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บทนาแห่งอิสลาม
คานา ( Introduction )

โลกมุสลิมปั จจุบนั ประกอบด้ วยคนหลายเชื ้อชาติ หลายเผ่าพันธ์ แต่
ละเชื ้อชาติและเผ่าพันธ์ ต่างๆ มีภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็ นของตนเอง ธรรมชาติของการแตกต่างเหล่านี ้ พระผู้เป็ น
เจ้ า(อัล ลอฮุ์ ) ทรงเป็ นผู้ ก าหนด และในขณะเดี ย วกั น พระองค์ ท รง
เป็ นผู้วางกฎเพื่อให้ มนุษย์ดาเนินชีวิตอยูใ่ น สังคมของความหลากหลาย
อย่างสันติ กฎดังกล่าวนันคื
้ อ “อิสลาม”
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ความหมายของอิสลาม ( The Meaning of Islam )



“อิสลาม” เป็ นศัพท์ภาษาอาหรับ แปลว่า การยอมจานนการนอบน้ อม
ยอมตนต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็ นเจ้ าที่แท้ จริ ง ผู้ใดปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ก็ได้ ชื่อว่าเป็ น
มุสลิม ซึง่ ใช้ เรี ยกสาหรับชาย และมุสลิมะฮ์ที่ใช้ เรี ยก สาหรับผู้หญิง ท่าน
ศาสดามูฮมั หมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะลับฮิวะซัลลัม) ได้ อธิบายคาว่าอิสลาม
ในหะดีษบทหนึง่ ความว่า
“อิสลาม คือ การปฏิญาณตนว่ า ไม่ มีพระเจ้ า ทีถ่ กู กราบไหว้ โดยเทีย่ งแท้
นอกจากอัลลอฮ์ และมูฮัมหมัด (ศ็อลฯ) เป็ นศาสนทูตของพระองค์ และคือการ
ดารงไว้ ซงึ่ การละหมาด การจ่ ายซะกาต การทาฮัจญ์ ณ บัยตุ้ลลอฮ์ และการถือ
ศีลอด ในเดือนรอมาฎอน” บันทึกโดย อิหม่ามบุคอรี ย์และมุสลิม
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อิสลามสามารถอธิบายในความหมายอื่นๆ ได้ อีก เช่น
 ก. ระบอบแห่งการดาเนินชีวิต ของมนุษย์อน
ั สมบูรณ์แบบที่พระผู้เป็ นเจ้ า
(อัลลอฮฺ) เป็ นผู้ทรงกาหนด โดยผ่านท่านศาสดามูฮมั หมัด(ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮวะซัลลัม)
 ข. ประมวลกฏหมายที่อลั ลอฮ์เป็ นผู้ทรงให้ มีบญ
ั ญัติคลอบคลุมทังหลั
้ ก
ศรัทธา จริยธรรม นิตธิ รรม การประกอบศาสนกิจและการอยูร่ ่วมกัน ใน
สังคมโดยมีท่านศาสดาเป็ นผู้ได้ รับบัญชานามาเผยแผ่แก่มนุษยชาติ
 ค. ประมวลคาตอบอันถูกต้ องและเป็ นสัจจะต่อคาถามของมนุษย์ทงอดี
ั้ ต
และปั จจุบนั คือ เขามาจากไหน? เขามาเพื่ออะไร? และเขากาลังไปไหน?
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การให้ ความหมาย “อิสลาม”ว่าหมายถึง “ความสันติ”นัน้ เป็ นการให้ ความหมาย
ในเชิงภาษาศาสตร์ สามารถ นามาอธิบายอิสลามได้ เนื่องจากความสันตินนจะเกิ
ั้
ดขึ ้น
จาก การมอบหมายตนเองอย่างสิ ้นเชิง ยังพระประสงค์ของพระผู้เป็ นเจ้ า (อัลลอฮ์)



สิง่ ที่ยงั มีหลายคนเข้ าใจผิดก็คือ ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาใหม่ที่มฮู าหมัด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)เป็ นผู้นา มาในคริ ศตวรรษที่7 ณ คาบสมุทรอาระเบีย
ซึง่ จริ งๆแล้ วมิใช่เช่นนัน้ เพราะอิสลามเป็ นศาสนาที่อลั ลอฮ์ประทานให้ แก่ศาสดาอาดัม
( อะลัยฮิสลาม ) ซึง่ เป็ นมนุษย์และเป็ นศาสดาคนแรกของอัลลอฮ์ และอิสลามคือ
ศาสนาของศาสดาทุกคนที่อลั ลอฮ์สง่ มาสูม่ วลมนุษยชาติ ศาสดามูฮมั หมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เป็ นศาสดาคนสุดท้ ายของอัลลอฮฺ อิสลามจึงเป็ นศาสนา
ของอัลลอฮ์ที่ได้ นามากล่าวถึงอีกในรูปแบบสุดท้ าย ซึง่ เป็ นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สดุ
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คุณลักษณะพิเศษของอิสลาม
(Characteristics of Islam)
อิสลามมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษหลายประการดังจะกล่าวพอสังเขป
ดังต่อไปนี ้ คือ
คุณลักษณะประการที่ ๑
แหล่ งที่มาของอิสลาม
อิสลามมีแหล่งที่มาจากอัลลอฮ์ ผู้ทรงสร้ างมวลมนุษย์และทรงกาหนด
อิสลาม ให้ เป็ นแนวทาง ในการดาเนินชีวิต อิสลาม จึงมีความแตกต่างกับ
ระบบอื่นๆอย่างสิ ้นเชิงเพราะระบบที่มาเหล่านันล้
้ วนมีที่มาจากมนุษย์ผ้ ถู กู
สร้ างทังสิ
้ ้น
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ผลจากที่อิสลามมีแหล่งที่มา จากพระผู้เป็ นเจ้ านี ้เองอิสลามจึงมี
เอกลักษณ์ ดังต่อไปนี ้
 ก. มีความสมบูรณ์ ไร้ ข้อบกพร่ องทัง้ ปวง
 ข. มีความเหมาะสมกับทุกกาลสมัย
 ค. มีพลังศรั ทธาอันยิ่งใหญ่ จากผู้ยด
ึ ถือปฏิบัติ ( มุอฺมิน )
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คุณลักษณะประการที่ ๒
 ขอบข่ ายของอิสลาม
(Intrusive Doctrine of Islam)
 อิสลามครอบคลุมทุกกระบวนการของชีวิตมนุษย์
 บทบัญญัติของอิ สลามนัน้ ครอบคลุมหลักต่างๆดังต่อไปนี ค
้ ือ
 1. หลักที่เกี่ยวข้ องกับ การเชื่อ การศรัทธา (อะกีดะฮ์)
 2. หลักที่เกี่ยวข้ องกับ จริ ยธรรม (อัคล๊ าก)
 3. หลักที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์
กับพระเจ้ า หรื อศาสนพิธี (อิบาดะห์)
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4. หลักที่เกี่ยวข้ องกับ การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึง่ มีอยูห่ ลายประเภทดังนี ้
4.1 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับ ครอบครัว เช่นการแต่งงาน การหย่าร้ าง ค่าเลี ้ยงดูบตุ ร และมรดก
ฯลฯ หรื อที่เรี ยกในสมัยปั จจุบนั ว่า กฎหมายแพ่งว่าด้ วยบุคคล
4.2 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการดาเนินธุรกิจ (มูอามะล๊ าต) หรื อ
ที่เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.3 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินคดีความหรื อที่เรี ยก ในสมัยปั จจุบนั ว่า กฎหมายวิธี
พิจารณาคดีความ
4.4 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับ คนต่างด้ าวที่ไม่ใช่มสุ ลิมในประเทศมุสลิม
4.5 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทังในยามสงบและในยามสงคราม
้
4.6 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองการปกครอง รัฐ และการเลือกผู้นา
4.7 บัญญัติที่เกี่ยวข้ องกับ การเงิน และ การคลังของรัฐ
4.8 บัญญัติที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนและการลงโทษทางอาญา
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คุณลักษณะประการที่ 3
ความเป็ นสากลของอิสลาม (The Universal of Islam)
อิสลามมีความเป็ นสากล มิได้ จากัดเฉพาะประชาชาติใดประชาชาติ
หนึ่งเท่านัน้ อีกทังมิ
้ ได้ จากัดเวลาและสถานที่ ผู้ใดก็ตามไม่วา่ เขาจะอยู่ ณ
หนใดเวลาใดในโลกนี ้ เขาก็สามารถเป็ นมุสลิมผู้ปฏิบตั ิตามอิสลามได้ ทังนี
้ ้
เนื่องจากท่านศาสดามุฮมั หมัด(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)นัน้ ได้ รับการ
แต่งตัง้ ให้ เป็ นศาสดาแห่งมวลมนุษยชาติ ดังปรากฏในคัมภีร์อลั กรุอาน
ความว่า
“(มูฮัมหมัด) จงกล่ าว เถิดว่ า โอ้ มนุษย์ ทงั ้ หลาย แท้ จริงฉัน คือ
ศาสนทูต (ร่ อซู้ล) ของอัลลอฮ์ มายังพวกท่ านทัง้ มวล”
(อัลกุรอาน บทที่7 ส่วนหนึ่งของอายะฮ์ที่ 158)
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คุณลักษณะดังกล่าวนี ้ ทาให้ อิสลามเป็ นระบอบ
 ก. มีความเป็ นอมตะไม่มีการยกเลิกแก้ ไข หรื อเปลี่ยนแปลงใดๆ ทังสิ
้ ้น
แม้ เวลา จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม
 ข. มีความเหมาะสมกับทุกกาลสมัย มนุษย์ทกุ ยุคทุกสมัย สามารถนา
ระบอบอิสลาม มาใช้ เพื่อบรรลุสคู่ ณ
ุ ประโยชน์และความดีงาม
 ค. มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของบุคคล ไม่มีนกั บวช ไม่มี
ฆราวาสเพราะทุกคนเท่าเทียมกันในการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ
ของศาสนา
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คุณลักษณะประการที่ 4
 การตอบแทน ( The Reward )


อิสลามมีระบบการตอบแทนที่เป็ น ทวิภาค คือ
 1. การตอบแทนชีวิตในโลกนี้
 2. การตอบแทนชีวิตในโลกหน้ า
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มนุษย์ทกุ คนต้ อง ได้ รับการตอบแทนตามพฤติกรรมของตน โดยที่
เขาไม่อาจหลบหนีได้ จริงอยูม่ นุษย์อาจหลบหนีจากการลงโทษในโลกนี ้
ได้ แต่เขาจะต้ องรู้วา่ การลงโทษในโลกหน้ านันก
้ าลังรอเขาอยู่ ขอบข่าย
ของการตอบแทนในอิสลามนันกว้
้ างและครอบคลุมทุกกระบวนการของ
ชีวิตไม่วา่ จะเป็ นการยึดมัน่ จริยธรรมพิธีกรรมทางศาสนาและการ
ประกอบธุรกิจต่างๆ ถ้ าเขาฝ่ าฝื นบทบัญญัติในเรื่ องราวเหล่านี ้แล้ วเขา
ก็ต้องได้ รับการลงโทษจาก พระผู้เป็ นเจ้ าอย่างแน่นอน
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คุณลักษณะประการที่ 5
 ความเป็ นธรรมชาติในคาสอนของอิสลาม
(The nature of Islamic Instruction)
 อิสลามเป็ นคาสอนที่อยูใ่ นสายกลางไม่มีลกั ษณะสุดโต่งหรื อ
หย่อนยานสอดคล้ องกับ ธรรมชาติและความเป็ นจริงเสมอถือว่า
การบรรลุจดุ สูงสุดของความดีนนไม่
ั ้ จาเป็ นต้ องฝื นธรรมชาติด้วย
การตัดกิเลส ตัณหาหรื อทรมานร่างกาย แต่สามารถบรรลุได้
ด้ วยหนทางที่เป็ นธรรมชาติซงึ่ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเป็ นผู้กาหนด
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จากการคานึงถึงธรรมชาติและสภาวะความเป็ นจริ งของมนุษย์ อิสลามกาหนดมาตรฐาน
ของบุคคลไว้ 2 มาตรฐาน คือ



มาตรฐานที่ 1 : การปฏิบตั ิตามบทบัญญัติของอิสลามอย่างเคร่งครัดทังภาคบั
้
งคับ (วายิบ)
และไม่บงั คับแต่ควรปฏิบตั ิ (ซุนนะฮฺ)และออกห่างจากสิง่ ที่อิสลามห้ าม บัญญัติทงั ้ 2
ประเภท คือ ห้ ามเด็ดขาด (ฮะรอม) และควรหลีกเลี่ยง (มักรูฮฺ) มาตรฐานนี ้ถือเป็ นมาตรฐานที่
สูงสุดที่อิสลามต้ องการให้ มนุษย์บรรลุถึงแต่เนื่องจากมนุษย์มีสภาวะของความพร้ อมที่
แตกต่างกัน อิสลามจึงกาหนดมาตรฐานที่สองซึง่ เป็ นมาตรฐานขันต
้ ่าที่มนุษย์พงึ บรรลุถงึ ได้
นั ้นคือ



มาตรฐานที่ 2 : การปฏิบตั ิสงิ่ ที่อิสลามบังคับใช้ (วาญิบ) และออกห่างจากสิ่งที่อิสลาม
บัญญัติห้ามอย่างเด็ดขาด (ฮะรอม) บุคคลใดที่ไม่ได้ อยูใ่ นมาตรฐานที่หนึง่ และที่สอง
ถือว่าบุคคลนั ้นตกจากมาตรฐานที่อิสลามกาหนดไว้
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อย่างไรก็ตาม การดาเนินชีวิตตามครรลองของอิสลามนัน้
อิสลามให้ ยดึ หลักสองประการ คือ

๑. ความสมดุล : หมายถึงไม่เลยเถิดจนเกินขอบเขตและไม่
ประมาทจนเลินเล่อ แต่ให้ อยูใ่ นความพอเพียง
 ๒. ครอบคลุม : หมายถึง ต้ องครอบคลุมทุกด้ าน ทังด้
้ าน
ส่วนตัว ครอบครัวและสังคม ไม่เน้ นด้ านหนึง่ ด้ านใดเป็ นการ
เฉพาะ
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อิสลามเป็ นศาสนาแห่ งการเผยแผ่
( Islam, The Religion of Convocation )



อิสลามเป็ นศาสนาแห่งมนุษยชาติ อิสลามบัญญัติวา่ ทุกคนที่ได้ รับอิสลาม
จาเป็ นต้ องเผยแผ่อิสลาม(ที่เขารู้และเข้ าใจ) แก่ผ้ อู ื่น ด้ วยเหตุผลดังกล่าว อิสลามจึง
แพร่หลายยังส่วนต่างๆของโลก ปั จจุบนั มีมสุ ลิมจานวนมากกว่าหนึง่ พันล้ านคน หรื อ
ประมาณหนึง่ ในสี่ของประชากรโลกกระจัดกระจายอยูใ่ นทุกทวีป และมีประเทศ ที่
ปกครองโดยรัฐบาลมุสลิมมากกว่าสี่สิบประเทศ มีองค์กรมากมายที่ทางานเผยแผ่
ศาสนาอิสลามตังแต่
้ ระดับท้ องถิ่นจนถึงระดับ นานาชาติ ภารกิจหลักขององค์กรเหล่านี ้
คือ การเชิญชวนให้ มนุษย์ไปสูห่ นทางของอิสลามที่ถกู ต้ อง
สาเหตุสาคัญประการหนึง่ ที่ทาให้ อิสลามเผยแผ่ยงั ส่วนต่างๆของโลกคือ ความ
เคร่งครัดและความนุ่มนวลของมุสลิม แม้ วา่ ในปั จจุบนั ลักษณะดังกล่าวจะจางลง แต่
ก็ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าการแพร่หลายของอิสลามโดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ล้วนเป็ นผลงานของนักเผยแผ่ผ้ เู คร่งครัดและมีจรรยานุ่มนวลทังสิ
้ ้น
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อิสลามกับความหลากหลายของมุสลิม
 ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วว่า อิสลามเป็ นศาสนาสากลและเป็ น
ศาสนาแห่งธรรมชาติของมวลมนุษย์ ดังนัน้ อิสลามจึงไม่ปฏิเสธ
ความหลากหลายอันเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ในสิง่ ต่อไปนี ้คือ :
 1. ชาติกาเนิดและสีผิว ( Race and Colors )
 อิสลามสามารถแพร่ หลายในหมูช่ นชาติทกุ สีผิว เพราะ
อิสลามไม่ยดึ ถือสิ่งเหล่านี ้เป็ นบรรทัดฐานในการประเมินคุณค่า
สิง่ ที่อิสลาม ยึดถือคือคุณความดีในรูปของการตัก๊ วาอันหมายถึง
การปฏิบตั ิตาม สิ่งที่พระเจ้ าทรงใช้ และออกห่างจากสิง่ ที่
พระองค์ทรงห้ าม
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ความหลากหลายในชาติกาเนิดและสีผิวของประชาชาติมสุ ลิมนัน้
ปรากฏเด่นชัดในช่วงเทศกาลฮัจญ์ของทุกปี ด้ วยการชุมนุมของ
มุสลิมจากทุกเชื ้อชาติและสีผิว เพื่อแสดงความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการจงรักภักดีตอ่ พระผู้เป็ นเจ้ า




2. ภาษา ( Language )
มุสลิมมีภาษาที่หลากหลายตามเชื ้อชาติและเผ่าพันธุ์ที่กาเนิด
และตามสังคมที่ใช้ ชีวิตอยู่ ไม่วา่ มุสลิม จะมีภาษาพูดอย่างไร เขาก็
สามารถเป็ นมุสลิมที่ดีได้ ภาษาจึงมิใช่สิ่งสาคัญ หากสิง่ สาคัญอยูท่ ี่
ความเป็ นมุสลิม

บทนาแห่งอิสลาม


มีหลายคนเข้ าใจผิดว่ามุสลิมนันมี
้ ภาษาเฉพาะ เช่น ภาษา
มลายู มีคนเรี ยกว่าภาษาอิสลาม ใครพูดภาษามลายูไม่ได้ ก็เป็ น
มุสลิมไม่ได้ หรื อภาษาอื่นๆเช่น อุรดู เปอร์ เซีย และอาหรับ
สาหรับกรณีภาษาอาหรับสามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นภาษาของ
อิ สลาม เนือ่ งจากเป็ นภาษาของคัมภีร์อลั กุรอาน และเป็ นภาษา
ของอัลฮะดีษ ตลอดจนเป็ นภาษาของตาราหลักๆ ของวิชา
อิสลามศึกษา แต่ก็มิได้ หมายความว่ามุสลิมจาเป็ นจะต้ องพูด
และอ่านภาษาอาหรับได้ ทกุ คน เพียงแต่ในการประกอบศาสนกิจ
บางประเภทมุสลิมจาเป็ นจะต้ องอ่านบทอัลกุรอาน
ที่เป็ นภาษาอาหรับ เช่น ในการละหมาด เป็ นต้ น
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3. การแต่ งกาย ( Dress )
การแต่งกายของมุสลิมโดยทัว่ ไปนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ประเพณีนิยมของ
ชนชาติและเผ่าพันธุ์ของตน เราจึงเห็นการแต่งกายของมุสลิมอินโด
นีเซีย ซึง่ นิยมสวมเสื ้อกางเกง และหมวกสีดาแตกต่างจากมุสลิม
ซูดาน ซึง่ นิยมสวมชุดโต๊ บ ( เสื ้อยาว ) สีขาว และพันผ้ าโพกศีรษะ
ใหญ่ และแตกต่างจากมุสลิมซาอุดอิ าระเบียและอาหรับ บางประเทศ
ที่นิยมใช้ ผ้าขาวหรื อลายแดงคลุมศีรษะและเอาเชือกลักษณะวงกลม
สีดา ( อิกอล )ทับไว้ เช่นเดียวกับการแต่งกายของมุสลิมะห์ (มุสลิม
หญิง)ชาวมาเลเซีย จะแตกต่างจาการแต่งกายของมุสลีมะฮฺชาว
ปากีสถานและอิหร่าน เป็ นต้ น คนที่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ญ์
ณ นครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย จะได้ มีโอกาสเห็นความ
หลากหลายในการแต่งกายของมุสลิมะฮฺจากทัว่ ทุกมุมโลก
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อย่างไรก็ตาม อิสลามได้ วางหลักเกณฑ์ทวั่ ไปสาหรับการแต่งกายของมุสลิมและมุสลิมะห์
จะขอนามากล่าวสรุปเป็ นหัวข้ อดังนี ้ คือ :
1. ต้ อง ปกปิ ดเอาเราะฮฺ ( ส่วนที่พงึ สงวนตามศาสนบัญญัติ ) สาหรับชายต้ องปิ ดตังแต่
้ สะดือ
ถึงหัวเข่า และสาหรับหญิงต้ องปกปิ ดทัว่ ร่างกายเว้ นแต่ใบหน้ า และฝ่ ามือ
2. เสื ้อผ้ าที่สวมต้ องไม่บางและรัดรูป แสดงให้ เห็นสัดส่วนที่เป็ นจุดดึงดูดทางเพศ
3. ต้ องไม่เลียนแบบเพศตรงข้ าม หรื อลอกเลียนแบบต่างศาสนิกในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับประเพณี
ศาสนา
4. มุสลิมชายต้ องไม่สวมใส่ทองคา หรื อเสื ้อผ้ าที่ทาจากไหมบริ สทุ ธิ์จะอนุญาตเฉพาะสตรี
เท่านัน้
5. การแต่งกายต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของความสะอาดและไม่ฟมเฟื
ุ่ อยตลอดจนไม่แสดงถึงความ
โอ้ อวด
หลักเกณฑ์ตา่ งๆเหล่านี ้ได้ แสดงถึงเจตนารมณ์ของอิสลามในอันที่จะให้ มสุ ลิมได้ รักษาไว้ ซงึ่
ความบริ สทุ ธิ์ในศีลธรรมและศาสนาของตน
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4. ขนบธรรมเนียมประเพณี ( Customs )

ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็ นอีกสิง่ หนึง่ ที่มีความหลากหลายในสังคม
มนุษย์ มนุษย์ทกุ หมูเ่ หล่าจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีของตนที่นิยม
ปฏิบตั ิสืบทอดกันมา จนเป็ นแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีเหล่านันส่
้ วน
ใหญ่ มีแหล่งที่มาจากค่านิยมของคนในสังคม หรื อสิง่ ที่คนในสังคมเห็นดีวา่
ควรกระทา อาทิเช่น ประเพณีการทักทายของของมุสลิมชาวซาอุดิอาระเบีย
และประเทศใกล้ เคียงด้ วยการจูบแก้ มทังสองข้
้
าง(ชายจูบชาย หญิงจูบหญิง)
ซึง่ แตกต่างจากมุสลิมชาวซูดานที่นิยมทักทายกันด้ วยการจับบ่า ส่วนมุสลิม
ชาวอัฟกานิสถานจะนิยมทักทายกันด้ วยการสวมกอดในขณะที่มสุ ลิมส่วน
ใหญ่นิยมทักทายกันด้ วยการสัมผัสมือ (พร้ อมด้ วยการกล่าว สลาม ซึง่ เป็ น
บัญญัติของศาสนา) เป็ นต้ น
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ในเรื่ องขนบธรรมเนียมประเพณีนี ้อิสลามได้ แบ่ง ( ในเชิงฮุก่ม
หรื อข้ อชี ้ขาดในทางกฎหมายอิสลาม)ออกเป็ น 2 ประเภท คือ :
่ี ูกต้ อง ได้ แก่ ขนบธรรมเนียม
 1. ขนบธรรมเนียมประเพณีทถ
ประเพณีที่ถือปฏิบตั ิกนั มาโดยไม่ขดั กับบทบัญญัติศาสนา
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณีทไ่ี ม่ ถูกต้ อง ได้ แก่
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ขดั แย้ งกับบทบัญญัติศาสนา หรื อทา
ให้ เสียผลประโยชน์ หรื อนามาซึง่ ความเสียหาย เช่น ประเพณี
การทาความเคารพด้ วยการโค้ งคานับหรื อก้ มกราบ
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จากการแบ่งประเภทของขนบธรรมเนียมประเพณีดงั กล่าว จะเห็น
ได้ วา่ อิสลามยอมรับในความหลากหลายของขนบธรรมเนียมประเพณี
ตราบใดที่ไม่ ขัดแย้ งกับบทบัญญัติศาสนา หรื อไม่ทาให้ เสียผลประโยชน์
หรื อนามาซึง่ ความเสียหาย ดังกล่าวนี ้ สอดคล้ องกับทฤษฎีของ
นักวิชาการมุสลิมที่วา่ : “เดิมของทุกสิง่ นันเป็
้ นที่อนุมตั ิ (ฮะล้ าล) เว้ นแต่
สิง่ นันขั
้ ดแย้ งกับตัวบท” ทฤษฎีนี ้เรี ยกว่า “บารออะฮฺ อัศลีย่ ะฮฺ” เป็ นที่ร้ ูจกั
แพร่หลายในวงวิชาการอิสลามศึกษา
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ยิ่งกว่ านัน้ อิสลามยังยึดถือประเพณีของหมูช่ นมาเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดบท
บัญญัติอีกด้ วย หรื อที่ร้ ูจกั ในหมูน่ กั วิชาการว่า “อุรฟฺมฮุ กั กัม” ตัวอย่างเช่น ประเพณีการ
ซื ้อขายรถยนต์ที่ผ้ ซู ื ้อ (หรื อผู้ขาย) จะต้ องเป็ นฝ่ ายจ่ายค่าโอน อิสลามก็บญ
ั ญัติให้ เป็ นไป
ตามนัน้ หรื อการพิจารณาคดีลกั ทรัพย์ จะต้ องคานึงถึงวิธีการเก็บรักษาหรื อดูแล
ทรัพย์สนิ ตามประเพณีของท้ องถิ่น นันๆ
้ เป็ นต้ น
การใช้ อุรฟฺมุฮักกัมนี ้ มีข้อจากัดอยูว่ า่ ใช้ ได้ เฉพาะเรื่ องที่เกี่ยวกับสังคม และการ
ดาเนินธุรกิจทัว่ ไป (มูอามะล๊ าต)เท่านัน้ จะนาไปใช้ อย่างอื่น เช่น ในเรื่ องหลักการยึดมัน่
(อะกีดะห์)หรื อหลักจริ ยธรรม(อัคล๊ าค)หรื อการประกอบศาสนกิจทัว่ ๆไป(อิบาดะฮฺ)
ไม่ได้ เนื่องจากเรื่ องเหล่านี ้ถูกกาหนดด้ วยศาสนบัญญัติ มนุษย์ไม่สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงตามความต้ องการหรื อตามคนส่วนใหญ่ในสังคมนันๆได้
้
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5. ทัศนะหรือความคิดเห็น ( Opinions )

อิสลามถือว่าความแตกต่างทางทัศนะ หรื อความคิดเห็นของมนุษย์
เป็ นธรรมชาติอย่างหนึง่ ที่พระเจ้ าทรงสร้ างไว้ ในตัว มนุษย์ เหมือนกับ
ความแตกต่างของรูปร่าง หน้ าตา ลายนิ ้วมือ น ้าเสียง หรื อความแตกต่าง
ของรสนิยม บุคลิก นิสยั และอื่นๆ ด้ วยเหตุนี ้อิสลามจึงไม่ปิดกัน้ ความคิด
ของมนุษย์ แม้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับบทบัญญัติศาสนา ตราบใดที่ความคิดเห็น
ของมนุษย์นนตั
ั ้ งอยู
้ บ่ นหลักฐานทางวิชาการที่ถกู ต้ อง

ในโลกมุสลิมตังแต่
้ อดีตกาลได้ เกิดมัซฮับขึ ้นมากมาย มัซฮับที่มี
ชื่อเสียงและแพร่หลายในโลกมุสลิมปั จจุบนั มี 4 มัซฮับ คือ :
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1. มัซฮับ ฮะนะฟี ย์ ของ อิหม่ามอบูฮะนีฟะฮ์ (ฮ.ศ.80-150,ค.ศ.693-767) แพร่หลายในหมู่
มุสลิมชมพูทวีปเอเชียกลาง ตุรกี และยุโรปตะวันออก เช่น อัลบาเนีย บอสเนีย และ
ยูโกสลาเวีย และแพร่หลายในหมู่ มุสลิมประเทศจีน อัฟกานิสถาน พม่าบางส่วน และอาหรับ
บางประเทศ เช่น อิรัก และอียิปต์อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นมัซฮับที่มีผ้ นู ิยมมากที่สดุ
 2. มัซฮับ มาลิกีย์ของ อิหม่ามมาลิก (ฮ.ศ.93-176,ค.ศ.721-795)แพร่ หลายในหมูม
่ สุ ลิมส่วน
ใหญ่ ในทวีปแอฟริ กาโดยเฉพาะ แอฟริ กาเหนือได้ แก่ประเทศลิเบีย อัลจีเรี ย ตูนิเซีย โมรอคโค
และ แอฟริ กาตะวันตก เช่นมอริ ตาเนีย ไนจีเรี ย มาลี ไนเจอร์ ซินิกลั และกานา เป็ นต้ น
อาจกล่าวได้ วา่ เป็ นมัซฮับที่มีมสุ ลิมนิยมเป็ นอันดับสามรองจากมัซฮับชาฟิ อีย์
 3. มัซฮับ ชาฟิ อีย์ ของอีหม่ามชาฟิ อีย์ (ฮ.ศ.150-204-ค.ศ.767-819 )แพร่ หลายในหมูม
่ สุ ลิม
ชาวเยเมน มุสลิมบางประเทศในแอฟริ กาตะวันออกเช่น เคนย่า แทนซาเนีย โซมาเลีย
เอธิโอเปี ย และได้ รับความนิยมใน หมูม่ สุ ลิมประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกือบ
ทั ้งหมด
 4. มัซฮับ ฮัมบาลีของอิหม่ามอะฮ์หมัดอิบนุฮม
ั บัล (ฮ.ศ.164-214-ค.ศ.781-855) ได้ รับความ
นิยมในซาอุดิอาระเบีย และบางประเทศในคาบสมุทรอาหรับ
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มัซฮับเหล่ านีเ้ กิดขึ ้นจากความคิดเห็นของนักปราชญ์ที่แตกต่างกันใน
ข้ อปลีกย่อย ของศาสนบัญญัติ และในเรื่ องที่ไม่มีตวั บทชัดเจนความแตกต่าง
ดังกล่าว นอกจากจะเป็ นสิ่งที่จาเป็ นแล้ ว ยังถือได้ วา่ เป็ นความโปรดปราน
(นิอฺมะฮ์)และความเมตตา (เราะหฺมะฮ์) จากอัลลอฮฺอีกด้ วย เพราะจะทาให้ เกิด
ความสะดวกและกว้ างขวาง ในการปฏิบตั ิศาสนกิจและยังทาให้ เกิดขุมทรัพย์
ทางปั ญญาอันทรงคุณค่าในรูปแบบ ของวรรณกรรมวิชาฟิ กฮ์ (กฎหมาย
อิสลาม) ที่ประชาชาติมสุ ลิมควรมีความภาคภูมิใจ
อย่ างไรก็ตาม ยังมีหลายคนเข้ าใจผิดว่า ความคิดเห็นและการปฏิบตั ทิ ี่
แตกต่างในลักษณะดังกล่าว เป็ นสิ่งไม่พงึ ปรารถนาในอิสลาม เพราะมันเป็ น
ความแตกแยกของมุสลิม ในเรื่ องนี ้ขอทาความเข้ าใจว่า อิสลามได้ แบ่งลักษณะ
การขัดแย้ งออกเป็ นสองประเภท คือ :
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1. การขัดแย้ ง ในหลักการยึดมัน่ เป็ นการขัดแย้ งที่ต้องห้ ามในอิสลามเพราะเป็ นฉนวน
ให้ เกิดความแตกแยกและความเป็ นศัตรู มุสลิมทุกคนจึงจาเป็ นจะต้ องอยูใ่ นแนวทาง
เดียวกันคือ แนวทาของ อะฮ์ลสิ ซุนนะฮ์ วัลญะมาอะฮ์ ซึง่ หมายถึงแนวทางของท่าน
ศาสดา และบรรดาค่อลีฟะห์ผ้ ทู รงคุณธรรม
2. การขัดแย้ งในปั ญหาปลีกย่อยของศาสนบัญญัติ และปั ญหาที่ไม่มีตวั บทชัดเจนจาก
อัลกรุอานและอัลหะดีษ การขัดแย้ งประเภทนี ้ได้ รับการรับรองและไม่ถือว่าเป็ นเรื่ อง
แตกแยกแต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ขัดแย้ งกัน ในปั ญหาปลีกย่อยที่เกี่ยวกับการละหมาด
การจ่ายซะกาต
มุสลิมที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่ องเหล่านี ้สามารถอยูร่ ่วมกันได้ โดยสันติ
ตามเจตนารมณ์ของอิสลาม ส่วนความแตกแยกที่เกิดขึ ้นในมุสลิมบางกลุม่ นัน้ เป็ นความ
แตกแยกที่เกิดขึ ้นจากความใจแคบและความไม่ร้ ูจริ งในอิสลาม
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สรุ ป



อิสลามเป็ นระบบการดาเนินชีวิตที่พระผู้เป็ นเจ้ า(อัลลอฮ์)ได้ ทรง
ประทานให้ แก่ท่านศาสดามูฮมั หมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม)
ศาสดาคนสุดท้ าย เป็ นผู้นามาเผยแพร่สงั่ สอน
คาว่า อิสลาม แปลว่า การนอบน้ อมมอบตนต่อพระผู้เป็ นเจ้ า
(อัลลอฮ์) แต่ผ้ เู ดียว ผู้ปฏิบตั ิดงั กล่าว เรี ยกว่า มุสลิม
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อิสลาม มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษ ที่มีเอกลักษณ์หลายประการ เช่น มีแหล่งที่มา
อันบริ สทุ ธิ์จากพระเจ้ า มีคาสอนครอบคลุม มีความเป็ นสากล มีระบบการตอบ
แทนทังในโลกนี
้
้และโลกหน้ า และมีความเป็ นธรรมชาติ อิสลามยอมรับในความ
หลากหลายของมนุษย์ ในชาติกาเนิด ภาษา สีผิว และถือว่ามนุษย์ทกุ คนเท่า
เทียมกัน ส่วนการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีนนั ้ อิสลามได้ วางกรอบ
เพื่อให้ ความแตกต่างและหลากหลาย เป็ นไปได้ ในทางสร้ างสรรค์และคุณธรรม
อันดีงาม เช่นเดียวกับที่ได้ วางกรอบในการพิจารณาความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับศาสนบัญญัติ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ความแตกต่างเป็ นความ
แตกต่างที่ไม่แตกแยกและเป็ นความแตกต่างที่สร้ าง สรรค์และสวยงาม ประดุจ
ความสวยงามของอัญมณีที่เกิดจากการเจียระไน
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