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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (2) 

ศาสนาทีไ่มมกีารเปลี่ยนแปลง 
ศาสนาอิสลามนั้น บทบัญญัติและคําสอนตางๆ ทั้งหมดเปนคําสอนแหงพระผูเปนเจา จะ

คงอยูมั่นคงตลอดไปไมมีการแกไขและเปลี่ยนแปลง ไมใชศาสนาที่ถูกสรางขึ้นดวยฝมือมนุษยผูซึ่ง
ตองเผชิญกับความออนแอ ความผิดพลาด และตกอยูใตอิทธิผลของหลายสิ่งรอบดาน  เชน 
ประสบการณ  การสืบทอด และสภาพสังคม  เหลานี้คือส่ิงที่เราพบเห็นกับตาตามความเปนจริงใน
สังคม  การเปลี่ยนแปลงของระบบสังคมและกฎหมายตางๆ ซึ่งเหมาะกับชนกลุมหนึ่งแตไมเหมาะ
กับกลุมอ่ืนๆ  เหมาะกับยุคหนึ่งแตไมเหมาะกับยุคอื่น  ตัวอยางเชน การปกครองแบบทุนนิยมที่เรา
เห็นจะไมเหมาะกับการปกครองในระบบสังคมนิยม ฉะนั้นทุกระบบการปกครอง ถูกสรางขึ้นดวย
ฝมือคนตามความคิดเห็นและทัศนะสวนตัวของเขา ตอมาระบบที่วานี้ก็ตองไดรับการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงดวยฝมือคนที่มีประสบการณและความรูมากกวา  
 สวนศาสนาอิสลามนั้น ก็ตามที่เราไดกลาวมาแลววาเปนศาสนาแหงพระเจา ผูกอต้ังคือ
พระเจาผูสรางสรรพสิ่งทั้งมวล ผูซึ่งรอบรูถึงความเหมาะสมของสถานการณมนุษยและความ
ตองการของมนุษยในทุกเรื่อง มนุษยไมมีสิทธิที่จะปฏิเสธและเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอัลลอฮฺ
ไดถึงเเมเขาจะมีฐานะสูงสงแคไหนก็ตาม เพราะอิสลามไดรักษาสิทธิของทุกคนอยางเพียบพรอม
แลว 
  อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

فَُحْكمَ ﴿
َ
ْحَسنُ  َوَمنْ  ُغونَ َفبْ  اجْلَاِهِليَّةِ  أ

َ
 ﴾يُوقِنُونَ  لَِّقْومٍ  ُحْكماً  اهللاِ  ِمنَ  أ

 )٥٠ : املائدة(
ความวา : “ขอตัดสินสมัยญาฮิลีญะฮฺกระนั้นหรือ ที่พวกเขาปรารถนา และใคร
เลาที่จะมีขอตัดสินดียิ่งกวาอัลลอฮฺสําหรับกลุมชนที่เชื่อมั่น” (อัล-มาอิดะฮฺ  
50)  

 
ศาสนาที่เหมาะกับทุกสภาพและเวลา 
 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่สามารถเขากับการพัฒนาใหมๆ ได ดวยเหตุนี้อิสลามจึงเปน
ศาสนาที่เหมาะสมกับทุกกาลเวลาและสถานที่  

อิสลามไดนําเสนอหลักการพื้นฐานทั่วไปและกฎเกณทที่ครอบคลุมทุกเรื่องอยางมั่นคงไม
มีการเปลี่ยนแปลงดวยปจจัยแวดลอมใดๆ ดังเชน หลักการดานอะกีดะฮฺ (หลักศรัทธา) และ
หลักการดานปฏิบัติเพื่อความภักดี ตัวอยางเชนการละหมาด ทั้งจํานวนร็อกอะฮฺ (จํานวนการยืน
นั่งในละหมาด) เวลาละหมาด และการจายซะกาต พรอมทั้งอัตราของมัน และสิ่งที่จําตองเเจกจาย 
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การถือศีลอดพรอมทั้งเวลาของมัน และการประกอบพิธีฮัจญพรอมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ รวมถึง
เวลาและขอบเขตของมัน เปนตน   

ทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นและทุกเรื่องที่เกิดขึ้นใหมในปจจุบันลวนแลวมีการกลาวถึงใน
คัมภีรอัลกุรอานซึ่งเราสามารถที่จะนํามาใชได  สวนบางสิ่งที่ไมมีบอกในอัลกุรอานเราก็จะคนหา
ส่ิงนั้นจากสายรายงานที่ถูกตองจากทานศาสนทูตมุหัมมัด (ขอความสันติจงประสบแดทาน) ซึ่งถา
ไดพบเจอในสิ่งนั้น  เราก็จะนํามาปฏิบัติ แตถาไมพบ ข้ันตอไปคือเปนหนาที่ของนักวิชาการอิสลาม
ที่ตองวินิจฉัยและคนควาโดยอาศัยหลักการทั่วไปในอัลกุรอานและวจนะของทานศาสนทูตมุหัมมัด   
และนําเรื่องที่เกิดขึ้นใหมในสังคมมาเทียบกับกฎหรือหลักมูลฐานตางๆ ในศาสนาที่มีรากฐานมา
จากอัลกุรอานและวจนะของทานศาสนทูต   เชน กฎตางๆ ดังนี้ : 

- หลักเดิมของทุกเรื่องทางโลกคือ การอนุมัติใหทําได (ยกเวนสิ่งที่มีหลักฐานหาม) 
- การรักษาไวซึ่งผลประโยชน 
- การเนนความสะดวกและละทิ้งความลําบาก 
- การขจัดสิ่งที่เปนภัย  
- การหามปจจัยที่นําไปสูความพินาศ  
- ความจําเปน คือปจจัยอนุญาตใหทําในสิ่งที่ตองหาม 
- ส่ิงที่กระทําเนื่องจากความจําเปน อนุญาตใหทําเทาที่จําเปนจริงๆ เทานั้น  
- การขจัดสิ่งอันตราย ตองถูกลําดับใหมากอนการรวบรวมสิ่งมีประโยชน  
- การเลือกปฏิบัติในสิ่งที่มีอันตรายนอยกวา   
- อันตรายยอมไมถูกกําจัดดวยอันตรายดวยกัน 
- สละภัยสวนตัวเพื่อกําจัดภัยสวนรวม  
และกฎอื่นๆ อีกมากมาย 

 การวินิจฉัยที่วานี้ไมไดหมายความวา จะสามารถทําตามความปรารถนาของจิตใจและ
ความตองการเเบบไมมีขอบเขต  แตการวินิจฉัยที่วานี้คือการเขาไปถึงจุดมุงหมายที่นํามาซึ่ง
ผลประโยชนที่ดีตอมนุษยโดยไมขัดเเยงกับบทบัญญัติแหงอิสลาม เปาหมายคือตองการใหอิสลาม
มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบันได และเหมาะสมกับความตองการของสังคม 
 
 
ศาสนาที่ไมมีการแบงชนชั้น  
 ศาสนาอิสลามไมแบงชนชั้นและความเเตกตางในการใชกฎหมายและระเบียบตางๆ 
เพราะอิสลามถือวาทุกคนเทาเทียมกันไมมีความเเตกตางกันระวางคนรวยกับคนจน   ระหวางคนที่
ฐานะสูงกวากับคนที่มีฐานะตํ่ากวา ระหวางผูปกครองกับประชาชนธรรมดา หรือระหวางคนผิวขาว
กับคนผิวดํา ทุกคนเสมอกันในระบบการปกครองแบบอิสลาม 
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“ครั้งหนึ่งชาวกุร็อยชฺกําลังพูดถึงเรื่องราวหญิงคนหนึ่งจากเผามัคซูมี
ยะฮฺซ่ึงโดนขอหาขโมย พวกเขากลาววา ใครบางที่จะชวยเจรจาเรื่องนี้
กับทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ? พวกเขาตอบ
วา ไมมีใครกลาหรอกนอกจากคนที่ชื่ออุซามะฮฺ บิน ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ เทานั้น เพราะเขาเปนที่รักของทานศาสนทูต หลังจากนั้นอุซามะฮฺ
ไดไปเจรจากับทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
ทานตอบวา เจาตองการขอชวยเหลือในเรื่องการลงโทษของอัลลอฮฺก
ระนั้นหรือ ? ทานไดลุกขึ้นยืน และกลาวปราศรัยวา โอมนุษยทั้งหลาย
พึงรูเถิดวา แทจริงแลว กลุมชนยุคกอนพวกทานไดประสบกับความ
หายนะ เพราะเมื่อผูมีฐานะในจํานวนพวกเขาขโมย พวกเขาละเลยไม
เอาผิด  และถาเมื่อไหรคนออนแอในจํานวนพวกเขาขโมย พวกเขาก็
ลงโทษเขา ฉันขอสาบานวา ถึงแมฟาติมะฮฺลูกสาวของมุหัมมัดขโมย
แนนอนฉันจะก็ตัดมือนางเชนเดียวกัน” (เศาะฮีหฺ มุสลิม ๓/๑๓๑๕ เลขที่ 
๑๖๘๘) 

 
 
ศาสนาที่มีแหลงอางอิงที่ไมเปลี่ยนแปลง 
 ในศาสนาอิสลามจะมีหลักฐานและเเมบททางศาสนาที่ชัดเเจง  ปราศจากขอบกพรองและ
การปรับปรุง  ดัดแปลงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง   ดังนั้น รากฐานอันเปนที่มาของศาสนาอิสลาม
นั้นจะมีอยูคือ  1) คัมภีรอัลกุรอานอันทรงเกียรติ   2) ซุนนะฮฺ(แบบอยาง)ของทานศาสนทูตมุหัมมัด  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

อัลกุรอานนั้น นับต้ังแตที่ไดประทานลงมาใหกับทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จนถึงทุกวันนี้ ทั้งอักขระ โองการ และบทตางๆ ของมันทั้งหมด ยังคงเดิมไมมีการ
เปลี่ยนแปลงและบิดเบือน ไมมีการเพิ่มหรือลดทอน  

ทานศาสนทูตไดคัดเลือกบรรดาเหลาสาวกอาวุโสของทานหลายคนมาเปนผูบันทึกและ
จารึกอัลกุรอานอยางดี เชน ทานอะลี, มุอาวียะฮฺ,  อุบัย บิน กะอับ และซัยดฺ บิน ษาบิต ซึ่งทุกครั้งที่
มีโองการของอัลลอฮฺถูกประทานลงมา ทานจะสั่งบรรดาสาวกดังกลาวใหจดบันทึกและแนะนําจุด
ที่บทตางๆ ควรบันทึกเรียบเรียงอยางไร ดังนั้น โองการดังกลาวจะถูกจารึกเปนเลม และถูกทองจํา
ในทรวงอกของเหลาสาวกของทานดวย และมุสลิมทุกคนก็ใหความสําคัญกับอัลกุรอานมาก  พวก
เขาตางเเขงขันเพื่อเรียนรูอัลกุรอานและสอนมัน โดยหวังอยางที่ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไว 

ความวา : “ผูประเสริฐสุดในจํานวนพวกทานคือ ผูที่เรียนรูอัลกุรอาน
และสอนอัลกุรอาน” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ๔/ ๑๙๑๙ เลขที่ ๔๗๓๙)  
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มุสลิมจะทุมเททั้งดวยชีวิตและทรัยพสินเพื่อรับใชและเอาใจใสอัลกุรอานใหคงอยูตลอดไป
สืบตอๆ กันจนถึงยุคปจจุบัน   พวกเขาจะทองและอานอัลกุรอานเพราะถือวาการทองและการอาน
เปนการกระทําเพื่อแสดงความภักดีอยางหนึ่ง  ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
กลาว 

ความวา :  “ใครที่อานสวนหนึ่งของอัลกุรอานแคอักษรเดียวจะไดหนึ่ง
ผลบุญ และหนึ่งผลบุญเทากับสิบเทา ฉันไมไดกลาววา  อะลีฟ ลาม)  ألم
มีม) คือหนึ่งตัวอักษร แตฉันบอกวา อะลีฟ  คือหนึ่งอักษร  ลาม ก็อีก
หนึ่งอักษร และมีมก็คืออีกหนึ่งอักษร”  (สุนัน อัต-ติรมิซีย ๕/๑๗๕ 
เลขที่ ๒๙๑๓)  
สวนซุนนะฮฺของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น ถือวาเปนรากฐาน

แหลงขอมูลของอิสลามอันดับที่สอง ทําหนาที่เพื่ออธิบายอัลกุรอาน และชี้แจงบทบัญญัติที่มีอยู
ในอัลกุรอาน ซุนนะฮฺของทานไดถูกพิทักษปกปองอยางดีจากการสรางความเสียหาย การปนแตง 
และแตงแตมบิดเบือน ดวยการพิทักษของอัลลอฮฺ ผานการทุมเทของบรรดาผูสืบทอดที่ซื่อสัตยทรง
คุณธรรม ผูซึ่งสละมอบชีวิตของพวกเขาเพื่อการเรียนรูหะดีษตางๆ ของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางละเอียด ไมวาจะเปนในดานการศึกษาเกี่ยวสายรายงานของมัน หรือตัว
บทของมัน  หรือทําการศึกษาระดับความถูกผิดของมัน  ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวกับสภาพของ
ผูรายงานและระดับของพวกเขา ไมวาจะเปนการวิพากษทั้งทางบวกและทางลบ พวกเขาจะ
รายงานทุกหะดีษของทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางละเอียด พวกเขา
จะไมยึดเอานอกจากสิ่งที่พบวามีการรายงานอยางถูกตองจากทานศาสนดามุหัมมัด ดังนั้น หะดีษ
เหลานั้นจึงไดมาถึงมือเราโดยบริสุทธิ์ ปราศจากหะดีษตางๆ ที่ถูกปลอมแปลง  

บุคคลใดอยากจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจดบันทึกซุนนะฮฺของทานศาสนทูต ก็สามารถที่จะ
ศึกษาไดจากหนังสือที่เกี่ยวกับวิชานี้โดยเฉพาะ ซึ่งอิสลามเรียกวิชานี้วา (มุศเฏาะละฮฺ อัล-หะดีษ)  
ซึ่งเปนวิชาเฉพาะเพื่อรับใชดานนี้ ทั้งนี้เพื่อบงบอกวาซุนนะฮฺของทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งคําพูด การกระทําและการยอมรับของทาน ลวนแลวมีการายงานอยางชัดเเจ
งสงถึงมือเราอยางถูกตองแบบไมตองสงสัย และเพื่อใหเห็นถึงความยิ่งใหญของการทุมเทเพื่อรับใช
ซุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
 


