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บทน ำ 

ในการท าความเขา้ใจค าสอนของศาสนาอิสลามท่ีเก่ียวกบัปรัตถนิยมหรือการมุ่งประโยชน์เพื่อผูอ่ื้น 
การเขา้ใจโดยภาพรวมต่อลักษณะพื้นฐานของค าสอนของศาสนาอิสลามถือเป็นส่ิงจ าเป็น เพราะแต่ละ
ศาสนามีแหล่งท่ีมาและการจดัจ าแนกขอ้ค าสอนท่ีแตกต่างกนั การเขา้ใจลกัษณะดงักล่าวของค าสอนใน
ศาสนาอิสลามจะท าใหเ้ขา้ใจวา่ศาสนามีกลไกเชิงค าสอนอยา่งไรในการผลกัดนัให้บุคคลบรรลุเป้าหมายทาง
ศาสนา หรือ เขา้ใจไดว้่าค าสอนทางศาสนามีการท างานร่วมกนัระหว่างส่วนต่างๆเพื่อน าทางไปสู่การท่ี 
ศาสนิกจะมีบุคลิกลกัษณะตามท่ีประสงคไ์ดอ้ยา่งไร   

ส าหรับศาสนาอิสลาม แหล่งท่ีมาในชั้นปฐมภูมิของค าสอนทางศาสนามี ๒ แหล่ง ได้แก่ (๑) 
คมัภีร์อลักุรอาน ซ่ึงถือว่าเป็นค าพูดของพระเจา้ท่ีเปิดเผยเป็นวิวรณ์แก่ท่านศาสดามุฮมัมดัเพื่อให้ประกาศ
สอนแก่ผูค้นต่างๆ ถอ้ยค าของคมัภีร์ไดถู้กท่องจ าและบนัทึกในแผน่จารึกต่างๆในสมยัของท่านศาสดา อีกทั้ง
ยงัไดรั้บการรวบรวมข้ึนเป็นตน้ฉบบัคมัภีร์แจกจ่ายไปตามหวัเมืองมุสลิมท่ีส าคญัหลงัจากนั้นเล็กนอ้ยเพื่อใช้
เป็นแหล่งอา้งอิงของการเรียนรู้ค าสอนทางศาสนาท่ีแพร่หลาย คมัภีร์อลักุรอานถือเป็นแหล่งท่ีมาของค าสอน
ท่ีส าคญัท่ีสุด และ (๒) ค าพดู การกระท า และการยอมรับของท่านศาสดามุฮมัมดั ซ่ึงถูกถ่ายทอดรายงานเป็น
เร่ืองเล่าในรูปแบบของมุขปาฐะผ่านสาวกและสานุศิษยห์ลายทอดจนกระทัง่ถูกบนัทึกในต าราต่างๆท่ี
รวบรวมเร่ืองเล่าเก่ียวกบัท่านศาสดา เร่ืองเล่าท่ีถูกถ่ายทอดมาน้ีเรียกวา่ “ฮะดีษ” ถือเป็นท่ีมาของค าสอนทาง
ศาสนาท่ีส าคญัในล าดบัรองลงมาจากคมัภีร์อลักุรอาน ทั้งน้ี ขอ้ค าสอนในอลักุรอานจะถูกแจกแจง ขยาย
ความและแสดงตวัอย่างด้วยค าอธิบายและการปฏิบติัเป็นแบบอย่างของท่านศาสดา กล่าวได้ว่า เร่ืองเล่า
เก่ียวกบัท่านศาสดามีบทบาทในการท าให้ความเช่ือและขอ้บญัญติัในคมัภีร์อลักุรอานปรากฎอย่างกระจ่าง
ชดัข้ึนในบริบทการด าเนินชีวติของมนุษยน์ัน่เอง  

นอกจากน้ี ขอ้ค าสอนในศาสนาอิสลามสามารถจ าแนกอย่างกวา้งๆไดเ้ป็น ๒ ส่วน ไดแ้ก่ (๑)  ค  า
สอนท่ีเป็นขอ้ความเช่ือ เช่น ความเช่ือเก่ียวกบัพระเจา้ การสร้างจกัรวาลและมนุษยต์ลอดจนสรรพส่ิงต่างๆ 
การแต่งตั้งบุคคลเป็นศาสนทูตเพื่อให้ประกาศค าสอน ชีวิตหลงัความตาย ถ่ินพ านกัในนรกและสวรรค ์เป็น
ตน้ และ (๒) ค าสอนท่ีเป็นขอ้บญัญติัเชิงค าสั่งให้ปฏิบติัและละเวน้การปฏิบติั เช่น นะมาซ (การภาวนา
ประจ าวนั) ซะกาต (การบริจาคทาน) การถือศีลอด การปฏิบติัต่อสมาชิกครอบครัว มิตรสหาย และบุคคล
ต่างๆ การท างานหาเล้ียงชีพ รวมทั้งค  าสอนท่ีช้ีแนะถึงคุณค่าทางจริยธรรมและแนวทางในการด าเนินชีวิต 
เช่น การอดทนต่อความทุกข์ยาก การกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ ความซ่ือสัตยแ์ละจริงใจต่อพระเจา้และเพื่อน
มนุษย ์การด ารงความยติุธรรมในการปฏิบติัต่อผูค้นต่างๆ การช่วยเหลือผูถู้กข่มเหงรังแก เป็นตน้  
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ความสัมพนัธ์ระหว่างค าสอนท่ีเป็นขอ้ความเช่ือกบัค าสอนท่ีบ่งช้ีแนวทางปฏิบติั มีอย่างน้อย ๒ 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(๑) ความเช่ือเป็นรากฐานของการปฏิบติั กล่าวคือ การมีความเช่ือท่ีถูกตอ้งจะผลกัดนัให้บุคคลท า
ความดีและละเวน้ความชัว่ ยกตวัอยา่งเช่น การเช่ือมัน่ในพระเจา้วา่พระองค์ทรงรอบรู้และเฝ้าดูการกระท า
ของมนุษยทุ์กหนแห่งตอ้งน าไปสู่การด ารงความซ่ือสัตยไ์ม่คดโกงในการประกอบอาชีพ หรือ ความเช่ือมัน่
วา่พระเจา้จะทรงตดัสินการกระท าและตอบแทนมนุษยใ์นความดีท่ีไดท้  าไวใ้นโลกน้ีจะน าพาบุคคลท่ีเช่ือถือ
ศรัทธานั้นไปสู่การหมัน่เพียรท าความดีต่อผูค้นต่างๆ เป็นตน้  

(๒) การปฏิบติัเป็นการยืนยนัความเช่ือและสะทอ้นให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของการมีความเช่ือ 
กล่าวคือ ความเช่ือถือศรัทธาของบุคคลคนหน่ึงต่อขอ้ความเช่ือในศาสนาจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะปรากฎ
ออกมาในรูปของการกระท าทั้ งท่ีเป็นค าพูดและการปฏิบัติ การใช้ชีวิตของผูศ้รัทธาจะต้องสะท้อน
คุณลกัษณะของความเช่ือมัน่ในพระเจา้และขอ้ความเช่ือหลกัต่างๆออกมาเป็นการกระท าความดีและละเวน้
ความชัว่ เช่น การทุจริตในการท าขอ้สอบสะทอ้นให้เห็นความบกพร่องท่ีมีในความเช่ือเร่ืองการเฝ้าดู ความ
รอบรู้และการตอบแทนของพระเจา้ การเลือกประกอบอาชีพท่ีสุจริตสะทอ้นถึงความเช่ือในค าสัญญาของ
พระเจา้ท่ีจะประทานปัจจยัยงัชีพแก่ผูท่ี้ขยนัหมัน่เพียร การให้อภยัแก่คู่ขดัแยง้สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือใน
ค าสัญญาของพระเจา้ท่ีจะใหค้วามเมตตาแก่ผูท่ี้ใฝ่หาสันติ เป็นตน้  

สรุปไดว้า่ ในค าสอนของศาสนาอิสลาม ความเช่ือศรัทธามุ่งหมายให้เกิดการกระท าท่ีดี ดงันั้น จะ
เรียกไดว้่า บุคคลหน่ึงเป็นศาสนิกท่ีสมบูรณ์ไดก้็ต่อเม่ือเขายึดมัน่ในค าสอนทั้งสองส่วน โดยมีความเช่ือถือ
ศรัทธาท่ีถูกตอ้ง พร้อมทั้งแสดงออกมาถึงความศรัทธานั้นดว้ยการปฏิบติั การปฏิบติัดีท่ีไม่ไดม้าจากความ
เช่ือศรัทธาท่ีมัน่คงจะถูกบัน่ทอนให้เสียหายไดโ้ดยง่ายเพราะรากฐานอ่อนแอ ในขณะเดียวกนัการศรัทธาท่ีมี
เพียงความเช่ือแต่ไม่ไดแ้สดงออกมาสู่การปฏิบติัท่ีดีก็ถือว่าเป็นความบกพร่อง ทั้งสองส่วนน้ีจึงเติมเต็มซ่ึง
กนัและกนัใหเ้กิดความสมบูรณ์ 

ค ำสอนในศำสนำอสิลำมทีส่นับสนุนกำรมุ่งประโยชน์เพื่อผู้อืน่  

 The Stanford Encyclopaedia of Philosophy  ใหค้วามหมายของปรัตถนิยม (altruism) วา่ การกระท า
ท่ีมีแรงจูงใจแบบมุ่งประโยชน์เพื่อผูอ่ื้นหรือเป็นการยบัย ั้งอนัตรายไม่ให้เกิดแก่ผูอ่ื้น โดยการกระท าท่ีเป็น 
ปรัตถนิยม (altruistic act) นั้นจะส่งผลให้ผูก้ระท าตอ้งเสียสละประโยชน์ของตนเอง (self-sacrifice) ด้วย
หรือไม่ก็ตาม และการกระท านั้นอาจเกิดจากแรงจูงใจท่ีมุ่งกระท าเพื่อผูอ่ื้นโดยบริสุทธ์ิ (pure altruism) หรือ
มาจากแรงจูงใจท่ีผสมผสาน (mixed motives) ระหวา่งการมุ่งเพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น (altruistic motive) กบั
การท าเพื่อประโยชน์ตนเอง (self-interest) ไปพร้อมกนัในการกระท านั้นก็ไดเ้ช่นกนั เพราะในการกระท าใด
การกระท าหน่ึงอาจมีแรงจูงใจไดม้ากกวา่หน่ึงแรงจูงใจ หากหน่ึงในแรงจูงใจของการกระท านั้นเป็นการมุ่ง
เพื่อประโยชน์ผูอ่ื้นก็ถือวา่มีปรัตถนิยมในการกระท านั้นแลว้ แตกต่างการกระท าท่ีเป็นอตันิยมซ่ึงแรงจูงใจ
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ทั้งหมดเป็นการมุ่งเพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น (Kraut, 2018) กล่าวได้ว่า ส่ิงจ าแนกปรัตถนิยมออก
จากอตันิยมในการกระท าใดๆก็คือการมีความมุ่งหมายท่ีจะก่อประโยชนต่์อผูอ่ื้นนอกจากตนเองนัน่เอง   

บนพื้นฐานของมโนทศัน์เก่ียวกับปรัตถนิยมดังท่ีกล่าวมาขา้งต้น ศาสนาอิสลามมีข้อค าสอนท่ี
สนบัสนุนใหบุ้คคลกระท าการอนัมุ่งประโยชน์แก่ผูอ่ื้นหลายประการดว้ยกนั ในท่ีน้ี ขอน ามากล่าวถึงเฉพาะ
ขอ้ค าสอนท่ีโดดเด่นจ านวน ๒ ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ (๑) ค าสอนวา่ดว้ยความเมตตา (เราะห์มะฮ)์ และ (๒) 
ค าสอนวา่ดว้ยการท าดี (อิห์ซาน) โดยจะไดข้ยายความดงัต่อไปน้ี  

 ๑) ควำมเมตตำ (เรำะห์มะฮ์)  

 ความเมตตา ในภาษาอาหรับเรียกวา่ “เราะห์มะฮ”์ ค  าน้ีโดยทัว่ไปส่ือความหมายถึงความอ่อนโยนท่ี
เกิดข้ึนในจิตใจ ตรงขา้มกบัความหยาบกระดา้งหรือความแข็งกร้าว ความเมตตามกัถูกกล่าวถึงโดยเก่ียวพนั
กบัความรู้สึกในจิตใจในรูปแบบของความปรารถนาท่ีจะเห็นหรือท าให้ผูอ่ื้นอยู่ในสภาวะท่ีดีข้ึน เป็นสุข 
หรือปลอดพน้จากความทุกข์ แต่ทว่า นกัปราชญ์มุสลิมดา้นจริยธรรมอิสลาม ช่ือว่า อิบนุก็อยยิม อลัเญาซี
ยะฮ ์(มีชีวิตอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. ๑๒๙๒–๑๓๕๐) ไดอ้ภิปรายเก่ียวกบัความหมายของความเมตตาไวใ้นหนงัสือ 
อิฆอษะฮ์ อัลละฮ์ฟาน เล่ม ๒ หน้า ๑๖๙-๑๗๕ ว่า “ความเมตตาเป็นคุณลกัษณะ (ของมนุษยห์รือพระเจา้ก็
ตาม-ผูแ้ปล) ท่ีตอ้งการท าให้บุคคลท่ีเป็นส่ิงสร้าง (ท่ีน้ีหมายถึงเฉพาะมนุษย-์ผูแ้ปล) บรรลุถึงเป้าหมายอนั
เป็นประโยชน์และคุณค่าอนัดีงาม แมว้า่มนั (หมายถึงประโยชน์หรือคุณค่านั้น-ผูแ้ปล) จะเป็นท่ีรังเกียจของ
เขาหรือท าใหเ้กิดความทุกขย์ากแก่เขาก็ตาม” หลงัจากนั้น อิบนุก็อยยมิไดย้กตวัอยา่งความเมตตาของบิดาต่อ
บุตรวา่ แมก้ารอบรมบ่มนิสัยให้บุตรเป็นคนดีอาจจะมีความจ าเป็นท่ีท าให้บิดาตอ้งบงัคบัให้บุตรเรียนรู้และ
ฝึกฝนส่ิงท่ียากล าบาก หรืออาจตอ้งมีการลงโทษจนเกิดเป็นความทุกข์ข้ึนแก่บุตรบา้งก็ตาม แต่นัน่คือการ
แสดงออกถึงความเมตตาอย่างแทจ้ริง (เราะห์มะฮ์ หะกีกียะฮ์) เพราะการกระท าเช่นนั้นของบิดาเป็นการ
กระท าท่ีมุ่งหวงัประโยชน์ของการเติบโตเป็นคนดีให้เกิดแก่บุตรโดยบริสุทธ์ิใจ  ในทางตรงขา้ม เม่ือใดท่ี
บิดาปล่อยปละละเลยในการอบรมบ่มนิสัยใหแ้ก่บุตรเพื่อให้เขาบรรลุเป้าหมายอนัดีงามแลว้ กล่าวไดว้า่ เม่ือ
นั้นความเมตตาของบิดาต่อบุตรไดล้ดนอ้ยถอยลงแลว้ และหากบิดาเขา้ใจไปว่าการปล่อยให้บุตรไดล้ะเล่น
สนุกสนานโดยไม่อบรมสั่งสอนให้มีอุปนิสัยท่ีดีงามนั้นเป็นการมีเมตตาสงสารแก่บุตรแลว้ เท่ากบัวา่นัน่คือ
ความเมตตาท่ีเคียงคู่มาพร้อมกบัความเขลา (เราะห์มะฮ์ มักรูนะฮ์ บิลญะฮฺล์) เพราะว่าบิดาปราศจากความ
เขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีดีงามและแนวทางในการท าใหบุ้ตรบรรลุเป้าหมายนั้นนัน่เอง (Al-Shikh 2014)   

แมว้า่ความเขา้ใจเร่ืองประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและความรู้เก่ียวกบัวิธีการท าให้บรรลุถึงประโยชน์นั้นจะ
เป็นประเด็นท่ีมีขอ้ถกเถียงไดอี้กมาก ทว่าเห็นไดใ้นเบ้ืองตน้แลว้ว่า ความเมตตา เน้นการมุ่งหมายผลลพัธ์
ของการกระท าไปยงัผูอ่ื้นนอกเหนือจากตน ดงันั้น การกระท าใดๆท่ีเกิดจากความเมตตาตามนยัยะน้ียอ่มเป็น
การกระท าท่ีเป็นปรัตถนิยม  



๔ 

ทั้งน้ี ในศาสนาอิสลาม ส่ิงท่ีมีผลในการผลกัดนัให้บุคคลกระท าการอนัเป็นความเมตตาคือขอ้ค า
สอนดา้นความเช่ือท่ีเป็นแกนกลางของระบบคิดทางจริยธรรมในอิสลาม นัน่ก็คือ ขอ้ความเช่ือท่ีส าคญั ๓ 
เร่ือง ไดแ้ก่ (๑) การศรัทธาในพระเจา้หน่ึงเดียว (๒) การเช่ือเก่ียวกบันะบีมุฮมัมดั และ (๓) ความเช่ือเก่ียวกบั
โลกแห่งชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะชีวติหลงัความตาย กล่าอีกนยัหน่ึงก็คือ ค าสอนทั้งสามประการดงักล่าวน้ี
ช้ีน าไปสู่ความเช่ือท่ีผลกัดนัให้บุคคลกระท าการอนัเป็นความเมตตาแก่บุคคลอ่ืน ซ่ึงก็คือการมุ่งประโยชน์
เพื่อผูอ่ื้นหรือปรัตถนิยม รายละเอียดของขอ้ความเช่ือทั้งสามประการมีดงัต่อไปน้ี  

๑.๑) ควำมศรัทธำในพระเจ้ำหน่ึงเดียว  

 ในหลกัความเช่ือเร่ืองพระเจา้หน่ึงเดียวหรือเอกภาพของพระเจา้ (เตาฮีด) นั้น ประกอบดว้ยความเช่ือ
เก่ียวกบัพระเจา้ ๓ ประการไดแ้ก่  

ก) เอกภาพของพระเจา้ในฐานะผูส้ร้างและอภิบาล  

ศาสนาอิสลามเรียกร้องให้ศาสนิกเช่ือมัน่วา่ พระผูเ้ป็นเจา้ (ปรากฎนามในภาษาอาหรับว่า 
“อลัลอฮ”์) เป็นพระเจา้เพียงหน่ึงเดียว พระองคคื์อผูส้ร้างจกัรวาลและสรรพส่ิงต่างๆท่ีมีอยูท่ ั้งหมด
ตั้งแต่ปฐมกาลตราบจนปัจจุบนัการสร้างยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง พระองคมิ์ทรงสร้างสรรพส่ิงต่างๆ
แต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยงัอภิบาลดูแลระบบธรรมชาติใหด้ ารงอยูต่ามกฎสภาวะแห่งความสมดุลตาม
กาลเวลาท่ีต่อเน่ืองไปตราบเท่าท่ีพระองคท์รงประสงค ์ 

ในคมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวถึงขอ้ความเช่ือขา้งตน้ไว ้ความวา่  

“อลัลอฮ์คือผูท้รงท าให้แผ่นดินน้ีเป็นท่ีพ  านักแก่พวกเจา้ และชั้นฟ้าเป็นเพดานอนัมัน่คง 
และทรงท าให้พวกเจ้าเป็นรูปร่าง และทรงท าให้รูปร่างของพวกเจ้าสวยงาม และทรง
ประทานปัจจยัยงัชีพจากส่ิงท่ีดีๆ แก่พวกเจา้ นัน่คืออลัลอฮ ์พระเจา้ของพวกเจา้ ดงันั้นแล 
อลัลอฮพ์ระเจา้แห่งสากลโลกนั้นทรงจ าเริญยิง่” (๔๐: ๖๔) 

ข) เอกภาพของพระเจา้ในฐานะผูท่ี้สมควรแก่การสักการะรับใช ้ 

มนุษยถื์อเป็นหน่ึงในส่ิงสร้างของพระเจา้ท่ีถูกก าเนิดมาอย่างมีเป้าหมาย นัน่คือ การรับใช้
พระประสงคข์องพระเจา้ ดว้ยการท านุบ ารุงสังคมโลกให้บรรลุสู่คุณธรรม ในฐานะผูแ้ทนของพระ
เจา้บนพื้นแผ่นดินโลก การปฏิบติัตามพระบญัญติัทั้งในส่วนท่ีเป็นการขดัเกลาจิตใจให้สะอาด 
(เรียกวา่ อิบาดะฮ์ – การสักการะพระเจา้) และค าสอนส่วนท่ีเก่ียวกบัการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นต่างๆ 
(เรียกวา่ มุอามะลาต – การสัมพนัธ์กบัสังคม) ถือว่าเป็นการปฏิบติัรับใชพ้ระเจา้ทั้งส้ิน เพราะเป็น
การสืบทอดคุณธรรมให้คงอยู่ในปัจเจกบุคคลและสังคมโลก การท าให้บรรลุเป้าหมายของสังคม
โลกท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรมนั้นเป็นเป้าหมายอนัจริงแทข้องการสร้างมนุษยข้ึ์นมาใหท้ างานเป็นผูแ้ทน
ของพระองค ์  



๕ 

ในคมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวถึงขอ้ความเช่ือขา้งตน้ไว ้ความวา่ 

“และขา้มิไดส้ร้างญินและมนุษยม์าเพื่ออ่ืนใด เวน้แต่เพื่อใหพ้วกเขารับใชข้า้” (๕๑: ๕๖)  

“และจงร าลึกถึงขณะท่ีพระเจา้ของเจา้ไดต้รัสแก่เทวทูตทั้งหลายวา่ แทจ้ริงขา้จะให้มีผูแ้ทน
คนหน่ึงข้ึนในแผน่ดินโลก” (๒: ๓๐)  

และ 

“และเราได้บนัทึกไวใ้นคมัภีร์อซัซะบูร หลงัจากท่ีเราไดบ้นัทึกไวใ้นอซัซิกร์ว่า ส าหรับ
แผ่นดินโลกนั้น ปวงบ่าวของเราท่ีดีมีคุณธรรมจะเป็นผูสื้บทอดมนั (คือท านุบ ารุงสังคม
โลกใหรุ่้งเรือง)” (๒๑: ๑๐๕)  

ค) เอกภาพของพระเจา้ในฐานะผูท่ี้มีคุณลกัษณะอนัสูงส่งและพระนามอนังดงาม  

อิสลามสอนว่า พระเจา้ทรงเป็นแหล่งท่ีมาของความดีทุกประการ เช่น ความเมตตา ความ
ยุติธรรม ความรอบรู้ ความงดงาม เป็นตน้ และพระองค์ทรงครอบครองพระนามอนังดงามซ่ึงบ่งช้ี
ถึงคุณลกัษณะอนัสูงส่งดงักล่าว เช่น พระนามว่า “อรัเราะห์มาน” หมายถึง พระผูท้รงเมตตาอย่าง
กวา้งขวาง บ่งช้ีถึงคุณลกัษณะของความเมตตาท่ีครอบคลุมทุกสรรพส่ิง มีให้แก่ส่ิงสร้างทั้งหมด
อยา่งไม่จ  าแนก (เราะห์มะฮ์ เราะห์มานียะฮ์) ส่วนพระนามวา่ “อรัร่อฮีม” หมายถึง พระผูท้รงเมตตา
อย่างเฉพาะเจาะจง บ่งช้ีถึงคุณลกัษณะความเมตตาท่ีเฉพาะเจาะจง (เราะห์มะฮ์ ร่อฮีมียะฮ์) นัน่คือ
ความเมตตาท่ีมีให้เป็นพิเศษแก่ผูท่ี้ประพฤติดีเท่านั้น ทั้งน้ี ในบรรดาพระนามอนัมากมายของพระ
เจา้ พระนามท่ีถือว่าสูงสุดและใชเ้รียกขานไดเ้ฉพาะพระเจา้เท่านั้น มี ๒ พระนาม นัน่คือ อลัลอฮ์ 
(ซ่ึงเป็นค านามเฉพาะท่ีรวมทุกคุณลกัษณะของพระเจา้เอาไวค้รบถว้น) และ อรัเราะห์มาน (พระผู ้
ทรงเมตตาอยา่งกวา้งขวาง) ดงักล่าวน้ี บ่งช้ีวา่ คุณลกัษณะประการส าคญัท่ีสุดของพระเจา้ คือ ความ
เมตตาท่ีกวา้งขวางครอบคลุมทุกสรรพส่ิงนัน่เอง  

ในคมัภีร์อลักุรอานไดก้ล่าวถึงขอ้ความเช่ือขา้งตน้ไว ้ความวา่ 

“การสรรเสริญ (หมายถึงความดีงาม) ทั้งหลายนั้นเป็นสิทธิของอลัลอฮ์ผูเ้ป็นพระเจา้แห่ง
สากลโลก ผูท้รงเมตตาอยา่งกวา้งขวาง (อรัเราะห์มาน) ผูท้รงเมตตาอยา่งเฉพาะเจาะจง (อรั
ร่อฮีม)” (๑: ๑-๒)  

และอายะฮท่ี์มีความหมายวา่  

“จงประกาศเถิด (โอ ้มุฮมัมดั) ว่า พวกท่านจงเรียก อลัลอฮ์ หรือจงเรียก อรัเราะห์มาน (ผู ้
ทรงเมตตาอย่างกวา้งขวาง) เถิด อนัใดก็ตามท่ีเจา้เรียก ส าหรับพระองค์นั้นมีพระนามอนั
งดงามยิง่” (๑๗: ๑๑๐)  



๖ 

ในการตอบสนองต่อความเช่ือในคุณลกัษณะของพระเจา้ว่าดว้ยความเมตตาน้ี อิสลามได้
สอนว่า เม่ือบุคคลหน่ึงศรัทธาในพระเจา้แล้ว เขาจะแสวงหาความเมตตาของพระเจา้ได้ดว้ยการ
แสดงออกถึงความเมตตาต่อผูอ่ื้น โดยความเมตตาท่ีว่านั้นไม่ใช่มีแก่ผูท่ี้ตนรักใคร่เท่านั้น แต่ตอ้ง
เป็นความเมตตาท่ีมีให้โดยไม่จ  าแนกบุคคล เพียงเขาเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงสร้างของพระเจา้เฉก
เช่นเดียวกนักบัตน นัน่ยอ่มท าใหผู้น้ั้นสมควรไดรั้บความเมตตาแลว้ ดงัท่ีท่านศาสดาไดก้ล่าววา่  

“พวกท่านจงมีเมตตาต่อผูค้นทั้งหลายท่ีอยู่บนผืนโลกเถิด แล้วพระผูท้รงสถิตยบ์นฟ้าจะ
ประทานความเมตตาแก่พวกท่าน” (ฮะดีษ บนัทึกโดยติรมิซียแ์ละอะบูดาวดู) 

  และ 

“ความเมตตานั้นมิใช่มีให้แก่มิตรสหายเท่านั้น หากแต่หมายถึง ความเมตตาจกัมีแก่มนุษย์
ทั้งมวล” (ฮะดีษ ตรวจสอบสถานะโดยอลัอลับานีย)์ 

ดงันั้น ผูท่ี้เช่ือมัน่ในพระเจา้จึงตอ้งมีเมตตาแก่ทุกสรรพส่ิงตลอดจนเพื่อนมนุษยอ์ยา่งครอบคลุม จึง
จะเป็นการแสดงออกถึงศรัทธาท่ีมีอยูอ่ย่างแทจ้ริง กล่าวคือ การมุ่งให้เกิดความดีแก่ผูอ่ื้นเป็นเหตุปัจจยัของ
การท่ีพระเจ้าจะทรงตอบแทนเขาด้วยความดีต่อผูน้ั้น ผูท่ี้ให้ความเมตตาแก่ผูอ่ื้นด้วยความเช่ือเช่นน้ีจึง
ประกอบดว้ยความมุ่งหวงัแบบผสมผสานในการท าให้เกิดประโยชน์แก่ผูท่ี้ไดรั้บความเมตตาและมีความ
มุ่งหวงัท่ีตนเองจะไดรั้บความเมตตาจากพระเจา้ไปพร้อมกนั ซ่ึงก็ถือวา่เป็นรูปแบบหน่ึงของปรัตถนิยม  

 ๑.๒) ควำมเช่ือเกีย่วกบันะบีมุฮัมมัด ผู้ประกำศค ำสอน  

หลงัจากการศรัทธาในพระเจา้หน่ึงเดียวแล้ว อิสลามยงัเรียกร้องให้ศาสนิกเช่ือมัน่ว่า บุคคลใน
ประวติัศาสตร์ท่ีมีช่ือว่า มุฮมัมดั บุตรของอบัดุลลอฮ์และอามินะฮ์ ชาวอาหรับตระกูลฮาชิม เผ่ากุร็อยช์ (มี
ชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. ๕๗๐ – ๖๓๒) เป็นผูป้ระกาศค าสอนของพระเจา้ (ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน้ีเรียกว่า นะบี) คน
สุดทา้ยท่ีถูกส่งมาเพื่อเป็นการส าแดงความเมตตาของพระเจา้แก่โลก ดงัความในคมัภีร์อลักุรอานวา่  

“และเรา (หมายถึงพระเจา้) มิไดส่้งเจา้ (คือมุฮมัมดั) มาเพื่ออ่ืนใด นอกจากเป็นความเมตตา
แก่ชนทั้งหลาย” (๒๑: ๑๐๗)  

ทั้งน้ี การส าแดงความเมตตาของพระเจา้ต่อมวลมนุษยผ์า่นทางท่านศาสดานั้น ไดป้รากฎออกมาแก่
ผูค้นในยุคสมยัของท่านใน ๒ รูปแบบ ไดแ้ก่ การประกาศค าสอนแห่งเมตตาธรรม และการเป็นแบบอย่าง
ของความเมตตา กล่าวคือ  

ก) ท่านศาสดาไดป้ระกาศค าสอนแห่งเมตตาธรรม เช่น ใหท้  าดีต่อเครือญาติและเพื่อนบา้น 
ไม่ข่มเหงรังแกผูอ่้อนแอ สละทรัพยแ์ละแรงกายเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสเช่นเด็กก าพร้าและคน
ยากไร้ ไกล่เกล่ียความขดัแยง้ ใหอ้ภยัแก่ผูท่ี้เคยปองร้าย เป็นตน้   



๗ 

ข) ท่านศาสดาเป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่มนุษยใ์นดา้นคุณธรรม ทั้งน้ี อลักุรอานไดก้ล่าวถึง
ท่านศาสดาว่าเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมอนัยิ่งใหญ่ (๖๘: ๔) ส่วนหน่ึงของคุณธรรมท่ีโดดเด่นของท่าน
ศาสดาก็เช่น การอดกลั้นความโกรธ การใหอ้ภยั ความส ารวมอ่อนนอ้ม การเสียสละทรัพยแ์ก่ผูท่ี้ขดั
สนหรือร้องขอ เป็นตน้  

ดงันั้น ผูท่ี้ศรัทธาในนะบีมุฮมัมดัจึงตอ้งด าเนินชีวิตตามแนวทางท่ีเป่ียมดว้ยความเมตตาแก่ผูค้น
ทั้งหลาย จึงจะเป็นการแสดงออกถึงศรัทธาท่ีมีอยูอ่ยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตาม ในท่ีน้ีมีขอ้ควรพิจารณาอยูว่่า 
การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยคุณธรรมตามค าสอนและแบบอยา่งของท่านศาสดาตามท่ีกล่าวมาบางประการ เช่น กา
รอดกลั้นจากความโกรธ การส ารวมอ่อนน้อม การให้อภยัแก่คู่ขดัแยง้ เป็นตน้ อาจจะถือเป็นการกระท าท่ีมี
จริยธรรม (moral act) โดยไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของการกระท าท่ีเป็นปรัตถนิยม (altruistic act) ก็ได ้เพราะการ
กระท าลกัษณะดงักล่าวอาจจะเป็นกระท าไปเพื่อแสดงถึงการยดึมัน่ในคุณธรรมท่ีเลือกแลว้ โดยไม่ไดมุ้่งหวงั
ประโยชน์เพื่อผู ้ใด หากแต่เป็นเพียงการตอบสนองต่อส านึกเชิงจริยธรรมท่ีมีอยู่ในตนเอง (morally 
motivated) เท่านั้น ทั้งน้ี การกระท าดงักล่าวจะถือวา่เป็นการกระท าท่ีเป็นปรัตถนิยมไดด้ว้ยก็ต่อเม่ือผูก้ระท า
มีความมุ่งหวงัท่ีจะให้เกิดประโยชน์หรือระงบัยบัย ั้งส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดภยัอนัตรายต่อผูท่ี้ตนเก่ียวขอ้งอยู่นั้น
ด้วย เช่น การงดเวน้มาตรการตอบโตท่ี้รุนแรงกบัคู่ขดัแยง้ท่ีมารุกรานพร้อมทั้งให้อภยัแก่เขาด้วยความ
มุ่งหวงัว่าเขาจะมีโอกาสกลบัตวัไดใ้นอนาคต หรือการส ารวมอ่อนน้อมต่อผูอ่ื้นดว้ยความมุ่งหวงัว่าผูท่ี้ตน
อ่อนนอ้มดว้ยนั้นจะเกิดความสุขใจ เป็นตน้  

๑.๓) ควำมเช่ือในชีวติหลงัควำมตำย 

ความเช่ือประการส าคญัท่ีส่งเสริมให้บุคคลเกิดการมุ่งหมายท่ีเป็นความเมตตาต่อผูอ่ื้นและเป็น 
ปรัตถนิยม คือ การเช่ือในชีวิตหลงัความตาย กล่าวคือ อิสลามเรียกร้องให้มุสลิมเช่ือว่า ชีวิตของมนุษยมี์
ช่วงเวลาท่ียาวนานกว่าอายุขยัท่ีเห็นไดด้้วยการมีสังขารร่างกายซ่ึงนับจากการเกิดถึงการตายเท่านั้น ทว่า 
มนุษยจ์ะมีชีวิตหลงัความตายท่ีด ารงอยู่ในโลกแห่งวิญญาณ ทั้งน้ี โลกปัจจุบนั เรียกว่า ดุนยา เป็นช่วงเวลา
ของการปฏิบติัความดี สร้างกรรมท่ีจะยงัผลลพัธ์ท่ีดีต่อไปในโลกหนา้ ส่วนโลกหลงัความตาย เรียกวา่ อาคิ
เราะฮ ์เป็นช่วงเวลาท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บการตอบแทนท่ีดีต่อกรรมดีท่ีสร้างในดุนยา และจะไดรั้บการลงโทษใน
กรรมชัว่ท่ีไดท้  าไวเ้ช่นกนั กล่าวไดว้า่ ในขณะท่ีดุนยาเป็นโลกท่ีมนุษยส์ร้างกรรมทั้งดีและชัว่ อาคิเราะฮเ์ป็น
โลกท่ีมนุษยจ์ะไดรั้บผลของกรรมดีและชัว่ท่ีท าไวน้ัน่เอง  ดงันั้น ผูท่ี้ศรัทธาในการตอบแทนของพระเจา้ใน
ชีวติหลงัความตายจะเสียสละตนเองและปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความเมตตาแก่ผูอ่ื้นในโลกน้ีดว้ยความมุ่งหวงัใน
ความเมตตาของพระเจา้ในโลกหนา้    

การมีอยูข่องอาคิเราะฮเ์ป็นส่วนหน่ึงของความเช่ือเร่ืองความยติุธรรมของพระเจา้ท่ีจะตอ้งตอบแทน
ความชัว่และความดีของมนุษย ์หากปราศจากลงโทษ-ตอบแทนแลว้ มนุษยย์อ่มขาดแรงจูงใจท่ีจะท าดี และ
ไม่หว ัน่เกรงผลของการท าความชั่ว ดงันั้น ความเช่ือเร่ืองอาคิเราะฮ์จึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้เตือนให้ผูศ้รัทธา
ตระหนกัถึงผลของทุกการกระท าวา่จะไม่สูญหาย ความเช่ือน้ีเป็นการท าให้ความมุ่งหมายในการท าดียา้ยท่ี
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ออกจากการต่างตอบแทนโดยผูท่ี้ไดรั้บผลการท าดีนั้นไปสู่การตอบแทนของพระเจา้ในโลกหนา้ ไม่ใช่การ
ท าดีต่อผูอ่ื้นเพื่อหวงัให้ผูน้ั้นมาตอบแทนแก่ตนในโลกน้ี  ดงันั้น การตั้งความหวงัในการตอบแทนของพระ
เจา้ไม่ได้ขดัแยง้กบัการมุ่งหมายผลของความเมตตาต่อผูท่ี้ได้รับ ทั้งสองส่ิงด ารงอยู่ไปพร้อมกนัได้ เช่น 
บุคคลหน่ึงช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติดว้ยจิตสงสาร หวงัผลของการช่วยเหลือให้ผูป้ระสบภยัพน้ความ
ทุกขย์ากท่ีเป็นอยู ่การกระท าน้ีมีความมุ่งหมายแรกในการก่อประโยชน์หรือบรรเทาทุกขใ์ห้แก่ผูท่ี้ไดรั้บการ
ช่วยเหลือ ซ่ึงนบัเป็นการท าเพื่อมุ่งประโยชน์ผูอ่ื้นแบบปรัตถนิยมแลว้ พร้อมกนันั้น ผูช่้วยเหลือหล่อเล้ียง
แรงจูงใจของตนดว้ยความมุ่งหมายอีกชนิดหน่ึงในการตอบแทนจากพระเจา้ในโลกหนา้ ดงักล่าวน้ีจึงไม่ถือ
วา่ การกระท านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนแบบอตันิยม หากแต่เป็นการผสมผสานความมุ่งหมายหลาย
หลายชนิดเขา้ดว้ยกนัในการกระท าความดีต่อผูอ่ื้น   

๒) กำรท ำดี (อิห์ซำน) 

ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เก่ียวกบัความเมตตาวา่เป็นการก าหนดความมุ่งหวงัท่ีจะส่งผลต่อการกระท าให้
มุ่งประโยชน์ต่อผูอ่ื้น หลงัจากนั้น เราควรเขา้ใจมโนทศัน์ท่ีมีอยู่ในค าสอนอิสลามซ่ึงเก่ียวขอ้งการกระท า
หรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากความมุ่งหวงัท่ีเมตตาดงักล่าว กล่าวคือ การกระท าท่ีเกิดจากความมุ่งหวงัท่ีเมตตา
อาจเป็นไปไดห้ลากหลายรูปแบบและเกิดข้ึนดว้ยหลากหลายวธีิการ ทั้งน้ี ในค าสอนของศาสนาอิสลาม เรียก
การท าดีต่อผูอ่ื้นว่า อิห์ซาน ซ่ึงแปลว่า การท าให้งดงาม การท าให้ดีข้ึน อย่างไรก็ตาม จากการประมวลค า
สอนในอลักุรอานเก่ียวกับการท าดีต่อผูอ่ื้น พบว่า ลกัษณะของการท าดีต่อผูอ่ื้นตามมโนทศัน์อิห์ซาน มี
ลกัษณะหรือเง่ือนไขอยา่งนอ้ย ๔ ประการ ไดแ้ก่  

๒.๑) กำรท ำดีต่อผู้อืน่มีควำมสืบเน่ืองมำจำกควำมเช่ือในพระเจ้ำ 

การท าดีต่อผูอ่ื้นเป็นการกระท าท่ีสืบเน่ืองมาจากความเช่ือในพระเจา้และการตอบแทนของพระองค์
ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ ดงัท่ีอลักุรอานไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีวา่  

“และจะมีการตอบแทนอนัใดเล่าส าหรับการท าดี (ของมนุษยต่์อมนุษย)์ นอกจากดว้ยการ
ท าดี” (ของพระเจา้ต่อมนุษย)์” (๕๕: ๖๐) 

การท าดีของพระเจา้ต่อมนุษยน้ี์ หมายถึง การตอบแทนอยา่งทวคูีณท่ีพระองคจ์ะทรงประทานแก่ผูท่ี้
ท  าดีต่อเพื่อมนุษย ์ซ่ึงการกระท าดีต่อผูอ่ื้นท่ีเป็นการแสดงออกถึงความเมตตาน้ี จะเกิดข้ึนด้วยแรงจูงใจท่ี
มุ่งหวงัความดีแก่เป้าหมายพร้อมไปกบัความมุ่งหวงัในการตอบแทนจากพระเจา้ ซ่ึงเป็นการกระท าแบบป
รัตถนิยมท่ีมาจากแรงจูงใจแบบผสมผสาน ทั้งน้ี ในประเด็นน้ี ไดก้ล่าวถึงมากแลว้ในหวัขอ้ก่อนจึงขอละไว้
เพียงสังเขป  
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๒.๒) กำรท ำดีต่อผู้อืน่ต้องมีพืน้ฐำนของควำมยุติธรรม 

ในการท าดีต่อผูอ่ื้นตามนยัยะของอิห์ซาน ผูก้ระท าตอ้งไม่มุ่งพิจารณาระดบัความดี/ความเมตตาท่ีจะ
ให้ตามความพอใจส่วนบุคคลต่อผูท่ี้จะไดรั้บผลของความเมตตานั้น กล่าวคือ ตอ้งไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั เช่น 
ถา้เป็นผูท่ี้เคยบาดหมางกนัก็เมตตาแต่น้อย หากเป็นผูท่ี้รักใคร่ชอบพอก็ให้ความเมตตามากกว่าผูอ่ื้น การ
กระท าเช่นน้ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัอิห์ซาน เพราะพระเจา้สั่งให้บุคคลท่ีมีศรัทธาต่อพระองคท์  าความดีแก่ผูอ่ื้น
อย่างกวา้งขวางครอบคลุม (ไม่จ  าแนก) และพิจารณาระดบัของการท าดีต่อทุกคนจากระดบัความเมตตาท่ี
พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาเป็นส าคัญ กล่าวคือ ผูร้ ่ ารวยย่อมต้องช่วยเหลือดูแลผูย้ากจนขดัสนอย่าง
ยติุธรรมตามก าลงัความสามารถของตน ไม่แบ่งแยกกีดกนัตามความพอใจส่วนบุคคล เพราะความเมตตาของ
พระเจ้าท่ีประทานความมัง่คัง่ให้แก่เขาคือปัจจยัในการก าหนดปริมาณความเมตตาท่ีจะเผื่อแผ่แก่ผูอ่ื้น 
มาตรฐานในการก าหนดระดบัความดีท่ีจะเผื่อแผแ่บ่งปันแก่ผูอ่ื้นคือส่ิงท่ีพระเจา้ไดป้ระทานให้แก่เขา ไม่ใช่
สภาพของผูท่ี้เขาจะท าดีดว้ย ดงัท่ีอลักุรอานไดร้ะบุวา่  

“และจงท าดี (แก่ทุกส่ิง/ทุกคน) ดงัท่ีพระเจา้ไดท้  าดีต่อเจา้” (๒๘: ๗๗)  

ในขอ้น้ีเห็นไดว้า่ การท าดีตามหลกัอิห์ซานตอ้งแฝงดว้ยการให้ความยุติธรรมเสมอ ไม่ใช่เลือกท าดี
แก่ผูค้นท่ีตนพอใจ และละเวน้ความดีแก่ผูท่ี้ตนรังเกียจชิงชงั เพราะอลักุรอานถือว่า ความยุติธรรม (อดัล์) 
เป็นพื้นฐานท่ีตอ้งมีมาก่อนการท าดี (อิห์ซาน) ดงัอายะฮท่ี์มีความหมายวา่  

“แทจ้ริงอลัลอฮท์รงใชใ้หรั้กษาความยติุธรรม (อดัล)์ และการท าดี (อิห์ซาน) และการ
บริจาคแก่ญาติใกลชิ้ดและใหล้ะเวน้จากการท าลามกและการชัว่ชา้ และการอธรรม 
พระองคท์รงตกัเตือนพวกเจา้เพื่อพวกเจา้จกัไดร้ะลึก” (๑๖: ๒๐)  

๒.๓) ควำมใกล้ชิดและควำมด้อยโอกำสเป็นปัจจัยของกำรได้รับควำมเมตตำทีเ่หนือกว่ำ 

ในค าสอนศาสนาอิสลาม มีการเน้นย  ้าให้ท าดีแก่บุคคลบางกลุ่มเป็นพิเศษ เช่น การท าดีต่อบิดา
มารดา การช่วยเหลือผูย้ากไร้ขดัสน การเช่ือมสัมพนัธ์กบัเครือญาติ การท าดีต่อเพื่อนบา้น เป็นตน้ ทั้งน้ี การ
จ าเพาะเจาะจงความพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ขัดแยง้ต่อการมีความยุติธรรมต่อคนอ่ืนๆ
นอกเหนือจากนั้น เพราะไม่ใช่การให้ความพิเศษอนัเน่ืองจากความชอบหรือกีดกนัผูอ่ื้นอนัเน่ืองจากความ
เกลียดท่ีเกิดจากตณัหาอารมณ์ หากแต่อิสลามมีแนวคิดในการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มอนัเกิดจาก
ความใกล้ชิด (ได้แก่ ความใกล้ชิดอันเกิดจากสายสัมพนัธ์ทางเครือญาติหรือความใกล้ชิดอันเกิดจาก
ความสัมพนัธ์เชิงพื้นท่ี (เช่น เพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน)) เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นใหเ้กิดข้ึน
แก่หน่วยย่อยๆของสังคมเป็นพื้นฐาน และอิสลามก็ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลบางกลุ่มอนัเกิดจากความดอ้ย
โอกาสหรือเคราะห์ร้ายท่ีเขาประสบ (เช่น ผูย้ากไร้ เด็กก าพร้า ผูพ้ลดัถ่ิน ผูป้ระสบภยั เป็นตน้) เพื่อชดเชย
โอกาสท่ีเสียไปหรืออุดช่องวา่งของความไม่เป็นธรรมท่ีด ารงอยูก่่อนหนา้นั้น  



๑๐ 

ดงันั้น การส่งเสริมให้ท าดีต่อบุคคลบางกลุ่มท่ีมีลกัษณะดงักล่าว จึงเป็นการส่งเสริมความยุติธรรม
และความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึนผา่นขอ้ค าสอนเชิงจริยธรรมท่ีให้คุณค่าดงักล่าว เช่น ในคร้ังหน่ึง อาอิชะฮ์ 
ภรรยาของท่านศาสดาไดถ้ามท่านวา่ “ฉันมีเพื่อนบา้นอยูส่องคน จะให้ฉันมอบของก านลั (ท่ีมีอยูช้ิ่นเดียว) 
แก่ผูใ้ดจึงจะดี” ท่านศาสดาตอบวา่ “จงใหแ้ก่ผูท่ี้ประตูบา้นของเขาอยูใ่กลก้บัเธอมากกวา่” (บนัทึกโดยอลับุ
คอรีย)์  

๒.๔) กำรปฏิบัติต่อผู้อืน่ด้วยส่ิงทีด่ีกว่ำ 

ลกัษณะหน่ึงของการท าดีต่อผูอ่ื้น คือ การท าดีต่อทุกคนในสังคมโดยไม่เลือกท่ีรักมกัท่ีชงั แมก้ระทัง่
กบับุคคลท่ีประสงคร้์ายหรือกระท าการท่ีเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราก็ตาม ศาสนาอิสลามสอนให้
ผูศ้รัทธาปฏิบติัต่อผูค้นทั้งหลายด้วยการกระท าท่ีดีกว่าหรืออย่างน้อยเสมอเหมือนหรือเท่าเทียมกบัการ
กระท าท่ีเราไดรั้บจากผูน้ั้น ความมุ่งหมายในการปฏิสัมพนัธ์ดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่ในแง่คุณธรรมนัน่คือการช้ีชวน
ให้ผูท่ี้อยูร่่วมสังคมเดียวกนัและมีปฏิสัมพนัธ์กนันั้นไดพ้ฒันาการปฏิบติัต่อกนัในเร่ืองต่างๆไปสู่ความดีงาม
ท่ีสูงข้ึน เป็นความมุ่งหมายท่ีตอ้งการยกระดบัคุณธรรมของผูอ่ื้นท่ีตนก าลงัสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งดว้ย นบัเป็น
ความเมตตาและการท าดีต่อกนัท่ีตอ้งอาศยัการเสียสละตนเองอีกดว้ย  

ยกตวัอย่างเช่น การตอบรับค าทกัทาย กล่าวคือ อิสลามสอนให้ผูท่ี้ไดรั้บการทกัทายและค าอวยพร
จ าเป็นตอ้งตอบรับค าทกัทายและอวยพรนั้นด้วยถอ้ยค าท่ีดีกว่าหรืออย่างน้อยท่ีสุดก็ตอ้งเสมอเหมือนกบั
ถอ้ยค าท่ีไดรั้บมาในคร้ังแรก ดงัความในอลักุรอานวา่ “และเม่ือพวกเจา้ไดรั้บค าอวยพรจะดว้ยค าอวยพรใดๆ 
ก็ตาม ก็จงกล่าวค าอวยพรตอบท่ีดีกว่านั้น หรือไม่ก็กล่าวค าอวยพรนั้นตอบกลบัไป แท้จริงอลัลอฮ์ทรง
ค านวณนบัในทุกส่ิงทุกอยา่ง” (๔: ๘๖)   

การโตแ้ยง้ก็เช่นกนั โดยทัว่ไปแลว้ อิสลามส่งเสริมใหมุ้สลิมออกห่างจากการถกเถียงหรือขอ้ขดัแยง้
ต่างๆท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือเป็นการถกเถียงท่ีมีประโยชน์หรือส าคญัต่อ
การตดัสินใจของกลุ่มและมีความจ าเป็นตอ้งโตแ้ยง้ อิสลามสอนใหมุ้สลิมใชว้ธีิการโตแ้ยง้ท่ีดีกวา่ ทั้งในดา้น
ค าพูด กิริยา และเหตุผล ดงัความในอลักุรอานวา่ “จงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจา้ของสูเจา้โดยสุขุม และ
การตกัเตือนท่ีดี และจงโตแ้ยง้พวกเขาดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่” (๑๖: ๑๒๕)  

แมก้ระทัง่ในสถานการณ์ท่ีถูกกระท าดว้ยความกกัขฬะหรือความรุนแรง อิสลามก็ยงัสอนให้มุสลิม
ผลกัไสความชัว่ดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่ (เช่น ความสุขุม ความสุภาพ การเจรจาดว้ยเหตุผลและปัญญา) ดว้ยความมุ่ง
หมายท่ีจะให้คู่ขดัแยง้นั้นคล่ีคลายความตึงเครียดและเปล่ียนความประสงคร้์ายไปสู่มิตรภาพและความเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั ดงัความในอลักุรอานวา่ “และความดีและความชัว่นั้นหาเท่าเทียมกนัไม่ เจา้จงผลกัไส (ความ
ชัว่) ดว้ยส่ิงท่ีดีกวา่ แลว้เม่ือนั้นผูท่ี้ระหวา่งเจา้กบัเขาเคยมีความบาดหมางกนัก็จะกลบักลายเป็นมิตรท่ีรักใคร่
กนั” (๔๑ : ๓๔) 

  



๑๑ 

สรุป 

ความเช่ือในพระเจา้ ผูป้ระกาศค าสอน และชีวิตหลงัความตาย จะส่งเสริมให้บุคคลท่ีศรัทธาอย่าง
ถูกตอ้งและจริงใจมีความเมตตา (เราะห์มะฮ)์ โดยข่มจิตใจท่ีเห็นแก่ตวั สละประโยชน์ตนเองไดเ้พื่อเอ้ืออาทร
ต่อผูอ่ื้น ก าหนดความมุ่งหวงัไวท่ี้ความรักความเมตตาของพระเจ้าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต การ
แสดงออกถึงความเมตตาแก่เพื่อนมนุษยแ์ละสรรพส่ิงเป็นส่วนหน่ึงของการท าดี (อิห์ซาน) ท่ีมีหลากหลาย
รูปแบบหรือวิธีการ การกระท าดี (อิห์ซาน) ท่ีมุ่งประโยชน์ไปสู่ผูอ่ื้นถือวา่เป็นปรัตถนิยม ฉะนั้นกล่าวไดว้่า 
ค  าสอนในศาสนาอิสลามมีส่วนส่งเสริมใหบุ้คคลกระท าการอนัเป็นการมุ่งประโยชน์ของผูอ่ื้น  
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