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مَ ََءاَمنهوا ََي َََّلَذٱَّلَلَهٱَوََعدََ﴿ َتذَلذَح َلَص َٱَوََعمذلهوا ََمذنكه
مَ َتخَ لََيسَ  ََلذَفَنهه َٱَفذ

َ َۡرل  َلذهذمَ َقبَ َمذ ََّلذي ََٱَلََفََتخَ سَ ٱََكَماَضذ
ذَنََ مَ ََوََلهَمك  مَهَلَهه مَ َتََضَ رَ ٱََّلذيٱَدذيَنهه مَلَهه ََلَهه ذ ذ َ ََوََلهَبد  َدَذَبعَ َم 

مَ َفذهذمَ َخوَ 
َ
ََيعَ َا َنَ أ ونَنذ َذََلََبهده هش  و ََي ََوُكه ََبذ َدَََبعَ ََكَفرََََوَم َا ََ َ َشي 

ذَكََذ َ َلَ َل و 
ه
مَهَئذَكَفَأ و َََف َل َٱَهه قه  [  55: انلور] ﴾55َسذ

ความว ่า  “อลัลอฮ ท์รงสญัญาแก ่บรรดาผู ศ้ ร ทัธาและ
ประกอบความดีจากหมู่พวกเจา้ว่า พระองคจ์ะใหพ้วกเขา
สืบทอดอ านาจบนแผ่นดิน ดงัที่พระองคใ์หช้นที่มาก่อน  
พวกเขาไดส้ืบทอด และพระองคจ์ะท าใหศ้าสนาที่พระองค์
ทรงยินดีแก่พวกเขามีความมั่นคง และพระองคจ์ะเปลี่ยนให้
พวกเขามีความปลอดภัย หลงัจากที่พวกเขาเคยหวาดกลวั 
พวกเขาเคารพภักดีต่อขา้ โดยไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีกับขา้ 
และผูใ้ดปฏิเสธศรทัธาหลงัจากนัน้  แน่นอนย่อมตอ้งเป็น
ผูฝ่้าฝืน” (อนั-นูร : 55) 
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ค าน าบรรณาธิการ 
 
 
 
 
 

อัลฮัมดุลิลลาฮ์ ครบขวบปีของการจัดพิมพ์หนังสือ “ชีวประวัติศาสนทูต 
มหุมัมดั  ฉบบัคดัสรร” ผลงานเรียบเรียงของศาสตราจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้น
ชีวประวัติและอารยธรรมอิสลาม ศ.ดร.อับดุลอะซีซ อิบรอฮีม อัล-อุมะรีย ์ 
เม่ือเดือนเราะมะฎอนปีท่ีแลว้  

และเมื่อไม่ก่ีเดือนก่อนหนา้นี ้ผู ้เขียนไดม้อบหมายใหจ้ัดท าหนังสือ
เล่มเล็กท่ีคัดสรรเนือ้หาเฉพาะเก่ียวกับการพัฒนาและสรา้งความเจริญใน
สงัคมเมือง โดยถอดตน้แบบจากท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้
ท าไวใ้นเมืองมะดีนะฮห์ลงัการฮิจญเ์ราะฮข์องท่าน จึงกลายมาเป็นการแปล
และจดัท าหนงัสือท่ีอยู่ในมือผูอ้า่นเลม่นี ้

สีเราะฮ์นะบะวีย์หรือชีวประวัติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั บรรจุเรื่องราวต่าง ๆ มากมายตัง้แต่วยัเด็กของท่านจนกระทั่งวนัท่ี
ท่านเสียชีวิต ลว้นบนัทกึบทเรียนส าคญัท่ีหลากหลายดว้ยมิติแห่งหลกัศรทัธา 
บทบัญญัติทางศาสนา คุณธรรมจริยธรรม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
การบริหารจดัการบา้นเมือง การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์การดแูลความเจริญ
ดา้นตา่ง ๆ ในภาพรวม  
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ท่ามกลางสงัคมปัจจุบันท่ีประชาคมโลกต่างแสวงหาหนทางในการ
ด ารงชีวิตส่วนตัวท่ีมีคุณภาพ และปรารถนาจะมีชีวิตในสังคมท่ีเป่ียมดว้ย
สนัติสขุเจริญรุง่เรืองอย่างมั่นคง ความรูส้กึเย่ียงนีเ้ป็นวิสยัธรรมดาสามญัของ
ผู้คนทั่วไป ทุกคนลว้นดิน้รนและต่อสูด้ว้ยวิถีทางท่ีแตกต่างกัน เพ่ือมุ่งหา
เป้าหมายนี้ แม้ว่าเส้นทางแห่งการต่อสู้ดังกล่าวจะต้องเผชิญกับความ
ลม้เหลวหรือพ่ายแพ ้ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัหลายตอ่หลายครัง้ก็ตาม  

การน าเสนอประเด็นการพัฒนาสงัคมท่ีถอดบทเรียนจากชีวประวตัิ
ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เป็นหนึ่งประจกัษ์พยานท่ีตอ้งการ
แสดงใหเ้ห็นว่าอิสลามคือศาสนาท่ีครอบคลุมทุกมิติการมีชีวิตของมนุษย ์
เพราะอิสลามคือสารแห่งพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีส่งมาใหเ้ป็นความเมตตาแก่ชาวโลก 
ทัง้มวลผ่านศาสนทูตของพระองค ์ชีวประวตัิของท่านจึงควรไดร้บัการศึกษา
ถอดบทเรียนเพ่ือเอามาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาตนเองและสรา้งความเจริญ
ให้กับสังคมมนุษย์ทุกยุคสมัย แม้ว่าบริบทในหน้าประวัติศาสตรอ์าจจะ
แตกตา่งกนั ทวา่แนวคิดหลกันัน้กลบัสอดคลอ้งหรือน าหนา้อยู่เสมอ 

ขอวิงวอนต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺใหม้นุษยชาติไดร้บัความเมตตากรุณา
จากพระองค ์ผ่านวิถีชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างจากศาสนทูตแห่งความเมตตา 
ผูอ้ทิุศชีวิตทัง้หมดเพ่ือสนัติสขุของประชาชาตินี ้อามีน 

 
ซุฟอมั อษุมาน 

บรรณาธิการ 
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ค าน าผู้เขียน 
 

 

 

 

 

อลัฮมัดลุิลลาฮ ์มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮ ์ขอความจ าเริญและ
ความสันติจงมีแด่ท่านศาสนทูตของพระองค์ รวมถึงครอบครัว บรรดา  
เศาะหาบะฮ ์และผูต้ิดตามท่านทกุคน  

อนึ่ง ข้าพเจ้าได้เขียนและอ่านหนังสือมากมายท่ีเขียนเก่ียวกับ  
สีเราะฮ์หรือชีวประวัติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ขา้พเจ้า
พบวา่หนา้ท่ีในการรบัใชม้นุษยชาติ การใชชี้วิตร่วมกนัในสงัคม การจดัระบบ
ระเบียบ การสรา้งความยตุิธรรมและความเท่าเทียม ลว้นเป็นภารกิจส าคญัท่ี
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดน้  ามาสรา้งใหก้ับเรา เรื่องเหล่านี ้
ไมใ่ช่เรื่องท่ีน่าแปลกใจเลย เพราะอลัลอฮต์ะอาลาไดต้รสัถงึท่านวา่  

رَ ََوَما ََ﴿
َ
َََإذَلَََكََن ََسلَ أ ذلَ َةَ رَح   [  701: نبياءاأل] ﴾107ََلَمذيَََع َل 

ความว่า “และเราไม่ไดส้่งเจา้มา โอ ้มุหัมมัด เวน้แต่เพ่ือเป็น
ความเมตตาแก่สากลโลก” (อลั-อนับิยาอ ์: 107) 

 

ความเมตตานีม้ีความหมายรวมถงึ ชีวิตท่ีสงบมั่นคงสะดวกสบายใน
ดนุยาและมีความสขุความส าเรจ็ในอาคิเราะฮ ์

ข้าพเจ้าพบข้อเท็จจริงเหล่านี ้กระจายอยู่ทั่ วในแบบอย่างท่ีเป็น 
สุนนะฮแ์ละชีวประวัติของท่านนบี และไดเ้ขียนเรียบเรียงเอาไวใ้นหนังสือ 
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“เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตมั อนั-นะบียีน” รวมถึงไดน้  าเสนอหัวข้อนีใ้นการ
ประชมุสมัมนาหลายท่ีหลายแห่ง  

แทจ้ริงแลว้ ขา้พเจา้เห็นวา่ควรจะตอ้งแยกเรียบเรียงหวัขอ้นีต้่างหาก
ในช่ือ “การสร้างและพัฒนาสังคมเมืองในชีวประวัติศาสนทูตมุหัมมัด 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั” เพ่ือใหผู้ค้นในยคุปัจจบุนัสามารถเขา้ถึงเนือ้หา
ไดด้ีย่ิงขึน้ และเป็นประโยชนต์่อผูท่ี้สนใจคน้ควา้เรียนรูว้ัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ี
หลากหลาย ใหพ้วกเขาไดเ้ห็นว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ 
ล า้หน้ายุคสมัยในการวางแผนจัดระเบียบวิถีชีวิตและสังคมเมือง สร้าง
แนวทางท่ีเป่ียมดว้ยสิทธิเสรีภาพอันมีเกียรติและยุติธรรมใหก้ับชาวมุสลิม 
หรือแม้กระทั่ งกับผู้ไม่ใช่มุสลิมท่ีปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างสันติกลมกลืน
ภายใตร้ะบอบและสงัคมนี ้ดว้ยความยินยอมพรอ้มใจท่ีจะร่วมรกัษาทัง้สิทธิ
และหนา้ท่ีของตนไปดว้ยกนั 

ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ ์ใหท้รงน าเรากลบัคืนสู่พระองคด์ว้ยดี ใหท้รง
อ านวยแนวทางท่ีถูกตอ้งกับทุกเรื่องในชีวิตของเรา และขอพระองคป์ระทาน
เกียรติยศอันสูงส่งแก่ประชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั  
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บทเกร่ินน า 

 

 

 

 

 

มีความพยายามมากมายในการท่ีจะนิยามค าว่า “สังคมเมือง” 
ความหมายเดิมโดยรากศพัทข์องมนัก็คือ สงัคมท่ีมีกฎหมายภายใตอ้  านาจรฐั  

มนุษยม์กัจะใหค้วามส าคญักับงานและชีวิตส่วนตวั แต่ก็มีไม่นอ้ย
เช่นเดียวกันท่ีใหค้วามส าคัญกับสงัคม พวกเขาพรอ้มเสมอท่ีจะเขา้มาช่วย
จดัระบบและเป็นผูส้รา้งประโยชนใ์หแ้ก่สงัคมหมูม่าก 

การเป็นเมือง หมายถึงสภาพความเจริญท่ีอาศัยปัจจัยต่างๆ เพ่ือ
สรา้งอารยธรรม สงัคมเมืองจึงมีความหมายสื่อถึงการรวมกลุ่มของผูค้นดว้ย
ระบบระเบียบและมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบรว่มกนั 

เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า ตัง้แต่วันแรกท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดร้ับแต่งตัง้เป็นเราะสูล ท่านไดพ้ยายามท่ีจะเผยแพร่ค  าสอนให้
มนุษย์นอบน้อมยอมรับการเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์และเช่ือในเอกภาพของ
พระองค ์รวมทัง้พยายามท่ีจะสถาปนารฐัท่ีมีฐานยืนอยู่บนความเมตตาและ
ระบอบท่ียุติธรรม ด าเนินการตามบทบัญญัติท่ีอลัลอฮก์ าหนดมาเหนือปวง
บ่าวของพระองค ์ดว้ยหลักแห่งความเมตตาและความยุติธรรมอย่างท่ีสุด 
ตัง้แต่วันแรกแห่งการเผยแพร่ในนครมักกะฮ ์ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ได้ให้ข่าวดีแก่บรรดาเศาะหาบะฮ์ว่าอิสลามจะแผ่ขยายไปทั่ ว 
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สดุหลา้ฟ้าเขียวและจะโดดเด่นดว้ยกฎระเบียบต่าง ๆ หลากหลายท่ีมีอยู่ใน  
ค าสอนนี ้ทัง้ท่ีมกักะฮแ์ละดินแดนบริเวณรอบ ๆ ท่ีเป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนา
อิสลามนัน้ยงัคงใชชี้วิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
วิถีทางท่ีห่างไกลจากความยุติธรรม ไม่มีบทบญัญัติท่ีแน่นอน ไม่มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีเป็นโครงสร้างชัดเจน และไม่มีกระบวนการพิพากษาท่ี  
เป็นธรรม 

อิสลามไดน้ าบทบัญญัติท่ีสอนใหม้นุษยด์ูแลสิทธิของอลัลอฮแ์ละ
สิทธิของมนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าวของพระองค ์ซึ่งมีทัง้ความเมตตา ความยุติธรรม 
ความเสมอภาค และความจ าเป็นพืน้ฐานทัง้หา้ประการ เช่นท่ีอลั-เฆาะซาลีย์
ไดก้ล่าวไวใ้น “อลั-มุสตศัฟา” และอัช-ชาฏิบียใ์นหนังสือ “อลั-มุวาฟะกอต” 
นอกเหนือไปจากหลกัแห่ง อลั-อหิ์สาน หรือการท าดีกับทุกสรรพสิ่ง บวกกับ
หลกัการเมืองการปกครองทัง้ภายในและภายนอกรฐั ซึ่งค  านึงถึงปัจจัยเสริม
ตา่ง ๆ ท่ีจะคอยเกือ้หนนุสงัคมเมืองใด ๆ ก็ตามท่ีเจริญรุง่เรือง 

ครั้น เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประสบกับความ
ยากล าบากในการท่ีจะเปลี่ยนเมืองมักกะฮ์ให้เ ป็นสังคมและรัฐ ท่ีใช้
บทบญัญตัิอิสลามในการปกครอง ท่านก็เริ่มมองหาดินแดนอื่นตามเผ่าต่าง ๆ 
ว่ามีใครท่ีไหนพร้อมจะช่วยเหลือท่านบ้าง เป็นสถานท่ี ท่ีเหมาะสมและ
ประกอบดว้ยพลเมืองท่ีคอยสนบัสนุนรฐัอิสลาม ใหช้าวมสุลิมไดด้  ารงชีวิตใน
สงัคมแห่งมนษุยธรรมท่ีสนัติ ปรองดอง และสมคัรสมานสามคัคี มีสมาชิกซึ่ง
เป็นประชาชาติท่ีโดดเด่นเหนือประชาชาติอื่น ๆ ผูกโยงกับอัลลอฮ์และ
บทบญัญตัิของพระองค ์เพ่ือน าขบวนมนุษยชาติสู่ความสขุสถาพรและความ
สมบูรณ ์และเพ่ือใหค้วามเป็นธรรมกับตนเองและศาสนิกอื่น ๆ ท่ีแสวงหา  
การมีชีวิตอันทรงเกียรติ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดเ้ขา้ไปหา 
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เผ่าตา่ง ๆ ระหว่างเทศกาลของชาวอาหรบัดว้ยตวัเอง เพ่ือคน้หาผูท่ี้พรอ้มจะ
ใหก้ารช่วยเหลือท่านในการสถาปนาสงัคมท่ีสามารถจัดระเบียบใหเ้ขม้แข็ง
และปกป้องตนเองตอ่หนา้การรุกรานของเหลา่อริศตัรูได ้

และดว้ยความช่วยเหลือจากพระผู้อภิบาล ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสลัลมั ไดพ้บกับสิ่งท่ีท่านเฝ้ารอคอยมาตลอด นั่นคือชาวอนัศอร
จากเมืองมะดนีะฮ ์ท่านพบพวกเขาในฤดกูาลหจัญ ์พวกเขารบัฟังและเช่ือฟัง
อีกทั้งพรอ้มใจท่ีจะใหเ้มืองของพวกเขาเป็นฐานแห่งการดะอฺวะฮ ์เป็นรัฐท่ี  
ทุกคนเฝ้าหารอคอย และเป็นสังคมมุสลิมท่ีสันติสุข พวกเขายินดีท่ีจะให้ 
ความช่วยเหลือแก่ท่านนบีดว้ยทุกอย่างท่ีจ าเป็นไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑแ์ละ
การบริหารจดัการทัง้ปวง 

ระบบการจัดการของท่านนบีในการบริหารต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ 
ของประชาชาติ การวางกฎเกณฑข์องรฐัและสิ่งท่ีตามมาใหเ้ห็นเป็นตวัอย่าง
ในชีวประวตัิและสุนนะฮข์องท่าน กลายเป็นหลกัท่ีไดร้บัการถอดบทเรียนให้
เป็นทฤษฎีในการบริหาร การปกครองรฐั และการจดัการสงัคมในแบบอิสลาม 

ความอยตุิธรรมและการกดข่ีข่มเหงเป็นสิ่งท่ีบรรดาเศาะหาบะฮข์อง
ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตอ้งเผชิญอยู่ตลอดระยะเวลาท่ีมกักะฮ ์
แตท่่านนบีก็คอยใหก้ าลงัใจแก่พวกเขาว่าสกัวนัหนึ่งความอยุติธรรมจะถูกกนั
ออกไป ความยุติธรรมจะตระหง่านขึน้ ไม่ใช่เฉพาะท่ีมักกะฮ์เท่านั้นแต่จะ 
ขจรขจายไปทั่วแวน่แควน้ท่ีพวกเขารูจ้กั  

เมื่ อครั้ง ท่ีค็อบบาบ บิน อัล -อะร็อต ได้ร ้องทุกข์กับท่าน  ใน 
ความเดือดรอ้นท่ีประสบกับเขา และเขาไดข้อใหท้่านสาปแช่งผูท่ี้อธรรมเขา 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวแก่ เขาว่า “ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮ ์แน่นอนพระองคจ์ะใหศ้าสนานีส้มบูรณ์ จนกระทั่งผู ้ท่ีเดินทาง
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จากศ็อนอาอไ์ปยงัหฎัเราะเมาตจ์ะไม่กลวัผูใ้ดนอกจากอลัลอฮ ์จะกลวัเพียง
แค่ว่าหมาป่าจะกัดกินแกะของเขาเท่านั้น แต่ทว่าพวกท่านทัง้หลายนั้นรีบ
รอ้นเกินไป”1 

สญัญาของอลัลอฮว์า่อิสลามจะมีชยั มสุลิมจะเป็นผูส้ืบทอดอ านาจ
บนแผ่นดินและมีความมั่นคง หมายถึงการวางระบบกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่น  มีนัยแห่งการรวมกันระหว่างบทบัญญัติ
ภาคทฤษฎีและการลงมือปฏิบตัิจริงในการบริหารจดัการทางโลกและศาสนา 
สญัญานีเ้ป็นท่ีประจกัษช์ดั ดงัโองการท่ีวา่ 

مَ ََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَّلَلَهٱَوََعدََ﴿ َتذَلذَح َلَص َٱَوََعمذلهوا ََمذنكه
مَ تَخَ لَيَسَ  ََلذَفَنهه َٱَفذ

َ َۡرل  َلذهذمَ َقبَ َمذ ََّلذي ََٱَلََفََتخَ سَ ٱََكَماَضذ
ذَنََ مَ ََوََلهَمك  مَهَلَهه مَ َتََضَ رَ ٱََّلذيٱَدذيَنهه مَلَهه ََلَهه ذ ذ َ ََوََلهَبد  َدَذَبعَ َم 

مَ َفذهذمَ َخوَ 
َ
َبَهَيعَ َا َنَ أ ونَنذ َذََلََده هش  و ََي ََوُكه ََبذ َدَََبعَ ََكَفرََََوَم َا ََ َ َشي 

ذَكََذ َ َلَ َل و 
ه
مَهَئذَكَفَأ و َََف َلَ ٱَهه قه  [  55: انلور] ﴾55َسذ

ความว่า “อลัลอฮท์รงสญัญาแก่บรรดาผูศ้รทัธาและประกอบ
ความดีจากหมู่พวกเจ้าว่า พระองค์จะให้พวกเขาสืบทอด
อ านาจบนแผ่นดิน ดังท่ีพระองคใ์ห้ชนท่ีมาก่อนพวกเขาได ้
สืบทอด และพระองคจ์ะท าใหศ้าสนาท่ีพระองคท์รงยินดีแก่ 
พวกเขามีความมั่นคง และพระองค์จะเปลี่ยนให้พวกเขามี
ความปลอดภัย หลังจากท่ีพวกเขาเคยหวาดกลัว พวกเขา

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-มะฆอซี, บาบ มา ละกิยะ อนั-นะบีย์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั วะ 
อศัหาบฮูุ มนิ อลั-มชุริกีน ฟี มกักะฮ,์ เลม่ 5 หนา้ 238 
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เคารพภักดีต่อขา้ โดยไม่เอาสิ่งใดมาเป็นภาคีกับขา้ และผูใ้ด
ปฏิเสธศรทัธาหลงัจากนัน้แน่นอนย่อมตอ้งเป็นผูฝ่้าฝืน” (อนั-
นรู : 55)  
 

แท้จริง การสืบทอดอ านาจในแผ่นดิน ก็หมายถึงการปกครอง  
การจดัระบบ การวางนโยบายและบริหารจดัการบา้นเมืองนั่นเอง 

 แทจ้ริง เป็นท่ีประจกัษ์ส  าหรบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
ว่าระบบการบริหารจัดการแบบอิสลามท่ีท่านไดว้างรากฐานไวจ้ะสืบทอด
อ านาจต่อจากระบบต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้น เช่น ระบบของกิสรอในเปอรเ์ซีย 
และระบบของก็อยศ็อรในโรมัน ดังรายงานของญาบิร บิน สะมุเราะฮ ์
เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า “แน่นอน 
ทัพกลุ่มหนึ่งจากมุสลิมหรือผูศ้รัทธาจะยึดครองคลังสมบัติของกิสรอในวัง 
สีขาว”1  ช่วงระหว่างท่ีขุดหลุมเพลาะในสงครามอัล-อะห์ซาบ ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดก้ลา่วระหว่างทุบกอ้นหินครัง้แรกว่า “อลัลอฮุ
อกับัร ฉันไดร้ับกุญแจของชาม ขอสาบานต่ออลัลอฮ ์แทจ้ริงขณะนีฉ้ันเห็น
ปราสาทสีแดงของชามจากจุดท่ีฉันยืนอยู่นี ้” จากนั้นท่านทุบกอ้นหินครัง้ท่ี
สอง หินก็แตกอีกหนึ่งส่วนสามของทัง้หมด แลว้ท่านกล่าวว่า “อลัลอฮุอกับัร 
ฉนัไดร้บักญุแจเปอรเ์ซีย ขอสาบานตอ่อลัลอฮ ์ฉนัเห็นปราสาทสีขาวของเมือง
มะดาอินจากจุดท่ีฉันยืนอยู่ นี ้” จากนั้นท่านทุบครั้งท่ีสาม หินทั้งก้อนก็ 

                                      
1 ด ูอิบน ุอิสหาก, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ หนา้ 271  
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แตกออกทั้งหมด ท่านกล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัร ฉันไดร้ับกุญแจของเยเมน 
ขณะนีฉ้นัเห็นประตเูมืองศ็อนอาอจ์ากท่ีตรงนี”้1  

ท่านไดอ้บรมสั่งสอนใหบ้รรดาเศาะหาบะฮม์ีก าลงัใจว่าอิสลามและ
อิทธิพลของรัฐอิสลามจะขยายออกไปยังทุกพืน้ท่ี ภายใตร้ะบบโครงสรา้ง 
เชิงศาสนาท่ีมีการบริหารจดัการบา้นเมืองไปดว้ยกนั 

ตัง้แตว่นัแรกท่ีเผยแพร่อิสลาม ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
ไดพ้ยายามสรา้งระเบียบท่ีน ามนุษยไ์ปสู่ความยุติธรรม เท่าเทียม เสมอภาค 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยู่ในต าแหน่งบริหารสูงสุดของรัฐ
อิสลาม ควบคู่กับความสูงส่งแห่งการเป็นศาสนทูตในเวลาเดียวกัน ท่านได้
ตระเตรียมความพรอ้มให้กับบรรดาเศาะหาบะฮ์หลังจากท่าน เพ่ือให้ท า
หน้าท่ีและภารกิจจัดระบบโลกทั้งหมด สถาปนาความศรัทธาในเอกภาพ
ของอลัลอฮพ์รอ้ม ๆ กบัเชิดชคูวามยตุิธรรมบนหนา้แผ่นดิน 

 

                                      
1  บนัทกึโดยอะหม์ดั ในอลั-มสุนดั, เล่ม 4 หนา้ 303, อุละมาอห์ลายท่านมีความเห็นว่าเป็นรายงานท่ี 
หะสนั เช่น อิบน ุหะญรั ด ูอกัรอ็ม ฎิยาอ ์อลั-อมุะรีย,์ อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ ์อศั-เศาะฮีหะฮ,์ เล่ม 2 
หนา้ 423 
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สนธิสญัญามะดีนะฮ์ 
(การบริหารจดัการสงัคมเมือง) 

 
 
 
 
 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดม้ายงัโลกนีโ้ดยมีจุดประสงค์
เพ่ือสรา้งสังคมมนุษยท่ี์มีความยุติธรรม รกัษาสิทธิ เกียรติและศักดิ์ศรีของ
มนุษยชาติ นอกจากนัน้ท่านนบียังน าศาสนาท่ีถูกตอ้งเท่ียงตรง เป็นศาสนา
แห่งสนัติสขุมาดว้ย อลัลอฮต์รสัวา่ 

ََََتغَذيَبَ ََوَم َ﴿ َذٱََغي 
قَ َفَلَ َادذينَ َمَذَل َسَ ل  وَََهَهمذنَ ََبَلَيه ََوَهه َرةذَٓأۡلٱَفذ َخذ

ذي َََخ َل َٱَمذ ََ  [  55: عمران لآ] ﴾85ََِسذ

ความว่า “และผู้ใดแสวงหาศาสนาใดอื่นจากอิสลามแล้ว 
ศาสนานัน้ก็จะไม่ถูกรบัจากเขาเป็นอนัขาด และในปรโลกเขา
จะอยู่ในหมูผู่ข้าดทนุ” (อาล อิมรอน  : 85) 

 
 อย่างไรก็ตามมนุษย์ยังคงมีสิทธิท่ีจะเลือกในการเข้ารับนับถือ
อิสลาม โดยไมม่ีการบงัคบัขู่เข็ญผูใ้ดในเรื่องนี ้อลัลอฮต์รสัวา่  



16 

 

َََراهََإذكَ ََل ََ﴿ ذي ذَ ٱَفذ ذ َلَ ٱَمذ َََدَهلرُّشَ ٱَتَبََيَََقَدَل  رَ يَكَ ََفَم ََغ  َفه
ذَ ذََمذ َ َويهؤَ َغهوتَذلَط َٱب ذَََسَكََتمَ سَ ٱََفَقدَذَّلَلذَٱب ٱب

رَ لَ  ذَوََعه ثَ ل َٱَة ََلَََقَ وه
 [  652: ابلقرة] ﴾256َََعلذيمَ ََسمذيعَ َّلَلَهٱوَََلََها ََنفذَصامََٱ

ความว่า “ไม่มีการบังคบั(ใหน้ับถือ)ในศาสนาอิสลาม แน่นอน 
ความถูกตอ้งนัน้ไดเ้ป็นท่ีกระจ่างแจง้แลว้จากความผิด ดงันัน้
ผูใ้ดปฏิเสธศรัทธาต่อ อัฎ-ฎอฆูต (สิ่งเคารพอื่นนอกจากพระ
เจา้ท่ีแทจ้ริง) และไดศ้รทัธาต่ออลัลอฮแ์ลว้ แน่นอนเขาย่อมท่ี
จะยึดห่วงอนัมั่นคงไวแ้ลว้ โดยไม่มีการขาดใด ๆ เกิดขึน้แก่มนั 
และอลัลอฮน์ัน้เป็นผูท้รงไดยิ้น ผูท้รงรอบรู”้ (อลั-บะเกาะเราะฮ ์
: 256)  

 
ดังนั้น มนุษยจ์ึงมีอิสระในเรื่องการเลือกจะนับถือศาสนาอิสลาม

หรือไม่ หลงัจากท่ีพวกเขาไดร้บัทราบเรื่องราวเก่ียวกับอิสลามแลว้ และเมื่อ
คราวท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮน์ั้น 
ชาวมุสลิมถือเป็นชนกลุ่มน้อยเมื่อเทียบกับชนเผ่าอื่น  ๆ ท่ีมีอยู่ในเมือง 
มะดีนะฮ์ เช่นชาวยิวและชาวมุชริกีนผู้ตัง้ภาคีต่ออัลลอฮ ์ อย่างไรก็ตาม  
ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดพ้ยายามสรา้งความเขา้ใจกบัทุกฝ่าย
โดยมีการเขียนสนธิสัญญาขึน้มาระหว่างพวกเขา เพ่ือประกันและปกป้อง
สิทธิตา่ง ๆ และเพ่ือการด ารงชีวิตท่ีปลอดภยัรว่มกนัในเมืองมะดีนะฮ ์ 

ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พยายามสร้างระบบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างพลเมือง ทัง้ท่ีเป็นชาวมุสลิมและไม่ใช่มสุลิม และท่าน
ได้เขียนสิ่งดังกล่าวไว้เป็นสนธิสัญญาตั้งแต่แรกเริ่มของการมาถึงเมือง 
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มะดีนะฮ์1 มีระบวุา่ เม่ือคราวท่ีไดม้าถงึยงัเมืองมะดีนะฮ ์ท่านไดท้ าสญัญากบั
ชาวยิว และไดเ้ขียนสนธิสญัญากบัพวกเขาไวฉ้บบัหนึ่ง และไดว้างเง่ือนไขกบั
พวกเขาว่า จะไม่มีการโน้มเอียงไปทางฝ่ายศัตรู และจะต้องให้ความ
ช่วยเหลือท่านเมื่อมีขา้ศึกมารุกราน2 ขอ้ตกลงนีรู้จ้ักกันในนามสนธิสัญญา 
มะดีนะฮ ์หรือขอ้ตกลงมะดีนะฮ ์

เอกสาร สนธิสัญญา หรือธรรมนูญร่วมดังกล่าวนี ้– ไม่ว่าจะเรียก
ด้วยช่ือใด3 - ปรากฏแน่ชัดว่ามีการเขียนขึน้มาในตอนเริ่มต้นของการ 
ฮิจญเ์ราะฮข์องท่านนบี และมีปรากฏในรายงานอื่นๆ ว่ามีการท าสนธิสญัญา
และหนังสือส าคญั(เอกสารส าคญั)ท่ีเกิดขึน้ระหว่างฝ่ายท่านนบีและผูท่ี้อยู่
ฝ่ายเดียวกับท่าน กับฝ่ายของชาวยิวและพวกอื่น ๆ ท่ีเป็นพลเมืองของ 
มะดนีะฮ ์ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นรายงานท่ีคา้นหรือเป็นการยกเลิกสนธิสญัญาฉบบัแรก
แตอ่ย่างใด 

แท้จริงแลว้ สนธิสัญญานีม้ีฐานะเป็นหนังสือท่ีระบุผลประโยชน์
ร่วมกนั การเป็นเพ่ือนบา้นท่ีดีคอยดแูลความปลอดภยัต่อกนัและกนั จะไม่มี
การช่วยเหลือฝ่ายศตัรู และจะยืนหยัดเคียงขา้งเพ่ือต่อกรกับผูรุ้กรานและผู ้
ท าลายความสงบสขุของเมืองมะดีนะฮ์4 

การท าสนธิสญัญาดงักลา่วนีห้มายถงึการสรา้งระบอบโดยมีท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เป็นผูน้  า ก าหนดขอบเขตความรบัผิดชอบดา้น

                                      
1 อิบน ุฮิชาม, อสั-สเีราะฮ์ อนั-นะบะวียะฮ,์ เล่ม 1 หนา้ 501 ,อกัร็อม อัล-อุมะรีย ,์ อสั-สเีราะฮ ์อนั- 
นะบะวยีะฮ ์อศั-เศาะฮหีะฮ,์ เลม่ 1 หนา้ 276 
2 อลั-บะลาซุรีย,์ อนัสาบ อลั-อชัรอฟ, เลม่ 1 หนา้ 86 
3 ด ูศอลหิ ์อชั-ชามีย,์ มนิ มะอนี อสั-สเีราะฮ,์ หนา้ 180 
4 อบัดลุหะมีด เฏาะฮม์าซ, สเีราะฮ ์อนั-นะบยี,์ หนา้ 273  
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ความมั่นคงและปกป้องภยนัตรายร่วมกนัของพลเมืองมะดีนะฮท์ุกคน พรอ้ม
กบัระบชุดัวา่ไมม่ีผูใ้ดถกูบงัคบัขู่เข็ญดา้นการเลือกนบัถือศาสนา และควรจ า
ไวว้่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี ้ก็ยังมีการข่มขู่ต่อเน่ืองอย่างรุนแรง ชาว 
มชุริกีนในมกักะฮไ์มเ่คยหยดุหย่อนท่ีจะคอยรงัควานชาวมสุลิมอยู่เนืองๆ 

ในสนธิสัญญานี้และสนธิสัญญาอื่น ๆ ไม่เคยมีปรากฏว่าให้คัด
ชาวยิวหรือผู้ไม่ใช่มุสลิมกลุ่มอื่นในมะดีนะฮ์ออกจากสัญญา ตราบใดท่ี 
พวกเขารักษาเง่ือนไขต่าง ๆ ร่วมกันในการด ารงชีวิตในมะดีนะฮ์ รวมถึง
ปกป้องดแูลความปลอดภยัโดยรวมของประชาชนทกุคนในเมือง อาจจะกล่าว
ไดว้่าเป็นการอาศัยร่วมกันในสังคมโดยยังคงรักษาสิทธิแห่งความเช่ือและ
ศาสนาตามท่ีแตล่ะกลุม่นบัถือไวอ้ย่างครบสมบรูณ ์

แทจ้ริง สนธิสญัญามะดีนะฮนี์เ้ป็นตวัอย่างส าหรบัระบอบท่ียุติธรรม 
ความรับผิดชอบทางสังคม และเป็นหลักฐานอา้งอิงอย่างเป็นทางการท่ีมี 
ลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งสามารถใชใ้นการตดัสินพิพากษาไดเ้มื่อถึงคราวจ าเป็น 
มนัเหมือนหรือใกลเ้คียงกับกฎหมายท่ีมีอยู่ในรฐัสมยัใหม่ท่ีใหอ้ิสระเสรีดา้น
การนบัถือศาสนาและไมม่ีการบงัคบัขู่เข็ญผูใ้ดในเรื่องนี ้พรอ้มกบัตอ้งปฏิบตัิ
ตามกฎหมายดา้นความมั่นคงและกฎระเบียบอื่น ๆ ตลอดจนหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบร่วมกันของพลเมือง สนธิสญัญาดงักล่าวนีถื้อเป็นรากฐานในการ
ธ ารงไวซ้ึ่งการเป็นรฐัของเมืองมะดีนะฮ ์และเป็นการมอบความรบัผิดชอบท่ี
เข้มขน้ให้ตกอยู่ในมือของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเป็น 
ปฐมบทส าหรับการน ากฎหมายอิสลามมาใช้ตามสภาพแห่งการประทาน 
อลักุรอาน ทัง้เป็นการเนน้ย า้ถึงความรบัผิดชอบท่ีเป็นหนา้ท่ีในมือของท่าน 
นบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ผูซ้ึง่มีความยตุิธรรมท่ีสดุในหมูม่นษุย ์
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การพฒันาเมืองและสงัคมมะดีนะฮ ์

อิสลามได้ถูกส่งมายังสังคมต่าง ๆ ของมนุษย์ เพ่ือให้พวกเขามี 
ความรักในการเคารพเช่ือฟังอัลลอฮ์และเช่ือมั่นศรัทธาในเอกภาพของ
พระองคเ์ป็นหนา้ท่ีล  าดบัแรก และเพ่ือยกระดับเกียรติของพวกเขา สนบัสนุน
การด ารงชีวิตอย่างมีระบบ เพ่ิมการผลิต ปกป้องดูแลสิ่งแวดลอ้มและโลกนี้
จากความเสื่อมเสียหายนะ และเพ่ือสรา้งความเจริญท่ีใหป้ระโยชนแ์ก่มนุษย ์
เมืองมะดีนะฮถื์อเป็นตน้แบบในเรื่องเหล่านี ้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ไดจ้ดัวางบทบญัญตัิตา่ง ๆ รวมถงึระบบและแนวปฏิบตัิของการเป็น
เมือง ท่ีสง่ผลใหท้กุคนแข่งขนักนัในการผลิตและการเป็นผูใ้ห ้แทนการมีอคติ
และพึ่งพาผูอ้ื่น สิ่งนีป้รากฏชัดในเมืองมะดีนะฮท่ี์มีความเจริญเติบโตและ
เปลี่ยนสภาพอย่างสิน้เชิงหลงัจากการฮิจญ์เราะฮ/์การอพยพอนัเป่ียมดว้ย 
สิริมงคลเป็นบะเราะกะฮข์องท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
 เริ่มตน้ดว้ยสิ่งท่ีเป็นนามธรรมโดยผิวเผิน แต่กลบัมีความส าคญัเป็น
อย่างย่ิง และสิ่งแรกก็คือ 
 

การเปล่ียนช่ือเมือง 

 ก่อนหนา้อิสลาม เมืองมะดีนะฮน์ัน้ชาวอาหรบัรูจ้กักันในนามเมือง 
ยัษริบ ซึ่งมีความหมายว่าการดูถูกดูแคลน และการด่าทอกล่าวรา้ย ช่ือ
ดงักลา่วนีป้รากฏในอลักรุอานวา่  
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ذَفة ََطا ََقَالَتَِإَوذَ َ﴿ ذنَ َئ مَ م  هَ َيَ َهه
َ
ذَََلَأ

َقامََََلَََبََيث  مَ َمه َلَكه
وا َ رَ ٱفََ عه ذنَ َفَرذيقَ َذذ َهَ  ََتََويَسَ َجذ مَهم  ََٱَهه هو ََََلَبذ ول ََرة ََعوَ َبهيهوَتَناَإذ ََََيقه

ََََوَما ذعَََهذ و َََإذ ََرة  َوَ ب  [  71: حزاباأل] ﴾13ََافذَرارَ َإذَلََيهرذيده

ความวา่ “และเม่ือคนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวขึน้มาว่า โอ ้
ชาวยัษริบเอ๋ย ไม่มีท่ียืนส าหรบัพวกเจา้อีกแลว้ จงหนักลบักัน
เถิด และคนกลุ่มหนึ่งก็ขออนุญาตจากท่านนบีโดยอา้งว่าบา้น
ของพวกเขาอยู่ในสภาพท่ีไรก้ารปกป้อง ความจริงบ้านของ
พวกเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลย เป้าหมายของพวกเขาก็คือ
ตอ้งการหนีสงครามเท่านัน้” (อลั-อะหซ์าบ : 13) 
 

แท้จริงแลว้ ท่านนบีไม่ชอบช่ือนีแ้ละไดส้ั่งให้เปลี่ยนช่ือเป็น

เมืองมะดีนะฮ์1  ซึ่ง เ ป็น ท่ี รู ้กันว่า ช่ือนี ้หมายถึงความก้าวหน้า  

ความเจริญ ความมั่นคง และสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเจริญไม่ว่าจะเป็น

ความรู ้การท างาน ระบบ ความยุติธรรมและอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ  

ตวัเมืองและสงัคมมะดีนะฮ ์

ช่ือ “มะดีนะฮ”์ นี ้ปรากฏในอลักรุอานสี่ครัง้ดว้ยกนั  

مَحوَ ََومذَم َ َ﴿ ذ َََلَكه َٱَم 
َ َن َََرابذَعَ ل  وَ َ مه هَ ََومذ َ َفذقه

َ
َٱَلَذأ

ينَةذَل  ََمدذ
َََمَردهوا َ ذَفاقَذٱَََعَ َ َتعَ ََلَََل  م  هه َ َنعَ َ َهَنَ َلَمه م  هه مَلَمه بههه ذ َذََسنهَعذ  ََمَرَتي 
ََإذَلَ َيهَردُّو َََثهمََ يمَ ََعَذاب   [  707: اتلوبة] ﴾101َََعظذ

                                      
1 ศอลหิ ์อรั-รฟิาอีย,์ อลั-อะหาดษี อลั-วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 301 
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ความว่า “และส่วนหนึ่งจากผู้อาศัยรอบ ๆ พวกท่านท่ีเป็น
อาหรบัชนบทนัน้เป็นพวกกลบักลอก และในหมู่ชาวมะดีนะฮ์
เองก็เช่นเดียวกนั พวกเขาเหล่านัน้ดือ้รัน้ในการกลบักลอก เจา้
(มหุมัมดั)ไมรู่จ้กัธาตแุทข้องพวกเขา เรา(อลัลอฮ)์รูจ้กัพวกเขาดี 
เราจะลงโทษพวกเขาสองครัง้ แลว้พวกเขาจะถูกน ากลบัไปสู่
การลงโทษอนัใหญ่หลวงตอ่ไป” (อตั-เตาบะฮ ์: 101) 
 

 

هَ َََك ََََماَ﴿
َ
َٱَلَذلذ

يَنةذَل  مَحوَ ََوَم َ ََمدذ ذ َََلَهه َٱَم 
َ  ََرابذَعَ ل 

َ
َأ

وا َ ولَذََع ََيَتَخَلفه هذمَ ََغبهوا َيَرَ ََوَلََّلَلذَٱَرَسه سذ نفه
َ
ذأ هذََنفَ ََع َب َسذ َۦ 

ذَكََذ َ مَ َل َنهه
َ
ذأ مَ ََلََب يبههه ََيهصذ

 
َََمَصة ََمَ ََوَلََنََصب َََوَلَََظَمأ ََسبذيلَذَفذ

ئَ َموَ َو َََ َهيََطَََوَلََّلَلذَٱ ََاطذ َفارََل َٱَيَغذيظه هو ََََوَلََكه و  ََمذ َ ََيَنال ََعده
تذَبََإذَلًََلََنيَ  مَكه ذهذََلَهه َ َص َََعَملَ َۦب يعَهََلََّلَلََٱَإذ َََلذح  جَ َيهضذ

َ
َرََأ

حَ ل َٱ نذيََمه  [  760: اتلوبة] ﴾120ََسذ

ความว่า “ไม่บังควรแก่ชาวมะดีนะฮแ์ละชาวอาหรับชนบทท่ี
อาศยัอยู่รอบ ๆ จะผินหลงัใหก้ับศาสนทูตของอลัลอฮ ์และไม่
บงัควรท่ีเขาเหล่านัน้จะห่วงชีวิตของพวกเขามากกว่าชีวิตของ
ท่านศาสนทูต ทัง้นี ้ไม่ว่าพวกเขาจะประสบกับความกระหาย 
ความทกุขย์าก หรือความหิวโหยในหนทางของอลัลอฮ ์และไม่
วา่พวกเขาจะเหยียบย่างไป ณ ท่ีใดจนท าใหพ้วกปฏิเสธศรทัธา
เคืองแคน้ และไมว่า่พวกเขาจะไดร้บัอนัตรายจากศตัรูแค่ไหนก็
ตาม ทัง้หมดนัน้ลว้นถูกจารกึผลบุญแห่งความดีไวแ้ลว้ส  าหรบั
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พวกเขา แทจ้ริงอลัลอฮจ์ะไม่ทรงใหร้างวลัของผูก้ระท าความดี
ตอ้งสญูเสียไปเป็นอนัขาด” (อตั-เตาบะฮ ์: 120) 
 

 

َن َل َٱَيَنَتهذَََلمَ ََلئذ ۞َ﴿ و ََمه َََّلذي ََٱوَََفذقه ذهذمَفذ وب
ََقهله ََمَرض 

رَ ل َٱوََ و ََمه فه ََجذ يَنةذَل َٱَفذ ذهذمَ َرذيََنَكَََلهغَ ََمدذ ونََكَََلََثهمَََب َاوذره َفذيَها ََُيه
ََإذَلَ  [  20: حزاباأل] ﴾60ََقَلذيل 

ความว่า “ถา้พวกมุนาฟิก บรรดาผูท่ี้ในหวัใจของพวกเขามีโรค 
และกลุม่ผูก้่อกวนความสงบในนครมะดีนะฮ ์ไม่ยอมท่ีจะระงบั
(การกระท าท่ีเลวทรามของพวกเขา) แน่นอน เราจะใหเ้จา้มี
อ  านาจเหนือพวกเขา แล้วพวกเขาจะไม่กลับมาพ านักเป็น 
เพ่ือนบา้นของเจา้ในเมืองนีอ้ีกเวน้แตเ่พียงช่วงเวลาอนัเล็กนอ้ย
เท่านัน้” (อลั-อะหซ์าบ : 60) 
 

هو َََ﴿ ول يَنةذَل َٱَإذَلَََنا َرََجعَ َلَئذ ََيقه َٱَرذَج ََََلهخَ ََمدذ
َ َُُّل  َٱََهامذنَ ََع

َ ََذَل َل 
ذَ َ َُةهَلَ ٱََوّللذ ذََعذ ولذ ذرَسه ذلَ َۦَول ؤَ َول َن َل َٱَكذ َََوَل ََمذنذيََمه ََلََفذقذيََمه
و َََيعَ   [  5: املنافقون] ﴾8ََلَمه

ความวา่ “พวกเขากล่าวว่า เมื่อใดท่ีเรากลบัไปยงันครมะดีนะฮ ์
พวกท่ีมีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกท่ีต ่าตอ้ยกว่าออกจากเมือง   
ทัง้ท่ีอ  านาจความเกรียงไกรนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ ์เป็นของ 
ศาสนทูตของพระองค์และของบรรดาผู้ศรัทธา แต่ว่าพวก 
มนุาฟิกนัน้หารูไ้ม่” (อลั-มนุาฟิกนู : 8) 
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดต้ัง้ช่ืออื่น ๆ ใหก้บัมะดีนะฮ์

อีกดว้ย เช่น ฏอบะฮ,์ ฏ็อยบะฮ,์ อลั-มบุาเราะกะฮ,์ อลั-มชุรัเราะฟะฮ,์ ดารุล 

อีมาน และอลั-หะศีนะฮ ์ทัง้หมดสื่อถึงการคาดหวงัดา้นบวก มมุมองท่ีดี และ

เป็นช่ือท่ีสวยงาม1 
 

ความรกัต่อเมืองมะดีนะฮแ์ละก าหนดให้เป็นเขตหวงห้าม 

 ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม มีความกระตือรือรน้ท่ีจะให้
เมืองมะดีนะฮน์ัน้เป็นเขตหวงหา้ม ท่านไดก้ าหนดเขตเมืองและขอดอุาอใ์หก้บั
เมืองมะดีนะฮ ์ดงัรายงานของอลั-บุคอรียใ์นต าราเศาะฮีหข์องท่าน ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดก้ล่าวว่า “แทจ้ริง นบีอิบรอฮีมไดก้ าหนด 
มกักะฮเ์ป็นเขตหวงหา้มและขอดอุาอใ์หแ้ก่ชาวมกักะฮ ์และแทจ้ริง ฉนัก็จะท า
ใหม้ะดีนะฮเ์ป็นเขตหวงหา้ม ในระหว่างพืน้ท่ีท่ีเป็นหินด าแหลมคมทั้งสอง
ดา้นของเมือง”2 เช่นเดียวกับท่ีท่านไดข้อดอุาอว์่า “โออ้ลัลอฮ ์ขอพระองคท์ า
ให้เรารักมะดีนะฮ์ เหมือนกับท่ีเรามักกะฮ์หรือมากกว่านั้นอีก”3 แน่นอน  
ความรกัท่ีมีต่อท่ีใดท่ีหนึ่งนัน้จะน าไปสู่การพิทักษ์ปกป้อง การดแูลเอาใจใส ่
และการปักหลกัอยู่อาศยัอย่างถาวรยั่งยืน ณ ท่ีแห่งนัน้  

                                      
1 ศอลหิ ์อรั-รฟิาอีย,์ อลั-อะหาดษี อลั-วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 305 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-มะฆอซ,ี บาบ อหุดุ ญะบลั ยหุบิบนุา วะ นหิบุฮุ,์ เลม่ 4 หนา้ 40 
3 จากหะดีษของ อัล-บุคอรีย ์ในเศาะฮีหข์องท่าน หมายเลข 3926, และมุสลิม ในเศาะฮีหข์องท่าน 
หมายเลข 1376 ดกูารวิเคราะหส์ายรายงานใน ศอลหิ ์อรั-รฟิาอีย,์ อลั-อะหาดษี อลั-วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออิล 
อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 176 
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 ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ยงัไดอ้อกบญัญัติต่าง ๆ เพ่ือ
รักษาสิ่งแวดลอ้มและสภาพธรรมชาติของเมืองมะดีนะฮ ์ท่านไดก้ล่าวว่า 
“แทจ้ริง นบีอิบรอฮีมไดก้ าหนดมกักะฮเ์ป็นเขตหวงหา้ม และแทจ้ริง ฉันก็จะ
ท าใหม้ะดีนะฮเ์ป็นเขตหวงหา้ม ในระหว่างพืน้ท่ีหินด าแหลมคมทัง้สองดา้น 
และในเขตหวงหา้มของมนัทัง้หมดนี ้หา้มตดัหรือถอนตน้ไม ้หา้มลา่สตัว ์หา้ม
หยิบของท่ีคนท าตกหล่น ยกเวน้เพ่ือจะเอาไปประกาศหาเจา้ของ หา้มตัด
ตน้ไมข้องมนั ยกเวน้คนท่ีตอ้งการใหเ้ป็นอาหารอฐูของตวัเอง และหา้มพกพา
อาวุธเพ่ือต่อสูก้ัน”1 บทบัญญัติและค าสั่งต่าง ๆ ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้หมดนีม้ีส่วนมากในการช่วยปกป้องสภาพแวดลอ้มตาม
ธรรมชาติของเมืองมะดีนะฮ ์

แทจ้ริง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ไดย้กย่องชาวเมือง 
มะดีนะฮ ์ ผูม้าอยู่ ผูม้าพึ่งพาอาศยั รวมถึงชาวมุฮาญิรีน ท่านไดก้ล่าวไวว้่า 
“แทจ้ริง ความศรทัธานัน้จะกลบัคืนสู่เมืองมะดีนะฮ ์เหมือนกับงูท่ีกลบัไปสู่รู
ของมนั”2  

ในเศาะฮีห์อิมามมุสลิมมีบทหนึ่งตั้งช่ือว่า “ส่งเสริมให้อาศัยใน 
มะดีนะฮ์” และมีวลีท่ีติดปากคนส่วนใหญ่ในตัวบทหะดีษท่ียาวบทหนึ่ง  

                                      
1 จากรายงานของ อะหม์ดั ในมสุนดัของทา่น เลม่ 1 หนา้ 119 
2 รายงานโดยอัล-บุคอรียแ์ละมุสลิม ดูการวิเคราะหส์ายรายงานของ อัร-ริฟาอีย ,์ อลั-อะหาดีษ อลั- 
วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 32 
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ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดก้ล่าวว่า “และเมืองมะดีนะฮน์ั้น
ดีกวา่ส  าหรบัพวกเขา หากพวกเขารู”้1 

มีหะดีษมากมายท่ีรายงานว่าท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้ขอดุอาอ์ให้เมืองมะดีนะฮ์มีแต่ความจ าเริญ  ท่านกล่าวว่า “แท้จริง 
นบีอิบรอฮีมไดก้ าหนดมักกะฮเ์ป็นเขตหวงห้าม และแทจ้ริง ฉันก็จะท าให้ 
มะดีนะฮเ์ป็นเขตหวงหา้มเหมือนท่ีอิบรอฮีมก าหนดไวก้ับมกักะฮเ์ช่นกัน ฉัน
ขอดุอาอใ์หก้ับมะดีนะฮใ์หม้ีความจ าเริญในการวดัตวงในอุปกรณท์ั้ง มุดด ์
และ ศออฺ (เครื่องมือตวงในสมัยนั้น) เช่นท่ีอิบรอฮีมเคยขอให้กับ เมือง 
มกักะฮ”์2 ท่านยงักลา่วขอดอุาออ์ีกวา่ 

َشد   امهلل»
َ
ْو أ

َ
َة أ بَارِْك نَلَا  امهلل ،َحِبِّْب إََِلْنَا الَْمِدينََة َكُحِبِّنَا َمَكِّ

نَ ِِف َصاِعنَ   «ةِ فَ حْ َواْنُقْل ُحَِّاَها إىل الُ  ،َها نلاحْ ح  وَص  ،اا و ِِف ُمِدِّ
ความวา่ “โออ้ลัลอฮ ์ขอใหเ้มืองมะดีนะฮเ์ป็นท่ีรกัย่ิงแก่พวกเรา 
เช่นท่ีเรารกัเมืองมกักะฮห์รือมากกวา่นัน้ โออ้ลัลอฮ ์ขอพระองค์
ประทานความจ าเริญแก่พวกเรา ในเครื่องตวงและกอบมือของ
พวกเรา ขอพระองคท์ าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีสุขภาวะท่ีดีแก่เรา และ
ขอทรงยา้ยโรคภัยไขเ้จ็บของเมืองมะดีนะฮไ์ปยังอัล-ญุหฟ์ะฮ์
ดว้ยเถิด”3 

                                      
1 จากรายงานของอัล-บุคอรีย ์ในเศาะฮีหข์องท่าน หมายเลข 1875 และมุสลิม ในเศาะฮีหข์องท่าน 
หมายเลข 1387 และอิมามมาลิก ใน อลั-มุวฏัเฏาะอ์ เล่ม 2 หนา้ 888, ดกูารวิเคราะหส์ายรายงานใน  
ศอลหิ ์อรั-รฟิาอีย,์ อลั-อะหาดษี อลั-วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 199 
2 จากรายงานของอลั-บคุอรียแ์ละมสุลิม ดกูารวิเคราะหส์ายรายงานใน ศอลิห ์อรั-ริฟาอีย,์ อลั-อะหาดีษ 
อลั-วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 215 
3 รายงานโดยอลั-บคุอรีย,์ กิตาบ ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 225, ดกูารวิเคราะหส์ายรายงานใน 
ศอลหิ ์อรั-รฟิาอีย,์ อลั-อะหาดษี อลั-วาริดะฮ ์ฟี ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ หนา้ 215 
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การสร้างมสัยิดนะบะวีย ์

งานแรกส่วนหนึ่งท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดท้  าเมื่อ
ถงึเมืองมะดีนะฮ ์คือการก าหนดสถานท่ีเพ่ือจะสรา้งมสัยิดของท่าน ซึง่อฐูของ
ท่านไดม้าหยุดนั่งลงตรงท่ีท่ีเป็นมสัยิดของท่าน1 “ซึ่งชาวมุสลิมส่วนหนึ่งใช้
เป็นท่ีละหมาดอยู่ เป็นท่ีเก็บอินทผลมัของสฮุยัลแ์ละสะฮล์ฺ เดก็ก าพรา้สองคน
ท่ีอยู่ภายใตก้ารดูแลของท่านอัสอัด บิน ซุรอเราะฮ์ และท่านนบีไดก้ล่าว
ขณะท่ีอูฐของท่านหยุดนั่งลงท่ีนั่นว่า “ท่ีตรงนีค้ือบา้น อินชาออ์ลัลอฮ”์ แลว้
ท่านก็ไดเ้รียกเด็กทัง้สองมาและเจรจาตกลงเก่ียวกบัท่ีเก็บของตรงนัน้เพ่ือท า
เป็นมสัยิด โดยทัง้สองกลา่ววา่ เราขอมอบใหแ้ก่ท่านโอท้่านเราะสลูลุลอฮ ์แต่
ท่านปฏิเสธท่ีจะรบัมาเปล่า ๆ โดยไม่จ่ายเงิน จนสุดทา้ยก็ไดท้  าขอ้ตกลงซือ้
ขายจากทัง้สอง แลว้จงึก่อสรา้งมสัยิด”2 

แทจ้ริงแลว้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั มีความตัง้ใจท่ีจะ
ใหม้ีมสัยิดขึน้ เพ่ือเป็นสถานท่ีท าอิบาดะฮต์่ออลัลอฮอ์งคเ์ดียวไม่มีภาคีใด ๆ 
ต่อพระองค์3 โดยท่ีไม่มีการรบัทรัพยส์ินใดเลยจากเด็กก าพรา้และคนอื่น ๆ  
ถงึแมว้า่ปกติแลว้ท่านนบีจะรบัการยกใหแ้ละการใหข้องก านลัในรูปฮะดียะฮ์
ก็ตาม แต่ในเรื่องนีท้่านไม่รบัความช่วยเหลือ หากแต่สั่ งใชใ้หจ้่ายจากทรพัย์
ของท่านเอง ดว้ยเหตุนีจ้ึงมีการประเมินราคาท่ีดินนั้น และจ่ายเงินให้แก่  

                                      
1 อิบน ุสะอฺด,์ อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ ์ใน อฏั-เฏาะบะกอต อลั-กุบรอ, เลม่ 1 หนา้ 237 
2 จากรายงานของ อลั-บคุอรีย,์ บาบ มกัดมั อนั-นะบยี ์วะ อศัหาบฮิ ์อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 4 หนา้ 254 
3 สอุาด มาฮิร, มะสาญิด ฟี อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ ไคโร : อลั-ฮยัอะฮ ์อลั-มิศรียะฮ ์อลั-อามมะฮ ์ล ิ
อลั-กิตาบ, ค.ศ. 1987 
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เดก็ก าพรา้ทัง้สอง ดงันัน้ จงึถือวา่มสัยิดหลงันีค้ือมสัยิดท่ีเป็นทรพัยว์ะกฟัหลงั
แรกในอิสลาม และผูท่ี้วะกฟัคือตวัท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เอง 

มสัยิดของท่านไดร้บัการบรูณะสรา้งใหมอ่ีกครัง้หลงัสงครามคอ็ยบรั1 
และขอบเขตของมสัยิดท่านนบีในยุคของท่านยังมีปรากฏอยู่ในปัจจุบนัดว้ย
สัญลักษณ์สีเขียวท่ีถูกเขียนไว้อย่างชัดเจน ผู้ท่ีไปเย่ียมมัสยิดของท่าน
สามารถเห็นและอา่นสิ่งท่ีเขียนไวน้ัน้ไดเ้ลย 

 
การพฒันาพลเมืองผูอ้ยู่อาศยั 

 แทจ้ริง ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั มีความกระตือรือรน้ท่ี
จะใหจ้ านวนผูอ้ยู่อาศยัในเมืองมะดีนะฮน์ัน้เพ่ิมจ านวนมากขึน้ และตอ้งการ
ใหบ้รรดาผูศ้รทัธาเพ่ิมประชากรดว้ยการเกิดดว้ยเหตุนี ้ ท่านนบีและบรรดา
มสุลิมท่ีอยู่กบัท่าน ตา่งก็ดีใจกบัทารกคนแรกของชาวมฮุาญิรีนท่ีเกิดหลงัจาก
การฮิจญเ์ราะฮข์องท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในบันทึกของอลั - 
บคุอรียร์ายงานจากอสัมาอ ์บินติ อบ ูบกัร ์เราะฎิยลัลอฮุอนัฮา เล่าว่า นางได้
ตัง้ครรภล์ูกของนาง อับดุลลอฮ ์บิน อซั-ซุบัยร ์ท่ีมกักะฮ ์จากนั้นนางเล่าว่า 
“แลว้ฉันก็อพยพมายังมะดีนะฮแ์ละลงพักท่ีกุบาอ ์ฉันคลอดอบัดุลลอฮท่ี์นั่น 
จากนัน้ก็พาอบัดลุลอฮม์าหาท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ฉันวางเขา
บนตกัท่าน ท่านเรียกหาผลอินทผลมั จากนัน้ท่านก็เคีย้วอินทผลมัจนละเอียด
แลว้บว้นใส่ปากของอับดุลลอฮ์ ดังนั้นสิ่งแรกท่ีเข้าท้องของเขาหลังจากท่ี
คลอดออกมาคือน า้ลายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม จากนั้น

                                      
1 อิบน ุกะษีร, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 3 หนา้ 345, อลั-วากิดีย,์ อลั-มะฆอซีย,์ เลม่ 2 หนา้ 636 
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ท่านก็น าอินผลมัมาป้อนเขาดว้ยการตะหนี์ก (การแปะไวท่ี้เพดานปาก) แลว้
ท่านก็ขอดุอาอใ์หเ้ขาไดร้บัความบะเราะกะฮ ์อบัดุลลอฮเ์ป็นทารกคนแรกท่ี
เกิดในอิสลาม” 1 

 เช่นเดียวกับท่ีมีค  าสั่งมากมายจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ท่ีเนน้ย า้ถงึความส าคญัของการใหม้ีลกูเพ่ือเพ่ิมประชากรของมสุลิม 
พรอ้มกบัการอบรมดแูลและตระเตรียมพวกเขาใหด้ี  เช่น ค าพูดของท่านท่ีว่า 
“จงแตง่กบัหญิงท่ีมีความรกัมาก และท่ีสามารถใหก้ าเนิดลกูไดม้าก เพราะฉัน
จะไดม้ีผูต้ิดตามท่ีเยอะกวา่ประชาชาติอ่ืนและภูมิใจดว้ยจ านวนของพวกท่าน
ในวนักิยามะฮ”์2 มีโองการอลักุรอานท่ีสั่งใชใ้หดู้แลปกป้องลกู และเนน้ย า้ว่า 
ริซกี/ปัจจยัยงัชีพของลกูและบพุการีผูใ้หก้  าเนิดนัน้อลัลอฮไ์ดร้บัรองไวเ้องแลว้ 
ในโองการท่ีวา่ 

وَ َا َتهلهوَ َتقَ ََوَلََ﴿
َ
مَ َل َأ َ َل َإذمَ ََيةَََخشَ ََدكه مَ نَرَ َ َهَنَ َق  هه َ َزهقه م  َِإَويَاكه

مَ َقتَ َإذ ََ ََََك َََلَهه  [  17: رساءإلا] ﴾31ََاَكبذيَ َاَ َ خذط 

ความว่า “และพวกเจ้าอย่าฆ่าลูกๆ ของพวกเจ้าเพราะกลัวความ
ยากจน เราจะเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาและแก่พวกเจ้าเอง 
แทจ้ริงการฆ่าพวกเขานัน้เป็นความผิดอนัใหญ่หลวง” (อลั-อิสรออ ์: 
31) 

 

                                      
1 จากรายงานของ อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ มะนากิบ อลั-อนัศอร, บาบ ฮิจญ์เราะฮ์ อนั-นะบีย์ วะ อศัหาบิฮ ์ 
อลิา อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 3909, อิบน ุอบี ชยับะฮ,์ อลั-มะฆอซี, หนา้ 152   
2 รายงานโดยอิมามอะหม์ดัในมสุนดัของทา่น เลม่ 3 หนา้ 245 
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การส ารวจจ านวนประชากรครัง้แรกในอิสลามเกิดขึน้ในสมยัท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีรายงานว่า ท่านไดก้ล่าวว่า “พวกท่านจง
บันทึกจ านวนผูค้นท่ีกล่าวรับอิสลามใหก้ับฉันดว้ยเถิด” ท่านหุซัยฟะฮ ์บิน 
อลั-ยะมาน กล่าวว่า พวกเราก็ไดบ้ันทึกใหก้ับท่านไดจ้ านวนพันหา้รอ้ยคน1 
และน่ีเป็นการใหค้วามส าคญัโดยตรงกับการรบัรูถ้ึงศกัยภาพดา้นทรพัยากร
มนษุย ์และท่านนบีจะสั่งงานแก่คนท่ีเหมาะสมกบังานนัน้ ๆ 

เป็นท่ีรูก้ันว่าท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ไดส้่งเสริมการ
อพยพไปสู่เมืองมะดีนะฮ ์แต่ท่านก็มีความกระตือรือรน้ท่ีจะจัดระบบต่าง ๆ 
ไมใ่หอ้อกนอกกรอบ และท าใหเ้กิดปัญหาต่อระเบียบของเมืองมะดีนะฮ ์หรือ
ส่งผลก่อใหเ้กิดความบกพร่องดา้นโครงสรา้งประชากรผูอ้ยู่อาศยั ดว้ยเหตุนี ้
เม่ือมีบางเผ่าเขา้รบัอิสลามและตอ้งการจะอพยพทัง้หมดมาอยู่เมืองมะดีนะฮ ์
ท่านนบีจะสั่งใหพ้วกเขาคงอยู่ท่ีเดิมในชุมชนของพวกเขา และใหม้ีการเรียนรู ้
ระหว่างกัน และให้สร้างความพร้อมท่ีจะตอบสนองค าสั่ งใช้ของท่าน2 
 เช่นเดียวกับท่ีมีค  าสั่งใหห้ยุดการอพยพหลงัจากท่ีมีการพิชิตเมือง 
มักกะฮ์3 ซึ่งหมายถึงการรักษาสมดุลของประชากรในเมืองมะดีนะฮ์และ 
ท่ีอื่น ๆ ใหม้ีความเหมาะสม4  

ไมใ่ช่เพียงเท่านี ้หากแตก่ารกระจายของประชากรผูอ้ยู่อาศยัในเมือง
มะดีนะฮน์ัน้ก็ส  าคญัเช่นกนั ดงันัน้ หลงัจากท่ีท่านนบีไดส้รา้งมสัยิดเสร็จแลว้ 

                                      
1 อลั-คซุาอีย,์ ตคัรีจญ์ อดั-ดะลาลาต อสั-สมัอยีะห,์ หนา้ 230 
2 อมุรั บิน ชบับะฮ,์ ตารีค อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 482-488 
3 อิบน ุอบี ชยับะฮ,์ อลั-มะฆอซี, หนา้ 347,  และอมุรั บิน ชบับะฮ,์ ตารีค อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 483 
4 ด ูเศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์หมายเลขหะดีษ 3405,  3406, 3407 บาบท่ี 54  ถดัจาก บาบ มุกอม อนั-นะบีย ์
บ ิมกักะฮ ์ซะมะนะ อลั-ฟัตห ์
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บรรดาชาวอนัศอรก็รบัรูถ้ึงความประเสริฐของมสัยิดนบีและการละหมาดใน
มสัยิดนบี เผ่าสะละมะฮถ์ึงกับตอ้งการทิง้บา้นเรือนของพวกเขาท่ีชานเมือง 
มะดีนะฮ ์เพ่ือมาสรา้งบา้นใกล ้ๆ มสัยิดของท่านนบี ท่านนบีก็ไม่สนบัสนุนให้
พวกเขาท าเช่นนั้น ดังรายงานของท่านอะนัสว่า เผ่าบนีสะละมะฮต์อ้งการ
ยา้ยไปอยู่ใกลม้สัยิดของท่านนบี แต่ท่านไม่ส่งเสริมท่ีจะปล่อยใหพื้น้ท่ีของ  
มะดีนะฮว์่างเปล่า ท่านกล่าวว่า “โอบ้นีสะละมะฮเ์อ๋ย พวกท่านไม่ตอ้งการ 
ผลบญุจากการกา้วเดินของพวกท่านหรือ ?” พวกเขาจึงตดัสินใจปักหลกัอยู่ท่ี
เดิมไมไ่ดย้า้ยท่ีไป1 

 
การพฒันาด้านจิตใจ 

การเพ่ิมขึน้ของประชากรโดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญักับประเภทของ
บุคคลและลกัษณะพิเศษของบุคคลนัน้ ถือว่าไม่มีประโยชนใ์ด ๆ ทัง้สิน้จาก
การเพ่ิมขึน้ของประชากร ดงันัน้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จึงมี
ความกระตือรือรน้อย่างมากท่ีจะใหม้สุลิมทกุคนรูส้กึถงึความพิเศษและฐานะ
ของตัวเอง โดยไม่หย่ิงผยอง พรอ้ม ๆ กับการนอบนอ้มถ่อมตนและจ านน
ตอ่อลัลอฮ ์มีความออ่นโยนตอ่พ่ีนอ้งมสุลิมดว้ยกนั และมีความเมตตาต่อโลก
ทั้งมวล ด้วยเหตุนี ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้อาหารและพลังด้าน  
จิตวิญญานแห่งคุณธรรมใหแ้ก่ทุกคน สรา้งความเช่ือมั่นในตนเองตัง้แต่ 
กา้วแรกของชีวิต และสรา้งความเขม้แข็งดา้นสภาพจิตใจ เริ่มตัง้แต่ช่ือท่ีใช้
เรียกขาน โดยท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ใหค้วามส าคญัมากกบั

                                      
1 เศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย ,์ กิตาบ ฟะฎออิล อลั-มะดีนะฮ์, บาบ กะรอฮิยะฮ์ อนั-นะบีย อนั ตุอรัรอ อลั- 
มะดนีะฮ,์ หมายเลขหะดีษ 1887 
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การตัง้ช่ือท่ีดีท่ีสุด1 มากกว่านัน้คือ ท่านไดท้ าการเปลี่ยนช่ือและสมญานาม
ของบคุคลจากช่ือท่ีมีความหมายไม่ดีเป็นช่ือใหม่ท่ีมีความหมายท่ีดีงาม ท่าน
มีส่วนร่วมในการตั้ง ช่ือทารกท่ีเกิดใหม่ในยุคของท่านหลายคน เช่น  
อับดุลลอฮ์ บิน อัซ-ซุบัยร์2 อัล-หะสัน และอัล-หุสัยน์ลูกชายสองคนของ
ท่านอะลีย์3 และทารกคนอื่นท่ีเกิดหลงัจากการอพยพ   

เช่นเดียวกบัท่ีท่านไดเ้ปลี่ยนช่ือใหก้บัเศาะหาบะฮช์าวมฮุาญิรีนบาง
คน ผูช้ายคนหนึ่งมีช่ือว่า ญอุยัล ์ท่านเปลี่ยนช่ือใหม่ใหเ้ขาว่า อมัร์4 และท่าน
ไดส้รา้งแรงผลกัดนัใหแ้ก่คนหนุ่มและคนทั่วไปผ่านการเรียกขานช่ือ ค าเรียก 
และสมญานามดว้ยนามท่ีดีท่ีพวกเขาชอบใหเ้รียก ท่านจะเรียกเด็กว่า โอลู้ก
ของฉัน และท่านก็จะให้สมญาด้วย เช่น ท่านเรียกน้องชายคนเล็กของ
ท่านอะนัส บิน มาลิก ว่า โอ ้อบู อุมยัร ์ทั้งหมดนีเ้ก่ียวขอ้งกับระดับปัจเจก 
สว่นภาพรวมในระดบัประชาชาติของท่านนัน้ อลัลอฮไ์ดต้รสัถงึพวกเขาวา่ 

نتهمَ َ﴿ َََكه َمةَ ََخي 
ه
خَ َأ

ه
َأ ََرذَجت  ذلَناسذ  [  770: عمران لآ] ﴾ل

ความว่า “พวกท่านนัน้ เป็นประชาชาติท่ีดีย่ิงซึ่งถูกใหอุ้บัติขึน้
ส  าหรบัมนษุยชาติ” (อาล อิมรอน 110)  

 

                                      
1 ด ูดร.อดันาน อลั-วซัซาน, เมาสอูะฮ ์หกูุก อลั-อนิสาน ฟี อลั-อสิลาม, เลม่ 5 หนา้ 35 
2 อิบน ุอบี ชยับะฮ,์ อลั-มะฆอซี, หนา้ 153 และดรูายงานของอลั-บุคอรีย ์ใน ฟัตห์ อลั-บารี, เล่ม 15 หนา้ 
104 
3 ดเูพิ่มเตมิใน อบัดลุอะซีซ อลั-อมุะรีย,์ เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตะมะ อนั-นะบียีน ดีน วะ เดาละฮ์, (อลั-มุ
อายชูิน ล ิอรั-เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั), ภาคท่ี 5, หนา้ 1211 
4 อิบน ุสะอฺด,์ อฏั-เฏาะบะกอต, เลม่ 4 หนา้ 245 ในบทประวตัขิองญอุาล บิน สรุอเกาะฮ ์อฎั-เฎาะมะรีย ์
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เช่นเดียวกับท่ีท่านไดส้อนให้ประชาชาติรักใคร่ซึ่งกัน รักชาวโลก
ทัง้หมด มีเมตตาตอ่ทกุสิ่งท่ีมีชีวิต 

 
การพฒันาด้านความรู้ 

 อิสลามไดม้าตัง้แตก่ารประทานอลักรุอานครัง้แรก และอายะฮแ์รกท่ี
ลงมายงัท่านนบีผูไ้มรู่ห้นงัสือนัน้ เป็นการสะกิดเตือนเก่ียวกบัเรื่องความรูแ้ละ
การใชป้ากกาบนัทกึ เช่น โองการของอลัลอฮท่ี์วา่ 

ذَََعَلمََََّلذيٱَ﴿ ٱب
َذٱََعَلم4َََََقلَمَذلَ 

َ ل  َٰ  ﴾5ََلَمَ َيعَ َلَمَ ََماَ َََسن
 [  5-4: العلق]

ความวา่ “ผูท้รงสอนการใชป้ากกา ผูท้รงสอนมนุษยใ์นสิ่งท่ีเขา
ไมรู่”้ (อลั-อะลกั : 4-5)  1   

 
ในช่วงเวลาท่ีคนอาหรับยังอยู่ในยุคท่ีไม่มีความรู ้อ่านเขียนไม่ ได ้ 

งมงาย และเช่ือในเรื่องท่ีมีการเลา่ขาน แมว้่าจะมีแหล่งเรียนรูอ้ยู่บา้งเล็กนอ้ย
ในศนูยก์ลางความเจริญทางวฒันธรรมรอบ ๆ พืน้ท่ีของพวกเขา  
 ณ เมืองมะดีนะฮ ์ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดอ้พยพมา
พรอ้ม ๆ กับภารกิจส่งเสริมสนับสนุนดา้นความรูแ้ละการเรียนการสอน2 ซึ่ง 
ไม่เป็นท่ีสงสยัเลยว่าเรื่องนีส้่งผลต่อสงัคมเมืองมะดีนะฮใ์นการพัฒนาดา้น

                                      
1 รายละเอียดเพิ่มเตมิดใูน มหุมัหมดั บิน อะหม์ดั อลั-หรับีย,์ อิกเราะอ์ บิสมิ ร็อบบิก, พิมพค์รัง้ท่ี 1, นาดี 
ญาซาน อลั-อะดะบีย ์ปี ฮ.ศ.1422  
2 รายละเอียดเพิ่มเตมิดใูน มหุมัมดั อสั-สยัยิด อลั-วะกีล, อลั-หะเราะกะฮ ์อลั-อิลมียะฮ์ ฟี อศัร์ อรั-เราะ
สลู วะ คลุะฟาอฮิ ีอรั-เราะชดินี, พิมพค์รัง้ที่ 1, ญิดดะฮ ์: ดารฺ อลั-มจุญต์ะมะอ,์ ฮ.ศ.1406 
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ความรู ้สถานท่ีชุมนุมของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั นัน้ ถือไดว้่า
เป็นท่ีพบปะและวงสนทนาแห่งการเรียนรูโ้ดยแท ้
 บรรดาเศาะหาบะฮต์า่งก็อา่นโองการของอลัลอฮท่ี์วา่ 

يََُّيَ َ﴿
َ
مَ َقذيَلََإذذَاَا ََءاَمنهوَ ََّلذي ََٱََهاأ وا ََلَكه َََتَفَسحه ََمَج َل َٱَفذ َلذسذ

وا َفَ ٱفََ َ َّلَلَهٱََسحَذَيفَ ََسحه م  وا َٱَقذيَلََِإَوَذاَلَكه ه وا َٱفََََسنُشه ه َفَعَذيَرَ ََسنُشه
مَ ََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَّلَلَهٱ وتهوا َََّلذي ََٱوَََمذنكه

ه
َ َدَرَج ََمََعذلَ لَ ٱَأ َّلَلَهٱوَََت 

ذَما  [  77: املجادلة] ﴾11َََخبذي َََملهو ََعَ تَََب
ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอ๋ย เมื่อไดม้ีเสียงกล่าวแก่พวกเจา้
ว่า จงหลีกท่ีให้ในท่ีชุมนุม พวกเจ้าก็จงหลีกท่ีให้เขาเพราะ
อลัลอฮจ์ะทรงใหท่ี้กวา้งขวางแก่พวกเจา้ (ในวนักิยามะฮ)์ และ
เมื่อมีเสียงกล่าวว่าจงลุกขึน้ยืนจากท่ีชุมนุมนั้น พวกเจา้ก็จง 
ลุกขึน้ยืน เพราะอัลลอฮ์จะทรงยกย่องเทิดเกียรติแก่บรรดา 
ผูศ้รัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ไดร้ับความรู ้ ใหม้ีระดับ
หลายชัน้ และอลัลอฮท์รงรอบรูย่ิ้งในสิ่งท่ีพวกเจา้กระท า” (อลั-
มญุาดิละฮ ์: 11)  

 
อลั-บุคอรียไ์ดก้  าหนดบทหนึ่งในต าราอศั-เศาะฮีหข์องท่าน ดว้ยช่ือ

บทว่า กิตาบ อลั-อิลม ์(ว่าดว้ยความรู)้1 และท่านไดน้ าเสนอหวัขอ้ในบทนีไ้ว ้

                                      
1 ดู เศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย ์กิตาบท่ี 3 กิตาบ อัล-อิลม ์มีทัง้หมด 53 บาบ หะดีษหมายเลข 59 จนถึง
หมายเลข 134 
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53 เรื่องซึ่งประกอบด้วยหะดีษจ านวนมาก และยังมีค  าอธิบายโองการ 
อลักรุอานตา่ง ๆ ไวห้ลายโองการ เช่น 

َم َ َ﴿
َ
وَََأ دَ َلَذََل َٱَءَََءانَا ََنذت ََق ََهه ذمَ َوقَا ََاَساجذ َرةََٓأۡلٱََذرَهَي ََائ َخذ
وا ََوَيرَ  َََجه ذهذََةََرَح  ََرب  و َََيعَ ََّلذي ََٱََتوذييَسَ ََهل ََقهل ََۦ  ََلَََّلذي ََٱوَََلَمه
وَ  ََيعَ  هوا َََيَتَذَكرَهَإذَنَماَلَمه ل و 

ه
َٱَأ

َ  [  9: الزمر] ﴾9ََبَذَب َل َل 
ความว่า “ผูท่ี้เขาเป็นผูภ้กัดีในยามค ่าคืน ในสภาพของผูส้ญุูด 
และผูยื้นละหมาดโดยท่ีเขาหวั่นเกรงตอ่โลกอาคิเราะฮ ์และหวงั
ความเมตตาของพระเจ้าของเขา (จะเหมือนกับผู้ท่ีตั้งภาคี
ต่ออลัลอฮก์ระนัน้หรือ?) จงกล่าวเถิดมุหมัมดั บรรดาผูรู้แ้ละ
บรรดาผูไ้มรู่จ้ะเท่าเทียมกนัหรือ? แทจ้ริง บรรดาผูม้ีสติปัญญา
เท่านัน้ท่ีจะใครค่รวญ” (อซั-ซุมรั : 9) 

 
และโองการท่ีวา่ 

﴿َ َ ٱََع َذَلهونََكََ َََويَس  وحذ وحَهٱَقهلَذَلرُّ مَ َمذ َ َلرُّ
َ
ََرذَأ ذ ذيتهمََوَما َََرب  وت

ه
َأ

ذ ََ ََإذَلََمَذعذلَ لَ ٱَم   [  55: رساءاإل] ﴾85َقَلذيل 
ความว่า “และพวกเขาจะถามเจา้เก่ียวกับวิญญาณ จงกล่าว
เถิดวา่ เรื่องวิญญาณนัน้เป็นไปตามพระบญัชาของพระเจา้ของ
ฉัน และพวกท่านจะไม่ไดร้บัความรูใ้ด ๆ เวน้แต่เพียงเล็กนอ้ย
เท่านัน้” (อลั-อิสรออ ์: 85) 

 
 และโองการท่ีวา่ 
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َٱََومذ ََ﴿ ذََلَوا َٱوََََلَاسذ َٱوَََب 
َ َ َمَذَع َن َل  َمه لَ ََتلذف 

َ
ذَك ََكَذ ََۥنههَهَو َأ َإذَنَماَل

ذََمذ َ َّلَلََٱََشََيَ  لََمَ لَ ٱَعذَبادذه ا َ عه َُ َّلَلََٱَإذ َََؤه  ﴾28َورَ َغفَهََعُذي
 [  65: فاطر]

ความว่า “และในหมู่มนุษย ์สัตว์ต่าง ๆ และพวกปศุสัตว ์ก็มี
หลากหลายสีเช่นเดียวกัน แทจ้ริง บรรดาผูท่ี้มีความรูจ้ากปวง
บ่าวของพระองคเ์ท่านัน้ท่ีเกรงกลวัอลัลอฮ ์แทจ้ริงอลัลอฮ ์นัน้
เป็นผูท้รงอ านาจ ผูท้รงอภยัเสมอ” (ฟาฏิร : 28) 
 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มี 

ความอิจฉา(ท่ีอนุญาต)ยกเว้นในสองสิ่ง คือ ชายท่ีอัลลอฮ์ได้ประทาน
ทรพัยส์ินใหก้ับเขา แลว้เขาไดจ้่ายมนัไปในหนทางของอลัลอฮ ์และชายคน
หนึ่งท่ีอลัลอฮใ์หค้วามรูวิ้ทยปัญญาแก่เขา แลว้เขาก็ไดใ้ชม้นัในการตัดสิน 
คดีความ และสอนเผยแพรค่วามรูท่ี้เขามีนัน้(แก่ผูค้น)”1 และท่านนบีไดก้็ไดส้ั่ง
ใชค้นท่ีมีความรูใ้หท้  าการสอนผูอ้ื่น ท่านไดก้ระตุน้ส่งเสริมใหค้ณะผูแ้ทนของ
อบัดลุก็อยส ์สอนใหค้วามรู(้เรื่องศาสนา)แก่กลุ่มชนของพวกเขา ท่านกล่าว
แก่พวกเขาว่า “พวกท่านจงกลบัไปยังครอบครัวของพวกท่านและสอนพวก
เขา”2 

ในเมืองมะดีนะฮ์ เรื่องการขีดเขียนนั้นจะรวมศูนย์อยู่กับชาวยิว 
เป็นล าดบัแรก พวกเขาคือกลุม่ท่ีรูใ้นเรื่องการอ่านการเขียน และไดส้อนใหแ้ก่

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ หะดีษ หมายเลข 73 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ หะดีษ หมายเลข 87 
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ลกู ๆ ของพวกเขา ในสถานท่ีท่ีรูจ้กักนัว่าเป็นโรงเรียน1 พวกเขาเนน้หนกัไปท่ี
ตวัอักษรภาษาฮิบรู น าเอามาเขียนภาษาอาหรับ ชาวเอาสแ์ละค็อซร็อจญ์
บางส่วนก็ไดเ้รียนรูจ้ากชาวยิวดว้ย ในจ านวนนั้นมีนักบันทึกของท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม จากชาวอันศอรรวมอยู่ดว้ย2 ชาวมุสลิมรูถ้ึง
คุณค่าของการเขียนก่อนการอพยพเสียอีก โดยท่ีฟาฏิมะฮ์ บินตุ อัล - 
ค็อฏฏอบ และสามีของนางคือสะอีด บิน ซยัด ์ตอนท่ีทัง้สองอยู่ท่ีมกักะฮน์ัน้ 
ทัง้สองไดอ้า่นอลักรุอานสเูราะฮฏ์อฮา จากแผ่นกระดาษท่ีมีอยู่ในมือของพวก
เขา พรอ้มกับท่านค็อบบาบ บิน อัล-อะร็อต นั่นคือช่วงเวลาท่ีท่านอุมรั บิน 
อลั-ค็อฏฏอบ(พ่ีชายของนาง) ไดเ้ขา้มาหาพวกเขาท่ีบา้น และสุดทา้ยการ  
รบัอิสลามของพวกเขาก็ถกูเปิดเผยแก่ท่านอมุรั3 

หลงัจากการฮิจญเ์ราะฮ ์เศาะหาบะฮห์ลายคนในมะดีนะฮม์ีความ
ตัง้ใจและมุง่มั่นอย่างมากท่ีจะเรียนรูก้ารอา่นและการเขียน และท่านอบุาดะฮ ์
บิน อัศ-ศอมิต ก็เป็นหนึ่งในจ านวนครูท่ีสอนการอ่านและการเขียนแก่ชาว 
ศฟุฟะฮ์4  

และหลงัจากเสรจ็สิน้ของสงครามบดัรน์ัน้ ไดม้ีเชลยจ านวนหนึ่งจาก
ชาวมชุริกีนเผ่ากรุอ็ยช ์ท่ีมีสามารถเขียนและอ่านหนงัสือได ้และพวกเขาไม่มี
ทรพัยท่ี์จะมาไถ่ตวัจากการเป็นเชลย ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  

                                      
1 ด ูมหุมัมดั อลั-อีด อลั-คอ็ฏรอวีย,์ อลั-มะดนีะฮ ์ฟี อลั-อศัร์ อลั-ญาฮลิยี,์ หนา้ 99 
2 ด ูมศุเฏาะฟา อลั-อะเซาะมีย,์ กุตตาบ อนั-นะบีย์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั, เบรุต : อลั-มกัตบั อลั-
อิสลามีย,์ พิมพค์รัง้ที่ 1 ฮ.ศ. 1401 
3  อิบน ุฮิชาม, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวียะฮ์,  เล่ม 1 หนา้ 345, ดเูพิ่มเติมใน อบัดุลอะซีซ อลั-อุมะรีย,์  
เราะสลูลุลอฮ ์วะ คอตะมะ อนั-นะบยีนี ดนี วะ เดาละฮ,์ (หวัขอ้การรบัอิสลามของทา่นอมุรั)  
4 อกัรอ็ม อลั-อมุะรีย,์ อลั-มจุญ์ตะมะอ ์อลั-มะดะนยี ์ฟี อะฮดฺ์ อนั-นบูุวะฮ,์ ภาคแรก หนา้ 69 
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ก็รับท่ีจะใหพ้วกเขาแต่ละคนสอนการเขียนและการอ่านแก่ลูกหลานชาว  
มะดีนะฮส์ิบคน แลกกับการปล่อยตวั1 ณ เวลานัน้ ท าใหเ้ด็ก ๆ ชาวอนัศอร
หลายคนไดเ้รียนรูก้ารเขียนและการอ่าน น่ีจึงเป็นเหตุหนึ่งท่ีท าให้สังคม  
มะดีนะฮ์กลายเป็นสังคมแห่งการอ่านและเขียน และแน่นอนว่านักเรียน
เหลา่นีไ้ดม้ีสว่นรว่มในการสอนผูอ้ื่นตอ่ไปหลงัจากนัน้อีกดว้ย 

บางทีความพยายามในการเขียนอัลกุรอานและบันทึกหะดีษ
หลงัจากนัน้ ซึ่งเริ่มขึน้ตัง้แต่ยุคของท่านนบี อาจจะนบัเป็นสาเหตสุ  าคญัส่วน
หนึ่งท่ีช่วยให้ชาวมะดีนะฮ์มีความช านาญในการเขียน และเช่นเดียวกับ
บรรดานักเขียนประจ าตวัของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีมีส่วน
ร่วมในการเขียนจดหมายของท่านไปยังผูน้  า และกษัตริยต์่าง ๆ ซึ่งจ านวน
นกัเขียนท่ีสามารถนบัไดใ้นเวลาตอ่มามีจ านวนประมาณหกสิบคน2 

และอาจดว้ยความส าคญัของสิทธิของผูอ้ื่น และความจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
บันทึกสิทธินัน้ ก็เป็นสิ่งผลกัดนัหลกัในการเขียนเช่นเดียวกัน และน่ีคือสิ่งท่ี
โองการอลักรุอานท่ียาวท่ีสดุไดชี้น้  าไว ้ซึง่รูจ้กัในช่ือ อายะฮ ์อดั-ดยัน ์(โองการ
เก่ียวกบัหนีส้ิน) คือโองการของอลัลอฮท่ี์วา่ 

                                      
1 ด ูอบัดุลอะซีซ อลั-อุมะรีย,์ เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตะมะ อนั-นะบียีน ดีน วะ เดาละฮ์, (หวัขอ้สงคราม
บดัร์) ภาคท่ี 3 หนา้ 607  
2 ด ูมศุเฏาะฟา อลั-อะอฺเซาะมีย,์ กุตตาบ อนั-นะบีย์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั, หนา้ 179  และมุหมั
มดั หะมีดลุลอฮ,์ อลั-วะษาอิก อสั-สยิาสะฮ ์ล ิอะฮดฺ์ อนั-นะบะวีย ์วะ อลั-คลิาฟะฮ ์อรั-รอชิดะฮ ์และอะห์
มดั อบัดรุเราะหม์าน อีซา, กุตตาบ อลั-วะหย์ฺ,  รยิาด : ดารฺ อลั-ลวิาอ,์ พิมพค์รัง้ที่ 1 ฮ.ศ. 1400, ยะมาลดุ
ดีน อบี อบัดลิลาฮ ์มหุมัมดั บิน อบี หะดีดะฮ,์ อลั-มศิบาห ์อลั-มฎุยี ์ฟี กุตตาบ อนั-นะบยี ์ศอ็ลลลัลอฮุอะ
ลยัฮวิะสลัลมั  
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َهاـ َيََ﴿ يُّ
َ
ذَدي ََتََدايَنتهمَإذَذاَا ََءاَمنهوَ ََّلذي ََٱَأ َجلَ َإذَلَ َ َ ب

َ
ََأ َسم   َتهبهوهه َكَ ٱفَََمُّ

ََ مَ بَيَ َتهبكَ َوَل  َ ََنكه ذََََكتذبه ٱب
َيََََوَلََلذ ََعدَ لَ 

 
َََبَأ  َََكتذب 

َ
ََكَماَتهَبَيَكَ َأ

ََيكَ فَلَ َّلَله َٱََعَلَمهَه هََتهب  َََقَُّل ََٱَهذََعلَيَ ََّلذيٱَلذلَذمَ َوَل  ََوَلََۥَرَبهَهَّلَلََٱََتقَذَوَل 
ََيبَ  ََهَهمذنَ ََخس  وَ ََسفذيًهاَقَُّل ََٱَهذََعلَيَ ََّلذيٱَََك َََفَإذ َا ََ َ َشي 

َ
وَ ََضعذيًفاَأ

َ
َأ

يعَهيَسَ ََلَ  ََتطذ
َ
وَََيهمذَلََأ ُّهَهَلذل َيهمَ فَلَ َهه ذََۥَوَلذ ٱب

وا ََتشَ سَ ٱوَََلذ ََعدَ لَ  َهذده
َ َمذ َ َذَشهذيَدي َ م  ذَجالذكه ونَاََلمَ ََفإذ َر  َذَيَكه لَي  لَ َرَجه تَا َذمَ ٱوَََفَرَجه

َ
ََرأ

َهَدا َٱَمذ َََ َََضوَ تَرَ َمذَم   َءذَلشُّ
َ
َلََأ َماَدى َإذحَ َتَضذ ذرَََهه َماَدى َإذحَ ََفتهَذك  َهه

َٱ
ه َ خَ ل  َيََََوَلَََرى 

 
َهَدا َٱََبَأ وا َ ََماَإذَذاَءَهلشُّ َََوَلََدهعه وَ َ ََتَس   َا َمه

َ
َتهبهوههَتَكَ َأ

وَ ََصغذًيا
َ
َجلذهذََإذَلَ ََكبذًياَأ

َ
َأ مَ َذ ََۦ  قَ َلذكه

َ
َأ قَ َّلَلذَٱَعذندََََسطه

َ
ذلَشَه َََومَهَوأ ََدةذَل

دَ 
َ
َلَََنَ َوأ

َ
 َإذَل ََا َتَابهوَ تَرَ َأ

َ
و َََأ ةَ ََرةًَتذَج ََتَكه َ وََحاِضذ يره مَ بَيَ ََنَهاتهدذ ََنكه

مَ َعلَيَ ََسَفَلَيَ  َناحَ َكه َلََجه
َ
شَ َتهبهوَها َتَكَ َأ

َ
وَ َوأ َ َتَباَيعَ َإذَذاَا َهذده ََوَلََتهم 

َ ََوَلََََكتذب ََرََيهَضٓا َ َۥفَإذنَهَهََعلهوا ََتفَ َِإَو ََشهذيد  وقه م  ََفهسه وا َٱوَََبذكه َّلَلَ َٱََتقه
مَه ذمهكه َذَّلَلَهٱوَََّلَله َٱََويهَعل 

ل   [  656: ابلقرة] ﴾282ََعلذيمَ َءَ َشَ َبذكه
ความว่า “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย เมื่อพวกเจา้ท าสัญญา 
กูห้นียื้มสินกนัในหนีส้ินหนึ่ง โดยมีก าหนดท่ีแน่ชดั พวกเจา้ก็จง
ท าบันทึกมันไว้ด้วย และจะต้องมีผู ้บันทึกท าการบันทึกใน
ระหว่างพวกเจ้าด้วยความเท่ียงธรรม และผู้บันทึกจงอย่า
ปฏิเสธท่ีจะท าการบนัทึก ดงัท่ีอลัลอฮไ์ดส้อนเขาไว ้ดงันัน้ เขา
จงบนัทึกโดยใหล้กูหนีเ้ป็นผูบ้อกให ้และเขาจงย าเกรงอลัลอฮ ์
ผู้ทรงอภิบาลเขา และจงอย่าท าให้ลดลงหรือเพ่ิมขึน้จากท่ี 
ตกลงไวใ้นการบันทึก แต่หากปรากฏว่าผู้เป็นลูกหนีเ้ป็นคน 
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เบาปัญญาหรือเป็นคนอ่อนแอ หรือไม่สามารถท่ีจะสั่งใหเ้ขียน
ได ้ก็จงใหผู้ป้กครองเขาบอกแทนดว้ยความเท่ียงธรรม และ
พวกเจา้จงจดัตัง้พยานชายขึน้มาสองคน ถา้ไม่มีผูช้ายสองคน 
ก็ใหม้ีผูช้ายคนหนึ่งและผูห้ญิงอีกสองคนเป็นพยานจากบุคคล
ท่ีพวกเจา้พอใจว่ามีคณุสมบตัิท่ีจะเป็นพยาน ทัง้นีห้ากผูห้ญิง
คนหนึ่งลืม(ขอ้สญัญาใด)อีกคนหนึ่งจะไดช้่วยเตือนความจ า
ใหแ้ก่อีกคนหนึ่งได ้และบรรดา(ผูม้ีคุณสมบัติพรอ้มท่ีจะเป็น)
พยาน จงอย่าปฏิเสธในการเป็นพยานเมื่อถูกขอรอ้ง และเจา้
ทัง้หลายจงอย่าระอาท่ีจะท าการบนัทึกมนัไม่ว่า(หนีส้ินนัน้)จะ
เป็นเพียงจ านวนเล็กนอ้ยหรือจ านวนมากก็ตาม จนถึงก าหนด
ของมัน การท าดังท่ีกล่าวมานั้นย่อมเป็นท่ียุติธรรมย่ิง ณ 
อลัลอฮ ์และย่อมเป็นท่ีมั่นคงย่ิงส าหรบัการเป็นพยาน และช่วย
ลดการท่ีพวกเจา้จะระแวงสงสยัซึง่กนัและกนั ยกเวน้ ในกรณีท่ี
เป็นการคา้ดว้ยเงินสด ซึ่งพวกเจา้หมุนเวียนระหว่างพวกเจา้
เอง ก็ไมเ่ป็นบาปแต่ประการใดถา้พวกเจา้จะไม่บนัทึกมนั และ
เจา้ทัง้หลายจงแตง่ตัง้พยานขึน้เถิด เม่ือพวกเจา้ท าสญัญา (ซือ้
ขายกัน) และทัง้ผูบ้ันทึกและพยานนัน้ จงอย่า(ใชเ้ล่หก์ลแห่ง
สัญญา)ท าความเดือนรอ้น (แก่ฝ่ายเจ้าหนีห้รือฝ่ายลูกหนี)้ 
และหากพวกเจา้ไมก่ระท า (ตามท่ีไดบ้ญัญตัิไวนี้)้ แน่นอนท่ีสดุ 
สิ่ งนั้นก็จะเป็นความชั่ วร ้ายแก่พวกเจ้า และพวกเจ้าจง 
ย าเกรงอลัลอฮเ์ถิด และอลัลอฮท์รงสอนพวกเจา้ และอลัลอฮ์
ทรงรอบรูย่ิ้งในทกุ ๆ สิ่ง” (อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 282) 
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เป็นท่ีรูก้ันว่าสตรีบางคนนั้นมีความสามารถในการเขียน และพวก
นางก็ท าการสอนสตรีคนอื่น ๆ ในยุคของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ผ่านการกระตุน้สง่เสริมของท่านนบี มีรายงานวา่ท่านนบีไดก้ลา่วแก่ 
อัช-ชิฟาอ ์บินตุ อับดุลลอฮ์ ซึ่งมาจากเผ่าบนี อะดีย์ บิน กะอฺบ์ จากเผ่า
กุร็อยช ์นางรบัอิสลามและอพยพไปยงัเมืองมะดีนะฮ ์ท่านนบีกล่าวว่า “เธอ
จะไม่ช่วยสอนใหน้างหฟัเศาะฮรู์จ้กัวิธีการเป่ารกัษาเวลามดกดั เหมือนกบัท่ี
เธอสอนนางเขียนตวัหนงัสือดว้ยหรือ”1 

ถา้หากอชั-ชิฟาอค์ือครูสอนท่านหญิงหฟัเศาะฮใ์หรู้จ้กัการเขียนแลว้ 
ก็ย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีอาจจะยังมีผูห้ญิงอีกหลายคนท่ีเป็นครูสอนการอ่าน
และการเขียนแก่บรรดาสตรีในเมืองมะดีนะฮ ์ในยุคของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั2 และเราต่างก็รูก้นัว่า การส่งเสริมความรูแ้ละการเรียนรูท่ี้มี
ในตวับทหะดีษ หรือแมแ้ต่ในอลักุรอานดว้ยนัน้ ไม่ไดจ้งเฉพาะผูช้ายเท่านัน้ 
หากแต่รวมถึงผูห้ญิงดว้ย และรวมถึงประชาชาติ ทุกสญัชาติ อายุ และกลุ่ม
ตา่ง ๆ ทัง้หมดดว้ยซ า้ไป 

คิดว่า การเขา้ใจภาพรวมของจ านวนนกัเขียนในเมืองมะดีนะฮก์่อน
การอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และการเพ่ิมขึน้ของ
จ านวนนักเขียนหลังการอพยพประมาณสี่ปี สามารถท าให้เราเห็นถึงการ
แพรก่ระจายหรือการเพ่ิมขึน้ของนกัเขียนหลงัการอพยพ และผลโดยตรงท่ีเกิด

                                      
1 อิบน ุอลั-ก็อยยิม, ซาด อลั-มะอาด, เลม่ 3 หนา้ 24 
2 ดู อบัดุลอะซีซ อัล-อุมะรีย ,์ อลั-หิร็อฟ วะ อศั-ศินาอาต ฟี อลั-หิญาซ ฟี อลั-อศัร์ อนั-นะบะวีย์, อลั- 
กิรออะฮ ์วะ อลั-กิตาบะฮ,์ หนา้ 35 
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จากการสนับสนุนของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั โดยประมาณ
แลว้จ านวนจะเพ่ิมขึน้มาราวสามถงึสี่เท่าตวัจากเดิม  

พร้อมกับต้องไม่ลืมท่ีจะเน้นว่า ตัวท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เองนั้นและการท่ีท่านไม่สามารถอ่านออกเขียนได ้ก็เป็นหนึ่งใน
จ านวนความอศัจรรยข์องตวัท่านอยู่แลว้ดว้ยเช่นกนั  อลัลอฮต์รสัวา่  

نَتَََوَما﴿ هَهََوَلََبَ كذَت ََمذ َۦلذهذََقبَ َمذ َلهوا ََتتَ َكه َبذيَمذينذَك ََۥََتهطُّ
بَ ل َٱَتَاَبَرَ َّلََاإذذَ  لهو ََمه  [  45: العنكبوت] ﴾48َطذ

ความวา่ “และก่อนหนา้นัน้เจา้มิไดอ้า่นคมัภีรใ์ด ๆ และเจา้มิได้
เขียนมนัดว้ยมือขวาของเจา้ มิฉะนัน้แลว้พวกกล่าวความเท็จ
จะสงสยัอย่างแน่นอน” (อลั-อนักะบตู : 48)  

 

การพฒันาด้านสงัคม 

สงัคมเมืองมะดีนะฮก์่อนหนา้อิสลามและก่อนหนา้การอพยพของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น  มีสภาพเหมือนกับสังคม
อาหรบัญาฮิลียะฮท์ั่วไป ท่ีถกูครอบง าโดยธรรมเนียมและวฒันธรรมชนเผ่า ท่ี
เตม็ไปดว้ยความไมรู่ ้อวิชาและสิ่งงมงายจ านวนมาก แต่ก็มีบางส่วนท่ีเป็นสิ่ง
ท่ีดีงามดว้ยเช่นกนั  และ ณ ท่ีแห่งใดท่ีศาสนทูตของอลัลอฮ ์ผูถู้กส่งมาเพ่ือ
เป็นความเมตตาแก่โลกทั้งมวลไดปั้กหลกัอาศัย แน่นอน ณ ท่ีแห่งนั้นก็จะ
ก่อก าเนิดขึน้ซึ่งจรรยามารยาทท่ีสงูส่งและคุณลกัษณะท่ีดีงาม น่าสรรเสริญ 
ท่ีอลัลอฮป์ระสงคจ์ะเผยแพรส่ิ่งดีงามนัน้ในหมูม่นษุยชาติ จงึท าใหเ้กิดผลเป็น
ความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงสงัคมในเมืองมะดีนะฮใ์หด้ีขึน้ค่อยๆ เติบโต
อย่างกวา้งขวาง 
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ในจ านวนประเด็นส าคัญท่ีน่าจะมีส่วนต่อการพัฒนาก็คือ  ความ
ร่วมมือร่วมใจเพ่ือสรา้งความกลมเกลียวในสงัคม การก าหนดภาระหนา้ท่ี1  
การกระจายทานบริจาค การช่วยเหลือผูข้ัดสนและคนยากจน การส่งเสริม
ช่วยเหลือเกือ้กูลกันในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นระหว่างชาวมุฮาญิรีนและอนัศอร 
หรือกบัผูท่ี้มีความขดัสนโดยทั่วไปในหมู่มสุลิม หากแต่ยังรวมถึงการบริจาค
และท าดีต่อผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิมดว้ย บวกกับการชีน้  าส่งเสริมของท่านนบีในเรื่อง
การรกัษาศกัดิ์ศรีเกียรติยศ โดยไม่หวงัท่ีจะใหร้อคอยและพึ่งพาอาศยัคนอ่ืน
เพียงอย่างเดียว 

มีแหล่งรายได้หรืออาชีพบางอย่างท่ีน าไปสู่ความเสื่อมเสียด้าน
จริยธรรมและสงัคม ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดท้  าการต่อตา้น 
สั่งหา้ม เช่น อาชีพโสเภณี ท่ีอิสลามไดม้ีความเด็ดขาดในการสั่งหา้ม และ
ก าหนดบทลงโทษท่ีหนักหน่วงแก่ผูท่ี้กระท า ซึ่งเรื่องโสเภณีนัน้นับเป็นประตู
บานส าคัญของความเสื่อมเสียของสังคม การเสื่อมเสียของเชือ้สายวงศ์
ตระกูล การปะปนกันของน า้เชือ้ แพร่โรคทางจิต ท าลายความรับผิดชอบ  
ตดัขาดความเป็นเครือญาติ  มีโองการท่ีเด็ดขาดในเรื่องนี ้อลัลอฮตะอาลา
ตรสัวา่ 

مَ ََّلذي ََٱوََ﴿ هذمَ َهه وجذ ره و َََح ََلذفه َ َإذَل29َََفذظه زَ َََعَ
َ
هذمَ َو َأ وَ َجذ

َ
ََماَأ

َ ي َََملََكت 
َ
مَ َم َأ مَ َنههه ذَنهه َهَفَإ  [  10-69: املعارج] ﴾30ََملهومذيََََغي 

ความว่า “และบรรดาผู้ท่ีปกป้องสิ่งอันพึงสงวนของพวกเขา 
ยกเวน้กบับรรดาภรรยาของพวกเขา หรือบรรดาทาสหญิงท่ีอยู่

                                      
1 อิบรอฮีม หะเราะกาต, อสั-สยิาสะฮ ์วะ อลั-มจุญ์ตะมะอฺ ฟี อลั-อศัร์ อนั-นะบะวยี,์ ดารฺ อลั-อาฟาก อลั-
ญะดีดะฮ,์ โมรอ็กโค, ฮ.ศ.1409/ค.ศ.1989,  หนา้ 237 
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ในการครอบครองของพวกเขาโดยถูกตอ้งชอบธรรม ในกรณี
เช่นนัน้พวกเขาจะไมถ่กูต าหนิ” (อลั-มะอาริจญ ์: 29-30) 
 
เช่นเดียวกับท่ีไดก้ าหนดสิทธิต่าง ๆ ของสามี ก าหนดว่าตอ้งให้

เกียรติแก่กัน และมีสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสามีภรรยา มีความรัก เมตตา 
แลกเปลี่ยนความดีงามตอ่กนั และท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ก็ได้
ท าให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนต่อบรรดาภรรยา ท่านเป็นแบบอย่าง
ภาคปฏิบตัิท่ีเห็นไดจ้ริงในดา้นนี้1 

นอกจากนี ้เหลา้ชนิดต่าง ๆ นัน้ถือเป็นภาระใหญ่ของสงัคม มนัเคย
เป็นแหลง่ของความรูส้กึภาคภมูิใจของคนอาหรบัท่ีไดด้ื่มและครอบครองเหลา้ 
ทั้ง ท่ี เหล้าได้สร้างปัญหาต่าง  ๆ มากมาย และเมื่ออิสลามได้มาถึงก็
วางเป้าหมายในการสั่งหา้มเหลา้ในลักษณะอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้น
เป็นตอน จนในท่ีสุดเหลา้ถูกนบัว่าเป็นบาปใหญ่2  ท าใหพ้ฤติกรรมของผูค้น
จ านวนมากเปลี่ยนไปเพราะการก าหนดใหเ้หลา้เป็นท่ีตอ้งหา้ม 

อิสลามไดน้ ามาซึ่งการเพ่ิมขึน้ของระดบัความสมัพันธก์นัของคนใน
สงัคม อิสลามไดก้ าหนดใหก้ารเช่ือมเครือญาติเป็นกุศลกรรมและความดีงาม
อนัย่ิงใหญ่ท่ีจะท าใหใ้กลชิ้ดต่ออลัลอฮ ์ตะอาลา การสอดส่องดูแลและท าดี
จุนเจือญาติพ่ีนอ้งนัน้ เป็นประตูแห่งผลบุญอันย่ิงใหญ่ เป็นสิ่งท่ีถูกควบไว้

                                      
1 อะดีบ อลั-กมัดานีย,์ ฟันน ์ตะอามุล อนั-นะบีย์ ฟี อลั-หะยาต อซั-เซาญียะฮ,์ พิมพค์รัง้ท่ี 1, ดามสักัส, 
ดารฺ อลั-บะชาอิร อลั-อิสลามียะฮ,์ ฮ.ศ. 1425, หนา้ 17 
2 ด ูเศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-อชัริบะฮ์, บาบ อินนะมลั ค็อมรุ วลั มยัสริฯ, หะดีษหมายเลข 5575 
จนถึงหมายเลข 5602  
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ในอัลกุรอานเคียงคู่กับเตาฮีดหรือการให้เอกภาพแก่อัลลอฮ์ และความ
ยตุิธรรมดว้ย ดงัท่ีอลัลอฮต์รสัวา่ 

ََّلَلََٱَإذ ََ۞َ﴿
 
رَهيَأ ذََمه ٱب

َذٱوَََلَذَعدَ لَ 
َ حَ ل  رَ لَ ٱَذذيَي َِإَويَتا ََ َذَٰ ََبَ قه

نَكرذَل َٱوَََءذََشا ََفحَ لَ ٱََع َذََهَ َوَينَ  ََٱوَََمه َ ل  ذ مَ َغ  كه مَ َيَعذظه َلََعَلكه
و ََ  [  90: انلحل] ﴾90َتََذَكره

ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮท์รงใชใ้หร้กัษาความยุติธรรมและท าดี 
ใหบ้ริจาคแก่ญาติใกลชิ้ดและใหล้ะเวน้จากการท าลามก สิ่งชั่ว
ชา้ และการอธรรม พระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้เพ่ือพวกเจา้
จกัไดร้  าลกึ” (อนั-นะหล์ฺ : 90) 
 
เช่นเดียวกบัท่ีอิสลามไดก้ าหนดใหก้ารท าดีตอ่บิดามารดาเป็นวาญิบ

(สิ่งท่ีบงัคบัใหป้ฏิบตัิ)ในทางศาสนา  เป็นสิ่งท่ีถูกควบไว(้ในอลักุรอาน)เคียงคู่
กบัการภกัดีตอ่อลัลอฮแ์ละการเขา้ใกลชิ้ดพระองค ์อลัลอฮต์รสัวา่  

َلَََربَُّكَََوقََضَ ۞َ﴿
َ
وَ َتعَ َأ ذََإذيَاههََإذَل ََا َبهده ٱَوب

ي ََو َلَ  َ َ إذحَ َ َذلذ َإذَماًَنا ََٰ
َما ََكذَبََل َٱَعذنَدكَََلهَغ َََيبَ  هه َحده

َ
وَ َأ

َ
َماَأ هه َ لَفََلََلِكذ َما َََتقه ََلَهه ف  

ه
َأ

َماَهرَ َتنَ ََوَلَ َماََوقهلَهه َقَوَ َلَهه  [  61: رساءاإل] ﴾23ََاَكرذيمَ َل 
ความว่า “และพระเจา้ของเจา้บัญชาว่า พวกเจา้อย่าเคารพ
ภักดีผูใ้ดนอกจากพระองคเ์ท่านัน้  และจงท าดีต่อบิดามารดา 
เมื่อคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองบรรลุสู่วัยชราอยู่กับเจา้ ดังนั้น 
อย่ากลา่วแก่ทัง้สองวา่ อฟุ ! และอย่าขู่เข็ญท่านทัง้สอง และจง
พดูแก่ท่านทัง้สองดว้ยถอ้ยค าท่ีออ่นโยน” (อลั-อิสรออ ์23) 
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อิสลามก าหนดใหก้ารมีสมัพนัธท่ี์ดีกบัเพ่ือนบา้นเป็นวาญิบ(สิ่งท่ีบงัคบั
ใหป้ฏิบตัิ)ในทางศาสนา อลัลอฮต์รสัวา่ 

وا َعَ ٱوََ۞َ﴿ ذَََوَلََّلَلََٱَبهده ش 
ه وا َت ذهذََوُكه ََۦب ذََا ََ َ َشي  ٱَوب

ي ََو َلَ  َ َ إذحَ َ َذلذ َانَ َٰ
ذذذي رَ ل َٱََوب ََٱوََََبَ قه َ ل َٱوََََمَ َت ََل  َٰ رَ ل َٱَذذيَارذَل ََٱوَََكذيَذَم َارذَل ََٱوََََبَ قه

َهٱ ذََلَصاحذبَذٱوَََنهبَذل  ََٱب
َََوَماَلَسبذيلَذٱَ َذب َٱوَََبَذۢنل  ََملََكت 

ي َ
َ
م  ََم َأ َََلََّلَلََٱَإذ َََنهكه ذبُّ َ َََك ََََم َيه َمه وًراََتال   ﴾36ََفَخه
 [  12: النساء]

ความว่า “และจงเคารพสักการะอัลลอฮเ์ถิด และอย่าใหม้ีสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกบัพระองค ์และจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทัง้
สอง และตอ่ผูเ้ป็นญาติท่ีใกลชิ้ด ตอ่เดก็ก าพรา้และผูข้ดัสน ต่อ
เพ่ือนบา้นใกลเ้คียงและเพ่ือนบา้นท่ีห่างไกล ต่อเพ่ือนเคียงขา้ง
และผู้เดินทาง และทาสท่ีอยู่ในการครอบครองของพวกเจ้า  
แทจ้ริงอลัลอฮ ์ไมท่รงชอบผูย้ะโส ผูโ้ออ้วด” (อนั-นิสาอ ์: 36) 

 
 อิสลามก าหนดให้การช่วยเหลือกันในสิ่งท่ีเป็นความดีและความ 
ย าเกรงต่ออลัลอฮน์ั้นเป็นคุณลกัษณะของสงัคมมุสลิมในภาพรวม อัลลอฮ์
ตรสัวา่ 

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
ذلُّوا َََلََنهوا ََءامََََّلذي ََٱَأ ََرامََل ََٱَرََلَشهَ ٱََوَلََّلَلذَٱَئذرَََـ َشَع ََُته
ذيَََءا َََوَل ََئذدَََـ َقَل َلَ ٱََوَلََيَََهدَ ل َٱََوَلَ ََٱَم  ََتغهو ََيَبَ ََرامََل ََٱََتَيَ ل 
َفَض َ ذ َل  ذهذمَ َم  ََوَلَََطادهوا َ ص َٱفَََتهمَ َحلَلَ َِإَوذَاَا َنَ َو ََورذض َََرب 
مَ َُيَ   َمَ قَوَ َا َهَ َََشَنََرذَمَنكه

َ
مَ َأ ووُكه َٱََع َذََصدُّ

دَذَمسَ ل  ََٱَجذ
 ََرامَذل 

َ
َأ
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وا َ َتعَ  َََوَتَعاَونهوا َََتده ذَلَ ٱَََعَ َََتَعاَونهوا َََوَلَََوى  َتَلقَ ٱوَََبذ  َذٱَََعَ
َمَذث َل 

دَ لَ ٱوََ َ َو َعه وا َٱوَََ ذ يدَهَّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱََتقه   ﴾2َعذَقابَذلَ ٱََشدذ
 [  6:  دةئاملا]

ความว่า “ผูศ้รทัธาทัง้หลาย! จงอย่าละเมิดเครื่องหมายต่างๆ 
ของอัลลอฮ ์และเดือนท่ีตอ้งหา้ม และสัตวพ์ลี และสัตวท่ี์ถูก
สวมเครื่องหมายไวท่ี้คอเพ่ือเป็นสัตวพ์ลี และบรรดาผู้ท่ีมุ่งสู่
บา้นอนัเป็นท่ีตอ้งหา้มเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานและความ
พอพระทัยจากพระเจ้าของพวกเขา แต่เมื่อพวกเจ้าเปลือ้ง 
อิหร์อมแลว้ก็จงล่าสตัวไ์ด ้และจงอย่าใหก้ารเกลียดชงัแก่พวก
หนึ่งพวกใดท่ีกีดกันพวกเจา้มิใหเ้ขา้มัสยิดหะรอมยุความรูส้ึก
พวกเจา้ใหก้ระท าการละเมิด และจงช่วยเหลือกันในสิ่งท่ีเป็น
คณุธรรม และความย าเกรง และจงอย่าช่วยกนัในสิ่งท่ีเป็นบาป
แล ะคว าม เ ป็ นศัต รู กั น  แ ล ะพึ ง ย า เ ก ร ง อัล ล อ ฮ์ เ ถิ ด 
แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ” (อัล- 
มาอิดะฮ ์: 2) 

 
ท่ีกลา่วมาทัง้หมดนี ้ลว้นเป็นการงานท่ีจะเพ่ิมความเป็นเนือ้เดียวกนั

ของสงัคม เปลี่ยนแปลงสงัคมมะดีนะฮไ์ปสู่ความดี และความสงูส่ง ดแูลกัน
และกนั และอภยัใหก้นัและกนั1 อลัลอฮต์รสัวา่ 

                                      
1 ประเดน็การเปล่ียนแปลงสงัคมนีถ้กูเขียนไวใ้นหนงัสือประวตัขิองทา่นรอซูลในหลาย ๆ เล่ม เช่น หนงัสือ
ของ ฮะนาน อลัลฮิาม ท่ีช่ือ ฮดัย ุอสั-สเีราะฮ์ อนั-นะบะวียะฮ์ ฟี อตัตฆัยีร อลัอิจญติมาอีย์, ดารรุลฟิกร,์ 
เบรุตและดามสักสั,  พิมพค์รัง้ที่ 2  ปี ฮ.ศ. 1423     
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مَهَإذَذا َََّلذي ََٱوَََ﴿ َصاَبهه
َ
ََٱَأ َهل  مَ َغ  و َََهه ه ا َوََجَزَ 39ََيَنَتِصذ ذَئة ََؤه ََسي 

ذَئة َ ذثَ ََسي  ص َََعَفاََفَم َ َلهَها َم 
َ
جَ َلَحَََوأ

َ
ههَفَأ ََۥره َََلََۥإذنَهَهَّلَلذ َٱَََعَ ذبُّ َيه

 [  40-19: الشورى] ﴾40ََلذمذيََلَظ َٱ

ความวา่ “และบรรดาผูท่ี้เม่ือถกูกดข่ีข่มเหง พวกเขาก็ช่วยเหลือ
และป้องกันตัวเอง และการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่ว
เย่ียงนัน้ ดงันัน้ ผูใ้ดท่ีใหอ้ภยัและไกลเ่กลี่ยคืนดีกนั รางวลัตอบ
แทนของเขาย่อมอยู่ท่ีอัลลอฮ ์แทจ้ริงพระองคไ์ม่ชอบบรรดา 
ผูอ้ธรรม” (อชั-ชรูอ : 39-40) 

  
ทั้งนี ้ ยังไม่รวมถึงบัญญัติทั่ วไปท่ีเป็นเรื่องจริยธรรม จรรยา  

การปฏิบตัิดีตอ่กนั ไมใ่สใ่จตอ่บรรดาพวกเบาปัญญาไรค้ณุธรรม อลัลอฮต์รสั
วา่ 

و َََيمَ ََّلذي ََٱَلَرِنَٰمۡحٱَوَعذَبادَهَ﴿ ََشه َٱَََعَ
َ َۡرل  َِإَوَذاَانَ َهوَ َضذ

مَه هوا ََهذلهو َََج َلَ ٱََخاَطَبهه  [  21: الفرقان] ﴾63َامَ َسَل ََقَال
ความว่า “และปวงบ่าวของพระผูท้รงกรุณาปราณี คือ บรรดา 
ผูท่ี้เดินบนแผ่นดินดว้ยความสงบเสง่ียม และเมื่อพวกโง่เขลา
เบาปัญญากล่าวไม่ดีต่อพวกเขา พวกเขาจะกล่าวตอบดว้ย
ค าพดูท่ีศานติ” (อลั-ฟรุกอน : 63) 
 
และอลัลอฮต์รสัวา่ 



48 

 

و ََيَشَ ََلَََّلذي ََٱوَََ﴿ ورََٱََهده ُُّ وا ََِإَوَذاَل ذَََمرُّ وا ََوذَلَلغَ ٱب 72ََاكذَرامَ ََمرُّ
 [  16: الفرقان] ﴾

ความว่า “และบรรดาผู้ไม่เป็นพยานในเรื่องเท็จ และเมื่อ 
พวกเขาผ่านสิ่งท่ีไรส้าระ พวกเขาจะเดินผ่านไปอย่างมีเกียรติ” 
(อลั-ฟรุกอน : 72) 

 
เช่นเดียวกับท่ีอิสลามสอนใหใ้ชวิ้ธีการท่ีดีกว่าในการโตต้อบ หากมี

ความจ าเป็น อลัลอฮต์รสัวา่ 

ذئَةه َٱََوَلَََسنَةَهل ََٱََتوذيتَسَ ََوَلَ﴿ ذَََفعَ دَ ٱَلَسي  َٱب َََلَتذ حَ َهذ
َ
ذَذاََس َهأ َفَإ

نَهَهََوة ََعَد ََۥَنهَهَوَبيَ ََنَكَبَيَ ََّلذيٱ
َ
َيَۥَكأ  [  14: فصلت] ﴾34ََحذيمَ ََولذ

ความวา่ “และความดีและความชั่วนัน้หาเท่าเทียมกนัไม ่เจา้จง
โตต้อบดว้ยสิ่งท่ีดีกว่า เมื่อนั้น ผู้ท่ีเคยเป็นอริอยู่ระหว่างเจ้า 
กบัเขา ก็จะกลบักลายเป็นเย่ียงมิตรที่สนิทกนั” (ฟศุศิลตั : 34) 

 
 และอิสลามก าหนดให้มารยาทท่ีดีงามนั้นคือเป้าหมายสูงสุดของ
บคุคลและสงัคม อลัลอฮต์รสัวา่ 

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
ذ َم َقَوَ ََخرَ يَسَ ََلَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ  ََعَسَ َمَ قَوَ َم 

َ
َأ

ونهوا َ َ َيَكه ذنَ َاَخي  مَ م  ذَسا َََوَلََهه ذ َء ََسن ذَسا ََم   ََعَسَ َءَ َسن 
َ
َ َيَكه َََأ َاَخي 

ذنَ  َ  َم  وَ تَلَ ََوَلََهه ُه مَ َا َمذ َسكه نفه
َ
وا َََوَلََأ ُه ذَََتَنابَ َٱب

َ َ َق َلَ ل  ذئَ َبذ ََسَب
َٱ وقهَل َٱَمَهسَ ّلذ سه َذٱَدَََبعَ َفه

َ يَم َل  َََلمَ ََوَم َ ذ َلَ ََيتهب  و 
ه
مَهَئذَكَفَأ َهه

و ََلَظ َٱ َهاَيَ 11ََلذمه يُّ
َ
ذ َََاَكثذيَ ََتنذبهوا َجَ ٱََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ َذٱَم  َإذ َََلَظ  



49 

 

وا َََلََوَََم َ إذث ََلَظ  َذٱََضََبعَ  مَبعَ ََتبَيغَ ََوَلََََتََسسه كه ًَضا ََبعَ َضه
َ ذبُّ يه

َ
مَ َأ كه َحده

َ
 َأ

َ
ََأ

 
َلَيَأ يهذََمَََلَ َكه خذ

َ
وهه َهَ فََكرذََاتَ َميَ َأ وا َٱوَََتهمه ََتقه

يمَ َتََوابَ َّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱ  [   76-77: احلجرات] ﴾12َرَحذ
ความว่า “โอศ้รทัธาชนทัง้หลาย! ชนกลุ่มหนึ่งอย่าไดเ้ยาะเยย้
ชนอีกกลุ่มหนึ่ง บางทีชนกลุ่มท่ีถูกเยาะเยย้นั้นอาจจะดีกว่า 
ชนกลุ่มท่ีเยาะเย้ย และสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยสตรี 
อีกกลุ่ม บางทีกลุ่มสตรีท่ีถูกเยาะเยย้อาจจะดีกว่ากลุ่มท่ีก าลงั
เยาะเยย้ และพวกเจา้อย่าไดเ้หน็บแนมระหว่างพวกเจา้กนัเอง 
และอย่าไดเ้รียกกันดว้ยฉายาท่ีไม่ชอบ ช่างชั่วรา้ยจริง ๆ ท่ีจะ
เรียกดว้ยช่ือท่ีเลวทรามหลงัจากท่ีไดม้ีการศรทัธากันแลว้ และ
ผูใ้ดไม่ส  านึกผิด ชนเหล่านัน้คือบรรดาผูอ้ธรรม โอศ้รทัธาชน
ทัง้หลาย! พวกเจา้จงปลีกตัวใหพ้น้จากการระแวงสงสัยส่วน
ใหญ่ แทจ้ริง การสงสยับางอย่างนัน้เป็นบาป และพวกเจา้อย่า
สอดแนม อย่านินทาซึง่กนัและกนั มีใครบา้งในหมูพ่วกเจา้ชอบ
ท่ีจะกินเนือ้พ่ีนอ้งของเขาท่ีตายไปแลว้? แน่นอนว่าไม่เลย  
พวกเจ้าเองก็ยังรังเกียจ และจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริง 
อลัลอฮน์ัน้เป็นผูท้รงอภยัโทษ ผูท้รงเมตตาเสมอ” (อลั-หุญรุอต 
: 11-12) 

 
อิสลามก าหนดใหทุ้กคนมีความเสมอภาคกันเหมือนซี่ของหวี ไม่

แบ่งแยกกัน อัลกุรอานได้ประกาศว่ามนุษย์นั้นมีท่ีมาท่ีเดียวกัน อัลลอฮ ์
ตรสัวา่ 
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َهاَـ َي ََ﴿ يُّ
َ
َٱَأ مَن ََخلَقَ َإذنَاََلَاسه ذ َكه نَثَ ََذَكر ََم 

ه
مَ َن َوََجَعلَ ََوأ َكه

وبَ  عه ذَلََوَقَبا ََاشه ََعاَرفهوَ َئ كَ َإذ َََا َ تلذ
َ
مَ أ تَ َّلَلذَٱَعذندََََرَمكه

َ
َ َقى َأ م  َإذ َََكه

 [  71: احلجرات] ﴾13َََخبذي َََعلذيمَ َّلَلََٱ

ความว่า “โอม้นุษยชาติทั้งหลาย แทจ้ริงเราไดส้รา้งพวกเจ้า
จากเพศชายและเพศหญิง และเราไดใ้หพ้วกเจา้แยกเป็นเผ่า
และตระกูลเพ่ือจะได้รู ้จักกัน แท้จริงผู้ท่ีมีเกียรติ ย่ิงในหมู่ 
พวกเจา้ ณ ท่ีอลัลอฮน์ัน้ คือผูท่ี้มีความย าเกรงย่ิงในหมู่พวกเจา้ 
แทจ้ริงอัลลอฮน์ั้นเป็นผูท้รงรอบรูอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น” (อัล- 
หญุรุอต : 13) 

 
และสั่งหา้มการหย่ิงยะโสโอหงั อลัลอฮต์รสัวา่  

ذرَ ََوَلََ﴿ َََخَدكَََتهَصع  ذلَناسذ ََتمَ ََوَلََل ََشذ َٱَفذ
َ َۡرل  َّلَلََٱَإذ ََََمرًَحا ََضذ

َََلَ ذبُّ َََيه َ َكه ور َََتالَ مه  [  75: لقمان] ﴾18ََفَخه

ความว่า “และเจา้อย่าหันแกม้(ใบหนา้)ของเจา้ใหแ้ก่ผูค้นดว้ย
อาการหย่ิงยะโส และอย่าเดินไปตามแผ่นดินอย่างไร้มารยาท 
แทจ้ริง อลัลอฮ ์มิทรงชอบทุกคนท่ีหย่ิงจองหองคุยโวโออ้วด” 
(ลกุมาน : 18) 

 
อิสลามก าหนดว่า การแกไ้ขสงัคมโดยรวมและแผ่นดินทัง้มวลใหด้ี

ขึน้นัน้ เป็นเป้าหมายรว่มกนัของมสุลิมทกุคน อลัลอฮต์รสัวา่ 
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وتهفَ ََوَلََ﴿ ده ََا َسذ َٱَفذ
َ َۡرل  َهاَل َإذص ََدَََبعَ َضذ وههَدَ ٱوَََحذ ََوَطَمًعا ََافَ َخوَ َعه

َََإذ ََ ذ َََقَرذيب ََّلَلذَٱََتَرَح  حَ ل َٱَم  نذيََمه  [  52: عرافاأل] ﴾56ََسذ
ความว่า “และพวกเจ้าอย่าก่อความเสียหายไว้ในแผ่นดิน 
หลังจากไดม้ีการปรับปรุงแก้ไขมันแลว้ และจงวิงวอนขอต่อ
พระองคด์ว้ยความย าเกรง และความปรารถนาอันแรงกล้า 
แทจ้ริง ความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮน์ั้นอยู่แค่เอือ้มส าหรับ
ผูก้ระท าดีทัง้หลาย” (อลั-อะอฺรอฟ : 56) 

 
อิสลามก าหนดใหก้ารตกัเตือนกันและกันในสิ่งท่ีเป็นสจัธรรม และ

การอดทนเพ่ือสิ่งนั้น เป็นค าสั่งเชิงมนุษยธรรมท่ีเป็นวาญิบ/ข้อบังคับทาง
ศาสนา อลัลอฮต์รสัวา่  

َذلَ ٱوَََ﴿ َذٱَإذ 1َََََعِص 
َ ل  َٰ ََ َََسن َ َلَفذ ِس  ََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَإذَل2َََخه

ذََا ََوتََواَصوَ َتَذلذَح َلَص َٱَوََعمذلهوا َ ََٱب
َذل  ذََا ََوتََواَصوَ َق  ذَٱب  ﴾3ََلَصب 

 [  1-7: العرص]
ความว่า “ขอสาบานดว้ยกาลเวลา แทจ้ริงมนุษยน์ัน้อยู่ในการ
ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศ้รทัธาและกระท าความดีทัง้หลาย 
และตักเตือนกันและกันในสิ่งท่ีเป็นสัจธรรม และตักเตือนกัน
และกนัใหม้ีความอดทน” (อลั-อศัร ์: 1-3) 

 
นอกจากนี ้การท าอิบาดะฮต์่างๆ ตามหลกัการอิสลาม ทัง้หมดลว้น

เป็นสิ่งผลักดันไปสู่คุณธรรมและจริยธรรม ช่วยยับยั้งจากสิ่งท่ีเ ป็นเรื่อง
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อนาจารและความชั่ว ตวัอย่างเช่นการละหมาดท่ีอลัลอฮต์รสัว่ามนัสามารถ
ปกป้องมิใหป้ระพฤติความชั่วได ้

ََََما ََلهَت َٱَ﴿ وحذ
ه
قذمَذَبَذكذَت َل َٱَمذ ََََكَإذََلَ َأ

َ
َةََلَصلَوَ ٱَإذ َََةَ َلَصلَوَ ٱََوأ

َٱََع َذََهَ َتنَ 
نَكرذَ ل َٱوَََءذََشا ََفحَ ل  كَ َّلَلذَٱَرَهَوَّلذوُكَ َمه

َ
ََماَلَمَهَيعَ َّلَلَهٱوََََبه َأ

َ  [  45: العنكبوت] ﴾45َََنعهو ََتَص 
ความว่า “เจา้จงอ่านสิ่งท่ีถูกประทานมาเป็นวิวรณ์แก่เจา้จาก
พระคมัภีร ์และจงด ารงการละหมาด แทจ้ริง การละหมาดนัน้
จะยับยั้งการท าลามกและความชั่ ว  แน่นอน การร  าลึก
ของอัลลอฮ์นั้นย่ิงใหญ่กว่ามาก และอัลลอฮ์ทรงรอบรูส้ิ่งท่ี 
พวกเจา้กระท า” (อลั-อนักะบตู : 45) 

 

การพฒันาด้านสขุภาวะ 

เมืองมะดีนะฮก์่อนการมาของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
นัน้ พลเมืองประสบกับปัญหาดา้นสุขภาวะมากมาย บางอย่างเก่ียวขอ้งกับ
สิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคไขท่ี้แพรก่ระจายในหมูช่าวเมือง เน่ืองดว้ย
มีเรือกสวนท่ีมากมาย และความเฉอะแฉะของพืน้ท่ี ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลยัฮิวะสลัลมั ไดข้อพรดอุาอใ์หก้บัสิ่งนี ้ท่านกลา่ววา่  

َشد   امهلل»
َ
ْو أ

َ
َة أ بَارِْك نَلَا  امهلل ،َحِبِّْب إََِلْنَا الَْمِدينََة َكُحِبِّنَا َمَكِّ

نَ ِِف َصاِعنَ   «ةِ فَ حْ َواْنُقْل ُحَِّاَها إىل الُ  ،َها نلاحْ ح  وَص  ،اا و ِِف ُمِدِّ
ความวา่ “โออ้ลัลอฮ ์ขอใหเ้มืองมะดีนะฮเ์ป็นท่ีรกัย่ิงแก่พวกเรา 
เช่นท่ีเรารกัเมืองมกักะฮห์รือมากกวา่นัน้ โออ้ลัลอฮ ์ขอพระองค์
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ประทานความจ าเริญแก่พวกเรา ในเครื่องตวงและกอบมือของ
พวกเรา ขอพระองคท์ าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีสุขภาวะท่ีดีแก่เรา และ
ขอจงยา้ยโรคไขข้องเมืองมะดีนะฮไ์ปยงัอลั-ญหุฟ์ะฮด์ว้ยเถิด”1  

 
และสิ่งท่ีชัดเจนในบทดุอาอนี์ ้คือการท่ีท่านนบีใหค้วามส าคญักับ 

สขุภาวะของเมืองมะดีนะฮแ์ละชาวเมือง 
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เองก็ประสบกับการเจ็บป่วย 

เช่นเดียวกบัคนทั่วไป2 และท่านก็ไดส้่งเสริมใหผู้ค้นท าการเยียวยารกัษาโรค3 
และคน้หายามารกัษาโรค ดงัเช่นในค ากล่าวของท่านท่ีว่า “อลัลอฮไ์ม่ไดส้่ง
โรคมา นอกจากไดส้ง่ยามาเพ่ือรกัษาโรคนัน้ดว้ย”4 ท่านไดท้ าการรกัษาตลอด
และไดเ้นน้ย า้การรักษาดว้ยธรรมชาติ เช่น  น า้ผึง้และอื่น ๆ มีรายงานว่า 
ท่านนบีได้กล่าวว่า “การรักษาท่ีหายนั้นด้วยสามวิธี คือ การดื่มน ้าผึ ้ง  
การกรอกเลือด และการจีด้ว้ยไฟ และฉันขอหา้มประชาชาติของฉันไม่ใหจี้ ้
ดว้ยไฟ”5  

                                      
1 รายงานโดยอลั-บคุอรีย,์ กิตาบ ฟะฎออลิ อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 225 
2 ดใูน หสุยัน ์มอุนิ์ส, อตั-ตารีค อศั-ศหิฮ์ ีล ิอรั-เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั, สลิสลิะฮ ์อิกเราะอ์, 
ดารฺ อลั-มะอารฟิ, ไคโร, ค.ศ.2000 
3 ดู อัล-ฟัยรูซ อะบาดีย์, อบู-ฏอฮิร มัจญ์ดุดดีน มุหัมมัด บิน ยะอฺกูบ, ตรวจสอบโดย อะห์มัด  
อบัดรุเราะฮีม อสั-สายิห ์และอุมรั หมัซะฮ,์ ในหนงัสือเก่ียวกับวิถีของท่านนบีท่ีช่ือ สฟิรุ อสั-สะอาดะฮ์, 
มรักซั อลั-กิตาบ, พิมพค์รัง้ที่ 1, ฮ.ศ.1417, หนา้ 228  
4 รายงานโดย อลั-บคุอรียใ์นเศาะฮีห ์ของทา่น อา้งจาก ฟัตห ์อลั-บารี, เลม่ 21 หนา้ 250 
5 เศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ อฏั-ฏิบบ์, บาบ มา ยุซกรั ฟี อฏั-ฏออูน, เล่ม 7 หนา้ 20, และดคู  าอธิบาย
ของอิบน ุหะญรั, ฟัตห ์อลั-บารี, เลม่ 21 หนา้ 342 
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และท่านไดยื้นหยัดต่อตา้นเรื่องงมงายท่ีเป็นสาเหตุของโรคทางจิต
และทางร่างกาย เช่น การดนูกเพ่ือเสี่ยงทายและการมองในแง่รา้ย และท่าน
ยืนยนัใหผู้ค้นคิดดีและมองในแง่ดี และท่านไดส้ั่งใหใ้ชพื้ชในการรกัษา เช่น ใช้
เมลด็ย่ีหรา่ด าและอื่น ๆ1 

ส่วนในดา้นการแพทยเ์ชิงป้องกันนั้น ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลัม ได้วางรากฐาน ด้วยค ากล่าวท่ีว่า “หากพวกท่านได้ยินการ 
แพรร่ะบาดของโรคกาฬโรคในทอ้งท่ีใด พวกท่านจงอย่าเขา้ไป หากมนัเกิดใน
ท่ีท่ีพวกท่านอาศยัอยู่ พวกท่านก็จงอย่าออกไปจากพืน้ท่ีนัน้”2 เช่นเดียวกบัท่ี
ท่านไดว้างกฎเกณฑใ์นการป้องกนั ผ่านการจดัโภชนาการ และไม่เกินเลยใน
การรบัประทานอาหาร  การถือศีลอดภาควาญิบและสนุตั ตวัอย่างเช่น ท่าน
ไดก้ลา่ววา่ “ลกูหลานอาดมั (มนุษย)์ ไม่บรรจุลงใส่ในภาชนะใดท่ีรา้ยไปกว่า
การบรรจุลงในทอ้งของตน เป็นการเพียงพอแลว้ส าหรบัลกูหลานอาดมั ดว้ย
อาหารไม่ก่ีค  าเพ่ือเขาสามารถประทังชีวิตอยู่ได้เท่านั้น และหากมีความ
จ าเป็นจริง ๆ แลว้ (เขาก็จงแบ่งกระเพาะไวเ้ป็นสามส่วนคือ) ส่วนหนึ่งส  าหรบั
อาหาร สว่นหนึ่งส  าหรบัเครื่องดื่ม และอีกสว่นหนึ่งส  าหรบัอากาศหายใจ”3 

ท่านนบีไดย้อมรบัใหม้ีการเรียกแพทยม์ารกัษาผูป่้วย เช่น ในกรณี
ของสะอฺด ์บิน อบี วกักอศ ตอนที่เขาป่วยในช่วงหจัญอ์ าลา4 

                                      
1 ด ูอิบน ุอลั-ก็อยยิม, อฏั-ฏบิบ ์อนั-นะบะวยี,์ หนา้ 229 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์อา้งจากหนงัสือ ฟัตห ์อลั-บารี เลม่ 21 หนา้ 303 
3 อิบน ุอลั-ก็อยยิม, ซาด อลั-มะอาด, เลม่ 3 หนา้ 68 
4 ดู อิบนุ สะอฺด,์ อฏั-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ, เล่ม 3 หนา้147 และเศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย์, กิตาบ อลั- 
มะฆอซ,ี บาบ หจัญะฮ ์อลั-วะดาอ,ฺ หมายเลข  4409 
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ท่านจะปฏิเสธไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดกับรูปแบบการรักษาดว้ย
มนตรค์าถา และหาหมอดูเพ่ือรกัษา แต่ท่านยอมรบัการเป่ารกัษาท่ีถูกตอ้ง
จากอลักรุอานและดอุาอข์อพร 

ในยคุของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั น่ีเอง ท่ีโรงพยาบาล
แห่งแรกในอิสลามได้ถูกสร้างขึน้  โดยท่ีนางรุฟัยดะฮ์ อัล-อัสละมียะฮ ์
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ในสงความค็อนดกั นางไดต้ัง้เตน้ทใ์นมสัยิดของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เ พ่ือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ 1  ท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดน้  าสะอฺด ์บิน มุอาซ ไปตัง้ไว ้หลงัจากท่ีเขา
ไดร้บับาดเจ็บในสงความค็อนดกั ท่านกล่าวว่า “พวกท่านจงน าเขาไปอยู่ใน
เตน้ทข์องรุฟัยดะฮ ์ฉันจะไดเ้ย่ียมเขาไดง้่าย”2 เช่นเดียวกับท่ีค าสั่งก าชบัใช้
ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในการใหร้กัษาความสะอาด และ
การกระตุน้ใหม้ีการอาบน า้ช าระร่างกาย มีส่วนอย่างมากในการป้องกันโรค
และการแพร่กระจายของโรค ค าสั่งสอนของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั เรื่องความสะอาดในการรบัประทานอาหาร แนวทางการดแูลถนอม
อาหาร และการปิดภาชนะอาหาร เป็นสว่นส าคญัท่ีมีบทบาทในการช่วยรกัษา
สขุภาพโดยทั่วไปของผูค้น 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ส่งเสริมใหม้ีการขลิบ และ
กิจกรรมทางกายบางอย่าง มีส่วนช่วยในการจ ากดัโรค และเชื ้อโรคต่างๆจาก
การแพร่กระจาย ท่านไดก้ล่าวว่า “หา้อย่างท่ีเป็นส่วนหนึ่งจากฟิฏเราะฮ์/ 

                                      
1 อิบน ุฮิชาม, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 3 หนา้ 238, อิบน ุหะญรั, อลั-อิศอบะฮ,์ เลม่ 4 หนา้ 303, 
อฏั-เฏาะบะรีย,์ อตั-ตารีค, เลม่ 3 หนา้ 673 
2 อิบน ุฮิชาม, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 3 หนา้ 238 
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กมลสนัดานเดิมของมนุษย ์นั่นคือ การขลิบ การโกนขนอวยัวะเพศ การตัด
เลบ็ การถอนขนรกัแร ้และการตดัหนวด”1 

ค าแนะน าสั่งสอนต่าง ๆ ของท่านนบีดงักล่าวมีผลต่อเมืองมะดีนะฮ์
และชาวเมือง พวกเขาไดน้ าไปปฏิบัติใชชี้วิต ทัง้ส่วนรวมและส่วนตวั ถึงแม้
มนัจะเป็นค าสอนส าหรบัประชาชาติทัง้หมด แต่เมืองมะดีนะฮไ์ดร้บัผลและ
การเปลี่ยนแปลงก่อนท่ีอื่น ๆ ซึง่ช่วยในการพฒันาดา้นสขุภาวะ ตัง้แตช่่วงแรก
ท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดม้าถงึยงัเมืองมะดีนะฮ ์และผลของ
มนัก็ยงัคงอยู่จนถึงทุกวนันี ้และจะอยู่ต่อไปตราบเท่านานท่ีอลัลอฮป์ระสงค์
จะใหม้นษุยส์ืบทอดผืนแผ่นดินนี ้

 

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นคนท่ีหารายไดแ้ละท า
ผลผลิตตั้งแต่สมัยยังอยู่ในวัยเยาว ์แท้จริงท่านได้เคยเลีย้งแพะชองชาว  
มักกะฮ์ดว้ยค่าจา้งเป็นเศษเงินเพ่ือให้มีรายไดแ้ละช่วยจุนเจือ อบู ฏอลิบ  
ผูเ้ป็นลุงของท่าน ในการเลีย้งดูลกู ๆ ของท่าน ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั ไดก้ล่าวว่า  “อลัลอฮจ์ะไม่ส่งนบีคนใดนอกจากจะเคยเลีย้งแพะ” 
บรรดาเศาะหาบะฮถ์ามว่า แลว้ท่านล่ะโอท้่านเราะสูลุลลอฮ ์? ท่านตอบว่า 
“ฉันเคยเลีย้งแพะใหแ้ก่ชาวมกักะฮแ์ลกกับค่าจา้งเป็นเกาะรอรีฏ2 (เศษของ
เงินดีนาร)”3 และเมื่อท่านเขา้สู่วยัฉกรรจ ์ท่านหญิงเคาะดีญะฮก์็ไดจ้า้งท่าน

                                      
1 เศาะฮีห ์มสุลมิ, เลม่ 1 หนา้ 152 
2 เป็นพหพูจนข์อง กีรอฏ หมายถึงเศษของเงินดีนาร ์ด ูอิบน ุหะญรั, ฟัตห ์อลั-บารี, เลม่ 10 หนา้ 5 
3 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ บาบ เราะอฺย ์อลั-เฆาะนมั อะลา กีรอฏ, เลม่ 3 หนา้ 48 หมายเลข 2262 
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เพ่ือใหไ้ปช่วยคา้ขายใหแ้ก่นาง โดยใชต้น้ทุนจากทรัพยส์ินของนาง 1 ท าให้
ท่านไดเ้ดินทางไกลเพ่ือไปท าคา้ขายหลายครัง้ 

และสว่นหนึ่งจากค าพดูของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ี
ส่งเสริมสนับสนุนการท างานและการผลิต คือ “ ไม่มีผูใ้ดเลยท่ีรับประทาน
อาหารท่ีดีท่ีสุด มากไปกว่าคนท่ีรบัประทานอาหารท่ีไดจ้ากการท างานดว้ย
น า้มือของตนเอง และแทจ้ริงนบีของอลัลอฮท่ี์ช่ือดาวดู อะลยัฮิสสลาม ท่าน
รับประทานอาหารซึ่งไดม้าจากการท างานดว้ยมือของท่านเอง”2 ท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดเ้ปรียบเทียบใหแ้ก่เศาะหาบะฮโ์ดยใชบ้รรดา 
นบีท่ีประกอบอาชีพและใหผ้ลผลิต ท่านกล่าวว่า “นบีซะกะรียานัน้ท่านเป็น
ช่างไม”้3 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ปฏิบัติต่อคนท่ีท างาน
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในเมืองมะดีนะฮ ์ในรูปของการสนับสนุนส่งเสริมให้
แรงจูงใจแก่พวกเขา ท่านจะตอบการเชิญไปรับประทานอาหารของช่าง 
ตดัเย็บ4 และท่านไดส้ง่อิบรอฮีมลกูชายของท่านใหภ้รรยาของช่างตีเหล็กดแูล
เป็นแม่นม5 การปฏิบัติต่าง ๆ เหล่านี ้ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

                                      
1 ด ูอบัดลุอะซีซ อลั-อมุะรีย,์ เราะสลูลุลอฮ ์วะ คอตะมะ อนั-นะบยีนี ดนี วะ เดาละฮ,์ (หวัขอ้การแต่งงาน
กบัเคาะดญีะฮ)์ ภาคท่ี 1 หนา้ 231 และดปูระวตัขิองนางในภาคท่ี 5 หนา้ 1140 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ บาบ กสับ ์อรั-เราะญลุ มนิ อะมลั ยะดฮิ,์ หมายเลข 2072 
3 สนุนั อิบนิ มาญะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 773 
4 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์เลม่  3 หนา้ 13 
5 อิบน ุหะญรั, อลั-อศิอบะฮ,์ เลม่  4 หนา้ 980 
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วะสลัลมั มีบทบาทในการเปลี่ยนมมุมองของชาวมะดีนะฮแ์ละคนอื่น ๆ ท่ีเคย
ดถูกูอาชีพบางอย่าง เช่น ช่างตีเหลก็ เป็นตน้1 

บทบญัญตัิตา่ง ๆ ของอิสลามท่ีปฏิบตัิใชโ้ดยท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม นั้น มีส่วนในการเพ่ิมผลผลิตในเมืองมะดีนะ ฮ์และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในทกุๆ ดา้น อาทิ 
 
การพฒันาด้านธรุกิจการค้า 

 เมื่อตอนท่ีนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดถ้ึงยังเมืองมะดีนะฮ์
นัน้ ธุรกิจการคา้ส่วนใหญ่อยู่ในมือของชาวยิว พวกเขามีอ  านาจในตลาดของ
เมืองมะดีนะฮ ์ โดยเฉพาะตลาดของเผ่าบนี ก็อยนุกออฺ2 ท่ีรูจ้ักกนัในช่ือของ
พวกเขา ซึ่งมนัเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุของมะดีนะฮใ์นตอนท่ีท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั อพยพไป และชาวยิวเหลา่นัน้ก็มีความเขม้งวดท่ี
จะไม่ยอมใหช้าวมุสลิมมีอิทธิพลเหนือตลาดต่าง ๆ และเศรษฐกิจของเมือง  
มะดีนะฮ ์
 ตลาดของเผ่าบนี ก็อยนุกออฺ นับไดว้่าเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงมากใน
สมยัญาฮิลียะฮ ์และชาวเอาวสแ์ละค็อซร็อจญบ์างส่วนก็มีกิจกรรมทางธุรกิจ
ในตลาดนัน้ดว้ย  แมจ้ะมีตลาดเล็ก ๆ ของพวกเขาเป็นการเฉพาะแลว้ก็ตาม 
เช่นตลาดมซุาหิม3  

                                      
1 ด ูอบัดลุอะซีซ อลั-อมุะรีย,์ อลั-หริ็อฟ วะ อศั-ศินาอาต ฟี อลั-หิญาซ ฟี อลั-อศัร์ อนั-นะบะวีย์, เมากิฟ 
อลั-อสิลาม มนิ อลั-หริ็อฟ วะ อศั-ศนิาอาต, หนา้ 43 
2 อมุรั บิน ชบับะฮ,์ ตารีค อลั-มะดนีะฮ,์ เลม่ 1 หนา้ 304 
3 อสั-สมัฮดีูย,์ วะฟาอ ์อลั-วะฟาอ,์ เลม่ 4 หนา้ 1306 
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มะดีนะฮม์ีความพิเศษในเรื่องของอินทผลัม และผลผลิตทางการ
เกษตรอื่น ๆ ท าใหช้าวอาหรบันอกเมืองเขา้มาซือ้ขายอินทผลมัในมะดีนะฮ์
อย่างสม ่าเสมอ ชาวมกักะฮเ์องก็เดินทางมาซือ้อินทผลมั ผลผลิตการเกษตร 
และผลิตภณัฑเ์ล็กนอ้ย อื่นๆ ถึงมะดีนะฮ ์ และชาวยิวมะดีนะฮน์ัน้มีอ  านาจ
ควบคุมดา้นเงินทุน พวกเขาปล่อยเงินกูแ้ก่ผูค้นและคิดดอกเบีย้ อนัเป็นสิ่งท่ี
ช่วยใหพ้วกเขามีอ านาจควบคมุและมีอิทธิพลในเมืองมะดีนะฮ ์ 

พวกเอาสแ์ละค็อซร็อจญก์็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของมะดีนะฮ ์แต่
บทบาทในดา้นการเกษตรนัน้ดเูหมือนจะโดดเดน่และดีกวา่การคา้ขาย 

และเมื่ อท่ านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดา 
เศาะหาบะฮข์องท่านไดอ้พยพมายังเมืองมะดีนะฮม์ุเนาวะเราะฮ ์ผูอ้พยพ 
ส่วนใหญ่มาจากชาวกุร็อยชแ์ละพวกเขาบางส่วนมีทักษะในทางการคา้ขาย 
ท าใหพ้วกเขาจ านวนมากท่ีเมื่อมาถึงมะดีนะฮ ์พวกเขาก็ถามหาถึงท่ีตัง้ของ
ตลาดทัน ที  พวกเขาไปท าการซื ้อขายหาริซ กี ปัจจัยยัง ชีพ อาทิ เช่น  
อบัดรุเราะหม์าน บิน เอาฟ์1 และ อมุรั บิน อลั-คอ็ฏฏอบ2 

แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รู ้ดีถึงอิทธิพลของ
ชาวยิวต่อการคา้ในเมืองมะดีนะฮ์ ผ่านการควบคุมของพวกเขาต่อตลาด
เผ่าบนี ก็อยนุกออฺ ท่านนบีจึงตอ้งการใหม้ีตลาดใหม่ในเมืองมะดีนะฮ ์ท่ีพน้
จากการควบคุมของชาวยิว ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง
ก าหนดใหท้ าเตน้ทก์ระโจม ณ ที่ดินของ บะกีอฺ บิน อซั-ซุบยัร ์และประกาศว่า

                                      
1 ดูรายงานของ อัล-บุคอรีย ์ในเศาะฮีหข์องท่าน, กิตาบ อลั-มะฆอซี, บาบ กัยฟะ อาคอ อนั-นะบีย ์
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั บยันะ อศัหาบฮิ,์ หมายเลข 3937 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์เลม่ 3 หนา้ 19 
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น่ีคือตลาดของพวกท่าน การท าเช่นนีส้่งผลท าให้ชาวยิวโกรธ และรับรูถ้ึง
อนัตรายและการแข่งขนัของตลาดใหม่นี ้กะอฺบ ์บิน อลั-อชัรอฟ จึงเขา้มาใน
เตน้ทแ์ลว้ตดัเชือกท่ีใชย้ดึออก ท่านนบีจึงกล่าวว่า ไม่เป็นไรฉันจะยา้ยไปยงัท่ี
ท่ีพวกเขาจะโกรธมากกวา่นี ้ท่านจงึไดย้า้ยไปยงัตลาดใหม่ของเมืองมะดีนะฮ ์
แลว้กลา่ววา่ “น่ีคือตลาดของพวกท่าน อย่าใหน้อ้ยไปกว่าเดิม หรืออย่าท าให้
มนัแคบ และไมม่ีการเก็บคา่ใชจ้่ายใด ๆ”1 

ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั สั่งหา้มเก็บค่าเช่าใด ๆ กบัทุก
คนในตลาดมะดีนะฮใ์หม ่สง่ผลใหต้ลาดมีความรุง่เรืองและมีผูค้นมากนัเยอะ 
การท่ีท่านเลือกท าเลของตลาดนีเ้ป็นประตูทางเข้าเมือง ท าให้ตลาดของ
มสุลิมไดร้บัการตอบรบัจากผูม้าเยือนและบรรดาพ่อคา้ เป็นด่านแรกท่ีพวก
เขาเจอเมื่อมาถึงยังเมืองมะดีนะฮ ์ ก่อนท่ีพวกเขาจะเข้าไปยังตลาดของ
เผ่าบนี ก็อยนุกออฺ เรื่องนีเ้ป็นเหตทุ าใหช้าวยิวโกรธเคือง และตลาดมะดีนะฮ์
นี ้มีบทบาทท าให้ธุรกิจและการคา้ขายในหมู่มุสลิมและชนอื่น ๆ มีความ
รุง่เรือง และช่วยสง่เสริมขบัเคลื่อนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของพวกเขา 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สั่ งหา้มเก็บค่าเช่าใด ๆ กับ 
ทุกคนในตลาดมะดีนะฮใ์หม่ ส่งผลใหต้ลาดมีความรุ่งเรืองและมีผูค้นมากัน
เยอะ การท่ีท่านเลือกท าเลของตลาดนีเ้ป็นประตทูางเขา้เมือง ท าใหต้ลาดของ
มสุลิมไดร้บัการตอบรบัจากผูม้าเยือนและบรรดาพ่อคา้ เป็นด่านแรกท่ีพวก
เขาเจอเมื่อมาถึงยังเมืองมะดีนะฮ ์ ก่อนท่ีพวกเขาจะเข้าไปยังตลาดของ
เผ่าบนี ก็อยนุกออฺ เรื่องนีเ้ป็นเหตทุ าใหช้าวยิวโกรธเคือง และตลาดมะดีนะฮ์

                                      
1 อสั-สมัฮูดีย,์ วะฟาอ์ อลั-วะฟาอ์, เล่ม 2 หนา้ 739, อุมรั บิน ชบับะฮ,์ ตารีค อลั-มะดีนะฮ,์ เล่ม 1 หนา้ 
304, อลั-บะลาซุรีย,์ฟตูุห ์อลั-บลุดาน, หนา้ 28 
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นี ้มีบทบาทท าให้ธุรกิจและการคา้ขายในหมู่มุสลิมและชนอื่น ๆ มีความ
รุง่เรือง และช่วยสง่เสริมขบัเคลื่อนการพฒันาดา้นเศรษฐกิจของพวกเขา 

ธุรกิจการค้าในตลาดเมืองมะดีนะฮ์ของชาวมุสลิมมีการพัฒนา
เพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ จากความกระตือรือร้นชาวมุฮาญิรีนท่ีส่วนใหญ่เป็นชาว
กุร็อยช์และมีพื ้นฐานทางการค้าขายในสายเลือดอยู่แล้ว ท่านอบู บักร ์  
ท่านอมุรั และท่านอษุมาน เป็นส่วนหนึ่งคนบุคคลท่ีเคยท าการคา้ขายมาแลว้ 
ซึง่ท่านอษุมาน บิน อฟัฟาน และท่านฏ็อลหะฮ ์บิน อบุยัดิลลาฮ ์จดัอยู่ในกลุม่
พ่อคา้ท่ีขายผา้ในตลาดมะดีนะฮ ์  

ท่านนบีมักจะเดินผ่านบรรดาพ่อคา้ในตลาดมะดีนะฮ ์ท่านจะซือ้
สินคา้ของพวกเขาและตักเตือนสั่งห้ามพวกเขาไม่ให้ฉ้อโกงหลอกลวงใน
การคา้ขาย และบรรดาเศาะหาบะฮต์า่งมีสว่นรว่มในการเดินทางไปท าธุรกิจท่ี
เมืองชามในสมยัของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั1 

 
การบริหารรฐัและก าหนดภาระหน้าท่ี 

ในอดีต ดินแดนคาบสมุทรอาหรับโดยเฉพาะในแควน้หิญาซและ
นจัญด์ฺนัน้ ปราศจากระบบการปกครองและบริหารประเทศอย่างเป็นทางการ 
โดยทั่วไปแลว้ในดินแดนนีจ้ะปกครองกนัเองตามจารีตของแต่ละเผ่าและก๊ก 
ไรซ้ึง่ระเบียบแบบแผน และกฎเกณฑ ์ไมเ่คยจารกึในประวตัิศาสตรม์าก่อนว่า
เมืองมกักะฮแ์ละเมืองมะดีนะฮม์ีระบบการปกครอง หรือมีผูป้กครองรฐัอย่าง
เป็นทางการ แต่ทุกอย่างจะปกครองดว้ยจารีตประเพณีของแต่ละชนเผ่า 

                                      
1 อิบน ุกะษีร, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 249 
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แมว้่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมืองแต่ทว่าไม่มีการวางระบบใด ๆ 
จนกระทั่ งท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สถาปนารัฐ
อิสลามขึน้มา  

การวางระบบบริหารและปกครองรฐัของท่านนบีนัน้ เป็นนยัส าคญั
ท่ีอัลกุรอานโองการหนึ่งถูกประทานลงมา อัลลอฮ ์สุบหานะฮูวะตะอาลา  
ตรสัวา่ 

ََّلَلََٱَإذ ََ۞َ﴿
 
مَ يَأ رهكه  َمه

َ
وا ََأ َٱَتهَؤدُّ

َ هَ َإذَلَ َتذََن ََم َل 
َ
َِإَوَذاَلذَهاأ

َََتهمَحَكمَ  َٱََبي   ََلَاسذ
َ
وا ََُتَ َأ مه ذََكه ٱب

ذعذَماَّلَلََٱَإذ َََلذ ََعدَ لَ  مَن كه َيَعذظه
ذهذَ َب يَ َاَسمذيَع ََََك َََّلَلََٱَإذ َََۦ   َهاَيَ 58ََابَصذ يُّ

َ
وا ََا ََءاَمنهوَ ََّلذي ََٱَأ يعه طذ

َ
َأ

يعَهَّلَلََٱ طذ
َ
وَلَٱَوا ََوأ ََلَرسه و لذ

ه
َٱََوأ

َ َ َرذَمَ ل  م  ََتهمَ َُعَ تََن ََفَإذ َمذنكه َفذ
دُّوههََء ََشَ  ولَذٱوَََّلَلذَٱَإذَلََفَره نتهمَ َإذ َلَرسه ذََمذنهو ََتهؤَ َكه ََٱوَََّلَلذَٱب

َمَذوَ َل 
رذ َٓأۡلٱ ذَكََذ ََخذ حَ ََخي  ََل

َ
َََس َهَوأ

 
 [  59-55: النساء] ﴾59ََوذيًلَتَأ

ความวา่ “แทจ้ริง อลัลอฮท์รงใชพ้วกเจา้ใหม้อบคืนสิ่งท่ีพวกเจา้
ดูแลแก่เจ้าของของมัน และเมื่อพวกเจา้ตัดสินระหว่างผู้คน 
พวกเจา้ก็จะตอ้งตดัสินดว้ยความยุติธรรม แทจ้ริง อลัลอฮท์รง
แนะน าพวกเจา้ดว้ยสิ่งดี ๆ อย่างแน่นอน แทจ้ริง อลัลอฮเ์ป็นผู้
ทรงไดยิ้นและเห็น โอ ้ผูศ้รัทธาทั้งหลาย ! จงเช่ือฟังอัลลอฮ ์
และจงเช่ือฟังศาสนทูตและผูป้กครองในหมู่พวกเจา้ดว้ย ถา้
พวกเจ้าขัดแย้งกันใน เรื่ องใด ก็จงน า เรื่ องนั้นกลับไปสู ่
การตัดสินของอัลลอฮ์และศาสนทูต หากพวกเจ้าศรัทธา



63 

 

ตอ่อลัลอฮแ์ละวนัปรโลก นั่นแหละเป็นสิ่งท่ีดีย่ิงและเป็นผลบัน้
ปลายท่ีงดงามย่ิง” (อนั-นิสาอ ์: 58-59)  
 
และพระองคต์รสัอีกวา่ 

رَ َلََقدَ َ﴿
َ
لََناََناَسلَ أ ذََرهسه ََٱب

ذَن َل  َََتذَي  َل  َُ ن
َ
مَهَاَوأ ََبَكذَت َل َٱََمَعهه

ومَََمذزَيا ََل َٱوََ َقه َٱََلذ ذَََلَاسه ٱب
َ قذسَ لَ  َََطذ َل  َُ ن

َ
يدََل ََٱَاَوأ ََفذيهذََدذ

 
َبَأ َس 

يدَ  ََفذعَهَوَمَن َََشدذ ذلَناسذ َعَ َل ههَََم َّلَلَهٱَلَمَََوَلذ ه لَهَهَۥيَنِصه َۥَورهسه
ذَ ٱب
َ َغيَ لَ  َُ َقَوذيَيَّلَلََٱَإذ َََبذ  [  65: احلديد] ﴾25َََعُذي

ความวา่ “แทจ้ริง เราไดส้ง่บรรดาศาสนทตูของเรามาพรอ้มดว้ย
หลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง และเราไดป้ระทานคัมภีรแ์ละ
ความยตุิธรรมลงมาพรอ้มกบัพวกเขา เพ่ือมนุษยจ์ะไดด้  ารงอยู่
บนความเท่ียงธรรม และเราไดใ้หม้ีเหล็กขึน้มา เพราะในนัน้มี
ความแข็งแกร่งมาก และมีประโยชนม์ากหลายส าหรบัมนุษย ์
และเพ่ืออัลลอฮ์จะได้ทรงรู ้ถึงผู้ท่ีช่วยเหลือพระองค์ และ
ช่วยเหลือบรรดาศาสนทูตของพระองคโ์ดยท่ีพวกเขาไม่ไดเ้ห็น
พระองค์ แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรง เดชานุภาพ ผู้ทรง 
เกรียงไกร” (อลั-หะดีด : 25)  
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั คือ ผูน้  าสงูสดุของรฐั ท่านได้
แต่งตัง้เจา้หนา้ท่ีรัฐและคณะท างานผูร้ ับผิดชอบตามเมืองต่าง ๆ 1 ท่านได้
พยามยามอย่างย่ิงยวดในการวางโครงสร้างบริหารจัดการและแบ่ง
ภาระหน้าท่ี นับตั้งแต่มีการให้สัตยาบันท่ีอะเกาะบะฮ์  (บัยอะฮ์ อัล- 
อะเกาะบะฮ์) ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดม้อบภาระงานแก่
บรรดาผูท่ี้ใหค้  ามั่นสญัญาต่อท่าน ใหด้  าเนินการคดัเลือกหรือสรรหาบุคคลท่ี
จะเป็นตวัแทนหรือแกนน าในการมารบัค าสั่งต่าง ๆ ท่ีท่านบัญชาน าไปขยาย
ผลหรือปฏิบตัิ และท่านเองไดต้ิดตามการปฏิบัติภารกิจของบุคคลท่ีไดร้บัการ
มอบหมายเป็นการเฉพาะอย่างตอ่เน่ือง2 

การรับบัยอะฮ์หรือสัตยาบันจากบรรดาผู้ชายและผู้หญิงนั้นมี
จดุมุง่หมายเฉพาะบางประการ3 ดงัท่ีอลัลอฮ ์ตรสัวา่  

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
َُّٱَأ ؤَ ل َٱََءكَََجا ََإذَذاََلَبذ َمذَن َمه ذعَ َته َباي َ ََنَكَيه  َََعَ

َ
ََلََأ

َذ هش  ي
ذََ ََوُكَ  ََّلَلذَٱب َذََوَلََاَ َ َشي  َُ ََوَلََ ََقَ يَِس  وَ َ ََتهلَ َيقَ ََوَلََنذيََيَ

َ
ََدهه َََل َأ

َََوَلَ
 
ذبههَ َتذيََيَأ َ َ َت َب

َََۥََتذيَنهَهَيفَ  ي َََبي 
َ
يهذ ََأ رَ َدذ

َ
لذهذ َََوأ ََوَلََجه

يَنَكََيعَ  ََصذ ََمعَ َفذ وف  ذعَ َره َّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱَلَهه َََفذرَ َتغَ سَ ٱوَََهه َََفَباي
ور َ يمَ ََغفه  [  76: املمتحنة] ﴾12ََرَحذ

                                      
1 ดูเรื่อง ผู้ปกครองของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตามหัวเมืองต่าง ๆ ในหนังสือตารีค  
เคาะลีฟะฮ ์บิน ค็อยยาฏ, หนา้ 60 หวัขอ้ ช่ือตวัแทนของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั, และ  
อบัดุลอะซีซ อลั-อุมะรีย ,์ อลั-วิลายะฮ ์อะลา อลั-บุลดาน ฟี อศัร์ อลั-คุละฟาอ์ อรั-รอชิดีน, หนา้ 39, 
หวัขอ้ การปกครองหวัเมืองในยคุของทา่นนบี 
2 ด ูอบัดลุอะซีซ อลั-อมุะรีย,์ เราะสลูลุลอฮ ์วะ คอตะมะ อนั-นะบยีนี ดนี วะ เดาละฮ,์ (หวัขอ้บยัอะฮ์ อลั-
อะเกาะบะฮ ์อษั-ษานยีะฮ)์ ภาคท่ี 2 หนา้ 384  
3 อลั-กตัตานีย,์ อตั-ตะรอตบี อลั-อดิารียะฮ,์ เลม่ 1 หนา้ 222 
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ความว่า “โอ ้นบีเอ๋ย เมื่อบรรดาหญิงผูศ้รทัธาไดม้าหาเพ่ือให้
สตัยาบนัแก่เจา้วา่ พวกนางจะไมต่ัง้ภาคีใด ๆ ตอ่อลัลอฮ ์จะไม่
ขโมย จะไม่ท าชู ้จะไม่ฆ่าลูก ๆ ของพวกนาง จะไม่ใส่รา้ยโดย
การอา้งลกูหลงพ่อใหเ้ป็นลกูของเขา และจะไม่ขดัขืนค าสั่งของ
เจ้าในเรื่องดีงาม ดังนั้น จงรับการให้สัตยาบันของพวกนาง 
และจงขอตอ่อลัลอฮใ์หท้รงอภยัแก่พวกนาง แทจ้ริงอลัลอฮเ์ป็น
ผูท้รงอภยัผูท้รงเมตตาเสมอ” (อลั-มมุตะหะนะฮ ์: 12)  
 

ค าสั่งของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นัน้มีความชดัเจนใน
การจัดแจงหนา้ท่ีรับผิดชอบ ไม่ว่าจะมีการรวมตัวเป็นกลุ่มขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม ท่านนบี ศ็อลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั กล่าวว่า “ไม่
อนุญาตใหก้ลุ่มคนตัง้แต่สามคนขึน้ไปอาศยั อยู่ ณ ทอ้งทุ่งใดจากแผ่นดินนี ้
นอกจากจะตอ้งเลือกคนหนึ่งคนใดในหมูพ่วกเขาขึน้เป็นผูน้  า”1 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้บริหารกิจการด้าน
การทหาร มีการจัดระเบียบและวางต าแหน่งผูน้  า การฝึกใหเ้ช่ือฟังและท า
ตามค าบัญชาของผู้น  าในสิ่งท่ีดี  เป็นสิ่ งท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ไดฝึ้กฝนบ่มนิสยัประชาชาติของท่านมาตลอด 

นครมะดีนะฮก์ลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรอิสลาม และท่าน 
นบีมุหัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั คือผูน้  ารฐัอย่างแทจ้ริง ท่านไดใ้ห้
ความส าคญัในการบริหารกิจการบา้นเมือง ท่านเคยมอบหมายใหม้ีผูส้  าเร็จ

                                      
1 บนัทกึโดยอิมามอะหม์ดั ใน อลั-มสุนดั เลม่ 2 หนา้ 177 
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ราชการแทนท่านในยามท่ีท่านตอ้งเดินทางออกไปจากเมืองมะดีนะฮ ์บรรดา
นกัประวตัิศาสตรจ์ะมีบนัทกึรายช่ือเศาะหาบะฮบ์คุคลท่ีท่านนบีไดม้อบหมาย
ใหเ้ป็นผูส้  าเรจ็ราชการแทนในยามท่ีท่านไมอ่ยู่ในเมืองมะดีนะฮด์ว้ย ส่วนหนึ่ง
จากเศาะหาบะฮอ์นัเป็นท่ีรูจ้กักนัดีวา่ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้
มอบหมายใหเ้ขาดูแลบริหารเมืองมะดีนะฮ์แทนท่านก็คือ อับดุลลอฮ ์บิน  
อมุมี มกัตูม1 เศาะหาบะฮท์่านนีเ้คยเป็นผูส้  าเร็จราชการ ประมาณ 13 ครัง้2 
เช่น ในช่วงสงครามบะดัร3สงครามหัมรออ ์อัล-อะสัด และสงครามอื่นๆ4 
เช่นเดียวกบัการท่ีท่านเราะสลูุลลอฮ ์เคยมอบหมายใหอ้ษุมาน บิน อฟัฟาน 
เป็นผูส้  าเร็จราชการในเมืองมะดีนะฮแ์ทนตอนท่ีท่านออกไปท าสงครามใน
บางสมรภมูิ5 ท่านไดแ้ต่งตัง้ผูน้  าและเจา้หนา้ท่ีใหไ้ปดแูลแควน้ต่าง ๆ ในสมยั

ของท่านภายใตอ้าณาเขตการปกครองของมะดีนะฮ ์เช่น เยเมน มักกะฮ์6 

ฏออิฟ อลั-บะหร์อ็ยน์7 และโอมาน8 

                                      
1 อิบน ุหะญรั, อลั-อศิอบะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 525 
2 อิบน ุหะญรั, อลั-อศิอบะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 523 
3 ตารีค เคาะลฟีะฮ ์บนิ คอ็ยยาฏ, หนา้ 96 
4 อิบน ุฮิชาม, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 3 หนา้ 101-102 
5 อสั-สยุฏีูย,์ ตารีค อลั-คลุะฟาอ,์ เลม่ 1 หนา้ 148 
6 ตารีค อฏั-เฏาะบะรีย,์ เลม่ 3 หนา้ 126, อตัตาบ บิน อะสีด บิน อบี อลั-อีศ บิน อมุมยัยะฮ ์บิน อบัดชุมัส ์
เป็นชาวกรุอ็ยช ์รบัอิสสลามในวนัท่ีท่านนบีพิชิตมกักะฮ์ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดแ้ต่งตัง้
เขาเป็นผูว้่าการเมืองมกักะฮ ์เม่ือทา่นนบีเสียชีวิตเขาก็ยงัรกัษาต าแหน่งนัน้อยู่ และท่านอบูบกัรก็์ยงัคงให้
เขาอยู่ในต าแหน่งนัน้ตอ่ไป เขาเสียชีวิตในช่วงตน้การปกครองของอมุรั, ด ูอิบน ุสะอฺด,์ อฏั-เฏาะบะกอต, 
เลม่ 5 หนา้ 446 และอิบน ุหะญรั, อลั-อศิอบะฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 451 
7 อลั-บะลาซุรีย,์ ฟตูุห ์อลั-บลุดาน, หนา้ 90 
8 ตารีค เคาะลฟีะฮ ์บนิ คอ็ยยาฏ, หนา้ 97, อสั-สฮุยัลีย,์ อรั-เราฎ ์อลั-อนุฟุ, เลม่ 4 หนา้ 250 
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เป็นผูน้  าสูงสุดในอาณาจักร
อิสลาม แต่ท่านยงัไดป้รกึษาหารือกบับรรดาเศาะหาบะฮอ์ยู่เสมอ อลัลอฮไ์ด้
ประทานสูเราะฮ์ อัช-ชูรอ เป็นโองการหนึ่งท่ียืนยันในหลักการนี ้อัลลอฮ์ 
ตรสัวา่ 

ذهذمَ ََتَجابهوا َسَ ٱََّلذي ََٱوَََ﴿ ذَرب  وا ََل قَامه
َ
مَ َةََلَصلَوَ ٱََوأ

َ
مَ َوأ وَرىَ َرههه َشه

مَ بَيَ  مَ َن ََرزَقَ ََومذَماََنهه و َََهه  [  15: رىالشو] ﴾38َيهنفذقه

ความว่า “และบรรดาผู้ตอบรับต่อพระเจ้าของพวกเขาและ
ด ารงละหมาด และในกิจการของพวกเขาก็มีการปรกึษาหารือ
ระหว่างพวกเขา และพวกเขาไดบ้ริจาคในสิ่งท่ีเราประทานให้
เป็นริซกีแก่พวกเขา” (อชั-ชรูอ : 38) 
 
และด ารสัของพระองคอ์ลัลอฮท่ี์วา่ 

َََفَبذَماَ﴿ ذ َََة َرَح  َتََّلَلذَٱَم  َ ََلذ م  نَتَََولَوَ َلَهه اَكه َبَذَقل َلَ ٱََغلذيَظَََفظًّ
وا ََّلَ ذَك ََحوَ َمذ َ َنَفضُّ َعَ ٱفَََل مَ َعنَ َفه مَ َفذرَ َتغَ سَ ٱوَََهه مَ وََشاوذرَ َلَهه ََهه َفذ
َٱ
َ ذَذاَرذَ مَ ل  َُمَ َفَإ َََفَتَوَّك َََتََع ََّلَلََٱَإذ َََّلَلذ َٱَََعَ ذبُّ ذيََل َٱَيه ذ َتَوّك  َمه
 [  759: عمران لآ] ﴾159

ความว่า “เน่ืองดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮน์ั่นเอง เจา้(มุหัม
มดั)จึงไดสุ้ภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา ถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติ
หยาบชา้และมีใจแข็งกระดา้งแลว้ไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อม
แยกตวัออกไปจากรอบ ๆ เจา้กันแลว้ ดงันัน้จงอภยัใหแ้ก่พวก
เขาเถิด และจงขออภยัใหแ้ก่พวกเขาดว้ย และจงปรกึษาหารือ
กบัพวกเขาในกิจการทัง้หลาย ครัน้เม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจแลว้ ก็จง
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มอบหมายต่ออัลลอฮ์เ ถิด แท้จริ งอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู ้
มอบหมายทัง้หลาย” (อาล อิมรอน : 159) 

 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดป้ระชุม
หารือหลายครัง้หลายครากบับรรดาเศาะหาบะฮซ์ึ่งเป็นคณะท างานของท่าน 
ก่อนท่ีจะตัดสินใจหรือก าหนดแนวทางในประเด็นท่ีส  าคัญ จนเป็นท่ีรูก้ันว่า
เศาะหาบะฮ์บางท่านกลายเป็น อะฮ์ลุ อชั-ชูรอ (องคค์ณะท่ีประชุมหรือท่ี
ปรกึษา) ของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

 

ความยติุธรรมและเสมอภาค 

ความยุติธรรมคือหลักพืน้ฐานส าคญัของอิสลามและมนุษยชาติทัง้
มวล ความยุติธรรมคือกลไกส าคญัในการควบคมุพฤติกรรมของผูศ้รทัธาใน
ทกุสถานการณ ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผูอ้ื่นเมื่อ
มีหนา้ท่ีในการตอ้งดแูลปกครองผูค้น ความยตุิธรรมถือเป็นสิ่งท่ีมีเกียรติสงูส่ง
ย่ิงซึง่ทกุระบอบลว้นปรารถนาจะใหม้นัเกิดขึน้ในการด าเนินชีวิตของผูค้นทกุท่ี
และทกุยคุสมยั อลัลอฮไ์ดต้รสัวา่  

ََّلَلََٱَإذ ََ۞َ﴿
 
رَهيَأ ذََمه ٱب

َذٱوَََلَذَعدَ لَ 
َ حَ ل  رَ لَ ٱَذذيَي َِإَويَتا ََ َذَٰ ََبَ قه

نَكرذَل َٱوَََءذََشا ََفحَ لَ ٱََع َذََهَ َوَينَ  ََٱوَََمه َ ل  ذ مَ َغ  كه َمَ لََعَلكَهَيَعذظه
و ََ  [  90: انلحل] ﴾90ََتََذَكره

ความว่า “แทจ้ริงอลัลอฮท์รงใชใ้หร้ักษาความยุติธรรม ใหท้ า
ความดี ใหบ้ริจาคแก่ญาติใกลชิ้ด ใหล้ะเวน้จากการท าลามก 
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ความชั่วชา้ และการอธรรม พระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้เพ่ือ
พวกเจา้จกัไดร้  าลกึ” (อนั-นะหล์ฺ : 90) 

 
และพระองคต์รสัอีกวา่ 

ََّلَلََٱَإذ ََ۞َ﴿
 
مَ يَأ رهكه  َمه

َ
وا ََأ َٱَتهَؤدُّ

َ هَ َإذَلَ َتذََن ََم َل 
َ
َِإَوَذاَلذَهاأ

َََتهمَحَكمَ  َٱََبي   ََلَاسذ
َ
وا ََُتَ َأ مه ذََكه ٱب

ذعذَماَّلَلََٱَإذ َََلذ ََعدَ لَ  مَن كه َيَعذظه
ذهذَ َب يَ َاَسمذيَع ََََك َََّلَلََٱَإذ َََۦ    [  55: النساء] ﴾58ََابَصذ

ความวา่ “แทจ้ริงอลัลอฮท์รงใชพ้วกเจา้ใหม้อบอะมานะฮ/์สิ่งท่ี
พวกเจ้าดูแลคืนแก่เจ้าของของมัน และเมื่อพวกเจ้าตัดสิน
ระหว่างผูค้น พวกเจ้าก็จะตอ้งตัดสินดว้ยความยุติธรรม แท้
จริงอลัลอฮท์รงแนะน าพวกเจา้ดว้ยสิ่งท่ีดีย่ิง แทจ้ริงอลัลอฮเ์ป็น
ผูท้รงไดยิ้นและทรงเห็น” (อนั-นิสาอ ์ : 58) 

 
อลัลอฮ ์ไดต้รสัวา่ 

ذَكَفَلذَذ ََ﴿ مذرَ ََكَما َََتقذمَ سَ ٱوَََعه َدَ ٱفَََل
ه
هَ َتََتبذعَ ََوَلَََت َأ

َ
َ َوا َأ م  ََوقهل َََءهه

َ ذَما َََءاَمنته َلََب َُ ن
َ
َ كذَت ََمذ َّلَلَهٱَأ مذرَ َب 

ه
عَ َتهََوأ

َ
َلَلذ مه َبَيَ َدذ َّلَلَهٱََنكه

َ ََربَُّنا م  عَ َََلَا َََوَربُّكه
َ
مَ َلهَناَم َأ عَ ََولَكه

َ
َ لهََم َأ م  َجةََََلََكه ََنَنابَي ََحه

َ َوَبيَ  مه يَهل َٱَهذَِإَوََلَ ََنَنا َبَيَ ََمعَهَُي ََّلَلَهٱََنكه  [  75: الشورى] ﴾15َََمصذ

ความว่า “ดงันัน้ เพ่ือการนีแ้หละเจา้จงเรียกรอ้งเชิญชวนและ
ด ารงมั่นอยู่ในแนวทางท่ีเท่ียงธรรมดังท่ีเจา้ไดร้ับบัญชา และ
อย่าไดป้ฏิบัติตามอารมณต์ ่าของพวกเขา และจงกล่าวว่า ฉัน
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ไดศ้รัทธาในสิ่งท่ีมีอยู่ในคัมภีรต์ามท่ีอัลลอฮ์ประทานลงมา 
และฉันรับบัญชาให้ตัดสินระหว่างพวกท่านดว้ยความเท่ียง
ธรรม อัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันและพระเจ้าของพวกท่าน 
ผลตอบแทนการงานของฉันก็จะไดแ้ก่ฉันและผลตอบแทนการ
งานของพวกท่านก็จะได้แก่พวกท่าน ไม่มีการโต้แย้งใด ๆ 
ระหว่างพวกเรากับพวกท่าน อัลลอฮจ์ะทรงรวบรวมพวกเรา
ทัง้หมด และบัน้ปลายทัง้หมดจะกลบัคืนสู่พระองค”์ (อชั-ชูรอ : 
15) 

 
เช่นเดียวกับท่ีพระองคท์รงเตือนส าทับการก่อความอธรรม ดังท่ี

พระองคต์รสัวา่ 

وَ َ لَظ َٱََملهََيعَ ََعَماَفذًلََغ ََّلَلََٱََسَبَََُتَ ََوَلََ﴿ مَ َإذَنَماَلذمه رههه ذ َيهَؤخ 
َوَ  َتَشَ َمَ َلذ َٱَفذيهذَََخصه

َ هَ 42ََرَهَص َب َل  عذيََمه قَ َطذ َمه هذمَ َنذعذ ََلََرهءهوسذ
م  ََطرَ َهذمَ إذََلَ َتَدَُّيَرَ  هه ََفه ف 

َ
مَ َ ذَوأ رذ43َََء ََهَوا َََدتههه نذذ

َ
َمََيَوَ ََلَاَسَٱََوأ

َ
 
َلَ ٱَتذيهذمَهيَأ ولهَََعَذابه وا ََظلََََّلذي ََٱََفَيقه رَ ََرَبَنا ََمه ذ خ 

َ
َجلَ َإذَلَ َنَا َأ

َ
َأ

ََقَرذيبَ  ذب 
ذعَذََوتََكََدعَ َُّنُّ َل َٱََونَتَب وَََلرُّسه

َ
ونهوَ َلَمَ َأ قَ َا َتَكه

َ
ذ َتهمَسمَ أ َم 

مََماَلهََقبَ  ذ َلَكه  [  44-46: براهيمإ] ﴾44َََزَوالَ َم 

ความว่า “และเจ้าอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทรงละเลยต่อสิ่งท่ีพวก
อธรรมไดก้่อไว ้แทจ้ริงพระองคท์รงประวิงเวลาใหพ้วกเขาจนถึง
วนัท่ีสายตาเงยจอ้งไม่กระพริบ/วนักิยามะฮ ์พวกเขารีบเร่งเงย
ศีรษะของพวกเขาขึน้ นัยน์ตาของพวกเขาไม่กระพริบ และ
จิตใจของพวกเขาล่องลอย  และจงเตือนมนุษย์ใหต้ระหนักถึง
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วนัท่ีการลงโทษจะมาหาพวกเขา บรรดาผูอ้ธรรมจะกล่าวว่า  
โอ้พระเจ้าของเรา โปรดประวิงเวลาแก่เราจนถึงก าหนด
อันใกลนี้ ้เพ่ือเราจะไดส้นองตอบการเชิญชวนของพระองค ์
และเราจะปฏิบัติตามบรรดาศาสนทูต (พวกเขาจะได้รับ
ค าตอบวา่) ก่อนหนา้นี ้พวกเจา้มิไดส้าบานดอกหรือว่าพวกเจา้
จะไมม่ีวนัสญูสลาย?” (อิบรอฮีม : 42-44) 

 
ความยตุิธรรมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ้งถือปฏิบตัิกบัทุกคน แมว้่าผูน้ัน้จะ

เป็นศตัรูก็ตาม ดงัท่ีอลัลอฮต์รสัวา่ 

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
ونهوا َََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ ذََمذيََقََو ََكه َ َهَدا ََّللذ ذََءََشه ٱب

َ قذسَ لَ  ََوَلََطذ
مَ َُيَ  َ َمَ قَوَ َا َهَ َََشَنََرذَمَنكه َلََََعَ

َ
هوا َ َتعَ َأ ل هوا َعَ ٱَدذ ل وَََدذ قَ َهه

َ
ََربهَأ

ذلَتقَ  َ ل وا َٱوََََوى  ذَماََخبذيه ََّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱََتقه : دةئاملا] ﴾8َََملهو َََتعَ َب
5  ] 

ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงเป็นผูป้ฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยดีเพ่ือ
อลัลอฮ ์ในฐานะพยานท่ียึดในความเท่ียงธรรม และจงอย่าให้
การเกลียดชงัพวกหนึ่งพวกใดเป็นเหตทุ าใหพ้วกเจา้ไม่ยุติธรรม 
จงยุติธรรมเถิด มนัเป็นสิ่งท่ีใกลก้ับความย าเกรงย่ิงกว่า และ 
พึงย าเกรงอลัลอฮเ์ถิด แทจ้ริงอลัลอฮน์ัน้เป็นผูท้รงรอบรูอ้ย่าง
ละเอียดในสิ่งท่ีพวกเจา้กระท ากนั” (อลั-มาอิดะฮ ์: 8) 

 
ไมเ่ป็นท่ีตอ้งสงสยัเลยวา่ ความยตุิธรรมไมไ่ดถ้กูจ ากดัเฉพาะในดา้น

การพิพากษาตดัสินคดีความเท่านัน้ แต่เป็นค าสอนท่ีใหมุ้สลิมทุกคนไดถื้อ
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ปฏิบตัิในการด าเนินชีวิต ความยตุิธรรมถือเป็นหวัใจหลกัในการบริหารจดัการ
องคก์ร ผูน้  าองคก์รจ าเป็นตอ้งมีความยุติธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของเขา มี
ความยุติธรรมกับผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการท างาน หรือผูท่ี้มีส่วนไดส้่วนเสีย
กับองคก์ร ความยุติธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษยท์ุกผูทุ้กนามตอ้งการและใฝ่หาอยู่
เสมอ แม้กระทั่ งกับการบริหารจัดการในครอบครัวหรือภารกิจส่วนตัว 
นับประสาอะไรกับผูท่ี้มีต  าแหน่งเก่ียวขอ้งกับผู้คนหมู่มากหรือกลุ่มบุคคล
เฉพาะ ย่ิงตอ้งยดึมั่นในความยตุิธรรมมากขึน้อีก 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดเ้ตือนระวงัถึงการกระท าท่ี
อธรรม ดงัท่ีท่านไดก้ล่าวว่า “พวกท่านพึงระวงัการอธรรม เพราะการอธรรม
นัน้ เป็นความมืดมนในวนักิยามะฮ และพวกท่านพึงระวงั ความโลภ เพราะ 
ความโลภ ไดท้ าใหช้นรุน่ก่อนจากพวกท่าน ประสบความวิบัติมาแลว้ มนัเป็น
เหตุน าพาพวกเขาสู่การนองเลือดและล่วงละเมิดสิ่งตอ้งหา้มของพวกเขา”1 
เช่นเดียวกนันัน้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดบ้ญัชาใหธ้ ารงไวซ้ึ่ง
ความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการตดัสินคดีความไม่ว่าจะเป็นผูท่ี้มีฐานะ
ดอ้ยหรือฐานะสงูส่งในสงัคม อีกทั้งท่านไดเ้ตือนส าทับการละเลยหรือคิดว่า
เรื่องนีเ้ป็นเรื่องเล็ก ท่านไดก้ล่าวว่า “แทจ้ริงแลว้ สาเหตุท่ีท าใหช้นก่อนหนา้
พวกเจา้ตอ้งหายนะก็เพราะวา่ เมื่อพวกเขาเห็นคนชัน้สงูขโมยพวกเขาก็ปลอ่ย
ตวั แตเ่ม่ือคนธรรมดาตอ้ยต ่าขโมยพวกเขากลบัลงโทษ ขอสาบานต่ออลัลอฮ์
วา่ หากฟาฏิมะฮบ์ตุรสาวของมหุมัมดัขโมย แน่นอนฉนัก็จะตดัมือของนาง”2  

                                      
1 บนัทกึใน เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ บาบ อซั-ซุลม ์ซุลมุาต เยามะ อลั-กิยามะฮ,์ เลม่ 3 หนา้ 199 และบนัทกึ
โดยอะหม์ดั, อลั-มสุนดั, เลม่ 2 หนา้ 92 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์หมายเลขหะดีษ 3733 
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูพิ้พากษา
ระหว่างผู้คน1 ท่านพยายามสุดความสามารถใหค้วามยุติธรรม และเกรง 
การอ าพรางคดีระหว่างคู่กรณี และไดเ้ตือนใหร้ะวังถึงการละเมิดสิทธิของ
ผูอ้ื่น แมว้า่กระบวนการไตส่วนและตดัสินคดีความเป็นท่ีสิน้สดุแลว้ก็ตาม เช่น
ท่ีครัง้หนึ่งท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดยิ้นเสียงทะเลาะวิวาทหนา้
บา้นของท่าน แลว้ท่านไดอ้อกมา แลว้กลา่ววา่ “แทจ้ริงฉนัก็คือมนษุยธ์รรมดา
คนหนึ่งและพวกท่านก็น าข้อพิพาทมายังฉัน  เกรงว่าบางคนอาจจะน า
หลกัฐาน(ท่ีท าใหค้ดีคลาดเคลื่อนได)้ดีกว่าอีกคน  แลว้ฉันก็ตัดสินตามท่ีฉัน
ไดร้บัฟัง ดงันัน้ผูใ้ดท่ีฉนัไดต้ดัสินใหเ้ขาไดร้บัสิ่งใดก็ตาม ซึ่งเขารูด้ีว่าเป็นสิทธิ
ของมุสลิมอื่น โดยแท้จริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งจากไฟนรก ดังนั้นให้เขา
พิจารณาดเูองวา่จะเอาไปหรือจะทิง้มนั”2 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พิพากษาคดีความของ
ประชาชนทุกคนทั่ วไป ท่านมอบสิทธิท่ีควรจะได้รับให้แก่ทุกฝ่ายอย่าง
ยุติธรรม ไม่ว่าผูน้ัน้จะเป็นมุสลิมหรือผูท่ี้ปฏิเสธศรทัธาก็ตาม ท่านไดชี้แ้นะ
แนวทางและกฎเกณฑก์ารตดัสินคดีความและการไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท ท่าน
เตือนใหร้ะวงัการใหก้ารเท็จ หรือเป็นพยานเท็จ ซึ่งอาจจะน าพาสู่การตดัสินท่ี
ท าใหค้นท่ีบริสุทธ์ิตอ้งเสียสิทธิของเขาไป ดงัท่ีมีหะดีษบันทึกโดยอบัดลุลอฮ ์
บิน มสัอูด เราะฎิยัลลอฮุอนัฮ ์เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม 
กล่าวว่า “ผูใ้ดเจตนาสาบานโดยอา้งสิทธ์ิเพ่ือครอบครองทรพัย ์ทัง้ท่ีมนัเป็น

                                      
1 รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดใูน อลั-กุรฏุบีย,์ อบัดุลลอฮ์ มุหมัมดั บิน ฟะร็อจญ์ อลั-มาลิกีย์, อกัฎิยะฮ ์
เราะสลูลิลาฮ,์ โดฮา กาตาร ์: มะฏอบิอฺ เกาะฏรั อลั-วะเฏาะนียะฮ,์ มปป. 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์หมายเลขหะดีษ 2458 
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การสาบานเท็จ เขาจะกลบัไปพบอลัลอฮใ์นสภาพท่ีพระองคท์รงโกรธเขาเป็น
อย่างย่ิง”1 

และเน่ืองดว้ยสาเหตนีุอ้ลัลอฮไ์ดป้ระทานอายะฮอ์ลักรุอานลงมาวา่ 

و ََيَشَ ََّلذي ََٱَإذ َََ﴿ ذَعهَ َََته ي ََّلَلذَٱَدَذب
َ
ََقَلذيًلََاَثَمنَ َنذهذمَ َم ََوأ

ه
َلَ أ َئذَكَو 

مَ َقَََخَل َََلَ ََلَهه َرةذَٓأۡلٱَفذ مَهََوَلََخذ هه ذمه رَهََوَلََّلَلَهٱَيهَكل  َمََيَوَ َهذمَ إذََلَ َيَنظه
ذيهذمَ ََوَلَََمةذَقذَي َلَ ٱ

وُك  َُ مَ َيه َََولَهه مَ ََعَذاب  َلذ
َ
 [  11: عمران لآ] ﴾77ََأ

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ท่ีน  าสัญญาของอัลลอฮ์และการ
สาบานของพวกเขาไปขายดว้ยราคาอนัเล็กนอ้ยนัน้ ชนเหล่านี ้
แหละไม่มีส่วนไดใ้ด ๆ แก่พวกเขาในปรโลก และอลัลอฮจ์ะไม่
ทรงพูดแก่พวกเขา และจะไม่ทรงมองดูพวกเขาในวนักิยามะฮ ์
อีกทัง้จะไมท่ าใหพ้วกเขาสะอาดดว้ย และพวกเขาจะไดร้บัโทษ
อนัเจ็บแสบ” (อาล อิมรอน : 77) 

  

ذجَ ٱََتنذبهوا َجَ ٱفََ﴿ َٱَمذ ََََسَلر 
َ ورذَٱََلَقَوَ ََتنذبهوا َجَ ٱوَََ َذَث َوَ ل  ُُّ  ﴾30ََل

 [  10: احلج]

ความว่า “ดงันัน้ พวกเจา้จงปลีกตวัใหพ้น้จากความโสมมของ
เจวด็ทัง้หลาย(หมายถงึการชิริก) และจงออกห่างจากการกล่าว
ค าเท็จเถิด” (อลั-หจัญ ์: 30) 

 

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-คศูุมาต, หมายเลขหะดีษ 2416 



75 

 

ท่านนบีไดม้ีค  าชีแ้นะอย่างชดัเจนในการใหค้วามเสมอภาคระหว่าง
คู่กรณี ไม่อนุญาตใหต้ัดสินตามอารมณ์ แต่ให้ตัดสินตามบทบัญญัติของ
ศาสนา ดังท่ีท่านไดก้ล่าวว่า “ผูอ้า้งตอ้งมีหลักฐาน(พยาน/ผูร้บัรองพยาน) 
สว่นผูถ้กูกลา่วหานัน้ใหเ้ขาสาบานวา่ขอ้กลา่วหาเป็นเท็จ”1 

อลักรุอานไดเ้รียกรอ้งใหม้ีการธ ารงไวซ้ึง่ความยตุิธรรมโดยปราศจาก
การใชอ้ารมณม์าตดัสิน กลา้ยืนหยดัในสิ่งท่ีถูกตอ้งแมว้่าจะข่ืนขมก็ตาม และ
แมว้า่ตวัเองจะตอ้งเสียเปรียบก็ตาม ดงัท่ีอลัลอฮต์รสัวา่ 

َهاَيَ ۞﴿ يُّ
َ
ونهوا َََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ ذََمذيََقََو ََكه َٱب

َهَدا ََطذَقذسَ ل  ذََءََشه َ ََولَوَ َّللذ
 َ مَ َََعَ كه سذ نفه
َ
وذََأ

َ
ي ََو َلَ ٱَأ َ َٱوَََ َذلذ

َ ذَي َقَ ل  وَ ََغنذيًّاَيَكه َ َإذ ََرب
َ
َافَقذيَ َأ

وَ َّلَلَهٱفََ
َ
ذهذَما َََلَ أ وا ََفََلََب  ََهَوىَ ل َٱَتََتبذعه

َ
هوا َ َتعَ َأ ل وَ َا َۥَ وَهتَلَ َِإَو َدذ

َ
َأ

وا َتهعَ  ذَماَََك َََّلَلََٱَفَإذ َََرذضه  [  715: النساء] ﴾135َاَخبذيَ ََملهو َََتعَ َب

ความว่า “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงเป็นผู้ท่ีด  ารงไว้ซึ่งความ
ยตุิธรรม จงเป็นพยานเพ่ืออลัลอฮ ์และแมว้า่จะเป็นอนัตรายแก่
ตวัของพวกเจา้เอง หรือผูบ้งัเกิดเกลา้ทัง้สองและญาติท่ีใกลชิ้ด
ก็ตาม หากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจน อลัลอฮก์็คือผูท่ี้
พวกเจา้สมควรตอ้งตามย่ิงกว่าเขาทัง้สอง ดงันัน้จงอย่าปฏิบตัิ
ตามอารมณใ์ฝ่ต ่าในการท่ีพวกเจา้จะมีความยุติธรรม และหาก
พวกเจา้บิดเบือนหรือผินหลงัใหแ้ทจ้ริง อลัลอฮท์รงรอบรูอ้ย่าง 
ถ่ีถว้นในสิ่งท่ีพวกเจา้กระท ากนั” (อนั-นิสาอ ์: 135) 

                                      
1 ในเศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ อชั-ชะฮาดาต, บาบ มา ญาอะ ฟี อลั-บยัยินะฮ ์อะลา อลั-มุดดะอีย์, 
เลม่ 3 หนา้ 146 
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และมีรายงานในหะดีษกุดสีย ์อลัลอฮไ์ดต้รสัว่า “โอป้วงบ่าวของขา้ 
แทจ้ริงขา้หา้มการอธรรมแก่ตวัขา้เอง และขา้ก็ท าใหม้นัเป็นท่ีตอ้งหา้มแก่พวก
เจา้ดว้ย ดงันัน้สเูจา้จงอย่าไดอ้ธรรมตอ่กนั”1 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดย้ า้เตือนถึงการพิพากษาท่ี
ไม่เป็นธรรมว่า “ผูพิ้พากษามีสามประเภท สองประเภทจะไดอ้ยู่ในนรก ส่วน
อีกประเภทจะไดเ้ขา้สวนสวรรค์ คือ หนึ่ง ผูท่ี้ไดต้ดัสินผูค้นไปดว้ยความไม่รู ้
เขาจะไดอ้ยู่ในนรก และสอง ผูท่ี้ไม่มีความรูแ้ลว้ตดัสินผูอ่ื้นใหเ้สียสิทธ์ิอย่าง
ไม่เป็นธรรม เขาจะไดอ้ยู่ในนรก และสาม ผูท่ี้ไดต้ัดสินดว้ยสัจธรรม(ดว้ย
ความรูแ้ละขอ้เท็จจริง)เขาจะไดเ้ขา้สวรรค”์2 

อิสลามไดห้้ามการติดสินบน ฉ้อราษฎรบ์ังหลวง อันจะน าพาซึ่ง
ความอธรรมและลิดรอนสิทธิของผูอ้ื่น อีกทัง้ยังส่งผลกระทบต่อระบบศาล
ยุติธรรม ดังท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “อัลลอฮ์ได้
สาปแช่งคนท่ีใหส้ินบน และคนท่ีรบัสินบน และคนท่ีเป็นตวัเช่ือมระหว่างผูใ้ห้
สินบนและผูท่ี้รบัสินบน”3 

อิสลามไดห้้ามการติดสินบน ฉ้อราษฎรบ์ังหลวง อันจะน าพาซึ่ง
ความอธรรมและลิดรอนสิทธิของผูอ้ื่น อีกทัง้ยังส่งผลกระทบต่อระบบศาล
ยุติธรรม ดังท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “อัลลอฮ์ได้

                                      
1 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ อลั-บริร์, บาบ ตะหร์ีม อซั-ซุลม,์ เลม่ 8 หนา้ 17 และอะหม์ดั, อลั-มุสนดั, เล่ม 5 
หนา้ 160 
2 บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-อะหก์าม, หะดีษท่ี 1322, เลม่ 3 หนา้ 612 
3 บนัทกึโดยอะหม์ดั, อลั-มสุนดั, เลม่ 2 หนา้ 164, เลม่ 5 หนา้ 279,  อตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-อะหก์าม, หะ
ดีษท่ี 1336, เลม่ 3 หนา้ 622, อิบน ุมาญะฮ,์ กิตาบ อลั-อะหก์าม และ อดั-ดารมีิย,์ กิตาบ อลั-อกัฎยิะฮ ์
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สาปแช่งคนท่ีใหส้ินบน และคนท่ีรบัสินบน และคนท่ีเป็นตวัเช่ือมระหว่างผูใ้ห้
สินบนและผูท่ี้รบัสินบน”1 

กระบวนการพิพากษาถกูใชท้ั่วไปในสงัคมมสุลิม ในยุคสมยัท่านนบี
เองนั้นจะมีการพิจารณาคดีของผูท่ี้เป็นมุสลิมและผูท่ี้ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งความ
ยุติธรรมนั้นถือว่าเป็นสิ่งท่ีทุกคนใฝ่หา ไม่ว่าเขา้ผูน้ั้นจะเป็นมุสลิมหรือผู้ท่ี
ไมใ่ช่มสุลิมก็ตาม ดงัท่ีอลัลอฮ ์ตรสัวา่  

ذلَ َعهو َََسَم ََ﴿ َك َََكذذبَذل
َ
حَ َلهو ََأ ذلسُّ َ ل محَ ٱفَََءهوكَََجا ََفَإذ َتذ َكه

مَ بَيَ  وَ ََنهه
َ
عَ َأ

َ
َأ م  ََعنَ َرذض  َتهعَ َِإَو َهه مَ َعنَ َرذض  وكَََفَلَ َهه ُّ ََيَُضه َا ََ َ َشي 

محَ ٱفََََتََحَكمَ َِإَو َ  مبَي ََكه ذَََنهه ٱب
َ قذسَ لَ  ََّلَلََٱَإذ َََطذ ذبُّ َيه

قَ ل َٱ طذيََمه  [  46: دةئاملا] ﴾42ََسذ

ความว่า “พวกเขาชอบฟังค ามุสา ชอบกินสิ่งตอ้งหา้ม ถา้หาก
พวกเขามาหาเจ้า ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา หรือไม่ก็
หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย และถา้หากเจา้หลีกเลี่ยงพวกเขา พวก
เขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลย และหากเจ้า
ตดัสินใจ ก็จงตดัสินใจระหว่างพวกเขาดว้ยความยุติธรรม แท้
จริงอลัลอฮน์ัน้ทรงรกับรรดาผูท่ี้ยตุิธรรม” (อลั-มาอิดะฮ ์: 42)  

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม ไดต้ระหนักถึงความส าคัญ

ของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท่านไดแ้ต่งตัง้ผูพิ้พากษาและส่งไปยังหัวเมือง

                                      
1 บนัทกึโดยอะหม์ดั, อลั-มสุนดั, เลม่ 2 หนา้ 164, เลม่ 5 หนา้ 279,  อตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-อะหก์าม, หะ
ดีษท่ี 1336, เลม่ 3 หนา้ 622, อิบน ุมาญะฮ,์ กิตาบ อลั-อะหก์าม และ อดั-ดารมีิย,์ กิตาบ อลั-อกัฎยิะฮ ์
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หรือสถานท่ีอยู่ห่างไกลจากเมืองมะดีนะฮ ์ดงัท่ีท่านไดส้่งบรรดาเศาะหาบะฮ์
หลายท่านไปยังหัวเมืองต่าง ๆ เพ่ือท าหนา้ท่ีไกล่เกลี่ย พิพากษา ตดัสินคดี
ความหรือขอ้พิพาทตา่ง ๆ และท่านก็จะคอยใหค้  าแนะน าแก่พวกเขา1 

ไมม่ีอาณาเขตใดท่ีอยู่ภายใตอ้าณัติการปกครองของท่านนบี เวน้แต่
ท่านได้แต่งตั้งผู ้ท  าหน้าท่ีพิพากษาให้ความยุติธรรมแก่ชาวเมืองนั้นดว้ย 
อาจจะกล่าวไดว้่าธรรมนูญการตดัสินพิพากษาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุฉบบัหนึ่งคือ 
สารท่ีท่านอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮ ์เขียนถึงท่านอบู มูซา 
อลั-อชัอะรีย ์เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ์ถึงเรื่องการพิพากษาตดัสินคดีความ2 ซึ่งไม่
ตอ้งสงสยัเลยว่าท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ์ไดค้ัดเอามาจากค าสอนของ
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในเรื่องการพิพากษาและการใหค้วาม
เป็นธรรม3 

ไม่เป็นท่ีสงสยัเลยว่าการใชชี้วิตอย่างมีระเบียบในสงัคมหนึ่งสงัคม
ใดจะไม่เกิดขึน้นอกจากจะตอ้งมี กฎหมาย กฎระเบียบและบทบัญญัติท่ี
ชดัเจน มีความเสมอภาค มีองคก์รท่ีสามารถพึ่งพิงดา้นความยุติธรรม คอย
ปกป้องสิทธิของทุกคน มีอ  านาจบังคบัเพ่ือน าสิทธิต่าง ๆ ถูกละเมิดมอบคืน
กลบัแก่เจา้ของสิทธินัน้ หา้มปรามความอธรรมและใชก้ระบวนการยุติธรรม
เต็มรูปแบบ สิ่งเหล่านี ้จะเป็นแรงผลักท าให้สังคมเกิดความสันติสงบสุข 
ถ้วนหน้า ประชาชนย่อมจะยืนเคียงข้างระบบการปกครองท่ีผดุงรักษา 

                                      
1 อลั-มาวรัดีย,์ อะหก์าม อสั-สลุฏอนยีะฮ,์ หนา้ 67 
2 อิบน ุอลั-ก็อยยิม ไดอ้ธิบายสารของอมุรัท่ีส่งไปยงัอบู มูซา อลั-อชัอะรีย ์ในต ารา อิอฺลาม อลั-มุวกักิอีน 
อนั ร็อบบลิอาละมนี, เลม่ 1 หนา้ 86-406 จนถึง เลม่ 2 หนา้ 1-165 จ านวนมากกว่าสี่รอ้ยหนา้  
3 อิบน ุอลั-ก็อยยิม, ออิฺลาม อลั-มวุกักิอนี อนั ร็อบบลิอาละมนี, เลม่ 1 หนา้ 85-86, อลั-ฮะวารีย,์ อลั-อดิา
เราะฮ ์อลั-อศูุล วลั-อสุสุ อลั-อลิมยีะฮ,์ หนา้ 176   
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ความยตุิธรรม คอยปกปักษร์กัษาสิทธิตา่ง ๆ ท่ีพงึไดร้บั ส่งผลใหป้ระชาชนใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ประกอบสัมมาชีพท่ีถูกต้อง ปราศจากการ
เบียดเบียนลกัทรพัย ์หรือละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นทัง้ดา้นทรพัยส์ิน ศกัดิ์ศรี หรือ
ชีวิต 

ดว้ยความยุติธรรมท่ีได้รับการชี ้แนะจากพระผู้เป็นเจ้า และการ
ด าเนินการท่ีชาญฉลาด ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม ไดส้ถาปนา
สงัคมมุสลิมในเมืองมะดีนะฮแ์ละหัวเมืองต่าง ๆ ในดินแดนอาระเบียท่ีอยู่
ภายใตก้ารปกครองและการบริหารจัดการของท่าน จนกระทั่ งระบบการ
ปกครองของท่านกลายเป็นแม่บท หรือบรรทดัฐานในการปกครองอาณาจกัร
อิสลามและสงัคมมุสลิมต่อมา จะเห็นว่าทุกครัง้ท่ีมีการปฏิบัติตามแนวทาง
ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ความสงบสุข ความสนัติจะย่ิงทวี
เพ่ิมขึน้ในสังคมนั้น แต่ในทางกลับกันเมื่อห่างไกลจากแนวทางท่ีท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดว้างไว ้การละเมิดในสิทธิตา่ง ๆ ก็จะทวีคณูใน
สงัคมนัน้ดว้ย 

บรรดานกัปราชญม์สุลิมไดเ้รียบเรียงและแตง่ต าราเก่ียวกบัการเมือง
การปกครองบนฐานความยุติธรรมมากมายจนนับไม่ถ้วน 1 แต่น่าเสียดาย
เหลือเกินท่ีบรรดามสุลิมหลายคนไม่ไดใ้หค้วามสนใจหรือรบัรู ้โดยเฉพาะใน
หมู่ผู ้ปกครอง ผู้บริหาร หรือผู้กุมอ านาจในการก าหนดนโยบายบริหาร
ประเทศ ท่ีไม่แยแสและใส่ใจกับเรื่องนี ้พวกเขาจึงเสียหายเอง และยังท าให้
เกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่นอีกดว้ย 

 

                                      
1 โปรดดใูนหนงัสือ มนิ อศูุล อลั-ฟิกรฺ อสั-สยิาสยี ์อลั-อสิลามยี ์โดย มหุมัมดั ฟัตฮีย ์อษุมาน 
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มาตรการความปลอดภยัและสนัติสขุ 

การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
ย่ิงยวดส าหรบัมนุษยท์ุกคน เป็นปัจจยัท่ีขาดไม่ไดข้องทุกสงัคมมนุษย ์ครัง้ท่ี
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนั้น 
ดินแดนอาหรบัอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายไรข่ื้อแป ปราศจากความปลอดภยั
ในชีวิต ผู้ท่ีมีอ  านาจในสังคมข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอ ความระส ่าระสายได้
แพร่กระจายทุกหย่อมหญา้จนผูค้นไม่กลา้ท่ีจะสญัจรเดินทางไปไหนมาไหน
เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภยัของชีวิต นอกจากจะตอ้งมีกองก าลงัคุม้กัน
หรือมีพันธมิตรคอยระแวดระวังภัยใหก้ันและกัน ในสมัยนั้นยังไม่มีระบบ 
การปกครอง กฎหมาย หรือระเบียบในการคุม้ครองสิทธิของผูค้นเพ่ือไม่ให้
ละเมิดตอ่กนั 

น่ีคือการรวมกันระหว่าง มาตรการยับยั้งอาชญากรรม การลงโทษ
อาชญากร พิทักษ์รักษาสิทธ์ิต่าง ๆ  จัดระบบความยุติธรรม และกระจาย
ความปลอดภัยให้ทั่ วถึง น่ีคือความต้องการสูงสุดของมนุษย์เป็นอันดับ
รองลงมาจากศาสนาและหลกัศรทัธา ซึง่มาพรอ้มกบัการแสวงหาปัจจยัยงัชีพ 
ทัง้หมดนีถ้กูกลา่วรวมไวอ้ย่างลุม่ลกึอศัจรรยม์าก ในโองการท่ีวา่ 

وا ََيعَ فَلَ َ﴿ ََٱََذاَه َََرَبََبهده طَ ََّلذيَ ٱ3ََتذَيَ ل 
َ
مأ ذ ََعَمهه وعَ َم  َجه

م ذ َ ََوَءاَمَنهه  [  4-1: قريش﴾ ]4ََف ََخوَ َم 

ความว่า “ดังนั้น พวกเขาจงเคารพภักดีพระผู้อภิบาลของ
กะอฺบะฮ(์บา้นของอลัลอฮ)์นีเ้ถิด ผูท้รงใหอ้าหารแก่พวกเขาจน
รอดพ้นจากความหิว และให้พวกเขาปลอดภัยจากความ
หวาดกลวั” (กรุอ็ยช ์: 3-4)  
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น่ีคือการรวมกนัระหว่างเตาฮีด/ศรทัธา ริซกี/ปัจจัยยงัชีพ และความ

ปลอดภัย ซึ่งถูกเรียบเรียงไวอ้ย่างล า้ลึกในพระด ารัสของพระเจา้ อีกทั้งยัง
เช่ือมโยงกับกะอฺบะฮท่ี์เป็นบา้นของอัลลอฮแ์ละเป็นกิบละฮข์องชาวมุสลิม  
มีนยับ่งชีท้ัง้ในเรื่องสถานท่ี ระบบ และศาสนาในคราวเดียวกนั  

อัลกุรอานได้ประทานโองการลงมาเพ่ือเตือนสติมวลมนุษย์ให้
ตระหนกัถงึความส าคญัของความปลอดภยัโดยไดก้ล่าวคู่กบัการไดร้บัปัจจยั
ยงัชีพ ดงัท่ีพระองคอ์ลัลอฮต์รสัวา่ 

طَ ََّلذيَ ٱَ﴿
َ
مأ ذ ََعَمهه وعَ َم  مَجه ذ َ ََوَءاَمَنهه : قريش] ﴾4ََف ََخوَ َم 

4  ] 

ความว่า “พระองค์ผู ้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจาก 
ความหิว และทรงใหค้วามปลอดภยัแก่พวกเขาใหพ้น้จากความ
หวาดกลวั” (กรุอ็ยช ์: 4) 
 

مَ ََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَّلَلَهٱَوََعدََ﴿ َتذَلذَح َلَص َٱَوََعمذلهوا ََمذنكه
مَ تَخَ لَيَسَ  ََلذَفَنهه َٱَفذ

َ َۡرل  َلذهذمَ َقبَ َمذ ََّلذي ََٱَلََفََتخَ سَ ٱََكَماَضذ
ذَنََ مَ ََوََلهَمك  مَهَلَهه مَ َتََضَ رَ ٱََّلذيٱَدذيَنهه مَلَهه ََلَهه ذ ذَََوََلهَبد  َدَذَبعَ َ َ م 

مَ َفذهذمَ َخوَ 
َ
ََيعَ َا َنَ أ ونَنذ َذََلََبهده هش  و ََي ََوُكه ََبذ َدَََبعَ ََكَفرََََوَم َا ََ َ َشي 

ذَكََذ َ َلَ َل و 
ه
مَهَئذَكَفَأ و َََف َلَ ٱَهه قه  [  55: انلور] ﴾55ََسذ

ความว่า “อลัลอฮท์รงสญัญากบับรรดาผูศ้รทัธาในหมู่พวกเจา้ 
และบรรดาผูก้ระท าความดีทัง้หลายว่า แน่นอนพระองคจ์ะทรง
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ใหพ้วกเขาเป็นตวัแทนสืบช่วงในแผ่นดิน เสมือนดงัท่ีพระองค์
ทรงใหบ้รรดาชนก่อนพวกเขาเป็นตวัแทนสืบช่วงมาก่อนแลว้ 
และพระองค์จะทรงท าให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ 
โปรดปราน เป็นท่ีมั่นคง เป็นเกียรติแก่พวกเขา และแน่นอน
พระองคจ์ะทรงเปลี่ยนแปลงใหพ้วกเขาไดร้ับความปลอดภัย 
หลงัจากท่ีพวกเขาเคยมีความกลวั โดยท่ีพวกเขาจะเคารพภกัดี
ต่อขา้ ไม่ตัง้ภาคีอื่นใดต่อขา้ และผูใ้ดท่ีปฏิเสธศรทัธาหลงัจาก
นัน้ ชนเหลา่นัน้พวกเขาคือผูฝ่้าฝืน” (อนั-นรู : 55) 

 

مَ بَيَ ََناوََجَعلَ َ﴿ ََََنهه َرىل َٱََوبَي  َٱَقه َةَ هذرَََظ ََىقهرَ َفذيَهاََناَروُكَ َب ََلَتذ
َ َٱَفذيَهاَنَاَوقََدرَ  وا ََلَسي  يه َََفذيَهاَسذ يَاًماَََلَالذ

َ
أ سب] ﴾18َََءامذنذيََََوأ

 :75  ] 

ความว่า “ระหว่างพวกเขาและระหว่างหวัเมืองต่าง ๆ ซึ่งเราได้
ใหค้วามจ าเริญในนัน้ เราไดบ้ังเกิดใหม้ีหัวเมืองท่ีเด่นชัด และ
เราได้ก าหนดการเดินทางไว้ในนั้น พวกเจ้าจงเดินทางไป
ตามนัน้เถิด ทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างปลอดภยั” (สะบะอ ์: 
18)  

 
َ َءاَي ََفذيهذََ﴿ ذَن ََته َا ََءامذنَ َََك َََۥَدَخلَهَهََوَم َهذيَمَ َر َإذب َََمَقامَهَتَ َبي 

ذَ َ َََوّللذ َٱَََعَ ََٱَحذجَََُّلَاسذ ََوَم ََسبذيل  ََهذَإذََلَ ََتَطاعََسَ ٱََم َذَتَذيَ ل 
َيَّلَلََٱَفَإذ ََََكَفرََ َٱََع َذََغنذ

 [  91: عمران لآ] ﴾97ََلَمذيَََع َل 
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ความวา่ “ในบา้น(มสัยิดหะรอม)นัน้มีหลายสญัญาณท่ีชดัแจง้ 
สว่นหนึ่งคือมะกอมอิบรอฮีม และผูใ้ดไดเ้ขา้ไปในบา้นนัน้เขาก็
จะเป็นผูท่ี้ปลอดภยั และสิทธิของอลัลอฮท่ี์มนษุยต์อ้งปฏิบตัินัน้
คือการมุ่งสู่บา้นหลงันัน้ ส  าหรบัผูท่ี้มีความสามารถหาทางไป
ได ้และผูใ้ดปฏิเสธ แท้จริง อัลลอฮ์ก็ทรงมั่งมีโดยไม่ตอ้งพึ่ง
สรรพสิ่งทัง้หลายแตอ่ย่างใด” (อาล อิมรอน : 97) 
 

ذَََهذيمَهَر َإذب ََََقاَلَََِإَوذَ ََ﴿ ََٱَََذاَه ََََعل َجَ ٱَََرب  َنهبَ جَ ٱوََََاَءامذنَ َََلََل  ََََنذ ََوَبنذ
 
َ
َٱَبهدَََنعَ َأ

َ  [  15: براهيمإ] ﴾35َََنامََص َل 

ความว่า “และจงร  าลึกเมื่ออิบรอฮีมกล่าวว่า โอ ้พระเจา้ของ 
ขา้พระองค ์ขอพระองคท์รงใหเ้มืองนี ้(มกักะฮ)์เป็นท่ีปลอดภยั 
และทรงปกป้องให้ข้าพระองคแ์ละลูกหลานของข้าพระองค์
ห่างไกลพน้จากการบชูาเจวด็” (อิบรอฮีม : 35) 
 
ซึง่มีนยัดงัท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวถงึวา่ 

ََٱََناَجَعلَ َِإَوذَ َ﴿ َََمَثابَةَ ََتَيَ ل  ذلَناسذ مَ َل 
َ
وا َٱوَََانَ َوأ ََمَقامَذَمذ َََتذذه

ََر َإذب َ  ََمَََۧهذ
َصل   ََر َإذب ََإذَلَ َنَا َوََعهذدَ َمه  َعذيَلََم َِإَوسَ َمَََۧهذ

َ
ذَراَأ ََبَي َََطه  َتذ

ذلَطا َ ذفذيََل َكعَذٱوَََكذفذيَََع َلَ ٱوَََئ ودذَٱَلرُّ جه  [  765: بلقرةا] ﴾125ََلسُّ

ความว่า “และจงร  าลึกถึงขณะท่ีเราไดใ้ห้บา้นหลังนั้นเป็นท่ี
กลับมาส าหรับมนุษย์ และเป็นท่ีปลอดภัยพวกเจา้จงยึดเอา 
มะกอมของอิบรอฮีมเป็นท่ีละหมาดเถิด เราได้สั่ งเสียแก่ 
อิบรอฮีมและอิสมาอีลว่า เจา้ทั้งสองจงท าความสะอาดบา้น
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ของขา้ เพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่บรรดาผูท้  าการเฏาะวาฟ
(เวียนรอบกะอฺบะฮ)์ บรรดาผูท้  าการอิอฺติกาฟ(พ านัก) บรรดา 
ผูท่ี้ท ารุกอฺู(โคง้ค านบั)และสญุดู(กม้กราบ)” (อลั-บะเกาะเราะฮ ์
: 125) 
 
และพระองคต์รสัวา่ 

وَ يَلَ ََولَمَ ََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَ﴿  مإذيَم ََا َبذسه لَ ََنهه ذظه َلَ َمَ ب و 
ه
مَهَئذَكَأ َٱَلَهه

َ َ َهمَ ل 
م هَ ََوهه و ََمُّ  [  56: نعاماأل] ﴾82َََتده

ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาท่ีมิได้ให้การศรัทธาของพวกเขา
ปะปนกบัการอธรรมนัน้ ชนเหลา่นีแ้หละพวกเขาจะไดร้บัความ
ปลอดภยั และพวกเขาคือผูท่ี้ไดร้บัทางน า” (อลั-อนัอาม : 82) 

 
และอัลลอฮ์ได้ชี ้แจงในชีวประวัติบรรดาศาสนทูตก่อน  ๆ ถึง

ความส าคญัของความปลอดภัยในชีวิต ดงัเช่น พระองค์กล่าวถึงประชาชาติ
ของนบีศอลิหว์า่ 

﴿َََ تهَت 
َ
و ََأ ََوُكه َنا ََه َََماَفذ  [  742:  الشعراء] ﴾146َََءامذنذيَََهه

ความว่า “พวกเจา้คิดว่าจะถูกปล่อยใหอ้ยู่อย่างสงบปลอดภัย 
ณ ท่ีนีห้รือ?” (อชั-ชอุะรออ ์: 146) 

 
และกลา่วถงึบา้นเมืองและประชาชาติทั่วไปวา่ 

مذ َََ﴿ 
َ
فَأ
َ
هَ َأ

َ
َرىَ ل َٱَلهَأ  َقه

َ
ََأ

 
ميَأ ََتذَيهه

 
َنابَأ مَ َاتَ بََي ََسه و ََنَا َََوهه ذمه 97ََئ

وََ
َ
مذ َََأ

َ
هَ َأ

َ
َرىَ لَ ٱَلهَأ  َقه

َ
ََأ

 
ميَأ ََتذيَهه

 
َنابَأ ََسه ح  مَ َضه 98َََعبهو ََيَلَ َوَهه
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مذنهوا َ
َ
فَأ
َ
ََفََلََّلَلذ َٱَرَََمكَ َأ

 
و َََخ َل َٱَمَهَقوَ لَ ٱَإذَلََّلَلذَٱَرَََمكَ ََم َهيَأ ه َِسذ

 [  99-91: عرافاأل] ﴾99

ความว่า “แลว้ชาวเมืองนัน้รูส้ึกว่าตนจะปลอดภยักระนัน้หรือ 
ในการท่ีบทลงโทษของเราจะมายังพวกเขาในเวลากลางคืน
ขณะท่ีพวกเขานอนหลับอยู่   และชาวเมืองนั้น รู ้สึกว่าตน
ปลอดภัยกระนั้นหรือ ในการท่ีบทลงโทษของเราจะมายัง 
พวกเขาในเวลาสายขณะท่ีพวกเขาก าลงัเล่นสนุกสนานกันอยู่  
พวกเขาคิดว่าปลอดภยัจากอบุายของอลัลอฮก์ระนัน้หรือ ไม่มี
ใครท่ีมั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮ์ได้
นอกจากกลุม่ชนท่ีขาดทนุเท่านัน้” (อลั-อะอฺรอ็ฟ : 97-99) 

 

َبَََ﴿ َََّلَلَهٱَََوَِضَ َََكََََيةَ َقرَ َََمَثل  طَ َََءامذَنةَ ََنَت  ََََمئذَنةَ مُّ
 
َهارذزَ ََتذيَهايَأ َقه

ذ ََاَرَغدَ  َذََم 
ََََمََك َ ََكه  نَ َََفَكَفَرت 

َ
مَذبذأ َذ َََّلَلذَٱََعه

َ
َاَسَََّلَلَهٱَََقَهاَفأ َلذ

َهٱ َوَ ل ََٱوَََوعَذل  ذَماَفذ ََََكنهوا ََب  [  776: انلحل] ﴾112َََنعهو ََيَص 

ความว่า “และอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ด้วยเมืองหนึ่ ง ท่ี
ปลอดภัยและสงบ ปัจจัยยัง ชีพของมัน ก็มีพร้อมอย่าง 
อดุมสมบูรณท์ุกแห่งหน แลว้ชาวเมืองก็ปฏิเสธต่อความโปรด
ปรานของอลัลอฮ ์ดงันัน้ อลัลอฮจ์งึทรงใหพ้วกเขาลิม้ความรูส้กึ
แห่งความหิวและความกลวั เป็นผลตอบแทนตามท่ีพวกเขาได้
เคยกระท าไว”้ (อนั-นะหล์ฺ : 112) 
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ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแ้จ้งข่าวดีให้แก่บรรดา 
เศาะหาบะฮ ์เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุม หลายครัง้ว่าอิสลามจะน าความปลอดภัย
ในชีวิตมาให ้เช่น วจนะของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีกล่าวแก่ 
อะดีย ์บิน หาติม เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ์ว่า “ขอสาบานดว้ยพระนามแห่งอลัลอฮ ์
ใกลถ้ึงเวลาท่ีพวกท่านจะไดยิ้นข่าวคราวผูห้ญิงคนหนึ่งข่ีอูฐของนางเองตัว 
คนเดี ยว เดินทางมาเ ย่ี ยมบัยตุลลอ ฮ์(นครมักกะฮ์)  โดยนางไม่มี 
ความหวาดกลวัต่อสิ่งใดเลยนอกจากอลัลอฮเ์ท่านัน้”1 ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮ ุ
อะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วอีกวา่ “ขอสาบานดว้ยพระนามแห่งอลัลอฮ ์พระองคจ์ะ
ท าให้งานชิ้นนี ้(ศาสนาอิสลาม)สมบูรณ์อย่างแน่นอน จนผู้ขับข่ีพาหนะ
สามารถเดินทางระหว่าง ศ็อนอาอ์ จนถึง หัฎเราะเมาต์ โดยเขาไม่มี 
ความหวาดกลวัตอ่สิ่งใดเลยนอกจากอลัลอฮ ์และกงัวลเพียงแค่ว่าหมาป่าจะ
ท ารา้ยแพะของเขาเท่านัน้เอง แต่พวกท่านกลบัรีบรอ้นเกินไปท่ีอยากจะเห็น
ชยัชนะ”2 

ความปลอดภยัและความสงบสขุในสงัคมถือเป็นเป้าหมายหลกัของ
ศาสนาอิสลาม ดังนั้นอิสลามจึงต่อต้านการกระท าอันน าไปสู่การสร้าง  
ความหวาดกลวั ดว้ยเหตุนี ้จุดประสงคห์ลกัประการหนึ่งท่ีส  าคญัของอ านาจ
ในการปกครองของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั นั้น คือการสรา้ง
ความปลอดภยัใหเ้กิดขึน้ในสงัคมอย่างแทจ้ริง 

                                      
1 อฏั-เฏาะบะรีย,์ อตั-ตารีค, เลม่ 3 หนา้ 150 , อิบน ุอบี ชยับะฮ,์ อลั-มะฆอซ,ี หนา้ 142, อิบน ุฮิชาม, อสั-
สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 4 หนา้ 581 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-มะฆอซี, บาบ มา ละกิยะ อนั-นะบีย์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั วะ 
อศัหาบฮุ ์มนิ อลั-มชุริกีน ฟี มกักะฮ,์ เลม่ 5 หนา้ 238 
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดพู้ดเนน้ย า้ตามวาระต่าง ๆ 
มากมายในประเดน็การสรา้งความสงบสขุระหว่างหมู่มนุษย ์ดว้ยการประกนั
ความปลอดภยัและไม่ละเมิดต่อกนั ส่วนหนึ่งจากคฏุบะฮว์นัอะเราะฟะฮใ์น
หจัญอ์ าลาของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีเรารูก้ันดี ท่านนบีได้
กล่าวถามเศาะหาบะฮว์่า เดือนใดเล่าท่ีพวกท่านรูว้่าเป็นท่ีตอ้งหา้มและมี
เกียรติมากท่ีสุด? พวกเขากล่าวว่า คือเดือนท่ีเราก าลังอยู่นี ้ท่านกล่าวว่า 
เมืองใดท่ีพวกท่านรูว้า่เป็นท่ีตอ้งหา้มและมีเกียรติมากท่ีสดุ? พวกเขากล่าวว่า 
คือเมืองมกักะฮท่ี์เราก าลงัอยู่ในขณะนี ้ท่านกลา่ววา่ วนัใดท่ีพวกท่านรูว้่าเป็น
ท่ีตอ้งหา้มและมีเกียรติมากท่ีสุด? พวกเขาตอบว่า คือวนันี(้วนัอะเราะฟะฮ)์ 
ท่านนบีจึงกล่าวว่า “แทจ้ริง อลัลอฮผ์ูท้รงจ าเริญและสูงส่งไดท้  าใหเ้ลือดเนือ้ 
ทรัพย์สิน และเกียรติศักดิ์ศรีของพวกท่านเป็นสิ่งต้องห้ามแก่พวกท่าน 
นอกจากดว้ยความชอบธรรมเท่านัน้ ดงัท่ีตอ้งหา้มแก่พวกท่านในวนันี ้เดือนนี ้
และเมืองนี ้โอท้่านทัง้หลาย ฉันไดเ้ผยแพร่จนชดัแจง้แลว้หรือไม่? (สามครัง้) 
ทกุครัง้พวกเขาจะตอบว่า ใช่แลว้ ท่านนบีกล่าวว่า “หายนะแน่ อย่าเลย พวก
ท่านอย่ากลบัไปเป็นผูป้ฏิเสธศรทัธาหลงัจากฉัน โดยท่ีพวกท่านบางส่วนต่อสู้
กนัเองกบัคนอีกบางสว่น”1 

และท่านได้เน้นย า้ถึงความส าคัญของความปลอดภัยในชีวิตว่า 
“บคุคลใดในหมูพ่วกท่านท่ีตื่นมายามเชา้ดว้ยสภาพท่ีปลอดภยัในบา้นของตน 
มีสุขภาพดี มีอาหารเพียงพอตลอดวนั นั่นเท่ากับว่าเขาไดค้รอบครองโลกนี้

                                      
1 จากบนัทกึของอลั-บุคอรีย ์กิตาบ อลั-หุดูด, หมายเลข 6785 และอิบน ุหซัม,์ อลั-มุหลัลา, กิตาบ อลั-
หจัญ์, เลม่ 4 หนา้ 84 
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ทัง้หมดแลว้”1 และท่านยังกล่าวว่า “ไม่อนุญาตแก่มุสลิมคนใดท่ีจะท าให้
มสุลิมดว้ยกนัเกิดความหวาดกลวั”2 ในจ านวนดอุาอข์องท่านก็คือ “โออ้ลัลอฮ ์
ขอพระองคท์รงปกปิดสิ่งพงึสงวนของเรา(หรือความบกพรอ่งของเรา) และทรง
ใหค้วามปลอดภยัแก่ความหวาดกลวัของเราดว้ยเถิด”3 

รฐัอิสลามแห่งมะดีนะฮไ์ดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างดี ในการกระจายความ
ปลอดภัยและความสงบสุขระหว่างมวลมนุษย์4 ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมและ
ต่างศาสนิก และนั่นคือเสาหลกัของพันธสญัญาแห่งเมืองมะดีนะฮร์ะหว่าง
ท่านนบีกบัผูอ้าศยัทกุคนรวมถงึเผ่าตา่ง ๆ ในมะดีนะฮด์ว้ย ทุกคนตอ้งร่วมกนั
ปกป้องภัยจากภายนอก กระจายความสงบสุขให้ทั่ วมะดีนะฮ์ และไม่
สนบัสนุนแก่ผูท่ี้เป็นเหตทุ าใหเ้กิดความหวาดกลวั อนัไดแ้ก่พวกท่ีก่อจลาจล
หรือสรา้งความวุน่วายและคนอื่น ๆ5 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ติดตามดูแลเรื่องความ
ปลอดภยัในเมืองมะดีนะฮแ์ละความสงบสขุแก่ผูอ้าศยัและผูม้าเยือนดว้ยตวั
ของท่านเอง และด าเนินการลงโทษตามบทบญัญัติของศาสนาแก่อาชญากร
ท่ีก่อความเสียหายบนแผ่นดิน ผูน้องเลือดคนอื่น ท าลายความปลอดภยัและ
ความสงบสขุของมนษุย ์ดงัท่ีท่านไดล้งโทษคนกลุม่หนึ่งจากเผ่าอรุ็อยนะฮ ์ใน
เศาะฮีหอ์ลั-บคุอรียท์่านไดต้ัง้ช่ือภาคหนึ่งไวว้่า “ภาคว่าดว้ยการลงโทษต่าง ๆ 

                                      
1 บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อซั-ซุฮด,์ หมายเลข 2346 เลม่ 4 หนา้ 574 
2 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั เลม่ 5 หนา้ 262 
3 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั เลม่ 2 หนา้ 25 
4 ศกึษาประเดน็นีเ้พิ่มเตมิไดจ้าก ดร.อบัดลุลอฮ ์อตั-ตรุกีย,์ อลั-อมัน ์ฟี หะยาต อนั-นาส วะ อะฮมัมยิะตุฮู 
ฟี อลั-อสิลาม, กระทรวงกิจการอิสลาม กรุงรยิาด, ฮ.ศ. 1417 
5 ด ูอบัดลุอะซีซ อลั-อมุะรีย,์ เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตะมะ อนั-นะบียีน ดีน วะ เดาละฮ์, (มุอาฮาดะฮ์ อลั-
มะดนีะฮ)์, ภาคท่ี 3, หนา้ 551 
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และสิ่งพงึระวงัในการลงโทษ”1 ซึ่งท่านไดร้วบรวมบทต่าง ๆ ไวห้ลายตอนเช่น 
“บทว่าดว้ยการลงโทษแก่คนท่ีมีตระกูลสงูส่งและคนท่ีต ่าตอ้ย”2 และ “บทว่า
ดว้ยการไมส่นบัสนนุใหม้ีการรอ้งขอความช่วยเหลือในบทลงโทษ เมื่อเรื่องถึง
ไปยังผู้พิพากษาแล้ว”3 ท่านได้รายงานหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮ์ว่า 
“แทจ้ริงเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งจากเผ่า มคัซูม ท่ีลกัขโมยท าใหพ้วกกุร็อยช์
มีความกงัวล พวกเขากล่าวว่า ใครจะไปพูดกับท่านนบีเพ่ือขอไถ่โทษ? พวก
เขากล่าวว่า คงไม่มีใครกลา้นอกจากอุสามะฮ ์บิน ซัยด ์ผูเ้ป็นท่ีรักของนบี
เท่านั้น แล้วอุสามะฮ์ก็ได้ไปพูดกับท่านนบี ท่านจึงกล่าวกับเขาว่า “โอ ้
อุสามะฮเ์อ๋ย ท่านจะรอ้งขออุทธรณ์ในบทลงโทษของอัลลอฮก์ระนัน้หรือ?” 
จากนัน้ท่านยืนขึน้แลว้พูดว่า “แทจ้ริงแลว้ ผูค้นก่อนหนา้พวกท่านไดห้ายนะ
มาก่อนแลว้ เมื่อผูท่ี้มีตระกูลในหมู่พวกเขาขโมยพวกเขาก็ปล่อย และเมื่อคน
ต ่าตอ้ยขโมยพวกเขาก็ลงโทษ ขอสาบานต่ออลัลอฮ ์ถา้หากว่าฟาฏิมะฮ ์บุตรี
ของมหุมัมดัลกัขโมย ฉนัก็จะตดัมือของเธออย่างแน่นอน”4 

อลั-บุคอรียไ์ดน้  าโองการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัมือขโมยมาตัง้เป็นช่ือ
บทหนึ่งในต าราของท่าน5 นั่นคือโองการท่ีวา่  

وَ قَ ٱفَََلَسارذقَةَهٱوَََلَسارذقهَٱوََ﴿ ي ََا ََطعه
َ
َماأ َيهه ا ََدذ َُ ذَماََء ََج َنََك َََكَسَباَب َل 

ذ ََ َُ َّلَلَهٱوَََّلَلذ َٱَم   [15: املائدة﴾ ]38ََحكذيمَ ََعُذي

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์เลม่ 8 หนา้ 13 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์เลม่ 8 หนา้ 16 
3 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์เลม่ 8 หนา้ 16 
4 บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-หดูุด, บาบ อกิอมะฮ ์อลั-หดัด ์อะลา อลั-ชะรีฟ วะ อลั-วะฎีอฺ, เล่ม 8 
หนา้ 16 
5 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-หดูุด, บาบ 13, เลม่ 8 หนา้ 16 
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ความว่า “ส  าหรับชายและหญิงท่ีขโมยนั้น พวกเจา้จงตัดมือ
ของเขา เป็นผลตอบแทนในสิ่ งท่ีทั้งสองได้ก่อไว้ เพ่ือเป็น
เ ย่ียงอย่างการลงโทษจากอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์นั้นทรง 
เดชานภุาพ ทรงปรีชาญาณ” (อลั-มาอิดะฮ ์: 38-39) 
 

และท่านนบีเคยตัดมือของขโมยหญิงจากเผ่ามัคซูม สถานะทาง
สังคมของนางและการร้องขอของอุสามะฮ์รวมทั้งผู ้มีเกียรติชาวมักกะฮ ์
คนอื่น ๆ ก็ไม่สามารถยับยัง้ท่านจากการลงโทษนางได ้และยงัปรากฏอีกว่า
ในชีวิตของท่านนัน้ ท่านเคยลงโทษดว้ยการตดัมือขโมยมากกวา่หนึ่งครัง้1  

บทลงโทษของการขโมยนั้นมีบทบาทส าคัญในความปลอดภัย
เก่ียวกบัทรพัยส์ิน และยงัมีบทบาทท าใหโ้จรลกัขโมยเกิดความกลวั จนกระทั่ง
การขโมยลดลงและเกือบจะไม่มีเลยในสมยัของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั  

ไม่มีข้อกังขาเลยว่าเมืองใดและสังคมใดในโลกนี้ท่ีด  าเนินการ
บทลงโทษการขโมย ปัญหานีก้็ย่อมจะลดลง และผูค้นจะมีความปลอดภยัใน
ทรพัยส์ิน  

เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า แทจ้ริงการลงโทษโดยการชดใชด้ว้ยชีวิตนั้น
ยบัยัง้มิใหผู้ค้นคิดในเรื่องฆาตกรรมและหลั่งเลือดผูอ้ื่น เมื่อรูว้่าเลือดเนือ้ของ
พวกเขาถูกคาดโทษไว ้และพวกเขาจะตอ้งชดใช้ดว้ยชีวิต หากท าเช่นนั้น 
ดงันัน้ จากจดุนีจ้ะเห็นวา่บทลงโทษ กศิอศ หรือการชดใชด้ว้ยชีวิตนัน้ เนือ้แท้

                                      
1 ด ูเศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย ์เลม่ 8 หนา้ 15-18 
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ของมนัคือการพิทกัษ์เลือดเนือ้และชีวิตของมนุษยน์ั่นเอง ดงัท่ีพระองคก์ล่าว
วา่ 

مَ َ﴿ َََولَكه َل َٱَفذ ََيَ َة ََحَيوَ َقذَصاصذ لذ و 
ه
َٱَأ

َ مَ َبَذَب َلَ ل  و َََلََعَلكه ََتَتقه
 [  719: ابلقرة﴾ ]179َ

ความว่า “และในการประหารฆาตกรให้ตายตามนั้นคือการ
ธ ารงไวซ้ึง่ชีวิตส าหรบัพวกเจา้ โอผู้ม้ีสติปัญญาทัง้หลาย เพ่ือว่า
พวกเจา้จะไดย้ าเกรง” (อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 179) 

 
และพระองคไ์ดก้ลา่วถงึโทษของการปลน้สะดมวา่  

ا ََجَزَ َإذَنَماَ﴿ َارذبهو ََََّلذي ََٱَؤه وَلَهَّلَلََٱَيه ََ َََعوَ َويَسَ َۥَورَسه َفذ
َٱ
َ َۡرل   َفََساًداَضذ

َ
َقَتلهوَ َأ وَ َا َيه

َ
وَ َا َيهَصَلبهوَ َأ

َ
ي ََتهَقَطعَََأ

َ
يهذمَ أ رَ َدذ

َ
مَوأ لههه َجه

ذ َ  َل ََم  َخذ وَ َف 
َ
َٱَمذ َََا َيهنَفوَ َأ

َ َ ۡرل  ذَكََذ ََضذ مَ َل َُ َلَهه ََيَ خذ نَ ٱَفذ مَ ََيا َلُّ ََولَهه
َ َرةذَٓأۡلٱَفذ يمَ ََعَذاب ََخذ  َلَذَقبَ َمذ َتَابهوا َََّلذي ََٱَإذَل33ََََعظذ

َ
َأ

وا ََتقَ  ره َ َعلَيَ َدذ وَ عَ ٱفَََهذم   َََا َلَمه
َ
ور ََّلَلََٱَأ يمَ ََغفه : املائدة﴾ ]34ََرَحذ

11-14  ] 

ความว่า “แท้จริง  บรรดาผู้ท่ีท  าสงครามกับอัลลอฮ์และ 
ศาสนทูตของพระองค ์และพยายามบ่อนท าลายในแผ่นดินนัน้
(โดยการฆ่าผูอ้ื่นและปลน้สะดม) ผลตอบแทนของพวกเขาก็คือ
ตอ้งถูกประหาร หรือถูกตรงึบนไมก้างเขน หรือมือและเทา้ของ
พวกเขาตอ้งถูกตัดสลับขา้ง หรือถูกเนรเทศออกไปจากเมือง 
นั่นเป็นความอปัยศแก่พวกเขาในโลกนี ้และพวกเขาจะไดร้ับ
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การลงโทษอนัใหญ่หลวงในปรโลกนอกจากบรรดาผูท่ี้ส  านึกผิด
กลบัเนือ้กลบัตวัก่อนท่ีพวกเจา้จะจับตวัพวกเขาได ้พึงรูเ้ถิดว่า 
แทจ้ริงอลัลอฮท์รงอภยัและทรงเมตตาย่ิง” (อลั-มาอิดะฮ ์33-
34) 

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รูด้ีว่ามนุษย์ตอ้งการความ

ปลอดภัย ไม่ตอ้งการความหวาดกลัว ท่านจึงประกันใหค้วามปลอดภัยแก่
บรรดาศตัรูของท่านในมกักะฮ ์ขณะท่ีท่านท าการพิชิตมกักะฮ ์โดยประกาศว่า 
“บคุคลใดเขา้ไปอยู่ในบา้นของอบ ูสฟุยานเขาจะปลอดภยั บุคคลใดปิดประตู
บา้นของเขาเองเขาก็จะปลอดภยั และบคุคลใดเขา้ไปในมสัยิดอลั-หะรอมเขา
ก็จะปลอดภยั1 

ท่านใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัในชีวิต ดว้ยเหตนีุ ้สิ่งแรก ๆ ท่ี
ท่านไดย้ า้เตือนนกัหนาหลงัจากการพิชิตมกักะฮแ์ลว้ก็คือหา้มการหลั่งเลือด2 

 

การปลกูฝังมารยาทและจริยธรรมทางสงัคม3 

แทจ้ริงแลว้ ในภาพรวมของสงัคมมนษุยแ์ละโดยเฉพาะสงัคมอาหรบั
ในยคุนัน้ มีความเสื่อมเสียดา้นจริยธรรม ใหร้า้ยและเหยียดหยามกนัและกนั1 

                                      
1 ด ูอบัดลุอะซีซ อลั-อุมะรีย,์ เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตะมะ อนั-นะบียีน ดีน วะ เดาละฮ์, (ฟัตห ์มกักะฮ)์, 
ภาคท่ี 3, หนา้ 797 
2 ด ูอิบน ุฮิชาม, อสั-สเีราะฮ ์อนั-นะบะวยีะฮ,์ เลม่ 4 หนา้ 415 
3 ต าราท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องนีน่้าจะเป็นเศาะฮีห์ อัล-บุคอรีย ์ใน กิตาบ อลั-อะดบั หลาย ๆ บาบ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมารยาท การสมัพนัธเ์ครือญาติ การผ่อนปรน การปฏิสมัพนัธก์ับเพ่ือนบา้น คนจน และเครือ
ญาต ิและอ่ืน ๆ ซึง่มีมากกว่า 128 บาบ ด ูเลม่ 7 หนา้ 68-125   
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ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึใชค้วามพยายามอย่างเต็มก าลงัเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสงัคมมกักะฮด์ว้ยความพยายามของท่านในการเผยแผ่อิสลาม
และสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอิสลาม อาทิ บทบัญญัติศาสนา การปลูกฝัง
จริยธรรม ความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย ์และไมตรีท่ีแนบแน่นของสมาชิกใน
สงัคมโดยรวม เริ่มตน้จากญาติใกลชิ้ด พ่อ และลกู ๆ ดว้ยการเช่ือมโยงท่ีสอด
ประสานเขา้ดว้ยกันระหว่างศาสนา สงัคม และจริยธรรม  ชาวกุร็อยชเ์คย
ต่อตา้นอย่างหนกัและกีดขวางมิให้ท่านนบีท าการเผยแพร่ ต่อสูก้บัท่านและ
ยังท ารา้ยบรรดาสาวกของท่าน ท าใหต้อ้งหาสถานท่ีใหม่ เพ่ือสรา้งสังคม
มสุลิมท่ีมีความโดดเดน่เรื่องจรรยามารยาทและความสมคัรสมานสามคัคี นั่น
ก็คือการฮิจญเ์ราะฮ/์อพยพไปยงัมะดีนะฮ ์และเริ่มสรา้งสงัคมมสุลิมท่ีมีความ
ปลอดภยั ชาวมสุลิมมกักะฮต์่างก็อพยพไปยงัมะดีนะฮแ์ละไดร้บัการตอ้นรบั
อย่างดี พวกเขาไดเ้ป็นพ่ีเป็นนอ้งกับชาวมะดีนะฮ ์ก่อให้เกิดระบบการผูก
ความเป็นพ่ีนอ้งระหวา่งกนั ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคณุค่าทางสงัคมอนับริสทุธ์ิและ
เป่ียมดว้ยไมตรี ดงัท่ีอลัลอฮต์รสัไวว้า่ 

َذٱوَََارََلََٱََتَبوَءهوََّلذي ََٱوَََ﴿
ذبُّو َََلذهذمَ َقبَ َمذ َ ََيَم َل  ََهاَجرََََم َ َيه

و ََََوَلََهذمَ إذََلَ  َََُيذده ورذهذمَ َفذ ده ذَما َََحاَجةَ َصه وتهوا ََم 
ه
و َََويهؤَ َأ ذره َ َث َََعَ

هذمَ  سذ نفه
َ
ذهذمَ َََك ََََولَوَ َأ حَََيهوَقَََوَم ََخَصاَصة  ََب هذََنفَ َشه َۦسذ

َلَ  و 
ه
مَهَئذَكَفَأ فَ ل َٱَهه و ََمه  [  9: احلرش﴾ ]9ََلذحه

                                                                               
1 สามารถคน้ควา้เพิ่มเตมิไดจ้าก ดร.อะหม์ดั บิน อบัดลุอะซีซ บิน กอสิม อลั-หดัดาด, อคัลาก อนั-นะบีย ์
ฟี อลั-กุรอาน วะ อสั-สนุนะฮ,์ จ านวนสามเล่ม, เบรุต : ดาร ์อลั-ฆ็อรบ ์อลั-อิสลามีย,์ พิมพค์รัง้ท่ี 2, ฮ.ศ. 
1419  
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ความว่า “บรรดาชาวอันศอรท่ีได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ ท่ีนคร 
มะดีนะฮแ์ละยืนหยดัในการศรทัธาก่อนหนา้การอพยพของชาว
มฮุาญิรีน พวกเขารกัผูท่ี้อพยพมา และไม่พบความอิจฉาอยู่ใน
ทรวงอกของพวกเขาตอ่สิ่งท่ีผูอ้พยพเหลา่นัน้ไดร้บัเป็นส่วนแบ่ง
(จากทรพัยเ์ชลยหรืออื่น ๆ) และพวกเขาจะเสียสละใหส้ิทธิแก่
ผูอ้ื่นก่อนตวัของพวกเขาเอง แมว้่าพวกเขายังมีความตอ้งการ
อยู่มากก็ตาม และผู้ใดท่ีไดร้ับการปกป้องใหต้นรอดพน้จาก
นิสยัตระหน่ี แน่นอนชนเหลา่นัน้ย่อมเป็นผูป้ระสบความส าเร็จ” 
(อลั-หชัร ์: 9) 
 
น่ีเป็นการสรา้งความสมัครสมานสามัคคีและความเป็นพ่ีน้องทั้ง

ส  าหรบัยคุของบรรดาเศาะหาบะฮ ์และทกุยคุท่ีมาหลงัจากนัน้ อลัลอฮต์รสัวา่  

هذمَ َبعَ َمذ َ َءهوَجا َََّلذي ََٱوَََ﴿ هو َََدذ ول ذخَ َََلَاَفذرَ غَ ٱََرَبَناََيقه ذَناَو ََولذ َن
ونَاََّلذي ََٱ ذَََسَبقه َذٱب

َََعل َََتَ ََوَلََ َذيَم َل  ذنَاَفذ وب
ََقهله

ذَّلَذَغذل   ََءاَمنهوا ََي ََل 
ََإذنََكَََرَبَنا َ يمَ َرَءهوف   [  70: احلرش﴾ ]10ََرَحذ

ความวา่ “และบรรดาผูศ้รทัธาท่ีมาหลงัจากพวกเขา จะกลา่วว่า 
โอพ้ระผูอ้ภิบาลของเรา โปรดอภยับาปใหแ้ก่เรา และแก่พ่ีนอ้ง
ของเราท่ีศรัทธาก่อนหน้าเรา ขอพระองค์อย่าให้มีการ 
เคียดแค้นเกิดขึ ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา โอ ้
พระผู้อภิบาลของเรา แท้จริงพระองคท์รงเอ็นดู ทรงเมตตา
เสมอ”(อลั-หชัร ์: 10) 
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การขัดเกลาจิตใจใหส้ะอาดและการปลกูฝังจริยธรรมนัน้ เป็นหวัใจ
หลักของการเผยแพร่หรือการดะอฺวะฮ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ดงัท่ีอลัลอฮต์รสัวา่  

رَ َا ََكمَََ﴿
َ
مَ ََناَسلَ أ ََفذيكه ول  مَ َرَسه ذنكه مَ َعلَيَ َلهوا ََيتَ َم  َتذَناَءاَي ََكه
مَ  ذيكه وُك  َُ مَهََويه ذمهكه ذَٱوََََبَكذَت َلَ ٱََويهَعل  مََمةََكَ ل  ذمهكه َلَمَ ََماََويهَعل 
ونهوا َ و َََتعَ َتَكه  [  757: ابلقرة﴾ ]151ََلَمه

ความว่า “ในท านองเดียวกนันี ้เราไดส้่งศาสนทูตคนหนึ่งมาใน
หมูพ่วกเจา้ ซึ่งมาจากหมู่พวกเจา้เอง เขาจะอ่านโองการต่าง ๆ 
ของเราแก่พวกเจา้ จะขดัเกลาพวกเจา้ใหส้ะอาดบริสทุธ์ิ สอน
คมัภีรแ์ละความรูใ้หแ้ก่พวกเจา้ และเขาจะสอนพวกเจา้ในสิ่งท่ี
พวกเจา้ไมเ่คยรูม้าก่อน” (อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 151) 

 
และอีกโองการคือ  

وَََ﴿ َََبَعَثَََّلذيٱَهه َٱَفذ
ه َل  ذ ذي  ََ َََۧم  ول  ذنَ َرَسه مَ م  َهذمَ َعلَيَ َلهوا ََيتَ َهه

ذيهذمَ َۦتذهذََءاَي َ
وُك  َُ مَهََويه هه ذمه ذَٱوََََبَكذَت َل َٱََويهَعل  َمذ َََكنهوا ََِإَو ََمةََكَ ل 

ََلهََقبَ  فذ
بذيَ َلَ َضَل ََلَ  [  6: المعة﴾ ]2ََمُّ

ความวา่ “พระองคท์รงเป็นผูส้่งศาสนทูตคนหนึ่งในหมู่ผูไ้ม่รูจ้ัก
หนังสือ ซึ่งมาจากหมู่พวกเขาเอง เขาจะอ่านโองการต่าง ๆ 
ของอลัลอฮแ์ก่พวกเขา คอยขดัเกลาพวกเขาใหส้ะอาดบริสทุธ์ิ 
สอนคัมภีรแ์ละความรูใ้หแ้ก่พวกเขา และแทจ้ริง เมื่อก่อนนั้น
พวกเขาเคยอยู่ในความหลงทางอนัชดัแจง้” (อลั-ญมุอุะฮ ์: 2) 
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อิสลามก าหนดบทบญัญตัิท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเ้กิดความสมัพนัธท่ี์ดี
ระหว่างคนในสังคม1 และระหว่างสมาชิกในแต่ละครอบครัว ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ความดีนั้นก็คือการมีมารยาทท่ีดี
งาม”2 ท่านยังกล่าวอีกว่า “ผูท่ี้ประเสริฐย่ิงจากพวกท่านคือผูม้ีมารยาทท่ีดี
งาม”3 อิสลามไดเ้นน้หนกัเรื่องความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งลกู ๆกบัผูใ้หก้  าเนิด มี
ค  าสั่ ง ท่ีชัดเจนจากอัลลอฮ์ให้ท าดีกับบุพการี  ในความหมายท่ีว่าให้มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคนต่างวัยต่างรุ่น มอบความเมตตาและความ
ความสมัพนัธใ์หแ้ก่กนั ขณะเดียวกนัการท าดีต่อบุพการีนัน้ถูกกล่าวไวเ้คียงคู่
กบัการภกัดีตอ่อลัลอฮ ์ดงัโองการท่ีวา่     

َلَََربَُّكَََوقََضَ ۞﴿
َ
وَ َتعَ َأ ذََإذيَاههََإذَل ََا َبهده ٱَوب

ي ََو َلَ  َ َ إذحَ َ َذلذ َإذَماًَنا ََٰ
َما ََكذَبََل َٱَعذنَدكَََلهَغ َََيبَ  هه َحده

َ
وَ َأ

َ
َماَأ هه َ لَفََلََلِكذ َما َََتقه ََلَهه ف  

ه
َأ

َماَهرَ َتنَ ََوَلَ َماََوقهلَهه َقَوَ َلَهه َخَ ٱو23ََََارذيمَ كَََل  َماَفذض  ََجَناحَََلَهه
َذٱ ل  ََٱَمذ َََّلُّ ذَََوقهلَةذَلرَح  َماَحَ رَ ٱََرب  َََكَماَهه ﴾ 24ََاَصغذيَ ََرَبَيانذ
 [  64-61: اإلرساء]

ความว่า “และพระผูอ้ภิบาลของเจา้ไดบ้ญัชาว่า พวกเจา้อย่า
เคารพภักดีผูใ้ดนอกจากพระองคเ์ท่านัน้ และจงท าดีต่อบิดา
มารดา หากคนหนึ่งคนใดหรือทัง้สองคนบรรลวุยัชราอยู่กบัเจา้

                                      
1 อลั-คลูีย,์ มหุมัมดั อบัดลุอะซีซ, อลั-อะดบั อนั-นะบะวีย์ อิซอต บาลิเฆาะฮ์ วะ หิกมั บาลิเฆาะฮ์, พิมพ์
ครัง้ที่ 1, เบรุต : ดาร ์อลั-เกาะลมั, ฮ.ศ. 1406 
2 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 2 หนา้ 250 
3 เศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-อะดบั, บาบ หุสน ์อลั-คุลุก วะ อสั-สะคออ์ วะ มา ยุกเราะฮ์ มิน อลั-
บคุล,์ เลม่ 7 หนา้ 82 
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ก็จงอย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่า อุฟ (คือแสดงความไม่พอใจ
ออกมา) อย่าขู่เข็ญท่านทัง้สอง และจงพูดแก่ท่านทัง้สองดว้ย
ถอ้ยค าท่ีออ่นโยน และจงนอบนอ้มแก่ท่านทัง้สองดว้ยการถ่อม
ตนท่ี เต็ม เ ป่ียมด้วย เมตตา และจงกล่าว วิงวอนว่า  โอ้ 
พระผูอ้ภิบาลของฉนั ไดโ้ปรดเมตตาแก่ท่านทัง้สองดั่งท่ีทัง้สอง
ไดเ้ลีย้งดฉูนัเม่ือเยาวว์ยั” (อลั-อิสรออ ์: 23-24) 

 
ในท านองเดียวกัน อัลกุรอานได้เน้นย ้าเรื่องการเอาใจใส่และมี

สมัพนัธท่ี์ดีตอ่ญาติใกลชิ้ด  

رَ لَ ٱََذاََوَءاتَذَ﴿ رَ ََوَلَََسبذيلَذلٱَ ََبَ ٱوَََكذيََمذسَ ل َٱوَََۥَحَقهَهََبَ قه ذ َتهَبذ 
يًراَتبَ   [  62: اإلرساء﴾ ]26ََذذ

ความว่า  “และเจ้าจงให้สิท ธ์ิแก่ญาติ ท่ี ใกล้ชิด ผู้ขัดสน  
ผูเ้ดินทาง และอย่าไดส้รุุย่สรุา่ย” (อลั-อิสรออ ์: 26) 

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นอยู่ในระดับสูงสุดของ

มารยาทท่ีดีงาม อลัลอฮไ์ดพ้รรณนาถงึบคุลิกของท่านไวว้า่ 

قَ َلََعَلَ َِإَونََكََ﴿
له يمَ َخه  [  4: القلم﴾ ]4َََعظذ

ความว่า “และแทจ้ริงเจา้ - โอมุ้หัมมดั – อยู่บนคุณลกัษณะ
นิสยัอนัย่ิงใหญ่” (อลั-เกาะลมั 4) 

 
และพระองค์สั่ งให้มวลมนุษย์ยึดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั เป็นแบบอย่าง 
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مَ َ َََكَََلََقدَ َ﴿ ََلَكه ولَذَفذ سَ َّلَلذَٱَرَسه
ه
ذَم ََحَسَنة َََوة َأ وا َيَرَ َََك َََل  َجه

ََٱوَََّلَلََٱ  [  67: األحزاب﴾ ]21ََاَكثذيَ َّلَلََٱََوَذَكرَََخذرََٓأۡلٱَمََوَ َل 

ความว่า “แทจ้ริง ในศาสนทูตของอัลลอฮน์ั้น มีแบบฉบับอัน 
ดีงามส าหรบัพวกเจา้แลว้ ส  าหรบัผูท่ี้หวงั (จะพบ)อลัลอฮแ์ละ 
วนัปรโลก และร  าลกึถึงอลัลอฮอ์ย่างมากมาย” (อลั-อะหซ์าบ : 
21) 

 
ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไดก้ล่าวว่า  “แทจ้ริง ฉันถูกส่ง

มาเพ่ือเติมเตม็ใหม้ารยาทท่ีดีงามเกิดความสมบรูณ”์1 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นคนถ่อมตน ชอบเย่ียม

ผูป่้วย ติดตามและไปส่งศพท่ีสุสาน ตอบรบัค าเชิญเพ่ือรบัประทานอาหาร 
และไม่ชอบให้ผู ้อื่นยืนใหเ้กียรติ ท่านนอบน้อมต่อกับทั้งผู ้อาวุโสและเด็ก 
จนกระทั่งเมื่อคนแปลกหนา้มาหาท่านก็อาจจะพบว่าท่านนั่งร่วมกับบรรดา
สาวกโดยไม่มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากพวกเขาเลย ท่านเป็นคน
เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และคอยก าชับใหค้นอื่นไดเ้อือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ดว้ย ท่านโอบออ้ม
อารีและก าชับให้ผู ้อ่ืนโอบอ้อมอารีด้วย ท่านสงวนตนให้บริสุท ธ์ิจาก
พฤติกรรมท่ีไม่ดีและสั่งผูอ้ื่นใหห้่างไกลจากความชั่วดว้ยเช่นกัน ท่านก าชับ  
ทกุคนใหพ้ึ่งตนเองไมใ่ช่เอาแตข่อจากผูอ้ื่น เป็นผูก้ลา้หาญ มีความสขุุมไม่รีบ
รอ้นและก าชับเรื่องความสุขุม มีความอ่อนโยนน่ิมนวลและสั่งใชใ้หทุ้กคนมี
ความน่ิมนวล ท่านรกัสะอาดและดแูลกลิ่นกายใหห้อมอยู่เสมอและไดก้ าชับ

                                      
1 อลั-อลับานีย ์วินิจฉยัว่าเศาะฮีห ์ด ูมสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 2 หนา้ 381, โดยใชส้  านวนว่า ศอลิห ์อลั-
อคัลาก  
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เรื่องนีอ้ย่างย่ิง และเหนืออื่นใดนัน้ท่านเป็นผูท่ี้รกัษามารยาทท่ีดีต่ออลัลอฮ ์
เริ่มจากหลักศรัทธาในเตาฮีด พอใจในการเคารพภักดีพระองค์ คิดดีต่อ
พระองค์และมอบหมายต่อพระองค์ เกรงกลัวพระองค์ น้อมรับในสิ่งท่ี
พระองคใ์ห ้หวงัในการใหจ้ากพระองค ์มีความย าเกรงและกลวัพระองคท์ัง้ท่ี
ลบัและเปิดเผย ท่านจะมีความสขุกบัการร  าลกึต่อพระองค ์ขอบคณุพระองค ์
และเคารพภกัดีพระองคอ์ย่างสวยงามย่ิง  

ؤَ ل َٱَإذَنَماَ﴿ ََّلَلَهٱَذهكذرَََإذَذاََّلذي ََٱَمذنهو ََمه لَت  مَ َوَجذ َِإَوَذاَقهلهوبههه
َ مَ َزاَدتَ َۥتههَهَءاَي ََهذمَ َعلَيَ َتهلذَيت  َ َانَ إذيَم ََهه ذهذمَ ََوََعَ 2َََيَتَوَّكهو ََََرب 

و ََََّلذي ََٱ مَ َن ََرَزقَ ََومذَماَةََلَصلَوَ ٱَيهقذيمه و َََهه  :األنفال﴾ ]3ََيهنفذقه
6-1  ] 

ความวา่ “บรรดาผูท่ี้ศรทัธาอย่างแทจ้ริงนัน้ คือ ผูท่ี้เมื่ออลัลอฮ์
ถูกกล่าวขึน้แลว้ หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง และเมื่อบรรดา
โองการตา่ง ๆ ของพระองคถ์กูอ่านแก่พวกเขา โองการเหล่านัน้
ก็เพ่ิมพูนความศรัทธาแก่พวกเขา และต่อพระผูอ้ภิบาลของ
พวกเขาเท่านัน้ท่ีพวกเขาจะมอบหมายกนั คือบรรดาผูท่ี้ด  ารงไว้
ซึ่งการละหมาด และบริจาคบางส่วนจากสิ่งท่ีเราไดป้ระทาน
เป็นปัจจยัยงัชีพแก่พวกเขา” (อลั- อนัฟาล : 2-3) 

 
และในโองการท่ีวา่ 

َ ذَ ٱفَََ﴿ ونذ ره
ذَ َكه

َ
رَ أ مَ كه وا َشَ ٱوَََكه ره ََكه و َذتَكَ ََوَلََلذ ره ﴾ 152ََفه

 [  756: ابلقرة]
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ความว่า “ดังนั้น พวกเจ้าจงระลึกถึงข้า แลว้ข้าจะระลึกถึง 
พวกเจ้า  จงขอบคุณข้าและอย่ า เน รคุณต่อข้า ”  (อัล - 
บะเกาะเราะฮ ์: 152) 
 
แทจ้ริงพระองคไ์ดต้รสัวา่ 

مَ ََما﴿ و ََتَرَ ََلََلَكه ذََجه َ مَ ََوقَدَ 13ََاَوقَارَ َّللذ طَ ََخلََقكه
َ
﴾ 14ََواًراأ

 [  74-71: نوح]

ความว่า “ท าไมพวกท่าน -โอก้ลุ่มชนของฉัน- จึงไม่กลัวใน
ความย่ิงใหญ่ของอัลลอฮ์ ทั้งท่ีพระองค์ทรงสร้างพวกท่าน
ตามล าดบัขัน้ตอน” (นหู ์: 13-14)  

 
และพระองคย์งัตรสัอีกวา่ 

و َهََوَماَ﴿ ََتَكه ََفذ
 
ََملهو َََتعَ ََوَلَََءا َ قهرَ َمذ َهَهمذنَ َلهوا ََتتَ ََوَماَ َ َشأ

َناَإذَلَََعَملَ َمذ َ  مَ َعلَيَ َكه هَهَكه و َََإذذَ َوًداشه ََيعَ ََوَماَفذيهذ ََتهفذيضه َُهبه
ذَكَََع  ذثَ َمذ ََرب  َََذَرة َََقالَذم  َٱَفذ

َ َۡرل  َََوَلََضذ ص َََوَل ََءذَلَسَما َٱَفذ
َ
ََغرََأ

ذَكََذ ََمذ  كَ ََوَل ََل
َ
ََإذَلَََبََأ بذيَ َبَ كذَت ََفذ  [  27: يونس﴾ ]61ََمُّ

ความว่า “และเจา้ -โอมุ้หัมมดัเอ๋ย- มิไดอ้ยู่ในกิจการใด  มิได้
อ่านส่วนใดจากอัลกุรอาน และพวกเจา้มิไดก้ระท าการใด ๆ 
เวน้แต่เราไดเ้ป็นพยานรูเ้ห็นในขณะท่ีพวกเจา้ก าลงัง่วนอยู่ใน
เรื่องนัน้ และจะไม่มีสิ่งใดรอดพน้จากความรูข้องพระผูอ้ภิบาล
ของเจา้เลย ไม่ว่าสิ่งนัน้จะหนกัแค่เท่าผงธุลี ทัง้ในแผ่นดินและ
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ในชัน้ฟ้า และไมว่่ามนัจะเล็กกว่านัน้หรือใหญ่กว่านัน้อีกก็ตาม 
ทกุอย่างลว้นอยู่ในบนัทกึอนัชดัแจง้” (ยนูสุ : 61) 

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ไดย้ า้เตือนใหม้ีมารยาทท่ีดี

ตอ่อลัลอฮว์่า “จงละอายต่ออลัลอฮอ์ย่างแทจ้ริงเถิด  พวกท่านจงรกัษาศีรษะ
และสิ่งท่ีอยู่รว่มกบัศีรษะ(หู ตา ลิน้ และความคิด)จากสิ่งท่ีตอ้งหา้ม จงรกัษา
ทอ้งและสิ่งท่ีติดกับทอ้ง (คืออวัยวะเพศ เทา้ มือ กระเพาะ และหัวใจ) จง
ร  าลึกถึงความตายและการเน่าเป่ือยเป็นผุยผง”1 และท่านยังไดย้ า้เตือนว่า 
“อลัลอฮน์ัน้ สมควรย่ิงท่ีพวกท่านจะละอายพระองคม์ากกวา่มนษุย”์2 

ส่วนหนึ่งในจ านวนการมีมารยาดีต่ออลัลอฮน์ัน้ก็คือ การกลับเนือ้
กลบัตวัและขออภัยโทษต่อพระองค ์และรีบเร่งไปหาพระองค ์ดงัท่ีพระองค์
ตรสัวา่ 

وَ ﴿ ََّلَلذ َٱَإذَلََا َفَفذرُّ مَإذن ذ ذنَ َلَكه ير ََهَهم  بذيَ َنَذذ : اذلاريات﴾ ]50ََمُّ
50  ] 

ความวา่ “ดงันัน้ พวกท่านจงเรง่รีบไปหาอลัลอฮเ์ถิด แทจ้ริง ฉนั
เป็นผูต้กัเตือนอย่างชดัแจง้แก่พวกท่าน” (อซั-ซาริยาต : 50) 

 
พึงร  าลึกอยู่เสมอว่าความโปรดปรานทั้งหลายมาจากพระองค ์ดัง

โองการท่ีวา่ 

                                      
1 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 1 หนา้ 387 
2  เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-ฆสุล,์ บาบ มนั อฆิตะสะละ อรุยานนั วะห์ดะฮู ฟี อลั-คุลวะฮ ์..., เล่ม 
1 หนา้ 73 
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مََوَماَ﴿ ذ َبذكه ذعَ َم  مَهَإذَذاَثهمَََّلَلذ َٱَفَمذ ََََمة َن  َُّٱََمَسكه ذََلَ َلُضُّ َهذَفَإ
و ََٔ َٔتَجَ   [  51: انلحل﴾ ]53ََره

ความว่า “และความโปรดปรานใด ๆ ก็ตามท่ีพวกเจ้าไดร้ับ 
ลว้นแลว้มาจากอลัลอฮ ์และแลว้เม่ือเคราะหก์รรมใดประสบแก่
พวกเจา้ พวกเจ้าก็จะวิงวอนขอต่อพระองคอ์ย่างนอบนอ้ม” 
(อลั-นะหล์ฺ : 53) 

 

َ ذَ ٱفَََ﴿ ونذ ره
ذَ َكه

َ
رَ أ مَ كه وا َشَ ٱوَََكه ره ََكه و َذتَكَ ََوَلََلذ ره ﴾ 152َفه

 [  756: ابلقرة]

ความว่า “ดงันัน้ พวกเจา้จงระลกึถึงขา้ ขา้จะระลึกถึงพวกเจา้ 
จงขอบคุณขา้และอย่าเนรคุณต่อขา้” (อัล-บะเกาะเราะฮ ์: 
152) 
พึงร  าลึกถึงความโปรดปราน ความอารี ความเอือ้เฟ้ือ และการ

สอดสอ่งดแูลของพระองคท่ี์มีตอ่สรรพสิ่งทัง้มวล  

ذ َالذحَ َص َََعمذَلَََم َ َ﴿ وَ ََذَكرَ َم 
َ
نَثَ َأ

ه
وَََأ ؤَ ََوهه َۥيذيََنهَهفَلَنهحَ َمذ َ مه

ذَبة  ََةَ َحَيوَ  مَ َوََلَجَ ََطي  جَ َُذَيَنهه
َ
مأ حَ َرَهه

َ
ذأ ﴾ 97ََملهو َََيعَ َََكنهوا َََماََس َذب

 [  91: انلحل]

ความว่า “ผูใ้ดประกอบความดีงาม ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือ
เพศหญิงก็ตาม โดยท่ีเขาเป็นผูศ้รัทธา ดังนั้น เราจะให้เขามี
ชีวิตท่ีดี และแน่นอน เราจะตอบแทนรางวลัแก่พวกเขาดว้ยสิ่งท่ี
ดีย่ิงกวา่ท่ีพวกเขาไดเ้คยกระท าไว”้ (อนั-นะหล์ฺ : 97) 



103 

 

 
สว่นหนึ่งจากมารยาทท่ีดีตอ่อลัลอฮน์ัน้ คือมารยาทท่ีดีต่ออลักุรอาน

อนัเป็นพระด ารสัของพระองค ์ 

رَ ل َٱَقهرذئَََِإَوَذاَ﴿ وا َسَ ٱفََََءا َهقه تهوا ََۥَلَهَتَمذعه نصذ
َ
مَ ََوأ ََحهو ََتهرَ َلََعَلكه

 [  604: األعراف﴾ ]204َ

ความว่า “และเมื่ออลักุรอานถูกอ่านขึน้ ก็จงสดบัฟังเถิด และ

จงน่ิงเงียบ เพ่ือว่าพวกเจา้จะไดร้บัความเมตตา” (อลั-อะอฺรอฟ 

: 204) 

 
คือ มารยาทท่ีดีต่อท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้ในขณะ

ท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่และเสียชีวิตไปแลว้ ดงัโองการตอ่ไปนี ้ 

َهاَيَ ﴿ يُّ
َ
وا َََلَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ مه ذ َََتهَقد  ذََّلَلذَٱَيََديَذََبي  ولذ ََورَسه َۦ 
وا َٱوََ َهاَيَ 1َََعلذيمَ ََسمذيعَ َّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱََتقه يُّ

َ
ََلَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ

وَ تَرَ  ص ََا ََفعه
َ
مَ َو َأ َذٱَتَذَصوَ ََقَفَوَ َتَكه وا َََتَ ََوَلَََلَبذ  ذََۥَلَهََهره َٱب

َلَذَقوَ ل 
مَ َبعَ َرذََكَجهَ  كه َعَ َضذ َلذ  َض 

َ
عَ ََبَطََُتَ َأ

َ
مَ َم َأ نتهمَ َلهكه

َ
ََلَََوأ

و ََتَشَ  ره و ََََّلذي ََٱَإذ 2ََََعه ص َََيغهضُّ
َ
مَ َو َأ ولَذَعذندََََتهه َّلَلذَٱَرَسه

َلَ  و 
ه
مَ قهلهوَّلَلَهٱََتَح ََمَ ٱََّلذي ََٱَئذَكَأ ذلَتقَ ََبهه َ ل مََوى  جَ َفذَرة ََمغَ َلَهه

َ
َرَ َوأ

يمَ  َنادهونََكَََّلذي ََٱَإذ 3َََََعظذ َهٱَءذََوَرا ََمذ َيه َر َل  كَ َتَذجه
َ
مَ أ ََلَََثههه

مَ ََولَوَ 4ََقذلهو َََيعَ  َنهه
َ
وا ََأ جََََتَ ََحَتَ ََصَبه َ َلَََك َََهذمَ إذََلَ َره َ َاَخي  م  َلَهه

ور ََّلَلَهٱوََ يمَ ََغفه  [  5-7: حلجراتا﴾ ]5َرَحذ
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ความว่า “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาทัง้หลาย ! พวกเจา้อย่าไดล้  า้หนา้
ก่อนอัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ พวกเจ้าจงย า
เกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงไดยิ้น ทรงรอบรู ้โอ้
บรรดาผูศ้รทัธาทัง้หลาย ! พวกเจา้อย่าไดย้กเสียงของพวกเจา้
เหนือเสียงของท่านนบี และอย่าพูดเสียงดงักบัเขาเย่ียงการพูด
เสียงดงัระหว่างพวกเจา้กันเอง ทัง้นีเ้กรงว่าความดีต่าง ๆ ของ
พวกเจา้จะเป็นโมฆะโดยท่ีพวกเจ้าไม่รูต้ัว แท้จริงบรรดาผู้ท่ี 
ลดเสียงของพวกเขา ณ ศาสนทูตของอลัลอฮน์ัน้ ชนเหล่านั้น
คือบรรดาผูท่ี้อลัลอฮท์รงทดสอบจิตใจของพวกเขาเพ่ือความ 
ย าเกรง พวกเขาจะไดร้ับการอภัยโทษและรางวัลอันย่ิงใหญ่ 
แท้จริงบรรดาผู้ส่งเสียงโหวกเหวกเรียกเจ้าทางเบื ้องหลัง 
ห้องหับเหล่านั้น ส่วนใหญ่ของพวกเขาไม่ไดม้ีปัญญา และ 
หากว่าพวกเขาอดกลัน้จนกว่าเจา้จะออกมาหา แน่นอนนั่น
ย่อมเป็นการดีกว่าส  าหรับพวกเขา อัลลอฮ์นั้นทรงอภัยและ
เมตตาเสมอ” (อลั-หญุรุอต : 1-5) 
 
อัลกุรอานใหส้ั่งบรรดาเศาะหาบะฮป์ฏิบัติตามค าสั่งของท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และหา้มฝ่าฝืน ดงัโองการท่ีวา่ 

ولَذٱَءََدهَع َََعلهوا َََتَ ََلَ﴿ مَ بَيَ َلَرسه َع ََنَكه مَبعَ َءذََكده كه ََبعَ َضذ َقَدَ َا َض 
مَ َيَتََسَللهو ََََّلذي ََٱَّلَلَهٱَلَمَهَيعَ  ذَواذَ َمذنكه ََّلذي ََٱََذرذََيحَ فَلَ َا َل

و ََ َالذفه مَ ََع َ َيه
َ
ذَأ  َۦ َرذه

َ
مَ َأ يبَهه وَ ََنةَ فذتَ َتهصذ

َ
مَ َأ يَبهه ََيهصذ مَ ََعَذاب  َلذ

َ
َأ

 [  21: انلور﴾ ]63َ
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ความวา่ “พวกเจา้อย่าเรียกศาสนทูตของอลัลอฮเ์ย่ียงการเรียก
ระหว่างพวกเจา้ดว้ยกันเอง แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรูถ้ึงบรรดาผูท่ี้
แอบหลีกออกไปในหมู่พวกเจา้ ดงันั้น บรรดาผูท่ี้ฝ่าฝืนค าสั่ง
ของเขาจงระวงัตวัเถิดว่าจะมีเคราะหใ์ดเกิดขึน้แก่พวกเขาใน
โลกนี้หรือการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึน้แก่พวกเขาใน
ปรโลก” (อนั-นรู : 63) 
 

ذَكََفََلََ﴿ َذََحَتَ َمذنهو ََيهؤَ ََلَََوَرب  َك  مَ بَيَ ََشَجرَََفذيَماَمهوكََيه َثهمََََنهه
وا َََلَ َ ََُيذده هذمَ َفذ سذ نفه

َ
ذَماَاَحرَجَ َأ وا َََتَقََضيَ َم  ذمه هَسل  ﴾ 65َالذيمَ تَسَ ََوي

 [  25: النساء]

ความว่า “ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าว่า พวกเขา
เหลา่นัน้จะยงัไมศ่รทัธา จนกว่าพวกเขาจะใหเ้จา้ตดัสินในสิ่งท่ี
ขัดแยง้กันระหว่างพวกเขา แลว้พวกเขาก็ไม่พบความคับอก 
คบัใจใด ๆ ในจิตใจของพวกเขาต่อสิ่งท่ีเจา้ไดต้ัดสินไป และ
พวกเขายอมจ านนดว้ยดี” (อนั-นิสาอ ์: 65) 

 
อัลกุรอานไดเ้น้นย า้ถึงการมีมารยาทท่ีดีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม และไม่ถอนตัวออกไปจากท่านจนกว่าจะได้รับอนุญาต  
ดงัโองการท่ีวา่ 

ؤَ ل َٱَإذَنَماَ﴿ ذَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَمذنهو ََمه ذََّلَلذَٱب ولذ َۥَمَعهَهَََكنهوا ََِإَوذَاَۦَورَسه
 َ مَ َََعَ

َ
نهوهه ََ  ََتَيَسَ ََحَتَ ََهبهوا َيَذَ ََلمَ ََجامذعَ َر َأ ََّلذي ََٱَإذ َََذذ

نهونََكََ  ََتَيَسَ  َلَ َذذ و 
ه
ذََمذنهو ََيهؤَ ََّلذي ََٱَئذَكَأ ذََّلَلذَٱب ولذ ََورَسه ذَذاَۦ  َفَإ
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َعَ ََذنهوكَََ  ََتَسَ ٱ َلذ ََضذ
 
ذهذمَ َشأ ََن

 
ذَم َذَ فَأ ئَ َل  مَ مذنَ ََتَشذ مَهَفذرَ َتغَ سَ ٱوَََهه َلَهه

ور ََّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱ يمَ ََغفه ولَذٱَءََدهَع َََعلهوا َََتَ ََل62َََرَحذ مَ بَيَ َلَرسه َنَكه
َع َ مَبعَ َءذََكده كه ََبعَ َضذ مَ َيَتََسَللهو ََََّلذي ََٱَّلَلَهٱَلَمَهَيعَ َقَدَ َا َض  َمذنكه
ذَواذَ  و ََََّلذي ََٱََذرذََيحَ فَلَ َا َل َالذفه مَ ََع َ َيه

َ
ذَأ  َۦ َرذه

َ
مَ َأ يَبهه وَ ََنةَ فذتَ َتهصذ

َ
َأ

مَ  يَبهه ََيهصذ مَ ََعَذاب  َلذ
َ
 [  21-26: انلور﴾ ]63َأ

ความว่า “บรรดาผูศ้รทัธาอย่างแทจ้ริงนัน้ คือบรรดาผูศ้รทัธา
ต่ออัลลอฮ์และศาสนทูตของพระองค์ และเมื่อพวกเขาอยู่
ร่วมกับเขา(มุหัมมัด)ในกิจการ ท่ีส  าคัญ พวกเขาจะไม่ 
ผละออกไปจนกว่าพวกเขาจะขออนุญาตจากเขาเสียก่อน 
แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้ขออนญุาตต่อเจา้นัน้ เขาเหล่านัน้คือบรรดาผู้
ท่ีศรทัธาตอ่อลัลอฮแ์ละศาสนทตูของพระองคอ์ย่างแทจ้ริง ครัน้
เม่ือพวกเขาขออนญุาตตอ่เจา้เพ่ือกิจการบางอย่างของพวกเขา
แลว้ ก็จงอนุญาตแก่ผูท่ี้เจา้พึงประสงคใ์นหมู่พวกเขาเถิด และ
จงขออภยัตอ่อลัลอฮใ์หแ้ก่พวกเขา แทจ้ริงอลัลอฮท์รงอภยั ทรง
เมตตาเสมอ พวกเจา้อย่าเรียกศาสนทูตของอลัลอฮเ์ย่ียงการ
เรียกระหวา่งพวกเจา้ดว้ยกนัเอง แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรูถ้ึงบรรดา
ผูท่ี้แอบหลีกออกไปในหมูพ่วกเจา้ ดงันัน้ บรรดาผูท่ี้ฝ่าฝืนค าสั่ง
ของเขาจงระวงัตวัเถิดว่าจะมีเคราะหใ์ดเกิดขึน้แก่พวกเขาใน
โลกนี้หรือการลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึน้แก่พวกเขาใน
ปรโลก” (อนั-นรู : 62-63) 
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ؤَ ل َٱََلَقَوَ َََك َََإذَنَماَ﴿ وَ َإذذَاَمذنذيََمه ذََّلَلذَٱَإذَلََا َدهعه ولذ َحَ َۦَورَسه مَََلذ َكه
مَ بَيَ   ََنهه

َ
هوا ََأ ول َطعَ ََناَسمذعَ ََيقه

َ
َلَ ََنا ََوأ و 

ه
مَهَئذَكََوأ فَ ل َٱَهه و ََمه 51ََلذحه

عَذََوَم  وَلَهَّلَلََٱَيهطذ َلَ َهذََوَيَتقَ َّلَلََٱََشََويَخَ َۥَورَسه و 
ه
مَهَئذَكَفَأ َهه

و َََفا َلَ ٱ ُه ذ قَ ۞52ََئ
َ
وا ََوأ ذَََسمه ََدَََجهَ َّلَلذَٱب

َ
ذ َ َنذهذمَ َم َي َأ َمرَ َلَئ

َ
مَ أ ََتهه

َ  َََلَخَ  وا َ تهقَ ََلََقهلَرهجه مه وفَة  ََمعَ ََطاَعة ََسذ ذَماََخبذيه ََّلَلََٱَإذ َََره َب
وا ََقهل 53ََََملهو َََتعَ  يعه طذ

َ
وا ََّلَلََٱَأ يعه طذ

َ
وَل َٱََوأ ذَنَماَا َتََوَلوَ َفَإذ َلَرسه َفَإ

موََعلَيَ َحه ذَلَََماَهذََعلَيَ  َ لَ حه ذَََماَكه وههََِإَو َتهم  يعه وا َ َتهَ َتهطذ ََوَماََتده
َ ولَذٱَََعَ ََٱَإذَلََلَرسه بذيَهل َٱَغَهَل َل    [  54-57: انلور﴾ ]54ََمه

ความว่า “แทจ้ริงค ากล่าวของบรรดาผูศ้รทัธานัน้ เมื่อพวกเขา
ถูกเรียกร้องไปยังการตัดสินระหว่างพวกเขาตามคัมภีร์
ของอลัลอฮแ์ละการตดัสินของศาสนทูตของพระองค ์พวกเขา
จะกล่าวว่า เราไดยิ้น เราเช่ือฟังและปฏิบัติตามแลว้ และชน
เหล่านีจ้ะเป็นผู้ประสบความส าเร็จ ผู้ใดก็ตามท่ีเช่ือฟังและ
ปฏิบตัิตามอลัลอฮแ์ละศาสนทูตของพระองค ์ทัง้เกรงกลวัและ
ย าเกรงตอ่อลัลอฮ ์ชนเหลา่นีจ้ะเป็นผูไ้ดร้บัชยัชนะ และพวกเขา
(บรรดาผูก้ลบักลอก)ไดส้าบานต่ออลัลอฮอ์ย่างแข็งขนัว่า หาก
เจา้-โอมุ้หมัมดั- มีค าสั่งใหพ้วกเขาออกสงคราม พวกเขาก็จะ
ออกไปรว่มอย่างแน่นอน จงกล่าวเถิด-โอม้หุมัมดั-พวกเจา้อย่า
สาบานเท็จเลย การเช่ือฟังของพวกท่านนัน้เป็นท่ีรูก้นัดีว่ากลบั
กลอก แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรูด้ีย่ิงในสิ่งท่ีพวกเจา้กระท า จงกล่าว
เถิด – โอ ้มหุมัมดั – พวกท่านจงเช่ือฟัง และปฏิบตัิตามอลัลอฮ ์ 
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พวกเจา้จงเช่ือฟังและปฏิบตัิตามศาสนทตูเถิด หากคนเหล่านัน้
ผินหลังให้ แทจ้ริง หนา้ท่ีของเขาก็คือตอ้งรับผิดชอบสิ่งท่ีถูก
มอบหมาย และพวกเจ้าก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่ ง ท่ี ได้ถูก
มอบหมายเช่นกนั และหากพวกเจา้เช่ือฟังและปฏิบัติตามเขา
แลว้ไซรพ้วกเจา้ก็จะไดร้บัทางน า และหนา้ท่ีของศาสนทูตนัน้
ไม่มีอื่นใด นอกจากการเผยแพร่อนัชัดแจง้เท่านัน้” (อนั-นูร : 
51-54) 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ใชชี้วิตในโลกนีอ้ย่างสมถะและ
ก าชบัในเรื่องนี ้ท่านมีคณุลกัษณะตา่ง ๆ อนัสงูสง่ท่ีสง่เสริมเรื่องความสะอาด
และการรักษาความรูส้ึกของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม อาภรณ ์  
เสน้ผม และในภาพลกัษณข์องท่าน ท่านยงัก าชบัเรื่องการใหค้วามรกัและการ
ทกัทายใหเ้กียรติแก่ทกุคน ท่านกลา่ววา่ “เอาไหมฉนัจะบอกพวกท่านถงึผูเ้ป็น
ท่ีรกัและอยู่ใกลชิ้ดกับฉันมากท่ีสุดในวนัปรโลก? คือบรรดาผูท่ี้มีมารยาทดี
งามย่ิงจากพวกท่าน คือผูท่ี้เรียบง่ายไมถื่อตวั ชอบสนิทสนมกบัคนอื่นและคน
อื่นก็สนิทสนมกบัเขา”1 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไดก้ล่าวว่า “ผูใ้ดยินดีท่ีจะให้
ตนหลุดรอดจากนรกและไดเ้ขา้สวรรค ์เขาจงตายในสภาพท่ีเขายืนยันว่า 
แทจ้ริงไม่มีพระเจา้ท่ีถูกเคารพภกัดีอย่างแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮเ์ท่านัน้ และ
มุหัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ และเขาจงปฏิบัติต่อผู้อื่น

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-มะนากิบ, บาบ ฟะฎออิล อศั-เศาะหาบะฮ,์ เล่ม 4 หนา้ 218, และ 
มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 4 หนา้ 193 
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เช่นเดียวกับท่ีเขาตอ้งการให้คนอื่นปฏิบัติแก่ตัวเอง”1  ท่านยังกล่าวอีกว่า  
“ขอสาบานต่อผูท่ี้ชีวิตของฉันอยู่ในมือของพระองค ์พวกท่านจะยังไม่ไดเ้ขา้
สวรรค ์จนกว่าพวกท่านจะศรทัธาเสียก่อน และพวกท่านจะยังไม่ มีศรทัธาท่ี
สมบูรณ ์จนกว่าพวกท่านจะรกักนั เอาไหมฉันจะแนะน าพวกท่านสกัสิ่งหนึ่ง 
ซึง่เม่ือท าแลว้พวกท่านย่อมรกักนั นั่นคือจงใหก้ารทกัทายสลามแพร่หลายใน
หมู่พวกท่าน”2 เมื่อเดินผ่านเด็ก ๆ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ก็มกัจะทกัทายพวกเขาเสมอ 

อัลลอฮ์ได้สั่ งให้มีการขออนุญาตและการทักทายด้วยสลาม  
ดงัโองการท่ีวา่  

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
لهوا َتَدَ ََلَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ َََبهيهوتًاَخه مَ ََغي  ََحَتَ َبهيهوتذكه

َتَسَ 
 
وا ََتأ ذسه هسََََسن وا ََوت ذمه َ َل  هَ َََعَ

َ
مَ َذ ََلذَها َأ مَ ََخي  ََلذكه مَ ََلكه َلََعلَكه

و ََ  [  61: انلور﴾ ]27ََتََذَكره

ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาทัง้หลาย อย่าไดเ้ขา้ไปในบา้นผูอ้ื่น
ท่ีไม่ใช่บา้นของพวกเจา้ จนกว่าจะขออนุญาตและใหส้ลามแก่
เจา้ของบา้นเสียก่อน เช่นนั้นแหละเป็นการดีส  าหรบัพวกเจา้ 
หวงัวา่พวกเจา้จะใครค่รวญ” (อนั-นรู : 27) 

 

و َََيمَ ََّلذي ََٱَلَرِنَٰمۡحٱَوَعذَبادَهَ﴿ ََشه َٱَََعَ
َ َۡرل  َِإَوَذاَانَ َهوَ َضذ

مَه هوا ََهذلهو َََج َلَ ٱََخاَطَبهه  [  21: الفرقان﴾ ]63َامَ َسَل ََقَال

                                      
1 ด ูอบ ูบกัร ์อลั-ญะซาอิรีย,์ มนิฮาญจ ์อลั-มสุลมิ, หนา้ 103 
2 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ อลั-อมีาน, เลม่ 1 หนา้ 53 
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ความว่า “และปวงบ่าวของอัลลอฮ์ผูท้รงกรุณาปรานีนั้น คือ 
บรรดาผูท่ี้เดินบนหนา้แผ่นดินดว้ยความสงบเสง่ียม และเมื่อ
พวกโง่เขลากลา่วทกัพวกเขา พวกเขาจะกล่าวตอบดว้ยถอ้ยค า
ศานต”ิ (อลั-ฟรุกอน : 63) 
 

ََتمَ ََوَلََ﴿ ََشذ َٱَفذ
َ َۡرل  َٱَرذَقَََتَ َلَ َإذنََكَََمرًَحا ََضذ

َ ََولَ ََضَۡرل 
َذٱَلهغَََتبَ 

َََباَلَل  ول   [  11: اإلرساء﴾ ]37ََطه

ความวา่ “และอย่าเดินบนแผ่นดินอย่างเย่อหย่ิง แทจ้ริงเจา้ไม่มี
ทางท่ีจะแยกแผ่นดินและไม่มีทางท่ีจะสูงเท่าภูเขาไดห้รอก ” 
(อลั-อิสรออ ์: 37) 
 

ذرَ ََوَلََ﴿ َََخَدكَََتهَصع  ذلَناسذ ََتمَ ََوَلََل ََشذ َٱَفذ
َ َۡرل  َّلَلََٱَإذ ََََمرًَحا ََضذ

َََلَ ذبُّ َََيه َ َكه ور َََتالَ مه  [    75: مانلق﴾ ]18ََفَخه

ความวา่ “เจา้อย่าหนัแกม้ของเจา้ใหแ้ก่ผูค้นอย่างยโส และอย่า
เดินไปตามแผ่นดินอย่างโออ้วด แทจ้ริง อลัลอฮ ์มิทรงชอบทุก
คนท่ีหย่ิงจองหองและโออ้วด” (ลกุมาน 18-19) 

 
เช่นเดียวกนันัน้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ยงัก าชบัเรื่อง

ความออ่นโยนน่ิมนวล เพราะมนัเป็นปัจจยัแห่งความอบอุ่นในครอบครวัและ
สงัคม ท่านกล่าวว่า “แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรกัความอ่อนโยนในทุก ๆ กิจการ”1 

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-อะดบั, บาบ อรั-ริฟก์ ฟี อลั-อมัร์ กุลลฮิ,์ เลม่ 7 หนา้ 8 
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ท่านยังกล่าวว่า “ความอ่อนโยนไม่ว่าจะอยู่กับสิ่งใด ย่อมตอ้งท าใหส้ิ่งนั้น
สวยงาม”1 ท่านนบีได้ปฏิบัติจริงในการใช้ความสุภาพอ่อนโยนและ 
ความน่ิมนวลกบับรรดาเศาะหาบะฮข์องท่าน ดงัโองการท่ีวา่  

َََفَبذَماَ﴿ ذ َََة َرَح  َتََّلَلذَٱَم  َ ََلذ م  نَتَََولَوَ َلَهه اَكه َبَذَقل َلَ ٱََغلذيَظَََفظًّ
وا ََّلَ ذَك ََحوَ َمذ َ َنَفضُّ َعَ ٱفَََل مَ َعنَ َفه مَ َفذرَ َتغَ سَ ٱوَََهه مَ وََشاوذرَ َلَهه ََهه َفذ
َٱ
َ ذَذاَرذَ مَ ل  َُمَ َفَإ َََفَتَوَّك َََتََع ََّلَلََٱَإذ َََّلَلذ َٱَََعَ ذبُّ ذيََل َٱَيه ذ َتَوّك  159ََمه

 [  759: عمران آل﴾ ]

ความว่า “เพราะความเมตตาจากอลัลอฮ ์เจา้(มุหัมมดั)จึงได้
สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติ 
หยาบช้าและมีจิตใจแข็งกระดา้งแลว้ไซร ้แน่นอนพวกเขาก็
ย่อมแยกตัวออกไปจากเจา้ ดังนั้นจงอภัยใหแ้ก่พวกเขาเถิด  
จงขออภยัโทษตอ่อลัลอฮใ์หแ้ก่พวกเขา และจงปรกึษาหารือกบั
พวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้น เมื่ อเจ้ามั่ นใจแล้วก็จง
มอบหมายแด่อัลลอฮ์เ ถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดา 
ผูม้อบหมายทัง้หลาย” (อาล อิมรอน : 159) 

 
และดว้ยความอ่อนโยนน่ิมนวลของท่านน่ีเอง ท่ีท่านแสดงความรกั

ต่อประชาชาติของท่าน และมุ่งมั่นปรารถนาอย่างจริงจงัใหพ้วกเขาไดร้บัแต่
สิ่งดี ๆ  

                                      
1 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ อลั-บริร์, บาบ ฟัฎล ์อรั-ริฟก์, เลม่ 8 หนา้ 22, และมสุนดั อมิาม อะห์มดั, เล่ม 6 
หนา้ 58, 112 
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مَ َجا ََلََقدَ َ﴿ ولَ ََءكه ذ َ َرَسه مَ َم  كه سذ نفه
َ
َُ َأ ََعنذتُّمَ ََماَهذََعلَيَ ََعُذي

َ مَعلَيَ ََحرذيص  ذََكه َٱب
ؤَ ل  ََمذنذيََمه يمَ َرَءهوف  : اتلوبة﴾ ]128ََرَحذ

765  ] 

ความว่า “แท้จริง ศาสนทูตคนหนึ่งได้มายังพวกเจ้าแล้ว  
จากหมูพ่วกเจา้เอง เป็นท่ีล  าบากใจแก่เขาในสิ่งท่ีพวกเจา้ไดร้บั
ความทกุขย์าก เขาปรารถนาดีแก่พวกเจา้เป็นอย่างย่ิง อีกทัง้ยงั
เมตตาตอ่บรรดาผูศ้รทัธา” (อตั-เตาบะฮ ์: 128) 
 

َد ََََلََ﴿ ذهذَََناَمَتعَ ََماَإذَلَ ََكَنَيَ َعيَ ََتمه زَ َۦ َب
َ
ذنَ َاجَ َو َأ مَ م  ََُ َ َُتَ ََوَلََهه

َخَ ٱوَََهذمَ َعلَيَ  ذلَ ََجَناَحَكََفذض  ؤَ ل  [  55: احلجر﴾ ]88ََمذنذيََمه

ความว่า “อย่าทอดสายตาทัง้สองของเจา้ไปยังสิ่งท่ีเราใหเ้ป็น
ความส าราญแก่เหล่าผู้ปฏิเสธศรัทธา จงอย่าเสียใจในการ
ปฏิเสธของพวกเขา และจงลดสีขา้งของเจา้แก่บรรดาผูศ้รทัธา
เถิด” (อลั-หิจญรฺ์ : 88)  
 

َخَ ٱوَََ﴿ ذَم َذََجَناَحَكََفذض  ؤَ ل َٱَمذ ََََتَبَعَكَٱَل ﴾ 215ََمذنذيََمه
 [  675: الشعراء]

ความว่า “และจงลดสีขา้งของเจา้แก่บรรดาผูศ้รทัธาท่ีตามเจา้
เถิด” (อชั-ชอุะรออ ์: 215) 
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ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เป็นตวัอย่างของความเมตตา 
การหยิบย่ืน และมารยาทท่ีดีงาม ท่านหญิงเคาะดีญะฮรู์เ้รื่องเหลา่นีด้ีและเคย
ใชส้ิ่งนีก้ล่าวปลอบโยนใหท้่านสงบและหายจากความกลวัหลงัจากท่ีไดร้ับ  
อลักรุอานครัง้แรก ดว้ยการย า้ใหท้่านเห็นถงึคณุคา่มารยาทอนัดีงามของท่าน
วา่ “หาเป็นเรื่องเลวรา้ยเช่นนัน้ไม ่ขอสาบานตอ่อลัลอฮ ์พระองคจ์ะไม่ใหท้่าน
ตกต ่ า เ ป็นอันขาด แท้จริ งท่านเ ป็นคนท่ี เ ช่ือมสัมพันธ์กับเครือญาติ   
ท่านรบัภาระหนักคอยช่วยคนท่ีอ่อนแอ ท่านใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ผูท่ี้ขัดสน 
ท่านเอือ้เฟ้ือแขก และท่านคอยช่วยเหลือสนับสนุนความดีเสมอทุกเวลา”1  
น่ี เ ป็นท่ียืนยันแก่ประชาชาติทั้งหลายว่า แท้จริงมารยาทท่ีสูงส่งและ
คณุลกัษณะนิสยัท่ีดีนัน้ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีคอยปกป้องใหค้นผูห้นึ่งปลอดภัย
จากการถูกครอบง าดว้ยสิ่งชั่วรา้ย2 ในวนัท่ีเขา้พิชิตมกักะฮน์ัน้ ท่านนบีได้
แสดงใหเ้ห็นถงึความนอบนอ้ม กม้ศีรษะ ไม่โออ้วดและไม่ยโส3 ท่านเป็นคนท่ี
คอยรบัฟังค าพูดของผูห้ญิงและเด็ก สนทนากบัพวกเขา และช่วยขจัดความ
เดือดรอ้นใหพ้วกเขา 4 

หะดีษจากอะนสัอาจจะช่วยอธิบายเรื่องนีไ้ดเ้ป็นอย่างดี อะนสัเล่า
วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ชอบเย่ียมผูป่้วย ร่วมพิธีเก่ียวกบัศพ 
ท่านไม่เก่ียงท่ีจะข่ีลา ตอบรับค าเชิญของพวกทาสเพ่ือรับประทานอาหาร  

                                      
1 เศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย ,์ บาบ กัยฟะ กานะ บดัอ์ อลั-วะห์ยิ อิลา  เราะสูลิลลาฮ์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั , เลม่ 1 หนา้ 3, เป็นหะดีษท่ีสามในต าราทา่น  
2 อะหม์ดั บิน อบัดลุอะซีซ อลั-หดัดาด, อคัลาก อนั-นะบยี ์ฟี อลั-กุรอาน วะ อสั-สนุนะฮ,์ เลม่ 1 หนา้ 77 
3 ดรูายละเอียดในหวัขอ้การพิชิตมกักะฮจ์ากหนงัสือเลม่นี ้ 
4 เศาะฮีห ์มสุลมิ, บาบ กุรบ ์อนั-นะบยี ์ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั มนิ อนั-นาส 
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และในวันสงครามกับบนี  กุร็อยเซาะฮ์ท่านข่ีลาตัวหนึ่ง ท่ีผูกจมูกด้วย 
ใยอินทผลมั โดยมีเบาะรองนั่งท่ีท าจากใยอินทผลมัเช่นกนั1  

ท่านไม่ปฏิเสธท่ีจะใหม้ีคนใดนั่งพาหนะซอ้นกับท่าน ส่วนใหญ่จะ
เป็นอุสามะฮ ์บิน ซัยด ์และบางครัง้ท่านก็ให้ภรรยาบางคนของท่านซอ้น2 
ท่านเคยกล่าวว่า “แทจ้ริงอลัลอฮม์ีบัญชามายังฉันว่า พวกเจา้จงนอบนอ้ม
เถิด เพ่ือท่ีคนผูห้นึ่งจะไดไ้มเ่ย่อหย่ิงกบัใครอีกคนหนึ่ง”3  

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท าภารกิจร่วมกับบรรดา 
เศาะหาบะฮใ์นขณะเดินทาง ท่านจะเก็บฟืนและท าหนา้ท่ีเหมือนกบัคนอื่น ๆ 
ท่านเคยรว่มในการก่อสรา้งมสัยิดของท่าน ท่านยงัมีสว่นรว่มกบัภรรยาในการ
ท างานบา้น ดังหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮท่ี์ว่า “ท่านนบีจะคอยช่วยงาน
ภรรยาของท่าน”4 ท่านเป็นคนท่ีมีความละอายเป็นนิสัย กระทั่ งอัลลอฮไ์ด้
กลา่วถงึท่านในเรื่องนีว้า่  

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
لهوا َتَدَ ََلَََءاَمنهوا ََي َََّلذَٱَأ َذٱَبهيهوَتََخه  َإذَل َََلَبذ 

َ
َذَ ََيهؤَ َأ

مَ  ََََطَعامَ َإذَلَ َلَكه رذي َََن َََغي  لهوا َدَ ٱفَََدهعذيتهمَ َإذَذاَكذ َ َوَل ََهَهإذنَى ََظذ َخه
ذَذا وا َٱفَََتهمَ َطعذمَ َفَإ ه سَ ََوَلََنتَشذ يَََ  ََتَمه َ َنذسذ يث  َدذ مَ َذ ََإذ َََلذ َلذكه
ََٱَذذييهؤَ َََك ََ َذفَيَسَ ََلَبذ َ َۦَتح  م  َذيَسَ ََلََّلَلَهٱوَََمذنكه َ ل ََٱَمذ َََۦَتح  ذ َق 

                                      
1 อตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-ญะนาอซิ, บาบ 32,  หมายเลข 1017 เลม่ 3 หนา้ 337  
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-อะดบั, บาบ เกาล์ อรั-เราะญุล ญะอะละนลิลาฮ ์ฟิดากะ, เล่ม 7 หนา้ 
116 
3 อิบน ุมาญะฮ,์ อสั-สนุนั, บาบ อลั-หะยาอ,์ หมายเลข 4179, เลม่ 2 หนา้ 1399 
4 จากหะดีษของอาอิชะฮ ์เราะฎิยัลลอฮุอนัฮา, ในเศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-อะดบั, บาบ กยัฟะ  
ยะกูน ุอรั-เราะญลุ ุฟี อะฮล์ฮิ,์ เลม่ 7 หนา้ 83 



115 

 

هََِإَوَذا تل 
َ
وهه َََسأ ََاعَ َمَت ََمه َ َءذََوَرا ََمذ َلهوهه َََ ََفَس  َجاب  مَ َذ ََحذ َلذكه

طَ 
َ
مَ ََهرَهأ ذكه وب

له ذهذَ  ََلذقه وب
مَ َََك ََََوَماََوقهله  َلَكه

َ
وَلََذهوا َتهؤَ َأ َّلَلذَٱَرَسه

 ََوَل َ
َ
وَ َأ زَ َا َتَنكذحه

َ
ذََبعَ َمذ َ َۥَجهَهَو َأ ه بًَدا ََۦ َدذ

َ
مَ َذ ََإذ َََأ َعذندَََََك َََلذكه

يًماَّلَلذَٱ  [  51: حزاباأل] ﴾53َََعظذ

ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาเอ๋ย ! อย่าไดเ้ขา้ไปในบา้นของนบี
เวน้แต่เมื่อไดร้บัอนุมตัิแก่พวกเจา้ใหเ้ขา้ไปรบัประทานอาหาร 
โดยมิตอ้งนั่งรอจนอาหารสุก แต่เมื่อพวกเจา้ไดร้บัเชิญก็จงเขา้
ไป ครั้นเมื่อพวกเจ้ารับประทานเสร็จแล้วก็จงแยกย้ายกัน
ออกไป โดยอย่าถือวิสาสะในการสนทนากันยาว แท้จริง  
ในการนัน้ย่อมท าความร าคาญใหแ้ก่ท่านนบี ซึง่เขาละอายท่ีจะ
เชิญพวกเจา้กลบั(หรือหา้มไม่ใหพ้วกเจา้เขา้บา้น) ทว่าอลัลอฮ์
ไม่ทรงละอายต่อความจริง และเมื่อพวกเจา้ตอ้งการขอสิ่งใด
จากพวกนาง(ภรรยาของเขา) ก็จงขอจากหลงัม่าน(สิ่งก าบัง) 
เช่นนัน้แหละเป็นการบริสทุธ์ิย่ิงแก่จิตใจของพวกเจา้และจิตใจ
ของพวกนาง และไม่เป็นการบังควรแก่พวกเจา้ท่ีจะก่อความ
ร าคาญใหแ้ก่ศาสนทูตของอลัลอฮ ์และไม่บงัควรท่ีจะแต่งงาน
กับบรรดาภริยาของเขาเป็นอนัขาด หลังจากเขาเสียชีวิตแลว้ 
แท้จริง  ในการกระท าเช่นนั้น เป็นเรื่องใหญ่หลวงนัก ณ 
ท่ีอลัลอฮ”์ (อลั-อะหซ์าบ : 53) 
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ท่านเรียกรอ้งสู่ความสมดลุระหว่างการใชชี้วิตในโลกนีแ้ละโลกหนา้ 
และอย่าให้ชีวิตในโลกนีแ้ละความสวยงามอันล่อลวงของมันกลายเป็น
เป้าหมายหลกัของมนษุย ์ดงัโองการท่ีวา่ 

 

َرةَ َٓأۡلٱََلارََٱَّلَلَهٱََكََءاتَى ََفذيَما َََتغَذبَ ٱوَََ﴿ يَبَكََتَنَسَََوَلََخذ َمذ َََنَصذ
نَ ٱ حَ ََيا َلُّ

َ
حَ ََكَما ََسذ َوأ

َ
َََفَسادََل َٱَغَذَتبَ ََوَلَََك َإذََلَ َّلَلَهٱََس ََأ َفذ

َٱ
َ َ ۡرل  َََلََّلَلََٱَإذ َََضذ ذبُّ فَ ل َٱَيه ي ََمه دذ  [  11: القصص] ﴾77ََسذ

ความวา่ “และจงแสวงหาจากสิ่งท่ีอลัลอฮไ์ดป้ระทานใหแ้ก่เจา้
เพ่ือเป็นปัจจยัสูป่รโลก และอย่าลืมส่วนของเจา้แห่งโลกนี ้และ
จงท าดีต่อผู้อื่น เสมือนกับท่ีอัลลอฮ์ไดท้  าดีแก่เจ้า และอย่า
แสวงหาความเสียหายในแผ่นดิน แทจ้ริง อลัลอฮไ์ม่รกับรรดา 
ผูบ้่อนท าลาย” (อลั-เกาะศอ็ศ : 77) 
 
ท่านปรารถนาท่ีจะใหบ้รรดาสาวกไดรู้ว้า่ท่านรกัพวกเขาแคไ่หน ดว้ย

เหตุนีท้่านไดพู้ดกับมุอาซ บิน ญะบัล ในวนัหนึ่งว่า “โอมุ้อาซเอ๋ย ขอสาบาน
ตอ่อลัลอฮ ์แทจ้ริงฉนัรกัท่าน โอม้อุาซเอ๋ย ฉันจะสั่งเสียแก่ท่าน อย่าไดล้ะเลย
ค ากลา่วทกุครัง้หลงัละหมาดวา่  

ْ  امهلل ِعّن 
َ
 ِعبَاَدتَِك. وَُحْسِن  وَُشْكرِكَ  ِذْكِركَ  ِِعَ  أ

“โออ้ลัลอฮ ์โปรดช่วยเหลือฉนัในการร  าลกึถึงพระองค ์ขอบคณุ
พระองค ์และการเคารพภกัดีตอ่พระองคอ์ย่างสวยงามย่ิง”1  

                                      
1 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 5 หนา้ 245 
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และท่านกล่าวว่า “เมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านรักพ่ีนอ้งของเขา 
(ท่ีเป็นมสุลิม)ก็จงบอกใหเ้ขารบัรูเ้ถิด”1 เช่นเดียวกนั ท่านยงัส่งเสริมใหก้ระท า
ในสิ่งท่ีก่อใหเ้กิดความรกัระหว่างกัน เช่นการเย่ียมเยียน การมอบของขวญั2 
และการยิม้ ซึง่ท่านไดก้ล่าวเก่ียวกบัการยิม้ว่า “การยิม้แก่พ่ีนอ้งของท่านเป็น
การท าทาน”3 ท่านสอนการทกัทายใหเ้กียรติระหว่างพวกเขาดว้ยการทกัทาย
ท่ีดีย่ิง  

ذيتهمَِإَوذَاَ﴿ ي  َية ََحه ذَتحذ حَ َفََحيُّوا ََب
َ
ذأ وَ ََها َمذنَ ََس ََب

َ
َّلَلََٱَإذ َََرهدُّوَها  ََأ

َ َََك ََ َذَََعَ
يًباَءَ َشَ َكه   [  52: النساء] ﴾86ََحسذ

ความวา่ “และเม่ือพวกเจา้ไดร้บัค าทกัทายใหเ้กียรติ ก็จงกล่าว
ตอบดว้ยค าทกัทายใหเ้กียรติท่ีดีกว่านัน้ หรือตอบเช่นเดียวกัน
กลับไป แท้จริงอัลลอฮ์ทรงค านวณการตอบแทนทุกสิ่ ง 
ทกุอย่าง” (อนั-นิสาอ ์: 86) 

 
อัล -บุคอรีย์ ได้ตั้ง ช่ือบทในต าราของท่านว่า “บทว่าด้วยการ 

ขออนุญาต เรื่องการทกัทายใหส้ลามแก่ทุกคนนัน้เป็นส่วนหนึ่งของอิสลาม”4 

                                      
1 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 4 หนา้ 30 
2 อตั-ติรมิซีย,์ กิตาบ อลั-บิรร์, มา ญาอ์ ฟี เกาะบูล อลั-ฮะดียะฮ ์วะ อลั-อิษาบะฮ์ อะลยัฮา, หนา้ 34 
หมายเลข 1953 เลม่ 4 หนา้ 338 
3 อตั-ติรมิซีย,์ กิตาบ อลั-บิรร์, มา ญาอ์ ฟี เศาะนาอิอฺ อลั-มะอฺรูฟ มิน อลั-หะดีษ, หนา้ 36 หมายเลข 
1956 เล่ม 4 หนา้ 340, อบัดลุลอฮ ์บิน นะญีบ สาลิม ไดร้วบรวมสายรายงานเก่ียวกับเรื่องการยิม้ของ
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในหนังสือท่ีช่ือว่า อิบติสามาต นะบะวียะฮ,์ ไคโร :  ส  านกัพิมพ ์
อิกเราะอ,์ พิมพค์รัง้ที่ 1, ฮ.ศ. 1427  
4 ด ูเศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ เลม่ 7 หนา้ 128 



118 

 

และ “บทว่าด้วยการศรัทธา เรื่องการทักทายให้สลามเป็นส่วนหนึ่งของ
อิสลาม” และอตั-ติรมิซียไ์ดต้ัง้ช่ือบทในต าราของท่านว่า “บทว่าดว้ยคุณค่า
ของการทกัทายใหส้ลาม”1 

อัลกุรอานยังไดห้้ามการแบ่งชนชั้นวรรณะระหว่างมนุษย์ดว้ยกัน 
และไดย้ า้เตือนวา่พวกเขามีจดุก าเนิดจากท่ีเดียวกนั และหา้มเหยียดหยามซึ่ง
กนัและกนั ดงัโองการท่ีวา่  

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
ذ َم َقَوَ ََخرَ يَسَ ََلَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ  ََعَسَ َمَ قَوَ َم 

َ
َأ

ونهوا َ َ َيَكه ذنَ َاَخي  مَ م  ذَسا َََوَلََهه ذ َء ََسن ذَسا ََم   ََعَسَ َءَ َسن 
َ
َ َيَكه َََأ َاَخي 

ذنَ  َ  َم  وَ تَلَ ََوَلََهه ُه مَ َا َمذ َسكه نفه
َ
وا َََوَلََأ ُه ذَََتَنابَ َٱب

َ َ َق َلَ ل  ذئَ َبذ ََسَب
َٱ وقهَل َٱَمَهسَ ّلذ سه َذٱَدَََبعَ َفه

َ يَم َل  َََلمَ ََوَم َ ذ َلَ ََيتهب  و 
ه
مَهَئذَكَفَأ َهه

و ََلَظ َٱ َهاَيَ 11ََلذمه يُّ
َ
ذ َََاَكثذيَ ََتنذبهوا َجَ ٱََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ َذٱَم  َإذ َََلَظ  

وا َََلََوَََم َ إذث ََلَظ  َذٱََضََبعَ  مَبعَ ََتبَيغَ ََوَلََََتََسسه كه ًَضا ََبعَ َضه
َ ذبُّ يه

َ
مَ َأ كه َحده

َ
 َأ

َ
ََأ

 
َلَيَأ يهذََمَََلَ َكه خذ

َ
وهه َفََكرذهَ َاتَ َميَ َأ وا َٱوَََتهمه ََتقه

يمَ َتََوابَ َّلَلََٱَإذ َََّلَلَ َٱ َهاَيَ 12ََرَحذ يُّ
َ
َٱَأ مَن ََخلَقَ َإذنَاََلَاسه ذ َكه َم 

نَثَ ََذَكر َ
ه
مَ َن َوََجَعلَ ََوأ وبَ َكه عه ذَلَا ََوَقبَََاشه ََعاَرفهوَ َئ َإذ َََا َ تلذ

كَ 
َ
مَ أ تَ َّلَلذَٱَعذندََََرَمكه

َ
َ َقى َأ م   ﴾13َََخبذي َََعلذيمَ َّلَلََٱَإذ َََكه

 [  71  -77: احلجرات]

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ เลม่ 1 หนา้ 12, เศาะฮีห ์มสุลมิ เลม่ 7 หนา้ 2, และด ูกิตาบ อลั-อิสติอ์ซาน เล่ม 5 
หนา้ 52 
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ความวา่ “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาทัง้หลาย ชนกลุ่มหนึ่งจากพวกเจา้
อย่าไดเ้ยาะเย้ยอีกกลุ่มหนึ่ง บางทีกลุ่มท่ีถูกเยาะเย้ยนั้นจะ
ดีกวา่กลุม่ท่ีเยาะเยย้ และสตรีกลุ่มหนึ่งอย่าไดเ้ยาะเยย้สตรีอีก
กลุม่หนึ่ง บางทีกลุม่ท่ีถกูเยาะเยย้จะดีกว่ากลุ่มท่ีเยาะเยย้ และ
พวกเจ้าอย่าไดต้  าหนิตัวของพวกเจ้าเอง(โดยต าหนิกันเอง
ระหว่างพวกเจ้า) และอย่าได้เรียกกันด้วยฉายาท่ีไม่ชอบ  
สิ่งเหล่านั้นช่างเลวทรามย่ิงนักหลังจากท่ีไดม้ีการศรัทธากัน
แลว้ และผู้ใดไม่ส  านึกผิดจากสิ่งเหล่านั้นพวกเขาคือบรรดา 
ผู้อธรรม โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงปลีกตัวให้พ้นจาก 
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของการสงสยัคาดเดาในทางไม่ดี แทจ้ริง
การสงสยัคาดเดาบางอย่างนัน้เป็นบาป พวกเจา้อย่าสอดแนม 
และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน คนหนึ่ง 
ในหมู่พวกเจา้นัน้ชอบท่ีจะกินเนือ้พ่ีนอ้งของเขาท่ีตายไปแลว้
กระนัน้หรือ? พวกเจา้ย่อมรงัเกียจมนั และจงย าเกรงอลัลอฮ์
เถิด แทจ้ริงอัลลอฮน์ัน้เป็นผูท้รงอภัยโทษ ผูท้รงเมตตาเสมอ  
โอม้นุษยชาติทัง้หลาย แทจ้ริงเราไดส้รา้งพวกเจา้จากเพศชาย
และเพศหญิง และเราไดใ้ห้พวกเจา้แยกเป็นเผ่าและตระกูล 
เ พ่ือจะได้รู ้จักกัน  แท้จริ งผู้ ท่ีมี เ กียรติ ย่ิ ง ในหมู่พวกเจ้า  
ณ ท่ีอัลลอฮ์นั้น  คือผู้ท่ีมีความย าเกรงย่ิงในหมู่พวกเจ้า  
แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรอบรูแ้ละตระหนักดีย่ิง” (อลั-หุญรุอต 11-
13) 
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อลักุรอานไดยื้นยันความเป็นพ่ีน้องของบรรดาผูศ้รทัธาในโองการ
ท่ีวา่ 

ؤَ ل َٱَإذَنَماَ﴿ ص َََوة َإذخَ َمذنهو ََمه
َ
وا َفَأ َََلذحه َخَويَ ََبي 

َ
َ أ م  وا َٱوَََكه َّلَلََٱََتقه

مَ   [  70: احلجرات] ﴾10َََحهو ََتهرَ َلََعَلكه

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพ่ีน้องกัน ดังนั้น 
พวกเจ้าจงไกล่ เกลี่ ยประนีประนอมกันระหว่าง พ่ีน้อง 
ทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า และจงย าเกรงอัลลอฮ์เถิด หวังว่า 
พวกเจา้จะไดร้บัความเมตตา” (อลั-หญุรุอต : 10) 
 
อลักุรอานไดส้ั่งบงัคบัใหม้ีการไกล่เกลี่ยประนีประนอมเมื่อพวกเขา

ขดัแยง้กนั ใหยื้นเคียงขา้งฝ่ายท่ีถกูตอ้ง และอยู่ตรงขา้มกบัฝ่ายท่ีละเมิด และ
ใหม้ีการประนอมอย่างตอ่เน่ือง ดงัโองการตอ่ไปนี ้

ذَفَتا َذَطا ََِإَو َ﴿ ؤَ ل َٱَمذ َََئ ص َََتَتلهوا َقَ ٱَمذنذيََمه
َ
وا َفَأ َما َبَيَ َلذحه َفَإذ َ ََنهه

َ َماَدى َإذحَ ََبَغت  ََهه َٱَََعَ
ه َٱَتذلهوا َفََق َََرىَ خَ ل  ََتبَ ََلتذ َ ََحَتَ َغذ َإذَلَ َءََتَفذ

مَ 
َ
ص ََت َءََفَا ََفَإذ َّلَلذ َٱَرذَأ

َ
وا َفَأ َمابَيَ َلذحه ذَََنهه ٱب

ق ََلَذَعدَ لَ 
َ
وَ َوأ طه َّلَلََٱَإذ َََا َ سذ

َ ذبُّ قَ ل َٱَيه طذيََمه  [  9: احلجرات] ﴾9ََسذ

ความว่า “และหากสองฝ่ายจากบรรดาผูศ้รทัธาทะเลาะวิวาท
กัน พวกเจ้าจงไกล่ เกลี่ยระหว่างทั้งสอง หากฝ่ายหนึ่ ง 
ในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่ง พวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายท่ี
ละเมิด จนกว่าฝ่ายนัน้จะกลบัสู่พระบัญชาของอลัลอฮ ์ต่อมา
หากฝ่ายนั้นกลับตวัแลว้ พวกเจา้ก็จงประนีประนอมระหว่าง 
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ทัง้สองฝ่ายดว้ยความยุติธรรม และจงใหมี้ความเท่ียงธรรมเถิด 
แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรกัใครบ่รรดาผูเ้ท่ียงธรรม” (อลั-หญุรุอต : 9) 
 
ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ยงัไดห้า้มการนินทา1 และหา้ม

เหยียดหยามซึ่งกนัและกนั “เพียงพอแลว้ท่ีความชั่วจะเกิดกบัคนผูห้นึ่ง ดว้ย
การท่ีเขาดถูกูเหยียดหยามพ่ีนอ้งมสุลิมของเขา”2 เช่นเดียวกบัโองการที่วา่ 

ذرَ ََوَلََ﴿ َََخَدكَََتهَصع  ذلَناسذ ََتمَ ََوَلََل ََشذ َٱَفذ
َ َۡرل  َّلَلََٱَإذ َََا ََمرَحًََضذ

َََلَ ذبُّ َََيه َ َكه ور َََتالَ مه  [  75: لقمان] ﴾18ََفَخه

ความวา่ “เจา้อย่าหนัแกม้(ใบหนา้)ของเจา้ใหแ้ก่ผูค้นอย่างยโส 
และอย่าเดินไปตามแผ่นดินอย่างโอ้อวด แท้จริง อัลลอฮ ์
มิทรงชอบทกุคนท่ีหย่ิงจองหอง” (ลกุมาน : 18) 

 

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
تذَبََنهوا ََءامََََّلذي ََٱَأ مَهَعلَيَ َكه َل َٱَكه ََقذَصاصه ََل ََقتَ ل َٱَفذ

َهٱ ذََرَُّل  َهٱب
ذَل  ٱوَََر 

ذََدَهَعبَ لَ  ٱب
َٱوَََدَذَعبَ لَ 

ه ذََنَثَ ل  َٱب
ه ََََفَم َ َنَث  َل  َمذ َ َۥَلَهَعهفذ

يهذَ خذ
َ
ذَباعه َٱفَََء ََشَ َأ ذََت  َٱب

ََمعَ ل  وفذ َدا ََره
َ
َ بذإذحَ َهذَإذََلَ َءَ َوأ َٰ َ ذَكََذ ََ   َل

َََتَ  ذ َفذيف  مَ َم  ذكه ََََرب  ذَكََذ ََدَََبعَ ََتَدىَ عَ ٱََفَم َذَة  ََورَح  َۥفَلَهَهَل
َ مَ ََعَذاب  َلذ
َ
 [  715: ابلقرة] ﴾178ََأ

                                      
1 อตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-บริร์, มา ญาอ ์ฟี อลั-ฆีบะฮ,์ เลม่ 4 หนา้ 329 
2 อตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-บริร์, บาบ 18, มา ญาอ ์ฟี ชะฟะเกาะฮ ์อลั-มสุลมิ อะลา อลั-มุสลิม, หมายเลข 
1927 และ มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 3 หนา้ 491 
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ความว่า “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาทัง้หลาย การประหารชีวิตฆาตกร
ในกรณีท่ีมีผูถู้กฆ่าตาย(โดยเจตนา) ไดถู้กบญัญัติแก่พวกเจา้
แล้ว คือชายอิสระจะถูกประหารชีวิตเพราะฆ่าชายอิสระ  
ทาสจะถกูประหารชีวิตเพราะฆ่าทาส และผูห้ญิงจะถกูประหาร
ชีวิตเพราะฆ่าผูห้ญิง ผูใ้ดไดร้บัการอภยัจากทายาทของผูถ้กูฆ่า
(โดยไมช่ดใชด้ว้ยชีวิตและทดแทนดว้ยสินไหม) ก็ใหเ้ขาติดตาม
ค่าสินไหมโดยชอบธรรม และใหเ้ขาช าระสินไหมแก่เขาโดยดี
(โดยไมยื่ดเยือ้) นั่น(การยกโทษพรอ้มชดใชด้ว้ยสินไหม)คือการ
ผ่อนปรนจากพระผูอ้ภิบาลของพวกเจา้และเป็นความเมตตา
แก่พวกเจา้ และหากผูใ้ดละเมิดหลังจากนั้นเขา ก็ย่อมไดร้ับ
การลงโทษอนัเจ็บแสบ” (อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 178) 
 

َََوَلََ﴿
 
هوا ََتَلَذيَأ ل و 

ه
مَ َلَذَفض َل َٱَأ  َلَسَعةذَٱوَََمذنكه

َ
ََا َتهوَ يهؤَ َأ و لذ

ه
َأ

رَ لَ ٱ َ ل َٱوََََبَ قه َٰ َه َل َٱوَََكذيَََم رذي ََمه ََجذ َََّلَلذ َٱََسبذيلَذَفذ وا َعَ َوَل  َفه
ََ ََوَل  وَ ص  َلََا َ َفحه

َ
ذبُّو َََأ  َُته

َ
َ َّلَلَهٱَفذرَََيغَ َأ م  ور ََّلَلَهٱوَََلَكه َرَحذيمَ ََغفه

 [  66: انلور] ﴾22َ

ความว่า “ผู้มีเกียรติในศาสนาและผู้มั่ งคั่ งในทรัพย์สินจาก 
หมู่พวกเจ้าอย่าได้สาบานท่ีจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ 
ญาติมิตร คนยากจน และผู้อพยพในหนทางของอัลลอฮ ์ 
พวกเขาจงอภยัและยกโทษ เถิด  พวกเจา้ไม่ชอบหรือท่ีอลัลอฮ์
จะทรงอภัยใหแ้ก่พวกเจา้ และอลัลอฮน์ัน้เป็นผูท้รงอภยั ผูท้รง
เมตตาเสมอ” (อนั-นรู : 22) 
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ا َوََجَزَ َ﴿ ذَئة ََؤه ذَئة َََسي  ذثَ ََسي  ص َََعَفاََفَم َ َا َلههََم 
َ
جَ َلَحَََوأ

َ
ههَفَأ ََۥره َََعَ

َََلََۥإذنَهَهَّلَلذ َٱ ذبُّ  [  40: الشورى] ﴾40ََلذمذيََلَظ َٱَيه

ความวา่ “และการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่วเย่ียงเดียวกนั 
แต่ผูใ้ดอภัยและไกล่เกลี่ยคืนดีกนั รางวลัตอบแทนของเขานัน้
ย่อมอยู่ท่ีอลัลอฮ ์แทจ้ริงพระองคไ์ม่ชอบบรรดาผูอ้ธรรม” (อชั- 
ชรูอ : 40) 
 

ذئَةه َٱََوَلَََسَنةَهل ََٱََتوذيتَسَ ََوَلََ﴿ ذَََفعَ دَ ٱَلَسي  َٱب َََلَتذ حَ َهذ
َ
ََس َهأ

ذَذا نَهَهََوة ََعَد ََۥَنهَهَوَبيَ ََنَكَبَيَ ََّلذيٱَفَإ
َ
َيَۥَكأ  ﴾34َََحذيمَ ََولذ

 [  14: فصلت]

ความว่า “ความดีและความชั่วนั้นหาเท่าเทียมกันไม่ เจา้จง 
ขับไล่(ความชั่ว)ดว้ยสิ่งท่ีดีกว่า เมื่อนั้นผูท่ี้ระหว่างเจา้กับเขา
เคยเป็นอริกนัก็จะกลบักลายเป็นเย่ียงมิตรท่ีสนิทกนั” (ฟุศศิลตั 
: 34) 
 

و ََََّلذي ََٱَ﴿ ََيهنفذقه ا َٱَفذ ا َٱوَََءذَلَِسَ مذيَََك َلَ ٱوَََءذَلَُضَ ََظََغيَ لَ ٱَظذ
َ ٱََع َذََعافذيََلَ ٱوََ ََّلَلَهٱوََََلَاسذ ذبُّ حَ ل َٱَيه نذيََمه  لآ] ﴾134ََسذ

 [  714-711: عمران

ความว่า “คือบรรดาผูท่ี้บริจาคทัง้ในยามสุขสบายและในยาม
เดือดร้อน  บรรดาผู้ ท่ี ยับยั้ งความโกรธและให้อภัยแก่ 
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เพ่ือนมนุษย์ และอัลลอฮท์รงรักผูก้ระท าดีทั้งหลาย” (อาล  
อิมรอน : 134) 

 
สิ่ ง เหล่า นี ้ ทั้งความเท่า เ ทียม  การให้เ กียรติผู ้อื่ น  และการ

ประนีประนอมระหว่างคู่กรณี ลว้นเพราะตอ้งการสรา้งสังคมอิสลามท่ีมี
จริยธรรมอนัมั่นคงและเป็นเอกภาพ 

ََََلَ۞َ﴿ َََخي  ذ ََكثذي ََفذ مَ َوى ََُّنَ َم  َمرََََم َ َإذَلََهه
َ
ذَصَدقَةَ َأ وَ َب

َ
َأ

ََمعَ  وف  وَ َره
َ
َََِۢحَل َإذص ََأ َ ٱََبي  ذَكََذ َََعل ََيفَ ََم وََََلَاسذ َءََتذَغا َب َٱَل

جَ َتذيهذَنهؤَ ََفَفََسوَ َّلَلذَٱََضاتَذَمرَ 
َ
يمَ ًَراأ  [  774: النساء] ﴾114ََاَعظذ

ความว่า “ไม่มีความดีใด ๆ ในส่วนมากจากการพูดซุบซิบของ
พวก เ ข า  น อกจ ากผู้ ท่ี ใ ช้ ใ ห้ท า ท าน  ค าพู ด ท่ี ดี  ห รื อ
ประนีประนอมระหวา่งผูค้นเท่านัน้ และผูใ้ดกระท าดงักลา่วเพ่ือ
แสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์แล้ว เราจะให้รางวัล 
อนัย่ิงใหญ่แก่เขา” (อนั-นิสาอ ์: 114) 

 
อลัลอฮบ์ัญชาสั่งใหท้่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั มีความ

เมตตา และใหม้นษุยส์ั่งเสียกนัในเรื่องความเมตตาเช่นกนั ดงัโองการต่อไปนี้
  

ذََا ََوتََواَصوَ ََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَمذ َََََك َََثهمَََ﴿ ذَٱب َا ََوتََواَصوَ َلَصب 
ذَ َٱب
 [  71: ابلدل] ﴾17َََحَةذََمرَ ل 

ความวา่ “แลว้เขาไดอ้ยู่ในหมู่ผูท่ี้ศรทัธา ตกัเตือนกนัใหม้ีความ
อดทน และตกัเตือนกนัใหม้ีความเมตตา” (อลั-บะลดั : 17) 
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ดงัท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า “แทจ้ริงอลัลอฮจ์ะ

ทรงเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองคท่ี์มีความเมตตา”1 และท่านกล่าวว่า “ผูท่ี้
เมตตาจะไดร้บัความเมตตาจากอลัลอฮผ์ูเ้มตตาย่ิง ดงันัน้ จงเมตตาผูท่ี้อยู่ใน
แผ่นดินนี ้แน่นอนผูท่ี้อยู่บนฟ้าจะเมตตาพวกท่าน”2 ท่านเนน้ย า้ในเรื่องของ
การแบ่งปันความเมตตาระหว่างมุสลิมในภาพรวมและให้มันขจรขจาย
ครอบคลุมสงัคมโดยทั่วไป “อุปมาบรรดาผูศ้รทัธา ในความรกั ความเมตตา 
และความเอน็ดรูะหวา่งพวกเขานัน้ อปุมยัรา่งกายเดียวกนั เมื่ออวยัวะส่วนใด
บาดเจ็บ สว่นอื่นของรา่งกายก็พลอยไมไ่ดห้ลบันอนและเจ็บปวดไปดว้ย”3 

 การละหมาดนั้นถูกนับว่าเป็นอิบาดะฮท่ี์ส  าคัญย่ิงส าหรับท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทว่า ท่านก็ยังผ่อนปรนเพ่ือให้ละหมาดเสร็จ
อย่างเร็ว ๆ เพราะเมตตาสงสารเด็ก ๆ ท่ีก าลังร ้อง ดังรายงานจากอบู  
เกาะตาดะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮ์ ว่า แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กล่าวว่า “แทจ้ริงฉันก าลงัละหมาดอยู่ และฉันตอ้งการจะละหมาด
ใหย้าว แตแ่ลว้ฉนัไดยิ้นเดก็รอ้ง ฉนัจงึละหมาดใหส้ัน้ เน่ืองจากฉันรูว้่าแม่ของ
เดก็รูส้กึกงัวลมากแคไ่หนกบัลกูท่ีก าลงัรอ้ง”4 

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-ญะนาอิซ, บาบ 33, เกาล์ อนั-นะบีย์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  
ยอุซัซบั อลั-มยัยติ บ ีบกุาอ ์อะฮล์ฮิ ์อะลยัฮ,์ เลม่ 2 หนา้ 81 
2 จากหะดีษท่ีบนัทกึโดย อตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-บริร์, บาบ 16, เลม่ 4 หนา้ 324 
3 เศาะฮีห ์มุสลิม, กิตาบ อลั-บิรร์, บาบ มา ญาอ์ ฟี เราะห์มะฮ ์อลั-มุสลิมีน ตะรอหุม อลั-มุอ์มินีน วะ  
ตะอาฎฟิุฮมิ เลม่ 8 หนา้ 20 
4 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-อะซาน, บาบ 65, มนั อะคอ็ฟฟะ อศั-เศาะลาฮ,์ เล่ม 1 หนา้ 172, และ
มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 3 หนา้ 205 
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 ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั มีเมตตาต่อทาส ท่านบญัญัติ
ใหก้ารปล่อยทาสเป็นการท าความดีอนัใหญ่หลวง และเป็นหนึ่งในประตแูห่ง
การไถ่บาปต่าง ๆ ได ้อิสลามพยายามปิดประตูแห่งการเป็นทาสใหแ้คบลง 
หลงัจากท่ีเคยถกูเปิดกวา้งในทกุศาสนาและระบบการปกครองต่าง ๆ ในสมยั
ของท่านนบี และท่านยังไดส้ั่งเสียใหป้ฏิบัติกับพวกเขาดว้ยดี “คนรบัใชข้อง
พวกท่านนัน้เป็นพ่ีนอ้งของพวกท่าน อลัลอฮใ์หพ้วกเขาอยู่ภายใตก้ารปกครอง
ของพวกท่าน ดงันัน้ผูใ้ดท่ีพ่ีนอ้งของเขาอยู่ภายใตก้ารปกครองของเขา จงให้
อาหารแก่เขาจากชนิดเดียวกบัท่ีเขารบัประทาน จงใหเ้ครื่องนุ่งห่มแก่เขาจาก
ชนิดเดียวกับท่ีเขาสวมใส่ และพวกท่านอย่าให้พวกเขาท าในสิ่ง ท่ีเกิน
ความสามารถของพวกเขา หากพวกท่านให้พวกเขาท าในสิ่ ง ท่ี เ กิน
ความสามารถ ก็จงช่วยเหลือพวกเขา”1 ท่านยังกล่าวว่า “และห้ามคนใด 
คนหนึ่งจากพวกท่านพูดว่า โอท้าสของฉัน โอท้าสีของฉัน  แต่จงพูดแทนว่า  
โอค้นหนุ่มสาวของฉัน ส่วนคนท่ีเป็นทาสก็อย่าเรียกนายของเขา ร็อบบี วะ  
ร็อบบะต ี(เจา้ของฉนั) แตใ่หเ้รียกวา่ สยัยิดี วะ สยัยิดะตี (นายของฉัน) เพราะ
ทกุคนเป็นบ่าวกนัหมด เจา้ของก็คืออลัลอฮ ์อซัซะวะญลัล ์ผูส้งูสง่ย่ิงเท่านัน้”2 

 แทจ้ริงความเมตตาและมารยาทตา่ง ๆ ของความเป็นมนุษยน์ัน้ มิได้
เจาะจงกบัมสุลิมและมนษุยชาติเท่านัน้ แต่บทบญัญัติของอิสลามยงัแผ่ไปถึง
สัตว ์เมตตาต่อสัตว ์ให้อาหาร ไม่ทรมาน ไม่ฆ่าโดยไรค้วามปรานีและไร้
ป ร ะ โยชน์  ดั ง ท่ี ท่ านน บี  ศ็ อลลัล ลอฮุ อ ะลัย ฮิ ว ะสัล ลัม  กล่ า ว ว่ า  

                                      
1 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 2 หนา้ 247 และเศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-อีมาน, บาบ อลั-มะอาศีย ์
มนิ อมัร์ อลั-ญาฮลิยีะฮ,์ เลม่ 1 หนา้ 13 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ หมายเลข 2434,เศาะฮีห ์มสุลมิ, หมายเลข 4275  
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“ใน(การช่วยเหลือ)สตัวท์ุกตวันัน้ย่อมมีผลบุญตอบแทน”1 และกล่าวว่า “ผูท่ี้
ไม่มีความเมตตา(ต่อผูอ้ื่น)เขาจะไม่ไดร้บัความเมตตา(จากอัลลอฮ)์”2 และ
กล่าวว่า “สตรีนางหนึ่งถูกลงโทษเพราะแมว เธอกกัขังมนัจนกระทั่งตาย เธอ
ไดเ้ขา้นรกเพราะมนั เมื่อเธอขงัมนัไวเ้ธอไมไ่ดใ้หอ้าหารและน า้แก่มนั และเธอ
ไมไ่ดป้ลอ่ยใหม้นัหากินแมลงตามพืน้ดิน”3 และกล่าวว่า “อลัลอฮส์าปแช่งผูท่ี้
เอาสิ่งมีวิญญาณเป็นเป้า(ในการประลองความแมน่)”4 

ค าสอนทัง้หมดนีเ้ก่ียวกบัสิทธ์ิของสตัว ์อิสลามไดก้ล่าวถึงมาก่อนแลว้
เป็นเวลาหลายศตวรรษ นั่นเป็นความเมตตาท่ีอัลลอฮบ์ัญญัติแก่ปวงบ่าว 
ผูศ้รทัธาของพระองค ์ผูด้  าเนินตามทางน าของพระองค ์ทัง้นีเ้พ่ือพวกเขาจะได้
เป็นผูเ้มตตาต่อทุก ๆ ชีวิต นบัประสาอะไรกับความเมตตาท่ีตอ้งมีแก่มนุษย์
ดว้ยกนั 

อิสลามเนน้ย า้ให้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์ให้อยู่เคียงข้างผูเ้ดือดรอ้น 
และไม่ให้รา้ยแก่บุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเพศชายและเพศหญิง ดังโองการ
ตอ่ไปนี ้   

                                      
1 จากบนัทกึของ อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-มสุากอฮ,์ บาบ ฟัฎล ์สกัย ์อลั-มาอ,์ เลม่ 3 หนา้ 77   
2 หะดีษ มุตตะฟัก อะลยัฮ ์จากรายงานของอบู ฮุร็อยเราะฮ,์ ด ูเศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-อะดบั, 
บาบ เราะหม์ะฮ ์อลั-วะลดั วะ ตกับลีฮุ ์วะ มอุานะกอตฮุ,์ เลม่ 7 หนา้ 75 และ เศาะฮีห ์มุสลิม หมายเลข 
4282 
3 เศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-มุสากอฮ,์ เล่ม 3 หนา้ 77 และเศาะฮีห ์มุสลิม, บาบ ตะห์รีม ตะอฺซีบ 
อลั-ฮเิราะฮ ์วะ นะหว์ฮิา, เลม่ 8 หนา้ 35 
4 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 1 หนา้ 216 และเศาะฮีห ์มสุลิม, กิตาบ อลั-อีด, บาบ อนั-นะฮย์์ อนั ศ็อบร์ 
อลั-บะฮาอมิ, เลม่ 6 หนา้ 73 
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َََوَلََ﴿
 
هوا ََتَلَذيَأ ل و 

ه
مَ َلَذَفض َل َٱَأ  َلَسَعةذَٱوَََمذنكه

َ
ََا َتهوَ يهؤَ َأ و لذ

ه
َأ

رَ لَ ٱ َ ل َٱوََََبَ قه َٰ َه َل َٱوَََكذيَََم رذي ََمه ََجذ َََّلَلذ َٱََسبذيلَذَفذ وا َعَ َوَل  َفه
ََ ََوَل  وَ ص  َلََا َ َفحه

َ
ذبُّو َََأ  َُته

َ
َ َّلَلَهٱَفذرَََيغَ َأ م  ور ََّلَلَهٱوَََلَكه َرَحذيمَ ََغفه

و ََيَرَ ََّلذي ََٱَإذ 22َََ حَ ل َٱَمه ؤَ ل َٱَتذَفذَل ََغ َل َٱَتذََصَن َمه ََلهعذنهوا ََتذَمذَن َمه َفذ
نَ ٱ َرةذَٓأۡلٱوََََيالُّ مَ َخذ يمَ ََعَذاب َََولَهه َهذمَ َعلَيَ ََهدَهتَشَ َمََيَوَ 23َََعظذ
ل َ
َ
مَ أ نَتههه ي ََسذ

َ
يهذمَ َوأ رَ َدذ

َ
مَوأ لههه ذَماَجه ََمئذذَ يَوَ 24َََملهو َََيعَ َََكنهوا ََب

ذيهذمَه مَهَّلَلَهٱَيهَوف  و َََوَيعَ َقََل ََٱَدذيَنهه  َََلَمه
َ
وَََّلَلََٱَأ بذيَهل َٱَقَُّل ََٱَهه 25ََمه

 [  65-66: انلور] ﴾

ความว่า “ผูม้ีเกียรติในศาสนาและผูม้ั่งคั่งในทรพัยส์ินจากหมู่
พวกเจา้อย่าไดส้าบานท่ีจะไม่ใหค้วามช่วยเหลือแก่ญาติมิตร 
คนยากจน และผูอ้พยพในหนทางของอลัลอฮ ์พวกเขาจงอภัย
และยกโทษใหแ้ก่พวกเขาเถิด พวกเจา้ไม่ชอบหรือท่ีอลัลอฮจ์ะ
ทรงอภัยใหแ้ก่พวกเจ้า และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรง
เมตตาเสมอ แท้จริงบรรดาผู้กล่าวหาบรรดาหญิงบริสุทธ์ิ 
ไรเ้ดียงสาและเป็นผูศ้รทัธาวา่นางผิดประเวณี พวกเขาเหล่านัน้
จะถกูสาปแช่งทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหนา้ ส  าหรบัพวกเขาจะไดร้บั
การลงโทษอย่างมหันต ์วันท่ีลิน้ มือ และเทา้ของพวกเขาจะ
เป็นพยานปรกัปร  าพวกเขาในสิ่งท่ีพวกเขาไดก้ระท าไว ้ในวัน
นัน้อลัลอฮจ์ะทรงตอบแทนแก่พวกเขาอย่างครบถว้น ตามส่วน
แห่งการตอบแทนของพวกเขาอย่างแทจ้ริง และพวกเขาจะรูว้่า 
แทจ้ริงอลัลอฮน์ัน้ พระองคค์ือผูท้รงสจัจะ ผูท้รงใหป้ระจกัษ์ซึ่ง



129 

 

ความจริง” (อนั-นรู : 22-25) 
 
และยงัเนน้ย า้เรื่องการปฏิสมัพนัธท่ี์ดีและการท าดีกบัเพ่ือนบา้น1 ดงั

โองการตอ่ไปนี ้ 

وا َعَ ٱوََ۞َ﴿ ذَََوَلََّلَلََٱَبهده ش 
ه وا َت ذهذََوُكه ََۦب ذََا ََ َ َشي  ٱَوب

ي ََو َلَ  َ َ إذحَ َ َذلذ َانَ َٰ
ذذذي رَ ل َٱََوب ََٱوََََبَ قه َ ل َٱوََََمَ َت ََل  َٰ رَ ل َٱَذذيَارذَل ََٱوَََكذيَذَم َارذَل ََٱوََََبَ قه

َهٱ ذََلَصاحذبَذٱوَََنهبَذل  ََٱب
َََوَماَلَسبذيلَذٱَ َذب َٱوَََبَذۢنل  ََملََكت 

ي َ
َ
م  ََم َأ َََلََّلَلََٱَإذ َََنهكه ذبُّ َ َََك ََََم َيه َمه وًراََتال   ﴾36ََفَخه
 [  12: النساء]

ความว่า “พวกเจา้จงเคารพภักดีอลัลอฮเ์ถิด และอย่าน าสิ่งใด
มาเป็นภาคีกับพระองค ์และจงท าดีต่อผูบ้ังเกิดเกลา้ทั้งสอง 
ญาติท่ีใกลชิ้ด เด็กก าพรา้ ผูข้ัดสน เพ่ือนบา้นใกลเ้คียงและท่ี
ห่างไกล เพ่ือนเคียงขา้งและผู้เดินทาง และทาสท่ีอยู่ในการ
ครอบครองของพวกเจ้า แท้จริงอัลลอฮ์ ไม่รักผู้หย่ิงยโส  
ผูโ้ออ้วด”(อนั-นิสาอ ์: 36) 
 
 ดงัท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ “บุคคลใดศรทัธา

ตอ่อลัลอฮแ์ละวนัปรโลกเขาอย่าไดก้่อความเดือดรอ้นแก่เพ่ือนบา้นของเขา”2 

                                      
1 อลั-บุคอรียไ์ดต้ัง้ช่ือหวัขอ้ในต าราของท่านว่า บาบ อลั-วุศอฮ ์บี อลั-ญาร์, เล่ม 7 หนา้ 78 เป็นหะดีษ
มตุตะฟัก อะลยัฮ ์
2 เศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย,์ บาบ มนั กานะ ยุอ์มิน ุบิลลาฮ์ วะ อลั-เยาม์ อลั-อาคิร ฟะลา ยุอ์ซี ญาเราะฮู,  
เลม่ 7 หนา้ 78 เป็นหะดีษมตุตะฟัก อะลยัฮ ์
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และ “ญิบรีลสั่งเสียฉนัอยู่เสมอเก่ียวกบัเพ่ือนบา้น จนฉันคิดว่าเขาก าลงัจะให้
เพ่ือนบา้นรบัมรดกกนัได”้1 “ขอสาบานตอ่อลัลอฮ ์เขายงัไม่ศรทัธา ขอสาบาน
ตอ่อลัลอฮ ์เขายงัไมศ่รทัธา” มีคนถามวา่ ใครเลา่ โอท้่านเราะสลูลุลอฮ ์? ท่าน
ตอบว่า “ผู้ท่ี เพ่ือนบ้านของเขาไม่ปลอดภัยจากความเลวร้ายของเขา ”2  
การท าดีเช่นนีม้ิไดเ้จาะจงเฉพาะมสุลิมเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงกบัต่างศาสนิกอีก
ดว้ย ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมีความชัดเจนและประจักษ์ชัดในการปฏิสัมพันธท่ี์ดีต่อกัน 
หากพวกเขามิใช่คูส่งคราม ดงัในโองการนี ้

مَهَهى ََينَ ََلََ﴿ مَ يهَق ََلَمَ ََّلذي ََٱََع َذَّلَلَهٱَكه ََتذلهووُكه ذي َذٱَفذ ََولَمَ َل 
 َ ميه ووُكه ذ َرذجه مَ دذَي ََم   َرذوُكه

َ
مَ َأ وهه وَ َوتهقَ ََتَبُّ طه َ إذََلَ َا َسذ ََّلَلََٱَإذ َََهذم  ذبُّ َيه

قَ ل َٱ طذيََمه مَ َق َََّلذي ََٱََع َذَّلَلَهٱَمَهكَهَهى ََينَ َإذَنَما8ََسذ َََتلهووُكه ذي َذٱَفذ َل 
خَ 
َ
مَوأ ووُكه ذ َرَجه مَ دذَي ََم  وا ََوَظ ََرذوُكه َ ََهره مَ إذخَ َََعَ  ََراجذكه

َ
َ تََولَوَ َأ م  َهه

مَ ََوَم  َلَ ََيَتَولَهه و 
ه
مَهَئذَكَفَأ و ََلَظ َٱَهه  [  9-5: املمتحنة] ﴾9ََلذمه

ความว่า “อัลลอฮไ์ม่ได้ห้ามพวกเจ้า มิให้ท าดีและให้ความ
ยตุิธรรมแก่บรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธาท่ีมิไดต้อ่ตา้นพวกเจา้ในเรื่อง
ศาสนา และมิไดข้ับไล่พวกเจา้ออกจากบา้นเรือนของพวกเจา้ 
แทจ้ริงอลัลอฮท์รงรกับรรดาผูม้ีความยุติธรรม แทจ้ริงอลัลอฮ์
ทรงหา้มพวกเจา้จากการผูกมิตรกับบรรดาผูท่ี้ต่อตา้นพวกเจา้
ในเรื่องศาสนา และขับไล่พวกเจา้ออกจากบา้นเรือนของพวก

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ บาบ อลั-วศุอฮ ์บ ีอลั-ญาร์, เลม่ 7 หนา้ 78 เป็นหะดีษมตุตะฟัก อะลยัฮ ์
2 เศาะฮีห ์อลั-บุคอรีย,์ บาบ อิซม ์มนั ลา ยะอม์ะน ุญาเราะฮู บะวาอิเกาะฮ,์ เล่ม 7 หนา้ 78 เป็นหะดีษ
มตุตะฟัก อะลยัฮ ์
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เจ้า และผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขา แน่นอนพวกเขาย่อมเป็นผู้
อธรรม” (อลั-มมุตะหะนะฮ ์: 8-9) 
 

 อลัลอฮบ์ญัชาสั่งใหท้  าดีกบัเชลยสงครามในโองการตอ่ไปนี ้

و َََويهطَ َ﴿ َ َلَطَعامََٱَعذمه ذهذََََعَ ب  ًياَاَوَيتذيمَ َاكذينَ مذسَ َۦحه سذ
َ
8َََوأ

مَ نهطَ َاإذَنمََ ذوَجَ َعذمهكه مَ َنهرذيدَهََلََّلَلذَٱَهذَل ا ََمذنكه َُ وًراََوَلََءَ َج كه َشه
 [  9-5: االنسان] ﴾9

ความวา่ “และพวกเขาใหอ้าหารแก่คนยากจน เด็กก าพรา้ และ
เชลยศกึ ทัง้ท่ีพวกเขายงัรกัและตอ้งการในอาหารนัน้ โดยพวก
เขาจะกล่าวว่า แทจ้ริงเราใหอ้าหารแก่พวกท่าน โดยหวงัความ
โปรดปรานของอัลลอฮ์ เรามิได้หวังการตอบแทนและการ
ขอบคณุจากพวกท่านแตป่ระการใด” (อลั-อินซาน : 8-9) 

  
ท่านนบีสั่งใหท้  าดีกับบรรดาผูต้ัง้ภาคีท่ีเป็นเชลยในสงครามบะดัร

และอื่น ๆ ดังนั้นชาวมุสลิมจึงใหอ้าหารแก่พวกเชลยเช่นเดียวกับอาหารท่ี 
พวกเขาบริโภค และยังปฏิบัติกับพวกเชลยเหล่านั้นด้วยดี จนมีผลท าให ้
พวกเขารบัอิสลามหลงัจากนัน้1 

                                      
1 ด ูอบัดุลอะซีซ อลั-อุมะรีย,์ เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตะมะ อนั-นะบียีน ดีน วะ เดาละฮ์, (หวัขอ้สงคราม
บะดรั) ภาคท่ี 3 หนา้ 607  
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สว่นหนึ่งจากจริยธรรมอนัสวยงามน่ามหศัจรรยข์องประชาชาตินี ้คือ
การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่และการให้1 การใหข้องประชาชาตินีเ้ป็นท่ีรู ้ๆ กนั ในทุก ๆ 
ดา้น เช่น ดา้นทรพัยส์ิน ไม่ว่าจะเป็นการท าทานภาคบงัคบั หรือทานบริจาค
ทั่วไป ซึง่ถกูกลา่วถงึพรอ้มกบัการละหมาดในหลาย ๆ ท่ีดว้ยกนั ดงัเช่น  

َذٱَإذ ََ۞َ﴿
َ ل  َٰ لذقَََ َََسن ََلَشَُّٱََمَسهَهَإذَذا19َََهلهوًعََخه وع  ُه َِإَوَذا20َََج

ََٱََمَسهَه َهل  ذيََل َٱَإذَل21ََََمنهوًعََي  َصل  مَ ََّلذي ََٱ22ََمه َ َهه ذهذمَ َََعَ ََصَلت
ذمَهَدا َ َ ََّلذي ََٱو23ََََو ََئ مَ َفذ

َ
ذهذمَ َو َأ َ َل ذلَسا 24َََلهوم ََمعَ ََحق  ذلَذل  َئ

ومَذَمحَ ل َٱوََ قهو ََََّلذي ََٱو25ََََره ذ ذي َذٱَمَذبذَيوَ َيهَصد  : املعارج] ﴾26ََل 
79-62  ] 

ความว่า “แทจ้ริงมนุษยน์ั้นถูกบังเกิดมาเป็นคนหวั่นไหว เมื่อ
ความทุกขย์ากประสบแก่เขา ก็ตีโพยตีพายกลดักลุม้ และเมื่อ
คุณความดีประสบแก่เขาก็หวงแหน นอกจากบรรดาผูก้ระท า
ละหมาด บรรดาผูท่ี้ด  ารงมั่นอยู่ในการท าละหมาดของพวกเขา
เป็นประจ า และบรรดาผูท่ี้ในทรพัยส์ินของพวกเขามีส่วนท่ีถูก
ก าหนดไวเ้พ่ือบริจาคส าหรับผูท่ี้เอ่ยขอและผูท่ี้ไม่เอ่ยขอ และ
บรรดาผูท่ี้เช่ือมั่นต่อวันแห่งการตอบแทน” (อัล-มะอาริจญ์ : 
19-26) 
 

                                      
1 อลั-บคุอรียไ์ดต้ัง้ช่ือหวัขอ้ในต าราของทา่นว่า กิตาบ อลั-อะดบั, บาบ หุสน ์อลั-คุลุก วะ อสั-สะคออ์ วะ 
มา ยกุเราะฮ ์มนิ อลั-บคุล ์
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َماَ﴿
َ
عَ ََم َ َفَأ

َ
ذَََوَصَدَق5ََََتَقَ ٱوََََطىَ أ َهٱب

هه6ََََنَ سَ ل  ه ذ َۥفََسنهيَِس 
ذلَ  ََل َما7ََىَ يهِس 

َ
ذَََووَُكَذَب8ََََنَ َتغَ سَ ٱوَََََبذَلَََم َ ََوأ َهٱب

9َََنَ سَ ل 
ههَ ه ذ ذلَ َۥفََسنهيَِس  ََل غَ ََوَما10ََىَ عهِس  َيه َهَهَهَعنَ َنذ َإذ 11ََََتََرَدىَ َإذَذاََۥ َماله

َدىَ لَلَ ََناَعلَيَ  َرةََلٓأَۡلَََلَاَِإَو 12ََََهه َٱوَََخذ
ه  [  71-5: الليل] ﴾13ََوَلَ ل 

ความว่า “ส่วนผู้ท่ีบริจาคและย าเกรง และเช่ือมั่นในสิ่งท่ีดี
(สญัญาของอลัลอฮ)์ เราก็จะอ านวยใหเ้ขาไดร้บัความสะดวก 
และส่วนผู้ท่ีตระหน่ีและถือว่ามีพอเพียงแล้ว(โดยไม่หวัง 
การตอบแทนจากอัลลอฮ์) และปฏิเสธสิ่งท่ีดีงาม เราก็จะ
อ านวยใหเ้ขาไดร้บัความล าบาก และทรพัยส์มบตัิของเขาจะไม่
อ  านวยประโยชน์แก่เขาได ้เมื่อเขาตกไปในเหวนรก แท้จริง
หนา้ท่ีของเรานัน้คือการชีแ้นะทาง และแทจ้ริงชีวิตในปรโลก
และโลกนีเ้ป็นสิทธ์ิของเราเท่านัน้” (อลั-ลยัล ์: 5-13) 

 
 และโองการท่ีวา่ 

َدى َََكََعلَيَ ََسَلَيَ ۞َ﴿ مَ هه ََوَماَءه َيََشا َََم َدذيَيهَ َّلَلََٱَكذ َََوَل ََهه
وا َ َ ََخي  ََمذ َ َتهنفذقه م  كه سذ نفه

َ
و ََََوَماَفَِلذ َّلَلذ َٱَهذَوَجَ َءََتذَغا َب َٱَإذَلََتهنفذقه

وا َََوَما مَ إذََل ََيهوََفَََخي  ََمذ َ َتهنفذقه نتهمَ َكه
َ
و ََتهظَ ََلَََوأ  ﴾272ََلَمه

 [  616: ابلقرة]

ความว่า “หาใช่เป็นหนา้ท่ีของเจา้ไม่ ท่ีจะใหพ้วกเขาบรรลุถึง
ศรทัธา แต่ทว่าอลัลอฮต์่างหากท่ีจะแนะน าใครก็ไดท่ี้พระองค์
ทรงประสงค ์สิ่งดีใด ๆ ท่ีพวกเจา้บริจาค ก็ย่อมเป็นประโยชน์
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แก่ตวัของพวกเจา้เอง และพวกเจา้ไม่ไดบ้ริจาคสิ่งใด นอกจาก
ตอ้งบริจาคเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮเ์ท่านั้น 
และสิ่งดีใด ๆ ท่ีพวกเจา้บริจาคไป มันก็จะถูกตอบแทนโดย
ครบถว้นแก่พวกเจา้ โดยพวกเจา้จะไม่ถูกอธรรมล าเอียง” (อลั-
บะเกาะเราะฮ ์: 272) 
 

 และ 

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
نفذََا ََءاَمنهوَ ََّلذي ََٱَأ

َ
وا َأ مَن ََرزَقَ َمذَماَقه ذ َكه  َلَذَقبَ َم 

َ
ََأ

 
ََيَأ َتذ

َلة َََوَلََفذيهذََعَ َبيَ ََلََم َيَوَ  و َََك َلَ ٱوََََعة  ََشَف َََوَلََخه مَهَفذره َلذمهو ََلَظ َٱَهه
 [  654: ابلقرة] ﴾254َ

ความว่า “โอบ้รรดาผูศ้รทัธาทัง้หลาย จงบริจาคส่วนหนึ่งจาก
สิ่งท่ีเราไดใ้หเ้ป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจา้ ก่อนท่ีจะถึงวนัหนึ่ง 
ซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื ้อขาย ไม่มีการเป็นมิตร และไม่การ
ช่วยเหลือใด ๆ และบรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธานัน้คือพวกท่ีอธรรม” 
(อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 254) 
 
และในหะดีษของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีว่า  

“แท้จริงอัลลอฮเ์ป็นผู้ทรงเอือ้เฟ้ือ พระองคร์ักการเอือ้เฟ้ือ”1 และเพ่ือเป็น
แนวทางท่ีจะป้องกนัใหห้่างไกลจากการเคียดแคน้ การอิจฉากนัและกนั และ
ใหอ้อกห่างจากสงครามเพ่ือแย่งทรพัยส์ินนัน้ ท่านกล่าวว่า “พวกท่านจงระวงั

                                      
1 จากบนัทกึของอตั-ตริมิซีย,์ กิตาบ อลั-อะดบั, หมายเลข 2799 
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ความตระหน่ี เพราะแท้จริงความตระหน่ีเคยท าลายผู้คนในยุคก่อนหน้า 
พวกท่านใหพิ้นาศมาแลว้ ท าใหพ้วกเขาหลั่งเลือดกนั และใหพ้วกเขาอนุมตัิ
ในสิ่งท่ีตอ้งหา้มแก่พวกเขา”1  

แน่นอน ค าสอนท่ีดีเช่นนีก้็เพ่ือปลกูฝังนิสยัการเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ส  าหรบั
มสุลิมและสงัคมมสุลิม ซึง่ท่านนบีไดท้ าอยู่เป็นประจ าในชีวิตของท่าน จนเป็น
ท่ีรับรูก้ันว่าท่านเป็นคนใจบุญมากท่ีสุดในหนา้แผ่นดินนี ้ท่านส่งเสริมการ
บริจาค แมจ้ะเป็นสิ่งเพียงเล็กนอ้ยก็ตามแต่ “จงป้องกนัตวัของพวกท่านจาก
ไฟนรกเถิด แมด้ว้ยการท าทานเพียงซีกเดียวจากอินทผลัมก็ตาม”2 ในยุค 
ของท่าน บรรดามสุลิมตา่งแข่งขนักนัในเรื่องการท าทานและบริจาคแก่มสุลิม
ท่ีเดือดรอ้น บริจาคเพ่ือใชจ้่ายในการท าสงคราม และตอ้นรบัแขกของท่านนบี
และบคุคลท่ีอยู่ในระดบัแนวหนา้ในเรื่องนีค้ือ อษุมาน บิน อฟัฟาน ซึ่งบริจาค
ทรพัยส์ินเพ่ือท าสงครามตะบกูในปีท่ีเกิดความอดอยากแรน้แคน้3 
การรักษาสัญญาเป็นมารยาทท่ีส าคัญย่ิงของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั และบรรดาผูศ้รทัธา ซึง่ท่านน ามาใชก้บัทัง้มิตรสหายและศตัรู 

ََل َٱََسََلي َ۞َ﴿  َبذ
َ
مَ َتهَولُّوا ََأ وَهكه َذل َٱَقذبََلََوهجه َرذبذََمغَ ل َٱوَََقَذَمش 

ََلَ ٱَكذ َََوَل َ ذَََءاَم ََََم َ َبذ ََٱوَََّلَلذَٱب
رذَٓأۡلٱَمَذوَ َل  َئذَكةذََمَلَ ل َٱوَََخذ

َٱوَََبَذكذَت َلَ ٱوََ ذ َ ََماَلَل َٱََوَءاَتََ ََََۧلَبذي  ذهذََََعَ ب  رَ ل َٱََذوذيَۦحه ََبَ قه
                                      
1 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ อลั-บริร์, บาบ ตะหร์ีม อซั-ซุลม,์ เลม่ 8 หนา้ 18 และมสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เล่ม 
2 หนา้ 160 
2 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อซั-ซะกาต, บาบ อิตตะกุ อนั-นาร วะ เลา บี ชิกก์ ตมัเราะฮ,์ เล่ม 2 หนา้ 
114 
3 ด ูอบัดุลอะซีซ อลั-อุมะรีย,์ เราะสูลุลลอฮ์ วะ คอตะมะ อนั-นะบียีน ดีน วะ เดาละฮ์, (หวัขอ้สงคราม
ตะบูก) ภาคท่ี 3 หนา้ 817 
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ََٱوََ َ ل َٱوََََمَ َت ََل  َٰ ذلذيََلَسا َٱوَََلَسبذيلَذٱَ ََبَ ٱوَََكذيَََم ََئ ذقَابَذٱََوفذ َلر 
قَامََ
َ
َكوَ ٱََوَءاَتََةََلَصلَوَ ٱََوأ َُ وفهو ََل َٱوَََةََل ذَعهَ َمه هذمَ ب وا َ َع ََإذَذاَدذ ََهده
ذي ََلَص َٱوََ ََبذ ََٱَفذ َل 

 
ا َٱوَََءذََسا َأ ََٱَوَحذيَََءذَلَُضَ َل 

 
َ أ َلَ َسذ و 

ه
ََّلذي ََٱَئذَكَأ

َلَ ََصَدقهوا َ  و 
ه
مَهَئذَكََوأ و ََل َٱَهه َتقه  [  711: ابلقرة] ﴾177ََمه

ความวา่ “คณุธรรมไมใ่ช่อยู่ท่ีการผินหนา้ของพวกเจา้ไปทางทิศ
ตะวนัออกและทิศตะวนัตก(ขณะละหมาด) แต่ทว่าคุณธรรม
นัน้คือผูท่ี้ศรทัธาตอ่อลัลอฮ ์วนัปรโลก มลาอิกะฮ ์บรรดาคมัภีร ์
และบรรดาศาสนทูต และบริจาคทรพัยส์ินทัง้ท่ีรกัในทรพัยส์ิน
นัน้แก่บรรดาญาติใกลชิ้ด บรรดาเด็กก าพรา้ บรรดาผูย้ากจน  
ผูท่ี้อยู่ในการเดินทาง(ท่ีขาดเสบียง) บรรดาผูท่ี้มาขอ(เน่ืองจาก
ความเดือดร้อน) และบริจาคในการไถ่ทาส คือผู้ท่ีด  ารง
ละหมาดและบริจาคทานบงัคบั คือบรรดาผูท่ี้รกัษาสญัญาของ
พวกเขาโดยครบถว้นเมื่อพวกเขาไดส้ญัญาไว ้และบรรดาผูท่ี้
อดทนในความทุกขย์ากจากความเดือดรอ้น และขณะต่อสู้ใน
สมรภมูิ ชนเหลา่นีแ้หละคือผูท่ี้สตัยจ์ริง และชนเหลา่นีแ้หละคือ
ผูท่ี้มีความย าเกรง”(อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 177) 
 

يََُّيَ َ﴿
َ
وَ َا ََءاَمنهوَ ََّلذي ََٱََهاأ

َ
ذََفهوا َأ ٱب

ودذ َلَ  قه ََعه َلت  حذ
ه
مَأ َبَهذيَمةَهَلَكه

َٱ
َ تَ ََماَإذَلََمَذَع َن َل  مَ َعلَيَ ََلَ يه َََكه َََغي  ذ

ذل  نتهمَ َدَذلَصيَ ٱَُمه
َ
رهم  َََوأ َإذ َََحه

مَهَي ََّلَلََٱ  [  7: دةئاملا] ﴾1ََيهرذيدَهََماَكه

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงรักษาสัญญาให้
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ครบถว้นเถิด แทจ้ริงถกูอนุมตัิแก่พวกเจา้แลว้ ซึ่งปศสุตัวต์่าง ๆ 
(อฐู ววั แกะ) นอกจากสิ่งท่ีจะถกูสาธยายแก่พวกเจา้(ว่าเป็นสิ่ง
ตอ้งหา้ม)และนอกจากสภาพท่ีพวกเจา้ถูกหา้มไม่ใหล้่าขณะท่ี
พวกเจา้อยู่ในพิธีกรรมหัจญห์รืออุมเราะฮ ์แทจ้ริง อัลลอฮน์ั้น
ทรงชีข้าดตามท่ีพระองคท์รงประสงค”์ (อลั-มาอิดะฮ ์: 1) 
 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดท้  าสัญญากับเผ่าต่าง ๆ 
รอบเมืองมะดีนะฮแ์ละรกัษาสญัญาของพวกเขา และท่านก็ยงัท าสญัญากับ
ชาวยิวในเมืองมะดีนะฮ์เองตัง้แต่วันท่ีท่านเดินทางมาถึงและท่านก็รักษา
สัญญาเหล่านั้นกับพวกเขาจนกระทั่ งมียิวบางส่วนไดบิ้ดพลิว้และละเมิด
สญัญา ท่านยังไดท้  าสญัญากับพวกกุร็อยชใ์นสงครามอัล-หุดัยบียะฮแ์ละ
รกัษาสญัญาอย่างดี แมว้า่เนือ้หาบางสว่นในนัน้ หากดผิูวเผินแลว้อาจจะเป็น
การเสียเปรียบแก่ชาวมสุลิมบางกลุม่ท่ีถกูพวกเขากดข่ีก็ตาม1  

และเมื่อมีการบิดพลิว้สญัญาจากคู่ตรงขา้ม เมื่อนัน้อิสลามก็สั่งให้
ยกเลิกสญัญานัน้และประกาศใหช้ดัเจน ไมใ่ช่ท าลายสญัญาลบัหลงัเช่นท่ีอีก
ฝ่ังหนึ่งกระท า  

َيانَةَ َمَ قَوَ َمذ َََتَاَف َََِإَوَماَ﴿ َ َهذمَ إذََلَ َبذذَ ۢنٱفَََخذ
َّلَلََٱَإذ َََء  ََسَوا ََََعَ

َََلَ ذبُّ ذنذيََا َل ََٱَيه  [  55: النفاأل] ﴾58ََئ

ความว่า  “และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการทรยศจากพวกใด  
ก็จงโยนสญัญากลบัคืนแก่พวกเขาไปโดยเท่าเทียมกนั แทจ้ริง 

                                      
1 สนุนั อบี ดาวดู, หะดีษหมายเลข 2758 



138 

 

อลัลอฮน์ัน้ไม่ทรงชอบบรรดาผูท่ี้ทรยศหกัหลงั” (อลั-อนัฟาล : 
58) 

 
อิสลามยงัสั่งใหม้ีการรกัษาสญัญาใหส้มบรูณแ์ละหา้มฉีกสญัญาทิง้

จนกวา่จะครบก าหนดท่ีตกลง ในสเูราะฮ ์อตั-เตาบะฮ ์อลัลอฮต์รสัวา่  

ذ ََََءة َبََرا ََ﴿ ذََّلَلذَٱَم  ولذ ذ ََََهدتُّمَع َََّلذي ََٱَإذَلََۦ ََورَسه َذل َٱَم  1ََوُكذيََمهش 
وا َ يحه ََفَسذ َٱَفذ

َ َۡرل  رَ َضذ
َ
شَ ََبَعةََأ

َ
ر َأ وَ عَ ٱوَََهه مَ َا َلَمه نَكه

َ
َهَأ عَ ََغي  ُذيمه َجذ

 َََّلَلذَٱ
َ
َ َّلَلََٱََوأ َذ 2َََفذرذي َََك َلَ ٱَُذيمه

َ
ذ َََ َ َوأ ذََّلَلذَٱَم  ولذ َإذَلََۦ ََورَسه

َٱ َٱَج َذل ََٱَمََيَوَ ََلَاسذ
َ  ََََبذَكَ ل 

َ
ذ َََء َبَرذيَ َّلَلََٱَأ َذل َٱَم  َوُكذيََمهش 

َه وله ََورَسه وَََتهمَ تهبَ َفَإذ َۥ  َ ََخي  َََفهه م  وَ عَ ٱفَََتهمَ تََوََلَ َِإَو ََلكه َا َلَمه
مَ  نَكه

َ
َهَأ عَ ََغي  ُذيمه َذَّلَلذ َٱَجذ ذ وا َََّلذي ََٱََوبَش  َََكَفره ذَعَذاب  مَ َب َلذ

َ
َأ

ذ ََََهدتُّمَع َََّلذي ََٱَإذَل3ََ َذل َٱَم  مَ َلَمَ َثهمَََوُكذيََمهش  ووُكه صه ََيَنقه َاَ َ َشي 
وا َيهَظ َََولَمَ  مَ َعلَيَ َهذره َحدَ َكه

َ
وَ َاأ ذمُّ ت

َ
مَ َعهَ َهذمَ إذََلَ َا َفَأ َ َإذَلَ ََدهه ذهذم  َدت َمه

ََّلَلََٱَإذ ََ ذبُّ َتقذيََل َٱَيه  [  4  -7: اتلوبة] ﴾4ََمه

ความว่า “น่ีคือประกาศการพน้ขอ้ผูกมดัทัง้หลาย จากอลัลอฮ์
และเราะสูลของพระองค ์แก่บรรดาผูต้ัง้ภาคีท่ีพวกเจา้ไดท้  า
สัญญาไว ้ดังนั้น พวกเจา้ท่ีเป็นมุชริกีนมีอิสระท่ีจะสัญจรใน
แผ่นดินสี่เดือน และพึงรูเ้ถิดว่า แทจ้ริงพวกเจา้ มิใช่ผู ้ ท่ีจะท า
ใหอ้ัลลอฮห์มดความสามารถก็หาไม่ และแทจ้ริง อัลลอฮจ์ะ
ทรงท าใหผู้ป้ฏิเสธศรัทธาทั้งหลายตอ้งอัปยศ น่ีเป็นประกาศ
จากอลัลอฮแ์ละเราะสลูของพระองค ์แก่ประชาชนทัง้หลายใน
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วันหัจญ์อันใหญ่ย่ิงว่า แท้จริงอัลลอฮน์ั้นทรงพ้นข้อผูกพันท่ี 
ท าไวก้ับพวกมุชริกีนทั้งหลาย และเราะสูลของพระองคก์็พน้
จากขอ้ผูกพันนั้นดว้ย และหากพวกเจา้ส  านึกผิดและกลับตัว 
มนัก็เป็นสิ่งดีแก่พวกเจา้ และหากพวกเจา้ผินหลงัใหก้็พึงรูเ้ถิด
ว่ า แท้จ ริ ง พ วก เ จ้ า นั้ น มิ ใ ช่ ผู ้ ท่ี จ ะ ท า ใ ห้อั ล ล อ ฮ์ห มด
ความสามารถก็หาไม่ และจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ปฏิเสธ
ศรทัธาเหล่านัน้เถิดดว้ยการลงโทษอนัเจ็บแสบ ยกเวน้บรรดา 
ผูต้ัง้ภาคีท่ีพวกเจา้ไดท้  าสญัญาไว ้แลว้พวกเขามิไดผิ้ดสญัญา
กับพวกเจา้แต่อย่างใด และมิไดส้นับสนุนผูใ้ดใหต้่อตา้นพวก
เจา้ ดงันัน้ จงรกัษาสญัญากบัพวกเขาจนครบก าหนดท่ีพวกเขา
ท าไว ้แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรกัผูท่ี้ย าเกรงทัง้หลาย” (อตั-เตาบะฮ ์: 
1-4) 
 
เช่นเดียวกับการรกัษาอะมานะฮค์วามรบัผิดชอบหรือความ 

ไวเ้นือ้เช่ือใจท่ีถือว่าเป็นหนึ่งในหลกัพืน้ฐานทางจริยธรรมท่ีอิสลามได้
วางไว ้

َٱََناَعَرض ََإذنَاَ﴿
َ َََمانَةََل  َٱوَََتَذَو َلَسَم َٱَََعَ

َ َۡرل  َذٱوَََضذ
ََََبالَذل  َبي 

َ
َفَأ

 
َ
شَ ََنَهامذلَ َيَ َأ

َ
َذٱَوََحَلََهاََهامذنَ َ َََفقَ َوأ

َ ل  َٰ َاَظلهومَ َََك َََۥإذنَهَهَ ه ََسن
َ ول   [  16:  حزاباأل] ﴾72َََجهه

ความว่า “แทจ้ริง เราไดเ้สนอหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ(เก่ียวกับ
บทบัญญัติต่าง ๆ)แก่ชั้นฟ้า แผ่นดิน และขุนเขาทั้งหลาย  
แต่พวกมันปฏิเสธจะแบกรับและรู ้สึกหวั่นเกรง ทว่ามนุษย ์
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กลับแบกรับมัน แท้จริงเขาเป็นผู้อธรรมและเขลาย่ิง” (อัล- 
อะหซ์าบ : 72) 
 

 ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เป็นตวัอย่างแก่ชาวกุร็อยชท์ัง้
ก่อนและหลังการเป็นศาสนทูต จนกระทั่ งพวกเขาขนานนามท่านว่า อศั- 
ศอดิก อลั-อะมีน (ผูส้จัจะและซื่อสตัย์) ความสัจจะคือนิสัยและบุคลิกของ
ท่าน ดงัท่ีอลัลอฮก์ลา่วถงึลกัษณะของท่านวา่ 

ذََءَََجا َََّلذيٱوَََ﴿ دَ ٱب ذ ذهذَََوَصَدَقََقَذلص  َلَ َۦ َب و 
ه
مَهَئذَكَأ و ََل َٱَهه َتقه  ﴾33َمه

 [  11: الزمر]

ความว่า “ผู้ท่ีมาพรอ้มกับสัจจะความจริง และไดเ้ช่ือมั่นใน
ความจริงนัน้ ชนเหล่านี ้พวกเขาคือบรรดาผูย้  าเกรง” (อซั-ซุมรั 
: 33)  
 
ท่านส่งเสริม ก าชับ สั่งสอนและปลูกฝังใหผู้ค้นมีสจัจะ ดงัท่ีหะดีษ

ท่ีว่า “พวกท่านจงมีสจัจะ เพราะแทจ้ริงการมีสัจจะนัน้จะน าสู่ความดี และ
ความดีจะน าสู่สวรรค์ บุคคลหนึ่งท่ีด  ารงอยู่ในสัจจะและพยายามแสวงหา
สจัจะอยู่เสมอ จนกระทั่งเขาถูกบันทึก ณ อลัลอฮว์่าเขาคือผูส้ัตยจ์ริง และ
พวกท่านจงระวงัการโกหกมดเท็จ เพราะแทจ้ริงการโกหกมดเท็จนัน้จะน าสู่
ความชั่ ว และความชั่วจะน าสู่นรก บุคคลหนึ่ง ท่ีชอบโกหกและพยายาม
แสวงหาการโกหกเสมอ จนกระทั่ งเขาถูกบันทึก ณ อัลลอฮ์ว่าเขาคือ 
จอมโกหก”1 และท่านไดเ้ตือนส าทบัว่า “เครื่องหมายคนหนา้ไหวห้ลงัหลอก 

                                      
1 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ อลั-บริร์ วะ อศั-ศลิะฮ,์ บาบ กุบห ์อลั-กะซิบ, เลม่ 8 หนา้ 29  
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มีสามประการ เมื่อเขาพูดเขาโกหก เมื่อสัญญาเขาบิดพลิว้ และเมื่อไดร้ับ
ความไวว้างใจเขาคดโกง”1 

ส่วนมารยาทด้านการครองเรือนนั้นอิสลามให้ความส าคัญโดย
ค านึงถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความขดัแยง้และการเช่ือมความสมัพนัธก์ัน 
ดว้ยเหตุนี ้จึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับครอบครวั ความสมัพันธข์องสามีภรรยา 
การหย่ารา้ง การเลีย้งด ู ค่าใชจ้่าย และความรบัผิดชอบ และใหม้ีหนา้ท่ีและ
ขอบเขตท่ีชดัเจนส าหรบัทกุฝ่าย ไมเ่อารดัเอาเปรียบ และไมล่ะเมิดตอ่กนั 

อิสลามไดเ้ตือนส าทบัมิใหม้สุลิมละเมิดกฎระเบียบของพระผูเ้ป็นเจา้ 
บทบัญญัติและขอบเขตต่าง ๆ ท่ีถูกระบุไวใ้นสูเราะฮ ์อลั-บะเกาะเราะฮ ์ได้
ชีแ้จงอย่างละเอียดถงึกฎระเบียบตา่ง ๆ ในประเดน็เหลา่นี ้อลัลอฮต์รสัวา่ 

ذَّلذي َََ﴿ هو ََيهؤَ َل  ذَسا ََمذ َل ذهذمَ َسن  ََئ رَ َتََربُّصه
َ
شَ ََبَعةذَأ

َ
ر َ أ َفَإذ َََءهوفَا ََفَإذ َهه

ور ََّلَلََٱ يمَ ََغفه َََُِإَو َ 226ََرَحذ وا ََع ََعلذيمَ ََسمذيعَ َّلَلََٱَفَإذ َََقََلَطَل َٱَمه
َطَلَق َل َٱو227َََ َمه َبص ََته هذ َََ َََيََتَ سذ نفه

َ
ذأ وَ َثَةََثََل ََب  َلَهه ََََيذلَََُّوَلََء  َقهره

َ
َأ

رَ َفذ ََّلَلَهٱََخلَقََََماَ ََتهمَ يَكَ 
َ
ذََمذ ََيهؤَ َكه َََإذ ََحامذهذ ََأ َّلَلذَٱب

ََٱوََ رذ َٓأۡلٱَمَذوَ َل  َحقََُّوتَلههه َََوبهعَهَخذ
َ
ذهذ َََأ ذَرد  ََب ذَكََذ ََفذ َرادهوَ َإذ َ َل

َ
َا َأ

ذََهذ َََعلَيَ ََّلذيٱَلهَمذثَ ََولَهه َََا َحَ َل َإذص َ َٱب
َ َمعَ ل  وفذ ذَجالَذَره ذلر  َهذ َََعلَيَ ََول

َُ َّلَلَهٱوََََدرََجة  َ ذَمعَ ََساكه َفَإذمَ ََمَرتَا ذَ َقَهلَطَل َٱ228َََحكذيمَ ََعُذي َب وف  َره
وَ 
َ
َذَأ َ تَِس  َ بذإذحَ َيحه َٰ َ مَ ََيذلَََُّوَلََ    َلَكه

َ
ََأ

 
وا َتَأ ذه وهه َََءاتَيَ َمذَما ََخه َتهمه

َ  َإذَل ََاَ ًََشي 
َ
َلَََيَافَا ََأ

َ
ودَََيهقذيَماَأ ده فَ َفَإذ َ َّلَلذ َٱَحه َلََتهمَ خذ

َ
َيهقذيَماَأ

                                      
1 เศาะฮีห ์อัล-บุคอรีย,์ กิตาบ อลั-อีมาน, บาบ อะลามะฮ์ อลั-มุนาฟิก, เล่ม 1 หนา้ 14 และเศาะฮีห ์
มสุลมิ, กิตาบ อลั-อมีาน, บาบ อายะฮ ์อลั-มนุาฟิก ษะลาษ, เลม่ 1 หนา้ 56 
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ودََ ده َناحَََفََلََّلَلذَٱَحه ذهذَََتَدت َفَ ٱَفذيَماَهذَماَعلَيَ َجه َب ََۦ 
ذل  ودَهََكَت ده َحه

وَها ََتعَ َفََلََّلَلذَٱ ودََََيتََعدََََوَم ََتده ده َلَ َّلَلذَٱَحه و 
ه
مَهَئذَكَفَأ َهه

و ََلَظ َٱ َتَنكذحََََحَتَ َدَهَبعَ َمذ َ َۥَلَهََُتذلََُّفََلَََطلََقَهاَفَإذ 229ََلذمه
ًَََجاَزوَ  َناحَََفََلَََطلََقَهاَفَإذ ََۥ ههََغي   َهذَما ََعلَيَ َجه

َ
َإذ ََيََتَاَجَعا ََأ

 ََظَنا َ
َ
ودَََيهقذيَماَأ ده ذلَ َّلَلذ َٱَحه ودَهََكََوت ده ذنهَهاَّلَلذَٱَحه َمَ لذَقوَ َيهبَي 
و َََيعَ  ذَسا َٱَتهمَهَطَلقَ َِإَوذَا230ََلَمه َجلَهه َََ َََفَبلَغَ َءََلن 

َ
مَ َأ

َ
وهه ََفَأ كه َسذ

ذَمعَ  َب وف  وَ َره
َ
وهه َََأ ذحه ذَمعَ ََس  َ ب وف  وهه ََتهمَ ََوَلََره كه ارَ َسذ َ َاِضذ

َعَ  ذ وا َ تل  ذَكََذ َََعل ََيفَ َ َومََََتده وَ ََوَلََۥ ََسهَهَنفَ ََظلَمََََفَقدَ َل ذه َتذََءاَي ََا ََتَتخذ
وَ َّلَلذَٱ ُه وا َذَ ٱوَََاَ هه ره ذعَ َكه مَ َعلَيَ َّلَلذَٱََمَتَن َلَََوَما ََكه َُ ن

َ
مَعلَيَ َأ َكه

ذ ََ ذَٱوَََبَذكذَت َل َٱَم 
مََمةذَكَ ل  كه ذهذََيَعذظه َب وا َٱوَََۦ  وَ عَ ٱوَََّلَلََٱََتقه  َََا َلَمه

َ
َأ

َذبذكَهَّلَلََٱ
ذَسا َٱَتهمَهَطَلقَ َِإَوَذا231َََعلذيمَ َءَ َشَ َل  َجلَهه َََ َََفَبلَغَ َءََلن 

َ
َأ

لهوهه َََتعَ َفََلَ  َضه
َ
زَ َ ََيَنكذحَ َأ

َ
مبَيَ َا ََضوَ تََر ََإذذَاََجهه َََو َأ َنَهه

ذَ َٱب
َ َمعَ ل  وفذ ذَكََذ ََره ََل ذهذََيهوَعظه مَ َََك ََََم َۦب ذََمذ َهيهؤَ َمذنكه َّلَلذَٱب
ََٱوََ رذَ ٓأۡلٱَمَذوَ َل  مَ َذ ََخذ زَ َلذكه

َ
مَ ََكَ أ طَ َلَكه

َ
نتهمَ َلَمَهَيعَ َّلَلَهٱوََََهره ََوأ

َ
ََلَََوأ

و َََتعَ  عَ يهرَ َتهَلذَد ََو َلَ ٱوََ۞232ََلَمه وَ َ ََضذ
َ
َذَحوَ ََدهه َََل َأ َ َلَي  ذ ذَم َ َََكمذلَي  َل

َرادََ
َ
 َأ

َ
ََلَرَضاَعَة َٱَيهتذمَََأ هودذََموَ ل َٱََوََعَ هه ََرذزَ َۥَلَهَل ََوتههه َََووُكذسَ َقه

ذَ َٱب
َ َمعَ ل  وفذ َََلََره ََنفَ َتهَكَلفه ةه ََو ََرََتهَضٓاََلَََعَها َوهسَ َإذَلََس  َ ذَوَلذَهاَلذ َب
هود ََموَ ََوَلَ ذََۥَلَهَل ذَوَلذه َب ََۦ  ذَك ََذ ََلهَمذثَ ََوارذثَذل َٱََوََعَ َراَداَفَإذ َ َل

َ
َفذَصاًلََأ

َََع  ذنَ َتََراض  َمام  ر ََهه َناحَََفََلَََوتََشاوه َردتََُِّإَو َ َهذَما ََعلَيَ َجه
َ
 َمَ أ

َ
َأ
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وَ ََتَ تَسَ  عه وَ َا َضذ
َ
مَ َل َأ َناحَََفََلَََدكه مَ َعلَيَ َجه ََما ََتهمَسَلمَ َإذذَاَكه

ذََتهمَءاتَيَ  َٱب
َ َمعَ ل  وفذ وا َٱوَََره وَ عَ ٱوَََّلَلََٱََتقه  َََا َلَمه

َ
ذَماَّلَلََٱَأ ََملهو َََتعَ َب

ي َ َتَوَفوَ ََّلذي ََٱو233ََََبَصذ مَ َ ََيه و َََمذنكه زَ ََوَيَذره
َ
بَََاجَ َو َأ ََيََتَ َ ََص 

هذ ََ سذ نفه
َ
ذأ رَ َب

َ
شَ ََبَعةََأ

َ
ر َأ َ َهه ذَذاَاَ وََعش  َجلَهه َََ ََبَلَغَ َفَإ

َ
َناحَََفََلََأ َجه

مَ َعلَيَ  َ َ َََفَعلَ َفذيَماَكه هذ َََفذ سذ نفه
َ
ذََأ َٱب

َ َمعَ ل  وفذ ذَماَّلَلَهٱوَََره ََملهو َََتعَ َب
َناحََََوَل234ََََخبذي َ مَ َعلَيَ َجه ذهذََتهمَعَرض ََفذيَماَكه َةَذبََخذطَ َمذ َ َۦب

ذَسا َٱ وَ َءذَلن 
َ
كَ َأ

َ
َ ََننتهمَ أ َ َفذ م  كه سذ نفه

َ
مَ َّلَلَهٱََعلذمَََأ نَكه

َ
َأ

وَنهه َََسَتذَ  ره وهه ََََلََكذ َوَل ََكه اَتهَواعذده ًّ  َإذَل ََسذ
َ
هوا ََأ ول َقَوَ ََتقه َل 

وفَ َمعَ  وا ََتعَ ََوَلََا َره قَ َُذمه ذََكحَذٱََدةََعه َكذَت َلَ ٱَلهغَََيبَ ََحَتَ ََل  َجلَهَهَبه
َ
َأ َۥ 

وَ عَ ٱوََ  َََا َلَمه
َ
َ ََماَلَمَهَيعَ َّلَلََٱَأ مَ َفذ كه سذ نفه

َ
وهه َحَ ٱفَََأ وَ عَ ٱوََََذره  َََا َلَمه

َ
َأ

ورَ َّلَلََٱ َناحََََل235ََََحلذيمَ ََغفه مَ َعلَيَ َجه ذَسا َٱَتهمَهَطَلقَ َإذ َكه ََماَءََلن 
وهه َََلَمَ  وَ ََتَمسُّ

َ
وا ََتفَ َأ ذعهوهه َََفَرذيَضة  ََلَهه َََرذضه َََوَمت  ول َٱَََعَ عَذمه َسذ

ََۥقََدرهههَ قَ ل َٱََوََعَ ذَمه ذََاَع ََمَت ََۥقََدرهههَََتذ َٱب
َ َمعَ ل  وفذ اَره َََحقًّ َََعَ

حَ ل َٱ نذيََمه وهه َََطلَقَ َِإَو 236ََسذ  َلَذَقبَ َمذ َتهمه
َ
وهه َََأ ََوقَدَ ََتَمسُّ

ََفَرذيَضةَ َلَهه َََتهمَ فََرض َ َفَنذص   َإذَل ََتهمَ فََرض َََماَفه
َ
و َََيعَ َأ وَ َفه

َ
َأ

َوا ََيعَ  ذََيَّلَذٱَفه ه قَ َۦبذَيدذ َ ٱََدةهَعه ذََكحذ  ََل 
َ
وَ َتعَ ََوأ قَ َا َفه

َ
َأ ذلَتقَ ََربه َ ل ََوَلَََوى 

ا َ َ بَيَ ََلََفض َل َٱَتَنَسوه م  ذَماَّلَلََٱَإذ ََََنكه يَ ََملهو َََتعَ َب  ﴾237ََبَصذ
 [  611-662: ابلقرة]

ความว่า “ส  าหรับบรรดาผู้ท่ีสาบานว่า จะไม่สมสู่กับภรรยา 
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ของเขานัน้ ใหม้ีการรอคอยไวส้ี่เดือน แลว้ถา้หากเขากลบัคืนดี 
แน่นอนอลัลอฮน์ัน้ เป็นผูท้รงอภยัโทษ ผูท้รงเมตตาเสมอ และ
ถา้พวกเขาตกลงตัง้ใจท่ีจะหย่าแลว้ไซร ้แน่นอน อลัลอฮท์รงได้
ยินและทรงรอบรู ้ และบรรดาหญิงท่ีถูกหย่ารา้ง พวกนาง
จะตอ้งกกักนัตวัเองสามกุรูอ ์และไม่อนุญาตใหพ้วกนางปกปิด
สิ่งท่ีอัลลอฮใ์หบ้ังเกิดขึน้ในครรภข์องพวกนาง หากพวกนาง
ศรทัธาต่ออลัลอฮแ์ละวนัปรโลก และบรรดาสามีของพวกนาง
นัน้เป็นผูม้ีสิทธิกวา่ในการคืนดีกบัพวกนางในช่วงดงักล่าว หาก
พวกเขาปรารถนาท่ีจะประนีประนอม พวกนางจะตอ้งไดร้ับ
สิทธิเช่นเดียวกับท่ีตอ้งท าหน้าท่ีของพวกนางโดยชอบธรรม 
และส าหรบับรรดาชายนัน้มีฐานะเหนือพวกนางขัน้หนึ่ง(เพราะ
ตอ้งดแูลรบัผิดชอบนาง) และอลัลอฮน์ัน้เป็นผูท้รงเดชานุภาพ 
ผูท้รงปรีชาญาณ การหย่านัน้มีสองครัง้ จากนัน้ก็สามารถท่ีจะ
ยบัยัง้นางไวโ้ดยชอบธรรม หรือไม่ก็ปล่อยนางไปดว้ยดี และไม่
อนุญาตใหพ้วกเจา้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเป็นมะฮัรจากสิ่งท่ีพวก
เจา้ไดใ้หแ้ก่พวกนาง นอกจากทัง้ทัง้สองเกรงว่าจะไม่สามารถ
ด ารงไวซ้ึ่งขอบเขตของอลัลอฮ์ ถา้หากพวกเจา้เกรงว่า เขาทัง้
สองจะไม่ด  ารงไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์แล้วไซร้ ก็ไม่เป็น
ความผิดประการใดแก่เขาทัง้สองถา้หากนางใชท้รพัยส์ินไถ่ตวั
นางเอง เหล่านัน้แหละคือขอบเขตของอลัลอฮ์ พวกเจา้จงอย่า
ละเมิดมัน และผู้ใดละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้น
แหละคือผูท่ี้อธรรมแก่ตวัเอง ถา้หากเขาไดห้ย่านางไปแลว้ นาง
ก็ไม่เป็นท่ีอนุมตัิแก่เขาอีกหลงัจากนัน้ จนกว่านางจะแต่งงาน
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กับสามีอื่นจากเขา แลว้หากสามีนัน้หย่านาง ก็ไม่มีบาปใด ๆ 
แก่ทัง้สองท่ีจะคืนดีกนัใหม่ หากเขาทัง้สองคิดว่าจะด ารงไวซ้ึ่ง
ขอบเขตของอัลลอฮไ์ด ้และนั่นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ ์
ซึ่งพระองคท์รงแจกแจงมนัอย่างแจ่มแจง้แก่กลุ่มชนท่ีรูด้ี และ
เม่ือพวกเจา้หย่าภรรยา แลว้นางเหลา่นัน้ไดถ้งึก าหนดเวลาของ
พวกนางแลว้ ก็จงอย่าขัดขวางพวกนางในการท่ีพวกนางจะ
กลบัไปแตง่งานกบับรรดาคูค่รองเดิมของพวกนาง เมื่อพวกเขา
ต่างพอใจกันโดยชอบธรรม นั่ นแหละคือ สิ่งท่ีจะถูกน ามา
แนะน าตักเตือนแก่ผู ้ท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันปรโลก  นั่น
แหละคือสิ่งท่ีบริสุทธ์ิกว่าและสะอาดกว่าส  าหรับพวกเจ้า
และอลัลอฮน์ัน้ทรงรู ้แต่พวกเจา้ไม่รู  ้ และมารดาทัง้หลายนัน้ 
จะใหน้มแก่ลกู ๆ ของนางภายในสองปีเต็ม ส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งการ 
จะใหค้รบถว้นในการใหน้ม และหนา้ท่ีของพ่อเดก็นัน้คือตอ้งให้
ปัจจยัยงัชีพของพวกนางและเครื่องนุ่งห่มของพวกนางโดยชอบ
ธรรม ไมม่ีใครถกูบงัคบันอกจากเท่าท่ีเขามีก าลงัความสามารถ
เท่านัน้ มารดาก็จงอย่าไดก้่อความเดือดรอ้น(ใหแ้ก่สามี) เน่ือง
ดว้ยลูกของนาง และพ่อเด็กก็จงอย่าได้ก่อความเดือดร้อน
(ใหแ้ก่ภรรยา) เน่ืองดว้ยลกูของเขา และหนา้ท่ีของทายาทผูร้บั
มรดกก็เช่นเดียวกัน แต่ถา้ทั้งสองตอ้งการใหห้ย่านม อันเกิด
จากความพอใจและการปรกึษาหารือกนัจากทัง้สองคนแลว้ ก็
ไมม่ีบาปใดๆ แก่เขาทัง้สอง และหากพวกเจา้ประสงคท่ี์จะใหม้ี
แมน่มขึน้แก่ลกู ๆ ของพวกเจา้แลว้ก็ย่อมไมม่ีบาปใด ๆ แก่พวก
เจ้าเช่นกัน เมื่อพวกเจ้าไดม้อบสิ่งท่ีพวกเจ้าให้(แก่นางเป็น
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คา่ตอบแทน) โดยชอบธรรม และจงย าเกรงอลัลอฮเ์ถิด และพึง
รูด้ว้ยวา่ แทจ้ริง อลัลอฮน์ัน้ทรงเห็นในสิ่งท่ีพวกเจา้กระท า และ
บรรดาผูท่ี้ถึงแก่ชีวิตลงในหมู่พวกเจา้และทิง้คู่ครองไวน้ัน้  พวก
นางจะตอ้งกักตัวของพวกนางเองรอคอยเป็นเวลาสี่เดือนกับ
สิบวนั ครัน้เม่ือพวกนางครบก าหนดเวลาของพวกนางแลว้ ก็ไม่
มีบาปใด ๆ แก่พวกเจา้ในสิ่งท่ีพวกนางไดก้ระท าไปโดยส่วนตวั
ของพวกนางอย่างชอบธรรม และอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรูอ้ย่าง
ละเอียดในสิ่งท่ีพวกเจา้กระท า และไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจา้ 
ในการกลา่วเป็นนยัเพ่ือสู่ขอหญิง และสิ่งท่ีพวกเจา้เก็บง าไวใ้น
ใจของพวกเจา้ อลัลอฮท์รงรูว้่าพวกเจา้จะบอกกล่าวแก่นางให้
ทราบ แต่อย่าไดใ้หส้ญัญาแก่นางเป็นการลบั เวน้แต่ดว้ยการ
กลา่วถอ้ยค าท่ีดีเท่านัน้ และจงอย่าตกลงปลงใจท าพิธีแต่งงาน 
จนกวา่เวลาท่ีถกูก าหนดไวจ้ะบรรลถุงึจุดสิน้สดุของมนั และพึง
รูเ้ถิดว่า แทจ้ริง อลัลอฮท์รงรูส้ิ่งท่ีอยู่ในจิตใจของพวกเจา้ พวก
เจา้จงสงัวรณพ์ระองคไ์วเ้ถิด และพึงรูไ้วเ้ถิดว่า อลัลอฮน์ัน้เป็น
ผูท้รงอภัยโทษ ผูท้รงหนักแน่น ไม่มีบาปใด ๆ แก่พวกเจา้ ถา้
หากพวกเจา้หย่าภรรยา โดยท่ีพวกเจา้ยงัมิไดแ้ตะตอ้งพวกนาง 
หรือยงัมิไดก้  าหนดมะฮรัใด ๆ แก่พวกนาง และจงใหน้างไดร้บั
สิ่งอ  านวยประโยชนข์องพวกนาง โดยท่ีหนา้ท่ีของผูม้ั่งมีนัน้คือ
ใหต้ามก าลงัความสามารถของเขา และหนา้ท่ีของผูย้ากจนนัน้
คือใหต้ามก าลงัความสามารถของเขา เป็นการใหป้ระโยชนโ์ดย
ชอบธรรม เป็นสิทธิเหนือผูก้ระท าดีทัง้หลาย และถา้หากพวก
เจา้หย่าพวกนางก่อนท่ีพวกเจา้จะแตะตอ้งพวกนาง โดยท่ีพวก
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เจา้ไดก้ าหนดมะฮรัแก่นางแลว้ ก็จงใหแ้ก่นางครึ่งหนึ่งของสิ่งท่ี
พวกเจ้าก าหนดไว้ นอกจากว่าพวกนางจะยกให้ หรือผู้ท่ี มี
อ  านาจดูแลการแต่งงานจะยกให ้และการท่ีพวกเจา้จะยกให้
นัน้เป็นสิ่งท่ีใกลแ้ก่ความย าเกรงมากกว่า และพวกเจา้อย่าลืม
การท าคณุในระหว่างพวกเจา้ แทจ้ริง อลัลอฮเ์ป็นผูท้รงเห็นใน
สิ่งท่ีพวกเจา้กระท ากนั”  (อลั-บะเกาะเราะฮ ์: 226-237) 

 
และยังมีกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการสมรส ตัง้แต่การสู่ขอจนถึง

การแยกทางกนั และการสั่งใหส้ามีปฏิบตัิตอ่ภรรยาดว้ยดี    

َهاَيَ َ﴿ يُّ
َ
مَ ََيذلَََُّلَََءاَمنهوا َََّلذي ََٱَأ  َلَكه

َ
ذَسا َٱَتَرذثهوا ََأ َا َهَ َكرَ َءََلن 

لهوهه َََتعَ ََوَلَ َذَ َضه ذبَعَ ََهبهوا َتلذ َب  َإذَل ََتهمهوهه َََءاتَيَ ََما ََضذ
َ
ََأ

 
َتذيََيَأ

ذَف َ َشة َب ذنَة  ََحذ َبي  وهه َََمُّ ه ذََوََعِشذ َٱب
َ َمعَ ل  وفذ ََفَعَسَ َتهمهوهه َََكرذهَ َفَإذ َره

 
َ
وا َتَكَ َأ َََرهه َ َفذيهذََّلَلَهٱََعَلََوَيجَ َاَ َ َشي   ﴾19ََاَكثذيَ َاَخي 
 [  79: النساء]

ความว่า “โอผู้ ้ศรัทธาทั้งหลาย ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าท่ีจะเอา
ภรรยาของบิดามาเป็นมรดกสืบทอดดว้ยการบังคบั และหา้ม
พวกเจา้ท ารา้ยภรรยาดว้ยการรัง้นางไว(้เมื่อพวกเจา้รงัเกียจ
นาง)เพ่ือหวังจะริบเอาสินสอดบางส่วนท่ีพวกเจา้ไดใ้ห้ไวแ้ก่
พวกนาง นอกจากว่าพวกนางจะกระท าสิ่งลามกอันชัดแจ้ง
เท่านัน้ และจงอยู่ร่วมกับพวกนางดว้ยดี หากพวกเจา้รงัเกียจ
พวกนาง(ก็จงอดทน) อาจเป็นไปไดว้่า พวกเจา้รงัเกียจสิ่งหนึ่ง 
แต่ในขณะเดียวกันอลัลอฮก์็ทรงใหม้ีความดีอนัมากมายแฝง
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อยู่ในสิ่งนัน้” (อนั-นิสาอ ์: 19) 
 

บทหนึ่งของอลักุรอานถูกตัง้ช่ือว่า  “อนั-นิสาอ”์ หมายถึงผูห้ญิง เพ่ือ
ยกสถานะของเธอใหส้งูส่ง อิสลามใหผู้ห้ญิงท่ีเป็นแม่คือผูท่ี้สิทธิสมควรย่ิงใน
การไดร้ับการปรนนิบัติอย่างดีและให้เกียรติ อิสลามใช้ใหด้  ารงชีวิตคู่ดว้ย
ความรกั เมตตา และความสงบสขุ ซึง่เป็นสดุยอดของค าวา่รกั 

 

 َ َۦ َتذهذََءاَي َََومذ َ َ﴿
َ
مََخلَقَََأ ذ َ َلَكه سَذَم  نفه

َ
مَ أ زَ َكه

َ
َاجَ َو َأ

ذتَسَ  نهوَ ل  مبَيَ َوََجَعَلَََهاإذََلَ َا َكه ََََمَوَدةَ ََنكه ََإذ ًَََة ََورَح  ذَكََذ ََفذ َت ََي َٓأَلَل
ذَقوَ  و َََم َل   [  67: الروم] ﴾21َََيَتَفَكره

ความวา่ “และหนึ่งจากสญัญาณทัง้หลายของพระองคค์ือ ทรง
สรา้งคูค่รองใหแ้ก่พวกเจา้จากตวัพวกเจา้เอง เพ่ือพวกเจา้จะได้
มีความสุขอยู่กับนาง และทรงให้มีความรักใคร่และความ
เมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี ้ แน่นอน ย่อมเป็น
สญัญาณแก่หมูช่นผูใ้ครค่รวญ” (อรั-รูม : 21) 

 
สามีตอ้งรูจ้ักหยอกลอ้ แสดงความรักกับภรรยา ส่วนภรรยาก็ตอ้ง

เช่ือฟังสามี1 มีบทบัญญัติมากมายท่ีหา้มมีสัมพันธ์ชูส้าวและปัจจัยท่ีจะ
น าไปสูค่วามสมัพนัธท์างเพศนอกสมรสกบัคนอื่นท่ีไมใ่ช่สามีภรรยา เน่ืองจาก
ท าใหม้ีปัญหาเรื่องเด็กไม่มีพ่อ ท าใหค้วามสัมพันธ์ในครอบครัวสั่นคลอน  

                                      
1 อลั-กัมดานีย,์ ฟันน ์ตะอามุล อนั-นะบีย์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ฟี อลั-หะยาต อซั-เซาญียะฮ์, 
หนา้ 60 
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ท าใหเ้กิดความเสื่อมเสียระหวา่งทัง้สองฝ่าย และท าใหเ้กิดโรคต่าง ๆ อีกดว้ย 
การผิดประเวณีนั้นนับว่าเป็นบาปใหญ่ ย่ิงกว่านั้นอิสลามสั่งใหผู้ช้ายและ
ผูห้ญิงยบัยัง้สายตา ไม่จอ้งมองผูอ้ื่นนอกจากคนท่ีอลัลอฮอ์นุมตัิ เช่น ภรรยา
และญาติใกลชิ้ดเท่านัน้ อลัลอฮต์รสัวา่ 

ذل ََقهلَ﴿ ؤَ ل  وا ََمذنذيََمه ب ََمذ َ ََيغهضُّ
َ
وا ََويَحَ َرذهذمَ َص َأ َ ََفظه م  وَجهه ذَكََذ ََفهره َل

زَ 
َ
ََََكَ أ َ ل م  ذَماََخبذيه ََّلَلََٱَإذ َََهه ََب ذلَ ََوقهل30َََنعهو ََيَص  ؤَ ل  َتذَمذَن َمه
ض ََيغَ  ب ََمذ َ َ ََضه

َ
وَجهه َََ َََفظَ َويَحَ َرذهذ َََص َأ بَ ََوَلََفهره ي ََيه َدذ

 [  17-10: انلور] ﴾ََها َمذنَ ََظَهرََََماَإذَلََزذينََتهه ََ

ความว่า “จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด)แก่บรรดาผู้ศรัทธาชาย ให ้
พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต ่า และให้พวกเขารักษา
ทวารของพวกเขา นั่นเป็นการบริสุทธ์ิย่ิงแก่พวกเขา แท้จริง 
อัลลอฮ์ทรงรอบรู ้สิ่ ง ท่ีพวกเขากระท า  และจงกล่าวเถิด 
(มุหัมมัด)แก่บรรดาผูศ้รัทธาหญิง ใหพ้วกเธอลดสายตาของ
พวกเธอลงต ่า ให้พวกเธอรักษาทวารของพวกเธอ และ 
อย่าเปิดเผยเครื่องประดบัของพวกเธอ เวน้แต่สิ่งท่ีพึงเปิดเผย
ได”้ (อนั-นรู : 30-31) 

 
โองการเหล่านีไ้ดร้วบรวมมารยาทและแนวปฏิบตัิท่ีจะท าใหบุ้คคล

หนึ่งไม่มองนอกจากภรรยาของตัวเองเท่านั้น ฝ่ายภรรยาก็เช่นเดียวกัน 
จะตอ้งไม่มองนอกจากสามีของตนเท่านั้น การไม่มองไปยังบุคคลอื่นนั้น 
เพ่ือใหห้่างไกลจากปัจจยัท่ีน าสู่ความสมัพันธท่ี์ตอ้งหา้ม นั่นเป็นการป้องกัน
เบือ้งตน้และแกไ้ขล่วงหนา้ ทัง้นีเ้พ่ือใหคู้่ครองไวใ้จซึ่งกนัและกนั  ในช่วงเวลา
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เดียวกับการปลูกฝังจริยธรรมท่ีดีแก่สังคมมุสลิมนั้น ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม ยังได้เตือนให้ออกห่างจากมารยาทท่ีเลวทราม เช่น  
การอธรรมตอ่เพ่ือนมนษุย ์ดงัโองการท่ีวา่ 

مََفَقدَ َ﴿ ذَماََكَذبهووُكه هو َََب ول يعهو ََتَسَ ََفَماََتقه َ ََوَلََافَ َصَ ََتطذ َاَ نَِص 
مَ َلذمَيظَ ََوَم  ذنكه قَ َم   [  79: الفرقان] ﴾19ََاَكبذيَ َاَعَذابَ َهَهنهذذ

ความว่า “แน่นอน พวกเขาไดป้ฏิเสธพวกเจา้ในสิ่งท่ีพวกเจา้
กลา่ว ดงันัน้ พวกเจา้จึงไม่สามารถเลี่ยงมิใหม้ีการลงโทษ และ
ไมส่ามารถใหค้วามช่วยเหลือได ้หากผูใ้ดก็ตามในหมูพ่วกเจา้ท่ี
เป็นผูอ้ธรรมแลว้ไซร ้เราจะใหเ้ขาลิม้รสการลงโทษอนัมหันต์” 
(อลั-ฟรุกอน : 19) 
 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า “จงระวงัดอุาอข์องผู้
ถูกอธรรม เพราะแทจ้ริงไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างดุอาอข์องเขากับอลัลอฮ”์1 
ท่านยงัไดเ้ตือนส าทบัเรื่องการอิจฉาริษยา ดงัโองการท่ีวา่ 

مَ ﴿
َ
و َََيَ َأ ده َ ََلَاَسَٱَسه مَهَءاتَى َََما ََََعَ َلذهذَفَض ََمذ َّلَلَهٱَهه ََفَقدَ َۦ 
ذَٱوََََبَكذَت َل َٱَهذيمَََر َإذب َََءاَلَََنا ََءاتَيَ  مَن ََوَءاَتيَ ََمةََكَ ل  لَ َهه يمَ ََكًَمُّ َاَعظذ
 [  54: النساء] ﴾54

ความว่า “หรือว่าพวกเขาอิจฉาคนอื่นในสิ่งท่ีอลัลอฮป์ระทาน
ให้แก่คนเหล่านั้นจากความกรุณาของพระองค์ แท้จริ ง 
พระองคไ์ดป้ระทานคัมภีรแ์ละความรูเ้ก่ียวกับศาสนาให้แก่ 

                                      
1 เศาะฮีห ์อลั-บคุอรีย,์ กิตาบ อลั-มะซอลมิ, บาบ อติตกิออ ์ดะอฺวะฮ ์อลั-มซัลูม, เลม่ 3 หนา้ 99 
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วงศว์านของอิบรอฮีมมาแลว้ และไดท้รงใหอ้  านาจอนัย่ิงใหญ่
แก่พวกเขา” (อนั-นิสาอ ์: 54) 
ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ยงัไดเ้ตือนเรื่องการฉอ้โกงและ

หลอกลวงว่า “บุคคลใดฉ้อโกงเรา เขาย่อมมิใช่ส่วนหนึ่งของเรา”1 และยัง
เตือนใหร้ะวงัจากการโออ้วด ดงัท่ีมีระบไุวใ้นอลักรุอาน 

ذلَ َلَ فََويَ َ﴿ ذيََل  َصل  مَ ََّلذي ََٱ4ََمه ذهذمَ ََع َهه و ََََصَلت 5َََساهه
مَ ََّلذي ََٱ و ََل َٱََنعهو َََوَيمَ 6ََءهو ََيهَرا ََهه -4: املاعون] ﴾7َََماعه
1  ] 

ความว่า “ดงันั้น ความหายนะจงมีแด่บรรดาผูท้  าละหมาดท่ี
ละเลยต่อการละหมาดของพวกเขา ผูท่ี้โออ้วดกัน และตระหน่ี
ไมย่อมใหยื้มเครื่องใชเ้ลก็ ๆ นอ้ย ๆ แก่ผูอ้ื่น” (อลั-มาอนู : 4-7) 

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดก้ล่าวเตือนเก่ียวกับการ 

โออ้วดวา่ “แทจ้ริง เรื่องน่ากลวัย่ิงในจ านวนสิ่งท่ีฉนัเกรงวา่จะเกิดกบัพวกท่าน
ก็คือ การตั้งภาคีเล็ก” พวกเขากล่าวว่า  อะไรเล่าคือการตั้งภาคีเล็ก?  
ท่านกล่าวว่า “คือการโออ้วด”2 เช่นเดียวกันนี ้ท่านยังไดห้า้มจากการหลง
ตวัเองและจองหอง ซึ่งเป็นปัจจัยรา้ยแรงท่ีจะน าพาสู่ความหายนะ ดงัท่ีท่าน
กล่าวว่า “สามประการท่ีจะน าสู่ความหายนะ คือ ความตระหน่ีถ่ีเหนียว การ

                                      
1 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ อลั-อมีาน, บาบ มนั ฆ็อชชะ นา ฟะลยัสะ มนินา, เลม่ 1 หนา้ 69 
2 มสุนดั อมิาม อะหม์ดั, เลม่ 5 หนา้ 428 จากรายงานของมะหม์ดู บิน ละบีด อลั-อนัศอรีย ์เราะฎิยลัลอฮุ
อนัฮ ์
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ตามอารมณ์ใฝ่ต ่า และการหลงตนเอง”1 ท่านก าชับและสั่ งว่าอย่าได ้
หลงตนเองเพราะมีทรพัยส์ิน หรือเพราะท าความดี หรือเพราะมีก าลงั เกียรติ 
หรือการงานท่ีดีของเขา “ไม่มีบุคคลใดท่ีจะรอดตัวจากนรกเพราะมีความดี
ของตวัเองเป็นเหตหุรอก” พวกเขากล่าวว่า แมก้ระทั่งท่านกระนัน้หรือโอท้่าน
เราะสลูลุลอฮ ์? ท่านกล่าวว่า “แมก้ระทั่งฉันเองก็ตาม นอกจากว่าอลัลอฮจ์ะ
เมตตาฉันเท่านัน้ ทว่า พวกท่านจงปฏิบัติใหถู้กตอ้งท่ีสุด ใหใ้กลเ้คียงท่ีสุด  
ใหป้ฏิบตัิอย่างตัง้ใจคอ่ยเป็นคอ่ยไป แลว้พวกท่านก็จะถงึจดุหมาย”2 

ในท านองเดียวกนั ท่านต าหนิความเกียจครา้น และท่านจะขอความ
คุม้ครองตอ่อลัลอฮใ์หร้อดจากความเกียจครา้นวา่ 

ْ إِ  امهلل   ّن 
َ
ْ وَ  ْبِ اْلُ وَ  ِل سَ كَ الْ وَ  زِ جْ عَ الْ  نَ مِ  َك بِ  ذُ وْ عُ أ  مِ رَ هَ ال

 .ِل خْ ابْلُ وَ 

ความวา่ “โออ้ลัลอฮ ์แทจ้ริงฉนัขอความคุม้ครองต่อพระองคใ์ห้
พน้จากความออ่นแอ ความเกียจครา้น ความขีข้ลาด ความชรา
แก่เฒ่า และความตระหน่ี”3 
 

อาจจะนับไดว้่า ในจ านวนสิ่งส  าคญัท่ีอิสลามไดน้ าเสนอแก่สงัคม
มนษุยอ์ีกประการหนึ่ง ก็คือ การใหค้วามส าคญัและการจดัระเบียบเรื่องเวลา 

                                      
1 อบู บกัร ์อลั-ญะซาอิรีย,์ มินฮาญจ์ อลั-มุสลิม, หนา้ 170 และอิบน ุกุดามะฮ ์อลั-มกัดีสีย,์ มุคตะศ็อร  
มนิฮาญจ ์อลั-กอศดินี, หนา้ 234  
2 เศาะฮีห ์มสุลมิ, กิตาบ ศฟิะฮ ์อลั-กิยามะฮ ์วะ อลั-ญนันะฮ ์วะ อนั-นาร, บาบ ลนั ยดัคุละ อลั-ญนันะฮ ์
บ ีอะมะลฮิ,์ เลม่ 8 หนา้ 139 
3 เศาะฮีห ์มุสลิม, กิตาบ ศิฟะฮ์ อัล-กิยามะฮ์ วะ อลั-ญันนะฮ์ วะ อนั-นาร, บาบ ลนั ยัดคุละ อลั- 
ญนันะฮ ์บ ีอะมะลฮิ,์ เลม่ 8 หนา้ 139 
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การแบ่งระหว่างช่วงท างานในเวลากลางวัน การพักผ่อนในเวลากลางคืน  
ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน ์และไม่ปล่อยเวลาใหก้บัสิ่งท่ีไม่มีคณุค่า ในการแบ่ง
ประเภทและการก าหนดเวลาของการละหมาดโดยละเอียดนั้นชีใ้หเ้ห็นว่า
อิสลามให้ความส าคัญกับเวลา เพราะเวลาคือชีวิตของมนุษย ์ในวันหนึ่ง
มนษุยค์วรตอ้งแบ่งเวลาอย่างละเอียดในสิ่งท่ีเก่ียวกบัตวัเขา เช่น ท าอิบาดะฮ ์
ท างาน และเวลาท่ีตอ้งการพกัผ่อน การจดัระเบียบเช่นนีก้็เป็นหนา้ท่ีหนึ่งของ
มนุษย์ เหมือนหน้า ท่ีอื่ น  ๆ  ท่ี เขาต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ ด้วยการให้
ความส าคญักบัอิบาดะฮต์า่ง ๆ และจดัระเบียบเวลาเพ่ืออิบาดะฮเ์หลา่นัน้ 

เป็นท่ีประจักษ์ชัดแก่ผู ้ท่ีมีปัญญาทุกคนแลว้ว่า บทบัญญัติและ 
แนวปฏิบตัิต่าง ๆ เก่ียวกบัจริยธรรมในสมยัของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั ผ่านการถ่ายทอดจากชีวประวตัิของท่าน มีส่วนอย่างมากท่ีท าให้
สังคมเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีและความสมัครสมานสามัคคี เป็นสังคมท่ีรัก
บทบัญญัติของอัลลอฮ์ สุบหานะฮูวะตะอาลา และรักในสิ่ ง ท่ีท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั น ามาใชส้ั่งสอนพวกเขา 
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บทส่งท้าย 

 
 
 
 
 
อิบนุ ค็อลดูน ได้กล่าวว่า มนุษย์มีนิสัยอยู่ เป็นกลุ่มสังคมโดย

ธรรมชาติ หมายถงึตอ้งมีการพบปะหารืออนัเป็นแก่นแห่งการพฒันาสงัคมใน
นิยามของพวกเขา และมีความหมายเดียวกนักบัการบูรณะรงัสรรค ์อนัท่ีจริง
แลว้ สารแห่งท่านศาสนทูต ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และภารกิจตลอด
ชีวิตของท่านนั้นลว้นเป็นงานท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกระจายความเมตตาแก่
มนษุยท์ัง้ปวง อลัลอฮต์รสัวา่ 

رَ ََوَما ََ﴿
َ
َََإذَلَََكََن ََسلَ أ ذلَ َةَ رَح   [  701: نبياءاأل] ﴾107ََلَمذيَََع َل 

ความว่า “และเราไม่ไดส้่งเจา้มา โอ ้มุหัมมัด เวน้แต่เพ่ือเป็น
ความเมตตาแก่สากลโลก” (อลั-อนับิยาอ ์: 107) 

 
ผูค้นบางกลุ่มในปัจจุบันอาจจะเข้าใจว่า การให้ความส าคัญกับ

สงัคมและสรา้งสรรคค์วามเจริญบนพืน้ฐานของอารยธรรมสงัคมคือเรื่องใหม่
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ท่ี เ พ่ิ ง เ กิดขึ ้น  แต่ เมื่ อ เราย้อนกลับไปดูชีวประวัติของท่านศาสนทูต  
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม แมเ้พียงดว้ยเวลาท่ีรวบรัดและโดยสงัเขป ใน
ประเด็นของการสรา้งสงัคมท่ีพฒันา เราก็สามารถท่ีจะเห็นไดอ้ย่างประจกัษ์
ชดัวา่ ตลอดเหตกุารณใ์นหนา้ประวตัิศาสตรน์ัน้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั มีความพยายามอย่างสงูย่ิงในการตอบสนองความจ าเป็นของผูค้น 
โดยอาศยัเครื่องมือการรวมกลุม่ รว่มมือรว่มใจ ช่วยเหลือเกือ้กูล และเติมเต็ม
แก่กนั ทัง้ในระดบัปัจเจกและสงัคม 

ชีวิตของท่านศาสนทตู ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้หมด รวมถึง
การต่อสูข้องท่านในทุก ๆ ดา้นลว้นมีเป้าหมายเพ่ือสรา้งสงัคมท่ีมีการพฒันา
อย่างมั่นคงและสนัติสขุ เพ่ือปกป้องเกียรติแห่งการเป็นมนุษยใ์นสงัคมเมืองท่ี
พัฒนาและมีความเป็นอารยะ ท่านได้ตั้ง ช่ือศูนย์กลางรัฐของท่านว่า  
“อลั-มะดีนะฮ”์ (หมายถงึเมืองท่ีเจริญ) แทนช่ือเก่าดัง้เดิม สื่อใหเ้ห็นว่าท่านมี
เป้ าหมายเช่นไร  ตลอดจนการท าข้อตกลง ท่ี เรียกว่า  “สนธิสัญญา  
อลั-มะดีนะฮ”์ อนัมีเนือ้ความแห่งการพิทกัษส์ิทธิตา่ง ๆ ของประชาชนทัง้หมด 
รวมไปถึงการพัฒนาสังคมท่ีเกิดขึน้ทั้งในดา้นประชากร ดา้นความผูกพัน  
ทางใจ ดา้นความรู ้ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการบริหารปกครอง และ
ดา้นสาธารณสุข เช่นเดียวกับการใหค้วามส าคญัต่อความยุติธรรมส าหรับ
ประชาชนทุกคน ไม่เก่ียงกลุ่มพวกหรือเชือ้ชาติเผ่าพันธุ ์ทัง้หมดทัง้ปวงนีถู้ก
สั่ งสอนอย่างดีให้แก่ประชาชาติมุสลิมและใช้ปฏิบัติจริงในสังคมเมือง  
มะดีนะฮข์องท่าน ซึ่งด าเนินไปดว้ยความยุติธรรม การเช่ือมโยงไมตรีและ
ความสมคัรสมานสามคัคีระหวา่งประชาชน ท่ีรอ้ยรดัอย่างมั่นคงอีกทอดหนึ่ง
ภายใตส้ายสมัพนัธ ์อบูุดยิะฮ ์หรือความศรทัธาดว้ยการมอบตนอย่างแทจ้ริง
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ตอ่พระผูอ้ภิบาลผูท้รงเมตตาย่ิงท่ีสดุแลว้  
عَ ََّلذيَ ٱََربَُّناَقَاَلََ﴿

َ
ََََطىَ أ  ﴾50َََهَدىَ َثهمَََۥَقهَهَخلَ َءَ َشَ َكه

 [  50: طه]
ความว่า “เขากล่าวว่า พระผูอ้ภิบาลของเราคือผูท้รงใหรู้ปร่าง
และสิ่งท่ีเหมาะสมกับทุกสรรพสิ่งท่ีพระองค์สร้างมา แล้ว
พระองคก์็ทรงชีท้างให”้ (ฏอฮา : 50) 
 

ผูท่ี้ศึกษาชีวประวตัิของท่านศาสนทูต ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
จะตอ้งให้ความส าคัญกับขอ้เท็จจริงในประเด็นเหล่านี ้และผูกโยงเขา้กับ
ความหมายแห่งการเป็นมนษุยต์ามเจตณารมณข์องอลัลอฮพ์ระผูเ้ป็นเจา้แห่ง
สากลโลก พระองคต์รสัวา่  

َلََ﴿
َ
وََََخلَقََََم َ َلَمَهَيعَ َأ َٱََوهه  [  74: امللك] ﴾14ََبذيَهل ََٱَللَطذيفه

ความว่า “ผู้ทรงสร้างจะไม่รู ้กระนั้นหรือ ทั้งท่ีพระองค์เป็น 
ผูล้ะเอียดออ่นย่ิง ผูร้อบรูอ้ย่างถ่ีถว้น” (อลั-มลุก ์: 14) 

 

พวกเขาจะต้องเปิดเผยและแสดงมันออกมาให้เห็นว่า เรื่องราว
เหล่านัน้มีความสมัพนัธเ์ช่นใดกบัชีวิตของมนุษยใ์นภาพรวมโดยทั่วไป และ
เก่ียวข้องอย่างไรกับการด าเนินชีวิตของพวกเขาในปัจจุบัน ดว้ยการแปร
ออกมาใหเ้ห็นเป็นภาคปฏิบัติอย่างชัดเจนจากชีวประวตัิของท่านศาสนทูต 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
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ชีวประวตัศิาสนทตูมหุมัมดั ملسو هيلع هللا ىلص ฉบบัคดัสรร 

สอบถามและดรูายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากเพจ fb.me/sirah1440 
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