระบอบที่ดีที่สุดที่ถูกบัญญัติใหแกเขา
ดวยเหตุนี้เองที่เขามีความรูสึกภูมิใจที่เขาเปน “มุสลิม” ดังที่มุสลิมในยุคแรกมีความรูสึกเชนนั้น
“ความสูงสงและเกียรติศักดิ์ศรี เปนของอัลลอฮฺ เราะซูลของพระองค และบรรดาผูศรัทธา แตวา
พวกมุนาฟกีนหารูไม” (อัลกุรอาน 63: ๘)
เมื่อสหายชาวเปอรเซียของนบีมูฮัมมัด  ทานซัลมาน อัลฟาริซียฺ ถูกถามวา “ทานเปนบุตรของ
ใคร?” ซึ่งผูถามตองการจะสื่อความหมายวา ทานนั้นไมใชสวนหนึ่งของเผาอาหรับ ทานซัลมานสามารถ
ตอบไดวา “ฉันเปนบุตรแหงเปอรเซีย” หรือ “ฉันเปนบุตรแหงคุซโร” แตทานซัลมานเลือกที่จะตอบวา “ฉัน
เปนบุตรแหงอิสลาม”
เราตองมีความรูสึกภูมิใจตออิสลาม ซึ่งอัลลอฮฺ  ไดใชศาสนานี้ในการสราง “ประชาชาติที่ดีที่สุด
ที่ ถู ก นํ า ออกมาสู ม นุ ษ ยชาติ ทั้ ง หลาย” และได ใ ช ศ าสนานี้ ใ นการสร า งประชาชาติ นี้ ใ ห มี ลั ก ษณะเป น
“ประชาชาติสายกลาง เพื่อเปนพยานแกมนุษยชาติ” ดังที่เราะซูลเปนพยานแกพวกเขา หมายความวา เราถูก
เตรียมใหเปนถึง “การเปนครู” ของมนุษยชาติทั้งหมดเพื่อใหเปน “พยาน” แกพวกเขา
เรา คือ “ครูของมนุษยชาติ” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษยชาติทั้งหมดกําลังเรียกหาเราอยู
เมื่อหันมาดูโลกตะวันตก เปนความความจริงที่วาพวกเขาสามารถโบยบินไปในทองฟาไดอยางเสรี
เสมือนเหลาสกุณา สามารถแหวกวายและดําดิ่งลงสูทองมหาสมุทรไดเสมือนมัจฉาชาติ แตวาพวกเขาไม
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สามารถเดินบนหนาแผนดินไดเหมือนมนุษย พวกเขาไมสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับภายในตัวตนของ
เขา หรือระหวางเขากับอัลลอฮฺ  หรือระหวางเขากับมนุษยคนอื่น ๆ เพราะพวกเขาจมปลักในลัทธิบูชา
วัตถุที่อคติ พวกเขาไดกระทําสิ่งตาง ๆ อยางเกินขอบเขตและเลยเถิด พวกเขาตางก็ประสบกับความวางเปลา
ทางดานอะกีดะฮฺ (หลัก ยึด มั่น ) พวกเขาตองเผชิญกับความทุกขความกังวลในจิตใจ ต องพบกับปญหา
ครอบครัวที่แตกแยก และตองเจ็บปวดกับการลมสลายของบุคลิกภาพและจรรยามารยาท และสังคมของพวก
เขากําลังเดินไปสูทางที่หลงผิด กลาวไดวา อารยธรรมของพวกเขาไมไดมอบความสุขที่แทจริงแกพวกเขา
เลย ชางประหลาดที่มนุษยสามารถเดินทางไปถึงดวงจันทร แตไมสามารถคนหาความสุขบนพื้นโลกได
พวกเขาตองการ “สาสน” ใหม “สาสน” นี้จะใหศรัทธาโดยไม ไดหามการเรียนรูศาสตรตาง ๆ
“สาสน” นี้ใหชีวิตในอาคิเราะฮฺ แตก็ไมไดแยกชีวิตออกจากความเปนจริงแหงโลกนี้ “สาสน” นี้ใหแนวคิด
การเคารพภักดีที่แทจริง โดยไมไดหามที่จะเกี่ยวของสิ่งที่ดี ๆ ในชีวิต เขาตองการ “สาสน” ที่ไดดุลยภาพ มี
ความพอดี แนนอนที่สุดวา “สาสน” แหงดุลยภาพนี้มีอยูในการครอบครองของมุสลิม
ดังนั้นเปนภาระหนาที่ของมุสลิมที่จะตองภูมิใจกับอัญมณีอันทรงคุณคาที่อยูในการครอบครองของ
เขา เราตองรูจักคุณคาของตัวเราเอง นี้คือภารณกิจอีกขอหนึ่งของบรรดาคนหนุมสาวมุสลิม
3. ทําความเขาใจอิสลาม
ภารกิจขอที่ 3 ของคนหนุมสาวก็คือ การทําความเขาใจในอิสลาม ดั่งที่นบีมูฮัมมัด  ไดกลาววา
“ใครที่อัลลอฮฺประสงคใหไดรับความดี พระองคก็จะใหเขามีความเขาใจในเรื่องของศาสนา”
ลําพังความภูมิใจตออิสลามยังไมเพียงพอ เพียงแคกลาววา “เราคือมุสลิม” “เราคือประชาชาติที่ดี
ที่สุด” “เราคือประชาชาติสายกลาง” โดยที่ไมมีความเขาใจตอศาสนาของเราเอง ไมพออยางแนนอน เราตอง
ทุมเทมุงมั่นเพื่อทําความเขาใจตอศาสนานี้ ตามที่ปรากฏอยูจริง
แทจริงมุสลิมไดผานยุคตาง ๆ มา มีคนจํานวนมากไดบิดเบือนตอศาสนานี้ เสมือนพวกเขาไดใสเสื้อ
กลับดาน ทานอะมีรุลมุอฺมีนีน อลี ร.ฎ ไดกลาววา “ผูคนทั้งหลายทําใหความเขาใจ (ศาสนา) คลาดเคลื่อน
พวกเขาแบงศาสนาออกเปนสวน ๆ พวกเขาทํามันเหมือนกับเนื้อที่เปนกอน ๆ พวกเขาไดเฉือนมันเปนชิ้น
เล็กชิ้นนอย”
อิสลามเปนคําสอนที่สมบูรณครบถวน ประกอบไปดวยเรื่องของโลกนี้และโลกหนา ประกอบไป
ดวยเรื่องของสิทธิและภาระหนาที่ มีทั้งสวนที่เรียกวา “ศาสนา” และสวนที่เปนการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม อิสลามไดวางกฏหมายทั้งในเรื่องปจเจกชน ครอบครัว สังคม รัฐบาล ความสัมพันธระหวางประเทศ
อิสลามคือ ระบอบที่สมบูรณครบถวน เพื่อใหมนุษยไดดําเนินชีวิตไดครบครัน แมกระทั่งกอนเกิด ตอนที่เขา
ยังเปน “ตัวออน” ในครรภมารดา จนกระทั่งสิ้นชีวิตก็ยังมีกฏหมายวาดวยการจัดการศพ นี่คือคําสอนเพื่อ
มนุษยชาติมีรายละเอียดในทุก ๆ ชวงของชีวิตมนุษย นี่คือคําสอนเพื่อมนุษยชาติที่ปรากฏอยูในทุก ๆ ดาน
ของชีวิตมนุษย ฉะนั้นเราจึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองทําความเขาใจอิสลามในรูปแบบที่สมบูรณ ไมขาดตก
บกพรอง ทําความเขาใจอิสลามอยางลึกซึ้ง
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ฉะนั้น เราจึงมีความจําเปนที่จะตองทําความเขาใจอิสลาม และดวยความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 
ก็คือเรามีหองสมุดอิสลามที่บรรจุหนังสือและตําราที่อธิบายคําสอนแหงอิสลามอยางมากมาย เรื่องสําคัญก็
คือวา เราตองรูจักเลือกสิ่งดี ๆ มาอานไมใชวา หนังสือทุกเลมที่นํามาโชวอยูในตลาดจะอานไดทุกเลม
หนังสือเหลานี้มีทั้งที่เปนฟองน้ําก็มาก มีทั้งที่เปนคุณและใหโทษ มีทั้งที่เปนยาพิษและโอสถ การรูจักเลือก
สิ่งที่ดีมาอานก็โดยอาศัยคําแนะนําของอุลามาอฺที่เชื่อถือได นักปรัชญาคนหนึ่งไดกลาววา “จงบอกมาซิวา
ทานอานหนังสืออะไร ฉันก็จะบอกไดวาทานเปนคนอยางไร”
ดังนั้น เยาวชนมุสลิมตองมุงทําความเขาใจอิสลาม ผานการอาน ผานการฟงเทปบรรยาย ผานการเขา
รวมฟงการบรรยายของอุลามาอฺตาง ๆ แตเราก็ตองแยกแยะใหออกสิ่งที่เราอาน ระหวางสิ่งที่ควรอานและสิ่ง
ที่ไมควรอาน เราตองทําความรูจักตอศาสนานี้อยางถูกตอง จนกระทั่งเราสามารถเขาไปสูศาสนาดวยบะศี
เราะฮฺ (หลักฐานที่ชัดเจน) มีความชัดเจนแจมแจงเกี่ยวกับเรื่องผูเปนเจา เกี่ยวกับเรื่องของตัวเราเอง ดั่งที่
บรรดากัลปยาณชนยุคแรกไดกลาววา “แทจริงอิบาดะฮฺที่ไมมีความรูและความเขาใจ สรางความเสื่อมเสีย
มากกวาสรางสรรค” เราไมสามารถปฏิบัติอิบาดะฮฺใหบรรลุเปาหมายของมันได เวนแตดวยความรู ซึ่งการ
ขาดความรู อาจทําใหเราปฏิบัติ อิบาดะฮฺ ไปพรอม ๆ กับเรื่องบิดอะฮฺ (การอุตริในเรื่องศาสนา)และทุก ๆ
บิดอะฮฺ คือความหลงผิด เราตองรูจักแยกแยะบัญญัติอิสลามที่อัลลอฮฺ  กําหนด ออกจากสิ่งที่ไมใชบัญญัติ
อิ สลาม เราตองรู จัก อิ ส ลามจนสามารถแยกระหวา งสิ่งที่ เ ปน ซุน นะฮฺอ อกจากสิ่ งที่ไ มใ ช ซุน นะฮฺ รูจั ก
แยกแยะระหวางสิ่งที่หะรอมและสิ่งที่หะลาล รูจักแยกแยะสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิด เราไมสามารถทําเชนนี้
ไดเวนแต เราตองมีความรู ตองมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับอัลลอฮฺ  และเราะซูล นี้คือภารกิจขอที่ 3

4. จงเลือกเดินบนทางสายกลาง
ภารกิจขอที่ 4 จงเลือกเดินบนทางสายกลาง ซึ่งเปนแนวทางที่สมดุล แนวทางที่สมสวนและพอดี
ขอใหออกหางใหไกลจากแนวทางที่สุดโตง และแนวทางที่คับแคบ อัลลอฮฺ  ไดกลาวไววา
“และชั้นฟานั้นพระองคทรงยกมันไวสูง และทรงวาง ความสมดุล ไวเพื่อพวกเจาจะไมละเมิดใน
เรื่อง ความสมดุล และจงดํารงการชั่งอยางเที่ยงธรรม และอยาใหขาดหรือหยอนในความสมดุล” (อัลกุรอาน
55: ๗-๙)
แนวทางนี้ไมละเมิดออกจากขอบเขต หรือไปกําหนดใหมันคับแคบ ไมมีการเกินเลย หรือไปจํากัด
มันไมมีการเลยเถิดเกินพอดี หรือไปปฏิเสธ นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไววา
“พวกทานจงระวังความสุดโตง แทจริงผูคนกอนหนาพวกทานไดพินาศไปแลว เนื่องจากความ
สุดโตงในเรื่องศาสนา” (รายงานจากทานอิบนุอับบาส)
มีรายงานจากทานอิบนุ มัสอูด ซึ่งนบีมูฮัมมัด  ไดกลาววา
“พวกสุดโตงไดพินาศแลว พวกสุดโตงไดพินาศแลว พวกสุดโตงไดพินาศแลว”
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พวกสุดโตง ไดแกพวกที่กระทําเลยเถิดเกินที่กําหนดไว พวกเหลานี้ไดออกจากขอบเขตที่ศาสนาทํา
ใหงาย ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกกําหนดโดยอัลกุรอานและซุนนะฮฺ เพราะฉะนั้น พวกที่ทําตัวเกินเลย คือกลุมที่จะ
พินาศ พวกที่ทําตัวสุดโตง คือกลุมที่จะพินาศ เรื่องนี้ทานอะลี บิน อบี ฏอลิบ ไดกลาววา “พวกทานจงยึดทาง
สายกลาง ผูที่อยูหลัง (หยอนยาน) ตองยึดมัน สวนผูที่เลยไปแลวตองหวนกลับ” ฉะนั้น พวกที่เฉื่อยชาตอง
หันมายึดแนวทางนี้ สวนพวกที่รีบรอนก็ตองหวนกลับมาหาแนวทางนี้คือ “แนวทางสายกลาง” ทานอีหมาม
ฮะซัน อัลบัศรียฺ ไดกลาววา “ศาสนานี้อยูระหวางพวกที่สุดโตงกับพวกที่หยอนยาน”
เราตองการใหแนวทางสายกลาง เปนแนวทางของประชาชาติสายกลาง เราตองการใหคนหนุมสาว
ของเราเมื่อมีความเขาใจอิสลาม แลวก็อยาไดทําตัวเลยเถิด และในทางกลับกันก็อยาทําตัวคับแคบเชนกัน คน
หนุมสาวของเราจงอยาทําตัวเกินเลย ในทํานองเดียวกันอยาปฏิเสธบางอยางที่อัลลอฮฺ  ทรงอนุมัติ
เราตองการใหคนหนุมสาวของเราละทิ้งทาทีที่แข็งกราวในการดะอฺวะฮฺ ขอใหพวกเขาสรางงานดะฮฺ
วะฮฺโ ดยผาน “วิท ยป ญญาและคําตั ก เตื อ นที่ดี” ดังที่อัลลอฮฺ  ไดสั่ง ไว ใหมี ความนุ ม นวลและสุภ าพ
อัลลอฮฺ  ไดกลาวถึงเราะซูลของพระองคไววา
“และหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมีจิตใจแข็งกระดางแลวไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัว
ออกไปจากรอบ ๆ เจากันแลว” (อัลกุรอาน 3:๑๕๙)
เราปรารถนาเปนอยางยิ่งที่จะสรางแนวทางที่สมดุลและมีความนุมนวล เมื่อความนุมนวลเขามาใน
เรื่องใด เรื่องนั้นก็จะถูกประดับประดาใหสวยงาม แตเมื่อใดที่ความแข็งกราวเขามา เรื่องนั้นก็ถูกเมิน ดังที่
นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวแกทานหญิงอาอีซะฮฺที่เกี่ยวกับจุดยืนหนึ่ง ที่ทานหญิงไดมีทาทีที่แข็งกราวกับพวก
ยะฮูดียฺ ซึ่งพวกนี้ไดจงใจสรางความเจ็บใจใหแกนบีมูฮัมมัด  โดยพวกเขากลาวทักนบีมูฮัมมัด วา “อัส
ซามุ อะลัยกะ ยา นบีมูฮัมมัด” (หมายถึงความพินาศและความตายจงมีแดทานโอมูฮัมมัด)22 ทําใหทานหญิง
อาอีซะฮฺตอบกลับไปวา “อัซซามุและอัล-ละอฺนะฮฺ (การสาปแชงและหางไกลจากความเมตตา) จงประสบแก
พวกเจา เจาศัตรูของ อัลลอฮฺ” นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวตอทานหญิงวา “โอ อาอิซะฮฺ แทจริงอัลลอฮฺทรงรัก
ความนุมนวลในการงานทุกประการ” ทานหญิงอาอีซะฮฺกลาววา “ทานไมไดยินในสิ่งที่พวกเขากลาวหรือ
นบีมูฮัมมัดของอัลลอฮฺ” นบีมูฮัมมัด  ตอบวา “ฉันไดยินแลว และฉันไดตอบ (เพียงคําวา) วะอะลัยกุม
(และแกพวกทานก็เชนเดียวกัน) ไปแลว” ดังนั้น เมื่อพวกเขากลาว “อัซ-ซาม” หมายถึงความตายความพินาศ
จงมีแกทาน ก็กลาวตอบวาแกพวกทานก็เชนเดียวกันก็เปนการเพียงพอแลว อัลลอฮฺ  ไดกลาววา “แทจริง
เจาจะตองตาย และแทจริงพวกเขาจะตองตาย” (อัลกุรอาน 39: ๓๐) “และเราไมไดทําใหบุคคลใดกอนหนา
เจาอยูยั่งยืนนาน หากเจาตายไป พวกเขาจะมีชีวิตอยูยืนยงตลอดไปกระนั้นหรือ” (อัลกุรอาน 21: ๓๔)
แบบนี้แหละ คือบุคลิกของนบีมูฮัมมัด  ของเรา มีความนุมนวลและสุภาพแมกระทั่งตอศัตรูผูหยิ่ง
ยะโส

22

เปนการลอเลียนตอการใหสลามของมุสลิมทีท่ ักทายระหวางกันดวยคําวา “อัสสลามุอะลัยกุม” โดยทีค่ ําวาอัสซามุ กับอัสสลามุมีสําเนียงพูดที่ใกลเคียงกัน
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5. ตองเขาใจอิสลามอยางถองแท โดยการแปรเปลี่ยนสูชีวิตจริง
หลังจากที่เราไดเขาใจอิสลาม ผานการอาน การฟง การเขารวมงานวิชาการตาง ๆ เราตองถามตอไป
วา อิสลามที่เราไดรับรู เปนเพียงวัฒนธรรมในเชิงนามธรรม ที่เขามาเติมเต็มลงไปสูสมองของมนุษยที่เปน
มุสลิมเทานั้นเองหรือ? อิสลามเปนเพียงการอานหนังสือและการชุมนุมทางวิชาการเทานั้นเองหรือ? เราได
พบเห็นนักบูรพาคดีที่ไดอานหนังสือเกี่ยวกับอิสลามอยางมากมาย (แตพวกเขาก็ไมไดเปนมุสลิม) ถึงตอนนี้
เราตองยอมรับแลววา ความรู ตองควบคูกับการปฏิบัติไปดวย กลุมอายะฮฺแรกที่ถูกประทานลงมาไดแก
ความวา “จงอาน! ดวยนามของผูเปนเจา ผูทรงสราง ผูทรงสรางมนุษยมาจากเลือดกอน จงอาน!
และผูเปนเจาของเจา ผูทรงเอื้อเฟอยิ่ง ผูทรงสอนการใชปากกา ทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (อัลกุรอาน
96: ๑-๕)
กลุมอายะฮฺแรก สั่งใหเราอาน เพราะการอานเปนกุญแจดอกสําคัญแหงความรู แตอัลลอฮฺ  ได
ประทานกลุมอายะฮฺถัดไปหลังจากนี้ไดแก
“โอผูหมกาย จงลุกขึ้นและตักเตือน และแดผูเปนเจาของเจาจงใหความยิ่งใหญ และแกเสี้อผาของเจา
นั้นจงทําความสะอาด และสิ่งสกปรก ก็จงหลบหลีกใหหางเสีย และอยางทําคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอัน
มากมาย และเปนผูเปนเจาของเจาเทานั้น จงอดทน” (อัลกุรอาน 74 : ๑-๗)
กลุมอายะฮฺถัดไปที่ตามมาเปนครั้งที่สองไดสั่งใชใหเราลงสูภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นความรูตองอยู
พรอมกับการปฏิบัติ ความรูที่เปนเพียงทฤษฎีแตเพียงอยางเดียวซึ่งไมเพียงพอ สิ่งที่จะพิสูจนในวันกิยามะฮฺ
คือคําถามวา “อะไรที่ทานไดทําไป?” ไมไดถามวา “ทานมีความรูมากมายแคไหน?” และ “มีดีกรีทางวิชาการ
ระดับใดบาง?”
จําเปนสําหรับมนุษยที่จะตองแปรเปลี่ยนวิชาความรูใหเปนการปฏิบัติ ความรูจะตองสงผลตอความ
เปนจริงในชีวิต เพื่อใหชีวิตที่เปนแบบอิสลามที่ถูกตอง ที่สมบูรณแบบ ไดเจริญเติบโตขึ้นมา นี้คือภารกิจ
ของมนุษยที่เปนมุสลิม โดยเฉพาะอยางยิ่งคนหนุมสาวมุสลิม
ความรูตองมีเพื่อการปฏิบัติ ความรูที่ไมมีการกระทํา ก็เหมือนกับเมฆที่กอตัวแตไรฝน หรือเปนพืช
พันธุที่งอกงามแตไมออกดอกออกผล ดวยเหตุนี้เองที่ทานบีมูฮัมมัด  ไดขอความคุมครองจากอัลลอฮฺ
ใหปลอดพนจากความรูที่ไมใหประโยชน ฉะนั้นจําเปนที่ความรูตองควบคูกับการกระทํา เพราะวาดวย
ความรูนี้เองที่จะเกิดเปนภาพภายนอกออกมาเปนเหมือนกระจกที่สะทอนในสิ่งที่เรารูจากศาสนาของเรา
สวนคนที่อานและมีความเขาใจ แตทวาเขามีชีวิตอยูที่หางไกลจากความรูทางศาสนาที่เขามี เขาอยูในหุบเขา
หนึ่ง สวนความรูศาสนาก็เหมือนอยูในอีกหุบเขาหนึ่ง เขาไดแยกแยะระหวางความรูและความตั้งใจ ระหวาง
ปญญาและศรัทธา ระหวางความคิดและความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นนี้อยางนี้ไมเปนที่ยอมรับ
เมื่ออัลลอฮฺ  ไดพรรณาเกี่ยวกับศรัทธาใหแกเราในอัลกุรอาน อัลลอฮฺ  ก็ไดพรรณาในรูปของ
การกระทํา ที่ประกอบมาเปนการกระทําตาง ๆ และจรรยามารยาท
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“แนนอนบรรดาผูศรัทธาไดประสบความสําเร็จแลว บรรดาผูที่พวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตนใน
ละหมาดของพวกเขา และบรรดาผูที่ผินหลังใหเรื่องไรสาระตาง ๆ และบรรดาที่พวกเขาเปนผูบริจาคซะกาต
และบรรดาผูที่พวกเขาเปนผูรักษา (ไวซึ่งความบริสุทธิ์ของ) ทวารของพวกเขา” (อัลกุรอาน 23: ๑-๕)
“และบรรดาที่พวกเขาเปนผูที่เอาใจใสที่ไดรับมอบหมายของพวกเขา และสัญญาของพวกเขา และ
บรรดาผูที่พวกเขาเปนผูรักษาการละหมาดของพวกเขา” (อัลกุรอาน 23: ๘-๙)
“การกระทํา” เปนสิ่งที่เราตองการจากคนหนุมสาวมุสลิม เราตองการใหพวกเขาแปรเปลี่ยนความรู
ความเข า ใจไปสู ก ารประพฤติ ป ฏิ บั ติ ที่ ส ร า งสรรค เขาเองได รั บ ประโยชน จ ากความรู นี้ สั ง คมก็ ไ ด รั บ
ประโยชนเชนกัน นี้คือภารกิจของคนหนุมสาว การอาน การฟง การฟงบรรยายจากบรรดาโตะครูอยางเดียว
นั้ น ไม เ พี ย งพอ ถ า หากเรายั ง ไม ป รั บ เปลี่ ย นมั น ไปสู ค วามประพฤติ แ ละการแสดงออกโดยการกระทํ า
อัลลอฮฺ  ตรัสไวความวา
“และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใด เวนแตเพื่อความเมตตาแกโลกทั้งผอง” (อัลกุรอาน 21: ๑๐๗)
เราตองการใหคนหนุมสาวเปนกระจกในความความเมตตานี้ ดังที่อัลลอฮฺไดสงนบีมูฮัมมัด  ซึ่ง
ทานไดกลาวถึงตัวทานวา
“ฉันเปนของกํานัลแหงความเมตตา”
6. รับใชสังคม
ภารกิจขอตอไป คือคนหนุมสาวตองกาวเขารับใชสังคม ซึ่งเปนงานที่วิเศษสุด หลังจากที่คนหนุม
สาวไดปฏิรูปตัวของเขาเองใหเปนแบบอยางที่สมบูรณ จากนั้นเขาตองหันมาสูการรับใชผูอื่น หันมาสูการ
ปฏิรูปผูอื่นตอไป จําเปนที่คนหนุมสาวตองทํางานรับใชสังคมที่เขาอาศัยอยู สังคมตองการความชวยเหลือ
จากคนหนุมสาว สังคมตองการความกระตือรือรนของคนหนุมสาว อิสลามไมอนุญาตใหคนหนุมสาวทําตัว
อยูบนหอคอยงาชาง ถือวาตนเองเปน “ปญญาชน” แตปลอยใหผูคนเปนคนไมรูหนังสือ เปนคนขาดความรู
หนาที่ของพวกเขาตองสอนหนังสือใหกับที่ไมรูหนังสือ หนาที่ของพวกเขาตองฝกหัดคนวางงานถาหากวา
พวกเขามีความสามารถที่จะทําได หนาที่ของพวกเขาตองชี้แนะแนวทางที่ถูกตองใหแกผูคน หนาที่ของพวก
เขาตองเผยแผใหคําตักเตือนแกผูคนดวยการรักษาความสะอาด ใหเห็นถึงความจําเปนในการรักษาความ
สะอาด หรือดวยการนําสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่เปนอัตรายออกจากทองถนน หนาที่ของคนหนุมสาวคือการลง
ไปสูสังคม พัฒนาสังคมจากความไมรู ใหไดรับแสงสวาง จากความมืดมิด ใหสังคมรูจักแนวทางที่ถูกตอง
คนหนุ ม สาวจํา นวนมากมีชีวิ ต อยูไ ปแต ละวัน อย า งไรค า เปน ความไร คาที่ พ วกเขาไมไ ด ส รา ง
ประโยชนแกใครเลย การอยูไปวัน ๆ หนึ่งเสมือนวาเขากําลังทําลายทุกสิ่งทุกอยาง พวกเขาไมทํางานทําการ
อะไร คนหนุมสาวตองจัดการกับวันเวลาที่ไรคาเหลานี้ ดวยการผลิตงานที่ใหประโยชน และงานสวนใหญที่
งอกเงยเป นดอกเปนผลก็คือ งานรับ ใชสังคม อิสลามถือวางานชนิดไหนก็ตามที่ รับใช สังคมถือวาเปน
“อิบาดะฮฺ” การที่เรานําสิ่งอันตรายหรือสิ่งขีดขวางทางจราจรออกจากถนนยังจัดเปนเศาะดะเกาะฮฺ(การทํา
ทาน) คําพูดที่ดีที่ไพเราะก็ถือวาเปนเศาะดะเกาะฮฺ การหามปรามจากความเลยราย ก็ถือวาเปนเศาะดะเกาะฮฺ
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การยิ้มใหกับพี่นองก็ถือวาเปนเศาะดะเกาะฮฺ งานชนิดไหนก็ตามที่ทําไปเพื่อชวยเหลือสังคมก็ถือวาเปนเศาะ
ดะเกาะฮฺ การบริจาคหรือเศาะดะเกาะฮฺมิใชแคเรื่องของทรัพยสินเงินทอง ซึ่งจํากัดอยูเฉพาะในหมูของคน
รวย คนมั่งคั่งเทานั้น ยังมีเศาะดะเกาะฮฺที่เรียกวา เศาะดะเกาะฮฺทางสังคม เศาะดะเกาะฮฺทางวัฒนธรรม เศาะ
ดะเกาะฮฺทางความรู ฉะนั้นมนุษยทุกคนสามารถจายเศาะดะเกาะฮฺได เพื่อไดรับใชสังคมของเขา
ดังนั้นจึงไมมีสิทธิปฏิเสธการรับรูวาสังคมยังขาดอะไรบาง? เราจะพัฒนา ฟนฟูสังคม จนนําไปสู
ระดับที่ไดมาตรฐาน ทําใหสังคมยืนอยูบนสถานะที่แทจริงภายใตแสงตะวันแหงอิสลาม
นี่คือภารกิจของคนหนุมสาวมุสลิม ที่เขาจะตองครุนคิดเกี่ยวกับการรับใชสังคม และการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสูสิ่งที่ดีกวา
7. กาวมารับงานดะอฺวะฮฺ (การเรียกรองเชิญชวน)
ภารกิจขอที่ 7 ก็คือ การดะอฺวะฮฺสังคมสูอาทิตยอุทัยแหงอิสลาม ดั่งที่เขาไดศึกษาอิสลามมา ดั่งที่เขา
ไดเขาใจอิสลามอยางถูกตองแลว จึงจําเปนที่เขาตองใหความรูความเขาใจตอคนอื่น ๆ จึงจําเปนที่เขาตอง
ดะอฺวะฮฺผูอื่นมาสูอิสลาม จําเปนที่เขาตองทํางานเพื่ออิสลาม ดั่งที่เขาไดประพฤติปฏิบัติอยูในอิสลาม เขา
ตองทํางานเพื่ออิสลาม
การทําใหอิสลามปรากฏในภาพที่สวยงามในตัวเขานั้น ยังไมเพียงพอ อิสลามไดวางภาระเหนือ
มุสลิมทุกคนในการดะอฺวะฮฺคนอื่น มาสูอิสลาม จงปฏิรูป(อิสลาฮฺ)ตัวเองและออกไปดะอฺวะฮฺคนอื่นๆ อัลลอ
ฮฺไดกลาวไววา
“และใครเลาจะมีคําพูดดีเลิศยิ่งไปกวาผูเชิญชวน(ดะอฺวะฮฺ)ไปสูอัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติการงานที่ดี
และเขากลาววา แทจริงฉันเปนหนึ่งในบรรดาผูนอบนอม” (อัลกุรอาน 41: ๓๒)
มุสลิมทุกๆคนตองตอบรับคําของอัลลอฮฺ  ที่วา
“จงเรียกรอง(ดะอฺวะฮฺ)ไปสูแนวทางของผูอภิบาลของเจาดวยฮิกมะฮฺ(วิทยปญญา) และการตักเตือน
ที่ดี” (อัลกุรอาน 16: ๑๒๕)
และตอไปนี้คือการแถลงการณของทานนบีมูฮัมมัดมูฮัมมัด  และเปนแถลงการณของทุกคนจาก
ประชาชาตินี้ ที่ถือตนวาเปนสวนหนึ่งของแถลงการณนี้ อัลลอฮฺ  ไดกลาวใหเราะซูล ประกาศแถลงการณ
นี้วา
“จงกลาวถึงเถิด(นบีมูฮัมมัด) “นี่คือแนวทางของฉัน ฉันเรียกรอง(ดะอฺวะฮฺ)ไปสูอัลลอฮฺ บนบะศี
เราะฮฺ(หลักฐานที่ประจักษแจง)ทั้งตัวฉันและผูปฎิบัติตามฉัน และมหาบริสุทธิ์แหงอัลลอฮฺ ฉันมิไดอยูในหมู
ผูตั้งภาคี” (อัลกรุอน 12: ๑๐๘)
ขอย้ําถึงภารกิจนั้นอีกครั้งวา
“ฉันเรียกรอง(ดะอฺวะฮฺ)ไปสูอัลลอฮฺ บนบะศีเราะฮฺ(หลักฐานที่ประจักษแจง)ทั้งตัวฉันและผูปฏิบัติ
ตามฉัน”
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ถาหากวาเรานับตนเองเปนผูที่ดําเนินตามนบีมูฮัมมัด ก็จําเปนที่เราตองทํางานดะอฺวะฮฺ ที่เรียกรอง
ผูคนไปสูอัลลอฮฺ ที่เรียกผูคนโดยอาศัย “บะศีเราะฮฺ” (หลักฐานที่ประจักษชัดแจง) ดวยเหตุนี้ มุสลิมทุกๆคน
ตองทํางานดะอฺวะฮฺ เรียกรองผูคนไปสูอัลลอฮฺตามศักยภาพของแตละคน ตามลําดับความแตกตางของมนุษย
บางคนอาจจะทํางานดะอฺวะฮฺ โดยการเรียบเรียงหนังสือขึ้นมา บางคนอาจทํางานดะอฺวะฮฺ โดยการจั ด
ปราศรัย บรรยายใหความรู บางคนอาจดะอฺวะฮฺโดยการจัดคอรสใหความรูตางๆ บางคนอาจดะอฺวะฮฺโดย
การประพฤติตัวเปนแบบอยางแกคนอื่นๆ บางคนอาจดะอฺวะฮฺโดยการใชคําพูดที่ดีงาม ที่ถูกตอง ดวยการ
ปลุกเรามนุษยใหกระทําความดี ทุกๆ คนตองทํางานดะอฺวะฮฺตามกําลังความสามารถของตัวเอง
พวกเราตองเปนนักดะอฺวะฮ เรียกรองเชิญชวนไปสูอิสลาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง บรรดาคนหนุมคม
สาวทั้งหลาย คนหนุมสาวตองแบกภาระสาสนแหงอิสลามไปสูคนภายในสังคมของเขา และคนอื่นๆที่ไมใช
มุสลิม
เราเปนผูที่เปนเจาของศาสนาที่เปนสากล ศาสนาที่เปนอมตะและเปนศาสนาสุดทาย แลวเหตุใดเลา
ที่เราไมพยายามทํางานเพื่อศาสนานี้ จําเปนที่เราตองใหความสนใจตอกิจการของศาสนาของเรา โดยเราตอง
จัดกําลังคนเพื่อศาสนานี้ กอนที่เราจะสงออกไปเผยแผไปสูโลก เราตองจัดการเผยแผในสังคมที่เราอาศัยอยู
เสียกอน เราตองใหคําชี้แจงตักเตือนตอมุสลิมทั้งหลาย เราตองนําบรรดามุสลิมกลับไปสูอัลลอฮฺ  ดวย
วิธีการที่งดงาม เราตองใหพวกเขายึดมั่นตออิสลามที่แทจริง นี่คือภารกิจของมุสลิมโดยทั่วไป และเจาะจง
เฉพาะตอคนหนุมสาว
นี่คือภารกิจของคนหนุมสาวในยุคสมัยนี้ เราไมตองการคนหนุมที่มั่วเที่ยว ซึ่งไมมีความหมายใด ๆ
ไมมีคุณคาใดๆ เปนคนหนุมที่ออกเดินไปตามถนนเพื่อพูดจาแทะโลมผูหญิง หรือนั่งจับเขาอยูที่บาน เพื่อ
โทรศัพทติดตอกับพวกผูหญิง พวกเหลานี้เปนคนหนุมที่วางเปลา เมื่อเอาไปชั่งในตาชั่งเพื่อดูน้ําหนัก ก็ไมมี
นําหนักใด ๆ ใหเห็น
เราตองการคนหนุมสาวที่ศรัทธา และมีความแข็งแกรง
“มุอฺมินที่แข็งแกรงยอมดีกวาและเปนที่รักตออัลลอฮฺมากกวามุอฺมินที่ออนแอ”
เราต อ งการคนหนุ ม สาวที่ แ ข็ ง แกร ง ทั้ ง ด า นความคิ ด ความอ า น แข็ ง แกร ง ในเรื่ อ งของศรั ท ธา
แข็งแกรงทั้งรางกายและความตั้งใจที่แนวแน แข็งแกรงในวิญญาณ ความแข็งแกรงเหลานี้ที่เราตองการให
เกิดขึ้นในหมูคนหนุมสาวของเรา
ครั้งหนึ่งทานอะมีรุล มุอฺมีนีน อุมัร อิบนุ อัล-ค็บฏฏอบ ร.ฎ. ไดมองเห็นคนหนุมคนหนึ่งกําลัง
ละหมาดอยูในมัสยิด ทานพบวาเขามีอาการคอและศรีษะตก(ดวยความสํารวม) ทานไดกลาวแกเขาวา “โอ นี้
(เจาหนุม) เจาอยาทําใหศาสนาของเราตองตาย อัลลอฮฺ  จะทําใหเจาตาย จงยกศีรษะของเจาขึ้นมา แทจริง
ความคุซุอฺ(ความสํารวม)นั่นอยูที่หัวใจ ไมไดอยูที่ตนคอ”
ครั้งหนึ่ง เศาะฮาบะฮฺที่เปนสตรีนางหนึ่งไดเห็นคนหนุมสองคนกําลังเดินอยูบนถนนเหมือนคน
กําลังจะตาย นางถามวา “พวกนี้เปนใคร” มีคนตอบวา “พวกนี้เปนพวกที่อุทิศตน (เพื่อเขาใกลอัลลอฮฺ)” นาง
จึงกลาวแกพวกเขาวา “ทานอุมัรนั้นเมื่อเดินก็จะเดินอยางรวดเร็ว เมื่อพูดก็พูดจนคนไดยิน เมื่อตีก็ตีจนเจ็บ
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และนี่คือคนที่เปนนักอุทิศตน (เพื่ออัลลอฮฺ) ที่แทจริง” ทุกสิ่งทุกอยางที่ทานอุมัรมี เปนความแข็งแกรง เมื่อ
ทานพูด ทานก็พูดจนคนไดยิน เมื่อทานเดินทานก็เดินอยางรวดเร็ว เมื่อทานตีทานก็ตีจนเจ็บ ทานอุมัรนี่
แหละที่ถือวาเปนผูอุทิศตนตออัลลอฮฺ  อยางแทจริง
เราตองการใหคนหนุมสาวของเราเจริญรอยตามแบบอยางนี้ ทั้งในการดําเนินชีวิต และการใชชีวิต
เพื่ออิสลาม การเผยแผอิสลาม การใหความรูอิสลาม เราตองการใหมีคนเชนนี้เกิดขึ้นเพื่อความสูงสงของ
อิสลาม
8. ติดอาวุธทางปญญา
เปนที่นาเสียใจอยางยิ่งวา วันนี้โลกมุสลิมถูกจัดกลุมวาเปนโลกที่แตกตางจากแตกอน ซึ่งมีการเรียก
โลกมุสลิมวา “โลกที่สาม” ประเทศมุสลิมบางประเทศแยกวานั้นอีก หากมีโลกที่สี่ได ก็จะมีคนจัดใหอยูใน
กลุมนี้อยางแนนอน “ความไมรูหนังสือ” ไดครอบคลุมสวนใหญของประเทศมุสลิม ที่สําคัญไดมีคนจํานวน
หนึ่งยังคงเชื่อวา สาเหตุแหงความลาหลังเชนนี้ มาจากอิสลาม ขอกลาวหานี้เปนเรื่องไมถูกตองอยางแนนอน
มุสลิมในอดีตที่ปฏิบัติตนอยูในกรอบของความเปนมุสลิมที่ถูกตอง อิสลามก็เปนอิสลามที่แทจริง
พวกเขาเปนมุสลิมที่จัดวาเปนประชาชาติอันดับหนึ่งหรือเปนโลกที่หนึ่ง ณ ดุนยาแหงนี้ อารยธรรมของพวก
เขาเป น อารยธรรมที่ นํ า โลกนี้ ประมาณสิ บ กว า ศตวรรษที่ มุ ส ลิ ม ได เ ป น ผู นํ า โลก โลกนี้ ต อ งเข า มารั บ
การศึกษาภายใตสองมือของพวกเขา ตองมาศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยของพวกเขา ภาษาอาหรับ
เปนภาษาแหงวิทยาการ ตาง ๆ ชาวยุโรปคนใดก็ตามที่ตองการเปนผูมีการศึกษา เปนปญญาชน หรือเปนผูที่
มีความกาวหนา เขาจะตองพูดบางคําในภาษาของเขาดวยภาษาอาหรับ เหมือนคนจํานวนมากในยุคนี้ เมื่อ
ตองการพูดกับเรา ก็จะเอาศัพทภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเขามาผสมกับคําพูดดวย เพื่อใหเรารูวา พวก
เขาเปนคนหัวกาวหนา เปนคนที่มีการศึกษาและศิวิไลส
นั่นคืออดีตที่เราเคยเปน และเราตองกลับไปสูสถานะอยางนั้นใหได และเราจะกลับไปสูสถานะนั้น
ไมไดเวนแตการสรางความสมบูรณแบบในวิชาความรู และการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ไมใชเพียงแค
วิชาความรูทางดาน “ชะรีอะฮฺ” เพียงอยางเดียว แตรวมถึงวิชาการทุกแขนงบนโลกนี้ จึงจําเปนที่ตองพัฒนา
ศาสตร แ ห ง ความรู ทุ ก ๆ ด า น เช น ฟ สิ ก ส เคมี ชี ว วิ ท ยา คณิ ต ศาสตร แพทย ศ าสตร ดาราศาสตร
พฤกษศาสตร นิวเคลียร เปนตน เราตองหันกลับไปครอบครองวิทยปญญาเหลานี้อีกครั้ง ทุกวันนี้พวกเรา
ไมใชคนที่โงเขลา เรามีผูคนมากมายที่มีความสามารถโดดเดน เรายังมีนักอัจฉริยะทุก ๆ ดานของชีวิต แตเรา
ก็หวังใหลูกหลานของเราไดเขามาเสียสละอุทิศตนเพื่อแสวงหาความรูใหมากกวานี้ บรรดาสลัฟไดกลาววา
“แทจริงความรูจะไมใหสวนใดสวนหนึ่งแกทาน จนกวาทานจะทุมเททุกสวนของทานใหกับมัน” ดังนั้นเรา
ตองเสียสละเพื่อหาความรู ดวยความอุตสาหะ ดวยความเอาใจใส ดวยการเสียสละเวลา ดวยการใชสมอง
อยางเต็มที่ และทานจะไดรับเพียงบางสวนเทานั้น เพราะความรูเหมือนกับมหาสมุทรที่ไมมีชายฝง ไมมี
ขอบเขตที่กําหนดไว ดั่งที่อัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา “และพวกทานจะไมมีความรูใด ๆ เวนแตเพียงเล็กนอย
เทานั้น” (อัลกุรอาน17: ๘๕) ดังนั้นเราอยูในสนามที่เล็กนิดเดียว เราจึงตองแขงขันกัน ตองพยายาม มานะ
บากบั่น ตอสูดิ้นรน นี่คือภารกิจของเรา เราจึงขอสั่งเสียใหคนหนุมสาวใหติดอาวุธทางปญญา มนุษยทุกคน
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สามารถที่จะอิบาดะฮฺตอผูเปนเจาได โดยการเตรียมพรอมจากการกระทํา นักศึกษาแพทยก็สามารถทําได
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรก็สามารถทําได นักศึกษาฟสิกส นักศึกษาเคมี นักศึกษาวิชาดาราศาสตร นักศึกษา
ดานนิวเคลียร ก็สามารถรับใชศาสนาได โดยการแสวงหาความใกลชิดกับผูเปนเจาของเขา โดยการแสวงหา
ความเปนเลิศในสาขาวิชาที่เขาเลาเรียนอยู ไมใชใหความสําคัญเฉพาะดานชะรีอะฮฺเทานั้นที่นําไปสูความ
ใกลชิดกับ อัลลอฮฺ มีคนจํานวนมากที่ศึกษาดานชะรีอะฮฺแตหางไกลจากอัลลอฮฺ  เขาไดใชวิชาการที่เลา
เรียนมาในการรับใชอารมณทั้งอารมณของเขาเองและของคนอื่น ๆ แสวงหาความพึงพอใจจากผูมีอํานาจ
จากผูปกครอง แสวงหาความพึงพอใจจากคนทั่วไปที่ไมมีความรู ดวยเหตุนี้ความรูที่เขามีอยูเปนความ
เลวรายสําหรับเขาเทานั้นเอง นี่เปนความรูที่ไมมีประโยชน จําเปนสําหรับคนหนุมสาวมุสลิมที่จะแสวงหา
ความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่งเปนสิ่งที่อัลลอฮฺ  ไดเตรียมใหเขามีความพรอม ทําใหเสนทางของเขางายดาย
เราตองนับวาสิ่งนี้เปนประเภทหนึ่งของการญิฮาดอันยิ่งใหญในหนทางของอัลลอฮฺ  ปนการ “อิบาดะฮฺ”
ตออัลลอฮฺที่สําคัญยิ่ง นี่คือภารกิจของเยาวชนมุสลิมขอที่ 8

9. ติดอาวุธแหงความเชื่อมั่นและความหวัง
ภารกิจขอที่ 9 ก็คือ การติดอาวุธแหงความเชื่อมั่นและความหวัง คือความเชื่อมั่นตอตนเอง และ
ความหวังจากพระผูเปนเจา ความเชื่อมั่นตอวันนี้และความมั่นใจตอวันรุงขึ้น เราจะตองไมหมดหวัง หมด
อาลัย เราตองไมเบื่อหนาย เหมือนกับคนจํานวนมากในยุคของเรา เราตองยืนหยัดอยางมั่นคง อยาใหความ
สิ้นหวัง และความเบื่อหนายกัดกรอนวิถีชีวิตเรา เราจะตองเปนผูเชื่อมั่นวา วันพรุงนี้ยอมดีกวาวันนี้ เราตอง
เชื่อมั่นวา วันนี้ตองดีกวาเมื่อวาน สิ่งที่เราปวดราวอยูทุกวันนี้ คือการสิ้นหวัง การหมดอาลัยไดเกิดขึ้นตอคน
หนุมสาวของเราจํานวนมาก ขณะที่มีบางคนกลาวแก พวกเราวา “ไมมีประโยชน แลว ประชาชาตินี้ไ ม
สามารถกาวไปขางหนาไดอีกแลว สภาพของประชาชาติไมมีวันดีขึ้นอีกแลว” พวกเขากลาววา ทําอยางนั้น
ไมได ทําอยางนี้ไมได... การสิ้นหวังเชนนี้เปนฆาตรกรที่เราตองกําจัดใหสิ้นซาก เพราะความรูสึกเชนนี้
ไมใชเปนคุณสมบัติของมุสลิมที่แทจริง
การสิ้นหวังเปนลักษณะที่แยกไมออกกับการปฏิเสธศรัทธา (กุฟรฺ) ความหมดอาลัยตายอยากเปน
ปรากฏการณของความหลงทาง ดังที่อัลลอฮฺ  ไดกลาววา “แทจริงไมมีผูใดเบื่อหนายตอความเมตตา
ของอัลลอฮฺ เวนแตกลุมชนที่ปฏิเสธ” (อัลกุรอาน 12: ๘๗) อัลกุรอานไดกลาวถึงคําพูดของนบีอิบรอฮีม “เขา
กลาววา และจะไมมีผูใดที่สิ้นหวังในพระเมตตาของพระเจาของเขา เวนแตผูที่หลงผิด” (อัลกุรอาน 15: ๕๖)
ไมมีการสิ้นหวัง ไมมีการหมดอาลัยตายอยากสําหรับนบีมูฮัมมัด  และบรรดาผูศรัทธา พวกเขามี
แตความหวังอยูเสมอ ดังที่ไดเกิดขึ้นกับนบีมูฮัมมัด  ขณะที่ทานไดทําหนาที่ดะอฺวะฮฺที่มักกะฮฺ ในรุงอรุณ
แหงการดะอฺวะฮฺ และขณะที่มุสลิมมีจํานวนนอยนิดและออนแอในโลกนี้ พวกเขากลัววาจะถูกกวาดลาง การ
ทดสอบไดโถมใสสูพวกเขาในทุก ๆ ดาน แสแหงการลงโทษไดเฆี่ยนตีพวกเขาในทุกที่ แตขณะเดียวกันพวก
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เขากลับมีความเชื่อมั่นในการชวยเหลือ พวกเขามีความเชื่อมั่นวา ธงแหงการดะอฺวะฮฺนี้จะสบัดพริ้ว อํานาจ
ของมันจะสูงสง พวกเขาไดทํางานดะอฺวะฮฺ เรียกรองผูคนมาสูอิสลามที่ผานเขามาในชวงเทศกาลแสวงบุญที่
มักกะฮฺและไดแสดงความยินดีเมื่อพวกเขาไดเขารับอิสลามวา พวกเขาจะสืบทอดอาณาจักรของคุสโรและไก
เซอร พวกเขาตองถามกลับดวยความประหลาดใจวา “กุสโร บิน ฮุรมุซหรือ”23 ก็ไดรับคําตอบกลับวา “ใช
กุสโร บิน ฮุรมุซ”
ดวยเหตุนี้ที่เราตองติดอาวุธใหคนหนุมสาวของเราดวยความหวัง ความเชื่อมั่น และความใฝฝน เรา
ไดพบคนหนุมมุสลิม ที่มีชื่อวา มูฮัมมัด อัลฟาติห หรือมูฮัมมัด บิน มุรอด ผูพิชติ นครคอนสแตนติโนเปล เขา
เปนคนหนุมจากตระกูลอุษมานียะฮฺ ชาวเตอรก ซึ่งเปนผูพิชิตนครแหงนี้ ขณะที่เขาอายุเพียง ๒๓ ป เขาพิชิต
นครนี้ไดอยางไร? เมืองนี้เปนเมืองที่เขมแข็ง กอนหนานี้มีคนจํานวนมากเขาโจมตีเพื่อพิชิตมัน แตก็ทําไม
สําเร็จ นับตั้งแตสมัยของเศาะฮาบะฮฺมาแลว มูฮัมมัด อัลฟาติหฺ คนหนุมผูนี้ไดคิดและใครครวญ เมื่อไดอาน
หะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยทานฮากิมและคนอื่น ๆวา
“แนนอนเมืองคอนสแตนติโนเปลจะถูกพิชิต ดังนั้นอะมีร (ผูบัญชาการ) ที่ดียิ่งคือ อะมีรที่พิชิตเมือง
นี้ กองทัพที่ดียิ่ง คือกองทัพที่พิชิตเมืองนี้”
หัวใจของมูฮัมมัด อัลฟาติหฺ จึงผูกพันและใฝฝนที่จะเปนอะมีรคนนี้ กองทัพของเขาก็ใฝฝนที่จะได
เปนกองทัพดังกลาว เขาจึงเฝาคิดวางแผน พิจารณา และอัลลอฮฺ  ก็ไดใหเขาพรอมที่จะเขาไปสรางฝนให
เปนจริง ซึ่งเปนเรื่องยากสําหรับคนอื่น ๆ ในที่สุดกรุงคอนสแตนติโนเปลก็ถูกพิชิตลง เรื่องราวที่เลาขาน
เกี่ยวกับการพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปลเปนสิ่งจําเปนที่เราจะนํามาเปนบทเรียน นี้เปนบทเรียนหนาหนึ่ง
จากบทเรียนมากมายในประวัติศาสตร เรื่องราวของเด็กหนุมคนหนึ่งที่ไดพิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปล โดยที่
ไดเขาไปในเมืองนั้นและทําใหเมืองนั้นกลายมาเปนเมืองหลวงแหงอิสลามในอีกหลายศตวรรษ และได
เปลี่ยนชื่อเมืองเปน “อิสลามบูล” หรือ “อิสตันบูล” ที่เราเรียกกันอยูทุกวันนี้ นี่คือคนหนุมที่เต็มไปดวยความ
มุงมั่น
อุซามะฮฺ บิน ซัยดฺ ขณะที่นบีมูฮัมมัด  ไดแตงตั้งเขาเปนแมทัพเพื่อทําสงครามกับกองกําลังอัน
เกรียงไกรของอาณาจักรโรม เขามีอายุเพียง ๑๘ ป ทั้งที่ในกองทัพนั้นมีผูอาวุโสจํานวนมากจากบรรดาเศาะ
ฮาบะฮฺ ที่นบีมูฮัมมัด  ไดทําอยางนี้ก็เพราะวา ทานตองการฝกฝนคนหนุมสาวในการกาวเขามาแบกรับ
ภารกิจความรับผิดชอบ ดวยการติดอาวุธแหงความเชื่อมั่นใหแกพวกเขา
ตอนที่นบีมูฮัมมัด  ไดอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ทานไดใหทาน อลี บิน อบี ฏอลิบ มานอนแทนที่
ทาน ซึ่งตองเผชิญกับอันตราย แลวทานไดมอบหมายใหทานอลีคืนของฝากตางๆ ใหแกเจาของ แมวาพวก
มุชรีกีนจะเปนศัตรู จะขัดแยงกับทานก็ตาม แตพวกนั้นก็ยังไวใจทานใหดูแลสิ่งมีคาตาง ๆ จากทรัพยสินของ
พวกเขา โดยไดมอบสิ่งของเหลานั้นใหทานเก็บรักษา และนบีมูฮัมมัด ยังมองโลกในแงดี ทานไมเคยพูด
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วา “กลุมชนพวกนี้ ไดขับไลฉันออกจากบานของฉัน ไลสงฉันออกจากครอบครัวของฉัน ดังนั้นฉันก็ริบเอา
ทรัพยของพวกเขาได” ไม...ตรงกันขาม ทานกลับแตงตั้งทานอลี (ซึ่งเปนเด็กหนุมคนหนึ่ง) ใหทําหนาที่คืน
ทรัพยสินและของมีคาตาง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่ทานไดรับมอบหมายใหดูแล คืนสูเจาของมัน
นบีมูฮัมมัด  ยังไดมอบหมายใหอัสมาอฺ บุตรสาว อบูบักร ผูมีฉายาวา “เจาของสองเข็มขัด” โดย
ใหนําอาหารไปใหและแจงขาวใหทราบขณะที่นบีมูฮัมมัด  พรอมดวยอบูบักรตองหลบซอนจากการไลลา
ของชาวกุร็อยชฺ ขณะที่ทานทั้งสองอพยพสูนครมะดีนะฮฺ ทั้งที่ถ้ํานี้มีทางเดินที่ยากลําบากเกินกวาสาวนอยจะ
เดิ น ทางไปถึ ง แม ก ระทั่ ง ในภาวะปกติ แตวา เด็ก สาวคนนี้ ก็สามารถเดิน ไปถึ งที่นั่น ทุ ก ๆ วั น ท า มกลาง
ภยันตรายและการตรวจสอบอยางแนนหนาของกลุมผูไลลา
บรรดาเศาะฮาบะฮฺไดรับการมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจอีกมากมาย ดังเชน ที่นบีมูฮัมมัด ไดสง
ทาน มุอาซ บิน ญะบัล ใหออกไปเผยแผอิสลามที่ประเทศเยเมน ทั้งที่มุอาซอายุยังไมถึง ๓๐ ป ทานเคย
แตงตั้งทานอุตตาบ บิน อุซัยดฺ ใหเปนอะมีรของมักกะฮฺทั้งที่เขาอายุ ๒๐ เศษ ๆ
ดวยเหตุนี้เอง ทานอุมัร บิน ค็อฏฏอบไดใหคนหนุมเขารวมในสภาบริหารของทาน เพื่อใหคนหนุม
สาวไดประโยชนจากความคิดความอาน ความมุงมั่นของผูใหญ ดั่งที่ทานไดกลาวแกอิบนุอับบาสวา “ทานมี
ความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ โอ อิบนุ อับบาส จงพูดเถิด อยาใหความออนวัยของทาน เปนตัวสกัดไมให
ทานพูด”
ดวยเหตุนี้ คนหนุมสาวตองติดอาวุธแหงความเชื่อมั่นและความหวัง เราพบวาอีมามชาฟอียฺ ไดเปด
สอนแกสาธารณชนและใหคําฟตวา(คําวินิจฉัยประเด็นศาสนา) ทั้งที่ทานอายุไดไมถึง ๒๐ ป ทานไดเสียชีวิต
ขณะที่โลกเต็มไปดวยความรูของทาน ขณะที่ทานมีอายุได ๕๔ ปเทานั้นเอง
ทานอีมามนะวาวียฺ ก็ไดทําใหโลกนี้เต็มไปดวยวิทยาการ ความรูความเขาใจ รวมไปถึงวิชาหะดีษ
และประวัติศาสตร ขณะที่ทานเสียชีวิตอายุ ๔๐ ปตน ๆ เทานั้นเอง
เราจึงตองติดอาวุธแหงความเชื่อมั่นและความหวัง นี่คือภารกิจขอที่ 9
10. รวมมือกันระหวางพี่นองมุสลิม
ภารกิจขอที่ 10 สําหรับคนหนุมสาว ไดแก การทํางานผูกพันและรวมมือกันระหวางพี่นองมุสลิม
การทํางานเพียงลําพังในการรับใชศาสนานี้ ยังไมพอ การทํางานเพียงคนเดียวนั้นจะตกเปนเหยื่ออันโอชะ
ของหมาปา ที่เขาไปขย้ําแกะที่หลงฝูง คนที่ชอบเดินทางในซอยเปลี่ยวตามลําพัง มักจะตกเปนเหยื่อของเหลา
มิจฉาชน จงตัดสินใจเขารวมกับพี่นองมุสลิม จงวางมือของเราลงบนมือของคนดีในหมูพวกเขา จงชวยเหลือ
กันระหวางพี่นองในเรื่องของความดีและความยําเกรง อัลลอฮฺ  ไดกลาวไววา
“และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺ โดยพรอมเพรียง” (อัลกุรอาน 3:๑๐๓)
นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไววา
“ผูศรัทธากับผูศรัทธานั้น เสมือนกับอาคารที่สวนหนึ่งตองยึดสวนหนึ่งเอาไว”
“มือของอัลลอฮฺอยูรวมกับญะมาอะฮฺ(การทํางานในองคกร)”
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ใครที่แยกตัวออกไปจากองคกร เทากับแยกตัวไปสูไฟนรก ชัยฏอนจะอยูกับคนที่อยูตามลําพัง เมื่อมี
สองคน มันจะเริ่มออกหาง นี่คือคําสอนของนบีมูฮัมมัด  ดังนั้น โอคนหนุมสาว อยาอยูคนเดียว เราจะ
ประสบกับความทุกขใจ เราจะประสบกับความกังวล แนวคิดและมายาคติตาง ๆ จะไหลเขามาหลอกหลอน
เรา ความหลงใหลตาง ๆ จะเขาไปมีอํานาจเหนือเรา จงอยูกับพี่นองมุสลิม การอยูคนเดียวแทบจะไมมีพลัง
เลย จงอยูกับพี่นองมุสลิม แลวจะมีพลังที่มากขึ้น การอยูคนเดียวจะออนแอ เราจะเขมแข็งก็ตอเมื่อเราไดเขา
รวมกับพี่นองเปนญะมาอะฮฺ สิ่งนี้เองที่อัล-กุรอานไดระบุไววา
“ขอสาบานดวยเวลาแทจริงมนุษยนั้น อยูในการขาดทุน ยกเวน บรรดาผูศรัทธา และประกอบการดี
และกระชับระหวางกันดวยสัจธรรม และกระชับระหวางกันดวยความอดทน” (อัลกุรอาน103: ๑๓)
ทําไมอัลกุรอานไมกลาววา “ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻯ ﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎยกเวนผูศรัทธาและทําความดี” ซึ่งเปนใน
ลักษณะคนเดียว(เอกพจน) เพราะวาอัลกุรอานตองการใหภาพของมนุษยที่รอดพนจากความขาดทุน เวนแต
ตองเขารวมกับญะมาอะฮฺ “ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍเวนแต บรรดาผูที่ศรัทธา” ญะมาอะฮฺ คือความรอดพน “เวนแต
บรรดาผูศรัทธาและประกอบความดี และกระชับระหวางกันในเรื่องสัจธรรม” คําอธิบายในทางภาษาแลวถือ
วาเปนการกระทําระหวางสองฝาย หมายถึงวา ใหคําเตือนกับคนหนึ่งเกี่ยวกับสัจธรรม และคนนั้นก็จะรับคํา
เตือนแหงสัจธรรมนั้นไป จึงไมไดมีคนใดที่ต่ําตอยเกินไปที่จะตักเตือนคนอื่น และไมมีใครที่มีฐานะสูง
เกินไปกวาที่จะถูกคนอื่นกลาวเตือน จึงจําเปนตองมีการเตือนและการถูกเตือน นี่คือความหมายของคําวา
“กระชับระหวางกัน” “กระชับระหวางกันในเรื่องของสัจธรรมและกระชับระหวางกันในเรื่องของความ
อดทน”
การตักเตือนกําชับกันในเรื่องของ “ความอดทน” เกี่ยวพันกับการตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องของ
“สัจธรรม” เพราะวาสัจธรรมเปนภาระที่หนัก สัจธรรมนั้นมันขมเกินกวาที่จะกลืนกิน เวนแตอิสระชน
เสนทางแหงสัจธรรมไมไดโรยไปดวยดอกกุหลาบ แตโรยไปดวยขวากหนาม เปนเสนทางที่เต็มไปดวยรางที่
ไรวิญญาณและการพลี จึงจําเปนอยางยิ่งที่เราตองปกหลักปกฐานตัวเองลงสูญะมาอะฮฺ
เราตองการเห็นคนหนุมสาวรวมมือชวยเหลือกันระหวางผูศรัทธาที่ประกอบคุณงามความดีทั้งหลาย
ดวยเหตุนี้เองที่ในยุคของเรา เราไดรูจักสมาคมตาง ๆ ผูคนหันมาทํางานกันในรูปแบบของสมาคม จนสวน
หนึ่งของพวกเขาไดสรางความเขมแข็งใหแกสวนอื่น ๆ เสริมพลังซึ่งกันและกัน อยางนี้แหละ ที่ควรจะเปน
จงอยาอยูคนเดียว ไมเชนนั้น เราจะทุกขใจและเพิ่มความกังวล ขอใหเราอยูกับพี่นองของเราอยูเสมอ
ดวยเหตุนี้เองที่อิสลามไดบัญญัติเรื่องญะมาอะฮฺไว และทําใหละหมาดญะมาอะฮฺประเสริฐกวา
ละหมาดคนเดียวถึง ๒๗ เทา จนถึงขั้นที่วา คําสอนนี้ไดฝงวิญญาณแหงความเปนญะมาอะฮฺลงสูเรือนราง
ของมนุษยผูศรัทธา อิสลามไดฝงความรูสึกของความเปนญะมาอะฮฺ วิธีคิดแบบญะมาอะฮฺ เชนเดียวกันเมื่อ
มุสลิมคนหนึ่งไดสนทนากับผูเปนเจาและไดอานซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ แมแตการอานฟาติฮะฮฺจะอานเพียงคน
เดียวในบานตามลําพัง ก็จะกลาววา “เฉพาะพระองคเทานั้นที่เขาขออิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองคเทานั้นที่เรา
ขอความชวยเหลือ” ก็กลาวดวยประโยคที่แสดงถึงความเปนญะมาอะฮฺ เพราะวาความเปนญะมาอะฮฺนั้นไดมี
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ชีวิตอยูในสํานึกของเขาใหรูวาเขาเปนอวัยวะสวนหนึ่งของเรือนราง เขาเปนคนหนึ่งในกองคาราวาน เขาจึง
สนทนากับผูเปนเจาดวยรูปแบบญะมาอะฮฺ “เฉพาะพระองคเทานั้นที่เราขออิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค
เทานั้นที่เราขอความชวยเหลือ” แมแตการขอดุอาอฺในอายะฮฺตอไป ก็ขอดวยรูปแบบญะมาอะฮฺ “ขอพระองค
ชี้นําเราไปสูทางที่เที่ยงตรง” ไมมีการขอ “ฮิดายะฮฺ” เพียงแคตัวของเขาเองเทานั้น แตไดขอใหผูศรัทธา
ทั้งหมดดวย โดยรวมตัวของเขาเองอยูในกลุม เพื่อวาเขาอาจมีอุปสรรคตาง ๆ ที่ดุอาอฺของเขาไมถูกตอบรับ
แตหากเขาไดอยูใ นกลุมผูศรั ทธาแลว ก็ หวังวาอัลลอฮฺ  จะตอบรับรว มกับพวกเขา “โปรดชี้นํ าเราสู
แนวทางอันเที่ยงตรง” นี่คือภารกิจขอที่ 10
ขอควรระวัง สําหรับคนหนุม สาว
1. จงระวังแผนลวงตาง ๆ
ขอใหคนหนุมสาว ระมัดระวังจากการลอลวงตางๆ ซึ่งทําใหหลงทางและทําลายเรา และเปนตนเหตุ
ของการตกไปสูไฟนรก ซึ่งไมมีใครปกปองใหพนจากมัน ขออัลลอฮฺ  คุมครองดวยเถิด ยกเวนผูที่กลับ
เนื้อกลับตัวตออัลลอฮฺ คนหนุมสาวมุสลิมตองระมัดระวังจากการหลงผิดจากการลอลวงนี้ มีทั้งสิ่งที่เปดเผย
และสิ่งที่ซอนเรน โดยเฉพาะอยางยิ่งการลอลวงที่เกิดขึ้นในยุคนี้
จําเปนอยางยิ่งที่เราตองระวังตัวเอง จากการที่ไปสนองความปรารถนาของตัณหาอารมณ และเหลา
มารรายทั้งที่เปนญินและมนุษย โดยมีวัตถุประสงคทําใหคนหนุมสาวหลงผิด ไดหลอกลอเขาออกจาก
ศาสนาของพวกเขา ออกจากเสนทางอันเปนธรรมชาติ
สวนหนึ่งของกับดักที่หนุมสาวตองระมัดระวังเปนพิเศษ คือกับดัก 5S ไดแก
1. Sex หมายถึง ความสัมพันธระหวางชายหญิงที่เกินขอบเขตและการกระตุนอารมณทางเพศโดยผานสื่อ
ตางๆ ทั้งที่ถูกหรือผิดกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงคใหเยาวชนติดกับดักกับหลุมพรางนี้ ซึ่งทําใหคุณคาและ
บุคลิกของเปนความมุสลิมถูกทําลายไป
2. Smoke การสูบบุหรี่เปนบันไดขั้นแรกและตนเหตุสําคัญของการติดยาเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเยาวชนซึ่งมีอายุต่ํากวา 13 ปติดบุหรี่แลว โอกาสที่จะติดยาเสพติดชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะกัญชามี
สูงถึง 200% เลยทีเดียว
3. Sing การลุมหลงในแสง สีและเสียงโดยเฉพาะการรองเพลงที่มีเนื้อหาปลุกเราตอมชัยฏอนที่แฝงตัวอยู
ในมนุษย เปนเหตุใหเยาวชนหลงลืมอัลลอฮฺ  และเคลิบเคลิ้มกับมายาคติและจินตนาการที่ไมมีรองรอย
ของความเปนมุสลิมที่ดี
4. Sport การหมกมุนในกิจกรรมกีฬาที่ไรขอบเขตและไมมีเปาหมายที่จะรักษาดุลยภายทางรางกาย แตมี
วาระซอนเรนที่พยายามทําลายคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนโดยใชกีฬาเปนสื่อในการชักใยปญหาสังคม
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อื่นๆ อาทิ การพนัน ยาเสพติด การฉอโกง การคลั่งไคลดาราหรือสโมสรกีฬาที่ชื่นชอบและปญหาสังคม
อื่นๆ24
5. Social to be mad about การคลั่งไคลคานิยมที่ผิดๆ หรือขัดแยงกับคําสอนของอิสลาม เชนคานิยมการ
แตงกาย การมีพฤติกรรมบริโภคนิยม การชอบใชชีวิตที่สุรุยสุรายและอิสระเสรี ความสัมพันธระหวางชาย
หญิงที่เกินขอบเขต เปนตน
2. จงระวังยาพิษที่แทรกผานทางความคิดตาง ๆ
ตอไปเปนขอระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความคิด ที่เคลือบยาพิษทั้งหลาย ทุกวันนี้เราถูกทดสอบดวย
ความคิดที่เคลือบดวยยาพิษผานมาทางสิ่งที่เราอาน สิ่งที่เราฟง และสิ่งที่เราเห็น เครื่องไมเครื่องมืออุปกรณ
มากมายไดถูกใชเพื่อแพรความคิดที่สกปรก เพื่อทําใหชีวิตหลงทางและจมปลักในหุบเหวของแนวคิดอัน
จอมปลอม ดังนั้น คนหนุมสาวจําเปนที่ตองระมัดระวังวัฒนธรรมและความคิดเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปจจุบันที่มนุษยสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่รวดเร็วและรุนแรงโดยผานการคลิกเมาสเทานั้น
ขอใหเราเลือกสิ่งที่มีประโยชนและทิ้งสิ่งที่ไมใหประโยชนและใหเรามีการตักเตือนแนะนํากันดวย
“หลักฐานที่ชัดเจน” จนรูเทาทันแยกแยะความสกปรกออกจากความสะอาดบริสุทธได แยกแยะสิ่งที่ดีออก
จากความชั่วรายได แยกสิ่งที่หะลาล(สิ่งอนุมัติ)ออกจากสิ่งที่หะรอม(สิ่งที่ไมอนุมัติ)ได เราตองทุมเทเสียสละ
ศึกษาศาสนาของเรา จนเรารูวา อะไรที่เปนคําสั่งใชในศาสนาของเรา และอะไรที่เปนคําสั่งหามในศาสนา
ทุกวันนี้เราถูกทดสอบจากการทําลายลาง ผานอุปกรณเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ รวมมือกันเลนงาน
คนหนุมสาว ทั้งเชา บาย เย็น ทั้งกลางวันและกลางคืน คนหนุมสาวจําตองระมัดระวังใหหนัก เราจะตองไม
อานทุกสิ่งทุกอยางที่ถูกตีพิมพออกมา เราจะไมฟงทุกเรื่องที่กระจายเสียงผานสถานีวิทยุตาง ๆ เราจะตองไม
ดูทุกเรื่องที่ผานรายการโทรทัศน และเราไมตองคลิกทุกคําทุกเรื่องในเว็บไซต เราตองเลือกสรรสิ่งที่ดี
สําหรับเรา และละทิ้งสิ่งที่ไมดีเสีย เพราะเวลานั้นเปนสิ่งที่มีคา มีราคาสูง ชีวิตเราก็เปนสิ่งที่ตีเปนราคาไมได
มีราคามากเกินกวาที่จะสละเวลาใหกับสิ่งหลอกลวงและไรสาระเหลานั้น
อิสลามไมไดหามเราจากการผอนคลายในบางเวลา แตใหเราเลือกเฟนใหดี อะไรบางที่เราควรอาน
อะไรบางที่ควรฟง อะไรบางที่ควรมอง นี่ก็นับวาเปนภาระอยางหนึ่งของคนหนุมสาว สิ่งที่เปนอันตรายที่สุด
ที่เราประสบอยูทุกวันนี้ คือการทําลายลางที่เปนระบบ ที่เขาโจมตีคุณคา จริยธรรม และแนวความคิดของ
อิสลาม การทําลายลางนี้เปนสิ่งที่ทําใหการปฏิรูปของผูยืนหยัดอยูบนความดีทั้งหลายตองสูญสลายไป เปน
สิ่งที่ทําใหการอบรมใหความรูของครูบาอาจารย และผูชี้นําทั้งหลายตองประสบกับความลมเหลว กวีคน
หนึ่งไดกลาววา

24 อิสลามสงเสริมใหมุสลิมรักษาสุขภาพโดยการเลนกีฬา แตตองอยูในขอบเขตและมีเปาหมายตลอดจนกิจกรรมที่ไมขัดแยงกับหลักการอิสลาม
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“เมื่อใดหรือทีอ่ าคารหลังหนึง่ จะเสร็จสิ้นสมบูรณ
หากทานไดสรางมัน แตผูอื่นจองแตทําลาย”
กวีอีกคนหนึ่งไดกลาววา
“ผูสรางพันคน แตมีผูทําลายหนึ่งคน ก็พอแลว
หากผูทําลายพันคน ผูสรางเพียงคนเดียว จะเปนอยางไรเลา”
นักทําลายลางเพียงคนเดียวก็เพียงพอแลวที่จะทําลายผลงานของนักสรางสรรคนับพัน แลวถาหาก
วามีนักสรางสรรคเพียงคนเดียว แตมีผูทําลายนับพันละ อะไรจะเกิดขึ้น? โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําลายลาง
ปจจุบันนี้ใชวิธีการทําลายแบบอุตสาหกรรมเหมืองแร ทําลายแบบถอนรากถอนโคน ไมไดยึดวิธีแบบใช
จอบ ใช เ สี ย มอี ก แล ว ซึ่ ง เป น สั ญ ญาณถึ ง การทํ า ลายล า งที่ ผ า นเครื่ อ งไม เ ครื่ อ งมื อ อั น ทรงพลั ง และมี
ประสิทธิภาพ ที่โหมเขาใสผูคน ทั้งภายในบาน หรือแมแตในหองนอนของเขาเอง แรงอาณุภาพของการ
ทําลายลางนี้สงผลกระทบอยางรุนแรงทั้งผูใหญ ทั้งเด็กเล็ก ทั้งคนที่อยูในชนบทและที่อยูในเมือง ทั้งผูหญิง
และผูชาย ทั้งผูมีการศึกษาและผูไมรูหนังสือ ทั้งผูมีอาชีพเปนหลักแหลงและผูที่เตะฝุนตามทองถนนใน
ฐานะคนวางงาน
คนหนุมสาวตองกาวออกมาระมัดระวังสิ่งเหลานี้ โดยใชมาตรการการปองกัน ดีกวาการแกไข
สวนหนึ่งของแนวคิดอันจอมปลอมที่ผูไมหวังดีพยายามแทรกซึมเขาไปในความคิดของเยาวชน
ไดแก
1) แนวคิดที่อยูบนฐานของการปฏิเสธศาสนา(Secularism) หรือลัทธิแยกศาสนาออกจากศาสนจักร
2) ทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวินที่มีมายาคติวา มนุษยมาจากลิง
3) ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อุปโลกนโดยซิกสมัน ฟรอยด ที่สรุปวาพฤติกรรมของมนุษยลวนแลวมาจาก
แรงผลักดันของความตองการทางเพศเทานั้น
4) ทฤษฎีทางประชากรศาสตรที่เผยแพรโดยมัลทัส ที่เชื่อวาประชากรจะลนโลก และทรัพยากรมี
ข อ จํ า กั ด ซึ่ ง กลายเป น ที่ ม าของการรณรงค ก ารควบคุ ม กํ า เนิ ด อย า งอิ ส ระเสรี แ ละการสํ า ส อ นทางเพศ
ตลอดจนคําขวัญที่วา ลูกมากยากจน ซึ่งเปนคําสอนที่ขัดแยงกับหลักการศรัทธาในอิสลาม
5) ทฤษฎีของฮันติงตันที่เชื่อวาโลกปจจุบันกําลังเขาสูภาวะการเผชิญหนาในรูปของการปะทะทาง
อารยธรรมซึ่งกลายเปนคัมภีรใหมที่สงเสริมและยั่วยุใหมนุษยประหัตประหารทําสงครามระหวางกัน และ
เดินถอยหลังเขาสูยุควัฒนธรรมลาเหยื่ออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขัดแยงอยางสิ้นเชิงกับคําสอนของอิสลามที่เสี้ยมสอน
มนุษยชาติตระหนักและใหความสําคัญกับความแตกตาง พรอมเห็นวา ความแตกตางมิใชเปนที่มาของความ
แตกแยก แตกลับกลายเปนโอกาสในการสรางความรูจักและเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน ดวยเหตุนี้อิสลามจึง
ปฏิเ สธทฤษฎี การปะทะทางอารยธรรม แตสงเสริมใหมี การเสวนาทางอารยธรรม เพื่อเปนเวทีสําหรั บ
มนุษยชาติในการสานสัมพันธ สรางความเขาใจ และชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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3. จงสุขุมรอบคอบ อยาใจรอนและเรงรีบ
สิ่งที่คนหนุมสาวตองระวังหลังจากนี้ก็คือ ตองศึกษาอยางรอบคอบ และมีความระมัดระวังอยา
ผลี ผ ลาม คนหนุ ม สาวจํ า นวนมากมั ก ชิ ง สุ ก ก อ นห า ม คนหนุ ม สาวต อ งรู จั ก อดทนผ า นขั้ น ตอนการ
เจริญเติบโตตาง ๆ ตองอดทนที่จะนํ าเมล็ด พันธุไปปลูก เมื่อปลูกเสร็จก็ ใหรอคอยมันจนงอกเงยขึ้นมา
จนกระทั่งมันแตกกิ่งกาน เมื่อมันแตกกิ่งกานออกก็ใหรอคอยการออกดอก เมื่อออกดอกก็ใหรอการออกผล
เมื่อมันออกผล ก็ใหรอจนผลสุก เมื่อมันสุกก็ใกลเวลาเก็บเกี่ยว เมื่อถึงเวลาของมัน ก็สามารถเก็บมันไดอยาง
สงบใจ คนหนุมสาวตองเรียนรูความอดทนที่ผานขั้นตอนตาง ๆเหลานี้
บางคนปลูกพืชวันนี้ แตตองการเก็บผลในวันรุงขึ้น หรือปลูกตอนเชา ตองการเก็บลูกตอนเย็น
ลักษณะเชนนี้ไมใชเปนแบบแผนจากอัลลอฮฺ  และไมใชเปนวิถีคิดของมุสลิม
“ และเจาจะไมพบการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนของอัลลอฮฺ และเจาจะไมพบการบิดเบือนในแบบ
แผนของอัลลอฮฺแตประการใด ” (อัลกุรอาน 35: ๔๓)
“ ดังนั้นเจาจงอดทน ดังเชนบรรดาผูตั้งจิตมั่นแหงเราะซูลทั้งหลายไดอดทนมากอนแลว และอยาง
เรงรีบแกพวกเขา ” (อัลกุรอาน 46: ๓๕)
ประการหนึ่งที่เปนสิ่งที่ทําลายลาง คือความรีบรอนที่เกิดขึ้นในผูคนจํานวนมาก ดวยเหตุน้ีเอง ที่
ความรีบรอนไดผลักเขาไปสูการงานที่ไมถูกตอง การงานที่ไมมีประโยชน
เปนหนาที่ของคนหนุมสาวที่จะตองแกไขใหถูกตองอยางจริงจัง อยาใหถอยคําเหลานี้หลอกลวงได
ไมใชเพียงคําพูดตาง ๆ หรือการสรางภาพ แตวาตองมีเปาหมาย ไมใชเปนเพียงชื่อหรือหัวขอตาง ๆ แตตอง
เปนเรื่องเนื้อหาและความหมาย เราจะตองกําหนดกระบวนคิด เราตองรูจักหลักฐานตาง ๆ เราตองใชความรู
ที่เชื่อถือได จากอุลามาอฺที่เชื่อถือได ไมใชจากนาย ก. นาย ข.
จึงเปนหนาที่ของคนหนุมสาวมุสลิมที่จะเสริมภูมิปญญาดวยความรูความเขาใจ และเพิ่มความ
ระมัดระวังจากความหลงผิดและมายาคติตาง ๆ จนสามารถเดินทางบนแนวทางอันเที่ยงตรงที่ไดรับการ
ประกันความสําเร็จและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ
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บทที่ 4
ปจจัยเกื้อหนุนและภูมิคุมอิสลาม
อัลลอฮฺ  ไดใหหลักประกันวา พระองคจะทรงปกปองอิสลามนี้ใหสามารถยืนหยัดเปนอาทิตย
อุทัยที่คอยใหแสงสวางแกมนุษยชาติจนถึงวันกิยามะฮฺ(วันสิ้นโลก) โดยปลอดภัยจากการสังคายนา การตอ
เติมแกไขหรือการบิดเบือนในรูปแบบตางๆ ดังนั้นอัลลอฮฺ  จึงไดวางกฏระเบียบตางๆ เพื่อเปนปจจัย
เกื้อหนุนและภูมิคุมกันอิสลามใหสามารถคงอยูจวบจนระยะเวลาที่พระองคทรงประสงค ผานคําสอนตางๆ
สรุปไดดงั นี้
4.1 ญิฮาดในอิสลาม
ความหมาย
ญิฮาด หมายถึง การทุมเทพละกําลังและความพยายามอยางสุดความสามารถเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานและการยับยั้งสกัดกั้นสิ่งที่อัลลอฮฺ  ทรงโกรธกริ้ว
อับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาสไดนิยามญิฮาดวา คือการทุมเทพละกําลังและความสามารถ ตลอดจนทํางาน
เพื่ออัลลอฮฺ  โดยไมเกรงกลัวคําวิพากษวิจารณของผูคน
มุกอติลกลาววา ญิฮาดคือ การทํางานเพื่ออัลลอฮฺ  อยางสุดความสามารถและเคารพภักดีตอ
อัลลอฮฺ  ดวยความมุงมั่นสูงสุด
ในขณะที่อับดุลลอฮฺ อัลมุบาร็อกกลาววา ญิฮาดคือการตอสูกับตัณหาราคะและอารมณใฝต่ํา
ญิฮาดในอิ สลามจึงมี ความหมายที่ครอบคลุมการปฏิ บัติภารกิจ ตางๆ ของมุสลิมที่ตองใชความ
พยายามอันหนักหนวงและทุมเทสรรพกําลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺ  ใหสูงสง
และเปนที่แพรหลายในหมูมนุษยชาติโดยผานกระบวนการที่ถูกตองตามหลักการของอิสลาม มีกริยามารยาท
อันสูงสง มีจิตใจอันบริสุทธิ์ที่ไมเจือปนกับผลประโยชนอื่นใดแอบแฝงเวนแตแสวงหาความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺ  ภายใตการนําของผูนําที่ไดรับการยอมรับและความเชื่อถือทั้งดานความรู พฤติกรรมและ
บุคลิกสวนตัว ตลอดจนสามารถประยุกตใชคําสอนของอิสลามอันเปนศาสนาแหงความโปรดปรานและ
ความเมตตาที่สอดคลองกับเจตนารมณของอัลกุรอานและซุนนะฮฺโดยแทจริง
ประเภทของญิฮาด
จากความหมายของญิฮาดดังกลาว สามารถแบงประเภทของญิฮาดไดดังนี้ :
๑. ญิฮาดดานสินทรัพย
อิสลามถือวาอัลลอฮฺ  ทรงสรางและบันดาลทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนี้เพื่ออํานวยความสะดวกแก
มนุษยในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทนของอัลลอฮฺ  ที่มีภารกิจบริหารจัดการสังคมโลกอยางสันติสุข
อัลลอฮฺ  จึงไดกําหนดกฏกติกาตางๆเพื่อใหมนุษยสามารถประยุกตใชกฏกติกาดังกลาวในชีวิตประจําวัน
โดยอาศัยตนแบบที่นําเสนอโดยนบีมูฮัมมัด 
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อิสลามถือวาโดยสามัญสํานึกแลวมนุษยมีจิตใจที่ชอบสะสมและครอบครองทรัพยสมบัติ ดังนั้น
อิสลามจึงเปดโอกาสแกมนุษยใหครอบครองทรัพยสมบัติไดตามความตองการและความสามารถตลอดจน
ความพยายามของแตละคน โดยมีเงื่อนไขวาการไดมาของทรัพยสมบัติดังกลาวนั้น จะตองถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรมและไมสรางความเดือดรอนหรือเปนตนเหตุของความขัดแยงในสังคม อิสลามถือวา
ทรัพยสมบัติคือสวนหนึ่งของพรอันประเสริฐที่อัลลอฮฺ  ทรงประทานใหแกบุคคลที่พระองคทรงประสงค
อิสลามจึงปฏิเสธระบบสังคมนิยมที่กําหนดนโยบายกระจายรายไดแกสมาชิกในสังคมอยางเทาเทียมกันโดย
ไมคํานึงถึงความหลากหลายของสังคมมนุษย ในขณะเดียวกันอิสลามปฏิเสธระบบทุนนิยมที่มองโลกนี้เปน
สนามแขงขันที่ใหโอกาสแกผูที่มีกําลังเหนือกวาเทานั้นเปนฝายที่ไดรับชัยชนะ ในลักษณะมือใครยาวสาวได
สาวเอาหรือปลาใหญ ยอมกินปลาเล็กอยู เสมอ อิสลามปฏิเสธปรัชญาและแนวคิดการดํา เนิน ชีวิ ตอยาง
สันโดษ ไมถือครองทรัพยสมบัติใดๆ และไมคบคาสมาคมกับโลกภายนอกทั้งสิ้น อิสลามถือวาทั้งสาม
แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่ฝาฝนสามัญสํานึกของมนุษยและไมนาเปนระบบที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมมนุษยไดอยางสันติสุขและถาวรยั่งยืน
อิสลามจึงสงเสริมใหมนุษยขวนขวายครอบครองทรัพยสมบัติโดยวิธีการที่เปนธรรมและถือวา
ทรัพยสมบัติเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมในทุกๆ ดาน มุสลิมทุกคนจึงตองใชความ
พยายามอยางสุดความสามารถ(ญิฮาด)เพื่อหาปจจัยยังชีพที่เปนความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  พรอมทั้ง
บริหารจัดการสินทรัพยที่ไดมาใหสอดคลองกับเจตนารมณของอิสลามดวยการใชจายอยางประหยัดและ
คุมคา มอบสิทธิของทรัพยสินตามหลักศาสนบัญญัติดวยการจายซะกาต การบริจาคทาน การสนับสนุนและ
ชวยเหลือโครงการสาธารณกุศลตางๆ สูการพัฒนาสังคมที่สันติสุขทั้งโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ พรอมมี
จิตสํานึกอยูตลอดเวลาวา ทรัพยสมบัติที่ไดมาถือเปนความโปรดปรานและภาระหนาที่(อะมานะฮฺ)จาก
อั ล ลอฮฺ  ที่ เ ป น บททดสอบ และทุ ก คนจะต อ งได รั บ การสอบสวนจากพระองค ใ นโลกอาคิ เ ราะฮฺ ที่
เกี่ยวของกับทรัพยสินถึง 2 กระทงดวยกันคือ การไดมาของทรัพยสินวามาจากแหลงใดและมีการใชจาย
ทรัพยสินดังกลาวไปในทางใดบาง
๒. ญิฮาดดานการเผยแผอิสลาม
อิสลามคือพรอันประเสริฐและความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  ที่ทรงประทานมายังมนุษยชาติและ
ไดรับการประยุกตใชอยางถูกตอง ครบถวนสมบูรณโดยนบีมูฮัมมัด  ดังนั้นจึงเปนภาระหนาที่ของมุสลิม
ทุกคนที่จะตองเผยแผความดีงามของอิสลามสูมนุษยชาติตามความสามารถและโอกาสที่เอื้ออํานวย มุสลิม
ทุกคนตองทุมเทพละกําลังที่มีอยู (ญิฮาด) เพื่อเผยแผอิสลามในทุกรูปแบบไมวาดวยวาจาการแตงตํารา สาน
เสวนา การประชุมสัมมนา การใชประโยชนจากสื่อทุกแขนง การตอบโตการใสรายปายสีอิสลามจากเหลา
มิจฉาชน การสรางปฏิสัมพันธและคบคาสมาคมกับชนตางศาสนิกดวยจริยธรรมอันสูงสง เพื่อเชิญชวนและ
โนมนาวจิตใจผูคนใหสนใจและเลื่อมใสความดีงามของอิสลาม
อิสลามปฏิเสธการบังคับในการนับถือศาสนา และการบีบบังคับผูคนใหนับถือศาสนาไมอยูใน
สารบบของการเผยแผในอิสลาม อิสลามถือวาการบีบบังคับเปนการกออาชญากรรมทางจิตใจตอมนุษยชาติ
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ที่มีอิสรเสรีในการกําหนดทางเลือกชีวิตของตนเอง การเผยแผในอิสลามจึงเปนการเชิญชวนเรียกรองมวล
มนุษยใหรูจักใชสติปญญา สานเสวนาที่อยูในหลักการใชเหตุผลทามกลางบรรยากาศที่อิสรเสรี ผูใดที่เลือก
ทางนํา เขาก็จะไดรับประโยชนอันมหาศาลและความสุขอันนิรันดร แตผูใดที่ปฏิเสธ ผลรายก็จะตกแกเขา
และเขาไมมีสิทธิประณามผูใดเวนแตตัวเขาเอง
การเผยแผในอิสลามถือเปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีความละเอียดออน ประกอบดวยสารัตถะและ
รายละเอียดมากมายที่มุสลิมทุกคนจะตองศึกษาเรียนรูใหถึงแกน พึงทราบวาการเผยแผอิสลามโดยใชวิธีการ
ที่ไมคอยถูกตองนั้น แทนที่จะเกิดผลดีแกอิสลาม กลับกลายเปนการสรางรอยดางและฝากมลทินใหกับ
อิสลามโดยรูเทาไมถึงการณก็เปนได
๓. ญิฮาดดานการศึกษา
มุสลิมทุกคนตองทุมเทพละกําลังอยางสุดความสามารถ (ญิฮาด) เพื่อตักตวงความรูและวิทยปญญา
ทั้งที่เปนความรูที่เกี่ยวของกับการดํารงตนใหเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ  ที่รวมถึงการเรียนรูหลักศาสน
บัญญัติที่ตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน หรือความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการสังคมที่รวมถึงศาสตรและ
วิทยาการรวมสมัยที่มีความจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิตที่สมบูรณและสันติสุข มุสลิมพึงทราบวาความรู
และวิทยปญญาเปนสิ่งมีคาที่เคยอยูในครอบครองของมุสลิมแตไดอันตรธานหายไป ดังนั้นผูใดที่คนพบ
วิทยปญญา เขาผูนั้นจึงสมควรที่จะครอบครองมันอีกครั้ง การศึกษาหาความรูจึงถือเปนสวนหนึ่งของการ
เคารพภักดีตออัลลอฮฺและเปนกุศลที่เปนที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ 
อิสลามเปนศาสนาที่อยูบนพื้นฐานแหงความรู อิสลามจึงสงเสริม สนับสนุน และบังคับใชให
มุสลิมทุกคนใฝหาความรูตั้งแตอยูบนเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝงศพ โองการแรกของอัลกุรอานที่ประทานลง
มายังนบีมูฮัมมัด  ก็เรียกรองเชิญชวนใหมนุษยเปนผูใฝรูดวยคําบัญชาวา “จงอาน” และนับแตนั้นมา
มุสลิมจึงเปนธงนําแหงแสงสวางของความรูที่ขจรขจายไปทั่วทุกหลาและเปนตนแบบของการพัฒนาดาน
การศึกษาที่ประสาทความรูแกมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย
อิสลามถือวาความรูที่เปนสัจธรรมคือความรูที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ดังนั้นมุสลิมทุกคน
ตองศึกษาเรียนรูอัลกุรอานและซุนนะฮฺจากบรรดาอุละมาอฺ(ผูรู)ที่ไดรับการยอมรับทางวิชาการและเปนที่
รูจักในบรรดาอุละมาอฺ(ผูรู)ดวยกัน อิสลามยกยองบรรดาอุละมาอฺ(ผูรู)วาเปนทายาทของบรรดาศาสนทูตที่มี
ภารกิจถายทอดความรูใหแกมนุษยชาติ ทั้งนี้เพราะบรรดาศาสนทูตหาไดละทิ้งทรัพยสมบัติอันมากมายหรือ
แตงตั้งทายาทเพื่อสืบทอดอํานาจแตอยางใดไม ประการเดียวที่พวกเขาไดฝากไวแกมนุษยชาติคือมหาสมุทร
แหงความรูและอุทยานแหงวิทยาการ ผูใดที่สามารถรวบรวมและครอบครองความรู ยอมแสดงวาผูนั้นได
รวบรวมความดีงามอันมากมายและเปนพรอันประเสริฐสําหรับตัวเขาเอง ความรูในอิสลามจึงไมใชเปน
ทฤษฎีที่เปนขอสมมุติฐานของมนุษย แตเปนคําวิวรณของอัลลอฮฺ  ที่ประทานแกนบีมูฮัมมัด  ดังนั้น
ความรูในอิสลามจึงสอดคลองกับสติปญญา ในขณะที่สติปญญาก็มีความจําเปนที่จะตองไดรับการชี้นําโดย
ความรูในอิสลาม

147

นอกจากที่มุสลิมมีหนาที่ศึกษาเรียนรูแลว มุสลิมทุกคนยังมีหนาที่เผยแพรความรูของตนสูสังคม
ดวย การเผยแพรความรูถือเปนสิ่งบังคับสําหรับผูรูทุกคน ดังนั้นในสังคมมุสลิมจึงอุดมไปดวยบรรยากาศ
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตลอดชีวิตที่เปนผลพวงจากกุศลเจตนาของบรรดาอุละมาอฺ
(ผูรู)ไมวาในรูปแบบของการจัดการเรียนรูที่สุเหรา มัสยิด ตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียน จนถึงการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาตามวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็ตาม
ญิฮาดดานการศึกษาจึงเปนญิฮาดที่ทุกฝายในสังคมเต็มใจอาสาเขามามีสวนรวมและมีบทบาทใน
การพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคมโดยแทจริง
๔. ญิฮาดดานการเมือง
การเมืองเปนเรื่องของอํานาจและการแบงปนผลประโยชน ความขัดแยงในสังคมมนุษยทั้งอดีตและ
ปจจุบันมักมีตนเหตุจากการแยงชิงอํานาจและการแบงปนผลประโยชนที่ไมลงตัว ซึ่งบางครั้งมักจะบาน
ปลายสูความขัดแยงที่รุนแรงถึงขั้นตองตัดสินดวยกองกําลังและเปนที่มาของคําวาสงคราม
อิสลามถือวาอํานาจสูงสุดเปนอภิสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ผูนําอิสลามจึงเปนผูแทนของอัลลอฮฺ  ที่
จะตองประยุกตใชคําสอนของอัลลอฮฺ  ดวยความซื่อสัตย สุจริต ยุติธรรม และถูกตองตามเจตนารมณของ
อิสลาม ผูนําในอิสลามจึงมิใชผูกอบโกยผลประโยชนสําหรับตนเอง ครอบครัว พรรคพวกหรือผูใกลชิด เขา
จะตองถูกสอบสวนในวันอาคิเราะฮฺวาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําที่ดีและทรงคุณธรรมมากนอยเพียงใด
เนื่องจากอิสลามเปนวิถีชีวิตที่ครอบคลุมทุกภาคสวนการดําเนินชีวิตของมนุษย อิสลามจึงมีความ
จําเปนอาศัยอํานาจทางการเมืองในการค้ําชูและพิทักษรักษาระบบใหคงอยู หาไมแลวบทบัญญัติทางศาสนา
ไมวาการสั่งใชหรือการสั่งหามจะไรความหมายและไมมีคุณคาในภาคปฏิบัติ เพราะในบางครั้งการใชอํานาจ
สามารถยับยั้งความชั่วรายไดอยางมีประสิทธิภาพในขณะที่การอาศัยอัลกุรอานเพียงอยางเดียวไมสามารถ
กระทําเชนนั้นได การบังคับใชตามกฏหมายและบทบัญญัติจึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติของประชาคมโลกตั้งแต
อดีตจวบจนปจจุบัน
ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงตองทุมเทความพยายามอยางสุดความสามารถ (ญิฮาด) เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ
ดานการเมือง โดยมีเปาหมายหลักเพื่อใหบทบัญญัติทางศาสนาสามารถดําเนินการไดโดยปราศจากการสกัด
กั้นหรือตอตานจากผูไมหวังดี ทั้งนี้เนื่องจากฝายอธรรมและความชั่วรายมักจะมีระบบและอํานาจคอยพิทักษ
ปกปองอยูเสมอ ดังนั้นธรรมและสัจธรรมจึงควรตองมีระบบและอํานาจคอยพิทักษรักษาเชนเดียวกัน
การเมืองในอิสลามจึงไมใชเวทีการแยงชิงอํานาจที่เต็มไปดวยการฉอโกงและหลอกลวง ไมใชโรง
ละครที่ผูแสดงจําเปนตองเสแสรงแสดงตามบทบาทที่ถูกกําหนดไว ไมใชสนามประลองฝมือของผูที่มี
อํานาจเหนือกวาที่สามารถกระทําตอผูออนแอไดตามอําเภอใจ แตเปนภารกิจหลักที่มุสลิมตองเขาไปมีสวน
รวมดวยหัวใจที่นอบนอมยําเกรง กายที่สํารวม ความรูสึกที่เปยมดวยจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ตลอดจน
ความตั้งใจที่ไมมีวาระใดๆซอนเรนเวนแตความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  ผูทรงไวซึ่งความกรุณา
๕. ญิฮาดดานการสงคราม
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การญิฮาดดวยสงครามถือเปนการญิฮาดขั้นสุดทายในอิสลาม ทั้งนี้เนื่องจากอิสลามไมสนับสนุน
การทําสงครามไมวาดวยเหตุผลใดๆ เวนแตดวยความจําเปนสูงสุดและประตูของการญิฮาดทั้ง ๔ ประการ
ขางตนไดถูกปดสนิทแลว อิสลามไดกําหนดบทบัญญัติวาดวยสงครามที่อยูภายใตกฏเกณฑ เงื่อนไขและ
จรรยาบรรณอันสูงสง และไมมีผูใดสามารถประกาศสงครามเวนแตผูนําสูงสุดของมุสลิมที่ไดรับการยอมรับ
ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๑. ตอบโตความอยุติธรรมและการรุกราน ปกปองและพิทักษชีวิต ครอบครัว ทรัพยสิน ศาสนาและ
มาตุถูมิ
๒. ประกันเสรีภาพดานการศรัทธาและการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติที่บรรดาผูขมขี่พยายามกีดขวาง
มิใหมีการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติไดอยางอิสรเสรี
๓. พิทักษการเผยแผอิสลามที่ค้ําชูความเมตตา ความสงบสันติแกมนุษยชาติใหแพรกระจายอยาง
ทั่วถึงแกมนุษยทั้งมวล
๔. ใหบทเรียนแกผูละเมิดสัญญาหรือผูรุกรานบรรดาผูศรัทธา
๕. ใหความชวยเหลือแกผูกดขี่ ปลดปลอยและปกปองบรรดาผูออนแอจากการรุกรานของเหลา
อธรรม
๖. สรางสันติภาพในกลุมมุสลิมที่ขัดแยงระหวางกัน
การญิฮาดดวยสงครามถูกกําหนดไวเปนเครื่องมือเทานั้น หาไดเปนวัตถุประสงคหรือเปาหมายอัน
แทจริงแตอยางใดไม ดวยเหตุนี้อิสลามจึงตอตานสงคราม และพยายามที่จะปดกั้นมิใหสงครามปะทุขึ้น
เทาที่สามารถกระทําได ยามใดที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ตองประกาศสงคราม อิสลามพยายามดับไฟสงครามมิให
ลุกลามใหญโตหรือกอผลกระทบและสรางความสูญเสียนอยที่สุด
นบีมูฮัมมัด  ถูกประทานลงมายังนครมักกะฮฺในขณะที่ไฟแหงสงครามระหวางเผาตางๆ ยังคุกรุน
อยู และเมื่อทานอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ชนดั้งเดิมในนครดังกลาวก็ยังประหัตประหารในสมรภูมิสงคราม
อยางไมมีวันจบสิ้น ถึงแมจะตองใชกองกําลังทั้งโลกและทุมงบประมาณจํานวนมหาศาลเพื่อหยุดยั้งเผาตางๆ
มิใหทําสงครามระหวางกัน แนนอนที่สุดวาไมมีวันจะประสบผลสําเร็จได แตดวยรัศมีแหงความศรัทธาและ
ภายใตรมเงาแหงอิสลามเทานั้นทําใหหัวใจของพวกเขาออนโยนและมอบความรักใหแกกันยิ่งกวาพี่นอ งรวม
มารดา พวกเขาไดทําลายปราสาทแหงความเคียดแคนและภูผาแหงการจองลางจองผลาญดวยระยะเวลาเพียง
แค ๒๓ ปเศษ พวกเขาไดจารึกในประวัติศาสตรของการสรางสังคมมนุษยที่เต็มไปดวยความรักและเอื้อ
อาทร หลังจากที่ตองทนทุกขทรมานและหวาดผวากับไฟราคะแหงสงครามเปนเวลารอยๆ ป
มุสลิมเปนคนที่ไมใฝสงครามและไมเปนฝายเริ่มตนที่จะกอชนวนสงคราม มุสลิมถวิลหาสันติภาพ
และความสงบ แตเมื่อใดที่สงครามเปนสิ่งจําเปนและหลีกเลี่ยงไมได มุสลิมทุกคนจําตองเขารวมสงคราม
ในหนทางของอัลลอฮฺ  อยางเต็มศักยภาพ มุงมั่นและฟนฝาอุปสรรคดวยความอดทนและกลาหาญซึ่งถือ
เปนญิฮาดที่ยิ่งใหญและสูงสง เขาจะตองเชื่อมั่นในสองสถานะ ซึ่งลวนเปนความดีสําหรับเขา คือ ๑) ไดรับ
ชัยชนะ หรือ ๒) เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ 
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เปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนที่จะตองเรียนรูและประยุกตใชการญิฮาดทั้ง ๕ ดาน ดังกลาวดวยความรู
ที่ครอบคลุมและบูรณาการ ภายใตการชี้นําของผูนําทรงคุณธรรม ดวยหัวใจที่มุงมั่นใฝสัมฤทธิ์ ไมยอทอและ
หมดหวัง มีความอดทนกับความยากลําบากและสิ่งทาทายตางๆ หางไกลจากแนวคิดสุดโตงและพฤติกรรม
แข็งกราว ยึดมั่นบนเสนทางสายกลางตามเจตนารมณของอัลกุรอานและซุนนะฮฺ มีหัวใจอันบริสุทธที่ไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ เวนแตความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  ผูทรงเอกา
นอกจากนี้ ทานอิบนุลก็อยยิมไดแบงขั้นตอนการญิฮาดเปน 4 ประเภทไดแก 1) ญิฮาดตออารมณ
ใฝต่ํา
2)ญิฮาดตอซัยฏอน(มารราย) 3) ญิฮาดตอบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา และ 4) ญิฮาดตอบรรดาผูกลับ
กลอก ซึ่งทาน อิบนุหะญัรไดเพิ่มเติมอีก 2 ประเภทไดแก 5) ญิฮาดตอบรรดาผูอธรรม และ 6) ญิฮาดตอ
บรรดาผูหมกมุนในอบายมุข
ทั้งหลายทั้งปวงนั้น การประยุกตใชญิฮาดในแตละประเภท จําเปนตองไดรับการอรรถาธิบายจาก
นักวิชาการมุสลิมที่ไดรับความเชื่อถือและเปนที่ยอมรับทั้งความรูและจริยธรรมอันสูงสง โดยอาศัยการชี้นํา
จากอัลกุรอานและซุนนะฮฺที่ถูกตอง ซึ่งหากมีการประยุกตใชญิฮาดที่ผิดวัตถุประสงคอันแทจริง แทนที่จะ
กลายเปนภูมิคุมกันอิสลาม ญิฮาดกลับกลายเปนการทําลายอิสลามและเปนตัวถวงการเผยแผอิสลามก็เปนได
(ขออัลลอฮฺทรงคุมครอง)
4.2 ฮิจเราะฮฺกับการรังสรรคสังคมสันติภาพ
ฮิจเราะฮฺตามความหมายดานภาษาแลว หมายถึง การยายถิ่นฐาน

การอพยพ ฮิจเราะฮฺอาจสื่อ

ความหมายดานนามธรรม ซึ่งหมายถึง การไมใหความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การละเลยไมสนใจใยดี
หรือการละทิ้งพฤติกรรมที่ไมดีสูพฤติกรรมที่ดี
สวนความหมายตามหลักวิชาการแลวคือ การอพยพของนบีมูฮัมมัด  และเหลาเศาะฮาบะฮฺ
(บรรดาสาวก) จากนครมักกะฮฺ ซึ่งเปนถิ่นกําเนิดสูนครมะดีนะฮฺ นครรัฐแหงแรกในอิสลาม เนื่องจากถูกกด
ขี่ทรมานและถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบพิธีทางศาสนาไมสามารถปฏิบัติธรรมและแสดงตนตาม
ความเชื่อศรัทธาตนเอง
มุสลิมสมัยการปกครองของทานเคาะลีฟะฮฺอุมัร บินค็อฏฏอบ พรอมใจกันเลือกเหตุการณฮิจเราะฮฺ
เปนจุดเริ่มตนของการนับปฏิทินอิสลาม เพื่อใหมุสลิมไดนอมรําลึกเหตุการณอันยิ่งใหญนี้ในทุกอณูการ
ดําเนินชีวิตของมุสลิม
สาเหตุของฮิจเราะฮฺนบีมูฮัมมัด 
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1. มุสลิมไมไดรับสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ถูกกดขี่ขมเหงจากชาวมักกะฮฺอยางไร

มนุษยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภายหลังการเสียชีวิตของอะบูฏอลิบ (อาของนบีมูฮัมมัด  ) และนาง
คอดีญะฮฺ(ภรรยาของนบีมูฮัมมัด ) ซึ่งสมัยที่ยังมีชีวิตอยู ทั้งสองทานเปรียบเสมือนเสาหลักที่คอยปกปอง
และคุมครองนบีมูฮัมมัด  อยูตลอดเวลา แตมุสลิมก็เผชิญอุปสรรคดวยความอดทน เสียสละ และยังให
บทเรียนอันล้ําคาวาภัยคุกคามภายนอกที่เปนการทรมานทางรางกายและจิตใจที่สรางความสูญเสียทางชีวิต
และทรัพยสินไมสามารถสั่นคลอนความศรัทธาอันมั่นคงและความตั้งใจอันแนวแนของศรัทธาชนแมแต
นอย
นักประวัติศาสตรไดเรียกปที่ทั้งสองทานเสียชีวิต(ปที่ 10 หลังจากการประกาศเปนศาสนทูต) เปนป
แหงความเศราโศก
2. ผลพวงแหงการทําสัตยาบันอัล อะเกาะบะฮฺครั้งแรกและครั้งที่สองระหวางนบีมูฮัมมัด  และ
ชาวยัษริบ(ชื่อเดิมของนครมะดีนะฮฺ)อันประกอบดวยผูแทนเผาเอาวซและคอซร็อจ โดยเฉพาะอยางยิง่ เนือ้ หา
ในการใหคําสัตยาบันอัล อะเกาะบะฮฺครั้งที่สอง ซึ่งทั้งสองเผาไดใหคํามั่นสัญญาวาจะคุมครองและปกปอง
นบีมูฮัมมัด  เสมือนพวกเขาคุมครองและปกปองภรรยาและลูกหลานของตนเอง
หลังจากการใหคําสัตยาบันดังกลาว นบีมูฮัมมัด เริ่มเห็นประกายอนาคตอันสดใสของสาสน
อิสลามที่นครมะดีนะฮฺ โดยเฉพาะอยางยิ่งทาทีของประชาคมมะดีนะฮฺ ที่ตอบรับรุงอรุณแหงอิสลามดวย
ความบริสุทธิ์ใจ มะดีนะฮฺ คือ แผนดินที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการเพาะพันธุเมล็ดสัจธรรมแหงอิสลาม
3.แผนการณอันชั่วรายของชาวกุร็อยชฺที่ไดออกมติกําจัดนบีมูฮัมมัด  โดยวิธี “ซุมแลวฆา” ดวย
การคัดเลือกเยาวชนซึ่งเปนผูแทนเผาตางๆ โดยที่แตละคนถือดาบคนละดาม และรวมลงมือปฏิบัติการฆา
นบีมูฮัมมัด  โดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อบีบบังคับใหเผาบะนีอัลดุมะนาฟ (เผาของนบีมูฮัมมัด )
ยินยอมรับคาสินไหมทดแทนเนื่องจากไมมีศักยภาพพอที่จะลางแคนและทําสงครามกับเผาตางๆในนคร
มักกะฮฺ
อัลลอฮฺ ไดเปดโปงกลอุบายดังกลาวแกนบีมูฮัมมัดฯ และอนุญาตใหนบีมูฮัมมัด  ฮิจเราะฮฺสู
นครมะดีนะฮฺ
การเริ่มตนฮิจเราะฮฺของนบีมูฮัมมัด 
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หลังจากบรรดามุสลิมีนไดทยอยอพยพสูนครมะดีนะฮฺ และไมมีผูใดหลงเหลืออยูในนครมักกะฮฺเวน
แตผูถูกหนวงเหนี่ยวจับขังและกลุมผูไมมั่นใจในความปลอดภัยในการเดินทาง นบีมูฮัมมัด  ไดเตรียมการ
อพยพพรอมกับรอรับคําสั่งจากอัลลอฮฺ  ในการกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมกับฮิจเราะฮฺ นบีมูฮัมมัด 
ได ว านให อบู บักรและอาลี บิน อบู ฏอลิ บชะลอการฮิ จ เราะฮฺ ทุ กครั้งที่อบูบักรขออนุญาตเพื่ อฮิ จ เราะฮฺ
นบีมูฮัมมัด  มักตอบวา : ทานอยาเพิ่งรีบรอน บางทีอัลลอฮฺ ไดกําหนดสหายเดินทางสําหรับทานก็
เปนได อบูบักรจึงหวังลึกๆวา นบีมูฮัมมัด  อาจเลือกเขาเปนสหายการเดินทางในครั้งนี้ อบูบักรจึงแอบซื้อ
อูฐ 2 ตัว เพื่อเตรียมตัวใชเปนพาหนะการเดินทาง
สวนอาลีบินอบูฏอลิบ นบีมูฮัมมัดฯไดชะลอการฮิจเราะฮฺของเขาเพื่อมอบภารกิจอันยิ่งใหญใน
วินาทีที่คับขันและเต็มไปดวยภยันตราย
วิกฤตมักสรางวีรบุรุษ และวีรบุรุษมักฟนฝาวิกฤตในฐานะผูประสบชัยชนะอยูเสมอ
อบูบักรและอาลีจึงเปนวีรบุรุษตางวัยและตางวุฒิภาวะที่ไดรับมอบหมายจากนบีมูฮัมมัด  ให
ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญเพื่อการเลาขานในหนาประวัติศาสตรอิสลามอยางมิรูลืม
อุมมุลมุมินีนอาอิชะฮฺไดเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันที่นบีมูฮัมมัด  ฮิจเราะฮฺวา : “โดยปกติแลว
นบีมูฮัมมัด  มักไปเยี่ยมบานของอบูบักรในชวงเชาตรูหรือชวงพลบค่ํา จนกระทั่งเมื่อวันที่อัลลอฮฺ  ทรง
อนุญาตใหนบีมูฮัมมัด  ฮิจเราะฮฺ ทานมาพบพวกเราทามกลางเวลาอันรอนระอุ(ชวงเวลาหลังเที่ยงวันถึง
ตอนเย็น)ซึ่งไมคอยมีผูใดออกจากบานในชวงเวลาดังกลาวเลย เมื่อเห็นนบีมูฮัมมัด  เขามาในบานของเรา
แลว อบูบักรจึงกลาววา : ทานรสูลุลลอฮฺจะไมมาหาพวกเราในเวลาเชนนี้เวนแตมีเรื่องสําคัญแนนอน
นางอาอิชะฮฺเลาวา : หลังจากนบีมูฮัมมัด  เขาบานแลว อบูบักรจึงรีบลุกจากเตียงของทานเพื่อให
นบีมูฮัมมัด  นั่งแทน(เพื่อเปนการใหเกียรติ) และไมมีผูคนในบานของอบูบักรเวนแตฉันและพี่สาวฉันที่
ชื่ออัสมาอฺเทานั้น ทาน นบีมูฮัมมัดจึงสั่งใหอบูบักรเชิญผูคนในบานออกจากบานหมด อบูบักรจึงกลาววา :
โอรสูลุลลอฮฺแทจริงทั้งสองคนคือบุตรสาวของฉันเอง ทานมีเรื่องสําคัญประการใดหรือ ? นบีมูฮัมมัด 
ตอบวา อัลลอฮฺ  ทรงอนุญาตใหฉันออกจากมักกะฮฺและฮิจเราะฮฺสูนครมะดีนะฮฺแลว อบูบักรจึงรีบถาม
วา แลวใครเปนสหายการเดินทาง นบีมูฮัมมัด  ตอบวาทานคือสหายการเดินทางของฉัน อาอิชะฮฺเลาตอ
วา ขอสาบานดวยนามของอัลลอฮฺ  ฉันไมเคยพบเห็นบุคคลที่รองไหเนื่องจากความดีใจเสมือนกับที่ฉัน
เห็นอบูบักรรองไหในวันนั้น
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อบูบักรไดเตรียมอูฐ 2 ตัวเพื่อเปนพาหนะการเดินทาง และไดวาจางผูนําทางที่มีความเชี่ยวชาญ
เสนทางในทะเลทรายชื่อ อับดุลลอฮฺ บิน อุร็อยก็อฏ ซึ่งยังไมไดเปนมุสลิม อับดุลลอฮฺไดรับมอบอูฐทั้งสองตัว
เพื่อใหการดูแลกอนที่จะไปรับทั้งสองทานในชวงเวลาและสถานที่ไดตกลงกันไว
นบีมูฮัมมัด  ไดตกลงกับอบูบักรเกี่ยวกับแผนการเดินทาง ทั้งสองไดตกลงใชถ้ําซูรเปนที่หลบ
ซอนชั่วคราวโดยที่ถ้ําซูรตั้งอยูทางตอนใตของมักกะฮฺในขณะที่มะดีนะฮฺซึ่งเปนเปาหมายของการเดินทาง
ตั้งอยูทางทิศเหนือ ทั้งนี้เพื่อเปนกลอุบายที่จะอําพรางการไลลาติดตามของชาวกุร็อยชฺ ทั้งสองไดคัดเลือก
บุคคลที่คอยสอดแนมขาวคราวความเคลื่อนไหวของชาวกุร็อยชฺ ตลอดจนมอบหมายภารกิจตางๆที่พึงปฏิบัติ
ชวงที่ทั้งสองหลบซอนในถ้ํา
นบีมูฮัมมัด  กลับบานอีกครั้งและมอบหมายใหอลีบินอบูฏอลิบสงคืนของมีคาตางๆที่ชาวมักกะฮฺ
ฝากไวกับนบีมูฮัมมัด  ทั้งนี้ชาวมักกะฮฺมักนําของมีคาตางๆมาฝากไวที่บานของนบีมูฮัมมัด  เนื่องจาก
ไววางใจในความซื่อสัตยของทาน
บรรดาวัย รุน กุ ร็อ ยชฺ ที่ไ ดรับ มอบหมายให วิสามัญ ฆาตรกรรมนบีมูฮัมมั ด  ไดลอ มบา นทา น
ชวงเวลากลางคืน นบีมูฮัมมัด  จึงมอบหมายใหอาลีนอน ณ ที่นอนของทานพรอมใชผาหมคลุมตัวอาลี ทํา
ใหบรรดากุร็อยชฺมั่นใจวานบีมูฮัมมัด  กําลังนอนอยู พวกเขาเผลอหลับไปจนกระทั่งเชาวันรุงขึ้น
ดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ 

นบีมูฮัมมัด  สามารถออกจากบานดวยความปลอดภัย

นบีมูฮัมมัด  ไดพบกับอบูบักร ณ สถานที่ที่ไดนัดกันไว ทั้งสองเดินทางหลังเที่ยงคืนสูเปาหมายชั่วคราว
คือ ถ้ําซูร
ขางฝายชาวกุร็อยชฺ เมื่อแผนการณไมประสบผลสําเร็จ ซึ่งไดสรางความโกรธแคนแกพวกเขายิ่งนัก
เมืองมักกะฮฺจึงเกิดความโกลาหลวุนวาย และพวกเขาไดกรูเขาไปจับทานอาลีและทรมานดวยการลากตัวเขา
ไปยังกะบะฮฺเพื่อบังคับใหอาลีเปดเผยสิ่งที่เกิดขึ้น แตอาลีก็ไมปริปากแมคําเดียว พวกเขาจึงมุงหนาไปยัง
บานอบูบักร และบังคับขูเข็ญนางอัสมาอฺ บุตรสาวของอบูบักรใหบอกสถานที่หลบซอนของทั้งสองทาน แต
นางอัสมาอฺก็ไมยอมปริปากเชนเดียวกัน นางจึงถูกตบตีโดยอบูญะฮัล (แกนนําชาวกุร็อยชฺ)จนกระทั่งตุมหู
ของนางหลุดกระเด็น
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ชาวกุร็อยชฺจึงประกาศประชุมวิสามัญโดยดวนเพื่อหามาตรการจับนบีมูฮัมมัด  และอบูบักร พวก
เขาจึงรีบสงกองกําลังปดลอมเมืองมักกะฮฺและประกาศตั้งรางวัลอูฐจํานวน 100 ตัวสําหรับผูที่สามารถจับทั้ง
สองทานไมวาจับเปนหรือจับตาย
การไลลาจึงเริ่มขึ้นแทบพลิกแผนดินเมืองมักกะฮฺ แตก็ไรเงาของทั้งสองทาน ทีมไลลาไดเขาประชิด
ถ้ําซูร จนกระทั่งอบูบักรมองเห็นเทาของพวกเขา แตดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ  พวกเขาก็ตองกลับ
ดวยมือเปลา ทั้งๆที่เปาหมายสําคัญอยูใกลแคเอื้อม
บนเสนทางสูม ะดีนะฮฺ
หลังจากวันเวลาผานไป การไลลาก็เริ่มผอนคลาย อับดุลลอฮฺ บิน อุร็อยก็อฏ ผูรับหนาที่เปนผูนํา
ทางจึงไปพบทั้งสองทาน ณ จุดนัดพบ
นบีมูฮัมมัด  และอบูบักรเริ่มออกเดินทางโดยมีอามิร บิน ฟุฮ็อยเราะฮฺ(ทาสของอบูบักร)เปนผู
อํานวยความสะดวกและคอยใหบริการ ในขณะที่อับดุลลอฮฺ บิน อุร็อยก็อฏมีหนาที่เปนผูนําทาง
พวกเขาใชเสนทางที่ผูคนไมคอยเดินผาน ตลอดระยะเวลาการเดินทางก็ตองปรับเปลี่ยนเสนทางอยู
ตลอดเวลา เริ่มตนดวยการมุงสูทางทิศใต บางครั้งก็ใชเสนทางทิศตะวันตก และเมื่อถึงเสนทางที่ผูคนไมคอย
เดินผาน ก็เริ่มมุงหนาสูทิศเหนือตามแนวทะเลแดงสูปลายทางมะดีนะฮฺ
นบีมูฮัมมัด  ถึงกุบาอฺ(หางจากมะดีนะฮฺประมาณ 3 ไมล)และพํานักอยูที่กุบาอฺเปนเวลา 4 วัน
ชวงเวลาดังกลาวนบีมูฮัมมัดไดสรางมัสยิดกุบาอฺที่ถือเปนมัสยิดแหงแรกในอิสลามและเปนมัสยิดที่มีศิลา
รากฐานแหงการตักวา(ความยําเกรงตออัลลอฮฺ)
ระหวางการเดินทางจากกุบาอฺถึงเมืองมะดีนะฮฺ นบีมูฮัมมัด  ไดมีโอกาสละหมาดวันศุกรครั้งแรก
ณ หมูบานบะนีสาลิม บิน เอาวฟ หลังจากเสร็จสิ้นละหมาดวันศุกร นบีมูฮัมมัด  เริ่มเดินทางเขาสูมะดีนะฮฺ
ทามกลางการตอนรับอยางอบอุน ระยะเวลาการเดินทางของนบีมูฮัมมัด  ที่เริ่มตนออกจากบานที่นคร
มักกะฮฺสูนครมะดีนะฮฺใชเวลาทั้งสิ้นประมาณ 15 วัน
นับเปนการเดินทางที่นอกจากเปนจุดพลิกผันของประวัติศาสตรอิสลามแลว ยังเปนการเดินทางที่
เปยมดวยคุณคา สิริมงคล และการคุมครองแหงอัลลอฮฺ  ของมนุษยคนหนึ่งที่ไดรับเกียรติจากอัลลอฮฺ 
ใหเปน นบีมูฮัมมัด  คนสุดทายเพื่อเปนแบบอยางสําหรับมนุษยชาติในทุกยุคทุกสมัย
บทเรียนจากฮิจเราะฮฺ
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การฮิจเราะฮฺของนบีแฝงดวยบทเรียนมากมายสรุปไดดังนี้
1. การฆาตกรรม มักเปนมาตรการสุดทายของผูอธรรม หลังจากมาตรการไมออนและการเยายวนใน
รูปแบบอื่นๆไมเปนผลและไมสามารถยับยั้งความมุงมั่นของการเรียกรองสูสัจธรรม การอุมแลวฆา หรือ ซุม
แลวฆา ลวนเปนวิธีการที่ฝายอธรรมยึดเปนธรรมเนียมปฏิบัติอยูเสมอ ซึ่งประวัตินบียุคกอนๆก็ไมพนสัจ
ธรรมขอนี้ แตอัลลอฮฺ  ทรงกําหนดทุกอยางตามความประสงคของพระองค
2. การที่ชาวมักกะฮฺไดมอบความไววางใจแกนบีมูฮัมมัด  ดวยการฝากของมีคาใหนบีดูแล และ
สังคมมักกะฮฺไดตั้งฉายานบีมูฮัมมัด  วา อัลอะมีน(บุรุษผูซื่อสัตย)

เพราะคุณสมบัติสําคัญสําหรับผู

ประกาศสัจธรรม คือ การที่มีใจซื่อมือสะอาด ไมมีประวัติที่ดางพรอย เปยมดวยคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
เปนที่รักและไววางใจของผูคน คุณสมบัติเชนนี้เปนที่ระแวงของผูอธรรมยิ่งนัก เพราะความหวาดกลัวของผู
อธรรม คือ การเปดโปงความจริงและการแพรขยายสัจธรรม
คุณสมบัติและพฤติกรรมของนบีมูฮัมมัด  ดังกลาวนาจะเปนบทเรียนอันล้ําคาสําหรับมุสลิมใน
การใชชีวิตรวมกันทามกลางสังคมอันหลากหลายที่สามารถแสดงถึงความดีงาม แปลคําสอนสูภาคปฏิบัติที่
มนุษยสามารถสัมผัสถึงความบริสุทธิ์ที่แทจริงของอิสลาม อิสลามจึงไมตองแปดเปอนดวยการกระทําของ
มุสลิมดวยกันเอง
นบีมูฮัมมัด  สามารถริบทรัพยสมบัติดังกลาว อยางนอยเพื่อเปนเสบียงสําหรับการเดินทาง และ
เจาของทรัพยสินก็มีเจตนารายกับทานแลว ซึ่งนบีมูฮัมมัด  สามารถกระทําไดและนาจะเปนเหตุผลที่พอรับ
ได แตนบีมูฮัมมัด  ไมกระทําเชนนั้น เพราะอิสลามถือวาการปราบปรามความอยุติธรรมดวยการสราง
ความอยุติธรรมใหมทดแทนนั้น ไมใชเปนแนวทางและคําสอนของอิสลาม
เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่ในบางครั้ง ศาสนาอิสลามตองมัวหมองและดางพรอยเพราะพฤติกรรม
สวนหนึ่งของมุสลิมดวยกันเอง
3. ชวงการฮิจเราะฮฺ นับเปนภาวะคับขันที่สุดในชีวิตนบีมูฮัมมัด  ทานจึงสมควรอยางยิ่งที่จะ
ไดรับความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  แตนบีมูฮัมมัด  เลือกใชวิธีปุถุชนธรรมดา เพื่อเปนบทเรียนใหทุกคน
รูวา เมื่อมนุษยรูจักใชเหตุปจจัยที่ดี ครบถวนและเต็มความสามารถแลว เขายอมประสบความสําเร็จอยาง
แนนอนดวยความประสงคของอัลลอฮฺ 
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นบีสามารถขอพรจากอัลลอฮฺ  ใหความชวยเหลือตามความตองการของทาน สามารถวานขอ
บุร็อก (พาหนะที่ทานเคยขี่ชวงอิสเราะมิอฺร็อจ) และสามารถนําพาทานไปยังที่หมายเพียงชั่วพริบตาเดียว แต
นบีเลือกที่จะประสบความยากลําบาก มีการเตรียมการอยางรัดกุม วางแผนอยางละเอียดในทุกขั้นตอน
แมกระทั่งตองขอความชวยเหลือจากชนตางศาสนิกก็ตาม
สังคมมุสลิมจําเปนตองแยกแยะใหชัดเจนระหวางความปรีชาสามารถของอัลลอฮฺ  กับความไม
รับผิดชอบในการแสวงหาเงื่อนไขแหงความสําเร็จอยางถึงที่สุด จนกระทั่งในบางครั้งสังคมมุสลิมมักตกใน
หลุมพรางแหงความเชื่ออันไรสาระ หลงเชื่อในอิทธิฤทธิ์อภินิหารอยางงมงาย โดยที่ไมคอยใหความสําคัญ
กับการทุมเทพละกําลังและการมุงมั่นสูความสําเร็จที่แทจริง
4. การที่นบีมูฮัมมัด  ฮิจเราะฮฺสูมะดีนะฮฺซึ่งมีอบูบักรที่มีบุคลิกที่ออนโยนแตสุขุมลุมลึกเปน
สหายเดินทาง โดยไมขอความชวยเหลือจากแกนนํามุสลิมทานอื่นๆ ที่มีบุคลิกเขมแข็งและนาเกรงขาม
นับเปนการตัดสินใจอันเฉลียวฉลาดของนบีมูฮัมมัด  ที่ยึดหลักการแกปญหาแนวสันติวิธี ถือเปนเกียรติ
ประวัติและความประเสริฐของอะบูบักรและครอบครัวของทานในการมีสวนรว มปกปองและอุปถัมภ
ศาสนานี้ในหวงเวลาแหงวิกฤตที่ไมมีผูใดหรือครอบครัวใดที่ไดรับเกียรติ เชนนี้อีกแลว
5. นบีมูฮัมมัด  สามารถจุดเชื้อเพลิงดานเผาพันธุเพื่อปลุกกระแสความรุนแรงจนถึงขั้นเกิด
สงครามกลางเมืองไดอยางงายดาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่แกนนํากุร็อยชฺและผูกวางขวางสวนหนึ่งใน
เมืองมักกะฮฺไดทยอยเขารับอิสลาม ในขณะที่ผูเสียเปรียบในสังคมตางก็รอคอยผูปลดปลอยโซตรวนแหง
ความอยุติธรรมอยูตลอดเวลา ซึ่งถือเปนเชื้อเพลิงที่สามารถจุดประกายความขัดแยงที่มีพลังที่สุด
แตนบีมูฮัมมัด  ไมเคยใชเงื่อนไขดานเผาพันธุเปนขออางสําหรับการปลุกกระแสความขัดแยงใน
สังคม เพราะสงครามที่เกิดขึ้นเนื่องจากความขัดแยงดานเผาพันธุไมอยูในสารระบบของอิสลามและไมมี
วันที่อิสลามจะประกาศสงครามดวยเหตุผลเพียงปกปองเผาพันธุ..
นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไวความวา : “ ผูที่เรียกรองบนฐานแนวคิดการคลั่งไคลในชาติพันธุ ผูที่ทํา
สงครามบนฐานแนวคิดของการคลั่งไคลในชาติพันธุ และผูที่เสียชีวิตเนื่องจากการตอสูในการปกปองและ
พิทักษรักษาแนวคิดการคลั่งไคลในชาติพันธุ เขาเหลานั้นไมใชเปนประชาชาติของฉัน ”
6. เปนที่นาสังเกตวาในขณะที่เยาวชนกลุมหนึ่งลุกขึ้นปกปองอิสลาม ดังภารกิจที่ปฏิบัติโดย อับ
ดุลลอฮฺบุตรอะบูบักร อาอิชะฮฺและอัมาอฺ โดยเฉพาะทานอาลี บินอะบูฏอลิบที่ถือเปนสุดยอดของการอุทิศ
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ตนนั้น ในอีกฉากหนึ่งของสังคม ก็มีเยาวชนอีกกลุมหนึ่งที่ถูกยั่วยุและลางสมองจากกลุมมิจฉาชนใหปฏิบัติ
ภารกิจครั้งสําคัญดวยการรวมพลังพยายามฆานบีมูฮัมมัด 
พลังเยาวชนเปรียบเสมือนสายน้ําบริสุทธิ์ที่ไหลอยางเชี่ยวกราก เพียงแตตองการคนชี้นําที่คอย
เปดทางใหสายน้ําเหลานั้นไหลไปในทิศทางที่สมควร หากถูกตองตามครรลองคลองธรรม ก็จะยังประโยชน
อันมหาศาล แตหากถูกปลอยปละละเลยไปตามกระแส หรือมีการเปดชองทางสูวัตถุประสงคที่ผิดๆแลว
พลังแหงสายน้ําเหลานั้น ไมเปนเพียงตนเหตุแหงความปนปวน โกลาหล และความสูญเสียเทานั้น แตเปน
สัญญาณแหงความเศราสลดและสยองขวัญเลยทีเดียว
7. การที่มีใยแมงมุมและเหลาสกุณาเขามาทํารังที่ปากถ้ําซึ่งเปนที่ซอนตัวของนบีและอบูบักร จนทํา
ใหชาวกุร็อยชฺตายใจและไมคาดคิดเลยวาจะมีผูคนยางกรายเขาไปในถ้ํานั้น ใหบทเรียนอันล้ําคาแกเราวา
ความชวยเหลือของอัลลอฮฺ  ที่มีตอผูใหความชวยเหลือศาสนาของพระองคนั้นมากมายเหลือคณานับ ดวย
ความปรีชาสามารถของอัลลอฮฺ พระองคสามารถเกณฑเหลาทหารของพระองคใหทําหนาที่ปกปองผูทํางาน
เพื่ออิสลามจากภยันตรายตางๆ ถึงแมมนุษยทั้งผองจะปฏิเสธและไมยอมใหความชวยเหลือก็ตาม เพราะ
อัลลอฮฺ  ทรงมีเหลาทหารหาญทั่วชั้นฟาและแผนดินที่พรอมปกปองอิสลาม ใครเคยนึกบางไหมวาเสนใย
แมงมุมและรังนกที่เปราะบางที่ใครๆ ก็สามารถขย้ําตะปบไดอยางงายดาย กลับกลายเปนปอมปราการอัน
แข็งแกรงยิ่งกวากองทัพทั้งโลกที่สามารถสรางความปลอดภัยแกนบีและสหายรักของทาน
บทสรุป
เปนการดียิ่ง หากเราลองทําความเขาใจหะดีษบทหนึ่งความวา “ผูที่ฮิจเราะฮฺ(อพยพ)ทีแ่ ทจริงคือผูที่
อพยพ(ละทิ้ง)สิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม”
นับเปนสิ่งที่เปลาประโยชนหากสังคมมุสลิมตื่นตัวเพียงแคศึกษาประวัติฮิจเราะฮฺ

ตลอดจน

ตอนรับฮิจเราะฮฺเปนเทศกาลประจําปอยางเอิกเริกยิ่งใหญ แตแนวคิด จุดยืน พฤติกรรม การปฏิบัติ รวมถึง
การแสดงออกของสังคมมุสลิมยังสวนทางกับบทบัญญัติทางศาสนาและเจตนารมณของฮิจเราะฮฺอันแทจริง
4.3 หลักการเชิญชวนทําความดีและหามปรามความชั่ว
ศาสนทูตแหงอิสลามเปรียบเปรยการอยูรว มกันในสังคมวาประหนึ่งคนที่อยูในเรือลําเดียวกัน คนที่
รวมในชะตากรรมเดียวกันเชนนี้ มีแตจะตองชวยกันรักษาเรือเพื่อใหไปถึงที่หมายอยางปลอดภัยรวมกัน แต
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ความเปนจริงในสังคมทุกวันนี้ เราอยูในภาวะของการตางคนตางอยู และในสภาพเชนวา ยังมีคนบางกลุม
ชวยกันเจาะเรือโดยที่คนที่เหลือตางเมินเฉยและเย็นชาตอพฤติกรรมดังกลาว ไมตระหนักวา หากการเจาะเรือ
ดําเนินไปโดยไมมีการทานทัดขัดขวางจากคนที่อยูใ นเรือลําเดียวกันแลว ทายที่สุดเรือทั้งลําก็ตองจม และคน
ในเรือทั้งหมดก็ตองประสบกับความวิบัตไิ มตางกันแมหลายคนจะไมไดรวมเจาะเรือเลยก็ตาม
บทความของชีคซัลมาน อัลเอาดะฮฺใหชื่อในความหมายวา “รักษาเรือไวมิใหอับปาง” แมจะเปน
บทความเพียงไมกี่หนา แตก็ยิ่งใหญในแงเนื้อหาเพราะเปนเสียงกระตุนเตือนใหคนในสังคมไดตระหนักถึง
เภทภัยที่รออยูอันเนื่องจากความดีที่คอยๆ สูญหาย และความชั่วที่นับวันจะแพรกระจายและกลายเปนเรื่อง
ปกติธรรมดาในชีวิตประจําวันของผูคน
ชีวิตอันเรงรีบเพราะการงานที่บีบรัด เพื่อเปาหมายที่จะครอบครองวัตถุ ทําใหมาตรฐานความดีความ
ชั่วในปจจุบันดูสับสนปนเปจนหลายคนไมอาจแยกแยะ หลายสิ่งที่ผูคนเห็นวาดี แตกลับถูกทิ้งราง จน
กลายเปนความวางเปลาไรความหมาย ขณะเดียวกับทีห่ ลายอยางซึ่งเคยเห็นกันวาชัว่ ชา วันนี้กลับ กลายมา
เปนสิ่งที่คุนเคย จนดูเหมือนจะเปนสวนหนึ่งที่สังคมจะขาดเสียมิได
ความจริงแลว ความดีตองมีมาตรฐานอันแนนอนชัดเจน เชนเดียวกับความชั่วที่ตองมีเกณฑอันถาวร
มั่นคงรองรับ ชีคซัลมาน อัลเอาดะฮ จึงนิยามความดีวา เปนคําที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอยางซึ่งอัลลอฮฺ  ทรงพอ
พระทัยไวในตัว ทั้งการภักดีตอพระองค และการสานสัมพันธภาพอันงดงามกับเพื่อนมนุษย สวนความชั่วก็
เปนคําที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอยางซึ่งโดยหลักศาสนาและสํานึกบริสุทธิ์ของมนุษยตางเห็นวาเลวราย ไมวาจะ
เปนการทรยศตออัลลอฮฺเจา หรือ การอยุติธรรมตอเพื่อนมนุษย
สังคมมุสลิมจึงตองดํารงมาตรฐานแหงความดีและความชั่วนี้ไวอยางแนวแนมั่นคง และการจะดํารง
มาตรฐานนี้ไวไดก็มีแตจะตองชวยกันสงเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว ดังนั้นถาอยากจะรูวาสังคมไหนมี
อนาคตเปนความสงบรมเย็นหรือปนปวนวุนวายก็ดูไดจากมาตรฐานนี้ หากพบวาผูคนตางหลีกหนีและ
ตอตานความชั่ว นั่นเปนดัชนีชี้วาสังคมจะสงบในภาพรวม แตหากพบวาผูคนตอนรับและดื่มด่ําไปกับความ
ชั่ว ก็ตองตระหนักวานั่นคือสังคมที่กําลังลมสลาย
นาเสียใจที่หนึ่งในสังคมที่กําลังลมสลายนี้ มีสังคมมุสลิมรวมอยูดวย ! ที่เปนเชนนั้นก็มิใชเพราะอืน่
ใด หากแตเปนเพราะการเดินตามอยางวิถีชีวิตแบบตะวันตกอยางไมลืมหูลืมตาและละทิ้งมาตรฐานแหง
ความดีความชั่วที่อิสลามกําหนดไวเสียนั่นเอง
อัลเอาดะฮฺแบงสังคมจากฐานของการสงเสริมความดี ยับยั้งความชัว่ ออกเปน ๓ ประเภท ไดแก
๑. สังคมที่ผูคนชวยกัน สงเสริมความดี และชวยกันยับยั้งความชั่ว ซึ่ งเปนอัตลักษณของชุมชน
ศรั ท ธาที่ มี ส ภาพดั ง ที่ อ งค อั ล ลอฮฺ  ตรั ส ไว ค วามว า “อั น ผู ศ รั ท ธาทั้ ง ชายและหญิ ง นั้ น ต า งก็ เ ป น
กัลยาณมิตรของกันและกัน ตางสงเสริมกันในเรื่องความดี และชวยกันยับยั้งความชั่ว” (อัลกุรอาน 9:71)
๒. สังคมที่ผูคนสงเสริมกันเรื่องความชั่ว และชวยกันยับยั้งความดี ซึ่งเปนสังคมกลับกลอกที่มี
สภาพดังที่อัลลอฮฺ  ทรงมีถอยดํารัสถึงไวใจความวา “อันพวกกลับกลอกทั้งชายและหญิงนั้น ตางเปนผล
สืบเนื่องของกันและกัน พวกเขาชวยกันสงเสริมเรื่องความชั่ว และชวยกันยับยั้งความดี” (อัลกุรอาน 9 : ๖๗)
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๓. สังคมที่ผูคนสงเสริมทั้งความดีและความชั่ว และเมื่อยับยั้งก็ยับยั้งทัง้ ชั่วและดี มักเปนสังคมของ
คนที่เห็นแตประโยชนสวนตนและหลงใหลความหรูหราฟุงเฟอ
ที่นาสังเกตเกี่ยวกับพระดํารัสแหงอัลลอฮฺ  ก็คือ ยามที่ตรัสถึงผูศรัทธาพระองคไดตรัสวา “พวก
เขาตา งก็เ ปน กัล ยาณมิ ต รของกั น และกั น ” แต ใ นยามที่ต รัสถึ งผูก ลั บ กลอกไดต รัสวา “พวกเขาเป น ผล
สืบเนื่องของกันและกัน” ทั้งนี้อาจเปนเพราะสายสัมพันธระหวางผูศรัทธาผูกขันมั่นเกลียวอยูกับศาสนา การ
มีเปาหมายรวมกันเปนหนึ่งยอมทําใหแตละคนเปนกัลยาณมิตรของกันและกัน ขณะที่สายสัมพันธบนความ
กลับกลอกไมมีเปาหมายเชิงสัจธรรมหรืออุดมการณ แตขึ้นอยูกับวัตถุ อารมณ กิเลสและตัณหา จากกิเลส
กองหนึ่งทอดสูอีกกองสืบเนื่องกันไปและทอดตอไปไดเรื่อยๆ ตราบเทาที่ผลประโยชนบนกองวัตถุและ
กิเลสยังลงตัวกันอยู แตวันใดที่ผลประโยชนขัดแยง วันนั้นทุกคนก็พรอมที่จะเขนฆาราวีกันได
สังคมอิสลามในอุดมคติตองปลอดจากความชั่วอยางสิ้นเชิงหรือ?
อัลเอาดะฮฺนําเสนอเรื่องราวของมาอิซ มาลิก และหญิงจากเผาฆอมิดียะฮฺ ที่ไดลวงไปในบาปอัน
มหันตดวยการทําผิดประเวณีในสมัยของนบีมูฮัมมัด  เพื่อยืนยันวาสังคมในอุดมคติของมุสลิม มิไดเปน
สังคมที่ปราศจากความชั่วอยางสิ้นเชิง อาจมีความชั่วรายเกิดขึ้น แตก็เปนความชั่วของปจเจกบุคคลที่กระทํา
กั น อย า งปกป ด ซ อ นเร น ยิ่ ง กว า นั้ น สํ า นึ ก ของผู ก ระทํ า ผิ ด เองยั ง เฝ า เตื อ นและตอกย้ํ า ให ต อ งรี บ ขอ
พระราชทานอภัยโทษจากอัลลอฮฺ  อยางจริงใจ ดังนั้นการมีความชั่วรายเกิดขึ้นอยูบางในสังคมมุสลิมมิใช
สิ่งที่จะทําใหสังคมอุดมคติพังทลายแตประการใด เปรียบไปก็คลายดั่งการประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
วาสังคมหนึ่งเปนสังคมสุขภาพดี ซึ่งมิไดหมายความวาคนทุกคนในสังคมนั้นไมมีใครเจ็บปวยเลย นั่นเปนสิง่
ที่เปนไปไมได แตประกาศเชนนั้นหมายความวา สังคมปลอดจากเชื้อรายและโรคระบาดอันตรายมากกวา
เชื้อรายและโรคระบาดอันตรายก็ไมตางอะไรกับคนทําชั่วที่ทําชั่วไดอยางเปดเผยและไรความอับ
อาย การดํารงอยูของคนประเภทนี้สะทอนถึงสุขภาพอันออนแอของสังคม ความออนแอของคนดีและชัย
ชนะของความชั่วและคนชั่ว
หลายครั้ง ความชั่วตามมาตรฐานอิสลามจะถูกสงเสริมโดยเจตนาและความดีตามมาตรฐานเดียวกัน
ถูกหามปรามยับยั้งอยางเด็ดขาด ดวยแรงสงของสิ่งที่เรียกวา “เสรีภาพสวนบุคคล” ขณะที่คนเหลานั้นเห็น
การนุงนอยหมนอยของสตรีหรือแมแตการเปลือยกายเปนสิทธิสวนบุคคล แตเมื่อหญิงสาวมุสลิมในฝรั่งเศส
สามคนสวมฮิญาบไปโรงเรียน เธอถูกกีดกันมิใหเขาไปจนกลายเปนขาวใหญ เมือ่ หนังสือพิมพในฝรั่งเศส
เขียนเตือนใหระวังปรากฏการณฮิญาบ และความนากลัวของอิสลามตอฝรั่งเศส ประเด็นถูกขยายออกไปจน
ใหญโตมโหระทึก ผูคนตางหวาดกลัวการคลุมฮิญาบของผูหญิงตัวเล็กๆ สามคนจนลืมประเด็นเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งเคยอางกันจนน้ําลายกระเซ็นเสียสิ้น
ในสังคมที่มาตรฐานความดีความชั่วเบี่ยงเบนไป ผูคนมักไมคอยรูตัววาตนเองกําลังถูกลงทัณฑ
จากอัลลอฮฺ  ยิ่งกวานั้นหลายคนยังหลงไปในมายาภาพที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่องคอัลลอฮฺ  ทรงผอน
ปรนยืดหยุนให พวกเขาไมตระหนักวาปรากฏการณบางอยางในสังคมก็คือการลงทัณฑ เชน
1. การแผลามของสิ่งชั่วรายในสังคม
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ความชั่วรายที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่ง หากไรซึ่งคนคอยยับยั้งขัดขวางก็ยอมทําใหตลาดของความชั่ว
นั้นขยายออกไปไดเรื่อย ๆ อํานาจของมันจะเขมแข็งขึ้น และอิทธิพลของมันก็จะครอบงํายิ่งขึ้น จนในที่สุด
ความชั่วนัน้ ก็กลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในสังคม เด็ก ๆ เติบโตขึ้นอยางคุนเคยและสนิทชิดเชื้อกับความ
เลวรายนัน้ สวนความดีกก็ ลายเปนสิ่งแปลกประหลาดหรือที่เรียกวาความเปนอื่นไป เมื่อความดีเปนสิ่งที่อยู
ชายขอบ และความชัว่ เปนแกนกลางของสังคมก็คงถึงกาลแหงความลมสลายของสังคมนั้น แมจะมีคนดีอยู
บางก็ตาม ทัง้ นี้ ทานหญิงซัยนับ(รอฏิฯ) เคยถามนบีมฮู ัมมัด  วา อัลลอฮฺ  จะทําลายสังคมดวยหรือ
ขณะที่คนดียังมีอยู ? ทานตอบวา “ใช หากความชั่วชาแผลามมากมาย”
อยาไดคิดวาการลงฑัณฑของอัลลอฮฺ  จะเกิดเฉพาะในโลกหลังความตายเพราะในประมวลวจนะ
ฉบับอบู ดาวูด บันทึกถอยคําแหงศาสดาที่รายงานมาจากญารีร ใจความวา “สําหรับคน ๆ หนึ่งที่อาศัยอยูกับ
กลุ ม ชนใดก็ ต าม เขาประพฤติ ป ฏิ บั ติ สิ่ ง ที่ เ ป น อบายมุ ข ได ง า ยดาย โดยไม มี ใ ครในกลุ ม ชนนั้ น มาช ว ย
เปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมของเขา ทั้ง ๆ ที่คนเหลานั้นสามารถทําได อัลลอฮฺ จะใหพวกเขาไดลิ้มรสโทษ
ฑัณฑของพระองคกอนพวกเขาจะตาย”
การดํารงอยูของกลุมบุคคลผูกลาลงมือแกไขเปลี่ยนแปลงและยับยั้งความชั่วรายในสังคมจึงเปน
แกนแกนแหงเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม
แตสภาพสังคมที่พลิกกลับเปนดานตรงขาม คือ เปดกวางสําหรับการทําชั่ว แลวปดประตูลั่นดาล มิ
ใหคนที่หวงใยแกไขยับยั้งดวยวิถีทางที่เหมาะสมไดผลักดันใหคนเหลานั้น ลงมือยับยั้งดวยความรุนแรง เชน
เหตุการณระเบิดไนทคลับที่เกาะบาหลี ของอินโดนีเซีย หรือการทําลายทรัพยสินซึ่งเปนเครื่องดนตรีที่เตรียม
ไวเพื่อการจัดงานรื่นเริงในมหาวิทยาลัยอัสยูตของอียิปตเปนตน เหตุการณเชนนี้ยอมไมเกิดขึ้นหากผูหวง
แหนศาสนามีชองทางอันเหมาะสมซึ่งผูมีอํานาจในบานเมืองเปดใหเพื่อการยับยั้งความชั่ว แตเมื่อประตูทุก
บานถูกปดตาย ชองทางทุกชองถูกลั่นดาล คนเหลานั้นก็ลงมือทําตามอยางที่กวีทานหนึ่งรจนาวา
เมื่อชีวิตลอยควางกลางนที
หันหาก็ไมมีสงิ่ ใดใหเกาะเกี่ยว
เหลือเพียงคมดาบดายเดียว
ก็พรอมยึดเหนี่ยว พยุงตัว
ดูเอาเถอะ นั่นเปนประเทศมุสลิมแท ๆ เหตุใดความรุนแรงจึงเกิดเยี่ยงนั้น ? ความเมตตาจาก
อัลลอฮฺ  พระผูเปนเจามิไดประทานใหกับบาวของพระองคที่ยังคงยกมือวิงวอนขอตอพระองคอยูหรอก
หรือ ? เภทภัยที่เกิดขึ้นยอมมิไดเกิดอยางเลื่อนลอย เพราะองคอัลลอฮฺ  พระผูเปนเจาทรงความ บริสุทธิ์
คุณยิ่ง ทรงปราศจากจริตอันเปนเหตุใหกระทําการใด ๆ อยางไรสาระแกนสาร แตจริตของคนในสังคมที่ดู
ดายตอความชั่ว หรือรูเห็นเปนใจกับความเลวตางหากที่เปนเหตุแหงเภทภัย และเปนเหตุใหการยกมือวิงวอน
ขอไดรับแตความวางเปลา
หุซัยฟะฮ (รอฎิฯ) รายงานวจนะแหงนบีมฮู ัมมัด  ไวใจความวา
“ขอสาบานตอพระผูซึ่งชีวิตของขาอยูในอุง หัตถแหงพระองค พวกทานจะตองชวยกันสงเสริมความ
ดี และตองชวยกันยับยั้งความชั่ว หาไมแลวอัลลอฮฺจะทรงสงเพทภัยมาเกิดแกพวกทาน เมื่อนั้น แมพวกทาน
จะวิงวอนขอรอง ก็จะไมมีการตอบรับเลย” (วจนะ ฉบับติรมิซีย (๒๑๖๙))
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2. วิกฤตทางเศรษฐกิจ
อัลเอาดะฮฺเห็นวา มีความสัมพันธกันระหวางวิกฤตทางเศรษฐกิจ กับความชั่วรายที่เกิดในสังคม โดย
ชี้วาในขณะที่นักสังคมศาสตรมักอธิบายปรากฏการณสงครามและความรุนแรงผานแงมุมวัตถุนิยมนัก
เศรษฐศาสตรทั้งหลายก็มักอธิบายวิกฤตการณทางเศรษฐกิจดวยมุมมองวัตถุลวนๆ เชนกัน แตสําหรับผู
ศรั ท ธาต อ องค อั ล ลอฮฺ  แล ว เบื้ อ งหลั ง ความเป น ไปของวั ต ถุ คื อ วิ ถี แ ห ง องค พ ระผู เ ป น เจ า ผู ซึ่ ง ทรง
กําหนดใหสังคมที่ปลอยความชั่วรายผุดพรายกลาดเกลื่อนโดยไมมีใครลุกขึ้นขัดขวางตองลิ้มรสของความ
หวาดกลัว อดอยาก ยากจน และอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ และทั้งหมดก็เปนโทษทัณฑที่กอโดย
น้ํามือของคนในสังคมนั้นเอง
ขอบังคับวาดวยการสงเสริมความดี ยับยั้งความชั่ว
อัลเอาดะฮฺนําเสนอความเห็นของนักวิชาการอิสลามซึ่งเห็นพองตองกันวา การสงเสริมความดี ยับยั้ง
ความชั่วมีสภาพตามบัญญัติอิสลามเปนขอบังคับ(ฟรฎ)อยางหนึ่งเหนือมุสลิม บางเห็นวาเปนขอบังคับราย
ตัว(ฟรฎอัยน) และบางก็เห็นวาบังคับเฉพาะกลุม(ฟรฎกิฟายะฮฺ) แตแมในกลุมหลังที่เห็นวาเปนขอบังคับ
เฉพาะกลุม ก็เห็นตรงกับกลุมแรกวามีบางกรณีที่การยับยั้งความชั่วถือเปนขอบังคับเหนือคนทุกคน กรณีดัง
กลาวคือ
1. หากบุคคลนั้นเปนคนเดียวทีร่ ูเรื่องความผิดหรือความชั่วที่เกิดขึ้นเปนอยางดี ในสภาพเชนนี้เขา
ตองชวยยับยั้งความชั่วนัน้ เต็มที่ เพราะมันจะไมถูกขจัดออกไปได หากเขาไมรวมมือ
2. หากบุคคลนั้น เปนคนเดียวทีผ่ ูประพฤติชั่วยินยอมเชื่อฟง
3. หากบุคคลนั้น ดํารงตําแหนงที่ตองรับผิดชอบตอสังคม ตั้งแตระดับสูงสุดจนถึงต่ําสุด ทั้งนี้
เพราะในอิสลาม การจัดวางตําแหนงตาง ๆ ทางสังคมลวนมีเปาหมายใหเกิดสิ่งดี ๆ และมี
ประโยชน พรอม ๆ กับการขจัดสิ่งเลว ๆ และเปนโทษตอสังคมออกไป ถัดจากคนที่มีตําแหนง
แลว ปจเจกชน ก็ตองรับผิดชอบตอหนาที่ของตนตามบทบาทและสถานะ ดวย
โดยนั ย นี้ การที่ ค นเรามั ก โยนความรั บ ผิ ด ชอบในการยั บ ยั้ ง ความชั่ ว ให เ ป น หน า ที่ ข องผู อื่ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งโยนใหเจาหนาที่รัฐหรืออุละมาอฺ จนแมแตความชั่วในบานของตนเองแท ๆ ก็ดูเหมือนจะ
รอใหคนอื่นมาชวยแก ไข ความคิดเชน นี้ อัลเอาดะฮฺเห็นวาอันตรายอยางยิ่ง เพราะเมื่อตางคนตางผลัก
ภาระหนาที่อันตนตองปฏิบัติใหเปนของผูอื่น ความชั่วก็จะดํารงอยูตอไป ตราบวันสิ้นโลก
ในขณะที่หลายคนโยนความรับผิดชอบใหผูอื่น อีกหลายคนกลับลงมือทําเกินหนาทีข่ องตัวเองโดย
ลงมือยับยั้งความชั่วดวยความรุนแรงจนสรางความเดือดรอนไปทั่ว ในความเห็นของอัลเอาดะฮฺ การที่ปจเจก
ชนคนหนึ่ง จะลงมือยับยั้งความชั่วโดยใชกําลังหรือความรุนแรงไดตองมีเงื่อนไขครบ ๔ ประการคือ
1. ไมมีองคกรหรือหนวยงานทีถ่ ูกมอบหมายใหทําหนาที่ยบั ยั้งความชัว่ โดยตรง
2. การยับยั้งความชั่วโดยใชกําลังของปจเจกนั้น จะนํามาซึ่งผลประโยชนตอสวนรวมอยางใหญ
หลวง แตหากการยับยั้งดังกลาว สงผลใหเกิดความเสียหายเลวรายยิ่งกวาเดิม เชน ความชั่ว
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ขยายตัวมากขึ้นหรือทําใหคนดี ๆ ที่ทํางานอยูไมสามารถทํางานตอไปได การยับยั้งความชั่วดวย
วิธีการใชกําลังของปจเจกก็ตองยุติ
3. ความชั่วที่เกิดขึ้นไมสามารถกําจัดไดดว ยวิธีการอื่นนอกจากการใชกําลัง
4. ตอ งมี ก ารหารื อ อย า งรอบคอบกั บ ผูท รงคุ ณ วุฒิ เ สี ย กอ น เพราะการปรึ ก ษาหารื อ จะก อเกิ ด
คุณประโยชน เปนอเนกประการ แตหากลงมือทําเองดวยความรูสึกคลั่งแคน คึกคะนอง การณก็
มักจะจบลงดวยความลมเหลวมากกวา
เสียงเตือนของอัลเอาดะฮฺนี้ แมจะกองมาจากซาอุดิอารเบียแตหลักการที่เขาอางถึง เปนหลักสากลที่
ทุกสังคม ซึ่งกําลังประสบปญหาการแพรกระจายของความชั่วและการหดตัวของความดี สามารถนําไปใชได
ทันที แตก็นั่นแหละภายใตสภาพที่เห็นและเปนอยู จะมีที่ไหนสักกี่แหงที่คิดนําหลักการเหลานี้ไปใชอยาง
จริงจัง สังคมทั่วไปซึ่งตกอยูภายใตกระแสการพัฒนาแบบแยกสวนที่แยกศาสนาไปจากชีวิต เหลือแตเพียง
เปลือกนอกที่หอหุมความวางเปลาเอาไว แคเพียงไดยินวานี่คือหลักธรรมของศาสนา ผูกุมบังเหียนการพัฒนา
ทั้งหลายก็พากันสายหนาแลว ดวยวาความคิดที่ตกผลึกอยูในจิตใจของคนเหลานั้น ก็คือ การพัฒนาเปนเรื่อง
ที่พวกเขาจะคิดอานวางแผนกันเอง ไมใชกิจของศาสนาที่จะเขามากาวกาย ศาสนาเปนเรื่องของวิญญาณซึ่ง
อยู กั น คนละมิ ติ กั บ การพั ฒ นาทางโลก และการนํ า ศาสนามาเป น เครื่ อ งบ ง ชี้ รั ง แต จ ะทํ า ให ก ารพั ฒ นา
หยุดชะงักไปเสียเทานั้น คงไมแปลกที่คนซึ่งเปนเหยื่อวาทกรรมการพัฒนาแบบตะวันตกจะคิดเชนนี้ แตจะ
เปนเรื่องแปลก หากคนเปนผูนําในสังคมมุสลิม จะคลอยตามความคิดดังกลาวไปดวย ที่วาแปลกก็เพราะ
ความเปนมุสลิม หมายถึง ความศรัทธาและนอมรับบทบัญญัติแหงองคพระผูเปนเจาโดยไมแยกเฉพาะเรื่อง
นั้น เรื่องนี้ แลวในขณะที่มองเห็นอยูตําตาถึงผลของการพัฒนาแบบวัตถุนิยมซึ่งทําใหความชั่วรายทั้งหลาย
แทบจะไมมีการแอบแฝงซอนเรนกันอีก แตไดแพรกระจายจนกลายเปนสิ่งปกติธรรมดาของสังคม เชนนี้
แลวไฉนผูนํามุสลิมจึงยังเฝาคอยโหยหา การชวยเหลือจากบุคคลอื่นอีก เหตุใดจึงไมคิดนําแนวทางการสราง
สังคมที่ดี ซึ่งบัญญัติโดยองคอัลลอฮฺ  พระผูเปนเจามาใชใหสมกับที่อางตนเปนผูศรัทธาตอพระองคเลา ?
ตองรออํานาจการเมืองมาอยูในมือกอนหรือ? อาจเปนเรื่องดีหากเราจะมีอํานาจตามกฏหมายในการบริหาร
จัดการสังคม แตเราทําอะไรบางขณะที่ยังไมมีอํานาจเชนนั้น? ในสังคมประชาธิปไตยที่เรามีสิทธิเลือกผูนํา
ทางการเมืองดวยตัวเอง เราเลือกคนแบบไหนเขาสูวงจรการเมือง? นอกจากอํานาจตามกฏหมายบานเมือง
แลว ยังมีหนทางอีกมากมายที่เราทําไดเพื่อชวยกันสงเสริมความดี และยับยั้งความชั่ว แลวเราแตละคนลงมือ
ทําอะไรบาง? บางทีเสียงปน เสียงระเบิด การบาดเจ็บลมตายดั่งใบไมรวง ความหวาดกลัว และหวั่นระแวงที่
แทรกอยูในทุกอณูของสังคมชายแดนใต ขณะนี้ ก็คือคําตอบวา เรายังไมไดทําอะไร อยางที่ควรทํากันเลย
หรือจะรอใหเรืออับปางเสียกอนจึงคอยคิดทํา
4.4 หลักนิติศาสตรอิสลาม
บทนํา
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อิสลามเปนศาสนาที่พระองคอัลลอฮฺ  ทรงคัดสรรมาใหแกมวลมนุษยชาติ เปนศาสนาแหงความ
เมตตาปรานี ถูกสงมาเพื่อจรรโลงโลกใบนี้ใหเกิดดุลยภาพในทุกๆดานไมวาจะดานวัตถุหรือดานจิตวิญญาณ
อิสลามไมไดแยกออกจากกันระหวางศาสนจักรกับอาณาจักร เปนวิถีที่ครอบคลุมทั้งศาสนา การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ การค า การศึ ก ษา จรรยามารยาท ฯลฯ ตั้ง แต ก ารใช ชีวิ ต ในระดั บป จ เจกบุ คคลจน
ตลอดจนการใชชีวิตรวมกันกับผูอื่นในสังคม คุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกทุกคน ไมวาจะเปนผูเข็มแข็ง
หรือผูออนแอ หรือทุพลภาพ ใหเกียรติผูใหญ เมตตาตอเด็กนอย มีสิทธิเทาเทียมกันระหวางเพศชายและเพศ
หญิง ตามสิทธิของแตละฝายที่พึงจะไดรับ ใหเกียรติแกผูรู และสงเสริมใหสั่งเสียตักเตือนแกผูที่ไมรู ไมดา
ทอวารายผูอื่นไมวาเขาจะเปนมุสลิมหรือคนตางศาสนิก สอนใหสนใจตอโลก ทรัพยากรทั้งหมดที่พระองค
ทรงสรรคสรางมา ตองรวมกันหวงแหนปกปกษรักษา ไมตัดตนไมทําลายผืนปา หรือฆาสัตวตัดชีวิตเพียง
เพื่อความสนุกสนานหรือเปนเพียงเกมสกีฬา เอื้อเฟอเมตตาตอสรรพสิ่งที่ถูกสรางไมยกเวนแมกระทั่งสัตว
เชนสุนัขหรือแมว และคําสอนแหงอิสลามแนะนําไมใหละเลยตอความดีงามที่ดูวาเล็กนอย แมวาการยิ้มแยม
ใหแกพี่นอง อิสลามมีคําตอบในทุกๆคําถาม พูดตั้งแตเรื่องเล็กสุดอยาง อะตอม สสารจนกระทั่งไปถึงเรื่อง
ใหญอยางโลกและจักรวาล ทุกอักขระ วลีของบทบัญญัติเปนเรื่องล้ําสมัยไมมีวันลาหลังหรืออับจน
นบีมูฮัมมัด  ถูกสงมาเพื่อเผยแผความเมตตาแกชาวโลก และเชิญชวนมนุษยสูการเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว เพราะนัยยะของการบังเกิดมนุษยขึ้นมาบนโลกนี้ คือการยอมเคารพภักดีตออัลลอฮฺ
อยางศิโรราบ ดั่งที่พระองคตรัสไว
ความวา “และฉันไมไดสรางญินและมนุษยมาเพื่ออื่นใดนอกจาการเคารพภักดีตอฉัน” (อัลกุรอาน
51 : 56)
ฉะนั้นการดําเนินชีวิตของมุสลิมยอมมีขอบเขตหรือกรอบ เขาจะไมปลอยวิถีใหดําเนินไปตาม
อําเภอใจหรือขึ้นอยูกับภาวะอารมณแหงตน สิทธิหนาที่ที่เขาพึงมีตอพระเจาผูทรงสราง สิทธิระหวางตัวเขา
กับผูถูกสรางดวยกัน การสรางปฏิสัมพันธระหวางตัวเขา กับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลทั่วไปที่รวมอยู
อาศัยในสังคมเดียวกัน จะตองไมหลุดออกไปจากกรอบ หรือแนวที่บทบัญญัติแหงศาสนากําหนดไว
บทบัญญัติตามหลักนิติศาสตรอิสลามที่บรรดานักวิชาการไดใหคํานิยามไวพอสรุปไดดังตอไปนี้
ความหมายของอัลอะหฺกาม
อัลอะหฺกาม เปนพหูพจนของอัลหุกมุ แปลวา บทบัญญัติ นักวิชาการอุศูลุลฟกฮฺไดใหคํานิยามของ
อัลหุกมุวา : อัลหุกมุ คือ “โองการของอัลลอฮฺที่เกี่ยวของกับการกระทําของบรรดามุกัลลัฟ (ผูบรรลุศาสน
ภาวะ) โดยการสั่งใหทํา ใหเลือกทําหรือโดยการวางกฏเกณฑไว”
ดั่งเชนคําดํารัสของอัลลอฮฺ ความวา
“เจาทั้งหลายจงปฏิบัติตามสัญญาอยางสมบูรณเถิด” (อัลกุรอาน 5 :๑)
อัลลอฮฺ  ไดตรัสเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาดวยการสั่งใหทํา คือการปฏิบัติตามสัญญาอยาง
สมบูรณดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสไว
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ความวา “หากพวกเจาเกรงวา เขาทั้งสอง (สามีภรรยา) ไมสามารถยืนอยูกับขอบเขตของอัลลอฮฺได
ก็ไมเปนบาปแกเขาทั้งสอง ในสิ่งที่นางนํามาไถตัวเอง” (อัลกุรอาน 2 :๒๒๙)
อัลลอฮฺ ตรัสเกี่ยวกับการที่สามีจะเอาสิ่งตอบแทนจากการหยา โดยการใหเลือกทํา นบีมูฮัมมัด 
ไดกลาวไว
ความวา “ผูฆานั้นไมมีสิทธิรับมรดก” (รายงานโดยติรฺมีซียและอิบนุมาญะฮฺ)
นบีมูฮัมมัด  กลาวเกี่ยวกับการฆาซึ่งเปนการวางกฏเกณฑเพื่อตัดสิทธิ ในการรับมรดก
ประเภทของหุกุม
หุกุมที่กลาวมานั้นโดยลักษณะของนิติศาสตรอิสลามแบงออกเปน 2 ประเภท
1.หุกุมตักลีฟย
2.หุกุมวัฎอีย
ในที่นี้นั้นจะกลาวเกี่ยวกับหุกุมตักลีฟย เพียงอยางเดียว
หุกุมตักลีฟย หมายถึง หุกุมที่สั่งใหบรรดาผูที่บรรลุศาสนภาวะกระทําหรืองดเวนจากการกระทํา ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ประเภท ดังตอไปนี้
๑. อัลวายิบ
คือสิ่งที่ศาสนาตองการใหกระทําโดยเด็ดขาด ซึ่งผูกระทําจะไดรับผลบุญ และผูละทิ้งจะไดรับการ
ลงโทษ
- ดานอะกีดะฮฺ (ความเชื่อ) อยางเชน ตองมีความเชื่อมั่นศรัทธาตออัลลอฮฺ  ศรัทธาตอบรรดา
มะลาอีกะฮฺ (เทวทูตของพระองค) ศรัทธาตอคัมภีรที่อัลลอฮฺ  ประทานลงมา ศรัทธาตอบรรดาเราะซูล
(ศาสนทูตของพระองค) ศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ (วันสิ้นโลก) และศรัทธาตอกฏสภาวะกําหนด
- ดานอิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี) อยางเชน ละหมาด ๕ เวลาในแตละวัน ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
การจายซะกาต การบําเพ็ญพิธีหัจญ ณ มักกะฮฺ และสิ่งที่ไดกลาวนี้คอื ดานอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ 
- และดานสังคม อยางเชน การใสฮีญาบสําหรับบรรดาสตรีทั้งหลาย เพือ่ เปนการปกปองสีรีระ
รางกาย การรักษาซึ่งความซือ่ สัตย การรีบเรงจายหนี้ และอื่นๆ
นอกจากนั้นยังมีการใหคํานิยามศัพทเฉพาะอีกคํา คือ “อัลฟรฺฎ” ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคําวา
“วายิบ” เชน การถือศีลอด ซึ่งบทบัญญัติตองการใหเรากระทํา เปนความตองการที่เด็ดขาด โดยที่อัลลอฮฺ 
ตรัสไว
ความวา “การถือศีลอดไดถูกกําหนดเปนหนาที่ของพวกสูเจา” (อัลกุรอาน 2 : ๑๘๓)
ตามทัศนะของมัซฮับชาฟอีย วายิบนั้นก็มีความหมายเชนเดียวกับฟรฺฎ โดยไมมีความแตกตางกัน
ยกเวนในเรื่องหัจญเทานั้น สําหรับฟรฎแบงออกเปน ๒ ประเภท
ฟรฺฎอัยนฺ คือ สิ่งที่ทุกคนที่บรรลุศาสนภาวะตองปฏิบัติโดยเด็ดขาด เปนรายปจเจกบุคคล เชนการ
ละหมาด การถือศีลอดและอิบาดะฮฺตางๆ เปนตน ซึ่งเหลานี้เปนเกณฑบังคับของบทบัญญัติศาสนาที่ทุกคน
ตองถือปฏิบัติโดยไมมีการยกเวน
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ฟรฺฎกิฟายะฮฺ คือ สิ่งที่ใชบังคับใหมีการปฏิบัติโดยภาพรวม ไมไดมีการเจาะจงเปนรายปจเจกบุคคล
อันหมายความวา เมื่อมีคนหนึ่งคนใดไดถือปฏิบัติก็ถือวาเปนการเพียงพอแลว และเมื่อมีการปฏิบัติก็ถือวา
ความผิดของผูอื่นก็หมดไป แตถาหากไมมีผูใดที่ปฏิบัติอยูเลย ความผิดก็จะตกลงบนทุกคน เชน การจัดการ
เรื่องศพ การหอศพ การละหมาดใหแกศพ เปนตนซึ่งถาหากมีใครถือปฏิบัติก็ถือวาทุกคนนั้นไมมีความผิด
ใดๆ อันเนื่องจากการไมปฏิบัติแตในทางกลับกันหากไมมีใครปฏิบัติ ทุกคนก็จะบาปรวมกัน
๒. อัลหะรอม
คือสิ่งที่ศาสนาตองการใหละทิ้งอยางเด็ดขาด โดยถือวาการละทิ้งนั้นเปนการปฏิบัติตามคําสั่งก็จะ
ไดรับผลบุญ และถาหากมีการฝาฝนตอคําสั่งแลว ก็จะตองถูกลงโทษ เชน
- ดานความเชื่อ อาทิ ไมตั้งภาคีใดๆ กับพระองคอัลลอฮฺ  ไมบิดเบือนในเรื่องของศาสนา
- ดานสังคม อาทิ การลักขโมย การฆาเพื่อนมนุษย การฉอโกง การสรางความเสียหายบนพื้นดิน
การผิดประเวณี ดื่มสุรา การพนัน การบริโภคสัตวที่หามรับประทาน อยางเชน สุกร สุนัข และซากสัตว
(ยกเวนปลา และตั๊กแตน) เปนตน
ดังนั้นเมื่อมนุษยไดกระทําสิ่งใดๆที่ตองหาม เขาก็จะมีบาปและสมควรสําหรับเขาที่จะตองถูก
ลงโทษและเมื่อใดที่เขาละทิ้งโดยถือเปนการกระทําที่อัลลอฮฺ  หาม เขาก็จะไดรับผลบุญและหะรอมยังมี
ชื่อเรียกอีกวา : มะฮชูรฺ หรือมะอฺซียะฮฺ เปนตน
3. อัลมันดูบ (มันดูบ)
คือสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนใหกระทํา แตไมถึงระดับบังคับใหทําโดยที่เมื่อกระทําก็จะไดรับผลบุญ
และเมื่อมีการละทิ้งก็จะไมถูกลงโทษ เชน การละหมาดฎฮา การละหมาดหลังเที่ยงคืน(กียามุลลัยล) การถือ
ศีลอดหกวันในเดือนเชาวาล เหลานี้ เปนตน ซึ่งเมื่อเราไดกระทําเราก็จะไดรับผลบุญและหากเราไมกระทําก็
จะไมถูกลงโทษ นอกจากการทําอิบาดะฮฺ (เคารพภักดี) ตออัลลอฮฺ  แลว ยังมีซุนนะฮฺในดานการคบหา
สมาคม อยางเชน การทักทายผูคนดวยการใหสลามและรอยยิ้ม การเยี่ยมผูปวย การเยี่ยมญาติมิตร การเยี่ยม
ผูเสียชีวิต การใหความชวยเหลือแกผูยากไรหรือคนยากจน หรือการเสียสละขจัดสิ่งกีดขวางกลางทาง เปน
ตน สิ่งเหลานี้หากไดกระทําดวยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ไมใชเพียงไดบุญสําหรับผูกระทําเทานั้น หากยัง
สามารถสรางความผูกพันและความใกลชิดในสังคมอีกดวย
๔. อัลมักรูฮฺ
คือ การสั่งใหละเวนการกระทําอยางไมเด็ดขาด ซึ่งมีลักษณะที่ตรงกันขามกับเรื่องมันดูบ ดังนั้น
สําหรับมักรูฮฺ นั้นนักวิชาการแบงออกเปน 2 ประเภท ดังตอไปนี้คือ
1. มักรูฮฺ ตะหรีม
2. มักรูฮฺ ตันซิฮ
มักรูฮฺ ตะหรีม คือ สิ่งที่ศาสนาตองการใหละทิ้งโดยเด็ดขาดแตไมถึงขั้นที่ตองการใหละทิ้งสิ่งที่หะ
รอมโดยที่เมื่อมีการละทิ้งพรอมกับถือเปนคําบัญชาของอัลลอฮฺ  ก็จะไดรับผลบุญ และเมื่อมีการกระทําก็
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จะถูกลงโทษแตไมรายแรงเทากับโทษในเรื่องหะรอม เชน การละหมาดสุนัตมุฎลักขณะตะวันขึ้น หรือขณะ
ตะวันตก ซึ่งถือเปนเวลาหามละหมาด ละหมาดนั้นถือวาเปนมักรูฮฺตะรีม
มักรูฮฺ ตันซีฮ คือ สิ่งที่ศาสนาตองการใหมีการละทิ้งโดยไมถึงขั้นเด็ดขาด ซึ่งเมื่อมีการละทิ้งพรอม
กับถือเปนคําบัญชา ก็จะไดรับผลบุญ แตเมื่อมีการกระทําก็จะไมถูกลงโทษ เชน การถือศีลอดในวันอา
รอฟะฮฺ สําหรับผูประกอบพิธีหัจญ ดังนั้น ถาหากเขาละทิ้งการถือศีลอด โดยถือวาเปนคําบัญชา เขาก็จะ
ไดรับผลบุญแตถาหากเขาถือศีลอด ก็จะไมถูกลงโทษแตประการใด
5. อัลมุบาหฺ
คือสิ่งที่กระทําหรือการละทิ้งก็มีคาเทากัน ทั้งนี้เพราะศาสนาไมไดใชใหเราละทิ้ง และไมไดใชให
เรากระทําแตกลับปลอยใหเรามีอิสระที่จะกระทําหรือการละทิ้งก็ได ดวยเหตุนี้การกระทําสิ่งที่เปนมุบาหฺ
หรือละทิ้งจึงไมไดผลบุญและไมมีการเกิดโทษ ดั่งเชนอัลลอฮฺ  ไดตรัสความวา
“เมื่อเสร็จจากการละหมาด ทานทั้งหลายจงแยกยายกันไปในหนาแผนดินและจงแสวงหาความ
โปรดปรานของอัลลอฮฺเถิด” (อัลกุรอาน 62 : 10)
อายะฮฺนี้ระบุวาการทํางานภายหลังละหมาดวันศุกรเปนมุบาห ผูใดที่ประสงคจะทําก็ทําไดและผูใด
ประสงคจะไมกระทําก็ไดเชนกัน นอกจากนี้ยังมีตัวอยางของการมุบาหฺอีกมากมายอาทิ การกิน การดื่ม การ
พักผอน เปนตน
บทสงทาย
ตามหลักนิติศาสตรอิสลามตามที่ไดเสนอมาแลวขางตน นับวาเปนกฏกติกาที่ครอบคลุม วิถีการ
ดําเนินชีวิตมุสลิม ในทุกยุคทุกสมัย กฏนี้ไมมีขอแตกตางไมแบงชนชั้นวรรณะชาติพันธุ ประเทศ หรือ
ขอบเขตทางภูมิศาสตรทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน
สําหรับกฏหมายอิสลามแลวเปนกฏสากล ผูใดที่ประกาศตนยอมจํานนภายใตรมธง “ลาอิลา
ฮาอิลลัลลอฮฺ มุฮัมมะดุรรอซูลุลลอฮฺ” ความวา “ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และนบีนบีมูฮัมมัด
เปนศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ” ยอมเปนผูเขาอยูในศาสนาอิสลามโดยมีสิทธิเสรีภาพแหงตนเทาเทียมกับมุสลิม
คนอื่นๆ กฏหมายอิสลามเปนกฏอมตะนิรันดร อิสลามไมไดขึ้นอยูกับวัฒนธรรมหรือประเพณีของชนเพียง
กลุมหนึ่งกลุมใด และมิไดกําหนดไวเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งของประวัติศาสตรมนุษย ไมมีการโยกยาย
เปลี่ยนแปลงไมวาในยุคใดหรือสมัยใด เปนกฏที่รับรองถึงความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหนา และเปนกฏที่
สมบูรณเพียบพรอมที่อัลลอฮฺ  ทรงรับรอง ดั่งที่อัลลอฮฺ  ตรัสไว
ความวา “วันนี้ขาไดใหศาสนาของพวกสูเจาสมบูรณแลว และขาไดใหความ กรุณาเมตตาของขา
ครบถวนแกพวกสูเจาแลว และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาแกพวกสูเจา” (อัลกุรอาน 5: ๓)
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4.5 บทลงโทษในอิสลาม
บทนํา
กฏหมายอิสลามไดแบงความผิดออกเปน 3 ประเภท ไดแกความผิดหุดูด ความผิดกิศอศและ
ความผิดตะอฺซีร
ความผิดหุดูด หมายถึงความผิดที่มีบทลงโทษที่ถูกกําหนดไวในอัลกุรอานและซุนนะฮฺของนบี
มูฮัมมัด  ไวเรียบรอยแลว โดยทั่วไปจะบังคับใชกับความผิดที่เกี่ยวของกับสิทธิของมนุษยที่มีตอพระผู
เปนเจา ความผิดกิศอศ หมายถึงความผิดที่มีบทลงโทษสําหรับความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนาและฐานทํา
รายรางกายโดยเจตนา สวนความผิดตะอฺซีร หมายถึงบทลงโทษที่อยูในดุลพินิจของศาลสําหรับความผิดซึ่ง
ไมมีบทลงโทษถูกบัญญัติเอาไว ดังนั้นบทลงโทษตะอฺซีร จึงไมรวมความผิดที่มีบทลงโทษที่ถูกกําหนด
เอาไวแลว อยางไรก็ดีบทลงโทษตะอฺซีรอาจเปนบทลงโทษเพิ่มเติมของความผิดหุดูด แตไมอาจไปทดแทนที่
บทลงโทษที่ถูกกําหนดเอาไวแลว
ความผิดหุดูด
ความผิดหุดูด ในกฏหมายอาญาอิสลามมี 6 ประเภท คือ 1) ความผิดฐานลักทรัพย2) การปลนทรัพย
3) ความผิดฐานดื่มสิ่งมึนเมา 4) ความผิดฐานพนศาสนา 5) การผิดประเวณี 6) การกลาวหาผูบริสุทธิ์วาผิด
ประเวณี
1. ความผิดฐานลักทรัพย
อัลกุรอานไดบัญญัติใหลงโทษผูกระทําผิดฐานลักทรัพยทั้งชายและหญิงดวยการตัดมือทั้งนี้เพื่อเปน
การตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว และเพื่อเปนเยี่ยงอยางการลงโทษจากอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน 5:38)
เงื่อนไขของความผิดฐานลักทรัพยก็เหมือนกับความผิดฐานอื่นๆ คือผูกระทําผิดตองบรรลุศาสน
ภาวะแลว และเปนบุคคลปกติในขณะที่กระทําความผิด ตลอดจนกระทําความผิดโดยเจตนาปราศจากการ
บังคับของบุคคลใด นอกจากนั้นทรัพยสินที่ถูกลักมานั้นตองเปนสังหาริมทรัพยและมีคาครบตามที่กําหนด
ไว (นิศอบ)
นักกฏหมายอิสลามเห็นพองตองกันวา เงื่อนไขสําคัญของความผิดฐานลักทรัพยที่มีบทลงโทษหุดูด
นั้นมีดังตอไปนี้
๑. ผูกระทําความผิดไดเอาทรัพยสินของผูอื่นอยางลับๆ จากสถานที่เก็บรักษาทรัพย (หิรซฺ)
2. ทรัพยสินที่ถูกลักตองมีคาครบตามที่ชะรีอะฮฺไดกําหนดไว (นิศอบ)
3. ผูกระทําผิดตองไมเปนเจาของหรือเจาของรวมในทรัพยสินที่ไดลักมา และทรัพยสินนั้นตอง
เปนของปจเจกบุคคล
4. ผูกระทําผิดลักทรัพยโดยเจตนาปราศจากการบังคับของผูอื่น
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5. ทรัพยสินที่ถูกลักตองอยูในความครอบครองของบุคคล
2. ความผิดฐานปลนทรัพย (หิรอบะฮฺ)
ความแตกตางระหวางความผิดลักทรัพยและความผิดฐานหิรอบะฮฺก็คือ การลักทรัพย หมายถึงการ
เอาทรัพยสินของบุคคลอื่นอยางลับๆ ในขณะที่ความผิดหิรอบะฮฺหมายถึงการเอาทรัพยสินของผูอื่นอยาง
เปดเผยโดยใชกํ าลัง สวนเงื่อนไขสําหรับความฐานผิดฐานลักทรัพ ยที่มีบทลงโทษหุดูด สามารถใชกับ
ความผิดหิรอบะฮฺที่มีบทลงโทษหุดูด ไดเชนเดียวกัน เชน ทรัพยสินตองอยูในความครอบครอง ตองครบตาม
จํานวนที่ไดกําหนดไว (นิศอบ) ผูกระทําผิดแตละคนไดรับสวนแบงในทรัพยสินที่ลักมาอยางเทาเทียมกัน
ทรัพยสินที่ถูกลักตองมีคาในทัศนะของชะรีอะฮฺ ทรัพยสินตองเปนกรรมสิทธิ์ของปจเจกบุคคล และผูกระทํา
ผิดไมมีสิทธิหรือเปนเจาของรวมในทรัพยสินดังกลาว สวนบทลงโทษของความผิดฐานนี้มี 4 ชนิด ไดแก 1)
ประหารชีวิต 2) การตรึงบนไมกางเขน 3) ตัดมือและเทาสลับขาง 4) เนรเทศ (๕:33-34) และการเลือก
บทลงโทษที่เหมาะสมแกผูกระทําผิดเปนดุลพินิจของฝายนิติบัญญัติหรือศาลที่ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของ
ความผิด
3. ความผิดฐานดื่มสิ่งมึนเมา
อัล-กุรอานหามการดื่มสิ่งมึนเมาโดยบัญญัติมีใจความวา “ผูศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการ
พนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น เปนสิ่งโสมมอันเกิดจากกระทําของชัยฏอน
ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสีย เพื่อวาพวกเจาไดรับความสําเร็จ” (อัลกรอาน 5:

90) นอกจากนี้

นบีมูฮัมมัด  ยังไดกลาวอีกวา "สิ่งมึนเมาทุกชนิดเปนสิ่งตองหาม" นักกฏหมายอิสลามสวนใหญใหทัศนะ
วาเครื่องดื่มทุกชนิดที่ทําใหมึนเมาถือวาเปนสิ่งตองหาม ไมวาจะดื่มมากนอยเพียงไร และเกิดอาการมึนเมา
หรือไม และไมคํานึงวาเครื่องดื่มนั้นจะทํามาจากสิ่งใด
สวนบทลงโทษของความผิดฐานดื่มสิ่งมึนเมานั้นคือการโบยจํานวนแปดสิบที ซึ่งเปนไปตามคํา
วินิจฉัยของของทานอุมัร อิบนุ อัลค็อฏฏอบ เคาะลีฟะฮฺคนที่สอง เมื่อคอลิด อิบนุวะลีดไดรายงานใหแกทาน
ทราบวาประชาชนกําลังหมกมุนกับการดื่มสิ่งตองหามอยางหนัก ดังนั้นทานอุมัรจึงไดปรึกษาหารือกับ
บรรดาเศาะฮาบะฮฺ และไดรับคําแนะนําวาใหเพิ่มบทลงโทษโดยการโบยผูกระทําผิดจํานวนแปดสิบที จาก
เดิมสี่สิบที
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4. ความผิดฐานพนจากศาสนา
เมื่อมุสลิมละทิ้งศาสนาอิสลามก็จะมีความผิดฐานพนจากศาสนา ความผิดฐานพนจากศาสนาจะเกิด
ขึ้นกับมุสลิมเทานั้น ไมวาจะโดยการกระทํา เชน การบูชาเจว็ด หรือดวงอาทิตย หรือดวงจันทร เปนตน หรือ
ปฏิเสธความเชื่อหรือไมยอมรับหลักปฏิบัติตามหลักการอิสลาม เชนความเชื่อในวันปรโลก (กิยามะฮฺ) ไม
ยอมรับการละหมาด การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน หรือดูหมิ่นศาสนาอิสลามและหลักคําสอน หรือเชื่อใน
สิ่งที่ขัดกับหลักการอิสลาม เชน เชื่อความเปนนิรันดรของจักรวาลและเชื่อวาจักรวาลนี้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ แตมุสลิมจะไมพนจากศาสนาดวยการปฏิบัติหรือมีความเชื่อในสิ่งที่ไมใชสาระสําคัญตามหลักคํา
สอนของอิสลาม และมุสลิมจะไมพนจากศาสนาในกรณีที่ปฏิเสธหรือเชื่อในประเด็นที่บรรดามัซฮับหรือ
สํานักคิดทางกฏหมาย อิสลามมีความเห็นแตกตางกัน ดังนั้นนักกฏหมายอิสลามใหทัศนะวาจะตองเปด
โอกาสใหแกผูที่พนจากศาสนาในการอธิบายความหมายของคําหรือประโยคที่เขาไดกลาวออกมาและทําให
เขาพนจากศาสนาอิสลาม
สวนบทลงโทษฮัดของความผิดฐานพนจากศาสนาคือการประหารชีวิตหลังจากที่เปดโอกาสใหแก
ผูกระทํ าความผิดสํานึกบาป ดั งที่นบีมู ฮัมมัด  กลาววา "จงฆาผู( มุสลิม) ที่ละทิ้งศาสนาของเขา" นัก
กฏหมายอิสลามสวนใหญใหทัศนะวาการประหารชีวิตเปนบทลงโทษของความผิดฐานพนจากศาสนาไมวา
จะเปนเพศชายหรือเพศหญิง สวนนักกฏหมายอิสลามสวนนอยใหทัศนะวาผูที่พนจากศาสนาที่เปนหญิงไม
ตองรับโทษฮัด แตนางจะถูกจําคุกหรือจนกวาจะสํานึกผิด โดยอางหะดีษที่นบีมูฮัมมัด  สั่งมิใหฆาหญิงที่
มิใชมุสลิมในระหวางสงคราม
5.ผิดประเวณี (ซินา)
“ซินา” หมายถึงการมีเพศสัมพันธดวยความยินยอมระหวางชายหญิงที่มิไดสมรสกันตามศาสน
บัญญัติ นักกฏหมายในปจจุบันใหคําจํากัดความของ “ซินา” วาการมีเพศสัมพันธระหวางชายหญิงที่ไมมี
ความสัมพันธทางสมรสตามกฏหมาย การซินาเปนสิ่งที่ตองหามในอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺทรงหามมิใหเขาใกล
การผิดประเวณีเพราะ แทจริงมันเปนการลามกและทางอันชั่วชา (อัลกุรอาน๑๗: 32)
บทลงโทษของความผิดซินาเปนไปตามอายะฮฺอัล-กุรอานที่มีใจความวา “หญิงผิดประเวณี และชาย
ผิดประเวณี พวกเจาจงโบยแตละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งรอยที และอยาใหความสงสารยับยั้งการกระทํา
ของพวกเจาตอคนทั้งสองนั้นในบัญญัติของอัลลอฮฺเปนอันขาด หากพวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺ และวัน
ปรโลก และจงใหกลุมหนึ่งของบรรดาผูศรัทธาเปนพยานในการลงโทษเขาทั้งสอง” (อัลกุรอาน 24: 2)
อายะฮฺขางตนเปนคําสั่งทั่วไปสําหรับผูกระทําผิดซินาทั้งที่แตงงานแลวและยังไมแตงงาน แตซุน
นะฮฺของนบีมูฮัมมัด  ไดแยกผูกระทําผิดที่แตงงานแลวออกจากขอบเขตของอายะฮฺดังกลาว ดังนั้นอายะฮฺ
นี้จึงบังคับใชแกผูกระทําผิดซินาที่ยังไมไดแตงงานเทานั้น ดังนั้นบทลงโทษฮัดของความผิดซินาสําหรับผูที่
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ยังมิไดแตงงานคือ การโบยจํานวนหนึ่งรอยที และเนรเทศเปนเวลาหนึ่งป นอกจากนั้น อิมามมาลิกไดยกเวน
บทลงโทษของการเนรเทศสําหรับผูกระทําผิดที่เปนหญิง
บทลงโทษสําหรับผูกระทําผิดซินาซึ่งแตงงานแลว คือร็อจมฺ กลาวคือการขวางปาดวยกอนหิน
จนกระทั่งตาย ตามประวัติศาสตร นบีมูฮัมมัด  เคยลงโทษร็อจมฺแกบุคคลสามคนดวยกัน เปนบุรุษ 1 คน
และสตรี 2 คน ซึ่งทั้งสามคดี ไดมีการลงโทษตามคําสารภาพของผูกระทําผิดดวยความบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้น และ
ถือเปนสุดยอดของการสารภาพผิดของประชาชนที่มีตออํานาจรัฐ ที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดเวนแตในสังคมที่
เปยมดวยคุณธรรมและจริยธรรมอันสูงสงเทานั้น
6. ความผิดฐานกลาวหาเท็จผูอื่นในความผิดซินา (ก็อซฟฺ)
ก็อซฟฺ ตามหลักภาษาหมายถึงการกลาวหา การใสราย สวนความหมายของก็อซฟฺตามหลักวิชาการ
คือ การกลาวหาผูอื่นที่เปนมุสลิม บรรลุศาสนภาวะแลว และเปนบุคคลปกติวาไดกระทําความผิดซินา หรือ
การที่บิดาปฏิเสธไมยอมรับเด็กที่เกิดจากภรรยาวาเปนบุตรของตน สวนบทลงโทษของความผิดฐานก็อซฟ
คือการโบยจํานวนแปดสิบที ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสมีใจความวา “และบรรดาผูกลาวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์
แลวพวกเขามิไดนําพยานสี่คนมา พวกเจาจงโบยพวกเขาปาแปดสิบที และพวกเจาอยารับการเปนพยานของ
พวกเขาเปนอันขาด ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูฝาฝน” (อัลกุรอาน ๒๔: 4)
นอกจากการโบยแลว บทลงโทษสําหรับความผิดฐานก็อซฟฺก็คือการไมยอมรับการเปนพยานของ
ผูกระทําผิด นักกฏหมายอิสลามสวนใหญใหทัศนะวาการเปนพยานของผูกระทําผิดจะเปนที่ยอมรับอีกครั้ง
ถาหากเขาลุแกโทษหรือสํานึกในบาป(เตาบะฮฺ) และแกไขปรับปรุงตัวเองโดยอางหลักฐานอายะฮฺอัล-กุรอาน
ที่บั ญญัติมีใจความวา “นอกจากบรรดาผูลุแกโทษหลัง จากนั้น และพวกเขาปรั บปรุงตัวเองให ดีขึ้ น แท
จริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเมตตาเสมอ” (อัลกุรอาน ๒๔: 5)
ความผิดกิศอศ
กิศอศหมายถึงความเทาเทียม ดังนั้นผูกระทําผิดจะไดรับโทษเยี่ยงการกระทําของตนที่มีตอผูอื่น
ความผิดกิศอศแบงออกเปน 2 ประเภทไดแก ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนาและความผิดฐานทํารายราง
การผูอื่นโดยเจตนา
ความผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา
บทลงโทษฐานฆาคนตายโดยเจตนาคือประหารชีวิต ดังที่นบีมูฮัมมัด  เคยประกาศวาบทลงโทษ
ของความผิดฐานฆาตกรรมคือประหารชีวิต “ผูใดทําใหบุคคลอื่นถึงแกความตายโดยเจตนาจะตองรับโทษ
กิศอศ กลาวคือ เขาจะถูกประหารชีวิต ยกเวนทายาทของผูตายไดอภัยโทษใหแกเขา” นอกจากนี้ยังมีรายงาน
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วาในสมัยของนบีมูฮัมมัด มีชายชาวยิวปลนเครื่องประดับของหญิงนางหนึ่ง หลังจากนั้นเขาไดฆาหญิงนั้น
ดวยการทุบดวยกอนหินสองกอนที่ศรีษะของนาง นบีมูฮัมมัด  จึงไดสั่งใหทุบหัวของผูกระทําผิดดวย
กอนหินและเอาหัวของเขาโขกกับกอนหินสองกอนจนเสียชีวิต
อนึ่ง ทายาทของผูตายเทานั้นที่มีสิทธิใหอภัยและยกโทษกิศอศแกผูกระทําผิด แมผูปกครองประเทศ
หรือผูรับมอบอํานาจจากทายาทดังกลาวหรือเจาหนาที่ของรัฐไมมีอํานาจใหอภัยดังกลาวได อยางไรก็ตาม
ผูปกครองประเทศสามารถยกโทษแกผูกระทําความผิดดวยความยินยอมของทายาทได

ความผิดฐานทํารายรางกายโดยเจตนา
ความผิดฐานทํารายรางกายหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งทําใหรางกายผูอื่นไดรับบาดเจ็บ ไดรับอันตราย
ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ ทําใหออนแอ หรือทําใหผูอื่นสูญเสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือทําให
พิการ กลาวโดยสรุปก็คือการทําใหรางกายผูอื่นไดรับอันตราย แตไมถึงแกชีวิต บทลงโทษของความผิดฐาน
ทํารายรางกายโดยเจตนาคือกิศอศ หรือการลงโทษผูกระทําความผิดดวยการทําใหเขาไดรับบาดเจ็บในสวน
อวัยวะเดียวกับที่เขากระทําตอผูเสียหาย ดังที่อัลกุรอานบัญญัติมีใจความวา “และตาดวยตา และจมูกดวย
จมูก และหูดวยหู และฟนดวยฟน และบรรดาบาดแผลก็ใหมีการชดเชยเยี่ยงเดียวกัน(อัลกุรอาน5:๔๕) และ
หากพวกเจาจะลงโทษ (ฝายปรปกษ) ก็จงลงโทษเยี่ยงที่พวกเจาไดรับโทษ และหากพวกเจาอดทน แนนอน
มันเปนการดียิ่งสําหรับบรรดาผูอดทน (อัลกุรอาน๑๖:126)
ความผิดตะอฺซีร
ความหมายของตะอฺซีรตามหลักวิชาการหมายถึงการลงโทษสําหรับความผิดที่บทลงโทษมิไดถูก
บัญญัติโดยอัลกุรอานและซุนนะฮฺของนบีมูฮัมหมัด  ดังนั้นบทลงโทษตะอฺซีรจะถูกกําหนดตามดุลพินิจ
ของผูพิพากษาหรือผูปกครองรัฐตามรูปคดี ทั้งนี้เพื่อเยียวยาผูกระทําผิด และปกปองเขามิใหกระทําผิดซ้ําอีก
นอกจากนั้นเพื่อเปนอุทาหรณใหแกผูอื่นอีกดวย
บทลงโทษตะอฺซีรจะแตกตางจากบทลงโทษหุดูด เนื่องจากเปนบทลงโทษที่มิไดถูกกําหนดอยาง
ชัดเจนและเปนบทลงโทษที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูเสมอ ตะอฺซีรจะครอบคลุมบทลงโทษตั้งแตการ
ตักเตือนจนถึงการประหารชีวิต ผูพิพากษาอาจใชดุลพินิจกําหนดมาตรการใดๆ เพื่อลงโทษผูกระทําผิด ผู
พิพากษามีอํานาจกําหนดบทลงโทษตะอฺซีรมากกวาหนึ่งประเภท หรือเปลี่ยนแปลงบทลงโทษ หรือกําหนด
บทลงโทษหนักขึ้น หรือสั่งรอลงอาญา หรือยกเลิกการลงโทษถาเห็นวามีความจําเปนเพื่อปรับปรุงแกไข
ผูกระทําผิด
อัล-กุรอานและซุนนะฮฺซึ่งเปนแหลงปฐมภูมิของกฏหมายอาญาอิสลามมิไดบัญญัติถึงบทลงโทษ
ตะอฺ ซีร แตล ะประเภทอย า งชั ด เจน อย า งไรก็ ต าม ทั้ งอั ล -กุ ร อานและซุ น นะฮฺ ไ ดบั ญ ญัติ ถึ ง ความผิ ด ที่ มี
บทลงโทษตะอฺซีรที่สงผลอันตรายตอความสงบเรียบรอยของสังคม โดยใหอํานาจแกผูนํารัฐประกาศใหการ
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กระทําใดๆ ไมชอบดวยกฏหมายโดยคํานึงหลักการพื้นฐานของอิสลาม นอกจากนี้ผูนํารัฐยังมีอํานาจออกกฏ
ระเบียบเพื่อควบคุมความสงบเรียบรอยของสังคม และลงโทษผูที่ฝาฝนกฏระเบียบดังกลาว
ความผิดซึ่งบทลงโทษมิไดถูกบัญญัติโดยอัล-กุรอานแลซุนนะฮฺของนบีมูฮัมมัด  มีมากมาย ซึ่ง
สามารถแบงเปนสองประเภทใหญๆ ไดแก
๑. การกระทําหรือการละเวนการกระทําที่ฝาฝนบทบัญญัติของชะรีอะฮฺ(กฏหมายอิสลาม) อาทิเชน
การลักทรัพยที่ไมอยูในเงื่อนไขฐานลักทรัพยที่มีบทลงโทษหัด ละเมิดสัญญา การรับสินบน การพนันเปน
ตน
๒. การฝาฝนกฏระเบียบหรือคําสั่งอํานาจนิติบัญญัติของรัฐที่บัญญัติบนพื้นฐานของผลประโยชน
ของสังคมโดยสวนรวม และไมขัดกับบทบัญญัติของพระผูเปนเจา
สําหรับการพิสูจนความผิดตะอฺซีรนั้น ประเภทและจํานวนของพยานบุคคลมิไดถูกกําหนดอยาง
ชัดเจน ดังนั้นความผิดตะอฺซีรอาจพิสูจนดวยพยานบุคคลเพียงคนเดียว หรือพิสูจนโดยพยานแวดลอม หรือ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ หรือพยานหลักฐานประเภทอื่นๆ ที่ศาลเห็นวามีน้ําหนักเพียงพอสําหรับพิสูจน
ความผิดที่ถูกกระทําลงไป
ความผิดตะอฺซีร ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
มีความผิดและการฝาฝนที่มีบทลงโทษตะอฺซีรหลายประเภทที่ไดกลาวในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
ของนบี มู ฮั ม มั ด  ซึ่ ง เป น การใหอํ า นาจแก ฝ ายนิ ติ บั ญ ญัติ แ ละศาลในการกํ า หนดบทลงโทษสํ าหรั บ
ความผิดและการฝาฝนดังกลาว โดยตองคํานึงถึงเงื่อนไขของอายะฮฺอัลกุรอานและซุนนะฮฺดังกลาว ตลอดจน
สถานการณในขณะที่ความผิดเกิดขึ้น เชนความผิดดังที่จะกลาวตอไปนี้
๑. การหามรับประทานอาหารบางชนิด
อัลลอฮฺ  “ทรงหามมิใหทานเนื้อสัตวที่ตายเอง และเลือดและเนื้อสุกรและสัตวที่ถูกเปลงเสียง
ในขณะเชือด เพื่อการอื่นนอกจากอัลลอฮฺ” (อัลกุรอาน ๒: ๑๗๓)
๒. การฝาฝนสัญญา
นบีมูฮัมมัด  ไดกลาวไววา “ผูที่ฝาฝนสัญญานั้นไมถือวาเปนผูศรัทธาที่สมบูรณ” นบีมูฮัมมัด 
ยังไดกลาวอีกวา “บุคคลที่มีคุณลักษณะสี่ประการนี้ถือวาเปนผูหลอกลวง ถาหากเขาประพฤติขอใดขอหนึ่ง
ในสี่ประการนี้ถือวาเขามีคุณสมบัติขอหนึ่งของผูหลอกลวง นอกจากเขาละทิ้งมันเสีย คุณลักษณะสี่ประการ
ดังกลาวไดแก การฝาฝนสัญญารับฝากของ การพูดเท็จ การขาดความซื่อสัตวในสัญญาที่ไดทําไว และการใช
กําลังเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมา”
๓. โกงตาชั่ง ตวงและวัด
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อัลลอฮฺ  ทรงสาปแชงใหเกิดความหายนะ “ความหายนะแกบรรดาผูทําใหพรองในการตวงและ
การชั่ง คือบรรดาผูที่เมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็ม และเมื่อพวกเขาตวงหรือชั่งใหคนอื่นก็ทําให
ขาด”(อัลกุรอาน ๘๓: ๑-๓) เพราะพระองคทรงสั่งตวงใหเต็ม และชั่งดวยตาชั่งที่เที่ยงตรง เพราะการกระทํา
ดังกลาวนั้นเปนการดียิ่งและเปนการตัดสินใจที่ดีกวา (อัลกุรอาน ๑๗: ๓๕)
๔. การพัวพันกับดอกเบี้ย
อัลลอฮฺ  ทรงเปรียบบรรดาผูกินดอกเบี้ยวาเปนเชนเดียวกันกับผูที่ชัยฎอนทํารายการทรงตัวของ
เขา และแท จ ริ ง นั้ น อั ล ลอฮฺ ท รงอนุ มั ติ ก ารค า ขายและทรงห า มการเอาดอกเบี้ ย (อั ล กุ ร อาน๒: ๒๗๕)
นอกจากนี้ อัลลอฮฺจะทรงใหดอกเบี้ยลดนอยลงและหมดความจําเริญ และจะทรงใหบรรดาที่เปนทาน
เพิ่มพูนขึ้น (อัลกุรอาน ๒:๒๗๖)
๕. การปกปดพยานหลักฐาน
อัลลอฮฺ  ทรงสั่งมิใหปกปดพยานหลักฐาน และกําชับวาผูใดปกปดมันไวแนนอนหัวใจของเขามี
บาป (อัลกุรอาน ๒: ๒๘๓) นอกจากนี้พระองคยังไดส่ังมิใหบรรดาพยานปฏิเสธ เมื่อถูกเรียกรองใหเปน
พยาน (อัลกุรอาน ๒: ๒๘๒)
๖. ใหการเปนพยานเท็จ
อัลลอฮฺ  ทรงสั่งใหปลีกตัวใหพนจากความโสมม และออกหางจากการกลาวคําเท็จ(อัลกุรอาน
๒๒: ๓๐) นอกจากนี้นบีมูฮัมมัด  ไดจัดระดับของความผิดฐานใหการเปนเท็จอยูในระดับเดียวกับการตั้ง
ภาคีตออัลลอฮฺและการอกตัญูตอบิดามารดา ซึ่งถือวาเปนบาปที่รายแรง
๗. การกลาวหา การดูหมิ่น และการหมิ่นประมาท
อัลลอฮฺ  ตรัสมิใหชนกลุมหนึ่งเยาะเยยชนอีกกลุมหนึ่ง เพราะบางทีชนกลุมที่ถูกเยาะเยยจะดีกวา
ชนกลุมที่เยาะเยย (อัลกุรอาน๔๙: ๑๑) นอกจากนี้นบีมูฮัมมัด  ยังไดกลาววา “มุสลิมเปนพี่นองกัน ดังนั้น
มุสลิมตองไมสบประมาท เยยหยัน และดูถูกมุสลิมดวยกัน” และมีหะดีษที่รายงานโดยอับดุลลอฮฺ อิบนุ อับ
บาสกลาววานบีมูฮัมมัด  ไดประกาศวาจะลงโทษดวยการโบยจํานวน ๒๐ ทีแกผูที่ดูถูกผูอื่นดังนั้นการ
กระทําใดๆ ที่ถือวาเปนการดูถูก เยยหยัน หรือสบประมาทผูอื่นถือวาเปนความผิดตะอฺซีรทั้งสิ้น
๘. การรับสินบน
อัลลอฮฺ  ทรงหามมิใหครอบครองและใชประโยชนทรัพยสมบัติคนอื่นโดยมิชอบ และสั่งมิใหติด
สินบนแกผูพิพากษาเพื่อใหตัดสินชนะคดีที่พิพาทเกี่ยวกับทรัพยสมบัติของผูอื่น(อัลกุรอาน ๒: ๑๘๘) และ
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นบีมูฮัมมัด  ยังไดกลาววา “อัลลอฮฺทรงสาปแชงผูใหสินบน ผูรับสินบน และคนกลางซึ่งเปนตัวประสาน
ระหวางเขาทั้งสอง”
๙. การพนัน
อัลลอฮฺ ตรัสไวความวา “ที่จริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตวบูชายัญ และเสี่ยง
ติ้วนั้นเปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของซัยฏอน ดังนั้นจงหางไกลจากมันเสียเพื่อความสําเร็จของชีวิต
ทั้งในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ” (อัลกุรอาน๕: ๙๐-๙๑) และนบีมูฮัมมัด ไดกลาวความวา “ผูที่พูดกับเพื่อน
ของเขาวา เรามาพนันกันไหมนั้นควรหันมาบริจาคทานเสีย”
๑0. การเขาไปในบานของบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาต
อัลลอฮฺ  ทรงหามมิใหเขาไปในบานคนอื่นปราศจากการขออนุญาตและใหสลามแกเจาของบาน
เสียกอน (อัลกุรอาน ๒๔: ๒๗) ดังนั้นการเขาไปในบานของบุคคลอื่นโดยมิไดรับอนุญาตและการละเมิด
ความเปนสวนตัวของบุคคลอื่นนั้นถือวาเปนความผิดตะอฺซีร
สรุป
อิสลามถือวาการดํารงไวซ่งึ บทลงโทษที่กําหนดโดยอิสลามถือเปนการคืนชีวิตแกมนุษยชาติที่นําพา
สั ง คมมนุ ษ ย พ บกั บ ความสั น ติ สุ ข อั น แท จ ริ ง หาไม แ ล ว สั ง คมก็ จ ะประสบแต ค วามป น ป ว นและความ
สยดสยองอยางไมมีวันสิ้นสุด ทั้งนี้การลงโทษแกผูกระทําผิดในอิสลามนั้น ไมสามารถกระทําไดโดยพลการ
หรือปฏิบัติโดยปจเจกบุคคล การตัดสินคดีตองดําเนินภายใตกฏกติกาที่รัดกุม โปรงใส ยุติธรรมและเสมอ
ภาค โดยที่บรรดานักวิชาการดานนิติศาสตรอิสลามไดเขียนบันทึกและอธิบายในตําราที่เกี่ยวของอยาง
ละเอียด ซึ่งจําเปนตองมีการศึกษาในสารัตถะอีกมากมาย บทความชิ้นนี้ ไดอธิบายคําสอนของอิสลามวาดวย
บทลงโทษในภาพรวมเทานั้น ไมใชเปนบทกฏหมายวาดวยการลงโทษผูกระทําผิด ซึ่งจําเปนตองไดรับการ
อรรถาธิบายจากนักวิชาการอิสลามผูเชี่ยวชาญดานนิติศาสตรอิสลามเทานั้น
อิสลามถือวาทุกอยางที่เปนขอหามตามศาสนบัญญัติ ลวนนํามาซึ่งความหายนะแกชีวิตทั้งโลกนี้
และโลกอาคิเราะฮฺ ดวยเหตุนี้ บรรดาผูศรัทธาจึงไมมีทางเลือกอื่นเวนแตระมัดระวังมิใหตกหลุมพรางในขอ
หามทั้งปวงซึ่งถือเปนเขตหวงหามของอัลลอฮฺ  หาไมแลวเขาจะเปนหนึ่งในกลุมผูอธรรม ดังที่อัลกุรอาน
กลาวไวความวา
“เหลานั้นแหละคือหุดูด(ขอบเขต)ของอัลลอฮฺ พวกเจาจงอยาละเมิดมัน และผูใดละเมิดขอบเขต
ของอัลลอฮฺแลว ชนเหลานั้น คือผูที่อธรรมแกตัวเอง”(อัลกุรอาน 2 : 229)
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บทที่ 5
เจตนารมณพื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม
ความนํา
ในบทสุดทายของหนังสือเลมนี้จะกลาวถึงเจตนารมณพื้นฐาน5 ประการในอิสลาม โดยพยายาม
ชี้ใหเห็นวาอิสลามไดกําหนดมาตรการและคําสอนตางๆเพื่อเปนหลักประกันการสรางความมั่นคงในชีวิต
มนุษย ทั้งในลักษณะของการกอใหเกิด และการธํารงรักษา มิใหสูญหายหรือนําไปใชในทิศทางที่ผิดๆ ซึ่ง
ลวนสอนใหเรารูวาอิสลามคือศาสนาที่ธํารงไวซึ่งสันติภาพที่แทจริง
บรรดานั ก การศาสนาและนั ก วิ ช าการเห็ น พ อ งต อ งกั น ว า จุ ด มุ ง หมายสํ า คั ญ ของการกํ า หนด
บทบัญญัติในอิสลาม คือการปกปองมนุษยในหาประการสําคัญ คือ ศาสนา ชีวิต สติปญญา วงศตระกูล และ
ทรัพยสิน จะเห็นไดวาอิสลามไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกปอง 5 ประการดังกลาวไวอยางสมบูรณ
และครอบคลุม ทั้ ง ในมาตรการที่ เ กี่ ย วข อ งกับ การกอ ให กํ า เนิ ด หรื อ มาตรการที่ เ กี่ย วกั บ การผดุง รั ก ษา
เจตนารมณอิสลามทั้ง 5 ประการดังกลาวใหสามารถคงอยูกับชีวิตมนุษยสืบไป
เจตนารมณพื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม สรุปไดดังนี้
5.1 การปกปองศาสนา
อิสลามไดใหคุณคาตอความเปนอยูของมนุษยดวยการสนองความตองการใหมนุษยสามารถปฏิบัติ
หนาที่ ในการภัก ดีตออั ลลอฮฺ และเสริมสร างความเขมแข็งของจิตใจดวยกระทําความดี ตลอดจนสราง
หลักประกันใหมนุษยประสบความสันติสุขที่แทจริง
วัตถุประสงคหนึ่งของบทบัญญัติอิสลามก็เพื่อปกปองศาสนา ไมวาในลักษณะของการใหเกิดหรือ
การธํารงรักษาใหคงอยูเพื่อทําหนาที่ชี้นํามนุษยสูแนวทางอันเที่ยงตรง โดยกําหนดมาตรการตางๆ ดังนี้
ก. มาตรการการปกปองศาสนาในลักษณะของการใหเกิด มีดังตอไปนี้
1. เสริมความเขมแข็งของหลักการศรัทธาตออัลลอฮฺ ศาสนทูตของพระองค บรรดาคัมภีร เทวทูต
(มะลาอิกะฮฺ) วันปรโลก(อะคีเราะฮฺ)และการกําหนดสภาวการณ(เกาะดัร) ดังที่อัลลอฮฺตรัสมีใจความวา
“โอผูศรัทธาทั้งหลาย จงศรัทธาตออัลลอฮฺและเราะซูลของพระองคเถิด และคัมภีรที่พระองคได
ประทานลงมาแกเราะซูลของพระองค และคัมภีรที่พระองคไดประทานลงมากอนนั้น และผูใดปฏิเสธ
ศรัทธาตออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร บรรดาเราะซูล และวันปรโลกแลวไซร แนนอนเขาไดหลงทาง
ไปแลวอยางไกล” (อัลกุรอาน 4 :136)
2. ความศรัทธาเหลานี้ตองอยูบนพื้นฐานของสติปญญาและการใชเหตุผลทางวิชาการ เนื่องจากการ
เชิญชวนสูอิสลามตองอาศัยหลักการใครครวญและการไตรตรอง ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสมีใจความวา
“และพวกเขามิไดใครครวญในอํานาจทั้งหลายแหงบรรดาชั้นฟาและแผนดิน และสิ่งใดสิ่งหนึง่
ที่อัลลอฮฺไดทรงบังเกิดขึน้ ดอกหรือ” (อัลกุรอาน 7:185)
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3. การทําการภักดีสักการะ (อิบาดะฮฺ) ตอพระผูเปนเจา เชน การละหมาด การจายซะกาต การถือศีล
อด และการประกอบพิธีหัจญ ซึ่งอิบาดะฮฺเหลานี้มีเคล็ดลับและจุดมุงหมายที่สูงสง ที่สําคัญที่สุดคือเปด
โอกาศใหมนุษยสรางความสัมพันธกับพระผูเปนเจาอันเปนปจจัยสําคัญในการเสริมสรางความศรัทธาที่
เขมแข็ง ดังที่ทานนบีมูฮัมมัดไดกลาวในหะดีษกุดซียความวา
“ไมมีการกระทําใดๆ ที่บาวของฉันไดกระทําไว ที่สรางความพึงพอใจแกฉันมากกวาการที่เขาได
ปฏิบัติในสิ่งที่ฉันบังคับใหกระทํา”
4. อิสลามกําหนดใหมุสลิมทําการเชิญชวนสูหนทางของอัลลอฮฺ  ตลอดจน ปกปองดูแลผูที่ทํา
หนาที่ดังกลาว ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสมีใจความวา
“และจงใหมีขึ้นจากพวกเจา ซึ่งกลุมหนึ่งทีเ่ ชิญชวนสูความดี สั่งใชใหกระทําสิ่งที่ชอบและหาม
ปรามมิใหกระทําสิ่งมิชอบ และชนเหลานี้แหละคือผูไดรบั ความสําเร็จ” (อัลกุรอาน 3:104)
ข. มาตรการการปกปองศาสนาใหดํารงอยู
หมายถึง อิสลามไดกําหนดมาตรการและแนวทางตางๆ สําหรับการปกปองศาสนาจากการทําลาย
และการกําจัดอุปสรรคขวากหนาม เพื่อการดํารงอยูของศาสนา
สวนหนึ่งของแนวทางดังกลาวมีดังตอไปนี้
1. อิสลามไดรับรองใหมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพราะอิสลามมิไดบังคับใหผูใดมานับถือ
อิสลาม และยอมรับการอยูรวมกันระหวางตางศาสนิก และยังอนุญาตใหมีการปฏิบัตติ ามศาสน
บัญญัติของแตละศาสนาอยางอิสระ ตามที่ไดปรากฏในประวัติศาสตรการปกครองในอิสลาม
2. อิสลามไดบัญญัติใหมีการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ (ญิฮาด) เพื่อความมั่นคงของศาสนา
ปกปองการรุกราน และพิทกั ษรักษาเสรีภาพในความเชื่อ ดังที่อัลลอฮฺตรัสมีใจความวา
“และพวกเจาจงตอสูในหนทางของอัลลอฮฺตอบรรดาผูท ี่ทําสงครามพวกเจา และจงอยากระทํา
ที่เกินเลย แทจริงอัลลอฮฺไมทรงชอบการกระทําที่เกินเลย”(อัลกุรอาน 2: 190)
3. อิสลามกําชับใหมุสลิมยึดหลักคําสอนอยางเครงครัด ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคําสอนอยาง
ครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อทําใหจิตใจใสสะอาด อันจะสงผลตอการมีพฤติกรรมที่ดีใน
ชีวิตประจําวัน ดังที่อัลกุรอานไดผนวกรวมบรรดาผูศรัทธากับบรรดาผูกระทําความดีอยูเสมอ
เพื่อเปนบทเรียนวา การศรัทธากับการกระทําความดีเปนสิ่งที่ควบคูกันที่ไมสามารถแยกออก
จากกันได
4. อิสลามกําหนดบทลงโทษฐานพนจากศาสนา (ริดดะฮฺ) เพื่อใหเกิดความจริงจังในการนับถือ
เพราะการนับถือศาสนา ตองนับถืออยางสมบูรณแบบ อิสลามมิไดบังคับใหผูใดนับถืออิสลาม
แตเมื่อนับถือแลว ก็เปนหนาที่ของผูนับถือที่ตองปฏิบัติตามกฏกติกาอยางเครงครัด หากผูใด
กระทําการที่พนจากศาสนาหลังจากนั้น ก็หมายความวาเขาไดสรางความปนปวนทางความคิด
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และสรางความสับสนวุนวายแกสังคม ดังนั้น บทลงโทษของความผิดฐานพนจากศาสนามี
จุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความจริงจังในการนับถือศาสนา อันเปนการใหเกียรติแกศาสนา
5. อิสลามได สร างกํ า แพงเพื่ อเปน เกราะกําบั ง และเสริมความเขม เเข็ งของสังคม ด ว ยการทํ า
อิบาดะฮฺ ประเภทตางๆ เชนการละหมาดรวมกัน (ญะมาอะฮฺ) การถือศีลอด การจายซะกาตเปน
ตนทั้งนี้เพื่อเสริมสรางจิตใจที่มั่นคงของคนในสังคม
5.2 การปกปองชีวติ
สิ่งจําเปนอีกประการหนึ่งสําหรับมนุษยคือการมีชีวิต อิสลามไดวางแนวทางในการปองกันคุณคา
แหงชีวิตไวดังนี้
ก. มาตรการการปกปองชีวติ ดานการใหกําเนิด
อิสลามไดอนุมัติการสมรสหรือการใชชีวติ คูทั้งนี้เนื่องจากการสมรสนั้นเปนการสืบเผาพันธุของ
มนุษยชาติอนั เปนผูแทนของอัลลอฮฺบนหนาแผนดิน และการสมรสนั้นเปนการตอบสนองความตองการ
พื้นฐานของมนุษยอนั จะนํามาซึ่งความรักและสันติโดยที่อิสลามถือวาการมีชีวิตคูคือสวนหนึ่งของสัญญาณ
แหงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ ดังที่พระองคตรัสมีใจความวา
“และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคือทรงสรางคูครองใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจา
เอง เพื่อพวกเจาจะไดมีความสุขอยูกับนาง และทรงใหมีความรักใครและความเมตตาระหวางพวกเจา”
(อัลกุรอาน 30:21)

ข. มาตรการการปกปองชีวติ ใหสามารถคงอยู
1. สิ่งจําเปนสําหรับมนุษย คือการมีชีวิตอยางตอเนื่องและการอยูรอดบนโลกนี้ ซึ่งตองอาศัยปจจัยยัง
ชีพไมวาจะเปนอาหาร ยารักษาโรค เครือ่ งแตงกายและที่อยูอาศัย อิสลามถือวาผูใดที่ละเลยในการแสวงหา
ปจจัย 4 ดังกลาวเพื่อประกันการอยูรอดของชีวิตแลว เขาไดกระทําความผิดอยางใหญหลวง
2. รัฐอิสลามจําตองสรางหลักประกัน ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยแกประชาชน
และกิจการภายในประเทศ ตลอดจนผดุงไวซึ่งความยุติธรรม และการใหสิทธิและเสรีภาพตางๆแกผูใต
ปกครองเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน
3. อิสลามไดกําหนดมาตรการการปกปองรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย การเคารพ
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การประกอบอาชีพ การเลือกถิ่นฐานที่อยูอาศัย และสิทธิอื่นๆที่
มนุษยพึงได แมกระทั่งหลังจากมนุษยไดสิ้นชีวิตแลว ฉะนั้นการทําลายและสรางความเสียหายตอเกียรติและ
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ชื่อเสียงของมนุษย เชนการใสรายปายสีวาผิดประเวณี การดาทอ การดูถูกเหยียดหยาม การทรมานรางกาย
และจิตใจ หรือแมกระทั่งการทํารายศพ ลวนแลวเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและเปนสิ่งตองหามใน
อิสลามที่มีบทบัญญัติอยางชัดเจน
4. อิสลามไดผอนปรนในการปฏิบัติศาสนกิจตางๆอันเนือ่ งมาจากความจําเปนหรือความยากลําบาก
และเกินความสามารถของบุคคลที่จะกระทําการได เชน การผอนปรนละศีลอดในตอนกลางวันของเดือน
รอมฎอนดวยเหตุอาการปวย เดินทาง หรือสตรีมีครรภ และการผอนปรนในศาสนบัญญัติอื่นๆ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อมิใหมุสลิมเกิดความยุงยากลําบากในการประกอบพิธีทางศาสนาและไมกออันตรายตอชีวิต
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติศาสนกิจ
5. อิสลามไดหามการฆาตกรรม ทั้งการฆาตัวเองหรือผูอื่น เพราะเปนอาชญากรรมที่สรางความ
เสียหายตอมวลมนุษยชาติทั้งมวล อิสลามถือวาการฆาชีวิตหนึ่งที่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการฆาชีวิตมนุษยทั้ง
โลก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการฆาชีวิตหนึ่งที่บริสุทธิ์ ก็ไมตางไปจากการฆาลางเผาพันธุนั่นเอง ทั้งนี้อิสลาม
ถือวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ทําลายชีวิตของใครคนหนึ่งเวนแตผูที่ประทานชีวิตเขาเทานั้น
6. อิสลามไดกําหนดบทลงโทษประหารชีวิต (กิศอศ) สําหรับผูกระทําผิดฐานฆาคนตายโดยเจตนา
และกําหนดใหมีการจายคาชีวิต(ดิยัต) และคาสินไหมทดแทน (กัฟฟาเราะฮฺ) สําหรับผูกระทําผิดฐานฆาคน
ตายโดยไมเจตนาหรือโดยพลาดพลั้ง
7. อิสลามกําหนดใหประกาศสงคราม เพื่อปกปองชีวิตผูบริสุทธิ์และผูออนแอ จากการลวงละเมิด
และรุกรานของฝายศัตรู
8. อิ ส ลามสอนใหมุ ส ลิ มต อ งให ค วามช ว ยเหลื อ และปกป อ งเพื่ อ นมนุ ษ ย ที่ ถู ก อธรรม อย า งสุ ด
ความสามารถ
9. อิสลามสอนใหมุสลิมรูจักปกปองตนเองใหพนจากการถูกอธรรมโดยฝายศัตรู
5.3 การปกปองสติปญญา
อิสลามไดใหความสําคัญตอการการรักษาสติปญญาของมนุษย เพราะสติปญญาเปนสิ่งประเสริฐที่
สรางความแตกตางระหวางมนุษยกับสิ่งที่ถูกสรางอื่นๆ และดวยสติปญญาทําใหมนุษยมีความรับผิดชอบตอ
หนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายในฐานะผูแทนของอัลลอฮฺบนหนาแผนดินนี้ ดวยเหตุนี้อิสลามจึงไดวาง
แนวทางในการรักษาสติปญญาใหสมบูรณ ดังตอไปนี้
1. อิสลามไดหามสิ่งตางๆที่สงผลตอการทําลายความสมบูรณของสติปญญามนุษยไมวาจะเปนการ
หามสิ่งมึนเมาตางๆ สิ่งเสพติดหรือสิ่งใดๆที่ทําใหมันสมองของมนุษยเกิดความบกพรองและไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะมนุษยเรืองปญญา
2. อิสลามไดกําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสิ่งมึนเมาหรือสิ่งเสพติด
อยางครบวงจรตั้งแต ผูผลิตจําหนาย ผูสนับสนุน ผูซื้อผูขาย เจาของกิจการ พนักงาน ลวนไดรับผลตอบแทน
อยางสาสมเทาเทียมกัน
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3.อิสลามไดอบรมสั่งสอนและสรางจิตสํานึกใหมนุษยมสี ติปญญาที่สมบูรณ เขาใจสัจธรรม คิดและ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีและถูกตอง
4.อิสลามไดเรียกรองใหมนุษยสรางความสมบูรณแกสติปญญา ทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพ ใน
ดานกายภาพนั้นอิสลามไดสั่งใหมนุษยรับประทานอาหารที่มีคุณคาเพื่อใหรางกายแข็งแรงอันสงผลตอการ
พัฒนาสติปญญาของมนุษย ฉะนั้นอิสลามจึงถือวาไมบังควรสําหรับผูพิพากษาที่จะทําการตัดสินคดีใน
ขณะที่ตนหิวโหย ดวยเหตุนี้ อิสลามจึงสงเสริมใหผูพิพากษารับประทานอาหารกอนจะทําการพิจารณา
พิพากษาคดี ทั้งนี้เพื่อขจัดอุปสรรคและปญหาในการพิจารณาตัดสินคดี
สวนการสรางความสมบูรณแกสติปญ
 ญาดานชีวภาพนัน้ ก็คือการใหความรูและความศรัทธา ดังนั้น
เปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงที่จะตองแสวงหาความรูจ นวาระสุดทายของชีวิต
5.อิสลามไดยกฐานะของสติปญญาดวยการใหเกียรติตอผูมีปญญาที่ดีเลิศ ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสมี
ใจความวา
“จงกลาวเถิด(มูฮัมมัด) บรรดาผูรูและบรรดาผูไ มรูจะเทาเทียมกันหรือ แทจริงบรรดาผูมีสติปญญา
เทานั้นที่จะใครครวญ” (อัลกุรอาน 39:9)
6. อิสลามสอนใหมนุษยปลดปลอยสติปญญาจากการถูกครอบงําทางความคิดที่ผิดเพี้ยน งมงายและ
ไมถูกตอง ดังนั้นอิสลามจึงหามมนุษยมิใหเกี่ยวของกับไสยศาสตร การทํานายพยากรณ หรือสิ่งงมงายอื่นๆ
และถือวาผูทีมีความเชื่อในสิ่งงมงายดังกลาว เปนผูกระทําบาปอันใหญหลวง
7. อิสลามไดฝกฝนสติปญญาเพื่อใหเกิดผลและรับรูถึงสัจธรรมผานกระบวนการสองประการ
ตอไปนี้
7.1 การเอาหลักการที่ถูกตอง มาคิดไตรตรองและ ใครครวญเพื่อใหเกิดความเชื่อมันในสัจ
ธรรม
7.2 การเชิญชวนใหพิจารณาไตรตรองถึงการสรางสรรพสิ่งตางๆ ของอัลลอฮฺเพื่อใหเกิด
ความมั่นใจในความยิ่งใหญของอัลลอฮฺมากขึ้น
8.อิสลามไดสั่งใหพิจารณาไตรตรองในความบริสุทธิ์แหงบทบัญญัติอิสลามและวิทยปญญาของ
บทบัญญัตินั้นๆ ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสมีใจความวา
“พวกเขาไมพจิ ารณาดูอัลกุรอานบางหรือ และหากอัลกุรอานมาจากผูอนื่ ที่ไมใชอัลลอฮฺแลว แนนอน
พวกเขาจะพบวาในนั้นมีความขัดแยงกันมากมาย”(อัลกุรอาน 4:82)
9. อิสลามไดสั่งใหมนุษยใชสติปญญาในการไตรตรองถึงลักษณะกายภาพของจักวาลและใชเปน
ประโยชนในการสรางอารยธรรมอัยสูงสง
10. อิ ส ลามได เ ป ด โอกาสให ม นุ ษ ย ใ ช ส ติ ป ญ ญาในการวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาทางศาสนาที่ มิ ไ ด มี ตั ว
บทบัญญัติไวเปนที่ชัดแจงในกรณีตอไปนี้
10.1 การวินิจฉัยคนหาเกี่ยวกับความมุงหมายหรือเจตนารมณของบทบัญญัตินั้นๆ
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10.2 การวินิจฉัยปญญารวมสมัยทางศาสนา เพื่อใหครอบคลุมและสามารถบังคับใชไดในทุกยุคทุก
สมัยโดยผานวิธีการเทียบเคียงตัวบท การคํานึงผลประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
5.4 การปกปองวงศตระกูล
ประเด็นสําคัญของเรื่องนี้ก็คือปกปองวงศตะกูลโดยผานการสมรส เพื่อรักษาเชื้อสายของการสืบ
สกุลของมนุษยชาติ จนถึงวาระสุดทายของโลกใบนี้ ดังแนวทางตอไปนี้
1. มีการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรส อิสลามไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสและ
สงเสริมใหใชชีวิตคูที่ถูกตองตามหลักการแหงศาสนา ทั้งนี้เพื่อปกปองความคงอยูของมนุษยในการสราง
อารยธรรมของโลกอยางตอเนื่อง
2. กําชับใหบดิ ามารดาใหการอบรมผูเปนบุตร ตลอดจนใหปจจัยยังชีพและความรักความเอ็นดูที่
อบอุน
3. ดูแลและปกปองครอบครัวใหพนจากภยันตราย เพื่อสรางสมาชิกชนรุนใหมที่มจี ริยธรรมดีงาม
อิสลามไดกําหนดความสัมพันธระหวางสามีภรรยาบนพืน้ ฐานของความสมัครใจและยินยอม ของทัง้ สอง
ฝาย ใหมกี ารปรึกษาหารือในกิจการทุกอยางของครอบครัวจนเกิดความรัก ความเขาใจระหวางคูสามีภรรยา
4. ควบคุมความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีใหอยูในขอบเขต กําหนดใหมีการลดสายตาลงต่ําตอ
เพศตรงขามที่สมรสได ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดอารมณใครตามมา กําหนดใหสตรีแตงกายดวยเสื้อผาอาภรณที่
ปกปดมิดชิดเพื่อใหพนจากสิ่งชั่วราย หามมิใหชายหญิงที่สามารถสมรสไดอยูปะปนกัน ยกเวนมีบุคคลที่
หญิงไมสามารถสมรส (มะหร็อม) อยูดวย อิสลามยังไดหามมิใหเขาบานของผูอื่นจนกวาจะไดรับอนุญาต
จากเจาของหลังจากที่ใหสลามแลว เปนตน
5. หามคุกคามรางกายของผูอื่น ดังที่อัลลอฮฺไดทรงหามการผิดประเวณี เหมือนกับทีพ่ ระองคทรง
หามการกลาวหาหญิงบริสุทธิ์วากระทําผิดประเวณี(ก็อซฟ) ดังที่อัลกุรอานบัญญัติบทลงโทษของความผิดทั้ง
สอง ดังมีใจความวา
“หญิงผิดประเวณีและชายผิดประเวณี พวกเจาจงโบยแตละคนในสองคนั้นคนละหนึง่ รอยที และ
อยาใหความสงสารยับยั้งการกระทําของพวกเจาตอคนทั้งสองนัน้ ในบัญญัติของอัลลอฮฺเปนอันขาด” (อัลกุ
รอาน 24: 2)
“และบรรดาผูก ลาวหาบรรดาหญิงบริสุทธิ์วากระทําผิดประเวณี แลวพวกเขามิไดนําพยานสีค่ นมา
พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที และพวกเจาอยารับการเปนพยานของพวกเขาเปนอันขาด” (อัลกุรอาน
24:4 )
5.5 การปกปองทรัพยสิน
อิสลามถือวาทรัพยสินเปนสิง่ จําเปนสําหรับมนุษย ดังนัน้ การปกปองทรัพยสินจึงเปนสิ่งสําคัญ ดัง
แนวทางตอไปนี้
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1. สงเสริมใหหาปจจัยยังชีพ เพื่อชีวิตประจําวัน อิสลามถือวาการประกอบอาชีพสุจริตเปน อิบาดะฮฺ
ตอพระผู เปนเจาอยางหนึ่ งหากมีการตั้งใจที่บริสุทธิ์เ พื่ออัลลอฮฺ ดังที่อัลกุ รอานบัญญัติ ดังมีใจความวา
“พระองคคือผูทรงทําแผนดินนี้ใหราบเรียบสําหรับพวกเจา ดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมัน
และจงบริโภคจากปจจัยยังชีพของพระองค” (อัลกุรอาน 67: 15)
2. อิสลามไดใหความสําคัญแกอาชีพและผูประกอบอาชีพการงานงาน ดังที่ทานนบีมูฮัมมัดกลาว
ไวความวา “ไมมีผูใดที่รับประทานอาหารที่ประเสริฐมากกวาการที่เปนผลงานของเขาเอง แทจริงนบีดาวูด
รับประทานอาหารที่เปนผลจากการที่ทานไดกระทําดวยตนเอง” เปนหนาที่ของรัฐที่ตองหางานแกผูที่ยังไม
มีงานทํา และจายคาตอบแทนแกพวกเขาอยางเปนธรรม ดังที่ทานนบีมฮู ัมมัดกลาวความวา “จงจายคาจาง
ตามสิทธิที่ลูกจางพึงไดรับ กอนที่เหงื่อจากการทํางานของเขาจะแหง”
3. อิสลามอนุมัติใหกอนิติสัมพันธที่ยุติธรรมแกคูสัญญา และไมคุกคามสิทธิของผูอื่น ดังกรณีการ
อนุมัติการซื้อขาย การเชา การจํานองจํานํา การรวมหุนและนิติสัมพันธอื่น โดยมีเงื่อนไขวาไมสรางความ
เดือดรอนแกผอู ื่นและเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม
สําหรับมาตรการของอิสลามในการรักษาทรัพยสินใหดํารงคงอยู มีดังตอไปนี้
1. อิสลามกําชับใหมุสลิมใชทรัพยสินเพื่อผลประโยชนสวนรวม หามมิใหกอบโกยทรัพยสินที่ผาน
วิธีการที่ขัดกับหลักการศาสนา และสรางความเดือดรอนแกผูอื่น เชน การกอนิตกิ รรมที่มีดอกเบีย้ ดังที่
อัลกุรอานบัญญัติมีใจความดังนี้
“อัลลอฮฺทรงอนุญาตการซื้อขาย แตทรงหามดอกเบี้ย”(อัลกุรอาน 2:275)
“จงอยากินทรัพยสินระหวางพวกเจาโดยไมชอบธรรม”(อัลกุรอาน 2:188)
2. หามลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของผูอื่นดวยการกําหนดบทลงโทษสําหรับความผิดฐานลักทรัพย
โกง หรือปลนทรัพย ดังที่อัลกุรอานบัญญัติมีใจความวา
“และขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสอง” (อัลกุรอาน 5: 38)
3. หามแจกจายทรัพยสินไปในหนทางที่อิสลามไมอนุมัติ แตสงเสริมใหใชจายทรัพยสินในหนของ
ความดี ดังหลักการสําคัญของระบบเศรษฐกิจอิสลาม ที่ถือวาทรัพยสินทุกอยางเปนของอัลลอฮฺ สวนมนุษย
นั้นเปนผูแทนของพระองคในการใชจายทรัพยสินไปในหนทางหรือกิจการที่เปนความดี
4. กําหนดบทบัญญัติในการรักษาทรัพยสินของ ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ จนกวาบุคคลเหลานี้
จะมีความสามารถ เชนรักษาทรัพยสินของผูเยาวจนกวาเขาจะบรรลุนิติภาวะ
5. วางระบบการเงินบนพื้นฐานของความพึงพอใจและเปนธรรม โดยกําหนดวานิติกรรมสัญญาจะ
ไมมีผลตราบใดที่คูสัญญายังไมมีความพึงพอใจและนิติกรรมนั้นไมกอใหเกิดความเปนธรรมแกคูสัญญาทั้ง
สองฝาย ดังที่อัลกุรอานบัญญัติมีใจความวา
“ผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยากินทรัพยของพวกเจาในระหวางพวกเจาโดยมิชอบ นอกจากมันจะเปน
การคาขายที่เกิดจากความพอใจในหมูพวกเจา”(อัลกุรอาน 4: 29)
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6. เชิญชวนมนุษยใหมีการพัฒนาทรัพยสินจนเกิดดอกผลงอกเงยขึ้นในสังคม ดวยเหตุนี้อิสลามจึง
สงเสริมใหมีการลงทุน เพื่อใหทรัพยสินเกิดการหมุนเวียน อิสลามสั่งหามมิใหมีการกักตุนสินคาหรือสะสม
เงินทองโดยเปลาประโยชน ทั้งนี้เพื่อใหทรัพยสมบัติสามารถสรางความสงบสุขในสังคมอยางแทจริง
สรุป
จากเนื้อหาที่กลาวทั้งหมด จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของบทบัญญัติอิสลามเพื่อปกปองมนุษยในหา
ดาน คือ ศาสนา ชีวิต สติปญญา วงศตระกูลและทรัพยสิน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของดํารงชีวิตที่สมบูรณและ
มั่นคง ดังนั้นสังคมที่เขมแข็งและมั่นคงจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อผูคนในสังคมนั้นสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติ
อยางสมบูรณ ในกรณีที่จุดมุงหมายทั้งหมดที่กลาวมาขางตนหรือบางสวนหรือประการหนึ่งประการใดไมได
รับการสนองตอบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความระส่ําระสายในสังคมอันจะเปนตัวบั่นทอนมั่นคงของมนุษยใน
ที่สุด
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