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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตาปรานียิ่งเสมอ 

บทน ำ 
สำรน้ีขอมอบเป็นของขวญัดว้ยควำมบริสุทธ์ิใจย่ิงแด.่.. 

 พอ่แมท่ี่ภกัดที ัง้สองของฉัน 

 ลูกๆและภรรยาทีรั่กของฉัน 

  พี่นอ้งชำยหญิงผูอ้ยูใ่นหนทำงของอลัลอฮฺที่รักของฉัน 

 บรรดำอุละมำอฺและแกนน ำอิสลำม 

 บรรดำนักตอ่สูใ้นหนทำงของอลัลอฮฺ 

 บรรดำนักเชิญชวนสูอ่ิสลำม 

 บรรดำนักอบรมอิสลำม 

 บรรดำนักศึกษำอิสลำมทัง้ชำยและหญิง 

ขอใหทุ้กคนคงอยูใ่นควำมสถำพรและกำรชี้น ำ อำมนี และมวล

กำรสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺเจำ้แหง่สำกลโลกแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

เทำ่นั้น 

พ่ีนอ้งของท่าน 
อิสมำอลี ลุฏฟ ีฟะฏอนีย ์

7 เศำะฟรั  1410 / 7 ตุลำคม  1989 

มจัญลิ์สอิลม ีปัตตำนี 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

แทจ้ริงมวลกำรสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺแตเ่พยีงผูเ้ดยีว เรำ

ขอสรรเสริญพระองค ์เรำขอควำมชว่ยเหลือตอ่พระองค ์เรำขอควำม

ชี้น ำจำกพระองค ์เรำขออภยัโทษตอ่พระองค ์เรำขอกลบัตวัสูพ่ระองค ์

และเรำขอควำมคุม้ครองดว้ยพระนำมของพระองคจ์ำกควำมเลวทรำม

ของตวัเรำ และจำกควำมเลวทรำมของกำรงำนของเรำ ผูใ้ดที่พระองคท์รง

ใหท้ำงน ำแกเ่ขำ แน่นอนไมม่ผูีใ้ดสำมำรถท ำใหเ้ขำหลงทำงได ้และผูใ้ดที่

พระองคท์รงท ำใหเ้ขำหลงทำง แน่นอนไมม่ผูีใ้ดสำมำรถใหท้ำงน ำแกเ่ขำ

ได ้และฉันขอปฏิญำณตนวำ่ไมม่พีระเจำ้อ่ืนใดที่สมควรแกก่ำรเคำรพ

ภกัดอียำ่งแทจ้ริงนอกจำกอลัลอฮฺแตเ่พยีงพระองคเ์ดยีวโดยปรำศจำก

ภำคใีดๆ และฉันขอปฏิญำณตนวำ่มุหมัมดันั้นเป็นบำ่วและศำสนทูตของ

พระองค ์โออ้งคผู์อ้ภิบำลของฉัน...โปรดประทำนพร ควำมสนัติสุข และ

ควำมจ ำเริญแดน่บีของเรำมุหัมมดั ตลอดจนครอบครัวของทำ่นและ

บรรดำเศำะหำบะฮฺทัง้หลำย... 

 
พ่ีนอ้งผูศ้รทัธาของฉนัท่ีรกัเพ่ืออลัลอฮฺ... 

อสัสะลำมุอลยักม วะเรำะหฺมะตุลลอฮิ วะบะเรำะกำตุหฺ... 

เรำมำนั่งสกัครู่เถิด...เพ่ือขดัเกลำอมีำนและตัง้เจตนำใหมใ่หแ้น่ว

แน่ ในเชงิที่วำ่  
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 اِْجلِْس بِنَا نُْؤمِْن َساَعة  

ควำมวำ่ “โปรดนั่งลงกบัเรำสกัครู่ เพ่ือใหข้อ้คิดแก่

กนัและกันเกี่ ยวก ับกิจกำรบำงอย่ำงที่ สำมำรถ

เสริมสรำ้งอมีำนใหเ้ขม้แขง็ขึ้น”(1)
. 

 
ล ำดบัแรก เรำตอ้งพรอ้มใจกนัฟ้ืนฟูอมีำนดว้ยกำรกลำ่ว... 

ْن َّلا هلإ
َ
ْشَهُد أ

َ
ا رَُسْوُل  أ نا ُُمَماد 

َ
ْشَهُد أ

َ
إَِّلا اهللُ وَأ

 اهللِ 

ความวา่ “ฉันขอปฏิญำณตนวำ่ไมม่พีระเจำ้อ่ืนใดที่
สมควรแก่กำรเคำรพภกัดีอย่ำงแทจ้ริงนอกจำก

อลัลอฮฺแตเ่พยีงพระองคเ์ดยีวโดยปรำศจำกภำคใีดๆ 

และฉันขอปฏิญำณตนวำ่มุหมัมดัเป็นศำสนทูตของ

พระองค”์ 

เพรำะค ำกลำ่วของทำ่นเรำะสูล ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมัที่วำ่ 

يا رسول اهلل، وكيف : قيل. جددوا إيمانكم
َّل هلإ إَّل "أكرثوا من قول : قال جندد إيماننا؟

 "اهلل
                                                           

(1 ) ค  ำกลำ่วของมุอำ้ซฺ บนิ ญะบลั (เศำะหหฺี อลับุคอรีย ์1/8) 



4 
 

ควำมว่ำ “พวกเจำ้จงฟ้ืนฟูอมีำนของพวกเจำ้เสีย

ใหม”่ มคีนถำมวำ่ “โอท้ำ่นเรำะสูล พวกเรำจะฟ้ืนฟู

อมีำนของเรำไดอ้ยำ่งไร” ทำ่นตอบวำ่ “จงกลำ่ว 

ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ ใหม้ำกๆ” (2). 

 
ค ำปฏิญำณสองตน้น้ีประกอบดว้ยแกน่แทข้องอิบำดะฮฺ (กำร

เคำรพภกัด)ี ดงัตอ่ไปน้ี 

1. มีมะอฺบูด (เจำ้ผูท้ี่ ถูกกรำบไหวแ้ละเคำรพภกัดี)ที่ แทจ้ริง นั่นคือ 

“อลัลอฮฺ” ดว้ยกำรปฏิเสธทุกส่ิงทุกอยำ่งอ่ืนจำกพระองคท์ี่ ถูกตัง้

ภำคใีนกำรเคำรพภกัดพีรอ้มพระองค ์ดว้ยค ำกลำ่วที่ วำ่ “ลำอิลำ

ฮะ” หมำยควำมวำ่ ไมม่พีระเจำ้อ่ืนใดที่สมควรแกก่ำรเคำรพภกัดี

อยำ่งแทจ้ริง “อิลลลัลอฮฺ” หมำยควำมวำ่ นอกจำกอลัลอฮฺแต่

เพยีงพระองคเ์ดยีวเทำ่นั้น. 

2. มอีำบิด (บำ่วผูท้ี่ ท  ำกำรภกัด)ี ที่ แทจ้ริง นั่นคือ “มุหมัมดั เรำะสูล 

ของอลัลอฮฺ” ผูเ้ป็นแบบอยำ่งที่ แทจ้ริงแกม่นุษยชำติท ัง้หลำยใน

กำรท ำกำรเคำรพภกัดตีอ่พระองคใ์นทุกๆส่วนของวิถกีำรด ำเนิน

ชวีิต ควบคูก่บักำรเป็นเรำะสูลของทำ่น... ดงันั้นทำ่นจึงเป็นบำ่วผู ้

ภกัดีต่ออลัลอฮฺ-เจำ้ผูท้ี่ สมควรแก่กำรเคำรพภกัดีที่ แทจ้ริง- ที่

ประเสริฐที่ สุด 
                                                           

(2 ) หะดษีอมิำม อะหฺมดั 2/359 และอลัหฺำกมิ พรอ้มอซฺัซะฮะบยี ์4/256 : ถูกตอ้ง 
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3. มกีำรยืนยนัถึงอมีำนของมุอฺมินแตล่ะคนดว้ยค ำกลำ่วที่วำ่ “อชัฮะ

ดุ” (ฉันขอปฏิญำณตน) อนัประกอบดว้ยกำรปฏิบตัิภำยใน(จิตใจ)

และภำยนอก(ร่ำงกำย) 

อมิำมชำฟิอยีก์ลำ่ววำ่  

 اإليمان قول وعمل يزيد وينقص

ควำมว่ำ “อีมำน คือค ำกล่ำวและกำรปฏิบตัิ จะ

เพิ่ มพูน (ดว้ยกำรภกัดี) และจะลดลง (ดว้ยกำรฝ่ำ

ฝืน)” (3)
. 

 
แลว้ทำ่นกอ็ำ่นอำยะฮฺ 

 ...ويزداد اذلين آمنوا إيمانا
ควำมว่ำ “และเพ่ือใหบ้รรดำผูศ้รัทธำไดเ้พิ่ มพูนอี

มำนของพวกเขำ” (4)
. 

 
นั่นแหละคือแกน่แทข้องกำรภกัดหีรืออบิำดะฮฺ... 

 
ดงันั้น จึงหมำยควำมวำ่ เรำไดม้คีวำมเช่ือมั่นอยำ่งเตม็เป่ียมวำ่ 

“ไมม่อีำตมนัใดที่ทรงอ ำนำจยิ่ งในกำรสรรสรำ้งส่ิงตำ่งๆ และวำงแผน
                                                           

(3 ) ฟตัหุลบำรีย ์1/47 

(4 ) สูเรำะฮฺ อลัมุดดษัษิรฺ อำยะฮฺที่  31 
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บริหำรโลกน้ี และไมม่ีอำตมนัใดที่ ทรงปรีชำยิ่ งในกำรจดัสรรวิถีกำร

ด ำเนินชีวิตที่ ดียิ่ งแกเ่รำผูเ้ป็นบำ่ว พร้อมกบัไมม่ีเจำ้ผูท้ี่ ตอ้งใหค้วำม

เคำรพภกัดนีอกจำกอลัลอฮฺ ผูเ้ป็นเจำ้ที่ ถูกเคำรพภกัดอียำ่งแทจ้ริงและ

เป็นเจำ้ของแหง่ระบอบกำรด ำเนินชวีิตที่มช่ืีอวำ่ “อิสลำม”  ตลอดจน

ไมม่วีิธกีำรและแบบอยำ่งที่ เที่ยงแทแ้ละประเสริฐที่ สุดที่ เรำตอ้งยึดไวเ้ป็น

แบบอยำ่งและทำงน ำในกำรด ำเนินกำรอิบำดะฮฺในอิสลำม นอกจำก

แบบอยำ่งที่ มุหมัมดัศำสนทูตของอลัลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั  

และบรรดำเศำะหำบะฮฺของทำ่น เรำะฎิยลัลอฮุ อนัฮุม ไดเ้คยปฏิบตัิไว ้

เพรำะฉะนั้น มำเถิด เรำมำร่วมกนัเปิดอก เปิดใจ และมอบ

ควำมรูสึ้กตำ่งๆ ตลอดจนทำงน ำของชวีิตเรำแดพ่ลงัอ ำนำจของอลัลอฮฺ

และพลงัแหง่ค ำสอนของพระองคแ์ตเ่พยีงพระองคเ์ดยีว ดว้ยควำมบริสุทธ์ิ
ใจอยำ่งเตม็เป่ียม ไมม่กีำรตัง้ภำคใีดๆอกี ไมต่ิดพนัธแ์ละถูกตรวนดว้ย

พลงัอ ำนำจแห่งวตัถุ ยศถำบรรดำศกัด์ิ อิทธิพลสว่นบุคคล วงศต์ระกูล 

พรรคนิยม กลุม่นิยม ถิ่นนิยม และชำตินิยม 

จงมอบใหพ้ลงัอ ำนำจของอลัลอฮฺและค ำสอนของพระองคโ์ดย

ผ่ำนแบบอย่ำงกำรปฏิบ ัติของมุหัมมัดผูเ้ป็นศำสนทูตของอลัลอฮฺ 

ศ็อลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั เทำ่นั้นที่ เป็นผูม้บีทบำทในกำรก ำหนด

จุดยืนและแนวทำงกำรด ำเนินชวีิตของเรำในทุกๆดำ้น 

 
พ่ีนอ้งของฉนัท่ีรกัเพ่ืออลัลอฮฺ... 
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สืบเน่ืองจำกสัจธรรมดังกล่ำว...มำเถิด เรำมำร่วมกนัสำน

เจตนำรมณข์องสองชะฮำดะฮฺดงักลำ่ว ดว้ยกำรร่วมกนัสดบัฟงัค ำสอน

ของอลัลอฮฺผูท้รงสูงสง่ ซ่ึงไดก้  ำหนดหลกักำรพ้ืนฐำนในกำรสรำ้งภรำดร

ภำพระหวำ่งเรำผูศ้รทัธำ ดว้ยค ำตรสัที่วำ่ 

إنما املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم 
 واتقوا اهلل لعلكم ترمحون

ควำมวำ่ “แทจ้ริง บรรดำผูศ้รทัธำนั้นเป็นภรำดรภำพ

กนั ดงันั้นพวกเจำ้จงไกลเ่กลี่ยปรองดองกนัระหวำ่ง

พี่นอ้งทัง้สองฝ่ำยของพวกเจำ้(ที่บำดหมำงกนั) และ

จงย ำเกรงอลัลอฮฺเถิด แลว้พวกเจำ้จะไดร้ับควำม

เมตตำ” (5)
. 

 

อลัหมัดุลิลลำฮฺ...หลกักำรของ “ควำมเป็นภำรดรภำพกนั” นั้น

เลิศเลอยิ่ งท ัง้ในดำ้นควำมหมำยและส ำนวนภำษำ มนัเป็นหลกักำร

ด ำเนินชวีิตที่ส ำคญัยิ่ งอยำ่งหน่ึงที่ สูงส่ง ประเสริฐ และมั่นคง ในกำร

สรำ้งสมัพนัธใ์นหมูป่ระชำชำติอสิลำม 

แน่แทไ้มม่ผูีศ้รัทธำนอกจำกดว้ยกำรมคีวำมเป็นอุคุวฺวะฮฺ(ควำม

เป็นภรำดรภำพกนั) ยำมใดที่จิตส ำนึกแหง่ควำมเป็นอุคุววฺะฮฺ(ภรำดรภำพ)

                                                           

(5 ) สูเรำะฮฺอลัหุญุร็อต อำยะฮฺที่  10 
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ขำดหำยไป กแ็สดงวำ่กำรศรทัธำของเขำพลอยขำดหำยและบกพร่องตำม

ไปดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงถูกยืนยนัและเนน้ดว้ยค ำวำ่ “อินนะมลั มุอฺมิ

นูน” (แทจ้ริงบรรดำผูศ้รัทธำนั้น) ไมใ่ช ่“อลัมุนำฟิกูน” (บรรดำผูก้ลบั

กลอก)... ตำมหลกักำรอนัประเสริฐยิ่ งของอลัลอฮฺดงักลำ่ว ค ำวำ่ “อุคุวฺ

วะฮฺ” (ควำมเป็นภรำดรภำพ) นั้น สำมำรถกอ่ตวัขึ้นบนตวับรรดำผู ้

ศรทัธำที่อมีำนของเขำไดซึ้มซบัเขำ้ในหว้งลึกของจิตใจแลว้เทำ่นั้น พวก

เขำเหล่ำนั้นคือผูท้ี่ อลัลอฮฺไดท้รงกลำ่วแจกแจงถึงคุณลกัษณะและ

บุคลิกของพวกเขำตอ่จำกค ำตรัสของพระองคใ์นสูเรำะฮฺ อลัหุญุร้อ

ตเชน่เดยีวกนั นั่นคืออำยะฮฺกำรศรทัธำที่วำ่ 

إنما املؤمنون اذلين آمنوا باهلل ورسوهل ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل 

 أوئلك هم الصادقون
ควำมว่ำ “แทจ้ริงบรรดำมุอฺมีนที่ แทจ้ริงนั้นคือ

บรรดำผูท้ี่ศรทัธำตอ่อลัลอฮฺและเรำะสูลของพระองค ์

แลว้พวกเขำไมเ่คลือบแคลงสงสยัใดๆอกี(เกี่ยวกบั

กำรศรทัธำดงักลำ่ว) และพวกเขำ 
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เหลำ่นั้น(สำมำรถแสดงออกถึงแกน่แทข้องอมีำนดว้ย)กำรญิฮำด

ต่อสูใ้นหนทำงของอลัลอฮฺดว้ยทรัพยสิ์นและชีวิตของพวกเขำ ชน

เหลำ่นั้นแหละคือบรรดำผูส้ตัยจ์ริง(ในกำรศรทัธำ)” (6)
. 

นั่นคือ ลกัษณะของบรรดำมุอมิ์นูนผูศ้รัทธำที่แทจ้ริงตำมค ำสอน

ของอลัลอฮฺผูสู้งส่ง หลงัจำกที่ พระองคไ์ดท้รงปฏิเสธกำรขนำนนำม 

“มุอมิ์นูน” หรือชนผูศ้รัทธำ ตอ่กลุม่อำหรับพ้ืนเมือง แตท่วำ่พวกเขำ

เหลำ่นั้นถูกยอมรับใหข้นำนนำมในอำยะฮฺที่อยูร่ะหวำ่งสองอำยะฮฺ “อุ

คุววฺะฮฺ” และ อำยะฮฺ “อมีำน” ในสูเรำะฮฺอลัหุญุร็อตดงักลำ่ว เพยีงค ำ

วำ่ “มุสลิมูน” หรือชนผูม้อบหมำยตวั เทำ่นั้น  

 
โดยสรุปแลว้ 

มุอฺมินูน หรือชนผูศ้รัทธำ คือ ศอดิกูน หรือชนผูส้จัจริง นั่นคือผู ้

ที่ประกอบดว้ยคุณลกัษณะและบุคลิกดงัตอ่ไปน้ี 

1.  ศรัทธำตอ่อลัลอฮฺ (ในฐำนะเจำ้ผูเ้อกะที่สมควรแกก่ำรเคำรพภกัดี

อยำ่งแทจ้ริงเพยีงพระองคเ์ดยีวเทำ่นั้นในชวีิต) 

2.  ศรัทธำตอ่เรำะสูลของพระองคศ์็อลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั (ใน

ฐำนะแบบอยำ่งที่ตอ้งปฏิบตัิตำมในกำรเคำรพภกัด)ี 

3.  เช่ือมัน่ตอ่ควำมเป็นองคอ์ภิบำลของอลัลอฮฺและควำมเป็นศำสนทูต

หรือเรำะสูลของนบมุีหมัมดั ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั) 

                                                           

(6 ) สูเรำะฮฺ อลัหุญุรอต/15 
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4. ญิหำดตอ่สูใ้นหนทำงของอลัลอฮฺดว้ยทรพัยสิ์นและร่ำงกำยของเขำ 

ถำ้หำกวำ่คุณลกัษณะใดคุณลกัษณะหน่ึงดงักลำ่วบกพร่องหรือ

ขำดหำยไป กห็มำยควำมวำ่อมีำนหรือกำรศรัทธำของเขำกจ็ะพลอย

บกพร่องตำมไปดว้ย ซ่ึงแน่นอนอยำ่งยิ่ งวำ่ควำมบกพร่องดงักลำ่วยอ่มมี

ผลกระทบตอ่สถำนภำพของควำมเป็นอุคุวฺวะฮฺหรือภรำดรภำพที่ ถูกพำด

วำงไวบ้นพ้ืนฐำนดงักล่ำว เม่ือสถำนภำพควำมเป็นภรำดรภำพเกิด

บกพร่องและแตกรำ้วขึ้นมำ ดงันั้นทำ่มกลำงควำมแตกรำ้วของอุคุวฺวะฮฺ

หรือภรำดรภำพน้ีแหละ จะท ำใหโ้รครำ้ยตำ่งๆที่คอยบัน่ทอนสภำพควำม

เป็นภรำดรภำพลุกลำมและระบำดข้ึนมำ จนเกิดควำมบำดหมำงและ

ควำมเป็นศตัรูกนัขึ้นในหมูช่นผูศ้รัทธำ ขออลัลอฮฺโปรดคุม้ครองเรำจำก

ส่ิงดงักลำ่วดว้ยเทอญ 

 
พ่ีนอ้งท่ีรกัของฉนัเพ่ืออลัลอฮฺ... 

นั่นคือแกน่แทข้องมุอมิ์นูน(ชนผูศ้รัทธำ)   ที่ เป็นมูลฐำนของอุคุวฺ

วะฮฺ (ควำมเป็นภรำดรภำพ) แลว้อะไรเลำ่คือแกน่แทข้องอุคุววฺะฮฺ ? 

ค ำวำ่ “อุคุวฺวะฮฺ”หรือภรำดรภำพ ในที่ น้ีหมำยถึง “อุคุววะฮฺอิส

ลำมิยะฮฺ” (ภรำดรภำพในอสิลำม) มนัเป็นควำมกลมเกลยีวกนัของหวัใจ

ที่บริสุทธ์ิ เป็นควำมเกี่ยวพนัธข์องจิตใจที่ พึงพอใจกนั และเป็นกำรตรึงรัด

ระหวำ่งมุอฺมินกบัพี่น้องร่วมศรัทธำของเขำดว้ยควำมรูสึ้กที่ ผูกพนัซ่ึง

สำมำรถบม่เพำะและงอกเงยขึ้นดว้ยอิริยำบทของกำรด ำเนินชวีิตที่ เป็น

เอกลกัษณ์เฉพำะ ซ่ึงเกิดจำกมูลฐำนแห่ง “กำรศรัทธำตอ่อิสลำมที่
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ถูกตอ้ง”  ไม่ใช่บนพ้ืนฐำนแห่งผลประโยชน์ทำงว ัตถุ ไม่ใช่กำ

รตะอศัศุบหรือมฐิีติถือพรรคถือพวกอยำ่งงมงำย ไมใ่ชเ่กิดจำกอิทธิพล

ของวงศต์ระกูล และไมใ่ชเ่กดิจำกอทิธิพลของชนเผำ่และสญัชำติ 

อุคุวฺวะฮฺหรือภรำดรภำพเป็นผลของอมีำน อมีำนเติบโตงอกเงย

เทำ่ใด อุคุวฺวะฮฺหรือควำมเป็นภรำดรภำพกจ็ะพลอยงอกเงยและเติบโต

ตำมไปดว้ย ส่ิงที่บง่ชี้ถึงส่ิงนั้นกคื็ออิริยำบถของกำรด ำเนินชวีิตที่ดขีอง

เขำ ควำมออ่นโยนและจริงใจที่มตีอ่พี่นอ้งของเขำ 

กำรเกิดขึ้นของอุคุวฺวะฮฺ(ภรำดรภำพ)ในจิตใจไมใ่ชส่ิ่งที่สำมำรถ

อุปโลกน์ขึ้นดว้ยกำรเสแสรง้ หรือสำมำรถซ้ือขำยดว้ยเงินทอง หรือ

สำมำรถกระท ำขึ้นดว้ยควำมเชี่ยวชำญดำ้นวิชำกำรที่ มำกมำย หรือ

สำมำรถโนม้นำ้วดว้ยกำรพูดจำที่ชำญฉลำด แตท่วำ่ควำมรูสึ้กแหง่ควำม

เป็นภรำดรภำพที่ เกิดขึ้นในจิตใจของแตล่ะคนนั้นเป็นนิอฺมตัควำมโปรด

ปรำนและกำรประทำนของอลัลอฮฺผูสู้งสง่เทำ่นั้น  

อลัลอฮฺทรงตรสัวำ่ 

 فأصبحتم بنعمته إخوانا
ควำมว่ำ “แลว้ดว้ยนิอฺมตัควำมโปรดปรำนของ

พระองค ์พวกเจำ้ท ัง้หลำยจึงกลำยเป็นภรำดรภำพ

กนั” (7)
. 

 

                                                           

(7 ) สูเรำะฮฺอำลอิมิรอน/103 
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พ่ีนอ้งท่ีรกัของฉนัเพ่ืออลัลอฮฺ 

อุคุววฺะฮฺ(ภรำดรภำพ)เป็นนิอฺมตัควำมโปรดปรำนของอลัลอฮฺที่ สูง

คำ่ยิ่ ง 

อลัลอฮฺทรงตรสัวำ่  

وألف بني قلوبهم لو أنفقت ما يف األرض 
وبهم ولكن اهلل ألف مجيعا ما ألفت بني قل
 بينهم إنه عزيز حكيم

ควำมวำ่ “และพระองคท์รงท ำใหจ้ิตใจของพวกเขำ

(บรรดำผูศ้รทัธำ) สมคัรสมำนปรองดองกนั หำกแมน้

วำ่เจำ้ (โอมุ้หมัมดั) ใชจ้ำ่ยดว้ยส่ิงตำ่งๆทัง้หมดที่มี

อยูใ่นแผน่ดินน้ี(เพ่ือใหพ้วกเขำเกดิปรองดองกนั) เจำ้

กจ็ะไมส่ำมำรถท ำใหจ้ิตใจของพวกเขำปรองดอง

และสมำนฉันทก์นัได ้แตท่วำ่อลัลอฮฺคือผูท้รงท ำให ้

จิตใจของพวกเขำโอนออ่นและปรองดองกนั (เพรำะ)

แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงเดชำนุภำพ ทรงปรีชำญำณ

ยิ่ ง” (8)
. 

 

                                                           

(8 ) สูเรำะฮฺอลัอนัฟำล/62-63 
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ดว้ยเหตุน้ี จึงเป็นที่ประจกัษ์ชดัวำ่ ควำมผูกพนัของจิตใจที่อลัลอ

ฮฺไดท้รงประทำนใหแ้กพ่ี่นอ้งร่วมประชำชำติอสิลำมนั้นมคุีณคำ่มหำศำล

ขนำดใหน - และมวลกำรสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺแตเ่พยีงพระองค์

เดียว – ดงันั้นมำเถิดเรำมำร่วมกนัฟูมฟักรักษำมนั และพยำยำมทนุ

ถนอม ดูแลเอำใจใส่ดว้ยวิธีกำรที่พระองคอ์ลัลอฮฺผูเ้ป็นเจำ้ของนิอฺมตั

แหง่ควำมเป็นภรำดรภำพทรงสอนไว ้และไดถู้กปฏิบตัิแบบอยำ่งอยำ่งดี

เยี่ยมโดยทำ่นเรำะสูล ศ็อลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั พรอ้มกบับรรดำ

เศำะหำบะฮฺของทำ่น เรำะฎิยลัลอฮุ อนัฮุม เพรำะธรรมชำติของกำรมอบ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ล ำ้คำ่นั้นจ ำเป็นตอ่กำรดูแลที่ดเียี่ยมเสมอ 

ตอ่ไปน้ี เรำมำร่วมกนัติดตำมอำยตัตอ่จำกที่ ไดก้ลำ่วมำ ซ่ึงมี

ควำมวำ่ 

 ่(กำรอำ่นของนักอำ่นสว่นใหญ)  فأصلحوا بني أخويكم
กำรอำ่นของอุบยัย,์ มุอำวิยะฮฺ, อิบ) فأصلحوا بني إخوتكم

นุญุบยัรฺ และเกำะตำดะฮฺ) 

กำรอ่ำนของอะลี, อ) فأصلحوا بني إخوانكم ัลหะสัน 
และอชัชะอฺบยี)์ 

ควำมหมำยของค ำวำ่  (فأصلحوا )  คือค ำสั่งของอลัลอฮฺเพ่ือให ้
พยำยำมสรำ้งควำมปรองดองและไกลเ่กลี่ยแกไ้ขขอ้บำกหมำงกนั 
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ควำมหมำยของค ำวำ่  (أخويكم )  คือพี่นอ้ง(มิตรสหำย)สองคน
ของทำ่นหรือสองพวก หรือสองฝ่ำยที่ศรทัธำตอ่อลัลอฮฺ. 

ส่วนค ำว่ำ  (خوتكمإ )  หรือ  (إخوانكم )  หมำยถึงพี่ น้อง
หลำยๆคนของทำ่น หรือพี่นอ้งหลำยๆฝ่ำยในหมูพ่วกทำ่นผูศ้รัทธำ. แน่

แท ้ถำ้หำกวำ่ระหวำ่งสองคนหรือสองพวกจ ำเป็นตอ่กำรปรองดองและ

ไกลเ่กลี่ยกนั ดงันั้นกำรปรองดองและไกลเ่กลี่ยกนัระหวำ่งหลำยๆคน 

หรือหลำยๆฝ่ำยยอ่มจ ำเป็นยิ่ งกวำ่นั้นอกี 

ท ำไมเรำถึงถูกสั่งก ำชบัใหส้รำ้งควำมปรองดองกนั?...ท ำไมค ำสั่ง

ดงักลำ่วถึงมำหลงัจำกที่พระองคอ์ลัลอฮฺทรงป่ำวประกำศส ำหรับบำ่ว

ของพระองคทุ์กคนใหม้ีกำรผูกสมัพนัธ์แห่งควำมเป็นภรำดรภำพกนั

ระหวำ่งชนผูศ้รัทธำ โดยที่ ไดร้วมระหวำ่งกำรบม่เพำะหลกักำรด ำเนิน

ชีวิตแบบภรำดรภำพและค ำสั่งใหม้ีควำมปรองดองกนัไวใ้นอำยัต

ของอลัลอฮฺเพยีงอำยตัเดยีวเทำ่นั้น... 

ส่ิงดงักลำ่วถำ้เรำมำไตร่ตรองและพินิจพิจำรณำถึงหิกมะฮฺ(วิทย

ปัญญำ)ของมนั ยอ่มเป็นที่ประจกัษ์แกเ่รำวำ่ ควำมพยำยำมบม่เพำะ

หลกักำรด ำเนินชวีิตแบบภรำดรภำพใหเ้กดิขึ้นในหมูช่นผูศ้รัทธำนั้นไมใ่ช่

เป็นควำมพยำยำมที่งำ่ยๆ และไมใ่ชเ่ป็นควำมพยำยำมเพยีงครั้งเดยีวแลว้

จบ โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ งเม่ือมูลฐำนแหง่ควำมเป็นภรำดรภำพนั้นเป็นส่ิงที่

ล ำ้คำ่ยิ่ ง และบรรดำชนผูศ้รัทธำเองกม็สีถำนภำพที่ แตกตำ่งกนั ควำม

หลำกหลำยของภำษำ และพ้ืนฐำนกำรอบรม ซ่ึงส่ิงเหลำ่น้ีมบีทบำทไม่
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นอ้ยตอ่ชวีิตควำมเป็นอยู ่จนเป็นอุปสรรคตอ่กำรไดร้ับมำซ่ึงกำรบม่

เพำะมูลฐำนแห่งกำรด ำเนินชวีิตแบบภรำดรภำพและถึงแมว้ำ่กำรบม่

เพำะดงักลำ่วจะประสบควำมส ำเร็จในระยะเร่ิมแรก  มนักไ็มใ่ชเ่ร่ืองงำ่ย

ที่จะรกัษำควำมส ำเร็จในกำรบม่เพำะดงักลำ่วใหค้งอยูแ่ละย ัง่ยืนตลอดไป  

และถึงแมว้ำ่จะประสบควำมส ำเร็จในกำรบม่เพำะดงักลำ่วในภำพรวม แต่

ควำมพยำยำมที่จะท ำใหก้ำรบม่เพำะดงักลำ่วสมบูรณข์ึ้นอยำ่งแทจ้ริงนั้น 

ชำ่งเป็นส่ิงที่ยำกเยน็แสนเขน็และละเอยีดออ่นยิ่ ง. 

หลงัจำกที่กำรบม่เพำะมูลฐำนแหง่กำรด ำเนินชวีิตแบบภรำดรภำพ

ในหมูช่นผูศ้รัทธำไดส้ ำเร็จสมบูรณ์ลง แตใ่นโลกแห่งควำมเป็นภรำดร

ภำพนั้น โดยปกติแลว้มกัจะประสบกบัปัญหำตำ่งๆที่สรำ้งควำมเสยีหำย

และบัน่ทอนมูลฐำนแหง่ควำมเป็นภรำดรภำพกนั ไมว่ำ่ปัญหำดงักลำ่วจะ

มำจำกตวัปัจเจกบุคคลเอง หรือมำจำกหมูป่ระชำชำติมุสลิมเอง หรือมำ

จำกศตัรูภำยนอกที่จอ้งจะด ำเนินแผนกำรเฉพำะอยูต่ลอดเวลำ เพ่ือจะ

ท ำลำยลำ้งรำกฐำนแหง่ควำมเขม้แขง็ของควำมเป็นภรำดรภำพในอสิลำม

(อุคุวฺวะฮฺ อิสลำมิยะฮฺ) อนัเปรียบเสมือนแกนหลกัสู่ควำมกลมเกลยีว

และเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของประชำชำติอิสลำมและกำรสถำปนำ

อำณำจกัรอสิลำม “คิลำฟะฮฺ อสิลำมิยะฮฺ” 

แน่นอนอยำ่งยิ่ งวำ่ส่ิงดงักลำ่วจ ำเป็นตอ่ควำมพยำยำมในกำรไกล่

เกลี่ยและสรำ้งควำมปรองดองกนัอยำ่งตอ่เน่ือง มนัไมน่่ำแปลกเลย... 

เพรำะมนักลำยเป็นส่ิงปกติวิสยัแลว้ที่วำ่ ควำมคิด ควำมเขำ้ใจที่แตกตำ่ง

กนั ควำมขดัแยง้และกำรท ำรำ้ยควำมรูสึ้กกนั มกัจะเกิดขึ้นอยูเ่สมอใน
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หมูพ่ี่น้องผูศ้รัทธำ ซ่ึงเกิดกำรเสียดสี(ไมล่งรอย)กนัอยำ่งมำกมำยใน

ชวีิตประจ ำวนัของพวกเขำ โดยเฉพำะในกำรเผชิญกบักำรทดสอบใดๆใน

โลกแห่งกำรเผยแผ่เชิญชวนและโลกแห่งกำรต่อสู ้ ส่ิงด ังกล่ำว

จ ำเป็นตอ้งมกีำรไกลเ่กลี่ยและสรำ้งควำมปรองดองกนัอยูต่ลอดเวลำ ซ่ึง

บำงครัง้อำจถึงกบัตอ้งใชก้ ำลงัและอำวุธสงครำม 

บำงทีอำจจะเป็นเพรำะเหตุน้ีเอง ค ำสั่งใหม้ีกำรสร้ำงควำม

ปรองดองและไกลเ่กลี่ยกนัจึงมขีึ้นทนัท ีหลงัจำกที่ มูลฐำนแหง่ควำมเป็น

ภรำดรภำพไดถู้กป่ำวประกำศขึ้น เสมือนกบัวำ่ควำมพยำยำมในกำรไกล่

เกลี่ยและสรำ้งควำมปรองดองกนัเป็นควำมพยำยำมหลกัที่จ ำเป็นอยำ่ง

ยิ่ งตอ่แผนกำรบม่เพำะมูลฐำนแห่งควำมเป็นภรำดรภำพในชวีิตชนผู ้

ศรัทธำทัง้หลำย ในควำมหมำยที่ วำ่ “หำกปรำศจำกกำรไกลเ่กลี่ยและ

สรำ้งควำมปรองดองกนั ควำมเป็นภรำดรภำพกนักจ็ะไมส่มบูรณ ์วลัลอ

ฮุ อะอฺลมั 

 
พ่ีนอ้งท่ีรกัของฉนัเพ่ืออลัลอฮฺ... 

อำยตัที่ ป่ำวประกำศถึงมูลฐำนแห่งควำมเป็นภรำดรภำพกนัที่ วำ่ 

แทจ้ริงบรรดำศรทัธำชนนั้นเป็นภรำดรกนั” ซ่ึง“  إنما املؤمنون إخوة

ตำมดว้ยค ำสั่งหน่ึงที่ วำ่ فأصلحوا بني أخويكم “ดงันั้นพวกเจำ้จง
ไกลเ่กลี่ยปรองดองกนัระหวำ่งสองพี่นอ้ง(ที่ขดัแยง้กนั)ในหมูพ่วกเจำ้” 
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นั้น ไดถู้กตอกย ำ้ดว้ยอกีค ำสั่งหน่ึง พรอ้มกบัลงทำ้ยดว้ยผลบัน้ปลำย

แหง่ควำมเป็นภรำดรภำพ นั่นคือค ำตรสัที่วำ่ 

  واتقوا اهلل لعلكم ترمحون 

“และพวกเจำ้จงย ำเกรงอลัลอฮฺ แลว้พวกเจำ้จะ

ไดร้บัควำมโปรดปรำนจำกพระองค”์ (9)
. 

 
ดงันั้น จึงเป็นที่ประจกัษ์วำ่ อำยตัที่  10 ของสูเรำะฮฺ อลัหุญุรอต 

ที่วำ่ดว้ยควำมเป็นภรำดรภำพน้ีประกอบดว้ย 4 หลกักำรที่ส ำคญั นั่นคือ 

1. กำรบม่เพำะมูลฐำนแห่งควำมเป็นภรำดรภำพกนัระหวำ่งหมูช่นผู ้

ศรัทธำในกำรด ำเนินชวีิต นั่นคือ มูลฐำนที่วำ่ إنما املؤمنون إخوة 
“แทจ้ริงศรทัธำชนนั้นเป็นพี่นอ้งกนั” 

2. ค ำสัง่ของอลัลอฮฺเกี่ยวกบัวิธกีำรแกปั้ญหำในกำรบม่เพำะมูลฐำนแหง่

ควำมเป็นภรำดรภำพ นั่นคือ “กำรไกลเ่กลี่ยและสรำ้งควำมปรองดอง

กนั” فأصلحوا بني أخويكم “ดงันั้นพวกเจำ้จงไกลเ่กลี่ยและ
สรำ้งควำมปรองดองกนัระหวำ่งสองพี่นอ้ง (ที่ขดัแยง้และบำดหมำง

กนั) ในหมูพ่วกเจำ้” 

3. ค ำสั่งของอลัลอฮฺเกี่ยวกบัขอ้แมห้ลกัส ำหรับควำมส ำเร็จของควำม

พยำยำมทุกอยำ่ง ไมว่ำ่จะอยูใ่นระดบักำรบม่เพำะมูลฐำนแห่งควำม

                                                           

(9 ) สูเรำะฮฺอลัหุญุรอต/10 
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เป็นภรำดรภำพกนัเอง หรือในระดบักำรแกไ้ขปัญหำในชวีิตควำมเป็น

ภรำดรภำพกนักต็ำม ขอ้แมด้งักลำ่วคือ واتقوا اهلل “และพวกเจำ้จง

ย ำเกรงอลัลอฮฺ”. 

4. เรำะฮฺมตัหรือควำมเมตตำจำกอลัลอฮฺนั้นเป็นผลพวงจำกควำม

พยำยำมในกำรบม่เพำะมูลฐำนแหง่ควำมเป็นภรำดรภำพ และจำกกำร

ปฏิบตัิตำมสองค ำสั่งเพ่ือใหม้กีำรอิศลำหฺ(ไกลเ่กลี่ยปรองดองกนั) 

และกำรตกัวำ(ย ำเกรงอลัลอฮฺ) ดว้ยค ำตรัสที่ วำ่ رمحونلعلكم ت  

“หวงัวำ่พวกเจำ้จะไดร้บัควำมเมตตำจำกอลัลอฮฺ” 

       ภรำดรภำพ 

อีมาน       ไกลเ่กลี่ยปรองดองกนั       ความเมตตาจากอลัลอฮฺ 

       ย ำเกรงอลัลอฮฺ   

ดงันั้น พวกเรำจงมำร่วมกนัสรำ้งและฟูมฟกัมูลฐำนแหง่ควำมเป็น

ภรำดรภำพในอสิลำม (อุคุวฺวะฮฺ อิสลำมิยะฮฺ) ในกำรด ำเนินชวีิตของเรำ 

ดว้ยวิธกีำรปลูกฝงัอมีำนกำรศรทัธำที่แทจ้ริง และกำรไกลเ่กลี่ยปรองดอง

กนั(อิศลำหฺ)ที่ วำงอยูบ่นพ้ืนฐำนแห่งควำมย ำเกรงตอ่อลัลอฮฺ(ตกัวำ)

เทำ่นั้น ดว้ยวิธกีำรดงัหลำ่วเทำ่นั้นที่จะท ำใหเ้รำสำมำรถมชีวีิตอยูภ่ำยใต ้

ร่มเงำแหง่ควำมเมตตำของอลัลอฮฺผูเ้ป็นเจำ้แหง่ผูโ้ปรดปรำนทัง้หลำย... 

พึงตระหนักไวว้ำ่ ท ัง้สองค ำสั่งที่วำ่ فأصلحوا  “พวกเจำ้จงไกล่

เกลี่ยและปรองดองกนั" และ واتقوا اهلل  “และพวกเจำ้จงย ำเกรงอลัลอ
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ฮฺ” จะน ำพำสงัคมสูเ่รำะฮฺมตัควำมเมตตำของอลัลอฮฺ ทำงกลบักนั หำก

สงัคมใดหรือกลุม่ชนใดละเลยหรือเพิกเฉยตอ่ค ำสั่งใดค ำสั่งหน่ึงจำกทัง้

สองค ำสัง่ดงักลำ่ว สงัคมหรือกลุม่ชนนั้นกม็กัจะประสบกบักำรสำบแชง่

จำกอลัลอฮฺ อนัน ำไปสู่บ ัน้ปลำยของสงัคมที่ วุน่วำยและแตกสลำยใน

ที่ สุด -ขอควำมคุม้ครองจำกอลัลอฮฺใหแ้ผว้ผ่ำนจำกส่ิงดงักล่ำวดว้ย

เทอญ- 

จงสดบัฟังค ำสั่งของนบีมุหัมมดั ศ็อลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั 

ของเรำที่วำ่ 

 كونوا عباد اهلل إخوانا

ควำมวำ่ “พวกเจำ้ท ัง้หลำยจงเป็นบำ่วของอลัลอฮฺ

ในสภำพที่ เป็นภรำดรภำพกนั” (10) 

 

ดงันั้น จึงเป็นที่ประจกัษ์วำ่ “ควำมเป็นภรำดรภำพกนันั้นเป็น

วิธีกำรภกัดี(อิบำดะฮฺ)ต่ออลัลอฮฺอย่ำงหน่ึง” ยิ่ งกว่ำนั้นกำรภักดี

ตอ่อลัลอฮฺจะไมส่มบูรณ์ในสภำพที่ เพยีบพรอ้ม เวน้แตด่ว้ยวิธีกำรเป็น

ภรำดรภำพกนั 

 
พ่ีนอ้งท่ีรกัของฉนัเพ่ืออลัลอฮฺ... 

                                                           

(10 ) อลับุคอรีย ์6/137, มุสลมิ (2574) 
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ตอนน้ี มำเถิด เรำมำร่วมกนัสงัเกตถึงข ัน้ตอนตำ่งๆของกำรสรำ้ง

ควำมเป็นภรำดรภำพและวิธกีำรปฏิบตัิของทำ่นรสูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุ 

อลยัฮิ วะสลัลมั และบรรดำเศำะหำบะฮฺ เรำะฎิยลัลอฮุ อนัฮุม. 

1.สรา้งความเป็นภราดรภาพ 

ทำ่นเรำะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั เคยกลำ่วแก่

บรรดำเศำะหำบะฮฺของทำ่นในแผนกำรจดัระบบอะมลัอิสลำมีย ์(กำร

ปฏิบตัิกจิกำรอสิลำม)ในระดบักำรกอ่สรำ้งสงัคมอิสลำมหรืออำณำจกัร

(เดำละฮฺ) อิสลำมแห่งหน่ึง หลงัจำกที่ทำ่นไดฮิ้จญเ์รำะฮฺ(อพยพ)สูน่คร

มะดนีะฮฺแลว้ ทำ่นกลำ่ววำ่ 

أخوين، ثم أخذ بيد يلع تآخوا يف اهلل أخوين 
 هذا أيخ: بن أيب طالب، فقال

ควำมวำ่ “พวกเจำ้จงสรำ้งภรำดรภำพกนัเพ่ืออลัลอฮฺ สองคน 

สองคน แลว้ทำ่นกจ็บัมืออลี บิน อบีฏอลิบ พรอ้มกบักลำ่ววำ่ น่ีคือ

ภรำดร(พี่นอ้ง)ของฉัน” (11) 

 
2. สรา้งความรูจ้กัและความสมัพนัธ ์

رسول اهلل  قال: عن يزيد بن نعامة الضيب قال
إذا آخا الرجل الرجل :  صىل اهلل عليه  وسلم

                                                           

(11 ) สเีรำะฮฺนะบะวิยะฮฺ ของอบินุฮิชำม 1/505 



21 
 

فليساهل عن اسمه واسم أبيه وممن هو، فإنه 
 أوصل للمودة

ควำมวำ่ “ยะซดี บิน นุอำมะฮฺอฎัฎอ็บบยีเ์ลำ่วำ่ เรำะสูลุลลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั กลำ่ววำ่ เม่ือชำยคนหน่ึงไดส้รำ้งภรำดร

ภำพ(เพ่ืออลัลอฮฺ)กบัพี่นอ้ง(ร่วมศรัทธำ)ของเขำ ดงันั้นเขำจงถำมไถถึ่ง

ช่ือของเขำ ช่ือของบิดำเขำ และวงศต์ระกูลของเขำ หรือถำมวำ่เขำมำ

จำกใหน เพรำะแทจ้ริง (กำรปฏิบตัิดงักลำ่ว)จะท ำใหเ้กิดสำยใยของควำม

เป็นภรำดรภำพและควำมรูสึ้กผูกพนัที่แน่นแฟ้นยิ่ งขึ้น” (12) 

 
3. มีความอ่อนโยนเอ้ืออาทรกนั 

อลัลอฮฺทรงตรสัเกี่ยวกบัจุดยืนของมุสลิมวำ่ 

ُممد رسول اهلل واذلين آمنوا معه أشداء ىلع 
 الكفار رمحاء بينهم

ควำมวำ่ “มุหมัมดัผูเ้ป็นศำสนทูตของอลัลอฮฺ และ

บรรดำผู(้ศรัทธำ)ที่อยูร่่วมกบัเขำ มทีำ่ททีี่แขง็กรำ้ว

และเด็ดขำดตอ่ผูป้ฏิเสธศรัทธำ(ศตัรูของอลัลอฮฺ) 

และ(ทำงกลบักนั)พวกเขำกลบัมีจิตใจที่ ออ่นโยน

                                                           

(12 ) อตัตริมิซยี ์(2503) : หะสนัเฆำะรีบ 
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พร้อมกบัรักใคร่ผูกพนัระหว่ำงพวก(ประชำชำติ

อสิลำม)เอง” (13) 

 
และทำ่นรสูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั กลำ่ววำ่ 

وَّل خري فيمن َّل يألف ( يألف)املؤمن خري 
 وَّل يؤلف

ควำมวำ่ “ผูศ้รัทธำนั้นเป็นคนที่ด(ีมจีิตใจที่ออ่นโยน

และเมตตำกนั) และไมม่คีวำมดใีดๆในตวัผูท้ี่ (มจีิตใจ

ที่ )ปรำศจำกควำมออ่นโยนเมตตำกนัและไมส่ำมำรถ

ท ำให(้จิตใจของเขำ)เกิดควำมออ่นโยนเมตตำกนั(ใน

หมูผู่ศ้รทัธำ)ได”้ (14) 

 
4. หมัน่ขอดุอาอใ์หแ้ก่กนัและกนั 

อลัลอฮฺทรงตรสัวำ่ 

قال رب اغفر يل وأليخ وأدخلنا يف رمحتك 
 وأنت أرحم الرامحني

                                                           

(13 ) สูเรำะฮฺ อลัฟตัหฺ/29 

(14 ) รำยงำนโดยอะหฺมดั (9187) 
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ควำมวำ่ “(นบมูีสำ อลยัฮิสสลำมได)้ กลำ่ว (วิงวอน

ขอดุอำอต์อ่อลัลอฮฺ) วำ่ โอพ้ระผูอ้ภิบำลของฉัน ได ้

โปรดอภยัโทษตอ่(บำปตำ่งๆของ)ฉัน และตอ่(บำป

ตำ่งๆของ)พี่ชำยฉัน(ฮำรูน) และไดโ้ปรดทรงใหเ้รำ

อยูใ่นกลุม่ชนผูไ้ดร้ับควำมเมตตำเอน็ดูจำกพระองค์

ดว้ยเถิด และพระองคคื์อผูท้ี่ทรงเอน็ดูเมตตำยิ่ งในหมู่

ผูเ้มตตำเอน็ดูท ัง้หลำย” (15)
. 

เรำะสูลุลลอฮฺไดก้ลำ่วแกอุ่มรฺั บิน อลัคอ็ฏฏอบ ขณะที่ เขำจะไป

ท ำอุมเรำะฮฺวำ่ 

 َّل تنسنا من داعئك... يا أيخ
ควำมวำ่ “โอ ้พี่นอ้งของฉัน...จงอยำ่ลืม(ขอดุอำอ ์

ใหก้บั)เรำในดุอำอข์องเจำ้” (16) 

 
ดว้ยเหตุน้ี ชำวสลฟัศอลิหฺรุ่นกอ่น ในขณะที่พวกเขำจบัมือให ้

สลำมทกัทำยกบัมิตรสหำยของพวกเขำ พวกเขำมกัจะกล่ำวดุอำอ ์

ตอ่ไปน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 رب اغفر يل وأليخ هذا

                                                           

(15 ) สูเรำะฮฺอลัอะอฺรอฟ/151 

(16 ) รำยงำนโดยอะหฺมดั 1/29,อตัตริมิซยี ์(3632) :หะสนัเศำะหหฺี 
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ควำมวำ่ “โอ ้องคอ์ภิบำลของฉัน ขอไดโ้ปรดอภยั

โทษตอ่บำปตำ่งๆของฉัน และบำปตำ่งๆของพี่นอ้ง

ของฉันคนน้ี”  

 
พ่ีนอ้งท่ีรกัของฉนัเพ่ืออลัลอฮฺ... 

พึงจ ำไวเ้ถิดวำ่ จิตวิญญำณแหง่ควำมเป็นภรำดรภำพในอิสลำม(อุ

คุววฺะฮฺ อสิลำมิยะฮฺ)นั้น คือ “มคีวำมรักควำมผูกพนัเพ่ืออลัลอฮฺ” หำก

ปรำศจำก “ควำมรกัควำมผูกพนั” ควำมเป็นภรำดรภำพ(อุคุววะฮฺ) กจ็ะ

ดบัมอด และ “ควำมรักควำมผูกพนั” ดงักลำ่วตอ้งมกีำรปฏิสมัพนัธก์นั 

“เพ่ืออลัลอฮฺ” เสมอ จึงจะเกิดสจัธรรมแห่งควำมเป็นภรำดรภำพใน

อสิลำมขึ้น 

อนัส เล่ำว่ำ “ขณะที่ เศำะหำบะฮฺคนหน่ึงไดน้ั่ งอยู ่ก ับนบ ี

ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั กไ็ดม้ชีำยคนหน่ึงเดินผำ่นมำ ดงันั้นเขำจึง

กลำ่วขึ้นวำ่ “โอท้ำ่นเรำะสูลุลลอฮฺ แทจ้ริงฉันรักผูช้ำยคนนั้น” เรำะสู

ลุลลอฮฺกลำ่วแกเ่ขำวำ่ “ทำ่นไดบ้อกเขำแลว้หรือยงั(วำ่รักเขำ)?”  เขำ

ตอบวำ่ “เปลำ่” รสูลุลลอฮฺจึงกลำ่วขึ้นวำ่ “จงไปบอกเขำสิ(วำ่เจำ้รัก

เขำ)” ดงันั้นเขำจึงวิ่ งไปหำชำยคนนั้นแลว้กลำ่วแกเ่ขำวำ่ “แทจ้ริงฉัน
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ชอบเจำ้เพ่ืออลัลอฮฺ” ชำยคนนั้นกลำ่วตอบวำ่ “ขอให ้–อลัลอฮฺ- ผูท้ี่

ท  ำใหท้ำ่นรกัฉันเพ่ือพระองคท์รงรกัทำ่นดว้ยเถิด” (17) 

ดงันั้น จงพยำยำมหลกีหำ่งทุกสำเหตุที่ท ำให ้“ควำมรักเพ่ืออลัลอ

ฮฺ” ดงักลำ่วออ่นลำ้และดบัมอดลง อำทิเชน่ กำรต ำหนิติเตยีนกนั กำร

นินทำวำ่รำ้ยกนั และกำรอจิฉำริษยำกนั ทำงกลบักนัเรำตอ้งพยำยำมฟูม

ฟกัและปลูกฝงัควำมรูสึ้กรักเพ่ืออลัลอฮฺตอ่พี่นอ้งของเรำใหง้อกเงยและ

สมบูรณ์ขึ้นในหวัใจของเรำทุกๆคน ดว้ยมำรยำทแห่งควำมเป็นภรำดร

ภำพในอสิลำมตำ่งๆ อำทิเชน่ 

1. สรำ้งควำมรูจ้กัทกัทำยกนัดว้ยควำมจริงใจเพ่ืออลัลอฮฺ 

2. สรำ้งควำมรกัใคร่ผูพ้นักนัเพ่ืออลัลอฮฺ 

3. ใหค้วำมเคำรพตอ่กนั ช ัง่ใจกนัและออ่นโยนตอ่กนั 

4. ใหค้วำมชว่ยเหลือกนัดว้ยจิตใจที่ เป่ียมดว้ยควำมเสียสละ และ

ปกป้องสถำนภำพของพี่นอ้ง ท ัง้บนโลกน้ีและโลกอำคิเรำะฮฺ. 

5. ใหส้ลำมตอ่กนั สง่ยิ้มใหแ้กก่นัและออ่นนอ้มถอ่มตนเสมอ 

6. ไปมำหำสูแ่ละเยี่ยมเยยีนกนั โดยเฉพำะ ยำมเจบ็ไขแ้ละประสบภยั 

พรอ้มกบัเช้ือเชญิร่วมงำนพบปะเพ่ือสรำ้งควำมเป็นภรำดรภำพและ

ควำมรกั 

                                                           

(17 ) เศำะหหฺี อบูดำวูด 5125 
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7. ถำมไถ่ทุกขสุ์ขกนัและกล่ำวชมเชยต่อควำมดีของกนัและกนั 

โดยเฉพำะยำมที่ อยูต่อ่หนำ้พี่น้องคนอ่ืนๆ ถึงแมว้ำ่จะขมขื่ นสกั

เพยีงใดกต็ำม 

8. ใหอ้ภยัแกก่นัในทุกส่ิงที่ไดพ้ลำดพลัง้และเลยเถิด พรอ้มกบัพยำยำม

ปกปิดดว้ยหวัใจที่ เป่ียมดว้ยควำมจริงใจ(อคิลำศ) 

9. ขอดุอำอใ์หแ้กก่นัดว้ยกำรขอใหอ้ลัลอฮฺทรงอภยัโทษตอ่บำปตำ่งๆ

ของพี่นอ้งและขอใหพ้ระองคท์รงประทำนควำมดแีละทำงน ำแกเ่ขำ 

พรอ้มกบัปกป้องเขำจำกอนัตรำยและควำมหลงผิด ไมว่ำ่ขณะที่ เขำ

ยงัมชีวีิตอยูห่รือหลงัจำกที่ เขำไดจ้บชวีิตไปแลว้ 

10. มอบของก ำนัล(ฮะดิยะฮฺ)ที่ เป็นประโยชน์ จำกใจสูใ่จใหแ้กก่นัดว้ย

จิตใจที่บริสุทธ์ิ ถึงแมว้ำ่คุณคำ่ของมนัจะมเีพยีงนอ้ยนิดในสำยตำ

ภำยนอกกต็ำม 

11. ใหค้ ำตกัเตือนแกก่นั และสั่งเสียกนัดว้ยกำรย ำเกรงตอ่อลัลอฮฺ

และยึดมัน่กบัหลกัค ำสอนของพระองคแ์ละสุนนะฮฺของทำ่นเรำะ

สูลุลลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮุ อลยัฮิ วะสลัลมั พรอ้มกบัรักใคร่พี่นอ้ง

มุสลิมทุกคน 

12. เช่ือมสมัพนัธก์นัอยำ่งตอ่เน่ือง ระหวำ่งพี่นอ้งผูศ้รทัธำ 

13. มเีจตคติที่ดตีอ่พี่นอ้งมุสลิมผูร่้วมศรทัธำ 

14. ใหค้วำมชว่ยเหลือและปกป้องซ่ึงกนัและกนั 
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พ่ีนอ้งท่ีรกัของฉนัเพ่ืออลัลอฮฺ... 

สุดทำ้ยน้ี...ในกำรพบปะในครัง้น้ี เรำมำร่วมกนัแสวงหำควำมโปรด

ปรำนและรักใคร่จำกอลัลอฮฺเถิด โดยอำศยัควำมเป็นภรำดรภำพเพ่ือ

อลัลอฮฺของเรำ ดว้ยกำรปฏิบตัิตำมจุดประสงคข์องหะดษีกุดสยีท์ี่กลำ่ว

วำ่ 

حقت ُمبيت لذلين يزتاورون : إن اهلل تعاىل يقول
،  من أجيل، حقت ُمبيت لذلين يتحابون من أجيل

ن أجيل، حقت حقت ُمبيت لذلين يتباذلون م
 ُمبيت لذلين يتنارصون من أجيل

ควำมวำ่ “แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงตรัสวำ่ “ควำมรักของ

ฉันไดเ้กิดขึ้ นส ำหรับผูท้ี่ เยี่ ยมเยียนกนัเพ่ือฉัน...

ควำมรักของฉันไดเ้กิดข้ึนส ำหรับผูท้ี่ รักใคร่ซ่ึงกนั

และกนัเพ่ือฉัน...ควำมรกัของฉันไดเ้กิดขึ้นส ำหรับผู ้

ที่ ใหค้วำมชว่ยเหลือกนัเพ่ือฉัน...ควำมรักของฉันได ้

เกิดขึ้นส ำหรับผูท้ี่ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผก่นัเพ่ือฉัน...ควำม

รกัของฉันไดเ้กดิขึ้นส ำหรบัผูท้ี่ ใหค้วำมชว่ยเหลือกนั

เพ่ือฉัน” (18)
. 

 
                                                           

(18 ) เศำะหหฺี อบูดำวูด 5125 
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หวงัวำ่กำรพบปะกนัของเรำในไมก่ี่หนำ้กระดำษของหนังสือเลก็ๆ

เลม่น้ี อลัลอฮฺทรงบนัดำลใหเ้กิดควำมรูสึ้กอยำกเปิดใจเพ่ือใหเ้รำทุกคน

ร่วมกนัสำนต่อสู่ควำมพยำยำมที่ จะบม่เพำะควำมเป็นภรำดรภำพใน

อิสลำม(อุคุวฺวะฮฺ อิสลำมิยะฮฺ) ใหเ้กิดขึ้นในโลกแห่งควำมเป็นจริงของ

เรำบรรดำชนผูศ้รัทธำ ดว้ยวิธกีำรและแนวทำงที่พระองคท์รงสอนไวแ้ละ

ไดถู้กปฏิบตัิเป็นแบบอยำ่งที่ดยีิ่ งโดยเรำะสูลุลลอฮฺศ็อลลลัลอฮุ อลยัฮิ 

วะสลัลมั ณ เวลำนั้นเองพวกเรำทุกคนจะไดใ้ชช้วีิตร่วมกนัภำยใตร่้มเงำ

แหง่ควำมโปรดปรำนของอลัลอฮฺดว้ยจิตใจที่ เป่ียมลน้ดว้ยควำมพึงพอใจ

และควำมดใีจ ... 

อำมนี ยำร็อบบลัอำละมนี 

 
فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهلل إن 

ىلع نبينا ُممد وىلع آهل وصىل اهلل  اهلل بصري بالعباد
وصحبه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

 .وسالم ىلع املرسلني واحلمد هلل رب العاملني


