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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ผูนํามีคุณภาพ นาํประชาชาติที่ดีเลิศ 
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َ
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َ
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َ
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َ
ُ، َوأ َ يَْك  ِ وََصْحِبِه  امهلل. رَشِ ِ  آ

َصلِّ وََسلِّْم بَلَ حُمَمٍد َوبَلَ
يِْن َواحك  ِّ ما َنْعُد، َفيَا ِعبَاَد اهللا.ابِِعنَي َوتَابِِعيِْهْم بِإِْحَساٍن إِىَل يَْوِم ا

َ
، ِايُقْوا اَهللا َحق ُيَقاتِِه َوَال  أ

  . َيُمْوُين إِال َواَْغُتْم ُمْسِلُمْونَ 
พี่นองชาวอีดิลอัฎฮาท่ีเคารพทุกทาน 

ขอชุโกรตออัลลอฮฺ  ที่ทรงประทานโอกาสแกเรารวมเฉลิมฉลองในเชาวันอิดิลอัฎฮา 
ประจําป ฮ.ศ. 1430 พรอมกับประชาชาติมุสลิมทั้งโลกดวยการเปลงเสียงดังทั่วหลาดวยเสียงตักบัร 
 เพื่อแสดงจุดยืนและประกาศเจตนารมณรวมกันวา อัลลอฮฺ  ทรงยิ่งใหญเหนือสรรพสิ่ง اهللا أكرب
อัลลอฮฺ  ทรงยิ่งใหญเหนืออํานาจและการปกครองทั้งปวง อัลลอฮฺ  ทรงยิ่งใหญเหนือ
อารมณและความรูสึกทั้งมวล 
 ดวยเสียงตักบีร      اهللا أكرب  เทานั้น ที่ทําใหอํานาจอันลนฟาของทรราชฟรเอานกษัตริยจอม
อหังการตองลมสลายลง 
 ดวยเสียงตักบีร  اهللا أكرب  เทานั้น ที่ทําใหกองทัพนัมรูดอันเกรียงไกรยอมสยบตอนบีอิบรอ
ฮีม  ผูยืนหยัดตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ  อยางโดดเดี่ยวเดียวดาย 
 ดวยเสียงตักบีร       اهللا أكرب  เทานั้นที่นบีอิบรอฮีม ยอมฝนใจเชือดลูกรักนบีอิสมาอีล 
 ซ่ึงอัลลอฮฺ  ไดเปลี่ยนเปนแกะขาวชั่วพริบตาในเวลาตอมา และกลายเปนตนตํารับของการ
เชือดกุรบานมาจนถึงทุกวันนี้ 

ดวยเสียงตักบีร  اهللا أكرب  เทานั้นที่นบีมุหัมมัด  ยอมกัดฟนตอสูอุปสรรคของการดะวะฮฺ 
ทามกลางความทาทายดวยบททดสอบและการบังคับขมขูสารพัดวิธี การเยายวนดวยส่ิงลอใจ และ
การทรมานดวยวิธีการปาเถื่อนและโหดราย 
 ดวยเสียงตักบีร       اهللا أكرب  เทานั้นที่บรรดาเศาะฮาบะฮฺยอมตอสูเคียงบาเคียงไหลพรอมนบี
มุหัมมัด  เพื่อปกปองอิสลาม แมตองแลกดวยคนรักและทรัพยสินเงินทอง หรือแมกระทั่งชีวิตก็
ตาม 
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 ดวยเสียงตักบีร       اهللا أكرب  เทานั้นที่บรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรมทั้งสี่และบรรดาผูนํา
อิสลามไดโบกสะบัดธงอิสลามไปทั่วทุกมุมโลก เพื่อปาวประกาศสัจธรรมแหงอิสลามสูมนุษยชาติ
ทั้งมวล 
 ดวยเสียงตักบีร     اهللا أكرب  เชนเดียวกัน ที่เรารวมตัวกันอยู ณ ที่นี้ พรอมๆ กับบรรดาผู
ประกอบพิธีฮัจญ ที่กลาวเสียงตักบีรกองกังวานทุงอะรอฟะฮฺ ทุงมีนา ทุงมุซดาลีฟะฮฺ รอบกะบะฮฺ 
เพื่อประกาศวา อัลลอฮฺ  ทรงยิ่งใหญ และมวลมนุษยลวนเปนบาวของพระองคเทานั้น 
 เสียงตักบีร اهللا أكرب ชางมีพลังมหาศาลตอการเปลี่ยนแปลง ทั้งตอตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ หากผูกลาวเขาใจอยางลึกซึ้งตอความหมายของ اهللا أكرب อยางแทจริง 
 ไมใชกลาวเพียงแคลมปาก แตไมสามารถเคาะประตูหัวใจสูการเปลี่ยนแปลงในโลกแหง
ความเปนจริง ปากตะเบ็งเสียงวา     اهللا أكرب  แตในกนบึ้งของหัวใจโดยแทจริงแลวคือ อํานาจลาภยศ
เทานั้นที่ยิ่งใหญ เงินทองที่ยิ่งใหญ ญาติสนิทมิตรสหายของตนคือผูยิ่งใหญ แมกระทั่งในบางครั้งก็
ยึดถืออารมณกิเลสของตนเองเปนผูยิ่งใหญ เมื่อใดที่ผลประโยชนและความรูสึกเหลานี้ไปขัดแยง
กับคําสอนของอัลลอฮฺ  แลว ยังมีมุสลิมบางคนยอมสลัดทิ้งศาสนาของอัลลอฮฺ  และจํานน
ตอผลประโยชนดังกลาวอยางวานอนสอนงายเลยทีเดียว  
 

  وهللا احلمد ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب
 อิสลามเปนหลักศรัทธาหรืออะกีดะฮฺอันสูงสง สวนหนึ่งที่เปนอัตลักษณของศาสนานี้คือ 
สามารถปลูกฝงความรูสึกภาคภูมิใจที่มิใชหยิ่งยโส เสริมสรางวิญญาณของความเชื่อมั่นที่ไม
ประมาทเลินเลอ และความรูสึกเงียบสงบที่ไมเผลอเรอ สามารถทําใหมุสลิมเกิดสํานึกตอพันธกิจ
อันสูงสง คือนํามนุษยชาติที่กําลังหลงระเริง พรอมชี้นําพวกเขาสูศาสนาอันมั่นคงและเสนทางอัน
เที่ยงตรง ปลดปลอยเพื่อนมนุษยออกจากความมืดมนสูแสงสวาง จากการเคารพบูชามนุษยดวยกัน 
สูการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ  ผูทรงเอกา จากความชั่วรายของปรัชญาและแนวคิดตางๆ สูความ
ยุติธรรมของอิสลาม จากความคับแคบของโลกนี้สูความยิ่งใหญไพศาลของอาคิเราะฮฺอันนิรันดร 
 และเพื่อใหภารกิจเหลานี้ ไดรับการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและประสบผลสําเร็จสูงสุด 
อิสลามไดมอบหมายใหกับผูนําทําหนาที่เปนหัวขบวนในการขับเคลื่อน บนพื้นฐานของความเขาใจ
ในภารกิจ พรอมกับพลังประชาชนที่คอยสนับสนุนและใหความรวมมือ และนี่คือที่มาของหัวขอ
คุฎบะฮฺอีดิลอัฎฮาประจําปนี้  “ผูนํามีคุณภาพ นําประชาชาติท่ีดีเลิศ” 
 

  وهللا احلمد ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب
พี่นองชาวอีดิลอัฏฮาทั้งหลาย 
 เมื่อพูดถึงผูนําคุณภาพและประชาชาติที่ดีเลิศแลว เราคงหลีกเลี่ยงไมได ที่จะนึกถึงมหา
บุรุษผูยิ่งใหญเทาที่โลกเคยมีมา และประชาชาติที่ดีเลิศที่ถูกอุบัติขึ้นมายังมนุษยชาติ นั้นคือนบีมุหัม
มัด   และประชาสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยของทาน ซ่ึงถือเปนตัวอยางที่สมบูรณแบบสําหรับ
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มนุษยชาติ ถือเปนตนแบบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุม ตอเนื่องและเปนธรรมที่สุดใน
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติเลยทีเดียว 
 กอนที่จะพูดถึงบทบาทของมหาบุรุษผูยิ่งใหญและผลงานอันมหัศจรรยนี้ ขอเชิญชวนทาน
ทั้งหลาย ยอนรอยอดีตโดยเฉพาะอยางยิ่งในศตวรรษที่ 6 และ 7 แหงคริสตศักราช ซ่ึงถือเปนยุค
มืดหรือชวงเสื่อมถอยท่ีสุดในหนาประวัติศาสตรโลก มนุษยชาติตกอยูในหวงเหวแหงวิกฤตการณ
และตกต่ําอยางตอเนื่องยาวนานหลายศตวรรษ  คําเรียกรองของเหลาศาสนทูตตองเงียบเชียบลงไป
ชวงเวลาหนึ่ง ... ดวงประทีปที่เคยจุดไวตองมืดดับลง ดวยลมพายุที่โหมกระหน่ํา แมนพอมีอยู
บาง แตก็เปนเพียงดวงไฟอันริบหร่ีที่ไมสามารถสองแสงสวางได ขณะที่นักการศาสนาทั้งหลาย 
บางก็ปลีกวิเวกจากสนามชีวิตจริง  จํากัดตัวอยูในอาราม และโบสถวิหาร หวังเพียงรักษาไวซ่ึง
หลักธรรมคําสอนและชีวิตตนเองจากความโกลาหลอลหมานทางโลก มุงมั่นแคการเทศนาธรรมที่
ไมสามารถสะทอนความเปนจริงของสังคมได   หลีกหางจากภาระจําเปนตางๆ ของชีวิตที่ตอง
ประสบพบเจอ หรือไมก็ตกอยูในสมรภูมิสูรบระหวางศาสนาและการเมือง  จิตวิญญาณและวัตถุ  
ขณะอีกสวนหนึ่งซึ่งอยูในสนามชีวิตจริง กลับมีทาทีที่ประจบสอพลอตอผูมีอํานาจ ซํ้ายังคอย
ชวยเหลือเกื้อกูลกันในสิ่งที่เปนบาปและเปนศัตรู  และโกงกินทรัพยสินของเพื่อนมนุษยดวยกัน
โดยมิชอบ  
 ศาสนาสําคัญทั้งหลายตองตกเปนเหยื่อของบรรดาผูปฏิบัติที่เลินเลอ   เปนของเลนสําหรับ
นักบุญใจบาปผูบิดเบือนและกลับกลอก   กระทั่งวิญญาณ และสารัตถะของศาสนาเหลานั้นตอง
สูญสิ้นไป  หลายดินแดนที่เคยเปนอูทองแหงอารยธรรม ตองกลายเปนสนามของความวุนวาย ไร
ขื่อแป  ผูปกครองเอาแตฉอฉลและสาละวนอยูกับผลประโยชนสวนตน โลกอยูในสภาพที่ไรสาสน
ช้ีนํา ขณะที่ประชาชาติตางๆ ก็จมในมหาสมุทรตัณหาราคะ สายธารที่คอยชุบเลี้ยงชีวิตตองเหือด
แหงลง จนไมมีบัญญัติจากศาสนาใดๆ ที่ถือวาบริสุทธิ์หลงเหลืออยูอีก  หรือแมแตกฎระเบียบของ
มนุษยที่มั่นคง สักหนึ่งเดียวก็ไมมี 

สถาบันศาสนา ถูกคุกคามโดยผูนับถือศาสนาเอง มีการโตแยง หักลางกันทางตรรกะ จน
ครอบงําความคิดของผูคน ทําลายความฉลาด และกลืนกินความสามารถดานการสรรคสรางนวตก
รรม    ทําใหเกิดสงครามเลือด ฆาฟน ทําลาย กดขี่ขมเขง  ปลนสะดมและลอบสังหารกัน  
ในขณะที่โบสถวิหารและบานเรือนตองกลายเปนคายสะสมอาวุธ ที่หวังตอสูเอาชนะคาดคั้นกัน รัฐ
และแวนแควนไดถูกชักนําสูสงครามกลางเมืองที่โหดรายที่สุด 

ซํ้ารายบรรดาผูนําประชาชนยุคนั้น ยังเปนตนเหตุของความมัวหมองบนหนาแผนดิน  เปน
นรกอเวจีตอชาติพันธุมนุษยดวยกัน  เปนความทุกขทรมานสําหรับชาติเล็กชาตินอยที่ออนแอกวา 
เปนบอเกิดแหงความเสื่อมเสีย และโรครายในเรือนรางของสังคมมนุษยชาติ  คอยแพรกระจายให
เชื้อพิษไหลผานเขาสูโสตประสาทและเสนเลือด  แลวเรือนรางที่เคยปกติสมบูรณก็กลายเปน
อัมพาต 

เชนเดียวกับสังคมอาหรับกอนอิสลาม ที่หางไกลเหลือเกินจากสาสนแหงพระผูเปนเจาและ
ทางนําของบรรดาศาสนทูต  การจํากัดตัวเองอยูเฉพาะในแถบคาบสมุทรอาหรับ และยึดติดอยางงม
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งายกับความเชื่อของบรรพบุรุษและประเพณีเกาๆ ทําใหพวกเขาตองประสบกับความตกต่ําดาน
ศาสนาอยางรุนแรง และความเชื่อในลัทธิบูชาเจว็ดแพรหลายยิ่งกวาชนชาติใดๆ ในยุคเดียวกัน  
โรครายทางจริยธรรมและสังคม ทําใหพวกเขาตองตกเปนชาติที่เสื่อมถอยดานศีลธรรม  สังคมที่
ฟอนเฟะ  ไรเสถียรภาพ  นับเปนวิถีชีวิตแบบญาฮิลียะฮฺที่เลวรายที่สุด   

โดยภาพรวมแลว ไมมีชนชาติใดอีกแลวในยุคนั้นที่มีนิสัยงดงาม หรือสังคมอารยะที่ดํารง
อยูบนพื้นฐานของศีลธรรมจรรยา ไมมีชนชั้นปกครองใดที่ไดรับการสถาปนาอยูบนรากฐานแหง
ความยุติธรรมและเมตตาธรรม  ไมมีผูนําใดที่ตั้งมั่นอยูบนฐานความรูและวิทยปญญา และไมมี
ศาสนาใดที่ถือวาถูกตองที่สืบสานตอมาจากบรรดาศาสนทูตทั้งหลาย ความเสื่อมเสียระบาดไปทั่ว
ทั้งบนบกและทองทะเล 

แสงอันริบหร่ี ราวห่ิงหอยที่สองแสงอยูในยามค่ําคืนที่แสนมืดมิด อยางไรก็มิอาจสองแสง
สวางแกหนทางได  มีเพียงบางคนที่ยอมฝาฟนออกจากความมืดมิด เพื่อคนหาความรูอันถูกตอง 
เสาะแสวงศาสนาที่เที่ยงแทที่อาจหลงเหลืออยูบางบนผืนแผนดิน ยอมระหกระเหินทิ้งบานเกิดเมือง
นอน  เพื่อหวังพึ่งพิงนักการศาสนาผูทรงธรรม เชนคนใกลจมน้ําที่หวังไขวควาเพียงแผนกระดานที่
ลองลอยจากซากเรือที่อับปาง  ซ่ึงถูกคลื่นซัดโหมกระหน่ํา ดังที่เกิดขึ้นกับบุรุษผูแสวงหาสัจธรรม
นามวา ซัลมาน อัลฟาริซีย  

ทามกลางมนุษยชาติอยูในความสับสนวุนวายเชนนี้ มุหัมมัด บุตร อับดุลลอฮฺ ไดกําเนิด
ขึ้นมา โลกในขณะนั้น มีสภาพที่ไมตางกับอาคารที่ประสบแผนดินไหวรุนแรง ทุกสิ่งกระจัด
กระจายอยูไมเปนที่เปนทาง รากฐานและอุปกรณบางอยางเสียหายอยางไมมีช้ินดี บางก็คดงอเสีย
รูปทรง และบางก็ถูกพัดพาคลาดเคลื่อนออกไปจากตําแหนงที่เหมาะสม หรือโยกยายไปยังสถานที่
อ่ืน ในขณะที่บางสวนก็ถูกสุมวางอยูเปนกอง… 

ทานเพงพิจารณาโลกดวยสายตาศาสนทูต จึงพบเห็นวา ผูคนทั้งหลายถูกทําลายสิ้นซึ่ง
ความเปนมนุษย...  พวกเขาตางพากันกราบไหวหิน ตนไม และแมน้ํา รวมถึงสิ่งตางๆ ที่มิอาจ
บันดาลคุณหรือใหโทษ แมแตตอตนเองไดเลย… 

ทานพบเห็นมนุษยตกอยูในสภาพวิปริต สูญเสียส้ินซึ่งความมีสติปญญา  แมแตส่ิงแจมแจง
ชัดเจนก็แยกแยะไมถูก   ระบบความคิดถูกทําลาย ลังเลในสิ่งที่ควรเชื่อมั่นศรัทธา แตเชื่อมั่นในสิ่ง
ที่พึงกังขา ... รสนิยมของเขาถูกทําลายยอยยับ กระท่ังหันไปยินดีปรีดากับสิ่งที่นาขมขื่น... นิยม
ในสิ่งที่เลวทราม  ช่ืนชอบอาหารที่สกปรกโสโครก... ความรูสึกนึกคิดของเขาคงอันตรธานเสีย
แลวกระมัง  ถึงกลับกลายไปนิยมยกยองศัตรูผูอธรรม  แตตอมิตรสหายผูหวังดีแทๆ เขากลับชิงชัง
แหนงหนาย... 

ทานพบเห็นสังคมที่ทุกสิ่งในนั้นมิไดอยูในรูปลักษณ หรือวางอยูในตําแหนงของมัน  มหา
โจรไดรับการแตงตั้งเปนผูนํา ... สุนัขจิ้งจอกกลายเปนผูเล้ียงฝูงแกะ... นักโทษประหารกลายเปน
ผูพิพากษา... เหลาอาชญากรถูกปลอยลอยนวลอยูในสังคม  ขณะที่คนดีๆ กลับอยูในสภาพรันทด
หดหู... สมาชิกในสังคมไมรูสึกยินดียินรายตอความดีงามหรือความชั่วชา... ทานยังพบเห็น
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ประเพณีอันเลวทรามตางๆ ที่เปนตัวเรงทําลายมนุษยชาติใหพินาศเร็วขึ้น  และนําพาพวกเขาสูหุบ
เหวแหงความหายนะ ... 

ทานพบเห็นการดื่มสุรายาดองถึงขั้นกลายเปนประเพณีนิยม... ขณะที่ส่ิงลามกอนาจาร
ตางๆ มีมากมายดาษดื่น... การกินดอกเบี้ยแพรระบาดทั่วทุกหยอมหญา  จนคลายเปนการจี้ปลน
ทรัพยสินประชาชน ... ทานพบเห็นความกระสันและอยากไดในทรัพยสินเงินทอง ถึงขั้นละโมบ
และตะกละ ... พบเห็นความโหดราย ทารุณ แมกระทั่งฝงลูกทั้งเปน... 

ทานพบเห็นระบบครอบครัวถูกทําลายอยางยอยยับ สตรีเปนเพียงแคสินคาและเปนที่
ระบายอารมณกําหนัดของบุรุษ อันธพาลครองเมือง ภาษาเดียวที่มีการพูดกันอยางกวางขวางคือ 
ผูใดไมปฏิบัติอธรรม เขายอมถูกอธรรมรังแก 

ทานพบเห็นบรรดาผูนํา ยึดปลนบานเมืองของพระเจามาทําเปนอาณาจักรของตน... ยึด
เอาปวงบาวของอัลลอฮฺ  มาเปนทาสบริวาร... ทานพบเห็นบรรดานักพรต นักบวชมากมายตั้ง
ตัวเปนพระเจาเสียเอง  คอยหลอกลวงทรัพยสินของผูคนทั้งหลายโดยมิชอบ และขัดขวางหนทาง
ของพระเจา... 

ทานพบเห็นพรสวรรคตางๆ ของมนุษย ถูกทําลายหรือเบี่ยงเบนเสียหายไปสิ้น จนมิอาจใช
ประโยชนหรือกําหนดความคิดที่ถูกตองไดอีก มิหนําซ้ํายังกลับกลายมาเปนโรครายตอเจาของเอง 
รวมท้ังมนุษยชาติโดยรวมอีกดวย... ยามนั้นความกลาหาญก็กลายเปนความบาบิ่นและปาเถื่อน... 
ความใจบุญกุศลทานกลับกลายเปนความสิ้นเปลืองสุรุยสุราย ... ความต่ําตอยเปนสิ่งนารังเกียจ
ของสังคม... ในขณะที่ความฉลาดก็ถูกใชไปเพื่อฉอโกงและหลอกลวง...สติปญญากลายเปน
เครื่องมือสําหรับสรางสรรคอาชญากรรมในรูปแบบตางๆ และประดิษฐส่ิงสนองกิเลสตัณหาของ
มนุษย ... 

ทานพบเห็นมนุษยทั้งหลายทั้งปจเจกชนและองคกรตางๆ เปนดั่งวัตถุดิบที่มิไดผาน
กรรมวิธีใดๆ ของชางประดิษฐผูฉลาดหลักแหลม... ทานพบเห็นชนชาติตางๆ ดํารงอยูเชนฝูงแกะ
ที่ไรผูดูแล... ขณะที่การเมืองก็เปนเสมือนอูฐพยศที่พยายามดึงเชือกผูกใหขาดสะบั้น แลวเที่ยว
อาละวาดสรางความพินาศไปทั่วทุกหยอมหญา... อํานาจเปนประหนึ่งดาบในมือของคนเมาไรสติ 
ที่ไมเพียงทํารายครอบครัว พี่นองผองเพื่อน หรือสังคมเทานั้น แมกระทั่งยอมทํารายตัวเองดวยซํ้า   

 
 

  وهللا احلمد  ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب
 ในทุกๆ ดานของชีวิตที่เสื่อมโทรมและเสียหายนี้ ลวนจําเปนตองไดรับการเอาใจใสและ

ดูแลอยางจริงจังจากนักพัฒนา  หากเขาผูนั้นเปนเชนนักพัฒนาธรรมดาทั่วไปแลว อยางดีก็อาจ
แกไขหรือพัฒนาไดก็แคปญหาใดปญหาหนึ่งเทานั้น… แมนอายุอาจยืดยาวเพียงใด เขาอาจแกไขได
เพียงขอบกพรองหนึ่งทางสังคมที่เขารูสึกปวดราวเทานั้น... ทวาจิตใจของมนุษยถูกประกอบมาสุด
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ซับซอนยากที่จะหยั่งถึงได  ...มีความละเอียดออน มีประตูหนาตางมากมาย  แฝงไปดวยความ
ตองการและอิสระ  ซ่ึงเมื่อใดหากมันเบี่ยงเบนหรือเฉไฉหลงทางเสียแลว ก็มิอาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานใดๆ ของคนผูนั้นไดเลย  จนกวาทัศนคติของเขาจะเปลี่ยนจากรายเปนดี 
หรือจากความเสื่อมเสยีไปสูการพัฒนาปรับปรุง  

ทุกโรคของสังคม รวมทั้งขอบกพรองตางๆ ของอนุชนรุนปจจุบัน ลวนแลวตองแกไข
ปรับปรุงอยางไมจบสิ้น  ตลอดอายุขัยของมนุษยตองจมอยูในนั้น หรือนักพัฒนาเหลานั้นจําตอง
ทุมเทชีวิตอยางที่สุดและตลอดไปเลยก็วาได  ดังกรณีตัวอยางการรณรงคกวาดลางยาเสพติดเปนตน 
ถึงแมรัฐจะทุมเทกวาดลางอยางหนักและกําหนดบทลงโทษผูเกี่ยวของอยางหนักหนวงเพียงใด  ก็
ยังไมมีพลังพอที่จะปราบปรามพฤติกรรมการเสพยาเสพติดได ไมมีวิธีอ่ืนใด นอกจากตอง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือจิตใตสํานึกเสียกอนเทานั้น  แตหากบีบบังคับดวยวิธีอ่ืนแลว ก็มีแตจะทํา
ใหผูเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดเหลานั้น หันไปปฏิบัติความผิดอื่นๆ อีก หรือไมก็พยายามหลีกเลี่ยง
เปลี่ยนชื่อหรือสรางภาพลักษณใหมของสิ่งเดียวกัน เพื่อช้ีชวนใหผูคนเห็นดีเห็นงามตอไปอยางไม
จบสิ้น... 

 
 

พี่นองชาวอิดิลอัฎฮา ผูศรัทธาท้ังหลาย 
ทานนบีมุหัมมัด  มิใชเชนบรรดานักปฏิรูปโดยทั่วไป ที่มักเขาบานทางประตูดานหลัง  

หรือปนปายหนาตางเขาไป  แลวจัดการปาวประกาศตอสูกับโรครายตางๆ ทางสังคม และส่ิง
บกพรองทางศีลธรรมจรรยาเพียงเทานั้น... ซ่ึงบางคนก็ประสบความสําเร็จบางในบางสวน แคช่ัว
เวลาหนึ่งในบางพื้นที่ของประเทศ   ขณะที่บางคนก็เสียชีวิตลงกอนที่ภารกิจจะสําเร็จ...  
 นบีมุหัมมัด  เขามายังอาคารแหงการเผยแผและทําการปฏิรูปโดยใชประตูของมัน  แลว
ไขกุญแจแหงธรรมชาติของความเปนมนุษยที่ถูกปดตายออกเสีย   เปนกุญแจที่บรรดานักปฏิรูป
ตางๆในชวงวางเวนศาสดา และผูคนหลังจากนั้นมากมาย ตางก็ตองเหนื่อยลาและลมเหลวมามาก
ตอมากแลว เนื่องจากพยายามเปดดวยส่ิงอื่นซึ่งมิใชลูกกุญแจที่แทจริงของมัน ทานไดเรียกรอง
มนุษยสูการศรัทธาตอพระเจาองคเดียว  ปฏิเสธรูปเจว็ด และการสักการะบูชาสิ่งตางๆ  ปฏิเสธ
พระเจาจอมปลอมในทุกความหมาย พรอมลุกขึ้นประกาศทามกลางหมูชนทั้งหลายวา “โอมนุษย
ทั้งหลาย  จงกลาวเถิดวา : ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ(ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) แลวพวกทาน
จะประสบกับความสําเร็จ”  พรอมกับเรียกรองพวกเขาสูการศรัทธาตอสารของทาน และศรัทธาตอ
วันปรโลก 

นบีมุหัมมัด  ยืนหยัดอยูถึง 13 ปในการเรียกรองเชิญชวนสูพระเจาองคเดียว และให
ศรัทธาตอสาสนของทาน และตอโลกอาคิเราะฮฺอยางชัดเจนแจมแจงที่สุด โดยปราศจากอาการเบื่อ
หนาย  ออนขอ เศราโศก ลังเลหรือคิดคดตออุดมการณนี้เลย ทานมองวา ในเหตุการณเหลานั้น 
ยอมมีโอสถทิพยสําหรับทุกโรค ขณะที่ฝายกุร็อยชก็ลุกขึ้นประกาศกองในทุกสารทิศ และตาง
พรอมใจพุงเปามายังทานดวยดอกธนูดอกเดียวกัน พยายามจุดบานเผาเมือง เพื่อโดดเดี่ยวทานออก
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จากลูกหลานและพี่นองของพวกตน  ฉะนั้น การที่ยอมศรัทธาเชื่อมั่นตอทานนบี  และยอมแยกตัว
ไปอยูกับทานในยามวิกฤติเชนนี้ จึงถือเปนจุดที่ลอแหลมที่สุด บุคคลที่กลาขับเคลื่อนพรอมกับทาน
ได ตองเปนผูที่มีความจริงจังและจริงใจ  ไมยึดติดตัวเองและเชื่อมั่นอยางเต็มรอยที่จะทะยานสูกอง
เพลิง และเดินไปบนพงหนามพรอมกับทาน   มีเยาวชนกลุมหนึ่ง กลายืนหยัดอยูเบื้องหนาชนิดที่
ฝายกุร็อยชมิอาจสบประมาทไดเลย  หรือใชปจจัยใดๆ ทางโลกมาเจรจาหวานลอมพวกเขาให
ส่ันคลอนในจุดยืนได เพราะความปรารถนาของพวกเขาคืออาคิเราะฮฺ และความตองการของพวก
เขาก็คือสวนสวรรค พวกเขาไดยินแลวซ่ึงการเรียกรองของผูเรียกรองใหศรัทธาตอองคอภิบาล... 
พวกเขาจึงรูสึกวา ส่ิงที่ญาฮิลียะฮฺยัดเยียดใหนั้น มันชางคับแคบเสียเหลือเกิน  พาใหรูสึกอึดอัด
ตัวเอง  กังวล และกระสับกระสายเหมือนนอนอยูบนพงหนาม พวกเขาเห็นแลววา ยอมไมมีส่ิงใด
มาชวยปลดปลอยได นอกจากการศรัทธาตออัลลอฮฺ  และ ศาสนทูตของพระองคเทานั้น พวก
เขาจึงยอมรับการศรัทธา และมุงไปหานบีมุหัมมัด   ทั้งๆ ที่ทานอาศัยอยูในบานเมืองของพวก
เขา ไดประสบพบเห็นทานมาตลอด ฝายกุร็อยชพยายามขัดขวางทานและกลุมชนผูศรัทธาดวย
อุปสรรคตางๆ นานา  แตบรรดาผูศรัทธาก็ไดวางมือของตนไวบนมือของนบีมุหัมมัด    ยอม
มอบรางกายและชีวิตใหแกทานแลว  แมนชีวิตจะอยูในอันตรายเพียงใด  ก็พรอมเผชิญการทดสอบ
และวิบากกรรมตางๆ ดวยความเชื่อมั่นเสมอ...  

เผากุร็อยชคงไมมีความหมายอันใดเกินกวาสิ่งที่พวกเขาคาดไว แมนกระบอกธนูของพวก
กุร็อยชจะพลัดหลนอันแลวอันเลา... ดอกธนูจะถาโถมมายังพวกเขาดอกแลวดอกเลา... แต
ทั้งหมดนั้น หาไดทําใหเกิดสิ่งใด นอกจากความเชื่อมั่น และอดทนเพิ่มขึ้นเปนทวีคูณ  

 ß  Þ  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×à        ä    ã  â  á
     å 

ความวา “พวกเขากลาววานี่คือสิ่งท่ีอัลลอฮฺและเราะซูลของพระองคไดสัญญา
ไวแกเรา และอัลลอฮฺและเราะซูลของพระองคตรัสไวเปนจริงแลว และมันมิได
เพิ่มสิ่งใดใหแกพวกเขานอกจากการศรัทธาและการนอบนอม” (อัลอะหฺซาบ, 
33 : 22) 
 

นบีมุหัมมัด  ไดใชอัลกุรอานเปนอาหารทางวิญญาณ   อบรมจิตใจดวยการศรัทธา และ
ทําใหพวกเขานอบนอมลงเบื้องหนาองคอภิบาลแหงสากลโลกหาครั้งตอวัน ดวยรางกายที่ใส
สะอาด  หัวใจที่ยําเกรง  รางกายที่ยอมจํานน และสติปญญาที่ทะลุปรุโปรง... ทุกๆ วันมีแตจะทํา
ใหวิญญาณสูงสง  หัวใจบริสุทธิ์  อุปนิสัยที่สะอาด  พรอมยังปลดปลอยใหพนจากอํานาจแหงวัตถุ
นิยมทั้งหลาย และการราวีของกิเลสตัณหา พรอมเรียกรองสูองคอภิบาลแหงแผนดินและฟากฟา 
อีกทั้งยังทําใหพวกเขามีความอดทนอดกลั้นตอการประทุษราย   รูจักการใหอภัยและเอาชนะใจ
ตนเอง... พวกเขามาจากเผาพันธุ ที่แตละคืนวันมีแตสงครามแตกหัก ตะลุมบอนและคลุกอยูกับฝุน
ดิน  แตนบีมุหัมมัด  ไดพยายามขมนิสัยชอบการตอสู และปองกันความเปนชาตินิยมอาหรับ
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ของพวกเขาเอาไว พรอมกลาวกับพวกเขาวา “พวกทานทั้งหลายจงวางมือลงเถิด อยาตอบโตเปน
อันขาด แลวลุกขึ้นทําละหมาดและจายซะกาต...”  (อันนิสาอฺ, 4 : 77) แลวพวกเขาก็ยอมนอมรับ
คําสั่งและวางมือลง... พวกเขายอมอดทนอดกลั้นตอการทารุณกรรมพวกกุร็อยช แมนตองสังเวย
ดวยเลือด เนื้อแมกระทั่งชีวิต  โดยมิหวาดหวั่นหรือยอมออนขอ   ประวัติศาสตรไมเคยจารึก
เหตุการณใดในยุคมักกะฮฺวา มุสลิมลุกขึ้นปกปองตนเองดวยดาบเลย หรือตอบโตดวยวิธีการรุนแรง 
แมโดยสัญชาติญาณและนิสัยดั้งเดิมแลว พวกเขามีความพรอมพอที่จะใชกําลังเชนนั้นก็ตาม...  

ส่ิงที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรชวงนั้น คือการเชื่อฟงและยอมนอบนอม ซ่ึงเปน
การแสดงอารยะขัดขืนที่ยาวนานและยากลําบากมากที่สุดในประวัติศาสตรของมนุษยชาติเลยทีเดียว   
จนกระทั่งเมื่อพวกกุร็อยชขมเหงรังแกหนักขึ้นจนสุดจะทนไหว อัลลอฮฺ  ก็ทรงอนุญาตใหศา
สนทูตของพระองคพรอมเหลาเศาะฮาบะฮฺทําการฮิจเราะฮฺ คืออพยพสูเมืองมะดีนะฮฺ ซ่ึงอิสลามได
เผยแผไปถึงกอนแลว...  

มุฮาญิรีนจากเมืองมักกะฮฺไดประสานมือกับอันศอรฺแหงเมืองมะดีนะฮฺ  และไมมีส่ิงใดที่
สามารถผนวกรวมเขาดวยกันไดนอกจากศาสนาใหมนี้ ซ่ึงนับเปนภาพที่แสดงถึงอํานาจของศาสนา
ที่ประวัติศาสตรไดจารึกยืนยันไว  ระหวางเผาเอาสและค็อซรอจญ ซ่ึงเปนคูอรินานนับศตวรรษที่
ฝุนตลบของสงครามไมเคยสรางซาจากพวกเขาเลย ดาบของพวกเขาไมเคยสิ้นคาวเลือด กระทั่ง
อิสลามไดสมานฉันทหัวใจของพวกเขาเขาดวยกัน แมนจะใชส่ิงที่มีอยูในโลกทั้งหมด ก็ไมมีผูใด
สามารถสมานหัวใจของพวกเขาเชนนี้ได ตอจากนั้นทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  ไดสรางความ
เปนพี่นองระหวางกัน  ความเปนพี่นองที่เหนือกวาความเปนพี่นองที่คลานตามหลังกันมา ที่ความ
เปนเพื่อนหรือสหายทุกคูเทาที่ประวัติศาสตรเลาขานกันมาก็มิอาจเสมอเหมือนได 

กลุมชนใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ เปนดั่งแกนกลางของประชาชาติอิสลามในภาพกวางที่อุบัติขึ้น
เพื่อชาวโลกทั้งหลาย และเปนธาตุแทของอิสลาม  การปรากฏขึ้นของกลุมชนนี้ในสถานการณอัน
ลําบากยิ่งนี้ เทากับเปนสิ่งคุมกันโลกจากความหลงทางที่กําลังคุกคาม   เปนหลักประกันหนึ่งแก
มนุษยชาติจากวิกฤติและภยันตรายตางๆ ที่หอมลอมอยูได  เหตุนี้อัลลอฮฺ  ทรงไดกลาว
เฉพาะเจาะจงถึงความเปนพี่นองและความสมานฉันทระหวางชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรนี้วา 

ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢   
ความวา “หากพวกเจาไมปฏิบัติในสิ่งนั้น(คือไมชวยเหลือพี่นองผูศรัทธา
ดวยกันจากการถูกขมเหง)แลว ความวุนวายและความเสียหายอันใหญหลวง ก็
จะเกิดขึ้นในแผนดิน” (อัลอันฟาล, 8 : 73)  
 

 นบีมุหัมมัด  ยังคงอบรมขัดเกลาพวกเขาอยางละเอียดและลึกซึ้ง  ขณะที่อัลกุรอานก็
ยังคงพัฒนาจิตวิญญาณของพวกเขาใหสูงสงและเติมเต็มไฟของหัวใจใหลุกโชนอยูตลอด... วง
สนทนาสั่งสอนตางๆ ของนบีมุหัมมัด   ยังคงเพิ่มพูนความเขมแข็งในเรื่องศาสนาใหแกพวกเขา 
และใหละเวนจากกิเลสตัณหา... ใชชีวิตสิ้นไปในหนทางแหงความดี และเสนหาตอสรวงสวรรค
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...  ไดกระตุนใหพวกเขาเปนคนใฝรู ทําความเขาใจในเรื่องศาสนาและตรวจสอบทบทวนตนเอง

... พวกเขาตางเชื่อฟงปฏิบัติตามนบีมุหัมมัด  ในทุกสภาพการณไมวายามปกติสุข หรือยามทุกข
เข็ญ... พรอมออกเดินทางในวิถีของอัลลอฮฺ  ไดทุกเมื่อ... พวกเขาสามารถสลัดโลก (ดุนยา)
ไดอยางงายดาย  อันความทุกขยากของลูกเมีย ครอบครัวสําหรับพวกเขาเปนสิ่งเล็กนอยมาก... มี
โองการมากมายที่ถูกประทานลงมาซึ่งพวกเขาไมเคยพบเจอหรือคุนเคย... และทุกสิ่งที่รูสึกลําบาก
ใจ แตจําเปนตองปฏิบัติทั้งดวยทรัพยสิน  ชีวิต หรือครอบครัว พวกเขาตองเชื่อฟงเสมอ แมนจะ
โดยทันทีหรือเชื่องชาสักนิดก็ตาม...  แลวปมเงื่อนสําคัญ ซ่ึงหมายถึงปมเงื่อนแหงการตั้งภาคีและ
การปฏิเสธก็ถูกแกออก... พรอมปมเงื่อนอื่นๆ ก็คลายออกเสียส้ิน  นบีมุหัมมัด  เร่ิมรณรงค
ตอสูกับพวกเขาโดยมิจําเปนตองเปดฉากตอสูไปในทุกเรื่อง ทั้งที่เปนคําสั่งใชหรือคําสั่งหามเลย  
เมื่อใดที่อิสลามสามารถเอาชนะญาฮิลียะฮฺในสมรภูมิคร้ังแรกนี้ไดสําเร็จ แลวชัยชนะในครั้งหลังก็
จะตามมาอยางงายดาย  ทําใหผูคนเขาสูอิสลามทั้งดวยหัวใจ  เรือนรางและวิญญาณทั้งหมด  และ
จะไมฝาฝนโตแยงนบีมุหัมมัด  อีก ภายหลังจากทางนําเปนที่ประจักษแกพวกเขาแลว  และจะ
ไมพบวา พวกเขารูสึกอึดอัดในสิ่งใดที่นบีมุหัมมัด  ตัดสินและไมโลเลอีกในสิ่งที่ทานใชหรือ
หามไว.... บทบัญญัติหามสุราถูกประทานลงมาขณะที่พวกเขากําลังยกแกวซดน้ําเมาอยางสุข
สําราญ และแลวพวกเขาก็ตองเลือกเอาระหวางคําสั่งของอัลลอฮฺ  ขณะริมฝปากที่กําลังคาบติด
อยูกับขอบแกว ทั้งที่กระสันอยากจะยกซดดื่มปานใจจะขาด... และแลวบรรดาถังเหลาสุรายาดอง
ทั้งหลายก็พลันถูกทุบแตกกระจายเนืองนองไปทั่วซอกซอยของเมืองมะดีนะฮ.ฺ.. 
 กระท่ังเมื่อโอกาสของชัยฏอนหมดไปจากอารมณของพวกเขา หรือแมแตโอกาสของ
อารมณเองก็หมดไปดวย... พวกเขารูสึกเปนธรรมตอตนเองและตอผูอ่ืนมากขึ้น... อยูในโลกดุน
ยาดุจดั่งบุรุษแหงอาคิเราะฮฺ และอยูในวันนี้เยี่ยงบุรุษของวันพรุง... ไมรูสึกเศราโศกเมื่อคราว
เคราะห หรือหยิ่งยโสเมื่อยามมีสุข...  พวกเขาไมหวั่นไหวตอความจน ความรวย... อํานาจใดๆ 
ก็มิอาจทําใหพวกเขายอมสยบกลัวได... พวกเขามิประสงคความโอหังหรือสรางความเสียหายใดๆ 
บนพื้นโลก... นอกจากความยุติธรรมอันเที่ยงตรงสําหรับมนุษย   ที่ดํารงไวซ่ึงความถูกตอง เปน
ประจักษพยานตออัลลอฮฺ  แมนตอตัวเอง ... พวกเขากลายเปนที่พึ่งของมนุษยชาติ ปกปอง
คุมครองโลก และเรียกรองสูศาสนาแหงพระผูเปนเจา... เปนผูที่ทานศาสนทูตแหงพระเจา
มอบหมายเปนผูสืบทอดในพันธกิจ ขณะที่ทานจะลาโลกไปอยางภาคภูมิใจในประชาชาติและ
สาสนของทาน... 

การปฏิรูปที่นบีมุหัมมัด  สถาปนาขึ้นในจิตใจของบรรดามุสลิมและใชพวกเขาเปนสื่อ
ตอสังคมโลก นับเปนปรากฏการณที่แปลกประหลาดที่สุดเทาที่มีมาในหนาประวัติศาสตร
มนุษยชาติ การปฏิรูปครั้งนี้ชางแปลกในทุกประการ คือแปลกในแงของความรวดเร็ว  ในแงของ
ความลึกลํ้า  และแปลกในแงของความกวางขวางและครอบคลุม... รวมทั้งแปลกในแงความ
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ชัดเจนและสามารถเขาใจไดอยางลึกซึ้ง  ซ่ึงแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับการปฏิรูปตางๆ ที่มีแตความ
คลุมเครือนาสงสัย และกลายเปนโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดของมนุษยชาติ...  

 
  وهللا احلمد  ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب

มนุษยทั้งหลายกอนนี้ มีชีวิตอยูอยางมืดมน  ทุกอยางถูกกอขึ้นเพื่อสนองความตองการและ
เติมเต็มอารมณของตนเอง... คนดีไรซ่ึงรางวัล คนชั่วถูกปลอยลอยนวลไรบทลงโทษ... ไร
ศีลธรรมใดๆ...ขณะที่ศาสนาก็เปนเพียงสิ่งผิวเผินในชีวิต ไมมีผลใดๆ ตอวิญญาณ  ชีวิตและจิตใจ
ของผูคนเลย... ไรซ่ึงอิทธิพลใดๆ ตอจรรยามารยาทและการสังคมอยูรวมกัน...  
  แตสําหรับอิสลาม ไดสรางความศรัทธาเปนเสมือนสถาบันดานจรรยา คอยขัดเกลาจิตใจ 
และเติมเต็มเจตจํานงอันกลาหาญ หัวใจที่เขมแข็งพรอมหมั่นตรวจสอบตนเอง... ในบางครั้งบาง
คราว หากพลังแหงความเปนเดรัจฉานเกิดพยศ และทําใหมนุษยตองพล้ังพลาด  แมนยามนั้น จะ
ไมมีสายตาใดพบเห็นหรือหางไกลเกินมือกฎหมายกาวลวงถึงก็ตาม ความศรัทธานี้ก็แปร
เปลี่ยนเปนจิตใตสํานึกอันแรงกลาและเฝาคอยทิ่มแทงจิตใจหรือฝนรายอยูตลอดเวลา จนเจาของ
ของมันมิอาจเปนสุขอยูไดอีกตอไป จนกวาจะไดสารภาพผิดเบื้องหนากฎหมาย และพรอมเสนอรับ
การลงโทษอันหนักดวยทาทีสงบและยินดี เพื่อหวังปลดเปลื้องจากความกริ้วโกรธของอัลลอฮฺ  
และการลงโทษในวันอาคิเราะฮฺ 

การศรัทธาที่มีตออัลลอฮฺ  ตอนบีมุหัมมัด    และวันสุดทาย รวมทั้งการยอมนอบ
นอมศิโรราบตออัลลอฮฺ  และศาสนาของพระองค  ทําใหชีวิตที่เคยบูดเบี้ยว ไดเที่ยงตรงและมี
คาขึ้น... ทําใหทุกปจเจกชนในสังคมกลับคืนสูตําแหนงที่เหมาะสมของตนเองโดยไมมีความ
บกพรองหรือการลวงละเมิด กลไกแหงมนุษยชาติไดกลายเปนดั่งชอดอกไมหลากสีที่ปราศจาก
หนาม  มนุษยทั้งหลายกลายเปนครอบครัวเดียวกันที่ตางถืออาดัมเปนบิดา  และอาดัมก็ถูกสรางมา
จากดิน  คนอาหรับมิไดประเสริฐเลอเลิศกวาคนไมใชอาหรับ และคนไมใชอาหรับก็มิไดประเสริฐ
เลิศเลอไปกวาคนอาหรับ เวนแตดวยความยําเกรง (ตอพระเจา) เทานั้น   

นบีมุหัมมัด   กลาววา “พวกทานทุกคนลวนเปนลูกหลานอาดัม ขณะที่อาดัมก็ถูกสราง
มาจากดิน  และขอใหแตละกลุมหยุดการเอาบรรพบุรุษของตนเองมาอวดใหญอวดโต หรือ
(มิฉะนั้น)พวกเขาจะประสบกับความต่ําตอย ณ อัลลอฮฺยิ่งกวาแมลงปกแข็ง(ชนิดหนึ่ง)เสียอีก” 
(รายงานโดยอบู ดาวูด /5118) 

ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติในสังคมมุสลิมลวนตางเอื้ออาทร ชวยเหลือและอาศัยพึ่งพากันโดย
ไมมีใครคิดจะเบียดเบียนกัน  ขณะที่ผูชายก็อยูในฐานะผูคุมครองดูแลผูหญิงดวยคุณสมบัติตางๆ 
ที่อัลลอฮฺ  ใหมาเหนือกวาและดวยทรัพยสินเงินทองที่เขาตองจายไป... ผูหญิงทั้งหลายก็เปนกุล
สตรีที่ดี เครงครัดศาสนา และรักษาความลับตามที่อัลลอฮฺ   ทรงรักษาไว สําหรับนางก็
เชนเดียวกับบุรุษในเรื่องความดีที่พึงไดรับ... ทุกคนในสังคมลวนเปนผูมีหนาที่และจะถูก
สอบสวนในหนาที่ที่รับผิดชอบ... ผูนํามีหนาที่ความรับผิดชอบและจะถูกสอบสวนในหนาที่ความ
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รับผิดชอบของเขา... บุรุษมีหนาที่ตอครอบครัวและจะถูกสอบสวนในหนาที่ความรับผิดชอบของ
เขา... สตรีมีหนาที่ในบานของสามีและจะถูกสอบสวนในหนาที่ความรับผิดชอบของนาง... คน
ใชก็มีหนาที่ดูแลทรัพยสินของนายและจะถูกสอบสวนในหนาที่ความรับผิดชอบของเขา
เชนเดียวกัน.. เหตุนี้สังคมมุสลิมจึงเปนสังคมที่มีวุฒิภาวะ มีสติ และรับผิดชอบในหนาที่ของแตละ
คนเสมอ... 

 
  وهللا احلمد  ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب

ในสังคมที่สับสนวุนวายเชนนี้  นบีมุหัมมัด   ไดลุกขึ้นมาคลายปมเชือกที่พันธนาการ
ไว  แลวทานก็กลายเปนดั่งวิญญาณและรางกาย  ทําหนาที่เปนดั่งหัวใจและดวงตาของสังคม... 
ทานคือมนุษยปุถุชนที่พระเจาทรงประทานคุณลักษณะแหงความงดงามและสมบูรณอันสูงสง  ... 
ผูใดไดพบเห็นทานชัดๆ ก็จะเกรงขาม... และผูใดไดใชชีวิตคลุกคลีอยางลึกซึ้งก็จะรักและ
ประทับใจ...   

ดวยศรัทธาอันกวางขวาง ลึกซึ้ง และคําสั่งสอนอันชัดแจงของนบี   มุหัมมัด   ... ดวย
การอบรมขัดเกลาที่ชาญฉลาด ละเอียดออน และบุคลิกภาพอันเปนอัตลักษณของทาน... ดวย
ความประเสริฐของอัลกุรอาน คัมภีรแหงฟากฟาที่แฝงไปดวยความมหัศจรรยตางๆ มากมายอยาง
ไมมีส้ินสุด คําสอนในลักษณะนี้เอง ที่ทานศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ  ไดชุบชีวิตใหมขึ้นมา
ทามกลางมนุษยชาติที่กําลังจะตกอยูในสภาพจวนเจียนจะหายนะ 

ทานพยายามมุงมั่นใหทรัพยากรมนุษยเหลานั้น ซ่ึงถือเปนวัตถุดิบที่ไมมีใครเคยลวงรูถึง
ความสมบูรณมั่งคั่ง  และไมมีใครรูถึงสถานที่อยูของมันมากอนเลย เสมือนเมล็ดพันธุที่ถูกกดทับ
อยูใตแผนดิน... และแลวดวยอนุมัติแหงอัลลอฮฺ  ความศรัทธาและหลักความเชื่ออันถูกตองก็
งอกเงยขึ้นมา ณ สถานแหงนั้น....พรอมดวงวิญญาณใหมที่ถูกชุบชีวิตใหฟนขึ้น   ดวยไออุนของ
สภาพแวดลอมและพรสวรรคอันเปลงประกาย    ทุกคนถูกวางตัวอยางเหมาะสมกับสภาพที่ถูก
สรางใหมา... เปนสถานที่ราวกับวาไมเคยถูกสํารวจหรือคนพบมากอน... ราวกับวัตถุธาตุที่จูๆ ก็
กลายเปนรูปเปนรางที่เจริญเติบโตขึ้นและกลายเปนมนุษยที่เคลื่อนไหว ... ราวกับซากศพที่เคย
แนนิ่ง แลวกลายมามีชีวิตชีวาที่สามารถปฏิบัติภารกิจอยางเต็มภาคภูมิ... ราวกับคนตาบอดที่มอง
ไมเห็นหนทาง จูๆ ก็กลายมาเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนคอยชวยช้ีนํามนุษยชาติ 

  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j  i h  g
x  w  v  uy    ¡l  

ความวา “ฤาผูท่ีเคยตายสนิท ตอมาเราทําใหเขาฟนชีวิตขึ้นแลวทําใหเขามีรัศมี
หนึ่งท่ีคอยสองนําใหเขาเดินไปในทามกลางมนุษย จะเหมือนดั่งผูท่ีตกอยูใน
ความมืดมนไรซ่ึงทางออกไดอยางไรเลา ?” (อัลอันอาม , 6 : 122 ) 
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 ทานมีความมุงมั่นทุมเทกับชนชาติอาหรับที่กําลังประสบความเสียหาย... รวมถึงมุงมั่นกับ
มนุษยอ่ืนๆ ดวย... เพียงไมนานนักโลกก็พบวา พวกเขากลายเปนอัจฉริยะแหงยุคสมัยหรือเปน
ผูนํามนุษยชาติไปเสียแลว...  อุมัร   บิน  อัลค็อฏฏอบ ผูซ่ึงเคยเปนเพียงชายหนุมที่คอยเลี้ยงตอน
อูฐใหกับบิดา  เปนบุคคลที่คอนขางบึกบึน กลาหาญคนหนึ่งของชาวกุร็อยช... ไมเคยถูกคาดหวัง
จากสังคมสําหรับดํารงตําแหนงอันสูงๆ... และบรรดามิตรสหายก็ไมเคยคาดคิดดวยวาเขาจะมี
ศักยภาพสักปานไหน... แตทันใดนั้น โลกก็ตองตะลึงกับอัจฉริยภาพและความเปนผูนําของเขา  ที่
แมแตบัลลังกของกษัตริยโคสโร  ยังตองสั่นสะเทือน  
 เชนเดียวกับคอลิด  อิบนุลวะลีด ผูซ่ึงเปนเพียงทหารมาคนหนึ่งของกุร็อยช เปนเด็กหนุมที่
ชํ่าชองในการรบแคในวงจํากัดแคบๆ ที่จําเปนตองมีบุคคลระดับผูนําของกุร็อยชคอยชวยเหลือให
การชี้แนะเสมอ...ช่ือเสียงเรียงนามก็มิไดเปนที่รูจักนักในแถบอาณาเขตสมุทรอาราเบียน... แต
เมื่อเขาหันกลับมาชูดาบของพระเจา ทุกอยางเบื้องหนาก็มิอาจตานทานเขาไวได... เปนประหนึ่ง
สายฟาผาที่ฟาดลงบนอาณาจักรโรมันและยังคงเหลือเปนความจดจําอันนิรันดรเหลืออยูในหนา
ประวัติศาสตร.. 
 ทํานองเดียวกับอะบู อุบัยดะฮฺ ผูมีคุณลักษณะของความปรองดอง   มีสัจจะและออนโยน 
ทําหนาที่คุมกองทัพมุสลิม  คร้ันขึ้นดํารงตําแหนงแมทัพใหญของกองทัพ เขาไดสรางเกียรติ
ประวัติเอาไวดวยการขับไลจอมทัพเฮราคลีอุส(Heraclius) ออกไปจากอาณาเขตและทุงหญาอัน
อุดมของเมืองชาม(ซีเรียปจจุบัน) ไดสําเร็จ  พรอมกับไดทิ้งวจีอําลาอมตะหนึ่งไว คือ “ขอ
สันติภาพจงมีแดซีเรีย เปนสันติภาพที่มิอาจพบไดอีกหลังจากนี้” 
 และนี้คือ อัมร  อิบนุล-อาศ ผูถูกนับเปนปญญาชนคนหนึ่งของกุร็อยช  ที่ถูกสงไปพรอม
คณะทูตยังประเทศอะบิสสิเนีย เพื่อเจรจาขอใหกษัตริยสงบรรดาผูอพยพชาวมุสลิมกลับมักกะฮฺ ซ่ึง
คร้ังนั้นเขาทํางานลมเหลว... แตแลวเขากลับกลายมาเปนผูพิชิตอียิปต และไดรับชัยชนะอัน
ยิ่งใหญ . 
 อีกทานคือ ซะอด  บินอะบีวักกอศ  บุคคลที่เราไมเคยไดยินชื่อเสียงเรียงนามมากอนเลย
ในประวัติศาสตรอาหรับกอนยุคอิสลามวา เขาไมเคยเปนแมทัพทหารหรือหัวหนากองทัพใดๆ... 
แตเขากลายมาเปนผูทําหนาที่เปดเมืองตางๆ ที่การพิชิตอิรักและอีหรานยังตองพึ่งพาชื่อของบุคคลผู
นี้... 
 เชนเดียวกับอะลี บินอะบีฏอลิบ, ซัลมาน อัล-ฟาริซีย, บิลาล  อัล-หะบะชีย , ซัยด 
บินษาบิต,  อัล-มิกดาด , อะบูอัล-ดัรดาอ , อัมมาร  บินยาซิร , มุอาซ  บินญะบัล  และอุบัยย  
บินกะอับ   บรรดาบุรุษที่ถูกพัดโบกไปตามลมหายใจของอิสลาม และกลายเปนบุคคลที่เปยมไป
ดวยความสมถะมักนอย และผูทรงความรูอันลํ้าลึก... 
 ทํานองเดียวกันกับเศาะฮาบะฮฺทานอื่นๆ ซ่ึงถูกสรางมาภายใตอุนไอแหงการอบรมของ
ทานศาสนทูตผูไมรูหนังสือคือมุหัมมัด  จนพวกเขากลายเปนบรรดาศาสตราจารยของโลก  เปน
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ผูจุดประกายความรูศาสตรตางๆ  มีถอยสํานวนที่เปยมไปดวยวิทยปญญา  ถือเปนบุคคลที่จิตใจมี
คุณธรรมที่สุด  ความรูลึกซึ้งที่สุดและมักนอยที่สุด  ที่เมื่อพูดคําใดออกไป ทุกสมัยก็ตองรับฟง  
หรือใหขอคิดใดๆ ออกไป ปากกาแหงประวัติศาสตรก็ตองจดบันทึก... 

พวกเขาเปรียบเสมือนวงแหวนที่แทบมองไมเห็นขอบที่บูดเบี้ยว หรือเสมือนน้ําฝนที่หล่ัง
โปรยลงมา จนแทบไมอาจทราบวาหาแรกหรือหาตอมาของมันดีกวากัน  เปนกลุมชนที่มีความ
เพียบพรอมสมบูรณในดานตางๆ ของความเปนมนุษย ครอบคลุมทุกดาน... เปนกลุมชนที่ไม
พึ่งพาผูใด  ในขณะที่มนุษยทั้งหลายจําเปนตองพึงพาพวกเขา... พวกเขาวางรากฐานแหงความ
เจริญ  และสถาปนารัฐขึ้นมาโดยไมมีพันธะสัญญาใดๆ จึงไมจําเปนตองยืมผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
ไหน หรือขอความชวยเหลือแนวการบริหารจัดการจากรัฐบาลใด... แตพวกเขาสามารถสถาปนา
รัฐขึ้นมาที่แผขยายอยางกวางขวางและยิ่งใหญที่สุดมายาวนานกวา  2  ศตวรรษ... คอยเติมเต็มใน
ทุกๆ ความบกพรอง  คอยบําบัดทุกข บํารุงสุขของประชาชนอยางเต็มกําลังและความรับผิดชอบ
...รัฐที่แผขยายฐานออกไปอยางกวางขวางนี้ ถูกสถาปนาขึ้นมาโดยมีประชาชาติที่เพิ่งเกิดใหมที่
คอยใหการอุปถัมภค้ําจุน ประชาชาติที่แทบไมเคยหยุดนิ่งเฉยในการกระทําความดี  ซ่ึงในจํานวน
นั้น มีทั้งผูนําที่ยุติธรรม  กองคลังที่ไวใจได  ผูตัดสินที่ซ่ือสัตย  แมทัพนายกองที่เครงครัดศาสนา   
ผูปกครองที่นอบนอมถอมตน พนักงานที่มีจิตสาธารณะ และพลทหารที่ยําเกรงพระเจา... ดวย
ความประเสริฐของการอบรมสั่งสอนทางศาสนาที่ดําเนินอยูตลอด... ดวยความประเสริฐของการ
เผยแผเชิญชวนสูอิสลามที่ยังคงมีอยู... เปนวิชาหนึ่งที่ไมเคยขาดหายไป   เปนเสบียงอาหารที่ไม
เคยสาบสูญ  รัฐจึงยังคงถูกค้ําจุนใหดํารงอยูเสมอดวยบรรดาบุรุษผูใฝอาคิเราะฮฺ ยิ่งกวาเรื่องการเก็บ
สวยภาษีจากประชาชน  พวกเขายังคงเพียบพรอมทั้งดานการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและดานการ
เปนอยู... จากจุดนี้เองการพัฒนาแบบอิสลามไดปรากฏโฉมที่แทจริงออกมา... และชีวิตที่มี
ศาสนาไดแสดงอัตลักษณตางๆ ออกมาอยางชัดเจนที่สุดและไมเคยสมบูรณเชนนี้มากอนเลยใน
หนาประวัติของมนุษยชาติชวงใดๆ... 

นบีมุหัมมัด  ไดใชลูกกุญแจแหงการเปนศาสนทูตไขกุญแจแหงธรรมชาติของความเปน
มนุษย  และแลว ขุมคลังแหงปญญาและพรสวรรคตางๆ มากมายก็ถูกเปดเผยออกมา ซ่ึงดวย
อํานาจของอัลลอฮฺ  ทานจึงสามารถโนมนาวใหโลกที่เคยพยศ ยอมหมุนเปลี่ยนไปในทิศทาง
ใหม  พรอมกับเปดศักราชแหงความสันติสุข นั้นคือยุคของอิสลามที่ยังคงเปนจุดขาวอยูบนหนา
ประวัติศาสตรแทบเทาทุกวันนี้... 

ภายใตการนําของผูนําที่มีศักยภาพและประชาชาติที่ดีเลิศ โลกจึงสามารถพักผอนและนอน
หลับอยางสบายไรกังวล ปลอดภัยจากการรุกรานที่โหดราย ประชาชนทุกหมูเหลาสามารถใช
ศักยภาพเต็มที่ในการพัฒนาสังคมสันติสุข ภายใตการปกครองที่มีความเสมอภาคและยุติธรรม 

 

  وهللا احلمد ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب ،اهللا أكرب
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จากบทสรุปที่ผานมา ทําใหเราทราบวา คุณลักษณะสําคัญของผูนําและประชาชาติที่
สามารถปฏิบัติภารกิจอันสูงสงนี้ จะตองประกอบดวยคุณลักษณะอยางนอย 4 ประการ ไดแก 

1) ไดรับทางนําแหงอัลกุรอานและจริยวัตรของนบี(สุนนะฮฺ) 
2) ผานการอบรมบมเพาะดานคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกตอง เขมแข็งและตอเนื่อง 
3) มีทัศนคติที่สมบูรณและครอบคลุมในทุกมติิของการพัฒนา 
4) มีทัศนคติที่ดีตอการเมืองการปกครอง 
 
ดังนั้น ณ มิมบัรฺแหงนี้ ขอเชิญชวนพี่นองทุกทาน ลองทบทวนสังคมเราในปจจุบันวา ทั้ง

ผูนําและประชาชนมีคุณสมบัติทั้ง 4 ประการหรือไมอยางไร 
ผูนําเกือบทุกระดับ แมกระทั่งผูนําระดับครอบครัว ทองถ่ินและระดับชาติ ยังไมไดรับทาง

นําแหงอัลกุรอานที่เขมขนพอ ไมเคยผานการอบรมบมเพาะดานคุณธรรมจริยธรรมที่ตอเนื่อง มี
ทัศนคติที่คลาดเคลื่อนในทุกมิติของการพัฒนา และมองวาการเมืองการปกครองคือทรัพยเชลยที่
ตองแกงแยงชิงดีกัน ดังนั้น จึงไมแปลกที่สังคมเรา จะอุดมไปดวยผูนําที่ขาดภาวะผูนํา กอบโกย
ผลประโยชนแกตนเองและเพื่อนพอง และไมยินดียินรายกับคําเตือนของนบีมุหัมมัด  เลย ที่
กลาววา 

َ  ش ذَل  وَ هُ وَ  وُت مُ يَ ني فَ مِ لِ سْ المُ  نَ مِ  ةً ي قِ يل رَ يَ  الٍ وَ  نْ ا مِ مَ «  اهللاُ  مَ ر ال حَ م إِ هُ ل
  »ةَ ن اجْلَ  هِ يْ لَ عَ 

ความวา : ไมมีผูปกครองคนใดที่รับผิดชอบบริหารจัดการในกิจการของมุสลิม 
แลวเขาสิ้นชีวิตในสภาพที่ฉอฉลหลอกลวงประชาชนของเขา เวนแตอัลลอฮฺจะ
หามเขามิใหเขาสวรรค (รายงานโดยอัลบุคอรีย /7151) 
  

แมกระทั่งการไดมาของผูนําก็เปนที่ขอกังขา การซื้อสิทธิ์ขายเสียง กลับกลายเปนเรื่อง
ธรรมดาไปแลว นบีมุหัมมัด  เคยยับยั้งมิใหคนที่รองขอ ขึ้นดํารงตําแหนงที่เขาหมายปอง พรอม
กลาวความวา  

“เราจะไมแตงตั้งใหดํารงตําแหนง สําหรับผูท่ีรองขอ และผูท่ีกระสันอยากจะได” (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย/7149)  

การคอรรัปชั่นถือเปนบาปใหญที่อัลลอฮฺ  และศาสนทูตของพระองค ไดสาปแชงไว 
ดังที่มีหะดีษกลาวความวา 

“การสาปแชงของอัลลอฮฺจะบังเกิดขึ้นท้ังผูจายสินบนและผูรับสินบน”(รายงานโดยอิบนุ
มาญะฮฺ /2401) 

“ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺไดสาปแชงท้ังผูจายสินบนและผูรับสินบน” (รายงานโดยอัตติร
มิซีย /1387) 
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ทานทั้งหลายลองคิดดูวา หากสังคมใดที่อัลลอฮฺ  และศาสนทูตของพระองคสาปแชง
แลว สังคมนั้นจะอยูอยางรมเย็นเปนสุขไดอยางไร 

ยังไมรวมถึงพฤติกรรมการแตงตั้งผูนําของประชาชนทั่วไป ที่มักเลือกพี่นองผองเพื่อน 
ญาติสนิทมิตรสหาย โดยไมคํานึงถึงความเหมาะสมดานอื่นๆ ใดๆ เลย และไมแยแสกับคําเตือน
ของนบีมุหัมมัด  ซ่ึงไดกลาวความวา  
 “ผูใดที่แตงตั้งชายคนหนึ่ง (ใหปฏิบัติหนาท่ี) ในกลุมชนหนึ่ง ท้ังท่ีในกลุมชนนั้น มีบุคคล
อ่ืนท่ีอัลลอฮฺพอใจยิ่งกวา (มีความเหมาะสมกวา ณ อัลลอฮฺ) ผูนั้นยอมทรยศตออัลลอฮฺ ทรยศ
ตอศาสนทูตของพระองค และทรยศตอบรรดาศรัทธาชน” (รายงานโดยอัลหากิม /7123) 
 ปจจุบันเปนที่ทราบกันดีวา สังคมอุดมดวยอบายมุข ยาเสพติดเต็มบานเต็มเมือง ครอบครัว
ไรความอบอุน เยาวชนมีปญหา ผูใหญไมรับผิดชอบ ผูนําที่ไรภาวะผูนํา ประชาชนที่หลงระเริงกับ
กลลวงชัยฏอน สังคมไรเจาภาพที่จะสกัดกั้นการไหลทะลักของวัฒนธรรมไรศาสนา เยาวชนถูก
มอมเมาดวยวาทกรรมชัยฏอนที่ชักนําพวกเขาใหซึมซับแนวคิดเซ็กสเสรีตั้งแตเยาววัย เจตนาที่
แทจริงที่มีการโหมโรงโฆษณาเรื่อง“ยืดอกพกถุง” คงไมมีอะไรนอกจาก ตองการหวานลอมชักจูง
ลูกหลานเราใหหมกมุนกับแนวคิดเซ็กสเสรีอยางแยบยลและแนบเนียนที่สุด สังคมในภาพรวมยัง
ทําตัวไมรูรอนกับสิ่งเหลานี้ โดยลืมคําเตือนของนบีมุหัมมัด  ที่กลาวความวา  
 “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ท่ีชีวิตฉันอยูในพระหัตถของพระองค ทานทั้งหลายตองกําชับใช
ในสิ่งดี และสั่งหามสิ่งชั่วราย หรืออัลลอฮฺจะสงการโทษทัณฑจากพระองค แลวทานทั้งหลายก็จะ
ขอดุอาตอพระองค แตดุอาของทานจะไมเปนท่ีตอบรับแลว” (รายงานโดยอัตติรมิซีย /2323) 
 ดังนั้น เราทุกคนตองเชื่อมั่นวา ประชาชาตินี้จะไมสามารถพัฒนาสูความดีงามได เวนแต
ดวยส่ิงที่ทําใหประชาชาติยุคกอนไดประสบกับความดีงามมาแลว ดวยคุณสมบัติทั้ง 4 ประการ
ขางตนเทานั้น ที่ประชาชาติมุสลิมสามารถลุกขึ้นจากการหลับใหลและสามารถปฏิบัติภารกิจอยาง
สมบูรณ 
 ทุกภาคสวนไมวาทั้งภาครัฐและเอกชน องคกรหรือปจเจก จําเปนตองทุมเทศักยภาพที่มีอยู 
ทั้งกําลังความคิด กําลังแรงและกําลังทรัพย ในการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางจริงใจ
และจริงจัง ใหความสําคัญกับอนุชนรุนหลังที่ตองไดรับการอบรมบมเพาะดวยวิถีอิสลามที่ถูกตอง 
ครอบคลุม สมบูรณและตอเนื่อง มีจิตสาธารณะ ใฝสันติ ไมสุดโตง และมองโลกเปนเวทีแหงการ
แขงขันทําความดี ไมใชเปนสังเวียนแหงการทะเลาะเบาะแวง รบราฆาฟนกันอยางไมรูจักจบ  

  V  U      T  S  R  Q  P  O  N
Y  X   WZ  a  `  _  ^  ]   \  [b  

  c  g  f  e    dl ١١٠ آل عمران  
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ْكِر  ِّ ياُكْم ِبَما ِفيِْه ِمَن اآلَياِت َوا ِ َباَرَك اُهللا ىِل َوَلُكْم ىِف اْلُقْرَءآِن اْلَعِظيِْم، َوَغَفَعىِن َو
ْ َوِمنُْكْم تِالََوتَُه، ِإنُه ُهَو السِميُْع الَْعِليْمُ  ِ .  احْلَِكيِْم، َوَيَقبَل ِمىِنّ ُقْوُل َقْو

َ
ْستَْغِفُر اَهللا أ

َ
 َهَذا، َوأ

ِإنُه  الَْعِظيَْم ىِل َولَُكْم، َولَِسائِِر الُْمْسِلِمنْيَ َوالُْمْسِلَماِت، َوالُْمْؤِمِننْيَ َوالُْمْؤِمنَاِت، َفاْستَْغِفُرْوهُ 
  .ُهَو الَْغُفْوُر الرِحيْمُ 

 


