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บทนํา 

ดวยพระนามแหงอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปราณี  ผูทรงเมตตาเสมอ 
      มวลการสรรเสริญท้ังมวลเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  เราขอสรรเสริญแด
พระองค เราขอความชวยเหลือจากพระองค   เราขออภัยโทษจากพระองค  
ขอความคุมครองจากอัลลอฮฺใหพนจากความชั่วรายในตัวของเรา  จากการ
งานท่ีเลวรายของเรา  ผูใดก็ตามท่ีอัลลอฮฺทรงนําทาง  เขาจะไมหลงทาง   
และผูใดท่ีอัลลอฮฺทําใหเขาหลง  ก็จะไมมีผูใดนําทางเขา   ขาพเจา
ขอปฎิญานตนวา  ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียวเทานั้น  และ 
ไมมีภาคีใดๆสําหรับพระองค  และขาพเจาขอปฎิญานตนวามุฮัมมัดคือบาว
และศาสนาทูตแหงพระองค ขอความสันติสุขจงมีแดทานและครอบครัว
ของทาน  สาวกของทาน และบรรดาผูปฏิบัติตามเขาเหลานั้นดวยความดี
งาม 
พระเจาอัลลอฮฺไดตรัสความวา :  
 จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา โอบรรดาผูไดรับคัมภีร ! (ชาวยิวเเละชาว
คริสต) จงมายังถอยคําหนึ่งซึ่งเทาเทียมกันระหวางเราและพวกทาน นั่นคือ 
เราจะไมเคารพสักการะสิ่งอ่ืนใดนอกจากพระองคเทานั้น และเราจะไมให
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค และพวกเราบางคนก็จะไมยึดถืออีกบาง
คนเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮฺ  แลวหากพวกเขาผินหลังให (หลีกเล่ียงจาก
การกระทําดังกลาว)  ก็จงกลาวเถิดวา พวกทานจงเปนพยานดวยวา แทจริง
พวกเราเปนผูนอมตาม( อัลอิมรอน ๖๔ )  
ศาสนาอิสลามคือศาสนาท่ีเท่ียงเเท เพราะเปนศาสนาท่ีตรงกับฟฏเราะฮฺของ
มนุษย(ธรรมชาติของความเปนมนุษย)  กลาวคือเปนศาสนาท่ีชัดเจน
โปรงใสไมสรางความสับสนหรือยุงยากมากเกินไป ทุกคนมีสิทธิท่ีจะ
สอบถามในสิ่งท่ีของใจเก่ียวกับศาสนานี้  เเตท้ังนี้ไมไดหมายความวา :ทุก
คนมีอิสระในการท่ีจะตอบคําถามเหลานั้น อัลลอฮฺไดตรัสความวา :    
จงกลาวเถิด (มูฮัมหมัด) วา แทจริงสิ่งท่ีพระเจาของฉันทรงหามนั้น คือ 
บรรดาสิ่งท่ีชั่วชานารังเกียจท้ังหลาย  ครอบคลุมท้ังสิ่งท่ีเปดเผยและสิ่งท่ีไม
เปดเผย  สิ่งท่ีเปนบาป  การขมเหงรังแกโดยไมเปนธรรม และการท่ีพวกเจา
นําสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเปนภาคีตออัลลอฮฺ ซึ่งสิ่งเหลานั้นพระองคมิไดทรง
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ประทานหลักฐานใด ๆ ลงมา  และการท่ีพวกเจากลาวใหภัยแกอัลลอฮใน
สิ่งท่ีพวกเจาไมรู(อัลอะอฺ รอฟ ๓๓ )  
บุคคลท่ีมีสิทธิในการใหคําตอบเร่ืองศาสนา คือ นักวิชาการหรือผูท่ีมีความรู
ดานศาสนาเทานั้น 
อัลลอฮฺไดตรัส ความวา :  
 ดังนั้น พวกเจาจงถามบรรดาผูรู หากพวกเจาไมรู ( อันนะฮฺลุ ๔๓ )  
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  – ขอความสันติจงประสบเเดทาน-  ได เตือน
ประชาชาติของทานไมใหสอบถามเร่ืองศาสนาจากผูท่ีไมมีความรู  เเละ
ทานไดอธิบายถึงผลท่ีจะตามมาหากไดทําสิ่งนั้น ความวา :  
  เเทจริงเเลวอัลลอฮฺจะไมทรงเรียกความรูจากบาวคืน  เเตพระองคจะเรียก
ความรูคืนโดยเอาชีวิตบรรดานักปราชญผูรอบรูท้ังหลาย  จนกระท้ังไมมี
พวกเขาเเมเเตคนเดียว  ถึงเวลานั้นเเลวพวกมนุษยจะตามคนใหญคนโตท่ีโง
เขลา    พวกเขาจะสอบถามผูคนเหลานั้น   ผูคนเหลานั้นจะตอบโดยไมมี
ความรูท่ีเเทจริง   ทําใหพวกเขาหลงทาง เเละชักชวนคนอ่ืนใหหลงทางตาม
ไปดวย 
(เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๑/๕๐  เลขท่ี๑๐๐) 
ในอิสลามไมมีคําวายุงยาก  สรางความสับสนในการศรัทธาของเรา   เเละ
เราไมจําเปนตองสอบถามเก่ียวกับเร่ืองตางๆ ซ่ึงสมองมนุษยไมสามารถท่ี
จะใหคําตอบนั้นได  เพราะมันคือสิ่งเรนลับท่ีอัลลอฮฺไมทรงอธิบายใหเรา
รับรู   เนื่องจากมนุษยไมไดรับสาระอันใดจากการรับรูถึงส่ิงเหลานั้น   เเต
หากสิ่งเรนลับนั้นเปนประโยชนตอมนุษยหากเขาไดรับรู  อัลลอฮฺจะอธิบาย
สิ่งเหลานั้นทันทีโดยผานวาจาทานศาสดามูฮัมหมัด    เเละเเนนอนพวกเรา
มุสลิมตางมีขอสักถามหลายๆขอท่ีตองการคําตอบ    ฉะนั้นอิสลามได
เตรียมคําตอบมาพรอมอยางชัดเจนเพื่อความสะดวกในการเขาใจ   
ตัวอยางเชน 
สมมุติวา   มนุษยไดถามถึงความเปนมาของเขาโดยเเทจริง พวกเขาจะตอง
ไดรับคําตอบตอไปนี้  ในโองการหนึ่งความวา  : 
และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุแทของดิน  แลวเรา
ทําใหเขาเปนเชื้ออสุจิ  อยูในท่ีพักอันมั่นคง (มดลูก)   คือใหลูกหลานอาดัม
เกิดจากเชื้ออสุจิท่ีมาจากกระดูกสันหลังของผูชาย   แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิ
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กลายเปนกอนเลือด แลวเราไดทําใหกอนเลือดกลายเปนกอนเนื้อแลวเราได
ทําใหกอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลวเราได
เปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮทรงจําเริญย่ิง ผู
ทรงเลิศแหงปวงผูสราง.( อัลมุอฺมินูน ๑๒-๑๔ )  
 ถามนุษยถามถึงตําแหนงและฐานะของพวกเขาในโลกนี้  แนนอน
คําตอบท่ีพวกเขาจะไดรับคือ  โองการของอัลลอฮฺเจาในโองการอัลลอฮฺ :  
ความวา : “และโดยแนนอน เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัม และเรา
ไดบรรทุกพวกเขาท้ังทางบกและทางทะเล และไดใหปจจัยยังชีพท่ีดี
ท้ังหลายแกพวกเขา และเราไดใหพวกเขาดีเดนอยางมีเกียรติเหนือกวาผูท่ี
เราไดใหบังเกิดมาเปนสวนใหญ”   
 ถามนุษยไดถามถึงจุดยืนของพวกเขาตอสรรพสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดสราง
ขึ้นมาในโลกนี้  พวกเขาจะไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺความวา :  
 “อัลลอฮฺ คือผูทรงทําใหทะเลเปนประโยชนสําหรับพวกเจา เพื่อใหเรือเดิน
สมุทรแลนไปตามนานน้ําโดยพระบัญชาของพระองค และเพื่อพวกเจาจะ
ไดแสวงหาความโปรดปรานของพระองค และเพื่อพวกเจาจะไดขอบ
ทานอัลลอฮฺ ตะอาลา ดวยเดชานุภาพและเคล็ดลับของพระองค ทรงทําทะเล
ท่ีกวางใหญไพศาลใหสงบราบเรียบเปนประโยชนสําหรับพวกเจา ท้ังนี้
เพื่อใหเรือเดินสมุทรไดแลนไปในทองทะเลโดยพระบัญชาของพระองค 
และเพื่อพวกเจาจะแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เพื่อการคาขาย 
การคนควาหาทรัพยากรในทองทะเล เชน ไขมุก และจับปลา และเพื่อท่ี
พวกเจาจะไดขอบทานพระองคในสิ่งท่ีพระองคทรงประทานความโปรด
ปรานแกพวกเจา”( อัลญาซียะฮฺ ๑๒-๑๓ )  
 ถามนุษยไดถามถึงเหตุผลท่ีพวกเขาถูกสรางมา    แนนอนพวกเขาจัก
ตองไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺ    ความวา :   
“และขามิไดสรางญิน และมนุษยเพื่ออ่ืนใด เวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขา    
ขาไมตองการปจจัยยังชีพจากพวกเขา และขาก็ไมตองการใหพวกเขาให
อาหารแกขา   แทจริงอัลลอฮฺ คือผูประทานปจจัยยังชีพอันมากหลาย ผูทรง
พลัง ผูทรงมั่นคง”( อัลซาริยาต ๕๖ -๕๘ )  
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 ถามนุษยไดสอบถามถึงพระเจาผูสรางสรรพส่ิงในจักรวาลนี้   ซ่ึงมวล
การภักดีตองมีแดพระองคเพียงพระองคเดียว ไมมีผูใดนอกเหนือพระองค   
แนนอนพวกเขาจะไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺ ความวา :  
 “จงกลาวเถิด มุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกะ  อัลลอฮฺนั้นทรงเปนท่ี
พึ่ง    พระองคไมประสูติ และไมทรงถูกประสูติ  และไมมีผูใดเสมอเหมือน
พระองค”( อัลอิคลาส ๑-๔ )  
 ถามนุษยไดถามถึงหนทางแหงความสงบสุข  ท้ังจิตใจและกายแนนอน
คําตอบก็คือ  โองการอัลลอฮฺ    ความวา :  
 “บรรดาผูศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบดวยการรําลึกถึงอัลลอฮ พึง
ทราบเถิด! ดวยการรําลึกถึงอัลลอฮเทานั้นทําใหจิตใจสงบ”( อัรเราะอฺดุ ๒๘ 
)  
 ถามนุษยไดถามถึงหนทางท่ีนํามาซึ่งความจําเริญ ความสําเร็จ  และ
ความเปนอยูท่ีดีในโลกนี้แนนอนพวกเขาจะไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺ 
ความวา :  “ผูใดปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดย
ท่ีเขาเปนผูศรัทธา ดังนั้นเราจะใหเขาดํารงชีวิตท่ีดี และแนนอนเราจะตอบ
แทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขา ท่ีดีย่ิงกวาท่ีพวกเขาไดเคยกระทําไว”( 
อันนะฮฺลุ ๙๗ )  
 ถามนุษยไดถามถึงผลตอบแทนของคนท่ีไมศรัทธาตออัลลอฮฺและตอสิ่ง
ท่ีอัลลอฮฺไดประทานลงมา  แนนอนพวกเขาจะไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺ 
: 
ความวา :  “และผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับเขาคือ การมี
ชีวิตอยูอยางคับแคน และเราจะใหเขาฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของ
คนตาบอด    เขากลาววา ขาแตพระเจาของขาพระองค ทําไมพระองคจึง
ทรงใหขาพระองคฟนคืนชีพขึ้นมาในสภาพของคนตาบอดเลา ท้ังๆท่ีขา
พระองคเคยเปนคนตาดี มองเห็น   พระองคตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน : 
เชนนั้นแหละ เมื่อโองการท้ังหลายของเราไดมีมายังเจา เจาก็ทําเปนลืมมัน 
และในทํานองเดียวกัน วันนี้เจาก็จะถูกลืม”  ( ฏอฮา ๑๒๔-๑๒๖ )  
* ถามนุษยไดถามถึงศาสนาท่ีสมบูรณแบบครอบคลุมทุกกฎระเบียบชวย
พัฒนาสังคมและบุคคล  ท้ังโลกนี้และโลกหนา  พวกเขายอมจะไดคําตอบ
ในโองการอัลลอฮฺ : 
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ความวา :  “วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซึ่งศาสนาของพวกเจาและ
ขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลว ซึ่งความกรุณาเมตตาของขา และขาได
เลือกอิสลามใหเปนศาสนาแกพวกเจาแลว” ( อัลมาอิดะฮฺ ๓ )  
* ถามนุษยไดถามถึงศาสนาท่ีถูกตอง   ท่ีสมควรแกการนับถือ และยึดเปน
หนทางหนึ่งเพื่อไปสูพระเจาและสวนสวรรคของพระองค พวกเขาจะได
คําตอบในโองการอัลลอฮฺ    ความวา : 
 “และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแลว ศาสนานั้นก็จะ
ไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน”( 
อัลอิมรอน ๘๕ )    
* ถามนุษยไดถามถึงลักษณะความสัมพันธระวางเขากับคนอ่ืนๆ จากพี่นอง
มนุษยดวยกัน  พวกเขายอมจะไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺ ความวา : 
  “โอมนุษยชาติท้ังหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย และเพศ
หญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผา และตระกูลเพื่อจะไดรูจักกัน  
แทจริงผูท่ีมีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ ท่ีอัลลอฮ.นั้น คือผูท่ีมีความยําเกรงย่ิง
ในหมูพวกเจา”( อัลฮุจญรอต ๑๓ )  
* ถามนุษยไดถามถึงจุดยืนของเขาตอวิชาความรู  พวกเขายอมจะพบคําตอบ
ในโองการอัลลอฮฺ ความวา :   
“อัลลอฮฺจะทรงยกยองเทิดเกียรติแกบรรดาผูศรัทธาในหมูพวกเจา และ
บรรดาผูไดรับความรูหลายชั้น และอัลลอฮฺทรงรอบรูย่ิงในสิ่งท่ีพวกเจา
กระทํา”( อัลมุญาดะละฮฺ ๑๑ )  
* ถามนุษยไดสอบถามถึงจุดจบของเขาในชีวิตนี้  แนนอนพวกเขาจะได
คําตอบในโองการอัลลอฮฺ ความวา :   
 “แตละชีวิตนั้น จะไดล้ิมรสแหงความตาย และแทจริงท่ีพวกเจาจะไดรับ
รางวัลของพวกเจาโดยครบถวนนั้น คือวันปรโลก แลวผูใดท่ีถูกใหหางไกล
จากไฟนรก และถูกใหเขาสวรรคแลวไซร แนนอน เขาก็ชนะแลว และชีวิต
ความเปนอยูแหงโลกนี้นั้น มิใชอะไรอ่ืนนอกจากส่ิงอํานวยประโยชนแหง
การหลอกลวงเทานั้น” ( อาละอิมรอน ๑๘๕ )  
*ถามนุษยไดถามถึงความเปนไปไดในการฟนชีพอีกคร้ังหลังความตาย  
และถึงกระนั้นแลวพวกเขาจะถูกสรางขึ้นมาใหมอีกคร้ัง  พวกเขาจะได
คําตอบในโองการอัลลอฮฺ ความวา :  
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 “และเขาไดยกอุทาหรณเปรียบเทียบแกเรา และเขาไดลืมตนกําเนิดของเขา 
เขากลาววา “ใครเลาจะใหกระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีกในเมื่อมันเปนผุยผงไปแลว   
จงกลาวเถิดมุฮัมมัด “พระผูทรงใหกําเนิดมันคร้ังแรกนั้น ยอมจะทรงใหมัน
มีชีวิตขึ้นมาอีก และพระองคเปนผูทรงรอบรูการบังเกิดทุกส่ิง   ผูทรงทําให
มีไฟสําหรับพวกเจาจากตนไมเขียวสด (แลวจงดูซิ) พวกเจาก็ไดจุดมันจาก
เชื้อไฟนั้น   พระองคผูทรงสรางชั้นฟาท้ังหลายและแผนดิน จะไมทรง
สามารถท่ีจะสรางเชนเดียวกับพวกเขากระนั้นหรือ ? แนนอน และพระองค
เปนผูทรงสรางท่ีย่ิงใหญ ผูทรงรอบรู  แทจริงพระบัญชาของพระองค เมื่อ
ทรงประสงคสิ่งใด พระองคก็จะตรัสแกมันวา “จงเปน” แลวมันก็จะเปน
ขึ้นมา” ( ยาซีน ๗๘-๘๒ )  
* ถามนุษยไดถามถึงการงานท่ีไดรับการยอมรับจากอัลลอฮฺเจาในวันแหง
การฟนคืนชีพ  แนนอนพวกเขาจะไดคําตอบในโองการอัลลอฮฺ ความวา :  
“แทจริง บรรดาผูศรัทธาและปฏิบัติความดีสําหรับพวกเขานั้นคือสวน
สวรรคชั้นฟรเดาสฺ เปนท่ีพํานัก” ( อัลกะฮฺฟุ ๑๐๗ )  
* ถามนุษยไดถามถึงความเปนอยูหลังการฟนคืนชีพ  แนนอนพวกเขาจะได
คําตอบท่ีบงบอกวา  เ ร่ืองดังกลาวเปนเ ร่ืองท่ีคงท่ีเด็ดขาด ไมมีการ
เปล่ียนแปลง    เพราะมันคือสองทางเทานั้นไมมีสาม   สวรรคหรือนรก
เทานั้น  อัลลอฮฺตรัส  ความวา :  
 แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาในหมูอะฮฺลุลกิตาบและบูชาเจว็ดนั้นจะอยู
ในนรกญะฮันนัม พวกเขาเปนผูพํานักอยูในนั้นตลอดกาล ชนเหลานั้นพวก
เขาเปนมนุษยท่ีชั่วชาย่ิง  แทจริง บรรดาผูศรัทธาและประกอบความดี
ท้ังหลาย ชนเหลานั้น พวกเขาเปนมนุษยท่ีดีย่ิง   การตอบแทนของพวกเขา 
ณ ท่ีพระเจาของพวกเขาคือสวนสวรรคหลากหลายอันสถาพร ณ เบ้ืองลาง
ของมันมีลํานํ้าหลายสายไหลผาน พวกเขาเปนผูพํานักอยูในนั้นตลอดกาล 
อัลลอฮฺทรงปติตอพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีในพระองค นั่นคือสําหรับผูท่ี
กลัวเกรงพระเจาของพวกเขา( อัลบัยยินะฮฺ ๖-๘ )  
 
ทานผูอานที่เคารพ ... 
ขาพเจามั่นใจเหลือเกินวา อิสลามยอมมีทางออกทีดีสําหรับทุกปญหาท่ีเรา
พบเห็นในโลกทุกวันนี้   การยึดเอาอิสลามแลวนํามาปฏิบัติเพียงพอแลวท่ี
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จะเปนตัวกําจัดปญหาเหลานั้น   แทจริงแลวโลกไดทดลองทุกระบบท่ีเคยมี
มา ซึ่งกาลเวลาไดพิสูจนแลววาระบบเหลานั้นไมสามารถท่ีจะแกปญหา
เหลานั้นได  - ถึงแมวาในบางคร้ังบางระบบอาจแกปญหาในบางเร่ือง -   
ทําไมเลาโลกนี้ไมยอมรับอิสลามมาปฏิบัติ ?   
    เอฟ ฟลเวียส( F . Filweas )- นายพลเรือเชื้อสายอังกฤษ   ผูเคยเขารวม
สงครามโลกคร้ังทีหนึ่งและสอง   ผูซึ่งเติบโตในสังคมคริสตและเคยชินใน
วัฒนธรรมชาวคริสต   แตทานไดเขารับอิสลามหลังจากท่ีไดศึกษาอัลกุ
รอานและหนังสือตางๆท่ีเก่ียวของกับศาสนาอิสลาม   ปค.ศ  ๑๙๒๓-  ( ดู
หนังสือ  กอลู อะนิล อิสลาม  ดร. อิมาดุดดีน อัล คอลีล )  - ไดกลาววา 
แทจริงไดมีการลงขาวในหนังสือพิมพหลายๆเลมชวงระยะหลังๆนี้ ขอมูลท่ี
แสดงใหเห็นวานักปรัชญาและนักเขียนชาวยุโรปไดอางวา ทุกศาสนาใน
สมัยนี้ไดสูญหายและถูกทอดท้ิงไปแลว จําจะตองละท้ิงเสีย   บงบอกถึง
อาการทอใจอยางแรงของบรรดานักเขียนเหลานั้น  สืบเนื่องมาจากอุปสรรค
ตางๆ ท่ีเขาพบเห็น  ความยุงยากและความไมชัดเจนในหลักคําสอนของศา
นาคริสตนั้นเอง    แตพวกเขาไดกระทําความผิด   ดังนั้นอิสลามเทานั้นคือ
คําตอบท่ีดีท่ีสุด  ซึ่งจนถึงเวลานี้ยังคงอยู  พรอมท่ีจะเปนทางออกท่ีดี
สําหรับอุปสรรคดังกลาว .  
 
ทานผูอานที่เคารพ  .... 
คงไมผิดไปจากความเปนจริงเทาใดนักถาขาพเจาจะกลาววา  มีมุสลิม
จํานวนมากในยุคนี้ ท่ียังหางไกลจากการปฏิบัติตามหลักการอิสลามท่ี
ถูกตอง   เพราะสิ่งตางๆท่ีมุสลิมไดปฏิบัติในสังคมทุกวันนี้มันชางหางไกล
จากหลักการอิสลามเหลือเกิน   ไมตรงกับจุดประสงคท่ีอิสลามตองการ     
อิสลามไมไดเปนเพียงแคพิธีทางศาสนาท่ีควรปฏิบัติเฉพาะบางเวลาแลวก็
จบตามท่ีบางคนเขาใจ  แตอิสลามคือการเชื่อมั่น  ระเบียบ   หลักอิบาดะฮฺ 
(หลักการภักดี)    ดังนั้นอิสลามจึงเปนศาสนาและเปนประเทศชาติอยางเต็ม
ความหมาย  ไดมีการกลาวกันวา   มันชางย่ิงใหญเหลือเกินถาศาสนานั้นมี
ผูคนเล่ือมใสมากมายคอยดําเนินตามรอยศาสนา และปฏิบัติตามหลักคําส่ัง
สอนของมัน    ละท้ิงการกระทําใดๆท่ีศาสนาหาม     และไดทําการเผยแผ
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ศาสนานี้ใหกับชาวโลกตามคําสั่งของพระผูเปนเจาในโองการอัลลอฮฺ ความ
วา : 
  “จงเรียกรองสูแนวทางแหงพระเจาของสูเจาโดยสุขุม และการตักเตือนท่ีดี 
และจงโตแยงพวกเขาดวยสิ่งท่ีดีกวา”( อันนะฮฺลุ ๑๒๕ )  
 เจ เอส เรสตเลอร ( J . S . Restler )  ไดกลาวในบทนําของหนังสือเลมหนึ่ง
ของเขาท่ีชื่อ   อารยธรรมชาวอาหรับ  “ คําวา อิสลาม สามารถท่ีจะตีความ
ความหมายไดในสามแงดวยกัน   ความหมายท่ีหนึ่ง  คือ ศาสนาหรือความ
เชื่อมั่น    ความหมายท่ีสองคือ  ประเทศชาติ   สามคือ  ความรูและ
วัฒนธรรม    ซึ่งกลาวโดยสรุป อิสลามคือความรูและวัฒนธรรมท่ีเปนหนึ่ง
เดียว” 
แทจริงหลักการศรัทธา   หลักการภักดี  หลักการปฏิบัติ  และคําสั่งสอน
ท่ัวไปในศาสนาอิสลาม  ต้ังแตยุคของทานศาสนทูตอัลลอฮฺมุฮัมมัด -ขอ
ความสันติจงมีเเดทาน-จนถึงบัดนี้ก็มิไดมีการเปล่ียนแปลงใดๆ  แตปจจัยท่ี
ทําใหใครหลายคนมองภาพศาสนาอิสลามเปล่ียนไปคือ คนท่ีอางตนวา
เปน”มุสลิม”นั่นเอง   จึงอยากใหเขาใจวา เ ร่ืองผิดๆท่ีเกิดขึ้นมานั้น  
สืบเนื่องจากฝมือของคนท่ีอางตนวาเปนมุสลิม   ไมไดหมายความวา :
อิสลามสั่งใหทําหรือยอมรับการกระทําดังกลาว  เราจะยกตัวอยางงายๆ เพื่อ
ความชัดเจนในเร่ืองนี้   สมมุติวา เรามอบเคร่ืองมืออะไรบางอยางท่ีเพิ่งผลิต
มาจากโรงงานและยังไมไดประกอบใหกับคนๆหนึ่ง   โดยมีคูมือบอกวิธี
และขั้นตอนในการประกอบไวให  ถาเจาของประกอบเคร่ืองมือท่ีใหไมตรง
กับคําชี้แจงในคูมือ   เราจะบอกวาขอมูลท่ีใหมาในคูมือผิดกระนั้นหรือ ? 
คงเปนไปไมได  ฉะนั้นเร่ืองคงไมพนจากสามกรณีตอไปนี้ 
๑- เจาของไมปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีมีในคูมืออยางถูกตอง 
๒- หรือไม  เขาก็ไมปฏิบัติตามขั้นตอนในคูมืออยางสมบูรณแบบ  คือ
ปฏิบัติตามไมครบขั้นตอน 
๓- หรือ เขาไมเขาใจขั้นตอนท่ีไดชี้แจงในหนังสือคูมือ  ในกรณีนี้เขาควร
กลับไปหาบริษัทผูผลิตเพื่อขอคําชี้แจงใหชัดเจน    
อิสลามก็เชนกัน  ใครท่ีตองการรับรูเละเขาใจอิสลามอยางแทจริง ก็ตอง
กลับไปสูแหลงท่ีมาของอิสลามอยางถูกตอง   เนื่องจากความรูดานศาสนา
ตองเอาความรูจากผูเชี่ยวชาญดานนี้โดยเฉพาะ    ตัวอยางเชน  คนปวยก็ตอง
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ไปหาหมอ    ใครตองการสรางบานก็ตองไปหาวิศวกร    เปนตน  จะเห็นได
วาทุกเร่ืองตองกลับไปหาผูเชี่ยวชาญของมันเปนการเฉพาะ    
จุดประสงคของขาพเจาในหนังสือเลมนี้คือตองการจะบอกกลาวไปยัง
ผูอานวา   อยาเอาความรูสึกและความคิดเห็นสวนตัวมาเก่ียวของในเร่ือง
ศาสนา   ขาพเจาหวังใหทุกทานอานหนังสือเลมนี้ดวยจุดประสงคของผูซ่ึง
ตองการแสวงหาความสัจธรรม    มิใชเพื่อสืบหาความผิดพลาดหรือ
ขอบกพรอง    ขอใหทานเปนผูอานท่ีพิจารณาขอความตางๆเหลานี้ดวย
สติปญญา  มิใชพิจารณาตามความรูสึกของตัวเอง    มิฉะนั้นแลวทานจะ
เปนผูหนึ่งจากบรรดาผูท่ีอัลลอฮฺทรงตําหนิในโองการอัลลอฮฺ   ความวา : 
“และเมื่อไดถูกกลาวแกพวกเขาวา จงปฏิบัติตามส่ิงท่ีอัลลอฮฺไดทรง
ประทานลงมาเถิดพวกเขาก็กลาววา มิได เราจะปฏิบัติสิ่งท่ีเราไดเห็นบรรดา
บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเทานั้น และแมไดปรากฏวาบรรพบุรุษของ
พวกเขาไมเขาใจสิ่งใด และท้ังไมไดรับแนวทางอันถูกตองก็ตามกระนั้น
หรือ”( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๗๐ )  
เพราะคนท่ีอาศัยอยูในความเจริญและในสังคมท่ีไดรับการพัฒนา   มีเเนว
คิดท่ีอยูบนฐานเเหงตรรกวิทยาเเละสติปญญา คือคนท่ีไมตัดสินใจอยางรีบ
รอนโดยไมใชสติปญญา  คนท่ีไมยอมรับบางเร่ืองเพราะขาดการเรียนรูหรือ
เพราะไมรูจริงเขาจะตอบรับและยอมรับทันทีเมื่อเขาไดรับรูและพึงพอใจ   
และเเนนอนสิ่งนี้จะไมเพียงเเตเปนประโยชนเฉพาะเขาคนเดียวเทานั้น 
เพราะเขามีหนาท่ีท่ีจะตองเผยแพรความรูใหกับผูอ่ืนตอไปดวย ดังนั้นคนใน
สังคมตองไดรับประโยชนไปดวย   ฉะนั้นนี่คือสิ่งจําเปนอยางย่ิงสําหรับผูมี
ความรูท่ีจะตองสอนผูท่ีขาดความรู หรือชวยแนะนําขอ ปรับปรุงแกไขใน
สวนท่ีเขากระทําผิด     
ขาพเจามั่นใจเหลือเกินวา  สิ่งท่ีจะเสนอตอไปนี้ไดครอบคลุมสิ่งตางๆท่ี
กลาวมาขางตนแลว  แตกระนั้นหนังสือเลมนี้ก็มิใชหนังสือท่ีสมบูรณแบบ
อันเนื่องมาจากขาพเจาไมอาจกลาวถึง “ศาสนาอิสลาม” ท้ังหมดไดใน
หนังสือเพียงเลมเดียวเพราะอิสลามคือระบบชีวิตท่ีสมบูรณแบบครอบคลุม
ทุกสิ่งทุกอยางท้ังในดานศาสนาและทางโลก  การท่ีจะพูดถึงเร่ืองราว
ท้ังหมดนั้น คงตองทําหนังสือออกมาอีกหลายเลมจนนับไมถวนเลยทีเดียว  
ฉะนั้นหนังสือเลมนี้จึงมีเพียงแคการชี้แนะในบางประเด็นดานหลักการและ



 

 

14 
มารยาทหลักๆในอิสลาม ซึ่งพอท่ีจะเปนกุญแจสําหรับผูท่ีตองการแสวงหา
ความรูในศาสนาอิสลามได. 
บางคนอาจจะของใจวา  กฎระเบียบท่ีมีอยูในปจจุบันท่ีใชในการพัฒนา
สังคมก็คลายๆกันกับกฎระเบียบท่ีอิสลามนํามามิใชหรือ? เชนนี้แลวเราตอง
พิจารณาวาอะไรคือสิ่งท่ีมากอนระหวางอิสลามกับกฎระเบียบดังกลาว ? 
และแนนอนบทบัญญัติอิสลามยอมมากอน จะเห็นไดวาอิสลามมีกฎเกณฑ
ท่ีไดปฏิบัติกันมาเนิ่นนานมากกวา 15 ศตวรรษ  ฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีมาหลัง
อิสลามซึ่งอาจคลายหรือเหมือนกับท่ีอิสลามก็ถือวาเปนการอางอิงมาจาก
ศาสนาอิสลาม   ซึ่งเปนท่ีรูกันวายุคเเรกๆท่ีอิสลามเขามา ไดมีบุคคลตางศา
สนิกเขามาศึกษาอิสลามและสนใจอิสลามเปนพิเศษ เชนนักบูรพาคดี    ไม
วาพวกเขาเหลานั้นจะมีจุดประสงคท่ีดีหรือไมดีก็ตาม. 
 

 
อับดุลเราะฮฺมาน  บิน อับดุลการีม อัซซีหะฮฺ 

ซาอุดีอารเบีย 
ริยาด / 11535 

รหัสไปรษณีย 59565 
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สาสนอิสลาม 

หลักการขั้นพ้ืนฐานในศาสนาอิสลาม 
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด – ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม – ไดกลาวไวในคร้ังท่ี
ทานประกอบพิธีฮัจญอําลาความวา :  
  “พวกเจารูไหมวาวันนี้เปนวันอะไร    พวกเขาตอบวา อัลลอฮฺและศาสน
ทูตของอัลลอฮฺเทานั้นท่ีรูดี    ทานกลาวตอวา  แทจริงแลววันนี้เปนวันท่ี
อัลลอฮฺทรงหาม    แลวพวกเจารูไหมวาเมืองนี้เปนเมืองอะไร    พวกเขา
ตอบวาอัลลอฮฺและศาสนทูตของทานเทานั้นท่ีรูดี   ทานกลาววา เมืองนี้คือ
เมืองท่ีอัลลอฮฺทรงหาม    แลวพวกเจารูไหมวาเดือนนี้เปนเดือนอะไร  พวก
เขาตอบวา อัลลอฮฺและศาสนทูตของอัลลอฮฺเทานั้นท่ีรูดี   ทานกลาววา 
เดือนนี้คือเดือนท่ีอัลลอฮฺทรงหาม   ทานกลาวตออีกวา  แทจริงแลวอัลลอฮฺ
ทรงหามพวกเจาซึ่งเลือดของพวกเจา  ทรัพยสินของพวกเจา   เกียรติศักด์ิ
ของพวกเจา  ประดุจดังวันนี้ท่ีอัลลอฮฺทรงหาม  ในเดือนนี้   ณ  เมืองแหงนี้”
( เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๕/๒๒๔๗  เลขท่ี ๕๖๘๗ )  
ฉะนั้นหลักขั้นพื้นฐานในอิสลามคือ  คือการรักษาชีวิต  เกียรติศักด์ิ   
ทรัพยสิน    สติปญญา   และเผาพันธุ  ผูออนแอและผูดอยโอกาส   ;  
 อัลลอฮฺไดตรัสถึงการหามขมเหงรังเเกชีวิตมนุษยดวยกัน   ความวา :  
“และพวกเจาอยาฆาชีวิตท่ีอัลลอฮทรงหามไว เวนแตดวยความเท่ียงธรรม . 
( อัลอิสรออฺ ๓๓ )  
 อัลลอฮฺทรงหามการกระทําลวงเกินศักดิ์ศรีคนอ่ืน ในโองการอัลลอฮฺ 
ความวา :  
 “และพวกเจาอยาเขาใกลการผิดประเวณีแทจริงมันเปนการลามกและทาง
อันชั่วชา” ( อัลอิสรออฺ ๓๒ )  
 อัลลอฮฺทรงหามการกระทําท่ีสรางความเสียหายใหกับทรัพยสินเงินทอง  
ในโองการอัลลอฮฺ    ความวา :  
“และพวกเจาจงอยากินทรัพย สมบัติของพวกเจา ระหวางพวกเจาโดยมิชอบ 
. 
( อัลบะเกาะเราะอฺ ๑๘๘ )  
 อัลลอฮฺทรงหามทุกการกระทําท่ีสรางความเสื่อมเสียเเกสติปญญา ใน
โองการอัลลอฮฺ   ความวา : 
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“ผูศรัทธาท้ังหลาย! ท่ีจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตว
บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน 
ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสียเพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ”( 
อัลมาอิดะฮฺ ๙๐ )  
 และอัลลอฮฺไดทรงหามทําลายเผาพันธุมนุษย  ในโองการอัลลอฮฺ  ความ
วา : 
“และ เมื่อเขาใหหลังไปแลว เขาก็เพียรพยายามในแผนดิน เพื่อกอความ
เสียหายในนั้นและทําลายพืชผล และเผาพันธุและอัลลอฮฺนั้นไมทรงชอบ
การกอความเสียหาย” ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๐๕ )  
 สวนเร่ืองสิทธิผูออนแอท่ีควรไดรับในทัศนะอิสลาม  อัลลอฮฺเจาได
ประกาศเก่ียวกับเร่ืองนี้ในหลายๆโองการดังตอไปนี้ 
1. สิทธิของพอเเม  
 อัลลอฮฺไดตรัสความวา :  
“และ พระเจาของเจาบัญชาวา พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใดนอกจากพระองค
เทานั้นและจงทําดีตอบิดามารดา  เมื่อผูใดในท้ังสองหรือท้ังสองบรรลุสูวัย
ชราอยูกับเจา ดังนั้นอยากลาวแกท้ังสองวา อุฟ ! และอยาขูเข็ญทานท้ังสอง 
และจงพูดแกทานท้ังสองดวยถอยคําท่ีออนโยน”( อัลอิสรออฺ ๒๓-๒๔ )  
2. สิทธิของ เด็กกําพรา 
อัลลอฮฺไดตรัส   ความวา : 
“ดังนั้นสวนเด็กกําพราเจาอยาขมขี่” ( อัฎฎฮา ๙ )  
พระองคไดประกันความคงอยูของทรัพยสินเด็กกําพราโดยตรัส  ซึ่งความ
วา : 
“และจงอยาเขาใกลทรัพยสมบัติของเด็กกําพรา นอกจากดวยวิถีทางท่ีดีย่ิง. 
( อัลอันอาม ๑๕๒ )  
3. สิทธิของลูกๆในครอบครัว 
อัลลอฮฺตรัส   ความวา :  
“และอยาฆาลูกของพวกเจา เนื่องจากความจน เราเปนผูใหปจจัยยังชีพแก
พวกเจา และแกพวกเขา” ( อัลอันอาม ๑๕๑ )  
4. สิทธิของคนปวย 
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  -ขอความสันติจงมีเเดทาน- ไดกลาวความวา :  
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 “จงปลดปลอยทาสใหเปนอิสระ  จงชวยเหลือคนยากจน และ เย่ียมเยียนคน
ปวย” 
5. สิทธิคนชรา 
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  -ขอความสันติจงมีเเดทาน- ไดกลาวความวา :  
 “เขาคนนั้นไมใชพวกฉัน ถาเขาไมเคารพผูใหญ  ไมเมตตาเด็กเล็ก  ไม
ชักชวนใหคนทําความดี  และละท้ิงความชั่ว” 
6. สิทธิของคนที่ตกทุกขและตองการความชวยเหลือ 
อัลลอฮฺตรัส   ความวา :  
“และสวนผูเอยขอนั้น เจาอยาตวาดขับไล”( อัฎฎฮา ๑๐ )  
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ดานจิตใจในทัศนะอิสลาม 

ศาสนาอิสลาม คือ ศาสนาหนึ่งท่ีนําเอาหลักการและความเชื่อมั่นมามอบให
ผูนับถือไดเคารพศรัทธาและปฏิบัติตาม และชักชวนใหปฏิบัติตาม โดยไมมี
การบังคับ   จากโองการของอัลลอฮฺ ความวา : 
“ไมมีการบังคับใด (ใหนับถือ) ในศาสนา อิสลาม แนนอน ความถูกตองนั้น
ไดเปนท่ีกระจางแจงแลวจากความผิด ดังนั้นผูใดปฏิเสธศรัทธาตอ อัฏ-
ฏอฆูต(หมายถึงปฏิเสธท่ีจะปฏิบัติตามคําชี้นําของซัยฏอน) และศรัทธา
ตออัลลอฮฺแลว แนนอนเขาไดยึดหวงอันมั่นคงไวแลว โดยไมมีการขาดใด 
ๆ เกิดขึ้นแกมัน และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู”( อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ๒๕๖ )  
อิสลามไดแนะนําใหผูนับถืออิสลามทําการเผยแพรศาสนานี้ดวยวิธีทางท่ี
เปยมดวยการกระทําท่ีสงางามท่ีสุด  อัลลอฮฺไดตรัส  ความวา : 
“จงเรียกรองสูแนวทางแหงพระเจาของสูเจาโดยสุขุม และการตักเตือนท่ีดี 
และจงโตแยงพวกเขาดวยสิ่งท่ีดีกวา”( อันนะฮฺลุ ๑๒๕ )  
ฉะนั้น การยอมรับดวยดี คือสิ่งสําคัญย่ิงในมุมมองอิสลาม   เพราะการ
ปฏิบัติตามเนื่องจากการบังคับ  ทําใหผูถูกบังคับกลาวดวยวาจาโดยไมตรง
กับสิ่งท่ีอยูในใจเขา   เพราะเชนนี้คือการนิฟากคฺ ( การบิดพล้ิวเเละกลับ
กลอก ) ซึ่งอิสลามถือวา ไมสนับสนุนและจัดใหอยูในกลุมการงานท่ี
รายแรงกวากุฟุรฺ(ปฏิเสธศาสนา )  
อัลลอฮฺไดตรัส   ความวา : 
“แทจริงบรรดามุนาฟกนั้นอยูในชั้นตํ่าสุดจากนรก และเจาจะไมพบผู
ชวยเหลือใด ๆ สําหรับพวกเขาเปนอันขาด”( อันนิซาอฺ ๑๔๕ )  
 
การเคารพภักดีตอพระองคอัลลอฮฺในทัศนะอิสลาม 
อิสลามไดบัญญัติแนวทางการเคารพภักดี หลายดานดวยกัน  ไมวาจะเปน
ดานวาจา  การกระทํา   และการเชื่อมั่น    สวนการเคารพภักดีดานความ
เชื่อมั่นอิสลามไดเสนอหลักการศรัทธา  ซึ่งมีหาประการดังนี้ : 
 
 การศรัทธาตอ องคอัลลอฮฺ 
เปนการใหความเอกภาพเเดองคอัลลอฮฺ  ใน สามขอดังนี้ 
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-การใหเอกภาพตอองคอัลลอฮฺในความเปนพระผูเปนเจาของพระองค   คือ 
การยอมรับวาอัลลอฮฺทรงมีจริง   พระองคคือผูทรงเอกะ  และพระองค
เทานั้นเปนผูทรงสรางสรรพสิ่งท้ังหลายบนโลกนี้   และพระองคเทานั้นคือ
ผูบริหารและผูมีสิทธิในการครองสรรพสิ่งดังกลาว    พระองคคือผูทรง
สรางเพียงพระองคเดียว     ทุกอยางจะอยูในความตองการของพระองค    
ทุกอยางจะไมเกิดขึ้นนอกเสียจากวาพระองคตองการใหเกิดเทานั้น. อัลลอฮฺ
ตรัส   ความวา :  
“พึงรูเถิดวาการสรางและกิจการท้ังหลายนั้นเปนสิทธิของพระองคเทานั้น 
มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺพระผูเปนพระเจาแหงสากลโลก”(อัลอะอฺรอฟ 54 )  
อัลลอฮฺไดอธิบายเ ก่ียวกับความเอกภาพของพระองคพรอมเนนวา  
นอกเหนือจากพระองคไมมีใครอีกแลว  อัลลอฮฺตรัส   ความวา :  
“อัลลอฮฺ มิไดทรงต้ังผูใดเปนพระบุตรและไมมีพระเจาอ่ืนใดคูเคียงกับ
พระองค ถาเชนนั้นพระเจาแตละองคก็จะเอาส่ิงท่ีตนสรางไปเสียหมด และ
แนนอนพระเจาบางพระองคในหมูพวกเขาก็จะมีอํานาจเหนือกวาอีกบาง
องค  มหาบริสุทธิ์ย่ิงแหงอัลลอฮฺ ใหพนจากท่ีพวกเขากลาวหา”( อัลมุอฺมินูน 
๙๑ )  
-  การใหเอกภาพเเดพระองคในเร่ืองการเคารพภักดีตอพระองค  คือการ
เชื่อมั่นวา  อัลลอฮฺเทานั้นคือพระผูเปนเจาท่ีแทจริง   ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากพระองค    ไมมีพระเจาองคใดท่ีสมควรไดรับการเคารพภักดีอีก
แลว   ไมมีการมอบหมายนอกจากกับพระองคเทานั้น  ไมมีการวิงวอนขอ
นอกจากจากพระองคเทานั้น   ไมมีการขอความชวยเหลือในยามตกทุกข
ยกเวนจากพระองคเทานั้น  ไมมีการตอบรับเพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายใดๆ
นอกจากพระองคเทานั้น   ไมมีการสาบานใดๆนอกจากกับพระองคเทานั้น    
ทุกการกระทําดานศาสนกิจตองมอบหมายไปยังพระองคเทานั้น   อัลลอฮฺ
ตรัส    ความวา : 
“ และเรามิไดสงศาสนทูตอัลลอฮฺคนใดกอนหนาเจานอกจากเราไดวะฮีแก
เขาวา แทจริงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากขา ดังนั้นพวกเจาจงเคารพภักดีตอ
ขา” 
( อัลอัมบิยาอฺ ๒๕ )    
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-การใหเอกภาพตอพระองคในพระนามและคุณลักษณะตางๆของพระองค   
หมายถึง  การเชื่อมั่นวา  อัลลอฮฺทรงมีนามเรียกท่ีดีงาม  มีคุณลักษณท่ีสูงสง   
พระองคเปนผูบริสุทธิ์สะอาดจากความบกพรองท้ังมวล .   
พระองคไดตรัส   ความวา : 
“และอัลลอฮฺนั้นมี บรรดาพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวกเจาจงเรียกหา
พระองคดวยพระนามเหลานั้นเถิด และจงปลอยบรรดาผูท่ีทําใหเฉ ใน
บรรดาพระนามของพระองคเถิด พวกเขานั้นจะถูกตอบแทนในส่ิงท่ีพวก
เขากระทํา” 
( อัลอะอฺ รอฟ ๑๘๐ )  
เราศรัทธาตอคุณลักษณะของอัลลอฮฺ พระองคไมทรงเหมือนกับลักษณะส่ิง
ตาง ๆ ท่ีมีขึ้นมาใหม    พระองคบริสุทธิ์ เ เละปราศจากการอธิบายถึง
คุณลักษณะของพระองค   หรือ การปฏิเสธคุณลักษณะของพระองค  หรือ 
การ เปรียบเทียบคุณลักษณะของพระองคกับส่ิงท่ีถูกสรางท้ังมวล   อัลลอฮฺ
ตรัส    ความวา : 
“ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคเปนผูทรงไดยิน ผูทรงเห็น” 
( อัซซูรอ ๑๑ )  
 
 การศรัทธาตอ บรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค ( เทวทูต )  
คือ  การศรัทธาวา  อัลลอฮฺทรงมีบรรดามะลาอิกะฮฺมากมาย  ไมมีใครรู
จํานวนของพวกเขานอกจากอัลลอฮฺเทานั้น   พวกเขาจะปฏิบัติตามคําสั่ง
ของอัลลอฮฺในการบริหารและรักษาจักรวาลนี้   ตลอดจนสรรพสิ่งท้ังหลาย
ตามท่ีอัลลอฮฺไดกําหนดมาแลว ( ดู อิฆอซาตุล ละฮฺฟาน ๒/๑๒๐ ) พวกเขา
ถูกมอบหนาท่ีเพื่อบริหารฟากฟาและเเผนดินนี้   ทุกๆความเคล่ือนไหวใน
โลกนี้เปนหนาท่ีของพวกเขาดังท่ีอัลลอฮฺประสงคจะใหเปน   อัลลอฮฺได
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
“แลวพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) ผูบริหารกิจการ”  
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอานอีก ความวา : 
“ขอสาบานตอมะลาอิกะฮฺ ผูจัดสรรการงาน”( อัซซาริยาต ๔ )  
บรรดามะลาอิกะฮฺถูกสรางขึ้นมาจากรัศมี   ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ – ขอ
ความสันติจงมีเเดทาน -   กลาว ความวา :  
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  “มะลาอิกะฮฺถูกสรางมาจากเเสงรัศมี   สวนญินถูกสรางมาจากเปลวไฟ   
สวนอาดัม( มนุษย ) ถูกสรางมาจากสิ่งท่ีไดอธิบายไป(ดิน)”( เศาะฮีฮฺ มุสลิม 
๔/๒๒๙๔ เลขท่ี ๒๙๙๖  )  
พวกเขาถือไดวาเปนสิ่งเรนลับ  มองเห็นกับตาไมได  แตอัลลอฮฺก็ทรงให
ลักษณะพิเศษแกพวกเขาคือ พวกเขาสามารถท่ีจําแลงรางเปนสิ่งอ่ืนซึ่ง
สามารถมองเห็นได    ดังท่ีอัลลอฮฺไดเเจงใหเราทราบถึงเร่ืองราวของญิบ
รีลคร้ันไปพบพระนางมัรยัมในลักษณะท่ีเขาจําแลงเปนมนุษย   อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
 “แลวนางไดใชมาน ก้ันใหหางพนจากพวกเขาแลวเราไดสงวิญญาณของ
เรา (ญิบรีล) ไปยังนางแลวเขาไดจําแลงตนแกนาง ใหเปนชายอยางสมบูรณ   
นางกลาววา “แทจริงฉันขอความคุมครองตอพระผูทรงกรุณาปรานีใหพน
จากทาน หากทานเปนผูยําเกรง    เขา (ญิบรีล) กลาววา “แทจริงฉันเปนเพียง
ทูตแหงพระเจาของเธอ เพื่อฉันจะใหลูกชายผูบริสุทธิ์แกเธอ” ( มัรยัม ๑๗ -
๑๙ )  
 “ทานศาสนทูตอัลลอฮฺไดเห็นญิบรีลมาแลวคร้ังหนึ่งในลักษณะด้ังเดิมของ
เขาท่ีไดถูกสรางมา    ซึ่งเขามีปก ๖๐๐ ปก  ปดบังฟากฟาเนื่องจากความ
ย่ิงใหญของเขา”  ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๔/๑๘๔๐ เลขท่ี ๔๕๗๕ )  
ฉะนั้นบรรดามะลาอิกะฮฺดังกลาวจะมีปกสอง หรือ สาม หรือ มากกวานั้น  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
“บรรดาการสรรเสริญเปน ของอัลลอฮฺผูทรงสรางชั้นฟาท้ังหลายและ
แผนดิน  ผูทรงแตงต้ังมะลาอิกะฮฺใหเปนผูนําขาว ผูมีปกสอง สาม และส่ี 
ทรงเพิ่มในการสรางตามท่ีพระองคทรงประสงค” ( ฟาฏีร ๑ )   
สวนเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับพวกเขาถือวาเปนความลับท่ีอัลลอฮฺรับรูเพียงผูเดียว  
วันเวลาของพวกเขาคือ การรําลึกถึงอัลลอฮฺ  หรือการกลาวสรรเสริญใน
ความบริสุทธิ์ของพระองค  หรือ การกลาวยกยองพระองคเทานั้น  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
“พวกเขาจะแซซองสดุดีพระองคในเวลากลางคืน และกลางวัน โดยไมขาด
ระยะ” ( อัลอัมบิยาอฺ ๒๐ )  
อัลลอฮฺทรงสรางบรรดามะลาอิกะฮฺเพื่อทําการภักดีตอพระองค  อัลลอ
ฮฺคตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา :  
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“อัล-มะซีหนั้นจะไมหย่ิงเปนอันขาดท่ีจะเปนบาวของอัลลอฮฺ และมลาอิ
กะฮผูใกลชิด (พระองค) ก็ไมหย่ิงดวย( อันนิซาอฺ ๑๗๒ )  
พวกเขาคือ ทูตท่ีทําหนาท่ีระหวางพระองคกับบรรดาศาสนทูตของ
พระองค”   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
“อัรรูห (เทวทูตอัลลอฮฺ มีนามวา อัรรูห ) ผูซื่อสัตย ไดนํามันลงมา    ยัง
หัวใจของเจาเพื่อเจาจักไดเปนผูตักเตือนคนหนึ่ง   เปนภาษาอาหรับอันชัด
แจง” 
( อัซซุอะรออฺ ๑๙๓-๑๙๕ )  
หนาท่ีของพวกเขา คือ ปฏบิติทําทุกการงานท่ีอัลลอฮฺทรงบัญชาใหปฏิบัติ
ตาม   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
“พวกเขาจะกลัวพระเจาของพวกเขา ผูทรงอํานาจเหนือพวกเจา ปฏิบัติตาม
สิ่งท่ีพวกเขาถูกบัญชา”( อันนะฮฺลุ ๕๐ )  
พวกเขาไมใชลูกของพระองคอัลลอฮฺ  ท่ีเราควรเคารพหรือรักพวกเขา 
อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
“และพวกเขา (มุชริกูน) กลาววา พระผูทรงกรุณาปรานีทรงยึดมะลาอิกะฮฺ
เปนพระบุตร มหาบริสุทธิ์แหงพระองค แตวาพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) เปน
บาวผูมีเกียรติ  พวกเขาจะไมชิงกลาวคําพูดกอนพระองค และพวกเขา
ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค”( อัลอัมบิยาอฺ ๒๖-๒๗ )   
พวกเขาไมคลายคลึงอัลลอฮฺและ ไมไดเปนผูรวมมือกับพระอฃค  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
“และ เขาจะไมใชพวกเจาใหยึดเอามะลาอิกะฮฺและบรรดาศาสดาเปนพระ
เจา เขาจะใชพวกเจาใหปฏิเสธศรัทธา หลังจากท่ีพวกเจาเปนผูนอบนอม
แลวกระนั้นหรือ?”( อาละอิมรอน ๘๐ )  
อัลลอฮฺไดทรงต้ังชื่อพวกเขาและแบงภาระหนาท่ี  สวนหนึ่งท่ีอัลลอฮฺเเจง
ใหเราทราบคือ  
- ญิบรีล   ( ขอความสันติจงประสบเเดเขาดวยเถิด ) รับหนาท่ีเปนผูรับ
โองการจากอัลลอฮฺ  ( วะฮฺยู )  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา :  
“อัรรูห (เทวทูตอัลลอฮฺ มีนามวา อัรรูห ) ผูซื่อสัตย ไดนํามันลงมายังหัวใจ
ของเจาเพื่อเจาจักไดเปนผูตักเตือนคนหนึ่ง” ( อัซซุอะรออฺ )  
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- มีกาอีล  (ขอความสันติจงประสบเเดเขาดวยเถิด ) รับหนาท่ีดูเเลฝนและ
พืชพันธุ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
“ใครท่ีเปนศัตรูตออัลลอฮฺ และมะลาอิกะฮฺของพระองค และบรรดาศาสน
ทูตของพระองคและเปนศัตรูตอญิบรีล และมีกาอีลนั้น แทจริงอัลลอฮฺ ทรง
เปนศัตรูแกผูปฏิเสธศรัทธาท้ังหลาย”( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๙๘ )  
- มะลิกุลเมาตฺ  ( รับหนาท่ีเปนผูเอาชีวิตมนุษย ) อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน   ความวา : 
“จงกลาวเถิดมุฮัมมัด มะลักผูปลิดชีวิต ผูไดรับมอบหมายเก่ียวกับพวกทาน 
จะปลิดชีวิตของพวกทาน แลวพวกทานจะถูกนํากลับไปยังพระเจาของพวก
ทาน” ( อัซซัจดะฮฺ ๑๑ )  
- อิสรอฟล  รับหนาท่ีเปนผู เปาสังขในวันฟนคืนชีพ  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
“ดังนั้นเมื่อสังขได ถูกเปาขึ้น ดังนั้นจะไมมีความสัมพันธทางเครือญาติ
ระหวางพวกเขาในวันนั้น และพวกเขาจะไมไตถามซ่ึงกันและกัน” ( อัลมุอฺ
มินูน ๑๐๑ )  
- มาลิก  รับหนาท่ีเปนผูเฝาประตูนรก อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   
ความวา : 
“และ พวกเขาจะรองเรียกขึ้นวา โอมาลิก (ยามเฝาประตูนรก) โปรดใหพระ
เจาของทานจัดการใหเราตายเสียเถิด เขา (มาลิก) จะกลาววา แทจริง
สวนมากของพวกเจาเปนผูพํานักอยูตลอดไป” ( อัซซุครุฟ ๗๗ )  
-  อัซซะบานียะ   พวกเขาคือผูรับหนาท่ีลงโทษชาวนรก  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน   ความวา :  
 “แลวใหเขาเรียกท่ีประชุมของเขา   เราก็จะเรียกผูคุมนรก”( อัลอะลัก ๑๗-
๑๘ )  
- มะลาอิกะฮฺท่ีอยูกับมนุษย โดยปกติแลวมนุษยทุกคนจะมีสองมะลาอิกะฮฺ  
มะลักหนึ่งจะจดบันทึกการงานท่ีดี  อีกมะลักหนึ่งจะจดบันทึกเตการงานท่ี
ไมดี  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
“จงรําลึกขณะท่ีมะลาอิกะฮฺผูบันทึกสองทานบันทึก ทานหนึ่งนั่งทางขาง
ขวา และอีกทานหนึ่งนั่งทางขางซาย     ไมมีคําพูดคําใดท่ีเขากลาวออกมา 
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เวนแตใกล ๆ เขานั้นมี (มะลัก) ผูเฝาติดตาม ผูเตรียมพรอม (ท่ีจะบันทึก)”( 
ก็อฟ ๑๗-๑๘ )  
-  ริฏวาน  ผูเฝาประตูสวรรค  และมะลาอิกะฮฺอ่ืนท่ีรับหนาท่ีเพื่อปกปอง
และดูเเลมนุษย  เปนตน  ซึ่งจะถูกกลาวในคุมภีรกุรอานและวัจนะทานศา
สนทูต    สวนบางมะลาอิกะฮฺท่ีไมอัลลอฮฺไมทรงแจงใหเราทราบ  เราก็
จําตองศรัทธาตอพวกเขาท้ังหมด. 
ประโยชนของการศรัทธาตอบรรดามะลาอิกะฮฺ : 
1. ไดทราบถึงความย่ิงใหญ  ความเกรียงไกร  และความรับรูของอัลลอฮฺ
ตอทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้  เพราะความย่ิงใหญของจักรวาลนี้บงบอกถึง
ความย่ิงของผูสรางมัน 
2. เนนใหเรากระทําความดี  หลีกเล่ียงความชั่ว  ท้ังเวลาลับและเวลา
เปดเผย   เนื่องจากมนุษยรูวามีมะลาอิกะฮฺกําลังจับจองและสังเกตการ
กระทําและการพูดของเขาอยู    
3. หลีกเล่ียงการตกหลุมเร่ืองไรสาระและผิดพลาด  ซึ่งสวนมากคนท่ีไม
เชื่อในสิ่งเรนหลับจะตกหลุมนี้เสมอ  
4. ความเมตตาและความเอาใจใสของอัลลอฮฺตอบาวซึ่งไดทรงมอบมาย
หนาท่ีใหกับบรรดามะลาอิกะฮฺเพื่อดูเเลและบริหารกิจการมนุษย . 
 
 การศรัทธาตอคัมภีร  
คือ การเชื่อวา อัลลอฮฺทรงประทานคัมภีรลงมาจากฟากฟาจากพระองคเอง
มายังศาสนทูตของพระองค เปนสารสําหรับมนุษย    ซึ่งมีเนื้อหาแหงสัจ
ธรรม    ใหความเอกภาพเเดพระองคท้ังในดานความเปนพระเจาของ
พระองคเองหรือ ดานการภักดีตอพระองคหรือ ดานพระนามตางๆของ
พระองค  และดานคุณลักษณะของพระองค   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน  ความวา : 
“โดยแนนอนเราไดสง บรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺของเราพรอมดวยหลักฐาน
ท้ังหลายอันชัดแจงและเราไดประทาน คัมภีรและความยุติธรรมลงมาพรอม
กับพวกเขาเพื่อมนุษยจะไดดํารงอยูบนความ เท่ียงธรรม” ( อัลฮะดีด ๒๕ )  
มุสลิมทุกคนตองศรัทธาตอบรรดาคัมภีรท่ีลงจากฟากฟาท้ังหมดกอนกุ
รอาน    ซึ่งเปนบรรดาคัมภีรท่ีมาจากอัลลอฮฺท้ังหมด   แตหลังจากคัมภีรกุ
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รอานไดประทานลงมาคัมภีรเหลานั้นก็ไมมีการปฏิบัติตามอีกแลว  เพราะ
คัมภีรเหลานั้นไดถูกประทานลงมาในชวงเวลาหนึ่งและสําหรับชนกลุม
หนึ่งเทานั้น    บรรดาคัมภีรท่ีวานี้คือ  
1. คัมภีรของทานศาสนทูตอับราฮัมและโมเสส – ขอความสันติจงประสบ
เเดทานท้ังสอง -  ซึ่งกุรอานไดอธิบายบางสวนของหลักคําสอนในคัมภีรนี้
วา  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
“หรือวาเขามิไดรับขาวคราวท่ีมีอยูในคัมภีรของมูซา   และ (ในคัมภีรของ) 
อิบรอฮีม ผูซ่ึงปฏิบัติตามสัญญาอยางครบครัน   วาไมมีผูแบกภาระคนใดท่ี
จะแบกภาระของผูอ่ืนได  และมนุษยจะไมไดอะไรเลย นอกจากสิ่งท่ีเขาได
ขวนขวายเอาไว     และแทจริงการขวนขวายของเขาก็จะไดเห็นในไมชา   
แลวเจาก็จะไดรับการตอบแทนดวยการตอบแทนท่ีครบถวนสมบูรณ”( อัน
นัจมฺ ๓๖-๔๑ )  
2. เตารอตฺ   : คือ คัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีไดประทานใหกับศาสนทูตโมเสส  
อัลลอฮฺตรัสในกุรอาน   ความวา : 
“แทจริงเราไดใหอัต-เตารอตลงมา โดยท่ีในนั้นมีขอแนะนําและแสงสวาง 
ซึ่งบรรดาศาสดาท่ีสวามิภักดิ์ไดใชอัต-เตารอตตัดสินบรรดาผูท่ีเปนยิว และ
บรรดาผูท่ีรูแลวในอัลลอฮฺ และนักปราชญท้ังหลายก็ไดใชอัต-เตารอต 
ตัดสินดวย เนื่องดวยสิ่งท่ีพวกเขาไดรับมอบหมายใหรักษาไว (นั่นคือ) 
คัมภีรของอัลลอฮฺ และพวกเขาก็เปนพยานยืนยันในคัมภีรนั้นดวย ดังนั้น
พวกเจา จงอยากลัวมนุษยแตจงกลัวขาเถิด และจงอยาแลกเปล่ียนบรรดา
โองการของขากับราคาอันเล็กนอยและผูใดท่ีมิไดตัดสินดวยสิ่งท่ีอัลลอฮฺได
ทรงประทานลงมาแลว ชนเหลานี้แหละคือผูปฏิเสธการศรัทธา” ( อัลมาอิ
ดะฮฺ ๔๔ )  
ในคัมภีรอัลกุรอานไดอธิบายถึงบางเร่ืองท่ีไดกลาวมาในคัมภีรเตารอตฺ  
อาทิ  การอธิบายถึงคุณลักษณะของทานศาสนทูตมุฮัมมัด  ศ็อลลัลฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม   ซ่ึงผูไมหวังดีพยายามท่ีจะบิดบังเร่ืองนี้มาตลอด  อัลลอฮฺไดตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
“มุฮัมมัดเปนศาสนทูตอัลลอฮฺ และบรรดาผูท่ีอยูรวมกับเขา เปนผูเขมแข็ง
กลาหาญตอพวกปฏิเสธศรัทธา เปนผูเมตตาสงสารระหวางพวกเขาเอง เจา
จะเห็นพวกเขาเปนผูรุก๊ัวะอฺ ผูสุูด(ผูโคงคํานับ เเละผูกราบในยามละหมาด 
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) โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค) 
เคร่ืองหมายของพวกเขาอยูบนใบหนาของพวกเขาเนื่องจากรองรอยแหง
การสุูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาท่ีมีอยูในอัตเตารอต” ( อัลฟตฮฺ ๒๙ )  
อีกท้ัง อัลกุรอานไดกลาวถึงบางสวนของบทบัญญัติท่ีมีอยูคัมภีรเตารอตฺ   
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
“และ เราไดบัญญัติแกพวกเขาไวในคัมภีรนั้นวา ชีวิตดวยชีวิต และตาดวย
ตา และจมูกดวยจมูก และหูดวยหู และฟนดวยฟนและบรรดาบาดแผลก็ให
มีการชดเชยเย่ียงเดียวกัน และผูใดใหการชดเชยนั้นเปนทาน มันก็เปนสิ่งลบ
ลางบาปของเขา และผูใดมิไดตัดสินดวยสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดทรงประทานลง
มาแลว ชนเหลานี้แหละคือผูอธรรม”( อัลมาอิดะฮฺ ๔๕ )  
3. อัซซะบูรฺ : คือพระคัมภีรท่ีไดประทานใหกับทานศาสนทูตดาวูด   
อัลลอฮฺ ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
“และเราไดให ซะบูรฺ แกดาวูด” ( อันนิซาอฺ ๑๖๓ )  
4. อัลอินญีล คือพระคัมภีรอันบริสุทธิ์ไดประทานลงมาใหกับทานศาสน
ทูตอีซา ( เยซูคริสต ) อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
“และ เราไดใหอีซาบุตรของมัรยัมตามหลังพวกเขามาในฐานะผูยืนยันส่ิงท่ี
อยูเบ้ืองหนาเขาคือ อัต-เตารอตและเราไดใหอัล-อินญีลแกเขา ซ่ึงในนั้นมี
คําแนะนําและแสงสวาง และเปนท่ียืนยันส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหนามัน คืออัต-เตา
รอต และเปนคําแนะนํา และคําตักเตือนแกผูยําเกรงท้ังหลาย” ( อัลมาอิดะฮฺ 
๔๖ )  
พระคัมภีรกุรอานไดเลาถึงเร่ืองราวบางสวนท่ีถูกกลาวในพระคัมภีรเตารอตฺ
และอัลอินญีล    ตัวอยางเชน  กลาวถึงขาวดีเก่ียวกับการมาของทานศาสน
ทูตมุฮัมมัด (ขอความสันติจงประสบแดทาน)อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
“และการเอ็นดูเมตตาของ ขานั้น กวางขวางท่ัวทุกสิ่งซึ่งขาจะกําหนดมัน
ใหแกบรรดาผูท่ียําเกรง และชําระซะกาต และแกบรรดาผูท่ีพวกเขาศรัทธา
ตอบรรดาโองการของเรา  คือบรรดาผูปฏิบัติ ตามศาสนทูตอัลลอฮฺผูเปน
ศาสดาท่ีเขียนอานไมเปนท่ีพวกเขา พบเขาถูกจารึกไว ณ ท่ีพวกเขา ท้ัง
ในอัต-เตารอต และในอัล-อินญีลโดยท่ีเขาจะใชพวกเขาใหกระทําในส่ิงท่ี
ชอบและหามพวกเขามิใหกระทําในสิ่งท่ีไมชอบและ จะอนุมัติใหแกพวก
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เขาซึ่งสิ่งดี ๆ ท้ังหลาย และจะใหเปนท่ีตองหามแกพวกเขา ซึ่งสิ่งท่ีเลว
ท้ังหลาย และจะปลดเปล้ืองออกจากพวกเขา ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและ
หวงคอท่ีปรากฏอยูบนพวกเขา” 
( อัลอะอฺ รอฟ ๑๕๖-๑๕๗ )  
อยางเชน การกลาวถึงการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ  เพื่อเชิดชูนามอัลลอ
ฮฺอันสูงสง    ซึ่งการตอสูในลักษณะนี้ ( ญิฮาด ) ไมเพียงแตมีในอิสลาม
เทานั้น ทวามีการบอกกลาวถึงมันในหลักคําสอนของศาสนาอ่ืนๆแหง
ฟากฟาดวย   กอนท่ีอัลกุรอานจะถูกประทานลงมา  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
“แทจริงอัลลอฮฺนั้นไดทรงซื้อแลวจากบรรดาผูศรัทธา ซึ่งชีวิตของพวกเขา
และทรัพยสมบัติของพวกเขา โดยพวกเขาจะไดรับสวนสวรรคเปนการตอบ
แทน พวกเขาจะตอสูในทางของอัลลอฮฺแลวพวกเขาก็จะฆาและถูกฆา เปน
สัญญาของพระองคเองอยางแทจริง ซึ่งมีอยูในคัมภีรเตารอต อินญีล และกรุ
อาน และใครเลาจะรักษาสัญญาของเขาใหดีย่ิงไปกวาอัลลอฮฺ ดังนั้น พวก
ทานจงชื่นชมยินดีในการขายของพวกทานเถิด ซึ่งพวกทานไดขายมันไป 
และนั่นคือชัยชนะอันใหญหลวง”( อัตเตาบะฮฺ ๑๑๑ )  
๕- อัลกุรอาน  คือพระคัมภีรท่ีจําตองศรัทธาวา  คือโองการของอัลลอฮฺ  ถูก
ประทานลงมาโดยสื่อผานญิบรีลถึงทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม  ดวยภาษาอาหรับอยางชัดเเจง  
อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
“อัรรูห (เทวทูตอัลลอฮฺ มีนามวา อัรรูห ) ผูซื่อสัตย ไดนํามันลงมายังหัวใจ
ของเจาเพื่อเจาจักไดเปนผูตักเตือนคนหนึ่ง  เปนภาษาอาหรับอันชัดแจง . 
 ( อัซซุอะรออฺ ๑๙๓-๑๙๕ )  
ซ่ึงพระคัมภีรกุรอานจะมีความเเตกตางกับบรรดาคัมภีรอ่ืนๆดังนี้ :  
1.  กุรอาน คือ คัมภีรลาสุดเปนสักขีพยานใหกับคัมภีรอ่ืนจากฟากฟากอน
กุรอาน   ไมมีการดัดแปลงแกไขแตประการใดในเร่ืองการใหความเอกภาพ
และการแสดงความภักดีตอพระองคอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
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“และเราไดใหคัมภีร ลงมาแกเจาดวยความจริงในฐานะเปนท่ียืนยันคัมภีรท่ี
อยูเบ้ือง หนามันและเปนท่ีควบคุมคัมภีร(เบ้ืองหนา) นั้น”( อัลมาอิดะฮฺ ๔๘ 
)  
2. อัลกุรอานไดยกเลิกคําสั่งสอนท่ีไดถูกกลาวมาในคัมภีรกอนๆ  อัน
เนื่องจากวา  กุรอานไดครอบคลุมทุกหลักสั่งสอนของพระเจาและ
บทบัญญัติของพระองค ซึ่งถือวาเปนคัมภีรเลมลาสุดท่ีคงอยูชั่วนิรันดรและ
เหมาะสมกับทุกกาลเวลาและทุกสถานท่ี  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   
ความวา : 
“วันนี้ขาไดให สมบูรณแกพวกเจาแลว ซ่ึงศาสนาของพวกเจาและขาไดให
ครบถวนแกพวกเจาแลว ซึ่งความกรุณาเมตตาของขา และขาไดเลือก
อิสลามใหเปนศาสนาแกพวกเจาแลว”( อัลมาอิดะฮฺ ๓ )  
3. กุรอานไดถูกประทานลงมาเพื่อมนุษยทุกคนไมเวนใคร  ไมใชเฉพาะ
ชนกลุมหนึ่งเทานั้น  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา :  
“อะลีฟ ลาม รอ คัมภีรท่ีเราไดประทานลงมาแกเจา เพื่อใหเจานํามนุษยออก
จากความมืดมนท้ังหลาย สูความสวาง  ดวยอนุมัติของพระเจาของพวกเขา. 
( อิบรอฮีม ๑ )  
สวนคัมภีรอ่ืนๆนอกจากกุรอานหากมีอะไรท่ีเหมือนกันในดานรากฐานแท
ของศาสนา ก็เปนเพียงคําสั่งสอนท่ีกลาวเฉพาะคนท่ีเปนกลุมเปาหมาย
เทานั้น  ฉะนั้นจะเห็นไดวา คําสั่งสอนดังกลาวก็แคสําหรับชนเหลานั้นเอง  
ในสมัยของพวกเขาโดยไมสามารถทําการเผยแผใหกับคนอ่ืนได   ทานมูซา 
( โมเสส ) (ขอความสันติจงประสบแดทาน) ไดกลาวใน ไบเบ้ิล มาตตา 
๑๕/๒๔ ความวา :  
 “ฉันไมถูกสงมานอกจากสําหรับคนโงเงาหลงใหลจากพวกอิสราเอล
เทานั้น”  
4.  กุรอานเปนคัมภีรท่ีตองแสดงการภักดีดวยการอานและทองมัน  ทานศา
สนทูตมุฮัมมัดกลาว ความวา : “คนใดท่ีอานแคอักษรเดียวในคัมภีรกุรอาน
เขายอมไดหนึ่งการตอบแทน  และหน่ึงการตอบแทนท่ีวานี้เทากับสิบเทา
ของมัน   ฉันไมไดหมายความวา : อะลีฟ ลาม มีม  คือหนึ่งตัวอักษร  แตฉัน
หมายความวา : อะลีฟคือหนึ่ง ลามคือสอง และมีม คือ สาม ( ท้ังหมดสาม
ตัวอักษร )”  
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5. อัลกุรอานจะครอบคลุมทุกบทบัญญัติท่ีสังคมอันทรงเกียรติตองการ   
รีสตเลอร ( J. S. Restler   ) – หนึ่งในบรรดานักวิจัยฝร่ังเศส  เปนอาจารยใน
ศูนยการศึกษาแหงหนึ่งในกรุงปารีส  พวกเขาไดกลาวยกยองอิสลาม  (อาง
จากหนังสือท่ีชื่อ กอลู  อะนิล อิสลาม    ของ อิมาดุดดีน คอลีล หนา ๖๖) -  
เขากลาววา แทจริงแลวอิสลามไดเสนอทุกแนวทางในการแกปญหาของทุก
เร่ือง  เปนตัวเชื่อมตอกันระหวางกฎหมายศาสนาและกฎหมายมารยาท    
สรางสรรคระเบียบและความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคม   ชวยบรรเทาความ
เคราะหราย  ความโหดเหี้ยม  และความเหลวไหลท้ังปวง     หมั่นเอาใจใส
คนออนแอมาตลอด   สั่งเสียใหทําความดี   สนับสนุนความเมตตา  ฯลฯ   
ในแงวิชาหลักศาสนาอิสลามได ต้ังหลักการการทํางานรวมกันอยาง
ละเอียดออนมาก อีกท้ังอิสลามไดจัดระบบการทําสัญญาการคาขายและ
จัดสรรมรดกอยางครบถวนสมบูรณ สวนในดานชีวิตครอบครัว อิสลามได
ต้ังพื้นฐานการปฏิบัติของแตละบุคคลตอคนอ่ืนอ่ืน อาทิ ตอทารกและเด็ก 
รวมท้ังการปฏิบัติตอสัตวและสิ่งมีชีวิตรอบตัว  ตลอดจนเร่ืองการเอาใจใส
เร่ืองสุขภาพและการแตงกายรายวัน  เปนตน ฯลฯ 
6. กุรอานคือคัมภีรท่ีเปรียบเสมือนหลักฐานทางประวัติศาสตรบงบอกถึง
ขั้นตอนความเปนมาของศาสนาถึงมือบรรดาศาสนทูตท้ังหลาย   และแสดง
ถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นระหวางพวกเขากับกลุมชนของพวกเขานับต้ังแต
สมัยศาสนทูตอาดัมจนถึงสมัยศาสนทูตคนสุดทายมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอ
ลัยฮิวสัลลัม 
7. อัลลอฮฺทรงรักษาคัมภีรกุรอานใหรอดพนจากการกระทําท่ีสรางความ
เสื่อมเสีย อาทิ การแกไขเพิ่มเติมหรือลดทอนใหนอยลง   การเปล่ียนแปลง
และดัดแปลง   ท้ังนี้ก็เพราะตองการใหกุรอานนั้นคงอยูเคียงคูมนุษยตลอด
กาลในเเผนดิน  ซึ่งเปนมรดกจากอัลลอฮฺยังบาวพระองค อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
 “แทจริงเราไดใหขอตักเตือน(อัลกุรอาน)ลงมา และแทจริงเราเปนผูรักษา
มันอยางแนนอน” ( อัลฮิจรฺ ๙ )  
สวนบรรดาคัมภีรอ่ืนนอกเหนือจากกุรอาน  อัลลอฮฺไมทรงรับประกันการ
รักษาไว เพราะคัมภีรเหลานั้นถูกประทานลงมายังกลุมชนบางกลุมใน
ระยะเวลาบางชวงเทานั้น  ซึ่งบรรดาคัมภีรเหลานั้นไดถูกบิดเบือนและ



 

 

30 
ดัดแปลง  อัลลอฮฺ ไดกลาวถึงการบิดเบือนของคัมภีรเตารอตฺดวยนํ้ามือ
พวกยิว   ซึ่งความวา :  
“พวกเจายังโลภท่ีจะใหพวกเขาศรัทธาตอพวกเจาอีกกระนั้นหรือ ? ท้ัง ๆ ท่ี
กลุมหนึ่งในพวกเขาเคยสดับฟงดํารัสอัลลอฮฺแลวพวกเขาก็บิดเบือนมันเสีย 
หลังจากท่ีพวกเขาเขาใจแลว ท้ัง ๆ ท่ีพวกเขาก็ตระหนักดีอยู”( อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ๗๕ )  
และอัลลอฮฺไดตรัสถึงเร่ืองราวการบิดเบือนของคัมภีรไบเบ้ิลดวยนํ้ามือชาว
คริสต  ซึ่งความวา :  
“และ จากบรรดาผูท่ีกลาววา พวกเราเปนคริสตนั้น เราไดเอาสัญญาจากพวก
เขา แตแลวพวกเขาก็ลืมสวนหนึ่งจากส่ิงท่ีพวกเขาถูกเตือนไว  เราจึงไดให
เกิดขึ้นระหวางพวกเขาซึ่งการเปนศัตรูและการเกลียดชังกันจนกระ ท่ังวันกิ
ยามะฮ และอัลลอฮฺจะทรงบอกเขาเหลานั้นถึงส่ิงท่ีเขาเหลานั้นไดกระทํามา
กอน” บรรดาผูไดรับคัมภีรท้ังหลาย !  แทจริงศาสนทูตอัลลอฮฺของเราไดมา
ยังพวกเจาแลว โดยท่ีเขาจะแจกแจงแกพวกเจา ซ่ึงมากมายจากส่ิงท่ีพวกเจา
ปกปดไวจากคัมภีร และเขาจะระงับไวมากมาย แทจริงแสงสวาง
จากอัลลอฮ และคัมภีรอันชัดแจงนั้นไดมายังพวกเจาแลว    
บรรดาผูไดรับคัมภีรท้ังหลาย !  แทจริงศาสนทูตอัลลอฮฺของเราไดมายัง
พวกเจาแลว โดยท่ีเขาจะแจกแจงแกพวกเจา ซ่ึงมากมายจากส่ิงท่ีพวกเจา
ปกปดไวจากคัมภีร และเขาจะระงับไวมากมาย แทจริงแสงสวางจากอัลลอ
ฮฺ และคัมภีรอันชัดแจงนั้นไดมายังพวกเจาแลว( อัลมาอิดะฮฺ ๑๔-๑๕ )  
ตัวอยางการบิดเบือนของชาวยิวและชาวคริสตท่ีมีตอศาสนาของพวกเขา 
คือ  การท่ีชาวยิวอางวา คนท่ีชื่ออุซัยร เปนบุตรชายของพระเจา   และชาว
คริสตกลาวอางวา อีซา ( พระเยซูคริสต ) เปนบุตรชายของพระเจา  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา :  
“และ ชาวยิวไดกลาววา อุซัยรเปนบุตรของอัลลอฮฺ และชาวคริสตไดกลาว
วา อัล-มะซีหเปนบุตรของอัลลอฮฺ( หมายถึงทานศาสนทูตอัลลอฮฺอีซา ) นั่น
คือถอยคําท่ีพวกเขากลาวขึ้นดวยปากของพวกเขาเอง ซึ่งคลายกับถอยคํา
ของบรรดาผูท่ีไดปฏิเสธการศรัทธามากอน ขออัลลอฮฺทรงละอฺนัตพวกเขา
ดวยเถิด พวกเขาถูกหันเหไปไดอยางไร?”( อัตเตาบะฮฺ ๓๐ )  
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พระคัมภีรกุรอานไดตอบโตและแกไขความเชื่อท่ีหลงผิดของพวกเขาใน
โองการของอัลลอฮฺ  ซึ่งความวา : 
“จงกลาวเถิด มุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกะ  อัลลอฮฺนั้นทรงเปนท่ี
พึ่ง  พระองคไมประสูติ และไมทรงถูกประสูติ    และไมมีผูใดเสมอเหมือน
พระองค”( อัลอิคลาส ๑-๔ )  
ดวยหลักฐานขางตนนี้  บงบอกใหรูวา คัมภีรไบเบ้ิลฉบับท่ีมีปจจุบันมิใช
เปนคํากลาวของอัลลอฮฺ   มิใชเปนคํากลาวของพระเยซูคริสต ทวามันเปน
คําพูดของบรรดาผูตามและบรรดาลูกศิษยท่ีไดทําการจารึกประวัติของพระ
เยซูและคําสั่งเสียของทาน  โดยพวกเขาเหลานั้นไดบิดเบือนและดัดแปลง
เพื่อใหเขากับสถานการณบางอยาง   บาทหลวงคนหนึ่งท่ีชื่อ ตี จี ตาเกร ( ดู
หนังสือ อัลอิสลาม วัล มะซีเฮียะ /อิสลามและคริสต แตงโดย อาซีซ 
อัศเศาะมัด )  เขากลาววา  
 " ดังนั้น พระคัมภีรไบเบ้ิลไดถูกนําเสนอสูสายตาสังคมอยางชัดเเจงเพื่อ
ตอบสนองความตองการในภาคปฏิบัติของคนในสังคมตามความประสงคท่ี
สังคมใฝหา   คัมภีรท่ีวานี้จะประกอบดวยวัตถุทางวิชาการท่ีหนักแนน  แต
ท้ังนี้ในแกนแทของมันไดรับการดัดแปลงและถูกบิดเบือนอยางไมตอง
สงสัย  พรอมท้ังไดผานขั้นตอนการเติมใสหรือลบออกในสวนท่ีไมเหมาะ
กับเปาหมายของผูแตง มัน   " 
 
บทเรียนที่ไดจากการศรัทธาตอบรรดาคัมภีร มีดังนี้ : 
  ไดรับรูถึงความเมตตาของพระองคอัลลอฮฺท่ีมีตอบรรดาบาว   ความรัก
ใครท่ีอัลลอฮฺทรงใหแกบาว  ซึ่งพระเจาไดประทานบรรดาคัมภีรท้ังหลาย
ใหกับพวกเขาเพื่อตองการชี้นําพวกเขาสูแนวทางท่ีพระองคยินยอมและ
ยอมรับ   พระองคไมไดละเลยพวกเขาจนเปนเหย่ือเคราะหรายของซาตาน
หรือเปนเหย่ือของ จิตสํานึกอันเลวรายของตัวเอง  
  ไดรับรูถึงจุดมุงหมายท่ีอัลลอฮฺทรงสรางมนุษยขึ้นมา  ซ่ึงในทุกหมูชน
ของมนุษย  อัลลอฮฺไดทรงใหหลักปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพวกเขาในทุก
สถานการณ 
 จําแนกมนุษยผูมีสัจธรรมออกจากมนุษยผูอธรรม   กลาวคือ ผูมีสัจ
ธรรมหมายถึงผูท่ีศรัทธาตอบรรดาคัมภีรท้ังหลายกอนหนา เขาจะศรัทธาตอ
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บรรดาคัมภีรท่ีถูกประทานลงมาในภายหลังดวย ซึ่งไดกลาวถึงเร่ืองราวขาว
ดีเก่ียวกับการมาของบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ  และสําหรับผูอธรรมนั้น
เขาไดปฏิเสธ 
 เปนการเพิ่มพูนดานผลบุญแกบาว เพราะบุคคลใดก็ตามถาไดเชื่อมั่น
และศรัทธาตอคัมภีรดังกลาวตลอดจนเนื้อหาของมัน  เขายอมจะไดผลบุญ
เทากับสองเทา . 
 
การศรัทธาตอบรรดาศาสนาทูตของอัลลอฮฺ  
คือการศรัทธาวา  อัลลอฮฺไดทรงคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมจากบรรดา
มนุษยชาติท่ีจะมาเปนศาสนทูตของพระองค  โดยพวกเขาเหลานั้นไดรับเอา
หลักคําสั่งสอนจากอัลลอฮฺมายังมนุษย  เพื่อใหมนุษยทุกคนไดรูจักการภักดี
ตอพระองค  ยึดถือศาสนาของพระองคและใหความเปนเอกภาพตอ
พระองคในดานตางๆ  กลาวคือ ดานการเปนพระเจาของพระองค  ดานการ
ภักดีตอพระองค  ดานพระนามของพระองค และสุดทายดานคุณลักษณะ
ของพระองค   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา :  
“อัลลอฮฺไดสั่งใหบรรดาศาสนทูตเหลานั้นเผยแพรสารแหงอัลลอฮฺในสังคม
มนุษย  ซึ่งจะไมเปนขออางสําหรับมนุษยตอไปอีกแลวหลังจากการมาเยียน
ของบรรดาศาสนทูต และศาสนทูต    เพราะพวกเขาไดทําหนาท่ีใตความ
ยินยอมของอัลลอฮฺ    ชักชวนมนุษยท้ังปวงเพื่อกลับไปสูหนทางแหง
สวรรค  ซึ่ งสําหรับคนท่ีศรัทธาตอพวกเขาและสารท่ีพวกเขานํามา 
ผลตอบแทนนั้นคือสวนสวรรค ในทางกลับกันพวกเขาจะกําชับและเตือน
คนท่ีปฏิเสธพวกเขาและสิ่งท่ีพวกเขานํามาวาสําหรับเขาคือความกร้ิวโกรธ
ของอัลลอฮฺและการลงโทษอยางสาสมท่ีสุด” ( อัลอัมบิยาอฺ ๒๕ )  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา :  
และเราจะไมสงบรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺมา นอกจากในฐานะผูแจงขาวดี 
และผูตักเตือนเทานั้น ดังนั้นผูใดท่ีศรัทธาและปรับปรุงแกไขแลว ก็ไมมี
ความกลัวใด ๆ แกพวกเขา และท้ังพวกเขาก็จะไมเสียใจ( อัลอันอาม ๔๘-
๔๙ )  
และบรรดาศาสนทูต  มีจํานวนมากมาย ไมมีผูใดสามารถรับรูไดนอกจาก
อัลลอฮฺเทานั้น อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา :  
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และโดยแนนอน เราไดสงบรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺมากอนหนาเจาบางคนใน
หมูพวกเขามีผูท่ีเราบอกเลาแกเจา และบางคนในหมูพวกเขามีผูท่ีเรามิได
บอกเลาแกเจา( ฆอฟร ๗๘ )   
อิสลามสั่งใชใหเราศรัทธาตอบรรดาศาสนทูตท้ังหลาย  พวกเขามาจากกลุม
มนุษยเหมือนกัน  พวกเขาไมมีคุณลักษณพิเศษใดๆยกเวนคุณลักษณตางๆ
ของความเปนมนุษยเทานั้น.  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และพวกเขาปรารถนาท่ีจะวางแผนรายแกเขา แตเราไดทําใหพวกเขา
ประสบกับความสูญเสียมากย่ิงกวา( อัลอัมบิยาอฺ ๗-๘ )  
อัลลอฮฺตรัสถึงทานศาสนทูตมุฮัมมัด   ความวา  : 
จงกลาวเถิดมุฮัมมัด “แทจริง ฉันเปนเพียงสามัญชนคนหนึ่งเย่ียงพวกทาน มี
วะฮีแกฉันวาแทจริง พระเจาของพวกทานนั้นคือพระเจาองคเดียว ดังนั้น 
ผูใดหวังท่ีจะพบพระผูเปนเจาของเขา ก็ใหเขาประกอบการงานท่ีดี และ
อยางต้ังผูใดเปนภาคีในการเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาของเขาเลย ( อัลกะฮฺ
ฟู ๑๑๐ )  
และทรงตรัสถึงทานศาสนทูตอีซา   ความวา : 
อัล-มะซีหบุตรของมัรยัม  นั้นมิใชใครอ่ืนนอกจากเปนศาสนทูตอัลลอฮฺคน
หนึ่งเทานั้น ซึ่งบรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺกอนเขาก็ไดลวงลับไปแลว และ
มารดาของเขานั้นคือหญิงท่ีมีสัจจะวาจา ซึ่งท้ังสองนั้นรับประทานอาหาร 
จงดูเถิด(มุฮัมมัด) วาอยางไรเลาท่ีเราไดแจกแจงโองการตาง ๆ แกพวกเขา? 
และจงดูเถิดวาอยางไรเลาพวกเขาจึงถูกหันเหไปได ( อัลมาอิดะฮฺ ๗๕ )  
บรรดาศาสนทูตท่ีกลาวมาขางตน  มิไดมีคุณลักษณะใดๆเสมอเหมือนกับ
พระผูเปนเจา  พวกเขาไมสามารถใหคุณประโยชนหรือ ใหโทษใดๆได ไม
สามารถควบคุมจักรวาลนี้หรือมีความสามารถเทียบเคียงพระองคเลยแมแต
นอย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
อัล-มะซีหบุตรของมัรยัม  นั้นมิใชใครอ่ืนนอกจากเปนศาสนทูตอัลลอฮฺคน
หนึ่งเทานั้น ซึ่งบรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺกอนเขาก็ไดลวงลับไปแลว  และ
มารดาของเขานั้นคือหญิงท่ีมีสัจจะวาจา ซึ่งท้ังสองนั้นรับประทานอาหาร  
จงดูเถิด(มุฮัมมัด) วาอยางไรเลาท่ีเราไดแจกแจงโองการตาง ๆ แกพวกเขา? 
และจงดูเถิดวาอยางไรเลาพวกเขาจึงถูกหันเหไปได( อัลมาอีดะฮฺ ๗๕ )  
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พวกเขาตางทําหนาท่ีในการเผยแพรสารแหงพระผูเปนเจา  พวกเขาคือ
มนุษยท่ีมีวิทยปญญาและการกระทําท่ีสมบูรณกวามนุษยท่ัวไป   อัลลอฮฺ
ทรงปกปองพวกเขาจากนิสัยและการกระทําท่ีไมดี  อาทิ การโปปด  การ
บิดพล้ิว และความเกียจครานในการเผยแพรสารแหงพระผูเปนเจา  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
และไมบังควรแกศาสนทูตอัลลอฮฺท่ีจะนํามาซ่ึงสัญญาณ (ปาฏิหาริย) ใดๆ 
เวนแตโดยอนุมัติของอัลลอฮ สําหรับทุกส่ิงอยางนั้น มีบันทึกไวแลว ( อัร
เราะอฺดุ ๓๘ ) 
เราจะตองศรัทธาตอพวกเขาท้ังหลายโดยไมเวนใคร  บุคคลใดท่ีเลือก
ศรัทธาเพียงกลุมหนึ่งจากจํานวนพวกเขาและละท้ิงคนอ่ืนๆ ถือวาเปนการ
ออกนอกศาสนาและถูกจัดอยูในกลุมผูคนท่ีปฏิเสธอัลลอฮฺ อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
แทจริงบรรดาผูปฏิเสธการศรัทธาตออัลลอฮฺ และบรรดาศาสนทูตของ
พระองคและตองการท่ีจะแยกระหวางอัลลอฮฺ และบรรดาศาสนทูตของ
พระองค และกลาววา เราศรัทธาในบางคนและปฏิเสธศรัทธาในบางคน 
และพวกเขาตองการท่ีจะยึดเอาในระหวางนั้น ซึ่งทางใดทางหนึ่งนั้น ( อันนิ
สาอฺ ๑๕๐-๑๕๑ ).  
คัมภีรกุรอานไดกลาวถึงนามของบรรดาศาสนทูตท้ังหมด  ๒๕ ทานดวยกัน 
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
และนั่นคือ หลักฐานขอวงเราท่ีไดใหมันแกอิบรอฮีม โดยมีฐานะเหนือกลุม
ชนของเขา เราจะยกขึ้นหลายขั้น ผูท่ีเราประสงค แทจริงพระเจาของเจานั้น 
เปนผูทรงปรีชาญาณผูทรงรอบรู และเราไดใหเขา ซ่ึงอิสฮาก และยะอกูบ 
ท้ังหมดนั้นเราไดแนะนําแลว และนูฮเราก็ไดแนะนําแลวแตกอนโนน และ
จากลูกหลานของเขานั้น คือดาวูด และสุลัยมาน และอัยยูบและยูซุฟและมู
ซา และฮารูน และในทํานองนั้นแหละ เราจะตอบแทนแกผูกระทําดี
ท้ังหลาย  และซะกะรียา และยะฮยา และอีซา และอิลยาส ทุกคนนั้นอยูใน
หมูคนดี และอิสรออีล และอัล-ยะสะอ และยูนุสและลูฏ แตละคนนั้นเราได
ใหดีเดนเหนือกวาประชาชาติท้ังหลาย .( อัลอันอาม ๘๓-๘๖ )  
อัลลอฮฺทรงเอยนามของทานศาสนทูตอาดัม โดยกลาว  ความวา :  
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แทจริงอัลลอฮไดทรงคัดเลือก อาดัมและนูห และวงศวานของอิบรอฮีม 
และวงศวานของอิมรอนใหเหนือกวาประชาชาติท้ังหลาย ( อาละอิมรอน 
๓๓ )  
และทรงเอยถึงนามของทานศาสนทูตฮูด  ความวา :  
และยังอาด (เราไดสง) พี่นองคนหนึ่งของพวกเขาคือฮูด เขากลาววา “โอ
กลุมชนของฉันเอย! พวกทานจงเคารพอิบาดะฮอัลลอฮเถิดพวกทานไมมี
พระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค พวกทานมิใชอ่ืนใดนอกจากเปนพวก
อุปโลกนเทานั้น( ฮูด ๕๐ ). 
 
และทรงเอยนามของทานศาสนทูตเศาะลีฮฺ  ความวา :  
และยังษะมูด (เราไดสง) พี่นองคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและฮ เขากลาววา 
“โอกลุมชนของฉันเอย! พวกทานจงเคารพอิบาดะฮอัลลอฮเถิด พวกทานไม
มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค ( ฮูด ๖๑ )  
อัลลอฮฺทรงกลาวถึงทนาศาสนทูตชุอัยบฺ  ความวา :  
และยังกลุมชนของมัดยัน เราไดสงพี่นองคนหนึ่งของพวกเขาคือชุอัยบ เขา
กลาววา “โอกลุมชนของฉันเอย! พวกทานจงเคารพอิบาดะฮอัลลอฮเถิด 
พวกทานนั้นไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค ( ฮูด ๘๔ )  
อัลลอฮฺทรงกลาวถึงทานศาสนทูตอิดรีส  ความวา : 
และจงรําลึกถึงเร่ืองราวของอิสมาอีลและอิดรีส และซัลกิฟลิ แตละคนอยุ
ในหมูผูอดทนขันติ( อัลอัมบิยาอฺ ๘๕ )  
อัลลอฮฺตรัสถึงทานศาสนทูตทานสุดทายคือมุฮัมมัด  พรอมท้ังย้ําวาทาน
คือศาสนทูตคนสุดทายในโลกนี้   ไมมีศาสนทูตคนไหนอีกแลวหลังจาก
ทานจนถึงวันแหงสิ้นโลก  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
มุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนศาสนทูตอัลลอฮฺ
ของอัลลอฮฺและคนสุดทายแหงบรรดานะบี ( อัลอะฮฺซาบ ๔๐ )  
 “พึงรูเถิดวา  ศาสนาของทานศาสนทูตมุฮัมมัด คือเปนศาสนาท่ีมาสานตอ
ถัดจากศาสนาอ่ืนท่ีผานมา และเปนศาสนาท่ีมาทายสุดไมมีศาสนาอ่ืนอีก
แลวท่ีพระเจายอมรับนอกเหนือจากอิสลาม  ฉะนั้นอิสลามเทานั้นคือศาสนา
ท่ีเท่ียงแทและสมบูรณท่ีจําตองยึดถือตลอดจนถึงวันปรโลก” 
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ในบรรดาศาสนาทูตท่ีกลาวมานั้น มีหาทานท่ีไดชื่อวา อุลิล อัซฺมี กลาวคือ 
ทานเหลานี้ถือไดวาเปนศาสนทูตท่ีเขมเเข็งท่ีสุดในการเเบกภาระหนาท่ีการ
เผยเเพรสารใหกับมนุษยท้ังมวล  และมีความอดทนท่ีเหนือกวา   หาทานนี้
ไดแก 
ทานศาสนทูตนูฮฺ ขอความสันติจงประสบเเดทาน  
ทานศาสนทูต อิบรอฮีม ขอความสันติจงประสบเเดทาน 
 ทานศาสนทูตมูซา  ขอความสันติจงประสบเเดทาน  
ทานศาสนทูตอีซา ขอความสันติจงประสบเเดทาน  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด  ขอความสันติจงประสบเเดทาน 
อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงรําลึกถึงขณะท่ีเราไดเอาคํามั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดานะบี 
และจากเจาและจากนูหฺและอิบรอฮีม และมูซาและอิซา อิบนฺมัรยัม( อัลอะอฺ
ซาบ๗ )  
บทเรียนที่ไดจากการศรัทธาตอบรรดาทานศาสนทูตมีดังนี้ : 
 รับรูถึงความเมตตาและความรักใครของอัลลอฮฺเจาตอปวงบาว   ซึ่ง
พระองคไดสงบรรดาศาสนทูตมายังพวกเขาเพื่อทําการเผยแพรสารแหง
พระองค  และพวกเขาคือแบบอยางท่ีดีแกบาวท้ังหลายในดานการเผยแพร
สารจากอัลลอฮฺ 
 จําแนกบรรดาผูศรัทธาท่ีมีสัจจะออกจากปวงชนอ่ืน  เพราะถาใครท่ี
ศรัทธาตอศาสนทูตทานใดเขายอมศรัทธาตอบรรดาศาสนทูตทานอ่ืนๆดวย  
ซึ่งท้ังหมดนั้นลวนถูกกลาวมาแลวในบรรดาคัมภีรของพวกเขา  
 ไดผลบุญจากอัลลออฮฺอยางมหาศาล  เพราะใครท่ีศรัทธาตอศาสนทูต
ของพระองคตลอดจนคําสั่งสอนท่ีไดนํามา เขาจะไดรับผลบุญเปนสองเทา 
 
การศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ ( วันปรโลก ) : 
คือการเชื่อมั่นวา  ชีวิตบนโลกนี้มีวันอันจบส้ินและลมสลาย  อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
ทุก ๆ สิ่งท่ีอยูบนแผนดินยอมแตกดับ  และพระพักตรของพระเจาของเจาผู
ทรงย่ิงใหญ ผูทรงโปรดปรานเทานั้นท่ีจะยังคงเหลืออยู ( อัรเราะฮฺมาน ๒๖-
๒๗ )  
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เมื่อใดท่ีอัลลอฮฺประสงคใหโลกสูญหาย   พระองคจะทรงบัญชาใหเทวทูตท่ี
ชื่ออิสรอฟลเปาสังข   ดังนั้นมนุษยในโลกจะเผชิญกับความตาย   แลว
พระองคจะทรงบัญชาใหอิสรอฟลปาวสังขคร้ังท่ีสอง  มนุษยทุกคนจะฟน
ชีพและลุกขึ้นมาจากหลุมฝงศพในทันที พวกเขาจะมีชีวิตใหมและราง
มนุษยจากท่ัวทุกแหงบนเเผนดินนี้จะถูกรวบรวมขึ้นมาอีกคร้ัง  นับต้ังแต
ชนรุนกอนสมัยทานศาสนทูตอาดัม( มนุษยคนเเรกท่ีอัลลอฮฺสราง )  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
และสังขไดถูกเปาขึ้น แลวบรรดาผูท่ีอยูในชั้นฟาท้ังหลาย และแผนดินจะ
ลมลงตายเวนแตผูท่ีอัลลอฮฺประสงค  แลวสังขไดถูกเปาขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง 
แลวพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู( อัซซุมัร ๖๘ )  
การศรัทธาตอวันกิยามะฮฺจะตองครอบคลุมไปถึงการศรัทธาตอทุกเร่ืองราว
ท่ีอัลลอฮฺทรงชี้แจงใหเราทราบในคัมภีรของพระองค  และเร่ืองราวของ
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความสันติจงประสบแดทาน) หลังจากท่ีทาน
เสียชีวิต เร่ืองดังกลาวเชน :  
1. การศรัทธาตอการมีชี วิตใหมอีกคร้ังในโลกบัรซัคฺ  หมายถึง ชวง
ระยะเวลาระหวางหลังความตายของมนุษยกับวันกิยามะฮฺ( วันปรโลก ) ซึ่ง
ในชวงนั้นบรรดาผูท่ีศรัทธาตออัลลอฮฺจะไดรับความกรุณาจากอัลลอฮฺใหมี
ชีวิตอยางสุขสบาย  สวนบรรดาผูท่ีปฏิเสธศรัทธาจะอยูอยางคับเเคบ ทุกข
ยากและไดรับการลงโทษตลอดกาล อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความ
วา :: 
อัลลอฮฺไดทรงคุมครองเขาใหพนจากความชั่วท้ังหลายท่ีพวกเขาวางแผนไว 
และการลงโทษท่ีชั่วชาก็จะหอมลอมบริวารของฟรเอานฺ  ไฟนรกนั้นพวก
เขาจะถูกนํามาใหเห็นท้ังในยามเชา และยามเย็น และวันกิยามะฮฺนั้น จะมี
เสียงกลาววา จะใหบริวารของฟรเอานฺเขาไปรับการลงโทษอันสาหัสย่ิง ( 
ฆอฟร ๔๕-๔๖ )  
2. การศรัทธาตอวันแหงการฟนชีพและกลับไปสูอัลลอฮฺ  หมายถึงวันท่ี
อัลลอฮฺทรงใหปวงบาวไดฟนคืนชีพขึ้นมาอีกคร้ังในลักษณะท่ีพวกเขาไม
สวมใสรองเทา  เปลือยราง  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
บรรดาผูปฏิเสธศรัทธากลาวอางวาพวกเขาจะไมถูกใหฟนคืนชีพขึ้นมาอีก
จงกลาวเถิดมุฮัมมัดหาเปนเชนนั้นไม !ขอสาบานตอพระเจาของขาพระองค 
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พวกทานจะถูกใหฟนคืนชีพขึ้นมาอีกอยางแนนอน แลวพวกทานจะไดรับ
แจงตามท่ีพวกทานไดประกอบกรรมไว และนั่นเปนการงายดาย
สําหรับอัลลอฮฺ 
( อัตตะฆอบุน ๗ )  
เนื่องจากวามนุษยชอบปฏิเสธในเร่ืองการฟนคืนชีพและการกลับไปสูอัลลอ
ฮฺหลังความตาย พระองคจึงทรงชี้แจงความจริงเหลานั้นในคัมภีรกุรอาน
อยางละเอียดพรอมท้ังโตตอบขอสงสัยของบรรดาผูปฏิเสธท้ังหลาย   
ตัวอยางเชน  
- ชวนใหสํานึกถึงคุณคาของการปรับปรุงพื้นดินท่ีถูกปลอยละเลยไป  
แลวอัลลอฮฺทรงทําใหมันกลายเปนดินท่ีสามารถออกพืชผลได  อัลลอฮฺได
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
และเจาจะเห็นแผนดินแหงแลง คร้ันเมื่อเราไดหล่ังน้ําฝนลงมาบนมัน มันก็
จะเคล่ือนไหวขยายตัวและพองตัวและงอกเงยออกมาเปนพืช ทุกอยางเปนคู 
ๆ ดูสวยงาม  นั่นก็เพราะวา แทจริงอัลลอฮนั้นพระองคคือผูทรงสัจจะ และ
แทจริงพระองคทรงใหผูตายมีชีวิตขึ้น และแทจริงพระองคทรงเดชานุภาพ
เหนือทุกสิ่ง  และแทจริงวันอวสานจะมาถึงอยางแนนอน ปราศจากขอ
สงสัยในมัน และแทจริงอัลลอฮจะทรงใหผูท่ีอยูในสุสานฟนคืนชีพขึ้นมา  ( 
อัลฮัจญ ๕-๗ )  
- ชวนใหสํานึกถึงยามท่ีมนุษยนอนหลับและต่ืนขึ้นมาใหม  ซึ่งดุจดังการ
มีชีวิตใหมอีกคร้ังหลังจากท่ีตายไป   เพราะการนอนหลับคือการตาย
ชั่วคราว อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
อัลลอฮฺทรงปลิดชีวิตในยามตายของมันเเละมัน ( ชีวิต ) จะยังไมตาย ในยาม
นอนหลับของมัน พระองคจะทรงปลิดชีวิตท่ีพระองคทรงกําหนดความตาย
ใหเเกมัน เเละพระองคทรงยืดชีวิตอ่ืนไปจนถึงเวลาท่ีถูกกําหนดไว  แทจริง
ในการนั้น แนนอนยอมเปนสัญญาสําหรับหมูชนผูใครครวญ ( อัซซุมัร ๔๒ 
) 
 
 
  



 

 

39 
- ชวนใหรําลึกถึงความเปนมาของมนุษย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
:  
ความวา : 
และเขาไดยกอุทาหรณเปรียบเทียบแกเรา และเขาไดลืมตนกําเนิดของเขา 
เขากลาววา “ใครเลาจะใหกระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีกในเมื่อมันเปนผุยผงไปแลว 
จงกลาวเถิดมุฮัมมัด “พระผูทรงใหกําเนิดมันคร้ังแรกนั้น ยอมจะทรงใหมัน
มีชีวิตขึ้นมาอีก และพระองคเปนผูทรงรอบรูการบังเกิดทุกสิ่ง ( ยาซีน ๗๘-
๗๙ )  
3. การศรัทธาตอวันแหงการชุมนุมและการเปดเผยการงานท่ีไดกระทํามา  
ซึ่งในวันนั้นอัลลอฮฺจะทรงใหทุกสรรพสิ่งมารวมตัวกันเพื่อทําการตัดสิน  
และทรงเปดเผยการงานของเขา  อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา 
: 
และ(จงรําลึก) วันท่ีเราใหเทือกเขาเคล่ือนยายไป และเจาจะเห็นแผนดิน
ราบเรียบและเราจะชุมนุมพวกเขา ดังนั้น เราจะไมใหผูใดออกไปจากพวก
เขาเลย  และพวกเขาจะถูกนํามารวมเปนแถวตอหนาพระผูเปนเจาของเจา 
โดยแนนอน พวกเจาจะถูกนํามายังเราดั่งท่ีเราใหบังเกิดพวกเจาในคร้ังแรก 
แตพวกเจาอางวาเราไมไดกําหนดเวลาสําหรับพวกเจา( อัลกะฮฺฟุ ๔๗-๔๘ )  
4. การศรัทธาตอวันท่ีอวัยวะรางกายจะเอยปากเปนสักขีพยานได   อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
จนกระท่ังเมื่อพวกเขามาถึงนรก หูของพวกเขา และตาของพวกเขาและ
ผิวหนังของพวกเขาก็จะเปนพยานคัดคานพวกเขาตามท่ีพวกเขาไดกระทํา
ไว  และพวกเขากลาวแกผิวหนังของพวกเขาวา ทําไมพวกเจาจึงเปนพยาน
คัดคานแกเราละ ? พวกมันกลาววา อัลลอฮฺทรงใหเราพูด ซ่ึงพระองคทรง
ใหรูทุกสิ่งท่ีพูด และพระองคทรงสรางพวกเจาเปนคร้ังแรก และยังพระองค
เทานั้นท่ีพวกเจาจะถูกนํากลับไป และพวกเจาก็ไมเคยปดปง (การทําความ
ชั่ว) วาหูของพวกเจา และตาของพวกเจาและผิวหนังของพวกเจาจะเปน
พยานคัดคานพวกเจา แตพวกเจานึกคิดวาอัลลอฮฺไมทรงรอบรูสวนมากใน
สิ่งท่ีพวกเจากระทํา 
( ฟุศศิลัต ๒๐-๒๒ )  
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5. การศรัทธาตอการสอบสวน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา 
: 
และจงยับย้ังพวกเขาไว เพราะพวกเขาจะตองถูกสอบสวน(จะมีเสียงถามขึ้น
วา) “เกิดอะไรขึ้นแกพวกเจา ทําไมจึงไมชวยเหลือซึ่งกันและกัน” แตวาพวก
เขาในวันนั้น เปนผูยอมจํานนโดยสิ้นเชิง( อัศศ็อฟฟาต ๒๔-๒๖ )    
6. การศรัทธาตอวันท่ีตองขามสะพานในนรก อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และไมมีผูใดในหมูพวกเจา นอกจากจะเปนผูผานเขาไปในมัน มันเปนส่ิงท่ี
กําหนดไวแนนอนแลวสําหรับพระเจาของเจา   แลวเราจะใหบรรดาผูยํา
เกรงรอดพนแลวเราจะปลอยใหบรรดาผูอธรรมคุกเขาอยูในนั้น  ( มัรยัม 
๗๑-๗๒ )  
7. การศรัทธาตอวันแหงการชั่งน้ําหนักของการงานท่ีกระทําไว  ซึ่ง
ผลตอบแทนท่ีดีจะประสบแกบรรดาผูประกอบคุณงามความดี  เปนสิ่งตอบ
แทนท่ีพวกเขาศรัทธาและปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺของพวกเขา  
และการลงโทษจะประสบแกบรรดาผูท่ีกระทําความผิดหรือปฏิเสธ  และ
ทรยศตอบรรดาศาสนทูตของพวกเขา  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และเราต้ังตราชูท่ีเท่ียงธรรมสําหรับวันกิยามะฮ ดังนั้นจะไมมีชีวิตใดถูก
อธรรมแตอยางใดเลย และแมวามันเปนเพียงน้ําหนักเทาเมล็ดพืชเล็ก เราก็
จะนํามันมาแสดง และเปนการพอเพียงแลวสําหรับเราท่ีเปนผูชําระ
สอบสวน( อัลอัมบิยาอฺ ๔๗ )  
8. การศรัทธาตอวันแหงการแสดงสมุดบันทึกความดี-ความชั่ว อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
สวนผูท่ีถูกย่ืนบันทึกของเขาใหทางเบ้ืองขวาของเขา เขาก็จะถูกชําระ
สอบสวนอยางงายดาย  และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาดวยความดี
ใจ และสวนผูท่ีถูกย่ืนบันทึกของเขาใหทางเบ้ืองหลังของเขา แลวเขาก็จะ
รองเรียกหาความหายนะ และเขาจะเขาไปในเปลวเพลิง ( อัลอินซิก็อก ๗-
๑๒ )   
9. การศรัทธาตอวันแหงการตอบแทนคือสวนสวรรรคและนรก สําหรับ
การมีชีวิตท่ีถาวรชั่วนิรันดร  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 



 

 

41 
แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาในหมูอะฮฺลุลกิตาบและบูชาเจว็ดนั้นจะอยูใน
นรกญะฮันนัม พวกเขาเปนผูพํานักอยูในนั้นตลอดกาล ชนเหลานั้นพวกเขา
เปนมนุษยท่ีชั่วชาย่ิง  แทจริง บรรดาผูศรัทธาและประกอบความดีท้ังหลาย 
ชนเหลานั้น พวกเขาเปนมนุษยท่ีดีย่ิง  การตอบแทนของพวกเขา ณ ท่ีพระ
เจาของพวกเขาคือสวนสวรรคหลากหลายอันสถาพร ณ เบ้ืองลางของมันมี
ลําน้ําหลายสายไหลผาน พวกเขาเปนผูพํานักอยูในนั้นตลอดกาล อัลลอฮฺ
ทรงปติตอพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีในพระองค นั่นคือสําหรับผูท่ีกลัว
เกรงพระเจาของพวกเขา ( อัลบัยยินะฮฺ ๖-๘ )  
10. การศรัทธาตอการนัดพบท่ีฮาวฎ (สระน้ํา) และการขอชะฟาอะฮฺ ( การ
ขอไถโทษ ) และอ่ืนๆตามท่ีทานศาสนทูตไดกลาวไว  
 
บทเรียนที่ไดจากการศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ ( วันปรโลก ) : 
  เตรียมพรอมเพื่อวันดังกลาวโดยหมั่นทําความดีอยางสมํ่าเสมอ   เเขง
ขันกันทําความดีโดยหวังผลตอบแทนและผลบุญ   หลีกหางจากการกระทํา
บาปเพราะหวาดกลัวโทษของอัลลอฮฺในวันนั้น   
 เพื่อมอบใหแกบรรดาผูศรัทธาสําหรับส่ิงท่ีเขาขาดไปในโลกนี้ซ่ึงเปน
ผลตอบแทนท่ีดีท่ีเขาไดหวังไวในวันปรโลก  
  เปนการจําแนกระหวางผูท่ีศรัทธากับผูไมศรัทธา  
 
การศรัทธาตอกอฎออฺ และกอดัร ( ชะตากรรมและสัดสวนที่
ไดกําหนดไว) : 
คือการศรัทธาวาอัลลอฮฺเทานั้นผูทรงรอบรูทุกอยางแหงนิจนิรันดรกอนท่ี
สิ่งนั้นจะถูกสรางเสียอีก  หรือสิ่งท่ีเปนไปในอนาคต  และอัลลอฮฺทรงสราง
สิ่งเหลานั้นมาตามสัดสวนท่ีไดกําหนดไว อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา :แทจริงทุก ๆ สิ่งนั้นเราสรางมันตามสัดสวน ( อัลเกาะมัร ๔๙ ) . 
ฉะนั้นทุกสรรพสิ่งในโลกนี้  ไมวาท่ีเกิดขึ้นมาแลว  กําลังดําเนินอยู หรือ
กําลังจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ท้ังหมดนั้นอัลลอฮฺทรงรอบรู  แลวอัลลอฮฺ
ทรงทําใหมันเกิดขึ้นตามความประสงคและตามสัดสวนท่ีพระองคทรง
กําหนดไว   
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาว     ความวา :  
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“ความศรัทธาของบาวจะไมสมบูรณ นอกจากบาวจะศรัทธาตอกอดัร ท้ังใน
เร่ืองท่ีดี และราย  และรูวาสิ่งใดท่ีอัลลอฮฺประสงคใหมันประสบกับตัวเขา
สิ่งนั้นยอมเกิดขึ้นเเละเขาไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได   และสิ่งใดท่ีอัลลอฮฺ
ไมประสงคใหมันเกิดขึ้นกับตัวเขา   สิ่งน้ันไมสามารถท่ีจะเกิดขึ้นกับตัวเขา
ได . ” ( ดูซูนัน ติรมิซี ๔/๔๕๑ ลําดับท่ี ๒๑๔๔ )  
ท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ไมไดหมายความวา :มันขัดกับความพยายามหรือการ
กระทําของเรา ตัวอยางงายๆคือ ใครท่ีตองการสืบพันธุเขาจําเปนตองหา
แนวทางปฏิบัติซึ่งจะนําไปสูเปาหมายดังกลาว  นั่นก็คือ  การแตงงาน   แต
ท้ังนี้ใหเขาใจวา วิธีการท่ีเขาเลือกทํานั้นอาจบรรลุผลคือการไดลูกหลาน
หรืออาจจะไมบรรลุผลก็เปนได  ท้ังนี้ขึ้นอยูกับพระประสงคของอัลลอฮฺ  
ฉะนั้นแนวทางหรือวิธีการท่ีเราเลือกนั้นมิใชปจจัยหลักท่ีทําใหเราบรรลุผล
อยางแทจริงนอกจากความประสงคของอัลลอฮฺท่ีจะทรงใหมันเกิดขึ้น   จะ
เห็นไดวาวิธีการท่ีเราเลือกทําและพยายามไดอยูภายใตขอบเขตของกฎชะตา
กรรมของอัลลอฮฺผูสูงสง  ดวยเหตุนี้เองทานศาสนทูตมุฮัมมัดจึงไดตอบ
คําถามของบรรดาสาวกของทาน ท่ีถามวา  “ทานคิดอยางไรกับตัวยาและรุค
ยะฮ(ฺ เวทมนตรคาถา ) ท่ีเรานํามาใชในการบําบัดโรคปวยไข  มันชวยระงับ
กฎชะตากรรมแหงพระเจาหรือไม ?  ทานศาสนทูตตอบวา ใชส่ิงเหลานั้นก็
คือสวนหนึ่งของกอดัรของอัลลอฮฺนั่นเอง”  ( ดูใน มุสตัดรอกอะลัศเศาะฮี
ฮัยน ๔/๒๒๑ ลําดับท่ี ๗๔๓๑ )  
ความหิว  ความกระหายน้ํา  ความหนาวเหน็บคือสวนหนึ่งของกอดัร
ของอัลลอฮฺ  ซึ่งมนุษยก็พยายามแกความหิวดวยวิธีการกิน   แกกระหายน้ํา
ดวยการดื่มน้ํา  แกหนาวดวยการหาท่ีอบอุน  กลาวคือพวกเขาจะทุมเทเพื่อ
แกปญหาสิ่งตางๆเหลานี้ โดยเปนไปตามสัดสวนของอาหาร เคร่ืองดื่ม  
และความอบอุนไมเกินกวาท่ีโชคชะตาไดกําหนดไวอยางแนนอน  กลาวคือ  
พวกเขาจะสรรหาสิ่งตางๆ เทาสัดสวนท่ีไดถูกกําหนดไว . 
 
บทเรียนที่ไดจากการศรัทธาตอกอฎออฺ และกอดัร : 
๑- ความพึงพอใจกับสิ่งท่ีได  ตามสัดสวนท่ีถูกกําหนดไว  ทําใหเกิด
ความรูสึกสบายใจและสงบ  ไมวิตกกังวลกับเร่ืองท่ีผานพนไป และเปนท่ี
ประจักษอยูแลววาความรูสึกกังวลรวมถึงจิตใจท่ีไมสงบ คือท่ีมาของโรคภัย



 

 

43 
ตางๆ ซึ่งสงผลรายตอสุขภาพรางกาย  และสรางความบกพรองทางดาน
ความศรัทธาตอกอฎออฺและกอดัร  ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
ไมมีเคราะหกรรมอันใดเกิดขึ้นในแผนดินนี้ และไมมีแมแตในตัวของพวก
เจาเอง เวนแตไดมีไวในบันทึกกอนท่ีเราจะบังเกิดมันขึ้นมา แทจริงนั่นมัน
เปนการงายสําหรับอัลลอฮ เพื่อพวกเจาจะไดไมตองเสียใจตอส่ิงท่ีได
สูญเสียไปจากพวกเจาและไมดีใจตอสิ่งท่ีพระองคทรงประทานแกพวกเจา  
และอัลลอฮมิทรงชอบทุกผูหย่ิงจองหอง และผูคุยโวโออวด.  ( อัลฮะดีด 
๒๒-๒๓ )  
๒- ชักชวนใหเรียนรูและคนควาหลายๆส่ิงท่ีอัลลอฮฺทรงประทานใหแกเรา
ในโลกนี้  การท่ีมนุษยประสบกับการเปล่ียนแปลงอยางไมคาดคิด เชน 
ความเจ็บปวย ถือวาเปนกอดัรอยางหนึ่งซึ่งสงเสริมใหเราควาหาแนวทาง
รักษามันในขอบเขตและปริมาณของกอดัร   
๓- สรางความสบายใจกับมนุษยเมื่อไดประสบกับเคราะหกรรมบางอยาง
ในโลกนี้ เชน การขาดทุนดานธุรกิจสวนตัว   แนนอนการขาดทุนถือวาเปน
การประสบเคราะหกรรม  และถาเรามีความรูสึกกังวลใจหรือทุกขใจกับมัน  
เคราะหกรรมก็จะเพิ่มเปนสองเทา  คือ  เคราะหกรรมจากการขาดทุน  และ
เคราะหกรรมจากความรูสึกกังวลทําใหเกิดความทุกขตลอดเวลา   ฉะนั้นถา
ใครศรัทธาตอกอฎออฺ และกอดัรความทุกขความกังวลเนื่องจากการขาดทุน
ก็จะหมดไปเพราะเขารับรูไดวาเร่ืองเหลาคือสิ่งท่ีไดถูกกําหนดใหเกิด
ขึ้นกับตัวเขาโดยท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได   ทานศาสนทูตมุฮัมมัด ไดกลาว     
ความวา : 
“ผูศรัทธาท่ีเขมเเข็งดีกวาและเปนท่ีโปรดปรานของอัลลอฮฺมากกวาผูศรัทธา
ท่ีออนแอ  ท้ังสองอยางมีสวนดี   จงทุมเททําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอตัวเจา   
และขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺดวย   อยาทอแทเปนอันขาด   และเมื่อใด
ท่ีเจาประสบภัยหรือเคราะหรายจงอยาไดกลาววา  ถาฉันทําแบบนี้นาจะเกิด
แบบนี้หรือแบบนั้น  ทวาจงกลาววา ปนกอดัรของอัลลอฮฺท่ีไดกําหนดไว
ใหกับฉัน   อะไรท่ีพระองคประสงคยอมเกิดขึ้นแนนอน   แทจริงแลว  การ
กลาววา ถา...หากวา ...เปนการเปดชองทางใหชัยฏอน”( เศาะฮีฮฺมุสลิม ๔/ 
๒๐๕๒ ลําดับท่ี ๒๖๖๔ )  
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“การศรัทธาตอกอดัรไมไดหมายความตามความเขาใจของบางคน  ท่ีวา
เชื่อมั่นแบบไมตองทุมเทและละท้ิงการแสวงหาแนวทาง  การปฏิบัติในเชิง
ท่ีวานี้เปนสิ่งท่ีตองหามในอิสลาม ทานศาสนทูตมุฮัมมัดไดตอบคําถามของ
บางคนท่ีถามทานวา  ถาเชนนั้นฉันจะปลอยอูฐของฉันแลวเชื่อมั่นและ
วางใจอัลลอฮฺ กระนั้นหรือ ? ทานตอบวา ผูกมันไวใหดีแลวจึงเชื่อมั่นอัลลอ
ฮฺ” 
( ดู ใน เศาะฮีฮฺ อิบนุ ฮิบบาน ๒/๕๑๐ เลขท่ี ๗๓๑ ). 
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หลักการอิสลาม 

การแสดงความภักดีตอเอกอัลลอฮฺดานวาจาเละการกระทํา คือสิ่งที่เรียกวา 
อัรกานุล อิสลาม( หลักการอิสลาม)  
คือหลักสําคัญท่ีแสดงถึงฐานะความเปนอยูของผู เปนบาวในอิสลาม  
หลักการอิสลามท่ีวานี้ หมายถึงหลักการปฏิบัติ (คือการเเสดงออกถึงการ
ยอมจํานนตออัลลอฮฺโดยปฏิบัติในหลายๆประการตอไปนี้)จะประกอบ : 
ดวยหลักการทางวาจา คือ การกลาวคําปฏิญาณตนท่ีเรียกวา อัซชชะฮาดะ
ตาน  และหลักการดานการปฏิบัติตามดวยอวัยวะรางกายคือ การกระทํา
ละหมาดและการถือศีลอด    และบางหลักการจะเก่ียวของกับการออกเงิน
ทองคือ การจายซะกาต( บริจาคทานใหกับคนยากไรตามขอบังคับใน
อิสลาม )  และบางหลักการจะเก่ียวกับการทุมเทดวยพลังกายและเงินควบคู
กัน คือการประกอบพิธีฮัจญ .  
การสั่งใชใหผูนับถืออิสลามกระทําตามหลักการปฏิบัติดังกลาวไมใชเปน
การชักชวนในเชิงรูปธรรมเทานั้น  ทวาเปนการขัดเขลาสภาพจิตใจพวกเขา
ใหสะอาดบริสุทธิ์  ฉะนั้นพึงเขาใจวา อิสลามตองการใหหลักการปฏิบัติ
ดังกลาวนั้นเปนหนทางหนึ่งเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุคคลและสังคม    อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
เจาจงอานสิ่งท่ีถูกวะฮีย(ประทาน)แกเจาจากคัมภีรและจงดํารงการละหมาด 
(เพราะ) แทจริงการละหมาดนั้นจะยับย้ังการทําลามกและความชั่วและการ
รําลึกถึงอัลลอฮนั้นย่ิงใหญมาก และอัลลอฮทรงรอบรูสิ่งท่ีพวกเจากระทํา ( 
อัลอังกะบูต ๔๕ )  
อัลลอฮฺตรัสเก่ียวกับการออกซะกาต     ความวา : 
(มุฮัมมัด) เจาจงเอาสวนหนึ่งจากทรัพยสมบัติของพวกเขาเปนทาน เพื่อทํา
ใหพวกเขาบริสุทธิ์ และลางมลทินของพวกเขาดวยสวนตัวท่ีเปนทานนั้น 
และเจาจงขอพรใหแกพวกเขาเถิด เพราะแทจริงการขอพรของพวกเจานั้น 
ทําใหเกิดความสุขใจแกพวกเขา และอัลลอฮนั้นเปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบ
รู.( อัตเตาบะฮฺ  ๑๐๓ )  
และไดตรัสเก่ียวกับ การถือศีลอด     ความวา : 
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บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย! การถือศีลอดนั้นไดถูกําหนดแกพวกเจาแลว 
เชนเดียวกับท่ีไดถูกกําหนดแกบรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลวเพื่อวาพวก
เจาจะไดยําเกรง ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๘๓ )  
การถือศีลอดถือวาเปนการฝกหัดความอดทนของเราตอตัณหาและความ
ตองการของจิตใจ  ทานศาสนทูตไดอธิบายเก่ียวกับเร่ืองนี้วา  
“ใครท่ีไมละท้ิงการพูดปดหรือยึดเอามันมาใช เปนการโงเขลา( ในขณะถือ
ศีลอด) อัลลอฮฺมิไดพอพระทัยใดๆจากการท่ีเขาละอาหารหรือเคร่ืองด่ืมอีก
แลว” (เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๕/ ๒๒๕๑ เลขท่ี ๕๗๑๐ )  
อัลลอฮฺทรงตรัสเก่ียวกับการประกอบพิธีฮัจญ      ความวา : 
(เวลา) การทําฮัจญนั้นมีหลายเดือนอันเปนท่ีทราบกันอยูแลว ดังนั้นผูใดท่ี
ไดใหการทําฮัจญจําเปนแกเขาในเดือนเหลานั้น แลว ก็ตองไมมีการสมสู 
และไมมีการละเมิด และไมมีการวิวาทใด ๆ ใน (เวลา) การทําฮัจญ และ
ความดีใด ๆ ท่ีพวกเจากระทํานั้น อัลลอฮทรงรูดี และพวกเจาจงเตรียม
เสบียงเถิด แทจริงเสบียงท่ีดีท่ีสุดนั้นคือความยําเกรง และพวกเจาจงยําเกรง
ขาเถิด โอ ผูมีปญญาท้ังหลาย ! ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๙๗ )  
หลักการปฏิบัติเพื่อการภักดีตออัลลอฮฺมีสวนในการเสริมสรางมารยาทอัน
สูงสง  หลักการดังกลาวมีดังตอไปนี้ 
 
หลักการปฏิบัติขอที่หน่ึงคือ : การกลาวสองคําปฏิญาณตน   
คือ การกลาววา  

  اهللا إال الإله أن شهادة
และ  

ورسوله اهللا عبد محمدا أن شهادة  
อานวา  
ชะฮาดะตุ อัน ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ 
หมายถึง ฉันขอปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาองคใดนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น  
และ  
ชะฮาดะตุ อันนะ มุฮัมมะดัน อับดุลลอฮิ วะ รอซูลุฮฺ  
หมายถึง  การปฏิญาณตนวา ทานมุฮัมมัด คือบาวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ  
Uความหมายของ  " ال إله إال اهللا "Uลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ 
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นี่คือคําท่ีแสดงความเปนเอกะของพระองคอัลลอฮฺ  ดวยจุดประสงคนี้เอง
ทุกสรรพสิ่งจึงถูกสรางขึ้น   และดวยเปาหมายนี้เองสวรรค-นรกจึงถูกสราง
ขึ้น  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และขามิไดสรางญิน และมนุษยเพื่ออ่ืนใด เวนแตเพื่อเคารพภักดีตอขา 
( อัซซาริยาต ๕๖ )  
“คํานี้เปนแกนแทของบรรดาศาสนทูตอัลลอฮฺในการเผยแพรศาสนาอิสลาม
นับต้ังแตสมัยทานศาสนทูตนูฮฺจนถึงสมัยศาสนทูตองคทายสุดคือมุฮัมมัด 
(ขอความสันติจงมีเเดทาน)”  
อัลลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และเรามิไดสงศาสนทูตอัลลอฮฺคนใดกอนหนาเจานอกจากเราไดวะฮี
(ประทานโองการของขา)แกเขาวา “แทจริงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากขา 
ดังนั้นพวกเจาจงเคารพภักดีตอขา ( อัลอัมบิยาอฺ ๒๕ )  
ความหมายของคําปฏิญาณนี้ อธิบายไดดังนี ้
1. ไมมีพระเจาในจักรวาลนี้นอกจากอัลลอฮฺเทานั้น 
2. สิทธิในการควบคุมและบริหารคืออัลลอฮฺเทานั้น  
3. ไมมีพระเจาท่ีสมควรแกการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น  
4. อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะท่ีสมบูรณท่ีสุด บริสุทธิ์จากความบกพรองท้ัง
มวล  
Uความจําเปนของคําวา  " ال إله إال اهللا "ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ 
1. การรับรูวาสิ่งบูชาท้ังหมดนอกเหนืออัลลอฮฺถือวาโมฆะ  กลาวคือไมมี
พระเจาอ่ืนใดท่ีสมควรแกการเคารพบูชานอกจากอัลลอฮฺเทานั้น  พระองค
คือพระผูทรงสิทธิ์สําหรับการภักดีท้ังมวล เร่ิมจากการละหมาด  การวิงวอน
ขอ  การเชือดสัตว  และการสัญญา  พรอมสาบานตน  เปนตน   ผูอ่ืนไมมี
สิทธิในสิ่งนี้   ถึงเเมเขาผูนั้นจะเปนถึงศาสนทูตหรือ มะลัก( เทวทูต)
ของอัลลอฮฺหรือทูตสววรค ) ก็ตาม  ผูใดมอบการกระทําเหลานี้ใหกับคน
อ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺ  พรอมท้ังยกยองและแสดงการภักดีตอมัน ถือวา
ตกเปนกุฟุรฺ ( ผูปฏิเสธศาสนา ) ขัดกับคําปฏิญาณตนในขอนี้  
2. มีการเชื่อมั่นท่ีแนนเเฟนแบบไมตองสงสัยและลังเลในหลักการนี้อีก
แลว  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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แทจริงศรัทธาชนท่ีแทจริงนั้น คือ บรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮ. และศาสนทูต
ของพระองค แลวพวกเขาไมสงสัยเคลือบแคลงใจ แตพวกเขาไดเสียสละ
ตอสูดิ้นรนดวยทรัพยสมบัติของพวกเขา และชีวิตของพวกเขาไปในหนทาง
ของอัลลอฮ.  ชนเหลานั้นแหละคือบรรดาผูสัตยจริง ( อัลฮุจญรอต ๑๕ )  
3. ยอมรับตามหลักการนี้และไมปฏิเสธ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   
ความวา : 
เพราะวาพวกเขาเหลานั้นเมื่อไดมีการกลาวแกพวกเขาวา ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺ พวกเขาก็หย่ิงผยอง ( อัศศอฟฟาต ๓๕ )  
4. ปฏิบัติตามหลักการนี้พรอมการนอมรับท่ีดี  และปฏิบัติตามคําสั่ง
ของอัลลอฮฺ  ละท้ิงสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงหาม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และผูใดยอมนอบนอมใบหนาของเขายังอัลลอฮฺ โดยท่ีเขาเปนผูกระทําดี  
แนนอนเขาไดยึดหวงอันมั่นคงไวแลว  และบ้ันปลายของกิจการท้ังหลาย
ยอมกลับไปหาอัลลอฮฺ ( ลุกมาน ๒๒ )  
5. การเชื่อมั่นในหลักการนี้ดวยความสัจจะ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน   ความวา : 
พวกเขากลาวดวยล้ินของพวกเขาโดยไมมีอะไรในหัวใจของพวกเขา ( 
อัลฟตฮฺ ๑๑ )  
6. การแสดงการภักดีตออัลลอฮฺเพียงผูเดียวดวยความบริสุทธิ์ใจ อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีตออัลลอ
ฮฺ เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองค เปนผูอยูในแนวทางท่ี
เท่ียงตรงและดํารงการละหมาด และจายซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอัน
เท่ียงธรรม ( อัลบัยยินะฮฺ ๕ )  
7. รักอัลลอฮฺ  ศาสนาทูตและบรรดาผูซ่ึงพระองคทรงรัก และบาวผูภักดี
ท้ังหลาย   และเกลียดชังคนท่ีตอตานอัลลอฮฺและบรรดาศาสนทูตของ
พระองค    และยึดเอาความรักตอพระองคและศาสนทูตของพระองคเปน
อันดับเเรกถึงแมมันจะขัดกับความรูสึกสวนตัวก็ตาม อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา หากบรรดาบิดาของพวกเจา และบรรดาลูก ๆ ของ
พวกเจา และบรรดาพี่นองของพวกเจา และบรรดาคูครองของพวกเจา และ
บรรดาญาติของพวกเจา และบรรดาทรัพยสมบัติท่ีพวกเจาแสวงหาไว และ
สินคาท่ีพวกเจากลัววาจะจําหนายมันไมออก และบรรดาท่ีอยูอาศัยท่ีพวก
เจาพึงพอใจมันนั้น เปนท่ีรักใครแกพวกเจาย่ิงกวาอัลลอฮฺ และศาสนทูตของ
พระองค และการตอสูในทางของพระองคแลวไซร ก็จงรอคอยกันเถิด
จนกวาอัลลอฮฺจะทรงนํามาซึ่งกําลังของพระองค และอัลลอฮฺนั้นจะไมทรง
นําทางแกกลุมชนท่ีละเมิด  (อัตเตาบะฮฺ ๒๔ ) 
นอกจากนี้ ตองเชื่อมั่นวา สิทธิในการออกบทบัญญัติดานหลักการปฏิบัติ
เพื่อการภักดีและการจัดระเบียบการเปนอยูในระดับบุคคลและสังคม เปน
ของอัลลอฮฺเทานั้น   เชนเดียวกันการอนุมัติและการหามส่ิงใดคือสิทธิของ
พระองคเทานั้น  และเร่ืองเหลานี้ถูกอธิบายอยางชัดเเจงผานทานศาสนทูต
ของพระองค อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และสิ่งใดท่ีอัลลอฮฺทรงใหศาสนทูตของพระองคยึดมาไดจากชาวเมือง(พวก
กุฟฟาร)เปนสิทธิของอัลลอฮฺและศาสนทูตอัลลอฮฺและญาติสนิทและเด็ก
กําพราและผูขัดสนและผูเดินทาง เพื่อมันจะมิไดหมุนเวียนอยูในระหวางผู
มั่งมีของพวกเจาเทานั้น และอันใดท่ีทานไดหามพวกเจาก็จงละเวนเสีย พวก
เจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเขมงวดในการลงโทษ ( 
อัลฮัซรฺ๗).  
 
Uความหมายของคําวา   شهادة    أن    محمدا    عبد   اهللا    ورسوله ชะฮาดะตุ 
อันนะ มุฮัมมะดัน อับดุลลอฮิ วะ รอซูลุฮฺ  
หมายถึง  การปฏิญาณตนวา ทานมุฮัมมัด คือบาวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ  
 แสดงการจงรักภักดีตอคําบัญชาของทานศาสนทูต  และเชื่อมั่นในส่ิงท่ี
ทานบอก   และหลีกหางจากสิ่งท่ีทานทรงหามปราม  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูใดเชื่อฟงศาสนทูตอัลลอฮฺ แนนอนเขาก็เชื่อฟงอัลลอฮฺแลว และผูใดผิน
หลังให เราก็หาไดสงเจาไปในฐานะเปนผูควบคุมพวกเขาไม ( อันนิสาอฺ 
๘๐ )  
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 เชื่อมั่นในสารท่ีทานนํามา  และเชื่อมั่นวาทานคือศาสนทูตทานสุดทาย 
และทานคือผูประเสริฐกวาทานอ่ืนๆในบรรดาศาสนทูต   ไมมีศาสนทูต
องคใดหลังจากทานอีก  เพราะอัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
มุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนศาสนทูตอัลลอฮฺ
ของอัลลอฮฺและคนสุดทายแหงบรรดานะบี  ( อัลอะฮฺซาบ ๔๐ )  
 การเชื่อม่ันวา ทานไมมีการปกปดในส่ิงท่ีทานเผยแพร  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และเขามิไดพูดตามอารมณ  อัลกุรอานมิใชอ่ืนใดนอกจากเปนวะฮีย.ท่ีถูก
ประทานลงมา ( อันนัจมุ ๓-๔ )  
สวนการกระทําในทางโลกถือวา ทานเปนเพียงแคมนุษยคนหนึ่ง  ซึ่งนั้น
เเปลวาความเปนอยูของทานและการตัดสินของทาน คือสวนหนึ่งท่ีมาจาก
การวินิจฉัยของทานเอง   ทานไดกลาว   ความวา : 
“แทจริงแลวฉันเปนเพียงมนุษยธรรมดาคนหนึ่ง   เเละพวกทานไดยกคดีให
ฉันตัดสิน  แตฉันรูดีวาในบรรดาพวกทานมีคนท่ีเชี่ยวชาญดานการยกอาง
หลักฐานมากกวา   ฉันจึงตัดสินใหเขาตามท่ีฉันไดฟง  ใครก็ตามซึ่งขา
ตัดสินใหเขาไดรับสิทธิของเพื่อนเขาโดยไมชอบธรรม  จงคืนสิทธินั้นเสีย
และอยารับมัน  เพราะสิ่งท่ีฉันใหเขาในกรณีดังกลาวถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของไฟนรก.  
( รายงานโดย บุคอรีย ๖/ ๒๕๕๕ เลขท่ี ๖๕๖๖  )  
 การศรัทธาวา สารท่ีทานนํามานั้น สูปวงชนท้ังสองฝายคือ มนุษย
และญิน จนกวาวันปรโลกจะมาถึง อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา 
: 
และเรามิไดสงเจามาเพื่ออ่ืนใด เวนแตเปนผูแจงขาวดีและเปนผูตักเตือนแก
มนุษยท้ังหลาย ( สะบะอฺ ๒๘ )  
 ปฏิบัติตามแบบอยางของทาน  พรอมยึดมั่นปฏิบัติตามอยางหนักแนน 
โดยไมมีการเพิ่มเติมใดๆ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด) วา หากพวกทานรักอัลลอฮ ก็จงปฏิบัติตามฉัน 
อัลลอฮก็จะทรงรักพวกทาน และจะทรงอภัยใหแกพวกทานซึ่งโทษ
ท้ังหลายของพวกทาน และอัลลอฮนั้นเปนผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ
( อาละอิมรอน ๓๑ )  
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หลักการปฏิบัติขอที่สองคือ การละหมาด:  
การละหมาดคือ เสาหลักของอิสลาม  ซึ่งอิสลามย่ังยืนไดเพราะหลักการ
ปฏิบัติในขอนี้   และใครท่ีละท้ิงจะถือวาตกเปนกุฟุรฺ ( ผูปฏิเสธ )  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาว    ความวา : 
“หัวหลักของทุกสิ่งคือ  อิสลาม  และเสาหลักของอิสลามคือ การทํา
ละหมาด  และยอดสูงสุดในอิสลามคือการญิฮาด” ( ดุซูนั้นติรมีซี ๕/ ๑๑ 
เลขท่ี ๒๕๑๖  )  
การละหมาดคือการปฏิบัติท่ีประกอบดวยการกลาวคําและการกระทํา  เร่ิม
ดวยการกลาวตักบีรฺ(ตักบีรฺ  คือการกลาววา อัลลอฮุอักบัร เปนการกลาวเปด
พิธีละหมาด) จบสิ้นดวยการกลาวสลาม  เปนการกระทําเพื่อแสดงออกถึง
การเคารพภักดีตออัลลอฮฺ  พรอมท้ังยกยองความสูงสงของพระองค    ซึ่ง
ปฏิบัติดวยความสงบเปนการสวนตัวระหวางบาวกับอัลลอฮฺ   และมีสมาธิ
ดวยจิตอันแนวแน    การละหมาดคือ ความผูกพันระหวางผูเปนบาวตอพระ
เจาของเขาอยางสมํ่าเสมอ คร้ังใดท่ีบาวเร่ิมหลงใหลกับความสุขทางโลก 
เเสงศรัทธาในหัวใจเขาเร่ิมริบหร่ีลง  แตเมื่อเขาไดยินเสียงอะซานดังขึ้น เเส
งแหงศรัทธาก็เร่ิมสองระยิบระยับขึ้นอีกคร้ัง  เชนนี้แลวความผูกพันก็
กลับคืนมาอีกคร้ังและคงอยูแบบนี้ตลอดเวลา   การละหมาดคือการปฏิบัติ
ตามหาเวลาในแตละวัน   ทําเปนญะมาอะฮฺ ( ละหมาดเปนกลุม ) ในมัสญิด  
นอกจากคนท่ีมีเหตุจําเปนเทานั้น   ดวยเหตุนี้พวกเขาจะนัดพบกันเสมอๆ  
และผลดีท่ีจะตามมาคือ การทําความรูจักซ่ึงกันและกัน  กระชับมิตรไมตรี
ระหวางกัน  เกิดความรักใครระหวางกัน   ถามขาวคราวซ่ึงกันเละกัน  หาก
มีใครท่ีเจ็บไขไดปวยในบรรดาพวกเขาก็พากันไปเย่ียมเยียน ใครท่ียากไรก็
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน   ใครท่ีกําลังประสบกับความทุกขพวกเขาก็ตางให
กําลังใจกัน   ใครท่ีละเลยในการงานใดพวกเขาก็จะใหคําตักเตือนซึ่งกัน
และกัน   ท้ังหมดนี้คือการประกาศมิใหมีการแบงชนชั้นในสังคมเพราะทุก
คนตางอยูเคียงคูซึ่งกันและกัน  ไมวาจะเปน เด็ก  ผูใหญ   คนรวย  คนจน 
ท้ังหมดลวนเทาเทียมกันในดานการภักดีตอองคอภิบาลและตางหันหนาไป
ในทิศเดียวกันคือทางกิบละฮฺ ( ณ นครมักกะฮฺ) ทําการละหมาดอยาง
เดียวกัน  การอานท่ีตรงกัน  ในเวลาท่ีเหมือนกัน 
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หลักการปฏิบัติขอที่สามคือ การจายซะกาต : 
หมายถึง การออกสวนหนึ่งของเงินตามปริมาณท่ีอิสลามไดกําหนดไว ซ่ึง
เปนหนาท่ีของมุสลิมทุกคนหากเขารํ่ารวย เพื่อแสดงถึงการภักดีตออัลลอฮฺ
และชวยเหลือพี่นองผูยากไรในสังคมเชน  คนจน หรือคนท่ีตองการความ
ชวยเหลือเพื่อบรรเทาความอดยาก  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา 
: 
และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีตออัลลอ
ฮฺ เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองค เปนผูอยูในแนวทางท่ี
เท่ียงตรงและดํารงการละหมาด และจายซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอัน
เท่ียงธรรม(อัลบัยยินะฮฺ ๕ )  
ใครปฏิเสธขอบัญญัติในเร่ืองซะกาตถือวาตกกุฟุรฺ  เพราะเขาปฏิเสธสิทธิ
ของคนท่ียากไรในสังคมซึ่งมีท้ังคนออนแอ  คนยากจนขัดสน   ท้ังนี้ให
เขาใจวาการออกซะกาตไมใชการออกภาษีใหกับประเทศมุสลิม (ตามท่ีคน
ตางศาสนิกมักเขาใจผิด)   เพราะถาเปนเชนนั้นแลวก็แสดงวา การออกภาษี
ยอมตองเก็บจากทุกคนโดยไมเวนใคร  ท้ังมุสลิมและผูท่ีมิใชมุสลิมซึ่งอาศัย
อยูในประเทศท่ีปกครองดวยระบอบอิสลาม   ฉะนั้นตามความเปนจริงแลว
มันคือการบริจาคทานตามเง่ือนไขท่ีอิสลามกําหนด   ไมมีการบังคับกับคน
นอกศาสนา   เง่ือนไขท่ีวานี้มีดังนี้  
1. ครองนิศอบ  หมายถึง การท่ีเขามีเงินถึงอัตราท่ีอิสลามกําหนดใหออก
ซะกาต  นั่นคือ ประมาณ ๘๕ กรัมของทองเเทง  
2. ครบป  เง่ือนไขนี้เฉพาะปศุสัตว  เงินและสินคา   ฉะนั้นส่ิงไหนหากยัง
ไมครบปถือวาไมตองออกซะกาตอีกจนกวาจะครบป  สวนเมล็ดพืชและ
ผลไมก็ตองรอใหมันสุกพอพรอมท่ีจะเก็บเก่ียวได  อัลลอฮฺไดจํากัดประเภท
ของผูมีสิทธิท่ีสมควรไดรับซะกาต  ซึ่งพระองคตรัส   ความวา : 
แทจริงทานท้ังหลายนั้น สําหรับบรรดาผูท่ียากจน และบรรดาผูท่ีขัดสน 
และบรรดาเจาหนาท่ีในการรวบรวมมัน และบรรดาผูท่ีหัวใจของพวกเขา
สนิทสนม และในการไถทาส และบรรดาผูท่ีหนี้สินลนตัว และในทาง
ของอัลลอฮ และผูท่ีอยูในระหวางเดินทาง ท้ังนี้เปนบัญญัติอันจําเปนซ่ึงมา



 

 

53 
จากอัลลอฮ และอัลลอฮนั้นเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ( อัตเตาบะฮฺ 
๖๐ )  
เปอรเซ็นตท่ีตองออกคือ ๒.๕๐ % จากตนทุนท้ังหมด  จุดประสงคในการ
ออกซะกาต คืออิสลามตองการแกปญหาความยากจน  และปองกันเหตุราย
ตางๆท่ีเกิดมาจากเพราะความยากจนอาทิเชน การลักขโมย การฆาฟน การ
ทําลายเกียรติคนอ่ืน  และในทํานองเดียวกันอิสลามตองการสรางความเปน
กลุมในสังคมและเนนหนักปญหาคนจนและคนยากไร    
ความเเตกตางระหวางการออกซะกาตกับการเก็บภาษีคือ  การออกซะกา
ตคือหนาท่ีของมุสลิมท่ีบริจาคดวยความสมัครใจ สิ่งท่ีผลักดันใหกระทําสิ่ง
ดังกลาวคือจิตสํานึกท่ีดีท่ีเห็นวาจําเปนตองบริจาคเพื่อขัดเกลาจิตใจให
บริสุทธิ์จากนิสัยตางๆท่ีไมดี อาทิ ความโลภ   ชวยขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์
จากความผูกพันทางโลกท่ีมากเกินไปซึ่งอาจทําใหหลงลืมสิทธิผูยากไรและ
ผูยากจนในสังคมรอบตัว  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และผูใดปกปองการตระหนี่ท่ีอยูในตัวของเขาชนเหลานั้นพวกเขาเปนผู
ประสบความสําเร็จ( อัลฮัซรฺ ๙ )  
นอกจากท่ีกลาวมาแลว การออกซะกาตเปนการขัดเกลาจิตใจผูยากไรและผู
อับจนใหบริสุทธิ์ออกหางจากความเลวทราม  อาทิ  การเปนศัตรู  ตองการ
แกเเคน หรือ เกลียดชังคนรวย เปนตน  เพราะพวกเขาจะรูสึกพึงพอใจใน
เมื่อเห็นคนรวยรับผิดชอบในหนาท่ีดานการชวยเหลือพวกเขา  ทําดีกับพวก
เขาตลอดจนการเอาใจใสท่ีดีตอพวกเขา  แทจริงแลวในอิสลามไดมี
บทบัญญัติท่ีกลาวถึงการหามการละเมิดหนาท่ีดานนี้  สวนหนึ่งคือ โองการ
อัลลอฮฺ   ซึ่งความวา : 
และบรรดาผูท่ีตระหนี่ในสิ่งท่ีอัลลอฮไดทรงประทานใหแกพวกเขาจาก
ความกรุณาของพระองคนั้น จงอยาไดคิดเปนอันขาดวามันเปนการดีแก
พวกเขา หากแตมันเปนความชั่ว แกพวกเขา ซ่ึงพวกเขาจะถูกคลองส่ิงท่ี
พวกเขาไดตระหนี่มันไวในวันกิยามะฮ และสําหรับอัลลอฮนั้น คือมรดก
แหงบรรดาชั้นฟา และแผนดิน และอัลลอฮนั้นเปนผูทรงรอบรูอยางละเอียด
ในสิ่งท่ีพวกเจากระทํากัน  ( อาละอิมรอน ๑๘๐ )  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาว  ความวา : 
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“ไมมีบุคคลใดท่ีเปนเจาของทองเหลืองและเงินแตไมใหสิทธิแกมันเทาท่ี
มันสมควรไดรับ  นอกจากในวันกิยามัต( ปรโลก) ไดจัดเตรียมแผนเหล็ก
แทงหนึ่งจากนรกแลวนําไปเผาในไฟนรกญะฮัมนัม( ชื่อนรกในวันกิยามะฮฺ 
) หลังจากนั้นนําแผนเหล็กรอนมาจ้ีขางเคียงตัวเขา  และหนาผากเขา  และ
หลังเขา  ทุกคร้ังท่ีแทงเหล็กเย็นขึ้นถูกเผาใหรอนอีกเพื่อเตรียมเฉพาะเขา  
ในวันหนึ่งวันนั้นเทากับ หาหมื่นวันในโลกนี้  จนกวาอัลลอฮฺไดตัดสินบาว
คร้ังสุดทาย ซึ่งในวันนั้นบางคนเห็นทางของตัวเองไปสวรรค และบางคน
เห็นทางไปยังนรก” ( ดูเศาะฮีฮฺ มุสลิม ๒/๖๘๐  เลขท่ี ๙๘๗ )  
 
หลักการปฏิบัติขอที่สี่ คือการถือศีลอด เดือนรอมฎอน : 
หนึ่งเดือนเต็มๆในรอบปท่ีมุสลิมท่ัวโลกจะทําการถือศีลอด คือการละ
อาหารและเคร่ืองดื่ม และสิ่งตองหามเชนการรวมหลับนอนระหวางสามี
ภรรยา เพื่อการแสดงการภักดีตอองคอัลลอฮฺ   นับต้ังแตตะวันขึ้นจนถึง
ตะวันตกดิน    ท้ังนี้พึงรูเถิดวาการถือศีลอดไมใชเร่ืองท่ีถูกคิดคนใหมใน
อิสลาม  เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย! การถือศีลอดนั้นไดถูกําหนดแกพวกเจาแลว 
เชนเดียวกับท่ีไดถูกกําหนดแกบรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลวเพื่อวาพวก
เจาจะไดยําเกรง ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๘๓ )  
การถือศีลอดใชวาเพียงการละอาหารรางกายเทานั้น หากแตจะรวมถึงการ
ละอาหารภายในคือการละท้ิงการกระทําท่ีมีผลเสียตอการถือศีลอดดวยเชน 
การโปปด  กานนินทาผูอ่ืน  การใสราย  การฉอโกงและการหลอกลวง   
ตลอดจนการละท้ิงการพูดคุยท่ีไรสาระ  เพราะการงานเหลานี้ถือวาตองหาม
ในทัศนะอิสลามไมเฉพาะรอมฎอมเทานั้น   แตในรอมฎอนถือวาบังคับให
ละท้ิงเปนเด็ดขาด  ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาวความวา : 
 “ใครท่ีไมละท้ิงคําพูดท่ีเบ่ียงเบนโกหก และยังทํากันอยูในเดือนรอมฎอน 
ถือวาอัลลอฮฺไมไดหวังอะไรจากการละอาหารและเคร่ืองดื่มของเขา”  
การถือศีลอดคือ การตอสูกับจิตใจและความตองการโดยไมมีขอบเขต  ชวย
ขัดเกลาจิตใจมนุษยใหบริสุทธิ์  หางไกลจากคําพูดท่ีหยาบคายและการ
กระทําท่ีชั่วราย   ทานศาสนทูตกลาวความวา : 
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“อัลลอฮฺตรัสวา : ทุกการการงานของมนุษยลวนแลวสําหรับเขา  นอกจาก
การถือศีลอดซึ่งเปนสิทธิของขา  ขาเทานั้นท่ีตอบแทนมัน  พึงรูเถิดวาการ
ถือศีลอดเปรียบเสมือนถูกหุมเกราะ  เมื่อใดท่ีเขาคนหนึ่งในบรรดาพวกเจา
ถือศีลอดจงอยาไดพูดจาหยาบคายและตะโกนเสียงดัง  ถามีใครสักคนตอวา
เขาหรือไลฆาเขา  ใหเขากลาววา  ฉันถือศีลอดอยูนะ   แทจริงฉัน( ศาสนทูต
มุฮัมมัด ) ขอสาบานกับอัลลอฮฺผูซึ่งครองตัวฉันในกํามือของพระองค วา
แทจริงแลวกล่ินปากของคนท่ีถือศีลอดนั้น คือกล่ินหอมท่ีหอมฉํ่ามาก
สําหรับอัลลอฮฺ  มากกวากล่ินน้ําหอมมิสกีย(ชะมดเชียง)เสียอีก   แทจริง
แลวผูท่ีถือศีลอดนั้นมีสองประการท่ีเขาสมควรไดรับ  หนึ่งคือ เมื่อเขาเร่ิม
ละศีลอดเขาจะรูสึกดีใจ  สองเมื่อเขาไดพบเจอพระเจาเขาในวันกิยามัตเขา
จะรูสึกดีใจ” ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๒/๖๗๓ ลําดับท่ี ๑๘๐๕ )  
ดวยการถือศีลอดทําใหมุสลิมไดรําลึกถึงความยากลําบากของพี่นองของเขา
ท่ียากไรและขัดสน  ซึ่งในท่ีสุดเขายอมเขาหาพวกเขาและยอมย่ืนมือให
ความชวยเหลือในสิ่งท่ีพวกเขาควรได   และพยายามสอบถามขาวคราว
ความทุกขสุขพวกเขา . 
 
หลักการปฏิบัติขอที่หา คือ การประกอบพิธีฮัจญ : 
คือการเดินทางไปยังบานของอัลลอฮฺ (หมายถึงไปยังกะบะฮฺ ณ นครมัก
กะฮฺ) เพื่อประกอบพีธีฮัจญท่ีไดกําหนดไวในสถานท่ีเฉพาะและในเวลาท่ี
เฉพาะ     คือหลักการในเชิงบังคับสําหรับมุสลิมทุกคนท่ีมีสติปญญาเละ
บรรลุนิติภาวะท้ังชายและหญิงอยางเทาเทียมกัน   เปนการบังคับเพียงคร้ัง
เดียวเทานั้นในชีวิตดวยเง่ือนไขท่ีวา จะตองมีความสามารถท้ังสองดาน คือ  
ดานรางกาย และดานการเงิน   ดังนั้นใครท่ีเจ็บไขไดปวยโดยอาการไม
สามารถทุเลาลงไดก็ถือวาไมบังคับสําหรับเขา แตถาเขามีทรัพยสินเงินทอง
รํ่ารวยก็สามารถใหคนอ่ืนทําแทนได     เชนกันคนท่ียากจนไมมีเงินทอง
หรือมีไมเพียงพอสําหรับการครองชีพรายวันแกเขาและครอบครัว  ถือวาไม
บังคับสําหรับเขาจนกวาเขาจะมีความสามารถ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน  ความวา : 
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 “การประกอบพิธีฮัจญคือการรวมตัวของมุสลิมโลกคร้ังใหญ ณ ท่ีเดียวกัน 
เพื่อกระทําการภักดีอัลลอฮฺในเวลาเดียวกัน   วิงวอนขออัลลอฮฺองคเดียวกัน
ในลักษณะท่ีพวกเขาอยูในชุดเดียวกัน”  ตางกลาวคําวา  

 ال والملك لك والنعمة الحمد إن,  لبيك لك شريك ال لبيك,  لبيك اللهم لبيك
. لك شريك  

อานวา  
 “ลับบัยกัลลอฮุมมะ ลับบัยกฺ  ลับบัยกะ ลา ชารีกะลัก  ลับบัยกะ  อินนัลฮัม
ดะ วันเนียะมะตะ  ละกะวัลมุลกฺ  ลา ชะรีกะลัก”  
ความวา :  
 “โออัลลอฮฺพวกเราไดมาถึง ณ สถานท่ีแหงนี้เพื่อนอมรับคําบัญชาของ
พระองค  และหวังในโปรดปรานจากพระองค  ดวยความเชื่อมั่นตอความเอ
กะของพระองค   แทจริงพระองคคือผูควรแกการเคารพภักดีโดยไมมีส่ิงใด
เทียบเคียง  ในวันนี้ทุกคนเทาเทียมกันไมวาสูงต่ํา   ดําขาว   ชนชาวอาหรับ
และคนนอก   ลวนอยูตอหนาพระองคดวยความตักวา ( การมีจิตศรัทธา) 
อันแนแท   ท้ังหมดนี้ไมใชเพราะอ่ืนใดนอกจากเปนการย้ําถึงความเปนพี่
นองระหวางมุสลิมดวยกัน” 
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คุณลักษณะเฉพาะและคุณงามความดีของศาสนาอิสลาม 

อิสลามคือศาสนาท่ีถูกประทานลงมาจากฟากฟาลาสุด  ยอมมีจุดเดนท่ีเต็ม
ไปดวยคุณงามความดีแนนอน  มีความเปนพิเศษกวาศาสนาอ่ืนๆกอน
อิสลาม   ขอพิเศษสวนนี้เพียงพอแลวและเหมาะสมกับทุกกาลเวลาและทุก
หนแหงจนถึงวันปรโลก   และดวยคุณงามความดีจุดนี้ถือวาเปนสาเหตุ
สําคัญท่ีจะนําไปสูความสงบสุขของมนุษยท้ังในโลกนี้และโลกหนา 
คุณลักษณะเฉพาะและคุณงามความดีของศาสนาอิสลามมีดังนี้ : 
 มีตัวบทบงบอกอยางชัดเจนวา อิสลามคือศาสนาท่ีอัลลอฮฺทรงยอมรับ  
และพระองคไดสงบรรดาศาสนทูตของพระองคซึ่งแตละทานทําหนาท่ีสืบ
ทอดตอจากศาสนทูตทานกอน เร่ิมต้ังแตสมัยศาสนทูตนูฮฺจนถึงสมัยทานศา
สนทูตมุฮัมมัด  ทานกลาวความวา : 
“เปรียบตัวฉันกับบรรดาศาสนทูตเสมือนชายหนุมคนหนึ่งท่ีสรางบานอยาง
ดีและสวยงาม เหลือเพียงกอนอิฐท่ียังขาดท่ีมุมหนึ่ง  ซึ่งคนท่ีเดินรอบๆบาน
ตางกลาวชมวา  ถาคุณเอากอนอิฐกอนหนึ่งมาเสริมตรงนี้นาจะครบสมบูรณ  
ทานกลาววาฉันคือกอนอิฐกอนนั้น  และฉันคือศาสนทูตคนสุดทาย” ( 
เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๓/๑๓๐๐  เลขท่ี ๓๓๔๒ ) 
ยกเวนทานศาสนทูตอีซา ผูซึ่งจะลงจากฟากฟาเมื่อใกลวันอวสานโลก  เพื่อ
ลงมาเผยแพรความยุติธรรมบนโลกนี้แทนความอธรรมท่ีมีอยู  แตทาน
ไมไดเอาศาสนาใหมลงมาเพราะทานจะลงมาและปกครองดวยศาสนา
อิสลามตามแบบอยางของทานศาสนทูตมุฮัมมัด  เพราะทานไดกลาว  ความ
วา : “วันกิยามะฮฺ ( วันปรโลก ) จะไมบังเกิดขึ้นนอกจากบุตรของมัรยัมจะ
ลงมาจากฟากฟาแลวปกครองโลกนี้ดวยความยุติธรรม   ดังนั้นเขาจะทําลาย
ไมกางเขน  ฆาหมู   ยกเลิกระบบภาษี   จนกระท่ังเงินทองมีอยางเหลือเฟอ  
ไมมีคนรับ”   ( เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๒/๘๗๕ เลขท่ี ๒๓๔๔ )  
บรรดาศาสนทูตทุกทานจะชักชวนคนใหเชื่อมั่นเอกภาพของอัลลอฮฺ  
หางไกลจากการต้ังภาคีตอพระองค   หลีกเล่ียงการเปรียบเทียบพระองค
กับมัคลูก(สรรพสิ่งท่ีถูกสราง )   พวกเขาจะชักชวนคนไปสูแนวทางการ
ภักดีตอพระองคอัลลอฮฺ  พรอมท้ังชี้แนะมนุษยใหเดินทางไปสูแนวทางท่ี
สงบสุขท้ังในโลกนี้และในโลกหนา อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความ
วา : 
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พระองคไดทรงกําหนดศาสนาแกพวกเจาเชนเดียวกับท่ีพระองคไดทรง
บัญชาแกนูหฺ และท่ีเราไดวะฮียฺ(ทรงประทานโองการของขา)แกเจาก็
เชนเดียวกับท่ีเราไดบัญชาแกอิบรอฮิม และมูซา(โมเสส) และอีซา(เยซู)วา 
พวกเจาจงดํารงศาสนาไวใหคงมั่น และอยาแตกแยกกันในเร่ืองศาสนา ( 
อัซซูรอ ๑๓ )  
อิสลามคือศาสนาซึ่งทายสุด  ดังนั้นอัลลอฮฺจึงสัญญาจะรักษามันไวใหคงอยู
ตลอดไป  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงเราไดใหขอตักเตือน(อัลกุรอาน)ลงมา และแทจริงเราเปนผูรักษามัน
อยางแนนอน( อัลฮิจรฺ ๙ )  
ซึ่งหมายความวา : ศาสนทูตทานสุดทายในศาสนาอิสลามตองเปนมุฮัมมัด   
ไมมีศาสนทูตอีกหลังจากทาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
มุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนศาสนทูตอัลลอฮฺ
ของอัลลอฮฺและคนสุดทายแหงบรรดานะบี ( อัลอะฮฺซาบ ๔๐ )  
ท่ีกลาวไมไดหมายความวา :  เราไมศรัทธาและไมเชื่อตอบรรดาศาสนทูต
และบรรดาคัมภีรกอนหนานี้  ดังนั้นอีซาคือผูสืบตอจากศาสนาของทานมู
ซา  และมุฮัมมัดคือผูสืบตอจากศาสนาของอีซาและทานคือศาสนทูตทาน
สุดทาย  มุสลิมทุกคนตองศรัทธาตอบรรดาคัมภีรและบรรดาศาสนทูตกอน
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด   ถาใครไมศรัทธาตอพวกเขาหรือเลือกท่ีจะศรัทธา
ตอบางคนเทานั้นถือวาเขาไดออกนอกศาสนาอิสลามไปแลว อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงบรรดาผูปฏิเสธการศรัทธาตออัลลอฮฺ และบรรดาศาสนทูตของ
พระองคและตองการท่ีจะแยกระหวางอัลลอฮฺ และบรรดาศาสนทูตของ
พระองค และกลาววา เราศรัทธาในบางคนและปฏิเสธศรัทธาในบางคน 
และพวกเขาตองการท่ีจะยึดเอาในระหวางนั้น ซึ่งทางใดทางหนึ่งนั้น  ชน
เหลานี้แหละคือผูปฏิเสธศรัทธาโดยแทจริง และเราไดเตรียมไวแลว ซึ่งการ
ลงโทษท่ียังความอัปยศแกผูปฏิเสธศรัทธาท้ังหลาย ( อันนิซาอฺ ๑๕๐-๑๕๑ )  
 แทจริงแลวศาสนาอิสลามคือศาสนาท่ีสมบูรณ ท่ีสุดท่ีนํามาดวย
บทบัญญัติท่ีครบสมบูรณในทุกแงชีวิตท้ังในโลกนี้และโลกหนา อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซ่ึงศาสนาของพวกเจาและขาไดให
ครบถวนแกพวกเจาแลว ซึ่งความกรุณาเมตตาของขา และขาไดเลือก
อิสลามใหเปนศาสนาแกพวกเจาแลว ผูใดไดรับความคับขันในความหิว
โหย โดยมิใชเปนผูจงใจกระทําบาปแลวไซร แนนอนอัลลอฮนั้นเปนผูทรง
อภัยโทษผูทรงเมตตาเสมอ ( อัลมาอิดะฮฺ ๓ )   
ดวยเหตุดังกลาวอิสลามจึงเปนศาสนาท่ีดีและประเสริฐท่ีสุด อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
พวกเจานั้น เปนประชาชาติท่ีดีย่ิงซึ่งถูกใหอุบัติขึ้นสําหรับมนุษยชาติ โดยท่ี
พวกเจาใชใหปฏิบัติสิ่งท่ีชอบ และหามมิใหปฏิบัติส่ิงท่ีมิชอบ และศรัทธา
ตออัลลอฮ และถาหากวาบรรดาผูท่ีไดรับคัมภีรศรัทธากันแลว แนนอนมัน
ก็เปนการดีแกพวกเขา จากพวกเขานั้นมีบรรดาผูท่ีศรัทธา และสวนมากของ
พวกเขานั้นเปนผูละเมิด ( อาละอิมรอน ๑๑๐ )  
 ศาสนาอิสลามคือศาสนาสากลจักรวาลสําหรับมนุษยท้ังปวงไมเวนใคร   
ในทุกยุคทุกท่ี   อิสลามไมไดลงเฉพาะบางเชื้อชาติ หรือบางชนชั้น  หรือแค
กลุมใดกลุมหนึ่ง  ในบางเวลาเทานั้น  หากแตอิสลามคือศาสนาท่ีรวบรวม
มนุษยทุกคนไมแบงสีผิว ภาษา  อาณาเขต เผาพันธุ  เวลาและสถานท่ี   ใน
พื้นฐานการศรัทธาเดียวกัน    ฉะนั้นไมวาใครก็ตามท่ีเชื่อวาอัลลอฮฺคือพระ
เจา  อิสลามคือศาสนา  มุฮัมมัดคือทานศาสนทูตเขายอมอยูภายใตรมเงาแหง
อิสลามไมวาเขาจะอยูแหงใดและสมัยไหนก็ตาม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และเรามิไดสงเจามาเพื่ออ่ืนใด เวนแตเปนผูแจงขาวดีและเปนผูตักเตือนแก
มนุษยท้ังหลาย( สะบะอฺ ๒๘ )  
สวนบรรดาศาสนทูตทานอ่ืนๆกอนมุฮัมมัดไดถูกสงเพื่อชนกลุมใดกลุม
หนึ่งเทานั้น   อัลลอฮฺไดตรัสถึงทานศาสนทูต นูฮฺ    ความวา : 
และแทจริงเราไดสงนูฮไปยังประชาชาติของเขา แลวเขาไดกลาววา โอ
ประชาชาติของฉันจงเคารพสักการะอัลลอฮเถิดไมมีผูไดรับการเคารพ
สักการะใด ๆ สําหรับพวกทานอีกแลวอ่ืนจากพระองค แทจริงฉันกลัวการ
ลงโทษในวันอันย่ิงใหญจะประสบแกพวกทาน”( อัลอะอฺรอฟ ๕๙ )  
และอัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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และยังประชาชาติอาดนั้น เราไดสงฮูด ซึ่งเปนพี่นองของพวกเขาไปเขา
กลาววา โอประชาชาติของฉัน! จงเคารพสักการะอัลลอฮเถิด ไมมีผูท่ีควร
ไดรับการเคารพสักการะใด ๆ สําหรับพวกทานอีกแลวอ่ืนจากพระองค 
พวกทานไมยําเกรงดอกหรือ?” (  อัลอะอฺรอฟ ๖๕ )  
และไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และยังประชาชาติซะมูตนั้น เราไดสงซอและฮซึ่งเปนพี่นองของพวกเขาไป 
เขากลาววาโอประชาชาติของฉัน! จงเคารพสักการะอัลลอฮเถิด ไมมีผูท่ี
ควรไดรับการเคารพสักการะใด ๆ สําหรับพวกทานอีกแลวอ่ืนจากพระองค( 
อัลออฺรอฟ ๗๓ )  
และไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงรําลึกถึงลูฏขณะท่ีเขาไดกลาวแกประชาชาติของเขา 
และไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และยังประชาชาติมัดยันนั้น เราไดสงชุอัยบ ซ่ึงเปนพี่นองของพวกเขาไป
(อัลอะฮฺรอฟ ๘๕ )  
และไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แลวหลังจากพวกเขาเราไดสงมูซาพรอมดวยสัญญาณตาง ๆ ของเราไป
ยังฟรอาวนและบรรดาบุคคลชั้นนําของเขา แตพวกเขาไดปฏิเสธศรัทธาตอ
สัญญาณเหลานั้น ดังนั้นเจาจงมองดูเถิดวาบ้ันปลายของบรรดาผูกอความ
เสียหายนั้นเปนอยางไร( อัลอะอฺรอฟ ๑๐๓ )  
และไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงรําลึก เมื่ออีซา อิบนฺ มัรยัม ไดกลาววา โอวงศวานของอิสรออีลเอย 
แทจริงฉันเปนศาสนทูตอัลลอฮฺของอัลลอฮฺมายังพวกทาน เปนผูยืนยันสิ่งท่ี
มีอยูในเตารอฮฺกอนหนาฉัน ( อัศศ็อฟ ๖ )  
เพราะความเปนสากลของศาสนาอิสลามท่ีไมเจาะจงกาลเวลาและสถานท่ี  
อิสลามจึงสั่งใหมุสลิมทุกคนทําการเผยแพรสารนี้แกมนุษยทุกคนบนโลก
ไมเวนใคร  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และในทํานองเดียวกัน เราไดใหพวกเจาเปนประชาชาติท่ีเปนกลาง เพื่อ
พวกเจาจะไดเปนสักขีพยานแกมนุษยท้ังหลาย และศาสนทูตอัลลอฮฺ ก็จะ
เปนสักขีพยานแดพวกเจา ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๔๓ )  
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 ศาสนาอิสลามจะคงอยูตลอดไมมีการเปล่ียนแปลงท้ังทางดาน
บทบัญญัติและคําสอนตางๆ ไมใชศาสนาท่ีถูกสรางขึ้นดวยฝมือมนุษยผูซ่ึง
ตองเผชิญกับความออนแอ   ความผิดพลาด  และตกอยูใตอิทธิผลของหลาย
สิ่งรอบดานเชน ประสบการณ  การสืบทอด และสังคม  เหลานี้คือสิ่งท่ีเรา
พบเห็นกับตาตามความเปนจริงในสังคม  การเปล่ียนแปลงของระบบสังคม
และกฎหมายตางๆซึ่งเหมาะกับชนกลุมหนึ่งแตไมเหมาะกับกลุมอ่ืนๆ  
เหมาะกับยุคหนึ่งแตไมเหมาะกับยุคอ่ืน  ตัวอยางเชน การปกครองแบบทุน
นิยมท่ีเราเห็นจะไมเหมาะกับการปกครองในระบบสังคมนิยม   ฉะนั้นทุก
ระบบการปกครอง ถูกสรางขึ้นดวยฝมือคนตามความคิดเห็นและทัศนะ
สวนตัวของเขา   ตอมาระบบท่ีวานี้ก็ตองไดรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ดวยฝมือคนท่ีมีประสบการณและความรูมากกวา .   
สวนศาสนาอิสลามก็ตามท่ีเราไดกลาวมาวา  เปนศาสนาแหงพระเจา  ผู
กอต้ังคือพระเจาผูสรางสรรพสิ่งท้ังมวล   ผูซ่ึงรอบรูถึงความเหมาะสมของ
สถานการณมนุษยและความตองการของมนุษยในทุกเร่ือง   มนุษยไมมี
สิทธิท่ีจะปฏิเสธและเปล่ียนแปลงบทบัญญัติของอัลลอฮฺไดถึงเเมเขาจะมี
ฐานะสูงสงก็ตาม  เพราะอิสลามเปนศาสนาท่ีรักษาสิทธิของทุกคน . 
 อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ขอตัดสินสมัยญาฮิลีญะฮ กระนั้นหรือ ท่ีพวกเขาปรารถนา และใครเลาท่ีจะ
มีขอตัดสินดีย่ิงกวาอัลลอฮสําหรับกลุมชนท่ีเชื่อมั่น( อัลมาอิดะฮฺ  ๕๐ )  
 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีสามารถเขากับสถานการณ   ดวยเหตุนี้
อิสลามจึงเปนศาสนาท่ีเหมาะสมกับทุกกาลเวลาและสถานท่ี ซึ่งไดนําเสนอ
หลักการพื้นฐานท่ัวไปและกฎเกณทท่ีครอบคลุมทุกเร่ืองอยางมั่นคงไมมี
การเปล่ียนแปลงดวยปจจัยแวดลอมใดๆ ดังเชนหลักการดานอะกีดะฮฺ ( 
หลักศรัทธา ) และหลักการดานปฏิบัติเพื่อความภักดี ตัวอยางเชนการ
ละหมาด  ท้ังจํานวนร็อกฺอัต ( จํานวนยืนนั่งในละหมาด )  เวลา และ
การเเจกจายซะกาต พรอมท้ังอัตราของมัน และส่ิงท่ีจําตองเเจกจาย  การถือ
ศีลอดพรอมท้ังเวลาของมัน  และการประกอบพิธีฮัจญพรอมท้ังรูปแบบการ
ปฏิบัติ  รวมถึงเวลาและขอบเขต  เปนตน   
      ทุกเหตุการณท่ีเกิดขึ้นและทุกเร่ืองท่ีเกิดขึ้นใหมในปจจุบันลวนแลวมี
การกลาวถึงในคัมภีรกุรอานซึ่งเราสามารถท่ีจะนํามาใชได  สวนบางส่ิงท่ี
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ไมบอกในกุรอานเราจะคนหาสิ่งนั้นจากสายรายงานท่ีถูกตองจากทานศา
สนทูตมุฮัมมัด (ขอความสันติจงประสบแดทาน) ซึ่งถาไดพบเจอในสิ่งนั้น  
เราก็จะนํามาปฏิบัติ   แตถาไมพบขั้นตอไปคือเปนหนาของนักวิชาการ
อิสลามท่ีตองวินิจฉัยและคนควาโดยอาศัยหลักการท่ัวไปในกุรอานและ
วจนะทานศาสนทูตมุฮัมมัด  และนําเร่ืองท่ีเกิดขึ้นใหมในสังคมมาเทียบกับ
กฎแหงศาสนาท่ีมีรากฐานมาจากกุรอานและวจนะทานศาสนทูต   เชน กฎ
ท่ีชื่อวา : 
 รากแทของทุกเร่ืองคือ การอนุมัติ  
และกฎท่ีวา: 
 รักษาไวซึ่งผลประโยชน  
และกฎท่ีวา: 
การเนนความสะดวกและละท้ิงความลําบาก 
และกฎท่ีวา: 
การขจัดสิ่งท่ีเปนภัย  
และกฎท่ีวา:  
 ปดก้ันประตูนําสูความพินาศ  
และกฎท่ีวา: 
 ความจําเปนท้ังมวล อนุญาตใหทําในสิ่งท่ีตองหาม  
และกฎท่ีวา : 
 ความจําเปนท้ังมวล กําหนดปริมาณใหพอเพียงกับมัน  
และกฎท่ีวา : 
การปองกันสิ่งอันตราย  ตองมากอนการรวบรวมสิ่งมีประโยชน  
และกฎท่ีวา: 
 การเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีมีอันตรายนอยกวา   
และกฎท่ีวา: 
 อันตรายยอมไมกําจัดดวยอันตราย  
และกฎท่ีวา : 
 สละภัยสวนตัวเพื่อกําจัดภัยสวนรวม  
และกฎอ่ืนๆ การวินิจฉัยท่ีวานี้ไมไดหมายความวา : จะสามารถทําตาม
ความปรารถนาของจิตใจและความตองการเเบบไมมีขอบเขต  แตการ
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วินิจฉัยท่ีวานี้คือการเขาไปถึงจุดมุงหมายท่ีนํามาซึ่งผลประโยชนท่ีดีตอ
มนุษยโดยไมขัดเเยงกับบทบัญญัติแหงอิสลาม   เปาหมายคือตองการให
อิสลามเขากับสถานการณปจจุบันได  และเหมาะสมกับความตองการของ
สังคม  
 ศาสนาอิสลามไมแบงชนชั้นและความเเตกตางในการบริหารและปฏิบัติ
ตามกฎหมายเพราะอิสลามถือวาทุกคนเทาเทียมกันไมมีความเเตกตางกันระ
วางคนรวยกับคนจน   ระหวางคนท่ีฐานะสูงกวากับคนท่ีมีฐานะต่ํากวา  
ระหวางผูปกครองกับประชาชนธรรมดา   หรือระหวางคนผิวขาวกับคนผิว
ดํา  ทุกคนเสมอกันในระบบการปกครองแบบอิสลาม   
“คร้ังหนึ่งชาวกุร็อยชฺกําลังพูดถึงเร่ืองราวหญิงคนหนึ่งจากเผามัคซูเมียะฮฺซึ่ง
โดนขอหาขโมย  พวกเขากลาววา ใครบางท่ีจะชวยเจรจาเร่ืองนี้กับทานศา
สนทูตมุฮัมมัด ? พวกเขาตอบวา  ไมมีใครกลาหรอกนอกจากคนท่ีชื่ออุซา
มะฮฺ ลูกของ ซัยดเทานั้น เปนท่ีรักของทานศาสนทูต   หลังจากนั้นอุซามะฮฺ
ไดไปเจรจากับทานศาสนทูตมุฮัมมัด และทานตอบวา  เจาตองการขอให
ชวยเหลือใหพนโทษของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ? ทานไดลุกขึ้นยืน และกลาว
ปราศรัยวา  
โอมนุษยท้ังหลายพึงรู เถิดวา แทจริงแลวกลุมชนยุคกอนพวกทานได
ประสบความหายนะเพราะเมื่อผูมีฐานะในจํานวนพวกเขาขโมย  พวกเขา
ละเลยไมเอาผิด  และถาเมื่อไหรคนออนแอในจํานวนพวกเขาขโมยพวกเขา
ลงโทษเขา  ฉันขอสาบานวา ถึงแมฟาตีมะฮฺลูกสาวของมุฮัมมัดขโมย  ฉัน
จะตัดมือเขา”  
( เศาะฮีฮฺ มุสลิม ๓/๑๓๑๕ เลขท่ี ๑๖๘๘ )  
 ในศาสนาอิสลามจะมีรากฐานและเเมบททางศาสนาท่ีชัดเเจง  ปราศจาก
ขอบกพรองและการปรับปรุง  ดัดแปลงหรือเกิดการเปล่ียนแปลง   ดังนั้น 
รากฐานที่มาของศาสนาอิสลามจะมีดังนี้  
1. Uคัมภีรกุรอาน อันทรงเกียรติ 
2. Uซุนนะฮฺศาสดามุฮัมมัด  ( แบบอยางของทาน )  
สวนอัลกุรอาน นับต้ังแตท่ีไดประทานลงมาใหกับทานศาสนทูตมุฮัมมัด
จนถึงวันนี้  ไมมีการเปล่ียนแปลง  และถูกดัดแปลง  ไมถูกปรับเพิ่มหรือลบ
บางสวนได   ทานมุฮัดมัดไดตระหนักใจการจดจํามันอยางละเอียดโดยท่ี
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ทานคัดเลือกบรรดาเหลาสาวกของทานมาเปนผูบันทึกและจารึกกุรอาน
อยางดี พวกเขาคือ ทานอะลี มุอาวียะฮฺ  อุบัย บิน กะอับ  และ ซัยดฺ บินซา
บิต   ซึ่งทุกคร้ังท่ีมีโองการอัลลอฮฺถูกประทานลงมาทานจะส่ังบรรดาสาวก
ดังกลาวจดบันทึกและแนะนําบททีควรบันทึกไว   ดังนั้นโองการดังกลาวจะ
ถูกจารึกเปนเลม  และถูกจารึกในทรวงอกเหลาสาวกของทาน   มุสลิมทุก
คนจะใหความสําคัญกับกุรอานมาก  พวกเขาตางเเขงขันเพื่อเรียนรูกุรอาน
และสอนมันโดยหวังอยางท่ีทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาว  ความวา : ผู
ประเสริฐสุดในจํานวนพวกคุณคือ ผูท่ีเรียนรูกุรอานและสอนกุรอาน ( 
เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๔/ ๑๙๑๙ เลขท่ี ๔๗๓๙ )  
มุสลิมจะทุมเทท้ังดวยรางและสรรพสิ่งเพื่อรับใชและเอาใจใสกุรอานใหคง
อยูตลอดไปสืบตอๆกันจนถึงยุคปจจุบัน   พวกเขาจะทองและอานกุรอาน
เพราะถือวาการทองและการอานเปนการกระทําเพื่อแสดงความภักดีอยาง
หนึ่ง  ทานศาสนทูตกลาว ความวา : 
 ใครท่ีอานสวนหนึ่งของกุรอานแคอักษรเดียวจะไดหนึ่งผลบุญ  และหนึ่ง
ผลบุญเทากับสิบเทา  ฉันไมไดกลาววา   ألم    (อะลีฟ ลาม มีม) คือหนึ่ง
ตัวอักษร แตฉันคิดวา  อะลีฟ  ) أ    ( คือหนึ่งอักษร  ลาม  ) ل (  หนึ่งอักษร และ
มีม   ) م   (  คือหนึ่งอักษร ( ท้ังหมดสาม แตละอักษรไดหนึ่งผลบุญ ) ( สุนัน 
ติรมีซี ๕/๑๗๕ เลขขท่ี ๒๙๑๓ )  
สวนซุนนะทานศาสนทูต ( แบบอยาง ) ถือวาเปนรากฐานขอมูลของอิสลาม
อันดับท่ีสอง   ทําหนาท่ีเพื่ออธิบายกุรอาน  และชี้แจงบทบัญญัติท่ีมีอยูในกุ
รอาน  แบบอยางของทานไดถูกเก็บรักษาไวอยางดีดวยสายรายงานท่ีดีจาก
บรรดาเหลาสาวกของทานผูซึ่งสละรางและชีวิตของพวกเขาเพื่อการเรียนรู
แบบอยางของทานอยางละเอียดไมวาจะเปนในดานการศึกษาเก่ียวสาย
รายงานของมัน หรือเเมบทของมัน  หรือทําการศึกษาระดับความถูกผิดของ
มัน  ตลอดคนเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับสายรายงานของมันและระดับของพวกเขา   
ฉะนั้นพวกเขาจะรายงานทุกการกระทําของทานศาสนทูตมุฮัมมัดอยาง
ละเอียด   พวกเขาจะไมยึดเอานอกจากสิ่งท่ีพบวามีการรายงานอยางถูกตอง
จากทานศาสนดามุฮัมมัด   อะไรท่ีถึงมือเราถือวาบริสุทธิ์ปราศจากการใส
ราย   บุคคลใดอยากจะศึกษาเก่ียวกับวิธีการจดบันทึกซุนนะทานศาสนทูตก็
สามารถท่ีจะศึกษาไดจากหนังสือท่ีเก่ียวกับวิชานี้โดยเฉพาะ ซึ่งอิสลามเรียก
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วิชานี้วา (มุซเฏาะละฮฺ ฮะดิษ  )  ซึ่งเปนวิชาเฉพาะเพื่อรับใชดานนี้ ท้ังนี้บง
บอกวา แบบอยางของทานศาสนทูตมุอัมมัดท้ังวาจา การกระทํา  การ
ยอมรับ ลวนแลวมีการายงานอยางชัดเเจง  ถึงมือเราอยางถูกตองแบบไม
ตองสงสัย  จุดนี้แสดงใหเห็นวา การทุมเทเพื่อรับใชดานนี้ไมใชเร่ือง
เล็กนอย .  
 ศาสนาอิสลาม ใหความเทาเทียมกันกับทุกคนดานความเปนมา  ท้ังชาย
และหญิง   ขาวดํา  อาหรับหรือไมก็ตาม  ดังนั้นคนเเรกท่ีถูกสรางขึ้นมาคือ 
ทานศาสนทูตอาดัม ซึ่งถือวาเปนเจาพอแหงมนุษยท้ังปวง   จากตัวของ
อาดัมไดสรางภรรยาเขาท่ีชื่อ ฮาวาอฺ  เจาเเมแหงมนุษย  ซ่ึงมนุษยทุกคนใน
โลกนี้ตองมาจากเชื้อสายของทานท้ังสอง  ดังนั้นเสดงใหเห็นวามนุษยทุก
คนมีท่ีมาอันเดียวกัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
มนุษยชาติท้ังหลาย ! จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาท่ีไดบังเกิดพวกเจามา
จากชีวิตหนึ่ง และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคูครองของเขา และไดทรง
ใหแพรสะพัดไปจากท้ังสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย 
และจงยําเกรงอัลลอฮฺท่ีพวกเจาตางขอกัน ดวยพระองค และพึงรักษาเครือ
ญาติ ( อันนิซาอฺ ๑ )  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาวซึ่งความวา : แทจริงแลวอัลลอฮฺไดขจัดความ
หย่ิงยะโสและ ความโออวดดานเครือญาตของยุคญะฮิเลียะฮฺ ( ยุคแหงความ
งมงายของอาหรับกอนอิสลาม )  ท้ังมุอฺมิน ( ผูศรัทธา ) ผูยําเกรง  คนเลวผู
โชคราย  และมนุษยท้ังปวงลวนแลวมาจากอาดัม และอาดัมมาจากดิน 
( ดู มุสนัด อิมามอะฮฺมัด ๒/๓๖๑ เลขท่ี ๘๗๒๑ )  
ดังนั้น  มนุษยทุกคนท่ีมีอยูและกําลังจะมีตอไปในเเผนดินนี้ เปนสวนหนึ่ง
ท่ีมาจากเชื้อสายอาดัม  ซึ่งเดิมแลวอยูในศาสนาอันเดียวกัน  ภาษาเดียวกัน  
แตดวยเหตุท่ีพวกเขามีจํานวนมากและเพิ่งขึ้นเร่ือยๆก็เลยเเยกเเยะกันอยูบน
เเผนดิน   แพรกระจายไปท่ัวโลก  สงผลใหเกิดความเเตกตางทางดานภาษา  
สีผิว  และพฤติกรรมอยางหลีกเล่ียงไมไดเพราะสถานการณความเปนอยู
ของแตละท่ีถือวาเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดความเเตกตาง   และแนนอนความ
เเตกตางในลักษณะนี้จะสงผลใหเกิดความเเตกตางดานความคิด   ความ
เปนอยู   สุดทายสงผลใหเกิดความเเตกตางดานความเชื่อ  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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และมนุษยนั้นไมใชอ่ืนใด นอกจากเปนประชาชาติเดียวกัน และพวกเขาก็
แตกแยกกัน และหากมิใชลิขิตไดบันทึกไวท่ีพระเจาของพวกเจาแลว
แนนอนก็คงถูกตัดสินระหวางพวกเขา ในเร่ืองท่ีพวกเขาขัดแยงกัน ( ยูนุส 
๑๙ )  
คําสอนอิสลามใหความเสมอภาคเเดทุกคนตอหนาองคอภิบาลอัลลอฮฺ  โดย
ไมแบงเเยกกันเพราะปจจัยดานเชื้อชาติ  สีผิว ภาษาและประเทศ  ทุกคนเทา
เทียมกันในการปฏิบัติตามบทบัญัติแหงอิสลาม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน   ความวา : 
โอมนุษยชาติท้ังหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย และเพศหญิง  
และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผา และตระกูลเพื่อจะไดรูจักกัน  แทจริงผูท่ีมี
เกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ ท่ีอัลลอฮ.นั้น คือผูท่ีมีความยําเกรงย่ิงในหมูพวก
เจา  แทจริงอัลลอฮ.นั้นเปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดถ่ีถวน( อัลฮุจญรอต 
๑๓ )  
  เนื่องดวยความเเตกตางท่ีวานี้  อิสลามจึงมีความเห็นวา มนุษยทุกคนเทา
เทียมกันในดานความอิสระท่ีมีขอบเขตเปนอันดับเเรก  หมายถึงขอบเขตใน
ศาสนาปราศจากความอิสระท่ีเหมือนสัตว  ความอิสระท่ีวานี้  สงผลให
มนุษยไดรับสิทธิดังตอไปนี้ : 
1. อิสระดานความคิด และแสดงเหตุผล   ดังนั้นอิสลามเนนใหทุกคนท่ีนับ
ถืออิสลามกลาวแตความดีและเสนอความคิดและแนวคิดท่ีสรางสรรคมี
จุดประสงค   ใหพวกเขายืนยัดกับสัจธรรมอยางแนแทไมหวาดหว่ันคํา
ตําหนิของคน .  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาวความวา :  การญีฮาด( การตอสูในหนทางอัลลอ
ฮฺ ) ท่ีดีเลิศคือการท่ีเจากลาพูดความจริงตอหนาผูมีอํานาจหรือหัวหนาผู
อธรรม(ดูสุนันอะบีดาวูด ๔/๑๒๔ เลขท่ี๔๓๔๔ )  
บรรดาสาวกทานศาสนทูตมุฮัมมัดตางเเขงขันเพื่อปฏิบติตามหลักการอันนี้  
คนหนึ่งไดกลาวแกทานอุมัร  ผูปกครองอิสลามสมัยนั้น วา โออามีรมุมินีน
(ผูปกครองของมุสลิม ) เจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด   แลวอีกคนท่ีฟงก็ลุกขึ้น
ปฏิเสธและกลาวทันท่ีวา  นี่คุณวาอามีร  จงยําเกรงดวยกระนั้นเหรอ ? ทาน
อุมัรตอบทันทีวา ปลอยเขาเถอะ ใหเขาพูดออกมา เพราะความดีจะไม
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บังเกิดขึ้น ถาพวกคุณไมวาอะไรเรา   และความดีจะไมบังเกิดขึ้นเหมือนกัน
ถาพวกเราไมยอมรับจากพวกคุณ .    
ในเหตุเชนนี้เหมือนกันคร้ังหนึ่งทานอาลีไดทําการตัดสินในบางเร่ืองโดยใช
ความคิดสวนตัวของทาน  เมื่อทานอุมัรไดถูกถามถึงเร่ืองดังกลาว ทานตอบ
วา ถาใหฉันตัดสิน ฉันคงตัดสินในลักษณะอ่ืน   มีคนถามวา  แลวมีเหตุอัน
ใดท่ีหามทานไมใหโตตอบอาลีวันนั้น ? ทานตอบวา ถาเร่ืองนั้นมีในอัลกุ
รอานและแบบอยางของทานศาสนทูตมุฮัมมัดฉันโตตอบแน  แตมันเปนแค
ความคิด  และแนนอนความคิดยอมเทาเทียมกัน   ไมมีใครรูหรอกวา 
ความคิดไหนท่ีถูกตองกวาในสายตาของพระองคอัลลอฮฺ    
2. ทุกคนมีอิสระเทาเทียมกันในการแสวงหาและครองปจจัยยังชีพ  อัล
ลออฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงอยาปรารถนาในสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดทรงใหแกบางคนในหมูพวกเจา
เหนือกวาอีกบางคน สําหรับผูชายนั้นมีสวนไดรับจากสิ่งท่ีพวกเขาได
ขวนขวายไว และสําหรับหญิงนั้นก็มีสวนไดรับจากสิ่งท่ีพวกนางได
ขวนขวายไว ( อันนิซาอฺ ๓๒ )  
3. ทุกคนมีโอกาสในการรับรูและศึกษา  และอิสลามถือวาเปนส่ิงท่ีบังคับ
ใหทําดวย ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาวความวา :  การแสวงหาวิชาความรู
เปนเร่ืองวาญิบ ( บังคับใหทํา ) กับมุสลิมทุกคน( ดูสุนัน อิบนุ มาญะฮฺ 
๑/๘๑ เลขท่ี ๒๒๘ )  
4. ทุกคนมีสิทธิไดรับประโยชนจากสิ่งรอบดานในจักรวาลนี้อยางเทา
เทียมกันแตในขอบเขตท่ีศาสนากําหนด  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
พระองคคือผูทรงทําแผนดินนี้ใหราบเรียบสําหรับพวกเจา ดังนั้นจงสัญจร
ไปตามขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปจจัยยังชีพของพระองค และยัง
พระองคเทานั้นการฟนคืนชีพ( อัลมุลกฺ ๑๕ )  
5. ทุกคนมีสิทธิในการรับตําเเหนงการบริหารอยางเทาเทียมกัน แตดวย
เง่ือนไขท่ีวา มีสิทธิและมีความสามรถพอ  ทานศาสนทูตกลาวความวา : 
ใครไดรับมอบหมายใหเปนผูนําชาวมุสลิม แลวแตงต้ังบุคคลใดสักคน
เนื่องจากความรูสึกรักใครตอกันเพื่อดูเเลเร่ืองราวของมุสลิม  สําหรับเขาคือ
คําสาปเเชงของอัลลอฮฺ   และพระองคไมทรงตอบรับความบริสุทธิ์และ
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ความยุติธรรมจากเขาอีกจนกวาจะไลเขาใหเขานรกญะฮัมนัม ( ชื่อนรก ) 
และใครไดมอบใหกับบุคคลอ่ืนซึ่งของตองหาม  แนนอนเขาไดละเมิดของ
ท่ีอัลลอฮฺหามโดยไมชอบธรรม  สําหรับเขาคือการสาปเเชงของอัลลอฮฺ  
หรือ ทานกลาววา ฉันไมสนใจเขาภายใตความรับผิดชอบของอัลลอฮฺ 
อิสลามไดบอกแกเราวา   การมอบอํานาจใหคนท่ีไมเหมาะสมคือการทําลาย
ความซื่อสัตยซึ่งเปนการเตือนวา  โลกนี้ใกลสูญเสียทุกทีแลว  และวันกิ
ยามัตจะเกิดขึ้นอีกไมนาน( วันสิ้นสุดของโลกนี้ )  ทานศาสนทูตกลาวความ
วา :   เมื่อความซื่อสัตยหายไปจงรอวันกิยามัต    มีคนถามวา โอ ทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺความซื่อสัตยหายไปอยางไร?  ทานตอบวา  เมื่อใหหนาท่ีความ
รับผิดชอบเเดคนท่ีไมเหมาะสมจงรอวันกิยามัตเถิด ( เศาะฮีฮฺ บุคอรีย 
๕/๒๓๘๒ เลขท่ี ๖๑๓๑ )  
  ในศาสนาอิสลามไมมีคําวา  อํานาจวิญญาณ  เหมือนอํานาจท่ีใหเฉพาะ
แกผูนําศาสนาอยางท่ีเราพบเห็นในศาสนาอ่ืน   เหตุผลคือ อิสลามมาเพื่อ
กําจัดทุกสื่อท่ีเปนตัวกลางระหวางพระองคอัลลอฮฺกับบาวพระองค  อัลลอฮฺ
ไดตําหนิพวกมุซรีกีน( คนท่ีทําภาคีตออัลลอฮฺ ) ท่ีนําสื่อมาเปนตัวกลาง
ระหวางอัลลอฮฺกับบาว  ดังนั้นอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺ(การปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺเพื่อการภักดี)
โดยบริสุทธิ์ใจนั้นเปนของอัลลอฮฺองคเดียว  สวนบรรดาผูท่ียึดถือเอาบรรดา
ผูคุมครองอ่ืนจากอัลลอฮฺ โดยกลาววาเรามิไดเคารพภักดีพวกเขา เวนแตเพื่อ
ทําใหเราเขาใกลชิดตออัลลอฮฺ( อัซซุมัร   ๓ )  
อัลลอฮฺไดอธิบายใหเราวา  บรรดาสื่อท้ังหมดไมไดใหเกิดผลดี ผลรายแก
พวกเขาหรอก   เพราะมันเปนสิ่งท่ีอัลลอฮฺสรางขึ้นมาเหมือนพวกเขาไมมี
ผิด   ดังนั้นพระองคตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงบรรดาผูท่ีพวกเจาวิงวอนขออ่ืนจากอัลลอฮนั้นคือ ผูท่ีเปนบาวเย่ียง
พวกเจานั้นเอง จงวิงวอนขอตอพวกเขาเถิด แลวจงใหพวกเขาตอบรับพวก
เจาดวย หากพวกเจาเปนผูพูดจริง( อัลอะอฺรอฟ ๑๙๔ )  
อิสลามสนับสนุนใหเราผูกพันอัลลอฮฺโดยตรงไมมีส่ือชวย  เปนการผูกพัน
ท่ียืนบนรากฐานเเหงอิมาน ( การศรัทธา ) และการมอบตัวอยางบริสุทธิ์ใน
ทุกเร่ือง อาทิเชน การขอความชวยเหลือ  การขอไถโทษ    ใครท่ีมีบาปจงยก
มือวิงวอนขออัลลอฮฺ  เรียกรองพระองคอยางจริงจัง   ขอความกรุณาให
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พระองคปลดบาปใหไมวาบาวจะอยูท่ีไหน  และในสถานการณใด  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และผูใดท่ีกระทําความชั่วหรืออธรรมแกตัวเอง แลวเขาขออภัยโทษ
ตออัลลอฮฺ เขาก็จะพบวาอัลลอฮฺ เปนผูทรงอภัยโทษเปนผูทรงเมตตา( อันนิ
ซาอฺ ๑๑๐ )  
ดังนั้น ในอิสลามไมมีคนท่ีเรียกวา ( ริญาลุดดีน ) เจาแหงศาสนาท่ีคอยให
การอนุมัติหรือหาม   หรือ ปลดบาป  โดยต้ังตัวเองวาเปนทูตแทนพระเจายัง
บาว   คอยแตงบทบัญญัติใหคน หรือ คิดคนหลักศรัทธาขึ้นมา  หรือคอย
ปลดบาปพวกเขา   ใหสิทธิแกคนเขาสวรรคตามใจชอบ    ออกคําส่ังหาม
ใครท่ีพวกเขาตองการ   เพราะอิสลามถือวา ผูมีสิทธิในการออกบัญญัติคือ
พระองคเทานั้นเพียงผูเดียว .  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด กลาวในขณะท่ีทานอธิบายโองการอัลลอฮฺซึ่งความวา 
: 
พวกเขาไดยึดเอาบรรดานักปราชญของพวกเขา และบรรดาบาดหลวงของ
พวกเขาเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮ ( อัตเตาบะฮฺ ๓๑ )  
ทานกลาววา  พึงรูเถิดวา พวกเขาไมไดเคารพบูชาบุคคลเหลานั้นที แต
เมื่อไหรท่ีบุคคลเหลานั้นอนุมัติสิ่งใดพวกเขาจะตาม   และเมื่อไหรท่ีบุคคล
เหลานั้นหามพวกเขาทําตาม  ( ดูสุนัน ติรมีซี ๕/๒๗๘ เลขท่ี ๓๐๙๕ )  
  ศาสนาอิสลาม คือศาสนาท่ียึดเอาแนวการซูรอย ( ขอคําแนะนําและ
ปรึกษารวมกัน ) ในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับดานศาสนาและทางโลก อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และบรรดาผูตอบรับตอพระเจาของพวกเขาและดํารงละหมาด และกิจการ
ของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวางพวกเขาและเขาบริจาคสิ่งท่ีเราไดให
เคร่ืองปจจัยยังชีพแกพวกเขา( อัซซูรอ ๓๘ )  
ระบบซูรอย  คือสิ่งปรารถนาหลักในบัญญัติแหงอิสลาม  ดวยเหตุนี้ทานศา
สนทูตอิสลาม จึงไดสั่งใหปฏิบัติตาม   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮนั่นเอง เจา(มุฮัมมัด) จึงไดสุภาพออนโยน
แกพวกเขาและถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมีใจแข็งกระดางแลว
ไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจากันแลว ดังนั้นจง



 

 

70 
อภัยใหแกพวกเขาเถิด และจงขออภัยใหแกพวกเขาดวย และจง
ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการท้ังหลาย ( อาละอิมรอน  ๑๕๙ )  
ระบบซุรอย  เปนระบบหนึ่งท่ีนําไปสูความถูกตองและผลประโยชยนท่ีดี
เลิศ   มุสลิมสมัยอิสลามเพิ่งมาเเรกๆไดปฏิบัติหลักการซุรอยนี้กับเร่ือง
ศาสนาและดุนยา ( ทางโลก ) ของพวกเขา  จนทําใหเร่ืองราวของพวกเขา
รุงโรจนและไปดวยดี  เมื่อไหรท่ีพวกเขาเฉออกจากหลักการนี้พวกเขาเลย
ตองเผชิญกับความต่ําตอยในเร่ืองศาสนาและทางโลกของพวกเขา  
 ศาสนาอิสลาม ไดบัญญัติสิทธิความชอบธรรมระหวางมนุษยดวยกัน 
ในทุกระดับชั้น  เพื่อท่ีพวกเขาจะอยูอยางมีความรักใครระหวางกัน   
บรรลุผลประโยชนทางศาสนา  รุงเรืองในทางโลก   เร่ิมดวยสิทธิของพอเเม   
และสิทธิของลูกหลาน   สิทธิของบรรดาญาติ และคนใกลบาน   สิทธิของ
เพื่อนฝูง ...เปนตน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอยาใหมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับ
พระองค และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาท้ังสองและตอผูเปนญาติท่ีใกลชิด 
และเด็กกําพราและผูขัดสน และเพื่อนบานใกลเคียงและเพื่อนท่ีหางไกล 
และเพื่อนเคียงขาง และผูเดินทาง และผูท่ีมือขวาของพวกเจาครอบครอง 
แทจริงอัลลอฮฺ ไมทรงชอบผูยะโส ผูโออวด( อันนิซาอฺ ๓๖ )  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา จงอยาไดอิจฉาระหวางกัน  หรือเเกลงให
ราคาสิ้นคาเเพงขึ้น หรือ สรางความโกรธระหวางกัน หรือ หันหนาเพื่อน
สหายเมื่อเจอกัน  หรือ การเสนอสิ้นคาตัวเองในราคาท่ีถูกกวาใหกับคนซื้อ
ท่ีกําลังจะซื่อสิ้นคาคนอ่ืน   และจงเปนบาวของอัลลอฮฺอยางเปนพี่นองกัน  
มุสลิมคือพี่นองของมุสลิม  ไมกดขี่เขา  ไมทอดท้ิงเขา ไมดูถูกเขา   การ
ศรัทธาอยูท่ีนี้และทานไดชี้ไปท่ีหนาอกสามคร้ัง   บุคคลหนึ่งจะดูถูกเพื่อน
มุสลิมดวยกันตามระดับความเลวท่ีเขามี  มุสลิมกับมุสลิมเปนท่ีตองหาม
เพราะเลือด   สรรพสิ่ง  และศักดิ์ศรี   ( เศาะฮีฮฺ มุสลิม๔/๑๙๘๖ เลขท่ี 
๒๕๖๔ )  
ทานไดกลาวอีกวา : 
คนหนึ่งในจํานวนพวกเจาจะไมศรัทธา นอกจากเขาจะรักเพื่อพี่นองเขาดังท่ี
เขารักเพื่อตัวเอง  ( เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๑/๑๔ เลขท่ี ๑๓ )  
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ถึงแมศัตรูอิสลามยอมมีสิทธิของพวกเขา  พอของอะซีซ บิน อุมัยรฺพี่
นองมัศอับ บิน มุมัยรฺ  เลาวา คร้ังหนึ่งฉันตกเปนเฉลยสงครามในสงคราม
บะดัร  และทานศาสนทูตมูฮัมมัดกลาววา  จงทําดีกับเฉลยทุกคน  และคร้ัง
หนึ่งฉันอยูกับบรรดาพวกชนอันศอร( เหลาสาวกทานศาสนทูตท่ีพํานัก ณ 
นครมะดีนะฮฺ ) เมื่อพวกเขายกอาหารกลางวันและอาหารกลางคืนใหฉัน   
พวกเขาจะกินแคลูกอินทผาลัมแลวจะเสียสละขนมปงใหฉันกิน เนื่องจาก
คําสั่งเสียของทานศาสนทูตท่ีใหกับพวกเขา ( ดูอัลมุอฺญัม เศาะฆีร ๑/๒๕๐ 
เลขท่ี ๔๐๙ )  
และย่ิงไปกวานั้น อิสลามไดใหสิทธิแกสัตวเชนกัน  ทานศาสนทูตกลาว  
ความวา : ผูใดฆานกตัวเดียวอยางไรสาระ  มันจะกลับไปหาอัลลอฮฺวันกิ
ยามัตและกลาววา  โอพระเจาของฉันแทจริงแลวคนนั้นไดฆาฉันไปอยางไร
สาระ  ไมไดฆาฉันเพื่อประโยชนอันใด  ( เศาะฮีฮฺ อิบนุฮิบบาน ๑๓/๒๑๔ 
เลขท่ี ๕๘๙๔ )  
และรายงานจากอิบนุอุมัร ซึ่งวันหนึ่งทานไดเดินผานกลุมเยาวชนกลุมหนึ่ง  
พวกเขากําลังรวมตัวกันยิงเปาไปยังนกตัวหนึ่งแลวท้ิงจํานวนลูกศรท่ีไม
โดนใหกับเจาของนก  เมื่อพวกเขาเห็นทานอุมัรเลยเเยกยายกันว่ิงหนี   ทาน
อุมัรกลาววา ใครเปนคนทํา ? การสาปเเชงอัลลอฮฺเเดคนท่ีทํา  แทจริงแลว
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดทรงสาปเเชงคนท่ีนําสัตวท่ีมีวิญญาณมาเปนจุดยิงเปา  
( เศาะฮีฮฺมุสลิม ๓/ ๑๕๕๐ เลขท่ี ๑๙๕๘ )  
วันหนึ่งทานศาสนทูตไดเดินผานแลวพบเจออูฐตัวหนึ่งซ่ึงทองของมันบาง
เกือบจรดหลังของมันเพราะความหิว ทานกลาววา  จงยําเกรงอัลลอฮฺใหแก
สัตวเดียรัจฉาน จงขับขี่มันในฐานะท่ีมันดี จงกินเนื้อมันในฐานะท่ีมันดี 
( เศาะฮีฮฺ อิบนุคุซัยมะฮฺ ๔/๑๔๓ เลขท่ี ๒๕๔๕ )  
อิสลามไดใหสิทธิเเดกลุมชนมากกวาคนเดียว  และเเดคนเดียวมากกวากลุม
ชนในบางกรณี   บุคคลหนึ่งทํางานเพื่อบุคคลสวนรวม   สวนบุคคล
สวนรวมทํางานเพื่อบุคคลหนึ่ง   ทานศาสนทูต กลาววา  
คนมุอฺมิน ( คนศรัทธา ) กับมุอฺมินเปรียบเสมือนสิ่งกอสรางซึ่งแตละคนตาง
เสริมสรางใหเเข็งแรงซึ่งกันและกัน  แลวทานเอานิ้วมือท้ังสองขางมาสอด
เขาหากัน ( เศาฮีฮฺ บุคอรีย ๑/๑๘๒ เลขท่ี ๔๖๗ )  



 

 

72 
ในกรณีท่ีเกิดความขัดเเยงกันระหวางผลผระโยชนสวนตัวกับผลประโยชน
สวนรวมใหยึดเอาผลประโยชนสวนรวมมากอน  เชนการทําลายบานท่ีเอน
เอียงทําทาจะลมเพื่อประโยชนสวนรวมหลังจากจายคาเสียหาย  รายงานจาก
สะมุเราะฮฺ บิน ุนดุบ วา เขามีตนไมอินทผาลัมใกลร้ัวของคนอันศอร  เขา
เลาวา พรอมคนอันศอรมีภรรยาเขาดวย  ทุกคร้ังท่ีสามุเราะฮฺเขาไปหาตน
อินทผาลัมของเขาสรางความรบกวนแกเขามาก   เลยเขาขอใหสะมุเราะฮฺ
ขายใหเขา  หรือไมก็ อนุญาติใหคนยายได  แตสะมุเราะฮฺไมยอม  คนอัน
ศอรฺไดฟองทานสาสนทูตถึงเร่ืองดังกลาว  ทานศาสนทูตขอใหสะมุเราะฮฺ
ขายใหเขา หรือ ปลอยใหคนอันศอรคนยายตนอินทผาลัมให  แตสะมุเราะฮฺ
ไมยอม   ทานศาสนทูตขอใหเขามอบใหทานและพรอมท่ีใหคาทดแทนให  
แตสะมเราะฮฺยังดื้อดึงไมยอมทําตาม  สุดทายทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา  
คุณคือตัวสรางปญหา  จากนั้นทานจึงสั่งใหคนอันศอรไปถอนตนอินท
ผาลัมทันที ( สุนันบัยฮะกีย ๖/๑๕๗ เลขท่ี ๑๑๖๖๓ )         
  ศาสนาอิสลามคือศาสนาแหงความเมตตา  ชักชวนคนใหท้ิงหางความ
รุนแรงในหลักสั่งสอนอิสลาม  ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา บรรดาผู
เมตตาท้ังหลายอัลลอฮฺเมตตา จงเมตตาตอมนุษยชาวโลก  บรรดาชนท่ีอยู
บนฟากฟายอมเมตตาทาน  ความเมตตาเปนสวนหนึ่งของนามอัลลอฮฺ  ผูใด
รักษามัน อัลลอฮฺรักษาเขา  ผูใดตัดขาดมัน อัลลอฮฺตัดขาดเขา ( อัลมุสตัด
รอกฺอะลัศเศาะฮีฮัยนฺ ๔/๑๗๕เลขท่ี๗๒๗๔ )  
อิสลามไมไดเจาะจงวาใหเมตตาตอมนุษยเทานั้น ทวาจะรวมถึงสัตวดวย   
ผูหญิงคนหนึ่งไดเขานรกเพราะทารุนตอสัตว  ทานศาสนทูตกลาววา  
ผูหญิงคนหนึ่งไดถูกลงโทษเพราะเเมวท่ีเขาขังไวจนตาย แลวเขานรก  เธอ
ไมไดใหอาหารมัน  ไมใหน้ํามันตลอดเวลาท่ีกะขังมัน  และไมปลอยมัน
เพื่อมันจะไดหาอาหารกินเอง ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๓/๑๒๘๔ ๓๒๙๕ )  
ในทางตรงขาม ความเมตตาตอสัตวคือหนทางสูสวรรคได ทานศาสนทูตได
กลาวความวา :  
ในขณะท่ีชายหนุมคนหนึ่งไดเดินบนทองถนนเขารูสึกกระหายอยางแรง  
แลวไปเจอบอน้ําแหงหนึ่ง  เขาจึงลงไปในบอแลวด่ืมน้ํา  หลังจากท่ีเขาปน
ขึ้นมาเขาเจอหมาตัวหนึ่งเเลบล้ินดวยความกระหายกําลังเลียดินเปยก  เขา
กลาวในใจวา  แนนอนหมาตัวนี้กระหายน้ําเหมือนท่ีฉันเคยกระหายน้ํา  เขา
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รีบลงไปในบอทันทีและเอารองเทาใสน้ําแลวใหหมากิน   อัลลอฮฺชมเชย
การกระทําของเขาเลยพระองคปลดบาปเขา   บรรดาเหลาสาวกท่ีฟงอยูถาม
ทานวา  แลวเราไดผลบุญดวยเหรอจากการกระทําของเราตอสัตว? ทาน
ตอบวา ใช การทําดีตอสัตวมีชีวิตทุกชนิดไดผลบุญ ( บุคอรีย ๒/๘๗๐ เลขท่ี 
๒๓๓๔ )  
ท่ีผานมาคือความเมตตาปราณีท่ีอิสลามมีตอสัตว   ซึ่งเนนหนักอยางดี   
ฉะนั้นการเมตตาของอิสลามท่ีมีตอมนุษยยอมมากกวานั้นอีกในฐานะท่ี
มนุษยคือสิ่งถูกสรางท่ีประเสริฐสุด  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความ
วา : 
และโดยแนนอน เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัม และเราไดบรรทุก
พวกเขาท้ังทางบกและทางทะเล และไดใหปจจัยยังชีพท่ีดีท้ังหลายแกพวก
เขา และเราไดใหพวกเขาดีเดนอยางมีเกียรติเหนือกวาผูท่ีเราไดใหบังเกิดมา
เปนสวนใหญ ( อัลอิสรออฺ ๗๐ )  
 ศาสนาอิสลามไมมีระบบบวชเปนพระหรือชีและการตัดขาดทางโลก
โดยไมสนใจแมแตนิดเดียว  หรือไมล้ิมรสชาติของส่ิงดีๆท่ีอัลลอฮฺสรางมา
เพื่อบริการบาว   ทานศาสนาทูตอิสลามกลาวความวา :  พวกเจาอยาเขมงวด
กับตัวพวกเจามากเกินไปดังนั้นอัลลอฮฺจะทรงเขมงวดกับพวกเจาดวย  
แทจริงแลวชนกลุมหนึ่งไดเครงและเขมงวดกับตัวพวกเขามากเกินไป
เลยอัลลอฮฺเขมงวดกับพวกเขา  เหลานั้นคือลักษณะนิสัยของบุคคลท่ีพํานัก
อยูในกุฏิและอาศรม   ( การบวชเปนพระหรือชีคือส่ิงท่ีพวกเขาคิดคนมาเอง  
เราไมไดบัญญัติใหพวกเขาปฏิบัติทํา )  ( สุนันอะบีดวูด ๔/๒๗๖ เลขท่ี 
๔๙๐๔ )  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาวความวา :  พวกเจาจงกินและด่ืมแลวจงบริจาค
ทานไมฟุมเฟอยหรือ ชิงดีกัน  แทจริงแลวอัลลอฮฺชอบเห็นรองรอย
เนียะอฺมัตพระองค ( สิ่งท่ีอัลลอฮฺใหบาวท้ังมวล ) บนตัวบาวพระองค 
 ( อัลมุสตัดรอกฺ ๔/๑๕๐ เลขท่ี ๗๑๘๘ )  
อิสลามไมใชศาสนาที่เนนหนักทางโลกอยางเดียว  เพียงแตหมกมุนอยูกับ
รสชาติและความสนุกสนานในโลกนี้เกินขอบเขต   ทวาอิสลามเปนศาสนา
ท่ียึดแนวกลางแบบพอดีๆ  รวบรวมท้ังสองทาง ทางศาสนาและทางโลก   
ไมเนนใหเนนหนักกับทางหนึ่งแลวละอีกทาง   ดังนั้นอิสลามสั่งใหปฏิบัติ
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ตออยางพอเพียงกันระหวางรางกายกับจิตใจ   เมื่อไหรท่ีมุสลิมมั่วแต
หมกมุนกับทางโลกมากเกินไปอิสลามสอนใหนึกถึงดานจิตใจและความ
ตองการของมันโดยทําในสิ่งท่ีเปนการภักดีตออัลลอฮฺ   อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โอบรรดาผูศรัทธาเอย เมื่อไดมีเสียงรองเรียก (อะซาน) เพื่อทําละหมาดใน
วันศุกรก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และจงละท้ิงการคาขายเสีย นั่น
เปนการดีสําหรับพวกเจาหากพวกเจารู( อัลุมอะฮฺ ๙ )  
เมื่อไหรท่ีมุสลิมมั่วแตหมกมุนอยูแตเร่ืองการทําอิบาดะฮฺ ( การงานท่ีแสดง
ถึงความภักดีตออัลลอฮฺ ) ใหคํานึงถึงสภาพความตองการของรางกายบาง  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ตอเมื่อการละหมาดไดสิ้นสุดลงแลว ก็จงแยกยายกันไปตามแผนดิน และจง
แสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺและจงรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมาก ๆ เพื่อ
วาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ( อัลุมอะฮฺ ๑๐ )  
อิสลามไดยกยองคนท่ียึดเอาสองลักษณะดังกลาวขางบน  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
บรรดาชายผูท่ีการคาและการขายมิไดทําใหพวกเขาหันหางออกจากการ
รําลึกถึงอัลลอฮและการดํารงละหมาด และการจายซะกาต เพราะพวกเขา
กลัววันท่ีหัวใจและสายตาจะเหลือกลานในวันนั้น( อันนูร ๓๗ )  
อิสลามไดนําหลักสูตรท่ีรักษาท้ังสองดาน รางกายและจิตใจ  จะเห็นไดวา 
สมองก็มีสิทธิของเขาตามท่ีอิสลามกําหนดสิทธิใหมันโดยไมใหมากเกินไป 
หรือละเลยไป  ดังนั้นอิสลามกําหนดใหมุสลิมทุกคนหมั่นตรวจสอบตนเอง
และไตรตรองในสิ่งท่ีตัวเองทําไปหรือทุกการกระทําท่ีออกมาจากตัวเขา   
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ดังนั้นผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน สวนผูใด
กระทําความชั่วหนักเทาละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน ( อัลซัลซะละฮฺ ๗-๘ )  
และมุสลิมทุกคนไมควรเอาใจใสเพียงแตความสุขของรางกาย ดวยการ
แสวงสุขเทานั้น เอาแตเนนเร่ืองกิน  ดื้ม  การแตงกาย และการแตงงาน  ตาม
คําสั่งท่ีอัลลอฮฺตรัส    ความวา :  



 

 

75 
จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด) วาผูใดเลาท่ีใหเปนท่ีตองหาม ซ่ึงเคร่ืองประดับ
รางกาย  จากอัลลอฮ ท่ีพระองคไดทรงใหออกมาสําหรับปวงบาวของ
พระองค และบรรดาสิ่งดี ๆ จากปจจัยยังชีพ( อัลอะอฺรอฟ ๓๒ )  
อิสลามไมทรงหามนอกจากสิ่งท่ีเปนอันตรายตอมนุษยในทุกดานอาทิเชน  
ดานสมอง   ดานรางกาย   สรรพสิ่งเงินทอง  หรือสังคม        ดังนั้นอิสลาม
ไดสรางจิตวิญญาณของมนุษยก็เพื่อใหใชในทางท่ีเปนการภักดีตอ อัลลอฮฺ 
และเพื่อใหปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงอิสลาม   บุคคลใดก็ตามยอมไมมีสิทธิ
ท่ีจะทําลายมันเด็ดขาด นอกจากตามสิทธิความชอบธรรมท่ีอิสลามกําหนด    
และอัลลอฮฺไดสรางรางพรอมจิตวิญญาณดวยอยางสมบูรณเขากันไดดี  
จุดประสงคคือใหจิตวิญญาณทําการภักดีอัลลอฮฺผานรางท่ีอัลลอฮฺสรางมา  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โดยแนนอนเราไดบังเกิดมนุษยมาในรูปแบบท่ีสวยงามย่ิง( อัตตีน  ๔ )  
ดวยเหตุนี้เองอัลลอฮฺบังคับใหเราอนุรักษรางกายและเอาใจใสมันอยางดีให
อยูในขอบเขตแหงศาสนา  โดยการปฏิบัติตามขอตอไปนี้ :  
1- ทําความสะอาดรางกาย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงอัลลอฮทรงชอบบรรดาผูสํานึกผิด กลับเนื้อกลับตัว และทรงชอบ
บรรดาผูท่ีทําตนใหสะอาด( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๒๒ )  
ดวยเหตุนี้เอง อิสลามสั่งใหอาบน้ําละหมาดทุกคร้ังท่ีตองการละหมาด  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด กลาววา :ไมมีการตอบรับ การละหมาดท่ีไรความ
สะอาด  และไมมีการตอบรับการบริจาคทานท่ีมาจากการคดโกงกัน ( เศาะฮี
ฮฺ มุสลิม ๑/ ๒๐๔ เลขท่ี ๒๒๔ )  
เชนเดียวกัน  อิสลามบังคับใหอาบดวยน้ําหลังรวมประเวณี  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และหากพวกเจามีญะนาบะฮฺ (คือจะดวยการสมสูกับภริยาหรือมีอสุจิหล่ัง
ออกดวยเหตุใดก็ตาม) ก็จงชําระรางกายใหสะอาด( อัลมาอิดะฮฺ ๖ )  
แลวอิสลามจัดใหการอาบน้ําเปนสิ่งท่ีสนับสนุนใหทําในบางพิธีทางศาสนา
เชน กอนละหมาดุมอะฮฺ( ละหมาดวันศุกร)กอนละหมาดในวันอีด( 
ละหมาดในวันร่ืนเริงของอิสลามท้ังสอง คือ  อีด้ิลฟตริ  และ  อีด้ิลอัฎฮา ) 
และในชวงทําฮัจญหรืออุมเราะฮฺ ( เปนพิธีกรรมทางศาสนาอยางหนึ่งโดย
มุงไปทําท่ี นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย )  เปนตน   
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๒-หมั่นทําความสะอาดอวัยวะรางกาย  เชน  
- การลางมือ กอนรับประทานอาหาร และหลัง  ทานศาสนทูตมุฮัมมัด กลาว
วา  “ความบะรอกะฮฺ ( ความจําเริญ ) ของอาหารคือการลางมือกอนและหลัง
กิน”  ( สุนันติรมีซีย ๔/๒๘๑ เลขท่ี ๑๘๔๖ )  
- การทําความสะอาดปากหลังรับประทานอาหาร  ทานศาสนทูตกลาววา 
"ผูใดรับประทานอาหาร  อันไหนท่ีฟงเคี้ยวไดจงกลืนมันไป  อันไหนท่ี
หลงเหลือเเละออกมาจากปากเนื่องจากการเเคะฟนจงคายมัน  ใครทําถือวา
เปนการดี  ใครไมทําถือวาไมเปนไร” (อัลมุสตัดรอกฺ ๔/๑๕๒ เลขท่ี ๗๑๙ )  
- เอาใจใสเร่ืองทําความสะอาดฟนและปาก   เชนการใชซิวาก ( ใชเเปรงฟน 
) เพราะทานศาสนทูตกลาววา “ถาไมเปนการลําบากสําหรับประชาชาติของ
ฉัน  ก็จงใชซิวากในทุกคร้ังกอนละหมาด” (มุสลิม ๑/๒๒๐ เลขท่ี ๗๑๙๙ )  
- ทําความสะอาดหรือขจัดสิ่งสกปรกท่ีเปนตนเหตุของเชื้อโรค ทานศาสนา
ทูตกลาววา  อัลฟตเราะฮฺ ( สิ่งควรทําตามธรรมชาติของมนุษย ) มีหาอยาง 
หนึ่ง การขลิบปลายองคชาติ สอง การไวทุกข สามการถอนขนรักเร  ส่ีการ
ขลิบขนหนวด หาการตัดเล็บ . ( บุคอรีย ๕/๒๓๒๐ เลขท่ี ๕๙๓๙ )  
๓-การรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชน  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน     ความวา : 
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงบริโภคสิ่งท่ีเราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกเจา 
จากสิ่งดี ๆ ท้ังหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮเถิด หากเฉพาะพระองคเทานั้น 
ท่ีพวกเจาจักเปนผูเคารพสักการะ ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๗๒ )  
สวนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่ม คือ ตามท่ี
ทานศาสนทูตอธิบาย  ความวา : “ไมมีภาชนะใดท่ีมนุษยใสอาหารจนเต็มจะ
เลวรายไปกวาทองของมนุษยเอง  เพียงพอเเลวโอมนุษยเอย เเคสองสามคํา
ท่ีจะทําใหกระดูกสันหลังของคุณเเข็งเเรง  ถาหากจําเปนตองกินก็ขอใหเเบ
งสามสวน  หนึ่งสวนสามสําหรับอาหารของเขา  หนึ่งสวนสามสําหรับ
เคร่ืองดื่มของเขา  เเละหนึ่งสวนสามสําหรับลมหายใจของเขา”  ( เศาะฮีฮฺ 
อิบนิฮิบบาน ๑๒/๔๑ เลขท่ี ๔๒๓๖ )   
๔-หามรับประทานอาหารหรือเสพสิ่งท่ีสกปรกและไมบริสุทธิ์ เชน สัตวท่ี
ตายโดยไมเชือด   เลือด  สุกร  สุรา  ยาเสพติด  และบุหร่ี   ท้ังนี้ก็เพื่อรักษา
ความปลอดภัยของรางกายมนุษย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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ท่ีจริงท่ีพระองคทรงหามพวกเจานั้นเพียงแตสัตวท่ีตายเอง และเลือด และ
เนื้อสุกร และสัตวท่ีถูกเปลงเสียงท่ีมันเพื่ออ่ืนจากอัลลอฮ แลวผูใดไดรับ
ความคับขัน โดยมิใชผูเสาะแสวงหา และมิใชเปนผูละเมิดขอบเขตแลวไซร 
ก็ไมมีบาปใด ๆ แกเขา แทจริงอัลลอฮเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเมตตาเสมอ  
( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๗๓ )  
และอัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานอีก ความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย! ท่ีจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตว
บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน
ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสียเพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ  ท่ี
จริงชัยฏอนนั้นเพียงตองการท่ีจะใหเกิดการเปนศัตรูกันและการเกลียดชัง
กันระหวางพวกเจาในสุราและการพนันเทานั้นและมันจะหันเหพวกเจาออก
จากการรําลึกถึงอัลลอฮและการละหมาดแลวพวกเจาจะยุติใหม   ( อัลมาอิ
ดะฮฺ๙๐-๙๑ )  
๕- หมั่นเลนกีฬาท่ีมีสาระ  เชน มวยปล้ํา  คร้ังหนึ่งทานศาสนทูตเเขงเลน
มวยปล้ํากันกับสาวกทานหนึ่งท่ีชื่อรุกานะฮฺ  ทานสามารถเอาชนะเขาได    
หรือ การเเขงขันความเร็วหรือความเเข็งแรง  รายงานจากทานหญิงอาอิซะฮฺ
ภรรยาทานศาสนทูต กลาววา “ทานศาสนทูตอัลลอฮฺมุฮัมมัดไดเเขงว่ิงเร็ว
กับฉัน  แตฉันเเซงทานได  เราหยุดพักชั่วเวลาหนึ่ง จนกระท่ังฉันรูสึกวาตัว
ฉันเร่ิมอวบขึ้น ทานเเขงว่ิงเร็วกับฉันอีกคร้ัง  ทานสามารถเเซงฉันได   ทาน
กลาววา : อันนี้คูกับคร้ังท่ีเเลว” ( เศาะฮีฮฺ  อิบนุฮิบบาน ๑๐/๕๔๕ เลขท่ี 
๔๖๙๑ )  
นอกจากนี้ใหหมั่นเลนกีฬาอ่ืนๆดวยอาทิ การวายนํ้า ยิงธนู  ขี่มา  ไดมีการ
รายงานจากทานอุมัร บิน อัลค็อตฏ็อบ   คอลีฟะฮฺท่ีสอง ( ผูนําคนท่ีสอง
หลังจากทานศาสนทูตมุฮัมมัดเสียชีวิต)  ทานกลาววา  :  
“พวกทานจงสอนลูกๆ ใหเรียนการยิงธนู  การวายนํ้า และ การขับขี่มา”  
-  หมั่นรักษาสุขภาพรางกายเมื่อเจ็บปวยหรือเปนไข  ทานศาสนทูตกลาววา 
“แทจริงแลวอัลลอฮฺไดประทานโรคและยารักษา  และในแตละโรคมียา
รักษา  พวกเจาจงรักษา  และอยารักษากับส่ิงท่ีทรงหาม” ( สุนัน อบีดาวูด 
๔/ ๗ เลขท่ี ๓๘๗๔ )  
 อัลลอฮฺสั่งใหกระทําการภักดีตอพระองค ตามท่ีพระองคทรงใชใหทํา และ
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เพื่อเปนอาหารสําหรับจิตวิญญาณของมนุษย  ซ่ึงชวยขัดเกลาจิตใจใหออก
หางจากความกังวลท่ีจะเกิดผลเสียตอสุขภาพได   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน    ความวา : 
บรรดาผูศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบดวยการรําลึกถึงอัลลอฮ พึง
ทราบเถิด!ดวยการรําลึกถึงอัลลอฮเทานั้นทําใหจิตใจสงบ      ( อัรเราะอฺดุ 
๒๘ )  
อิสลามถือวา การไมเอาใจใสตอสุขภาพ  ไมใหสิทธิแกมันอยางพอเพียงไม
วาจะเปนในดานอาหาร  การพักผอน  การผอนคลายทางเพศอยางถูกตอง
ตามท่ีศาสนากําหนด  เปนสิ่งตองหามท้ังส้ิน รายงานโดยอานัส บิน มาลิก   
กลาววา “มีบุคคลสามกลุมมาท่ีบานภรรยาของทานศาสนทูตมุฮัมมัดเพื่อ
สอบถามเก่ียวกับการเปนอยูของทาน   คร้ันเมื่อพวกเขาไดคําตอบ พวกเขา
ตางพูดคุยกันวา พวกเราจะกระทําในสวนใดตามแบบอยางของทานศาสน
ทูตมุฮัมมัดเพื่อใหอัลลอฮฺทรงอภัยโทษในบาปของเรา  บุคคลหนึ่งใน
จํานวนพวกเขากลาววา  ฉันจะละหมาดตลอดคืน   อีกคนกลาววา  ฉันจะถือ
ศีลอดตลอดวันจะไมละศีลอดเปนอันขาด  คนตอไปกลาววา ฉันจะไมเขา
ใกลผูหญิง  และจะไมแตงงานตลอดไป   ทันทีท่ีทานศาสนทูตผานมาไดยิน 
ทานกลาววา พวกทานไดกลาวเชนนั้น  พึงรูเถิดวา ฉันขอสาบานดวยพระ
นามของอัลลอฮฺ  ฉันคือคนท่ียําเกรงตอพระองคมากกวาพวกทาน  แตฉัน
นั้นถือศีลอดและละศีลอด  ฉันละหมาดและพักผอนนอนหลับ  และฉันได
แตงงาน  ใครก็ตามท่ีเกลียดชังแบบอยางของฉัน  ถือวาเขาไมใชพวกฉัน”  
 อิสลามคือศาสนาเหงความรู   สนับสนุนใหแสวงหาความความรูและ
เรียนรู  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูท่ีเขาเปนผูภักดีในยามค่ําคืน ในสภาพของผูสุูด และผูยืนละหมาดโดยท่ี
เขาหว่ันเกรงตอโลกอาคิเราะฮฺ และหวังความเมตตาของพระเจาของเขา (จะ
เหมือนกับผูท่ีต้ังภาคีตออัลลอฮฺกระนั้นหรือ?) จงกลาวเถิดมุฮัมมัด บรรดา
ผูรูและบรรดาผูไมรูจะเทาเทียมกันหรือ?  แทจริงบรรดาผูมีสติปญญา
เทานั้นท่ีจะใครครวญ ( อัซซุมัร  ๙ )  
  อิสลามไดแบงความรูท่ีตองแสวงหาออกเปนสองประเภทดวยกัน  หนึ่ง
ความรูท่ีจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน คือ  เร่ืองของศาสนาและการดําเนิน
ชีวิตของเขา   สองความรูท่ีจําเปนตอสวนรวม  คือ ความรูท่ีบุคคลในสังคม
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ไดเรียนรูแลวกอใหเกิดประโยชนระหวางกัน    ไมมีสิ่งใดทางโลกท่ีอัลลอฮฺ
สั่งใหทานศาสนทูตแสวงหามัน นอกจากสิ่งนั้นเปนความรูอยางหนึ่ง ดังนั้น 
อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
และจงกลาวเถิด “ขาแตพระเจาของขา พระองคขอพระองคทรงโปรด
เพิ่มพูนความรูแกขาพระองคดวย( ฏอฮา ๑๑๔ )  
อิสลามใหเกียรติความรูและบรรดาผูรอบรูท้ังหลาย   ทานศาสนทูตกลาววา  
“ผูใดไมเคารพผูใหญ หรือไมเมตตาคนท่ีออนวัยกวา และไมรูจักสิทธิท่ี
บรรดาผูรอบรูของเราควรไดรับ  ถือวาเขาไมใชสวนหนึ่งจากประชาชาติ
ฉัน” (มุสนัด อิมามอะฮฺมัด ๕/๓๒๓ เลขท่ี ๒๒๘๐๗ )  
อิสลามไดยกฐานะบรรดาผูมีความรูท้ังหลาย  และใหเกียรติพวกเขาอยาง
มาก  ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาว  ความวา : “ความประเสริฐของคนท่ีมี
ความรูยอมมากกวาความประเสริฐของคนท่ีขยันทําการภักดีเพื่อสวนตัว
เทานั้น  เหมือนๆตัวของฉันเองท่ีประเสริฐกวาคนอ่ืนๆในจํานวนพวก
ทาน”( ดูสุนันติรมีซีย ๕/๕๐ เลขท่ี ๒๖๘๕ )  
อิสลามเนนหนักในการเผยแพรความรูและการแสวงหาความรู  ถือวาการ
เดินทางเพื่อแสวงหาความรู และการเผยแพรความรูเปนสวนหนึ่งของการ
ตอสูในหนทางของอัลลอฮฺท่ีดีย่ิง   ซึ่งผลตอบแทนสําหรับเขานั้นมากมาย  
และอิสลามถือวาการแสวงความรูคือหนทางหนึ่งสูประตูสวรรค  ทานศา
สนทูตมุฮัมมัดกลาว  ความวา :  “ใครท่ีออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู   
เขายอมอยูในหนทางอัลลอฮฺจนกระท่ังเขากลับถึงบาน. ( สุนัน ติรมีซีย 
๕/๒๙ เลขท่ี ๒๖๔๗ )  
และทานไดกลาวอีกวา  “ไมมีผูใดท่ีออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู
นอกจากอัลลอฮฺจะใหความสะดวกแกเขาเนื่องจากการกระทําดังกลาวใน
การเดินทางไปสูสวรรค  และผูใดท่ีการงานของเขามีความลาชาเเละเถลไถล
( เพราะความมักงายของเขา )   ตนตระกูลของเขาจะไมทําใหมันรวดเร็วได”
( หมายถึงการงานของเเตละคน จะดีหรือชั่วหรือมากนอยเพียงใดไมได
ขึ้นอยูกับญาติตระกูลของเขา )  ( อัลมุสดัดรอกฺ  ๑/๑๖๕ เลขท่ี ๒๒๙ )  
อิสลามไมไดสงเสริมเฉพาะการศึกษาความรูดานศาสนาเทานั้น  แตสงเสริม
ใหแสวงหาความรูในดานอ่ืนๆดวย   เพราะการแสวงหาความรูตางๆ ถือวา
เปนการกระทําท่ีแสดงถึงความภักดีตออัลลอฮฺเชนกัน     ความรูดังกลาวคือ
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ความรูท่ีจําเปนตองแสวงหาเพื่อประโยชนสวนรวม    ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ี
มนุษยปรารถนาท่ีจะรู   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน     ความวา : 
เจามิไดพิจารณาดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงใหน้ําหล่ังลงมาจาก
ฟากฟา แลวเราไดใหพืชผลงอกเงยออกมาดวยกัน (จากน้ํา) สีสรรของมัน
แตกตางกันไป  และในหมูภูเขาท้ังหลายมีชนิดตาง ๆ ขาวและแดง 
หลากหลายสี  และสีดําสนิท( ฟาฏีร ๒๗ )  
จากโองการขางตนชวนใหคิดและใครครวญเพื่อใหไดซ่ึงการยอมรับวาส่ิง
เหลานั้นยอมมีผูสราง   และขณะเดียวกันก็เปนการเชิญชวนใหเราใช
ประโยชนของมันอยางคุมคา   เปนท่ีแนชัดวาผูท่ีมีความรูเก่ียวเนื่องกับ
โองการขางตนมิใชนักวิชาการศาสนา  แตเปนนักวิทยาศาสตรท่ีเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะซึ่งมีความสามารถท่ีจะคนควาส่ิงตางๆในจักรวาล  และ
ชี้แนะประโยชนจากสิ่งนั้น    ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจนในเร่ืองนี้  เชน เราไม
สามารถรับรูถึงเร่ืองราวเก่ียวกับเมฆ  หรือการเกิดเมฆ  แลวกลายเปนฝนได 
นอกจากจะเรียนรูวิชาเคมีและฟสิกส  เราไมสามารถรับรูเก่ียวกับการ
เพาะปลูกตนไม  พืชผัก นอกจากเราตองเรียนรูวิชาเกษตร   เราจะไม
สามารถรับรูเก่ียวกับภูเขาและเเผนดินตลอดจนความหลากหลายของมันได
นอกจากวาเราจะตองเรียนรู วิชาธรณีวิทยา   และเราไมสามารถรับรู
ธรรมชาติของมนุษย  นิสัยและเชื้อชาติของพวกเขา  หรือเก่ียวกับสัตวมี
ชีวิตนานาและธรรมชาติของมันไดนอกจากเราจําตองเรียนรูวิชาชีวะวิทยา  
เปนตน.  
  *  อิสลาม คือศาสนาท่ีเนนการควบคุมในเชิงสวนตัว  ดวยเหตุนี้เองมุสลิม
ทุกคนจึงตองพยายามควบคุมวาจาและการงานของเขาใหอยูในกรอบ
ท่ีอัลลอฮฺทรงโปรดปรานหรือหางไกลจากสิ่งพระองคกร้ิว เพราะมุสลิมรูวา
เขาอยูภายใตการมองเห็นของอัลลอฮฺตลอดเวลา    ดังนั้นเขาจะปฏิบัติตาม
คําสั่งของอัลลอฮฺ  และจะหลีกเล่ียงการกระทําท่ีอัลลอฮทรงหาม   เชน  
มุสลิมหลีกหางจากการขโมยเพราะยําเกรงอัลลอฮฺ  ไมใชเพราะหวาดกลัว
ตอตํารวจ   เชนนี้เปนตน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และหากวาเจากลาวเสียงดัง เพราะแทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรูสิ่งเรนลับ และ
สิ่งซอนเรน ( ฏอฮา ๗ )  
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ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาวอธิบายคําวา “อิหฺซาน”  วา  “( อิหฺซานคือ ระดับ
หนึ่งของการภักดีตออัลลอฮฺ )  ในขณะท่ีทานกระทําการงานท่ีแสดงถึง
ความภักดีตออัลลอฮฺ ( เชนละหมาด ) จงกระทําเสมือนกับวาทานมองเห็น
อัลลอฮฺ   ถาทานไมรูสึกวาทานกําลังมองเห็นพระองค  ใหนึกเถิดวา
พระองคทรงเห็นทาน”  ( เศาะฮีฮฺ บุคอรีย ๑/๒๗ เลขท่ี ๕๐ ) 
อิสลามไดเสนอหลักการการควบคุมในเชิงสวนตัวดังนี้ : 
* การศรัทธาวา มีพระเจาผูทรงเดชานุภาพเพียงองคเดียวเทานั้น  ผูทรง
สมบูรณทุกประการ ผูทรงรอบรูทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นในจักรวาล   ทุกอยาง
เปนไปดวยความปรารถนาของพระองค  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  
ความวา : 
พระองคทรงรอบรูสิ่งท่ีเขาไปในแผนดิน และสิ่งท่ีออกมาจากแผนดิน  และ
สิ่งท่ีลงมาจากฟากฟาและสิ่งท่ีขึ้นไปสูฟากฟาและพระองคทรงอยูกับ พวก
เจาไมวาพวกเจาจะอยู ณ แหงหนใด และ อัลลอฮ.ทรงเห็นสิ่งท่ีพวกเจา
กระทํา ( อัลหะดีด ๔ )  
การรอบรูของพระองคจะครอบคลุมเร่ืองตางๆท่ีไมมองเห็นกับตาได เชน
จิตใจและการกระซิบกระซาบของมัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และโดยแนนอน เราไดบังเกิดมนุษยมา และเรารูดีย่ิงท่ีจิตใจของเขากระซิบ
กระซาบแกเขา  และเรานั้นใกลชิดเขาย่ิงกวาเสนเลือดชีวิตของเขาเสียอีก. 
( ก็อฟ ๑๖ )  
*  การศรัทธาตอวันแหงการฟนชีพและการกลับไปสูอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน    ความวา : 
และพระองคคือผูท่ีทรงใหพวกเจาตายในเวลากลางคืน และทรงรูสิ่งท่ีพวก
เจาไดกระทําขึ้นในเวลากลางวัน แลวก็ทรงใหพวกเจาฟนคืนชีพในเวลานั้น 
เพื่อวาเวลาแหงอายุท่ีถูกกําหนดไวนั้นจะไดถูกใชใหหมดไป แลวยัง
พระองคนั้นคือการกลับไปของพวกเจา แลวพระองคจะทรงบอกแกพวกเจา
ในสิ่งท่ีพวกเจากระทํากัน ( อัลอันอาม ๖๐ )  
*  การศรัทธาตอวันแหงการสอบสวนเปนการสวนตัว  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และไมมีผูแบกภาระคนใดจะแบกภาระของผูอ่ืนได( อัลอันอาม ๑๖๔ )  
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*  ทุกคนยอมไดรับการสอบสวนในทุกการกระทําและการพูดของเขา  การ
งานท่ีดียอมไดรับผลตอบแทนท่ีดี  การงานท่ีเลวยอมไดรับการลงโทษท่ีสา
สม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ดังนั้นผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน  สวนผูใด
กระทําความชั่วหนักเทาละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน( อัลซัลซะละฮฺ ๗-๘ )  
* การยอมรับวา  ความรักเละการภักดีตอเอกองคอัลลอฮฺและทานศาสนทูต
พระองคตองมากอนสิ่งอ่ืนใด อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา หากบรรดาบิดาของพวกเจา และบรรดาลูก ๆ ของ
พวกเจา และบรรดาพี่นองของพวกเจา และบรรดาคูครองของพวกเจา และ
บรรดาญาติของพวกเจา และบรรดาทรัพยสมบัติท่ีพวกเจาแสวงหาไว และ
สินคาท่ีพวกเจากลัววาจะจําหนายมันไมออก และบรรดาท่ีอยูอาศัยท่ีพวก
เจาพึงพอใจมันนั้น เปนท่ีรักใครแกพวกเจาย่ิงกวาอัลลอฮฺ และศาสนทูตของ
พระองค และการตอสูในทางของพระองคแลวไซร ก็จงรอคอยกันเถิด
จนกวาอัลลอฮฺจะทรงนํามาซึ่งกําลัง  ของพระองค และอัลลอฮฺนั้นจะไมทรง
นําทางแกกลุมชนท่ีละเมิด" ( อัตเตาบะฮฺ ๒๔ )  
 *  ศาสนาอิสลามไดเพิ่มผลบุญของการงานท่ีดีเทาตัว  หรือเปนหลายเทา  
สวนการงานท่ีเลวนั้น การตอบแทนก็เพียงเทาตัวของมัน  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูใดท่ีนําความดีมา เขาก็จะไดรับสิบเทาของความดีนั้น และผูใดนําความชั่ว
มาเขาจะไมถูกตอบแทน นอกจากเทาความชั่วนั้นเทานั้น และพวกเขาจะไม
ถูกอธรรม ( อัลอันอาม ๑๖๐ )  
อิสลามไดใหผลตอบแทนกับเนียตท่ีดี ( เจตนาท่ีดี ) แมนวาเขายังไมลงมือ
ทํา   ถาเขาเนียตอยากทําสิ่งดีแตยังไมไดทําเขายอมไดผลบุญสวนนี้หรือ
อาจจะเกินกวานี้  เมื่อใดท่ีมุสลิมปรารถนาจะกระทําสิ่งท่ีไมดีแตเขายังไมได
ลงมือกระทําเนื่องจากความหวาดกลัวตอการลงโทษของอัลลอฮฺ  เขายอม
ไดรับการตอบแทนสวนนี้เพราะเขาไดละท้ิงสิ่งดังกลาวดวยเจตนาท่ีดีเพื่อ
อัลลอฮฺ  ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา  อัลลอฮฺไดตรัสความวา :  “เมื่อบาว
ของขาปรารถนาจะกระทําสิ่งท่ีไมดี พวกเจาอยาไดบันทึกมันจนกวาเขาจะ
ลงมือทํา  หากเขาลงมือทําก็จงบันทึกทันที  และถาเขาละท้ิงมันเพื่อขา  พวก
เจาจงบันทึกมันดวยการตอบแทนท่ีดีตอเขา  และหากบาวของขาปรารถนา
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กระทําสิ่งท่ีดีแตยังไมไดลงมือทํา  พวกเจาจงบันทึกแกเขาซึ่งผลตอบแทนท่ี
ดี  และถาเขาไดลงมือทํามัน  พวกเจาจงบันทึกแกเขาเปนสิบเทาของการ
ตอบแทน จนถึงเจ็ดรอยเทา” (เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๖/๒๗๒๔ เลขท่ี ๗๐๖๒ )  
บางคร้ังความตองการทางอารมณท่ีอิสลามอนุมัติยอมเปล่ียนไปเปนการ
ภักดีอยางหนึ่งถาไดทํามันดวยเนียตและความต้ังใจท่ีดี ตัวอยางเชน การกิน
การดื่มของมุสลิมถาเขาทําเพื่อหวังรักษาสุขภาพรางกายหรือตองการ
เสริมสรางพลังเพื่อใหสามารถใชในการแสวงปจจัยยังชีพได  หรือ เพื่อใช
พลังสวนนั้นในการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ ไมวาจะเปนเร่ืองท่ี
เก่ียวของกับการกระทําท่ีแสดงถึงการภักดีตออัลลอฮฺหรือการงานอ่ืนๆ อาทิ  
การเล้ียงดูครอบครัวและคนท่ีอยูภายใตความผิดชอบของเขา  การกระทํา
ของเขาในเชิงท่ีวานี้ถือวาไดรับการตอบเทน  ทานศาสนทูตไดกลาว  ความ
วา : “เมื่อใดท่ีชายคนหนึ่งไดออกคาใชจายเพื่อครอบครัวของเขาดวยความ
ต้ังใจอันแนวแน  สําหรับเขาคือ ผลบุญเทากับการบริจาคทาน” ( เศาะฮีฮฺ บุ
คอรีย ๑/๓๐ เลขท่ี ๕๕ )  
กรณีเดียวกันถามุสลิมไดปฏิบัติเพื่อตอบสนองอารมณทางเพศกับภรรยา
ของเขาซึ่งเปนวิธีการท่ีอนุญาตใหกระทํา โดยจุดประสงคของเขาคือ 
ตองการความบริสุทธิ์และหางไกลจากการประพฤติชั่ว เขาจะไดรับการ
ตอบแทนท่ีดีและการกระทําของเขาถือวาเปนการภักดีตออัลลอฮฺอยางหนึ่ง 
ทานศาสนทูตกลาววา  “ณ ท่ีอวัยวะเพศของพวกทาน คือการบริจาคทาน
อยางหนึ่ง   พวกเขาถามวา โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  บางคนในหมูพวก
เราไดแสวงหาความสุขทางเพศของเขา  เขาจะไดผลบุญเพราะการกระทํา
ดังกลาวดวยหรือ ? ทานตอบวา พวกทานไมเห็นดอกหรือวา  ถาเขาใชมัน
ในหนทางท่ีไมอนุญาต เขาจะไดรับบาปจากการกระทํานั้น ดังนั้น ถาเขาใช
มันในหนทางท่ีอนุญาตใหกระทํา  เขายอมไดผลบุญดวย” ( มุสลิม ๒/๖๙๗ 
เลขท่ี ๑๐๐๖ )  
เชนกัน ทุกการกระทําของมุสลิม  หากไดลงมือทํามันดวยความต้ังใจท่ีท่ีดี  
ถือวาเปน เศาะดาเกาะฮฺ ( การบริจาคทานอยางหนึ่ง ) ทานศาสนทูตกลาววา 
“มุสลิมทุกคนตองบริจาคทาน  พวกเขาถามวา ถาไมมีส่ิงใดเลา ? ทานตอบ
วา ดังนั้นจงทํางานดวยสองมือของทานท่ีเปนประโยชนแกตัวทาน  แลวจึง
บริจาคทาน   พวกเขาถามอีกวา: จะทําอยางไรหากไมสามารถกระทําได ?   
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ทานตอบวา : ดังนั้นใหทานชวยเหลือคนท่ียากไร  พวกเขาถามอีกวา : ถาไม
สามารถกระทําได ? ทานตอบวา : ดังนั้นใหชักชวนคนใหทําดีหรือพูดแต
ความดี  พวกเขาถามอีกวา : ถาไมกระทําไดอีกเลา ?  ทานตอบวา ใหเขา
หยุดการกระทําท่ีไมดี  สําหรับเขาคือ การเศาะดาเกาะฮฺ เชนกัน” ( บุคอรีย 
๕/๒๒๔๑ เลขท่ี ๕๖๗๖ )  
*  อัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหแกผูท่ีเตาบะฮฺ (สํานึกผิดและกลับใจ) กับสิ่งท่ีได
กระทําผิดไป  และเสียใจกับกระทําท่ีผานมา  และมีความรูสึกวาจะไม
กลับไปหามันอีกแลว  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และบรรดาผูท่ีไมวิงวอนขอพระเจาอ่ืนใดคูเคียงกับอัลลอฮ และพวกเขาไม
ฆาชีวิตซึ่งอัลลอฮทรงหามไว เวนแตเพื่อความยุติธรรม เละพวกเขาไมผิด
ประเวณี  เเละผูใดกระทําเชนนั้นเขาจะไดพบกับความผิดอันมหันต  การ
ลงโทษในวันกิยามะฮจะถูกเพิ่มขึ้นเปนสองเทาสําหรับเขา และเขาจะอยูใน
นั้นอยางอัปยศ เวนแตผูท่ีกลับเนื้อกลับตัว และศรัทธาและประกอบการงาน
ท่ีดี เขาเหลานั้นแหละอัลลอฮจะทรงเปล่ียนความชั่วของพวกเขาเปนความดี 
และอัลลอฮเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ( อัลฟุรกอน ๖๘-๗๐ )  
ท้ังหมดนั้นคือสิ่งท่ีเก่ียวของกับสิทธิของอัลลอฮฺ  สวนสิทธิของมนุษยนั้น
แนนอนตองคืนสิทธิใหมนุษยตามท่ีเขาสมควรไดรับ  หรือขออภัยในส่ิงท่ี
ไดกระทําผิดตอเขา.  
อิสลามไดเสนอทางออกท่ีดีแกคนท่ีกระทําผิดและไดแนะนําวิธีการ
แกปญหาจิตใจของคนประเภทนี้โดยการเปดประตูเตาบะฮฺ ( กลับตัว ) แก
เขา ใหเขารูสึกเข็ดกลัวและไมอยากกลับไปหามันอีก  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
จงกลาวเถิดมุฮัมมัด ปวงบาวของขาเอย! บรรดาผูละเมิดตอตัวของพวกเขา
เอง พวกทานอยาไดหมดหวังตอพระเมตตาของอัลลอฮฺ  แทจริงอัลลอฮฺนั้น
ทรงอภัยความผิดท้ังหลายท้ังมวล แทจริงพระองคนั้นเปนผูทรงอภัย ผูทรง
เมตตาเสมอ( อัซซุมัร ๕๓ )  
อิสลามไดเปดประตูเตาบะฮฺแกเขาดวยความสะดวกงายดาย  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
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และผูใดท่ีกระทําความชั่วหรืออธรรมแกตัวเอง แลวเขาขออภัยโทษ
ตออัลลอฮฺ เขาก็จะพบวาอัลลอฮฺ เปนผูทรงอภัยโทษเปนผูทรงเมตตา( อันนิ
ซาอฺ ๑๑๐ )  
ท้ังหมดท่ีกลาวมานั้น คือกรณีของผูท่ีเปนมุสลิม สวนผูท่ีรับอิสลามใหม  
อิสลามไดใหรางวัลแกเขาดวยการตอบแทนแกเขาเปนสองเทาเนื่องจาก
ความศรัทธาท่ีเขามีตอทานศาสนทูตมุฮัมมัดหรือตอสาสนของทาน  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
บรรดาผูท่ีเราประทานคัมภีรแกพวกเขามากอนมัน (อัลกุรอาน) พวกเขา
ศรัทธาในมัน (อัลกุรอาน)  และเมื่อ (อัลกุรอาน) ไดถูกอานแกพวกเขา พวก
เขากลาววา “เราศรัทธาในมัน แทจริงมันคือสัจธรรมมาจากพระเจาของเรา 
แทจริงเราเปนผูนอบนอมมากอนนี้   ชนเหลานั้นจะไดรับรางวัลของพวก
เขาสองคร้ังเนื่องจากเขาไดอดทนและพวกเขาปองกันความชั่วดวยความดี
และพวกเขาบริจาคสิ่งท่ีเราไดใหเปนเคร่ืองยังชีพแกพวกเขา( อัลเกาะศ็อศ 
๕๒-๕๔ )   
ไมเฉพาะสิ่งดังกลาวเทานั้นทีเขาสมควรไดรับ  เพราะนอกจากนั้นแลวเขา
จะไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺท้ังหมด รวมท้ังความผิดท่ีเขาไดกระทํามา
กอนเขารับอิสลาม เพราะทานศาสนทูตไดกลาวตออัมรฺ บิน อัลอาศ คร้ันท่ี
เขาใหสัตยาบันกับทานดวยเง่ือนไขคือตองการใหปลดบาป   วา “ทานไม
ทราบดอกหรือวาอิสลามจะขจัดบาปท้ังหมดท่ีผานมา” ( มุสลิม ๑/๑๑๒ 
เลขท่ี ๑๒๑ )  
อิสลามใหประกันการงานท่ีดีของผูนับถือดวยการตอบแทนท่ีดีหลังความ
ตาย   โดยยึดเอาการงานท่ีดีของเขาเปนหลักในการตอบแทน   ทานศาสน
ทูตกลาววา  “เมื่อใดท่ีมนุษยตายไป  ทุกการงานของเขาจะจบส้ินนอกจาก
สามสิ่งเทานั้น คือ การบริจาคทานของเขา   ความรูท่ีมีสาระ  และลูกท่ีดีท่ี
วิงวอนขอเพื่อเขา”  (มุสลิม ๓/๑๒๕๕ เลขท่ี ๑๖๓๑ )  
และทานไดกลาววา “ใครท่ีชักชวนคนไปสูทางนําแหงอิสลาม  เขายอม
ไดผลบุญเทากับผลบุญของคนท่ีตามเขา  ไมมีการลดใหต่ํากวา  สวนใครท่ี
ชักชวนคนไปในทางท่ีหลงผิด  สําหรับเขาคือบาปกรรมเทากับบาปกรรม
ของคนท่ีตามเขาไมมีการลดใหตํ่ากวาแมเพียงนอยนิด” ( มุสลิม ๔/๒๐๖๐ 
เลขท่ี ๒๖๗๔ )  
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ดวยเหตุนี้เอง  สิ่งท่ีผลักดันใหมุสลิมทุกคนหมั่นพัฒนาสังคมดวยการเสนอ
สิ่งดีๆหรือ ชวยเหลือในสิ่งท่ีดี หรือ ขับไลสิ่งตางๆท่ีจะนํามาซึ่งความเสื่อม
เสียของสังคม   คือความบริสุทธิ์ในสมุดบันทึกของเขาในวันปรโลกนั่นเอง 
* อิสลามใหความเคารพสติปญญาและความคิด  สงเสริมใหใชมันอยางถูก
วิธี อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และในการบังเกิดพวกเจา และสิ่งท่ีพระองคทรงใหสัตวแตละชนิดแพร
สะพัดออกไปนั้นยอมเปนสัญญาณหลากหลายสําหรับหมูชนผูเชื่อมั่น และ
การสับเปล่ียนของกลางคืนและกลางวัน และสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงหล่ังลงมาจาก
ฟากฟา เพื่อเปนปจจัยยังชีพนั้น พระองคทรงใหแผนดินมีชีวิตชีวาโดย
น้ําฝนหลังจากการแหงแลงของมัน และการเปล่ียนทิศทางเดินของลมยอม
เปนสัญญาณหลากหลายสําหรับหมูชนผูใชสติปญญา ( อัลญาซียะฮฺ ๔-๕ )    
ดังกลาว  คือลักษณะเดนของอายะฮฺกุรอานซ่ึงสวนมากจะกลาวเรียกรองให
ใชสติปญญาในการใครครวญ  เชนจะกลาววา “สูเจาไมใชสติปญญา
ใครครวญบางหรือ ?  สูเจาไมไตรตรองดอกหรือ  ? สูเจาไมคิดบางหรือ?” 
เปนตน   อิสลามสอนใหใชสติปญญาคิดและใครครวญแตเฉพาะในสิ่งท่ี
เห็นกับตาและสัมผัสมันได  สวนเร่ืองราวซึ่งเปนเร่ืองเรนลับถือวาเปนสิทธิ
ของอัลลอฮฺผูเปนเจาเทานั้น ยกเวนบางเร่ืองท่ีพระองคทรงบอกเเกบรรดา
ทานศาสนทูตของพระองค  ท้ังนี้เพื่อใหพวกเขาอธิบายเร่ืองดังกลาวใหกับ
ประชาชาติของพวกเขา  การคิดและใครครวญในส่ิงท่ีรูสึกมันไมได   
สติปญญาสองไมถึง หรือการใชสมองไปในส่ิงนั้นถือวาสูญเสียพลังสมอง
และทุมเทมันในสิ่งท่ีไรสาระ 
อิสลามใหความเคารพสติปญญา ใหเกียรติ  และปลดปลอยสติปญญาออก
จากการเปนผูตามโดยไรเหตุผล  ฉะนั้นอิสลามไดตําหนิคนท่ีตามคนอ่ืน
โดยไมใชวิทยปญญา  หรือคนท่ีตามรอยบรรพชนรุนกอนๆโดยไมคํานึงถึง
ความถูกตองทางวิทยปญญาและหลักฐานท่ีชัดเจน   การกระทําในเชิงท่ีวานี้
ถูกตําหนิดวยโองการอัลลอฮฺท่ีวา  ความวา : 
และเมื่อไดถูกกลาวแกพวกเขาวาจงปฏิบัติตามส่ิงท่ีอัลลอฮไดทรงประทาน
ลงมาเถิดพวกเขาก็กลาววา มิได เราจะปฏิบัติสิ่งท่ีเราไดพบบรรดาบรรพ
บุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเทานั้นและแมไดปรากฏวา บรรพบุรุษของพวกเขา
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ไมเขาใจสิ่งใด และท้ังไมไดรับแนวทางอันถูกตองก็ตามกระนั้นหรือ( 
อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๗๐ )  
*ศาสนาอิสลาม คือศาสนาแหงธรรมชาติตามวิสัยของมนุษยท่ีถูกตอง ไม
ขัดกับธรรมชาติหรือวิสัยของมนุษยท่ีอัลลอฮฺสรางมา  อิสลามเรียกส่ิงนี้วา 
ฟฏเราะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺไดสรางมนุษยบนฟฏเราะฮฺดังกลาว  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
 ธรรมชาติของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคทรงสรางมนุษยขึ้นมา ไมมีการ
เปล่ียนแปลงในการสรางของอัลลอฮฺ ( อัรรูม ๓๐ )  
แตธรรมชาติดั้งเดิมท่ีวานี้อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการรอบดาน  ซึ่งอาจทําใหมนุษยหันเหออกจากแนวทางท่ีเท่ียงตรงได   
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดไดกลาววา “ไมมีลูกคนใดท่ีถูกคลอดนอกจากเขาจะ
ถูกคลอดออกมาในธรรมชาติดั้งเดิมของเขา  ดังนั้นพอแมเขาจะเปล่ียนเขา
ใหเปนยิวบาง  หรือใหเปนคริสตบาง  หรือ เปนมะูซีบาง ( ศาสนาท่ีบูชา
ไฟเปนหลัก )”   
จากจุดนี้แสดงใหเห็นวา อิสลามคือศาสนาท่ีเท่ียงตรง อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา แทจริงฉันนั้น พระเจาของฉันไดแนะนําฉันไปสู
ทางอันเท่ียงตรง คือศาสนท่ีเท่ียงแทอันเปนแนวทางของอิบรอฮีมผูใฝหา
ความจริง และเขา(อิบรอฮีม) ไมเปนผูอยูในหมูผูใหมีภาคีขึ้น ( อัลอันอาม 
๑๖๑ )  
ไมมีสิ่งใดในอิสลามท่ีสติปญญายอมรับไมได   สติปญญาท่ีบริสุทธิ์ยอม
เปนสักขีพยานท่ีดีตอศาสนบัญญัติแหงอิสลาม  ดังนั้นขอบังคับและขอหาม
ในอิสลามคือความยุติธรรม ไมมีการกดขี่  ไมหามปรามสิ่งใดนอกจากวาสิ่ง
นั้นมีภัย เปนอันตราย หรือความเสื่อมเสียของมันมากกวาผลประโยชน  
ใครท่ีไดพิจารณาจากโองการตางๆ ในกุรอานหรือจากวัจนะทานศาสนทูต
ยอมรับรูถึงความหมายท่ีวานี้อยางไมตองสงสัย. 
ศาสนาอิสลามไดปลดปลอยจิตใจมนุษยจากการเปนทาสตอคนอ่ืนๆ
นอกเหนือจากอัลลอฮฺไมวาเขาจะเปนทานศาสนทูตผูนําสารอัลลอฮฺมาก็
ตาม  หรือถึงขั้นมลัก( เทวทูต ) ผูใกลชิดก็ตาม   อิสลามปลดปลอยจากการ
เปนทาสพรอมชี้นําไปสูแนวทางแหงอิมาน( การศรัทธา )  เปนพลังทาง
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จิตใจของมุสลิม  ถึงขั้นนั้นแลวเขาจะไมหวาดกลัวตอสิ่งอ่ืนใดนอกจาก
อัลลอฮฺเพียงองคเดียว   เขาจะเชื่อวาไมมีใครท่ีจะใหคุณประโยชนและโทษ
ใดๆ แกเขาไดนอกจากอัลลอฮฺ   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
พวกเขาไดเคารพบูชาพระเจาอ่ืนๆ จากพระองค โดยท่ีพระเจาเหลานั้นมิได
สรางสิ่งใดท้ัง ๆ ท่ีพวกเขาถูกสรางขึ้นมา และพวกเขาไมมีอํานาจท่ีจะให
โทษและใหคุณแกตัวเองได และพวกเขาไมมีอํานาจควบคุมความตายและ
ความเปนและการฟนคืนชีพ( อัลฟุรกอน ๓ )  
อิสลามถือวา ทุกสิ่งอยูในพระประสงคของอัลลอฮฺเทานั้น  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และหากอัลลอฮฺจะทรงใหทุกขภัย ประสบแกเจาแลว ก็ไมมีผูใดปลดเปล้ือง
มันได นอกจากพระองค และหากพระองคทรงปรารถนาความดีแกเจาแลว 
ก็จะไมมีผูใดกีดกันความโปรดปรานของพระองคได พระองคจะทรงให
ประสบแกผูท่ีพระองคทรงประสงคจากปวงบาวของพระองค  และ
พระองคจะเปนผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ( ยูนุส ๑๐๗ )  
สวนทานศาสนทูตมุฮัมมัดก็คือคนหนึ่งท่ีเปยมดวยฐานะท่ีสูงสง ณ ท่ีอัลลอ
ฮฺ  แตมีคุณลักษณะไมแตกตางจากบุคคลท่ัวไป  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา :  
จงกลาวเถิดวา (มุอัมมัด) วาฉันไมมีอํานาจท่ีจะครอบครองประโยชนใด ๆ 
และโทษใด ๆ ไวเปนกรรมสิทธิ์แกตัวของฉันได นอกจากสิ่งท่ีอัลลอฮทรง
ประสงคเทานั้น และหากฉันเปนผูท่ีรูสิ่งเรนลับแลว แนนอนฉันก็ยอม
กอบโกยสิ่งท่ีดีไวมากมายแลว และความชั่วรายก็ยอมไมตองฉันได ฉันมิใช
ใครอ่ืน นอกจากผูตักเตือนและผูประกาศขาวดีแกกลุมชนท่ีศรัทธาเทานั้น”
(อัลอะอฺรอฟ ๑๘๘ )  
* อิสลามไดปลดปลอยจิตใจมนุษยออกจากความทุกข   ความหวาดกลัว  
ความสับสน  เพื่อใหไดมาซึ่งการแกไขปญหาตอไปนี้ ตัวอยางเชน  
*ถาหวาดกลัวความตาย อัลลอฮฺตรัสใหเรารับรูวา    ความวา : 
และมิเคยปรากฏแกชีวิตใดท่ีจะตายนอกจากดวยอนุมัติของอัลลอฮเทานั้น 
ท้ังนี้เปนลิขิตท่ีถูกกําหนดไว และผูใดตองการผลตอบแทนในโลกนี้ เราก็
จะใหแกเขาจากโลกนี้ และผูใดตองการผลตอบแทนในปรโลก เราก็จะ
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ใหแกเขาจากปรโลกและจะตอบแทนแกผูกตัญูท้ังหลาย ( อาละอิมรอน 
๑๔๕ )  
*ถาหวาดกลัวความยากจนและทุกขยาก อัลลอฮฺตรัสใหเรารับรู     ความวา : 
และไมวาสัตวตัวใดท่ีเหยียบยํ่าอยูในแผนดิน เวนแตเคร่ืองยังชีพของมัน
เปนหนาท่ีของอัลลอฮ และพระองคทรงรูท่ีพํานักของมันและท่ีพักชั่วคราว
ของมัน ทุกสิ่งอยูในบันทึกอันชัดแจง ( ฮูด ๖ )  
*ถาหวาดกลัวการเจ็บไขหรือการไดรับเคราะหกรรม  อัลลอฮฺตรัสใหเรา
รับรู    ความวา : 
ไมมีเคราะหกรรมอันใดเกิดขึ้นในแผนดินนี้ และไมมีแมแตในตัวของพวก
เจาเอง เวนแตไดมีไวในบันทึกกอนท่ีเราจะบังเกิดมันขึ้นมา แทจริงนั่นมัน
เปนการงายสําหรับอัลลอฮ( อัลฮะดีด ๒๒-๒๓ )  
*ถาหวาดกลัวมนุษยท่ีจะมาทําอันตรายตอตนเอง  ทานศาสนทูตของเรา
กลาวใหเรารับรูวา   “หมั่นรักษาสิทธิตออัลลอฮฺเถิด  แลวอัลลอฮฺจะทรง
รักษาทาน  หมั่นนึกถึงอัลลอฮฺเสมือนพระองคอยูตอหนาทาน   รูจักอัลลอฮฺ
ในยามสบายเถิด  แลวอัลลอฮฺจะรูจักทานในยามยาก  ถาทานวิงวอนขอ  จง
วิงวอนขอตออัลลอฮฺ   หากทานตองการความชวยเหลือจงขอความ
ชวยเหลือจากอัลลอฮฺ   ปากกาไดจดบันทึกทุกสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นมาแลว   ดังนั้น
ถามนุษยพยายามจะใหคุณประโยชนทานในสิ่ ง ท่ีพระองคไมทรง
กําหนดใหเกิดขึ้น  พวกเขาไมสามารถใหอะไรกับทานได   ถามนุษย
พยายามจะทํารายทานในสิ่งท่ีอัลลอฮฺไมไดกําหนดใหเกิดขึ้น  พวกเขาก็ไม
สามารถทําอะไรกับทานได    ดังนั้นถาทานสามารถทําสิ่งใดดวยความ
อดทนอยางแนวแนทานจงทํา   ถาไมสามารถทําทานจงอดทนไว   เพราะ
การอดทนตอสิ่งไมพึงปรารถนายอมเปนสิ่งท่ีดีกวา   พึงรูเถิดวาสิ่งท่ีมา
พรอมกับความอดทนนั้นคือชัยชนะ  และพึงรูเถิดวาส่ิงท่ีมาพรอมกับความ
ทุกขนั้นคือทางออก  และพึงรูเถิดวาสิ่งท่ีมาพรอมกับความยากลําบากนั้น
คือความสะดวกสบาย”  ( อัลมุสดัดเราะกฺ ๓/๖๒๓ เลขท่ี ๖๓๒๓ )  
*  ศาสนาอิสลาม คือศาสนาแหงการประนีประนอมและเนนก่ึงกลาง
ทางดานศาสนาและทางโลก   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
และในทํานองเดียวกัน เราไดใหพวกเจาเปนประชาชาติท่ีเปนกลาง เพื่อ
พวกเจาจะไดเปนสักขีพยานแกมนุษยท้ังหลาย และศาสนทูตอัลลอฮฺ ก็จะ
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เปนสักขีพยานแดพวกเจา ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๔๓ )  
- อิสลามคือศาสนาท่ีเนนความสะดวกและงายดายในการปฏิบัติ  ทานศาสน
ทูตมุฮัมมัดกลาววา  “แทจริงอัลลอฮฺไมทรงสงฉันมาเพื่อนําความยุงยาก
ใหกับบาวของอัลลอฮฺ  แตฉันถูกสงมาเพื่อเปนผูสอนและผูใหความ
สะดวก” 
 ( มุสลิม ๒/๑๑๐๔ เลขท่ี ๑๔๗๘ )  
หลักสั่งสอนของอิสลามเนนความสะดวกงายดายเปนหลัก และสนับสนุน
ใหแสวงหาความสะดวกสบาย ทานศาสนทูตกลาววา “พวกเจาจงแจงขาวดี
แกทุกคน  อยาทําใหเขาผินหนาไป   พวกเจาจงใหความสะดวกแกเขา  อยา
สรางความยุงยากแกพวกเขา”  ( มุสลิม ๓/๑๓๕๘ เลขท่ี ๑๗๓๒ )  
- อิสลามคือศาสนาท่ีเผื่อเเผและเมตตา  รายงานโดยทานหญิงอาอิซะฮฺ 
ภรรยาทานศาสนทูตมุฮัมมัด ทานกลาววา “ไดมีบุคคลสามกลุมจากชาวยิว
มาเขาพบทานศาสนทูต พวกเขากลาววา อัซซามุอะลัยกุม ( ความหายนะจง
มีเเดพวกทาน )   ทานหญิงอาอิซะฮฺกลาววา ฉันเขาใจความหมายท่ีพวกเขา
กลาวไดดี  ฉันเลยตอบวา  วะอะลัยกุมุซซาม  วะ ละอฺนะฮฺ  ( เชนกันสําหรับ
พวกทานคือความหายนะและความสาปเเชง ) ทานศาสนทูตมุฮัมมัดตําหนิ
ฉันเเละกลาววา : คอย ๆหนอย โอ อาอิซะฮฺ  แทจริงแลว อัลลอฮฺทรงชอบ
ความเมตตาปรานีในทุกเร่ือง   ฉันก็ตอบวา : โอ ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ทาน
ไมไดยินคําท่ีพวกเขาวาดอกหรือ ? ทานตอบวา : ฉันไดตอบแลววา และ
สําหรับพวกเขานั้นคือความหายนะ” (บุคอรีย เลขท่ี ๖๐๒๔ )   
- อิสลาม คือศาสนาท่ีบังเกิดความรักและความดีแกมนุษย   ทานศาสนทูต
กลาววา “ผูซึ่งเปนท่ีรักใครท่ีสุด  ณ ท่ีอัลลอฮฺคือ ผูท่ีใหคุณประโยชนแก
ผูอ่ืนมากท่ีสุด  และการกระทําซึ่งเปนท่ีรักท่ีสุด ณ ท่ีอัลลอฮฺคือ ความสุขท่ี
ทานมอบใหกับมุสลิมคนหนึ่ง  หรือ ชวยเหลือเขาใหพนทุกข  หรือ ชวยจาย
หนี้ใหเขา หรือชวยบรรเทาการอดอยากของเขา  การท่ีฉันไดเดินอยูกับพี่
นองฉันมุสลิมเพื่อชวยเหลือเขาในสิ่งท่ีเขาตองการ ยอมดีกวาการท่ีฉันได
นั่งในมัสยิดเปนเวลาหนึ่งเดือน   และใครก็ตามท่ีสกัดก้ันความโกรธเเคนข
องเขาแนนอนอัลลอฮฺจะทรงปกปดความลับของเขา  และใครท่ีสกัดก้ัน
ความโกรธเเคนของเขาท้ังๆท่ีเขาสามารถจะปลอยหรือระบายมันออกมาได 
แนนอนอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มพูนความโปรดปรานของพระองคในใจเขาในวัน
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ปรโลก  ใครท่ีเดินพรอมกับเพื่อนมุสลิมเนื่องจากตองการชวยเหลือเขาใน
สิ่งท่ีเขาปรารถนา จนกระท่ังเขาประสบความสําเร็จ แนนอนอัลลอฮฺจะทรง
ใหเขายืนหยัดบนเทาของเขาไดในวันซ่ึงเทาท้ังหลายล่ืนไถล  และแทจริง
แลวมารยาทท่ีเลวทรามจะทําลายการกระทําท่ีดีมีคุณธรรมดุจดังน้ําสมท่ี
ทําลายน้ําผึ้ง”(รายงานโดยอัตเฏาะบะรอนียและอะบุดดุนยาและไดรับการ
ยอมรับวาเศาะฮีฮฺโดยอัลบานียในหนังสือของทานท่ีชื่อ เศาะฮีฮฺอัลญามีอฺ )  
-อิสลามคือศาสนาท่ียึดเอาทางสายกลาง  มีความเรียบงายพอดี  ปราศจาก
ความยุงยาก อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
อัลลอฮจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของ
ชีวิตนั้นเทานั้น ชีวิตนั้นจะไดรับการตอบแทนดีในส่ิงท่ีเขาไดแสวงหาไว 
และชีวิตนั้นจะไดรับการลงโทษในสิ่งชั่วท่ีเขาไดแสวงหาไว ( อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ๒๘๖ )  
หลักคําสอนอิสลามจะต้ังหลักอยูบนฐานนี้เอง  ทานศาสนทูตกลาววา “สิ่ง
ใดซึ่งฉันหามปรามมันจงหลีกหาง  และสิ่งใดท่ีฉันใชใหทําจงปฏิบัติเทา
ความสามารถของทาน  แทจริงแลวบรรพชนรุนกอนไดรับความหายนะ
เนื่องจากการไตถามท่ีเกินขอบเขตของพวกเขาและการโตเถียงของพวกเขา
กับเหลาศาสนทูตของพวกเขา”( มุสลิม๔/๑๘๓๐  เลขท่ี ๑๓๓๗ )  
หลักฐานอันชัดแจงท่ียืนยันไดในเร่ืองนี้คือประวัติของสาวกทานหนึ่ง  ซ่ึง
ไดมาพบทานศาสนทูตมุฮัมมัดแลวกลาววา :โอ ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ 
ฉันจะตองตายแนๆ   ทานถามวา : ทานเปนอะไร  เขาตอบวา ฉันไดรวม
ประเวณีกับภรรยาของฉันในขณะท่ีฉันถือศีลอดอยู  ทานถามวา : ทาน
สามารถหาทาสแลวปลอยมันใหเปนอิสระหรือไม ? เขาตอบวา ไม  ทาน
ถามตอวา : แลวทานสามารถท่ีจะถือศีลอดสองเดือนติดตอกันหรือไม? เขา
ตอบวา ไม  ทานถามตอวา : ทานสามารถเล้ียงอาหารคนยากจนหกสิบคน
ไดหรือไม ? เขาตอบวา ไม  หลังจากนั้น ทานหยุดสักครูหนึ่งและใน
ระหวางท่ีพวกเรานั่งรอทานอยูนั้น  เราเห็นทานเดินมาพรอมกับถือตระกรา
บรรจุอินทผลัม แลวทานกลาววา : ไหนละคนท่ีถาม ? เขาตอบวา : ฉันเอง  
ทานกลาววา  : ทานเอาอินทผลัมในตระกรานี้ไป แลวบริจาคมัน   เขากลาว
วา : โอ ทานศาสนทูตอัลลอฮฺฉันควรบริจาคมันใหกับคนท่ีจนกวาฉันหรือ ? 
ฉันขอสาบานดวยนามอัลลอฮฺวา ระหวางสองหมูบานนี้ไมมีครอบครัวใด
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จนกวาครอบครัวฉันอีกแลว   หลังจากน้ันทานศาสนทูตมุฮัมมัดหัวเราะจน
เห็นฟนเขี้ยวของทานแลวทานกลาววา : เจาจงเอามันไปใหครอบของทาน
เถิด 
 ทุกคําสอนของอิสลามท้ังขอบังคับหรือการงานแสดงถึงการภักดีตออัลลอ
ฮฺ  ลวนแลวแตไดถูกสั่งใชเพื่อความสมดุลกับความสามารถของมนุษย โดย
ท่ีจะไมสั่งใชนอกจากเทาพลังความสามารถของมนุษย   แตคําสั่งใชท่ีวา
อาจจะมีขอยกเวนไดในบางกรณีตอไปนี้ :  
-  การละหมาด ซึ่งโดยปกติแลวใหทําในขณะท่ีผูละหมาดสามารถท่ีจะยืน
ได  แตถาเขาไมสามารถท่ีจะยืนไดก็สามารถท่ีจะทําละหมาดในทานั่งได  
ถาไมสามารถนั่งไดก็ใหเขาทําในทานอน  และถาไมสามารถทําในทานอน
ไดก็เขาทําโดยใชสัญญาณแทน  
-  ใหขอยกเวนสําหรับผูปวย  หญิงต้ังครรภ  หญิงมาประจําเดือน  และหญิง
หลังคลอดบุตรในการถือศีลอด   
-ใหขอยกเวนสําหรับผูท่ีไรความสามารถดานการเงินและไมมีความพรอม
ดานสุขภาพรางกายในการประกอบพิธีอัจญ  เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัล
กุรอาน ความวา : 
สิทธิของอัลลอฮท่ีมีแกมนุษยนั้น คือการมุงสูบานหลังนั้นอันไดแกผูท่ี
สามารถหาทางไปยังบานหลังนั้นไดและผูใดปฏิเสธ แทจริงอัลลอฮนั้นไม
ทรงพึ่งประชาชาติท้ังหลาย ( อาละอิมรอน ๙๗ )  
- เมื่อมนุษยอยูในกรณีจําเปนกลัวจะมีอันตรายตอชีวิตเขาสามารถเลือกกิน
อาหารหรือเคร่ืองดื่มท่ีอัลลอฮฺทรงหามไดแตใหเปนไปตามความจําเปน  
เชน  จําเปนตองบริโภคเลือดหรือเนื้อสุกร  หรือ ดื่มสุรา   ก็สามารถบริโภค
ไดแตในปริมาณตามความจําเปนเทานั้น เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
แลวผูใดไดรับความคับขัน โดยมิใชผูเสาะแสวงหา และมิใชเปนผูละเมิด
ขอบเขตแลวไซร ก็ไมมีบาปใด ๆ แกเขา แทจริงอัลลอฮเปนผูทรงอภัยโทษ
ผูทรงเมตตาเสมอ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๗๓ )  
ทานซัยดฺ กุฎ ( ขออัลลอฮฺเมตตาทาน ) ไดอธิบายโองการนี้ไววา “มันคือ
หลักศรัทธาอยางหนึ่งท่ียอมรับความเปนมนุษยของมนุษย  ยอมรับความ
เปนมนุษยของพวกเขาท่ีไมใชสัตว  ไมใชมลัก( เทวทูต ) ไมใชเปนมารราย  
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ยอมรับความเปนมนุษยของพวกเขาในยามท่ีพวกเขาออนแอ  หรือในยามท่ี
พวกเขามีพลัง  และมันคือหลักการศรัทธาท่ีหมั่นเอาใจใสมนุษยท้ังดาน
รางกาย  สติปญญา  และจิตวิญญาณ  แลวแบงปนภาระหนาท่ีใหมนุษยทํา
ตามความสามารถท่ีพวกเขามี  โดยคํานึงถึงความสมดุลกันระหวาง
ภาระหนาท่ีกับพลังความสามารถ  โดยไมตองเผชิญกับความยุงยากและ
เขมงวดเกินไป” 
*  ศาสนาอิสลามใหความเคารพศาสนาอ่ืนๆท่ีมาจากฟากฟา  โดยใหมุสลิม
ทุกคนศรัทธาตอศาสนาดังกลาวพรอมท้ังใหความเคารพและใหความ
ยอมรับตอมัน  สั่งการใหรักใครบรรดาศาสนทูตกอนๆท่ีถูกสงมายังผูนับถือ
ศาสนาดังกลาวดวย   อิสลามไดสั่งหามการดาวาตอหลักการศรัทธาของคน
ตางศาสนิกรวมท้ังทุกสิ่งท่ีเก่ียวของกับพวกศาสนกิจท่ีพวกเขาไดยึดเอามา
เปนแนวปฏิบัติ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และพวกเจาจงอยาดาวา บรรดาท่ีพวกเขาวิงวอนขอ อ่ืนจากอัลลอฮ แลว
พวกเขาก็จะดาวาอัลลอฮเปนการละเมิด โดยปราศจากความรู( อัลอันอาม 
๑๐๘ )  
อิสลามใชใหมุสลิมทุกคนทําการโตเเยงและสนทนากับผูปฏิเสธอิสลามดวย
สุขุมและออนโยน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน   ความวา : 
จงเรียกรองสูแนวทางแหงพระเจาของสูเจาโดยสุขุม และการตักเตือนท่ีดี 
และจงโตแยงพวกเขาดวยสิ่งท่ีดีกวา แทจริงพระเจาของพระองคและ
พระองคทรงรูดีย่ิงถึงบรรดาผูท่ีอยูในทางท่ีถูกตอง( อันนะฮฺลุ ๑๒๕ )  
อิสลามไดเรียกรองสูแนวทางการสนทนาท่ีมีเปาหมายเพื่อรวบรวมใหเปน
เดียวกันบนฐานท่ีพระเจายอมรับ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา โอบรรดาผูไดรับคัมภีร ! จงมายังถอยคําหนึ่งซึ่ง
เทาเทียมกัน ระหวางเราและพวกทาน คือวาเราจะไมเคาระสักการะนอกจาก
พระองคเทานั้น และเราจะไมใหสิ่งหนึ่งส่ิงใดเปนภาคีกับพระองค และ
พวกเราบางคนก็จะไมยึดถืออีกบางคนเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮ แลวหาก
พวกเขาผินหลังให ก็จงกลาวเถิดวา พวกทานจงเปนพยานดวยวา แทจริง
พวกเราเปนผูนอมตาม( อาละอิมรอน ๖๔ )  
* ศาสนาอิสลาม คือศาสนาแหงสันติภาพท่ีครอบคลุมทุกความหมายท่ีเเฝงอ
ยูภายในตัวของคําวาอิสลาม  ไมวาจะเปนสันติภาพภายในสังคมมุสลิม  
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ดังเชนคํากลาวของทานศาสนทูตซึ่งมีความวา :  
“พึงประสงคไหมถาฉันจะบอกพวกทานเก่ียวกับคนมุอฺมิน  อัลมุอฺมินคือผูท่ี
มอบความสงบแกมนุษยดานทรัพยสินของพวกเขา   และตัวของพวกเขา  
และมุสลิมคือผูซึ่งผูอ่ืนปลอดภัยจากล้ินและมือของเขา  อัลมุญาฮิด คือผูท่ี
ตอสูกับตนเองเพื่อการภักดีตออัลลอฮฺ  และอัลมุฮาญิร คือผูท่ีละท้ิงการ
กระทําท่ีเลวทรามและเปนบาป” ( เศาะฮีฮฺอิบนิฮิบบาน ๑๑/๒๐๓ เลขท่ี
๔๘๖๒ )  
หรือสันติภาพระหวางประเทศท่ียืนหยัดบนฐานความสัมพันธแหงความ
เปนพี่นองกัน  เพื่อสรางความสงบและหลีกเล่ียงการรุกรานฆาฟนระหวาง
สังคมมุสลิมกับสังคมภายนอก  โดยเฉพาะอยางย่ิงสังคมท่ีใหอิสระในการ
นับถือศาสนา  ไมเปนอุปสรรคในการเผยแผศาสนาอิสลาม  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย! จงเขาอยูในความสันติ โดยท่ัวท้ังหมด และจงอยา
ทําตามบรรดากาวเดินของชัยฏอน แทจริงมันคือศัตรูท่ีชัดแจงของพวกเจา( 
อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๐๘ )  
เนื่องจากความเนนหนักของอิสลามตอสันติภาพ  อิสลามไดสั่งใชใหผูนับ
ถือศาสนาอิสลามยึดเอาหลักสันติ  ประนีประนอมและยุติการรบราฆาฟน
เมื่อศัตรูพึงประสงคเชนนั้น   อัลลอฮฺตรัสเก่ียวกับเร่ืองนี้    ความวา : 
และหากพวกเขาโอนออนมาเพื่อการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออน
ตามเพื่อการนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลลอฮฺเถิด แทจริงนั้นพระองคคือ
ผูทรงไดยินทรงรอบรู”( อัลอันฟาล ๖๑ )  
ท้ังนี้หาใชวาอิสลามตองการใหเหลาผูนับถือแสวงหาสันติวิธีดวยการตอง
โดนเหยียดหยามศักดิ์ศรีของความเปนมุสลิม แตทวาอิสลามส่ังใหแสวงหา
สันติพรอมท้ังรักษาฐานะความสูงสงของอิสลามและศักดิ์ศรีของศาสนา
อิสลามไว  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
ดังนั้น พวกเจาอยาทอแทและเรียกรองไปสูการสงบศึก เพราะพวกเจาเปนผู
อยูเหนือสุด และอัลลอฮ.ทรงอยูรวมกับพระเจาและพระองคจะไมทรง
ลิดรอนผลตอบแทนแหงการงานของพวกเจา( มุฮัมมัด ๓๕ )  
*  ศาสนาอิสลามมิไดปรารถนาใหคนตางศาสนิกยอมรับนับถือศาสนา
อิสลามโดยการถูกกดขี่บังคับ  นอกเสียจากเขาจะนับถือดวยจิตใจท่ีศรัทธา



 

 

95 
และยินยอมนอมตาม  ท้ังนี้อิสลามรูดีวา การบังคับมิใชแนวทางในการเผย
แผอิสลามและคําสอนของมัน    ดังโองการของอัลลอฮฺ    ซึ่งความวา : 
ไมมีการบังคับใด (ใหนับถือ) ในศาสนา อิสลาม แนนอน ความถูกตองนั้น
ไดเปนท่ีกระจางแจงแลวจากความผิด( อัลบะเกาะเราะอฮฺ ๒๕๖ )  
เมื่อการเรียกรองสูเเนวทางอิสลามไดซึมซับเขาไปในจิตใจของชนตางศา
สนิกหรือเปนท่ีประจักษแกพวกเขาแลว   สําหรับพวกเขาคือความอิสรเสรี
ในการเลือกศรัทธาโดยอาศัยหลักอิสรภาพของมนุษยนั่นเอง  ซึ่งอาจจะ
เลือกตามคําเรียกรองหรือไมก็ปฏิเสธมัน   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
ดังนั้น ผูใดประสงคก็จงศรัทธา และผูใดประสงคก็จงปฏิเสธ( อัลกะฮฺฟุ ๒๙ 
)  
ท้ังนี้เนื่องจากการศรัทธาและการไดรับการชี้นําไปสูแนวทางอันเท่ียงตรง
นั้น  ขึ้นอยูกับพระประสงคของอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และหากพระเจาของเจาจงประสงคแนนอนผูท่ีอยูในแผนดินท้ังมวลจะ
ศรัทธา เจาจะบังคับมวลชนจนกวาพวกเจาจะเปนผูศรัทธากระนั้นหรือ?( ยู
นุส ๙๙ )  
สวนหนึ่งของขอพิเศษในอิสลามคือ  ใหสิทธิแกชนตางศาสนิก  เชน  ชาว
คริสต  ใหเขาสามารถปฏิบัติตามศาสนกิจเฉพาะตัวอยางอิสระเต็มท่ี  เพราะ
ทานสาวกอาวุโสอบูบักรฺเคยกลาววา  “ตอไปพวกทานจําตองเเวะผาน
ระหวางการเดินทางชนกลุมหนึ่งซึ่งไดสละตัวเพื่อพํานักในโบสถ  ฉะนั้น
พวกทานจงปลอยพวกเขาในสิ่งท่ีพวกเขาปฏิบัติ” ( อัตเฏาะบะรีย ๓/๒๒๖ )  
ความอิสระท่ีอิสลามเปดทางใหในท่ีนี้จะรวมไปถึงเร่ืองเก่ียวกับอาหารการ
กินท่ีศาสนาพวกเขายอมรับวากระทําได   ฉะนั้นอิสลามไมไดสั่งใหฆาสุกร 
หรือ ทําลายเคร่ืองดื่มอยางสุรา เปนตน  สวนทางดานธุรการ  เชน  เร่ืองการ
แตงงาน  การหยาราง  การคาขายและการทําธุรกิจตางๆ  อิสลามใหความ
อิสระพวกเขาในการเลือกปฏิบัติตามหลักความเชื่อมั่นและหลักศาสนกิจ
ของพวกเขา  ตามเง่ือนไขและขอตกลงท่ีอิสลามไดวางไว .  
อิสลามไดปลดปลอยระบบทาสเปนอิสระและสนับสนุนใหปลดปลอยทาส
และอิสลามถือวาการกระทําดังกลาวคือผลบุญและคาตอบแทนอันมหาศาล  
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อีกท้ังเปนหนทางท่ีจะนําไปสูการเขาสวรรค  ทานศาสนทูตกลาววา ผูใด 
“ปลดปลอยทาสหนึ่งคนอัลลอฮฺจะทรงปลดปลอยทุกๆชิ้นสวนของอวัยวะ
เขาใหรอดพนจากไฟนรก  เทาๆกับทุกชิ้นสวนของอวัยวะของทาส  
จนกระท่ังอวัยวะเพศตออวัยวะเพศ”  ( มุสลิม ๒/๑๑๔๗ เลขท่ี๑๕๐๙ )  
อิสลามไดสั่งหามทุกวิถีทางท่ีนําไปสูการเปนทาสยกเวนทางเดียวเทานั้น 
คือ การเปนทาสดวยกับการถูกจับเปนเชลยในศึกสงคราม  แตภายใต
เง่ือนไขท่ีอิมาม ( ผูนําศึกมุสลิม )ไดวางไวเพราะการตกเปนเชลยในทัศนะ
อิสลามมีรายละเอียดซึ่งอัลลอฮฺทรงอธิบาย  โดยตรัส   ความวา : 
และเมื่อพวกเจาพบบรรดาผูปฏิ เสธศรัทธาก็จงฟนท่ีคอ (จงฆาเสีย) 
จนกระท่ังเม่ือพวกเจาปราบพวกเขาจนแพแลว ก็จงจับพวกเขาเปนเชลย
หลังจากนั้นจะปลอยเปนไทหรือจะเรียกเอาคาไถก็ได จนกระท่ังการทํา
สงครามไดสิ้นสุดลงดวยการวางอาวุธ  เชนนั้นแหละ และหากอัลลอฮ.ทรง
ประสงคแนนอน พระองคจะทรงตอบแทนการลงโทษพวกเขา  แตท้ังนี้เพื่อ
พระองคจะทรงทดสอบบางคนในหมูพวกเจากับอีกบางคน สวนบรรดาผูท่ี
ถูกฆาตายในทางของอัลลอฮ. พระองคจะไมทรงทําใหการงานของพวกเขา
ไรผลเปนอันขาด 
( มุฮัมมัด ๔ )  
อิสลามไดปดก้ันแนวทางการเปนทาสยกเวนเพียงทางเดียวดังท่ีไดอธิบาย
ไปขางตน  ในทางตรงขามอิสลามไดเปดแนวทางการปลดทาสอยาง
กวางขวาง  สงเสริมใหปลดปลอยทาสและทรงย้ําอีกวาการกระทําดัง
กลาวคือวิธีการหนึ่งของการปลดบาปเนื่องจากการกระทําผิดบางอยาง  เชน 
:  
-  การฆาคนผิดโดยไมเจตนา  เพราะอัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และมิใชวิสัยของผูศรัทธาท่ีจะฆาผูศรัทธาคนหนึ่งคนใด นอกจากดวยความ
ผิดพลาดเทานั้นและผูใดท่ีฆาผูศรัทธาดวยความผิดพลาดแลว ก็ใหมีการ
ปลอยทาสหญิงท่ีศรัทธาคนหนึ่งใหเปนไท และใหมีคาทําขวัญ ซ่ึงถูกมอบ
ใหแกครอบครัวของเขานอกจากวาครอบครัวของพวกเขาจะทําทานให
เทานั้น  แตถาหากเขาอยูในหมูชนท่ีเปนศัตรูของพวกเจา โดยท่ีเขาเปนผู
ศรัทธาก็ใหมีการปลอยทาศหญิงท่ีศรัทธาคนหนึ่งใหเปนไท และถาเขาอยู
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ในหมูชนท่ีมีพันธะสัญญาระหวางพวกเจากับพวกเขาแลว ก็ใหมีการทํา
ขวัญ ซึ่งถูกมอบใหแกครอบครัวของเขา และใหมีการปลอยทาสหญิงท่ี
ศรัทธาคนหนึ่ง ( อันนิซาอฺ ๙๒ )  
-  การผิดสัญญากับคําสาบาน  เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความ
วา : 
อัลลอฮจะไมทรงเอาโทษแกพวกเจาดวยถอยคําท่ีไรสาระในการสาบาน
ของพวกเจา แตทวาพระองคจะทรงเอาโทษแกพวกเจาดวยถอยคําท่ีพวกเจา
ปลงใจสาบาน แลวสิ่งไถโทษมันนั้นคือการใหอาหารแกมิสกีนสิบคนจาก
อาหารปานกลางของสิ่งท่ีพวกเจาใหเปนอาหารแกครอบครัวของพวกเจา 
หรือไมก็ใหเคร่ืองนุงหมแกพวกเขา หรือไถทาสคนหนึ่งใหเปนอิสระ( อัล
มาอิดะฮฺ ๘๙ )  
- การซิฮารฺ ( การเปรียบเทียบภรรยาวาเสมือนแมของฝายสามี ) เพราะอัลลอ
ฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และบรรดาผูเปรียบเทียบภรรยาของพวกเขาก็เสมือนแมของพวกเขานั้น 
แลวพวกเขาจะคืนสูถอยคําท่ีพวกเขาไดกลาวไว ดังนั้น (ส่ิงท่ีจําเปนแกเขา
ตองปฏิบัติคือ) การปลอยทาสหนึ่งคนกอนท่ีเขาท้ังสองจะแตะตองตอกัน 
(รวมหลับนอน( อัลมุญาดะละฮฺ ๓ )  
- การรวมประเวณีในเดือนรอมะฎอน  รายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺวา  มีชาย
ผูหนึ่งไดรวมประเวณีกับภรรยาเขาในเดือนรอมะฎอนแลวเขาไดไป
สอบถามทานศาสนทูตมุฮัมมัดเก่ียวกับบทบัญญัติในเร่ืองนี้ ทานตอบวา : 
ทานสามารถปลดปลอยทาสบางไหม? เขาตอบวา : ไม   ทานศาสนทูตถาม
ตอวา : แลวทานสามารถท่ีจะถือศีลอดสองเดือนติดตอกันไหม? เขาตอบวา 
: ไม  ทานศาสนทูตกลาววา : ดังนั้นทานจงเล้ียงอาหารผูยากไร ๖๐ คน  ( 
รายงานโดยมุสลิม๒/๗๘๒ เลขท่ี ๑๑๑๑ )  
- การปลดปลอยทาสคือวิธีการปลดบาปหากไดรังเเกทาส  เพราะทานศาสน
ทูตกลาววา ใครตบหนาบาวไพรของเขาหรือทุบตีเขา  การปลดบาปนั้นคือ
การปลดปลอยเขาใหเปนอิสระ ( รายงานโดยมุสลิม ๓/ ๑๒๗๘ เลขท่ี 
๑๖๕๘ )  
สวนหนึ่งที่บงบอกถึงการเนนตระหนักของอิสลามในการปลดปลอยทาสคือ 
: 
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๑- การท่ีอิสลามสั่งใหมีการมุกาตะบะฮฺ  คือ การทําสัญญากันระหวางทาส
กับเจาของทาสซึ่งจะมีการปลดปลอยทาสใหเปนอิสระเมื่อเขารวบรวมเงิน
ไดตามท่ีไดตกลงกันท้ังสองฝาย  บางนักวิชาการดานฟกฮฺ(ดานศาสน
บัญญัติ) มีทัศนะเก่ียวกับเร่ืองนี้ถึงขั้นบังคับใหทํามุกาตะบะฮฺเมื่อทาส
ตองการท้ังนี้เนื่องจากโองการอัลลอฮฺ ความวา : 
และจงบริจาคแกพวกเขาซึ่งทรัพยสมบัติของอัลลอฮฺ ท่ีพระองคทรง
ประทานแกพวกเจา  และพวกเจาอยาบังคับบรรดาทาสีของพวกเจาใหผิด
ประเวณี หากนางประสงคจะอยูอยางบริสุทธิ์  แตพวกเจาตองการ
ผลประโยชนแหงการดํารงชีวิตในโลกนี้ และผูใดบังคับพวกนางเชนนั้น 
ดังนั้นหลังจากการบังคับพวกนาง แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงอภัย ผูทรง
เมตตาเสมอ( อันนูร ๓๓ )  
๒- การไถทาส คือแนวทางหนึ่งของการชําระซะกาต  หมายถึงการ
ปลดปลอยทาสใหพนจากการเปนทาสหรือปลดปลอยเชลยใหพนจากการ
เปนเชลย  เพราะอัลลอฮตฺรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงทานท้ังหลายนั้น สําหรับบรรดาผูท่ียากจน และบรรดาผูท่ีขัดสน 
และบรรดาเจาหนาท่ีในการรวบรวมมัน และบรรดาผูท่ีหัวใจของพวกเขา
สนิทสนม และในการไถทาส และบรรดาผูท่ีหนี้สินลนตัว และในทาง
ของอัลลอฮ และผูท่ีอยูในระหวางเดินทาง ท้ังนี้เปนบัญญัติอันจําเปนซ่ึงมา
จากอัลลอฮ และอัลลอฮนั้นเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ( อัตเตาบะฮฺ 
๖๐ )  
* ศาสนาอิสลามคือศาสนาท่ีสมบูรณแบบครอบคลุมทุกแงชีวิต ฉะนั้น
อิสลามไดจัดระบบและระเบียบตางๆไมวาจะเปนในดานการทําธุรกิจ   การ
ทําสงคราม  การแตงงาน  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครองและดานการงาน
ท่ีแสดงถึงความภักดีตอพระองคอัลลอฮฺ ฯลฯ ท่ีเปนปจจัยในการสรางสังคม
ใหเจริญงอกงาม  ซึ่งมนุษยทุกวันนี้ยังหาปจจัยเหลานั้นไมพบ  เมื่อมนุษย
หางไกลจากระเบียบหรือระบบดังกลาวฉันใด  ขีดปริมาณความต่ําตอยของ
มนุษยก็เพื่มปริมาณขึ้นฉันนั้น  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และวันท่ีเราจะต้ังพยานขึ้นจากทุกประชาชาติ (เพื่อเปนพยาน) ตอพวกเขา
จากหมูพวกเขาเอง และเราก็นําเจามาเปนพนานตอเขาเหลานั้นและเราไดให
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คัมภีรแกเจาเพื่อชี้แจงแกทุกสิ่ง และเพื่อเปนทางนําและเปนความเมตตา 
และเปนขาวดีแกบรรดามุสลิม ( อันนะฮฺลุ  ๘๙ )  
ดังนั้นจะเห็นไดวาอิสลามไดจัดระบบความผูกพันระหวางมุสลิมกับ
พระองคอัลลอฮฺและกับสังคมรอบดานท่ีเขาอยู  ท้ังมนุษยและส่ิงเเวดลอม 
คําสอนของอิสลามจะไมมีสิ่งใดท่ีขัดกับธรรมชาติแทจริงของมนุษยหรือ
มันสมองอันบริสุทธิ์ของมนุษย  หลักฐานชัดเจนท่ีเสดงถึงความสมบูรณ
แบบของอิสลามคือ การท่ีอิสลามตระหนักและเอาใจใสเปนพิเศษกับวิถีทาง
ในการดําเนินชีวิตและสวนยอยๆอ่ืนท่ีเ ก่ียวโยงกับชีวิตมนุษย   อาทิ  
มารยาทในการเขาหองน้ําหรือสุขาซึ่งอิสลามไดชี้แนะอยางละเอียดเร่ิมจาก
กอนเขา  ระหวางเขาและสุดทายหลังออกจากสุขา  ทานอับดุรเราะฮฺมาน 
บิน ซัยดฺ ( ขออัลลอฮฺประทานความโปรดปรานแกทานดวย ) ไดกลาววา  
ไดมีคนกลาวแกซัลมานวา : ทานศาสทูตของทานไดสอนทานทุกเร่ือง
แมกระท่ังเร่ืองอุจจาระ  ซัลมานตอบวา ใช ทานไดหามไมใหเราหันหนาไป
ยังกิบละฮฺ ( กิบละฮฺ คือกะอฺบะฮฺท่ีอยู ณ นครมักกะฮฺ  ) เวลาถายอุจจาระ
หรือถายปสสาวะ  หรือหามเราไมใหทําความสะอาดเพื่อชําระลางดวยมือ
ขวา หามทําความสะอาดกับกรวดหินท่ีนอยกวาสามเม็ด  และหามทําความ
สะอาดโดยใชเศษอาหารท่ีหลงเหลือหรือเศษกระดูกท่ีพบเจอ 
* ศาสนาอิสลามใหเกียรติสตรีและเชิดชูศักด์ิศรีของเธอ  โดยอิสลามถือวา
การใหเกียรติเธอเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพท่ีสูงสงและดีงาม  ทานศาสน
ทูตมุฮัมมัดกลาววา “ผูศรัทธาท่ีความศรัทธาของเขาสมบูรณย่ิงคือผูซึ่งมี
จริยธรรมท่ีดีงาม และผูท่ีดีท่ีสุดในหมูพวกทานคือผูท่ีทําดีท่ีสุดกับภรรยา
ของเขา” 
 ( เศาะฮีฮฺอิบนิ ฮิบบาน๙/๔๘๓ เลขท่ี๔๑๗๖ )  
อิสลามคงรักษาสิทธิดานมนุษยธรรมของสตรีไว  ไมไดถือวาเธอคือตนเหตุ
แหงบาปกรรม  ทําใหมนุษยคนเเรกท่ีชื่ออาดัมโดนไลออกจากสวนสวรรค
เหมือนคําพูดของคนในศาสนาอ่ืนสมัยกอนๆ อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
มนุษยชาติท้ังหลาย ! จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาท่ีไดบังเกิดพวกเจามา
จากชีวิตหนึ่ง และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคูครองของเขา และไดทรง
ใหแพรสะพัดไปจากท้ังสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย 
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และจงยําเกรงอัลลอฮฺท่ีพวกเจาตางขอกัน ดวยพระองค และพึงรักษาเครือ
ญาติ แทจริงอัลลอฮฺทรงสอดสองดูพวกเจาอยูเสมอ( อันนิซาอฺ ๑ )  
อิสลามไดประกาศยกเลิกระบบท่ีคุกคามสิทธิสตรีอยางไรมนุษยธรรม   
โดยเฉพาะระบบท่ีมองสตรีเหมือนมนุษยท่ีต่ําตอยกวาผูชาย  ทานศาสนทูต
กลาววา : แทจริงแลวเหลาสตรีคือพี่นองรวมชีวิตกับเหลาผูชาย ( สุนันอบี
ดาวูด ๑/๖๑ เลขท่ี ๒๓๖ )  
อิสลามหมั่นรักษาศักดิ์ศรีสตรีและเกียรติของเธอมาตลอด  อิสลามถือวา 
การกลาวหาใสรายเธออยางไมชอบธรรมหรือการลวงเกินเกียรติของเธอ  
คือสาเหตุอันสมควรท่ีผูกลาวหาจะตองไดรับการลงโทษ อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และบรรดาผูกลาวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ แลวพวกเขามิไดนําพยานส่ีคน
มา พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที และพวกเจาอยารับการเปนพยานของ
พวกเขาเปนอันขาด ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูฝาฝน( อันนูร ๔ )  
อิสลามประกันสิทธิเสรีภาพของเธอดานมรดกเหมือนสิทธิท่ีผูชายไดรับ
หลังจากท่ีเธอถูกหามสิทธิดานนี้  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
สําหรับบรรดาชายนั้น มีสวนไดรับจากสิ่งท่ีผูบังเกิดเกลาท้ังสอง และ
บรรดาญาติท่ีใกลชิดไดท้ิงไว และสําหรับบรรดาหญิงนั้นก็มีสวนไดรับจาก
สิ่งท่ีผูบังเกิดเกลาท้ังสองและบรรดาญาติท่ีใกลชิดไดท้ิงไว ซึ่งสิ่งนั้นจะ
นอยหรือมากก็ตาม เปนสวนไดรับท่ีถูกําหนดอัตราสวนไว( อันนิซาอฺ ๗ )  
และอิสลามไดใหสิทธิแกสตรีดานการแสดงความสามารถของเธอ  และให
สิทธิเธอดําเนินงานดานการเงินเชนการครองทรัพย  การชื้อขายและอ่ืนๆ 
โดยไมตองอยูภายใตคําสั่งใครหรือภายใตขอบเขตใดๆ ตราบใดท่ีการ
ดําเนินการดังกลาวไมขัดกับศาสนา  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความ
วา : 
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ! จงบริจาคสวนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดี ๆ  ของสิ่งท่ี
พวกเจาไดแสวงหาไว ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๖๗ )  
อิสลามไดใชใหเหลาสตรีแสวงหาความรู  ทานศาสนทูตกลาววา “การ
แสวงหาความรูนั้น เปนบทบังคับแกมุสลิมทุกคน” ( สุนันอิบนุมาญะฮฺ ๑/ 
๘๑ เลขท่ี ๒๒๔ )  
อิสลามไดสั่งใหเราเอาใจใสสตรีเปนพิเศษและเนนใหเราดูเเลเธอดวยดี  
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เพราะการดูเเลเธออยางดีคือสวนหนึ่งของแนวทางไปสูสวรรค ทานศาสน
ทูตไดกลาววา “ผูใดเล้ียงดูลูกผูหญิงสามคน  แลวเขาไดสั่งสอนพวกเธอเปน
อยางดี  และจัดการเร่ืองการแตงงานใหแกเธอ  และทําดีกับพวกเธอ  
แนนอนผลตอบแทนสําหรับเขาคือสวรรค” ( สุนันอบีดาวูด ๔/๓๓๘  เลขท่ี 
๕๑๔๗ )  
 
*  ศาสนาอิสลามคือศาสนาแหงความบริสุทธ์ิ :  
๑-  บริสุทธิ์ดานความเชื่อและจิตวิญญาณภายใน เชนการบริสุทธิ์จากชิริก( 
การต้ังภาคีตออัลลอฮฺ ) อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงการต้ังภาคีนั้นเปนความผิดอยางมหันต โดยแนนอน ( ลุกมาน ๑๓ )  
หรือบริสุทธิ์จากริยาอฺ ( ทําสิ่งใดเพื่อโออวดคนอ่ืน  ไมมีเจตนาเพื่ออัลลอฮฺ) 
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ดังนั้น ความหายนะจงมีแดบรรดาผูทําละหมาด ผูท่ีพวกเขาละเลยตอการ
ละหมาดของพวกเขา ผูท่ีพวกเขาโออวดกัน และพวกเขาหวงแหนเคร่ืองใช
เล็ก ๆ นอย ๆ (แกเพื่อนบาน)( อัลมาอูน ๔-๗ )  
 หรือบริสุทธ์ิจากอุญับ ( หย่ิงยะโสและยกยองตัวเองมากเกิน) อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และเจาอยาหันแกม (ใบหนา) ของเจาใหแกผูคนอยางยะโส และอยาเดินไป
ตามแผนดินอยางไรมรรยาท แทจริง อัลลอฮฺ มิทรงชอบทุกผูหย่ิงจองหอง 
และผูคุยโวโออวด” ( ลุกมาน ๑๘ )  
หรือบริสุทธิ์จากคุยะลาอฺ ( หย่ีงและจองหอง ) ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาว
วา “ผูใดดึงเสื้อเขาเพราะเย่ิอหย่ิงอัลลอฮฺจะทรงไมมองเขาในวันปรโลก”( 
รายงานโดยบุคอรีย ๓/๑๓๔๐เลขท่ี ๓๔๖๕ )  
๒- บริสุทธิ์ดานภายนอก   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย! เมื่อพวกเจายืนขึ้นจะไปละหมาด ก็จงลางหนาของพวก
เจา และมือของพวกเจาถึงขอศอก และจงลูบศีรษะของพวกเจา และลางเทา
ของพวกเจาถึงตาตุมท้ังสอง และหากพวกเจามีญะนาบะฮฺ  ก็จงชําระ
รางกายใหสะอาด  และหากพวกเจาปวย หรืออยูในการเดินทาง หรือคนใด
ในหมูพวกทานมาจากการถายทุกข หรือไดสัมผัสหญิงมา  แลวพวกเจาไม
พบน้ําก็จงมุงสูดินท่ีดี  แลวลูบใบหนาของพวกเจา และมือของพวกเจา  จาก
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ดินนั้น อัลลอฮฺนั้นไมทรงประสงคเพื่อจะใหมีความลําบากใด ๆ แกพวกเจา 
แตทวาทรงประสงคท่ีจะใหพวกเจาสะอาด และเพื่อใหความกรุณาเมตตา
ของพระองคครบถวนแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจาจักขอบคุณ ( อัลมาอิดะฮฺ ๖ 
)  
รายงานโดยอบูฮุร็อยเราะฮฺ ( สาวกทานหนึ่งของศาสนทูต- ขอความโปรด
ปรานจากอัลลอฮฺจงมีเเดทานดวย - ) จากทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา  
โองการนี้ถูกประทานลงมากับชนกุบาอฺ( กุบาอฺ คือกลุมชนหนึ่งท่ีอาศัยอยู 
ณ เมืองกุบาอฺ   ใกลนครมะดีนะฮฺ  ประเทศซาอุปจจุบัน ) โองการท่ีวา   
ความวา :  
เจาอยาไปรวมยืนละหมาดในมัสยิดนั้นเปนอันขาด แนนอน มัสยิดท่ีถูก
วางรากฐานบนความยําเกรงต้ังแตวันแรกนั้นสมควรอยางย่ิงท่ีเจาจะเขาไป
ยืนละหมาดในนั้น เพราะในมัสยิดนั้นมีคณะบุคคลท่ีชอบจะชําระตัวให
บริสุทธิ์ และอัลลอฮนั้นทรงรักบรรดาผูท่ีชําระตัวใหสะอาดบริสุทธิ์อยู
เสมอ( อัตเตาบะฮฺ ๑๐๘ )  
ทานกลาววา พวกเขาตางทําความสะอาดดวยน้ําดั้งนั้นโองการนี้จึงถูก
ประทานลงมาเนื่องจากการกระทําของพวกเขานั่นเอง  
* ศาสนาอิสลามคือศาสนาท่ีมั่งคงดวยพลังภายในซึ่งสามารถท่ีจะเขาถึง
จิตใจคนและมันสมองคนไดดี  ดวยเหตุนี้เองศาสนาอิสลามจึงไดรับการ
ยอมรับกันอยางแพรหลายรวดเร็ว   ผูคนจํานวนมากตางเขารับอิสลาม
ถึงแมวาการทุมเทของมุสลิมเพื่อเผยแพรอิสลามยังนอยไปเมื่อเทียบกับ
ความทุมเทของเหลาศัตรูท้ังทางดานการเงินและพลังเพื่อตอตานศาสนา
อิสลาม   ใสรายอิสลามและสกัดก้ันไมไหผูคนเขาหาอิสลาม   ถึงกระนั้นก็
ตามผูคนมากมายตางก็ยังเขาหาอิสลามเปนระยะๆไมขาดสาย   และใครท่ี
เขารับอิสลามแลวออกไปถือเปนสวนนอยมาก  ดวยพลังอันเขมเเข็งของ
อิสลามนี้เองคือสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักบูรพาคดีหันเขารับอิสลามท้ังๆท่ีพวก
เขาไดทําการศึกษาเรียนรูอิสลามดวยเจตนาท่ีตองการสืบหาขอบกพรอง
ของอิสลามเปนประการเเรกและประการตอมาคือการตอตานศาสนา
อิสลาม    ฉะนั้นสิ่งท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของพวกเขาคือความงดงาม
ของศาสนาอิสลามนั่นเอง  ประกอบกับความสัจธรรมดานหลักการและ
อุดมการณซึ่งสอดคลองกับธรรมชาติมนุษยและมันสมองของพวกเขา  
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บรรดาเหลาศัตรูอิสลามรวมเปนสักขีพยานในเร่ืองนี้อยางชัดเเจง  ทานหนึ่ง
ในบรรดาพวกเขาคือ  Margoliouth ผูซ่ึงไดประกาศตนเปนศัตรูตออิสลาม  
แตความย่ิงใหญของกุรอานมีผลทําใหเขาตองออกมาประกาศโดยกลาววา  
สิ่งท่ีนักวิจัยไดตกลงกันคือ  พระคัมภีรกุรอานไดถูกจัดอยูในระดับท่ีสูงสง
เมื่อเทียบกับพระคัมภีรอ่ืนๆ  แมนวาไดถูกประทานลงมาทายสุดก็ตาม   กุ
รอานไดนําหนาคัมภีรอ่ืนๆมีผลสะทอนเเละสรางความประหลาดใจแกผูคน  
และไดคิดคนแนวคิดสําหรับมนุษยในรูปแบบใหม   จัดต้ังกฎแหงจริยธรรม
อันล้ําเลิศ  . 
*อิสลามคือศาสนาแหงการผูกพันทางสังคม  บังคับใหมุสลิมเนนหนักกับ
ความเปนอยูของพี่นองรวมศาสนาไมวา ณ ท่ีแหงใด  ทานศาสนทูตมุฮัมมัด
ไดกลาววา  “ทานจะไดเห็นพี่นองผูศรัทธาในความปรานี  ความรักใคร  
และความเมตตาซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนรางอันหนึ่งเดียวกัน  เมื่อใดท่ี
อวัยวะสวนหนึ่งของรางกายมีอาการเจ็บปวด  ทุกสวนของรางกายจะ
เจ็บปวดตามไปดวย”  ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๕/๒๒๓๘ เลขท่ี ๕๖๖๕ )  
อิสลามไดใชใหมีการปรับปรุงฐานะความเปนอยูระหวางพี่นองมุสลิม
ดวยกัน ไมวาจะเปนทางดานการเเจกจายสิ่งของบริจาคท่ีวาญิบ( จําเปนตอง
ปฏิบัติ ) หรือท่ีมุสตะฮับ ( ใหทางเลือก ) ทานศาสนทูตกลาววา “บุคคลใด
ในหมูพวกทานจะยังไมมีความศรัทธาท่ีสมบูรณ  นอกเสียจากวาเขาจะตอง
รักเพื่อพี่นองเขาเสมือนท่ีเขารักตัวเขาเอง” ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๑/๑๔เลขท่ี ๑๓ 
)  
อิสลามใชใหมุสลิมดวยกันเนนหนักในเร่ืองพี่นองรวมศาสนาในยามท่ีพวก
เขาตกทุกข ทานศาสนทูตกลาววา  
“คนมุอฺมิน( ผูศรัทธา) กับคนมุอฺมินดวยกันเปรียบเสมือนอาคารหลังหนึ่ง  
ตางเสริมสรางความเขมเเข็งซึ่งกันเเละกัน  แลวทานไดเอานิ้วมือท้ังสองขาง
สอดเขาหากัน”  ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๒/๘๖๓ เลขท่ี ๒๓๑๔ )  
อิสลามสั่งใหปกปองและชวยเหลือพวกเขาในยามท่ีพวกเขาตองการความ
ชวยเหลือ อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
แทจริงบรรดาผูศรัทธา และอพยพและตอสูท้ังดวยทรัพยสมบัติของพวกเขา 
และชีวิตของพวกเขาในทางของอัลลอฮฺ และบรรดาผูท่ีใหพักอาศัย และ
ชวยเหลือนั้น ชนเหลานี้แหละคือบางสวนของพวกเขายอมเปนผูชวยเหลือ



 

 

104 
อีกบางสวน  และบรรดาผูท่ีศรัทธา และมิไดอพยพนั้นก็ไมเปนหนาท่ีแก
พวกเจาแตอยางใดในการชวยเลือพวกเขา จนกวาพวกเขาจะอพยพ และถา
หากเขาขอใหพวกเจาชวยเหลือในเร่ืองศาสนา  ก็จําเปนแกพวกเจาซ่ึงการ
ชวยเหลือนั้น  นอกจากในการตอตาน  พวกท่ีระหวางพวกเจากับพวกเขามี
สัญญากันอยู และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นในสิ่งท่ีพวกเจากระทํากัน”( อัล
อันฟาล ๗๒ )  
อิสลามไดหามการทรยศตอมุสลิมดวยกัน  ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา  
“ไมมีบุคคลใดซึ่งทรยศตอมุสลิมดวยกันในสิ่งท่ีสรางความเสียหายแก
เกียรติของเขาหรือ ศักดิ์ศรีของเขานอกจากอัลลอฮฺจะทรงทรยศตอเขาใน
เหตุการณท่ีเขาตองการ  ไมมีบุคคลใดซ่ึงใหความชวยเหลือมุสลิมดวยกัน
ในสถานการณท่ีเกียรติยศเขาหรือศักดิ์ศรีเขาโดนคุกคามและรังเเกนอกจาก
อัลลอฮฺจะทรงชวยเหลือเขาในสถานการณท่ีเขาตองการความชวยเหลือ” 
* ศาสนาอิสลามไดนําระบบการแบงมรดกซ่ึงจะจัดสรรมรดกหลังจากท่ีได
เเจกจายคาหนี้ของผูตายและตามคําสั่งเสียของเขา  แบงสวนใหกับผูสืบทอด
มรดกท่ีมีสิทธิซึ่งอาจจะเปนท้ังเด็ก  ผูใหญ  หญิงชาย  อยางเทียมเทากัน
สรางความพึงพอใจกับทุกคน  และรวมเปนสักขีพยานโดยบรรดาผูอาวุโสท่ี
มีความรอบคอบ    การแบงสวนนั้นจะคํานึงความใกลเคียงกับผูตายเปน
หลักหรือตามขอบเขตของคุณประโยชนท่ีผูตายประสงค  คนอ่ืนไมมีสิทธิ
มากาวกายการแบงในสวนนี้ตามอําเภอใจหรือตามเจตนารมณของตนเอง.   
ขอดีของระบบนี้คือการจัดสรรกับจํานวนทรัพยสินมรดกท่ีเปนกอนใหญ
ใหออกมาเปนสวนยอย  แลวแบงสวนใหกับผูท่ีมีสิทธิอยางยุติธรรม   โดย
ไมตองหวาดกลัววาทรัพยสินเหลานั้นจะถูกครอบครองโดยคนกลุมหนึ่ง
เทานั้น  อัลกุรอานไดอธิบายอัตราสวนของลูกหลาน  พอแม  สามีภรรยา
และพี่นองอยางละเอียด สําหรับผูท่ีสนใจจะเรียนรูสามารถคนหาความรูใน
ตําราดานฟะเราะอีฎ ( วิชาการแบงปนมรดก ) ได.  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัดไดกลาววา “แทจริงแลวพระองคอัลลอฮฺไดจัด
สัดสวนของแตคนท่ีมีสิทธิตามสัดสวนท่ีเขาสมควรไดรับ  ดังนั้นไมมีคําวา
วะเศียะฮ(ฺ สั่งเสียใหทําพินัยกรรม )แกผูครองมรดกคนเดียวอีกแลว”  
* ศาสนาอิสลามไดต้ังบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการแบงปนมรดกฉะนั้นเปน
หนาท่ีของมุสลิมทุกคนท่ีจําตองสั่งเสียในเร่ืองทรัพยสินเงินทองของเขา
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กอนท่ีเขาจะเสียชีวิต  ซึ่งอาจจะจัดสวนหนึ่งเพื่อทําบุญกุศลหรือการงานท่ีดี
อยางหนึ่ง  เพราะเงินเหลานี้คือเงินบริจาคท่ีมีผลบุญถึงตัวเขาหลังจากท่ีเขา
เสียชิวิตไป   แตการสั่งเสียท่ีวานี้ตองไมเกินจํานวนหนึ่งสวนสามของ
ทรัพยสินท้ังหมด  เพราะตามท่ีไดรายงานโดยสาวกทานหนึ่งท่ีชื่อ อะมีรฺ 
บิน สะอัด ( ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทานดวย ) กลาววา “คร้ังหนึ่งทานศา
สนทูตไดมาเย่ียมเยียนฉันถึงบานในขณะท่ีฉันปวยท่ีนครมักกะฮฺ  ฉันกลาว
วา ฉันมีทรัพยสินอยากจะสั่งเสียโดยการบริจาคมันใหหมด  ทานตอบวา 
ไมได  ฉันกลาววา แลวคร่ึงหนึ่งไดไหม?  ทานตอบวาไมได  ฉันกลาววา
แลวถาหนึ่งสวนสาม  ทานตอบวา หนึ่งสวนสามใช  และหนึ่งสวนสามนั้น
มากพอแลว  การท่ีทานอําลาพวกเขาโดยใหพวกเขารํ่ารวยยอมดีกวาการท่ี
ทานอําลาพวกเขาโดยท่ีพวกเขายากจน เท่ียวเรรอนขอทานจากคนอ่ืนๆ  ฉัน
ใดท่ีทานท้ิงมรดกไวสําหรับพวกเขา  ฉันนั้นเเหละคือผลบุญของการบริจาค  
แมกระท่ังอาหารมือเดียวท่ีทานไดใหแกภรรยาของทาน  อัลลอฮฺก็จะทรง
ยกฐานะทาน  แตคนกลุมหนึ่งอาจไดรับคุณประโยชนจากทาน   และอีก
กลุมหนึ่งอาจสรางความเสียหายแกทานก็ได” ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย ๑/๔๓๕ 
เลขท่ี ๑๒๓๓ )    
แตการสั่งเสียท่ีวานี้ตองเปนไปดวยเง่ือนไขคือ ตองไมสรางความเสียหาย
แกผูครองมรดกอ่ืนๆ อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ท้ังนี้หลังจากพินัยกรรมท่ีถูกสั่งเสียไวหรือหลังจากหนี้สินโดยมิใชสิ่งท่ี
นํามาซึ่งผลรายใด ๆ เปนคําสั่งท่ีมาจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรู
ผูทรงหนักแนน( อันนิซาอฺ ๑๒ )  
* ศาสนาอิสลามไดนําระบบการลงโทษท่ีถูกตองซ่ึงมีสองรูปแบบดวยกัน 
รูปแบบท่ีหนึ่งเรียกวาอัลฮูดูด ( บทโทษแบบจํากัดขอบเขตของมัน ) 
รูปแบบท่ีสองเรียกวา อัตตะซีรอต ( บทลงโทษแบบไมจํากัดขอบเขตของ
มัน)  
ซึ่งระบบนี้สรางความสงบสุขแกสังคมเละปองกันอาชญากรรมและการ
นองเลือดไดดี   รักษาเกียรติ  ศักดิ์ศรี  ทรัพยสินเงินทอง   ปองกันการ
กระทําของคนเลว  ปองกันการเกิดอาชญากรรมระหวางมนุษยดวยกันใน
สังคม  หรือเสนอทางแกและแนวทางเพื่อเยียวยาสิ่งเหลานั้น   อิสลามได
กําหนดบทโทษสําหรับอาชญากรรมทุกชนิดโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
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กับชนิดของมัน   สําหรับการฆาคนโดยเจตนาอิสลามไดกําหนดโทษของ
มันคือการกิศอซ(ประหารชีวิต )  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย! การประหารฆาตกรใหตายตามในกรณีท่ีมีผูถูกฆาตาย
นั้น ไดถูกกําหนดแกพวกเจาแลว ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๗๘ )  
ยกเวนกรณีท่ีญาติพี่นองผูตายไดใหอภัยเพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
แลวผูใดท่ีสิ่งหนึ่งจากพี่นองของเขาถูกอภัยใหแกเขาแลว ก็ใหปฏิบัติไป
ตามนั้นโดยชอบ และใหชําระแกเขาโดยดี นั่นคือการผอนปรนจากพระ
เจาของพวกเจา และคือการเอ็นดูเมตตาดวย แลวผูใดละเมิดหลังจากนั้นเขา
ก็จะไดรับการลงโทษอันเจ็บแสบ( อัลบะเกาะเราะฮฺ  ๑๗๘ )  
สําหรับการลักขโมย  อิสลามไดกําหนดโทษคือ การตัดมือ   อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขา  ท้ังสองคน ท้ังนี้เพื่อเปน
การตอบแทนในสิ่งท่ีท้ังสองนั้นไดแสวงหาไว (และ) เพื่อเปนเย่ียงอยางการ
ลงโทษ จากอัลลอฮ และอัลลอฮนั้นทรงเดชานุภาพ ทรงปรีชาญาณ ( อัล
มาอิดะฮฺ ๓๘ )  
โจรขโมยเมื่อทราบวาเขาจะโดนตัดมือถาเขาขโมย  เขายอมไมลงมือกระทํา  
ฉะนั้นเขาจึงรักษามือของเขาและในขณะเดียวกันก็เปนการรักษาทรัพยสิน
คนอ่ืนใหพนจากการถูกขโมย 
อิสลามไดกําหนดบทโทษแกอาชญากรรมดานการลวงเกินเกียรติและ
ศักดิ์ศรีคนดวยการขมขืน คือ การโบยสําหรับคนท่ียังมิไดแตงงาน  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
หญิงมีชูและชายมีชู พวกเจาจงโบยแตละคนในสองคนนั้นคนละหนึ่งรอยที
(อันนูร ๒ )  
และอิสลามไดกําหนดบทลงโทษแกอาชญากรรมดานการลวงเกินเกีรยติ
และศักดิ์ศรีผูอ่ืน ดวยการกลาวหาวามีชู คือ การโบยตีเหมือนกัน อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และบรรดาผูกลาวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ แลวพวกเขามิไดนําพยานส่ีคน
มา พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที และพวกเจาอยารับการเปนพยานของ
พวกเขาเปนอันขาด ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูฝาฝน( อันนูร ๔ ) 
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แลวอิสลามได ต้ังกฎท่ัวไปเก่ียวกับการลงโทษ  นั่นก็คือ ดังคําตรัส
ของอัลลอฮฺ   ซึ่งความวา : 
และการตอบแทนความชั่วคือความชั่วเย่ียงมัน ( อัซซูรอ ๔๐ )  
ทุกบทลงโทษท่ีกลาวมาขั้นตนมีเง่ือนไขและมีกฎท่ีอิสลามไดวางไว  และ
เปดโอกาสการใหอภัยหรือลดโทษใหเบาลงได  ถาความผิดท่ีทําลงไปเก่ียว
โยงกับสิทธิของมนุษย   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แตผูใดอภัย และไกลเกล่ียคืนดีกันรางวัลตอบแทนของเขาอยูท่ีอัลลอฮฺ 
แทจริงพระองคไมชอบบรรดาผูอธรรม( อัซซูรอ ๔๐ )  
บทลงโทษท่ีอิสลามนํามาปฏิบัตินั้นไมไดเพื่อตองการแสดงใหเห็นวา
อิสลามนิยมความรุนแรง  ทวาจุดประสงคท่ีแทจริงคือ รักษาซึ่งสิทธิของ
มนุษยท้ังปวง  หรือสรางความสงบสุขในสังคม  ปองกันไมใหมีใครสราง
ความเสียหายตอความสงบสุขในสังคม  เมื่อผูท่ีฆาผูอ่ืนรับรูวาเขาจะถูก
ประหารชีวิต  หรือผูขโมยเมื่อรับรูวาเขาจะถูกตัดมือ  หรือผูท่ีกระทําซินา ( 
ผิดประเวณี ) หรือกลาวหาวาคนอ่ืนกระทําซินารับรูวาเขาจะถูกลงโทษ  
แนนอนพวกเขาจะรูสึกหวาดกลัวตอบทลงโทษดังกลาวและพวกเขาจะไม
ลงมือกระทํา  พวกเขาจะสงบสุข  คนอ่ืนๆจะสงบสุขไปดวย   ฉะนั้นมันคือ
ความจริงตามท่ีอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และในการประหารฆาตกรใหตายตามนั้น คือการธํารงไวซึ่งชีวิตสําหรับ
พวกเจา โอผูมีสติปญญาท้ังหลาย! เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง( อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ๑๗๖ )  
บางคนอาจจะต้ังขอสังเกตวา บทลงโทษท่ีอิสลามไดบัญญัตินั่นมันชาง
รุนแรงเหลือเกิน  คําตอบท่ีสมควรท่ีสุดสําหรับคําถามท่ีวานี้คือ ทุกคนยอม
มีความเห็นท่ีตรงกันวา  บรรดาอาชญากรลวนแลวแตมีผลในแงรายตอ
สังคม  และควรท่ีจะตองกําจัดหรือหาทางสกัดก้ันความชั่วรายของพวกเขา
พรอมท้ังจัดหาบทลงโทษท่ีเด็ดขาดตามอาชญากรรมท่ีกอขึ้น  ทุกคนนาจะ
ต้ังคําถามกับตัวเองวา ระหวางบทลงโทษท่ีอิสลามกําหนดกับบทลงโทษท่ี
มนุษยกําหนด รูปแบบใดท่ีดีกวากันเเละมีผลดีท่ีสุดในการแกหรือลดปญหา
อาชญากรรม  แนนอนอวัยวะท่ีเปนโรคควรจะตองตัดท้ิงเพื่อความอยูรอด
ของอวัยวะอ่ืนในรางกายมิใชหรือ ? 
* อิสลามไดอนุมัตินานารูปแบบเก่ียวกับการดําเนินงานดานการเงินและ
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ธุรกิจอาทิเชน การคาขาย  การเขาหุนสวนในการทําธุรกิจ  การเชาซ้ือและ
การเเลกเปล่ียนสินคา ท้ังนี้ก็เนื่องจากตองการใหความสะดวกแกมนุษยใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน   แตตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีวาดวยการปกปอง
สิทธิและไมทําใหคนอ่ืนไดรับความเสียหาย   ฉะนั้นทุกอยางจะตองเปนไป
ดวยความยินยอมจากท้ังสองฝาย  หรือท้ังสองรับรูรายละเอียดสินคา 
รวมท้ังเง่ือนไขของมัน  อิสลามไมไดหามอะไรนอกจากสิ่งท่ีสรางความ
เสียหายใหกับบุคคลอ่ืนหรือเบียดเบียนผูอ่ืน  เชน  ระบบดอกเบ้ีย  การเลน
พนัน   และระบบการซื้อขายแบบไมชัดเจน .    
อิสลามไดใหความอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงานดานการเงินและการครอง
ทรัพย  ภายใตเง่ือนไขท่ีไมทําใหผูอ่ืนไดรับความเสียหาย  ฉะนั้นจะเห็นได
วาอิสลามไดสั่งหามสิทธิสวนนี้กับผูคนบางกลุมเนื่องจากการกระทําของ
เขาอาจสงผลไมดีตอผู อ่ืน เชน  การส่ังหามคนท่ีสติสัมปชัญญะไม
สมประกอบ   ผูออนวัยหรือเด็ก  ไมใหดําเนินกิจการใดเพราะจะสรางความ
เสียหายกับผูคนรอบขาง     หรือ การสั่งหามผูคนท่ีติดหนี้จํานวนมากไมให
เขาดําเนินกิจการใดๆนอกจากเขาจะจายหนี้ได  ท้ังนี้เพื่อตองการใหเปนไป
ในหนทางท่ีดีและรักษาสิทธิความชอบธรรมของคนในสังคม  ทุกคนท่ีมี
สติปญญายอมคิดไดดีวาการปองกันในลักษณะนี้ก็เพื่อตองการกําจัดกลุม
คนท่ีชอบฉกฉวยโอกาสลักขโมยหรือเลนงานสิทธิของผูอ่ืน 
* อิสลามคือศาสนาท่ีชักชวนใหคนไปสูหนทางแหงความเปนหนึ่งเดียว
และการรวมมือกัน  และรักใครปรองดอง    เหลานี้คือส่ิงท่ีอิสลามเรียกรอง
เพื่อตองการใหพวกเขาอยูรวมกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  เสริมสรางพลัง
แหงความเขมเเข็งและสูงสงใหกับพวกเขาเอง   เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย   
ซึ่งอิสลามไดนําเสนอแนวทางตอไปนี้ :  
การละท้ิงอารมณใฝตํ่าและความตองการสวนตัวซ่ึงเปนท่ีมาของความอคติ
ดานมัซฮับ(ลัทธิ ) เผาและเชื้อชาติ  ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญท่ีสรางความเเต
กเเยกระหวางกัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
และพวกเจาจงอยาเปนเชนบรรดาผูท่ีแตกแยกกัน และขัดแยงกันหลังจากท่ี
บรรดาหลักฐานอันชัดแจงไดมายังพวกเขาแลวและชนเหลานี้แหละสําหรับ
พวกเขา คือการลงโทษอันใหญหลวง( อาละอิมรอน ๑๐๕ )  
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ดังนั้น การเเตกเเยกกันมิไดเปนระบบศาสนาท่ีถูกตอง  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงบรรดาผูท่ีแบงแยกศาสนาของพวกเขา และพวกเขาไดกลายเปน
นิกายตาง ๆ นั้นเจา (มุฮัมมัด) หาใชอยูในพวกเขาแตอยางใดไมแทจริง
เร่ืองราวของพวกเขานั้น ยอมไปสูอัลลอฮแลวพระองคจะทรงแจงแกพวก
เขาในสิ่งท่ีพวกเขากระทํากัน( อัลอันอาม ๑๕๙ )  
เพราะการขัดเเยงและเเตกเเยกกันคือสาเหตุหนึ่งท่ีทําลายความเขมเเข็งและ
เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเหลาศัตรูเขามารังเเกไดงาย  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงเชื่อฟงอัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองคเถิด และจงอยาขัดแยงกัน 
จําทําใหพวกเจายอทอ และทําใหความเขมแข็งของพวกเจาหมดไป และจง
อดทนเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยูกับผูท่ีอดทนท้ังหลาย( อัลอันฟาล ๔๖ 
)  
ขัดเกลาหลักความเชื่อใหบริสุทธิ์และหางไกลจากสิ่งสกปรกอยางชิริก   
( ต้ังภาคีอัลลอฮฺ ) หรือบิดอะฮฺ( การคิดคนใหมในเร่ืองศาสนา ) อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเปนของอัลลอฮฺองคเดียว  สวน
บรรดาผูท่ียึดถือเอาบรรดาผูคุมครองอ่ืนจากอัลลอฮฺ โดยกลาววาเรามิได
เคารพภักดีพวกเขา เวนแตเพื่อทําใหเราเขาใกลชิดตออัลลอฮฺ ( อัซซุมัร ๓ )  
การประสานงานระหวางมุสลิมดวยกันเพื่อดําเนินกิจการรวมกันทางดาน
การเมือง  ธุรกิจ เปนตน ท้ังนี้เพื่อใหไดมาซ่ึงความสงบสุขสําหรับพวกเขา
เองในสังคม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮโดยพรอมกันท้ังหมดและจงอยา
แตกแยกกัน( อาละอิมรอน ๑๐๓ )  
* ศาสนาอิสลามไดนําเสนอเร่ืองราวท่ีซอนเรนใหมนุษยเขาใจและบอกเลา
เร่ืองราวของประชาชาติกอนๆ   ดังนั้นโองการของอัลลอฮฺหลายๆโองการ
จะอธิบายถึงเร่ืองราวของศาสนทูตสมัยกอนๆและความเปนอยูของพวกเขา
รวมท้ังปญหาท่ีพวกเขาประสบพบเจอ อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
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และโดยแนนอนเราไดสงมูซา  พรอมดวยสัญญาณตางๆ ของเราและ
หลักฐานอันชัดแจง ยังฟรเอาน และบรรดาบุคคลชั้นนําของเขา พวกเขาได
ปฏิบัติตามคําสั่งของฟรเอาน และคําสั่งของฟรเอาน นั้นไมเหมาะสม ( ฮูด 
๙๖-๙๗ )  
และอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานอีก ความวา : 
และจงรําลึก เมื่ออีซา อิบนฺ มัรยัม ไดกลาววา โอวงศวานของอิสรออีลเอย 
แทจริงฉันเปนศาสนทูตอัลลอฮฺของอัลลอฮฺมายังพวกทาน เปนผูยืนยันส่ิงท่ี
มีอยูในเตารอฮฺกอนหนาฉันและเปนผูแจงขาวดีถึงศาสนทูตอัลลอฮฺคนหนึ่ง
ผูจะมาภายหลังฉัน ชื่อของเขาคือ อะหมัด( อัศศอฟ ๖ )   
และตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :   
และยังอาด (เราไดสง) พี่นองคนหนึ่งของพวกเขาคือฮูด ( ฮูด ๕๐ )  
และตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
และยังษะมูด( (เราไดสง) พี่นองคนหนึ่งของพวกเขาคือซอและฮ ( ฮูด ๖๑ )  
และเชนเดียวกันเร่ืองราวของบรรดาศาสนทูตอ่ืนๆ  กุรอานไดอธิบาย
เร่ืองราวของพวกเขาอยางละเอียด 
* ศาสนาอิสลามไดประกาศทาทายทุกหมูเหลาท้ังโลกมนุษยและโลกญิน 
ใหพวกเขาเขียนโองการตางๆท่ีเหมือนกุรอานขึ้นใหมถาพวกเขาเเนจริง  
การทาทายท่ีมีอยางตอเนื่องจนถึงบัดนี้และจนถึงวันปรโลก  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
จงกลาวเถิดมุฮัมมัด แนนอนหากมนุษยและญินรวมกันท่ีจะนํามาเชนอัลกุ
รอานนี้ พวกเขาไมอาจจะนํามาเชนนั้นได และแมวาบางคนในหมูพวกเขา
เปนผูชวยเหลือแกอีกบางคนก็ตาม( อัลอิสรออฺ ๘๘ )  
การทาทายท่ีวานี้จะรวมไปถึงการยกและการอางสวนหนึ่งของบทตางๆของ
กุรอาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ความวา : 
หรือพวกเขากลาววา “เขา(มุฮัมมัด) ไดปลอมแปลงอัลกุรอานขึ้นมา” 
(มุฮัมมัด) จงกลาวเถิด “ดังนั้น พวกทานจงนํามาสักสิบซูเราะฮท่ีถูกปลอม
แปลงขึ้นใหไดอยางอัลกรุอาน และพวกทานจงเรียกผูท่ีมีความสามารถใน
หมูพวกทานอ่ืนจากอัลลอฮ(ใหมาชวย) ถาพวกทานเปนพวกสัตยจริง  ( ฮูด 
๑๓ )   
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 และการทาทายท่ีหนักกวานั้นคือ  การขอใหพวกเขายกบทหนึ่ง ท่ี
เหมือนกับบทกุรอาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และหากปรากฏวาพวกเจาอยูในความแคลงใจใด ๆ จากสิ่ง ท่ีเราไดลงมาแก
บาวของเราแลว ก็จงนํามาสักซูเราะฮฺหนึ่ง(บทหนึ่ง)เย่ียงสิ่งนั้น และจงเชิญ
ชวนผูท่ีอยูในหมูพวกเจาอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺหากพวกเจาเปนผูพูดจริง ( 
อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๓ )  
* ศาสนาอิสลามคือสัญญาณหนึ่งท่ีเตือนวา  วันกิยามะฮฺ( วันส้ินโลก ) ใกล
เขามาทุกทีแลว  ทานศาสนทูตไดเลาใหเราฟงวา  ทานคือศาสนทูตแหงวัน
สิ้นโลก  การมาของทานคือสัญญาณท่ีบงบอกวาวันสิ้นโลกใกลเขามา   
รายงานโดยสาวกทานหนึ่งชื่อ อะนัส (ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทานดวย )  
กลาววา  ทานศาสนทูตไดกลาววา ฉันถูกสงมาพรอมๆกับวันกิยามะฮฺ
เสมือนสองนิ้วนี้   อะนัสกลาววา  แลวทานชูนิ้วชี้และนิ้วกลาง ( รายงาน
โดยมุสลิม )  
บงบอกใหเห็นวาทานคือ ศาสนทูตคนสุดทาย . 
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ดานการเมืองในทัศนะอิสลาม 

บางจุดเก่ียวกับดานการเมืองในทัศนะอิสลาม :              
อิสลามไดจัดระบบการเมืองการปกครอง  เชนเดียวกับแงมุมตางๆท่ีอิสลาม
ไดเนนหนัก บนฐานหลักและกฎสวนรวมซ่ึงเปรียบเสมือนหลักแกนแทท่ี
ใชในการกอต้ังรัฐอิสลาม    ผูปกครองในทัศนะอิสลามคือผูท่ีนอมรับคําสั่ง
ของอัลลอฮฺแลวนํามาปฏิบัติโดยอาศัยหลักการและกฎท่ัวไปดานการเมือง
การปกครองในอิสลาม   อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ขอตัดสินสมัยญาฮิลีญะฮ กระนั้นหรือ ท่ีพวกเขาปรารถนา และใครเลาท่ีจะ
มีขอตัดสินดีย่ิงกวาอัลลอฮสําหรับกลุมชนท่ีเชื่อมั่น( อัลมาอิดะฮฺ ๕๐ )  
  
ดังนั้นผูนําในทัศนะอิสลามคือตัวแทนของประชาชน ซ่ึงมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
:  
๑- นําคําสั่งของอัลลอฮฺนํามาปฏิบัติตามความสามารถท่ีอัลลอฮฺให   และ
แสวงหาแนวทางท่ีสรางความสุขในชีวิตแกประชาชน   หมั่นรักษาความ
สงบและดูแลศาสนาแกพวกเขา   พรอมท้ังประกันความปลอดภัยแกชีวิต
และทรัพยสินของพวกเขา  ทานศาสนทูตกลาววา  “ไมมีบาวคนใดซึ่งอัลลอ
ฮฺทรงเลือกเขาใหปกครองประชาชนแลวเขาไมหมั่นดูแลและตักเตือนพวก
เขาอยางดีพอ  นอกจากเขาจะไมไดสัมผัสกล่ินไอของสวรรค” ( เศาะฮีฮฺ
มุสลิม )  
ดังนั้นผูปนครองในอิสลามจําจะตองวางตัวในลักษณะดังท่ีทานอุมัร 
(ขออัลลอฮฺโปรดปรานทานดวย) เคยกลาวกับบรรดาเหลาสาวกทานอ่ืนๆวา 
“พวกทานจงชี้แนะฉันหรือเสนอผูใดผูหนึ่งท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีฉันจะได
แตงต้ังเขาทําหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองราวของมุสลิมท่ีฉันกังวลใจอยู   
พวกเขาตอบวา อับดุลเราะฮฺมาน บินเอาฟฺ  ทานกลาววา เขาออนแอ  พวก
เขากลาววา คนนั้น   ทานตอบวาฉันไมตองการเขา   พวกเขาถามวาแลว
ทานตองการใคร? ทานตอบวาฉันตองการผูซ่ึงเวลาเขาเปนผูนําแลวเขาจะ
อยูเหมือนคนท่ัวไป  และถาเขาไมไดเปนผูนําเขาจะอยูเหมือนเขาเปนผูนํา   
พวกเขาตอบวาพวกเราไมรูจักคนในลักษณะนี้นอกจากอัรเราะบีอฺ บิน อัล 
ฮารีซ เทานั้น  ทานตอบวาใชพวกทานพูดถูกตอง   แลวทานก็แตงต้ังเขาเปน
ผูนํา” 
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๒- ในทัศนะอิสลามถือวา ผูใดไมมีความสามารถในส่ิงท่ีเขารับผิดชอบเขา
จะไมมีสิทธิท่ีจะถูกแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบในเร่ืองดังกลาว  ตัวอยางเชน 
การแตงต้ังคนหนึ่งคนใดเพราะเปนสหายหรือเปนญาติกัน  โดยไมสนใจคน
ท่ีมีสิทธิมากกวาเขา   ลองดูแบบอยางของทานอบูบักรฺ ( ขออัลลอฮฺทรง
โปรดปรานทานดวย ) ผูนําคนแรกของมุสลิมหลังจากทานศาสนทูต
เสียชีวิต  ทานกลาวแกซัยดฺ บินซุฟยาน  เมื่อทานสงไปยังนครชาม ( แถว
ซีเรีย )  “โอ ทานซัยดฺ ทานมีญาติพี่นองมากมาย  ฉันกลัววาพวกเขาจะมี
อิทธิพลตอการแตงต้ังคนท่ีรับผิดชอบภายใตการปกครองของทาน  พึงรูเถิด
วา ทานศาสนทูต (ขอความสันติจงประสบแดทาน) เคยกลาววา ผูใดเปน
หัวหนารับผิดชอบในระหวางมุสลิมแลวเขาไดแตงต้ังคนเพราะความผูกพัน
ท่ีดีท่ีมีตอเขาสําหรับเขาคือการสาปแชงของอัลลอฮฺ   อัลลอฮฺไมทรงรับซ่ึง
การงานฟรฎ ( การงานท่ีบังคับใหทํา )และนาฟละฮฺ( การงานในเชิง
สนับสนุนใหทํา ) ของเขา  จนกระท่ังเขาถูกสงไปยังนรก” ( อัลมุสตัดรอกฺ 
๔/ ๑๐๔ เลขท่ี ๗๐๒๔ )  
รากฐานและหลักการปกครองในอิสลาม มีขอพิเศษดังตอไปนี้ :  
- ร็อบบานียะฮฺ ; หมายถึง ระบบท่ีสรางดวยพระเจาทุกคนเทาเทียมกันตอ
หนาพระองคท้ังผูนําและผูตาม  รวยจน  สูงต่ํา  ดําขาว  ไมมีใครท่ีจะขัดขืน
ระบบนี้ไดถึงแมเขาจะเปนผูมีฐานะสูงสงก็ตาม  และไมมีใครท่ีจะสราง
ระบบอ่ืนๆท่ีขัดกับระบบนี้ไดหรือปฏิเสธมัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
ไมบังควรแกผูศรัทธาชายและผูศรัทธาหญิง เมื่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของ
พระองคไดกําหนดกิจการใดแลว สําหรับพวกเขาไมมีทางเลือกในเร่ืองของ
พวกเขา  และผูใดไมเชื่อฟงอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคแลว แนนอน
เขาไดหลงผิดอยางชัดแจง  ( อัลอะฮฺซาบ ๓๖ )  
เปนระบบท่ีบังคับใหทุกคนปฏิบัติตามและเคารพมัน  ไมวาในระดับผูนํา
หรือ ผูตาม อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
แทจริงคํากลาวของบรรดาผูศรัทธา เมื่อพวกเขาถูกเรียกรองไปสูอัลลอฮ
และศาสนทูตของพระองคเพื่อใหตัดสินระหวางพวกเขา พวกเขาจะกลาววา 
“เราไดยินแลว และเราเชื่อฟงปฏิบัติตาม” และชนเหลานี้พวกเขาเปนผู
ประสบความสําเร็จ  ( อันนุร ๕๑ )  
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ในระบบการปกครองในอิสลามไมมีคําวา อํานาจไรขอบเขตท่ีครอบครอง
โดยคนๆเดียว  แมนวาเขาจะเปนผูนําก็ตาม อํานาจของเขามีขีดจํากัดและ
ตองอยูในขอบเขตท่ีศาสนาไดวางไว   ถาเขาไมปฏิบัติตามจะไมมีการเชื่อ
ฟงและแสดงความภักดีตอคําสั่งของเขา  ทานศาสนทูตไดกลาววา  “มีการ
บังคับใหปฏิบัติตามคําสั่งของมุสลิมในเร่ืองท่ีเขาพึงชอบและเกลียด  ตราบ
ใดท่ีเขาไมสั่งการใหลงมือกระทําในสิ่งท่ีเปนบาป  เมื่อเขาทําเชนนั้นแลว 
จะไมมีการบังคับใหปฏิบัติตามและเชื่อฟงเขาอีกแลว”( รายงานโดยบุคอรีย 
๓/๑๔๖๙ เลขท่ี ๑๘๓๙ )   
-ยึดเอาระบบซูรอ ( ประชุมและรวบรวมความคิดเห็นแลวพิจารณารวมกัน ) 
ซึ่งคือหัวใจหลักของระบบการเมืองการปกครองในอิสลาม  ดวยระบบนี้
เองประเทศอิสลามจึงมั่นคง  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และบรรดาผูตอบรับตอพระเจาของพวกเขาและดํารงละหมาด และกิจการ
ของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวางพวกเขาและเขาบริจาคสิ่งท่ีเราไดให
เคร่ืองปจจัยยังชีพแกพวกเขา( อัซซูรอ ๓๘ )  
และอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮนั่นเอง เจา(มุฮัมมัด) จึงไดสุภาพออนโยน
แกพวกเขาและถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมีใจแข็งกระดางแลว
ไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจากันแลว ดังนั้นจง
อภัยใหแกพวกเขาเถิด และจงขออภัยใหแกพวกเขาดวย และจง
ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการท้ังหลาย คร้ันเมื่อเจาไดตัดสินใจแลว ก็
จงมอบหมายแดอัลลอฮเถิด แทจริงอัลลอฮทรงรักใครผูมอบหมายท้ังหลาย  
( อาละอิมรอน ๑๕๙ )  
ในโองการท่ีหนึ่งอัลลอฮฺไดกลาวคําวาซูรอหลังคําวาเศาะลาต( ละหมาด ) 
ซึ่ ง เปรียบเสมือนเสาหลักในอิสลาม   บงบอกให รู ว าระบบซูรอมี
ความสําคัญมาก  ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวโยงกับผลประโยชนของประชาชาติควร
ไดรับการสอบถามขอคิดเห็นจากผูรูและผูมีประสบการณ   สุดทายอัลลอฮฺ
ทรงยกยองผูศรัทธาท่ียึดเอาระบบซูรอมาปฏิบัติตามในทุกการงานของพวก
เขา. 
ในโองการท่ีสองพระองคอัลลอฮฺไดขอใหทานศาสนทูตในฐานะผูปกครอง
ประเทศทําการซูรอในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสวนรวมของ



 

 

115 
ประชาชาติท่ีไมมีบทบัญญัติของพระเจาในเร่ืองดังกลาว   สวนเร่ืองท่ีมี
บทบัญญัติชัดเจนไมจําเปนตองใชระบบซูรอ  ตัวอยางหนึ่งคือ ทานศาสน
ทูตไดทําการซูรอและขอความคิดเห็นจากบรรดาเหลาสาวกของทานซ่ึงทา
นอบูฮุร็อยเราะฮฺอธิบายใหเราฟง โดยกลาววา “ฉันไมเคยเห็นผูใดท่ีใช
ระบบซูรอมากกวาทานศาสนทูต” ( สุนันติรมีซีย ๔/๒๑๓ เลขท่ี ๑๗๑๔ )  
นักวิชาการอิสลามดานศาสนบัญญัติไดมีมติตรงกันวา บังคับใหผูนํามุสลิม
ทําการซูรอกับบรรดาผูตามในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนสวนรวม
ของพวกเขา  เมื่อไหรท่ีพวกเขาละเลยระบบนี้ถือวาเปนหนาท่ีของพวกเขา
ตองฟองรองและเรียกรองเพื่อใหพวกเขาไดใชสิทธิสวนนี้  พวกเขาสามารถ
ท่ีจะอางสองโองการขางตนมาเปนหลักฐานได  เพราะในทัศนะอิสลามถือ
วา ผูนําตองอยูในฐานะตัวแทนท่ีตองทําหนาท่ีใหสมกับท่ีไดมอบหมายไว    
ทํานองเดียวกันเปนหนาท่ีของประชาชนท่ัวไปตองคอยจับจองจับตาการ
ปฏิบัติงานของผูนําวาไดปฏิบัติตามตามคําส่ังของศาสนาหรือไม   ฉะนั้น
อิสลามจึงเปดโอกาสใหทุกคนมีอิสระในการนําเสนอแนวคิด และคาน
ความคิดเห็นดวยวิธีการท่ีเหมาะสมตามกฎกติกาท่ีพระองคอัลลอฮฺวางไว  
และตองหางไกลจากฟตนะฮฺดวย ( ไมสรางความเสียหายในสังคม  เชน  ไม
กดขี่ใคร เปนตน ) ทานศาสนทูตกลาววา “พึงรูเถิดวา การตอสูท่ีดีท่ีสุดคือ 
การกลาวสัจธรรมตอหนาผูนําผูเลวทราม” ( มุสดัดรอกฺ ๔/ ๕๕๑ เลขท่ี 
๘๕๔๓ )  
ทานอบูบักรฺ ผูนําคนแรกในอิสลามหลังการเสียชีวิตของศาสทูตมุฮัมมัด  
กลาววา “โอมนุษยเอยฉันไดถูกแตงต้ังใหรับหนาท่ีการงานของพวกเจา  
ฉันไมไดดีกวาพวกเจา  ดังนั้นถาพวกเจาเห็นวาฉันอยูบนหลักสัจธรรมพวก
เจาจงชวยเหลือฉัน   ถาพวกเจาเห็นวาฉันอยูบนหลักแหงอธรรมพวกเจาจง
ตักเตือนฉัน   พวกเจาจงทําการภักดีตอฉันตราบใดท่ีฉันยังภักดีอัลลอฮฺ  ถา
ฉันทําความผิดและทรยศอัลลอฮฺพวกเจาอยาภักดีตอฉัน .  
ทานอุมัร ผูนําอิสลามรองจากทานอบูบักรฺ  วันนึ่งทานไดลุกขึ้นยืนบน
มิมบัรฺ(เวทีในมัสยิด ) แลวกลาวใหโอวาทวา : “โอปวงมนุษยเอยถาพวกเจา
เห็นตัวฉันเอนเอียงไปในทางท่ีไมดี  พวกเจาจงชักชวนฉันไปในทางท่ี
เท่ียงตรง   ทันทีไดมีคนหนึ่งในบรรดาพวกเขาลุกขึ้นยืนแลวกลาววา : 
วัลลอฮฺ ( สาบานดวยนามอัลลอฮฺ ) ถาเราเห็นวาทานเอนเอียงพวกเราจะ
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ชักชวนทานดวยดาบของเรา  ทานอุมัรมิไดโกรธใดๆ แตยกมือขึ้นบน
ฟากฟาแลวกลาววา : ขอบคุณพระเจาท่ีสงคนจากบรรดาประชาชาติของฉัน
ใหเปนคนท่ีคอยดัดตัวอุมัรใหไปในทางท่ีเท่ียงตรง” 
ย่ิงไปกวานั้น  อิสลามสั่งใหทําการสอบสวนผูนําและถามไถเขา   ซึ่งวัน
หนึ่งทานอุมัรเองเคยกลาววา “โอทานท้ังหลาย  พวกทานจงเชื่อถือฉันและ
เชื่อฟงฉันเถิด  พลันไดมีชายคนหนึ่งยืนขึ้น และกลาววา : จะไมมีการ
เชื่อถือและการเชื่อฟง ! อุมัรกลาววา : ทําไมละ ? ชายคนนั้นกลาววา : 
เพราะเจามีเสื้อใสสองตัว  เรามีแคหนึ่ง (ซ่ึงทานอุมัรไดส่ังการกอนหนานี้
ใหใสไดเพียงตัวเดียวเทานั้น) ทานอุมัรจึงรองตะโกนเรียกวา : โออับดุลลอ
ฮฺ บุตรอุมัร โปรดอธิบายแกเขา  ทานอับดุลลอฮฺกลาววา แทจริงมันคือเส้ือ
ของฉันอีกตัวหนึ่งซึ่งฉันมอบใหเขา  ชายคนนั้นกลาววา: ตอนนี้พวกเราจะ
เชื่อถือและจะเชื่อฟงทาน”  
อิสลามไดปกปองรักษาดวยระบบแหงสิทธิและเสรีภาพ  ดวยเหตุนี้เอง
อิสลามจึงปกปองรักษาหลักศาสนบัญญัติใหผานพนฝมือผูคิดคนท่ีมี
อารมณใฝตํ่า เพราะแนแทแลวการกอต้ังกฎระเบียบของเขายอมมาจาก
อารมณสวนตัว   สวนเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับการปกครองซึ่งเปนเร่ือง
ปลีกยอย  อิสลามเปดทางใหมุสลิมวางกฎระเบียบและขอปฏิบัติเองโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมกับชีวิตประจําวันของพวกเขาตามขีดจํากัดของ
คุณประโยชนท่ีพวกเขาควรไดรับ ทุกท่ีทุกสมัย  ภายใตเง่ือนไขท่ีกฎหมาย
และระเบียบการดังกลาวจะตองไมขัดกับรากฐานแทและหลักการท่ัวไป
ของอิสลาม . 
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ดานธุรกิจในอิสลาม 

บางหัวขอที่เก่ียวของกับการดําเนินงานดานธุรกิจในอิสลาม : 
ทรัพยสมบัติคือรากแทของการมีชีวิต  ศาสนาอิสลามพยายามเนนตระหนัก
กับมัน  โดยหวังท่ีจะจัดต้ังสังคมท่ีสมดุลเปยมดวยความยุติธรรมทางสังคม  
ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการสรางแนวทางการดําเนินชีวิตอันทรงเกียรติแก
สมาชิกในสังคม  ฉะนั้น ทรัพยสมบัติก็เหมือนดังคําตรัสของพระองค   ซึ่ง
ความวา : 
ทรัพยสมบัติและลูกหลานคือ เคร่ืองประดับแหงการดํารงชีวิตในโลกนี ้
และความดีท้ังหลายท่ีจีรังนั้น เปนการตอบแทนท่ีดีย่ิง ณ ท่ีพระเจาของเจา 
และเปนความหวังท่ีดีย่ิง ( อัลกะฮฺฟุ ๔๖ )  
อิสลามถือวา ทรัพยสมบัติคือปจจัยจําเปนท่ีทุกคนขาดไมได  ดวยเหตุนี้
เองอัลลอฮฺไดสั่งการใหหาแนวทางเพื่อใหไดมาหรือใชจายมันอยาง
เหมาะสม  ในขณะเดียวกันอิสลามสั่งใหเราจายประมาณ ๒.๕๐ เปอรเซ็นต  
ของจํานวนทรัพยซึ่งเรียกวาการออกซะกาต  เปนการเก็บรวบรวมเงินและ
ทรัพยสินของคนรวยในรอบหนึ่งปแลวแจกจายใหกับคนยากไรในสังคม  
ซึ่งเราไดอธิบายเร่ืองนี้ผานมาแลว.  
ท้ังนี้อยาเขาใจวาอิสลามไมไดใหความอิสระสวนบุคคลในการครอบครอง
ทรัพย  หรือการทําธุรกิจสวนตัว  อิสลามใหความอิสระเต็มท่ีดานนี้และ
เคารพสิทธิสวนนี้ดี  ซึ่งจะเห็นไดวาบทบัญญัติทางศาสนาหลายบทท่ีหาม
การลวงเกินทรัพยสมบัติคนอ่ืน   เชนโองการอัลลอฮฺ ความวา : 
และพวกเจาจงอยากินทรัพย สมบัติของพวกเจา ระหวางพวกเจาโดยมิชอบ
(อัลบะเกาะเราะฮฺ )  
ดังนั้น อิสลามไดนําเสนอแผนการตางๆซ่ึงเรียกไดวาแนวทางสูชีวิตแหง
สันติสุข :  
๑- หามระบบดอกเบ้ีย  เพราะมันเปนการฉกฉวยโอกาสและการเอารัดเอา
เปรียบทรัพยสินเงินทองของผูอ่ืนโดยไมมีการชดใช  ทําใหความผูกพันท่ีดี
ระหวางมนุษยหายไป  ทรัพยเงินทองจะตกภายใตอํานาจคนรวยเทานั้น  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย! พึงยําเกรงอัลลอฮเถิด และจงละเวนดอกเบ้ียท่ียัง
เหลืออยูเสีย หากพวกเจาเปนผูศรัทธา   และถาพวกเจามิไดปฏิบัติตาม ก็พึง
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รับรูไวดวยวา ซึ่งสงครามจากอัลลอฮ และศาสนทูตของพระองค และหาก
พวกเจาสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแลว สําหรับพวกเจาก็คือตนทุนแหงทรัพย
ของพวกเจา โดยท่ีพวกเจานะไดไมอธรรม และไมถูกอธรรม( อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ๒๗๘-๒๗๙ )  
๒- อิสลามสนับสนุนใหมีการกูยืมเงิน และไดสงเสริมมันอยางมากเพื่อ
ปองกันระบบดอกเบ้ียนั่นเอง  ทานศาสนทูตกลาววา “ผูใดใหมุสลิมยืมเงิน
เขาสองคร้ังสําหรับเขาคือผลบุญของการบริจาคเงินดังกลาวหนึ่งคร้ัง” ( มุ
สนัด อบูยุอฺลา ๘/๔๔๓ เลขท่ี ๕๐๓๐ )  และทานไดกลาวอีกวา “ผูใด
ชวยเหลือมุสลิมใหพนทุกขหนึ่งคร้ัง  อัลลอฮฺจะทรงใหเขาพนทุกขในวัน
ปรโลก”  
อิสลามไดสั่งใหเราเปดโอกาสและใหเวลาแกผูติดหนี้ท่ียากไรจริงๆ  โดยไม
ต อ ง ก ด ดั น ใ ห เ ข า จ า ย อ ย า ง เ ข ม ง ว ด   สํ า ห รั บ ผู ท่ี ไ ม ย า ก ไ ร แ ต
ผลัดวันประกันพรุง  อิสลามไมไดสนับสนุนประการใด  เพราะอัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และหากเขา (ลูกหนี้) เปนผูยากไรก็จงใหมีการรอคอยจนกวาจะถึงคราว
สะดวก และการท่ีพวกเจาจะใหเปนทานนั้นยอมเปนการดีแกพวกเจา หาก
พวกเจารู ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๘๐ )  
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความสันติจงปะสบแดทาน) ไดกลาวความวา : 
“ผูใดใหเวลาแกคนยากไร  สําหรับเขาคือผลบุญของการบริจาคทานในทุกๆ
วันท่ีผานไป  และผูใดใหโอกาสผูติดหนี้ผูยากไรเมื่อถึงเวลาจายหนี้ สําหรับ
เขาคือผลบุญของการบริจาคเหมือนกันในทุกๆวัน”  ( สุนันอิบนิมาญะฮฺ 
๒/๘๐๘ เลขท่ี ๒๔๑๘ )  
อิสลามสนับสนุนใหเราชวยเหลือผูยืมเงินถาเขาไมสามารถท่ีจะจายคืนได  
และสําหรับเขาคือผลบุญ  ซึ่งอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และการท่ีพวกเจาจะใหเปนทานนั้นยอมเปนการดีแกพวกเจา หากพวกเจารู
(อัลบะเกาะเราะฮฺ ๒๘๐ )  
และทานศาสนทูตไดกลาววา “ผูใดตองการใหอัลลอฮฺทรงปลดทุกขจากตัว
เขาในวันปรโลก  ใหเขาแสวงหาผูยากไรท่ีไมมีทางจายนี้หรือ ยกเลิกหนี้
ของเขา” ( สุนันบัยฮะกีย อัลกุบรอย ๕/๓๕๖ เลขท่ี ๑๐๗๕๖ )  
๓-หามไมใหกักตุนสินคาในทุกวิถีทาง  เพราะผูท่ีกักตุนสินคาคือผูท่ีกักขัง
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สินคาและปจจัยยังชีพของคนจนกระท่ังหมดตลาดแลวต้ังราคาสินคาให
แพงขึ้นเนื่องจากความโลภสวนตัว   แนนอนการกระทําในเชิงนี้สรางความ
ลําบากแกคนในสังคมท้ังรวยและจน  ทานศาสนทูตกลาววา “ผูใดกักตุน
สินคาเขาคือผูผิด ( ทําบาป )” (เศาะฮีฮฺมุสลิม ๓/๑๒๒๗ เลขท่ี ๑๖๐๕ )  
นักวิชาการท่ีชื่ออบูยูซุฟ สหายทานอบูฮะนีฟะฮฺ กลาววา ทุกการกีดก้ันท่ี
สรางความเสียหายแกผูคนถือวา อิฮติการฺ ( กักตุนสินคา )  แมนวาสิ่งนั้น
เปนทองหรือเงิน  และผูใดกักตุนสินคาถือวาเขาใชสิทธิท่ีเขามีอยางไมชอบ
ธรรม  เพราะจุดประสงคของการหามการกักตุนสินคาคือ ปองกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับทุกคน และตามท่ีรูกันวาทุกคนลวนแลวมีความ
ตองการท่ีแตกตางกัน  และพึงรูเถิดวาการกักตุนสินคาทําใหทุกคนไดรับ
ความเสียหายแนนอน  
หนาท่ีของผูนํามุสลิม คือ บังคับนักธุรกิจท่ีกักตุนสินคาจนกวาพวกเขาจะ
ปลอยสินคาออกมาขายในทองตลาดโดยหวังกําไรเพียงเหมาะสมไมสราง
ความเสียหายใหกับพอคาและผูบริโภค   ถานักธุรกิจคนใดปฏิเสธคําสั่ง
ดังกลาว  ผูนํามุสลิมมีสิทธิเต็มท่ีในการยึดสินคาของเขาแลวนํามาขายใน
ทองตลาดดวยราคาท่ีสมควร  ท้ังนี้ก็เพราะตองการยับย้ังการกระทําของคน
ท่ีชอบกักตุนสินคาและกีดขั้นผลประโยชนสวนรวม  
๔-ไมอนุญาตเก็บภาษีจากพอคา  เพื่อเเลกเปล่ียนกับการอนุญาตใหเขาทํา
การคาขายไดหรือ นําสินคาเขาประเทศได  เพราะทานศาสนทูตกลาววา 
“เจาของเก็บภาษีจะไมเขาสวรรค” ( อิบนุคุซัยมะฮฺ ๔/๕๑ เลขท่ี ๒๓๓๓ ) 
หมายถึงการยึดเอาเงินจากคนในขณะท่ีไมมีการอนุญาตใหเอาจากเขา และ
มอบเงินนั้นใหอีกคนหนึ่งท่ีไมมีสิทธิไดรับมัน   ทุกคนท่ีใหความรวมมือ
กับการนี้ไมวาจะเปนผูรวบรวม  ผูจดบันทึก  ผูเปนพยาน หรือ ผูรับ  ลวน
แลวเข า กับวจนะทานศาสนทูตท่ีกลาววา  “แทจริงแลว เ ลือดเนื้อ ท่ี
เจริญเติบโตดวยสิ่งซึ่งถูกหาม นรกเหมาะท่ีสุดสําหรับเขา” (เศาะฮีฮฺอิบนิฮิบ
บาน ๑๒/๓๗๘ เลขท่ี ๕๕๖๗ ) 
๕-ไมอนุญาตใหครองทรัพยสมบัติจนกระท่ังไมยอมแจกจายไปในหนทาง
ของอัลลอฮฺเพื่อสรางคุณประโยชนแกสังคมและสมาชิกในสังคม  เพราะ
แทจริงแลวฐานะของเงินท่ีถูกตองคือ การหมุนเวียนในสังคมเพื่อกระตุน
การฟนฟูทางเศรษฐกิจ  สงผลในเวลาตอมาใหทุกคนไดรับประโยชน
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โดยเฉพาะอยางย่ิงในยามตองการ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน :ความวา 
: 
และบรรดาผูท่ีสะสมทองและเงิน และไมจายมันในทางของอัลลอฮนั้น จง
แจงขาวดีแกพวกเขาเถิด ดวยการลงโทษอันเจ็บปวด ( อัตเตาบะฮฺ ๓๔ )  
อิสลามยอมรับสิทธิสวนบุคคลในการครอบครองทรัพย  ในทํานองเดียวกัน
อิสลามไดนําเสนอสิทธิและหนาท่ีในการครอบครองทรัพยสวนตัว  อาทิ 
หนาท่ีของผูครองทรัพยเอง  เชน การใชจายเพื่อประโยชนสวนตัวและเพื่อ
ครอบครัวของเขาตลอดจนญาติพี่นองของเขาท่ีจําเปนตองใหการชวยเหลือ  
และหนาท่ีของเขาท่ีมีตอสมาชิกในสังคมโดยการแจกจายซะกาตและบริ
จาคใหพวกเขา  และลําดับตอไปคือหนาท่ีของเขาท่ีมีตอสังคม  เชน  การ
ทุมเทเงินเพื่อสรางโรงเรียน  สรางโรงพยาบาล  สถานเล้ียงเด็กกําพรา 
และมัสญิด  รวมถึงทุกอยางท่ีมีประโยชนตอสังคมโดยเฉพาะในยาม
ตองการความชวยเหลือ  การปฏิบัติทําในเชิงนี้ถือวาเปนการหมุนเวียน
ทรัพยสินใหมีการเคล่ือนไหวมิใชเฉพาะการยึดครองมันโดยคนกลุมหนึ่ง
เทานั้น   
๖-หามพรองเวลาตวงและชั่ง เพราะมันเปนการลักขโมยยักยอก ฉอโกง  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ความหายนะจงประสบแดบรรดาผูทําใหพรอง (ในการตวงและการชั่ง)  คือ
บรรดาผูท่ีเมื่อพวกเขาตวงเอาจากคนอ่ืนก็ตวงเอาเต็ม   และเมื่อพวกเขาตวง
หรือชั่งใหคนอ่ืนก็ทําใหขาด ( อัลมุฏ็อฟฟฟน ๑-๓ )  
  ไมอนุญาตใหยึดครองสมบัติสาธารณะหรือของสวนรวมอาทิ นํ้า  สถานท่ี
เฉพาะเล้ียงสัตวท่ัวไป ซึ่งเปนของสวนรวม   และหามขัดขวางการไดรับ
ประโยชนสวนนี้  เพราะทานศาสนทูตไดกลาววา “บุคคลสามจําพวกซึ่ง
พระองคอัลลอฮฺจะไมจดจําเขา  ไมมองเขา หนึ่ง ผูซ่ึงสาบานเท็จเพื่อสินคา
บางอยางท่ีเขาจะไดรับคาของมันมาก และผู ท่ีสาบานตนเพื่อยืนยันคํา
สาบานท่ีเปนเท็จหลังละหมาดอัสริเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินของมุสลิมคน
หนึ่ง  และผูซึ่งขัดขวางผูอ่ืนไมใหไดรับประโยชนจากนํ้าท่ีเหลือใช  ดังนั้น
ในวันปรโลกอัลลอฮฺจะกลาวแกเขาวา  วันนี้ฉันจะหามเจาซึ่งการไดรับ
ประโยชนจากฉันเหมือนกับท่ีเจาหามเขาซึ่งการไดรับประโยชนจากสิ่งซึ่ง
เจาไมไดทํามันดวยมือเจาเอง”  
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ทานศาสนทูตไดกลาววา มุสลิมทุกคนจําตองไดรับประโยชนรวมกันจาก
สามสิ่งตอไปนี้ คือ หญา  น้ํา  และไฟ   
7-อิสลามไดนําเสนอระบบการแบงปนมรดก  จัดการเร่ืองมรดกใหกับผูรับ
มรดกแลวแตความใกลชิดของญาติพี่นองและการไดประโยชนของเจาของ
มรดก   คนอ่ืนไมมีสิทธิในการแบงปนมรดกตามอําเภอใจและอารมณของ
เขา  ขอดีของระบบนี้คือ การจัดแบงทรัพยสินท่ีเปนกอนใหญใหเปน
ปลีกยอยตามสิทธิท่ีทุกคนควรไดรับ  เพราะการระดมทรัพยใหอยูภายใต
การครอบครองของคนเพียงกลุมหนึ่งนั้นเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได  ทานศาสน
ทูตกลาววา “แทจริงแลวอัลลอฮฺไดจัดแบงปนมรดกแกทุกคนตามท่ีเขามี
สิทธิ  ดังนั้น จะไมมีการสั่งเสียใหแกผูรับมรดกคนเดียวอีกแลว” ( สุนันอบี
ดาวูด ๓/ ๑๑๔ เลขท่ี ๒๘๗๐ )  
๘-ระบบวัคฟฺ ( อุทิศ และบริจาคเพื่อสวนรวม ) ซ่ึงอิสลามไดสนับสนุนให
อุทิศทรัพยสินหรือบริจาคมันเพื่อสวนรวม  มีท้ังหมด สองชนิดดวยกัน : 
การวัคฟฺเฉพาะญาติพี่นองเทานั้นเพื่อไมใหพวกเขาตกยากลําบากหรือตอง
ขอทานจากผูอ่ืน  เง่ือนไขของมันคือ คุณประโยชนของมันหลังการจากไป
ของญาติพี่นองตองขึ้นเปนของกลาง . 
การวัคฟฺเพื่อสวนรวม หมายถึงคุณประโยชนของมันเพื่อคนสวนรวมใน
สังคมไมเจาะจงใคร  อาทิ การสรางโรงพยาบาล  โรงเรียน ถนนหนทาง 
หองสมุดท่ัวไป  มัสญิด  สถานเล้ียงเด็กกําพรา และทุกส่ิงท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม  ทานศาสนทูตกลาววา “เมื่ออิบนุอาดัม ( มนุษย ) ส้ินชีวิตทุกการ
งานของเขาจะจบสิ้นนอกจากสามสิ่งดวยกัน คือ  ของบริจาคทานท่ีมีผลบุญ
รินไหลไปหาเขา  ความรูท่ียังประโยชน  และลูกหลานท่ีดีไดขอพรใหแก
เขา”   
๙-ระบบวะเศียะฮฺ ในอิสลาม( การสั่งเสียเร่ืองมรดกเพื่อมอบใหใครสักคน ) 
กอต้ังขึ้นเพื่อเปดทางใหมุสลิมสั่งเสียเร่ืองการแบงสวนมรดกหลังจากท่ีเขา
เสียชีวิต  และอีกสวนหนึ่งเพื่อใหเขาบริจาคไปในทางท่ีเปนกุศล  ระบบท่ีวา
นี้ตองเปนไปดวยเง่ือนไขคือ ตองไมเกินอัตรา หนึ่งสวนสามของมรดก
ท้ังหมด  ท้ังนี้เพื่อมิใหทํารายตอญาติพี่นองคนอ่ืนๆ  จากอะมีรฺ บิน ซะอดฺ  
กลาววา วันหนึ่งทานศาสนทูตไดไปเย่ียมเยียนฉันท่ีบานในขณะท่ีฉันกําลัง
ปวย ท่ีมักกะฮฺ  ฉันกลาววา  ฉันมีทรัพยสมบัติ  ฉันตองการส่ังเสียโดยการ
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บริจาคท้ังหมด ทานกลาววา ไม  ฉันกลาววาแลวคร่ึงหนึ่งละ  ทานตอบวา
ไม  ฉันกลาววาแลวหนึ่งสวนสามละ ทานตอบวา หนึ่งสวนสามนั้นมากพอ 
การท่ีทานอําลาจากพวกเขาในขณะท่ีทานทําใหพวกเขารํ่ารวยยอมดีกวาการ
ท่ีทานท้ิงพวกเขาอยูอยางยากจนตองขอทานจากผูอ่ืน  เชนนั้นแลวหากทาน
ไดท้ิงไวใหแกพวกเขามากเพียงใด  สําหรับทานคือผลบุญของการเศาะดา
เกาะฮฺ(บุญบริจาคทาน )   แมกระท่ังอาหารมื้อหนึ่งสําหรับภรรยาของทาน  
อัลลอฮฺก็จะทรงยกฐานะทาน  แตสําหรับคนกลุมหนึ่งท่ีไดรับประโยชน
จากทาน อีกกลุมหนึ่งอาจจะทํารายทานก็เปนได” ( เศาะฮีฮฺบุคอรีย 
๓/๑๒๕๕ เลขท่ี ๑๖๓๑ ) 
๑๐-อิสลามไดหามทุกการกระทําท่ีถูกกลาวในโองการอัลลอฮฺ  ซึ่งความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย! จงอยากินทรัพยของพวกเจา ในระหวางพวกเจาโดยมิ
ชอบ (อันนิซาอฺ ๒๙ )  
การกระทําท่ีหามดังกลาว  อาทิ การไดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนื่องจากการฉก
ชิงมันมาโดยไมชอบธรรม ไมวาจะวิธีการใดก็ตาม เพราะการกระทําดัง
กลาวคือการกดขี่พี่นองมุสลิมดวยกันและเปนการทําลายสังคม  ทานศาสน
ทูตกลาววา “ผูใดท่ียึดเอาสิทธิมุสลิมมาดวยการสาบานตนเท็จ แนแทอัลลอ
ฮฺไดเตรียมนรกสําหรับเขา  หามเขาไมใหเขาสวรรคอยางเด็ดขาด  ชายคน
หนึ่งกลาววา แมสิ่งนั้นเปนเพียงนอยนิดหรือโอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ? 
ทานตอบวา ถึงแมวามันจะเปนแคก่ิงรากไมอะรอกฺ ( อะรอกฺ คือตนไมชนิด
หนึ่งซึ่งคนอารับจะเอารากมันมาใชในการทําความสะอาดฟนได )”  ( 
รายงานโดยมุสลิม ๑/๑๒๓ เลขท่ี ๑๓๗ )  
-การไดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการลักขโมย  มันคือการยึดครองทรัพยสินของ
ผูอ่ืนโดยไมชอบธรรม  ทานศาสนทูตกลาววา “คนมุอฺมินไมกระทําซินาใน
ขณะท่ีเขาตองการทําซินา ( ผิดประเวณี )  และเขาจะไมลักขโมยในขณะท่ี
เขากําลังจะขโมย  และเขาจะไมดื่มสุราในขณะท่ีเขาปรารถนาดื่มสุรา  และ
ประตูเตาบะฮ(ฺ กลับตัว )ยังรออยูหลังจากนั้น” ( มุสลิม ๑/๗๗ เลขท่ี ๕๗ )  
-การไดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการหลอกลวงและฉอโกง ทานศาสนทูตได
กลาววา “ผูใดท่ียกเอาอาวุธมาขูในระหวางพวกเรา เขาไมใชพวกเรา  และ
ผูใดฉอโกงพวกเรา  เขาไมใชพวกเรา” ( มุสลิม ๑/ ๙๙ เลขท่ี ๑๐๑ )  
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-การไดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการติดสินบน อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และพวกเจาจงอยากินทรัพย สมบัติของพวกเจา ระหวางพวกเจาโดยมิชอบ 
และจงอยาจายมัน ใหแกผูพิพากษา เพื่อท่ีพวกเจาจะไดกินสวนหนึ่งจาก
ทรัพยสินสมบัติของผูอ่ืน ดวยการกระทําส่ิงท่ีเปนบาปท้ังๆ ท่ีพวกเจารูกัน
อยู 
 ( อัลบะเกาะเราะฮฺ ๑๘๘ )  
และเพราะคํากลาวของทานศาสนทูตซึ่งความวา : “อัลลอฮฺสาปแชงผูให
และผูรับสินบนเพื่อตัดสินคดี” ( เศาะฮีฮฺอิบนิฮิบบาน ๑๑/ ๔๖๗ เลขท่ี 
๕๐๗๖ ) 
ผูใหสินบนคือคนท่ีมอบสินบนแกผูอ่ืน  ผูรับสินบนคือ ผูไดรับสินบนจากผู
มอบสินบน ในบางรายงานกลาววา อัรรออิซ หมายถึง ผูเปนกลางระหวางผู
ใหกับผู รับ  อัลลอฮฺสาปแชงผูใหสินบนเพราะเขาคือตนเหตุแหงการ
แพรกระจายการกระทําอันเลวทรามนี้ซ่ึงเปนอันตรายตอสังคม  เพราะถา
เขาไมใหคงไมมีผูรับสินบน  อัลลอฮฺสาปแชงผูรับสินบนเพราะ เขาทําราย
ผูใหสินบนโดยการท่ีเขารับสินบนอยางไมชอบธรรม  และเพราะเขาได
ทําลายเกียรติหนาท่ีของเขาเอง ซึ่งเปนสิ่งท่ีเขาตองทําตามหนาท่ีอยูแลว  
รวมท้ังความเสียหายของฝายตรงขาม  ซึ่งเปนบุคคลท่ีเก่ียวของในคดี   สวน
คนกลางระหวางสองคนเพราะเขาไดรับสินบนจากท้ังสองโดยไมชอบ
ธรรม และใหการสนับสนุนในการแพรกระจายอาชญากรรมนี้  
- หามมิใหมีการขายสินคาแซงคิวผูขายดวยกัน นอกจากเขาจะยินยอมให
กระทําได   เพราะการกระทําในเชิงนี้คือตนเหตุแหงการเปนศัตรูและสราง
ความโกรธแคนระหวางสมาชิกในสังคม  ทานศาสนทูตกลาวความวา :  
“ชายคนหนึ่งจะไมขายสินคาตัดหนาเพื่อนเขา และจะไมสูขอหรือหมั้นตัด
หนาเพื่อนเขานอกจากเขาจะยินยอมให”   (มุสลิม ๒/ -/ เลขท่ี ๑๔๑๒ )  
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ดานสังคมในอิสลาม 

บางเรื่องที่เก่ียวของดานสังคมในทัศนะอิสลาม : 
อิสลามคือระบบท่ีมาจัดการสังคมใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  มีการ
จัดสรรภาระหนาท่ีตามความรับผิดชอบของแตละคนในสังคม  ท้ังนี้เพื่อ
ความสงบสุขของสังคม  สิทธิหนาท่ีในสังคมมีท้ังเฉพาะเจาะจงสวนบุคคล  
และมีแบบสวนรวมท่ัวไป  สิทธิหนาท่ีแบบเฉพาะเจาะจงแกสวนบุคคล มี
ดังนี้ : 
    
สิทธิของผูนําที่สมควรไดรับ : 
-การภักดีตอเขาและเชื่อฟงเขาในเร่ืองท่ีไมขัดกับขอหามของพระเจาอัลลอฮฺ  
และตลอดใดท่ีเขาไมไดสั่งการใหทําในสิ่งท่ีผิดขอหามของพระเจา  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
ผูศรัทธาท้ังหลาย ! จงเชื่อฟงอัลลอฮฺ และเชื่อฟงศาสนทูตอัลลอฮฺเถิด และ
ผูปกครองในหมูพวกเจาดวย ( อันนิซาอฺ ๕๙ )   
- ใหคําตักเตือนเขาเเละไมหลอกลวงเขาดวยการประนีประนอม  กลาวคือ 
พยายามแนะนําเขาไปสูแนวทางท่ีใหประโยชนตอตัวเขาเองและสมาชิกใน
สังคมท่ีอยูใตการปกครองของเขา และใหการชี้แนะเขาในสิ่งท่ีประชาชน
ตองการ  ลองพิจารณาคําตรัสของอัลลอฮฺท่ีทรงมอบใหทานศาสนทูตมูซา
และนองชายของทานคือศาสนทูตฮารูณ โดยใหทานกลาวคํานี้แกฟรเอาน   
พระองคตรัส    ความวา : 
แลวเจาท้ังสองจงพูดกับเขาดวยคําพูดท่ีออนโยน บางทีเขาอาจจะรําลึก
ขึ้นมา หรือเกิดความยําเกรงขึ้น ( ฏอฮา ๔๔ )  
และทานศาสนทูตไดกลาววา “ศาสนาคือการตักเตือน  พวกเราถามวา เพื่อ
ใครหรือ ? ทานตอบวา เพื่ออัลลอฮฺ คัมภีรของอัลลอฮฺ  บรรดาศาสนของ
ทูตอัลลอฮฺ  บรรดาผูนําของปวงชนมุสลิม และบุคคลท่ัวไป” ( เศาะฮีฮฺ
มุสลิม ๑/๗๔ เลขท่ี ๕๕ )  
- อยูเคียงขางเขาในยามตกทุกขและวิกฤต  ไมควรประกาศออกนอกคําส่ัง
เขา  ใหความชวยเหลือเขาและอยาทอดท้ิงเขาเพียงลําพัง  แมวาเขาจะมาจาก
กลุมคนท่ีทานไมใหสัตยาบันแกเขา เพราะทานศาสนทูตกลาววา “ใครท่ีมา
ในบรรดาพวกทาน  ในขณะท่ีเร่ืองตางๆ ของพวกทานอยูในกํามือผูนําคน
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หนึ่ง โดยเขาตองการมาทําลายความเปนหนึ่งของพวกทาน หรือ สรางความ
แตกแยกในระหวางพวกทาน  ก็จงฆาเขาเสีย” ( เศาะฮีฮฺมุสลิม ๓/๑๔๘๐ 
เลขท่ี ๑๘๕๒ )  
 หนาที่ของผูนําเเละสิทธิของปวงชนที่สมควรไดรับ : 
- ใหความยุติธรรมระหวางพวกเขาอยางเทียมเทากัน  กลาวคือ ใหตามสิทธิ
ท่ีพวกเขาสมควรไดรับดวยความยุติธรรม  ไมวาจะเปนดานภาระหนาท่ี  
ดานการแบงงานความรับผิดชอบ  ดานการตัดสิน   ทุกคนเทาเทียมกันตอ
หนาผูนํา  ไมมีใครไดเปรียบมากกวาใครหรือ ไมมีการเอนเอียงไปยังกลุม
หนึ่งแลวทอดท้ิงอีกกลุมหนึ่ง  เพราะทานศาสนทูตกลาววา “แทจริงแลวผูท่ี
เปนท่ีพอพระทัยของอัลลอฮฺท่ีสุดและไดประทับอยูใกลพระองคมากท่ีสุด
ในวันปรโลกคือ ผูนําท่ีมีความยุติธรรม  และผูซ่ึงถูกกร้ิว  ณ  ท่ีอัลลอฮฺและ
โดนลงโทษสาหัสท่ีสุดในวันปรโลกคือ ผูนําท่ีอธรรม”  ( สุนันอัตติรมีซีย 
๓/ ๖๗๑ เลขท่ี ๑๓๒๙ )  
- ไมอธรรมตอปวงชนท่ีอยูภายใตการดูแล  และไมหลอกลวงพวกเขา 
ทานศาสนทูตกลาววา “ไมมีบาวอัลลอฮฮคนใดท่ีอัลลอฮฺทรงฝากใหเขาดูแล
ประชาชน  เมื่อเขาไดเสียชีวิตไปในขณะท่ีเขาเปนผูหลอกลวงประชาชน
ของเขา นอกจากอัลลอฮฺจะทรงหามเขาไมใหเขาสวรรค  ( เศาะฮีฮฺมุสลิม ๑/ 
๑๒๕ เลขท่ี ๑๔๒ )  
- รับฟงความคิดเห็นของพวกเขาในเร่ืองท่ีมีความสําคัญตอพวกเขาไมวาจะ
เปนเร่ืองการเมือง  ความเปนอยูในสังคม  และเร่ืองเศรษฐกิจ เปนตน  การ
ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในเร่ืองท่ีไมมีบทบัญญัติแนนอน  พรอมให
โอกาสพวกเขาเสนอความคิดเห็นหรือ เจรจาอยางอิสระ  และเขาควรจะ
พิจารณาและรับความความคิดเห็นท่ีใกลกับผลประโยชนสวนรวมมากท่ีสุด  
คร้ังหนึ่งทานศาสนทูตมุฮัมมัดกําลังอยูในชวงสงครามบะดัรซ่ึงทานไดนํา
ทัพมาถึงท่ีแหงหนึ่งกอนถึงแหลงน้ํา   ทันทีมีสาวกทานหนึ่งถามวา การ
กระทํานี้มันคือคําสั่งท่ีอัลลอฮฺทรงประทานลงมาแกทานหรือวา มันเปนกล
ยุทธในการทําสงคราม? ทานตอบวา น่ีคือกลยุทธในการทําสงคราม  แลว
สาวกคนนั้นกลาววา  ทางท่ีดี สถานท่ีซ่ึงเราจะหยุดพักตองเปนหลังแหลง
น้ําเพื่อขวางก้ันเหลาศัตรู  ทานจึงเห็นดวยกับความคิดของเขา  ทานเลย
ปฏิบัติตาม. 
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-แหลงท่ีมาและกฎหมายหลักของเขาท่ีใชในการปกครองประชาชนคือ 
กฎหมายอิสลาม ไมใชความคิดเห็นและอารมณสวนตัวหรือ กฏธรรมเนียม
ท่ัวไปซึ่งบางคร้ังผิดบางคร้ังถูกตอง  ทานอุมัร อัลค็อฏฏ็อบหลังจากทานได
เปนคอลีฟะฮฺ( ผูนํามุสลิม ) ทานไดบอกกับอบูมัรยัม อัสสะลูลี ผู ท่ีฆา
นองชายเขาท่ีชื่อซัยดฺ  บิน อัลค็อฏฏ็อบวา :  วัลลลอฮฺ  ( สาบานดวย
นามอัลลอฮฺ ) ฉันจะไมรักเจาตลอดไปจนกวาพื้นดินจะชุมไปดวยเลือด  เขา
ตอบวา แลวสิ่งนั้นสามารถท่ีจะหามฉันไดจริงหรือ ? ทานตอบวา ไม  เขา
ตอบวา ถาเชนนั้นคงไมมีปญหา เพราะคนท่ีเสียใจเพราะขาดความรักคือ 
บรรดาผูหญิง .  
- เขาจะตองไมปดโอกาสใหประชาชนเขาหา หรือปดประตูหองโดยไม
อนุญาตใหพวกเขาเขาหา  หรือ แสดงความหย่ิงยโสตอปวงชนของเขา  
หรือการจัดใหมีคนเฝาประตูเพื่อใหอนุญาตเฉพาะคนท่ีเขาตองการพบ
เทานั้น ทานศาสนทูตกลาววา “ผูใดไดถูกแตงต้ังใหรับผิดชอบดูแล
ประชาชนมุสลิม แลวเขาไดหามประชาชนของเขาเขาหาเพื่อเรียกรองส่ิงท่ี
ตองการ  หรือหามรองทุกข แนนอนอัลลอฮฺจะทรงหามเขาเขาหาอัลลอฮฺ
เพื่อเรียกรองในสิ่งท่ีตองการหรือรองทุกขในวันปรโลก” (อัลมุสดัดรอกฺ 
๔/๑๐๕ เลขท่ี ๗๐๒๗ )  
- เขาควรเมตตาประชาชนและไมมอบภาระแกพวกเขาในสิ่งท่ีพวกเขาไมมี
ความสามารถ หรือ สรางความลําบากแกการดํารงชีพของพวกเขา  ทานศา
สนทูตมุฮัมมัดกลาววา “โอ ขาแตพระองค ผูใดท่ีรับผิดชอบดูแลประชาชาติ
ของฉันเลวเขาไดสรางความลําบากแกพวกเขา  จงใหเขาลําบากดวย  และ
ผูใดท่ีรับผิดชอบประชาชาติฉันแลวเขาไดเมตตาปรานีพวกเขา  จงเมตตา
เขาดวยเถิด” ( มุสลิม ๓/ ๑๔๕๘ เลขท่ี ๑๘๒๘ )  
ทานอุมัร ไดอธิบายถึงความสําคัญของเร่ืองนี้วา “วัลลอฮฺ ถามาตัวหนึ่ง
พลาดเทาหรือสะดุดเทาในเมืองอิรัก ฉันกลัวเหลือเกินวาอัลลอฮฺจะ
สอบสวนฉันวา ทําไม ฉันไมทําทางเฉพาะใหมัน”  
แทจริงแลวผูนําในทัศนะอิสลามควรจะวางตัวใหเหมือนกับคํากลาวของ
ฮะซัน อัลบัศรีย ซึ่งทานไดเขียนในจดหมายเลมหนึ่งท่ีสงไปยังอุมัรบิร อับ
ดุลฮะซีซ ทานกลาววา จงรูเถิดโออะมีรรุลมุอฺมินีน ( เปนชื่อเรียกของคนท่ี
เปนผูนํามุสลิม ) แทจริงอัลลอฮฺทรงแตงต้ังผูนําท่ีมีความยุติธรรมเพื่อเปนผู
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ท่ีคอยปรับเปล่ียนคนท่ีเอนเอียงออกนอกแนวทาง  เปนผูท่ีปรับปรุงนิสัย
ของคนชั่ว  เปนพลังท่ีสรางความเขมแข็งแกคนออนแอ  เปนผูใหความ
ยุติธรรมแกคนถูกรังแก  และเปนผูชวยเหลือคนท่ีตกทุกข. 
ผูนําผูมีความยุติธรรมและมีคุณธรรม โอ  อะมีรุลมุอฺมินีนเอย  เปรียบดัง
เจาของอูฐท่ีเล้ียงมันดวยความเมตตาปรานี คอยเอาใจใสมันโดยเลือกทุง
หญาท่ีดีท่ีสุดใหมัน  ปกปองมันใหหางไกลจากเหตุราย   และสัตวดุราย
นานาชนิดท่ีจะมาทํารายมัน  และดูแลมันมิใหโดนแดดรอนหรือหนาวเย็น .  
ผูนําท่ีดีมีคุณธรรม โอ  ทานอะมีรุลมุอฺมินีน ประดุจดังบิดาท่ีคอยเมตตาบุตร 
คอยแสวงหาแตสิ่งท่ีดีมอบใหพวกเขา  หมั่นสั่งสอนพวกเขาจนกระท่ังพวก
เขาเติบใหญพรอมท้ังชี้แนะแนวทางเพื่อการแสวงหาปจจัยยังชีพ  และหมั่น
เก็บรักษาสิ่งดีๆใหพวกเขากอนท่ีจะเสียชีวิตไป. 
และผูนําท่ีดีมีคุณธรรม โอ  ทานอะมีรุลมุอฺมินีน ประดุจดังมารดาท่ีคอย
เมตตาลูกและทําดีกับเขา ต้ังทองเขามาดวยความลําบาก  คลอดเขาดวย
ความยากเย็น  เล้ียงดูเขาตอนออนวัย   นอนดึกเพราะเขา  รูสึกปล้ืมใจเมื่อ
เขามีความสุข   ใหน้ํานมแกเขาในระยะหนึ่ง  แลวหยานมใหเขาระยะถัดไป  
มีความสุขเมื่อเขาสุขสบาย   มีทุกขเมื่อเขาตกทุกข.  
  และผูนําท่ีดีมีคุณธรรม โอ  ทานอะมีรุลมุอฺมินีน คือ ผูรับหนาท่ีในการ
ดูแลเด็กกําพรา  ผูรักษาคลังทรัพยเพื่อคนยากไร   ผูดูแลสั่งสอนบรรดา
เด็กๆ  และผูใหการชี้นําเหลาผูใหญ . 
และผูนําท่ีดีมีคุณธรรม โอ  ทานอะมีรุลมุอฺมินีน  เปรียบเสมือนหัวใจกอน
หนึ่งของรางกายมนุษย  อวัยวะในรางกายดีเพราะมัน  หรือเส่ือมเสียเพราะ
มันได . 
และผูนําท่ีดีมีคุณธรรม โอ  ทานอะมีรุลมุอฺมินีน คือ ผูทําหนาท่ีระหวางพระ
เจาและบาวของพระองค  เขาจะฟงคําตรัสของพระองคแลวไปเลาใหพวก
เขาฟง   เขาจะมองดูทุกสิ่งในหนทางของอัลลอฮฺแลวไปแนะนําใหพวกเขา
เห็นและมองตาม  เขาจะนําตัวของเขาใหภักดีตออัลลอฮฺแลวชักชวนพวก
เขาใหภักดีตาม  . 
ดังนั้น  โอ  อะมีรุลมุอฺมินีน  เจาอยาไดใชสิทธิท่ีอัลลอฮฺใหเจามาเสมือน
ทาสคนหนึ่งซึ่งนายของเขาไดมอบหนาท่ีมาเพื่อรับผิดชอบในการรักษา
ทรัพยและดูแลครอบครัวของนาย  แตเขากลับทําลายทรัพยสินเหลานั้นและ
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ขับไลครอบครัวของนายออกไป  เขาไดทําใหครอบครัวของนายยากจนอีก
ท้ังไดทําลายทรัพยสินของนายเขาไปดวย . 
พึงรูเถิด โอ  อะมีรุลมุอฺมินีน แทจริงแลวอัลลอฮฺไดทรงบัญญัติบทโทษ
ตางๆเพื่อหวังท่ีจะยับย้ังการกระทําอันเลวทรามและสกปรก  จะเปนเชนใด
เลาถาผูท่ีดูแลนั้นลงมือกระทําเอง?  แทจริงอัลลอฮฺไดบังคับใหดําเนินกิศอซ
( ประหารชีวิต) เพื่อการธํารงไวซึ่งชีวิตของปวงบาว  แลวจะเปนเชนใดเลา
ถาผูท่ีฆาพวกเขาคือผูท่ีรับหนาท่ีดําเนินกิศอซเอง ? 
จําไว  โอ  อะมีรุลมุอฺมินีน ความตายและชีวิตหลังความตาย ในขณะท่ีเจามิ
อาจหลีกเล่ียงมันได ดังนั้นเจาจงเตรียมพรอมเพื่อรับวันแหงความหวาดกลัว
นั้นและเพื่อชีวิตของเจาหลังจากมัน . 
พึงรูเถิด  โอ  อะมีรุลมุอฺมินีน แทจริงสําหรับเจานั้นสถานท่ีพํานักท่ีมิใช
สถานท่ีท่ีเจาไดพํานักในวันนี้ แตเปนสถานท่ีพํานักซึ่งยาวนานกวา  เจาตอง
ท้ิงเพื่อนสหายของเจาในวันนั้นซึ่งตางคนตางใหสลามเจาแลวท้ิงเจาอยูตาม
ลําพังเพียงผูเดียว ดังนั้นเจาจงทําการเตรียมพรอมเพื่อวันนั้น มันเปนวันท่ี
ใครคนหนึ่งตองหนีจากพี่นองของเขา  พอแมของเขา และเพื่อนฝูงตลอดจน
ลูกหลานของเขา .  
จงจําไวเถิด  โอ  อะมีรุลมุอฺมินีน วันแหงการฟนชีพจากหลุมฝงศพทุกสิ่ง
ทุกอยางในหัวอกถูกเปดเผย  ในวันนั้นสมุดบันทึกจะถูกกางออก  และส่ิงท่ี
ถูกบันทึกแมเพียงนอยนิดก็จะถูกสอบสวน  ดังนั้น ตอนนี้เจายังมีเวลาเหลือ
พอกอนท่ีจะถึงวันแหงการจบสิ้นลมหายใจ .  
เจาจงอยาตัดสินบาวอัลลอฮฺดวยกฎญะฮีลียะฮฺ( ยุคอารับกอนอิสลามซึ่ง
เรียกวายุคมืดมนเพราะความโงเขลาและ ขาดความรู)  เจาอยานําทางพวก
เขาไปสูหนทางของเหลาผูอธรรม  เจาอยาใหโอกาสพวกคนหย่ิงยโสมี
อิทธิพลตอผูท่ีออนแอกวา  แทจริงแลวพวกเขาจะไมคํานึงถึงเครือญาติและ
พันธะใดๆ กระท่ังผูศรัทธาคนหนึ่งคนใด  ดังนั้นเจาจงเตรียมพรอมแบก
ความผิดตางๆและความผิดของเจา .   
เจาอยาไดหลงกลพวกท่ีคอยเเอบมีความสุขในยามท่ีเจาตกทุกข  หรือพวกท่ี
คอยเกาะกินแตสิ่งดีๆโดยหวังเพียงแคตองการใหความดีของเจาตองสูญเสีย
ไปในวันปรโลก   เจาอยาดูถูกความสามารถของเจาวันนี้   ทวาเจาจงมอง
มันในอนาคตอันไกล   และพึงรูเถิดวาเจานั้นถูกผูกมัดดวยสายเชือกแหง
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ความตาย  ถูกใหยืนคุกเขาตอหนาองคอภิบาล  ซ่ึงเปนท่ีท่ีมีท้ังบรรดามลาอิ
กะฮฺและบรรดาเหลาศาสนทูตและศาสนทูตอัลลอฮฺคอยจับจองเจา  ในวัน
นั้นซึ่งใบหนาท้ังหลายไดสยบตอพระผูทรงเปนอยูเสมอ  พระผูทรงอมตะ . 
 แทจ ริงแลว  โอ  อะมี รุลมุ อฺมินีน  คํ า เ ตือนของฉันอาจจะไม ท่ัว ถึง
เชนเดียวกันกับขอหามของฉัน แตฉันก็ไมไดละความพยายามในความ
ปรารถนาดีและใหคําตักเตือนตอทาน  ฉันจึงไดสงจดหมายฉบับนี้ซึ่ง
เปรียบเสมือนยาบําบัดแกเพื่อนสหายของฉัน  เหมือนตัวยาอ่ืนๆท่ีทาน
อาจจะเกลียดชังมัน  แตดวยความหวังท่ีวา อยากใหทานหายปวยและมี
ความสุขสบาย  และสุดทายขอความสันติจากอัลลอฮฺจงมีแดทานโออะมีรุล
มุอฺมินีน  ตลอดจนความเมตตาและความจําเริญของพระองคดวยเถิด. 
 
 สิทธิของพอแม  
คือ การแสดงความจํานงและภักดีตอพอแมตราบใดท่ีทานท้ังสองไมใชให
กระทําในสิ่งท่ีผิดและเปนบาป  หามทรยศทานท้ังสองแตใหหมั่นทําดีกับ
ทานท้ังสองดวยความทุมเท  หรือมอบส่ิงดีๆตอทานพรอมท้ังดูแลใหทาน
ไดรับสิ่งท่ีจําเปน  อาทิ  เร่ืองอาหารการกิน  เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองแตงกายและท่ี
พักอาศัย  จงเชื่อฟงในคําพูดของทาน  ไมแสดงความหย่ิงยโสตอหนาทาน  
อดทนอดกล้ันในการดูแลทาน  ตระนักถึงความรูสึกของทานเสมอ  ไม
พูดจาในสิ่งท่ีสรางความเสียหายหรือกระทบตอความรูสึกของทานท้ังสอง  
ไมแสดงกิริยาอาการโกรธเคืองตอหนาทาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และพระเจาของเจาบัญชาวา พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใดนอกจากพระองค
เทานั้นและจงทําดีตอบิดามารดา เมื่อผูใดในท้ังสองหรือท้ังสองบรรลุสูวัย
ชราอยูกับเจา ดังนั้นอยากลาวแกท้ังสองวา อุฟ ! และอยาขูเข็ญทานท้ังสอง 
และจงพูดแกทานท้ังสองดวยถอยคําท่ีออนโยน   และจงนอบนอมแกทาน
ท้ังสอง ซึ่งการถอมตนเนื่องจากความเมตตา และจงกลาววา “ขาแตพระ
เจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานท้ังสองเชนท่ีท้ังสองไดเล้ียงดูฉันเมื่อ
เยาววัย” ( อัลอิสรออฺ ๒๓-๒๔ ) 
 อิสลามถือวาทรยศพอแมนั้น คือบาปใหญหลวง  จากทานอับดุลลอฮฺบิน 
อัมรฺ (ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทานท้ังสองดวย) กลาววา : ไดมีคนอารับ
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คนหนึ่งมาพบทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความสันติจงประสบแดทาน) แลว
เขากลาววา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ : อะไรคือบาปใหญ ? ทานตอบวา การ
ต้ังภาคีตอพระองคอัลลอฮฺ  เขาถามอีกวาแลวอะไรอีก? ทานตอบวา แลว
การทรยศตอพอแม เขากลาววา แลวอะไรอีก?  ทานตอบวา คําสาบานท่ีเปน
เท็จ  ฉันถามวาอะไรคือ คําสาบานท่ีเปนเท็จ? ทานตอบวา คือผูท่ียึดเอา
ทรัพยสินเงินทองคนอ่ืนมาดวยการพูดเท็จ” ( มุสลิม ๖/๒๕๓๕ เลขท่ี 
๖๕๒๒ )  
อิสลามไดอธิบายถึงความสูงสงของพอแมและบอกสิทธิท่ีท้ังสองควรไดรับ  
ทานศาสนทูตกลาววา “ความโปรดปรานของอัลลอฮฺขึ้นอยูกับความโปรด
ปรานของพอแม   ความกร้ิวของอัลลอฮฺขึ้นอยูกับความโกรธของพอแม” 
( เศาะฮีฮฺ อิบนุฮิบบาน ๒/ ๑๗๒ เลขท่ี ๔๒๙ )  
สิทธิของพอแมดังกลาวนี้เปนท่ีบังคับใหกระทําตอพอแม  แมวาทานท้ัง
สองจะอยูในศาสนาอ่ืนก็ตาม  จากทานหญิงอัสมาอฺบินติ อบูบักรฺ (ขออัลลอ
ฮฺทรงโปรดปรานท้ังสองดวย) กลาววา “แมของฉันไดมาหาฉันในขณะท่ี
นางยังเปนมุชริกะฮฺอยู ( ยังไมรับอิสลาม) ในสมัยทานศาสนทูตยังมีชีวิตอยู 
ฉันจึงถามทานเก่ียวกับแมฉันวา “แทจริงแลวแมฉันมาแลวนางตองการ
เชื่อมสัมพันธกับฉัน  ฉันควรจะทําอยางไร? ทานตอบวา  เจาจงเชื่อมตอ
ความสัมพันธกับแมเจาเถิด” ( อัลบุคอรีย ๒/๙๒๔ เลขท่ี ๒๔๗๗ )  
และผูเปนแมยอมตองมากอนผูเปนพอในเร่ืองเก่ียวกับการทําดี การผูกพัน  
ความเมตตาปรานี  เนื่องจากหะดีษหนึ่งรายงานโดย อบูฮุร็อยเราะฮฺ 
(ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทานดวยเถิด) กลาววา วันหนึ่งไดมีชายคนหนึ่ง
กลาวแกทานศาสนทูตวา “โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺใครคือบุคคลท่ีฉัน
จะตองทําดีตอเขาถัดจากอัลลอฮฺและศาสนทูตอัลลอฮฺ  ทานตอบวา แมของ
ทาน  แลวก็แมของทาน  แลวก็แมของทาน ถัดจากนั้นคือพอของทาน  และ
ผูท่ีต่ํากวานั้น ถัดๆไป” ( มุสลิม ๔/ ๑๙๗๔ เลขท่ี ๒๕๔๘ )  
จากหะดีษขางตน ไดใหสิทธิแกผูเปนแมถึงสามคร้ังดวยกัน  ท้ังนี้ดวย
เหตุผลคือ เพราะแมคือผูท่ีรับแบกภาระและความยากลําบากมากกวาพอ  
เขาคือผูท่ีอัลลอฮฺทรงกลาว     ซึ่งความวา : 
และเราไดสั่งเสียมนุษยใหทําดี ตอบิดามารดาของเขา มารดาของเขาไดอุม
ครรภเขาดวยความเหนื่อยยาก และไดคลอดเขาดวยความเจ็บปวด( อัลอะฮฺ
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ก็อฟ ๑๕ )  
แมจะรับกับความลําบากในยามต้ังครรภ  ไมวาจะเปนในขณะท่ีลูกอยูใน
ครรภ  ในยามท่ีคลอด จนกระท่ังความยากเย็นในการเล้ียงดู  การใหน้ํานม 
และการอดนอนเพื่อลูกหลังคลอด เปนตน 
 
สิทธิของสามีและหนาที่ของภรรยาตอสามี  
- สิทธิในการปกครองเล้ียงดูทุกคนในครอบครัว  ในฐานะผูนํา  แตไมใช
ผูใชอํานาจเพื่อการทารุณ ปฏิบัติตอสมาชิกในครอบครัวในเร่ืองท่ีเปน
คุณประโยชนตอพวกเขา  เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งความวา 
:  
บรรดาชายนั้น คือผูท่ีทําหนาท่ีปกครองเล้ียงดูบรรดาหญิง เนื่องดวยการ
ท่ีอัลลอฮฺ ไดทรงใหบางคนของพวกเขาเหนือกวาอีกบางคนและดวยการท่ี
พวกเขาไดจายไปจากทรัพยของพวกเขา ( อันนิซาอฺ ๓๔ )  
ท้ังนี้ เนื่องจากวา บรรดาชายนั้นจะกระทําและรับตอสถานการณดวย
สติปญญาของเขา  ตางจากเหลาสตรีซึ่งความรูสึกของเธอตองมากอนและมี
อิทธิพลตอการกระทําของเธอ แตท้ังนี้อยาเขาใจวา เธอจะไมไดรับสิทธิใน
การปรึกษาหารือหรือยอมรับความคิดเห็นของเธอท่ีเก่ียวโยงกับเร่ืองสามี
ภรรยา  
- ภรรยาจะตองภักดีตอสามีและเชื่อฟงเขา ตราบใดท่ีเขาไมสั่งใหทําในสิ่งท่ี
ผิดและละเมิดขอหามของอัลลอฮฺ  จากทานอาอิซะฮฺภรรยาทานศาสนทูต 
(ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานนางดวยเถิด) กลาววา ฉันไดกลาวแกทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺวา “ผูใดคือผูท่ีสมควรไดรับสิทธิในการทําดีจากเหลาสตรีมาก
ท่ีสุด? ทานตอบวา สามีของเธอ  ฉันถามอีกวา  แลวผูใดคือคนท่ีสมควร
ไดรับสิทธิในการทําดีจากเหลาผูชาย ?ทานตอบวา แมของเขา”(อัลมุสดัด
รอกฺ ๔/ ๑๖๗ เลขท่ี ๗๒๔๔ )  
- การไมขัดคําสั่งสามีหรือไมบายเบ่ียงในการตอบสนอง เพราะทานศาสน
ทูตกลาววา “เมื่อใดท่ีสามีของเธอเรียกใหเธอไปท่ีเตียง แลวเธอปฏิเสธ
จนกระท่ังสามีของเธอนอนดวยความโกรธเพราะเธอ  มลาอิกะฮฺท้ังหลายจะ
สาปแชงเธอตลอดท้ังคืนจนกระท่ังถึงเชาตรู” ( มุสลิม ๒/๑๐๖๐ เลขท่ี 
๑๔๓๖ )  
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- อยาใหสามีรับหนาท่ีแบกงานท่ีเกินความสามารถของเขา  และอยาขอให
เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อสรางความลําบากเเกเขา   หมั่นดูแลและสรางความพึง
พอใจแกเขา  ชวยเหลือเขาเพื่อใหเขาไดมาซ่ึงความสําเร็จลุลวงในส่ิงท่ีเขา
คาดหวัง ทานศาสนทูต กลาววา “ถาฉันมีสิทธิท่ีจะบังคับใครสักคนใหกม
กราบเทาคนใดคนหนึ่ง  แนนอนฉันจะบังคับใหภรรยากมกราบเทาสามีของ
เธอ” ( อัตติรมีซีย ๓/๔๖๕ เลขท่ี ๑๑๕๙ )  
- ภรรยาตองหมั่นดูแลเอาใจใสตอทรัพยสมบัติและลูกๆของเธอ  และรักษา
เกียรติยศ  ศักดิ์ศรีของสามี ทานศาสนทูตกลาววา  “หญิงท่ีดีท่ีสุดคือ  เมื่อ
ทานเห็นนางแลวรูสึกปล้ืมใจ   เมื่อใดท่ีทานสั่งนางแลวนางปฏิบัติตาม  
เมื่อใดท่ีทานอยูนอกบานนางจะสงวนรักษาตัวและทรัพยสมบัติของทาน”  
แลวทานจึงอานโองการอัลลอฮฺ ความวา :  
บรรดาชายนั้น คือผูท่ีทําหนาท่ีปกครองเล้ียงดูบรรดาหญิง ( อันนิซาอฺ ๓๔ )     
( ดูหนังสืออัฏเฏาะยาละซี ๑/๓๐๖ เลขท่ี ๒๓๒๕ )  
- ภรรยาตองไมออกนอกบานนอกจากความยินยอมของสามีหรือนอกจาก
เขาจะรับทราบกอน   และหามนําผูคนซึ่งเขาไมพึงพอใจเขามาในบาน  
ทานศาสนทูตกลาววา “แทจริงสําหรับพวกทาน  สิทธิท่ีทานสมควรไดรับ
จากเหลาสตรีของพวกทาน  และสิทธิท่ีสตรีของพวกทานสมควรไดรับจาก
พวกทาน  คือ  การท่ีเธอไมนําใครท่ีทานไมพึงพอใจเขามาในบาน และเธอ
ไมอนุญาตใหใครสักคนซึ่งพวกทานไมชอบเขาเขามาในบาน  พึงรูเถิดวา 
สิทธิของพวกเธอท่ีสมควรไดรับจากพวกทานคือ การท่ีพวกทานทําดีกับ
พวกเธอท้ังในเร่ืองการแตงกายและอาหารการกินของพวกเธอ” ( สุนันอิบนิ
มาญะฮฺ ๑/ ๕๙๓ เลขท่ี ๑๘๕๑ )  
บรรดามุสลิมยุคกอนๆไดปฏิบัติตามบทบัญญัติเก่ียวกับเร่ืองนี้ดี  ตัวอยางท่ี
เห็นไดชัดคือ ทานหญิงท่ีชื่อ เอาฟฺ บินติ มะฮฺลัม อัซซัยบานีย  ซ่ึงนางไดส่ัง
เสียลูกสาวของนางในวันแตงงานของเธอวา  “โอ ลูกสุดท่ีรักของฉัน  
แทจริงเจาไดอําลาบานของเจาซึ่งเจาเคยพํานักอยู   กาวไปสูชายหนุมซ่ึงเจา
ไมเคยรูจักเลย  เจาจงพักอาศัยในบานแมวาเจาไมเคยชินกับมัน   เจาจงอยู
กับเขาดังทาสท่ีคอยรับใชเจานาย  เขาจะเปนบาวท่ีคอยรับใชเจาดวย  เจาจง
หมั่นรักษาสิบประการเหลานี้เพื่อเขา  แนนอนสิ่งอันมีคายอมเปนของเจา :  
หนึ่ง และสอง คือ การถอมตนและนอมรับส่ิงท่ีมาจากเขาดวยความปล้ืมใจ  
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และการจงรักภักดีตอเขา 
สามและสี่ คือ คอยจับตาดูท่ีซึ่งเปนท่ีพักสายตาของเขา และท่ีซึ่งจมูกเขาได
กล่ินตามมัน  ระวังอยาใหสายตาเขาจับจองมองไปท่ีสวนใดสวนหนึ่งของ
ตัวเจาซึ่งสรางความนารังเกียจแกเขา  อยาใหเขาไดกล่ินสวนใดจากเธอ
นอกจากเขาจะรับกล่ินหอมจากเธอเทานั้น 
หาและหก คือ คอยจับตาดูเวลาท่ีเขาเขานอนและเวลาท่ีเขารับประทาน
อาหาร เพราะความหิวโหยอยางมากคือการลุกไหมดังเปลวไฟ  การรบกวน
การนอนหลับคือ การโกรธเคือง 
เจ็ดและแปด คือ การมุงมั่นรักษาทรัพยสมบัติของเขา  และหลีกเล่ียงการ
กระทําท่ีสรางความละอายแกครอบครัวของเขา  ขอสําคัญในการรักษา
ทรัพยคือ การรูจักกะประมาณ  และขอสําคัญในการปกปองครอบครัวคือ 
การดูแลรักษาท่ีดี   
เกาและสิบ คือ อยาขดัคําสั่งของสามีและอยาเปดเผยความลับของเขา เมื่อใด
ท่ีเจาขัดคําสั่งเขาหรือเปดเผยความลับเขา เจาจะไมไดรับความปลอดภัยจาก
การหลอกลวงของเขาแน. 
อยาแสดงความดีใจตอหนาเขาในขณะท่ีเขากําลังเขมงวดอยูกับงาน  และ
อยาแสดงความโศกเศราตอหนาเขาในขณะท่ีเขาดีใจและมีความสุข     
 
สิทธิของภรรยาและหนาที่ของสามีตอภรรยา 
- มะหัรรฺ  คือ สินสอดท่ีเปนการบังคับใหสามีมอบใหเจาสาวในวันแตงงาน  
ซึ่งพิธีแตงงานจะไมสมบูรณถาไมมีสินสอดจากฝายชาย  แมวาฝายหญิงจะ
ยินยอมแลวก็ตาม เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงใหแกบรรดาหญิงซึ่งมะฮัรของนาง ดวยความเต็มใจ แตถานาง
เห็นชอบท่ีจะใหสิ่งหนึ่งแกพวกเจาจากมะฮัรนั้นแลว ก็จงบริโภคส่ิงนั้นดวย
ความเอร็ดอรอยและโอชา( อันนิซาอฺ ๔ )  
- ความยุติธรรมและความเสมอภาคกัน (สําหรับใครท่ีมีภรรยาเกินหนึ่ง) 
ดังนั้นหนาท่ีของสามีคือตองใหความยุติธรรมกับพวกเธอท้ังหมด  ในดาน
อาหารการกิน  เคร่ืองดื่ม เคร่ืองแตงกาย  ท่ีพักอาศัย  และการหลับนอน 
เพราะทานศาสนทูตกลาววา “ผูใดท่ีมีภรรยาสองคนแลวเขาขางอีกฝายหนึ่ง
มากกวา  ในวันกิยามัตไหลของเขาจะเอียงไปอีกขางหนึ่ง” ( อบูดาวูด 
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๒/๒๔๒ เลขท่ี ๒๑๓๓ )  
- การดูแล  รับผิดชอบภรรยาและลูกๆ เปนหนาท่ีของสามี  หาท่ีพักอาศัยท่ี
เหมาะสม  หาปจจัยยังชีพใหพวกเขา  อาทิ อาหารการกิน  เคร่ืองดื่ม  เคร่ือง
แตงกาย  และมอบคาใชจายใหพวกเขาตามความตองการพอเพียงกับ
ความสามารถของสามี  เพราะอัลลอฮฺตรัสความวา  ความวา : 
ควรใหผูมีฐานะรํ่ารวยจายตามฐานะของเขา สวนผูท่ีการยังชีพของเขาเปนท่ี
คับแคนแกเขาก็ใหเขาจายตามท่ีอัลลอฮฺทรงประทานมาใหแกเขา อัลลอฮฺ
มิไดทรงใหเปนท่ีลําบากแกชีวิตใด เวนแตตามท่ีพระองคทรงประทานมา
แกชีวิตนั้น หลังจากความยากลําบาก อัลลอฮฺจะทรงทําใหเกิดความ
สะดวกสบาย (อัฏเฏาะล็าก ๗ )  
 อิสลามไดใหการสนับสนุนในเร่ืองนี้มาก   ซ่ึงอิสลามถือวาการเล้ียงดูและ
การออกคาใชจายเพื่อเล้ียงสมาชิกในครอบครัวเปนการเศาะดาเกาะฮฺอยาง
หนึ่ง (การบริจาคทาน ) มีผลบุญมหาศาล    ทานศาสนทูตไดกลาวแกสะอัด
บิน อบีวักกอศ ความวา : :  แทจริงแลวถึงคุณจะบริจาคทานมากนอย
เพียงใดก็ตาม  มันคือการเศาะดาเกาะฮฺอยางหนึ่ง แมกระท่ังอาหารคําหนึ่งท่ี
คุณตักใสปากภรรยาคุณ ..... ( อัลบุคอรีย ๓/๑๐๐๖ เลขท่ี ๒๕๙๑ )  
ภรรยามีสิทธินําเงินของสามีมาเก็บไวและใชจาย  ถึงแมวาเขาไมรูเลยก็ตาม
ในกรณีท่ีสามีละเลยความรับผิดชอบในการออกคาใชจาย   จากฮินดุน บินติ 
อุตบะฮฺ  เธอไดถามทานศาสนทูตวา “โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ แทจริง
แลวอบูซุฟยาน คือผูชายท่ีตระหนี่คนหน่ึง  เขาไมไดใหฉันใหครบเพียงพอ
ตอความตองการของฉันและลูกๆ  ฉันจึงลักเอาจากเขาดวยของเล็กๆนอยๆ 
โดยท่ีเขาไมรับรูเลย   ทานตอบวาเธอจงเอาเถิดใหครบกับความตองการ
ของเธอและลูกๆ” ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๐๕๒ เลขท่ี ๕๐๔๙ )  
- การหลับนอนรวมกันและการอยูรวมกัน  เปนหนาท่ีสําคัญท่ีสามีควร
ปฏิบัติทําตอภรรยา   ภรรยาคือคนหนึ่งท่ีตองการใครสักคนดูแลหัวใจ  ให
ความรักและเอาใจใส เธอ  คอยหยอกลอกันอยางสนุกสนาน  คอย
สนองตอบความตองการทางอารมณ  คอยทําใหอ่ิมใจจนเธอไมหันไป
สนใจเร่ืองอ่ืนๆท่ีไรสาระซึ่งจะบังเกิดผลรายตามมา   ทานศาสนทูตไดกลาว
แกญาบิร ความวา : “ทานแตงงานแลวหรือญาบิร?ฉันตอบวา ใช  ทานถาม
วา เปนหญิงโสดหรือหญิงหมาย ? ฉันตอบวา หญิงหมาย  ทานถามตอวา 
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ไฉนไมเลือกหญิงโสด เพื่อทานจะไดหยอกลอเธอ  และเธอหยอกลอเจา  
หรือ เจาลอเลนกับเธออยางเพลิดเพลิน สนุกสนาน  และเธอก็ลอเลนกับเจา
อยางเพลิดเพลินสนุกสนานกัน ” ( อัลบุคอรีย ๕/๒๓๔๗ เลขท่ี ๖๐๒๔ ) 
- หมั่นรักษาและปดบังความลับของภรรยา  ไมเปดเผยส่ิงท่ีเขาเห็นและฟง
จากเธอ  หรือความสัมพันธระหวางเขากับเธอ  ทานศาสนทูตกลาววา 
“แทจริงแลวผูท่ีมีฐานะต่ําตอย ณ ท่ีอัลลอฮฺในวันปรโลกมากท่ีสุดคือ ชาย
หนุมท่ีเขาหาภรรยาเขา  แลวเธอเขาหาเขา ตอไปเขาก็เปดเผยความลับของ
เธอ” ( มุสลิม ๒/๑๐๖๐ เลขท่ี ๑๔๓๗ )  
-การอยูรวมกันและคลุกคลีกับเธอดวยแบบอยางท่ีดีและทําดีกับเธอ  
ปรึกษาเธอในเร่ืองท่ีเก่ียวกับชีวิตของเธอ  ไมควรบังคับเธอและรังแกเธอ  
หรือบังคับใหเธอทําตามการตัดสินใจของเขาตลอด   เขาควรแสวงหา
หนทางสูการมีชีวิตท่ีสุขสบายใหเธอ   แสดงความจริงใจและความรักแทท่ี
มีตอเธอ  หมั่นคลุกคลีกับเธออยางสนุกสนาน  มีการหยอกลอบาง  ลอเลน
บาง  ทานศาสนทูตไดกลาววา “ผูศรัทธาท่ีมีรัศมีแหงศรัทธาสมบูรณท่ีสุด 
คือ ผูซึ่งมีมารยาทดีงาม   และผู ท่ีดีท่ีสุดในหมูพวกทานคือ ผูท่ีทําดีกับ
บรรดาภรรยาพวกเขามากท่ีสุด . 
 ( เศาะฮีฮฺอิบนิฮิบบาน ๙/๔๘๓ เลขท่ี ๔๑๗๖ )  
- อดทนตอการกระทําของเธอท่ีไมดี  ยอมรับความผิดพลาดของเธอ  ไม
เท่ียวไปสนใจและติดตามแตความผิดพลาดของเธอ  ทานศาสนทูตมุฮัมมัด
กลาววา “ผูศรัทธาชายจะไมเกลียดชังผูศรัทธาหญิง  เมื่อใดท่ีเขาเกลียดเธอ
เพราะมารยาท  เขาอาจจะชอบอยางอ่ืนของตัวเธอก็ได ( มุสลิม ๒/ ๑๐๙๑ 
เลขท่ี ๑๔๖๙ )  
- มีความรูสึกหึงหวงในตัวเธอ  และไมนําพาเธอไปในสถานท่ีท่ีไมดี  อัลลอ
ฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงคุมครองตัวของพวกเจาและครอบครัวของพวกเจา
ใหพนจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของมันคือมนุษย และกอนหิน ( อัตตะฮฺ
รีม ๖ )  
- มอบใหเธอดูแลทรัพยสวนตัวของเธอโดยเฉพาะ  ไมเอามันนอกจากดวย
ความยินยอมของเธอ   ไมใชมันนอกจากตองไดรับอนุญาตจากเธอและเธอ
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รับทราบกอน  ทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา  “ทรัพยสินเงินทองของมุสลิม
สักคนเปนเร่ืองท่ีไมอนุญาตยกเวนแตดวยความยินยอมใจอันบริสุทธิ์”   
 
สิทธิของเครือญาติ  
- พวกเขาคือญาติใกลชิดฝายชายหรือเครือญาติของเขาท่ีสมควรไดรับการ
ผูกพันตามบทบัญญัติอิสลาม   อิสลามสงเสริมใหชวยเหลือพวกเขาเมื่อพวก
เขาตกทุกข  อาจจะเปนในลักษณะการแจกจายซะกาตหรือบริจาคทานท่ี
อิสลามไดสนับสนุน   หรืออาจจะคอยติดตามขาวคราวความเปนอยูของ
พวกเขา  เอาใจใสพวกเขา  เขาสมาคมกับพวกเขาและอยูเคียงคูกับพวกเขา
เสมอท้ังในยามท่ีพวกเขาตกทุกข หรือมีความสุข อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และจงยําเกรงอัลลอฮฺท่ีพวกเจาตางขอกัน ดวยพระองค และพึงรักษาเครือ
ญาติ ( อันนิซาอฺ ๑ )  
มุสลิมทุกคนจําเปนตองสรางความผูกพันท่ีดีกับเครือญาติถึงแมวาพวกเขา
จะออกหางและตัดขาดไปก็ตาม  เขาจะตองใหอภัย  ถามีเหตุผิดพลาด
ประการใดก็ตองพยายามเขาหาพวกเขา  ท้ังนี้เนื่องจากคํากลาวของทานศา
สนทูตซึ่งความวา : “คนท่ีติดตอกับเครือญาติมิใชคนท่ีคอยตอบแทนการ
กระทําของคนอ่ืนดวยการกระทําท่ีเหมือนกัน   แตผูท่ีติดตอกับเครือญาติคือ
ผูซึ่งเมือไรความสัมพันธทางเครือญาติของเขาโดนตัดขาด เขาจะเร่ิมติดตอ
กับพวกเขาทันที”( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๓๓ เลขท่ี ๕๖๔๕ )  
อิสลามถือวาการตัดขาดความสัมพันธกับเครือญาติหรือไมติดตอกับพวก
เขา เปนบาปมหันต  ทานศาสนทูตกลาววา “อัลลอฮฺทรงสรางสรรพส่ิง
หลังจากเสร็จสิ้นแลว  ตัวเครือญาติไดลุกขึ้น  พระองคกลาววา  เจาวา
อะไร?  มันกลาววา  นี่คือท่ีพํานักอาศัยของผูท่ีขอจากเจาใหรอดพนจากการ
ตัดขาดกับเครือญาติ  พระองคกลาววา  เจายินยอมหรือไมถาฉันจะทําดีกับ
คนท่ีทําดีกับเจา  และฉันจะตัดความสัมพันธกับคนท่ีตัดขาดกับเจา  มัน
ตอบวา ใชแลวโอพระเจาของขา   พระองคกลาววา ดังนั้นสําหรับเจาคือสิ่ง
ท่ีเจาตองการ.    หลังจากนั้นทานอบูฮุร็อยเราะฮฺไดอานโองการอัลลอฮฺ    ซึ่ง
ความวา : 
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ดังนั้น หวังกันวา หากพวกเจาผินหลังให(กับการอีมานแลว)พวกเจาก็จะกอ
ความเสียหายในแผนดินและตัดความสัมพันธทางเครือญาติของพวกเจา
กระนั้นหรือ?( มุฮัมมัด ๒๒ )  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
สิทธิของลูกๆ 
-เอาใจใสพวกเขาหรือดูแลพวกเขาใหครบสมบูรณดานปจจัยในการดําเนิน
ชีวิต  อาทิ  เร่ืองอาหารการกิน  เคร่ืองดื่ม  เคร่ืองแตงกาย และท่ีพักอาศัย  
เนื่องจากคํากลาวของทานศาสนทูตซึ่งความวา : “เปนท่ีสมควรแลวสําหรับ
การท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีบาปเนื่องจากการไมสนใจของเขาตอบุคคลท่ี
เขาเล้ียงดู”  ( อัลมุสดัดรอก ๔/ ๕๔๕ เลขท่ี ๘๕๒๖ ) 
-ควรเลือกชื่อท่ีไพเราะสําหรับพวกเขา  ทานศาสนทูตกลาวความวา : 
“แทจริงแลวพวกทานจะถูกเรียกชื่อในวันปรโลกดวยชื่อเฉพาะของพวก
ทาน และชื่อบิดาของพวกทาน  ดังนั้นจงเลือกชื่อท่ีดีสําหรับพวกทาน” 
 ( เศาะฮีฮฺ อิบนิฮิบบาน ๑๓/ ๑๓๕ เลขท่ี ๕๘๑๘ )  
- หมั่นอบรมสั่งสอนพวกเขาดวยมารยาทอันดีงาม  เล้ียงดูพวกเขาดวย
แบบอยางของอิสลาม  และจะตองเลือกมิตรสหายท่ีดีแกพวกเขาดวย  
ทานศาสนทูตกลาวความวา :“แตละคนในหมูพวกทานคือผูดูแลและ
ผูรับผิดชอบตอคนท่ีอยูภายใตการดูแล   ผูนําคือผูดูแลและผูรับผิดชอบตอ
ประชาชนของเขา   ผูชายคือผูดูแลครอบครัวของเขา  ผูหญิงคือผูดูแล
ภายในบานของสามีเธอ  และเธอคือผูรับผิดชอบตอทุกคนภายในบาน   
บ าวผู รับใชนายเขาคือผูดูแลทรัพยสมบัติของนายเขา  และเขาคือ
ผูรับผิดชอบตอทรัพยสมบัติเหลานั้น”( อัลบุคอรีย ๒/๙๐๒ เลขท่ี ๒๔๑๙ )  
-หมั่นขอพรใหพวกเขาประสบกับความสงบสุขและความปลอดภัย  หาม
สาปแชงพวกเขา  ทานศาสนทูตกลาววา  “พวกทานอยาไดสาปแชงตนเอง  
อยาไดสาปแชงลูกๆของพวกทาน  อยาไดสาปแชงบรรดาผูรับใชพวกทาน  
และอยาไดสาปแชงทรัพยสมบัติของพวกทาน   เพราะคําสาปแชงนั้น
อาจจะตรงกับชวงเวลาหนึ่งซึ่งอัลลอฮฺจะทรงตอบรับ” ( อบูดาวูด ๒/ ๘๘ 
เลขท่ี ๑๕๓๒ ) 
- พวกเขาตองไดรับความยุติธรรมท่ีเทาเทียมกัน  ไมมีการเขาขางฝายใดฝาย
หนึ่งไมวาจะเปนเร่ืองเก่ียวกับการมอบหรือใหของรางวัล  หรือเร่ืองท่ี
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เก่ียวกับการติดตอระหวางกัน  เพราะการไมเทาเทียมกันคือตนเหตุแหงการ
ทรยศตอผูเปนพอเอง   อีกท้ังยังสรางความบาดหมางระหวางกัน   รายงาน
จากอันนุอฺมาน บิน บะซีร กลาววา “พอของฉันไดมอบใหฉันซึ่งสวนหนึ่ง
ของทรัพยสมบัติของทาน  แมฉันอุมเราะฮฺ บินติ เราะวาฮะฮฺ  กลาววา ฉัน
ไมยอมยกเวนเร่ืองนี้ตองมีทานศาสนทูตเปนสักขีพยานดวย  พอฉันจึงไป
หาทานศาสนทูตเพื่อใหทานรวมเปนสักขีพยานกับส่ิงท่ีพอฉันไดมอบให
ฉัน  ทานศาสนทูตกลาวแกพอฉันวา  ทานไดทําแบบนี้กับลูกของทานคน
อ่ืนๆหรือไม ? พอฉันตอบวา ไม ทานกลาววา  เจาจงยําเกรงอัลลอฮฺและจง
ยุติธรรมระหวางลูกๆของเจา” ( มุสลิม ๓/๑๒๔๓ เลขท่ี ๑๖๒๓ ) เมื่อพอ
ฉันกลับบานทานไดขอของท่ีมอบใหกลับคืน . 
 
สิทธิของเพ่ือนบาน  
-อิสลามไดยกฐานะความเปนอยูของเพื่อนบาน  และใหสิทธิแกพวกเขา
อยางชัดเจน  ทานศาสนทูตกลาววา อัลลอฮฺไดสั่งเสียญิบรีลเปนระยะๆ
เพื่อใหทําดีตอเพื่อนบาน  จนทําใหฉันคิดวา พระองคอัลลอฮฺตองการให
พวกเขาไดรับสวนเเบงของมรดกดวย  ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๓๙ เลขท่ี 
๕๖๖๘ )  
อิสลามสั่งใหเรากระทําดีตอเพื่อนบานอยางดีท่ีสุด  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัล
กุรอาน ความวา :  
และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอยาใหมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับ
พระองค และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาท้ังสองและตอผูเปนญาติท่ีใกลชิด 
และเด็กกําพราและผูขัดสน และเพื่อนบานใกลเคียงและเพื่อนท่ีหางไกล 
และเพื่อนเคียงขาง และผูเดินทาง และผูท่ีมือขวาของพวกเจาครอบครอง 
แทจริงอัลลอฮฺ ไมทรงชอบผูยะโส ผูโออวด ( อันนิซาอฺ ๓๖ )  
-ไมอนุญาตใหทํารายพวกเขาท้ังดวยวาจาและการกระทํา  รายงายโดยอบู
ฮุร็อยเราะฮฺ กลาววา “ไดมีคนถามทานศาสนทูตวา แทจริงแลวมีคนหนึ่ง  
เขาจะถือศีลอดตลอดท้ังวัน  ละหมาดตลอดท้ังคืน แตเขาจะทํารายเพื่อน
บานเขาดวยวาจาเขา  ทานเลยตอบวา ไมมีผลดีแกเขาเลย  เขาอยูในนรก   
ทานถูกถามอีกวา แทจริงแลวผูหญิงคนนั้นจะกระทําละหมาดหาเวลา  และ
เธอจะถือศีลอดในเดือนรอมะฎอน และเธอจะบริจาคเนยท่ีมากพอ  และเธอ
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ไมทํารายเพื่อนบานดวยวาจา  ทานตอบวา เธออยูในสวรรค”( อัลมุสดัดรอก 
๔/ ๑๘๔ เลขท่ี ๗๓๐๕ )  
การทํารายเพื่อนบานสรางความบกพรองตอความศรัทธาของมุสลิม  
ทานศาสนทูตกลาววา “วัลลอฮฺ เขาคนนั้นไมศรัทธาพอ  วัลลอฮฺเขาไม
ศรัทธาพอ  วัลลอฮฺเขาไมศรัทธาพอ ( ทานไดสาบานกับนามของอัลลอฮฺ
สามคร้ัง )   มีคนถามวา ใครเหรอโอทานศาสนทูต  ทานตอบวา ผูซ่ึงเพื่อน
บานของเขาไมปลอดภัยจากความชั่วของเขา” ( อัลบุคอรีย ๕/๒๒๔๐ เลขท่ี 
๕๖๗๐ )  
บางคร้ังเราอาจจะเจอเพื่อนบานท่ีประพฤติไมดีตอเรา   แตถึงเชนนั้นก็ตาม  
อิสลามก็ยังสงเสริมใหเราทําดีกับพวกเขา  มีชายคนหนึ่งถามทานอิบนุอับ
บาส (ขออัลลอฮฺโปรดปรานทานดวย) แทจริงแลวฉันมีเพื่อนบานซ่ึงกระทํา
ชั่วตอฉัน  ดาวาฉัน   สรางความรําคาญใจแกฉันมาก  ทานกลาวเกชายคน
นั้นวา  เจาไปหาเขาเถิด  ถาเขาละเมิดคําสั่งอัลลอฮฺในเร่ืองท่ีเก่ียวกับตัวเจาก็
ตาม  เจาจงตามคําสั่งอัลลอฮฺโดยการทําดีกับเขา” ( ดูหนังสือ อิฮฺยาอฺอุลูมิด
ดีน ๒/ ๒๑๒ )  
เพื่อนบานมีสามประเภทดวยกัน  ซึ่งตางก็มีความแตกตางดานสิทธิท่ีควร
ไดรับ  :  
-เพื่อนบานท่ีเปนเครือญาติ  ควรไดรับสิทธิสามประการดวยกัน สิทธิทาง
เครือญาติ  สิทธิดานความใกลชิดในฐานะท่ีเขาเปนเพื่อนบาน  สุดทายสิทธิ
ดานศาสนาอิสลาม 
- เพื่อนบานท่ีเปนมุสลิม  เขาควรไดรับสองสิทธิดวยกัน หนึ่งคือ สิทธิดาน
ความใกลชิด   สองสิทธิดานศาสนา  
- เพื่อนบานท่ีไมใชมุสลิม  เขาไดรับเพียงสิทธิเดียวเทานั้น คือ สิทธิดาน
ความใกลชิดในฐานะเพื่อนบาน  คร้ังหนึ่งทานอัลดุลลอฮฺบิน อัมรฺไดมีการ
เชือดแพะหนึ่งตัวสําหรับครอบครัวเขา  เมื่อทานกลับมาทานถามครอบครัว
ของทานวา พวกทานไดนําไปใหแกเพื่อนบานของเราท่ีเปนยิวแลวหรือยัง ( 
ทานถามสองคร้ัง ) เพราะฉันไดยินทานศาสนทูตอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน : ทานญิบรีล ( เทวทูตอัลลอฮฺ ) ไดส่ังเสียใหทําดีตอเพื่อนบาน
อยางสมํ่าเสมอ  จงทําใหฉันคิดวา  เขาตองการใหเขาไดรับสวนเเบงของม
รดกดวย” ( ตีรมิซีย ๔/ ๓๓๓ เลขท่ี ๑๙๔๓ )  
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สิทธิของเพ่ือนฝูง : 
อิสลามไดใหการสนับสนุนเพื่อเอาใจใสตอเพื่อนฝูงอยางมาก  ดวยเหตุนี้
เองอิสลามจึงใหสิทธิตางๆท่ีเพื่อนฝูงควรไดรับ  สวนหนึ่งของสิทธิเหลานั้น
คือ การทําดีกับเพื่อนฝูง  และการตักเตือนพวกเขา  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน : “เพื่อนท่ีดีท่ีสุด ณ ท่ีอัลลอฮฺคือ เพื่อนท่ีคอยทําดี
ตอเพื่อนมากท่ีสุด  และเพื่อนบานท่ีดีท่ีสุด ณ ท่ีอัลลอฮฺ คือ เพื่อนบานท่ีทําดี
กับเพื่อนบานดวยกันดีท่ีสุด” ( เศาะฮีฮฺ อิบนิคุซัยมะฮฺ ๔/ ๑๔๐ เลขท่ี 
๒๕๓๙ )  
สิทธิของเพื่อนฝูงไมจบสิ้นเพียงแคชีวิตบนโลกนี้เทานั้น  ทวาสิทธิเหลานี้
ยังคงอยูตลอดไปจนกระท่ังหลังการเสียชีวิต   ชายหนุมคนหนึ่งจากเผาบะนี 
สะลามะฮฺ ไดถามทานศาสนทูตวา “โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  มีส่ิงใดท่ี
ฉันตองทําดีกับพอแมหลังจากการเสียชีวิตของท้ังสองบางไหม ?  ทานตอบ
วา ใช คือการละหมาดใหทานท้ังสอง  การขอพรใหทานท้ังสอง  การปฏิบัติ
ตามคําสั่งเสียของทานท้ังสอง  การทําดีกับเครือญาติตามท่ีทานท้ังสองเคย
ทํากับพวกเขา   การทําดีและใหเกียรติแกเพื่อนฝูงของทานท้ังสอง” ( อบูดา
วูด ๔/๓๓๖ เลขท่ี ๕๑๔๒ )  
 
สิทธิของแขกผูมาเยียน : 
สิทธิของแขกในทัศนะอิสลาม คือการไดรับการตอนรับท่ีดี  ท้ังนี้เนื่องจาก
คํากลาวของทานศาสนทูตซึ่งความวา : “ผูใดศรัทธาตออัลลอฮฺและตอวัน
อาคิเราะฮฺ( วันปรโลก) เขาจําตองใหเกียรติแกเพื่อนบาน และผูใดศรัทธา
ตออัลลอฮฺและตอวันอาคิเราะฮฺ  เขาจําตองใหเกียรติแกแขกผูมาเย่ียมเยียน
เขาและใหญาอีซะฮฺแกเขาดวย  มีคนถามวา ญาอีซะฮฺคืออะไรหรือ โอ
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ? ทานตอบวา คือ หนึ่งวันหนึ่งคืน  การรับแขก
คือสามวัน  ถาเกินกวานั้นถือวาเปนการเศาะดะเกาะฮฺ ( เปนการทํากุศล
สําหรับเขา ) และผูใดศรัทธาตออัลลอฮฺและตอวันอาคิเราะฮฺ  ใหเขาเลือก
พูดแตสิ่งท่ีดี  หรือหากเปนสิ่งไมดีก็จงเงียบเสีย” ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๔๐ 
เลขท่ี ๕๖๗๓ )  
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การเคารพและการทําดีตอแขก คือการงานท่ีประเสริฐย่ิงและมีผลบุญอัน
ใหญหลวง  ทานศาสนทูตไดกลาววา “ในหมูมนุษยนั้น  มีบุคคลสอง
ประเภทดวยกัน  บุคคลประเภทท่ีหนึ่ง  เขาเปรียบเสมือนคนท่ีขี่มาเพื่อ
ออกไปตอสูในหนทางของอัลลอฮฺและหลีกเล่ียงจากพฤติกรรมอันชั่วราย  
และบุคคลประเภทท่ีสอง  เขาเปรียบเสมือนคนท่ีใชเวลาสวนมากอยูกับ
แพะของเขาเพื่อคอยตอนรับแขกเของเขาและบริการเขา” ( อัลมุสดัดรอก 
๒/๗๖ เลขท่ี๒๗๓๘ )  
 
มารยาทในการตอนรับแขก : 
อิสลามไดเสนอมารยาทในการตอนรับแขก  อาทิ การตอนรับเขาดวยดี  
ดวยสีหนาท่ีชื่นบาน  และใหการลาเขาดวยมารยาทท่ีดี   ทานศาสนทูตได
กลาววา “แทจริงแลวสวนหนึ่งของแบบอยางท่ีดี  คือ การท่ีบุคคลหนึ่ง
ออกไปพรอมกับแขกจนถึงประตูบาน” ( อิบนุมาญะฮฺ ๒/๑๑๑๔ เลขท่ี
๓๓๕๘ )  
สําหรับหนาท่ีของแขกคือไมควรเพิ่มภาระและความลําบากแกเจาของบาน  
ไมเรียกรองใหเขาทําในสิ่งท่ีเขาไมมีความสามารถ   ทานศาสนทูตมุฮัมมัด
กลาววา “ไมอนุญาตใหมุสลิมคางในฐานะเปนแขกในบานเพื่อนเขา
จนกระท่ังทําใหเขาตองทําบาป  พวกเขาถามวา โอทานศาสนทูต ทําใหเขา
ทําบาปแบบไหนกันเลา? ทานตอบวา อาศัยในบานเขาจนกระท่ังเขาไมมี
อะไรท่ีจะมาตอนรับเขาอีกแลว” ( มุสลิม ๓/ ๑๓๕๓ เลขท่ี ๔๘ )  
ทานฆอซาลีไดกลาวในหนังสือของเขาท่ีวา อิฮฺยาอิอุลูมิดดีน จากทานศาสน
ทูตมุฮัมมัดในฐานะแบบอยางของปวงชนมุสลิมท้ังหลาย :  
แทจริงทานศาสนทูตไดใหการตอนรับแขกท่ีมาหาทาน ทานจะปูเสื้อผาของ
ทานใหแขกนั่งแมวาเขาจะไมใชญาติ หรือพี่นองของทานก็ตาม  บางคร้ัง
ทานจะยกเสื่อท่ีทานนั่งอยูใหแขกนั่ง  ถาแขกไมยอมทานจะพยายามทําให
เขานั่ง   ไมมีใครสักคนท่ีเคยเปนแขกของทานนอกจากวาเขาคนนั้นจะบอก
วา ทานคือคนใจบุญท่ีสุด จนกระท่ังทานจะใหความสนใจแกจํานวนแขก
ท้ังหมดท้ังในลักษณะการนั่ง  การไดยิน  การสนนา  เร่ืองสาระท่ีมาจาก
ทาน  และการหันหนาของเขาไปหาจํานวนแขกท้ังหมด  บรรยากาศใน
หองรับแขกของทานเปนไปดวยบรรยากาศท่ีเหนียมอาย  ถอมตน และ
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ซื่อสัตย   ทานจะเรียกบรรดาสาวกของทานดวยนามแฝงท่ีใชแทนชื่อของ
พวกเขา  ถือวาเปนการเคารพแกพวกเขา  ทานคือผูโกรธยากท่ีสุด  และจะ
พอใจเร็วท่ีสุด 
สวนเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทํางาน และแรงงาน  อิสลามไดนําเสนอเง่ือนไข
ตางๆของมัน  พรอมท้ังไดชี้แจงถึงกฎระเบียบเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางเจาของงานกับ คนท่ีทํางานใหเขา  หรือ คนงานกับเจาของงาน  
เง่ือนไขและสิทธิท่ีพวกเขาสมควรไดรับมีดังนี้ :  
 
สิทธิของคนงาน  
ในทัศนะอิสลาม  ความสัมพันธระหวางคนงานและเจาของงานตองเปนไป
ดวยความเปนพี่นองกัน  ความเทาเทียมกันดานการเคารพทางมนุษยชน  
ท้ังนี้ก็เนื่องจากคํากลาวของทานศาสนทูตมุฮัมมัดซ่ึงความวา :  พี่นองของ
ทาน คือ ผูรับใชพวกทาน  อยูภายใตการดูแลของพวกทาน  ดังนั้นถาใครมี
เพื่อนซึ่งอยูภายใตการดูแลของเขา จงเตรียมอาหารใหเขาตามท่ีเขากิน   ให
เคร่ืองนุงหมท่ีเหมาะสมแกเขา   ไมมอบงานท่ีเกินความสามารถของเขา  
เมื่อไหรท่ีพวกคุณมอบงานใหเขา  พยายามชวยพวกเขาดวย  ( อัลบุคอรีย ๑/ 
๒๐ เลขท่ี ๓๐ )  
อิสลามไดรับรองสิทธิของลูกจางในการไดรับคาตอบแทน  ทานศาสนทูต
กลาววา อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน : “สามคนขาประกาศเปนศัตรูกับ
พวกเขาในวันปรโลก  ชายคนหนึ่งซึ่งไดสาบานดวยนามของขาแลวผิด
สัญญา  ชายซึ่งขายผูใดท่ีอิสระแลวกินเงินท่ีเขาขายมา   และชายท่ีวาจาง
คนงานมาแลวไดประโยชนจากเขา แตไมใหสิทธิอันสมควรเกเขา”( อัลบุ
คอรีย ๒/๗๗๖ เลขท่ี๒๑๑๔ )  
อิสลามสั่งใหมีการบอกรายละเอียดของคาตอบแทนกอนท่ีเขาจะเร่ิมทํางาน  
เพราะท านศาสนทูต”หามไมใหจ างคนงานมาจนกระท่ังจะชี้แจง
คาตอบแทนใหเขา” (มุสนัด อิมามอะฮฺหมัด ๓/ ๕๙ เลขท่ี ๑๑๕๘๒ )  
อิสลามสั่งใหมอบคาจางแกคนงานทันทีหลังจากท่ีเขาทํางานเสร็จตาม
หนาท่ี  ทานศาสนทูตกลาววา “จงมอบคาตอบแทนแกคนงานกอนท่ีเหง่ือ
ของเขาจะแหง” . ( สุนันอิบนิมาญะฮฺ๒/ ๘๑๗ เลขท่ี ๒๔๔๓ )  
เชนกัน อิสลามไมอนุญาตใหเขาแบกภาระเกินความสามารถของเขา  ถา



 

 

143 
จําเปนตองทําจําเปนตองใหความชวยเหลือแกเขา อาทิ เพิ่มคาจางใหเขา 
หรือใหการชวยเหลือดานกําลัง  คือ ชวยเหลือเขาทํา เพราะทานศาสนทูตได
กลาววา “และอยาสั่งใหพวกเขาทําในส่ิงท่ีพวกเขาไมมีความสามารถ  ถา
พวกทานไดมอบงานใหพวกเขาทําในสิ่งเกินความสามารถของพวกเขา  
พวกทานจําเปนตองชวยเหลือพวกเขา” ( อัลบุคอรีย ๑/ ๒๐ เลขท่ี ๓๐ )  
อิสลามถือวาการหางานทําแลวไดคาตอบแทนมาเพราะงาน เปนแนวทางสู
การแสวงหารายไดท่ีดี  ถาเปนไปดวยวิธีทางท่ีอิสลามอนุมัติ  ทานศาสนทูต
กลาววา  “ใครคนใดคนหนึ่งไมกินอาหารท่ีดีกวาเลยนอกจากการท่ีเขา
ไดรับอาหารมาดวยมือเขาเอง  แทจริงแลวศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ ดาวูด ได
อาหารกินดวยมือของเขาเอง” (อัลบุคอรีย ๒/๗๓๐ เลขท่ี ๑๙๖๖ )  
อิสลามสงเสริมใหแสวงหางานและสนับสนุนใหทํางานเต็มท่ี  ทานศาสน
ทูตกลาววา การท่ีเขาผูใดสักคนในบรรดาพวกคุณเอาเชือดมาแลวหาไมฟน
สักมัดหนึ่งแบกบนหลังเขา  แลวเอามันไปขาย  อัลลอฮฺจะทรงปกปองหนา
เขา  ยอมดีกวาการท่ีเขาไปขอทานกินจากคนอ่ืนๆ  บางคร้ังพวกเขาใหบาง  
บางคร้ังไมใหบาง . ( อัลบุคอรีย ๒/๕๓๕ เลขท่ี ๑๔๐๒ )  
     
 สิทธิของเจาของงาน  
อิสลามไดใหสิทธิแกเจาของงานเหมือนๆกับท่ีไดใหสิทธิแกคนงานหรือ
ลูกจาง  ฉะนั้นสวนหนึ่งของสิทธิท่ีเจาของงานควรไดรับคือ การรับผิดชอบ
ของคนงานตองานท่ีพวกเขาถูกสั่งใหทํา  พวกเขาจําเปนตองทํางานดวยสุด
ฝมือ  สุดความสามารถ  ไมลาชาหรือ ละเลยงาน  ทานศาสนทูตไดกลาววา 
“แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงรักเมื่อผูใดในหมูพวกทานทํางานแลวเขาจะทําดวย
สุดฝมือ” ( มุสนัดอบูยุอฺลา ๗/ ๓๔๙ เลขท่ี ๔๓๘๖ )  
อิสลามสงเสริมใหคนท่ีรับงานทําปรับปรุงตัวและความสามารถในการ
ทํางานเร่ือยๆ  สนับสนุนใหพวกเขาทํางานอยางสุดฝมือ  ฉะนั้น การทํางาน
อยางดีถือวา แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการขวนขวายปจจัยยังชีพ  ทานศาสนทูต
กลาววา “การไดมาท่ีดีสุดคือการไดมาดวยฝมือคนงานท่ีทํางานอยางดี”  ( มุ
สนัดอิมามอะฮฺมัด ๒/ ๓๓๔ เลขท่ี ๘๓๙๓ )  
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สิทธิและหนาที่ทั่วไป 
หนาท่ีท่ัวไปของมุสลิม คือ การเอาใจใสพี่นองมุสลิมดวยกัน  แมวาพวกเขา
จะอยูท่ีไหนก็ตาม ทานศาสนทูตกลาววา “ความเมตตาของมุสลิมดวยกันใน
ระหวางพวกเขา  ความรักใคร และความปรานีท่ีมีตอกันในระหวางพวกเขา
เปรียบเสมือนรางอันเดียวกัน  สวนใดสวนหนึ่งเจ็บปวด  ทุกสวนของ
รางกายก็รูสึกเจ็บปวดตามไปดวย”( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๓๘ เลขท่ี ๕๖๖๕ )  
เชนเดียวกัน  มีการสนับสนุนใหปรับปรุงความเปนอยูของพวกเขาเปน
ระยะๆ ทานศาสนทูตกลาววา “บุคคลใดจะยังไมศรัทธานอกจากเขาจะรัก
เพื่อพี่นองเขาเสมือนกับท่ีเขารักตัวเขาเอง” อัลบุคอรีย ๑/ ๑๔ เลขท่ี ๑๓ )  
เชนเดียวกัน อิสลามสั่งใหเราเอาใจใสพี่นองมุสลิมในทุกสถานการณท้ังใน
ยามตกทุกข และยามมีสุข  ทานศาสนทูตกลาววา “ระหวางผูศรัทธาดวยกัน
เสมือนสิ่งกอสรางหลังหนึ่ง  ตางพึ่งพาซึ่งกันและกันเสริมสรางความ
แข็งแกรงระหวางกัน  แลวทานก็เอานิ้วมือสองขางมาสอดเขาหากัน” ( อัลบุ
คอรีย ๒/๘๖๓ เลขท่ี ๒๓๑๔ )  
อิสลามสั่งใหชวยเหลือพี่นองมุสลิมดวยกันเเละปกปองพวกเขา ในยามท่ี
พวกเขาตองการความชวยเหลือและการปกปอง  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺตรัส
ความวา ความวา : 
และถาหากพวกเขาขอใหพวกเจาชวยเหลือในเร่ืองศาสนา  ก็จําเปนแกพวก
เจาซึ่งการชวยเหลือนั้น  นอกจากในการตอตาน พวกท่ีระหวางพวกเจากับ
พวกเขามีสัญญากันอยู และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นในส่ิงท่ีพวกเจากระทํากัน”  
( อันอันฟาล ๗๒ )  
ในทางตรงขาม อิสลามไมใหมีการทรยศตอมุสลิมดวยกัน  ทานศาสนทูต
กลาววา “ไมมีผูใดซึ่งทรยศและไมใหการชวยเหลือมุสลิมในยามท่ีศักด์ิศรี
ของเขาโดนเหยียดหยาม  เกียรติแหงเขาโดนลวงเกิน นอกจากอัลลอฮฺจะ
ทรงทอดท้ิงเขาในยามท่ีเขาตองการความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  และไมมี
ผูใดซึ่งชวยเหลือมุสลิมในยามท่ีศักดิ์ศรีของเขาโดนเหยียดหยาม  เกียรติ
แหงเขาโดนลวงเกิน นอกจากอัลลอฮฺจะทรงชวยเหลือเขาในยามท่ีเขา
ตองการความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ” ( สุนันอบิดาวูด ๔/๒๗๑  เลขท่ี 
๔๘๘๔ ) . 
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ดานจริยธรรมอิสลาม 
อิสลามมาเพื่อเสริมสรางมารยาทและจริยธรรมท่ีดีงาม  ทานศาสนทูตกลาว
ความวา :  “ฉันไดถูกสงมาเพื่อเพิ่มพูนจริยธรรมท่ีดีงาม” ( อัลมุสดัดรอกฺ 
๒/๖๗๐ เลขท่ี ๔๒๒๑ )  
ไมมีมารยาทไหนท่ีดีงามนอกจากอิสลามจะสนับสนุนใหยึดเอามาปฏิบัติ  
ในทางตรงขามอิสลามไมสนับสนุนใหยึดเอามารยาทท่ีเลวทราม  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
เจา (มุฮัมมัด) จงยึดถือไวซึ่งการอภัย และจงใชใหกระทําส่ิงท่ีชอบ และจง
ผินหลัง ใหแกผูโฉดเขลาท้ังหลายเถิด ( อัลอะอฺรอฟ ๑๙๙ )  
อิสลามไดวางระเบียบการเปนอยูเพื่อใหมุสลิมนํามันมาใชในการติดตอกับ
สมาชิกท่ัวไปในสังคม  ทานศาสนทูตกลาววา “ทานจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด 
แนนอนทานจะเปนบาวท่ีภักดีตออัลลอฮฺมากท่ีสุด  ทานจงพึงพอใจกับส่ิง
ท่ีอัลลอฮฺทรงประทานมาให แนนอนทานจะเปนผูท่ีร่ํารวยท่ีสุดในบรรดา
มนุษย  ทานจงทําดีตอเพื่อนบาน  แนนอนทานจะเปนผูศรัทธาท่ีดี  ทานจง
รักเพื่อนคนอ่ืนๆเสมือนกับท่ีทานรักตัวทานเอง  แนนอนทานจะเปนมุสลิม
ท่ีดี และทานอยาหัวเราะมากจนเกินไปเพราะการหัวเราะมากเกินไปนั้นทํา
ใหหัวใจแข็งกระดาง” ( สุนันติรมีซีย ๔/ ๕๕๑ เลขท่ี ๒๓๐๕ )  
และทานศาสนทูตกลาววา มุสลิมคือ “ผูซ่ึงคนอ่ืนปลอดภัยจากล้ินของเขา
และมือของเขา   อัลมุฮาญิร คือ ผูท่ีอพยพยายเพื่อหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีอัลลอฮฺ
หาม” (อัลบุคอรีย ๑/๑๓ เลขท่ี ๑๐ )  
และทานไดกลาวความวา : “พวกทานรูไหมวาใครคือ ผู ท่ีลมละลาย ? พวก
เขากลาววา ผูท่ีลมละลายในบรรดาพวกเราคือ คนท่ีไมมีดิรฮัม ( เงิน ) และ
ไมมีสินคาใดๆ ทานจึงตอบวา ผูท่ีลมละลายในบรรดาประชาชาติของฉัน
คือ ผูท่ีในวันปรโลกการละหมาดของเขา  ซะกาต( การบริจาคทาน)  การถือ
ศีลอดของเขา  และความดีของเขา  ไดถูกมอบแกบรรดาผูท่ีถูกเขาดาวา  
กลาวหา  และทําราย  ถาความดีของเขาหมดกอนท่ีจะทดแทนไปยังพวกเขา
ได  บาปกรรมของพวกเขาก็จะถูกโยนมาท่ีเขา  แลวมันจะนําเขาไปสูไฟ
นรก” ( มุสลิม ๔/ ๑๙๙๗ เลขท่ี ๒๕๘๑ ) .  
บทบัญญัติแหงอิสลามท้ังท่ีเก่ียวของกับขอหามหรือขอสั่งใชลวนแลวแต
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เปนสิ่งท่ีมาชวยในการจัดระเบียบสังคมใหเปยมดวยความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน  รักใครและเมตตาปรานีซึ่งกันและกัน  ตอไปนี้คือตัวอยางสิ่งท่ี
เปนท่ีหามในทัศนะอิสลาม  เชน :  
 -หามต้ังภาคีตออัลลอฮฺ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงอัลลอฮฺ จะไมทรงอภัยโทษใหแกการท่ีสิ่งหนึ่งจะถูกใหมีภาคี ขึ้นแก
พระองคและพระองคทรงอภัยใหแกสิ่งอ่ืนจากนั้นสําหรับผูท่ีพระองคทรง
ประสงค และผูใดใหมีภาคีขึ้นแกอัลลอฮฺแลวแนนอนเขาก็ไดอุปโลกน
บาปกรรมอันใหญหลวงขึ้น  ( อันนิซาอฺ ๔๘ )  
 - หามไสยศาสตร  จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ ซึ่งทานศาสนทูตมุฮัมมัดกลาววา 
“พวกทานจงหลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีเปนบาปใหญ  คือ การต้ังภาคีตออัลลอฮฺ 
และไสยศาสตร” ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๑๗๕ เลขท่ี ๕๔๓๑ )  
- หามการคุกคามและการขมเหงรังแกอยางไมชอบธรรม  
กลาวคือ การขมเหงรังแกผูอ่ืนดวยวาจา หรือการกระทํา และไมชดใชสิทธิ
ท่ีไดสัญญาไว  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา แทจริงสิ่งท่ีพระเจาของฉันทรงหามนั้น คือบรรดา
สิ่งท่ีชั่วชานารังเกียจ ท้ังเปนสิ่งท่ีเปดเผยจากมันและส่ิงท่ีไมเปดเผย และส่ิง
ท่ีเปนบาป และการขมเหงรังแกโดยไมเปนธรรม( อัลอะอฺ รอฟ  ๓๓ )  
 - หามฆาเพื่อนมนุษยดวยกันโดยไมชอบธรรม  เพราะอัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
และผูใดฆาผูศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแกเขาก็คือ นรกญะฮันนัม โดย
ท่ีเขาจะอยูในนั้นตลอดกาล และอัลลอฮฺก็ทรงกร้ิวโกรธเขา และทรงละนัต
เขา และไดทรงเตรียมไวสําหรับเขาซึ่งการลงโทษอันใหญหลวง ( อันนิซาอฺ  
๙๓ )  
 ยกเวนการฆาผูอ่ืนเพราะการปกปองตัวเอง ทานศาสนทูตกลาววา “ผูใดถูก
ฆาเพื่อปกปองทรัพยสินสวนตัวของเขา  เขาคือชะฮีด ( ตายในหนทาง
ของอัลลอฮฺ)  ผูใดถูกฆาเพราะปกปองครอบครัวของเขา เลือดของเขา หรือ 
ศาสนาของเขา  เขาคือชะฮีด” ( สุนันอบีดาวูด ๔/ ๒๔๖ เลขท่ี ๔๗๗๒ )  
- หามการตัดขาดระหวางเครือญาติ   เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
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ดังนั้น หวังกันวา หากพวกเจาผินหลังให(กับการอีมานแลว)พวกเจาก็จะกอ
ความเสียหายในแผนดินและตัดความสัมพันธทางเครือญาติของพวกเจา
กระนั้นหรือ?ชนเหลานี้คือบรรดาผูท่ีอัลลอฮฺทรงสาปแชงพวกเขา ดังนั้น
พระองคจึงทรงทําใหพวกเขาหูหนวก และทรงทําใหพวกเขาตาบอด ( มุฮัม
มัด ๒๒-๒๓ )   
ทานศาสนทูตกลาววา “ผูท่ีตัดขาดความสัมพันธทางเครือญาติจะไมไดเขา
สวรรค” ( มุสลิม ๔/ ๑๙๘๑ เลขท่ี ๒๕๕๖ )  
การตัดความสัมพันธ ณ ท่ีนี้  หมายถึง ไมมีการเย่ียมเยียนพวกเขา  ไม
แสวงหาและรับรูขาวคราวความทุกขสุขของพวกเขา  แสดงความหย่ิงยโส
กับพวกเขา  ไมชวยเหลือผูดอยโอกาสและบรรดาผูยากจนในจํานวนพวก
เขา  ถาพวกเขารวยก็ไมทําดีกับพวกเขา  การบริจาคทานแกคนยากจนคือ 
ผลบุญ   การบริจาคทานแกญาติใกลชิด คือผลบุญของการบริจาค และ ผล
บุญในการติดตอทางเครือญาติดวย  ถาเขาไมสามารถชวยเหลือพวกเขา
เนื่องจากความยากจนของเขา    เขาตองพยายามฝากสลามถึงพวกเขา  ไถ
ถามขาวคราวพวกเขา  เมตตาปรานีพวกเขา  สงรอยย้ิมดีๆแกพวกเขาทุกคร้ัง
ท่ีเจอกัน  ทานศาสนทูตกลาวความวา : “พวกทานจงเชื่อมตอความสัมพันธ
ทางเครือญาติของพวกทาน   ถึงแมดวยการใหสลามก็ตาม” ( มุสนัด ๑/ 
๓๗๙ เลขท่ี ๖๕๔ )  
- หาม กระทําซินา(ผิดประเวณี ) และทุกวิธีทางท่ีนําไปสูการซินา  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และพวกเจาอยาเขาใกลการผิดประเวณีแทจริงมันเปนการลามกและทางอัน
ชั่วชา( อัลอิสรออฺ ๓๒ )  
จุดประสงคท่ีหามกระทําซินาคือ ปกปองเกียรติและศักด์ิศรีแหงมนุษย  ไม
ทําใหพวกเขาตองอับอายจากการถูกลวงเกินและถูกคุกคามเนื่องดวยการ
กระทําอันเลวทราม  และมารยาทอันสกปรก ในขณะเดียวกันก็เปนการ
ปกปองสังคมจากความสับสนปนปวน  การผสมผสานดานเชื้อสายอยางไม
เปนระบบ  ซึ่งสงผลใหเกิดปญหาตางๆอาทิ การสืบทอดมรดกของคนท่ีไม
มีสิทธิ  การผิดประเวณีระหวางพี่นองกัน  รักษาความบริสุทธิ์ของ
ประชาชาตินี้ใหหางไกลจากการกระทําอันเลวทรามท่ีสรางความสกปรกแก
สังคม  เปนตนเหตุของการแพรระบาดของโรคตางๆ  ทานศาสนทูตได
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กลาววา “โอบรรดามุฮาญิรีน(บรรดาสาวกของทานท่ีไดทุมเทในทุกดาน
เพื่ออพยพพรอมกับทาน ) หาสิ่งซึ่งถาพวกทานโดนทดสอบดวยกับมัน ฉัน
ขอใหอัลลอฮฺทรงปกปองพวกทานใหรอดพนจากมัน  ส่ิงลามกท้ังหลายจะ
ไมเกิดขึ้นในหมูชนจนกระท่ังพวกเขาจะถูกเปดเผยในสิ่งท่ีพวกเขาได
กระทํามัน  นอกจากจะมีการระบาดในหมูพวกเขาซึ่งโรคภัยและโรคติดตอ 
ซึ่งไมเคยพบเจอในสมัยชนรุนกอนๆท่ีผานมา” (สุนันอิบนิมาญะฮฺ ๒/ 
๑๓๓๒ เลขท่ี ๔๐๑๙ )  
การซินาท่ีเลวทรามท่ีสุดคือ การกระทําซินากับพี่นองดวยกัน  ทานศาสน
ทูตกลาววา  “ผูใดรวมประเวณีกับพี่นองท่ีตองหาม  พวกเจาจงฆาเขาเสีย”( 
อัลมุสดัดรอก ๔/ ๓๙๗ เลขท่ี ๘๐๕๔ ) 
- หามการลิวาฏ ( การรวมสังวาสทางทวารหนัก )  
อัลลอฮฺไดตรัสถึงเร่ืองราวท่ีเกิดกับประชาชาติของศาสนทูตลูฏ   ซึ่งความวา 
:  
ดังนั้น เมื่อพระบัญชาของเราไดมาถึง เราไดทําใหขางบนของมันเปน
ขางลาง และเราได ใหกอนหินแกรงหลนพรูลงมา(  ถูกตราเคร่ืองหมายไว 
ณ ท่ีพระเจาของทาน และมัน ไมไกลไปจากบรรดาผูอธรรม ( ฮูด ๘๒-๘๓ 
)  
หมายถึงวา  ผูใดกระทําเชนเดียวกับพวกเขา  ก็ไดรับการลงโทษจากอัลลอฮฺ
เชนเดียวกัน . 
ทานศาสนทูตกลาววา อัลลอฮฺสาปแชงบุคคล ๗ กลุมจากบาวของพระองค 
แลวทานศาสนทูตมุฮัมมัดไดกลาวตอบรับมันแดแตละคนสามคร้ังดวยกัน 
แลวทานกลาววา  โดนสาปแชง โดนสาปแชง โดนสาปแชง  ใครกระทํา
ตามท่ีชนศาสนทูตลูฏทําโดนสาปแชง  ใครรวมหญิงสตรีพรอมกับลูกสาว
เธอ(แตงงานพรอมกัน )โดนสาปแชง  ใครดาพอแมเขาแมแตสิ่งใดก็ตาม  
โดนสาปแชง ใครรวมสังวาสกับสัตวโดนสาปแชง ใครเปล่ียนขอบเขต
พื้นท่ีท่ีไดจัดแบงไปแลว  โดนสาปแชง ใครท่ีเชือดไมใชดวยนามอัลลอฮฺ  
โดนสาปแชง  ใครท่ีอางตัวเองเปนของคนอ่ืนท่ีไมใชเจานายเขา”(  อัลมุ
สดัดรอก ๔/ ๓๙๖ เลขท่ี ๘๐๕๓ ) 
ทํานองเดียวกัน  หามกระทําซิฮาค ( รวมสังวาสระหวางผูหญิงดวยกัน )  
ทานศาสนทูตกลาววา “การรวมสังวาสระหวางผูหญิงดวยกัน คือการซินา” 
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( มุสนัดอบูยุอฺลา ๑๓/ ๔๗๖ เลขท่ี ๗๔๙๑ )  
-หามกินทรัพยสมบัติของเด็กกําพรา  
เพราะการกระทําท่ีวา ถือวาละเมิดสิทธิผู ท่ีดอยกวา  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงบรรดาผู ท่ีกินทรัพยของบรรดาเด็กกําพราดวยความอธรรมนั้น 
แทจริงพวกเขากินไฟเขาไปในทองของพวกเขาตางหากและพวกเขาก็จะเขา
ไปสูเปลวเพลิง ( อันนิซาอฺ ๑๐ )  
แตอัลลอฮฺทรงยกเวนผูดูแลเด็กกําพราท่ียากจน  เพราะเขาสามารถท่ีจะเอา
ทรัพยสมบัติของเด็กกําพรามาใชได  ดวยวิธีการท่ีดี  ซึ่งถือวาเปนการ
ทดแทนสิ่งท่ีเขาไดสละตัวเพื่อเอาใจใสเด็กกําพรา  หรือไดเล้ียงดูและดูแล
พวกเขาอยางดี  ท้ังเร่ืองอาหารการกิน  เร่ืองการแตงกาย    เร่ืองการรักษา
ทรัพยสมบัติหรือลงทุนเพื่อเขา  อัลลอฮตฺรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  ซึ่งความวา 
: 
และผูใดเปนผูมั่งมีก็จงงดเวนเสีย และผูใดเปนผูยากจนก็จงกินโดยชอบ
ธรรม คร้ันเมื่อพวกเจาไดมอบทรัพยของพวกเขาใหแกพวกเขาไปแลว ก็จง
ใหมีพยานยืนยันแกพวกเขา และเพียงพอแลวท่ีอัลลอฮฺเปนผูทรงสอบสวน ( 
อันนิซาอฺ ๖ )  
- หามการเปนสักขีพยานท่ีโกหก  เพราะการกระทําแบบนี้อิสลามถือวาเปน
บาปมหันต  ทําลายสิทธิอันชอบธรรมในสังคม  เปนตนเหตุของการ
แพรกระจายของนิสัยการเอารัดเอาเปรียบและรังแกคนอ่ืน  นอกจากนี้ก็ถือ
วาเปนการทํารายท้ังสองฝาย  ฝายท่ีเปนสักขีพยานใหกับเขา กลาวคือเปน
ฝายสนับสนุนเขาใหรังแกผูอ่ืน  อีกฝายคือ ผูท่ีถูกรังแกและโดนยึดสิทธิโดย
ไมชอบธรรม  ทานศาสนทูตกลาววา “พวกทานอยากทราบไหม  หากฉันจะ
บอกพวกทาน เก่ียวกับสิ่งท่ีเปนบาปมหันต ? พวกเราตอบวา แนนอน โอ
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ทานไดตอบวา : การต้ังภาคีตออัลลอฮฺ การทรยศ
ตอพอแม  ในขณะท่ีทานยืนอยูแลวนั่ง  แลวทานกลาวตอวา พึงรูเถิดวา ( 
สาม ) การพูดเท็จ  การเปนสักขีพยานท่ีเท็จ  ทานกลาวแบบนั้นเร่ือยๆ 
จนกระท่ังฉันกลาววา  ทานไมหยุด”( อัลบุคอรีย ๕/๒๒๒๙ เลขท่ี ๕๖๓๑ )   
- หามเลนพนันนานาชนิด  เพราะการพนันคือ การทําลายพลังมนุษยและ
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ทรัพยสมบัติตองสูญเสียไป  สรางความเสียหายกับสังคมและสมาชิกใน
สังคม อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย! ท่ีจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตว
บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน 
ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสียเพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ ( 
อัลมาอิดะฮฺ ๙๐ )  
ถึงแมวาผูเลนพนันจะมีกําไรมากมายแตก็ถือวา เขาไดกินเงินทองคนอ่ืน
โดยไมชอบธรรม  บางคร้ังชัยชนะของเขาแตละคร้ังเปนตัวการท่ีจะชักชวน
เขาใหแสวงหาทุกวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งการชัยชนะคร้ังตอไป  เขาอาจจะ
ใชวิธีการฉอโกงและหลอกลวงคนอ่ืนตลอด   ถาเขาขาดทุนก็แสดงวาเขา
กําลังทําลายทรัพยสมบัติสวนตัว  หรือเขาไดใชมันไปในแนวทางท่ีไรสาระ  
ซึ่งบางคร้ังสถานการณก็บังคับใหเขาตองลักขโมยทรัพยสินของคนอ่ืน
เนื่องจากหมดทรัพยสมบัติท่ีเขาเคยมีอยูในมือ เพราะความตองการของเขา
คือ การกลับมาเลนอีกคร้ังเพื่อใหไดชัยชนะดังท่ีเคยไดรับ 
 -หามปลนหรือจ้ีทรัพยสมบัติของผูอ่ืนในระหวางทางหรือ ปลนฆาผูอ่ืน  
หรือ สรางความหวาดกลัวแกผูคนท่ีเดินทางไปมา  เพราะการกระทําแบบนี้
ถือวา ทําลายความสงบสุขของสังคมและสมาชิกในสังคม อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงการตอบแทนแกบรรดาผูท่ีทําสงครามตออัลลอฮ และศาสนทูตของ
พระองค และพยายามบอนทําลายในแผนดิน นั้นก็คือการท่ีพวกเขาจะถูก
ฆา หรือถูกตรึงบนไมกางเขน หรือมือของพวกเขาและเทาของพวกเขาจะ
ถูกตัดสลับขาง หรือถูกเนรเทศออกไปจากแผนดิน นั้นก็คือพวกเขาจะ
ไดรับความอัปยศในโลกนี้ และจะไดรับการลงโทษอันใหญหลวงใน
ปรโลก ( อัลมาอิดะฮฺ ๓๓ )  
ผูใดมีความผิดเพราะการกระทําดังกลาว  เขาจําตองไดรับโทษตามความ
เหมาะสม  รายงานโดยอิบนิอับบาส กลาววา “โทษของคนท่ีจ้ีปลนคนอ่ืน
ถามีการปลนรวมท้ังการยึดเอาทรัพยสินสวนตัวของผูถูกปลน  คือ พวกเขา
จะถูกฆาและโดนตรึงบนไมกางเขน   ถาพวกเขาฆาคนแตไมยึดเอาทรัพย
สมบัติ  พวกเขาจะถูกฆาอยางเดียว ไมถูกตรึง  ถาพวกเขาแคยึดเอาเงินและ
ทรัพยสินอยางเดียว มือของพวกเขาและเทาของพวกเขาจะถูกตัดสลับขาง  
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ถาพวกเขาทําใหคนเดินผานไปมาหวาดกลัว แตไมยึดเอาทรัพยของคนอ่ืน 
พวกเขาจะถูกเนรเทศออกจากแผนดิน” ( สุนันอัลบัยฮะกีย อัลกุบรอย เลขท่ี 
๑๗๐๙๐ )  
-หามสาบานฆอมุส ( เท็จและชั่วราย ) หมายถึง การสาบานตนแบบแกลง
พูดเท็จเพื่อหวังเอาเปรียบคนอ่ืนหรือยึดสิทธิคนอ่ืนอยางไมชอบธรรม  ได
ชื่อวาฆอมุส เพราะมันทําใหเจาตัวตองท่ิมหัวลงไปในนรก  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
แทจริงบรรดาผูท่ีนําสัญญาของอัลลอฮและการสาบานของพวกเขาไปขาย
ดวยราคาอันเล็กนอยนั้นชนเหลานี้แหละไมมีสวนไดใด ๆ แกพวกเขาใน
ปรโลก และอัลลอฮจะไมทรงพูดแกพวกเขา และจะไมทรงมองดูพวกเขา
ในวันกิยามะฮ และท้ังจะไมทําใหพวกเขาสะอาดดวย และพวกเขาจะไดรับ
โทษอันเจ็บแสบ ( อาละอิมรอน ๗๗ )  
ทานศาสนทูตไดกลาววา “ผูใดไดยึดเอาสิทธิของคนอ่ืนดวยการสาบานตน
ท่ีชั่วราย  เขาเปนชาวนรก   ชายคนหน่ึงถามวา ถึงแมส่ิงท่ีเขาไดรับไป แค
นิดเดียวเทานั้นหรือ โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ? ทานตอบวา ถึงแมขนาดก่ิง
รากไมอะรอกก็ตาม” 
-หามฆาตัวเอง  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน     ความวา :  
และจงอยาฆาตัวของพวกเจาเอง แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเมตตาตอพวกเจา
เสมอ ( อันนิซาอฺ ๒๙ )   
ทานศาสนทูตกลาววา “ผูใดฆาตัวเองดวยสิ่งใด เขาจะไดรับการลงโทษดวย
สิ่งนั้นในวันปรโลก”( มุสลิม ๑/๑๐๔ เลขท่ี ๑๑๐ )   
- หามโกหก หลอกลวง ฉอโกง  ผิดสัญญา  หรือไมรับผิดชอบตามท่ีได
สัญญาไว อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :   
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ! จงอยาทุจริต ตออัลลอฮฺ และศาสนทูตอัลลอฮฺ 
และจงอยาทุจริตตอบรรดาของฝากของพวกเจา โดยท่ีพวกเจารูกันอยู  ( อัล
อันฟาล ๒๗ )  
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺไดกลาวความวา : “ส่ีประการถาผูใดมีสวนหนึ่ง
ของมันถือวาเปนคนมุนาฟก( กลับกลอก ) อยางแทจริง  จนกวาเขาจะท้ิง
มันเสีย  เมื่อใดท่ีมอบหนาท่ีใหเขารักษาไวเขาจะทรยศ  เมื่อใดท่ีเขาพูดเขา
จะโกหก  และเมื่อใดท่ีเขาสัญญา เขาจะผิดสัญญา  และเมื่อใดท่ีเขาทะเลาะ 
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เขาจะแสดงความชั่วราย” ( อัลบุคอรีย ๑/๒๑ เลขท่ี ๓๔ ) เชนกันรายงาน
โดยมุสลิม ซึ่งความวา : “แมวาเขาไดละหมาด  ถือศีลอด  และอางวาเขาเปน
มุสลิมแลว” ( มุสลิม ๑/๗๘ )  
-หามตัดขาดความสัมพันธและอิจฉาระหวางสมาชิกในสังคมมุสลิม เพราะ
ทานศาสนทูตกลาววา พวกเจาอยาทะเลาะและสรางความบาดหมางระหวาง
กัน  และอยาอิจฉาตอกัน  อยาวางแผนเพื่อกอประทุษรายกัน  พวกเจาจง
เปนบาวของอัลลอฮฺท่ีรักใครกัน ไมเปนการอนุญาตใหมุสลิมทอดท้ิงกันไม
ไปหาสูกันในเวลามากกวาสามวัน” ( มุสลิม ๔/ ๑๙๘๓ เลขท่ี ๒๕๕๙ )  
ทานศาสนทูตของเราไดอธิบายถึงผลรายท่ีจะตามมาเนื่องจากการกระทํา
ดังกลาว ความวา : “จงหลีกเล่ียงการอิจฉาตอกัน  แทจริงแลวการอิจฉานั้น 
จะกลืนกินความดีงามเหมือนกับเปลวไฟท่ีเผากินไมฟนหรือ ตนหญา” 
 ( สุนันอบีดาวูด ๔/ ๒๗๖ เลขท่ี ๔๙๐๓ )  
- หามการสาปแชง และดาทอผูอ่ืน เพราะทานศาสนทูตกลาววา  “ผูศรัทธา
จะไมสาปแชง  ไมดาทอ  ไมเปนคนท่ีทําชั่ว  ไมเปนคนท่ีปากราย” ( มุ
สนัดอิมามอะฮฺมัด ๑/ ๔๑๖ เลขท่ี ๓๙๔๘ ) 
แมกระท่ังกับเหลาศัตรูก็ไมควรใชวาจาท่ีไมสุภาพ รายงานโดยอบูฮุร็อย
เราะฮฺ ทานกลาววา ไดมีคนกลาวแกทานศาสนทูตวา  “โอทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ ทานจงสาปแชงบรรดาพวกมุชริกีน( พวกท่ีต้ังภาคีตออัลลอฮฺ
และบรรดาผู ท่ีปฏิเสธอัลลอฮฺ )เถิด  ทานตอบวา : ฉันไมไดถูกสงเพื่อ
สาปแชง  แทจริงแลวฉันถูกสงมาเพื่อความเมตตา”( มุสลิม ๔/ ๒๐๐๖ เลขท่ี 
๒๕๙๙ )  
- หามมีนิสัยโลภและตระหนี่ เพราะอิสลามถือวา ทรัพยสมบัติเปนสิทธิ
ของอัลลอฮฺเทานั้น  พระองคไดมอบใหกับมนุษยเพียงแคใหมนุษยรักษามัน
และรับผิดชอบโดยอนุญาตใหใชจายเพื่อสวนตัวและเพื่อคนอ่ืนๆท่ีเขาดูแล  
และใหเขาบริจาคมันเพื่อชวยเหลือคนยากไร  ทานศาสนทูตกลาววา ผูท่ี
เอ้ือเฟอ อยูใกลอัลลอฮฺ  ใกลสวนสวรรค  ใกลผูคนท่ัวไป  หางไกลจากไฟ
นรก  ผูท่ีตระหนี่หางไกลจากอัลลอฮฺ  หางไกลจากสวนสวรรค  หางไกล
จากผูคน  ใกลไฟนรก  และสําหรับผูท่ีโงเขลา แตเอ้ือเฟอเปนท่ีรักใคร
ของอัลลอฮฺมากกวาผูท่ีกระทําอิบาดะฮฺ ( งานตางๆท่ีแสดงถึงความภักดี
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ตออัลลอฮฺ ) แตตระหนี่” ( สุนันติรมีซีย ๔/ ๓๔๒ เลขท่ี ๑๙๖๑ )  
 
ทานศาสนของทูตอัลลอฮฺ ไดชี้แจงถึงผลเสียของนิสัยตระหนี่และโลภใน
สังคม ซึ่งทานกลาวความวา : “พวกทานจงละอายตอการรังแกผูอ่ืนเถิด 
เพราะการรังแกในโลกนี้คือความมืดมนในวันปรโลก  พวกเจาจงละอายตอ
ความโลภเพราะมันไดทําลายชนกอนๆมาแลว  ผลักดันใหพวกเขาฆาฟน
และนองเลือดระหวางกัน  และพวกเขาไดละเมิดสิ่งท่ีอัลลอฮฺหามไว”  
(มุสลิม ๔/๑๙๙๖ เลขท่ี ๒๕๗๘ ) 
อิสลามถือวา คนท่ีร่ํารวยมีฐานะเเละมีความสามารถท่ีจะใหการชวยเหลือพี่
นองซึ่งตกทุกขไดยากเเตไมยอมใหการชวยเหลือเพื่อใหพวกเขาพนจาก
ความทุกขเเละความเจ็บปวดดังกลาว  อิสลามถือวา พวกเขาเหลานั้นมี
ขอบกพรองเเละหางไกลจากรัศมีแหงการศรัทธา   เพราะทานศาสนทูต
กลาวความวา :  สองบุคลิกภาพดวยกัน ท่ีจะไมรวมตัวในเวลาเดียวกันใน
หัวอกของผูศรัทธา คือ การตระหนี่ เเละการมีมารยาทท่ีเลวทราม.( สุนันตีร
มีซี ๔/๓๔๓ เลขท่ี ๑๙๖๒ )    
-อิสลามเตือน  ใหระวังนิสัยฟุมเฟอย และใชจายในทางท่ีไรสาระ  เพราะ
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงใหสิทธิแกญาติท่ีใกลชิด และผูขัดสน และผูเดินทาง และอยา
สุรุยสุรายอยางฟุมเฟอย27.แทจริง บรรดาผูสุรุยสุรายนั้นเปนพวกพองของ
เหลาชัยฏอน และชัยฏอนนั้นเนรคุณตอพระเจาของมัน  แทจริงบรรดาผู
สุรุยสุรายนั้นเปนพวกพองของเหลาชัยฏอน และชัยฏอนนั้นเนรคุณตอพระ
เจาของมัน. 
( บทอิสรออฺ โองการท่ี๒๖-๒๗ )  
ทานศาสนทูตกลาวความวา :  เเทจริงเเลวอัลลอฮฺหามการอกตัญูตอพอเเม  
หามในสิ่งท่ีเขาไมมีสิทธิเเละการขอในสิ่งท่ีเขาไมมีสิทธิ    การฆาลูกผูหญิง   
เเละอัลลอฮฺทรงเกลียดชังการบอกเลาโดยไมรูความจริง  การไตถามเกิน
ขอบเขต  เเละการใชจายทรัพยสินอยางไรสาระ  ( มุสลิม ๒/ ๘๔๘ เลขท่ี 
๒๒๗๗ )   
  หามคล่ังไคลในเร่ืองศาสนา จนเลยขอบเขตของมัน  เพราะอัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  



 

 

154 
อัลลอฮทรงประสงคใหมีความสะดวกแกพวกเจา และไมทรงใหมีความ
ลําบากแกพวกเจา( บทอัลบะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี ๑๘๕ )  
ทานศาสนทูตกลาวความวา : เเทจริงเเลวศาสนาคือ ความสะดวกงาย  ไมมี
ผูใดคล่ังไคลในศาสนานอกจากศาสนาจะบังคับเขาเอง  ฉะนั้นพวกคุณจง
ชักชวนซึ่งกันเเละกันเพื่อความถูกตองเเละเขาใกลกับสัจธรรม  พวกเจาจง
บอกเลาขาวดีกัน  เเละจงหาเวลายามเชาตรูเพื่อปฏิบัติอามาล  รวมท้ัง
ชวงเวลาเย็นๆ  เเละสวนหนึ่งของกลางคืน . (มุสลิม ๑/๒๓ เลขท่ี ๓๙ )  
 หามมีนิสัยหย่ิงยโส โออวด เเละดูเเคลนผูอ่ืน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และเจาอยาหันแกม (ใบหนา) ของเจาใหแกผูคนอยางยะโส และอยาเดินไป
ตามแผนดินอยางไรมรรยาท แทจริง อัลลอฮฺ มิทรงชอบทุกผูหย่ิงจองหอง 
และผูคุยโวโออวด” และเจาจงกาวเทาของเจาพอประมาณ และจงลดเสียง
ของเจาลง  แทจริง เสียงท่ีนาเกลียดย่ิงคือเสียง(รอง) ของลา .    ( บทลุกมาน 
โองการ๑๘-๑๙ ) 
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ไดกลาวถึงนิสัยท่ีเยอหย่ิงยโส วา ผูซ่ึงในหัวใจของ
เขามีความหย่ิงยโส เเมเเตเเคละอองธุลีก็จะไมไดเขาสวรรค  ชายคนหนึ่ง
ถามวา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  ผูชายเขาตองการใหเสื้อของเขาดูสวย  รอง
เทาดูสวย  ทานกลาววา เเทจริงเเลว อัลลอฮฺดูดี พระองคชอบส่ิงท่ีดูดีเเละ
สวยงาม  การเยอหย่ิงคือ การไมยอมรับสัจธรรม  เเละดูถูกเพื่อนมนุษย
ดวยกัน  . ( มุสลิม  ๑/๙๓ เลขท่ี ๙๑ )  
ทานไดกลาวถึงคนท่ีชอบโออวดเเละเดินตอหนาผูอ่ืนอยางโอหัง ความวา : 
ผูใดลากเสื้อเขาอยางโอหัง  อัลลอฮฺจะไมมองหนาเขาในวันปรโลก  
( อัลบุคอรีย ๓/ ๑๓๔๐เลขท่ี ๓๔๖๕ )   
  หามสอดรูสอดเห็นเร่ืองราวเเละพิจารณาความผิดของผูอ่ืน  รวมท้ัง
กลาวหาเเละนินทาพวกเขา  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
โอศรัทธาชนท้ังหลาย! พวกเจาจงปลีกตัวใหพนจากสวนใหญของการ
สงสัย  แทจริงการสงสัยบางอยางนั้นเปนบาป  และพวกเจาอยาสอดแนม  
และบางคนในหมูพวกเจาอยานินทาซึ่งกันและกัน  คนหนึ่งในหมูพวกเจา
นั้นชอบท่ีจะกินเนื้อพี่นองของเขาท่ีตายไปแลวกระนั้นหรือ? พวกเจายอม
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เกลียดมัน  และจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอภัยโทษ 
ผูทรงเมตตาเสมอ(บทอัลฮุจญรอต โองการท่ี ๑๒ )   
ทานศาสนทูตกลาวความวา :  พวกคุณรูไหมวาอะไรคือการนินทา?   พวก
เขากลาววา อัลลอฮฺเเละศาสนทูตของพระองคเทานั้นท่ีรอบรูดี  ทานตอบวา 
การนินทาคือการกลาวถึงเพื่อนของคุณ ซ่ึงถาเขาไดยิน เขาจะโกรธกร้ิว  มี
คนถามวา เเลวทานไมเห็นดอกหรือหากเพื่อนของฉันมีส่ิงตามท่ีฉันวาเขา
จริง ?   ทานตอบวา ถาเขามีสิ่งตามท่ีเจาวาจริง  เเสดงวาเจาไดนินทาเขา  
เเละถาไมมีจริงตามท่ีเจาวา เเสดงวาเจาไดกลาวหาเขา . (มุสลิม ๔/๒๐๐๑
เลขท่ี ๒๕๘๙ )  
เเละอิสลามสั่งหามไมใหเเอบฟงการพูดคุยของผูอ่ืนโดยท่ีเจาตัวไมอนุญาต 
เพราะทานศาสนทูตกลาวความวา : ใครเเอบฟงการพูดคุยของชนกลุมหนึ่ง
โดยท่ีพวกเขาไมปรารถนาหรือพวกเขาพยายามหลีกหนีไมใหเขาฟง  ในวัน
ปรโลกจะถูกเทตะก่ัวเลวเขาในหูของเขา (อัลบุคอรีย ๖/๒๕๘๑ เลขท่ี
๖๖๓๕ )  
 หามดีใจในความลมเหลวของผูอ่ืน หรือดีใจในความเคราะหรายของ
ผูอ่ืน  เพราะทานศาสนทูตกลาวความวา : อยาเเสดงความรูสึกดีใจเมื่อพี่นอง
ของคุณไดรับเคราะหราย  เพราะอัลลอฮฺจะทรงเมตตาตอเขา เเลวกลับ
ทดสอบคุณเเทน ( สุนันอัตตีรมีซี ๔/ ๖๖๒ เลขท่ี ๒๕๐๖ )  
 หามยุงเก่ียวเร่ืองผูอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับตัวเองหรือไมใหผลดีเเกตนเอง  
เพราะทานศาสนทูตกลาวความวา :  เเทจริงเเลว สวนหนึ่งของความดีใน
อิสลามคือ การท่ีคนใดคนหนึ่งละท้ิงสิ่งท่ีไรประโยชนตอตัวเขา  ( เศาะฮีฮฺ 
อิบนิฮิบบาน ๑/๔๖๖ เลขท่ี ๒๒๙ )  
 หามเรียกผูอ่ืนดวยฉายาท่ีเขาไมชอบ หรือตําหนิผูอ่ืนไมวาจะดวยวาจา 
หรือการกระทํา หรือดวยสัญญาณใดๆ  อยาดูถูกเเละดูเเคลนผูอ่ืน  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โอศรัทธาชนท้ังหลาย! ชนกลุมหนึ่งอยาไดเยาะเยยชนอีกกลุมหนึ่ง บางที
ชนกลุมท่ีถูกเยาะเยยนั้นจะดีกวาชนกลุมท่ีเยาะเยย และสตรีกลุมหนึ่งอยาได
เยาะเยยจะดีกวากลุมท่ีเยาะเยย และพวกเจาอยาไดตําหนิตัวของพวกเจาเอง 
และอยาไดเรียกกันดวยฉายาท่ีไมชอบ( อัลฮุจญรอต โองการท่ี๑๑ )   
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 หามการตัดสินคดีเเบบเลวทราม เพราะผูพิพากษาในทัศนะอิสลามคือ
บุคคลท่ีปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ  หรือทําตามคําส่ังของพระองค  
เขาคือ ผูปฏิบัติมิใชผูออกคําสั่งหรือผูออกกฎหมายของตัวเอง  เมื่อใดท่ีพวก
เขาไมมีสัจธรรมในการตัดสิน ถือวาเปนผูท่ีไมมีความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมาย  ทานศาสนทูตกลาวความวา : ผูตัดสินสองคนจะตกนรก  
สวนผูตัดสินหนึ่งคนจะเขาสวรรค  กลาวคือ ผูตัดสินคนหนึ่งท่ีตัดสินดวย
สัจธรรม เขาจึงเขาสวรรค  ผูตัดสินคนหนึ่งซ่ึงตัดสินดวยอธรรม เขาจึงเขา
นรกไป  เเละอีกคนซึ่งตัดสินดวยความโงเขลา  เขาจึงเขานรกเหมือนกัน  
บรรดาสาวกถามวา  ผูตัดสินท่ีโงเขลาเขาผิดอะไรจึงไดเขานรก  ทานตอบ
วา ความผิดของเขาคือ เขาจะไมเปนผูตัดสินจนกวาเขาจะมีความรู  ( อัลมุ
สตัดรอก ๔/ ๑๐๒  )  
 หามมีนิสัยเงียบเฉยหรือไมหวงเเหนตอภรรยาของตนเอง  เเละยินยอม
กับการมีชูของเธอ  ทานศาสนทูตกลาวความวา : บุคคลสามกลุมซ่ึงอัลลอฮฺ
จะไมมองหนาพวกเขาเลยในวันปรโลก  คือ ผูท่ีอกตัญูตอพอเเมของเขา  
ผูหญิงท่ีเปล่ียนเพศเปนชาย  เเละผูมีนิสัยดัยยูส ( ไมหวงเเหนภรรยาตนเอง 
เเละเงียบเฉยกับการมีชูของเธอ ) ...( สุนันอันนสาอี ๕/ ๘๐ )   
 หามผูชายเลียนเเบบผูหญิง หรือผูหญิงเลียนเเบบผูชาย  รายงานจากอิบนิ
อับบาส – ขอความสันติจงมีแดทานท้ังสอง – กลาววา : ทานศาสนทูตมุฮัม
มัดไดสาปเเชงเหลาผูชายท่ีเลียนเเบบเหลาผูหญิง  เเละเหลาผูหญิงท่ีเลียน
เเบบเหลาผูชาย . ( อัลบุคอรีย ๕/๒๒๐๗ เลขท่ี ๕๕๔๖ )  
  หามพูดดวยการลําเลิก (ทวงบุญคุณ) สิ่งท่ีไดใหไปกับคนอ่ืนหรือ
อวดอางความดีของตัวเองท่ีไดทําไปเพื่อคนอ่ืน  เพราะทานศาสนทูตอัล
ลอฮฺกลาวความวา :  พวกเจาจงหางไกลจากการลําเลิกความดี เพราะมันจะ
ทําใหมวลการสรรเสริญของคนอ่ืนท่ีมีตอพวกเจาไรผล เเละทําใหผลบุญ
ของความดีนั้นจางหายไป เเลวทานอานโองการอัลลอฮฺ    ความวา : 
บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ! จงอยาใหบรรดาทานของพวกเจาไรผล ดวยการ
ลําเลิก และการกอความเดือดรอน 
 หามทวงคืนสิ่งท่ีไดมอบใหกับคนอ่ืน ทานศาสนทูตกลาวความวา : คน
ท่ีขอของท่ีมอบไปกลับคืน เหมือนสุนัขตัวหนึ่งท่ีอาเจียนออกมาเเลวกลืน
เขาไปอีก . ( อัลบุคอรีย ๒/๙๑๕ เลขท่ี ๒๔๔๙ )  



 

 

157 
 หามนินทาใสรายคนอ่ืน  เเละสําหรับใครท่ีนินทาใสรายคนอ่ืนมีโทษ
มหันต อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ทานศาสนทูตกลาวความวา :ผูท่ีนินทาใสรายคนอ่ืนจะไมไดเขาสวรรค  
(มุสลิม ๑/๑๐๑ เลขท่ี ๑๐๕ )  
การนินทาเเละตระเวนไปในสังคมเพื่อใสรายคนอ่ืนคือตนเหตุท่ีทําใหเกิด
การทะเลาะเบาะเเวงกัน  มีเร่ืองบาดหมางใจกันในสังคม  ตอไปก็ตางคน
ตางไมเขาใกลกัน  เหลานี้คือสิ่งท่ีทานศาสนทูตอัลลอฮฺทรงหามปราม ดัง
ปรากฏในวจนะของทานความวา : : ไมเปนการอนุญาตเเกมุสลิมท่ีจะตัด
ความสัมพันธกับพี่นองของเขาเกินกวาสามคืน  ท้ังสองเจอกันเเลวหันหลัง
ตอกัน  ผู ท่ีดี ท่ีสุดจากท้ังสองคือผู ท่ี เ ร่ิมใหสลามกอน .  ( อัลบุคอรีย 
๕/๒๒๕๖ เลขท่ี ๕๗๒๗ )  
สิ่งท่ีจะตามมาคือ ตางคนตางสงสัยซึ่งกันเเละกัน  เเตละคนอยากจะสืบหา
ขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น  เชนนี้ถือวาเขาไดละเมิดขอหามซึ่งอัลลอฮฺไมทรง
โปรดปราน  อัลลอฮฺ ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โอศรัทธาชนท้ังหลาย! พวกเจาจงปลีกตัวใหพนจากสวนใหญของการ
สงสัย  แทจริงการสงสัยบางอยางนั้นเปนบาป  และพวกเจาอยาสอดแนม  
และบางคนในหมูพวกเจาอยานินทาซึ่งกันและกัน( อัลฮุจญรอด ๑๒ ) 
 หามรังเเกผูท่ีดอยกวา  ไมวาเขาจะออนเเอดานรางกายเฉกเชน คนปวย  
คนชรา  คนสูงอายุ  หรือออนเเอดานฐานะการเงิน เฉกเชนคนยากจน  คน
ยากไร  หรือบุคคลใกลตัวเขาท่ีคอยรับใชเขา  ท้ังนี้ ก็ เพราะตองการ
เสริมสรางสังคมใหปรองดองกัน  มีความเปนหนึ่งเดียวกัน  ผูกพันซึ่ง
กันเเละกัน  มีเมตตาตอกัน  รักใครระหวางกัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอยาใหมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับ
พระองค และจงทําดีตอผูบังเกิดเกลาท้ังสองและตอผูเปนญาติท่ีใกลชิด 
และเด็กกําพราและผูขัดสน และเพื่อนบานใกลเคียงและเพื่อนท่ีหางไกล 
และเพื่อนเคียงขาง และผูเดินทาง และผูท่ีมือขวาของพวกเจาครอบครอง 
แทจริงอัลลอฮฺ ไมทรงชอบผูยะโส ผูโออวด( อันนิซาอฺ ๓๖ )  
วันหนึ่งทานศาสนทูตอัลลอฮฺไดเรียกหาคนรับใชของทานในขณะท่ีมือทาน
กําลังถือไมเรียว  เเตเขากลับมาหาทานชาหนอย  ทานกลาววา ถาฉันไมกลัว
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กิศอศฺ ( กิศอศ คือ ลงโทษดวยการประหารชีวิตผูกระทําผิด )  ฉันคงจะตีเจา
ดวยไมเรียวอันนี้เเน  ( มุสนัด อะบียุอฺลา ๑๒/๓๖๐เลขท่ี ๖๙๒๘ )  
 หามทํารายคนอ่ืนดวยการวะเศียะฮฺ ( ส่ังเสียกอนตาย ) เชน กลาววา ฉัน
วะเศียะฮฺวา ฉันมีหนี้ท่ีตองชดใช  เเตตามความเปนจริงเเลวไมมี   เพียง
เพราะตองการสรางความเสียหายเเกผูสืบทอดมรดกเทานั้น  เปนตน อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
ท้ังนี้หลังจากพินัยกรรมท่ีถูกสั่งเสียไวหรือหลังจากหนี้สินโดยมิใชสิ่งท่ี
นํามาซึ่งผลรายใดๆ เปนคําสั่งท่ีมาจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูผู
ทรงหนักแนน ( อันนิซาอฺ ๑๒ ) 
 
ประเภทของอาหาร  เคร่ืองดืม่  เเละเคร่ืองเเตงกายที่ตองหามในอิสลาม :  
 หามดื่มสิ่งมึนเมา เเละสิ่งอ่ืนท่ีทําใหเกิดอาการมึนเมา ซึ่งหมายความ
รวมถึงอาหาร  เคร่ืองดื่ม  สิ่งสูบดม  หรือฉีดเขาไปในรางกาย  อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
 ผู ศรัทธาท้ังหลาย! ท่ีจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตว
บูชายัญ และการเสี่ยงต้ิวนั้นเปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน 
ดังนั้นพวกเจาจงหางไกลจากมันเสียเพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ   ท่ี
จริงชัยฏอนน้ัน เพียงตองการท่ีจะใหเกิดการเปนศัตรูกันและการเกลียดชัง
กันระหวางพวกเจา ในสุราและการพนันเทานั้น และมันจะหันเหพวกเจา
ออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮ และการละหมาดแลวพวกเจาจะยุติใหม ( อัล
มาอีดะฮฺ ๙๐-๙๑ )  
เพื่อเปนการปองกันท่ีตนเหตุ อิสลามจึงสั่งหามเขาใกลสิ่งเหลานี้ เเละสิ่งอ่ืน
ท่ีเขากับความหมายท่ีวานี้ รวมท้ังยาเสพติดดวย  ทานศาสนทูตกลาวความ
วา : อัลลอฮฺสาปเเชงสุรา  เเละผูท่ีเก่ียวของกับสุรา ซ่ึงหมายความรวมถึง ผู
ดื่ม ผูผลิต ผูสั่งใหผลิต ผูนําพาหรือขนสง ผูสั่งใหขนสง ผูขาย  ผูซื้อ ผูท่ี
ไดรับผลกําไรหรือประโยชนจากสุราเหลานี้  ( อัลมุสดัดรอก ๒/ ๓๗ เลขท่ี 
๒๒๓๕ )  
ดวยบทบัญญัติขางตน อิสลามถือวาเปนเเนวทางหนึ่งในการท่ีจะปองกัน 
มันสมองเเละสติปญญาอันล้ําคาของมนุษยไมใหถูกทําลายหรือเสื่อมเสีย 
จนกระท้ังเกิดผลเสียจากการกระทําของพวกเขา   บทบัญญัตินี้ถือวาอิสลาม
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ไดยกระดับความเปนอยูของมนุษย  ไมปลอยปละละเลยพวกเขาจนกระท้ัง
ตองตกเปนพวกท่ีไมมีสติปญญาดังเชนสัตวท่ีไรซ่ึงความคิดไตรตรอง  เเน
นอนวาผูท่ีติดยาเสพติดเเละสุราปกติเเลวจะขวนขวายหาวิธีการเพื่อใหไดมา
ซึ่งการเสพยาหรือดื่มสุรา  เเมจะตองลักขโมยหรือฆาผู อ่ืนก็ตาม  หรือ
มากกวานั้นเขาอาจกระทําสิ่งตองหามตางๆ ท่ีขวางหนา  เชนนี้เเหละท่ี
อิสลามเรียกบาปกรรมมหันต.       
 หามกินเนื้อสัตวท่ีตายกอนเชือด เเละหมู  ท้ังหมดนั้นอัลลอฮฺทรงหาม
ในโองการอัลลอฮฺ ความวา : 
ไดถูกหามแกพวกเจา แลว ซึ่งสัตวท่ีตายเอง และเลือด และเนื้อสุกร และ
สัตวท่ีถูกเปลงนามอ่ืนจากอัลลอฮ ท่ีมัน (ขณะเชือด) และสัตวท่ีถูกรัดคอ
ตาย และสัตวท่ีถูกตีตาย และสัตวท่ีตกเหวตายและสัตวท่ีถูกขวิดตาย และ
สัตวท่ีสัตวรายกัดกิน นอกจากท่ีพวกเจาเชือดกัน และสัตวท่ีถูกเชือดบน
แทนหินบูชา และการท่ีพวกเจาเสี่ยงทายดวยไมต้ิว เหลานั้นเปนการละเมิด 
( อัลมาอิดะฮฺ ๓ )   
เชนเดียวกัน อิสลามหามการเชือดสัตวโดยไมกลาวนามอัลลอฮฺอยางเจตนา 
หรือการเชือดท่ีกลาวนามอ่ืนเเทนนามอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
และ พวกเจาจงอยาบริโภคจากสิ่งท่ีพระนามของอัลลอฮมิไดถูกกลาวบน
มัน และแทจริงมัน(เปนการละเมิดแนๆ และแทจริงบรรดาชัยฏอนนั้นจะ
กระซิบกระซาบแกบรรดาสหายของมัน เพื่อพวกเขาจะไดโตเถียงกับพวก
เจา และถาหากพวกเจาเชื่อฟงพวกเขา แนนอนพวกเจาก็เปนผูใหมีภาคีขึ้น ( 
อัลอันอาม ๑๒๑ )  
 หามกินเนื้อสัตวท่ีมีสัญชาตญาณดุราย  เชน สิงโต  เสือ  หมาปา เปนตน  
และนกบางชนิดท่ีมีกรงเล็บ เชน เหย่ียว เเละนกอินทรีย เปนตน 
  หามเเสวงหาทุกสิ่งท่ีทําลายสุขภาพรางกายอยางเห็นไดชัด  ท้ังอาหาร  
เคร่ืองดื่ม  ส่ิงมึนเมาตางๆ เเละสิ่งอ่ืนๆ ท่ีทําลายสุขภาพ  เชน บุหร่ี เปนตน 
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
และจงอยาฆาตัวของพวกเจาเอง แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเมตตาตอพวกเจา
เสมอ ( อันนิสาอฺ 29 ) 
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   หามสุภาพบุรุษสวมใสเสื้อผาท่ีผลิตจากไหมเเละทอง  เเตอนุญาตให
สุภาพสตรีสวมใสได      ทานศาสนทูตกลาวความวา  :  อนุญาตให
ประชาชาติของฉันท่ีเปนสตรีสวมใสไหมเเละทอง เเตไมเปนการอนุญาต
สําหรับพวกผูชาย  ( มัสนัดอิมาม อะฮฺมัด ๔/ ๔๐๗ เลขท่ี ๑๙๖๖๒ ) 
 
อิสลามสนับสนุนใหปฏิบัติ  ดังนี้ :  
 ความยุติธรรม  ท้ังดานวาจาเเละการกระทํา อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอาน ความวา : 
 แทจริงอัลลอฮทรงใชใหรักษาความยุติธรรมและทําดี และการบริจาคแก
ญาติใกลชิดและใหละเวนจากการทําลามกและการชั่วชา และการอธรรม 
พระองคทรงตักเตือนพวกเจาเพื่อพวกเจาจักไดรําลึก(อันนะฮฺลุ 90 ) 
ความยุติธรรมเปนสิ่งจําเปนสําหรับบุคคลใกลชิดเเละบุคคลไกลหาง  
เนื่องจากโองการอัลลอฮฺ  ซึ่งความวา :  
ความยุติธรรมตองเสมอตนเสมอปลายกับทุกคน ท้ังมุสลิมเเละไมใชมุสลิม 
ท้ังในยามท่ีจิตใจปกติสุขหรือในยามท่ีจิตใจเรารอนดวยความโกรธแคน  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย ! จงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีดวยดีเพื่ออัลลอฮ เปนพยานดวย
ความเท่ียงธรรมและจงอยาใหการเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ทําใหพวกเจา
ไมยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเปนสิ่งท่ีใกลกับความยําเกรงย่ิงกวา และพึง
ยําเกรง อัลลอฮเถิด แทจริงอัลลอฮนั้น เปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดในส่ิงท่ี
พวกเจากระทํากัน( อัลมาอิดะฮฺ 8 ) 
 การเสียสละ  คือสัญญาณแหงความรักใคร ท่ีสงผลดีตอสังคม  
เสริมสรางความสามัคคีเเละความเปนปกแผนในสังคม  อัลลอฮฺทรงยกยอง
บรรดาผูทําประโยชนแกเพื่อนมนุษย  เเละบุคคลผูเสียสละสรางคุณงาม
ความดีเพื่อสังคม ในโองการอัลลอฮฺ ความวา : 
และพวกเขาจะใหสิทธิผูอ่ืน กอนตัวของพวกเขาเองถึงแมวาพวกเขายังมี
ความตองการอยูมากก็ตามและผูใดปกปองการตระหนี่ท่ีอยูในตัวของเขา
ชนเหลานั้นพวกเขาเปนผูประสบความสําเร็จ ( อัลหัซรฺ ๙ )  
 สงเสริมใหคบหามิตรสหายท่ีดี  เเละคบหาพวกเขาอยางดี  หลีกเล่ียง
มิตรสหายท่ีชั่วชาเเละรวมกลุมกับพวกเขา  การคบหาบุคคลสองชนิดท่ีวานี้ 
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มีความเเตกตางดานผลพวงท่ีจะตามมาภายหลัง ซึ่งทานศาสนทูตกลาว
อธิบาย ความวา : อุปมาการเปรียบเทียบระหวางเพื่อนท่ีดีท่ีนั่งคุยดวยกันกับ
เพื่อนท่ีชั่ว อุปมัยดังสองคนซึ่งคนหนึ่งคือผูท่ีถือน้ําหอมมิสก้ี( ขี้ชะมดเชียง 
) เเละอีกคนคือผูท่ีเปาไฟเพื่อเผาเหล็ก  สวนผูท่ีถือมิสก้ีเขาอาจจะมอบให
คุณหรือคุณอาจจะขอซื้อจากเขาได หรือคุณอาจไดรับกล่ินหอมจากมัน   
สวนผูท่ีเปาไฟ เขาอาจจะเผาเสื้อผาคุณจนไหมหรือคุณอาจไดรับกล่ินเหม็น
จากมันได ( อัลบุคอรีย ๕/๒๑๐๔ เลขท่ี ๕๒๑๔ ) 
 สงเสริมใหทําการประนีประนอม ระหวางบุคคลท่ีมีเร่ืองบาดหมางกัน  
เพราะอัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
 ไมมีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา นอกจากผูท่ีใช
ใหทําทานหรือใหทําสิ่งท่ีดีงาม นอกจากผูท่ีใชใหทํางานหรือใหทําสิ่งท่ีดี
งาม หรือใหประนีประนอมระหวางผูคนเทานั้น และผูใดกระทําดังกลาว
เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแลว เราจะใหแกเขาซึ่งรางวัลอัน
ใหญหลวง( อันนิซาอฺ ๑๑๔ )  
การมีสวนทําใหบุคคลท้ังสองดังกลาวคืนดีกัน ถือวาเปนการงานท่ีดีย่ิงใน
ทัศนะอิสลาม  เหมือนกับการทําเศาะลาต ( ละหมาด ) หรือการถือศีลอด 
หรือทํากุศลอ่ืนๆ ท่ีอิสลามบังคับใช  ทานศาสนทูตกลาวความวา : พึง
ประสงคไหมถาฉันจะบอกพวกคุณ ถึงการงานท่ีประเสริฐย่ิงซ่ึงไมดอยกวา
การถือ ศีลอด  การละหมาด  เ เละการบริจาคทาน?   นั้นคือ  การ
ประนีประนอมระหวางพี่นอง ท่ีมีเร่ืองบาดหมางกันใหกลับคืนดีกัน  เเท
จ ริง เ เลว  การไมประนีประนอมระหวางสองฝาย  คือ  การตัดขาด
ความสัมพันธซึ่งเปนการทําลายความผูกพันท้ังดานญาติมิตรเเละศาสนา   ( 
สุนันตีรมีซี ๔/ ๖๖๓ เลขท่ี ๒๕๐๙ )     
อิสลามเปดโอกาสใหบุคคลซึ่งเปนตัวกลางระหวางสองฝายทําการ
ประนีประนอมสามารถกลาวเท็จได ท้ังนี้เพื่อจุดประสงคใหท้ังสองฝายคืน
ดีกัน   สนิทสนมกัน  ไมมีเร่ืองบาดหมางกันอีก  ทานศาสนทูตกลาวความ
วา :  ฉันไมถือวาเปนการกลาวเท็จ สําหรับชายคนหนึ่งท่ีเเสวงหาเเนวทาง
เพื่อการประนีประนอมระหวางมนุษยดวยกัน  เขาไดกลาวคําหนึ่งไปซึ่งเขา
ไมมีจุดประสงคอ่ืนใดนอกจากตองการความประนีประนอมเทานั้น เเละ
ชายคนหนึ่งซึ่งเขากลาวเท็จในเหตุการณสงคราม  เเละชายคนหนึ่งซึ่งเขา
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กลาวเท็จตอภรรยาเขา  เเละหญิงคนหน่ึงซ่ึงเธอกลาวเท็จตอสามี  ( สุนันอะ
บีดาวูด ๔/ ๒๘๑ เลขท่ี ๔๙๒๑ )  
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : 
 ไมใชคนท่ีกลาวเท็จ สําหรับผูท่ีตองการประนีประนอมระหวางมนุษย     
ดังนั้นเขาจึงปลอยเเตขาวดีท่ีมีผลในเเงดีหรือกลาวเเตส่ิงดีๆ  ( อัลบุคอรีย 
๒/๙๕๘ เลขท่ี ๒๕๔๖ )  
 การเรียกรองใหทําความดี เเละละท้ิงสิ่งชั่วรายท้ังมวล ดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย  ตามความสามารถเเละตามความสะดวกของบุคคล   การเชิญ
ชวนในลักษณะนี้เปนการเปดโอกาสเเกเหลาผูโงเขลาใหเเสวงหาความรู  
เเละปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น   เปนการเตือนสติคนท่ีหลงทาง  เเละขจัดคน
เลวในสังคม   ในทํานองเดียวกันเปนการสนับสนุนผูคนท่ีกระทําความดีท้ัง
มวล ชักชวนผูอ่ืนใหทําดีละท้ิงความชั่วคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติศาสนา  
ซึ่งมวลมนุษยจะไมพบหนทางท่ีเท่ียงตรงไดนอกจากตองปฏิบัติตาม
บทบัญญัติศาสนา  การปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจา เเละละท้ิงขอหามของ
พระองคคือหนทางสูความสงบสุขในสังคม  ซ่ึงจะทําใหส่ิงเลวรายเเละส่ิง
ไมดีท้ังมวลออกหางไป  ทานศาสนทูตกลาวความวา : ผูใดในบรรดาพวก
คุณเห็นสิ่งชั่วชา ใหเขาหามมันเสียดวยมือเขาเอง  ถาไมสามารถทําไดให
เขาหามมันดวยวาจาเขา  ถาทําไมไดอีก ใหเขาหามมันดวยจิตใจซึ่งถือวา
เปนการศรัทธาท่ีออนเเอท่ีสุดแลว . ( มุสลิม ๑/๖๙ เลขท่ี ๔๙ )  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงใหมีขึ้นจากพวกเจา ซึ่งคณะหนึ่งท่ีจะเชิญชวนไปสูความดีและใชให
กระทําสิ่งท่ีชอบ และหามมิใหกระทําสิ่งท่ีมิชอบและชนเหลานี้แหละพวก
เขาคือผูไดรับความ สําเร็จ ( อาละ อิมรอน ๑๐๔ )  
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺไดยกตัวอยางพรอมท้ังไดชี้เเจงถึงผลเสียท่ีจะตามมา
ถาไมมีการเรียกรองผูอ่ืนใหทําความดีเเละละท้ิงความชั่ว โดยกลาวความวา 
: อุปมาการเปรียบเทียบระหวางผูท่ียืนหยัดบนขอบเขตแหงอัลลอฮฺกับผูท่ี
ลวงเกิน   อุปมัยดังคนกลุมหนึ่งซึ่งท้ังหมดอยูในเรือลําเดียวกัน บางคนได
อยูชั้นบน  บางคนไดอยูชั้นลาง  สําหรับคนท่ีอยูชั้นลางตองเดินผานคนชั้น
บนเมื่อตองการตักน้ํามาใช  ดังนั้นพวกเขาจึงกลาววา  ถาพวกเราเจาะรูท่ี
ไหนสักเเหงใกลตัวเรา  พวกเราคงไมจําเปนตองไปรบกวนคนชั้นบน  
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ฉะนั้นถาพวกเขาละเลยเเละวางเฉย กระทําในสิ่งท่ีพวกเขาตองการ ไมหาม
ปรามกัน  พวกเขาท้ังหมดตองเผชิญกับความหายนะ   หากพวกเขาตางหาม
ปรามซึ่งกันและกัน พวกท่ีอยูชั้นลางเเละทุกคนจะปลอดภัย  ( อัลบุคอรีย 
๒/ ๘๘๒ เลขท่ี ๒๓๖๑ )  
การละท้ิงการงานอันประเสริฐนี้ จะไดรับโทษจากอัลลอฮฺตามโองการ
อัลลอฮฺ ความวา : 
บรรดาผูท่ีปฏิเสธ ศรัทธาในหมูวงศวานอิสรออีลนั้นไดถูกสาปโดยถอยคํา
ของดาวูด และอีซาบุตรของมัรยัม นั่นก็เนื่องจากการท่ีพวกเขาฝาฝน และท่ี
พวกเขาเคยละเมิดกัน ปรากฏวาพวกเขาตางไมหามปรามกันในสิ่งไมชอบท่ี
พวกเขาไดกระทํามันขึ้น ชางเลวรายจริง ๆ สิ่งท่ีพวกเขากระทํา .                               
( อัลมาอิดะฮฺ ๗๘-๗๙ )  
 
ขอควรปฏิบัติเเละเงื่อนไขสําหรับผูท่ีตองการชักชวนผูอ่ืนใหกระทําความดี
เเละละทิ้งความช่ัว : 
-ตองเปนผูท่ีรอบรูจริงเก่ียวกับคําสั่งท่ีใหปฏิบัติตามเเละคําส่ังหาม    เพราะ
การไมรอบรูจริงคือการทําลายศาสนา  รายงานโดยทานซุฟยาน บิน อับดิล
ลาฮฺ อัศศะเกาะฟย กลาววา ฉันไดกลาวเเกทาน ศาสนทูตอัลลอฮฺวา โอ
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ทานจงสอนขาเร่ืองศาสนาเพื่อฉันจะไดยึดมั่นดวย
ความถูกตอง ทานตอบวา เจาจงกลาววา พระเจาของฉันคืออัลลอฮฺ  จากนั้น 
เจาจงยืนหยัดในเเนวทางท่ีเท่ียงตรง  ฉันกลาววา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ 
สิ่งใดท่ีทานทรงหวาดระเเวงในตัวฉันมากท่ีสุด?  ทานดึงล้ินออกมาเเลวก
ลาววา นี่ไง !  
 อะบูฮาติมกลาวอธิบายวา สาเหตุท่ีทานดึงล้ินออกมา ท้ังๆ ท่ีทานสามารถท่ี
จะพูดออกมาดวยวาจา   คือทานทราบดีถึงความรูท่ีทานตองการถายทอด
ใหกับผูอ่ืน  เลยตองการปฏิบัติตาม กอนท่ีจะเผยแพรความรูดังกลาวเเกผูอ่ืน  
ดวยเหตุนี้ทานจึงไดสั่งใหพึงระวังล้ินเอาไว  อยาไดปลอยมันพูดตามใจ
ชอบ  ฉะนั้นทานไดปฏิบัติตามความรูท่ีทานไดรับมา เพื่อตองการเเยกเเยะ
ระหวางการไดรับความรูกับการถายทอดความรูแกผูอ่ืน  ( เศาะฮีฮฺ อิบนิฮิบ
บาน ๑๓/๖ เลขท่ี ๕๖๙๙ ) 
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- การชักชวนคนใหละท้ิงความชั่ว ตองไมเปนเหตุใหเกิดเร่ืองท่ีรายเเรงก
วาสิ่งท่ีตองการหาม  
- ไมสมควรกระทําในสิ่งท่ีเขาไดหามผูอ่ืนไมใหกระทําเพราะอัลลอฮฺได
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โอบรรดาผูศรัทธาเอย ทําไมพวกเจาจึงกลาพูดในสิ่งท่ีพวกเจาไมปฏิบัติ  
เปนท่ีนาเกลียดย่ิงท่ีอัลลอฮฺ การท่ีพวกเจาพูดในสิ่งท่ีพวกเจาไมปฏิบัติ( 
อัศศ็อฟ ๒-๓ )  
- ตองชักชวนผูอ่ืนดวยมารยาทท่ีดีงาม  ออนโยน เมตตา เเละกรุณา เพราะ
ทานศาสนทูตกลาว    ความวา :  เเทจริงเเลว ความเมตตาจะไมอยูในส่ิงใด
นอกจากวามันจะตกเเตงสิ่งนั้นใหดูดี  เเละความเมตตาจะไมถูกดึงออกมา
จากสิ่งใดนอกจากวาสิ่งนั้นมีความบกพรอง ( มุสลิม ๔/๒๐๐๔ เลขท่ี 
๒๕๙๔ )  
- ตองมีความอดทนกับภาระหนาท่ีท่ีตองเผชิญ  ตลอดจนเหตุรายท่ีไม
คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นได เพราะอัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และจงใชกันใหกระทํา ความดี และจงหามปรามกันใหละเวนการทําความ
ชั่ว และจงอดทนตอสิ่งท่ีประสบกับเจา  แทจริง นั่นคือสวนหนึ่งจากกิจการ
ท่ีหนักแนน มั่นคง( ลุกมาน ๑๗ )  
- เปนเเบบอยางท่ีดีโดยการแสดงมารยาทอันดีงาม  พรอมท้ังสนับสนุน
ใหยึดมั่นหลักจริยธรรมท่ีดีงาม ทานศาสนทูตกลาวความวา : เเทจริงเเลวผู
ศรัทธาท่ีสมบูรณเเบบคือ ผูซึ่งมารยาทของเขาดีเลิศ      เเละผูซ่ึงออนโยน
กับภรรยาเขามากท่ีสุด  ( สุนันติรมีซี ๔/๓๗๐ เลขท่ี ๒๐๑๘ ) 
ผูท่ีมีจริยธรรมท่ีดีงาม จะไดรับผลตอบเเทนท่ีดี ดังคํากลาวของทานศาสน
ทูตความวา : เเทจริง ผูท่ีฉันรักใครและจะไดอยูใกลชิดตัวฉันมากท่ีสุดใน
วันปรโลกคือ บรรดาผูซึ่งมีจริยธรรมอันดีงามท่ีสุด เเละเเทจริงบรรดาผูท่ี
ฉันเกลียดชังท่ีสุดเเละตองอยูหางไกลจากตัวฉันมากท่ีสุดในวันปรโลกคือ 
บรรดาผูท่ีพูดมากเสแสรง  เเละผูท่ีพูดมากพรอมอาปากกวาง เเละผูท่ีพูด
มากในทํานองดูถูกผูอ่ืน  บรรดาสาวกถามวา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ใน
สวนของผูท่ีพูดมาก เเละผูท่ีอาปากกวาง   เราทราบดีมาก เเตผูท่ีพูดดูถูก
ผูอ่ืนคือคนเเบบไหน ?  ทานตอบวา พวกเขาคือผูท่ีเยอหย่ิงยโส   ( สุนันติร
มีซี ๔/๓๗๐ เลขท่ี ๒๐๑๘ )  
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- ศาสนาสั่งใชใหทําความดีเเละหมั่นทุมเทเพื่อความดี  รายงานโดยยะอฺ
ฟรบิน มุฮัมมัด จากพอเขา จากปูเขา กลาววา ทานศาสนทูตไดกลาวความวา 
: เจาจงทําดีเเกคนท่ีสมควรทําดี  ดังนั้นถาคุณทําดีถูกคน เขาคือคนท่ีสมควร
ไดรับการทําดี  ถาคุณทําดีผิดคน คุณนั้นเเหละคือคนท่ีสมควรไดรับการทํา
ดี (มุสนัด อัซซิฮาบ๑/ ๔๓๖ เลขท่ี ๗๔๗ )  
- บังคับใหเนนความชัดเจนถูกตองเปนหลักเมื่อไดรับขอมูลขาวสารหรือ
ปลอยขาวออกไป  เพราะอัลลอฮฺทรงตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
โอศรัทธาชนท้ังหลาย ! หากคนชั่วนําขาวใดๆ มาแจงแกพวกเจา พวกเจาก็
จงสอบสวนใหแนชัด  หาไมแลวพวกเจาก็จะกอเคราะหกรรมแกพวกหนึ่ง
โดยไมรูตัว แลวพวกเจาจะกลายเปนผูเสียใจในส่ิงท่ีพวกเจาไดกระทําไป( 
อัลฮุจญร็อต 6  )  
- สั่งใชใหตักเตือนซึ่งกันเเละกัน  ทานศาสนทูตกลาวความวา : ศาสนาคือ 
การตักเตือน  พวกเรากลาววา ตักเตือนเพื่อใครโอทานศาสนทูต? ทานตอบ
วา  เพื่ออัลลอฮฺ  คัมภีรอัลลอฮฺ  ศาสนทูตอัลลอฮฺ  เหลาผูนํามุสลิม เเละหมู
ชนท้ังมวล . (มุสลิม ๑/ ๗๔ เลขท่ี ๕๕ )  
- การตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺ หมายถึง การศรัทธาตอพระองค  ภักดีตอ
พระองคเพียงองคเดียวเทานั้น  ไมต้ังภาคีตอพระองค  ยกยองพระองคท้ัง
พระนามของพระองค เเละคุณลักษณะเฉพาะของพระองคใหบริสุทธิ์
ปราศจากสิ่งแปะเปอนทุกอยาง  
- การตักเตือนเพื่อคัมภีรของพระองค หมายถึง การเชื่อมั่นตอคัมภีรวา
เปนคํากลาวของพระองคอัลลอฮฺ  ถูกประทานลงมาจากพระองค  เปน
คัมภีรเลมสุดทายท่ีลงมาจากฟากฟา  บัญญัติไวซึ่งทุกสิ่งท่ีพระองคทรง
อนุญาต  เเละทรงหามทุกสิ่งท่ีพระองคทรงหาม   เปนกฎหมายท่ีพระองค
ทรงบังคับใหปฏิบัติตาม  
- การตักเตือนเพื่อทานศาสนทูตของพระองค หมายถึง การศรัทธาตอทาน
ดวยการภักดี ปฏิบัติตามคําสั่ง  ยอมรับในส่ิงท่ีทานเเจงใหทราบ  หลีกเล่ียง
สิ่งท่ีทานสั่งหามเเละปราม   รักใครเคารพ  เเละใหเกียรติทาน   ปฏิบัติตาม
ตามเเบบอยางของทาน  เเละเผยแพรเเบบอยางของทานในหมูมวลมนุษย   
- การตักเตือนเพื่อเหลาผูนํามุสลิม  หมายถึง การเเสดงการภักดีตอพวก
เขา ตราบใดท่ีพวกเขาไมสั่งใหกระทําในส่ิงท่ีผิดหลักศาสนา   ชี้เเนะเเละ
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ชวยเหลือพวกเขา  หามประกาศเปนกบฏตอพวกเขา   เเนะนําเเละตักเตือน
พวกเขาดวยสันติวิธี  ออนโยน  เเละตักเตือนใหพวกเขาเคารพสิทธิเสรีภาพ
ของปวงชน  
- การตักเตือนเพื่อหมูชนท้ังมวล  โดยการชี้เเนะพวกเขาไปสูเเนวทางท่ีดี 
เปนประโยชนเเกพวกเขาเเละศาสนาของพวกเขา   รวมท้ังการใชชีวิตของ
พวกเขา  ชวยเหลือพวกเขาในยามท่ีพวกเขาตองการ  ปกปองพวกเขาจาก
เหตุรายท้ังปวง   รักใครพวกเขาเหมือนกับท่ีรักใครตัวเอง  เเละเกลียดชัง
เพื่อพวกเขาเหมือนกับท่ีเกลียดชังเพื่อตนเอง   อยูรวมกับพวกเขาดวยวิธีการ
ท่ีดีงาม  
- สั่งใชใหมีนิสัยใจบุญ ชอบทําดี เเละการกุศล  เพราะจะชวยสรางความ
รักใครระหวางมนุษยดวยกัน  เเสดงความรักชอบพวกเขา  เเละสนิทสนม
พวกเขา  ทานศาสนทูตกลาวความวา : จริยธรรมท่ีดีงามสองชนิดท่ีอัลลอฮฺ
รักใครมาก คือ การมีจริยธรรมท่ีดีงาม  การเอ้ือเฟอเผื่อเเผ   เเละจริยธรรม
สองชนิดท่ีเลวทราม คือ มารยาทท่ีเลวทรามเเละการตระหนี่ เมื่อใดท่ีอัลลอ
ฮฺพึงประสงคใหบาวพระองคไดดี พระองคจะทรงชี้นําเขาใหเขาชวยเหลือ
ผูคนท่ีตองการความชวยเหลือ  
เงื่อนไขของการเอ้ือเฟอเผ่ือเเผ ตามโองการอัลลอฮฺ   ซึ่งความวา : 
และอยาใหมือของเจาถูกตรึงอยูท่ีคอของเจา และอยาแบมันจนหมดสิ้น 
มิฉะนั้นเจาจะกลายเปนผูถูกประนาม เศราโศกเสียใจ( อัลอิสรออฺ ๒๙ )  
- สั่งใชใหปกปดความลับของผูอ่ืน เเละสงเสริมใหชวยเหลือผูคนใหพน
ภัยเเละความเคราะหรายของพวกเขา  ใหการชวยเหลือพวกเขา  ทานศาสน
ทูตกลาวความวา : ผูใดปลดปลอยความทุกขของผูอ่ืนในโลกนี้  อัลลอฮฺจะ
ทรงปลดปลอยความทุกขของเขาในวันปรโลก  เเละผูใดใหความสะดวกเเก
ผูอ่ืนในยามท่ีเขาทุกขยาก  อัลลอฮฺจะทรงใหความสะดวกเเกเขาในโลกนี้
เเละโลกหนา  เเละผูใดปกปดความลับของมุสลิมสักคน อัลลอฮฺจะทรง
ปกปดความลับของเขาในโลกนี้เเละโลกหนา  เเละพระองคอัลลอฮฺทรง
ชวยเหลือบาวพระองคเสมอตราบใดท่ีบาวคนนั้นชวยเหลือพี่นองเขาเสมอ  
( มุสลิม ๔/ ๒๐๗๔ เลขท่ี ๒๖๙๙ )  
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- จําเปนตองอดทน เเละควรสงเสริมอยางย่ิงใหมีความอดทน   ท้ังในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการภักดีตออัลลอฮฺ หรือการอดทนกับการละท้ิงส่ิงตางๆ ท่ีอัลลอ
ฮฺทรงหาม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ดังนั้น จงอดทนตอพระบัญชาของพระเจาของเจา เพราะแทจริง เจานั้นอยู
ในเบ้ืองสายตาของเรา และจงแซซองสดุดีดวยการสรรเสริญพระเจาของเจา
ขณะเมื่อเจาลุกขึ้นยืน ( อัฎฎร ๔๘ )  
หรืออดทนกับชะตากรรมท่ีอัลลอฮฺกําหนดใหเกิดขึ้น อาทิ การอดทนกับ
ความหิวโหย  การอดทนกับความเจ็บปวด  ความหวาดกลัวจากส่ิงเลวราย
ตางๆ  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
และแนนอน เราจะทดลองพวกเจาดวยส่ิงใดส่ิงหนึ่งจากความกลัว และ
ความหิวและดวยความสูญเสีย(อยางใดอยางหนึ่ง)จากทรัพยสมบัติ ชีวิต 
และพืชผล และเจาจงแจงขาวดีแกบรรดาผูอดทนเถิด( อัลบะเกาะเราะฮฺ 
๑๕๕ )  
- บังคับใหขมโทษเเละใหอภัยเเกผู อ่ืนหากมีความสามารถ  ท้ังนี้ เพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธอันเเนนเเฟนระหวางหมูชนในสังคม  ปองกันการ
เกิดเร่ืองท่ีสรางความบาดหมางตอกัน  หรือการตัดขาดระหวางกัน จนกระ
ท้ังกอใหเกิดการคิดวางเเผนรายเพื่อทําลายอีกฝายหนึ่ง   ดังนั้นนิสัยท่ีดี
ขางตนเปนท่ียกยองในทัศนะของอัลลอฮฺ ในโองการอัลลอฮฺ ความวา : 
 และ พวกเจาจงรีบเรงกันไปสูการอภัยโทษจากพระเจาของพวกเจา และ
ไปสูสวรรคซึ่งความกวางของมันนั้น คือบรรดาชั้นฟาและแผนดิน โดยท่ี
มันถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูท่ียําเกรง คือบรรดาผูท่ีบริจาค ท้ังในยามสุข
สบาย และในยามเดือดรอนและบรรดาผูขมโทษและบรรดาผูใหอภัยแก
เพื่อนมนุษย และอัลลอฮนั้นทรงรักผูกระทําดีท้ังหลาย ( อาละอิมรอน 
๑๓๓-๑๓๔ )  
- บังคับใหขับไลความชั่วดวยสิ่งท่ีดีกวา  เพื่อใหจิตใจเกิดความรูสึกโอบ
ออมอารี  ลบลางความรูสึกท่ีไมพึงพอใจระหวางกัน  ขจัดความโกรธเเคนท่ี
เเฝงอยูในหัวใจ .  
 อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
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และ ความดีและความชั่วนั้นหาเทาเทียมกันไม เจาจงขับไล (ความชั่ว) ดวย
สิ่งท่ีมันดีกวา แลวเมื่อนั้นผูท่ีระหวางเจากับระหวางเขาเคยเปนอริกันก็จะ
กลับกลายเปน เย่ียงมิตรท่ีสนิทกัน ( ฟุศศิลัต ๓๔ ) 
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สวนหน่ึงของมารยาทในอิสลาม 

บทบัญญัติเเหงอิสลามเปยมดวยมารยาทท่ีดีงามซ่ึงจําเปนตอมุสลิมทุกคน
ตองปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพอิสลาม  สวนหนึ่งของมารยาทท่ีดี
งามในอิสลามคือ .  
มารยาทการกิน : 
กลาวนามอัลลอฮฺเมื่อตองการกินอาหาร ( โดยกลาววา บิสมิลละฮฺ ) เเละ
ขอบคุณพระเจาเมื่อกินเสร็จ (โดยกลาววา อัลฮัมดุลิลละฮฺ) เร่ิมหยิบอาหารท่ี
ใกลตัวกอน เเละกินดวยมือขางขวา  เพราะมือขางซายสวนมากเเลวถูกใช
ในสิ่งท่ีสกปรก  ทานอุมัร บิน อะบีสะลามะฮฺ กลาววา คร้ันเมื่อฉันยังเด็ก
อาศัยอยูในบานทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  มือของฉันวอนไปมาในถาดอาหาร  
ทานเลยกลาวเเกฉันวา นี่เด็กหนุม จงกลาวบิสมิลละฮฺ ( ดวยนามอัลลอฮฺ ) 
เเละเจาจงกินดวยมือขวา  เเละเลือกกินของท่ีอยูใกลตัวกอน  ( อัลบุคอรีย 
๕/ ๒๐๕๖ เลขท่ี ๕๐๖๑ )   
 ไมตําหนิอาหารไมวาลักษณะไหนก็ตาม  รายงานโดยอะบีฮุรอยเราะฮฺ
กลาววา  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺไมทรงตําหนิอาหารเลยเเมเเตคร้ังเดียว  ถา
ทานชอบทานจะกิน ถาทานไมชอบทานจะไมกิน ( อัลบุคอรีย ๕/๒๐๖๕ 
เลขท่ี ๕๐๙๓ )  
 ไมสมควรกินอาหารหรือเคร่ืองดื่มเกินความจําเปน  เพราะอัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา :  
ลูกหลาน ของอาดัมเอย ! จงเอาเคร่ืองประดับกายของพวกเจา ณ ทุกมัสยิด
และจงกินและจงดื่ม และจงอยาฟุมเฟอย แทจริงพระองคไมชอบบรรดาผูท่ี
ฟุมเฟอย ( อัลอะอฺรอฟ ๓๑ )  
เเละทานศาสนทูตกลาวความวา : ไมมีภาชนะใดท่ีมนุษยใสอาหารจนเต็ม
จะเลวรายไปกวาทองของมนุษยเอง  เพียงพอเเลวโอมนุษยเอย เเคสองสาม
คําท่ีจะทําใหกระดูกสันหลังของคุณเเข็งเเรง  ถาหากจําเปนตองกินก็ขอให
เเบงสามสวน  หนึ่งสวนสามสําหรับอาหารของเขา  หนึ่งสวนสามสําหรับ
เคร่ืองดื่มของเขา  เเละหนึ่งสวนสามสําหรับลมหายใจของเขา . ( เศาะฮีฮฺอิบ
นิฮิบบาน ๑๒/ ๔๑ เลขท่ี ๕๒๓๖ )  
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 ไมสูดลมหายใจหรือเปาลมเขาไปในภาชนะท่ีใสอาหารอยู  รายงานโดย
ทานอิบนิอับบาส วา ทานศาสนทูตอัลลอฮฺหามไมใหสูดลมหายใจหรือเปา
ลมหายใจในภาชนะท่ีใสอาหารอยู   ( สุนันอะบีดาวูด ๓/๓๓๘ เลขท่ี 
๓๗๒๘ )  
 ไมสรางความนารังเกลียดเเกคนท่ีจะกินหรือดื่มหลังจากเขา  ทานศะ
อีดอัลคุดรียกลาววา ฉันไดยินทานศาสนทูตหามไมใหด่ืมนํ้าจากปากถุงใส
น้ํา  ( อัลบุคอรีย ๕/๒๑๓๒ เลขท่ี ๕๓๐๓ )  
 ควรรับประทานอาหารรวมกับคนอ่ืน  ไมควรกินคนเดียวตามลําพัง  
ชายคนหนึ่งไดถามทานศาสนทูตวา ทําไมฉันกินอาหารเเตไมอ่ิม   !   ทาน
ถามวาพวกคุณกินอาหารเปนกลุมพรอมๆกัน หรือเเยกยายกันกินตาม
ลําพัง?  พวกเขาตอบวา พวกเราตางเเยกยายกันกิน  ทานกลาววา พวกเจาจง
รวมกลุมกินอาหารรวมกัน เเละจงกลาวนามอัลลอฮฺ เเนนอนอัลลอฮฺทรงให
ความจําเริญเเกอาหารของพวกเจา . 
 ควรขออนุญาตจากเจาของอาหารกอนเมื่อถูกเชิญใหไปทานอาหารท่ี
บานเขาหากมีเพื่อนติดตามมาดวย  วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งจากกลุมอัลอัน
ศอร ( อัลอันศอร คือกลุมมุสลิมท่ีสนับสนุนเเละชวยเหลือทานศาสนทูตเมื่อ
ทานอพยพมายังนครมะดีนะห ) มีฉายาเรียกวา อะบา ซุอัยบฺ ซึ่งเขาไดเชิญ
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺเเละสาวกของทานบางคนมาท่ีบานเขา  เเตไดมีชายอีก
คนเดินตามหลังมากับพวกเขาดวย  ทานศาสนทูตกลาววา เเทจริงเเลวชาย
คนนี้ไดตามหลังพวกเรามา  ถาคุณตองการท่ีจะอนุญาตใหเขารวม
รับประทานดวยคุณอนุญาตได แตถาคุณตองการใหเขากลับ  เขากลับได  
อะบา ซุอัยบฺ เลยตอบวา ไม  เเตทวาฉันอนุญาตใหเขารวมรับประทานดวย  
( อัลบุคอรีย ๒/ ๗๓๒ เลขท่ี ๑๙๗๕ )  
 
มารยาทในการขออนุญาต  ( เขาบาน) 
มีสองประเภทดวยกัน ดังนี้ :  
- การขออนุญาตเมื่ออยูนอกบาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานความวา 
: 
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โอบรรดาผูศรัทธา เอย พวกเจาอยาเขาไปในบานใดอ่ืนจากบานของพวกเจา 
จนกวาจะขออนุญาติและใหสลามแกเจาของบานเสียกอน เชนนั้นแหละ
เปนการดีสําหรับพวกเจา หวังวาพวกเจาจะใครครวญ( อันนูร ๒๗ )  
- การขออนุญาตเมื่ออยูภายในบาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 
ความวา : 
และเมื่อเด็ก ๆ ในหมูพวกเจาบรรลุศาสนภาวะ ก็จงใหพวกเขาขออนุญาต
เชนเดียวกับบรรดาชนกอนหนาพวกเขาไดขออนุญาต เชนนั้นแหละอัลลอฮ
ทรงชี้แจงโองการท้ังหลายของพระองคใหเปนท่ีชัดแจงแก พวกเจา 
และอัลลอฮเปนผูทรงรอบรู ผูทรงปรีชาญาณ( อันนูร ๕๙ )  
ท้ังหมดนั้นเพื่อเปนการเคารพรักษาความลับภายในบาน เเละปกปดซ่ึงขอ
พิเศษของบาน  มีชายคนหนึ่งไดมองทะลุถึงหองหนึ่งภายในบานทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺ  ทานเลยกลาว- ในขณะท่ีในมือของทานมีเเทงเหล็ก ( ใชในการ
หวีผมในสมัยกอน ) ความวา : ถาฉันรูวาเจากําลังเเอบมอง ฉันจะเเทงตาเจา
สองขางดวยสิ่งนี้  เเทจริงเเลวอิสลามไดบัญญัติไวเร่ืองการขออนุญาตเพื่อ
ละสายตา . ( อัลบุคอรีย ๕/๒๓๐๔ เลขท่ี ๕๘๘๗ )  
- ไมสมควรคะย้ันคะยอเเละรบกวนเจาของบานเมื่อขออนุญาต  ทานศา
สนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา :  การขออนุญาตนั้นสามคร้ังเทานั้น  ถาเขา
อนุญาตใหคุณ หรือไมก็คุณจงหันกลับ .  
- ผูท่ีขออนุญาตจําตองเเนะนําตัวใหเจาของบานไดยิน  รายงานโดยญาบิร 
– ขอความสันติจงมีเเดทาน- กลาววา วันหนึ่งฉันไดไปหาทานศาสนทูตเพื่อ
จายหนี้ของพอฉัน  ฉันเคาะประตูบานของทาน  ทันทีทานตอบวา  ใคร
เหรอ ? ฉันตอบวา ฉันเอง  ทานถามวา ฉัน  ฉัน เหมือนจะบอกวา  ทานไม
ชอบใหตอบเเบบนี้   ( อัลบุคอรีย ๕/๒๓๐๖ เลขท่ี ๕๘๙๖ )  
 
มารยาทในการใหสลาม 
อิสลามสนับสนุนใหมีการใหสลามทุกคร้ังท่ีพบเจอพี่นองมุสลิมในสังคม  
เพราะการใหสลามคือสัญลักษณเเหงความรักใครเเละความเปนพี่นองกัน  
ทานศาสนทูตกลาวความวา : ดวยนามพระองคซ่ึงชีวิตฉันอยูในกํามือของ
พระองค  พวกคุณจะไมไดเขาสวรรคนอกจากพวกคุณตองศรัทธา เเละพวก
คุณจะไมศรัทธานอกจากพวกคุณตองรักใครระหวางกัน   ตองการหรือไม
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ถาฉันจะบอกสิ่งหนึ่งซึ่งถาพวกคุณไดลงมือปฏิบัติเเลวพวกคุณจะรักใครซ่ึง
กันเเละกัน  พวกคุณจงใหสลามซึ่งกันและกัน  
 ( สุนันอะบีดาวูด ๔/ ๓๕๐เลขท่ี ๕๑๙๓ )  
- ศาสนาบังคับใหตอบรับสลามเเกคนท่ีใหสลาม  เพราะอัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
เเละเมื่อใดท่ีพวกเจาไดรับคําอวยพรดวยคําอวยพรใดๆ ก็ตาม ก็จงกลาวคํา
อวยพรตอบท่ีดีกวานั้น  หรือไมก็กลาวคําอวยพรนั้นตอบกลับไป  ( อันนิ
ซาอฺ ๘๖ )  
- อิสลามไดอธิบายถึงมารยาทเเละกฎเกณฑการใหสลามดังนี้ :  
         ทานศาสนทูตกลาวความวา : ผูท่ีขับขี่ยานพาหนะควรใหสลามเเกผูท่ี
เดิน  เเละผูท่ีเดินอยูควรใหสลามเเกผูท่ีนั่ง   เเละคนท่ีมีจํานวนนอยควรให
สลามเเกคนท่ีมีจํานวนมากกวา  ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๓๐๑ เลขท่ี ๕๘๗๘ ) 
  
มารยาทในการเขาน่ังในสถานที่สวนรวม  
- ควรใหสลามเเกบุคคลท่ีนั่งอยู ทุกคร้ังท่ีเขาเเละออกจากสถานท่ีสวนรวม :  
       ทานศาสนทูตกลาวความวา : เมื่อบุคคลใดในหมูพวกคุณไดไปถึง ณ 
สถานท่ีสวนรวมสักเเหงหนึ่ง เขาจงใหสลาม  ถาเขาคิดวาจะนั่งก็ขอใหเขา
นั่ง  ถาเขาคิดวาจะยืนเเละขอตัวออกไป ก็ใหเขาใหสลาม  ดังนั้นมิใชวา
สลามคร้ังท่ีหนึ่งมีสิทธิเหนือกวาสลามคร้ังสุดทาย ( เศาะฮีฮฺ อิบนิฮิบบาน 
๒/ ๒๔๗ เลขท่ี ๔๙๔ )  
- ใหท่ีนั่งเเกเพื่อนรวมนั่งดวยกัน  อัลลอฮฺ ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา 
: 
โอบรรดาผูศรัทธาเอย เมื่อไดมีเสียงกลาวแกพวกเจาวา จงหลีกท่ีใหในท่ี
ชุมนุม พวกเจาก็จงหลีกท่ีใหเขาเพราะอัลลอฮฺจะทรงใหท่ีกวางขวางแกพวก
เจา (ในวันกิยามะฮฺ) และเมื่อมีเสียงกลาววาจงลุกขึ้นยืนจากท่ีชุมนุมนั้น 
พวกเจาก็จงลุกขึ้นยืน เพราะอัลลอฮฺจะทรงยกยองเทอดเกียรติแกบรรดาผู
ศรัทธาในหมูพวกเจา และบรรดาผูไดรับความรูหลายชั้น และอัลลอฮฺทรง
รอบรูย่ิงในสิ่งท่ีพวกเจากระทํา ( อัลมุญาดะละฮฺ ๑๑ )  
- ไมบังคับใหเพื่อนรวมนั่งดวยกันใหลุกขึ้นยืนจากท่ีนั่งของเขา  เพราะ
ทานศาสนทูตกลาวความวา : ชายคนหนึ่งจะไมสั่งใหชายอีกคนลุกขึ้นจากท่ี
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นั่งเขา  เเลวเขานั่งเเทน  เเตพวกคุณจงใหโอกาสแกบุคคลอ่ืนไดนั่งดวย  ( 
มุสลิม ๔/๑๗๑๔ เลจท่ี ๒๑๗๗ )  
- ผูใดไดลุกขึ้นยืนจากท่ีนั่งของของเเลวเขาไดกลับมาอีกคร้ัง เขายอมมี
สิทธิในการครองท่ีนั่งมากกวา  ทานศาสนทูตกลาวความวา : ผูใดลุกขื้นยืน
จากท่ีนั่งเเลวกลับมาอีกคร้ังเขายอมมีสิทธิในการครองท่ีนั่งมากกวา  (มุสลิม 
๔/๑๗๑๕ เลขท่ี ๒๑๗๙ )  
- ไมสมควรแบงเเยกระหวางผูคนท่ีนั่งดวยกัน นอกจากดวยความยินยอม
จากพวกเขาเทานั้น ทานศาสนทูตกลาวความวา : ไมเปนการอนุญาตใหชาย
คนหนึ่งแบงเเยก ระหวางเพื่อนท่ีรวมนั่งดวยกัน  ยกเวนดวยความยินยอม
ของท้ังสองเทานั้น  ( สุนันอบีดาวูด๔/ ๒๖๒ เลขท่ี ๔๘๔๕ )  
- ไมสมควรกระซิบกับเพื่อนรวมนั่งตามลําพังสองคนเทานั้น  โดยไม
ชวนคนท่ีสามท่ีนั่งดวยกัน  ทานศาสนทูตกลาวความวา : ถาพวกคุณมีกัน
สามคน  พวกคุณอยาไดกระซิบเบาๆ เพียงสองคนตามลําพังโดยไมชวนคน
ท่ีสาม  ยกเวนถาพวกคุณเขารวมคลุกคลีกับคนอ่ืนเเลว  เพราะเชนนั้นคือ 
การทําใหเขา( บุคคลท่ีสาม )ไมสบายใจ ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๓๑๙ เลขท่ี 
๕๙๓๒ )  
- ไมสมควรนั่งตรงกลางผูคนเมื่อมีการนั่งเเบบรวมกลุมเปนวงกลม  ท้ังนี้
เพราะ  เเบบอยางของทานศาสนทูตอัลลอฮฺซ่ึงรายงานโดยฮุซัยฟะฮฺ วา เเท
จริงเเลวทานทรงสาปเเชงผูท่ีนั่งตรงกลางกลุมคนท่ีนั่งรวมกันเปนวงกลม  ( 
สุนันอบีดาวูด ๔/ ๒๕๘  เลขท่ี๔๘๒๖ )  
- ไมสมควรปลอยใหเกิดบรรยากาศการนั่งรวมกันเพียงเพื่อการพูดคุย
เร่ืองท่ีไรประโยชนปราศจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺ หรือไมมีการสนทนาถึง
เร่ืองราวท่ีใหประโยชนเเกทุกคนเลย ท้ังในดานศาสนาเเละทางโลก  
ทานศานทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : ไมมีกลุมชนใดซึ่งไดเเยกยายออกจาก
สถานท่ีประชุมโดยไมไดรําลึกถึงอัลลอฮฺเเมเเตคําเดียว การแยกยายดังกลาว
เทากับวาพวกเขาไดเเยกยายกันอยางซากลาตัวหนึ่งท่ีมีกล่ินเหม็น  ซึ่ง
สําหรับพวกเขานั้นคือการเศราโศกเสียใจในวันปรโลก ( เพราะคําพูดของ
พวกเขาคือสิ่งชั่วราย จะไดรับการลงโทษในวันปรโลก )  ( สุนันอบีดาวูด 
๔/ ๒๖๔ เลขท่ี ๔๘๕๕ )  
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- ไมควรรบกวนเพื่อนรวมนั่งดวยกันโดยการเสนอเร่ืองหรือทําตัวนารัง
เกลียด  รายงานโดยอนัสบินมาลิก วา มีชายคนหนึ่งไดเขาหาทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺในขณะท่ีตัวเขามีซะอฺฟะรอน    ( สีเหลืองเนื่องจากการยอมสี
ดวยหญาฝร่ัน )  ซึ่งปกติเเลวทานไมพอใจท่ีจะเจอกับใครสักคนดวยสี
หนาท่ีนาเกลียด  เมื่อชายคนนั้นออกไป ทานเลยกลาวเเกเหลาสาวกของ
ทานวา  ถาพวกคุณสั่งใหเขาลางเเขนเขาสองขางบางก็จะดี   ( สุนันอบีดาวูด 
๔/๘๑ เลข๔๑๘๒ ) . 
 
มารยาทในการประชุม  
เเทจริงเเลวอิสลามไดเนนหนักใหเคารพความรูสึกของคนท่ีเขารวมประชุม
ในสถานท่ีเดียวกัน    ท้ังนี้เพื่อตองการใหบรรยากาศในการประชุมเปนไป
อยางราบร่ืน  บรรลุวัตถุประสงคตามท่ีทุกคนคาดหวัง  เเละปองกันสาเหตุ
ตางๆ ท่ีจะนํามาซึ่งความเกลียดชังในท่ีหองประชุมดังกลาว   ดังนั้น อิสลาม
จึงเร่ิมดวยการสนับสนุนใหมีการคํานึงถึงความสะอาดเปนหลักกอน 
กลาวคือ ผูรวมประชุมตองเขารวมประชุมในขณะท่ีตัวของเขาสะอาด ไม
สงกล่ินเหม็นตอผูเขารวมประชุมอ่ืน เเตงกายดวยเสื้อผาท่ีสะอาด  ไมเปนท่ี
นารังเกียจเเกผูเขารวมอ่ืน  นอกจากนี้อิสลามสั่งใหต้ังใจฟงอีกฝายหนึ่งท่ี
กําลังพูด  ไมรีบขัดจังหวะคนท่ีกําลังพูด  ควรรักษามารยาทในการเขาหอง
ประชุมเเละปฏิบัติตามกําหนดการหองประชุม เมื่อใดท่ีเขามาชากวาผูอ่ืน 
ควรหาท่ีนั่งท่ีเหมาะสมถัดจากคนท่ีมากอน  ไมควรเบียดเสียดเขาไปเพื่อหา
ท่ีนั่งเเถวหนา  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวเเกบรรดาสาวกของทานใน
โอกาสการประชุมสุดสัปดาหของวันศุกรวา  ผูใดทําการชําระลางรางกาย
ในวันศุกร เเละไดทําความสะอาดฟน  ใสน้ําหอมนิดหนอยตามท่ีเขามี  
เเลวสวมใสชุดเเตงกายท่ีดีท่ีสุด  ตอจากนั้นเขามายังมัสยิดเเลวหาท่ีนั่งโดย
ไมเบียดบรรดาผู ท่ีนั่งอยูแลวเขาทําละหมาดเทาท่ีเขาประสงคเเละเขา
พยายามนิ่งเฉยไมสงเสียงพูดเมื่อเห็นอิมามเขามาจนกระท้ังเขาละหมาด
เสร็จ  เเนนอนสําหรับเขาคือการปลดบาปกรรมท่ีไดกอไวระหวางศุกรนี้กับ
ศุกรท่ีผานมา ( เศาะฮีฮฺ อิบนิคุซัยมะฮฺ ๓/ ๑๓๐ เลขท่ี ๑๗๖๒ )  
- หากผูใดจามใหกลาวคําวา อัลฮัมดูลิลละฮฺ ( หมายถึง มวลการสรรเสริญ
เปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเทานั้น ) ทานศาสนทูตกลาวความวา :  เมื่อผูใด
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จาม ใหเขากลาวคําวา  อัลฮัมดูลิลละฮฺ   เเละเพื่อนเขาท่ีอยูใกลควรกลาว
ตอบวา ยะรฺฮะมุกัลลอฮฺ  ( อัลลอฮฺทรงเมตตาคุณ )  เมื่อเพื่อนเขากลาววา 
ยะรฺฮะมุกัลลอฮฺ  เเลว เขาควรตอบไปวา ยะฮฺดีกุมุลลอฮฺ วะ ยุศลิฮุ บาละกุม 
.  
( อัลบุคอรีย ๕/๒๒๙๘ เลขท่ี ๕๘๗๐ )  
สวนหนึ่งของมารยาทอีกคือ  ตามท่ีทานอบูฮุรอยเราะฮฺรายงานจากทานศา
สนทูตซึ่งทานกลาวความวา : เมื่อใครสักคนในบรรดาพวกคุณจาม  ใหเขา
เอาฝามือสองขางปดหนาไว เเละใหเขาลดเสียงดวย( อัลมุสดัดรอกฺ ๔/ 
๒๙๔ เลขท่ี ๗๖๘๔ )  
- ผูใดมีอาการหาวบอยๆ  ตองพยายามหามมันเร่ือยๆ  เพราะมันคือ
สัญลักษณเเหงความขี้เกียจ  ทานศาสนทูตกลาวความวา : เเทจริงเเลว อัลลอ
ฮฺชอบคนท่ีจามเเตไมชอบคนท่ีหาว  ดังนั้นเมื่อไรท่ีคุณจาม ใหกลาว
สรรเสริญอัลลอฮฺ   เเละจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนท่ีไดยินเสียงจามตอง
กลาวอวยพรเเกเขา  สวนคนท่ีหาวเเทจริงเเลวเปนการงานของซัยตอน 
ดังนั้นใหคุณหามมันเทาท่ีจะทําได   ถาคุณออกเสียงหาววา ฮาหฺ  ซัยตอนจะ
หัวเราะทันที  ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๒๙๗ เลขท่ี ๕๘๖๙ )  
-หามเเสดงอาการเรอตอหนาผูอ่ืน  เพราะทานอุมัร ไดกลาววา ชายคนหนึ่ง
เรอตอหนาทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ทานเลยกลาววา หามอาการเรอของทาน
ไว  เพราะผูท่ีอ่ิมทองมากเกินไปในโลกนี้ คือผูท่ีหิวโหยมากท่ีสุดในวัน
ปรโลก(สุนันติรมีซีย ๔/ ๖๔๙ เลขท่ี ๒๔๗๘ )  
 
มารยาทในการพูด 
 - จงสดับฟงเสียงผูท่ีกําลังพูด  ใหความสนใจ  เเละไมควรขัดจังหวะการพูด
ของเขา จนกวาเขาจะพูดจบ  เพราะทานศาสนทูตกลาวในชวงประกอบพิธี
ฮัจญวา จงสั่งทุกคนใหนิ่งเงียบ ( อัลบุคอรีย ๑/ ๕๖ เลขท่ี ๑๒๑ )  
- พูดดวยน้ําเสียงท่ีชัดเจนเพื่อใหคนฟงเขาใจงายขึ้น  รายงานโดยทานหญิง
อาอิซะฮฺ ( ภรรยาทานศาสนทูตอัลลอฮฺ )เธอกลาววา เเทจริงเเลว คําพูดของ
ทานศาสนทูตนั้นชัดเจนเปนท่ีเขาใจเเกผูฟงทุกคน .( สุนันอบีดาวูด ๔/ ๒๖ 
เลขท่ี๔๘๓๙ )  
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- เเสดงสีหนาท่ีเบิกบานเเจมใส ท้ังคนพูดเเละคนฟง  เพราะทานศาสนทูต
กลาวความวา : จงอยาดูเเคลนแมเปนเพียงความดีเล็กนอย   เมื่อคุณจะ
เผชิญหนากับเพื่อนคุณดวยสีหนาท่ีเบิกบาน (  มุสลิม ๔/๒๐๒๖ เลขท่ี 
๒๖๒๖ )  
-   การใชวาจาท่ีสุภาพ  ทานศาสนทูตกลาวความวา : 
ทุกชิ้นกระดูกของมนุษยจําเปนตองบริจาคทานในทุกๆ วันท่ีเเสงตะวันขึ้น 
เพื่อเปนการขอบคุณพระเจาท่ีไดใหมันมา  ความยุติธรรมในการตัดสิน
ระหวางสองฝายไดผลบุญเหมือนกับบริจาคทาน  การชวยเหลือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งใหเขาขึ้นบนหลังสัตว ( ท่ีใชขี่มันในการเดินทาง) หรือชวยยก
ของขึ้นบนหลังสัตวของเขา  ไดผลบุญเหมือนการบริจาคทาน   คําพูดท่ีดี 
ไดผลบุญเหมือนการบริจาคทาน  ทุกยางกาวท่ีเดินไปมัสยิด ไดผลบุญ
เหมือนการบริจาคทาน  กําจัดสิ่งกีดขวางท่ีเปนอันตรายบนถนนหนทาง 
ไดผลบุญเหมือนการบริจาคทาน  ( อัลบุคอรีย ๓/ ๑๐๙๐ เลขท่ี ๒๘๒๗ )  
 
มารยาทในการเยี่ยมเยียนผูปวย 
อิสลามสงเสริมใหทําการเย่ียมเยียนผูปวย  เเละถือวาเปนหนาท่ีของมุสลิม
ทุกคนท่ีจําเปนตองทํา  ทานศาสนทูตกลาวความวา :  หนาท่ีของมุสลิมตอ
มุสลิมมีหาประการดวยกัน คือ การตอบรับสลาม  การเย่ียมเยียนผูปวย  การ
เดินตามหลังศพผูตาย  การตอบรับคําเชิญชวน  เเละการกลาวอวยพรเเกผูท่ี
จาม (อัลบุคอรีย ๑/ ๔๑๘ เลขท่ี ๑๑๘๓)   
อิสลามตอบแทนผูท่ีเย่ียมเยียนผูปวยใหไดรับผลบุญท่ีดีงาม ซ่ึงทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺ กลาวความวา : ใครท่ีเย่ียมผูปวยเขาจะอยูในคุรฟะฮฺสวรรค  มี
คนถามวา โอทานศาสนทูต คุรฟะฮฺ คืออะไรเหรอ ?  ทานตอบวา หมายถึง 
เขาจะอยูในหนทางสูสวนสวรรค . ( มุสลิม  ๔/ ๑๙๘๙ เลขท่ี ๒๕๖๘ )  
- เเสดงความรูสึกรักใครเเละเมตตาผูปวย ทานศาสนทูตกลาวความวา : 
การเย่ียมเยียนผูปวยท่ีดีสมบูรณ คือ การท่ีผูเย่ียมคนหนึ่งในจํานวนพวกคุณ
ต้ังฝามือของเขาบนหนาผากผูปวยหรือบนมือผูปวยเเลวถามคนปวยวา 
เปนไงบาง (สุนันอัตตีรมีซีย ๕/ ๗๖ เลขท่ี ๒๗๓๑ )  
- กลาวคําอวยพรเเกคนปวย ทานศาสนทูตกลาวความวา : ผูใดเย่ียมผูปวย
ซึ่งยังไมเสียชีวิต เเลวเขากลาวบทอวยพรนี้ ๗ คร้ัง 
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يشفيك أن العظيم العرش رب العظيم اهللا أسأل  

( คําอาน  อะสฺอะลุลลอฮะลฺ อะซีม  รอบบัลอัรซิลอะซีม  อันยุซฟกะ )  
หมายถึง ฉันขอวรจากอัลลอฮฺผู ย่ิงใหญ  พระองคคือเจาของบัลลังกอัน
ย่ิงใหญ ขอใหทานหายปวย  นอกจากอัลลอฮฺจะทรงใหเขาหายปวย  ( อัลมุ
สดัดรอก ๑/๔๙๓ เลขท่ี ๑๒๖๙ )  
 
มารยาทในการลอเลน   
เเทจริงเเลวการใชชีวิตตามเเบบอยางอิสลามมิใชตองเขมงวดตลอดเวลา
ตามท่ีบางคนเขาใจ  จนไมมีเเงมุมความสนุกสนานเพลิดเพลินหรือชวงเวลา
เพื่อหาความสุขใสตัวเลย  รายงานโดยฮันเซาะละฮฺ อัลอะซะดีย  กลาววา 
อะบูบักรฺไดเจอฉันคร้ังหนี่งเเลวทานกลาวเเกฉันวา  คุณเปนไงบางโอฮัน
เซาะละฮฺ ?  ฉันตอบวา ฮันเซาะละฮฺเปนคนท่ีบิดพล้ิวในเร่ืองศาสนาไปเเลว 
! ทานอะบูบักรฺกลาววา   ซุบฮานัลลอฮฺ ( อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ ) คุณวาอะไร
นะ  ฉันตอบวา เราไดอยูตอหนาทานศาสนทูตทานไดเตือนเราใหนึกถึงนรก
เเละสวรรค จนเสมือนวาเราไดเห็นมันท้ังสองกับตาเราเอง  เเตเมื่อพวกเรา
อําลาจากทานศาสนทูตกลับไปท่ีบานเราเราไดหยอกลอเเละคลุกคลีกับ
ภรรยาเราเเละลูกๆของเรา  เราไดทํางานทําการจนทําใหเราลืมหมด  
ทานอะบูบักรฺกลาววา วัลลอฮฺ (สาบานดวยนามอัลลอฮฺ ) พวกเราก็เจอเเบบ
นี้เหมือนกัน   ดังนั้นฉันเเละอะบูบักรฺไดไปหาทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  ฉัน
กลาวเเกทานศาสนทูตวา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ฮันเซาะละฮฺไดเปนคนท่ี
บิดพล้ิวในเร่ืองศาสนาไปเเลว !  ทานกลาววา อะไรทําใหเขาเปนเชนนั้น   
ฉันตอบวา ทานไดเตือนเราใหนึกถึงนรกเเละสวรรค จนเสมือนวาเราได
เห็นมันท้ังสองกับตาของเราเอง  เเตเมื่อพวกเราอําลาทานกลับไปท่ีบานเรา
เราไดหยอกลอเเละคลุกคลีกับภรรยาเเละลูกๆของเรา  เราไดทํางานทําการ
จนทําใหเราลืมหมด   ทานเลยตอบวา โอพระเจาผูซึ่งชีวิตฉันอยูในกํามือ
ของพระองค ถาพวกคุณไดอยูเเบบนั้นตลอดเหมือนๆท่ีพวกคุณอยูกับ
ฉันเเละจดจํามันได  เเนนอนบรรดามะลาอิกะฮฺ ( เทวทูตอัลลอฮฺ ) ตองจับ
มือเเสดงความเคารพเเกพวกคุณในยามท่ีพวกคุณอยูบนเตียงของพวกคุณ 
หรือเมื่อเจอพวกคุณในระหวางทาง  เเตท้ังนี้โอฮันเซาะละฮฺ  ใหเเบงเปน
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ชั่วโมง.. ชั่วโมง ..  ทานไดกลาว  สามคร้ัง  ( มุสลิม ๔/ ๒๑๐๖ เลขท่ี 
๒๗๕๐ )  
ดังนั้น จากหลักฐานท่ีกลาวมาบงบอกวา การสนุกสนานเพลิดเพลินกับ
ความสุขสวนตัวในขอบเขตท่ีไดอนุญาตถือวาจําเปนเพื่อเปนพลังเเกหัวใจ
ใหมีชีวิตชีวาขึ้น  ทานศาสนทูตไดอธิบายถึงมารยาทในการละเลนเเละการ
หยอกลอกันเมื่อบรรดาสาวกของทานถามวา  โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  
ทานไดหยอกลอและสนุกสนานกับเรา  ทานตอบวา ใช  นอกจากวาฉันจะ
ไมพูดเกินจากความจริงเทานั้น  ( สุนันอัตติรมีซีย ๔/ ๓๕๗ เลขท่ี ๑๙๙๐ )  
-   การหยอกลอกันไมใชเฉพาะเพียงเเคการพูดคุยเทานั้น  เเตจะรวมไปถึง
การเเสดงออกทาทางเเละการกระทํา  รายงานโดยอนัสบินมาลิก กลาววา  มี
ชายคนหนึ่งมาจากหมูบานเเหงหนึ่งในชนบท มีนามวา ซาฮิรัน ซึ่งเขาได
มอบของรางวัลชิ้นหนึ่งเเดทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  เเละทานศาสนทูตก็ได
เตรียมของรางวัลเเกเขาดวยกอนท่ีเขาจะออกไป  ซึ่งทานกลาววา เเทจริง
เเลว ซาฮิ รันไดมอบของจากชนบทให เรา  เราก็เตรียมของในเมือง
เพื่อท่ีจะใหเขาดวย  วันหนึ่งทานศาสนทูตไดเเอบไปหาเขาเเละไปเจอเขาใน
ขณะท่ีเขากําลังขายสินคาของเขา  ทันทีทานศาสนทูตเเกลงเอาของของเขา
จากดานหลังโดยท่ีเขาไมเห็นวาใครเอาไป  เขาเลยถามวา นี่ใครเหรอ สงมา
ใหฉันเดี๋ยวนี้  เขาหันไปมองเลยทราบวาคือทานศาสนทูตอัลลอฮฺ  เขาเอา
หลังเเนบอกทานศาสนทูต  ทานศาสนทูตกลาววา ใครตองการซ้ือบาวคนนี้
บาง? ซาฮีรันกลาววา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ฉันเปนคนไรคา ขายไมออก  
ทานศาสนทูตกลาววา เเตคุณไมใชคนท่ีไรคาสําหรับอัลลอฮฺ  คุณเปนคนท่ีมี
คุณคาสําหรับอัลลอฮฺ  (เศาะฮีฮฺ อิบนิฮิบบาน ๑๓/๑๐๖ เลขท่ี ๕๗๙๐ )  
- การหยอกลอกันตองไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนหรือทําลายเกียรติของคนอ่ืน  
ทานศาสนทูตกลาวความวา : ไมอนุญาตใหมุสลิมสรางความหวาดกลัวเเก
มุสลิม  ( มุสนัดอิมาม อะฮฺหมัด ๕/ ๓๖๒ เลขท่ี ๒๓๑๑๔ )  
- การหยอกลอตองไมออกหางจากสัจธรรม  ดังนั้นไมควรหยอกลอกันถา
ตองโกหกเพื่อใหคนอ่ืนหัวเราะ  ทานศาสนทูตกลาวความวา : ความวิบัติจะ
เกิดขึ้นกับผูท่ีพูดโกหกเพียงตองการใหผูอ่ืนหัวเราะ  สําหรับเขาคือความ
วิบัติ   สําหรับเขาคือความวิบัติ  ( สุนันอะบีดาวูด ๔/ ๒๙๗ เลขท่ี ๔๙๙๐ )  
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มารยาทในการตะอฺเซียะฮฺ ( ไวทุกข )  
อิสลามไดบัญญัติใหมีการไวทุกขเเกญาติพี่นองของผูเสียชีวิต  โดยการ
ปลอบใจพวกเขาใหหายจากความโศกเศราเสียใจ  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ 
กลาวความวา : ไมมีผลตอบแทนใดอีกตอผูศรัทธาซ่ึงเขาไดตะเซียะฮฺเพื่อน
เขาเนื่องจากการประสบเคราะหราย นอกจากอัลลอฮฺจะใหเขาสวมใส
เคร่ืองประดับของเหลาผูมีเกียรติในวันปรโลก  (สุนันอิบนิมาญะฮฺ ๑/ ๕๑๑ 
เลขท่ี ๑๖๐๑ )  
สวนหนึ่งของมารยาทในการไวทุกขคือ :  
- การอวยพรเเกญาติพี่นองผูตาย ปลอบโยนพวกเขาใหอดทนกับสิ่งท่ี
เกิดขึ้น  ซึ่งการอดทนคือผลบุญท่ีใหญหลวง รายงานโดยอุซามะฮฺ บิน ซัยด 
กลาววา  พวกเราอยูพรอมกับทานศาสนทูตอัลลอฮฺพลันไดมีชายคนหนึ่งซึ่ง
เปนผูสงขาวจากหญิงคนหนึ่งมาเขาพบทานศาสนทูตเเละบอกวาลูกชาย
ของเธอกําลังจะเสียชีวิต  ทานศาสนทูตกลาวเเกผูนําขาวคนนั้นวา เจาจง
กลับไปบอกเธอวา เเทจริงเเลวอัลลอฮฺมีสิ่งท่ีพระองคตองยึดเอากลับคืน  
เเละมีสิ่งท่ีพระองคทรงมอบให ทุกสิ่ง ณ ท่ีพระองคมีสัดสวนเเนนอน  เจา
จงบอกใหเธออดทนเพื่อรอคอยการตอบเเทนดีๆจากพระองค   ตอมาผูนํา
ขาวคนนั้นไดกลับมาหาทานศาสนทูตอีกคร้ัง เเลวกลาววา เธอสาบานวา 
ตองการใหทานไปหาเธอจนได  อุซามะฮฺกลาววา ทานศาสนทูตไดลุกขึ้น
ยืนทันที  มีสะอัดบินอุบาดะฮฺ เเละมุอาซฺ บินญะบัล เเละฉันไปพรอมกับ
ทานศาสนทูต  มีคนสงเด็กคนนั้นใหทานศาสนทูต ในขณะท่ีวิญญาณของ
เด็กนั้นเคล่ือนไปมามีเสียงคลายน้ําท่ีกําลังถูกเทลงในถุง   น้ําตาของทาน
ไหลออกมา สะอัดกลาววา โอทานศาสนทูต มันคือเสียงอะไรเหรอ ? ทาน
ตอบวา นี่คือความเมตตาซึ่งอัลลอฮฺทรงมอบใหกับบรรดาบาวของพระองค  
เเละเเทจริงเเลว อัลลอฮฺทรงเมตตาปวงบาวของพระองคท่ีมีความเมตตา
เทานั้น  ( มุสลิม ๒/ ๖๓๕ เลขท่ี ๙๒๓ )  
- ขอดุอาอฺอัลลอฮฺใหพระองคปลดบาปเเดคนปวย   ทานนักปราชญ
อิสลามอิมามซาฟอีย สงเสริมใหกลาวเเกผูปวยวา   

لميتك وغفر عزائك وأحسن أجرك اهللا عظم  
อานวา  อัซเซาะมัลลอฮุ อัจญเราะกะ  วะอะฮฺสะนะ อะซาอะกะ  วะ 
เฆาะฟะเราะ ลิ มัยยิติกะ  
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หมายถึง  อัลลอฮฺทรงเพิ่มพูนผลบุญใหเเเกทาน  อัลลอฮฺทรงเมตตาทานใน
สิ่งท่ีทานไดรับทุกข   อัลลอฮฺทรงอภัยโทษเเกผูตายของทาน  
- สงเสริมใหทําอาหารเพื่อเล้ียงญาติพี่นองของผูเสียชีวิต  เพราะทานศา
สนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา :  พวกเจาจงเตรียมอาหารเเกครอบครัว
ของญะอฺฟร  เพราะพวกเขากําลังเผชิญกับส่ิงท่ีทําใหพวกเขายุงยาก ( อัลมุ
สดัดรอก ๑/ ๕๒๗ เลขท่ี ๑๓๗๗ ) 
 
มารยาทในการนอน : 
ควรกลาวคําวา บิสมิลละฮฺ ( ดวยนามอัลลอฮฺ ) เเลวเร่ิมนอนตะเเคงขวา  
หลังจากท่ีไดตรวจท่ีนอนเรียบรอยเเลว  ท้ังนี้เพื่อความมั่นใจวาไมมีส่ิงเปน
อันตรายใดๆ รอบท่ีนอน  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺ กลาวความวา : เมื่อผูใดสัก
คนในจํานวนพวกคุณเร่ิมเขาท่ีนอนของเขา ใหเขาเอาผาชิ้นหนึ่งของเขา เเล
วสะบัดเตียงนอนของเขา  เเละใหเขากลาวบิสมิลละฮฺ ( เร่ิมดวยนามอัลลอฮฺ 
) เพราะเขาไมอาจรูไดวาสิ่งใดท่ีจะตามมาบนเตียงนอนของเขาหลังจากนั้น   
เเละเมื่อเขาตองการนอนใหเขานอนตะเเคงขวา เเลวใหเขากลาววา  

 نفسي أمسكت إن ارفعه وبك جنبي وضعت بك ربي سبحانك
الصالحين عبادك به حفظت بما فاحفظها أرسلتها وإن فاغفرلها  

( อานวา  ซุบฮานะกะ รอบบี บิกะ วะเดาะอฺตุ ญัมบียฺ  วะบิกะ อะรฺฟะอฺตุ   
อิน อัมซักตะ นัฟซียฺ  ฟะฆฺฟรละฮา  วะอิน อะรฺซัลตะฮา ฟะฮฺฟซฮา บิมา 
ฮะฟซตะ บิฮิ อิบาดะกัศศอลิฮีน . )   
ความหมาย มหาบริสุทธิ์เจา พระองคของขา  ดวยพระองคฉันไดต้ังรางของ
ฉัน (นอน)  ดวยพระองคฉันยกมันขึ้น (ลุกขึ้น)  ถาพระองคไดขอวิญญาณ
ฉันกลับไปขอใหพระองคจงอภัยเเกฉันดวย   เเละถาพระองคปลอยมันอีก
คร้ังขอใหพระองครักษามันเหมือนท่ีพระองคไดทํากับบรรดาบาวท่ีดีของ
พระองค  ( เศาะฮีฮฺ อิบนิฮิบบาน ๑๒/ ๓๔๔ เลขท่ี ๕๕๓๔ )  
- เมื่อลุกขึ้นจากการหลับนอนใหกลาวดังท่ีทานศาสนทูตสอนกลาวไว  
ซึ่งรายงานโดยฮุซัยฟะฮฺ กลาววา  เเทจริงเเลว เมื่อทานศาสนทูตอัลลอฮฺ
ตองการหลับนอนในตอนกลางคืน ทานจะวางเเกมขวาของทานบนฝามือ
ขวาของทานเเลวกลาวพรวา 

وأحيا أموت باسمك اللهم  
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( อานวา อัลลอฮุมมะ บิสมิกะ อะมูตุ วะอะฮฺยาอฺ   ความหมาย คือ ขาเเต
พระองคอัลลอฮฺ  ดวยนามของพระองคฉันเสียชีวิต  เเละดวยนามของ
พระองคฉันมีชีวิต )  
เมื่อทานต่ืนนอนจะกลาววา  

النشور وإليه أماتنا بعدما أحيانا الذي هللا الحمد  
( อานวา  อัลฮัมดูลิลลาฮิลละซี อะฮฺยานา บะอฺดะมา อะมาตะนา  วะ อิ
ลัยฮินนุซูร . 
ความหมาย:มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเทานั้น พระองค
ซึ่งทําใหฉันมีชีวิตอีกคร้ัง หลังจากท่ีพระองคทําใหฉันเสียชีวิต  เเละยัง
พระองคเทานั้น การฟนคืนชีพ  
-  หมั่นเขานอนต้ังเเตหัวคํ่านอกจากมีเหตุจําเปนท่ีตองนอนดึกเทานั้น  มี
การรายงานจากทานศาสนทูตวา ทานไมชอบใหนอนกอนละหมาดอิซาอฺ 
เเละการพูดคุยหลังละหมาดอิซาอฺ ( อัลบุคอรีย ๑/๒๐๘ เลขท่ี ๕๔๓ )  
- ตรวจความปลอดภัยกอนเขานอน  ทานศาสนทูตกลาวความวา : เเทจริง
เเลวไฟคือศัตรูของพวกคุณ ดังนั้นถาพวกคุณจะเขานอนจงปดหรือดับมัน
เสีย  (เศาะฮีฮฺอิบนิฮิบบาน ๑๒/ ๓๕๗ เลขท่ี ๕๕๔๙ ) 
 
มารยาทในการเขาหองนํ้าหองสวม  
- กลาวนามอัลลอฮฺ ( บิสมิลละฮฺ ) เเละอานดุอาอฺกอนเขาหองน้ําเเละเวลา
ออกจากหองน้ํา   รายงานโดยทานอนัส วา เมื่อทานศาสนทูตอัลลอฮฺ
ตองการเขาหองน้ํา ทานจะกลาววา  

. والخبائث الخبث من بك أعوذ إني اللهم اهللا بسم  
( คําอาน  อัลลอฮุมมะ  อินนี อะอูซุบิกะ  มินัล คุบุซิ วะลฺ เคาะบาอิซ  
หมายถึง  ดวยนามของอัลลอฮฺ   ขาเเตพระองคอัลลอฮฺ  ฉันขอหลีกหางจาก
บรรดาซัยฎอน( ซาตานเเละมารราย ) ชายเเละหญิง.  ( มุศอนนิฟ อิบนิ
ซัยบะฮฺ ๖/ ๑๑๔ เลขท่ี ๒๙๙๐๒ )   
เเละรายงานจากอนัสเหมือนกันกลาววา เมื่อทานศาสนทูตอัลลอฮฺออกจาก
หองน้ํา ทานจะกลาววา   

وعافاني األذى عني أذهب الذي هللا الحمد  
( อานวา  อัลฮัมดูลิลละฮิลละซี  อะซฺฮะบะ อันนีล อะซา วะ อาฟานียฺ  
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หมายถึง  มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺ  ซึ่งไดขจัด
สิ่งสกปรกออกจากตัวฉัน เเละทําใหฉันมีพลานามัยท่ีดี( สุนันอิบนิมาญะฮฺ 
๑/ ๑๑๐ เลขท่ี ๓๐๑ )  
รายงานจากทานหญิงอาอิซะฮฺ ภรรยาทานศานทูต กลาววา ทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺจะกลาวหลังจากเขาหองน้ําวา  

 غفرانك
( อานวา ฆุฟรอนะกะ   ความวา:ฉันขอใหพระองคทรงอภัยเเกฉันดวย( 
เศาะฮีฮฺ อิบนิคุซัยมะฮฺ ๑/ ๔๘ เลขท่ี ๙๐ )  
- ไมหันหนาไปทางกิบละฮฺ ( กิบละฮฺ คือ กะอฺบะฮฺท่ีอยู ณ นครมักกะฮฺ 
ซึ่งเปนจุดศูนยกลางในการกระทําภักดีตออัลลอฮฺของมุสลิมท่ัวโลก) หรือ
หันหลังทางกิบละฮฺ  รายงานโดยอะบูฮุรอยเราะฮฺจากทานศาสนทูตอัลลอฮฺ 
กลาวความวา : เเทจริงเเลวระหวางฉันกับพวกคุณเปรียบเสมือนพอกับลูกๆ 
ดังนั้นพวกเจาอยาหันหนาไปหากิบละฮฺเเละอยาหันหลังใหในขณะท่ีคุณ
กําลังอยูในหองน้ํา  เเละอยาทําความสะอาดนอยกวาหินสามเม็ด เเละตอง
ไมใชเศษมูลของสัตวเเละเศษกระดูก  ( เศาะฮีฮฺอิบนิคุซัยมะฮฺ ๑/๔๓ เลขท่ี
๘๐ )  
- ปดบังใหพนสายตามนุษย  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : ...ผูใด
เขาหองน้ําจงปดบังใหมิดชิด....( สุนันอิบนิมาญะฮฺ ๑/ ๑๒๑ เลขท่ี ๓๓๗ )  
- ไมสมควรใชมือขวาของเขากับสิ่งสกปรก  ทานศาสนทูตกลาวความวา 
: เมื่อผูใดผูหนึ่งดื่มน้ําจงอยาเปาลมเขาไปในภาชนะ  เเละเมื่อใดท่ีเขาเขา
หองน้ํา ไมควรจับตองอวัยวะเพศของเขาดวยมือขวา  เเละเมื่อใดท่ีเขาชําระ
ลางอยาชําระลางดวยมือขวา .  (เศาะฮีฮฺอิบนิคุซัยมะฮฺ ๑/๔๓ เลขท่ี๗๘  )  
- ทําความสะอาดท้ังหนาหลังเมื่อเสร็จธุระสวนตัว ไมวาเขาจะใชน้ําเเละ
กอนหินดวยก็ตามซึ่งถือวาดีท่ีสุด หรือใชอยางใดอยางหนึ่งเเละเเนนอนการ
ใชน้ําถือวาดีกวาเพราะน้ําสามารถชําระลางดีกวาหิน  
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มารยาทในการรวมหลับนอนระหวางสามีภรรยา 
- การกลาวบิสมิลละฮฺ ( เร่ิมดวยนามอัลลอฮฺ ) เมื่อตองการรวมประเวณี 
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : เม่ือผูใดในบรรดาพวกคุณตองการเขา
หาภรรยาเขา ใหเขากลาววา บิสมิลละฮฺ   เเลวอานวา  

رزقتنا ما الشيطان وجنب الشيطان جنبنا اللهم  
( อานวา อัลลอฮุมมะ ญันนิบนะซฺซัยฎอน วะญันนิบนะ  มาเราะซักตะนา   
ความวา :  ขาเเตพระองคอัลลอฮฺ ฉันขอใหพระองคทรงทําใหเราสองคน
หางไกลจากซัยฎอน ( มารราย ) เเละใหลูกของขาท้ังสองท่ีพระองคจะทรง
มอบใหหางไกลจากการรบกวนของซัยฎอน ) 
ถาอัลลอฮฺไดกําหนดใหเขาท้ังสองมีลูก ซัยฎอนจะไมรบกวน ( อัลบุคอรีย 
๑/๖๕ เลขท่ี ๑๔๑ )  
- การหยอกลอเเละการสนุกสนานระหวางกัน  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺได
กลาวเเกญาบิรความวา :  เจาเเตงเเลวเหรอ ญาบิร?  ฉันตอบวา ใช ทานกลาว
วา หญิงสาวหรือหญิงหมาย? ฉันตอบวา หญิงหมาย  ทานกลาววา เพราะ
เหตุใดเจาไมเลือกหญิงสาว เผื่อวาเจาจะไดหยอกลอกับนาง เเละเธอได
หยอกลอกับเจา  เจาจะไดลอเลนสนุกสนานเเละหัวเราะกับนาง เเละนางก็
เชนกัน ( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๐๕๓ เลขท่ี ๕๐๕๒ )  
- เเสดงความรักใครเเละความออนโยนตอภรรยาเขาดวยวิธีจูบเเละดูดล้ิน
นาง  รายงานโดยทานหญิงอาอิซะฮฺ กลาววา เเทจริงเเลวทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺจะจูบเธอในขณะท่ีทานถือศีลอดเเละทานจะดูดล้ินเธอดวย  
( เศาะฮีฮฺ อิบนิคุซัยมะฮฺ ๓/ ๒๔๖ เลขท่ี ๒๐๓ )  
- ใหเขาเเละภรรยาเขาเเสวงหาความสุขดวยวิธีใดก็ไดท่ีท้ังสองประสงค
เเตดวยเง่ือนไขตามท่ีทานศาสนทูตไดชี้เเจงใหกับทานอุมัรซึ่งทานไปหา
ทานศาสนทูตเเลวกลาววา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ ฉันหายนะเเลว? ทาน
กลาววา อะไรท่ีทําใหเจาตองหายนะ ? อุมัรตอบวา ฉันไดเปล่ียนทิศทาง
ของเธอเมื่อคืน  อุมัรกลาววา ทานอยูนิ่งเฉยไมตอบใดๆ  หลังจากนั้น
โองการอัลลอฮฺไดถูกประทานเเกทานศาสนทูต โองการอัลลอฮฺ    ซึ่งความ
วา:บรรดาผูหญิงของพวกเจานั้น คือแหลงเพาะปลูกของพวกเจา ดังนั้นพวก
เจาจงมายังแหลงเพาะปลูกของพวกเจาตามแตพวกเจาประสงค ( อัลบะเกาะ
เราะฮฺ ๒๒๓ )  
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ทานศาสนทูตกลาวตอวา  เจาจะหันหนาหรือกลับหลังเเลวเเตความประสงค 
เเตจงยําเกรงทางทวารหนักเเละในระยะมีประจําเดือน( สุนันอัตติรมิซีย ๕/ 
๒๑๖ เลขท่ี ๒๙๘๐ )  
- ปดบังความลับของท้ังสอง   ทานศาสนทูตกลาวความวา : เเทจริงเเลวหนึ่ง
ในจํานวนคนท่ีมีสถานะเลวท่ีสุดในวันปรโลก ณ ท่ีอัลลอฮฺ คือ ชายผูหนึ่ง
ซึ่งเขาจะเขาหาภรรยาเขาเเละเธอเขาหาเขา  เเลวเขาก็บอกความลับเร่ือง
ดังกลาว ( แกผูอ่ืน )(มุสลิม ๒/ ๑๐๖๐ เลขท่ี ๑๔๓๗ ) 
 
มารยาทในการเดินทาง 
- ขออภัยโทษจากมิตรสหายท่ีเคยรังเเก  สงคืนกรรมสิทธิ์ของคนอ่ืนท่ีเขา
รับผิดชอบอยู   จายหนี้ใหเเกเจาของหนี้  เเละจัดเตรียมสิ่งท่ีจําเปนเเก
ครอบครัวของเขา  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : ผูใดมีความผิด
เนื่องจากเคยรังเเกผูอ่ืนจงขออภัยจากเขา  เพราะในวันปรโลกไมมีการจายดิ
นารฺเเละดิรฮัม ( เงินสมัยกอน )  กอนท่ีผลบุญของเขาจะถูกยึดเเละมอบ
ใหกับเพื่อนเขาแทน  ถาเขาไมมีผลบุญติดตัวจะตองรับบาปกรรมของเพื่อน
เขาไปแบกรับแทน( อัลบุคอรีย ๕/ ๒๓๙๔ เลขท่ี ๖๑๖๙ )  
- ไมสนับสนุนใหเดินทางคนเดียวตามลําพัง  เพราะทานศาสนทูตไดหาม
การกระทําดังกลาวยกเวนคราวจําเปนเทานั้นหรือไมมีเพื่อนสักคน  ทานได
กลาวเเกบุคคลหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งเดินทางมาถึง  คุณมากับใคร? เขาตอบวา ฉัน
ไมไดมากับใคร? ทานกลาววา คนท่ีขับขี่ เพื่อเดินทางคนเดียวเขามา
กับซัยฏอน  สองคนสองซัยฏอน สามคนคือกลุมผูเดินทาง ( อัลมุสดัดรอก 
๒/ ๑๑๒ เลขท่ี ๒๔๙๕ )  
- ควรเลือกเพื่อนรวมเดินทางท่ีดี เเละควรเเตงต้ังผูนําในการเดินทาง  
ทานศาสนทูตกลาวความวา : เมื่อมีสามคนออกเดินทาง จงเเตงต้ังใครสักคน
ในจํานวนสามคนเปนผูนํา ( สุนันอบีดาวูด ๓/ ๓๖ เลขท่ี ๒๖๐๘  )  
- ควรเเจงเวลาเดินทางถึงบานเเกครอบครัวเขาใหทราบลวงหนา  เพราะ
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺเคยปฏิบัติเชนนั้น  เเละไมควรถึงบานตอนดึก ทานศา
สนทูตกลาวความวา : ถาใครสักคนในบรรดาพวกคุณจําเปนตองจากกัน
นานๆ ก็อยาใหเดินทางกลับมาหาครอบครัวของเขายามกลางคืน  ( อัลบุคอ
รีย ๕/๒๐๐๘ เลขท่ี ๔๙๔๖ )  
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- ควรอําลาครอบครับรวมท้ังเพื่อนฝูงเเละมิตรสหาย  เพราะทานศาสน
ทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : เมื่อผูใดตองการออกเดินทาง ใหเขาใหสลามเเกพี่
นองของเขา   เพราะพวกเขาจะสมนาคุณดวยคําอวยพรดีๆ นอกเหนือจากคํา
อวยพรของตัวเขาเอง (มุสนัดอบียุอฺลา ๑๒ / ๔๒ เลขท่ี ๖๖๘๖ )  
- สงเสริมใหรีบกลับถึงบานทันทีหลังจากเสร็จสิ้นธุระ  ทานศาสนทูต
กลาวความวา : การเดินทางนั้น คือสวนหนึ่งของอะซาบ ( โทษทันฑเเละ
ความทรมาน ) มีอุปสรรคการกินอาหารเคร่ืองดื่มเเละการหลับนอนของเขา 
เมื่อใดท่ีเขาเสร็จธุระ ใหเขารีบกลับไปหาครอบครัวของเขาทันที   
( อัลบุคอรีย ๒/ ๖๓๙ เลขท่ี ๑๗๑๐ )  
 
มารยาทในการเดินผานไปมาบนถนนหนทาง  
ทานศาสนทูตอัลลอฮฺไดอธิบายเก่ียวกับระเบียบเเละมารยาทในเร่ืองนี้ โดย
กลาวความวา : พวกเจาจงอยานั่งบนถนนหนทาง  พวกเขาถามวา โอทานศา
สนทูต พวกเราไมมีท่ีท่ีจะพูดคุยระหวางกันเลย !  ทานกลาววา ถาพวกคุณ
ไมยอม นอกจากตองนั่ง ดังนั้นพวกคุณจงเคารพสิทธิบนถนนหนทาง   
พวกเขาตอบวา โอทานศานทูต สิทธิบนถนนหนทางมีอะไรบาง? ทานกลาว 
การละสายตา  การละการรบกวนคนอ่ืน  การรับสลาม  การชักชวนใหทํา
ความดีเเละละท้ิงความชั่ว .     ( อัลบุคอรีย ๒/๘๗๐ เลขท่ี ๒๓๓๓ )  
บางสายรายงานบอกวา เเละชวยเหลือผูตกทุกข เเละชี้ทางแกคนท่ีหลงทาง
(มุสลิม ๑/ ๒๒๖ เลขท่ี ๒๖๗ ) 
- รักษาเเละดูเเลถนนหนทางเเละไมทําลายสถานท่ีสวนรวม  ทานศานสน
ทูตอัลลอฮฺกลาวความวา :  พวกเจาจงยําเกรงสองส่ิงซ่ึงเปนสาเหตุใหญของ
การโดนสาปเเชง  พวกเขาถามวา สองสิ่งดังกลาวคืออะไรเหรอ ? ทานตอบ
วา ผูท่ีถายอุจจาระกลางทางท่ีผูคนเดินผานไปมา หรือสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีรมมี
ผูคนอาศัย  ( มุสลิม ๑/ ๒๒๖ เลขท่ี ๒๖๗ )  
- ไมควรพกพาสิ่งท่ีเปนอันตรายตอผูเดินทางไปมา  เพราะทานศาสนทูต
กลาวความวา : เมื่อผูใดในบรรดาพวกคุณเดินผานมัสยิดหรือตลาด เเละมี
ธนูติดตัว  พวกเจาจงจับหัวลูกศรไว หรือบางท่ีทานกลาว พวกเจาจงจับมัน
ไว เพื่อปองกันไมใหโดนใครสักคนในบรรดามุสลิม (อัลบุคอรีย ๖/ 
๒๕๙๒ เลขท่ี๖๖๖๔ ) 
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มารยาทในการซื้อขาย   
ตามสภาพดั้งเดิมของการซื้อขาย คือ การอนุมัติในทุกกรณีท่ีการซื้อขายนั้น
ไดจัดอยูบนพื้นฐานเเหงการเเลกเปล่ียนกันระหวางผูซื้อกับผูขาย เเตเมื่ออีก
ฝายหนึ่งมีเหตุจําเปนไดรับความเสียหายหรือท้ังสองฝายไดรับความเสียหาย  
การอนุมัติดังกลาวตองโมฆะเเละเปล่ียนไปเปนส่ิงท่ีตองหาม  อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอาน ความวา : 
ผูศรัทธาท้ังหลาย! จงอยากินทรัพยของพวกเจาในระหวางพวกเจาโดยมิ
ชอบ 
( อันนิซาอฺ ๒๙ )  
อิสลามถือวา การคาขาย เปนอาชีพท่ีดีเลิศเเละเปนเเนวทางอันบริสุทธิ์
เพื่อใหไดมาซึ่งปจจัยยังชีพ   มีคนถามทานศาสนทูตวา อาชีพใดดีเเละ
ประเสริฐท่ีสุด ? ทานตอบวา การท่ีชายคนหนึ่งทํางานดวยมือของเขาเอง
เเละท้ังหมดของการซื้อขายนั้นดี ( อัลมุสดัดรอก ๒/ ๑๒ เลขท่ี ๒๑๕๘ )   
อิสลามสอนใหมุสลิมทําการคาขายดวยสุจริตเเละซื่อตรง  ทานศาสนทูต
กลาวความวา : นักธุรกิจท่ีซื่อตรง สุจริต เเละเปนมุสลิมท่ีดี จะอาศัยอยูกับ
บรรดาผูตายซาฮีด( ตายในสนามรบ ) ในวันปรโลก ( อัลมุสดัดรอก ๒/ ๗ 
เลขท่ี ๒๑๔๒ )  
- ชี้เเจงขอเสียของสินคาถามี  เพราะทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : 
ไมอนุมัติเเกผูท่ีจะขายสินคานอกจากเขาตองอธิบายรายละเอียดของมัน 
เเละไมอนุมัติเเกผูท่ีรับทราบถึงรายละเอียดของสินคานอกจากเขาจะตอง
บอกมัน 
( มุสนัดอะฮฺมัด ๓/ ๔๙๑ เลขท่ี ๑๖๐๕๖ )  
- ไมหลอกลวงสินคา เเละควรชี้เเจงขอเสียของสินคาใหผูซื้อรับทราบ  
รายงานโดย อบีฮูรอยเราะฮฺ วา วันหนึ่งทานศาสนทูตอัลลอฮฺไดเดินผาน
เเละเห็นสินคากองหนึ่ง  ทานจึงเอามือลงไปในกองสินคาดังกลาว ทําใหมือ
ของทานเปยกน้ํา ทานเลยกลาววา สิ่งนี้คืออะไรโอเจาของอาหารกองนี้  เขา
ตอบวา โอทานศาสนทูตอัลลอฮฺ มันถูกฝนจากฟากฟา  ทานกลาววา ไมนํา
มันขึ้นมาขางบนดอกหรือเผื่อผูคนท่ัวไปจะมองเห็นมันได  ใครท่ีหลอกลวง 
คนนั้นไมใชประชาชาติของฉัน  ( มุสลิม ๑/ ๙๙ เลขท่ี๑๐๒ )  
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- มีสัจธรรม สุจริต เเละไมกลาวเท็จ  ทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : 
ผูขายเเละผูซื้อท้ังสองมีอิสระในการเลือกตราบใดท่ีท้ังสองไมอําลาจากกัน 
หรือทานกลาววา จนกวาเขาท้ังสองจะเเยกยายกันไป   ถาพวกเขาท้ังสองมี
สัจธรรมเเละมีการชี้เเจงอยางชัดเจน  อัลลอฮฺจะทรงใหความจําเริญเเกการ
ซื้อขายของท้ังสอง   เเละถาพวกเขาท้ังสองปดบังเเละกลาวเท็จความจําเริญ
ของการซื้อขายจะถูกลบออกทันที ( อัลบุคอรีย ๒/ ๗๓๒ เลขท่ี ๑๙๗๓ )  
- มีความกรุณาเผื่อเเผ  ออนโยนในการซื้อขาย  เพราะนิสัยเชนนี้คือ
ประการสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหเกิดมนุษยสัมพันธท่ีดีระหวางผูขายกับผูซื้อ 
อีกท้ังเปนวิธีการหนึ่งในการเยียวยาจิตใจท่ีใฝฝนเพียงทางโลกอยางเดียวซึ่ง
เปนตัวสกัดก้ันความเปนพี่นองเเละมนุษยสัมพันธระหวางกัน  ทานศาสน
ทูตกลาวความวา : อัลลอฮฺเมตตาชายคนหนึ่งซึ่งมีความกรุณาเมื่อเขาซื้อขาย 
เเละเมื่อเขารับสิทธิของเขา ( อัลบุคอรีย ๒/๗๓๐ เลขท่ี๑๙๗๐ )  
-ไมสาบานตนในการคาขาย  เพราะทานศาสนทูตอัลลอฮฺกลาวความวา : 
พวกเจาจงหลีกเล่ียงซึ่งการสาบานอยางฟุมเฟอยเมื่อมีการคาขาย  เพราะเมื่อ
สินคาหมดไปเเลวความจําเริญก็จะขาดหายไป  ( มุสลิม ๓/๑๒๒๘ เลขท่ี 
๑๖๐๗ )  
- อนุญาตใหผูซื้อท่ีไมพอใจสินคาสงคืนได  ทานศาสนทูตกลาวความวา : 
ผูใดใหโอกาสเเกผูซื้อท่ีไมพอใจสินคา ยกเลิกการซื้อขายท่ีผานไป  เเนนอน
พระองคอัลลอฮฺจะทรงยกเลิกความผิดพลาดของเขาในวันปรโลก  ( เศาะฮีฮฺ 
อิบนิฮิบบาน ๑๑/ ๔๐๒ เลขท่ี ๕๐๒๙ )  
ท้ังหมดท่ีผานมาคือบางสวนของมารยาทเเละจริยธรรมท่ีสมควรปฏิบัติใน
อิสลาม ในสวนท่ียังไมกลาว ณ ท่ีนี้ ยังมีอีกมากมาย  ถาจะใหเอยถึงสิ่ง
เหลานั้นท้ังหมดคงทําใหเร่ืองยืดยาวไปดวย  ขอเพียงใหเราเขาใจวา ไมมีส่ิง
ใดท่ีมนุษยตองการไมวาสิ่งนั้นจะเก่ียวของกับชีวิตสวนตัวหรือสวนรวมก็
ตาม   ลวนเเลวมีการชี้นําเพื่อการปฏิบัติท่ีถูกตอง โดยผานพระคัมภีรกุรอาน
และวจนะทานศาสนทูตของพระองค  ซึ่งท้ังสองจะกําหนดขอบเขตเเละจัด
ระเบียบของมัน  จุดประสงคคือ ตองการใหการดํารงชีวิตของเหลามุสลิม
ทุกคนอยูในความภักดีตอพระองคอัลลอฮฺเเละไดรับผลตอบเเทนท่ีดีเลิศ. 
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บทสรุป 
 

            ขอปดทายหนังสือเลมนี้ดวยคํากลาวของบุคคลสองทานซึ่งพระองค
อัลลอฮฺทรงชี้นําทานท้ังสอง ซึ่งท้ังสองไดเขารับอิสลามเเลว ทานเเรกคือ 
เอฟ ฟลเวียส ( F.Filweas ) ทานกลาววา  ในโลกยุโรปนั้นมีความวางเปลา
ดานจิตวิญญาณ  ไมมีอุดมการณไหนหรือความเชื่อมั่นใดๆ ท่ีจะนําพาพวก
เขาสูความผาสุกท่ีเเทจริง  เ เมนวาความร่ํารวยหรือส่ิงท่ีเราเ รียกวา 
ความกาวหนาดานเศรษฐกิจ.....เเละความสะดวกสบายดานวัตถุนั้นเหลือลน
ทีเดียว  มนุษยคนหนึ่งในยุโรปยังคงรูสึกวา ชีวิตเขากําลังเผชิญกับความ
หลงทาง  บางคร้ังชวนใหเขาคิดวา  : ฉันเกิดมาเพื่ออะไร? เเลวฉันจะไปทาง
ไหน ? เเลวทําไม ? ไมมีใครใหคําตอบเเกพวกเขาไดจนถึง ณ บัดนี้  คน
เชนนี้ไมรูดอกหรือวา สาเหตุสําคัญคือ ศาสนาท่ีเขาคิดวาจะนําพาเขาไป
ในทางท่ีเท่ียงตรงกลับทําใหเขาตองสับสน  เเตปจจุบันรัศมีเเหงทางนําเร่ิม
สองเเลว  เเสงเเหงรุงเชาเร่ิมสวางขึ้น  เมื่อมีผูคนในเเถวยุโรปเร่ิมเขารับ
อิสลาม  ชาวยุโรปเร่ิมเห็นมุสลิมท้ังชายหญิงปฏิบัติตามอิสลามเเละใช
อิสลามเปนวิถีชีวิตของพวกเขา   ทุกวันจะมีผู เขารับอิสลาม ซึ่งมันคือ
ศาสนาเเหงสัจธรรม มันคือจุดเร่ิมตน .... จบ . 
อีกคนชื่อ ดี ปอตเตอร ( D.Potter ) – เกิด ค.ศ ๑๙๕๔  เปนชาวอเมริกา – 
ทานกลาววา : ....อิสลาม คือ กฎหมายของพระเจาอัลลอฮฺ  เราสามารถ
มองเห็นมันอยางชัดเเจงในธรรมชาติรอบๆตัวเรา  ท้ังหมดเปนไปดวยคําส่ัง
ของอัลลอฮฺ  ภูเขา ทะเล  ดาวตางๆ  เดินอยางเปนระบบ  ท้ังหมดยอมจํานน
ตอการบริหารงานของอัลลอฮฺ   พระองคซ่ึงสรางมันมา   เหมือนกับวีรบุรุษ
หลายๆ คนท่ีตองจํานนตอการจดบันทึกของเหลานักเขียนท้ังหลาย    เเละ
สําหรับอัลลอฮฺมีตัวอยางอันสูงสง  ซึ่งงานเขียนเหลานั้นจะไมพูดไมจาไม
ทํา  นอกจากตามความตองการของเหลานักเขียนเทานั้น  เชนนั้นเเหละทุกๆ 
สิ่งในโลกนี้เเมกระท้ังวัตถุลวนเเลวตองจํานนเเละนอบนอมตอองคอัลลอฮฺ   
เพียงเเตมนุษยนั้นไดรับการยกเวนจากกฎดังกลาว  กลาวคืออัลลอฮฺทรงทํา
ใหมนุษยมีอิสระในการเลือก  ดังนั้นเขาสามารถท่ีจะนอบนอมเเละยอม
จํานนตออัลลอฮฺ  หรือไมก็เขาอาจจะต้ังกฎเองเพื่อสวนตัวของเขาเเละเลือก
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เดินบนหนทางศาสนาท่ีเขายินยอม  เเตสวนมากเเลวมนุษยจะเลือกเดินบน
หนทางท่ีสอง ซึ่งเปนเร่ืองท่ีนาเสียใจอยางมาก ..... เเทจริงเเลวคนในยุโรป
เเละอเมริกาตางหันเหเขามานับถือศาสนาอิสลามเปนจํานวนมากขึ้น    ท้ังนี้
เนื่องจากพวกเขากําลังกระหายความสงบสุขดานจิตใจ  เเละพวกเขา
ตองการเเสวงหาความสุขท่ีเเทจริง  นอกจากนี้ยังมีบรรดานักบูรพาคดีเเละ
นักเผยเเพรศาสนาคริสตหลายๆคนท่ีตองการทําลายศาสนาอิสลามเเละ
กลาวหาหรือใสรายอิสลาม   ซึ่งตอมาพวกเขาเองกลายเปนสวนหนึ่งของ
กลุมชนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  เเสดงใหเห็นวา ความจริงนั้นเปนสิ่งท่ี
ปฏิเสธไมได...จบ .  
 

วัสสลาม 
 
 


