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เยาวชนมุสลมิ... 
ความหวงัของประชาชาติอสิลาม 
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ความจาํเปนของประชาชาต ิ
ในการปลกูฝงสัง่สอน 
และยกระดบัคณุภาพเยาวชนหนุมสาว 
 
หลงัจากการล่มสลายของอาณาจกัรคลิาฟะฮฺอุษมานี
ยะฮฺ(ออตโตมนั)แลว้ ประเทศครสิตท์ี.ไดว้างแผนและ
พยายามลม้ระบบคลิาฟะฮฺดงักล่าวทั 2งหลาย ประเทศ
ตะวนัตกต่างกค็ดิว่าศาสนาอสิลามนั 2นไดจ้บสิ2นแลว้ 
และมสุลมิจะไมม่วีนัลุกขึ2นมายนืหยดัไดต่้อไปอกี 
 
ซึ.งแทจ้รงิแลว้ความพยายามของพวกเขานั 2นยาวนาน
มากกว่าหนึ.งศตวรรษ  โดยเริ.มจากการล่าอาณานิคม
ของฝรั .งเศสต่อประเทศอยีปิต ์และจบลงดว้ยการ
ประชุม “โลซาน” อนัเป็นการประชุมที.ประเทศ
มหาอํานาจไดบ้งัคบัใหย้กเลกิระบบคลิาฟะฮฺซึ.งเป็น
ขอ้แมใ้นการรบัรองอสิรภาพของประเทศตุรก ี
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หลงัจากที.ตุรกถีูกทาํลายลา้งโดยสงครามที.ถูก
วางแผนมาเพื.อขดัขวางการเป็นมหาอํานาจของตุรก ี
 
ประเทศครสิตไ์ซออนิสตเ์หล่านี2ไมไ่ดเ้พยีงแค่ทําลาย
ระบบการเมอืง(ซึ.งหมายถงึการไมม่อีํานาจรฐัที.คอย
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาตอิสิลามแลว้)เท่านั 2น 
แต่ยงัไดพ้ยายามทําลายศรทัธาและความเป็น
อนัหนึ.งอนัเดยีวกนัของมสุลมิทั .วทุกมมุโลกที.อยู่
ภายใตศ้าสนาอนัเดยีวกนั กบิลตัและอบิาดะฮฺอนั
เดยีวกนั ดว้ยการสรา้งระบบใหมภ่ายใตแ้นวคดิ
ความเจรญิและความทนัสมยัใหก้บัมสุลมิ (ระบบ
แบ่งแยกอาณาจกัรออกจากศาสนจกัรหรอืเซอรค์วิ
ล่า) ซึ.งระบบนี2ทาํใหม้สุลมิคดิว่าพวกเขาไดย้ดึมั .นใน
ศาสนาที.ถูกตอ้งแลว้ จนกระทั .งแนวคดินี2ไดแ้บ่งแยก
ศาสนาออกจากการปกครองและเศรษฐกจิ และจาํกดั
ศาสนาใหเ้ป็นเพยีงเรื.องของการทําอบิาดะฮฺ อกีทั 2ง
ยงัหนัเหมสุลมิออกจากการใหค้วามสาํคญักบัดา้น
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อื.นๆของศาสนา เช่น มอุามะลาต(การปฏบิตัซิึ.งกนั
และกนั) จนีายาต(ระบบการลงโทษ) การเมอืงและ
อื.นๆ 
 
หลงัจากการล่มสลายดา้นการเมอืงการปกครอง ตาม
ดว้ยการล่มสลายทางดา้นความศรทัธา(อะกดีะฮฺ) 
จรรยามารยาท รวมไปถงึแนวคดิและสงัคม ซึ.งเป็นที.
ประจกัษ์อยา่งชดัเจนแลว้ว่า ดงักล่าวนี2เป็นแผนการ
ของกลุ่มมหาอํานาจในการที.จะทาํใหส้งัคมมสุลมิมี
แบบแผนตามอย่างตะวนัตกในทุกๆดา้น 
 
ไมเ่พยีงเท่านั 2น แผนการดงักล่าวยงัไดพ้ยายาม
เผยแพรแ่ละชกัจงูมสุลมิในประเทศอสิลามใหน้บัถอื
ศาสนาครสิต ์ซึ.งการเผยแพรศ่าสนาครสิตด์งักล่าว
เป็นแผนอนัสกปรกเลวรา้ยคลา้ยกบัแผนการล่า
อาณานิคม ซึ.งสองสิ.งนี2(การเผยแพรค่รสิตแ์ละการล่า
อาณานิคม)เปรยีบเสมอืนเป็นสิ.งเดยีวกนั 
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และที.ใกลเ้คยีงกบัแผนในการเผยแพรศ่าสนาครสิต์
ดงักล่าวคอื ประเทศมหาอํานาจเหล่านี2ยงัมแีผนการ
ดา้นวฒันธรรมในการดงึดดูสมองและแนวคดิของ
มสุลมิ โดยการเปลี.ยนแปลงแนวคดิใหห้นัเหไปจาก
หลกัการอนับรสิุทธิ B(นั .นคอือลักุรอ่านและซุนนะฮฺของ
ท่านศาสดา) จนเกดิแนวการศกึษาบรูพาคด ี(นั .นคอื
การศกึษาวฒันธรรมชาวตะวนัออกหรอือสิลาม โดย
ชาวตะวนัตก) ซึ.งไดแ้พรห่ลายในมหาวทิยาลยัของ
ประเทศอสิลามเป็นอยา่งมาก ทั 2งในดา้นผูศ้กึษาเอง
และการวจิยัต่างๆ  นอกจากนี2แนวคดินี2ยงัไดถู้กยก
สถานะขึ2นในแวดวงการแนะแนวทางวชิาการในทวปี
ต่างๆ จนกลายเป็นสิ.งที.ควบคุมและอยูเ่หนือแนวคดิ
อสิลามที.ถูกตอ้ง 
 
และดว้ยสามสิ.งนี2(การล่าอาณานิคม,การเผยแพร่
ศาสนาครสิต ์และแนวคดิบรูพาคดศีกึษา) ทาํให้
ประเทศอสิลามตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารยดึครองโดย
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ประเทศมหาอํานาจเหล่านี2 ทั 2งทางดา้นการเมอืงการ
ปกครอง ดา้นความศรทัธา(อะกดีะฮฺ) และดา้น
ลกัษณะแนวคดิ 
 
แนวคดิกุฟรฺ(การปฎเิสธศรทัธาต่ออลัลอฮฺ)ไดแ้ผ่
ขยายอยา่งเชดิหน้าชตูาและเปิดเผย นอกจากนี2ยงัใช้
การหลอกลวงและกลอุบายต่างๆ ไปทั .วทุกมุมโลก 
โดยใชอ้ํานาจบารมอีนัเป็นที.เกรงกลวัของมสุลมิทั .ว
โลก หรอืแมแ้ต่ใชบุ้คคลสาํคญัของสงัคมมสุลมิในการ
หลอกล่อมสุลมิว่าผูท้ี.ดาํเนินการหลอกลวงและวางกล
อุบายต่างๆนั 2น แทจ้รงิแลว้เป็นฝีมอืของผูนํ้ามสุลมิ
เอง เพื.อที.จะทาํใหก้ารต่อตา้นนั 2นเบาบางลง และทํา
ใหแ้ผนการของพวกเขาดําเนินไปโดยปราศจากการ
ขดัขวางหรอืการเผชญิหน้าใดๆ จากมสุลมิ 
 
เมื.อใดที.ประชาชาตไิดพ้ยายามลุกขึ2นต่อสูเ้พื.อที.จะ
ต่อตา้นการล่าอาณานิคม อนัเป็นสาเหตุของความ
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เสยีหายทางเศรษฐกจิ และความตกตํ.าทางสงัคมและ
การเมอืงนั 2น ประเทศล่าอาณานิคมเหล่านี2กส็ามารถ
ที.จะควบคุมและหยดุยั 2งการเคลื.อนไหวนั 2นๆได ้จน
ทาํใหไ้ม่มกีารลุกฮอืใดๆเกดิขึ2น เวน้แต่จะถูกสยบ
หรอืถูกทาํลายภายใตก้ารกดดนัของมหาอํานาจ
ดงักล่าว 
 
จนทําใหป้ระเทศอสิลามต่างๆ ตอ้งยอมแพแ้ละยอม
อ่อนขอ้ต่อประเทศเหล่านั 2นดว้ยรปูแบบใหม ่อนั
ไดแ้ก่การอยู่ภายใตม้า่นกฎหมายระหว่างประเทศ 
เช่นประชาคมโลก ตลอดจนสหประชาชาตแิละคณะ
มนตรคีวามมั .นคง ซึ.งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
ประเทศสมาชกิถาวรเพยีงไมก่ี.ประเทศ (สหรฐั
อเมรกิา,รสัเซยี,ฝรั .งเศส,องักฤษ และจนี) 
 
สภาพหรอืสถานการณ์หลงัจากการล่าอาณานิคมนั 2น
ไมไ่ดแ้ตกต่างกบัสถานการณ์ก่อน และหลงัจากที.
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ประเทศอสิลามต่างๆไดเ้อกราช ยิ.งไปกว่านั 2น
ประเทศอสิลามสมยัการล่าอาณานิคมนั 2นยงัพอที.จะมี
อสิรภาพเป็นของตวัเอง แต่หลงัจากสิ2นสุดสมยัการ
ล่าอาณานิคมแลว้ประเทศอสิลามกลบัอยู่ภายใต้
แนวคดิอะกดีะฮฺและลอกเลยีนการกระทาํ รวมทั 2งการ
ดาํเนินชวีติ หรอืแมแ้ต่จรรยามารยาทและค่านิยม
ของผูอ้ื.น 
 
สถานการณ์เช่นนี2เป็นที.น่าเศรา้สาํหรบัผูท้ี.มคีวาม
หวงแหนต่อประชาชาต ิแต่กลบัเป็นที.น่ายนิดสีําหรบั
ผูท้ี.ชอบเลยีนแบบผูอ้ื.น จนกระทั .งคนเหล่านั 2นได้
ประกาศตวัและแสดงธาตุแทข้องพวกเขานั .นคอื การ
เป็นมุนาฟิกที.รา้ยกาจหรอืแมก้ระทั .งการปฏเิสธ
ศรทัธาอยา่งสิ2นเชงิ นอกจากนี2ศาสนาอสิลามยงัถูก
การต่อตา้นจากผูนํ้าประเทศมสุลมิเหล่านั 2น แต่มไิด้
ถูกต่อตา้นจากประเทศจกัรวรรดนิิยมอื.นๆ  
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นอกจากนี2พวกมุนาฟิกเหล่านั 2นกไ็ดเ้กบ็เกี.ยวทาํลาย
ส่วนที.ยงัพอหลงเหลอือยูข่องศาสนา จนมนุษยชาติ
คดิว่าอสิลามนั 2นกําลงัจะตาย แมก้ระทั .งเมื.อเดนิอยูใ่น
เมอืงใหญ่ของประเทศมสุลมิกไ็มเ่หน็ความแตกต่าง
ของเมอืงมสุลมิกบัเมอืงกาฟิร 
 
ภายใตส้ถานการณ์อนัแสนเจบ็ปวดและหมอกควนั
อนัหนาทบึที.กําลงัแพรก่ระจายไปทั .วทุกสถานที. 
และภายใตค้วามมดืมดินี2 ยงัมแีสงสลวัๆ ซึ.ง
มนุษยชาตคิดิว่ามนัเป็นแสงของดาวดวงเลก็ๆที.อยู่
ไกลโพน้จนไมส่ามารถส่องสว่างแก่โลกนี2ได ้ทว่าแสง
นี2กลบัใหญ่ขึ2นๆ จนเป็นแสงอนัสมบูรณ์ นั .นคอืแสง
สว่างอนัเจดิจา้ของอสิลามซึ.งไดห้วนกลบัมาในภาวะ
ที.มกีารปฏเิสธ(กุฟรฺ)และการฝา่ฝืนหลกัการอสิลาม
อยา่งแพรห่ลาย  เพื.อเตอืนมนุษยชาตวิ่าแสงสว่าง
ของเอกองคอ์ลัลอฮฺนั 2นจะยงัคงอยูต่่อไปกบัพระดํารสั
ของพระองคท์ี.ว่า 
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ความว่า - และอลัลอฮฺจะไม่ทรงยนิยอมนอกจากจะ
แพรใ่หแ้สงสว่างของพระองคบ์รบิรูณ์ถงึแมว้่าพวก
ปฏเิสธศรทัธาจะชงิชงักต็าม (ซเูราะฮฺ อตัเตาบะฮฺ F:HI) 
 

เสยีงตะโกนตกัเตอืนดงัขึ2นจากทุกๆส่วนของโลก ตั 2ง 
แต่กะอฺบะฮฺแห่งนครมกักะฮฺ  มหาวทิยาลยัอลัอซัฮรั 
ตลอดจนทุกประเทศอสิลามที.มเีสยีงอะซาน 
แมก้ระทั .งหอคอยโบสถค์รสิตใ์นยโุรปและอเมรกิา
(หลงัจากที.โบสถเ์หล่านั 2น ไดถู้กทอดทิ2งจนถูก
เปลี.ยนเป็นมสัยดิแทน) 
 

นั .นคอืแสงสว่างแห่งอสิลามที.สว่างเจดิจา้ซึ.งเกดิขึ2น
โดยไม่มใีครรูว้่าเริ.มตน้เมื.อใด แต่เมื.อมนัส่องแสง
สว่างแลว้กไ็มม่อีํานาจใดจะสกดักั 2นหรอืขดัขวางการ
แพรก่ระจายของมนัได ้มนัเปรยีบเสมอืนกบัการสร่าง
ของประชาชาตอิสิลามจากความเมามายหลาย
ทศวรรษ หรอืเปรยีบเสมอืนการฟื2นจากการหลบัใหล
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มาเป็นเวลาหลายปี และเสมอืนการรูส้กึตวัจากการ
เผลอไผลเป็นเวลานาน 
 

แต่กระนั 2นมนักเ็ป็นการตื.นตวัที.มาพรอ้มกบัความ
โกรธ เป็นการกลบัมาพรอ้มกบัการปฏวิตัแิละการคบื
คลานไปขา้งหน้าอย่างไมห่ยดุยั 2ง จนกระทั .งวนันี2การ
กลบัมาในครั 2ง นี2ไดท้าํใหโ้ลกแปลกใจและปลุก
ประชาชาตใิหฟื้2นขึ2นจากความตาย บรรดาคนหนุ่ม
สาว คนชรา เยาวชน สตรขีองประชาชาตต่ิางก็
ตื.นตวัและลุกขึ2นสูเ้พื.อสนบัสนุนการกลบัมาดงักล่าว 
ดว้ยความสามารถที.มอียูข่องแต่ละคน มนัเป็นการ
ตื.นตวัของประชาชาตโิดยรวมที.แมแ้ต่บรรดาผูห้ยิ.ง
ยโสทั 2งหลายตอ้ง น้อมรบั และมนัไดก้ลายเป็นความ
จรงิที.ไม่มใีครสามารถปฏเิสธไดน้อกจากผูด้ื2อร ั 2นเท่า 
นั 2น สมดงัที.พระองคไ์ดต้รสัว่า 

 َ& ـَه ُموِهُن َكْيِد اْلَ
ِفِر'! ن� الل�
َ
نفال: َوأ ﴾١٨﴿ا�   

ความว่า - และแทจ้รงินั 2นคอืผูท้ี.ทาํใหอุ้บายของพวก
ปฏเิสธศรทัธาอ่อนแอลง 
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ความสาํเรจ็และความลมเหลว 
 
แทจ้รงิแลว้การตื.นตวัของเยาวชนอสิลามไดเ้กดิขึ2น
ท่ามกลางสถานการณ์ที.ประชาตอิสิลามตอ้งตกเป็น
เบี2ยล่างของมหาอํานาจอื.นนั 2น เป็นผลจากสมยัการ
ล่าอาณานิคมของบรรดาจกัรวรรดนิิยม จงึทาํให้
บรรดานกัคดินกัวางแผนของอสิลามไดพ้ยายาม
คน้หาสิ.งที.เปรยีบเสมอืนแนวทางหรอืแบบอยา่งใน
การปฏบิตั ิ
 
ทั 2งนี2เราไมส่ามารถปฏเิสธไดว้่า ในหมูผู่ท้ ี.อยูใ่นการ
ตื.นตวัครั 2งนี2มผีูแ้ปลกปลอม ผูฉ้วยโอกาส ผูท้ี.เอาแต่
ได ้หรอืแมแ้ต่พวกทรยศ ตลบตะแลง หลอกลวง
รวมอยูด่ว้ย และในขณะเดยีวกนักย็งัมกีลุ่มที.มี
ความอคิลาศ(บรสิุทธิ Bใจ)ที.ต้องการความช่วยเหลอื 
แต่ถูกหลอกลวงดว้ยกลอุบายของศตัร ูจงึเดนิผดิทาํ
ใหห้ลงทางและประสบกบัอุปสรรคต่างๆในภายหลงั  
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เพื.อมใิหเ้ป็นที.เขา้ใจคลาดเคลื.อน เราจะตอ้งตระหนกั
และไมส่ามารถปฏเิสธไดว้่า “การตื.นตวั” ที.กล่าวมานี2
ไดป้ระสบกบัความสาํเรจ็อย่างต่อเนื.องและไดร้บัชยั
ชนะอย่างมากมาย จนสามารถที.จะคบืคลานไปยงัทุก
ที.ดว้ยความเขม้แขง็ อนัแสดงถงึการตอบรบัที.ดจีาก
บุคคลทั .วไป 
 
แมแ้ต่ในปจัจุบนัที.แนวความคดิตะวนัตกและศาสนา
ครสิตท์ี.เป็นศาสนาของคนส่วน ใหญ่นั 2น อสิลามกไ็ด้
เขา้ไปครอบครองจติใจและสามารถชนะใจคนหลายๆ
คน ประชาชาตอิสิลามทั 2งมวลกําลงัเรยีกรอ้ง  
ต่างคนต่างกเ็รยีกรอ้งตามความสามารถของตวัเองที.
มอียู ่ทั 2งโดยเปิดเผยและไมเ่ปิดเผยใหก้ลบัไปสู่
ศาสนาของอลัลอฮนั .นคอืศาสนาที.แท ้จรงิ 
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เยาวชนหนุมสาวมสุลมิ 
กาํลงัดาํเนนิชวีติไปในทศิทางใด?  

 

เราสามารถที.จะระบุภยนัตรายหลากหลายที.กําลงั
คุกคามเยาวชนหนุ่มสาวมสุลมิในยคุปจัจบุนั 
ซึ.งอนัตรายเหล่านี2เพยีงพอที.จะทาํใหพ้วกเขาหนัเห
ออกจากศาสนาและหลกัอะกดีะฮฺที.ถูกตอ้ง และยงั
บงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งละทิ2งขอ้ปฏบิตัต่ิางๆของ
ศาสนาอกีดว้ย 
 
แต่สิ.งที.เป็นภยนัตรายรา้ยแรงที.สุดคอืการคบืคลาน
เขา้มาของแนวความคดิซึ.งแฝงมาในรปูของความ
สวยงามอนัฉาบฉวยและความสุขอนัจอมปลอมของ
โลกดุนยา แนวความคดินี2ยงัไดแ้ฝงความคดิและ
ความเชื.อหรอืหลกัศรทัธาผดิๆ และไดพ้ยายามดงึดดู
ผูค้นทลีะนิดๆ ดว้ยการใชค้วามสวยงามและความสุข
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อนัจอมปลอมของโลกดุนยา จนตกเป็นตวัประกนั
หรอืทาสของแนวความคดินี2... 
 

แนวความคดินี2กค็อืสิ.งที.เราเรยีกว่า แนวความคิด
การทาํให้เป็นตะวนัตกหรือตฆัรีบ (التغريب) 
ในความหมายโดยรวมนั .นเอง...หรอืที.เราเรยีกว่า
สงครามอารยธรรมทางความคดิที.ตะวนัตกได้
พยายามเผยแพรไ่ปทุกหนแห่งในโลกมสุลมิ ซึ.ง
สงครามนี2ไมม่อีาวุธยุทโธปกรณ์ที.เป็นรถถงั ปืนใหญ่ 
แต่ใชแ้นวการดําเนินชวีติแบบตะวนัตกเป็นอาวุธ  
 

โดยเฉพาะมุมมองของโลกตะวนัตกต่อการมชีวีติต่อ
สรรพสิ.งต่างๆ ไมว่่าจะเป็นรปูแบบการดํารงชวีติ 
ภาพยนตร ์ ศลิปะ วรรณคด ีจรยิธรรม ปรชัญา 
วทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและทุกสิ.งทุกอย่างที.
เกี.ยวขอ้งกบัการดาํรงชวีติบนโลกดุนยา...นั .นคอื 
“การทาํให้ทุกสิ งทุกอย่างในการดาํเนินชีวิตเป็น
รปูแบบของตะวนัตก”  
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เป็นเรื.องปกตธิรรมดาว่าคนที.หลงกลและตกเป็น
เหยื.ออนัดบัแรกๆของสงครามนี2กค็อื เยาวชนคน
หนุ่มสาวที.ไม่มอีะกดีะฮฺที.เขม้แขง็ และไม่มป้ีอม
ปราการ คอืหลกัศรทัธาที.ถูกตอ้งในการปกป้อง
ตวัเอง จงึถูกชกัจงูดว้ยสิ.งสวยงามจอมปลอมของ
วฒันธรรมตะวนัตก ทําใหต้กอยูใ่นการมอมเมาของ
มนั ถูกดงึดดูดว้ยสิ.งมหศัจรรยแ์ละความเจรญิทาง
เทคโนโลยขีองมนั 

ความจรงิแลว้แนวความคดิเลยีนแบบตะวนัตกนี2เป็น
อนัตรายต่อประชาชาตอิสิลาม ตลอดประวตัศิาสตรท์ี.
ผ่านมา เพราะสงครามชนิดนี2ไม่มศีตัรเูป็นกําลงั
ทหาร ไมใ่ชร้ะเบดิหรอืรถถงัในการทาํสงคราม และ
ไมใ่ชว้ธิกีารยดึครองดนิแดนหรอืควบคุมน่านนํ2า แต่
กลบัใชว้ธิทีี.นุ่มนวลในการยดึครองหวัใจของมสุลมิ 
จนสามารถที.จะหลอกลวงประชาชาตอิสิลามโดยมิ
ตอ้งเสยีเลอืดแมแ้ต่หยดเดยีว และยงัใชพ้ี.น้องมสุลมิ
ดว้ยกนัเองเป็นเครื.องมอืจนทาํใหก้ลอุบายของตะวนั- 
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ตกมคีวามโอหงัและยากที.จะถูกขดัขวาง ทําใหเ้รื.อง
กุฟรฺนั 2นถูกเสรมิเตมิแต่งดว้ยคาํพดูที.สวยงามและ
อาจจะถูกเชญิชวนไปสู่กุฟรฺโดยคนชื.อ อะหมดั หรอื 
มฮุมัมดั หรอืคนที.ใส่หมวกกาปีเยาะฮฺถอืตสัเบยีะหฺก็
เป็นได ้

อาจารยอ์นัวรั อลัจนุด ี(أنور الجندي) ซึ.งเป็นนกัเผย
แผ่ศาสนาที.มชีื.อเสยีงไดก้ล่าวว่า  

“ประสบการณ์ ไดส้อนเราว่าบรรดาผูท้ี.
ลอกเลยีนแบบประชาชาตอิื.นนั 2นพวกเขามกัจะ
เป็นประตู หรอืทางเขา้ใหศ้ตัรไูดเ้ขา้มา และหวั
สมอง(ความนึกคดิ)ของพวกเขาจะเป็นศูนยร์วม
ยาพษิต่างๆ เพราะพวกเขาไดใ้หค้วามยิ.งใหญ่
และใหค้วามสาํคญักบัคนที.พวกเขา
ลอกเลยีนแบบมา และพวกเขาจะกลายเป็น
กองทพัส่วนหน้าของศตัร ูและเป็นตน้ทางใหศ้ตัรู
ไดเ้ขา้มาทําลายศาสนาจนกระทั .งไดร้บัชยัชนะ
และมอีํานาจบารม”ี  (1) 
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(1) หนงัสอื “สิ.งที.เป็นขอ้คลุมเครอืและขอ้บกพร่อง
ที.พบไดบ้่อยในแนวคดิอสิลาม” อนัวาร ์อลัMุนด ี
หน้า224 โดยคดัลอกจากบทความเรื.อง “มุสลมิและ
ปญัหาความอ่อนแอทางจติใจ” โดย อบัดุลลอฮฺ อลั 
ซะบานะฮฺ 

เชคมฮุมัมดั อลัฆอฎร-์-ขออลัลอฮฺทรงเมตตาท่าน- 
อดตีเชคอลัอซัฮรัไดเ้คยกล่าว (الشيخ محمد الخرض)
ว่า 

“ประสบการณ์ ที.ผ่านมาไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี.หนั
เหจากหลกัการที.เที.ยงตรงนั 2น เมื.อใดที.เขามี
ตําแหน่งมอีํานาจบารม ีเขาจะสรา้งฟิตนะฮฺ(ความ
วุ่นวาย)ในศาสนาใหเ้กดิขึ2นกบัประชาชาต ิและจะ
ฝา่ฝืนสิ.งที.เป็นขอ้หา้มของศาสนา และจะไมม่ี
ความจรงิใจในการแกไ้ขปญัหาของประชาชาต ิ
และเหล่าผูศ้รทัธาจะถูกอธรรม ถูกขม่เหงรงัแก
จากเขา แต่พวกที.ตามอารมณ์ใฝต่ํ.านั 2นจะไดร้บั
การช่วยเหลอือย่างดจีากเขา และเขากจ็ะ



26 
 

กลายเป็นคนเชญิชวนใหผู้ค้นหนัเหออกจาก
ศาสนา ทําใหส้ิ.งดงีามและความเป็นห่วงต่อ
ศาสนาและสทิธขิองประชาชาตติอ้งถูกทาํลายไป 
คงเหลอืไวเ้พยีงเชอืกแห่งความสามคัคขีอง
ประชาชาตทิี.ถูกตดัเป็นชิ2นๆ”  (2) 

(2)  “สารแห่งการบรูณาการ” 101/1 
คดัลอกจากหนงัสอืขา้งตน้  
 

ใช่...นี คือสภาพเยาวชน 
คนหนุ่มสาวของประชาชาติในยคุปัจจบุนันี, ... 

นอกจากฟิตนะฮฺทางศาสนาที.เหน็ไดช้ดัเจนแลว้ยงัมี
ฟิตนะฮฺอื.นๆที.จะนําเยาวชนคนหนุ่มสาวไปสู่
แนวความคดิที.ผดิเพี2ยน ซึ.งดภูายนอกอาจจะเหมอืน
แนวความคดิที.เหน็อกเหน็ใจศาสนา แต่ความจรงิ
แลว้มนักลบัเป็นแนวความคดิของศตัร ู
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และสิ.งที.เราไดเ้หน็กบัตาในสงัคมมสุลมิเรานั 2นคอืการ
ถูกพดัพาไปโดยแนวความคดิตะวนัตก หรอืเรา
สามารถเรยีกไดว้่าเป็นแนวความคดิแบบครสิต ์
เพราะแทจ้รงิแลว้แนวความคดิตะวนัตกนั 2นกค็อื
แนวความคดิที.สวมใส่สิ.งที.เป็นมรดกจากศาสนา
ครสิตน์ั .นเอง 

ความจรงิแลว้เราคดิว่าแนวความคดิดงักล่าวจะ
เกดิขึ2นเฉพาะกบัคนธรรมดาที.ไม่มคีวามรู-้
ความสามารถในสงัคมมนุษยเ์ท่านั 2น แต่กลบั
กลายเป็นว่าแนวความคดินี2ยงัไดแ้พรก่ระจายไปสู่
กลุ่มคนที.เป็นที.นบัหน้าถอืตาและเคารพนบัถอืของ
สงัคม ไมว่่าจะเป็นทางดา้นวทิยาศาสตรห์รอืดา้น
ศลิปะวรรณคด ีจนกลายเป็นแนวความคดิที.ฝงัแน่น
อยูใ่นแวดวงวชิาการ จนพวกเขากลายเป็นเสมอืน 
โทรโขง่หรอืโฆษกใหก้บัตะวนัตก ใชค้าํศพัทแ์ละ
วธิกีารพดูแบบตะวนัตก และเรยีกรอ้งไปสู่
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แนวความคดิตะวนัตกโดยปราศจากความ
ละอาย  (3) 

(3)  ดหูนงัสอื “ป้อมปราการของเรากาํลงัล่มสลายจาก
ขา้งใน” และหนงัสอื “อสิลามและอารยธรรมตะวนัตก” 
โดย ดร.มุฮมัมดั มฮุมัมดั ฮุเซน็ และหนงัสอื “การตก
ศาสนา” โดย ญามาล ซุลฎอน และหนงัสอื “การกลบัมา
ของฮญิาบ” เล่มที.หนึ.ง โดย เชค มุฮมัมดั อสิมาอลี 

  
นอกจากนี2แลว้ สิ.งที. “การตื นตวั” ครั 2งนี2กําลงัประสบ
กค็อืการแฝงตวัเขา้มาของแนวความคดิทางศาสนา
ของตะวนัตกโดยใชช้ื.อใหมว่่า แนวความคิด
อิสลามที ส่องแสง (اإلسالم املستن�) ซึ.งแนวความคดิ
นี2สามารถแพรข่ยายในวงการศาสนาไดเ้ป็นอยา่งดี
และยงัสามารถที.จะหลอกล่อและดงึบรรดานกัเผยแผ่ 
ใหเ้ป็นสมาชกิของแนวความคดินี2 เพื.อที.จะ (الدعاة)
ฉวยโอกาสใชป้ระโยชน์จากบรรดานกัเผยแผ่เหล่านี2
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ในการทาํลายชื.อเสยีงและเป้าหมายของ “การ
ตื นตวั”นี2 

แนวความคดิอสิลามส่องแสงนี2ไดใ้หก้ารตอ้นรบัและ
สนบัสนุนแนวความคดิการใหเ้ป็นตะวนัตก โดยใช้
ถอ้ยคาํและเหตุผลทางศาสนาที.ผดิๆในการสนบัสนุน
ดงักล่าว และอา้งว่าเพื.อผลประโยชน์ของศาสนา
เพื.อตจัดดีศาสนา(ทาํใหท้นัสมยั) และอา้งเรื.อง
เปลี.ยนแปลงฟตัวาเมื.อยคุสมยัเปลี.ยน รวมถงึอา้ง
ความเหมาะสมของสถานการณ์และความจาํเป็นที.
จะตอ้งเปิดรบัและไม่ปิด กั 2นสิ.งใหมท่ี.เขา้มาหรอื
ขอ้อา้งอื.นๆที.มจีดุประสงคใ์นการสนบัสนุนแนวความ 
คดิตะวนัตก และจาํเป็นตอ้งเปลี.ยนรปูแบบอสิลามให้
เป็นศาสนาที.เชื.อง ไมนิ่ยมการต่อสู ้และไมรู่ส้กึกบัสิ.ง
อธรรม และไมต่ําหนิสิ.งที.เป็นกุฟรฺและการตั 2งภาค ี

      มอีกีจาํพวกหนึ.งซึ.งอาจจะมคีวามอคิลาศและ
ความหวงัดต่ีอศาสนาแต่กต็้องพ่ายแพ ้ทางจติ



30 
 

วญิญาณใหก้บัตะวนัตก และความพ่ายแพนี้2ทาํใหเ้ขา
ตอ้งประกาศการตดัขาดกบัทุกสิ.งในอสิลามที.
ตะวนัตกเหมาว่าสิ.งนั 2นเป็นสิ.งโหดรา้ยรุนแรง จน
กลายเป็นว่าจาํเป็นตอ้งมกีารเรยีบเรยีงหลกัการที.
แทจ้รงิของศาสนาขึ2นมา ใหมเ่พื.อที.จะไดส้อดคลอ้ง
กบัอสิลามแบบที.ตะวนัตกตอ้งการ จนบางครั 2งเรา
อาจไดย้นิคนกล่าวว่า “การญฮิาดในอสิลามนั 2นเป็น
สิ.งที.ถูกอนุโลมใหท้ําไดแ้ต่ไมใ่ช่เป็นสิ.งที.จาํเป็นที.
ศาสนาส่งเสรมิใหก้ระทําคอื ทาํไดใ้นเวลาที.จาํเป็น
เวลาที.ถูกโจมตเีท่านั 2น” ทั 2งๆที.ในความเป็นจรงิแลว้
บรรดานกัวชิาการอสิลามต่างเหน็พอ้งตอ้งกนั ว่าญิ
ฮาดฏอลบั(جهاد الطلب - คอื ญฮิาดที.เป็นแบบการ
ไปพชิติดนิแดนที.ไมใ่ช่ดนิแดนมสุลมิ) นั 2นเป็นฟรัฏู
กฟิายะฮฺเมื.อมคีวามสามารถและทาํไดทุ้กยคุทุกสมยั  

หรอืบางทเีราอาจจะไดย้นิบางคนกล่าวว่า “การหย่า
รา้งนั 2นจรงิๆแลว้ในอสิลามถอืว่าเป็นสิ.งหะรอมและ
สามไีมส่ามารถหย่าภรรยาไดย้กเวน้ในกรณทีี.มคีวาม
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จาํเป็นอย่างสงูสุดเท่านั 2น”  ถา้อยา่งนั 2นแลว้มนัจะ
แตกต่างอะไรกบัศาสนาครสิตนิ์กายคาทอลกิที.หา้ม
การหยา่ รา้งต่อมาอนุมตัใินกรณจีาํเป็น..แลว้ไหนล่ะ
อสิลามของเรา???  (U) 

(U)  ดบูทความของ ญามาล ซุลฎอน ในหนงัสอื 
“วกิฤตการณ์ทางศาสนา”  

 และเนื.องจากที.กล่าวมาทั 2งหมดนี2 หนงัสอื
บรรณานุกรมอยา่งง่ายว่าดว้ยเรื.องศาสนา มซัฮบัและ
กลุ่มต่างๆในปจัจบุนั (เผยแพรโ่ดย สมชัชายวุมสุลมิ
โลก (WAMY) หน้า 715) ไดถ้อืว่าการตฆัรบี
หรอื การทําใหเ้ป็นตะวนัตกนั(التغريب) 2นเป็นการ
โจมตต่ีออสิลามของครสิตแ์ละไซออนิสต(์ยวิ) และ
จกัรวรรดนิิยมในเวลาเดยีวกนัที.รวมกนัเพื.อเป้าหมาย
อนัเดยีวกนั นั .นคอืการทําใหป้ระชาชาตอิสิลามมี
รปูแบบเหมอืนกบัตะวนัตก ซึ.งเป็นจดุเริ.มตน้ในการ
ลบอตัลกัษณ์หรอืตวัตนที.แทจ้รงิของอสิลาม และ
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แน่นอนว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวมสุลมิกลุ่มแลว้กลุ่ม
เล่าไดต้กเป็นเหยื.ออนัดบัแรกของแนวความคดิ
ตะวนัตกนี2 ซึ.งเป็นเหตุใหค้วามเป็นตวัตนมสุลมินั 2น
เจอืจางลง และทําใหภ้าพของอสิลามตอ้งมวัหมองใน
สายตามสุลมิเองและทําใหเ้กดิกลุ่มเยาวชน ที.ขี2ขลาด
ไมส่ามารถแบกรบัภาระการเผยแผ่ศาสนาต่อ
มนุษยชาตไิด ้ทาํใหก้ารเผยแพรข่องอสิลามตอ้งถูก
ขดัขวางไมส่ามารถที.จะช่วยเหลอืและปลดปล่อย 
มนุษยชาตจิากความตกตํ.าล่มสลายได ้

      มมุมองหรอืทศันะเกี.ยวกบัวธิกีารต่อสูก้บั
แนวความคดิอนัตรายดงักล่าวนั 2นมคีวามแตกต่างกนั
ไป ทุกๆทรรศนะต่างกเ็ป็นมมุมองที.มพีื2นฐานอยู่บน
สิ.งที.ตนเองคุน้เคยใกลช้ดิ และคดิว่ามปีระโยชน์และมี
โอกาสประสบความสําเรจ็มากที.สุด แต่จากขอ้เขยีน
และสิ.งเรยีกรอ้งหลากหลายของบรรดานกัวชิาการ 
นกัคดินกัเผยแผ่และนกับูรณาการของอสิลามในช่วง
หลงัๆนี2จะเหน็ไดว้่า ส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่าสิ.งที. 
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“การตื.นตวั” ของเยาวชนกําลงัประสบอยูไ่มว่่าจะเป็น
ความล่าชา้ในการเคลื.อนไหวและความบกพรอ่ง ใน
การปฏบิตัแิละความลม้เหลวในบางเรื.องนั 2นสาเหตุ
หลกัเกดิจากการปล่อยปละ ละเลยไมใ่หค้วามสําคญั
กบัเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ.งเป็นพลงัสาํคญัในการ
เคลื.อนไหว ทางสงัคม 

      สถติขิองประชากรในประเทศมสุลมิบางประเทศ
ไดช้ี2ใหเ้หน็ว่าเปอรเ์ซน็ตข์องคนหนุ่มสาวนั 2นมเีกอืบ
ครึ.ง และอกีบางประเทศมมีากกว่าครึ.งหนึ.ง และไม่มี
ใครสามารถคดัคา้นว่ากลุ่มชนคนหนุ่มสาวนี.แหละคอื
กลุ่มชนที.มพีลงัมากที.สุดในสงัคมและเป็น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการพฒันาต่างๆในการสรา้ง
อารยธรรมและความเจรญิรุ่งเรอืงใหก้บัประชาชาติ
และสงัคม ดว้ยความจรงิสองขอ้ดงัต่อไปนี2 :- 

1. เยาวชนคนหนุ่มสาวนั 2นกําลงัขาดแคลนเรื.อง
การศกึษาอบรม  
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2. เยาวชนคนหนุ่มสาวนั 2นเป็นกลุ่มชนที.สาํคญั
ที.สุดในสงัคม  

 

ไมผ่ดิเลยที.เราจะกล่าวว่าผูท้ี.ไมใ่หค้วามสาํคญักบั
การศกึษาของกลุ่มคนหนุ่มสาวนี2 เป็นผูท้ี.บกพรอ่ง
อยา่งมาก เริ.มตน้จากการมองปญัหาใหเ้ป็นปญัหา
หรอืการรูจ้กัปญัหา จนถงึการใชห้ลกัการศกึษาที.
ถูกตอ้งต่อกลุ่มคนหนุ่มสาว 
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วธิกีารแกไข คอื ใหการศกึษาอบรม
ดานศาสนาอยางเขมขน 
  
 
 
 
จาํเป็นอย่างยิ.งที.เราตอ้งเตรยีมตวัใหพ้รอ้มในการที.
จะเผชญิหน้ากบัความทา้ทายอนัยิ.งใหญ่ที.ประชาชาติ
ของเรากําลงัประสบอยู ่ทั 2งนี2เราตอ้งเตรยีมผลงาน
ต่างๆและความสามารถที.เรามอียูก่่อนที.เราจะคดิถงึ
การเผชญิหน้ากบัการทา้ทายนี2 โดยที.ผลงานต่างๆ
ของประชาชาตอิสิลามนั 2นไมใ่ช่สิ.งที.เราไมรู่ห้รอืเราไม ่
สามารถสรา้งมนัได ้แต่มนัเป็นขอ้เทจ็จรงิที.มอียูใ่น
ศาสนาของเรา เป็นสิ.งที.ทุกคนมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
และไมม่ขีอ้ขดัแยง้ในหมู่นกัเคลื.อนไหว และทุกคน
ต่างเหน็ชอบว่าสิ.งนั 2นเป็นสิ.งที.จาํเป็นตอ้งมแีละตอ้ง
ปฏบิตัใิหส้าํเรจ็  
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หลงัจากที.เราไดพ้นิิจพจิารณาเกี.ยวกบัความตื.นตวั
ทางศาสนาอย่างละเอยีดแลว้ ทาํ ใหม้ั .นใจไดว้่าสิ.งที.
ทุกฝา่ยเหน็ตรงกนัว่าเป็นสิ.งจาํเป็นและเป็นสิ.งแรกที.
เราตอ้งใหค้วามสาํคญัในการสรา้งประชาชาตทิี.มพีลงั
มคีวามสามารถ พรอ้มที.จะสรา้งวรีกรรมความสาํเรจ็
เหมอืนในอดตีที.ผ่านมานั 2นคอื การศึกษาอบรมหรือ
การตรับียะฮนัฺ  นเอง 
  

ถงึแมจ้ะมคีําพดูหรอืคาํศพัทท์ี.แตกต่างกนัไปในการ
บญัญตัคิวามหมายของคาํว่า อตัตรับียะฮ ฺแต่สิ.งที.มี
ความเหน็เป็นเอกฉนัทก์ค็อืความหมายในการที.จะ
สรา้งบุคลกิภาพที.ถูกตอ้งตามหลกัการของ
ประชาชาตอิสิลาม ซึ.งความหมายนี2กเ็ป็นการเพยีง
พอที.จะบ่งบอกถงึความสาํคญัของการศกึษาซึ.งเป็น
คาํตอบและวธิแีกป้ญัหาต่ออุปสรรคต่างๆที.
ประชาชาตกิําลงัประสบอยู่ 
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ต่อไปกเ็หลอืเพยีงการที.เราจาํเป็นตอ้งพสิจูน์ว่า 
อตัตรับยีะฮฺหรือการศึกษาอบรมนั,น จาํเป็นต้องมี
คณุสมบติัหลกัสามประการเพื อที จะให้ได้ผลที เป็น
รปูธรรม และเพื อที เราจะได้มั  นใจว่าการศึกษานั,น
มีความเหมาะสมและตรงกบัเป้าหมาย และจิต
วิญญาณของการตื นตวัของประชาชาติอิสลาม อนั
ได้แก่ 

1. อะกีดะฮทีฺ เข้มแขง็ที.ประกอบดว้ยหลกัการ
ศรทัธาที.ถูกตอ้งสมบูรณ์ต่ออลักติาบ(คมัภรีอ์ลักุ
รอ่าน)และอซัซุนนะฮฺของท่านศาสดามฮุมัมดั 
ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั  

 
2. ความรู้อย่างถกูต้องและเพียงพอ ที.ทาํให้

เราสามารถใชเ้ป็นขอ้อา้งองิทางศาสนาได ้ความรู้
ตรงนี2เราหมายถงึทุกสิ.งที.มคีุณค่าคุณประโยชน์ใน
การสนับสนุนช่วยเหลอืศาสนา แต่เราเน้นหนกัใน
ความรูท้างศาสนา เพราะเป็นสิ.งที.เราสามารถใช้



38 
 

ตกัเตอืนและเป็นเสมอืนคาํสอนของบรรดาศาสดา
ต่างๆ และผูป้ฎบิตัติามรอซูลทั 2งหลาย  
 

3. การญิฮาด(การต่อสู้) การเคลื อนไหว 
และการเสียสละ เนื.องจากทั 2งสามอยา่งนั 2นเป็น
เครื.องหมายบ่งบอกถงึผูท้ี.มคีวามศรทัธา(อหีมา่น)ที. 
สงูส่งและเป็นแนวทางเดยีวที.จะนําไปสู่การปรบัปรงุ
แกไ้ขเปลี.ยนแปลง  

 
สามประการนี,คือเสาหลกัของการศึกษาที เรา
ต้องการและเป็นคณุสมบติัพื,นฐานในการ สร้าง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถแบกรบัภาระของ
ศาสนาและเผยแผ่ต่อสงัคมโลกได้ และสาม
ประการนี,เช่นกนัที ได้ถกูรวบรวมไว้โดยศาสนา ดงั
ที อลัลอฮไฺด้ตรสัไว้ว่า 
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ةَ  ُبو� 7َْ َوالن5 ـُه اْلِكَتاَب َوا8ُْ ْن ُيْؤِتَيُه الل�
َ
ٍ أ

َ   َما Bََن ِلَب@?
اِس ُكوُنوا ِعَبادً  � َيُقوَل ِللن� ُ ?H ِكْن ُكوُنوا ـٰ ـِه َوَل ا Jِ! ِمْن ُدوِن الل�  

 َ& !K ِنِيّ ��ْ َتْدُرُسوَن ﴿ َر" ا ُكْن��ُ َ ِ�Nوَن اْلِكَتاَب َو ُ ّOُِتَع ْ ا ُكْن��ُ َ ِ�N٧٩﴾  
ความหมาย : ไมเ่คยปรากฏแก่บุคคลใดที.อลัลอฮฺทรง
ประทานคมัภรีแ์ละขอ้ตดัสนิและการเป็นนะบแีก่เขา 
แลว้เขากล่าวแก่ผูค้นว่า ท่านทั 2งหลายจงเป็นบ่าวของ
ฉนั อื.นจากอลัลอฮฺ หากแต่(เขาจะกล่าวว่า) ท่าน
ทั 2งหลายจงเป็นผูท้ี.ผกูพนักบัพระเจา้เถดิ เนื.องจาก
การที.พวกท่านเคยสอนคมัภรีแ์ละเคยศกึษาคมัภรีม์า 
(3 : 79) 

  
คอื สิ.งที.ตรงขา้มกบัชริกิหรอืการตั الربانية 2ง

ภาคทีี.อลัลอฮฺไดท้รงหา้มไวโ้ดยผ่านการเผยแพร่ของ
บรรดารอซลูทั 2งหลาย และมนัยงัเป็นเสาหลกัของอะกี
ดะฮฺที.ไดก้ล่าวมาแลว้ 



40 
 

และคาํว่า الربانية นั 2นมาจากคาํศพัทภ์าษา
อาหรบัว่า ربان السفينة (อ่าน ว่า รบุบาน อซัซาฟี
นะฮฺ) หรอืผูค้วบคุมเรอื (ตามที.ท่านอบินุญะรรี อฏั- 
ฏ๊อบรไีดย้นืยนัระบุไว)้ ซึ.งกค็อืผูนํ้าของเรอื และผูนํ้า
นั 2นจาํเป็นตอ้งมกีารต่อสู ้การเคลื.อนไหว และการ
เสยีสละ ถา้มเิช่นนั 2นจะไม่ประสบความสาํเรจ็ในการ
เป็นผูนํ้าตั 2งแต่ตน้ ซึ.งอายะฮฺที.ไดก้ล่าวมานั 2นไดร้ะบุ
ถงึการศกึษาและสั .งสอนอลักุรอ่านอนัเป็นพื2นฐาน
และที.มาของความรูต่้างๆ  

การม ีربانية (รอ็บบานียะฮฺ) ในการอบรมสั .ง
สอนนั 2นเป็นวธิกีารเดยีวที.จะปลุกเรา้และกระตุน้
เยาวชนคนหนุ่มสาวในทุกที. เพื.อจะนําประชาชาติ
ไปสู่ความก้าวหน้าและความสาํเรจ็ต่างๆ 

ไมเ่ป็นที.สงสยัเลยว่าความพยายามดา้น
การศกึษาที.ไมใ่หค้วามสาํคญักบัสามสิ.งดงั กล่าวนั 2น
ตอ้งประสบกบัความลม้เหลวอยา่งแน่นอน และ
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นําไปสู่การสญูเสยีของกําลงัและเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์ จงึสมควรเป็นอย่างยิ.งที.ผูท้ ี.มบีทบาทและมี
ส่วนเกี.ยวขอ้งกบัการศกึษาจาํ เป็นตอ้งคดิตกึตรอง
อยา่งละเอยีดรอบคอบถงึสิ.งต่างๆขา้งตน้ดงักล่าว  

และ ในบทความนี2เราจะพยายามที.จะอธบิาย
เรื.องนี2ใหช้ดัเจน เพื.อที.จะใหเ้กดิการสรา้งสรรคท์ี.
สมบรูณ์ถูกตอ้งตามแนวทางฮดิายะฮฺของอลัลอฮฺ 
ตะอาลา ซึ.งแทจ้รงิแลว้อลัลอฮฺเป็นผูท้รงตรสัสจัธรรม
และผูท้รงชี2ทางนํา และสิ.งที.ไดก้ล่าวมาเป็นลาํดบั
ทั 2งหมดขา้งตน้นั 2นทาํใหข้บวนการตื.นตวัของอสิ ลาม
ถงึเวลาแลว้ที.จาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญัและเอาจรงิ
เอาจงัต่อการศกึษาแบบ الربانية (หรอืการศกึษาแบบ
ผกูพนักบัอลัลอฮฺ) 

และเนื.องจากปจัจบุนัเรากําลงัเผชญิปญัหา 
“การมีแต่จาํนวนแต่ขาดซึ งคณุภาพ” ทาํใหไ้ม่มี
ทางเลอืกอื.นนอกจากที.เราต้องใหค้วามสาํคญักบั
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เรื.องคุณภาพและพฒันากลุ่มเยาวชนที.มศีกัยภาพ 
ตลอดจนเพิ.มความสามารถของเยาวชนคนหนุ่มสาว
ใหม้ากขึ2น ซึ.งในการเผชญิหน้ากบัสงครามทางอารย-
ธรรมนั 2นจาํเป็นอย่างยิ.งที.เราตอ้งรวบรวมสรรพกําลงั
ทั 2งหมดเพื.อกําจดัพนัธุกรรมแห่งความลม้เหลวหรอื
สาเหตุของความลม้เหลว และอุปสรรคต่างๆรวมทั 2ง
คุณสมบตัดิอ้ย(ขอ้บกพรอ่ง)ที.ทาํใหข้บวนการตื.นตวั
ของประชาชาตติอ้งถูกฝงัจมลงในแผ่นดนิ และปิดกั 2น
พวกเขามใิหต่้อสูด้ว้ยความมั .น ใจศรทัธา 

และถา้เราตอ้งการใหก้ารศกึษาประสบ
ความสาํเรจ็จาํเป็นที.เราตอ้งทาํใหก้ารศกึษานั 2น มี
รากฐานอนัหนกัแน่นอยูบ่นพื2นฐานของการรูจ้รงิ ซึ.ง
เราหมายถงึหลกัการศกึษาที.มแีนวทางหลกัสตูรที.
ชดัเจนไมใ่ช่เป็นแต่เพยีง การทดลองหรอืทําตาม
อารมณ์ความรูส้กึของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ.ง แต่เป็น
หลกัสตูรที.สอดคลอ้งกบัอลัวะฮฺย ิ(الوحي) หรอืสิ.งที.
ถูกบญัญตัมิาจากอลัลอฮฺ และตามแนวทางของผูท้ี.
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ปราศจากความผดิพลาด(คอืท่านนบมีุฮมัหมดั
นั .นเอง)และ ภายใตก้ารนําของผูนํ้าที.มสีจัธรรมและ
ใชห้ลกัฐานจากอลักุรอานและซุนนะฮฺ 

บางครั 2งเราอาจใชค้วามเคยชนิหรอืการ
ปฏบิตัทิี.เป็นประจาํเอาไปใชใ้นระบอบการศกึษา ซึ.ง
การกระทําดงักล่าวนั 2นจาํเป็นอยา่งยิ.งที.จะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางศาสนา เพราะอสิลามหา้ม
มใิหม้กีารต่อสูห้รอืการเคลื.อนไหวใดๆ เวน้แต่จะมี
สาเหตุและหลกัฐานอนัชดัแจง้เหมอืนกบัการปฏบิตั ิ
อบิาดะฮฺที.ตอ้งมตีวับทหลกัฐานชดัเจนเท่านั 2น ความ
จรงิแลว้มสุลมินั 2นถูกสั .งสอนใหต่้อสูเ้คลื.อนไหวเพื.อ
ศาสนาตั 2งแต่ตน้อยูแ่ลว้ แต่การเคลื.อนไหวนั 2นตอ้ง
เป็นไปตามที.ศาสนากําหนด ไมใ่ช่เคลื.อนไหวตาม
อารมณ์ความรูส้กึหรอืความตอ้งการของตวัเอง 
ดงันั 2นเมื.อใดที.ประสบการณ์และการปฏบิตัสิอดคลอ้ง
กบัหลกัฐานทางศาสนาจะทํา ใหเ้กดิบุคลกิภาพและ
ตวัตนที.เป็น الربانية (หรอืการผกูพนักบัอลัลอฮฺ) ที.
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ใชอ้ลัวะฮฺย ิ(الوحي) หรอืบทบญัญตัทิี.มาจากอลัลอฮฺ
และหลกัซุนนะฮฺของท่านศาสดาเป็นกรอบและ
แนวทางในการ ทาํงานและยดึหลกัการศาสนาเป็น
ที.ตั 2ง ดงันี2แลว้ผลลพัธข์องการศกึษานั 2นกจ็ะ
กลายเป็นแสงสว่างบนความสว่างไสว(คอื แสงสว่าง
ที.ชดัเจนไมค่ลุมเครอื) 

وٍر  ا Sَُ ِمن ن5 َ َ &T ُنوًرا ُSَ ـُه َعِل الل� ْ � َ !V ْ �W ٤٠﴿النور: َوَمن﴾  

ความว่า “และผูใ้ดที.อลัลอฮฺไมท่รงทาํใหเ้ขาไดร้บัแสง
สว่าง เขากจ็ะไมไ่ดร้บัแสงสว่างใดๆ” (24:40) 

ขอ้เขยีนนี2เป็นเพยีงความพยายามที.จะทําให้
การศกึษาแบบ الربانية ดงักล่าวนี2เป็นจรงิขึ2นมา และ
เปลี.ยนจากการศกึษาที.เป็นแบบรบีเรง่ขอไปท ีเป็น
การศกึษาที.มรีายละเอยีดแบบแผนที.ชดัเจน และยงั
เป็นการเรยีกรอ้งใหน้กัการศกึษาทั 2งหลายใช้
การศกึษาดงักล่าวอยา่งถูกตอ้งและมวีสิยัทศัน์หรอื
จดุมุง่หมายที.ชดัเจน หลกีเลี.ยงจากขอ้เสนอแนะ
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ฉาบฉวยที.เกดิขึ2นตามสภาวการณ์หรอืการทดลองที.
อยูภ่ายใตข้อ้จาํกดัของปญัหาต่างๆ จนสุดทา้ยแลว้
การศกึษาของเรานั 2นไมต่่างอะไรกบัการผ่าตดัที.ทาํ
โดยแพทยฝึ์กหดัหรอืศลัยแพทยท์ี.ไรค้วามชาํนาญที.
รกัษาผูป้ว่ยเสมอืนเป็นการทดลอง และหวงัใหห้นึ.ง
จากหลายๆ การทดลองนั 2นประสบความสําเรจ็ ซึ.งผู้
ที.ตกเป็นเหยื.อของการทดลองนั 2นกค็อืผูป้ว่ยนั .นเอง 

หนึ.งในจดุมุง่หมายของบทความนี2เพื.อแสดง
ใหเ้หน็ถงึการเริ.มต้นของกระบวนการที.มคีวามตั 2งใจ
ในการทาํใหก้ารศกึษา الربانية นั 2น เป็นภารกจิหลกัที.
เยาวชนคนหนุ่มสาวมสุลมิใหค้วามสาํคญั ไมว่่าจะ
เป็นการเรยีนการสอนอย่างมแีบบแผนหรอืการหา
ความรูท้ ั .วไปกต็าม ทั 2งนี2เพื.อที.จะใหป้ระชาชาตทุิกคน
นั 2นมุง่มั .นและสนใจการศกึษา เริ.มดว้ยการรูจ้กั
หนทางของอลัลอฮฺ เพื.อที.จะทาํใหเ้ขาไดป้ระสบ
ความสาํเรจ็กบัการศกึษาดงักล่าวตามที.ปรารถนา 
และอกีจดุมุง่หมายหนึ.งของบทความนี2คอื เพื.อแกไ้ข
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ปญัหาการขาดประสทิธภิาพของประชาชาตอิสิลามที.
มแีต่จาํนวนแต่ขาดคุณภาพ และหนัไปสู่การให้
ความสาํคญั  และเน้นหนกักบัคุณภาพทางการศกึษา
มากกว่าจาํนวน โดยการวางกฎเกณฑแ์ละคุณสมบตัิ
ที.แน่นอนเขม้งวดและตรวจสอบไดใ้นทางปฏบิตั ิ

พงึทราบไวด้ว้ยว่าบุคลกิภาพของมสุลมิที.
สมบรูณ์นั 2นมใิช่เป็นสิ.งไรคุ้ณค่าหรอืราคาถูก เหมอืน
อยา่งที.โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที.ตอ้งใชห้นงัสอื
รบัรองมาตรฐานไอเอสโอเพื.อจะยนืยนัถงึคุณภาพ
สนิคา้ 

ความจรงิจงัขยนัหมั .นเพยีรนั 2นไดก้ลายเป็น
ลกัษณะสาํคญัของสงัคมโลกปจัจบุนั และตราบใดที.
ประชาชาตอิสิลามของเราไมส่ามารถสรา้งคนที.มี
ความเสยีสละขยนัหมั .นเพยีรและขาดความพรอ้มใน
การเผชญิหน้าศตัรแูลว้ ประชาชาตจิะประสบกบั
ความพ่ายแพใ้นสงครามและไดร้บัผลลพัธท์ี.เป็นลบ
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อยา่งแน่นอน เพราะฉะนั 2นเราจาํเป็นตอ้งคดิและ
ไตรต่รองอยา่งรอบคอบในกระบวนการคดัสรรสิ.งดีๆ
ใหก้บัประชาชาตขิองเราเพราะการเลอืกสิ.งที.ดใีห้
ประชาชาตนิั 2นเปรยีบเสมอืนการ เลอืกใหต้วัเราเอง 
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บุคคลท่ีเราเรียกรองมีใครบาง? 
  

ถงึทุกคนที.รูส้กึถงึรสหอมหวานแห่งการ
ศรทัธา รสชาตขิองการให ้การเสยีสละและการรบัใช้
ศาสนา 

ถงึคนหนุ่มสาวของ “การตื.นตวั” ทั .วทุกเมอื
ทุกประเทศ ทุกหมูบ่า้น ทุกซอย ทุกถนน ทุกมุมทั .ว
โลก ทุกๆสถานที. ทุกๆมสัยดิ ทุกๆโรงเรยีน ทุกๆ
มหาวทิยาลยั และถงึทุกคนที.รบัรูแ้ละเขา้ใจ 

จดุมุง่หมายของการมชีวีติและรูซ้ึ2งถงึ
บทบาทของตวัเองในโลกนี2 ถงึทุกคนที.เชื.อมั .นใน 
พระบญัญตัขิองอลัลอฮฺ และผูท้ี.เชื.อมั .นว่าตวัเองมี
หน้าที.ต่อศาสนา!!! 
     ไมม่กีารเริ.มตน้ใดที.ดทีี.มคีวามจาํเรญิ     
และมคีวามประเสรฐิไปกว่าการเริ.มตน้ดว้ยพระดํารสั
ของอลัลอฮฺ โดยพระองคไ์ดก้ล่าวว่า :  
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&َ َجاَهُدوا فِ  ِذ'! ْم ُسُبَلَناَوال� ُ � ِدَي[& ْ َ يَنا َل[&  
  َ& !Kْحِسِن ُ ْ̀ َع ا َ َ̀ ـَه  ﴾٦٩﴿العنكبوت: َوِإن� الل�  

ความว่า “และบรรดาผูท้ี.ต่อสูด้ ิ2นรนในหนทางของเรา 
แน่นอนเราจะชี2แนะแนวทางที.ถูกตอ้งใหก้บัพวกเขา 
และแทจ้รงิอลัลอฮฺนั 2นทรงอยูร่ว่มกบับรรดาผูก้ระทาํ
ความด”ี (29:69)  

  

การต่อสูด้ ิ2นรนเพื.อแนวทางการเผยแพร่
ความดแีละต่อตา้นความชั .วรวมทั 2งการทาํให ้สจั
ธรรมสงูส่งและความเทจ็ตอ้ยตํ.านั 2นเป็นสิ.งที.มเีกยีรติ
อนัสงูสุดที. มนุษยพ์งึกระทาํในโลกดุนยานี2 อลัลอฮฺ
ตรสัว่า : 

ةٍ  َ !dَبِص ٰgَـِه َع ْدُعو ِإJَ الل�
َ
ِذِه َسِبيgِ! أ ـٰ  ُقْل َه

 َ&"
َ
&َ أ !Kِك ِ

ْ ?@ ُ ْ̀ "&َ ِمَن ا
َ
ـِه َوَما أ ! َوُسْبَحاَن الل� ِ&iَبَع  َوَمِن ات�

﴾١٠٨﴿يوسف:   
ความว่า “จงกล่าวเถดิมฮุมัมดั นี.คอืแนวทางของฉนั 
ฉนัเรยีกรอ้งไปสู่อลัลอฮฺอยา่งประจกัษ์แจง้ทั 2งตวัฉนั
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และผูป้ฏบิตัติามฉนั และมหาบรสิุทธิ Bแห่งอลัลอฮฺ  
ฉนัมไิดอ้ยูใ่นหมูผู่ต้ ั 2งภาค”ี 
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เขาประกาศใหค้วามบรสิุทธิ Bเป็นสญัลกัษณ์ 
ความดงีามเป็นธงนํา จรรยามารยาทที.ดเีป็น
ธรรมนูญ.. 

ศาสนาไดส้อนเขาในสิ.งเหล่านี2..สอนเขาเรื.อง 
เอกภาพของพระเจา้..สอนเขาใหล้ะหมาดเขาจงึ
ละหมาด...สอนเขาใหถ้อืศลีอด เขาจงึถอืศลีอด.. 
สอนใหอ่้านอลักุรอ่าน..สอนใหร้กัและปฏบิตัติาม
แบบอยา่งท่านนบทีี. สบืเชื2อสายจากท่านอดันาน(คอื
หลานของท่านนบอีสิมาอลี ซึ.งเป็นบรรพบุรษุของ
ท่านนบมีฮุมัมดัท่านหนึ.ง).. 

สอนใหร้กับรรดาศอฮาบะฮฺ.. สอนใหเ้สยีสละ
ทุ่มเทเพื.อศาสนา..สอนใหห้่วงใยพี.น้องรว่มศาสนา...
และเสยีสละเพื.อสงัคมโลกทั 2งมวล...สอนใหม้ชีวีติเพื.อ
คนอื.น...สอนใหต้ายในหนทางของอลัลอฮฺและศาสนา
ของพระองค.์.สอนมใิหเ้สยีดายชวีติตวัเองเพื.อรกัษา
ปกป้องหลกัการและความถูกตอ้ง..สอนใหย้กยอ่ง
ความดงีามในชวีติ.. 
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สอนใหเ้หน็ถงึความยิ.งใหญ่ของอลัลอฮฺและ
ไมม่ใีครเหนือกว่าพระองค.์.สอนไมใ่หเ้ชื.อฟงัมนุษย์
คนใด มากกว่าท่านศาสดา...ทุกสิ.งทุกอยา่งอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของอลัลอฮฺ..ทุกชวีติตอ้งนอบน้อม
และเชื.อฟงัท่านนบ.ี..ซึ.งบรรดาเยาวชนมสุลมิได้
ศกึษาสิ.งเหล่านี2 และเรยีนรูท้ี.จะสอนมนุษยชาตทิั 2ง
ปวง.. 

 แน่นอนว่าเยาวชนแบบนี2แหละที.บรรดาผู้
ปฏเิสธศรทัธาทั 2งหลายต่างร่วมมอืรว่มแรงกนัที.จะ
ทาํลาย เพราะเหน็แลว้ว่าเยาวชนแบบนี2จะเป็นภยั
อนัตรายต่อความเชื.อ สถานภาพและการหาความสุข
ของพวกเขา..คุกคามอารยธรรมอนัหลอกลวงของ
พวกเขา หรอืแมแ้ต่การมอียู่ของพวกเขา 

..ใช่..เยาวชนแบบนี2แหละคอืภยัที.แทจ้รงิต่อ 
อารยธรรมตะวนัตกในปจัจุบนั เพราะไม่มเียาวชนใด
ที.สามารถยนืหยดัต่อสู ้อดทนและปฏเิสธต่อสิ.ง
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ยั .วยวนของอารยธรรมตะวนัตกได ้นอกจากบรรดา
เยาวชนมสุลมิเหล่านี2... 

สงครามไดถู้กประกาศทั .วทุกหนแห่งอยา่ง
เปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนมสุลมิเหล่านี2ตอ้งถูกกําจดัให้
หมดไปจากโลก..ตอ้งทาํลายเสาหลกัของขบวนการ
ตื.นตวั นั .นคอืเยาวชนคนหนุ่มสาวนั .นเอง...นี.คอืสิ.งที.
ตะวนัตกและผูป้ฏเิสธศรทัธาทั 2งหลายพดูและยํ2าอยู่
เสมอ.. 

พวกเขาพยายามทุกวถิทีางที.จะขจดัขดัขวาง 
บรรดาเยาวชนใหห้่างไกลจากมสัยดิ...ขดัขวางมสุลมิ
จากการไวเ้ครา..ขดัขวางมสุลมิะฮฺจากการคลุม
ฮญิาบและผา้ปิดหน้าของเธอ...พวกตะวนัตกรวบรวม
กําลงัทั 2งหมด เพื.อหลอกล่อเยาวชนมสุลมิดว้ย
ความสุขจอมปลอม สิ.งเยา้ยวนและสิ.งตอ้งหา้ม
ทั 2งหลายบนโลกดุนยา...เพื.อใหพ้วกเขาห่างไกลจาก 
ศาสนา เพื.อมใิหพ้วกเขาไดลุ้กขึ2นต่อสูแ้ละยนืหยดัใน
แนวทางของศาสนาของพวกเขา... 
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แลว้แผนการของพวกตะวนัตกสาํเรจ็

หรอืไม่???...คาํตอบคอื ไม.่. 
ขอสาบานดว้ยพระนามของพระผูอ้ภบิาล

ของมฮุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั...แทจ้รงิ
แลว้ทุกแผนการของพวกเขานั 2นลม้เหลว... อสิลามได้
คบืคลานไปทุกสถานที.ไมเ่วน้แมแ้ต่ในบา้นเมอืงของ
ตะวนัตกเอง.. ชาวตะวนัตกไดเ้หน็กองทพัแห่งการ
เผยแพรส่จัธรรม และเชญิชวนไปสู่อลัลอฮฺ และการ
สนทนาในเรื.องอสิลามของบรรดาเยาวชนมสุลมิใน
ทุกสถานที.แมแ้ต่ในเมอืงที.เตม็ไปดว้ยสิ.งเยา้ยวน 
การปฎเิสธศรทัธา และการตั 2งภาค.ี. 
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      แทจ้รงิเวลาแห่งการรูส้กึตํ.าตอ้ยไดผ้่านไปแลว้..
เวลาแห่งการถูกดแูคลนได ้ผ่านไปแลว้..ขณะนี2มนั
เป็นเวลาของการเผยแพรอ่ยา่งเปิดเผย...ขึ2นไปบน
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อฒัจนัทร ์เขา้ไปในหอ้งบรรยายของมหาวทิยาลยั
และตะโกนบอกเถอะว่า  

“โอ ้มนุษยท์ั 2งหลายจงกลบัมาเถดิ..จงกลบัมา
หาพระเจา้ของพวกเจา้..ศาสนาของพวกเจา้  

...ยนืขึ2นในสนามและเชญิชวนผูค้นเถดิ เจา้
จะพบว่ามคีนฟงัพวกเจา้อยู่ 

...ทุกครั 2งที.เจา้เดนิทางจงคุยกบัเพื.อนรว่ม
ทาง...เมื.อใดที.เจา้หน้าที.ตํารวจทหารเรยีกพวกเจา้ก็
จงบอกพวกเขาถงึเรื.องอสิลาม..จงทาํใหพ้วกเขายาํ
เกรงอลัลอฮฺเถดิ..จงสรรเสรญิศาสนาและความ
เมตตาใหเ้ขาฟงั 

..จงปลุกสาํนึกแหง่การศรทัธาที.ซ่อนอยูใ่นใจ
พวกเขาใหต้ื.นขึ2น..จงชกัชวนพวกเขาไปสูศ่าสนา
ของอลัลอฮฺอกีครั 2งหนึ.ง 

...เมื.อใดที.พวกเขาทาํรา้ยพวกเจา้ กจ็งกล่าว
เถดิว่าอลัลอฮฺเพยีงพอสาํหรบัเราแลว้..และจงเผยแพร่
คนที.ทรมานพวกเจา้..จงทาํใหเ้ขายาํเกรงอลัลอฮฺ 
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..พวกเขาจะไม่มวีนัที.จะยดึอมีานของ เจา้ไป
..จะไดก้เ็พยีงร่างกาย เนื2อหนงัของเจา้..ไมม่ทีางจะ
ไดร้บัความโปรดปรานของอลัลอฮฺที.มต่ีอเจา้ไป 

.. และเวลาที.เจา้โดนทํารา้ยนั 2นเจา้จะไดร้บัรู้
ถงึความหอมหวานแห่งอมีานที.ไม่มใีครสามารถรูส้กึ
ไดย้กเวน้ผูท้ี.เสยีสละรา่งกายของเขาเพื.อรบัใชศ้าสนา
ของอลัลอฮฺ 

...จงอย่าเป็นคนที.เบื.อหน่ายงา่ย...อยา่เป็น
คนที.ชอบบ่นชอบฟ้องแต่ไม่ปฏบิตัไิม่มผีลงาน... 

พอแลว้...หยดุเพอ้เจอ้เถดิ...แต่จงปฏบิตั.ิ. 
จงแสดง ใหเ้หน็..ยงัมกีารงานอกีมากที.เจา้ตอ้งทาํ... 
มหีนงัสอือกีมากมายที.เจา้ตอ้งเผยแพร.่..สารต่างๆที.
เจา้ตอ้งแจก...บทความสิ.งพมิพน์านาชนิดที.รอการ
แจกจ่าย 

...เราอาจจะถูกจบั...ตดิคุก..แต่ถา้เมื.อใดที.
เราพรอ้มใจกนัทํางานพรอ้มใจกนัรบัใชศ้าสนา..พวก
เขาจะไมส่ามารถจองจาํแมแ้ต่ซกัคนเดยีวในหมูพ่วก
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เจา้ได ้..พวกเขาจะไม่มคีุกเพยีงพอที.จะกกัขงัคน
หนุ่มสาวเรอืนแสนเรอืนลา้นได ้

..ถา้แมพ้วกเขาจองจาํพวกเจา้กระนั 2นกด็ี
พวกเขาจะไม่มงีบประมาณเพยีงพอสาํหรบัอาหาร 
ใหแ้ก่พวกเจา้..พวกเขาตอ้งปล่อยพวกเจา้ 

..โลกวนันี2ไมใ่ช่โลกของเมื.อวนัวาน ...ความ
กลวัของเมื.อวนัวานไมใ่ช่ความกลวัของวนันี2...จงละ
ทิ2งความกลวัทั 2งหลาย 

...จงละทิ2งความลงัเลทั 2งหลาย...จงทาํ.. 
จงเคลื.อนไหว..ทุกคนจะไดร้บัความสะดวกสําหรบัสิ.ง
ที.เขาถูกกําหนดมา... 
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 โอเยาวชนมสุลมิและมสุลมิะฮทฺัง้หลาย 
  
ในทุกๆวนันั 2นเจา้มสีิ.งที.ตอ้งทาํ..นั .นคอืพดูคุยกบั
เพื.อนบา้น..เยี.ยมเยยีนพี.น้อง..รว่มวงเพื.อสนทนา
เรื.องศาสนาในมสัยดิ..คลุกคลกีบัเพื.อนๆ...ทาํงาน
เผยแพรภ่าคสนาม..เดอืนนี2เพื.อเชญิชวนตกัเตอืนผู้
สบูบุหรี...เดอืนต่อไปเชญิชวนตกัเตอืนผูไ้มล่ะหมาด..
ภารกจิอนัประเสรฐิเหล่านี2กําลงัรอพวกเจา้อยู่... 
 
โอ้ความหวงัของประชาชาติ.. 
จงรูไ้วเ้ถดิว่างานเหล่านี2นกัเผยแพรศ่าสนาครสิตไ์ด้
ปฏบิตัอิยา่งขมขีมนักว่าหลายเท่า.. 
แลว้พวกเจา้มสีทิธน้ิอยกว่าพวกเขาหรอืที.จะ
กระทํา???  
พวกเจา้มคีวามสามารถน้อยกว่าพวกเขาหรอื       
โอร้าชสหีแ์ห่งประชาชาต?ิ??  
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จงตื.นขึ2น..จงถอดชุดแห่งความขี2ขลาดออกเถดิ..จง
ลุกขึ2นแลว้ประกาศตกัเตอืน.. 
 และแด่พระเจา้ของเจา้ จงใหค้วามเกรยีงไกร.. 
และเสื2อผา้(ชวีติ)ของเจา้จงทาํใหส้ะอาด.. 
และสิ.งสกปรกกจ็งหลบหลกีใหห้่างเสยี... 
และอยา่ทําคุณเพื.อหวงัสิ.งตอบแทน(ในโลกนี2).. 
และเพื.อพระเจา้ของเจา้เท่านั 2นจงอดทน.. 
และเพื.อพระเจา้ของเจา้เท่านั 2นจงอดทน.. 
และเพื.อพระเจา้ของเจา้เท่านั 2นจงอดทน.. 
จงอดทนต่อสิ.งยั .วยวนทั 2งหลาย.. 
จงอดทนต่อความอตัคดัขดัสนของรสิก.ี. 
จงอดทนต่ออุปสรรคทั 2งปวง.. 
สิ.งเหล่านี2เป็นเรื.องเลก็สาํหรบัเจา้เพื.อหนทางของ
อสิลาม..และอลัลอฮฺจะทรงใหผ้ลตอบแทนที.ดกีว่า
อยา่งมหาศาลในสิ.งที.เจา้ไม่ไดร้บัอย่างแน่นอนในโลก
ดุนยานี2  
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จงอยา่รอใหค้นอื.นมาชี2ทาง..เพราะการรอนั 2นอาจจะ
ยาวนาน.. 
อยา่ทําใหก้ารทาํงานเพื.อศาสนาตอ้งเป็นเรื.องที.มี
ขอ้แมม้ากมายรอ้ยแปด..มงีานมากมายที.ไม่
จาํเป็นตอ้งมกีารเตรยีมการอะไรมาก.. 
จงเคลื.อนไหวกา้วไปขา้งหน้าเพื.อทาํใหพ้ระดาํรสั
ของอลัลอฮฺสงูส่งเถดิ.. 
  

จงอยา่ไปฟงัเสยีงล่อหลอกของชยัฏอน
มนุษยแ์ละญนิ..เพราะพวกมนัจะบอกกบัเจา้ว่า “รอ
ก่อน..เดีaยวก่อน ถามคนโน้นก่อน..ปรกึษาคนนี2ก่อน..
อยา่รบีรอ้น...อยา่ไปลํ2าเสน้..” จนทําใหเ้ราตอ้งลา้
หลงัและตกเป็นผูต้ามตลอดกาล..    

 
จงตดิอาวุธดว้ยความรูใ้หก้บัตวัเอง..        

จงเตรยีมพรอ้มดว้ยปญัญา..แลว้จงกา้วเดนิไป
ขา้งหน้า...อยา่ชกัชา้เสยีเวลา..เจา้จะเจอเราอยู่
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ขา้งหน้าและขา้งหลงั..เจา้จะเหน็เราตะโกนใหก้ําลงัใจ
เจา้..จบัมอืเจา้..ดนัเจา้ไปขา้งหน้า.. 

 
เจา้จะไมม่วีนัเหน็เราหมดกําลงัใจหรอืยอม

แพ.้.เจา้จะไมเ่หน็เราบ่น..เจา้จะไมเ่หน็เราด่าว่าเจา้...
แต่เจา้จะเหน็เราเป็นคนหนึ.งในหมูผู่ท้ ี.อดทนศอบรั..
ดงันั 2นเจา้จงอดทน.. 

 
เราจะดุอาอว์งิวอนใหเ้จา้ทั 2งในที.ลบัและที.

แจง้..ใหอ้ลัลอฮฺทรงช่วยเหลอืเจา้.. 
ใหห้วัใจเจา้ไดใ้กลช้ดิกบัพระองค.์. 
ใหพ้ระองคไ์ดท้รงประทานความช่วยเหลอื

และทางออกกบัทุกๆปญัหาของเจา้..    
 
จงลุกขึ2นก้าวเดนิไปยงัสถานที.ซึ.งอลัลอฮฺได้

สั .งเจา้...และเราจะไดเ้จอกนั ณ ที.ดนิแดนแห่งนํ2าหอม
..บนแท่นแห่งรศัมใีนวนัปรโลก..ณ บ่อนํ2าท่านนบ.ี. 
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เจา้จะไดรู้จ้กัเรา..เราจะไดรู้จ้กัเจา้..เราจะได้
พบเจา้..เจา้จะไดพ้บเรา.. 

และเราทั 2งหมดจะไดพ้บท่านนบมีฮูมัมดั
ดว้ยกนั..เพื.อที.ท่านนบจีะไดใ้หนํ้2าดื.มแก่เราดว้ยมอื
ของท่านและเราจะไม่มวีนักระหายอกีตลอดไป.... 
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การรวมมอืและสอดคลองกนั 
ของแตละบทบาท 
  

ไมเ่ป็นที.สงสยัว่าพระองคอ์ลัลอฮไ์ดท้รงตั 2ง
มนุษยเ์ป็นตวัแทนบนโลกนี2โดยใชห้ลกัการ
ของอลัลอฮใ์นการดาํเนินชวีติตามที.พระองคท์รง
ประสงค.์.และบญัชาใหห้่างไกลจากสิ.งยั .วยวน
ทั 2งหลายและตั 2งมั .นอยูใ่นความสจัธรรมความถูกตอ้ง
จนสิ2นอายุขยัเพื.อไดพ้บกบัพระองคอ์ลัลอฮใ์นสภาพ
ที.พระองคท์รงพอพระทยั และไดร้บัสวรรคแ์ละ
ผลตอบแทนที.ดตีลอดไป.. 

แน่นอนว่าการเป็นตวัแทนนี2ยอ่มให้
ความสาํคญักบัขอ้แตกต่างของมนุษยท์ั 2งทางดา้น 
ตําแหน่งหน้าที.การงาน ความสามารถ คุณสมบตั ิ
และชนชั 2นทางสงัคม ซึ.งพวกเขามไิดอ้ยูเ่หมอืนกนัใน
สิ.งเหล่านี2...โดยในหมูพ่วกเขามทีี.เป็นนบ ีเป็นวะลี
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(บ่าวที.เป็นที.รกัของอลัลอฮฺ ผูแ้ปล) มะหด์ทีี.ไดร้บัสาร
จากอลัลอฮฺ ผูม้คีวามรู(้อาหลิ.ม) ผูศ้กึษาหาความรู ้ 
ผูต่้อสูใ้นหนทางอลัลอฮฺ(มญุาฮดิ) ผูเ้สยีสละชวีติและ
ทรพัยส์นิ.... 

วถิชีวีติของมนุษยน์ั 2นแตกต่างกนัไปเพราะ 
ฉะนั 2นเราจงึเหน็ไดจ้ากอายาตกุรอ่าน จากฮะดสีของ
ท่านนบวี่าประตูในการทําความดนีั 2นมมีากมาย 
บทบาทในการทําดนีั 2นมหีลากหลาย เปรยีบเสมอืน
มนุษยน์ั 2นกค็ลา้ยกบัอูฐ ในรอ้ยตวันั 2นกม็ใิช่ว่า 
สามารถใชบ้รรทุกเดนิทางไดทุ้กตวั..ในบรรดามนุษย์
มทีั 2งผูอ้ธรรม มทีั 2งผูท้ ี.อยูใ่นสายกลางๆ (ทําดบีา้งทํา
ชั .วบา้ง) มทีั 2งผูท้ ี.รบีเรง่แขง่ขนัทาํความด.ี.ซึ.งเป็นไป
ไมไ่ดแ้ละไมเ่คยปรากฏว่าการทําดนีั 2นมปีระตูเดยีว
หรอืหนทางเดยีวที.ทาํได.้.ตลอดจนไมเ่ป็นที.อนุญาต
ใหเ้ราตดัทิ2งหนทางหรอืประตูเหล่านั 2นทั 2งหมด 

เนื.องจากเป้าหมายของหลกัการศาสนา นั 2นมี
ทั 2งที.เป็นสิ.งที.เรยีกว่าปจัจยัที.จาํเป็น(الرضوريات) มทีั 2ง
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สิ.งที.เรยีกว่าความตอ้งการ (الحاجيات) มทีั 2งสิ.งที.
เรยีกว่าปจัจยัประกอบ (التحسينات) ซึ.งทั 2งหมด
รวมกนัเป็นชวีติมนุษย ์ไมว่่าในลกัษณะบุคคลหรอื
เป็นกลุ่ม.. 

  
ถา้ประตูแห่งความดนีั 2นมอียู่ประตูเดยีวแลว้

ไซร ้บรรดาโคมไฟที.เปรยีบเสมอืนแสงสว่างของ
ศาสนากค็งถูกดบัลงใหเ้หลอืเพยีงดวงเดยีว..และ
บรรดาโบสถค์รสิต์ยวิ รวมทั 2งมสัยดิอนัเป็นที.ระลกึ
ถงึอลัลอฮน์ั 2นกค็งถูกทาํลายไปดว้ย.. 

 
ดงันั 2นจากที.กล่าวมานี2การเปลี.ยนแปลงแกไ้ข

(ในเรื.องศาสนา ) อนัเป็นเรื.องที.บรรดาผูห้วงแหน
ศาสนาไดใ้หค้วามสาํคญันั 2น จาํเป็นตอ้งดาํเนินไป
ตามหนทางต่างๆ ดงักล่าว และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องศาสนา เนื.องจากการแกไ้ข
เปลี.ยนแปลงสงัคมนั 2นเป็นไปไมไ่ดท้ี.จะไปกําหนดว่า



68 
 

มวีธิเีดยีว หนทางอื.นนั 2นผดิ..มเิช่นนั 2นแลว้อะมั 2ลอบิา
ดะฮฺชนิดอื.นๆ กค็งจะถูกลมืเป็นแน่แท.้. 

  
การญฮิาดนั 2นถงึแมว้่าจะเป็นวธิกีาร

เปลี.ยนแปลงที.สาํคญัและเป็นสิ.งที.สงูสุดในอสิลาม แต่
มไิดห้มายความว่าการญฮิาดนั 2นเป็นการแกไ้ขที.
ถูกตอ้งเหมาะสมเสมอไป  ในทางกลบักนั การญฮิาด
ในบางกรณ ี(ถงึแมว้่าผูท้าํญฮิาดมคีวามตั 2งใจ มอีคิลาศ
ที.เตม็เปี.ยม) อาจจะไดร้บัผลที.ตรงขา้มกบัจดุประสงค์
ในการทาํญฮิาด กล่าวคอืผูท้าํการญฮิาดนั 2นตอ้งการ
ใหพ้ระดาํรสัของอลัลอฮส์งูส่ง แต่ผลที.ไดร้บักลบัทาํ
ใหพ้ระดาํรสัของอลัลอฮฺตอ้งตกตํ.าลง (ขออลัลอฮท์รง
ประทานความห่างไกลจากเรื.องแบบนี2ดว้ย).. 
และผลบุญใดเล่าที.เขาจะไดร้บัจากการญฮิาดนี2.. 

นอกจากนั 2นการญฮิาดอาจทําใหห้ลกัการ
อสิลามตอ้งถูกถอนรากถอนโคน ทาํความยุง่ยาก
ลาํบากใหก้บัมสุลมิในการประกอบอะมั 2ลอบิาดะฮฺใน
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ขณะที.อลัลอฮ ์ตรสัว่า “จงต่อสูพ้วกเขาจนกว่าฟิต
นะฮฺความวุ่นวายจะหมดสิ2นไป” คอืจนกว่าจะไม่มี
การปฏเิสธศรทัธาหรอืการตั 2งภาคอีกี แต่การญฮิาดนี2
อาจทําใหเ้พิ.มการปฏเิสธศรทัธาและการตั 2งภาค ี

 
ท่านรอซลูไดก้ล่าวว่า “ผู ้ใดที.ทาํการต่อสู้

เพื.อใหพ้ระดาํรสัของอลัลอฮฺสงูส่งนั .นคอื(การญฮิาด)
ในหนทางอลัลอฮฺ แต่การญฮิาดของบางกลุ่ม(ถงึแมม้ี
การตั 2งเจตนารมณ์ใหพ้ระดํารสัของอลั ลอฮฺสงูส่ง)แต่
กลบัทาํใหก้ารปฎเิสธศรทัธาและการต่อตา้นหลกัการ
อลัลอฮฺนั 2น รนุแรงขึ2น.. 
  

พระองคอ์ลัลอฮฺไดท้รงเรยีกการ
ประนีประนอมกรณีฮุดยับยีะฮฺ )(صلح الحديبية  นั 2นว่า
เป็นชยัชนะอนัยิ.งใหญ่ ทั 2งๆที.ท่านนบมีฮุมัมดัมไิดม้ี
การเสยีเลอืดแมแ้ต่หยดเดยีว จากเหตุการณ์นี2เรา
สามารถเขา้ใจไดว้่าหนทางในการพชิติที.ไมใ่ช่แนว
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การทําสงครามญฮิาดนั 2นมอียา่งมากมายในทรรศนะ
ของอสิลาม ฉะนั 2นการประนีประนอม การสงบศกึ 
การเตรยีมการ การรอคอยเวลาที.เหมาะสม การ
วางแผน(ในการต่อสู)้ ทั 2งหมดลว้นเป็นหนทางในการ
ช่วยเหลอืสนบัสนุนศาสนา และเรยีกสิ.งเหล่านี2ว่าเป็น
การญฮิาดที.แทจ้รงิ  

เช่น ท่านนบมีฮุมัมดัไดเ้รยีกการถอยทพัที.
นําโดยท่านคอลดิ บนิ วะลดี ในสมรภมูสิงครามมอฺุ
ตะห ์ )(مؤتة  ครั 2งนั 2นว่าเป็นการรกุคอืถอยเพื.อรกุ ซึ.ง
เป็นหนึ.งในกลยทุธก์ารต่อสู่นั .นเอง ในขณะที.บรรดา
มสุลมินี(ที.ไมเ่ขา้ใจ)ไดเ้รยีกการถอยทพันั 2นว่าเป็น
การหนีสงคราม แทจ้รงิแลว้การถอยเพื.อรกุนั 2นคอื
การญฮิาดที.แทจ้รงิ พระองคอ์ลัลอฮฺไดด้าํรสัว่า 

 
  (إال متحرفاً لقتال أو متحيزاً إىل فئة) 

ความว่า “ยกเวน้ผูท้ี.เปลี.ยนที.เพื.อทาํการสูร้บหรอืผูท้ี.
ไปรบกบัอกีกลุ่มหนึ.ง” (8:16) 
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ดงันั 2นการถอยในสงครามไม่ไดเ้ป็นสิ.งที.ถูกประณาม
ถา้เป็นไปเพื.อการเตรยีมตวัเพื.อรกุต่อไป และการ
เบี.ยงเบนจากสงครามนั 2น มใิช่การถอยแต่เพื.อเป็น
การตั 2งหลกัเตรยีมตวัต่อสูใ้นอกีสมรภูม ิ

  
ส่วนการเตรยีมตวัเพื.อทาํการต่อสู ้ทั 2งวธิใีน

การเตรยีมตวั ระยะเวลาในการเตรยีมตวั เหล่านี2มไิด้
เป็นขอ้แมส้ําคญัในการต่อสู ้เพราะตราบใดที.มสุลมิ
วางตําแหน่งการญฮิาดต่อหน้าดวงตาเขา มคีวาม
ตั 2งใจและมุง่มั .นอย่างแรงกลา้ที.จะทําญฮิาด และยดึ
การญฮิาดเป็นเป้าหมายหลกัในชวีติของเขา และทํา
ทุกสิ.งทุกอยา่งเพื.อที.จะใหม้นัสาํเรจ็แลว้ เขากไ็ดเ้ขา้สู่
ในหนทางของญฮิาดแลว้.. 

นอกจากนี2การเตรยีมความพรอ้มทางดา้น 
รา่งกาย ทางดา้นเงนิทุนสนับสนุน ทางดา้น
การทหารมไิดเ้ป็นขอ้แมห้ลกัในการที.จะทําการญิ
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ฮาด เนื.องจากการญฮิาดนั 2นไมจ่าํเป็นตอ้งอยูใ่นรปู
ของการถอือาวุธหรอืการเสยีสละชวีติเท่านั 2น 

ผูท้ี.ทาํการญฮิาดนั 2นอาจจะเป็นผูท้ี.หาขอ้มลู
ของศตัรคูอืเป็นสายลบั หรอืผูท้าํอาหาร หรอืผูผ้ลติ
อาวุธ หรอืผูท้ี.เป็นยามเฝ้าอาวุธยทุโธปกรณ์  

เช่นเดยีวกนันั 2นการต่อสูด้ว้ยการเสยีสละ
รา่งกายนั 2นไมไ่ดม้ขีอ้แมว้่าจาํ เป็นตอ้งเรยีนรูศ้ลิปะ
การต่อสูม้าก่อน มเิช่นนั 2นแลว้การต่อสูน้ั 2นกจ็ะเป็น 
โมฆะเพราะขาดขอ้แมก้ารเตรยีมพรอ้มนั 2นไป แต่
ความจรงิแลว้มไิดเ้ป็นเช่นนั 2นเลย..ความคดิเช่นนี2
เป็นสิ.งที.ผดิอย่างมาก.. 

และในความเป็นจรงินั 2นเราไดเ้หน็แลว้ว่าการ
เตรยีมพรอ้มนั 2นมใิช่เรื.องสาํคญัหรอืจาํเป็นที.ขาด
ไมไ่ดส้าํหรบัผูท้ี.ตอ้งการเสยีสละชวีติของเขาเพื.อ 
อลัลอฮฺตะอาลา..ดงันั 2นบรรดาผูท้ี.อา้งว่าการ
เตรยีมพรอ้มทางร่างกายและการฝึกอาวุธ
ยทุโธปกรณ์เป็นขอ้แมห้ลกัในการเป็นผูญ้ฮิาดที.



73 
 

แทจ้รงินั 2น พวกเขามคีวามเขา้ใจที.ผดิทั 2งดา้นตวับท
หลกัฐานทั 2งทางดา้นความเป็นจรงิที.เกดิ ขึ2น..ถ้าเรา
เขา้ใจอย่างนี2แลว้ จะเกดิคาํถามว่าแลว้อะไรล่ะเป็น
แนวทางหรอืวธิกีารในการทําญฮิาดและการ
เปลี.ยนแปลงสงัคม???  

 
คาํตอบนั 2นมอียูใ่นเรื.องราวประวตัศิาสตร์

สมยัท่านนบอีนัเป็นแบบอย่างที.ดทีี.สุดสําหรบัเรา 
กล่าวคอืท่านนบนีั 2นไดต่้อสูแ้ละเผยแพร ่ ไดอ้พยพ
และเดนิทาง ไดร้วบรวมคน ไดร้วบรวมฝงูชน ไดส้่ง
สาร ไดส้่งทตู ไดเ้รยีกรอ้งในสนามต่างๆ ทั 2งสนามรบ
และสนามดะอฺวะฮฺ ไดต้ะโกนเรยีกรอ้งทั 2งผูท้ ี.อยูใ่กล้
และไกล ไดแ้สดงความเขม้แขง็และอ่อนน้อม  
ไดเ้ผยแพรท่ั 2งโดยทางลบัและเปิดเผย ไดส้รา้งและ
ก่อตั 2ง ไดช้ี2ทางและสั .งสอน ไดเ้รยีนรูไ้ดเ้ขา้ใจ  
ท่านจะรบีเรง่เมื.อมเีหตุการณ์ที.ตอ้งการความรบีเรง่ 
เมื.อหนทางดแูคบท่านจะผ่อนและหยดุพกั  
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ท่านจะสมานฉนัทแ์ละประนีประนอม 
ท่านไดห้าพนัธมติร หาแนวรว่ม  

ทั 2งหมดนี2ท่านไดป้ฏบิตั ิทั 2งหมดนี2ลว้นเป็น
แบบอยา่งของท่าน  

และทั 2งหมดนี2เป็นการญฮิาดของท่านเพื.อทํา
ใหพ้ระดาํรสัของอลัลอฮฺสงูส่ง.. 

  
ในอลักุรอ่านอลัลอฮฺไดต้รสัว่า 
 (جاهد الكفار واملنافقD واغلظ عليهم )

ความว่า : “จงต่อสูก้บับรรดาผูป้ฏเิสธศรทัธาและ
บรรดามนุาฟีกนีและแขง็กรา้วกบัพวกเขา” (9: 73) 
และเรารูแ้ลว้ว่าการญฮิาดกบัพวกมนุาฟิกนีนั 2นกค็อื
โดยการใชล้ิ2น(คอืประณามและว่ากล่าวตกัเตอืน)  
 
และอลัลอฮฺยงัไดต้รสัอกีว่า 

جهاداً كب�اً) به (وجاهدهم  



75 
 

ความว่า : “และจงต่อสู(้โตแ้ยง้)กบัพวกเขา(บรรดาผู้
ปฏเิสธศรทัธา)ดว้ยมนั(นั .นคอืดว้ยอลักุรอาน)ซึ.งเป็น
การต่อสูท้ี.ย ิ.งใหญ่” (25:52) 

  
นอกจากนั 2นการเฝ้ายามคอยสอดส่องศตัรู

นั 2น الرباط)(  นบัเป็นชั 2นเชงิของการทําญฮิาดอนั
สงูสุด และผูใ้ดที.ทาํหน้าที.ระแวดระวงัเสมอืนเป็นยาม
ของศาสนา คอยระแวดระวงัป้องกนัศาสนาจากศตัรู
ทั 2งหลาย คอยสอดส่องแผนการของศตัรทูี.จะทาํลาย
สงัคมมสุลมินั 2น เขาไมส่มควรถูกเรยีกว่าเป็น 
มรุอบฏิ املرابط)(  เป็นผูญ้ฮิาดดอกหรอื?? 
 

และมจีาํนวนไม่น้อยในศาสนาเราผูท้ี.อดหลบั
อดนอนเพื.อ สอดส่องตรวจดบูทความที.บดิเบอืน
ศาสนาที.เขยีนโดยพวกเซอควิลาร ์(DنيKالعل) (พวก
ที.มแีนวคดิแบ่งแยกศาสนาออกจากทางโลก)และ
พวกมนุาฟิกนี และมดีวงตาจาํนวนมากมายที.ไมเ่คย
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หลบัเพยีงเพื.อเฝ้าระวงัแผนการของศตัรทูี.พยายาม
ทาํลายเยาวชนหนุ่มสาวมสุลมิ..คอยเขยีนบทความ..
ตดิตามเรื.องราวของเยาวชนทั .วทุกสถานที...คอย
วางแผนเพื.อเผชญิหน้ากบัศตัรทูี.กําลงัคบคดิแผนการ 
อนัชั .วรา้ย...ผูท้ ี.กระทาํเหล่าสิ.งเหล่านี2ไมส่มควรดอก
หรอืที.เราจะเรยีกว่าเป็น มุญาฮิด (املجاهد)   และ 
มรุอบิฏ املرابط)(   
  

เรามไิดเ้ปลี.ยนแปลงหลกัการของศาสนาจาก
สิ.งที.ไดถู้กบญัญตัเิลย..แน่นอนว่าผูท้ี.ต่อสูญ้ฮิาดใน
หนทางของอลัลอฮฺนั 2นคอืผูท้ี.หลั .งเลอืด สละชพี
แน่นอน..กระนั 2นกด็มีนัมไิดห้มายความว่าการญฮิาด
นั 2นถูกผกูขาดเฉพาะรปูแบบนี2รปูแบบเดยีวโดยไม่มี
หนทางอื.นในการช่วยเหลอืศาสนานอกจากวธินีี2..การ
เขา้ใจแบบนี2ไมม่ใีนหลกัการอสิลาม..แต่เมื.อใดที.การ
ต่อสูน้ั 2นไมส่ามารถหลกีเลี.ยงไดแ้ลว้การทําสงคราม 
ญฮิาดนั 2นกจ็ะกลายเป็นสิ.งจาํเป็นในทนัทเีช่นกนั.. 
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   แทจ้รงิแลว้กระบวนการตื.นตวัทางศาสนานั 2น
เปรยีบเสมอืน(สิ.งที.อลัลอฮฺจะนํามาเป็น)ขอ้อา้งหรอื
หลกัฐานในการสอบสวนมนุษยชาต ิซึ.งหลกัการ
พื2นฐานและส่วนปลกียอ่ยของศาสนานั 2นไดถู้กแบ่ง
ตามกลุ่มต่างๆ ของกระบวนการตื.นตวั จงึไมม่ี
หลกัอะกดีะฮฺหรอืบทบญัญตัดิา้นฟิกฮฺใดๆ เวน้แต่จะ
มผีูย้ดึมั .นและสนบัสนุน  

กล่าวคอืดา้นอะกดีะฮฺ(ความศรทัธา) กม็ผีูท้ํา
หน้าที.สอดส่องดแูล ความรูด้า้นอื.นๆ กม็ผีูด้แูล ดา้น
การเผยแพร่(การดะอฺวะฮฺ) กม็ผีูส้นบัสนุน และดา้น
การต่อสูส้งครามกม็ผีูท้ ี.เปรยีบเสมอืนเหล่าราชสหีท์ี.
ไดแ้สดงใหโ้ลกเหน็ถงึความกลา้หาญของพวกเขา  

กล่าวไดว้่าไม่มกีารงานอบิาดะฮฺใดๆเวน้แต่
จะมผีูท้ ี.เป็นแบบอย่างดา้นนั 2น...มทีั 2งผูท้ ี.ทาํอบิาดะฮฺ
อยา่งมากมายในการละหมาดกลางคนื มทีั 2งผูท้ ี.ถอืศลี
อดอยา่งมากมาย มทีั 2งผูท้ ี.ชอบใหท้านศ่อดาเกาะฮฺ มี
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ทั 2งคนจนที.สมถะถ่อมตน มทีั 2งผูท้ ี.กล่าวแต่สิ.งดีๆ  มทีั 2ง
ผูท้ ี.ปกป้องความจรงิ 

 
ทั 2งหมดนี2 - อลัฮมัดุลลิลาฮฺ- มอียูใ่น

ประชาชาตขิองท่านศาสดามฮุมัมดั..บางคนอาจจะ
บกพรอ่งในบางเรื.อง แต่มผีูท้ ี.คอยตกัเตอืนแกไ้ขเขา 
บางคนอาจจะบกพรอ่งในเรื.องหนึ.งเรื.องใดกม็ผีูท้ ี.คอย
ช่วยเหลอืใหส้มบรูณ์..ทุกคนต่างสนับสนุนซึ.งกนัและ
กนั..จาํเป็นอยา่งยิ.งที.เราตอ้งเน้นยํ2าและรูส้กึถงึการ
สนบัสนุนใหม้คีวามเป็นอนัหนึ.งอนัเดยีวกนัใน
กระบวนการเคลื.อนไหวของเรา..   

 
ความเป็นอนัหนึ.งอนัเดยีวกนันี2จะไมม่วีนั

เกดิขึ2นเวน้แต่เราจะรูส้กึถงึการที.มสุลมินั 2น
เปรยีบเสมอืนเรอืนร่างเดยีวกนั และนี.เป็นสิ.งที.
ศาสนาของเราเรยีกรอ้งมใิช่อื.นใดเลย อลัลอฮฺทรง
ดาํรสัว่า :  
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 (وأن هذه أمتكم أمة واحدة)

ความว่า “และแทจ้รงินี.คอืประชาชาตขิองพวกเจา้ ซึ.ง
เป็นประชาชาตเิดยีวกนั” (21:92)  
  
และท่านศาสดามฮุมัมดัไดก้ล่าวว่า “ระหว่างผูศ้รทัธา
กบัผูศ้รทัธานั 2นเปรยีบเสมอืนเรอืนรา่งอนัเดยีวกนั 
ต่างใหค้วามรว่มมอืกนัและพึ.งพาอาศยัซึ.งกนัและกนั”  
  

ตราบใดที.เรายงัมคีําว่า ฉนั คาํว่า คุณ มคีาํ
ว่า เรา มคีาํว่า พวกเจา้ เราจะไมม่วีนัรูส้กึว่า
กระบวนการตื.นตวัของเราเดนิอยูบ่นหนทางแห่ง
ความสาํเรจ็.. 

แต่ความรูส้กึหมดหวงัพ่ายแพจ้ะเขา้มา
แทนที.เพราะเราจะเหน็ความรบัผดิชอบมเีพิ.มขึ2นๆ 
ภารกจิมมีากขึ2นๆ แต่ศกัยภาพความสามารถของเรา
มจีาํกดั จาํนวนของเรามจีาํกดั ปจัจยัต่างๆ มอียูไ่ม่
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มาก แลว้เมื.อใดเล่าที.เราจะสามารถทํางานใหส้าํเรจ็ 
ในสภาพนี2ถา้เรามวัแต่กล่าวหาซึ.งกนัและกนั และ
ส่วนที.เหลอืจากประชาชาตกิไ็มไ่ดเ้ขา้มามสี่วนรว่ม... 

นอกจากนี2มญุาฮดีนี(ผูท้ี.ต่อสูใ้นสงคราม)บาง
คนไดก้ล่าวหานกัเผยแพร่(ดาอ)ีบางคนว่าการแกไ้ข
ปญัหาสงัคมจะล่าชา้เนื.องจากผูเ้ผยแพรม่คีวามล่าชา้
ในการช่วยเหลอืมญุาฮดีนี  แต่ในทางกลบักนันกั
เผยแพรก่ก็ล่าวหากลบัไปว่าบรรดามญุาฮดีนีนั .นเอง
ที.เป็นสาเหตุของความลม้เหลวในการแกป้ญัหา
เพราะความรนุแรงแปรปรวนของมญุาฮดีนี 

ผูท้ี.ต่อสูใ้นสงครามบางคนไดก้ล่าวแก่
นกัวชิาการว่าการทาํงานของพวกคุณนั 2นไม่มี
ประโยชน์ใดๆไมส่ามารถเปลี.ยนแปลงอะไรได.้.แต่ 
นกัวชิาการกก็ล่าวกบัไปว่าการต่อสูข้องพวกคุณเอง
นั .นแหละที.นํามาซึ.งความสบัสนวุ่นวายในสงัคมมสุลมิ
และพวกคุณไมม่คี่าอะไรเลยถา้ปราศจากความรูแ้ละ
ผูรู้ท้ ั 2งหลาย... 
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และจากมุมมองนี2เองที.ทาํใหผู้ท้าํงานเพื.อ
ศาสนาตอ้งเกดิความแตกแยกกนัไมส่ามารถรวมกนั
ได ้ มนัจะเป็นสิ.งที.ประเสรฐิมใิช่หรอืถา้เราทุกคนคดิ
และสาํนึกเสมอว่าทุกคนทุกฝา่ยนั 2นต่างกท็าํงานเพื.อ
ศาสนา ทุกคนต่างมบีทบาทในศาสนาที.แตกต่างกนั 
ถา้ในหมูพ่วกเรามผีูท้ ี.ไมเ่หน็ดว้ยกบับางเรื.องที.บาง
คนกระทาํ กเ็ป็นการดทีี.เราจะแนะนําตกัเตอืนซึ.งกนั
และกนั  ใหอ้ภยัซึ.งกนัและกนั เมตตาสงสารซึ.งกนั
และกนั 
       ปญัหาและวกิฤตที.ศาสนากําลงัประสบอยูใ่น
ทุกระดบัของการทํางานในปจัจุบนันี2คอืความหลง
ตวัเอง และความคลั .งในความคดิของตวัเองโดยอา้ง
เรื.องบดิอะฮฺ หรอืแมแ้ต่การกล่าวหาว่าเป็นกาฟิรหรอื
หลงทาง ซึ.งสิ.งเหล่านี2จะทําใหป้ระชาชาตติอ้งหลง
ทางเสยีเวลาท่ามกลางความขดัแยง้ดงักล่าว 
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อนัที.จรงิแลว้บรรดานกับวชยวิส่วนใหญ่
ไมไ่ดม้คีวามจรงิจงัในเรื.องการเผยแพรล่ทัธไิซ- 
ออนิสต ์แต่เนื.องจากพวกเขาหวงัว่าสิ.งนี2มคีวามเป็น 
ไปได ้ดงันั 2นพวกเขาจงึสนบัสนุนแนวคดิดงักล่าว
อยา่งจรงิจงั.. 

แต่มสุลมิเราเวลาเหน็ความบกพรอ่ง
เลก็ๆน้อยของผูท้ี.ทาํงานเพื.อศาสนาเรากลบัทําให้
เป็นเรื.องใหญ่โต ความจรงิแลว้เราควรที.จะยกเวน้
และมองขา้มขอ้บกพรอ่งเลก็ๆน้อยเหล่านี2 ตราบใดที.
การทํางานนั 2นเป็นประโยชน์ต่ออสิลามโดยรวม  
แต่ทั 2งนี2มไิดห้มายความว่าเราจะละทิ2งการแนะนํา
แลกเปลี.ยนการตกัเตอืนซึ.งกนัและกนั  ในขณะ 
เดยีวกนัเราควรใหอ้ภยัซึ.งกนัและกนัมใิช่ทอดทิ2งกนั 

นอกจากนี2บางกลุ่มในขบวนการตื.นตวั
อสิลามจาํเป็นตอ้งมกีารตกัเตอืนกนัอยูเ่สมอ เพราะ
แนวความคดิที.คบัแคบที.พวกเขายดึถอือยูน่ั 2นเป็น
สาเหตุที.ทาํใหก้ลุ่มเคลื.อนไหวต่างๆ ยิ.งห่างเหนิและ
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เพิ.มความขดัแยง้อยูต่ลอดเวลา และเป็นสาเหตุให้
เกดิช่องว่างที.กวา้งใหญ่ระหว่างคนทํางานศาสนา
ดว้ยกนั 

ซึ.งบางครั 2งพวกเขาถอืว่าความถูกตอ้งคอืสิ.ง
ที.พวกเขามองว่าถูกตอ้งเท่านั 2น สจัธรรมคอืสิ.งที.พวก
เขายดึถอือยูเ่ท่านั 2น  ขอสาบานดว้ยอลัลอฮฺแทจ้รงิ
นั 2นพวกเขาเป็นผูแ้อบอา้งมใิช่ผูท้ี.สนบัสนุนช่วยเหลอื
ศาสนาไม ่ พวกเขาไดถู้กชกัจงูโดยอารมณ์ อกีทั 2งยงั
ขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื.องของศาสนา และเขา้ใจ
ผดิคดิว่าพวกเขานั 2นกําลงัทํางานเพื.อศาสนาของ 
อลัลอฮฺ แต่ความจรงิแลว้พวกเขากําลงัสรา้งฟิตนะฮฺ
ความสบัสนใหเ้กดิขึ2นในหมู่พี.น้องมสุลมิดว้ยกนัเอง  

ความคดิของพวกเขาสมควรที.จะถูกต่อตา้น
แกไ้ข แนวทางของพวกเขาสมควรที.จะถูกลบลา้ง
เพราะมนัเป็นสาเหตุของความแตกแยก และเป็น
สาเหตุของความเกลยีดชงัและรงัเกยีจระหว่างพี.น้อง
ที.ทาํงานเพื.อศาสนา 
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ในสายตาพวกเขานั 2นผูท้ี.ขดัแยง้กบัแนวคดิ
พวกเขานั 2นคอืผูท้รยศหรอืผูท้าํอุตรกิรรม (บดิอะฮฺ) 
พวกเขากล่าวหาว่าผูท้ี.ขดัแยง้นั 2นมโีรครา้ยแรงอยูใ่น
จติใจของเขา หรอืแมแ้ต่กล่าวหาว่าไมไ่ดม้อีสิลามใน
ใจของเขาเลย 

ถา้เราลองมาตรวจสอบอยา่งละเอยีดแลว้จะ
เหน็ว่าการทํางานของพวกเขานั 2นไมไ่ดผ้ลตอบรบัที.ดี
แต่อยา่งใด ในทางตรงขา้ม แนวความคดิของพวก
เขามแีต่จะทําใหข้บวนการตื.นตวัอสิลามเกดิความ
แตกแยกเกดิรอยรา้ว โดยเฉพาะในบรรดาเยาวชน
หนุ่มสาว ถา้หากมใีครคนหนึ.งคนใดเขา้เป็นพวกเขา 
การประกาศเป็นศตัรกูบัพี.น้องของเขาผูนี้2
เปรยีบเสมอืนเป็นศาสนาที.ตอ้งยดึถอื 

กล่าวหาว่าผูน้ั 2นเป็นนกัพรรคนิยม ผูนี้2เป็นผู้
บดิอะฮฺ(ผูท้าํอุตรกิรรม) คนนั 2นขี2ขลาด คนนี2ใจเสาะ
อ่อนแอ คนโน้นเป็นอยา่งโน้น คนนี2เป็นอยา่งนี2 คนนี2
มอีะกดีะฮฺอะฮฺลุซซุนนะฮฺ แต่การกระทาํเหมอืนผู้
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นอกรตีหรอืกลุ่มอลัคอวารจิ (اخلوارج) คนนี2เป็นซุน
นะฮฺ แต่การปฏบิตัเิป็นกลุ่มมรุญอิะฮฺ (กลุ่มหนึ.งใน
ประชาชาตอิสิลาม) จนทําใหค้าํพดูของพวกเขานั 2น
กลายเป็นสิ.งที.ถูกลอ้เลยีนในสงัคม ถูกหวัเราะเยาะ
เหมอืนเรื.องตลกในหน้าอนิเตอรเ์น็ต......แทจ้รงิแลว้
การงานของอลัลอฮฺมหีลากหลายในหมูช่น 

กลุ่มชนที.ไดร้บัชยัชนะนั 2น الطائفة املنصورة)(  
เป็นกลุ่มใหญ่กวา้งขวาง มใิช่อยูใ่นวงแคบของคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ.ง มทีั 2งที.ทาํหน้าที.ต่อสูส้งคราม คนที.
ทาํหน้าที.ส ั .งสอน คนที.กําลงัศกึษา คนที.เสยีสละ
ทรพัยส์นิ มทีั 2งคนที.คอยช่วยเหลอืดแูลทรพัยส์นิของ
ครอบครวั ทายาทบรรดาผูพ้ลชีพีในศาสนา มทีั 2งคน
ที.ทาํหน้าที.คดิและวางแผน คนที.รวบรวมขอ้มลู  

ทุกคนต่างทําหน้าที.หลากหลายมบีทบาท
ภาระแตกต่างกนัไป อลัลอฮฺพระองคเ์ดยีวเท่านั 2นที.
ทรงรูจ้าํนวน และในหมูช่นนี2มทีั 2งบรรดาผูท้ี.ถูกระบุ
โดยท่านศาสดาในฮะดสีว่าพวกเขามอียู่จรงิซึ.งคน
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ทั .วไปอาจจะรูห้รอืไมรู่ว้่าพวกเขาเป็นใคร และคนที.
เขา้รว่มกบัพวกเขา (ในการช่วยเหลอืศาสนา) ตาม
แบบอยา่งพวกเขาทั 2งในที.ลบัและแจง้ ช่วยเหลอื
สนบัสนุนพวกเขา ขอดุอาอฺใหแ้ก่พวกเขา อยูเ่คยีง
ขา้งพวกเขาในทุกๆสมรภูม ิอาจรูจ้กัหรอืไมรู่จ้กัพวก
เขา แต่เชื.อว่าพวกเขามอียู่จรงินั 2น  

แน่นอนว่าคนที.ปฏบิตัเิช่นนี2คอืผูท้ี.ประสบ
ความสาํเรจ็อย่างแทจ้รงิ ที.สําคญัคอืเขาผูนี้2ตอ้งเดนิ
ตามทางที.พวกเขาเดนิ เอาพวกเขาเป็นตวัอยา่งใน
การปฏบิตั ิช่วยเหลอืศาสนาของอลัลอฮฺเหมอืนที.
พวกเขาช่วยเหลอื.. 

หรอืเขาจะเป็นคนอกีจาํพวกหนึ.งที.เอาแต่นั .ง
อยูก่บัที.และถอยหลงั..ขี2ขลาด..มแีต่ขอ้อา้งต่างๆ
นานา ยดึตดิกบัโลกดุนยา..เสยีดายชวีติเลอืดเนื2อ
หรอืแมแ้ต่หยาดเหงื.อ..รกัความสบาย ไม่มกีาร
เคลื.อนไหว..คนทุกคนจะรูจ้กัตวัเองดทีี.สุด.. 
  



87 
 

)معاذيره ألقى ولو بصرية نفسه على اإلنسان بل(  
ความว่า “เปล่าเลย มนุษยน์ั 2นเป็นพยานต่อตวัของ
เขาเอง และถงึแมว้่าเขาจะเสนอขอ้แกต้วัของเขา
เอง”  (75: 14 – 15) 

  
       สรปุจากที.กล่าวมาแลว้ทั 2งหมดนี2เราควรที.จะยดึ
มั .นกบัอลัวะฮฺย )الوحي(  หรอืสิ.งที.มาจากอลัลอฮฺ 
(อลักุรอ่านและซุนนะฮฺของท่านนบ)ี  

เชื.อฟงัผูรู้ ้(อุละมาอฺ) ที.มคีวามน่าเชื.อถอื แต่
มใิช่เชื.อในความบรสิุทธิ Bปราศจากความผดิของพวก
เขา และรบัสจัธรรมความถูกตอ้งจากใครกต็ามในหมู่
พวกเขา ศกึษาหาความรูท้ี.ถูกตอ้ง เพิ.มพนูการงานที.
เป็นประโยชน์  

ใหค้วามช่วยเหลอืผูศ้รทัธาไมว่่าจะอยูท่ี.ใด 
ต่อตา้นบรรดาผูป้ฏเิสธไมว่่ารปูแบบใด  
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นําความสาํเรจ็มาสู่อสิลามและบรรดามสุล-ิ
มนี ทําจดุมุง่หมายใหบ้รสิุทธิ Bจากสิ.งแปลกปลอม
ต่างๆ  

เสยีสละความสะดวกสบายของโลกดุนยา
เพื.อประโยชน์ของประชาชาต ิแต่ขณะเดยีวกนักไ็ม่
ลมืที.จะแนะนําตกัเตอืนซึ.งกนัและกนัระหว่างพี.น้อง
มสุลมิ แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ชี2แนะแก่ผูห้ลงทาง ชี2ทาง
แก่ผูส้บัสน..  

เป็นผูท้ี.มเีมตตาและคดิดต่ีอประชาชาตแิละ
ศาสนา..เป็นความหวงัและอนาคตของประชาชาต ิ
โดยเตรยีมพรอ้มและรอเวลาที.เหมาะสม สถานที.
เหมาะสม เพื.อการเสยีสละที.เหมาะสม 

มอบหมาย(ตะวกักลั) การงานต่างๆ 
ต่ออลัลอฮฺ ปฎบิตัดิว้ยจติใจที.แน่วแน่ บรสิุทธิ B อคิลาส 

และแน่นอนดว้ยสิ.งเหล่านี2แลว้ประชาชาตจิะ
ไดร้บัชยัชนะ แต่ถา้ตรงขา้มกบัสิ.งนี2แลว้ชยัชนะจะ
ล่าชา้ อยา่งแน่นอน... 
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اهللا إىل أمري وأفوض لكم أقول ما فستذكرون(  

)بالعباد بصري اهللا إن   
ความว่า “และพวกเจา้จะระลกึถงึสิ.งที.ขา้กําลงับอก
พวกเจา้ และขา้ไดม้อบหมายการงานของขา้ 
ต่ออลัลอฮฺ แทจ้รงิอลัลอฮฺทรงรูเ้หน็เรื.องของ 
บรรดาบ่าว” (40: 44) 


