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ปฐมวยั 

 ทา่นนบีมุฮัมมัด y ถือกาํเนิดจาก ตระกูลกุไรช ์เป็นบุตรอบั
ดุลลอฮฺ เป็นหลานอบัดุลมุฏฏอลิบ ซึ�งสบืเชื อสายมาจากทา่นนบีอสิมา
อลี อะลัยฮิสสลาม 

 ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบเป็นคนรํ�ารวย เป็นหัวหน้าชนเผ่ากุไรช์ 
และเป็นผู้ดูแลอัลกะ๊อบฺะ๊ฮแฺละมัสยิดอลัหะรอม ทา่นเป็นบุคคลที�มี
จิตใจกว้างขวาง ให้ความช่วยเหลือคนยากจนขัดสนรวมทั งประชาชน
ต่างเมืองที�เดินทางมาประกอบพิธฮีัจย์เป็นประจาํทุกปี 

ประเพณีนิยมของชาวอรับสมัยนั นถือกนัว่า ผู้ที�จะเป็นหัวหน้า
หมู่หรือหัวหน้าคณะ ควรจะเป็นผู้ที�มีบุตรมาก แต่ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ
มีบุตรเพียงคนเดียว โดยเหตุนี ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบจึงได้นะซัร (บน) 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยอธษิฐานว่า “ขอใหไ้ดบุ้ตรสกั 10 คน  ถา้ไดบุ้ตร
ครบ 10 คนแลว้ กจ็ะเชือดบุตรคนหนึ�งเป็นกรุบาน”1 

ชาวอรับสมัยนั นถือว่า เรื�องนะซัร (บน) เป็นเรื�องสาํคัญที�สดุ 
เป็นข้อผูกพันที�ยิ�งใหญ่ที�สดุ แม้จะต้องเสียสละสิ�งใด ๆ กระทั�งชีวิตก็
จะต้องปฏบิัติตามที�ได้ให้คาํสตัย์ไว้ ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบเป็นผู้ที�มี
จิตใจมั�นคง ซื�อสตัย์สจุริต จึงรักษาคาํมั�นสญัญาอย่างเคร่งครัด ดังนั น 
เมื�อทา่นได้บุตรเพิ�มขึ นมาเรื�อย ๆ จนครบ 10 คน  ทา่นกไ็ด้ชี แจงให้
บุตรทั ง 10 คนรู้ถึงเรื�องที�ทา่นได้บนไว้กบัพระผู้เป็นเจ้า ซึ�งทุกคนก็
ยอมเสยีสละชีวิตด้วยความเตม็ใจ 

                                                           
1 กรุบาน หมายถึง สตัว์ที�เชือดเป็นพลกีรรมถวายตอ่พระเป็นเจ้า แล้วแบง่ปัน
เนื &อสตัว์นั &นให้แก่ผู้คนยากจน 
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เมื�อทุกสิ�งทุกอย่างเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบก็
นาํบุตรทั ง 10 คนไปยังสถานที� ๆ สถิตของเทวรูปที�สกัการะอนัยิ�งใหญ่
ที�สดุ ซึ�งมีนามว่า กอ็ยยิมฮุบลั เพื�อทาํพิธีเชือดบุตร 

บรรดาญาติพี�น้อง มิตรสหาย ตลอดจนประชาชน จึงได้พากนั
ไปชุมนุมเพื�อดูพิธกีารเสยีสละอนัยิ�งใหญ่นี อย่างคับคั�ง พิธกีารเริ�มด้วย
การเสี�ยงทาย โดยทา่นบิดาได้เขียนชื�อบุตรลงในวัตถุที�ใช้ในการเสี�ยง
ทายอนัละคน จนครบ 10 คน แล้วกท็าํพิธเีสี�ยงทายตามที�นิยมกระทาํ
กนัในสมัยนั น ในที�สดุผลปรากฏว่า อบัดุลลอฮ ฺบุตรชายคนหนึ�งตกอยู่
ในฐานะที�จะต้องถูกเชือดเป็นกุรบาน เมื�อผลปรากฏเช่นนั น ทา่นอบั
ดุลมุฏฏอลิบกม็ิได้รอช้า รีบจับบุตรสดุที�รักลงนอนเพื�อจะทาํการเชือด 
บรรดาพวกที�เฝ้าดูอยู่ต่างกม็ีจิตใจหดหู่ มีความสงสารเวทนา ไม่มีใคร
ปรารถนาที�จะได้เหน็คมมีดฝังลึกลงไปในลาํคอของเดก็น้อยผู้น่า
สงสาร จึงได้พากนัร้องห้าม 

ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ พอได้ยินเสียงร้องห้าม ทา่นกห็ยุดชะงัก
แล้วหันหน้ามายังที�มาของเสียงนั น พร้อมกบัร้องถามขึ นว่า “แลว้จะให้
เราทาํอย่างไรกบัการบนของเรา ?” กม็ีเสียงแนะนาํว่า “ใหเ้อาอูฐ 10 
ตวั แลกกบัชีวติอับดุลลอฮฺ” ทา่นกเ็หน็ดีตามคาํแนะนาํนั น ดังนั น การ
เสี�ยงทายครั งที�สองระหว่างชีวิตอูฐ 10 ตัวกบัชีวิตอบัดุลลอฮจฺึงเริ�มขึ น 
ผลปรากฏว่า โชคร้ายยังเป็นของอบัดุลลอฮอฺยู่เช่นเดิม ดังนั น การ
เสี�ยงทายครั งที�สามกเ็ริ�มขึ นโดยเพิ�มจาํนวนอูฐขึ นอกี 10 ตัว แต่โชคร้าย
กย็ังไม่เปลี�ยนแปลง การเสี�ยงทายจึงดาํเนินต่อไปเป็นจนถึงครั งที� 11 
ทุกๆ ครั งได้เพิ�มจาํนวนอูฐขึ นครั งละ 10 ตัวจนครบ 100 ตัว ผลจึง
ปรากฏว่า อบัดุลลอฮรฺอดพ้นจากความตายไปได้อย่างยากเยน็ที�สุด 
ทุกคนต่างโล่งอกดีใจไปตาม ๆ กนั ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบกจ็ัดการเชือด
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อูฐจนครบ 100 ตัว เสรจ็แล้วกย็กขบวนเดินทางกลับบ้าน โดยมิได้แตะ
ต้องเนื ออูฐเหล่านั นเลยแม้แต่น้อย คงทิ งไว้ให้แก่คนยากคนจนจัดการ
กนัเองตามต้องการ 

ทา่นนบีมุฮัมมัด เคยพูดว่า “ �����  ���	
  � ������	 ���
  - ฉนัเป็นลูกของ

ผูท้ี �ถกูเชือดทั/งสอง” คือทา่นนบีอสิมาอลี (อะลัยฮิสสลาม) ซึ�งเป็นบรรพ
ชนต้นตระกูล กบัทา่นอบัดุลลอฮผฺู้เป็นบิดา 

เมื�อทา่นอบัดุลลอฮเฺติบโตเป็นหนุ่มอายุ 18 ปี กไ็ด้สมรสกบั
ทา่นอามีนะฮ ฺ บุตรีของ “วะฮบฺ”ฺ ซึ�งเป็นตระกูลเดียวกนั ขึ นไปบรรจบ
กนัยังอนัดับที�เก้าคือ กิลา้บ สามีภรรยาคู่นี อยู่กนิกนัได้ระยะเวลาเพียง
เลก็น้อย พอทา่นอามีนะฮตฺั งครรภ์ได้ 6 เดือน ทา่นอบัดุลลอฮกฺจ็ากไป
ในขณะที�อยู่ร่วมกนัในนครอลัมะดีนะฮ ฺ

เมื�อสามีจากไปแล้ว ทา่นอามีนะฮกฺเ็ดินทางกลับมาอยู่นครมัก
กะฮ ฺ จนกระทั�งถึงวันที� 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล ค.ศ. 527 ตรงกบั 

พ.ศ.1070 ทา่นอามีนะฮกฺค็ลอดบุตรออกมาเป็นชายให้ชื�อว่า “������� - 
มุฮมัมดั” หลังจากอยู่กบัมารดาในระยะเวลาเพียงเลก็น้อย กถ็ูกมอบ
ให้อยู่ในความดูแลเลี ยงดูของนางซุวัยยะฮ ฺ อัลอสัละมียะฮ ฺ ซึ�งเป็นทั ง
แม่นมและพี�เลี ยง ต่อจากนั นกไ็ปอยู่กบันางฮะลีมะฮ ฺซึ�งเป็นแม่นมและ
พี�เลี ยงคนที�สองจนกระทั�งอายุได้ 4 ปี จึงได้กลับมาอยู่ในปกครองของ
มารดา  

พออายุได้ 6 ปี มารดากพ็าไปเยี�ยมกอ๊บร์ (ที�ฝังศพ) ของบิดา
และวงศาคณาญาติยังนครมะดีนะฮ ฺผู้ร่วมเดินทางไปในครั งนี มีทา่นอบั
ดุลมุฏฏอลิบกบันางอุมมุอยัมัน เมื�อเสรจ็จากการเยี�ยมเยียนดังกล่าว
แล้ว กพ็ากนัเดินทางกลับมายังพระมหานครมักกะฮ ฺระหว่างที�เดินทาง



 4

กลับนั น พอถึงตาํบลอบัวาอ ฺซึ�งอยู่ระหว่างอลัมะดีนะฮกฺบัมักกะฮ ฺทา่น
อามีนะฮกฺส็ิ นชีวิตลง เมื�อได้ทาํการฝังเสรจ็แล้ว นางอุมมุอัยมันกเ็ป็น
ผู้รับหน้าที�นาํทา่นนบีเดินทางกลับสู่มักกะฮ ฺ

เมื�อทา่นนบีมุฮัมมัดได้มาสิ นทั งบิดามารดาไปในขณะที�ยังเป็น
เดก็เลก็อยู่เช่นนี  จะรู้สกึอ้างว้างและว้าเหว่เพียงไร จริงอยู่ผู้ที�มารับ
เลี ยงดูต่อจากมารดาจะเป็นปู่ คือ ท่านอบัดุลมุฏฏอลิบ ซึ�งเป็นผู้มี
ความรักใคร่เมตตาสงสารหลานคนนี ยิ�งกว่าลูกของทา่นกต็าม กย็ังมีอกี
หลายสิ�งหลายอย่างที�ผิดกบัอยู่ในอ้อมอกของบิดามารดา 

ตามปกติทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ มีความรักใคร่และสงสาร
หลานชายคนนี อย่างมากอยู่แล้ว เพราะเป็นเดก็ที�ต้องขาดพ่อ เกดิมา
ไม่มีโอกาสได้เหน็หน้าพ่อ ความอาลัยอาวรณ์ยังไม่ทนัที�จะเลือนลาง
หายไป หลานที�รักกต็้องมาสิ นแม่ไปอกีคน ดังนั น เมื�อทา่นได้รับ
หลานชายคนนี มาไว้ในความอุปการะของทา่นแล้ว ทา่นผู้เฒ่าได้
พากเพียรพยายามปลอบประโลมเอาอกเอาใจทุกสิ�งทุกอย่าง ให้ความ
กรุณาเมตตา ความรักใคร่ยิ�งกว่าลูก ๆ ของทา่นเอง จะไปไหนกห็อบ
หิ วไปด้วย ทา่นไม่เคยปล่อยให้หลานสดุที�รักของทา่นคนนี จากไปพ้น
สายตาของทา่น 

วันหนึ�งมีบุคคลคณะหนึ�งจากพวกมุดลัจ ชาวเมืองอลักอฟะฮ ฺ
ได้เดินทางเข้ามายังนครมักกะฮ ฺ เมื�อได้มาประสบพบเหน็ทา่นนบีมุฮัม
มัด y เข้า พวกนั นกเ็กดิความสนใจ พากนัพิจารณาร่างกายของทา่น 
ในที�สดุพวกนี กบ็อกกบัทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบว่า “ทา่นจงพยายามปกปัก
รักษาเดก็คนนี ให้ดีที�สดุเทา่ที�จะทาํได้ เราไม่เคยพบเหน็เท้าเดก็คนใด
เหมือนกบัลักษณะเท้าของเดก็คนนี ” ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบจึงได้บอก
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กบัลูกชายของทา่นคืออบูฏอลิบว่า “จงจาํไว้ให้มั�นที�บุคคลเหล่านั นเขา
สั�งว่าให้พยายามปกปักรักษาหลานชายคนนี ให้ดีที�สดุเทา่ที�จะทาํได้” 

ชั�วระยะเวลา 2 ปีที�ได้เข้ามาอยู่ในความอุปการะอนัอบอุ่นของ
ผู้ที�รักหลานปานชีวิต ความทุกข์โศกอนัยิ�งใหญ่ที�ได้ผ่านเข้ามาในชีวิต
น้อย ๆ กค็่อย ๆ เลือนลางไป ความสขุสบายเริ�มจะมีขึ นมาบ้าง แต่
แล้วในที�สดุวิมานแห่งความร่มเยน็เป็นสขุ กพ็ังทะลายลงอกีคาํรพหนึ�ง 
เพราะปู่ผู้อารีต้องจากไปอกีคนหนึ�ง  

เมื�อปู่ผู้อารีได้จากไปแล้ว กต็้องตกมาอยู่ในความอุปการะของ
ลุง ผู้ซึ�งมีความรักความสงสารไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าปู่ แม้ถ้าจะรักใคร่และ
สงสารหลานคนนี ยิ�งไปกว่าลูกๆ ทา่นกไ็ม่สามารถจะให้ความสขุความ
สบายแก่หลานรักได้เทา่กบัความสขุความสบายที�หลานรักของทา่น
ได้รับในระยะเวลาที�อยู่ในความอุปการะของปู่ เพราะครอบครัวของ
ทา่นยากจน สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องทาํงาน เพื�อหารายได้มาจุน
เจือเลี ยงดูกนัในครอบครัว ดังนั น ทา่นนบีมุฮัมมัด y จึงต้องออกไป
รับจ้างเลี ยงแพะเพื�อหารายได้มาจุนเจือพอสมควร 

พอรุ่งเช้าลืมตาขึ นกต็้องต้อนฝูงแพะออกไปสู่กลางทุ่งอนั
อ้างว้าง จนกว่าจะพลบคํ�าจึงจะได้กลับเข้าบ้าน ชีวิตน้อย ๆ ต้องต่อสู้
กบัความลาํเคญ็ ความตรากตราํเป็นกจิวัตรประจาํวัน ไม่มีโอกาสที�จะ
ได้เล่าเรียนเขียนอ่านหนังสอื หรือแม้แต่การเล่นสนุกสนานเยี�ยงเดก็ใน
วัยเดียวกนั 

ทา่นอบินิอบับา๊สได้เล่าว่า อุมมุอัยมัน พี�เลี ยงของรอซูลุลลอฮ ฺ
y ได้เล่าให้ฟังว่า ประชาชนชาวอรับในมักกะฮมฺีงานประจาํปีอย่าง
หนึ�ง ซึ�งเป็นงานที�ใหญ่โตมาก คืองานนมัสการรูปเทพเจ้าผู้ยิ�งใหญ่ของ
พวกกุไรช์ ซึ�งเป็นรูปเคารพที�ชาวอรับนับถือกนัว่าเป็นเทพเจ้าศักดิ?สทิธิ? 
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พากนักราบไหว้เคารพบูชา มีการเชือดสัตว์ถวายและทาํอาหารคาว
หวานมาสกัการะเป็นประจาํ ใครจะโกนผมหรือทารกที�คลอดออกมา
ใหม่เมื�อจะโกนผมไฟกจ็ะพากนัมาทาํพิธตี่อหน้ารูปนั น เมื�อถึงวัน
เทศกาล  ประชาชนพากนัมาประกอบพิธนีมัสการตั งแต่เช้าตรู่ตลอด
ทั งวัน 

ในสมัยที�รอซูลุลลอฮ ฺ y ยังเป็นเดก็อยู่ในความอุปการะขอ
งอบูฏอลิบผู้เป็นลุงนั น พอถึงวันเทศกาลดังกล่าวแล้ว ทา่นอบูฏอลิบก็
ชวนหลานรักของทา่นไปร่วมชุมนุมนมัสการด้วย ข้างฝ่ายรอซูลุลลอฮ ฺ
y กอ็ดิเอื อน เบี�ยงบ่ายด้วยวิธกีารต่าง ๆ เพราะจิตใจไม่สมัครจะไป
ร่วมด้วย ซึ�งทาํให้ทา่นอบูฏอลิบโกรธเคืองมาก ถึงกบัปรารภขึ นด้วย
ความห่วงใยว่า การที�หลานกระทาํตนห่างเหิน และแสดงอาการเฉย
เมยต่อพระผู้เป็นเจ้าอนัเป็นที�เคารพสกัการะของเราเช่นนี   ลุงรู้สึก
หวั�นใจว่าสกัวันหนึ�งหลานจะต้องประสบเคราะห์กรรมอะไรสกัอย่าง
หนึ�ง หลานจงคิดและตรึกตรองให้ดี ลุงอยากรู้นักว่า เหตุใดหลานจึง
รังเกยีจไม่ยอมไปชุมนุม เพื�อนมัสการพระรูปเคารพในวันสาํคัญ 
เช่นเดียวกบัที�คนทั งหลายเขาพากนัมาร่วมชุมนุมนมัสการ 

อุมมุอัยมันได้เล่าต่อไปว่า ทา่นอบูฏอลิบได้พยายามรบเร้า
เคี�ยวเขญ็รอซูลุลลอฮอฺยู่ตลอดมา ในที�สดุเมื�ออดรนทนไม่ได้ กจ็าํใจ
ต้องติดตามไปกบัทา่น ขณะที�ทั งสองคนพากนัเดินเข้าไปใกล้จวนจะถึง
รูปเคารพนั น รอซูลุลลอฮ ฺ y กห็ันหลังแล้ววิ�งกลับบ้านด้วยอาการ
ตกใจตัวสั�น พวกพี�ป้าน้าอาที�อยู่ทางบ้าน เมื�อเหน็รอซูลุลลอฮวฺิ�ง
กระหืดกระหอบมาเช่นนั น กต็กใจพากนัซักไซร้ไล่เลียงว่า หลานไปถูก
อะไรหลอกหลอนมา จึงได้มีอาการตกใจตัวสั�นงันงกเช่นนี  ทา่นกบ็อก
ว่า ฉันเกรงว่าเหตุการณ์ครั งนี อาจจะทาํให้ประสาทของฉันเสื�อมไปกไ็ด้ 
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พี�ป้าน้าอาเหล่านั นจึงพากนัปลอบโยนว่า อย่าตกอกตกใจไปเลยหลาน
รัก อลัลอฮจฺะปกปักรักษาหลานให้อยู่ในความปลอดภัยเสมอ เพราะ
ในตัวหลานนั นมีแต่ของดีทั งสิ น จงพยายามงบใจเสยีเถิด ไหนลองเล่า
ให้ฟังซิว่า หลานได้ไปประสบพบเหน็อะไรมาจึงได้ตกใจถึงขนาดนี  

รอซูลุลลอฮ ฺ y กเ็ล่าให้ฟังว่า ในขณะที�ฉันกาํลังเดินเข้าไป
ใกล้จะถึงรูปเคารพนั น ฉันได้เหลือบไปเหน็ชายคนหนึ�งรูปร่างใหญ่
แต่งตัวด้วยเสื อผ้าขาวสะอาดโบกมือให้ฉัน พร้อมกับร้องบอกว่า 
“มุฮัมมัดเอ๋ย จงรีบกลับไปเดีBยวนี  อย่าได้เข้าไปใกล้รูปนั นเป็นอนัขาด” 
อุมมุอัยมันเล่าต่อไปว่า ตั งแต่นั นมา รอซูลุลลอฮ ฺy กไ็ม่ยอมไปร่วม
ในการนมัสการใด ๆ ทั งสิ น 

 

วยัหนุ่ม 

งานอาชีพประจาํสาํหรับครอบครัวของทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ ก็
คือการนาํสนิค้าเดินทางไปจาํหน่ายยังต่างจังหวัด ส่วนมากเป็นเมือง
ชาม (ซีเรีย) โดยที�ทา่นอบูฏอลิบเป็นผู้ทาํการค้านี เอง ดังนั น เมื�อทา่นน
บีมุฮัมมัดเติบโตขึ นมีความแขง็แรงพอที�จะเดินทางไกลได้แล้ว ทา่
นอบูฏอลิบกพ็าหลานชายไปทาํการค้าขายด้วย เพื�อฝึกหัดให้รู้จักการ
ค้าขาย และเพื�อให้ได้ประสบพบเหน็สิ�งแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดจน
เหตุการณ์และสภาพการณ์ต่างๆ เพื�อความเพลิดเพลิน จะได้ลืมมรสุม
ชีวิตขนาดหนักที�กาํลังประสบอยู่ 

ข้างฝ่ายทา่นนบีมุฮัมมัด y กร็ู้สกึตื�นเต้นและดีใจมากที�ได้
งานทาํใหม่ ซึ�งเป็นงานที�ดีกว่า สงูกว่างานเลี ยงแพะแกะ ทา่นพยายาม
อดทนในการเดินทาง พยายามประกอบกจิการในหน้าที�อย่าง
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ขะมักเขม้น มิได้คาํนึงถึงความเหนื�อยยาก ความลาํบากตรากตราํ ซึ�ง
ทาํให้ทา่นอบูฏอลิบพอใจ รู้สกึรักใคร่มากยิ�งขึ น 

ขณะที�การเดินทางใกล้จะถึงตาํบลบุศรอ กไ็ด้พบกบับาทหลวง
ผู้หนึ�งชื�อ บะฮีรอ ซึ�งเป็นผู้ที�เคยรู้จักกบัทา่นอบูฏอลิบมาก่อน เมื�อทา่น
บาทหลวงผู้นี ได้มาพบทา่นนบีมุฮัมมัดเข้า กพ็ยายามพินิจพิเคราะห์
รูปร่างตลอดจนบุคลิกลักษณะอย่างละเอียดละออ ในที�สดุทา่น
บาทหลวงกพ็ูดกบัทา่นอบูฏอลิบว่า “ข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี�ถ้วน
แล้วกเ็หน็ว่า หลานชายของทา่นคนนี จะได้เป็นนบีคนสดุท้าย เพราะมี
บุคลิกลักษณะหลายประการที�ตรงตามที�ได้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อนิญีล 
ขอทา่นอย่าได้นาํมายังประเทศชามอกีต่อไปเลย เมื�อพวกยะฮูดีได้พบ
เหน็เข้ากจ็ะฆ่าเขาเสยี” 

เมื�อได้รับคาํเตือนจากบาทหลวงเช่นนั น ทา่นอบูฏอลิบกส็่ง
ทา่นนบีมุฮัมมัด y ไปอยู่กบัพวกลูก ๆ ของทา่นที�นครมะดีนะฮ ฺ
เพื�อให้ไปช่วยงานทางด้านโน้น 

ยังมีหญิงหม้ายผู้หนึ�งเป็นคนรํ�ารวยมาก มีกองคาราวานนาํ
สนิค้าเดินทางไปทาํการค้าขายยังหลายหัวเมือง หญิงหม้ายผู้นี มีนามว่า 
คอดียะฮฺ บุตรสาวคุวยัลิด นางขาดบุคคลที�กล้าหาญมีความสามารถ
ดูแลควบคุมการค้าขายแทนตัว เมื�อได้ยินข่าวที�เล่าลือกันถึงคุณสมบัติ
หลายอย่างหลายประการของทา่นนบีมุฮัมมัด ซึ�งเป็นบุคคลที�มี
คุณสมบัติตรงกบัที�นางประสงค์ นางกอ็ยากจะได้ตัวมาช่วยในเรื�องการ
ค้าขาย ดังนั น นางคอดียะฮจฺึงได้ไปทาํการติดต่อกบัทา่นอบูฏอลิบเพื�อ
ขอตัวทา่นนบีมาช่วยงานดังกล่าว ทา่น อบูฏอลิบกไ็ม่ขัดข้องตามที�นาง
คอดียะฮขฺอร้อง เวลานั นทา่นนบีมุฮัมมัด y มีอายุได้ 25 ปี 
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เมื�อได้มาอยู่กบันางคอดียะฮแฺล้ว ทา่นนบีกพ็ยายามปฏบิติ
งานในหน้าที�ให้ดีที�สดุอย่างเตม็ความสามารถ ซึ�งทาํให้การค้าขาย
เจริญก้าวหน้า เกดิผลเพิ�มพูนอย่างผิดคาด อนัทาํให้นางคอดียะฮดฺีใจ 
และเพิ�มความรักใคร่ ความไว้วางใจแก่ทา่นนบีมากขึ น 

ในขณะที�นาํสนิค้าเดินทางไปค้าขายยังประเทศชามเป็นครั งที�
สองนั น มีบาทหลวงอกีคนหนึ�งได้มาพบทา่นนบีเข้า กร็ู้ทนัทวี่า “ชาย
หนุ่มคนนี แน่แล้ว คือตัวนบีที�จะมีมาหลังจากทา่นนบีอซีา” 

 

ทําการสมรส 

นอกจากความรํ�ารวยขนาดเศรษฐีแล้ว นางคอดียะฮยฺังเป็นผู้ที�
มีการศึกษาเล่าเรียนในเรื�องของศาสนาคริสต์มามากมายกว้างขวาง 
ดังนั น เมื�อนางได้พยายามพินิจพิจารณาทา่ทาง บุคลิกลักษณะ 
ตลอดจนกริิยามารยาทของท่านนบีมุฮัมมัด y นานๆ เข้ากท็าํให้นาง
เกดิความแน่ใจว่า “ชายคนนี จักต้องเป็นนบีอนัดับสดุท้ายที�โลกกาํลัง
รอคอยอยู่แน่นอน” ดังนั น ความรู้สกึอย่างหนึ�งจึงผุดขึ นในจิตสาํนึก
ของนาง คือนางปรารถนาอยากจะได้ตัวทา่นนบีมุฮัมมัด y มาร่วม
ทุกข์สขุกบันาง 

เมื�อมีความรู้สกึเช่นนั น นางกไ็ปหาทา่นอบูฏอลิบ เล่าความ
ประสงค์ให้ฟัง ทา่นกไ็ม่ขัดข้อง ดังนั นพิธสีมรสจึงได้เกดิขึ น ขณะนั น
ทา่นนบีมุฮัมมัด y มีอายุได้ 25 ปี นางคอดียะฮมฺีอายุ 40 ปี 

คนหนุ่มโสดที�เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติอนัดีงาม เมื�อจะ
ทาํการสมรสทั งท ี กค็วรจะหาหญิงสาวที�พร้อมด้วยคุณสมบัติของกุล
สตรีได้ไม่สู้ยากนัก แต่ทา่นนบีมุฮัมมัด y ต้องมา สมรสกบัหญิงที�มี
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อายุครึ�งคน แถมยังเป็นหม้ายอกีเช่นนี  เหตุไฉนบุคคลจาํพวกจิตใจตํ�า
ช้า ซึ�งมีความมุ่งหมายจะทาํลายอสิลาม จึงกล่าวให้ร้ายว่า ทา่นเป็นคน
มักมากในเรื�องกามคุณ 

ชีวิตวัยหนุ่มของทา่นนบีมุฮัมมัด y ผิดกบัชีวิตวัยหนุ่มของ
บรรดาคนหนุ่มทั งหลาย ซึ�งส่วนมากเมื�อมีเวลาว่างและมีโอกาส ก็
มักจะเที�ยวหาความสขุความสาํราญด้วยการสรวลเสเฮฮา ด้วยการมั�ว
สมุในการพนัน เหล้า และผู้หญิง มีงานที�ไหนกไ็ปรวมกลุ่มกนั บางครั ง
กท็ะเลาะวิวาทกนั ชกต่อย ทาํร้ายกนั ชีวิตของทา่นเตม็ไปด้วยการงาน
จนกระทั�งไม่มีเวลาว่างพอ ในอนัที�จะไปเที�ยวเตร่หาความสนุกสนาน 
หาความสาํราญดังกล่าว 

อนึ�ง ชาวอรับในสมัยนั น พากนันับถือกราบไหว้นมัสการ และ
สกัการะบูชาสิ�งต่าง ๆ ที�เหน็ โดยเข้าใจว่าเป็นสิ�งศักดิ?สิทธิ? สามารถที�
จะอาํนวยความสขุความสบาย นาํคุณประโยชน์มาให้ หรือป้องกนัให้
คลาดแคล้วภัยได้ เช่น พวกรูปจาํลองของบุคคลสาํคัญในสมัยโบราณ, 
ผีสางนางไม้, ดวงตะวัน, ดวงจันทร์ และสิ�งอื�น ๆ อกีมากมาย  แต่
ทา่นนบีมุฮัมมัด y ไม่ยอมเหน็ดีเหน็ชอบกบัการนับถอืเช่นนั น กลับ
รู้สกึว่าการนับถือเช่นนั นเป็นการกระทาํที�งมงาย สิ�งต่าง ๆ เหล่านั น จะ
ไม่สามารถช่วยอะไรได้ จึงไม่ยอมปฏบิัติอย่างที�คนทั งหลายเขาปฏบิัติ
กนั 

สภาพความเป็นอยู่ของชาวอรับสมัยนั น นอกจากการเคารพ
นับถืออย่างงมงายดังกล่าวแล้ว ยังมีความประพฤติและการปฏบิัติอกี
หลายอย่างหลายกรณีที�เป็นไปอย่างป่าเถื�อน บางอย่างกโ็หดร้ายทารุณ
ที�สดุ อาทเิช่น การถือว่าผู้หญิงจะนาํความวิบัติและความอบัอายขาย
หน้ามาสู่บิดามารดาตลอดจนวงศ์ตระกูล ดังนั น เมื�อได้ลูกผู้หญิงขึ นมา 
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กต็้องจัดการฝังเสียทั งเป็น, ถือพรรคถือพวกอย่างโง่เขลา เมื�อมีกรณี
พิพาทเกดิขึ นกเ็ข้าข้างพวกของตน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโดยไม่
คาํนึงถึงสาเหตุว่าจะถูกหรือผิด, ชอบทะเลาะวิวาท รบราฆ่าฟันกนัด้วย
สาเหตุเพียงเลก็ๆ น้อยๆ, คนรํ�ารวยเหยียดหยามขูดรีดคนยากคนจน, 
คนแขง็แรงข่มเหงรังแกคนที�อ่อนแอ, บุคคลที�ยากจน บุคคลที�ตํ�าศักดิ? 
บุคคลที�อ่อนแอ ถูกซื อขายเพื�อเป็นทาส,  การแย่งชิงอาํนาจเพื�อความ
เป็นใหญ่เป็นโต, การล่อลวง, คดโกง, ตลบตะแลง, การเอารัดเอา
เปรียบกนั , การเสพสิ�งมึนเมา, การเล่นการพนัน ฯลฯ 

ทา่นนบีมุฮัมมัด y เมื�อได้เกดิมาทา่มกลางความโง่เขลางม
งายและความป่าเถื�อนเหล่านั น จึงรู้สกึเศร้าใจที�มองเหน็ว่าพี�น้องของ
ทา่นกาํลังตกอยู่ในความหลงผิดอย่างร้ายกาจ ซึ�งจะนาํความพินาศมา
ในที�สดุ ทา่นจึงครุ่นคิดที�จะหาทางช่วยเหลือเขาเหล่านั น ประกอบกบั
เมื�อได้อยู่กนิกบัทา่นคอดียะฮแฺล้ว กจิการที�ต้องทาํเป็นประจาํคือ การ
นาํสนิค้าเดินทางออกไปจาํหน่ายต่างเมืองกค็่อยเบาบางลงบ้าง เพราะ
ทา่นคอดียะฮไฺด้จ้างคนอื�นทาํหน้าที�แทน ทา่นจึงใช้เวลาว่างเหล่านั น 
คิดคาํนึงค้นคว้าหาทางที�จะช่วยเหลือพี�น้องของทา่น 

บรรดาญาติพี�น้อง มิตรสหาย ต่างให้ความนับถือทา่นนบีมุฮัม
มัด y ในฐานะผู้บริสทุธิ? เพราะทา่นเป็นผู้ที�เพียบพร้อมไปด้วย
คุณสมบัติอนัดีงาม ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามคนอื�น ไม่เคยคดโกงเอา
รัดเอาเปรียบใคร ไม่เคยพูดปด ไม่เคยผิดสญัญา ไม่เคยทะเลาะวิวาท
กบัใคร ไม่เคยเสพของมึนเมา ไม่เคยเล่นการพนัน ไม่ยอมเคารพบูชา
รูปจาํลองหรือสิ�งอื�น ๆ มีจิตใจซื�อสัตย์สจุริต ชังการอจิฉาริษยา การ
แบ่งชั นวรรณะ การถือพรรคพวกในทางที�ผิด ไม่ถือตัว ชอบคบค้า
สมาคมกบัคนยากจน ให้ความช่วยเหลือเกื อกูลคนที�ตกทุกข์ได้ยาก 
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ประชาชนพากนัขนานนามทา่นว่า   “มุฮมัมดัอลัอะมีน” (ผู้ซื�อสตัย์
เที�ยงธรรม) 

สบิปีผ่านไป นับแต่ทา่นนบีมุฮัมมัด y สมรส ประชาชนชาวกุ
ไรช์เผ่าใหญ่ทั งสี�เผ่าได้ประชุมตกลงกนัในอนัที�จะทาํการซ่อมแซมอลั
กะอบฺะฮทฺี�ชาํรุดเสยีหายเนื�องจากอุทกภัยครั งใหญ่ ซึ�งทาํให้ผนังอัล
กะอบฺะฮแฺตกพัง การที�ประชาชนได้ร่วมใจร่วมแรงร่วมทรัพย์ช่วยกนั
โดยไม่มีการจ้างเงินทอง ตลอดจนสิ�งซึ�งเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
ครั งนี ได้ตกลงกนัให้เลือกเฟ้นเอาแต่ส่วนที�ได้มาด้วยความบริสทุธิ?จริง 
ๆ ทา่นนบีมุฮัมมัด y กเ็ป็นคนหนึ�งในจาํนวนคนงาน แผนการซ่อม
คือ รื อผนังออกหมดทั งสี�ด้าน คงเหลือไว้แต่พื นฐานล่าง แล้วก่อขึ น
ใหม่ตามรูปและขนาดเดิม 

เมื�อได้ก่อเสริมขึ นมาจนถึงที�ที�จะประดิษฐานก้อนหินดาํแล้ว ก็
เกดิปัญหาขึ นมา คือต่างคนกแ็ย่งกนัจะเป็นผู้นาํก้อนหินดาํขึ น
ประดิษฐานไว้ยังที�เดิม เกดิโต้เถียงกนัชุลมุนวุ่นวายไปหมด เมื�อ
โต้เถียงกนัหนักเข้าโดยไม่มีใครยอมใคร เมื�อเหตุการณ์เป็นเช่นนี  กจ็ัก
ต้องตัดสนิกนัด้วยกาํลัง 

เมื�อการแก่งแย่งได้เป็นไปอย่างรุนแรงจนตกลงกนัไม่ได้เช่นนี  
ต่างกร็ามือกนัไปพักการก่อสร้างไปเป็นเวลา 4 หรือ 5 คืน ทาํการ
หารือกนัใหม่เพื�อหาทางตกลงกนัโดยสนัติวิธ ี โดยที�แต่ละคนไม่
ปรารถนาที�จะให้แตกร้าวกนัในการนี  ในที�สดุทา่นอุมัยยะฮ ฺ บุตร อลั-
มุคีเราะฮ ฺ ผู้อาวุโสในหมู่ชนกลุ่มนั น กไ็ด้เสนอทรรศนะของทา่นแก่ที�
ประชุมว่า “ข้าพเจ้าเหน็ว่า ใครที�เดินเข้ามาในมัสยิดที�เรากาํลังนั�ง
ประชุมกนัอยู่นี เป็นคนแรก เรากม็อบให้ผู้นั นเป็นผู้วินิจฉัยชี ขาดปัญหา
เรื�องนี จะดีไหม ? ” 
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ไม่มีใครคัดค้าน ทุกคนเหน็ดีด้วย เมื�อได้คอยกนัอยู่สกัชั�วครู่  
ทา่นนบีมุฮัมมัด y กเ็ดินเข้ามาเป็นคนแรก แต่ละคนต่างกพ็อใจร้อง
ขึ นพร้อมกนัว่า “ผู้ซื�อสตัย์มาแล้ว” พวกเรายอมให้เป็นผู้ชี ขาด เมื�อ
ทา่นนบีเดินเข้าไปยังที�ประชุม กม็ีคนเล่าให้ทา่นฟังถึงมติของที�ประชุม 
ทา่นกย็ินดีที�จะรับใช้พรรคพวก ทา่นจึงบอกให้หาผ้าผืนใหญ่ ๆ มาปู
ลงกบัพื น แล้วทา่นกย็กก้อนหินดาํวางลงบนผ้าผืนนั น แล้วกส็ั�งให้ผู้
เป็นหัวหน้าเผ่าทั งสี�จับมุมผ้าคนละมุม ยกผ้าไปวางตรงที�จะ
ประดิษฐาน เมื�อได้ช่วยกนัยกผ้าไปยังที�ที�ต้องการแล้ว ท่านนบีมุฮัมมัด 
y กจ็ับก้อนหินดาํนั นวางตามที�กาํหนดไว้ การแก่งแย่งที�ทาํทา่ว่าจะ
ลุกลามกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกนักส็งบลงได้ด้วยสนัติ และ
ดาํเนินการก่อสร้างไปจนเสรจ็เรียบร้อย 

 

ไดเ้ป็นรอซูล 

ได้กล่าวมาแล้วว่า ทา่นนบีมุฮัมมัด y ได้พากเพียรพยายาม
คิดค้นหาทางในอนัที�จะช่วยเหลือพี�น้องร่วมชาติให้พ้นจากความ
เป็นอยู่ที�ตํ�าช้า ดังนั น เมื�องานทางด้านซ่อมแซมอลักะอบฺะฮไฺด้สดุสิ น
ลงแล้ว ทา่นกป็ลีกตัวออกไปจากสงัคมที�ชุลมุนวุ่นวายไปอยู่ยังสถานที� 
ๆ สงบเงียบ สถานที�แห่งนั นคือ ถํ( าฮิรออฺ ภายในภเูขาลูกหนึ�ง ทา่นได้
นาํเอาเสบียงอาหารเข้าไปกนินอนอยู่ภายในถํ านั นครั งหนึ�ง ๆ หลาย ๆ 
วัน เพื�ออบิาดะฮ ฺ (นมัสการ) ต่อพระผู้อภิบาลตามแบบฉบับของทา่นน
บีอบิรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เฝ้าวิงวอนขอร้องให้พระผู้อภิบาลเปิดทาง
สว่างให้ 
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เมื�อเสบียงอาหารหมดแล้วกก็ลับมาบ้าน จัดเตรียมเสบียงไป
ใหม่ ทาํอยู่เช่นนี จนกระทั�งอายุได้ 40 ปี อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
จึงได้เปิดวิถีทางแห่งความสว่างให้ โดยได้ส่งทา่นญิบรออลี (Gabrial) 
นาํโองการของพระองค์มาสอนให้ทา่นนบีอ่าน 

การมาครั งแรกของทา่นญิบรออลี อะลัยฮิสสลาม มาในขณะที�
ทา่นนบีมุฮัมมัด y กาํลังนอนหลับอยู่ภายในถํ าฮิรออ ฺพอมาถึงกบ็อก
ว่า “จงอ่านซิ มุฮัมมัด” ทา่นนบีกบ็อกว่า “ฉันอ่านไม่เป็น” แล้วทา่นญิบ
รออลีกเ็ข้ากอดรัดอย่างแรงจนสิ นกาํลัง พลางบอกว่า “จงอ่านซิ” 
ทา่นนบีกบ็อกว่า “ฉันอ่านไม่เป็น” แล้วทา่นญิบรออลีกป็ล่อย แล้วก็
กลับกอดรัดอย่างรุนแรงอกี ปากกบ็อกว่า “จงอ่านซิ” ทา่นนบีกบ็อกว่า
ฉันอ่านไม่เป็นตามเดิม แล้วทา่นญิบรออลีกป็ล่อยจากการกอดรัด แล้ว
จึงสอนให้อ่านว่า 
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“สูเจา้จงอา่นเถดิ ดว้ยพระนาม (อาํนาจและความปรารถนา) แห่ง
พระผูอ้ภบิาลของสูเจา้ ผูใ้หเ้กดิ พระองคท์รงใหม้นุษยเ์กดิมาจากกอ้นเลอืด สู
เจา้จงอา่นเถดิ ดว้ยพระผูอ้ภบิาลของสูเจา้ ผูท้รงเกยีรตอินัสูงสุด ผูท้รงสอน
ดว้ยปากกา ผูท้รงสอนมนุษยส์ิ)งที)เขายงัไม่รู”้ 

 ครั งเมื�อทา่นญิบรออลีจากไปแล้ว ทา่นนบีมุฮัมมัด y รู้สกึ
กลัวและตกใจมาก รีบวิ�งตัวสั�นกลับไปบ้าน พอไปถึงกร็้องบอกว่า “จง
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เอาผ้ามาห่มให้ฉัน จงเอาผ้าห่มให้ฉัน”1 เมื�อทา่นหายตกใจแล้วกเ็ล่า
ความให้ทา่นคอดียะฮฟฺังว่า เมื�อทา่นคอดียะฮฟฺังเรื�องราวที�สามีเล่า
แล้วทา่นกบ็อกว่า “ทา่นไม่ต้องตกใจ ฉันขอสาบานด้วยพระนาม
แห่งอัลลอฮ ฺ พระองค์คงจะไม่ทาํให้ทา่นเสื�อมเสยี แท้จริงทา่นเป็นผู้
ติดต่อกบัญาติพี�น้อง ทา่นเป็นผู้แบกภาระอนัหนักยิ�งในอนัที�จะ
ช่วยเหลือพี�น้องร่วมชาติ ทา่นเป็นผู้ให้เกยีรติแก่แขกที�มาหา ทา่นเป็น
ผู้ที�ช่วยเหลือผู้ที�ตกทุกข์ได้ยาก และทา่นเป็นผู้ที�กาํลังรอคอยให้ อัลฮัก
กุ (ความจริง) ปรากฏเด่นชัดขึ นมา 

เมื�อหายตกใจแล้ว ทา่นคอดียะฮกฺไ็ด้พารอซูลุลลอฮไฺปหาชาย
ชราตาบอดชื�อ วะรอเกาะฮ ฺ บุตรเนาฟัล ซึ�งเป็นลูกผู้พี�ของนาง พอไป
ถึงทา่นคอดียะฮกฺพ็ูดกบัชายชราว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นบุตรของลุง โปรด
ฟังเรื�องราวจากผู้เป็นบุตรของน้องชายทา่น แล้วช่วยโปรดชี แจงให้เรา
ทราบด้วยว่าเรื�องนี มันเป็นอย่างไร รอซูลุลลอฮกฺเ็ล่าเรื�องที�ได้ประสบ
มาในถํ าฮิรออใฺห้ฟังอย่างละเอยีด เมื�อทา่นวะรอเกาะฮไฺด้ฟังเรื�องราวที�
รอซูลุลลอฮเฺล่าจบลงแล้ว ทา่นกอ็ธบิายให้ฟังว่า “นั�นแหละคือพระ
ธรรมนูญที�อลัลอฮไฺด้ทรงมอบให้แก่มูซา ฉันเข้าใจว่าคงจะมีเรื�องราว
ต่างๆ ปรากฏตามมาภายหลัง หากฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อไป ฉันกห็วังว่าจะ
เป็นผู้ปกปักรักษา ในเมื�อพรรคพวกของทา่นขับไล่ทา่นออกจาก
บ้านเมืองของเรา” ทา่นนบีกพ็ูดว่า “พวกเหล่านั นหรือที�จะเป็นผู้ขับไล่
ฉัน” ทา่นวะรอเกาะฮกฺต็อบว่า “ใช่” แล้วพูดต่อไปว่า “ไม่มีคนหนึ*งคน
ใดเลยที*จะนาํสิ*งซึ*งเหมือนกบัที*ท่านไดน้าํมาบอกเล่า นอกจากเป็น

                                                           
1 เห็นจะเป็นเรื�องจากตอนนี &เอง ที�มนษุย์ใจทรามได้กลา่วประณามวา่ ทา่นนบี
มฮุมัมดัเป็นโรคลมบ้าหม ูมีอาการชกัดิ &นชกังอ 
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บญัญตัิเก่าที*จะกลบัมาปรากฏขึ( นใหม่ หากว่าวนันั(นของท่านมาถงึ 
คือวนัที*ไดร้บัโองการจากพระเจา้ ฉนัจะช่วยเหลือสนบัสนุนอย่าง
สุดกําลงั” 

แต่ทว่า หลังจากนั นไม่นานทา่นวะรอเกาะฮกฺต็้องจากไปตาม
วาระของทา่น ก่อนที�จะได้เหน็ลูกผู้น้องได้รับหน้าที�อนัยิ�งใหญ่ 

หลังจากวะฮีย์ (โองการ) ครั งนั นแล้ว กไ็ม่มีโองการมาจากพระ
ผู้เป็นเจ้าอกีเลย ทา่นนบีมุฮัมมัด y  กเ็ฝ้าคอยอยู่ด้วยความกระหาย 
วันคืนผ่านไปๆ กห็ามีวี�แววที�จะแสดงให้เหน็ว่า โองการของพระเจ้าจะ
มีมาอกี  ซึ�งทาํให้ทา่นนบีเกดิความลังเลใจ เหตุการณ์วันนั นมันเป็น
อะไรกนัแน่ จะเป็นสิ�งที�ตนต้องการอย่างเร่าร้อนหรือไม่ ยิ�งคิดกย็ิ�ง
กลุ้มใจ ยิ�งนึกกย็ิ�งเศร้าโศก ความรู้สกึร้อยแปดพันเก้ารุมกนัเข้ามา
วนเวียนอยู่ในสมอง ในที�สุดเมื�อความกลุ้มความเศร้าขึ นถึงขีดสุด ก็
ตัดสนิใจไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว จึงได้ขึ นไปบนยอดเขาสงู 
ตั งใจจะกระโดดลงมาพบกบัความตาย 

แต่ก่อนที�เหตุร้ายจะอุบัติขึ น ทา่นญิบรออลีกป็รากฏตัวให้เหน็
และบอกว่า 

 * �/
 �0�1������ �����2 �!1)3�45
  
“แทจ้รงิท่านเป็นรอซูลของอลัลอฮ ฺ (ซุบฮานะฮวูะตะอาลา) อย่าง

แน่นอน” 

ทา่นนบีกด็ีใจ เลิกล้มความตั งใจที�จะทาํลายตัวเองเสยี กลับไป
หาครอบครัว พร้อมด้วยความหวังและความร้อนใจ เฝ้าคอยดูอยู่นาน
เทา่นาน โองการของพระผู้เป็นเจ้ากค็งเงียบอยู่ตามเคย ซึ�งทาํให้ทา่นน
บีกลุ้มใจร้อนใจเพิ�มขึ นกว่าคราวก่อน ทา่นจึงขึ นไปบนยอดเขาตั งใจจะ
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ทาํลายชีวิต ทนัใดนั นทา่นญิบรออลีกม็าบอกอย่างครั งก่อน ทา่นนบีกด็ี
ใจกลับบ้าน เฝ้าคอยการมาของวะฮีย์ต่อไปอกี คอยเทา่ไรกย็ังไม่มา 
ทา่นกท็าํดังนั นอกี ญิบรออีลกม็าบอกอกี เหตุการณ์ได้เป็นอยู่เช่นนั น
หลายครั งหลายหน ในที�สดุขณะที�ทา่นกาํลังเดินไปสู่เขาลูกนั น ทา่นนบี
มุฮัมมัด y  กไ็ด้เหน็ทา่นญิบรออลีมาในรูปที�เคยปรากฏตัวครั งแรก
ภายในถํ าฮิรออ ฺ ทา่นรู้สกึกลัวและตกใจมากเหมือนคราวก่อน จึงรีบวิ�ง
กลับบ้านร้องให้คนช่วย 

“ช่วยเอาเผ้ามาห่มให้ฉันท”ี แล้วอลัลอฮกฺใ็ห้ญิบรออลีนาํ
โองการอายะฮทฺี� 1 และ 2 แห่งซูเราะฮทฺี� 74 มาบอกว่า 

   � ��6�7
�
5
 ��8$,-�� ��-*  �������9�3 ����*  * �:6 :75
  

“ดูกรผูเ้รียกรอ้งหาผา้ห่ม จงลกุขึ0นแลว้จงประกาศเถดิ” 
แต่นั นต่อมาวะฮีย์กไ็ด้ลงติดต่อกนัเรื�อยไป ทา่นนบีมุฮัมมัด 

y  รู้สกึโล่งใจดีใจ เพราะแน่ใจแล้วว่า วิธกีารและวิถีทางที�จะช่วยให้
ญาติมิตรและเพื�อนร่วมโลกหลุดพ้นจากความวิบัติที�ได้พากเพียร
พยายามค้นคว้ามาเป็นเวลานานนั น อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้
เปิดให้แล้ว เหมือนได้ทรงประทานแสงสว่างให้แล้ว 

 

ประกาศศาสนา 

อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ใช้ให้รอซูลของพระองค์
ประกาศโองการของพระองค์แก่วงศาคณาญาติที�ใกล้ชิดเป็นเบื องแรก
ดังต่อไปนี  

�  � ���	���,��(
 ���;���,� �<�� ���������% * =
�+<�
>?@  
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“และสูเจา้จงประกาศ (โองการของเรา) แกว่งศาคณาญาติที)ใกลช้ิดเถดิ” 

บุคคลแรกที�ยอมเชื�อถือตามคาํประกาศของรอซูลุลลอฮมฺีทั ง
ผู้ชาย ผู้หญิง เดก็ ทาส ผู้หญิงคือ ท่านคอดียะฮฺ ผู้ชายคือ ท่านอบู
บกัร เดก็คือ ท่านอะลีบุตรท่านอบฏีอลิบ ซึ�งมีอายุเพียง 8 ปี และทาส
คือ ซยัดฺ บุตรฮารีซะฮฺ ทา่นผู้นี เป็นทาสรับใช้ประจาํตัวรอซูลุลลอฮ ฺ
พอเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแล้ว กไ็ด้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท 

สาํหรับทา่นอบูบักรนั น มีความรักใคร่ชอบพอทา่นรอซูลุลลอฮฺ
มาตั งแต่ก่อนได้รับวะฮีย์ คอยเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื อกูลทุกสิ�งทุกอย่าง 
เป็นที�ปรึกษาหารือในเรื�องต่าง ๆ มีความสนิทสนมกนัมาก ครั นเมื�อมา
เข้ารับนับถืออสิลามแล้ว กไ็ปบอกเล่าแก่คนอื�น ๆ ต่อไป พร้อมกบั
แนะนาํให้คนเหล่านั นเข้ารับนับถืออสิลามตาม มีหลายคนยอมเชื�อและ
เข้ารับนับถือศาสนาอสิลามจากคาํแนะนาํของทา่นอบูบักร เช่น ทา่นอุ
สมาน ทา่นฏอ็ลฮะฮ ฺและทา่นซะอด์ ฯลฯ 

ชาวอรับสมัยนั นกน็ับถืออลัลอฮเฺป็นพระเจ้าผู้ทรงอาํนาจอนั
ยิ�งใหญ่ แต่ทว่าพวกนั นสาํนึกว่าตัวเขาไม่มีความสะอาดบริสทุธิ?พอที�จะ
เข้าหาพระองค์โดยลาํพัง จาํเป็นจักต้องมีสิ�งที�มีอาํนาจยิ�งใหญ่เป็นผู้นาํ
ทางเข้าไปติดต่อกบัอลัลอฮอฺีกต่อหนึ�ง ดังคาํที�เขาเหล่านั นโต้ตอบ
ชี แจงกบัรอซูลุลลอฮวฺ่า 

A�B���C �/
 �D�2 ��� �1�,	���)�,��� E�2 ���F�7�G�+�,� ��   
“เรามิไดอ้บิาดะฮ ฺ (เคารพสกัการะ) สิ)งเหล่านั0น นอกจากเพื)อใหส้ิ)ง

เหล่านั0นนําเราใหเ้ขา้ใกลช้ิดกบัอลัลอฮ”ฺ 

ดังนั น โองการของพระองค์ที�ใช้ให้รอซูลของพระองค์นาํออก
ประกาศสั�งสอนแก่คนทั งหลายเรื�องแรกทเีดียวกค็ือ ใหเ้ขา้หาอลัลอฮฺ
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โดยตรง ใหเ้คารพบูชาต่อพระองคโ์ดยเฉพาะ ไม่ตอ้งนาํสิ*งหนึ*งสิ*ง
ใดมามีส่วนร่วมในการอิบาดะฮฺ (เคารพสกัการะบูชา) ถัดไปกใ็ห้รัก
ใคร่สมัครสมานสามัคคีกนั เคารพสทิธซิึ�งกนัและกนั ช่วยเหลือเกื อกูล
กนั เลิกเป็นศัตรูกนั เลิกทะเลาะวิวาทกนั และ ฯลฯ 

เมื�อได้รับคาํสั�งจากอลัลอฮใฺห้ทาํการประกาศโองการของ
พระองค์ในหมู่ญาติแล้ว ท่านกไ็ด้พากเพียรพยายามปฏบิัติตามคาํสั�ง
อย่างไม่คาํนึงถึงความเหนด็เหนื�อย เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ผลที�ได้รับ
ไม่มากมายนัก ทั งนี เพราะมีมารร้ายคอยยุแหย่ คอยกดีกนัขัดขวางอยู่
เสมอ บุคคลผู้เป็นมารร้ายผู้นั นคือ อบูละฮบักบัภรรยา ทุกๆครั งที�
รอซูลุลลอฮปฺระกาศโองการของพระเจ้าแก่ผู้ใดและที�ไหน อบูละฮับ
เป็นต้องตามไปขัดขวางเสมอ เขากล่าวแก่คนที�กาํลังฟังคาํประกาศของ
รอซูลุลลอฮอฺยู่ว่า “อย่าไปเชื�อมัน คนโกหก เรื�องเหลวไหลทั งนั น” 

ข้างฝ่ายภรรยากใ็ห้ความสนับสนุนสามีทุกวิถีทาง พยายามยุ
คนโน้นแหย่คนนี  นาํเรื�องทางนี ไปบอกทางโน้น นาํเรื�องโน้นมาบอก
ทางนี  ทาํให้เกดิความชุลมุนวุ่นวายในหมู่วงศาคณาญาติเหล่านั น 
นอกจากนั น ยังได้พยายามกลั�นแกล้งรอซูลุลลอฮดฺ้วยวิธกีารต่าง ๆ 
นานา 

ครั งหนึ�งรอซูลุลลอฮไฺด้เชิญบุคคลเหล่านั นมาประชุมกนัที�บน
ภเูขาซอฟา เมื�อทุกคนมาพร้อมกนัทา่นกก็ล่าวว่า “ถ้าฉันจะบอกกบั
พวกทา่นถงึเรื�องที�ทา่นไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะเป็นไปได้ พวกทา่นจะ
เชื�อฉันไหม บุคคลเหล่านั นกบ็อกว่า “เชื�อซิ” เพราะพวกเราไม่เคยได้
ยินคาํเทจ็จากทา่นเลยแม้แต่น้อย 

รอซูลุลลอฮ ฺ จึงกล่าวว่า “ถ้ากระนั นกด็ีแล้ว ฉันใคร่จะบอกแก่
พวกทา่นว่า แท้จริงฉันนี เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแกพ่วกทา่นว่า ขณะนี พวก
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ทา่นกาํลังตกอยู่ระหว่างถูกลงโทษอย่างร้ายแรงจากพระผู้เป็นเจ้า ถ้า
พวกทา่นยังอยู่ในภาวะความเป็นอยู่เช่นปัจจุบันนี ” ทนัใดอบูละฮับกย็ึน
ขึ นตะโกนด้วยเสยีงอนัดังว่า “มุฮัมมัดเอย๋ ความพินาศจงประสบแก่
เจ้าเถิด เจ้าเรียกพวกเรามาชุมนุมกเ็พื�อจะบอกกบัเราเรื�องนี นะหรือ 
เลวมาก” ทนัใด อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กใ็ห้ลงโองการของ
พระองค์ อายะฮทฺี� 1-5 ซูเราะฮทฺี� 111 

 �H�;�% �H��I � �J�� 
 �7�- �K�G�,; �*  �H�"�'�� �% �L����  �L�4�� �M�N���� *  
P���� A���Q����
 �H��I �R
�S*  ��T
 �L�����U �L�;�����

5�% �H�V*  * �7�"�  ���  WX�G �Y ��F�7� �Z �[ H8��
  

“ไดพ้นิาศแลว้มือของอบูละฮบั1 พนิาศแลว้อย่างไม่ตอ้งสงสยั ทรพัย ์
สมบตัขิองเขาและงานของเขา ไม่สามารถจะช่วยเขาได ้ เขาจะถกูครอกดว้ย
เพลงิอนัลกุช่วงโชต ิพรอ้มกบัภรรยาของเขา ซึ)งเป็นหญิงแบกฟืน2 บนตน้คอ
ของนางมีเสน้เชือกที)หยาบซึ)งมาจากเปลอืกตน้อนิทผาลมั” 

 

ประกาศอย่างเปิดเผย 

เมื�อได้ทาํการประกาศโองการของพระเจ้าอย่างเงียบ ๆ อยู่
เป็นเวลา 3 ปี ผลที�ได้ไม่ค่อยจะกว้างขวางนัก อัลลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะ
อาลา จึงได้รับสั�งให้ประกาศอย่างเปิดเผย  

                                                           
1 ที�วา่ได้พินาศแล้วสองมืออบลูะฮบันั &น เพราะวา่ชาวอรับถือกนัวา่ สองมือเป็น
อวยัวะสาํคญัของมนษุย์ การงานทกุอยา่งได้ประกอบขึ &นด้วยมือทั &งสองข้าง 
2 ที�วา่หญิงแบกฟืนนั &น ก็คือหญิงที�ชอบปากบอน ยทุางโน้นแหยท่างนี &ให้เกิดเรื�อง
ผิดใจกนั ให้เกิดความวุน่วายขึ &นในสงัคมอรับเขาเรียกวา่ “หญิงแบกฟืน” 
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“สูเจา้จงเปิดเผยเรื)องที)สูเจา้ถกูใช ้ (ใหป้ฏบิตั)ิ และจงหนัหลงัใหแ้ก่
พวกมชุริก (คนที)เคารพสิ)งอื)นพรอ้มกบัอลัลอฮ ฺ หรอืผูท้ี)เคารพนับถอืสิ)งอื)น
นอกจากอลัลอฮ)ฺ” 

เมื�อได้รับคาํสั�งเช่นนั น รอซูลุลลอฮกฺไ็ด้เริ�มประกาศศาสนา
อย่างเปิดเผย โดยใช้บ้านของทา่นอรักอ็มเป็นสาํนักเผยแพร่และเป็นที�
ชุมนุมระหว่างพวกที�ได้อมีานแล้ว เพื�อปรึกษาหารือ และคอยรับฟัง
โองการที�จะได้ลงต่อมา 

ครั งหนึ�งทา่นรอซูลุลลอฮไฺด้เชิญวงศาคณาญาติของทา่นมา
ประชุมพร้อมกนัที�บ้านอรักอ็ม เมื�อบรรดาญาติเหล่านั นได้มาพร้อมกนั
แล้ว ทา่นรอซูลได้พยายามชี แจงแสดงเหตุผล เพื�อให้บุคคลเหล่านั น
เลิกการเคารพสกัการะที�หลงผิด ตลอดจนการประพฤติปฏบิัติที�ไม่
ถูกต้องตามทาํนองคลองธรรม บางคนกย็อมเชื�อถือ บางคนกไ็ม่ยอม
เชื�อ แต่แม้กระนั นกไ็ม่มีใครก้าวร้าวโต้เถียงกบัทา่น นอกจากอบูละฮับ 
เขากล่าวคัดค้านอย่างรุนแรงว่า 

“มุฮัมมัดเป็นหลานของเรา เป็นคนหนึ�งในวงศ์ตระกูลของเรา 
แต่มุฮัมมัดกาํลังนาํศาสนาใหม่มาให้พวกเรา ซึ�งเป็นศาสนาที�จะมา
ทาํลายล้างศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีดั งเดิมที�บรรพ
บุรุษของเราได้นับถือกนัมาหลายชั�วคนแล้ว โดยเหตุนี  ถ้าประชาชาติอ
รับทั งหมดได้รู้เรื�องนี เข้า กจ็ะพากนัแค้นเคืองเขามาก ในที�สดุเขา
เหล่านั นกจ็ะช่วยกนัสังหารเขาอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสยั  

ฉะนั น ก่อนที�มุฮัมมัดจะถูกคนอื�นสงัหาร พวกเราควรร่วมมือ
ร่วมใจช่วยกนัสงัหารเสยีเองกจ็ะดีกว่า ถ้าพวกทา่นปล่อยให้คนอื�น
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ทาํลายมุฮัมมัด วงศ์ตระกูลอันสงูส่งของพวกเรากจ็ะเสยีศักดิ?ศรี ทุกคน
จักต้องได้รับความอบัอายขายหน้า แต่พวกทา่นจะช่วยกนัปกป้อง
รักษามุฮัมมัดให้พ้นจากการประทุษร้ายของชาวอรับเหล่านั น กข็อให้
ทุกคนจงคิดดูให้รอบคอบ พวกเราเพียงหยิบมือเดียว เมื�อเทยีบกบั
จาํนวนชาวอรับทั งหมด ไหนเลยจะสามารถต่อต้านได้” 

คาํยุยงปลุกปั�นของอบูละฮับไม่ทนัจะได้รับคาํวิพากษ์วิจารณ์
ในระหว่างที�ประชุม กต็้องมาถูกตัดลงด้วยคาํรับรองของทา่นอบูฏอลิบ 
ที�กล่าวออกมาจากขั วหัวใจอย่างหนักแน่น เอาจริงเอาจังว่า “ในนาม
ของอลัลอฮพฺระผู้เป็นเจ้า ฉันขอสาบานว่า ตราบใดที�ลมหายใจของฉัน
ยังมีอยู่ ตราบนั นฉันจักป้องกนัรักษา และคุ้มครองมุฮัมมัดจนสดุ
ความสามารถ” ที�ประชุมเงียบกริบ แล้วกพ็ากนัจากไปอย่างสงบ 

ตั งแต่นั นมา รอซูลุลลอฮ ฺy  กอ็อกประกาศสั�งสอนทุกหน
แห่งที�มีประชาชนชุมนุมกนั ในงานทุกแห่งที�เขาจัดให้มีขึ น โดยมีทา่
นอบูฏอลิบติดตามไปด้วยเพื�อคุ้มครอง และทุก ๆ ครั งที�รอซูลุลลอฮอฺ
อกไปเผยแพร่ศาสนา กจ็ักต้องมีมารร้ายคืออบูละฮับ ติดตามไปคอย
ขัดขวางอยู่เสมอ เขากล่าวแก่ประชาชนที�มารุมฟังการประกาศศาสนา
ของรอซูลุลลอฮวฺ่า “พวกทา่นทั งหลายอย่าไปเชื�อมัน แท้จริงมันเป็นคน
กลับกลอกเปลี�ยนศาสนา มันเป็นคนโกหก สิ�งที�มันนาํมาบอกกบัพวก
ทา่นนั นเป็นเรื�องเหลวไหลทั งสิ น” 

จะอย่างไรกต็าม ประชาชนกม็ิได้เชื�อฟังคาํยุแหย่ของมารร้าย 
ได้พากนัยอมเข้ารับนับถือศาสนา  อสิลามเป็นจาํนวนมาก ส่วนพวกที�
ยังไม่เลื�อมใสกม็ิได้โต้แย้งคัดค้านอย่างไร การประกาศศาสนาตอน
แรก ๆ ชาวอรับโดยทั�วไปส่วนมากมิได้สนใจอะไรนัก ปล่อยให้เป็นไป
โดยเสรีภาพ ใครจะเชื�อหรือไม่กแ็ล้วแต่สมัครใจ แต่ต่อมารอซูลุลลอฮ ฺ
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y  ได้อธบิายได้ประชาชนฟังว่า บรรดาสิ�งที�นับถือกราบไหว้กนัอยู่นั น 
หาใช่สิ�งศักดิ?สิทธิ?ไม่ ไม่มีความสาํคัญแต่อย่างไร บรรดารูปจาํลองต่าง 
ๆ นั น มนุษย์เป็นผู้ทาํมันขึ นมา แล้วกก็ลับมากราบไหว้เคารพบูชา มัน
เป็นเรื�องที�โง่เขลาอย่างที�สดุ สิ�งเหล่านั นจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ คุณ
กใ็ห้ไม่ได้ โทษกป็้องกนัไม่ได้ มันเป็นแต่เพียงวัตถุธรรมดาอย่างหนึ�ง
เช่นเดียวกบัก้อนกรวดก้อนหินที�ทิ งอยู่เกลื�อนกลาดตามผืนดิน
ทั งหลาย 

การประพฤติปฏบิัติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
ที�กาํลังยึดถือกนัอยู่ทุกวันนี  โดยอ้างว่าเป็นศาสนาของทา่นนบีอบิรอฮีม 
(อะลัยฮิสสลาม) นั นเป็นความเข้าใจผิด แทจ้ริง ศาสนาของท่านน
บอีิบรอฮีมนั(นคือ อิสลาม สอนใหน้บัถอือลัลอฮฺองคเ์ดียว
โดยเฉพาะ ใหร้กัใคร่กนั สามคัคีกนั ใหค้นมั *งมีช่วยเหลือคน
ยากจน คนแข็งแรงช่วยเหลือคนที*อ่อนแอ ไม่ใหข้่มเหงรงัแกกนั 
ทะเลาะวิวาทกนั เป็นศตัรูกนั ฯลฯ 

ชาวอรับทั�ว ๆ ไปกล็ุกฮือขึ นทาํการต่อสู้ขัดขวาง โดยกล่าวว่า 
รอซูลุลลอฮ ฺy  ประนามสิ�งอนัเป็นที�เคารพบูชาของพวกเขาเป็นเชิงดู
หมิ�นเหยียดหยามและตาํหนิติเตียนเหล่าบรรพบุรุษ ว่าเป็นผู้โง่เขลา
เบาปัญญา แต่เดิมศัตรูของทา่นรอซูลมีเพียง 3-4 คนคือ อบูละฮับกบั
ภรรยา,  อบูญะฮัล, อุก๊บะฮ ฺ บุตรอบูมุไกฏ และอลัวะลีด บุตรอลัมุคี
เราะฮ ฺแต่บัดนี มีชาวอรับทั�วทั งเมืองเพิ�มจาํนวนขึ นอกี จึงเป็นเรื�องที�น่า
กลัวมิใช่น้อย ดังนั น อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงมีคาํสั�งถึงรอซูล
ของพระองค์ว่า 

 �K�e���,	 ��a�3 �X�+�B�,; ��. �!�2�% ���	�� ���  �������2 �0�f���� ��  �g���,	 �01�����
 � �8$,-�� ��- �
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“ดูกรผูเ้ป็นรอซูล สูเจา้จงเผยแพร่สิ)งที)ไดถู้กสง่ลงมาใหแ้กสู่เจา้ และ
หากว่าสูเจา้มิไดป้ฏบิตัิตามนั0น (ดว้ยการปิดบงัอาํพรางไว ้ หรอืแมแ้ต่หน่วง
เหนี�ยวใหล้า่ชา้ไป กน็บัว่าสูเจา้มไิดเ้ผยแพร่โองการของพระองค ์ ย่อมจะมี
ความผดิไดร้บัโทษ) และอลัลอฮกฺาํลงัปกปกัรกัษาสูเจา้ใหพ้น้จากการข่มเหง 
การปองรา้ยของปวงชนอยู่อย่างใกลช้ิด” 

โองการอายะฮนฺี  รอซูลุลลอฮไฺด้รับ ณ ตาํบลมินาในวันที�มีงาน
ชุมนุมใหญ่ เมื�อญิบรออลีได้นาํโองการนี มาแจ้งแก่ทา่นรอซูล แล้วทา่น
กป็ระกาศขึ นว่า 

“ดูกรประชาชนทั0งหลาย มีใครบา้งที)จะช่วยเหลอืฉนัในอนัที)จะ
เผยแพร่บรรดาโองการของพระผูอ้ภบิาลของฉนัและสวรรคก์จ็ะไดแ้กพ่วก
ท่าน” 

 ดูกรประชากรทั งหลาย จงเปล่งวาจาออกมาว่า “ไม่มีเจ้าใด ๆ 
นอกจากอลัลอฮ ฺ และฉันเป็นรอซูลมายังพวกทา่น” แล้วพวกทา่นจะได้
ชัยชนะ และความดีความประเสริฐและสวรรค์จะเป็นของพวกทา่น” 

ทนัใดนั นประชาชนที�ชุมนุมกันอยู่ ณ ที�นั น ทั งเดก็และผู้ใหญ่ 
ผู้ชายและผู้หญิง ต่างกห็ยิบทรายและก้อนกรวดขว้างปามายังร่างของ
รอซูลุลลอฮเฺป็นห่าฝน ปากกพ็ากนัร้องตะโกนว่า “อ้ายคนโกหก อ้าย
คนกลับกลอกเป็นคนเปลี�ยนศาสนา” 

แต่ทว่าในกลุ่มชนผู้บ้าคลั�งเหล่านั น กย็ังมีพลเมืองดี ผู้เมตตา
จิตโดดเข้ามาบังรอซูลไว้ รอซูลุลลอฮ ฺy กก็ล่าววิงวอนต่อพระเจ้าว่า 
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“โออ้ลัลอฮ ฺ ขอพระองคท์รงนําพวกของขา้พระองคส์ู่ทางเที)ยงตรง
เถดิ แทจ้รงิพวกเขายงัไม่รูว้่าอะไรดีอะไรชั )ว อนัใดถกูอนัใดผิด และขอ
พระองคท์รงช่วยขา้พระองคใ์หช้นะจติใจของพวกเขา ในอนัที)พวกเขาจะ
ยอมรบัฟงัคาํที)พระองคเ์รียกรอ้งพวกเขาไปสูก่ารจงรกัภกัดีต่อพระองค”์ 

แทนที�รอซูลุลลอฮ ฺy จะวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ลงโทษแก่
พวกที�ทาํร้าย ทา่นกลับวิงวอนขอให้ประทานแสงสว่างให้แก่เขา
เหล่านั น นี�คือนํ าใจของผู้ที�ถูกเลือกให้เป็นรอซูล เป็นนํ าใจที�สิ นแล้วซึ�ง
ความพยาบาทอาฆาต มีแต่การให้อภัยและความเมตตาสงสาร แล้ว
ทา่นอบับาสกม็าพารอซูลุลลอฮอฺอกไปจากวงล้อมของประชาชน และ
ได้ขับไล่คนเหล่านั นออกไปหมด 

 

การต่อตา้น 

โดยที�มั�นใจแล้วว่า งานที�ได้รับมอบหมายมาจากพระผู้เป็นเจ้า
นั น เป็นวิถีทางที�จะนาํวงศาคณาญาติ และพี�น้องร่วมชาติตลอดจน
ชาวโลกทั งผองให้ออกพ้นจากความมืด พ้นจากความป่าเถื�อน รอซู
ลุลลอฮจฺึงมีความภาคภมูิใจ ยอมสละทุกสิ�งทุกอย่างแม้กระทั�งชีวิตใน
การรับใช้ผู้เป็นเจ้า โดยไม่หวั�นเกรงต่ออาํนาจใด ๆ ทั งสิ น และไม่
คาํนึงถึงความยากลาํบากความเหนด็เหนื�อย ตลอดจนความเจบ็ปวด
ใด ๆ ที�ได้รับจากการประทุษร้ายของพวกศัตรู 

การประกาศศาสนาในเวลาต่อมาได้รับผลสาํเรจ็เป็นที�น่าพอใจ 
คนที�ลืมหูลืมตา ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุผลกไ็ด้พบความจริง 
ยอมรับฟังคาํเรียกร้องเพิ�มขึ นมาเรื�อย ๆ 
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เมื�อพวกฝ่ายที�ดื อดันได้พบเหน็ว่างานของรอซูลุลลอฮเฺริ�ม
ขยายกว้างออกไปอย่างรวดเรว็ กเ็กรงว่าการเคารพนับถอืตลอดจนการ
ประพฤติปฏบิัติที�บรรพบุรุษของพวกเขาได้ยึดถือกนัมาเป็นเวลานาน
หลายชั�วคนนั น จักต้องมาถูกทาํลายหมดสิ นลงในคราวนี  ขืนปล่อยให้
รอซูลุลลอฮทฺาํการเผยแพร่ศาสนาใหม่ต่อไป พวกเขาจึงรวมหัวกนัวาง
แผนการในอนัที�จะทาํการต่อต้านทุกวิถีทาง 

แต่เพียงรอซูลุลลอฮคฺนเดียว การที�จะกาํจัดเรื�องนี กไ็ม่ยากนัก 
แต่ยังมีผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือคุ้มครองป้องกนัที�เป็นบุคคลสาํคัญ ๆ 
ที�ประชาชนพากนัเคารพนักถืออกีหลายคน โดยเฉพาะทา่นอบูฏอลิบ 
ซึ�งประชาชนชาวกุไรช์และชาวอรับโดยทั�วไปให้ความเคารพนับถืออยู่
มาก 

ดังนั นแผนการต่อต้านขั นต้นได้ตกลงกนัให้จัดการโดยสนัติวิธี
ก่อน คือขั นแรกที�ประชุมได้ตกลงให้พากนัไปหาทา่นอบูฏอลิบ โดย
ขอร้องให้ทา่นห้ามปรามหลานของทา่น มิให้ตาํหนิติเตียนสิ�งต่าง ๆ ที�
พวกเขานับถือเป็นพระเจ้า และให้เลิกประณามว่าบรรพบุรุษของพวก
เขาเป็นคนโง่งมงาย ตกอยู่ในความหลงผิด ทา่นอบูฏอลิบกโ็ต้ตอบกบั
ประชาชนเหล่านั นอย่างดีและรับจะว่ากล่าวให้ แล้วพวกนั นกพ็ากนั
แยกกลับไป คอยดูผลที�จะเกิดขึ นต่อไป 

ครั นเมื�อถึงเวลา รอซูลุลลอฮ ฺy กอ็อกทาํการเผยแพร่ศาสนา
ใหม่ ดังที�เคยทาํมาแล้วเป็นประจาํ เมื�อฝ่ายพวกที�ตั งตัวเป็นปรปักษ์ได้
ประจักษ์เช่นนั น ทั งได้พบอกีว่าทา่นอบูฏอลิบกย็ังเป็นองครักษ์คอย
คุ้มครองอยู่เช่นเดิม ไม่มีอะไรเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมเลย พวกนั นจึง
พากนัเป็นเดือดเป็นแค้น ได้พากนัไปหาทา่นอบูฏอลิบอกีเป็นครั งที�
สอง คราวนี พวกนั นได้ต่อว่าต่อขานกบัทา่นอย่างรุนแรง ในที�สดุกย็ื�น
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ข้อเสนอว่า “พวกเราไม่สามารถจะทนฟังหลานของทา่นประณาม
บรรดาพระเจ้าของพวกเรา และตาํหนิติเตียนบรรดาบรรพบุรุษของ
พวกเรา ตลอดจนการกล่าวหาว่าพวกเราโง่เง่างมงายได้อกีต่อไปแล้ว 
พวกเราขอร้องให้ทา่นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ�งในสองอย่างต่อไปนี  
คือ ทา่นจะห้ามปรามหลานของทา่นหรือไม่ ถ้าทา่นไม่ห้ามกจ็งอนุญาต
ให้พวกเราเป็นผู้ห้าม ดังนั นถ้าทา่นไม่ยอมทาํอย่างใดอย่างหนึ�งตามที�
พวกเราเสนอมานี  กโ็ปรดรับทราบไว้ด้วยว่า ทา่นกบัพวกเราจักต้องผิด
ใจกนั” 

เมื�อประชาชนเหล่านั นจากไปแล้ว ทา่นอบูฏอลิบกเ็รียกรอซู
ลุลลอฮ ฺy เข้ามาหา แล้วเล่าให้ฟังว่า ประชาชนชาวอรับได้พากนัมา
ขอร้องให้ลุงห้ามปรามหลาน ให้งดการเผยแพร่ศาสนาใหม่ เว้นการ
ประณามบรรดาสิ�งที�เขากราบไหว้เสียท ี ถ้าหลานไม่เชื�อ พวกเขากจ็ะ
รุกรานเราเพื�อทาํร้ายหลาน 

รอซูลุลลอฮ ฺ y กต็อบกบัลุงว่า “ฉันขอสาบานด้วยพระนาม
แห่งอัลลอฮ ฺ ฉันจะไม่ยอมหยุดยั งเป็นเดด็ขาด แม้เขาเหล่านั นจะ
นาํเอาดวงอาทติย์มาใส่ให้ในฝ่ามือข้างขวาของฉัน ฉันกจ็ะไม่ยอมเลิก
ล้มงานของฉัน จนกว่าอลัลอฮจฺะให้งานที�ฉันกาํลังปฏบิัติอยู่นี สัมฤทธิ?
ผลสมบูรณ์ หรือว่าฉันได้ทาํลายล้างบรรดาสิ�งเทจ็เหล่านั นให้พินาศ
หมดสิ นไปแล้ว 

ทา่นอบูฏอลิบ เมื�อได้ฟังคาํยืนยันความตั งใจอย่างหนักแน่น
เช่นนั นกพ็ูดว่า “ถ้ากระนั นกต็ามใจหลาน จงดาํเนินงานของหลาน
ต่อไปเถิด ฉันขอสาบานด้วยพระนามแห่งอลัลอฮ ฺ ฉันจะไม่ยอมปล่อย
ให้หลานตกไปอยู่ในมือของคนเหล่านั นเป็นอนัขาด 
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วันรุ่งขึ น รอซูลุลลอฮ ฺ y กค็งออกทาํการเผยแพร่ศาสนา 
พร้อมด้วยขบวนคุ้มกนัเช่นเดิม เมื�อฝ่ายปรปักษ์ได้ประสบกบัความ
ผิดหวังอกีเป็นครั งที�สอง ต่างกม็ีความโกรธแค้นเดือดดาลอย่างยิ�ง 
พวกเขาได้ยกพวกไปหาอบูฏอลิบอกี คราวนี ได้นาํเดก็หนุ่มคนหนึ�งชื�อ 
อุมาเราะฮ ฺบุตรของอลัวะลีด ไปด้วย 

พอไปถึงกเ็ปิดฉากการต่อว่าต่อขานกนัอย่างรุนแรงยิ�ง เมื�อได้
ระบายความเคียดแค้นพอสมควรแล้ว กเ็สนอความต้องการ
ต่ออบูฏอลิบว่า “พวกเราได้พาเดก็คนนี มามอบให้แก่ทา่น เพื�อให้ทา่น
เลี ยงไว้เป็นลูก แล้วขอให้ท่านมอบหลานของทา่นให้แก่พวกเรา เพื�อ
เราจะนาํเอาไปฆ่าเสยี 

ทา่นอบูฏอลิบกต็อบกบัพวกนั นว่า “ข้อเรียกร้องของพวกทา่น 
มันช่างเป็นข้อเรียกร้องที�น่าเกลียดน่าชังอะไรเช่นนี  พวกทา่นจะเอาลูก
ของพวกทา่นมาให้เราเลี ยง แล้วจะให้เรามอบหลานของเราไปให้ทา่น
ฆ่า ช่างเป็นเรื�องตลกที�น่าขบขันอย่างสิ นดี” 

เมื�อได้พยายามทุกวิถีทางแล้ว กห็าได้ประสบผลสาํเรจ็ไม่ เขา
เหล่านั นจึงได้เรียกประชุมกันอกีเพื�อหารือในอนัที�จะวางแผนการขั น
ต่อไป และในขณะที�กาํลังหารือกนัอยู่นั น มีบุคคลผู้หนึ�งชื�อ อุตบะฮ ฺ
บุตรของ รบีอะฮ ฺ ได้เสนอตัวขึ นมารับอาสาที�จะไปเจรจากบัรอซูลุลลอ
ฮเฺอง โดยเขาหวังว่าเขาจะสามารถปฏบิัติงานครั งนี ให้เป็นผลสาํเรจ็ ที�
ประชุมกย็ินยอมตามข้อเสนอนั น 

เมื�ออุตบะฮไฺปถึงที�พักของรอซูลุลลอฮ ฺ แล้วกเ็ดินเลยเข้าไปถึง
ตัวรอซูลุลลอฮ ฺ เมื�อได้ทกัทายปราศรัยกนัแล้ว อุตบะฮผฺู้เป็นทูตสนัติก็
กล่าวขึ นว่า 
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“มุฮัมมัดผู้เป็นหลานของเรา พวกเราตลอดจนประชาชนชาวอ
รับทั�วไป ทั งรักและเคารพนับถือทา่น ในฐานะที�ทา่นเป็นบุคคลที�
เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมความดี โดยเฉพาะพวกกุไรช์ ให้ความ
เคารพนับถือทา่นในฐานะที�ทา่นเป็นบุคคลสาํคัญคนหนึ�ง การที�ทา่นได้
นาํเอาเหตุการณ์อนัยิ�งใหญ่มาให้แก่พรรคพวกของทา่นครั งนี  เป็น
สาเหตุที�ทาํให้วงศาคณาญาติของทา่นตลอดจนพรรคพวกของทา่น
แตกแยกกนั ทา่นได้ประณามบรรดาสิ�งที�พวกเราเคารพนับถอืกราบ
ไหว้มาหลายชั�วอายุคนแล้วอย่างเสยีหาย ทา่นได้กล่าวติเตียนเราว่า
เป็นผู้โง่เง่างมงาย หลงอยู่ในทางที�ผิด ทั งทา่นได้ประณามบรรพบุรุษ
ของเราว่าเป็น กาเฟร (ผู้ไม่ยอมเชื�อความจริง) 

ทั งนี  นับว่าเป็นเหตุการณ์ที�ร้ายแรงที�สดุ ทา่นรู้หรือเปล่าว่า
ประชาชนชาวอรับมีความรู้สกึเกลียดชังทา่น โกรธเคืองทา่นถึงขีดสดุ
แล้ว ทา่นทาํเช่นนี เพื�อประสงค์อะไร ดังนั นฉันใคร่จะขอร้องให้ทา่น
ตั งใจสงบสติอารมณ์ฟังข้อเสนอของฉัน แล้วตรึกตรองดูให้ดี” 

รอซูลุลลอฮ ฺy กต็อบด้วยความอ่อนน้อมว่า “ทา่นผู้เป็นญาติ
ที�รักของฉัน เชิญทา่นพูดเรื�องของทา่นต่อไปเถิด ฉันพร้อมเสมอที�จะ
ฟังทา่นพูด” 

ดังนั น อุตบะฮจฺึงพูดต่อไปว่า “ฉันใคร่จะขอร้องให้ทา่นยุติการ
นาํศาสนาใหม่มาเผยแพร่กบัพวกเรา ขอให้ทา่นเลิกประณามบรรดาสิ�ง
ที�เคารพสกัการะบูชาเสยีอย่างเดด็ขาด หากทา่นยินยอมตามที�ฉัน
ขอร้องมานี  ทา่นจะต้องการอะไรพวกเราจะช่วยกนัทาํให้ความ
ปรารถนาของทา่นสมัฤทธิผลทุกประการ ทา่นต้องการทรัพย์สมบัติ
หรือ ? เราจะช่วยกนัเสยีสละ แล้วรวบรวมทรัพย์สมบัติเหล่านี มามอบ
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ให้แก่ทา่น จนกระทั�งเปลี�ยนฐานะจากคนยากจนเช่นที�เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันนี  กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ นมาอย่างง่ายดาย 

ทา่นต้องการเกยีรติยศ ตาํแหน่งหน้าที�หรือ ? พวกเราทั งหมด
จะยอมยกให้ทา่นเป็นประมุขผู้ทรงอาํนาจเดด็ขาดของพวกเรา  เราจะ
นับถือคาํสั�งของทา่นเป็นประกาศิต และเราจะยกให้ทา่นเป็นกษัตริย์
ของพวกเรา 

หรือว่าทา่นเป็นบุคคลที�มีความรู้สกึหนักไปทางกามคุณ ? เราก็
จะเฟ้นสตรีที�ทั งสาวและสวยจากลูกหลานของพวกเราสกั 10 คนมา
มอบให้เป็นภริยาของทา่น 

หรือว่าทา่นถูกภตูผีปีศาจมันเข้าสงิสู่ในจิตใจ พวกเรากจ็ะหา
หมอที�ทรงคุณอนัยอดเยี�ยมมาเยียวยา ปัดเป่า ขับไล่ให้ออกไป” 

เมื�ออุตบะฮพฺูดจบลงแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ y กพ็ูดว่า “ดีแล้ว 
เชิญทา่นฟังเรื�องของฉันบ้างแล้วทา่นกอ็า่นอลักุรอาน ซูเราะฮทฺี� 41 
ตั งแต่อายะฮทฺี� 1 ถึงอายะฮทฺี� 14 ทนัใดนั นอุตบะฮกฺเ็อามือของตนปิด
ปากรอซูลุลลอฮ ฺy ด้วยความตกใจกลัว พร้อมกบักล่าวว่า “ขออย่า
ให้เป็นไปเช่นนั นเลย” ทั งนี กเ็พราะว่าในอายะฮเฺหล่านั นได้บอกว่า 
“อัลลอฮฺไดส้่งรอซลูของพระองค์ซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาสามญั ใหน้าํ
โองการของพระองค์มาชี( แจงสั �งสอนใหรู้จ้ักพระเจา้ ใหรู้ว้่าพระองค์
ทรงมหาอาํนาจยิ�งใหญ่เพยีงไร พระองค์ไดท้รงประทานความ
กรุณาเมตตาแก่มนุษยชาติอย่างไร ใหม้นุษยช์่วยเหลอืซึ�งกันและ
กัน มนุษยก์ลับไม่ยอมเชื�อฟัง คงดื( อดันอยู่ตามเดิม พระองค์ก็ทรง
บอกใหรู้ล้่วงหนา้ว่า พวกที�ยงัขืนดื( อดันไม่ยอมรับคาํสั �งของ
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พระองค์นั(น จักตอ้งไดพ้บกับความพนิาศล่มจมเช่นเดียวกับ
พวกอ๊าดและษะมดู ซึ�งไดถู้กทาํลายสูญสิ( นไปหมด” 

อุตบะฮไฺด้กลับมาบอกกบัพรรคพวกว่า “ฉันขอสาบานด้วย
พระนามแห่งอลัลอฮวฺ่า คาํพูดที�ฉันได้ยินมานั นเป็นคาํพูดที�แปลก
ประหลาดมาก ไม่ใช่กาพย์กลอนโคลงฉันท ์ ไม่ใช่ถ้อยคาํที�หลอกลวง 
ทา่นทั งหลายจงเชื�อฟังฉันเถิด เรื�องราวที�ฉันได้ยินได้ฟังมานั น เป็นคาํ
บอกเล่าว่าจะเกดิเหตุร้ายแรงอย่างที�สดุในขั นสุดท้าย ดังนั นฉันใคร่
ขอร้องให้ทา่นทั งหลาย พึงปล่อยมุฮัมมัดไปตามเรื�องของเขาเถิด อย่า
ไปเอาใจใส่กบัเขาเลย ถ้าประชาชนทาํร้ายมุฮัมมัดได้ เรื�องของเขากจ็ะ
ยุติไปเอง ถ้าประชาชนพากนัเลื�อมใสเชื�อฟังคาํของมุฮัมมัด เขากจ็ะ
ได้รับเกยีรติยศอนัสูงส่ง ซึ�งเกยีรติอนันั นกค็ือเกยีรติของพวกเราด้วย 

พวกนั นกพ็ูดกบัอุตบะฮวฺ่า “นั�นแหละ ทา่นได้ถูกมุฮัมมัด
ล่อลวงเสียเรียบร้อยแล้ว พวกเราไม่เหน็ชอบด้วยกบัข้อเสนอของทา่น 
เราจะดาํเนินการขัดขวางต่อไปจนกว่าจะประสบผลสาํเรจ็” 

  

การขดัขวางขั(นต่อไป 

เมื�อการเจรจาครั งหลังนี ต้องประสบความล้มเหลวลงทาํนอง
เดียวกบัครั งก่อน ๆ อกี ทางฝ่ายปรปักษ์กเ็ริ�มแผนการขั นต่อไป โดย
ยกพวกติดตามรอซูลุลลอฮไฺปทุกหนทุกแห่งที�ทา่นไปทาํการประกาศ
ศาสนา แล้วกช็่วยกนัส่งเสียงต่าง ๆ นานา ประณามว่าเป็นคนบ้าคน
บอบ้าง ทาํการกดีกนัมิให้ประชาชนเข้าฟังการชี แจงสั�งสอนบ้าง ทาํการ
ข่มเหงรังแกบ้าง บางคนกไ็ปขุดหลุมแล้วสุมไฟดักไว้ตามทางที�รอซู
ลุลลอฮเฺดินไปมา เพื�อให้ก้าวถลาํลงไปในกองไฟ บางครั งกช็่วยกนันาํ
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ปฏกิูลไปขว้างไว้ตามประตูบ้านบ้าง บ่อยครั งที�รอซูลุลลอฮเฺข้าไป
ประกอบอบิาดะฮ ฺ (นมัสการ) ในมัสยิดอัลฮะรอม กม็ีคนเข้าไปทาํการ
ขัดขวางมิให้ประกอบพิธกีารได้สะดวกสบาย 

ข้างฝ่ายรอซูลุลลอฮ ฺ y ทุกครั งที�ได้รับการกลั�นแกล้งการ
ขัดขวางตลอดจนการล้อเลียนจากฝ่ายปรปักษ์นานาประการ ทา่นก็
มิได้แสดงอาการเกรียวกราดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวแม้แต่น้อย ทา่นกลับ
สนองความหยาบช้าเหล่านั นด้วยจิตใจเยือกเยน็ โต้ตอบด้วยถ้อยคาํที�
อ่อนน้อม 

ทั งนี  ทาํให้เหล่าปัญญาชนที�ไม่ใช่พวกมิจฉาทฐิิเกดิความรู้สกึ
เหน็ใจ เอน็ดูสงสารทา่นรอซูลุลลอฮ ฺ ประกอบกบัสามารถมองเหน็ว่า
อนัใดดีอนัใดชั�ว ใครถูกใครผิด จึงพากนัเข้ารับนับถือศาสนาใหม่
ตามที�ทา่นรอซูลุลลอฮนฺาํมาประกาศสอน เพิ�มจาํนวนขึ นเรื�อย ๆ 
ส่วนตัวทา่นรอซูลุลลอฮเฺองกไ็ด้รับการเคารพนับถือการยกย่องจาก
บุคคลเหล่านั นกว้างขวางยิ�ง ๆ ขึ น คนที�ทาํการขัดขวางล้อเลียน
ส่วนมากพากนักลับใจ ล้มเลิกการกระทาํอนัหยาบช้าลามกเหล่านั น 
ปลีกตัวออกจากพวกมิจฉาทฐิิต่อไป 

จาํนวนผู้เลื�อมใสศรัทธานับวันกย็ิ�งเพิ�มมากขึ น ทาํให้กาํลังทาง
ฝ่ายต่อต้านอ่อนแอลง 

เมื�อแผนการขั นที�สองต้องประสบกบัความล้มเหลวงลงอกี 
แผนการขั นที�สามกถ็ูกนาํออกมาใช้ กล่าวคือ ฝ่ายปรปักษ์ได้รามือจาก
การขัดขวางรอซูลุลลอฮ ฺ แล้วหันมาเล่นงานบรรดาผู้ศรัทธาที�มีกาํลัง
อ่อนแอ อนัได้แก่ผู้ที�ยากจน ผู้ขาดพรรคพวกที�จะคอยคุ้มกนั และผู้ที�
ไร้อาํนาจวาสนา ด้วยการทาํทารุณอย่างโหดร้ายด้วยวิธกีารต่าง ๆ 
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นานา อาทเิช่น จับไปขังลืม ปล่อยให้อดอาหารอดนํ าบ้าง เฆี�ยนตีบ้าง 
และวิธกีารอื�นๆ อกีมากมาย 

การทาํทารุณค่อย ๆ เพิ�มความรุนแรงยิ�ง ๆ ขึ น จนกระทั�งบาง
คนถึงแก่ความตายด้วยการทารุณเหล่านั น 

ท่านบลิา้ล ถูกทารุณด้วยการโบยด้วยหนัง ถูกลากไปบนพื น
ทรายที�ร้อนเป็นไฟ และถูกมัดนอนหงายบนพื นทรายทา่มกลาง
แสงอาทติย์ที�ร้อนแรง มีก้อนหินทบัอยู่บนหน้าอก 

ครอบครวัของท่านอมัมาร บุตรยาซิร อนัมีพี�ชายกับบิดา
มารดาของเขา ถูกนาบด้วยแผ่นเหลก็เผาไฟ จนกระทั�งตายหมด 
นอกจากตัวเขากบัพี�ชาย 

และ ค็อบบา๊บ บุตรของอลัวะลีด ถูกเหลก็แหลมเผาไฟทิ�ม
แทงเข้าไปทางทวารหนักจนกระทั�งถึงแก่ความตาย 

ทั งนี เพื�อความมุ่งหมายสองประการคือ 

ก. เพื�อให้บุคคลเหล่านั นกลับใจเลิกนับถือศาสนาใหม่ 
กลับมานับถือศาสนาเดิม 

ข. เพื�อทาํให้เกดิความกลัวครั�นคร้ามแก่บุคคลอื�น ๆ และ
บุคคลที�จะมารับนับถือใหม่ 

แต่ความมุ่งหมายทั งสองประการนั นไม่สมัฤทธิ?ผลอกีตามเคย 
บรรดาบุคคลที�ถูกทรมานเหล่านั น ไม่มีสกัคนเดียวที�ยอมกลับใจ คง
ยืนหยัดอยู่ทา่นกลางแสงสว่างด้วยความอดทน ยอมเสียสละแม้กระทั�ง
ชีวิต และแม้การทรมานที�พวกนั นได้กระทาํกบับรรดามุสลิม (ผู้ศรัทธา) 
ดังกล่าวจะรุนแรงโหดร้ายเพียงไร กห็าเป็นเหตุที�จะก่อความหวาดกลัว
ให้แก่ผู้ที�เหน็ความจริงไม่ ต่างพากนัเข้ารับนับถือศาสนาใหม่กนัอยู่
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เรื�อง ๆ เมื�อฝ่ายต่อต้านได้พบว่าแผนการขั นนี ไม่ได้ผลสมดังความมุ่ง
หมาย ต้องล้มเหลวอกีจึงได้พากนัไปหา ทา่น รอซูลุลลอฮ ฺy อกีครั ง
หนึ�ง ซึ�งเป็นครั งสดุท้าย โดยยื�นข้อเสนอสองประการคือ 

ขอ้แรก ขอร้องให้ รอซูลุลลอฮ ฺ y หันมากราบไหว้บรรดา
เจ้าของพวกเขาบ้าง แล้วพวกเขากจ็ักกราบไหว้พระเจ้าของทา่นบ้าง 
ทนัใดนั นอลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้ประทานโองการของ
พระองค์ ซูเราะฮทฺี� 109 ซึ�งมีความหมายว่า 

“ดูกร มุฮัมมัด จงบอกพวกกาเฟร (ผู้ไม่ยอมศรัทธา) เหล่านั น
เถิดว่า ฉันจะไม่กราบไหว้สิ�งที�พวกทา่นกราบไหว้ และพวกทา่นกจ็ะไม่
กราบไหว้สิ�งที�ฉันกราบไหว้ ศาสนาของพวกทา่นกเ็ป็นศาสนาของพวก
ทา่น และศาสนาของฉันกเ็ป็นศาสนาของฉัน (ความจริงกบัความเทจ็
ย่อมแยกออกจากกนั มันจะผสมผสานกนัหาได้ไม่)” 

เมื�อข้อเสนอที�หนึ�งตกไป พวกนั นกเ็สนอ ขอ้ที*สอง ต่อไป คือ
พวกเขาขอร้องรอซูลุลลอฮใฺห้ตัดข้อความที�ประณามสิ�งที�เขากราบไหว้
กนั และประณามพิธกีารไหว้ของเขา ออกเสียจากอลักุรอาน หรือไม่ก็
เปลี�ยนกุรอานใหม่ที�ปราศจากข้อความดังกล่าว อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะ
ตะอาลา จึงสั�งให้รอซูลของพระองค์ตอบแก่พวกนั นว่า 

 

ความว่า “จงบอกเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่สามารถจะเปลี�ยนแปลงอัลกุ
รอานจากความคิดเหน็ของฉันได้ ฉันจะไม่ปฏบิัติสิ�งหนึ�งสิ�ง
ใด นอกจากโองการที�ได้ถูกประทานให้แก่ฉัน” 
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อพยพครั(งแรก 

เมื�อเจรจาครั งสดุท้ายต้องสิ นสดุลงด้วยความล้มเหลว
เช่นเดียวกบัคราวก่อน พวกมิจฉาทฐิิกเ็กิดความบ้าคลั�งดีเดือด พากนั
อาละวาดเป็นการใหญ่โดยไม่เลือกหน้าว่าเป็นใคร บรรดาผู้ศรัทธา
ทั งหลายได้รับการข่มเหงรังแกหนักยิ�งขึ นทุกวัน โดยเฉพาะผู้ที�เข้าไป
ประกอบพิธกีารในมัสยิด จะต้องถูกทาํร้ายถูกขัดขวาง แม้กระทั�งรอซู
ลุลลอฮเฺอง การปะทะกนัด้วยกาํลังจึงอุบัติขึ นบ่อยครั ง 

ดังนั น เพื�อจะผ่อนคลายความทุกข์ทรมานของบรรดาสาวกผู้
ซื�อสตัย์ให้เบาบางลงบ้าง รอซูลุลลอฮ ฺ y จึงได้ออกคาํสั�งให้บรรดา
สาวกจาํนวน 15 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 4 คน ในจาํนวนนี มี ท่านอุ
ษมาน บุตรอฟัฟาน กบัภรรยาคือ ทา่นรุกอ็ยยะฮ ฺ บุตรสาวทา่นรอซู
ลุลลอฮ ฺ ออกเดินทางอพยพไปอาศัยอยู่ ณ เมืองอัลฮับชะฮ ฺ (อบิสสิ
เนีย) 

การอพยพครั งนี เกดิขึ นในปีที� 5 หลังจากทา่นนบีมุฮัมมัด
ได้รับการแต่งตั งให้เป็นรอซูล ซึ�งเป็นการลี ภัยครั งแรกในอสิลาม 

คณะผู้ลี ภัยชุดนี  ไปพาํนักอาศัยอยู่ได้เพียงระยะเวลา 3 เดือน 
กพ็ากนัเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตน เพราะทนความเงียบ
เหงาว้าเหว่ไม่ไหว โดยที�ไปอยู่กนัจาํนวนน้อย ทา่มกลางความไม่
คุ้นเคยทุกด้านทุกมุม ประกอบกบัไม่มีโอกาสได้รับข่าวคราวจากทาง
บ้านเลยแม้แต่น้อย 

ในปีเดียวกนันี  มีเหตุการณ์สาํคัญอย่างอุบัติขึ นใน
ประวัติศาสตร์อสิลาม ผู้เขียนเหน็ว่าทา่นผู้อ่านควรจะได้ทราบไว้ จึงได้
นาํมาเล่าไว้ ณ ที�นี  
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เหตุการณ์ที�ว่านี คือ การเข้ารับนับถืออสิลามของผู้ยิ�งใหญ่สอง
ทา่นคือ ท่านฮมัซะฮฺ ลุงของทา่นรอซูลุลลอฮ ฺ กับ ท่านอุมรั 
บุตรอลัค็อฏฏอ๊บ 

ที�ว่าเป็นเหตุการณ์สาํคัญนั น กเ็พราะว่าทา่นทั งสองนี เป็นคน
สาํคัญชั นนาํของพวกต่อต้าน เป็นบุคคลที�แขง็แรงกล้าหาญและ
เข้มแขง็ที�สดุ ไม่มีใครเคยนึกฝันว่า บุคคลทั งสองนี จะยอมเข้ารับนับ
ถือศาสนาอสิลามอย่างง่ายดายเช่นนี  

การได้ตัวบุคคลทั งสองนี มา ทาํให้งานเผยแพร่ของรอซูลุลลอ
ฮสฺะดวกขึ นอกีมาก รอซูลุลลอฮ ฺy สามารถที�จะไปเทศนาในที�ทุกแห่ง
ที�พวกอนัธพาลคอยขัดขวางได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องถูกรบกวน
ขัดขวาง 

 

การจํากดัเขต 

จากนั น การเผยแพร่ศาสนาอสิลามกข็ยายตัวกว้างขวาง
ออกไปทุกท ี ซึ�งทาํให้ฝ่ายพวกต่อต้านเพิ�มความเคียดแค้นยิ�งขึ น การ
ประชุมใหญ่กเ็กดิขึ นเพื�อทาํการหารือ ในอนัที�จะกาํจัดศาสนาใหม่ให้
หมดสิ นไปจากแผ่นดินมักกะฮ ฺ และทุกคนตระหนักดีว่า ต้นตอของ
ศาสนาใหม่นี กค็ือ รอซูลุลลอฮ ฺ ทุกคนจึงเหน็พ้องต้องกนัว่า ให้
พยายามหาทางนาํตัวรอซูลุลลอฮมฺาประหารเสยีให้ได้ แล้วศาสนาใหม่
กจ็ะค่อย ๆ สลายตัวไปเอง 

ดังนั น พวกเขาจึงได้ไปเจรจากบับรรดาวงศาคณาญาติ 
ตลอดจนบรรดาสาวกของรอซูลุลลอฮ ฺy ขอร้องเป็นครั งสดุท้ายว่าให้
ส่งตัวรอซูลุลลอฮมฺาให้พวกเขา พร้อมทั งยื�นคาํขาดว่า ถ้าไม่ยอมส่งตัว
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มาให้ กจ็ะต้องเกิดฆ่าฟันกนั แต่บรรดาวงศาคณาญาติทั งที�เป็นมุสลิม
และมิได้เป็นมุสลิม ตลอดจนบรรดาสาวกทั งปวง ไม่ยอมส่งตัวรอซู
ลุลลอฮใฺห้แกพ่วกศัตรู 

เมื�อเหตุการณ์เข้าขั นรุนแรงยิ�งถึงเพียงนี แล้ว รอซูลุลลอฮ ฺy 
จึงได้สั�งแก่บรรดาพรรคพวกทุกคนมิให้ทาํการต่อสู้ โดยปลอบโยนแก่
พรรคพวกว่า ให้ทุกคนพยายามอดทน สกัวันหนึ�งจักต้องประสบกบัชัย
ชนะอย่างแน่นอน 

ดังนั น คณะพวกต่อต้านจึงออกต้อนพรรคพวกของรอซูลุลลอ
ฮพฺร้อมทั งตัวทา่นด้วย ขับไล่ให้ออกจากบ้านเรือน ไปรวมกนัอยู่ที�
บริเวณชายเขาอบีฏอลิบ ซึ�งอยู่ชานเมือง จาํกดัเขตให้อยู่แค่เฉพาะ
บริเวณนั น ตัดขาดจากสงัคมภายนอก คอยควบคุมระมัดระวังกวดขัน
มิให้คนในเลด็ลอดออกมา หรือคนภายนอกเข้าไปเพื�อนาํเสบียงอาหาร
เข้าไปให้ หรือทาํการติดต่อช่วยเหลืออย่างใด ๆ 

พวกมุชริกได้จัดทาํสนธสิญัญาขึ นฉบับหนึ�ง ในระหว่างพวก
เขา สนธสิญัญาฉบับนี มีสาระสาํคัญดังนี  

1. ห้ามมิให้ผู้หนึ�งผู้ใดทาํการติดต่อกบัพรรคพวกของรอซู
ลุลลอฮ ฺไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

2. ห้ามมิให้ทาํการซื อขายแลกเปลี�ยนเครื�องอุปโภคและ
บริโภค กบัพวกที�ถูกจาํกดัเขต 

3. ห้ามมิให้มีการลักลอบส่งเครื�องอุปโภคเข้าไปให้ ตลอดจน
การช่วยเหลือใด ๆ 

4. ห้ามมิให้ทาํการสมรสกบัพรรคพวกที�ถูกจาํกดัเขต 

นอกจากนี กย็ังมีข้อปลีกย่อยอกีมากมาย สญัญาฉบับนี ให้ใช้
บังคับได้ตลอดไป ไม่มีวาระสิ นสดุ จนกว่าพวกเขาจะได้ตัวรอซูลุลลอฮฺ
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จากพรรคพวก เมื�อได้ทาํเสรจ็แล้วกน็าํไปเกบ็รักษาไว้บนเพดานอลั
กะอบฺะฮ ฺ

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy กบัพรรคพวกต้องตกอยู่ในวงล้อม สิ น
อสิรภาพเสรีภาพ ถูกตัดขาดจากสงัคมภายนอก ต้องทิ งบ้านช่อง
เคหสถาน ตลอดจนทรัพย์สมบัติและการประกอบอาชีพเช่นนั น 

ทุกคนพยายามต่อสู้ด้วยความอดทนอย่างที�สดุ ไม่มีใคร
เปลี�ยนใจ ไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือ ขอความเมตตาปรานี 

ปีหนึ�งผ่านไป มันเป็นกาลเวลาแห่งความขมขื�นที�ยาวนานเสยี
เหลือเกนิ สาํหรับผู้ที�ตกอยู่ในความทุกข์ยากเช่นนั น 

วันเวลายิ�งผ่านไปผ่านไป เสบียงอาหารและเครื�องนุ่มห่มที�
พยายามหอบหิ วไปเทา่ที�กาํลังจะอาํนวยให้ กเ็ริ�มร่อยหรอหมดไปทลีะ
น้อยทลีะน้อย สิ�งที�สาํคัญที�สดุกค็ือนํ าบริโภค ทุกคนต่างกม็องเหน็
ภาพของความอดตายมาลอยอยู่ข้างหน้าอย่างไม่มีทางที�จะหลีกเลี�ยง 

สองปีแห่งความทุกข์ ความขมขื�นกผ็่านไปอย่างเชื�องช้า ปีที�
สามกผ็่านเข้ามาพร้อมกบัความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เพราะ
เสบียงอาหารได้หมดสิ นลงโดยเดด็ขาด บรรยากาศแห่งความวิปโยค
ได้แผ่ลงมาปกคลุมทั�วทณัฑสถานแห่งนั น เสียงเดก็เลก็และคนป่วย
ร้องครวญครางระงมไปหมด คนที�สิ นกาํลังไม่สามารถจะทนต่อฤทธิ?
เดชของความหิวโหยได้ กต็้องล้มหายตายจากไปเป็นจาํนวนมาก ที�ยัง
เหลืออยู่กเ็กบ็ใบไม้ใบหญ้ามาบริโภคแทนอาหาร 

ในปลายปีที�สามแห่งความทุกข์ทรมานของเหล่ามุอมฺินที�ต้อง
ถูกจาํกดัเขต ได้มีบุคคลสาํคัญในตระกูลกุไรช์ 5 คน เกดิความรู้สกึ
สาํนึกถึงความโหดร้ายทารุณอย่างแสนสาหัส ที�พรรคพวกที�น้องของ
เขากาํลังประสบอยู่ เขาไม่สามารถจะทนนิ�งดูดายอยู่ต่อไปได้แล้ว จึง
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พร้อมใจกนัป่าวประกาศเรียกร้องประชาชนให้มาประชุมกนั เมื�อ
ประชาชนได้พากนัมาชุมนุมกนัแล้ว เขาได้กล่าวแก่คนเหล่านั นด้วย
เสยีงอนัหนักแน่นแขง็กร้าวว่า  

“ดูกร ประชาชนชาวมักกะฮทฺั งหลาย พวกเรามีอาหารบริโภค
กนัอย่างสมบูรณ์ มีเสื อผ้าสวมใส่กนัอย่างสบาย มีอิสรภาพเสรีภาพ
อย่างเตม็ที� แต่พวกพี�น้องเผ่าบนูฮาชิมกบับนูมุฏฏอลิบกาํลังจะประสบ
ความพินาศ กาํลังรอความตายอยู่เพราะการขาดอาหาร ซื อขายกบัใคร
กไ็ม่ได้ การกระทาํเช่นนี  มันเป็นการกระทาํอนัชั�วร้ายเยี�ยงสตัว์ป่า เรา
ไม่สามารถจะทนดูดายได้อกีต่อไปแล้ว แม้จะมีอะไรเกดิขึ น หนักเบา
เพียงไรแค่ไหนกต็าม เราจักต้องไปลากเอาสญัญาอุบาทว์อนันั นมา
ทาํลายเสยีให้ได้” ว่าแล้วกป็ีนขึ นไปเอาสญัญาฉบับนั นลงมา พอเปิด
ออกดูกพ็บว่า ตัวหนังสอืที�ได้บันทกึไว้บนแผ่นกระดาษนั น ได้ถูกตัว
ปลวกแทะเสียจนไม่มีเหลืออยู่เลย ทุกคนที�ได้พบเหน็เหตุมหัศจรรย์
เช่นนั น ต่างกต็กตะลึงไปตาม ๆ กนั 

ในที�สดุ รอซูลุลลอฮ ฺy กบัพรรคพวก กไ็ด้ออกมาสู่เสรีภาพ 
ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลสาํคัญทั งห้านั น หลักจากต้องทนทุกข์
ทรมานอยู่เกอืบ 3 ปี ปีนั นเป็นปีที� 10 แห่งนุบูวะฮ ฺ(การเป็นนบี) 

 

การอพยพครั(งที*สอง 

ในขณะที�ถูกคุมขังอยู่ในเขตจาํกดันั น รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้มี
คาํสั�งให้บรรดา มุอมฺินจาํนวนหนึ�ง ซึ�งมีผู้ชาย 73 คน หญิง 11 คน โดย
มี ท่านญะฟัร บุตรอบฏีอลิบ เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี ยังมีมุสลิม
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ชาวยะมันอกีหลายคนติดตามร่วมคณะไปด้วย ซึ�งมีทา่นอบูมูซา 
อลัอชัอรีย์ เป็นหัวหน้าคณะ อพยพออกจากมักกะฮ ฺ

ผู้ลี ภัยคณะนี  พากนัเลด็ลอดหนีออกเดินทางไปยัง เมือง
อลัฮบัชะฮฺ แห่งเดียวกบัพวกลี ภัยรุ่นแรกไปพาํนักอาศัย ทั งนี เพราะ
ชาวฮับชีมีจิตใจกว้างขวางเมตตาปรานี ให้การต้อนรับต่ออาคันตุกะผู้
หนีร้อนไปพึ�งเยน็ด้วยอธัยาศัยไมตรีอนัดียิ�ง 

เมื�อฝ่ายพวกต่อต้านได้ทราบการหลบหนีของคณะอพยพรุ่นที�
สองนี เข้า กเ็ป็นเดือดเป็นแค้นมาก เขาได้เรียกพวกพ้องมาร่วมประชุม 
ทาํการเรี�ยไรข้าวของเงินทอง นาํไปถวายแด่กษัตริย์นะญาชี เพื�อทูล
ขอร้องให้ทรงมอบตัวคนเหล่านั นให้แก่พวกเขา 

ครั นเมื�อรวบรวมสิ�งของมีค่าได้มากพอสมควรแล้ว กม็อบ
ให้แก่ผู้ที�มีบุคลิกลักษณะพิเศษคือ ฉลาด กล้าหาญ พูดเก่ง สองคนคือ 
อุมัร บุตรอลัอา๊ส กบัอุมาเราะฮ ฺ บุตรอลัวะลีด นาํสิ�งของออกเดินทาง
ไปสู่เมืองอลัฮับชะฮ ฺ

พอไปถึงเรียบร้อย ทั งสองกเ็ข้าไปกราบถวายคาํนับต่อกษัตริย์
นะญาชี พร้อมกบักราบทูลว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นใหญ่ มีบุคคลผู้โง่เขลา
กลุ่มหนึ�งได้เดินทางเข้ามายังบ้านเมืองของพระองค์ เขาเหล่านั นได้
หลบหนีจากพวกเรามา โดยที�พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากศาสนาดั งเดิม
ของพวกพ้องของเขา แล้วได้รับนับถือศาสนาใหม่ ซึ�งพวกเรารวมทั ง
พระองค์กบัพรรคพวกของพระองค์ กไ็ม่รู้ว่าศาสนาอะไร มันเป็น
อย่างไร” 

บุคคลทั งสองได้กราบทูลกษัตริย์นะญาชีต่อไปว่า “เดิมทพีวก
เหล่านี กน็ับถือศาสนาอย่างที�พวกเรานับถืออยู่ขณะนี  ต่อมากม็ีบุคคลผู้
หนึ�งซึ�งเป็นคนที�มีนิสัยโกหก ตลบตะแลง มาอ้างตัวว่าเป็นทูตที�พระผู้
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เป็นเจ้าส่งให้มาสั�งสองแนะนาํให้มนุษยชาติละทิ งศาสนาเก่า หันมารับ
นับถือศาสนาใหม่ที�เขานาํมาประกาศสั�งสอน คนเหล่านี กย็อมหลงเชื�อ 
พวกเราพยายามห้ามปรามกดีกนัอย่างไรกไ็ม่ได้ผล พวกเราจึงต้อง
พวกเหล่านั นไปกกัขังไว้ในบริเวณภเูขาชานเมือง พวกเขาได้ประสบกบั
ความโหยอดอยาก พากนัล้มหายตายจากไปมากต่อมาก บุคคลผู้ตั งตัว
เป็นศาสนทูตของพระเจ้า จึงได้วางอุบายส่งผู้เป็นลูกผู้พี�ของเขา พร้อม
กบัพรรคพวกอกีจาํนวนหนึ�ง มายังบ้านเมืองของพระองค์ เพื�อหวังที�
จะทาํลายบ้านเมืองของพระองค์ และโค่นล้มอาํนาจของพระองค์ให้
พินาศลง บุคคลเหล่านั นจะพากนัก่อการร้ายขึ นในบ้านเมืองของ
พระองค์ 

ดังนั น บรรดาปู่ย่าตายาย ตลอดจนวงศาคณาญาติของบุคคล
เหล่านี  จึงได้ส่งข้าพระองค์ทั งสองคน พร้อมกบัได้มอบสิ�งของเงินทอง
มาถวายต่อพระองค์ เพื�อขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดมอบบุคคล
เหล่านั นให้กบัข้าพระองค์ด้วย เพื�อจะได้นาํตัวเขาเหล่านั นกลับไป
ให้กบัพรรคพวกของเขา” 

กษัตริย์นะญาชีกต็รัสกบับุคคลทั งสองว่า “ยังก่อน เราจะยังไม่
มอบตัวบุคคลเหล่านั นให้กบัพวกทา่น จนกว่าเราจะได้เรียกตัวคน
เหล่านั นมาสอบสวนเสียก่อนว่า พวกเขามีความผิดร้ายแรงอย่างไร
เพียงไหน” 

แล้วสองคนนั นกท็ูลยุแหย่ต่อไปว่า “พระองค์จงคอยดูซิว่า 
เมื�อคนเหล่านั นเข้ามาหาพระองค์แล้ว พวกเขาจะไม่ก้มลงกราบต่อ
พระองค์ และไม่ยอมถวายความเคารพอย่างที�พวกข้าพระองค์ได้ถวาย
ต่อพระองค์” 
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ครั นแล้ว พระราชาแห่งเมืองอัลฮับชะฮ ฺ กร็ับสั�งให้นาํคน
เหล่านั นเข้ามาหา เมื�อเข้ามาถึงกถ็วายพระพรตามแบบของอสิลาม คือ
กล่าวว่า 

โดยมิได้ก้มลงกราบ พระราชากถ็ามว่า “เหตุไรพวกท่านจึงไม่ก้มลง
กราบเรา ?” คนเหล่านั นกต็อบว่า “แท้จริงพวกข้าพระองค์ต้องกราบ
แต่เฉพาะอลัลอฮ ฺ ผู้ทรงให้เกดิพระองค์ และราชบัลลังกข์องพระองค์ 
แท้จริงการแสดงความเคารพด้วยการก้มลงกราบนั น เป็นการแสดง
ความเคารพของพวกข้าพระองค์มาก่อน ในระยะเวลาที�พวกข้า
พระองค์ยังนับถือเจวด็อยู่ แต่บัดนี อลัลอฮไฺด้ทรงพระกรุณาส่งทูตแห่ง
สจัจะมาให้แก่พวกข้าพระองค์แล้ว ทา่นผู้นั นได้สอนพวกข้าพระองค์
ให้พรต่อกนัว่า --------------------- ซึ�งเป็นคาํอวยพรของ
ชาวสวรรค์ 

ข้างฝ่ายราชาผู้ทรงธรรม เมื�อได้รับคาํบอกเล่าเช่นนั นกเ็หน็
จริงด้วย เพราะว่าในพระคัมภีร์เตารอตและพระคัมภีร์อินญีลกไ็ด้บอก
ไว้เช่นนั น 

ครั นแล้ว พระราชาแห่งเมืองอัลฮับชะฮกฺไ็ด้ทรงรับสั�งให้ลั�น
ฆ้องเรียกพวกบาทหลวงตลอดจนผู้ซึ�งมีหน้าที�เกี�ยวกบัเรื�องศาสนามา
ชุมนุม เมื�อคนเหล่านั นมาถึงพร้อมกนัแล้ว การสอบสวนจึงเริ�มขึ น โดย
พระราชาผู้ทรงธรรมได้ตรัสถามทางฝ่ายมุสลิมว่า “เรื�องราวมันเป็น
อย่างไรกนั พวกทา่นไปทาํผิดคิดร้ายอะไรมา ทางบ้านเมืองของทา่นจึง
ส่งคนมาคุมตัวพวกทา่นกลับเช่นนี ” 

ทา่นญะฟัร บุตรอบูฏอลิบ กท็ูลเล่าความให้ฟังว่า “ข้าแต่ทา่น
พระราชาผู้เป็นใหญ่ ก่อนหน้านี พวกเราเป็นพวกญาฮิลียะฮ ฺ (คนป่า
เถื�อน) เคารพกราบไหว้รูปจาํลองต่าง ๆ เราบริโภคเนื อสตัว์ที�ตาย 
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(โดยมิได้เชือด) และประกอบกรรมชั�วนานาประการ เราตัดญาติพี�น้อง 
เราข่มเหงรังแกกนั ทาํร้ายกนั ทะเลาะวิวาทกนั และไม่ให้ความ
ช่วยเหลือเพื�อนบ้านใกล้เรือนเคียง คนที�แขง็แรงมีอาํนาจ มีอทิธพิล 
ข่มเหงกดขี�คนที�อ่อนแอกว่า  

ครั นแล้ว อลัลอฮกฺไ็ด้ทรงแต่งตั งบุคคลผู้หนึ�งในพวกของเรา
ให้เป็นศาสนทูต ซึ�งเป็นบุคคลที�พวกเรารู้จักเขาดีในเรื�องสญัชาติ เชื อ
สาย ในเรื�องอุปนิสยัใจคอ เขาเป็นบุคคลที�บูชาความจริง รักความ
ซื�อสตัย์สจุริต และมีความสภุาพเสงี�ยมเจียมตัว บุคคลผู้นี ได้มา
เรียกร้องชักชวนและแนะนาํให้พวกเรานับถือเคารพสกัการะต่ออลัลอฮฺ
แต่องค์เดียว ไม่ให้นับถือสิ�งใดควบคู่กนัไปด้วย ให้เราเลิกอย่าง
เดด็ขาดจากการกราบไหว้บรรดารูปจาํลองทั งสิ น ใช้ให้เราพูดจริง ให้
เราติดต่อช่วยเหลือญาติพี�น้องมิตรสหาย ให้เราทาํดีต่อเพื�อนบ้าน 
ห้ามมิให้เราประพฤติปฏบิัติสิ�งที�เป็นความชั�ว เช่น การลักขโมย เล่น
การพนัน ดื�มเหล้า ล่วงประเวณี ทะเลาะวิวาทกนั ฆ่าฟันกนั ฯลฯ ห้าม
มิให้เราพูดเทจ็ เป็นพยานเทจ็ และกนิทรัพย์สมบัติของเดก็กาํพร้าโดย
มิชอบธรรม และใช้ให้เราทาํละหมาด (นมัสการ) ถือศีลอด บริจาคซะ
กาต (ศาสนพลี) และประกอบพิธฮีัจย์ พวกเรากเ็หน็ดีเลื�อมใสศรัทธา 
ยอมเชื�อถือเขา พวกเรามิเคยทาํผิดคิดร้ายต่อใครมาเลย” 

เมื�อได้ฟังคาํบอกเล่าของทา่นญะฟัรจบลงแล้ว กห็ันมารับสั�ง
กบั อุมัรบุตรอลัอา๊ส และ อุมาเราะฮบฺุตรอลัวะลีด ผู้เป็นคณะทูตของ
ฝ่ายผู้ต่อต้านว่า “พวกทา่นกลับไปได้ พร้อมทั งข้าวของเงินทองที�นาํมา
ให้ จงพากนักลับไปให้พ้นบ้านเมืองของเราอย่างเรว็ที�สดุ” 
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ต่อมาพระราชาแห่งเมืองอลัฮับชะฮ ฺ พร้อมทั งพวกบาทหลวง 
พระและบรรดาข้าราชบริพาร กพ็ากนัเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม ใน
ที�สดุประชากรแห่งเมืองอัลฮับชะฮกฺเ็ป็นมุสลิมจนหมดสิ น 

โดยเหตุนี  อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้ทรงชมเชย
บุคคลเหล่านั นว่า 

 

ความว่า “และแท้จริงสเูจ้าจักได้พบบุคคลที�ใกล้ชิดที�สดุ ในด้านความ
รักใคร่ต่อพวกที�ได้อีมานแล้ว คือพวกที�ได้บอกว่า เราเป็นนะ
ซอรอ (ชาวคริสต์) ทั งนี เพราะว่า ส่วนหนึ�งในบุคคลพวกนั น
เป็นพวกบาทหลวงและพวกพระ แท้จริงคนเหล่านั น ไม่มี
ความหยิ�งผยอง คือยอมรับความจริงเมื�อปรากฏขึ น” 

พระองค์ทรงตรัสเล่าต่อไปว่า 

 

 

ความว่า “และเมื�อพวกเขาได้ยินได้ฟังเรื�องที�ถูกให้ลงมายังรอซูล เบ้า
ตาของพวกเขากเ็ตม็ไปด้วยนํ าตา อนัเนื�องมาจากพวกเขาได้
ตระหนักในความจริง” 

 

ความว่า “และเขาเหล่านั นจะกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเรา เรา
ได้ศรัทธาอย่างมั�นใจแล้ว ดังนั นขอพระองค์ได้ทรงบันทกึ
พวกเราไว้พร้อมกบัพวกที�เป็นพยาน (พวกที�พิทกัษ์รักษา
ความจริงให้ดาํรงอยู่)” 
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แล้วพระองค์กท็รงเล่าถึงคาํราํพันถึงความจริงใจของพวกนั นต่อไปว่า 

 

 

ความว่า “และไม่มีสิ�งใด ๆ สาํหรับเราที�จะมากดีกนัมิให้เราอมีาน 
(ศรัทธา) ต่ออลัลอฮ ฺ และต่อความจริงที�ได้มาถึงพวกเราแล้ว และเรา
ปรารถนาอย่างแรงกล้า ในอนัที�พระผู้อภิบาลของพวกเราจะทรงกรุณา
เมตตาให้พวกเราได้อยู่ร่วมกับพวกที�มั�นอยู่ในสจัธรรม (พวกที�มีการ
นับถือและการปฏบิัติที�สะอาดบริสทุธิ?)” 

 

ปีวิปโยค 

ปีที* 10 นับตั งแต่นุบูวะฮ ฺ(การเป็นนบี) เป็นปีเดียวกบัที� รอซู
ลุลลอฮ ฺ y กบัพรรคพวกได้รอดพ้นออกจากที�คุมขังมาสู่อิสรภาพ 
ความขมขื�นอย่างใหญ่หลวงที�ได้ประสบมาในขณะถูกคุมขังอยู่ใน
สถานที�อนัเปรียบเสมือนขุมนรกนั น ยังไม่ทนัจะเลือนลางหายไป ก็
ต้องมาประสบกบัความวิปโยคอย่างสดุซึ งเข้าอกี นั�นคือ การเสียชีวิต
ของท่านคอดียะฮฺ ซึ�งเป็นทั งศรีภรรยาและเพื�อนคู่ชีวิต ที�คอยปลอบ
ประโลมในยามทุกข์ คอยป้องกนัรักษาในเมื�อมีภัยอุบัติขึ น 

ทา่นผู้นี แม้จะเป็นสตรีกจ็ริง แต่เป็นสตรีที�มีอิทธพิลเหนือ
จิตใจของบุคคลกลุ่มใหญ่ ที�พวกเขาไม่กล้าทาํรุนแรงกบัรอซูลุลลอฮ ฺก็
เพราะความเกรงใจในทา่นผู้นี  

ดังนั น เมื�อทา่นคอดียะฮตฺ้องมาจากไปในขณะที�การปฏบิัติ
หน้าที�ที�ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้ายังไม่ทนับรรลุผลสาํเรจ็ และโดยเฉพาะ
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ในสถานการณ์กาํลังตึงเครียดอยู่เช่นนั น รอซูลุลลอฮ ฺy จึงรู้สกึว้าเหว่
และอาลัยอาวรณ์เป็นอย่างยิ�ง 

ในปีเดียวกนันั น มีบุคคลคณะหนึ�งจาํนวน 20 คน จากนัจรอน 
(เมืองหนึ�งอยู่ระหว่างมักกะฮกฺบัยะมัน) ได้เดินทางมาเพื�อพบกบั รอซู
ลุลลอฮ ฺ y มูลเหตุที�บุคคลพวกนี เดินทางมาพบรอซูลุลลอฮ ฺ กค็ือ 
พวกเขาได้รับทราบเรื�องราวที�ได้เกดิขึ นกบัพวกมุสลิมที�อพยพไป
อยู่อลัฮับชะฮ ฺ ตามที�ได้เล่ามาแล้ว พวกเขาใคร่ที�จะได้มาพบกบั รอซู
ลุลลอฮ ฺy ด้วยตนเอง ปรารถนาที�จะได้ฟังเรื�องราวของศาสนาใหม่
ด้วยหูของเขา จึงได้พากนัมาหา เมื�อมาถึงได้พูดจากนัรู้เรื�องเป็นที�
เข้าใจแล้ว   รอซูลุลลอฮ ฺy กอ็่านซูเราะฮ ฺยาซีน ให้พวกนั นฟังจนจบ 
แล้วบุคคลเหล่านี กพ็ากนัเข้ารับถือศาสนาอสิลามในทนัท ี

ในการมาของบุคคลคณะนี  เมื�ออบูญะฮัลได้ทราบข่าวเข้า กเ็ข้า
มาร่วมสังเกตการณ์อยู่ด้วย เมื�อได้เหน็พวกนั นยอมเข้ารับนับถือ
อสิลามอย่างง่ายดายเช่นนั น กไ็ม่พอใจกล่าวบริภาษอย่างหยาบคายว่า 
“เราเหน็ว่าพวกทา่นนี�โง่มาก ที�เชื�อฟังถ้อยคาํของบุคคลผู้นี  พวกของ
ทา่นใช้ให้ทา่นมาสบืเรื�องราวของบุคคลผู้นี  แต่พวกท่านกลับมาทิ ง
ศาสนาเดิม มารับนับถือศาสนาใหม่” 

บุคคลเหล่านั นกต็อบว่า “สวัสดีทา่นผู้ฉลาด พวกเราจะไม่ตอบ
ทา่นว่า พวกของทา่นนั�นแหละโง่ยิ�งกว่าเราเหมือนอย่างที�ทา่นว่ากบั
พวกเรา เชิญพวกทา่นงมงาย จมอยู่ในสภาพที�ทา่นเหน็ว่าดีต่อไปเถิด 
ส่วนพวกเรากจ็ะเดินไปตามทางที�พวกเราได้เลือก และเหน็ว่าเป็นทาง
ที�ดีที�สดุแล้ว” 

ดังนั น พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ทรงกล่าวชมเชยบุคคลคณะนี ไว้ในซู
เราะฮทฺี� 28 อายะฮทฺี� 52-55 ซึ�งมีความหมายว่า “พวกที�เราได้ให้คัมภีร์
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แก่พวกเขาก่อน พวกเขากเ็ชื�อคัมภีร์นั น และเมื�ออัลกุรอานถูกอ่านให้
พวกเขาฟัง เขากก็ล่าวว่า เราได้ยอมอมีาน (ศรัทธา) แล้ว ความจริงมัน
เป็นคัมภีร์ที�แท้จริงมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา แท้จริงก่อนนั น
เรากไ็ด้เชื�ออยู่ก่อนแล้ว เพราะว่าทั งในคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อนิญีล 
กไ็ด้บอกเรื�องนี ไว้ให้รู้ล่วงหน้าก่อนแล้ว เมื�อได้มาพบความจริงเข้า
เช่นนั น เขาเหล่านั นกเ็ชื�อทนัท ีโดยปราศจากการลังเลสงสยั 

บุคคลเหล่านั นจะได้รับรางวัลสองต่อ โดยที�พวกเขาได้อดทน
ต่อการต่อต้านของพรรคพวก ในการอมีานต่อคัมภีร์ก่อน ๆ และ
อดทนในการบริภาษของพวกต่อต้านอสิลาม ในการที�อมีานต่ออลักุ
รอาน และเขาเหล่านั นได้ตอบสิ�งชั�วด้วยสิ�งดี และโดยที�พวกเขาได้ยอม
เสยีสละส่วนที�เราได้ให้แก่พวกเขา 

และเมื�อเขาเหล่านั นได้ยินได้ฟังคาํพูดที�หยาบคาย (จากพวก
มุชริก) พวกเขากห็ันหลังให้เสยี พร้อมทั งกล่าวว่า งานของเรากเ็ป็น
ส่วนของเรา งานของพวกทา่นกเ็ป็นส่วนของพวกทา่น พวกเราไม่

ปรารถนาจะโต้ตอบกบัพวกงมงาย” 

และในปีเดียวกนันั น ท่านอบูฏอลิบ กจ็ากไปอกีคนหนึ�ง ข่าว
บางกระแสแจ้งว่า ทา่นอบูฏอลิบจากไปก่อนทา่นคอดียะฮ ฺ แต่จะ
อย่างไรกต็าม ในเวลาอนัไล่เลี�ยกนันั น รอซูลุลลอฮ ฺy ได้เสยีบุคคล
ในชีวิตไปทั งสองคน ซึ�งเป็นเหตุที�ก่อความสะเทอืนใจ สร้างความ
ว้าเหว่ให้แก่รอซูลุลลอฮอฺย่างใหญ่หลวง เพราะบุคคลทั งสองเป็น
เสมือนกาํแพงที�คุ้มกนัภยันตรายทั งผอง ที�จะเกดิแก่ตัวทา่นและงาน
สาํคัญยิ�งของทา่น 
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ความจริงทา่นอบูฏอลิบนั น ตระหนักดีและเชื�อมั�นว่า เรื�องที�
รอซูลุลลอฮ ฺy นาํมาประกาศนั นเป็นความจริง และเป็นสิ�งที�ถูกต้อง
ทั งสิ น แต่ทา่นไม่ยอมกล่าวคาํปฏญิาณเพราะเกรงว่าพรรคพวกจะ
ตาํหนิต่าง ๆ นานา ในขณะที�ทา่นกาํลังป่วยหนัก รอซูลุลลอฮ ฺy ซึ�ง
ได้เฝ้าพยาบาลอยู่ด้วย เมื�อเหน็ว่าทา่นใกล้จะถึงวาระสดุท้ายแล้ว จึง
เขยิบเข้าไปนั�งให้ใกล้ชิดที�สุด แล้วกก็้มลงบอกว่า “ข้าแต่ลุงที�รัก จง

กล่าว �	 ��� ����� �� ” ณ ที�นั นมีอบูญะฮัลกบั อบัดุลลอฮบฺุตรอบีอุมัย
ยะฮ ฺ นั�งอยู่ด้วย เมื�อได้ยินรอซูลุลลอฮบฺอกให้ลุงกล่าวคาํชะฮาดะฮ ฺ
มารร้ายทั งสองกพ็ูดขัดขึ นว่า “ทา่นจะละทิ งศาสนาที�พ่อของทา่นนับถือ
กระนั นหรือ” ข้างฝ่าย รอซูลุลลอฮ ฺy กพ็ยายามอ้อนวอนอยู่เช่นนั น
หลายครั งหลายหน มารร้ายทั งสองกค็อยทูดขัดแทรกอยู่เรื�อง ๆ ใน
ที�สดุทา่นอบูฏอลิบกพ็ูดคาํพูดสดุท้ายออกมาว่า “ฉันจะคงอยู่ในศาสนา
ของบิดาของฉัน” ซึ�งทาํให้ รอซูลุลลอฮ ฺy รู้สกึเศร้าใจและสงสารลุง
ของทา่นอย่างสุดซึ ง โดยกล่าวว่า “ฉันจะวิงวอนขอประทานอภัยต่อ
พระผู้เป็นเจ้าให้แก่ทา่น ถ้าฉันได้ถูกพระองค์ห้าม ทนัใดนั น อลัลอฮ ฺ
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้ประทานโองการของพระองค์ลงมาว่า 

 

 

 

ความว่า “ไม่มีสทิธิสาํหรับนบีและผู้ที�ได้อีมานแล้ว จะขอยกโทษให้แก่
พวกมุชริก แม้เขาเหล่านั นจะเป็นญาติที�ใกล้ชิด หลังจากได้
ปรากฏชัดซึ�งสกัขีพยานแสดงว่า แท้จริงพวกเขาเป็นชาว
นรก” 

 49

และอกีโองการหนึ�งที�ว่า 

 

ความว่า “แท้จริง สเูจ้าจะไม่นาํผู้ที�สเุจ้ารักใคร่สู่ทางที�เที�ยงธรรมได้ 
แต่ทว่าอลัลอฮจฺะนาํทางแก่ผู้ที�พระองค์ทรงประสงค์” 

อนึ�ง ในปีเดียวกนันั น กษัตริย์นญาชีกจ็ากไปอกีคนหนึ�ง เมื�อ
ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy ได้ทราบข่าวการสญูเสยีพระราชาผู้ทรงธรรม ทา่น
กล็ะหมาดให้ นับเป็น ละหมาดฆออิบ ครั งแรกในอสิลาม 

 

ไปฏออิฟ 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy ต้องเสยีบุคคลสาํคัญทั งสองไปดังกล่าว
แล้ว จึงเป็นโอกาสอนังามสาํหรับฝ่ายศัตรู ในอนัที�จะบีบบังคับรอซู
ลุลลอฮใฺห้เลิกเผยแพร่ศาสนาใหม่ และบีบบังคับบรรดาผู้ที�ได้ยอมอี
มานแล้ว ให้ละทิ งศาสนาใหม่กลับสู่สภาพเดิม การข่มเหงรังแก การ
ขัดขวางด้วยวิธกีารต่าง ๆ จึงเริ�มรุนแรงยิ�งขึ นเป็นลาํดับ จนถึงกบั
ช่วยกนัทุบตีรอซูลุลลอฮใฺนบางคราว อนันี ถึงแม้จะมีบรรดา  มุอมฺิ
นคอยช่วยเหลือป้องกนัอยู่ แต่กเ็ป็นจาํนวนน้อย ไม่สามารถจะ
ต้านทานกาํลังของฝ่ายศัตรูซึ�งมีกาํลังเหนือกว่าได้ 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้เหน็เหตุการณ์เริ�มรุนแรงยิ�งขึ นทุกท ี
จึงได้ออกเดินทางพร้อมกบั ซยัด ์ บุตรฮารีซะฮฺ ไปสู่เมืองฏออฟิ โดย
ประสงค์จะอาศัยพักพิงเผยแพร่ศาสนาอยู่ที�นั�นสกัพักหนึ�ง แต่เมื�อไป
ถึงเข้าจริง ๆ กลับต้องผิดหวัง เพราะได้รับการต้อนรับจากประชาชนที�
นั�นอย่างทารุณโหดร้ายที�สดุ พอรู้ข่าวว่า รอซูลุลลอฮ ฺy เดินทางไป
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เผยแพร่ศาสนาใหม่ ต่างกช็่วยกนัมาห้อมล้อม ช่วยกันขว้างปาด้วย
ก้อนหินก้อนกรวดชุลมุนวุ่นวายไปหมด ไม่มีสกัคนเดียวที�จะช่วยห้าม
ปรามหรือป้องกนั มีแต่ทา่นซัยด์บุตรฮารีซะฮคฺนเดียว ซึ�งไปด้วยกนั
คอยป้องกนัก้อนหินที�ประชาชนขว้างปามายังร่างของรอซูลุลลอฮ ฺ
จนกระทั�งถูกศีรษะแตกเป็นแผลหลายแห่ง เลือดไหลโทรม ส่วน รอซู
ลุลลอฮ ฺy กไ็ด้รับบาดเจบ็หลายแห่งเช่นเดียวกนั ในทนัใดนั น ทา่น
ญิบรออลีกม็าหารอซูลุลลอฮ ฺ ถามว่า “ทา่นจะให้ข้าพเจ้าทาํอย่างไรกบั
พวกที�ทาํร้ายทา่นบ้าง ขอให้ทา่นสั�งมาเถิด ข้าพเจ้าจะทาํทุกอย่างที�ทา่น
ปรารถนา” รอซูลุลลอฮ ฺy กบ็อกว่า “ช่างเขาเถิด ขออลัลอฮทฺรงนาํ
พวกเขาสู่ทางที�เที�ยงธรรมด้วย เพราะพวกเขายังไม่รู้สกึผิดชอบ” 

เมื�อเหตุการณ์เป็นเช่นนั น ถ้ายังอยู่ที�นั�นต่อไปอกีกค็งไม่มีผลดี
อะไรเกดิขึ น รอซูลุลลอฮ ฺy กบัผู้ติดตามจึงเดินทางกลับเข้าสู่มักกะฮฺ
ตามเดิม 

เมื�อได้กลับสู่มักกะฮแฺล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ y กค็งดาํเนินการ
เผยแพร่ต่อไป โดยมิได้หวั�นเกรงต่อการข่มเหงการทาํร้ายของพวก
ศัตรูแม้แต่น้อย ซึ�งได้ทวีความรุนแรงยิ�งขึ นเป็นลาํดับ 

ทุก ๆ ครั งที�ถูกข่มเหงรังแก รอซูลุลลอฮ ฺy กโ็ต้ตอบด้วย
คาํพูดที�อ่อนโยน โดยมิได้ทาํการต่อสู้แต่อย่างใด และมิได้สั�งให้พรรค
พวกทาํการต่อสู้ ถ้าหากคราวใดเหตุการณ์ร้ายแรงมากจนทนไม่ไหวก็
ถอนตัว หลีกเลี�ยงไปชั�วคราว เพราะยังมิได้รับคาํสั�งจากพระผู้เป็นเจ้า
ให้ทาํการต่อสู้ 
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อลัอิสรออฺและอลัมิอฺรอจ 

อัลอิสรออฺ คือ การเดินทางจากมัสยิดอลัหะรอมไปสู่มัสยิดอลั
อกัซอ ของรอซูลุลลอฮใฺนเวลาคืนเดียว  

อัลมอิฺรอจ คือ การขึ นสู่เบื องบนเพื�อรับบัญญัติการละหมาด
จากพระผู้เป็นเจ้า 

ต่อมารุ่งขึ น ทา่นญิบรออลีกไ็ด้มาสอนวิธกีารต่าง ๆ ของการ
ละหมาด ตลอดจนบอกกาํหนดของการละหมาดทั ง 5 เวลาแก่ รอซู
ลุลลอฮ ฺy 

เรื�องละหมาด เป็นเรื�องสาํคัญเป็นอนัดับที�สองรองจากการ
เตาฮีด (การนับถือพระเจ้าองค์เดียว) รอซูลุลลอฮ ฺy จึงต้องเดินทาง
ไปรับบัญญัติ ผิดกบับัญญัติอื�น ๆ ซึ�งทา่นญิบรออลีนาํมาบอก 

หลังจากนั น รอซูลุลลอฮ ฺ y กไ็ด้ออกไปเผยแพร่ตามตาํบล
ต่างๆ ที�ประชาชนได้เปิดตลาดขึ นตามฤดูกาล ทาํนองเดียวกบัตลาด
นัด มีประชาชนต่างตาํบลจากหัวเมืองใกล้เคียง ได้เดินทางมาซื อขาย
สนิค้าต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก 

การเผยแพร่ดังกล่าวนี ได้ผลดีพอสมควร บุคคลที�มีสติปัญญา 
รู้จักผิดชอบ เคารพเหตุผล และบุคคลประเภทที�มีการศึกษา ได้รู้เรื�อง
ของรอซูลอนัดับสดุท้ายมาบ้าง กเ็ชื�อฟังเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแต่
โดยดี ส่วนพวกที�โง่เขลางมงาย กด็ื อดันไม่ยอมรับฟัง ซํ ายังคอย
ขัดขวางต่อต้าน โดยเฉพาะชนเผ่าอบูฮะนีฟะฮ ฺซึ�งเป็นสมัครพรรคพวก
ของ มุไซละมะห ์ ผู้อ้างตัวเป็นนบีเทจ็พวกนี เลวร้ายมาก ช่วยกนัข่ม
เหงรังแกรอซูลุลลอฮกฺบัสาวกอย่างรุนแรง 
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ในปีที� 11 ได้มีอรับชาวเมืองยัษริบ เผ่าคอ็ศร้อจจาํนวน 6 คน 
เดินทางมายังนครมักกะฮ ฺเพื�อประกอบพิธฮีัจย์ รอซูลุลลอฮ ฺy กเ็ลย
ถือโอกาสเผยแพร่ศาสนาอสิลามแก่บุคคลเหล่านี  พร้อมทั งขอร้องเขา
เหล่านั นให้ช่วยกนัเผยแพร่ศาสนาของอลัลอฮตฺ่อๆไปด้วย บุคคล
เหล่านั นกอ็มีานทนัท ี พร้อมกบัได้ปรารภกนัในหมู่พวกเขาว่า “เราขอ
สาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ ฺ แท้จริงคนนี แหละคือนบีที�พวกยะฮูดี
ได้เคยบอกไว้กบัพวกเราว่า จะมีมาในกาลอนาคต ดังนั นพวกเราควร
จะได้รีบรับรองเสยีก่อนที�พวกยะฮูดีจะได้มาพบเข้า” 

ครั นเมื�อบุคคลทั งหกได้เดินทางกลับสู่ปิตุภมูิแล้ว กไ็ด้เล่าบอก
กบัพรรคพวกของเขา แล้วพรรคพวกเหล่านั นกไ็ด้เล่าบอกกนัต่อ ๆ 
ไป ในชั�วระยะเวลาเพียงเลก็น้อย ชื�อเสยีงเกียรติคุณของรอซูลุลลอฮ ฺ
y พร้อมทั งเรื�องราวของอสิลามกค็่อย ๆ แผ่กระจายขยายตัว
กว้างขวางออกไปทุกทอีย่างรวดเรว็ 

เหตุการณค์รั(งนี(  จึงนบัไดว้่าเป็นจุดเริ*มตน้แห่งการขยายตวั
ของอิสลามสู่หวัเมืองต่าง ๆ 

 

ผูช้่วยเหลือ 

ก่อนที�อรับชาวเมืองยัษริบหกคนจะจากไป ได้ฝากความหวังไว้
กบัรอซูลุลลอฮ ฺy ว่า ในเทศกาลอลัฮัจย์คราวหน้าพวกเราจะมาพบ
อกี ดังนั น ในปีถัดไปซึ�งเป็นปีที� 12 พอใกล้จะถึงวาระแห่งการประกอบ
พิธฮีัจย์ตามประเพณีดั งเดิม ประชากรจากหัวเมืองต่าง ๆ กห็ลั�งไหล
เข้าสู่นครมักกะฮอฺย่างล้นหลาม 
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ในจาํนวนประชากรเหล่าเหล่านี  มีอรับชาวเมืองยัษริบคณะเก่า 
6 คน พร้อมกบัเพิ�มจาํนวนใหม่อกี 12 คน ได้เดินทางมาพบกบั รอซู
ลุลลอฮ ฺy ตามที�ได้ขอร้องไว้ดังกล่าวแล้ว 

ฝ่ายรอซูลุลลอฮ ฺ y กไ็ด้ออกเดินทางไปยังสถานที�ประกอบ
พิธฮีัจย์เช่นปีก่อน และได้พบกบับุคคลคณะนี ที�ทางสายหนึ�งบนภเูขา 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้บอกเล่าชี แจงเรื�องของอิสลามอย่าง
ละเอยีดถี�ถ้วนให้พวกนั นฟังแล้ว บุคคลเหล่านั นกเ็ลื�อมใสศรัทธา ยอม
เข้ารับนับถืออสิลามทนัท ี เมื�อพิธกีารเข้ารับนับถือศาสนาได้กระทาํกนั
เรียบร้อยแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ y กข็อร้องให้บุคคลเหล่านั นให้คาํมั�น
สญัญาว่า จะไม่ประพฤติปฏบิัติสิ�งต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

1. การเคารพสกัการะ กราบไหว้สิ�งใดๆ นอกจากอลัลอฮ ฺ
หรือนาํสิ�งใดมาเคารพควบคู่ไปกบัอลัลอฮ ฺ

2. การลักขโมย แย่งชิง ปล้นสะดม 
3. การล่วงประเวณ ี
4. การฆ่าลูก 
5. การพูดเทจ็ ปฏบิัติเทจ็ ทั งในที�เปิดเผยและในที�ลับ 
6. การทรยศ คดโกง บิดพลิ ว ตลบตะแลง 

ฯลฯ 

โดยได้รับรองว่า ถ้าเขาเหล่านั นได้พยายามรักษาสิ�งเหล่านี ให้
เข้มงวดกวดขัน กจ็ะได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า ถ้าพวก
เขาละเมิดเรื�องของการพิพากษากเ็ป็นสทิธขิองพระผู้เป็นเจ้า บุคคล
เหล่านั นกย็อมรับด้วยความยินดี 
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ก่อนที�บุคคลคณะนั นจะจากไป รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้มอบให้
สาวกทา่นหนึ�งเดินทางไปกบับุคคลคณะนั นด้วย เพื�อทาํหน้าที�ชี แจง
แนะนาํและฝึกสอนศาสนาอสิลามแก่พวกนั นตลอดจนคนอื�น ๆ ทา่น
สาวกผู้ทาํหน้าที�อนุศาสนาจารย์ผู้นี คือ ท่านมุซอิ? บ บุตรอุไมร จากนั น
ศาสนาอสิลามกไ็ด้แผ่กระจายขยายตัวกว้างขวางออกไปทุกหมู่บ้านใน
นครอลัมะดีนะฮ ฺ

รุ่งขึ นปีที� 13 เมื�อถึงกาํหนดเวลาประกอบพิธฮีัจย์ รอซูลุลลอฮ ฺ
y กไ็ด้ออกเดินทางไปยังสถานที�ประกอบพิธฮีัจย์ เช่นเดียวกบัปีก่อน 
ๆ ในครั งนี ได้มีพวกอรับเมืองยัษริบเดินทางมาสู่บริเวณพิธเีป็นจาํนวน
มาก เป็นสตรี 2 คน พวกคอ็สร้อจ 62 คน นอกนั นเป็นพวกเอาส ์

อรับคณะนี ได้พบกบั รอซูลุลลอฮ ฺy ยังสถานที�อกีแห่งหนึ�ง
เรียกว่า “อลัอะกะบะ๊ฮทฺี�สอง” เพื�อขอทราบเรื�องราวของอสิลาม 
เพื�อที�จะเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม เมื�อได้รับคาํชี แจงจาก รอซูลุลลอ
ฮ ฺy จนเป็นที�เข้าใจดี และได้ทาํพิธปีฏญิาณตนกนัเรียบร้อยแล้ว กไ็ด้
ให้คาํรับรองเช่นเดียวกบับุคคลคณะก่อน และก่อนที�จะเดินทางกลับ 
บุคคลเหล่านั นได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากพรรคพวกของเขาจาํนวน
หนึ�ง แต่งตั งให้เป็นประมุขคอยสอดส่องดูแลอบรมสั�งสอน ให้
คาํแนะนาํตักเตือน รอซูลุลลอฮ ฺ y กไ็ด้สั�งกาํชับพวกที�ได้รับการ
แต่งตั งให้เป็นหัวหน้าเหล่านั นว่า พวกทา่นเป็นผู้ควบคุมดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือแก่พรรคพวกของทา่น เหมือนพวกฮะการีได้ให้ความ
ช่วยเหลืออซีาบุตรมัรยัม ส่วนฉันกเ็ป็นผู้ควบคุมพรรคพวกของฉัน 

เมื�อบุคคลเหล่านั นได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเมืองของเขาแล้ว 
กไ็ด้ร่วมมือร่วมใจช่วยกนัเผยแพร่  อสิลามอย่างกว้างขวางต่อไป 
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เมื�อพวกมุชริกได้เหน็อสิลามเริ�มแพร่หลายกว้างขวางออกไป
ไกลยิ�ง ๆ ขึ น ต่างกร็ู้สกึเคียดแค้นริษยามากขึ น โดยไม่มีทางที�จะยับยั ง
หรือสะกดักั นได้ พวกเขาจึงหันหน้ามาอาละวาด ทาํการข่มเหงต่อ
บรรดาสาวกอย่างโหดร้ายทารุณหนักขึ นทุกท ีเมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy ได้
ประสบพบเหน็เช่นนั นกร็ู้สกึสงสารเวทนาต่อบุคคลเหล่านั นเป็นอย่าง
ยิ�ง ทา่นจึงสั�งให้บุคคลเหล่านั นอพยพไปอยู่เสียกับญาติพี�น้องที�
นครอลัมะดีนะฮ ฺ (ยัษริบ) เมื�อได้รับคาํสั�งจาก รอซูลุลลอฮ ฺy เช่นนั น 
บรรดาสาวกผู้ถูกข่มเหงรังแกกย็อมสละบ้านที�เคยอยู่ แผ่นดินที�เคย
อาศัย การอาชีพที�เคยประกอบ เลด็ลอดหนีออกไปทลีะคนสองคน 
โดยไม่กล้าออกไปกนัเป็นพวกเป็นหมู่ เพราะเกรงว่าจะถูกขัดขวางเมื�อ
ฝ่ายศัตรูรู้เรื�องเข้า 

ในการอพยพครั งนี  ทา่นอบูบักรจะขอเดินทางร่วมไปด้วย แต่
รอซูลุลลอฮขฺอร้องให้อยู่เป็นเพื�อนกนัก่อน 

 

แผนการต่อตา้นขั(นสุดทา้ย 

ศาสนายิวและศาสนาคริสต์ตลอดจนลัทธบิูชารูปปั น ซึ�งได้ฝัง
รกรากอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนครยัษริบมาเป็นเวลานานนับเป็นร้อย ๆ 
ปี บัดนี ได้สลายตัวไปเกอืบหมดสิ นแล้ว นครยัษริบกลายเป็นนครแห่ง
ศาสนาอสิลาม เพราะประชาชนเกอืบทั งเมืองยอมสมัครเข้ารับนับถือ
ศาสนาอสิลาม 

ฝ่ายพวกมุชริกในมักกะฮตฺ่างตระหนักดีว่า บัดนี ศาสนาอสิลาม
ได้ลงรากปักฐานมั�นคงแขง็แรง แผ่กระจายกว้างขวางออกไปทุกท ี สดุ
ความสามารถที�จะทาํลายหรือต่อต้านได้เสียแล้ว พวกเขาจึงได้เรียก
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ประชุมใหญ่ เมื�อได้มาพร้อมกนัแล้ว อบูญะฮัลกไ็ด้เสนอข้อคิดเหน็ต่อ
ที�ประชุมว่า “เราจะร่วมมือร่วมใจช่วยกนัสังหารมุฮัมมัดเสยี ก่อนที�จะ
หนีไปสมทบกบัพรรคพวก” ที�ประชุมกเ็หน็ชอบเป็นเอกฉันท ์

ต่อจากนั น ที�ประชุมกไ็ด้หารือกนัในอนัที�จะกาํหนดแผนการ
สงัหารขึ น ในที�สดุที�ประชุมกไ็ด้ตกลงกนัดังนี คือ 

ให้คัดเลือกชายฉกรรจ์ที�มีร่างกายแขง็แรง มีจิตใจเหี ยมโหด 
จากตระกูลละหนึ�งคน เมื�อคัดเลือกบุคคลดังกล่าวได้ครบตามจาํนวนที�
ต้องการแล้ว กไ็ด้สั�งให้คนพวกนั นเตรียมหาอาวุธที�เคยถนัดมือไปกนั
คนละอย่าง และให้พากนัไปล้อมบ้านรอซูลุลลอฮไฺว้ทุกด้าน พร้อมกบั
ให้ส่งบุคคลอกีพวกหนึ�งไปคอยเฝ้าระวังมิให้เลด็ลอดหนีออกไปได้ 
พอตกกลางดึกเหน็ว่ารอซูลุลลอฮนฺอนหลับสนิทดีแล้ว กใ็ห้กรูเข้าไป
พร้อมกนั ให้ทุกคนลงมือประหารพร้อมกนัทนัท ี ทั งนี เพื�อที�จะให้ทุก
ตระกูลได้มีส่วนร่วมมือสังหารศัตรูของพวกเขาอย่างทั�วถึงกนั 

เมื�อได้ทาํการซักซ้อมวิธกีารที�จะปฏบิัติจนเป็นที�เรียบร้อย และ
จดจาํกนัได้เป็นอย่างดีแล้ว การประชุมกป็ิดลง พอถึงวันเวลาที�ได้ตก
ลงกนัไว้ พวกเพชฌฆาตโหดกย็กพวกเข้าล้อมบ้านรอซูลุลลอฮไฺว้อย่าง
แน่นหนา ไม่มีทางที�จะเลด็ลอดออกมาได้ 

ทางฝ่ายรอซูลุลลอฮนฺั นเล่า อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้
ทรงใช้ให้ทา่นญิบรออลีมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงแผนการที�พวกศัตรู
ตกลงกนัจะคิดสังหารอย่างเรียบร้อยทุกประการ พร้อมกบัสั�งให้อพยพ
ไปอยู่เสียที�อัลมะดีนะฮ ฺ  ทา่นจึงได้นาํเรื�องนี ไปบอกให้ทา่นอบูบักร
ทราบ ทา่นอบูบักรกข็อสมัครติดตามไปด้วย รอซูลุลลอฮกฺย็อมตกลง 
ต่อจากนั นกไ็ด้เตรียมการอย่างเงียบ ๆ โดยเตรียมหาอูฐไว้สองตัว 
พร้อมกบัว่าจ้างผู้ชาํนาญทางไว้คนหนึ�ง โดยสั�งให้ผู้นาํทางไปพบกนัที�
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ถํ าในภเูขาเซาร์พร้อมด้วยอูฐพาหนะ หลังจากวันที�ได้พูดตกลงกนั 3 
คืน 

ทั งสองฝ่ายต่างคุมเชิงกนัอยู่อย่างเงียบ ๆ โดยที�ทางฝ่ายมุ่ง
สงัหาร ไม่มีใครรู้เลยว่ารอซูลุลลอฮไฺด้ล่วงรู้แผนการอนัชั�วร้ายนี แล้ว 
ทุกคนจึงกระหยิ�มใจว่า คราวนี การแก้แค้นของพวกตนจักต้องประสบ
ผลสาํเรจ็อย่างแน่นอน ต่อไปศาสนาอสิลามกจ็ะค่อย ๆ สลายตัวไป
เอง เพราะขาดตัวการที�จะทาํการเผยแพร่ต่อไป 

พอนาทแีห่งความเป็นความตายมาถึง รอซูลุลลอฮ ฺy กบ็อก
กบัทา่นอะลีบุตรทา่นอบูฏอลิบให้ขึ นไปนอนแทนที�ทา่น พร้อมกบัสั�ง
ให้จัดการคืนเงินทองและสิ�งของที�บรรดาชาวอรับได้นาํมาฝากไว้กบั
ทา่นให้กบัเจ้าของไปให้หมด เพราะทา่นจะต้องจากไปเป็นเวลานาน
กว่าจะได้กลับมา เมื�อสั�งเสียเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทา่นอะลี รอฎิยัลลอฮุ
อนัฮุ กเ็ข้าไปนอนยังที�ที�ทา่นรอซูลุลลอฮนฺอน แล้วรอซูลุลลอฮ ฺy ก็
เดินออกจากที�พักผ่านเหล่าเพชฌฆาตโหด ซึ�งกาํลังนอนหลับกนัอย่าง
บรมสขุเสมือนนอนอยู่บนเตียงภายในบ้านของตน ไปพบกบัทา่นอบู
บักร รอฎิยัลลอฮุอนัฮุ โดยสวัสดิภาพ ก่อนที�จะผ่านไป รอซูลุลลอฮ ฺ
y ได้หยิบทรายกองลงบนหน้าของคนเหล่านั นทุกคน ทั งสองออก
เดินทางสู่ภเูขาเซาร์โดยสวัสดิภาพ พอถึงกเ็ข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายใน
ถํ า ซึ�งอยู่ภายในเขาลูกนั น 

ครั นเมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺ y กบัทา่นอบูบักรได้เดินออกไปพ้น
เขตอนัตรายแล้ว พวกที�นอนหลับอย่างเป็นสขุ คอยเวลาอนัสาํคัญยิ�ง
อยู่รอบ ๆ ที�พักนั น กร็ู้สกึตัวตื�นขึ นพร้อม ๆ กนั จึงได้พากนักรูเข้าไป
ในบ้าน พร้อมกบัอาวุธที�นาํติดตัวมา แต่ภาพคนที�นอนอยู่บนเตียงนั น 
เป็นภาพที�ทาํความผิดหวัง ความเสียใจ พร้อมทั งความเสยีดาย เป็น
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ภาพที�ก่อให้เกิดความเดือดดาลแก่เขาเหล่านั นอย่างสุดขีด เพราะ
แทนที�จะเป็นภาพรอซูลุลลอฮทฺี�กาํลังนอนคอยคมอาวุธนับสบิ ที�จะฝัง
ลึกลงไปในร่างกาย โดยไม่มีโอกาสที�จะร้องหรือดิ นรนแม้แต่น้อย กลับ
เป็นบุคคลที�มิใช่เหยื�อสังหารที�พวกเขาต้องการ 

เมื�อความผิดหวังอนัยิ�งใหญ่ที�สดุ เป็นความผิดหวังครั งสุดท้าย
ได้อุบัติขึ นเช่นนั น พวกเขาจึงได้พากนัร้องเอะอะโวยวายขึ น เสยีง
ระเบง็เซง็แซ่ปลุกพวกที�กาํลังละเมอเพ้อฝันถึงผลสาํเรจ็ของแผนการ
อุบาทว์ครั งนี ให้ตื�นจากภวังค์ ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี�นาทกีม็ี
ประชาชนหลั�งไหลเข้ามาสู่บริเวณนั นอย่างล้นหลาม เสียงโจษขาน 
เสยีงด่าว่า เสยีงสาปแช่ง ดังครึกโครมทั�วไปหมด ในที�สดุพวกที�เป็น
ต้นคิดสั�งการในเรื�องนี  กไ็ด้ออกคาํสั�งให้หาสตัว์พาหนะฝีเท้าเรว็ จัด
คนออกติดตามโดยรีบด่วน ทุกคนตระหนักดีว่าสถานที�ที�รอซูลุลลอฮฺ
จะเดินทางไปพักนั น จักต้องเป็นนครยัษริบ โดยไม่พึงต้องสงสัย จึงสั�ง
ให้คณะติดตามพยายามค้นหาตามทางที�จะไปสู่เมืองนั น พร้อมทั ง
กาํชับให้พยายามล่าตัวมาให้ได้ จะเป็นการจับเป็นหรือจับตายกต็าม 

ข้างฝ่ายสองสหายที�ซ่อนตัวอยู่ในถํ านั น ได้ยินเสียงฝีเท้าคน
เป็นจาํนวนมาก เดินวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ กบัปากถํ าที�ตนแอบอยู่ ทา่
นอบูบักรรู้สกึตกใจมาก เพราะเพียงแต่จะมีใครพวกนั นสกัคนหนึ�งก้ม
ลงมองเข้าไปในถํ า เหตุการณ์ทุกอย่างกจ็ักถึงซึ�งกาลอวสานกนัเพียง
แค่นั น ทา่นถึงกบัร้องไห้ รอซูลุลลอฮ ฺy จึงปลอบโยนว่า “อย่าไปตก
อกตกใจหรือทุกข์ร้อนอย่างไรเลย ปล่อยให้เป็นเรื�องของอลัลอฮเฺถิด 
พระองค์อยู่กบัเราเสมอ” 

เรื�องนี  อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงเล่าไว้ในคัมภีร์อลั
กุรอานว่า 
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ความว่า “ผู้เป็นฝ่ายที�สองของอกีฝ่ายหนึ�งซึ�งมีสองคน ในขณะที�ทั ง
สองหลบซ่อนอยู่ภายในถํ า เมื�อเขา (คนหนึ�งในสอง) พูด
กบัสหายของเขาว่า อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลย แท้จริงอลั
ลอฮอฺยู่กบัเรา” 

เมื�อคณะผู้ติดตามได้พยายามควานหาทุกหนแห่งจนทั�วไปแล้ว
กม็ิได้พานพบแม้แต่ร่องรอย เขาเหล่านั นเข้าใจว่า ทั งสองคนนั นคงจะ
เดินทางเข้าเขตนครอลัมะดีนะฮไฺปแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าติดตามไป 
เพราะเกรงว่าจะถูกต้านทาน 

ในที�สดุกต็้องพากนักลับบ้านพร้อมความผิดหวัง แต่ยังไม่สิ น
มานะ พวกผู้สั�งการได้ออกประกาศว่า “ถ้าใครจับมุฮัมมัดได้ จะจับ
เป็นหรือจับตายกต็าม หรือจะแจ้งสถานที�หลบซ่อนกไ็ด้ จะให้รางวัล
อูฐร้อยตัว” 

โดยค่าตัวจาํนวนมหึมานี เอง แม้คณะผู้ติดตามส่วนใหญ่จะสิ น
มานะแล้วกต็าม กย็ังมีบุคคลบางคนออกเดินด้อมมองทุก ๆ แห่งที�มี
ทางไปสู่นครอลัมะดีนะฮ ฺ

เมื�อทา่นทั งสองได้หลบซ่อนอยู่ในถํ าจนถึงคืนที�สาม ผู้นาํทางก็
ได้นาํอูฐพาหนะมาสองตัวตามที�ได้ตกลงนัดหมายกนัไว้ ทั งสองกไ็ด้
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ออกเดินทางในคืนนั นทนัท ี แต่ผู้นาํทางมิได้พาไปตามเส้นทางใหญ่ 
เขาพาลัดไปอกีทางหนึ�งซื�งมีคนรู้จักน้อยคน1 

ขณะที�ทั งสามกาํลังเดินทางอยู่นั น กไ็ด้พบกบัชายผู้หนึ�งชื�อ ซุ
รอเกาะฮ ฺ ผู้กระหายที�จะเป็นเจ้าของอูฐจาํนวนร้อยตัว อนัเป็นค่าตัว
ของรอซูลุลลอฮ ฺ

เมื�อซุรอเกาะฮไฺด้พบเหน็ รอซูลุลลอฮ ฺy เดินทางมาเพียง 2-
3 คน ปราศจากขบวนคุ้มกนัใด ๆ ความคิดที�จะได้เป็นเศรษฐีกระตุ้น
จิตสาํนึกของเขาขึ นมาฉับพลัน ทนัใดนั นเขากก็ระตุ้นม้าให้โจนไป
ข้างหน้า ม้าตกใจโจนอย่างเตม็ที� ประกอบกบัคนที�ขี�กาํลังฝันหวานถึง
ลาภก้อนมหึมาที�กาํลังลอยอยู่ข้างหน้า จึงถูกเหวี�ยงลงมานอนกลิ งอยู่
กบัพื น ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างน้อยกต็้องนอนจุกแน่นอยู่ ณ ที�นั นเอง 
แต่เขารีบลุกขึ นยืนแล้วกระโดดขึ นหลังม้า กระตุ้นม้าให้เผ่นไล่หลัง
ต่อไปอกี จนกระทั�งม้าได้ควบใกล้คณะของรอซูลุลลอฮอฺย่างกระชั นชิด 
จนเขาได้ยินเสียอ่านอลักุรอานของรอซูลุลลอฮโฺดยทา่นมิได้หันหน้ามา
มองผู้ที�ไล่กวดมาเพื�อเอาชีวิตแม้แต่นิดเดียว สั�งให้เดินทางต่อไป โดย
มิได้คาํนึงถึงมหาภัยที�จะมีมา เพราะทา่นได้มอบทุกสิ�งทุกอย่างแก่พระ
ผู้เป็นใหญ่แล้ว มั�นใจว่าพระองค์คงจะไม่ให้งานของพระองค์ต้องถูก
ทาํลายลงเพียงแค่นั น 

เมื�อซุรอเกาะฮคฺวบม้าไล่หลังมาจวนจะทนัคนทั งสามแล้ว ม้า
ตัวนั นกห็ยุดกกึลงทนัทไีม่ยอมห้อต่อไปอกี ทนัใดนั นเองก่อนที�เจ้าของ

                                                           
1 ในขณะที�ทั &งสองแอบซอ่นอยูภ่ายในถํ &านั &น ตลอดระยะเวลาสามวนั ทา่นอบั
ดลุลอฮฺบตุรทา่นอบบูกัรกบัน้องสาว ได้นําขา่วการเคลื�อนไหวของฝ่ายศตัรูมาแจ้ง
แก่บคุคลทั &งสอง พร้อมทั &งนําอาหารมาสง่ด้วย 
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จะรู้ตัว มันกย็กขาหน้าทั งสองขึ นยืนสองขารวดเรว็เหมือนสายฟ้าแลบ 
เจ้าของไม่ทนัตั งหลักเลยถูกเหวี�ยงลงมานอนแบบอยู่บนพื นอกีคาํรบ
หนึ�ง คราวนี ทา่จะแย่หน่อย กว่าจะลุกขึ นนั�งได้กต็้องใช้เวลานานหน่อย 
พอลุกขึ นได้กป็ราดเข้าเล่นงานเจ้าม้าทรยศนั นทนัท ี แต่มันไม่ยอมลง
ยืน มันกลับเอาขาหน้าทั งสองตะลุยอากาศอย่างรวดเรว็เหมือนกังหัน 
ทนัใดนั นเอง ซุรอเกาะฮกฺไ็ด้พบเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ น มีหมอก
ควันสดีาํพุ่งขึ นมาในบริเวณที�ขาหน้าทั งสองของม้าที�กาํลังตลุยอากาศ
อยู่นั น หมอกควันนั นเริ�มขยายตัวกว้างออกไปทุกท ี ซุรอเกาะฮกฺค็ิดว่า
ความพยายามของเขาเหน็จะต้องล้มเหลวเสยีแล้ว ทนัทคีวามกลัวจน
สดุขีดกผ็ุดขึ นในจิตสาํนึกของเขา เขาลุกขึ นพรวดพราดวิ�งไปข้างหน้า
เหมือนคนวิกลจริต พลางปากกร็้องตะโกนด้วยเสยีงอันดังว่า “หยุด
ก่อน ! หยุดก่อน !! ช่วยด้วย !! ช่วยด้วย !!!” 

ข้างฝ่ายคณะผู้อพยพทั งสามเมื�อได้ยินเสียงร้องขอความ
ช่วยเหลือเช่นนั นกพ็อกนัหยุดเดินทนัท ี พอวิ�งไปถึงบุคคลทั งสาม ซุรอ
เกาะฮกฺล็ะลํ�าละลักเล่าความให้รอซูลุลลอฮกฺบัสหายฟัง พร้อมทั งขอรับ
ผิด รอซูลุลลอฮ ฺy กใ็ห้อภัยแก่เขาโดยดี ในเมื�อได้ให้คาํมั�นสญัญา
กนัเรียบร้อยแล้ว เขากเ็ดินมาที�ม้าของเขาซึ�งบัดนี ได้ละพยศเรียบร้อย
แล้ว เขาควบม้าบ่ายหน้ากลับบ้านพร้อมด้วยความผิดหวัง 

 

เขา้สู่แดนสงบ 

เมื�อจากกบัซุรอเกาะฮแฺล้ว ทั งสามคนกเ็ดินทางรอนแรมต่อไป 
จนถึงยังตาํบลหนึ�งซึ�งมีชื�อว่า “กุบาอ”์ ก่อนที�จะเข้าสู่นครอลัมะดีนะฮ ฺ
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วันที�เดินทางไปถึงตาํบลกุบาอน์ั นเป็นวันที�สอง เดือนรอบีอุ้ลเอาวัล 
ค.ศ. 622 

รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้พักผ่อนอยู่ที�ตาํบลกุบาอพ์ร้อมกบับรรดา
สาวกที�ได้พากนัเดินทางล่วงหน้ามาก่อน ร่วมกบับรรดาชาวเมืองอัลมะ
ดีนะฮอฺย่างเป็นสขุสบายเป็นเวลา 22 คืน ในระหว่างที�พักผ่อนอยู่ที�นั น 
รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้จัดการสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�งให้ชื�อว่า มสัยิดกุ
บาอ ์ ซึ�ง อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงแจ้งเรื�องมัสยิดหลังนี ไว้
ในอลักุรอานว่า 

 

ความว่า “แท้จริงเป็นมัสยิดที�ได้ถูกวางรากฐานอยู่บนความจงรักภักดี
แต่วันแรกถึง” 

ได้กล่าวมาแล้วว่า นครอัลมะดีนะฮไฺด้กลายสภาพเป็นเมือง
อสิลามไปแล้ว ประชากรในเมืองนั น ส่วนมากยอมเข้ารับนับถือศาสนา
อสิลามกนัเกอืบหมดสิ น ชื�อเสยีงเกยีรติคุณของ รอซูลุลลอฮ ฺy กาํลัง
เป็นที�สนใจของประชาชนทั�วไป ดังนั นเมื�อได้ข่าวว่า รอซูลุลลอฮ ฺ y 
จะเดินทางมาพาํนักอยู่ที�บ้านเมืองของเขา กพ็ากนัดีใจตื�นเต้นไปตาม 
ๆ กนัทุกคน ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิง คนแก่คนเฒ่า ลูกเลก็เดก็แดง ต่าง
เตรียมตัวเตรียมใจคอยที�จะต้อนรับอาคันตุกะผู้ยิ�งใหญ่ในทรรศนะ
ของพวกเขา เมื�อได้ข่าวว่า รอซูลุลลอฮ ฺy พอรุ่งเช้าขึ นกพ็ากนัออก
จากบ้านมาชุมนุมกนัอยู่ที�ชานเมือง เพื�อคอยการมาถึงของบุคคลที�
พวกเขากาํลังใฝ่ฝันถึง ทุกคนมีความสขุใจเพราะแรงแห่งความหวัง 
ทุกคนมีดวงหน้าที�ยิ มแย้มแจ่มใส เสยีงสรวลเสเฮฮา เสยีงร้องราํทาํ
เพลงจากประชาชนนับจาํนวนหมื�น ระเบง็เซง็แซ่อยู่ตลอดเวลา 
เหมือนกบังานมหกรรมที�ยิ�งใหญ่ทุกคนมาชุมนุมกนัครั งนี  ไม่มีใคร
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โฆษณาชักชวน ไม่มีใครนัดหมาย ทุกคนมาด้วยจิตปรารถนาของ
ตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกนั พอตกสายแสงแดดกล้า กพ็า
กนักลับเข้าบ้าน รุ่งขึ นวันใหม่กพ็ากนัออกไปชุมนุม ณ ที�เดิม พอแดด
จัดกก็ลับเข้าบ้านเฝ้าเพียรพยายามอยู่เช่นนั นเป็นเวลาหลายวัน โดยไม่
รู้สกึเบื�อหน่าย  

แต่แล้วเวลาที�พวกเขาเฝ้าคอยอยู่ด้วยจิตใจอนัเร่าร้อนนั นก็
มาถึง โดยมีบุคคลผู้หนึ�งได้ขึ นไปบนยอดเขาสูงแล้วกม็องไปทางถนน
สายที�เข้าสู่ตัวเมือง กไ็ด้พบอูฐสองตัวคนสามคนเดินนาํหน้าประชาชน
จาํนวนมาก เขาจึงได้เปล่งเสยีงตะโกนลงมายังกลุ่มชนที�กาํลังสรวลเส
เฮฮากนัอยู่นั นว่า “มาแล้ว มาแล้ว บุคคลที�พวกทา่นประสงค์นั น
เดินทางใกล้มาแล้ว” ทนัใดนั น ประชาชนกแ็ตกตื�นด้วยความดีใจ บ้าง
กร็้องตะโกนกนัต่อ ๆ ไป บ้างกก็ระโดดโลดเต้นปากกโ็ห่ร้องเสียงองึ
ไปทั�ว เสยีงเพลงเทดิเกียรติกงัวานขึ น ทา่มกลางเสยีงจอแจเหล่านั นว่า 

 

 

 

 

“จันทร์เพญ็ได้ขึ นเหนือพวกเราแล้ว มาจากทางโค้งบนไหล่เขา 
คาํเรียกร้องของผู้เรียกร้องไปสู่อลัลอฮ ฺจาํที�เราต้องขอบคุณ 

ข้าแต่ทา่นผู้ถูกส่งมาในพวกเราทา่นได้นาํมา ซึ�งเรื�องราวที�ควรแก่การ
รับฟังและปฏบิัติตาม” 

เมื�อการสร้างมัสยิดกุบาอเ์สรจ็เรียบร้อยแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ y 
กอ็อกเดินทางเข้าสู่นครอลัมะดีนะฮ ฺ ทา่มกลางการห้อมล้อมของ
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บรรดาสาวก ทั งฝ่าย อนัซอร1 และ มุฮาญิรีน2 ในขณะที�จะเดินเข้าสู่
นครอลัมะดีนะฮนฺั นบังเอญิวันศุกร์ได้มาถึง รอซูลุลลอฮ ฺ y จึงหยุด
พักละหมาดNุมุอะฮพฺร้อมกับพวกติดตาม ในระหว่างทางก่อนที�จะเข้า
สู่ตัวเมือง การละหมาดครั งนี เป็นการละหมาดNุมุอะฮแฺละคุตบะฮคฺรั ง
แรกในอสิลาม เมื�อรอซูลุลลอฮเฺดินทางเข้าสู่ประตูเมือง ประชาชนต่าง
กเ็ข้ามาห้อมล้อมยื อยุดฉุดลากบังเหียนอูฐ เพื�อที�จะให้รอซูลุลลอฮไฺป
พักยังบ้านของตน รอซูลุลลอฮกฺบ็อกว่า “พวกทา่นจงปล่อยให้มันเดิน
ของมันต่อไปเถิด ถ้ามันไปหยุดลงที�บ้านไหน นั�นแหละเป็นบ้านที�ฉัน
ควรจะพัก” อูฐแสนรู้ตัวนั นกไ็ด้พารอซูลุลลอฮวฺกไปวนมา ในที�สดุก็
ได้มาหยุดลงที�บ้าน อบูอยัยูบ้ อลัอนัซอรีย ์ ซึ�งมีการเกี�ยวพันกนัทาง
เครือญาติกบัทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ 

พวกมุสลิมชาวมักกะฮเฺกอืบทั งหมดได้อพยพแยกย้ายกันไป
พาํนักอาศัยอยู่ยังสองเมือง ซึ�งเป็นเสมือนบ้านพี�เมืองน้อง คือ ประ
เทศฮับซะฮ ฺ (อบิสสเินีย) กบันครอลัมะดีนะฮ ฺ ส่วนมากอยู่ที�นครอลัมะ
ดีนะฮ ฺ ทุกคนต่างได้รับการต้อนรับขับสู้ด้วยอธัยาศัยไมตรีอนัดียิ�งจาก
เจ้าของบ้าน ให้ความช่วยเหลือเกื อกูลทุกสิ�งทุกอย่าง แบ่งที�ให้อยู่
อาศัยแบ่งการอาชีพให้ทาํมาหากนิ บางคนที�เบี ยหอยน้อยกย็อมสละ
ปัจจัยที�ตนเองมีไว้เพื�อการดาํรงชีวิตของตนให้แก่พี�น้องที�บากหน้ามา
ขอพึ�งพาอาศัย 

                                                           
1 อนัซอร หมายถงึ ประชาชนชาวเมืองอลัมะดีนะฮฺที�ให้ความชว่ยเหลอืพี�น้อง
มสุลมิที�อพยพมาจากพระมหานครมกักะฮฺ และให้ความสนบัสนนุ รอซูลลุลอฮฺ 

y  
2 มฮุาญิรีน หมายถงึ พวกมสุลมิที�อพยพออกจากนครมกักะฮฺ 
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การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้เป็นไปถึงขนาดแย่งกนัชิงกนั
จนเกดิการโต้เถียงกนัขึ น กระทั�งต้องใช้วิธจีับฉลาก กล่าวคือ ชาวมุ
ฮาญิรีนคนใดจะไปพักอาศัยยังบ้านของใคร กจ็ักต้องทาํการเสี�ยงทาย
ด้วยการจับฉลากก่อน ใครจะชวนไปหรือว่าจะไปด้วยตนเองโดยพละ
การไม่ได้ การยื อแย่งซึ�งทาํให้เกดิการวุ่นวายขึ นนั น อาจทาํความ
แตกร้าวให้เกดิขึ นได้ รอซูลุลลอฮ ฺy จึงต้องเข้าจัดการด้วยวิธกีารอนั
แยบคาบทาํให้ทุกคนและทุกฝ่ายเข้าสู่สถานภาพ ตามแบบภราดรภาพ
ของอสิลาม จนกระทั�งทาํให้มวลมนุษย์ทั งเมืองเป็นเหมือนประหนึ�ง
บุคคลเดียวกนั 

เมื�อได้จัดการในเรื�องที�พักอาศัยเป็นที�เรียบร้อยแล้ว รอซู
ลุลลอฮ ฺy กไ็ด้ส่งบุคคลคณะหนึ�ง มีทา่นอบัดุลลอฮบฺุตรทา่นอบูบักร 
เป็นหัวหน้าเดินทางไปยังนครมักกะฮ ฺ เพื�อรับตัวบุคคลในครอบครัว
ของทา่น พร้อมทั งบรรดามุสลิมที�ยังเหลืออยู่ เพื�อมาอยู่ร่วมกนั แต่
ไม่ได้ตัวบุคคลเหล่านั นมาทั งหมด เพราะพวกมุชริกได้ทาํการขัดขวาง
และจับพวกที�มีฐานะอ่อนแอไว้ เพื�อทาํทารุณกรรมเป็นการล้างแค้น 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy ได้ทราบเรื�องนี เข้า กร็ู้สกึเศร้าใจสงสารพี�
น้องที�ถูกจับขังและถูกทรมานเป็นอย่างยิ�ง ดังนั นในการละหมาดวิตร์
และละหมาดซุบฮ ฺ ทา่นได้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอให้ช่วยปกป้อง
รักษาบุคคลเหล่านั นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน1 

                                                           
1 อนันี &คือ การกนุูต (คําวิงวอนพิเศษในยามที�ตกอยูใ่นความทกุข์ร้อนอยา่งหนกั) 
ครั &งแรกในอิสลาม 
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ในเวลาต่อมา โรคไข้จับสั�นได้ระบาดขึ นในพวกมุฮาญิรีน รอซู
ลุลลอฮกฺว็ิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกนัที�กล่าวมาแล้ว ในไม่ช้า
โรคภัยกส็งบลง 

 

 สรุป รอซูลุลลอฮฺ yyyy ประกาศศาสนาอิสลามอยู่ที*นครมกักะฮฺ
เป็นเวลา 13 ปี เรื*องสําคญัที*ประกาศมีสองอย่างคือ เรื*อง
ใหรู้จ้กัพระเจา้กบัเรื*องละหมาด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคสอง 

ภาคหนึ�ง เล่าเหตุการณ์และเรื�องราวที�เกดิขึ นในระยะเวลา 13 
ปี นับแต่รอซูลุลลอฮไฺด้รับการแต่งตั งให้เป็นรอซูลในนครมักกะฮ ฺ

ภาคสอง เล่าเหตุการณ์และเรื�องราวที�เกดิขึ นในระยะเวลา 10 
ปี นับตั งแต่ฮิจเราะฮ ฺ(อพยพ) มาสู่นครอัลมะดีนะฮ ฺ

จากภาคหนึ�ง ทา่นผู้อ่านได้พบเหน็แล้วว่า ในการนาํศาสนา
อสิลามออกประกาศสั�งสอนนั น ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy รวมทั งสาวก ต้อง
ได้รับการต่อต้านอย่างหนัก ต้องประสบกบัการทารุณกรรมอย่าง

 67

โหดร้ายป่าเถื�อน จนเกอืบจะเอาชีวิตไม่รอด สาวกบางทา่นกต็้อง
เสยีชีวิตไปเพราะนํ าใจอนัโหดเหี ยของศัตรู แต่รอซูลุลลอฮกฺม็ิได้ทาํ
การต่อสู้ หรือสั�งให้พรรคพวกต่อสู้ คงสู้ด้วยความอดทนตลอดมา เมื�อ
สดุทางที�จะอดทนต่อไปได้แล้ว กต็้องหนีออกจากบ้านเกดิเมืองนอน 

ในภาคสองนี  ทา่นผู้อ่านจะได้พบเหตุการณ์ที�รุนแรงยิ�งกว่า
ภาคแรก ทั งสองฝ่ายต่างต้องเสียชีวิต เลือดเนื อ และนํ าตา เพราะการ
ต่อสู้เพื�อป้องกนัตัวได้เปิดฉากขึ นแล้ว โดยคาํสั�งจากพระผู้เป็นเจ้า
ดังต่อไปนี  

 

 

 

ความว่า “ได้ถูกอนุมัติ (คืออลัลอฮไฺด้อนุมัติให้ทาํการต่อสู้ แก่พวกที�
ถูกทาํร้าย) โดยที�แท้จริงพวกเขาได้ถูกข่มเหงรังแก และ
แท้จริงอลัลอฮทฺรงไว้ซึ�งอาํนาจบนการช่วยเหลือเขา
เหล่านั น บรรดาผู้ที�ถูกขับไล่ออกจากบ้านเกดิเมืองนอกน 
โดยปราศจากเหตุอนัสมควร นอกจากพวกเขาได้กล่าวว่า 
พระผู้เป็นอภิบาลของเรานั นคืออลัลอฮ”ฺ 

จริงอยู่อสิลามใช้ให้บรรดามุสลิมตอบสนองความชั�วด้วยความ
ดี เพื�อที�จะให้ความดีนั นทาํให้ความชั�วกลับเป็นความดี อนันี ต้องมี
ขอบเขต ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความพอดี กล่าวคือ การ
ตอบสนองความชั�วด้วยความดีนั น ให้ตอบสนองแก่บุคคลที�ทาํความ
ชั�วซึ�งมีจิตใจพอที�จะรู้จักคุณค่าของความดีอยู่บ้าง การตอบสนองด้วย
ความดีจึงจะเกดิผล แต่ถ้าจะตอบสนองความชั�วด้วยความดีแก่คนที�
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ก่อความชั�วชนิดที�ไม่รู้จักคุณค่าของความดี มีแต่จิตใจที�เป็นพาลเกเร 
การทาํดีกบับุคคลประเภทนี  กเ็ทา่กบัไปเสริมสร้างความเกะกะเกเรให้
เพิ�มพูนยิ�งขึ น 

ดังนั น อสิลามจึงได้สั�งให้ทาํการต่อสู้ ผู้รุกรานเพื�อเป็นการ
ป้องกนัตัว แต่กส็ั�งห้ามมิให้กระทาํการใดๆ ที�เกนิสมควร และห้ามมิ
ให้เป็นฝ่ายรุก ให้เป็นฝ่ายรับ 

 

ปีที*หนึ*ง 

ในปีนี มีเรื�องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกดิขึ น ดังต่อไปนี  

1. สรา้งมสัยิดในนครอลัมะดีนะฮฺ  

รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้จัดการสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�ง ซึ�งเป็น
มัสยิดแห่งแรกในนครอลัมะดีนะฮ ฺการก่อสร้างมัสยิดแห่งนี  รอซูลุลลอ
ฮไฺด้ลงมือก่อสร้างด้วยตนเองพร้อมกบับรรดาสาวก 

2. เรื*องอะซาน (คือสญัญาณเรียกร้องให้เข้าสู่การละหมาด) 

ตั งแต่ลงบัญญัติการละหมาดเมื�อปีที� 10 ในขณะที�รอซูลุลล
อฮปฺระกาศศาสนาอยู่ในนครมักกะฮ ฺ จนกระทั�งอพยพมาอยู่ในนครอลั
มะดีนะฮเฺป็นเวลา 3 ปี ยังไม่มีอะซาน ดังนั น รอซูลุลลอฮ ฺy จึงเรียก
ประชุมบรรดาสาวก หารือว่าจะใช้วิะใดที�จะบอกให้ประชาชนรู้สกึตัวว่า 
ถึงเวลาที�จะต้องละหมาดแล้ว พร้อมทั งเรียกร้องให้มาร่วมกนัละหมาด 
ในที�ประชุมมีความคิดเหน็ต่าง ๆ กนั บางคนเสนอให้ชักธงขึ นบนที�สูง 
บ้างเสนอให้จุดไฟขึ นบนที�สูง ๆ บางคนเสนอให้ตีกลองอย่างพิธขีอง
พวกยะฮูดี บางคนเสนอให้ยํ�าระฆังเช่นพวกนัศรอนี และบางคนเสนอ
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ให้ป่าวประกาศ แต่รอซูลุลลอฮไฺม่เหน็ด้วยกบัวิธกีารต่าง ๆ เหล่านั น 
นอกจากข้อเสนอข้อสดุท้าย คือการประกาศ 

เมื�อปัญหาเรื�องวิธกีารเสรจ็ไปแล้ว กเ็หลือปัญหาเรื�องคาํ
ประกาศในที�ประชุมยังตกลงกนัไม่ได้ จึงได้พักการประชุมไว้ก่อน แล้ว
ต่างกแ็ยกย้ายกนักลับบ้าน 

พอรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ น ทา่นอบัดุลลอฮบฺุตรไซด์ ได้มาแจ้งแก่
รอซูลุลลอฮวฺ่า เมื�อคืนนี  ในขณะที�เขากาํลังตกอยู่ในภาวะครึ�งหลับครึ�ง
ตื�นนั น มีชายคนหนึ�งปรากฏตัวอยู่เบื องหน้าเขา แล้วกส็อนถ้อยคาํที�จะ
ใช้ประกาศในการเรียกประชาชนเข้าละหมาด พร้อมกับกล่าวถ้อยคาํ
เหล่านั นให้รอซูลุลลอฮฟฺัง ทา่นกบ็อกว่า “เออนี�แหละเป็นความฝันที�
เป็นความจริง” แล้วทา่นกส็อนถ้อยคาํเหล่านั นให้แก่ทา่นบิลาล พร้อม
กบัแต่งตั งมอบหมายให้เป็นผู้ทาํหน้าที�อะซานประจาํเวลาละหมาด 

เมื�อทา่นบิลาลได้อะซานขึ นเป็นครั งแรก ทา่นอุมัร
บุตรอลัคอ็ฏฏอ๊บได้ยินเข้า กพ็ูดว่า “นี�แหละ ฉันกฝ็ันเหน็เช่นเดียวกนั
นี ” 

ทา่นบิลาลเมื�อได้รับหน้าที�ให้เป็นผู้อะซานประจาํแล้ว กไ็ด้
เพิ�มเติมคาํว่า  

กล่าวซํ าสองครั ง ทุก ๆ การอะซานสาํหรับละหมาดซุบฮ ฺ รอซูลุลลอฮ ฺ
y กเ็หน็ดีด้วย 

การอะซานสาํหรับละหมาดNุมุอตั (วันศุกร์) นี มีครั งเดียว ใน
ระหว่างที�คอฏบี (ผู้กล่าวปราศรัย) นั�งพักบนมิมบัร (แทน่ยกพื น
สาํหรับคอฏบียืนกล่าวคาํปราศรัย) หลังจากให้สลามแล้ว ในสมัยรอซู
ลุลลอฮแฺละสมัยทา่นอบูบัรและทา่นอุมัร ต่อมาถึงสมัยทา่นอุษมาน 
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ทา่นคอลีฟะฮผฺู้นี ได้เพิ�มอะซานขึ นอกีครั งหนึ�ง เพราะจาํนวนประชาชน
เพิ�มมากขึ น (อนันี เป็นความคิดเหน็ส่วนตัวของทา่นเอง) 

ส่วนการอะซานในระหว่างที�คอฏบีนั�งพักหลังจากแสดง
คุฏบะฮคฺรั งแรกแล้ว ได้ทาํขึ นโดย ฮิชามบุตรอบัดุลมาลิก เป็นการ
กระทาํที�เป็นบิOดอะฮ ฺ(ไม่มีในอสิลาม) 

3. การต่อตา้นของพวกยะฮูดีในนครมะดีนะฮฺ  

ก่อนที�อสิลามจะอุบัติขึ นมานั น พวกยะฮูดีเป็นผู้บอกเล่าแก่
ประชาชนว่า ในกาลอนาคตจะมีนบีคนสดุท้ายมาประกาศสั�งสอนแก่
ชาวโลก พร้อมทั งบอกลักษณะของบุคคลที�จะเป็นนบีที�จะมาใหม่ ทั ง
พวกเขาและพวกประชาชนต่างกเ็ฝ้าคอยการมาของบุคคลผู้ยิ�งใหญ่ผู้นี 
อยู่ด้วยความกระหายที�จะได้เหน็ แต่ครั นเมื�อ อัลลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะ
อาลา ได้ส่งบุคคลผู้นั นมาจริงเข้าแล้ว พวกเขากลับไม่ยอมรับรอง ไม่
ยอมเชื�อฟัง ทั งนี กเ็พราะว่า ทั งพวกนัศรอนีและพวกยะฮูดี ต่างก็
คาดหมายกนัว่าบุคคลผู้ที�จะเป็นนบีคนสดุท้าย จักต้องมาจากชน
เผ่าบนีอสิรออลี ดังเช่นนบีก่อน ๆ แต่การที�นบีคนสดุท้ายนี  เกดิมา
ปรากฏขึ นจากชนชาติอรับ พวกเขาจึงพากนัอจิฉาริษยา ไม่ยอมรับรอง
ทั ง ๆ ที�เขาเหล่านั นได้ประจักษ์ความจริงแล้วทุกสิ�งทุกอย่างดังนี  
อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้บอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อลักุรอานว่า 

 

 

 

ความว่า “และได้มาถึงพวกเขา คัมภีร์ที�มาจากอลัลอฮ ฺ เป็นคัมภีร์ที�
ยืนยันความจริงต่อสิ�ง (คัมภีร์) ซึ�งมีอยู่ที�พวกเขา และก่อน
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หน้านี เขาเหล่านั นได้เคยเปิดเผยเล่าเรื�องราวต่าง ๆ อัน
เกี�ยวกบัคัมภีร์ที�จะมาใหม่นั นให้แก่พวกที�ไม่ยอมเชื�อฟัง 
แต่ครั นเมื�อเรื�องที�พวกเขาได้รู้ล่วงหน้านั นได้มาถึงพวกเขา
แล้ว พวกเขากลับดื อดึงไม่ยอมเชื�อ” 

ดังนั น เมื�อรอซูลุลลอฮไฺด้ทราบเรื�องนี เข้า กเ็ชิญบุคคลผู้เป็น
หัวหน้าของพวกนั นมาเจรจา โดยได้ชี แจงให้ฟังว่า “การที�จะคิดต่อต้าน
ทาํลายล้างอิสลามนั น จะไม่ประสบผลสาํเรจ็อย่างแน่นอน เพราะว่า
บัดนี พวกมุสลิมมีกาํลังเข้มแขง็ยิ�งใหญ่เสียแล้ว พวกเรามีกาํลังเพียง
เลก็น้อย ถ้าขืนทาํการต่อสู้ กจ็ักต้องได้พบกบัความพินาศอย่างไม่ต้อง
สงสยั พวกหัวหน้าเหล่านั นกเ็หน็จริงยอมทาํสญัญาสนัติภาพแต่โดยดี 
โดยจะไม่รุกรานต่อกนั” 

ส่วนพวกมุนาฟิก (พวกหน้าไหว้หลังหลอก) นั น ไม่มีใครรู้ได้
ว่าคนไหนเป็นมุนาฟิก เพราะความกลับกลอกนั นมันหลบซ่อนอยู่
ภายในหัวใจ ต่อหน้าเขาแสดงตัวเป็นมุสลิมมุอมฺินอย่างเคร่งครัด แต่
ลับหลังพวกนี จะมั�วสดุชุมนุมหารือกนัในอนัที�จะทาํลายอิสลามให้
พินาศ บุคคลพวกนี มีแทรกซึมอยู่ในวงการมุสลิมทั�ว ๆ ไป ได้ก่อ
เหตุร้ายขึ นในสังคมมุสลิมอย่างมากมาย นับว่าเป็นภัยอนัร้ายแรงของ
รอซูลุลลอฮอฺกีด้านหนึ�ง 

4. การสูร้บ  

การที� รอซูลุลลอฮ ฺy พร้อมทั งบรรดามุอมฺินได้ลี ภัยออกจาก
นครมักกะฮจฺนหมดสิ น ทาํให้พวกมุชริกซึ�งมุ่งหวังที�จะทาํลายอิสลาม
ให้หมดสิ นไปนั นเดือดดาลยิ�งขึ น เพราะการแก้แค้นของพวกเขาไม่
ประสบผลสาํเรจ็ ดังนั น พวกมุชริกในมักกะฮจฺึงได้จัดการรวบรวม
ผู้คนจัดตั งเป็นกองทพัขึ น พร้อมทั งรวบรวมทรัพย์สนิเงินทองข้าวของ 
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เตรียมไว้เป็นเสบียงเพื�อใช้ในการต่อสู้กบัรอซูลุลลอฮแฺละชาวเมืองอัล
มะดีนะฮ ฺ

ทางฝ่ายนครอลัมะดีนะห์ กไ็ด้จัดการรวบรวมคนจัดตั งเป็น
กองทพัขึ น เพื�อต่อสู้กบัผู้รุกราน 

การสู้รบในครั งกระโน้นมีสองอย่างคือ 

- การต่อสู้ที�มีรอซูลุลลอฮเฺป็นแม่ทพั ควบคุมกองทพัไปด้วย 
ต่อไปจะเรียกว่า “กองทพัใหญ่” 

- และการสู้รบที�รอซูลุลลอฮใฺช้ให้คนอื�นเป็นแม่ทบัควบคุมไป 
ตัวทา่นมิได้ไปด้วยนั น ต่อไปจะเรียกว่า “กองทพันอ้ย” 

กองทพัที�ส่งออกไปปฏบิัติการครั งแรก เป็นกองทพัน้อย โดย
การนาํของ ท่านฮมัซะฮฺ ในปีที� 1 นี มีการสู้รบกนัหลายครั ง ทั งกองทพั
ใหญ่และกองทพัน้อย 

5. การสูญเสีย  

ในปีนี  รอซูลุลลอฮ ฺy ต้องสญูเสียบุคคลสาํคัญไปอกีหนึ�งคือ 
ทา่นอุษมานบุตรมัษอูน นอกจากนั น ฝ่ายมุสลิมได้ยกกองออกไปอกี
หลายครั ง แต่ไม่มีการสู้รบกนั 

 

ปีที*สอง 

ในปีนี มีเรื�องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ อุบัติขึ นดังนี  
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1. ฝ่ายมุสลิมีนได้ยกกองทพัย่อย ๆ ออกไปหลายครั ง เพื�อ
สกดักั นการรุกรานของฝ่ายมุชริก แต่ไม่มีการต่อสู้กนั เพราะฝ่ายศัตรู
ได้หลบหนีไปเสียก่อน 

2. พวกยะฮูดีไดล้ะเมิดขอ้ตกลง  

พวกยะฮูดีที�ได้ทาํสญัญาสนัติภาพกบัรอซูลุลลอฮวฺ่าจะไม่
รุกรานต่อกนันั  ต่อมาภายหลังได้ละเมิดข้อตกลง โดยได้จัดการ
รวบรวมผู้คน เพื�อที�จะขัดขวางรุกรานฝ่ายมุสลิมีน รอซูลุลลอฮจฺึงได้
เรียกบุคคลชั นหัวหน้ามาเจรจาชี แจงถึงผลเสียหายที�จะเกิดขึ น ถ้าขืน
ทาํการรุกรานหรือก่อกวนแต่บุคคลเหล่านั นกลับแสดงความโอหัง 
โต้ตอบอย่างหยาบคายรุนแรง ดังนั นรอซูลุลลอฮจฺึงได้ส่งทหารออกไป
ล้อมพวกนี ไว้อย่างมั�นคง มิให้มีโอกาสติดต่อกบัคนภายนอก และมิให้
บุคคลภายนอกเข้าไปติดต่อส่งเสบียงอาหารให้ การปิดล้อมนี ดาํเนิน
ไปเป็นเวลา 15 วัน จนกระทั�งพวกที�ถูกล้อมสิ นฤทธิ? เกดิความ
หวาดกลัวว่าจะอดตายจึงได้วิงวอนต่อรอซูลุลลอฮ ฺ ให้สั�งเลิกการปิด
ล้อมเสยี ทา่นกย็อมให้อภัยแต่ได้สั�งให้พวกนี ออกไปหาที�อยู่ใหม่ ให้
พ้นเขตพระนครอลั-มะดีนะห์ 

 3. การรบครั(งใหญ่ที*บดัร  

 ก่อนที�จะยกทพัไปเพื�อการรบครั งนี  รอซูลุลลอฮ ฺ ได้เรียก
ประชุมบรรดาสาวก เพื�อหารือที�จะทาํส่งครามกบัฝ่ายมุชริกครั งนี  เมื�อ
ทา่นได้แจ้งความเหน็ให้ที�ประชุมทราบแล้วกม็ีสาวกคนหนึ�งชื�อ ซะอ 
ได้กล่าวให้คาํมั�นแทนพรรคพวกว่า “พวกเราได้ยอมเชื�อถือทา่นทุก
อย่างแล้ว ทั งเรากไ็ด้ประจักษ์ทุกอย่างแล้วว่า เรื�องราวทั งหลายทั งปวง
ที�ทา่นนาํมาชี แจ้งสั�งสอนเรานั น เป็นสจัจะทั งสิ น พวกเราขอยืนยันให้
คาํมั�นสญัญากบัทา่นว่า เราจะเชื�อฟังและปฏบิัติตามทา่นทุกสิ�งทุกอย่าง 
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แม้จักต้องเอาชีวิตเข้าแลกกต็าม เรากล้ายืนยันว่าจะไม่มีใครคนหนั ง
คนใดในพวกเราที�จะฝ่าฝืนคาํสั�งของทา่น และเราพร้อมแล้วที�จะ
เผชิญหน้า กบัฝ่ายศัตรูในวันพรุ่งนี ด้วยความยินดีและเตม็ใจที�สดุ” 

ต่อจากนั นกม็ีสาวกอกีผู้หนึ�งชื�อ อลั–มิกดา๊ด บุตรอุมัรกล่าว
สนับสนุนว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นศาสนฑตูของอลัลอฮ ฺ ขอทา่นจง
ดาํเนินงานไปตามคาํสั�งของอลัลอฮเฺถิด พวกเราจะอยู่เคียงข้างทา่น
เสมอ เราขอสาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ ฺพวกเราจะไม่พูดกบัทา่น
เหมือนกบัพวกบนีอสริออลีได้พูดกบัทา่นนบีมูซาว่า “ ทา่นจงไปพร้อม
กบัผู้อภิบาลของทา่น แล้วทาํการต่อสู่กนัไปตามลาํพังเถิดพวกเราจะ
นั�งรออยู่ที�นี� พวกเราจะไม่ไปสู้รบกบัทา่นด้วยดอก” อลั–มิกดา๊ดพูด
ต่อไปว่า “ขอทา่นจงไปเถิด พวกเราจะร่วมสู้รบร่วมเป็นร่วมตายด้วย
เสมอ”  

เมื�อสาวกทั งสองให้คาํรับรองอย่างแขง็แรงเช่นนั น รอซูลุลลอฮ ฺ
y กร็ู้สกึดีใจมาก จึงได้เคลื�อนทพัจาํนวน 333 คนออกเดินทางไปถึง
ตาํบลแห่งหนึ�ง ซึ�งเป็นตาํบลที�แห้งแล้วไม่มีบ่อนํ าลาํธาร จึงทาํให้เกดิ
ความขลุกขลักขึ นกบับรรดารี พล เพราะไม่มีนํ าดื�มนํ าอาบ แต่ในชั�ว
ระยะเวลาเลก็น้อย อัลลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้บันดาลให้ฝนตก
ลงมาอย่างหนัก จึงช่วยขจัดความยุ่งยากให้หมดสิ นไป 

ข้างฝ่ายอบูซุฟยาน ซึ�งกาํลังคุมกองคาราวานกลับจากประเทศ
ชาม (ซีเรีย) เมื�อรู้ข่าวว่าฝ่ายมุสลิมีนได้ยกทพัออกมา กส็ั�งให้คนไปขอ
กาํลังเพิ�มเติมจากฝ่ายของตน กไ็ด้รับกาํลังเพิ�มเติมมาอกีเป็นจาํนวน 
950 คน มากกว่าฝ่ายมุสลิมีนตั งสองเทา่ ถึงแม้จะมีกาํลังน้อยกว่า แต่
ทุกคนมีกาํลังใจเข้มแขง็ร่าเริง จึงสามารถกวาดล้างฝ่ายศัตรูได้อย่าง
ง่ายดาย ในเมื�อทั งสองฝ่ายได้เข้าประจัญบานกนั ประกอบกบัฝนตกลง
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มาอย่างหนัก ทาํให้พื นที�บริเวณสมรภมูิเฉอะแฉะ เป็นอุปสรรคมิให้
ทหารฝ่ายศัตรูเคลื�อนไหวได้คล่องแคล่ว ในที�สดุกต็้องแตกพ่ายแพ้ไป
อย่างยับเยิน ฝ่ายมุสลิมีนจับข้าศึกเป็นเชลยได้จาํนวนมาก พร้อมทั ง
สมัภาระอกีมากมาย ในจาํนวนทหารที�ถูกฆ่าตายในการรบ มีบุคคล
สาํคัญคนหนึ�งซึ�งเป็นศัตรูหมายเลขหนึ�ง ที�ทาํการต่อต้านขัดขวางรอซู
ลุลลอฮมฺาตั งแต่เริ�มแรกประกาศศาสนาอสิลาม เขาผู้นั นคือ อบูญะฮลั 

เหตุการณ์ครั งนี  อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสไว้ใน
พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่า 

 

 

 

ความว่า “และพระองค์ให้ลงนํ าจากฟ้าบนพวกสเูจ้าชาํระร่างกายให้
สะอาด และเพื�อให้หมดสิ นไปจากพวกสเูจ้าซึ�งการ
หลอกลวงของชัยฏอน และเพื�อจะให้ผูกมัดจิตใจของพวก
สเูจ้า (และมั�นอยู่ในความอดทน) และเพื�อที�จะให้บรรดา
เท้าของพวกสเูจ้าได้มั�นคง ทาํให้เกดิความสะดวกในการ
เคลื�อนไหวในขณะเข้าประจัญบาน” 

กล่าวคือการที�กองทพัฝ่ายมุสลิมีนได้ยกไปตั งอยู่ในพื นที�ที�
แห้งแล้ง ไม่มีนํ า มีแต่ความร้อนระอุ บรรดารี พลกเ็สยีกาํลังใจ ต่างคน
ทุกข์ร้อนว่าจะต้องพากนัล้มตายเสียก่อนที�จะได้ทาํการสู้รบกบัฝ่ายศัตรู 
เป็นโอกาสที�มารร้ายเข้าผสมยุยงหลอกหลอนให้ทหารเหล่านั น เพิ�ม
ความกลัวยิ�งขึ น รอซูลุลลอฮ ฺy จึงได้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอให้
ฝนตกลงมา พระองค์กไ็ด้ทรงพระกรุณาให้ฝนตามที�ต้องการ ขวัญของ
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ทหารที�กาํลังหวั�นไหวอยู่นั นกก็ลับคืนดีขึ น ต่างกม็ีกาํลังใจเข้มแขง็ 
เพิ�มความมุมานะทวีความคึกคักยิ�งขึ น แต่ฝนที�ตกลงมานั นกลับเป็น
ผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู เพราะศัตรูอยู่ในที�ลุ่ม ฝนตกลงมาเลยทกให้พื นที�
เป็นโคลนตม ไม่สะดวกในการเคลื�อนไหวขณะเข้าประจัญบาน จึงต้อง
ประสบความปราชัยแก่ฝ่ายมุสลิมีน ซึ�งมีกาํลังน้อยกว่า 

เมื�อการสู้รบยุติลงแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺy กส็ั�งให้ทาํการฝังศพ
ผู้เสียชีวิตทั งมุสลิมและมุชริก เมื�อเสรจ็แล้วกย็กทพักลับเข้าเมือง 

เมื�อได้พักผ่อนกนัพอสมควรแล้ว รอซูลุลลอฮกฺเ็รียกประชุม
บรรดาสาวก เพื�อทาํการหารือในเรื�องที�จะจัดการกบัเชลยศึกที�จับมาได้ 
ในที�ประชุมกม็ีผู้เสนอให้สังหารเชลยศึกเหล่านั นเสียทั งหมด แต่ทา่นอ
บูบักรสาวกผู้อาวุโสได้เสนอให้ปลดปล่อยเชลยเหล่านั นไปทั งหมด 
โดยให้มีค่าไถ่ รอซูลุลลอฮ ฺy เหน็ดีด้วยกบัข้อเสนอของทา่นอบูบักร 
จึงสั�งให้แจ้งไปยังพวกญาติของเชลยเหล่านั น ให้นาํเงินมาไถ่ถอนเอา
ตัวกลับไป ค่าตัวของเชลยที�ยากจนไม่สามารถนาํเงินมาไถ่ได้ ถ้าเป็น
บุคคลที�มีความรู้ กม็อบหมายให้เป็นอบรมสั�งสอนเดก็ ๆ แทน 

ในจาํนวนเชลยเหล่านั น มีคนหนึ�งชื�อ วะฮับบุตรอะไมร์ พ่อ
ของเขาเป็นบุคคลที�เกลียดชังรอซูลุลลอฮมฺากที�สุด เมื�อรู้ว่าลูกเขาถูก
จับเป็นเชลย เขากไ็ปหาเพื�อนสนิทของเขาคนหนึ�งชื�อ ซอ็ฟวาน คบคิด
กนัในการที�จะลอบสงัหารรอซูลุลลอฮ ฺ ทั งสองกอ็อกเดินทางไปยัง
นครอลัมะดีนะฮอฺย่างเงียบ ๆ แต่พอเดินทางไปถึงกถ็ูกทา่นอุมัรจับตัว
ได้ทั งสองคน แล้วกน็าํตัวคนทั งสองมามอบให้รอซูลุลลอฮทฺาํการ
สอบสวน 

รอซูลุลลอฮ ฺy ถามบุคคลทั งสองว่า “ทา่นเดินทางมาครั งนี 
เพื�อประสงค์อะไร” อุไมร์ตอบว่า “เราไม่มีความประสงค์อะไร นอกจาก
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มาเพื�อจัดการเรื�องลูกของเรา” รอซูลุลลอฮกฺบ็อกว่า “ไม่จริง ทา่น
เดินทางมาครั งนี ได้คบคิดกันจะมาสงัหารเราใช่หรือไม่” ทั งสองตกใจ
หน้าซีดตัวสั�น ยอมสารภาพแต่โดยดี รอซูลุลลอฮ ฺy จึงหันไปพูดกบั
บรรดาสาวกที�นั�งอยู่ในที�นั นว่า “พวกทา่นจงนาํสองคนนี ไปทาํการ
อบรมสั�งสอนให้เขาสาํนึกถึงความผิด แล้วจงอ่านอลักุรอานให้เขาฟัง” 

อุไมร์กป็รารภขึ นว่า “น่าประหลาดใจแท้ ๆ เรื�องนี เราไม่เคย
แพร่งพรายให้ใครรู้เลย เรารู้กนัแต่เพียงสองคนเทา่นั น เหตุไฉนมุฮัม
มัดจึงรู้เรื�องนี ได้อย่างละเอียด” 

บรรดาสิ�งของซึ�งเป็นทรัพย์สินของพวกเชลยที�ฝ่ายมุสลิมีนยึด
มาได้จากการรบครั งนั น เมื�อถึงคราวที�จะแบ่งสนัปันส่วนกนั กเ็กดิการ
แก่งแย่งกนัขึ น ถึงขั นโต้เถียงชุลมุนวุ่นวาย จวนจะเกดิเรื�องไม่งามขึ น
แล้ว อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้ทรงกรุณาระงับเรื�องนี  โดยได้
ประทานโองการของพระองค์ลงมาว่า 

 

 

 

ความว่า “พวกเขาจะถามสเูจ้าถึงเรื�องทรัพย์เชลย สเูจ้าจงบอกกบัเขา
เหล่านั นเถิดว่า เรื�องทรัพย์เชลยนั นเป็นหน้าที�ของอลัลอฮฺ
และรอซูล เจ้าทั งหลายจงเกรงกลัวอลัลอฮ ฺ และจงปรับปรุง
แก้ไขสถานการณ์ระหว่างสเูจ้าให้กลับคืนดี และสูเจ้า
ทั งหลายจงเชื�อฟังและปฏบิัติตามคาํสั�งของอัลลอฮแฺละรอซูล 
หากสเูจ้าเป็นมุอมฺิน (ผู้ศรัทธา)” 
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ทนัใดการโต้แย้งซึ�งทาํทา่ว่าจะก่อให้เกดิความแตกร้าวขึ น ก็
สงบลงทนัท ี เขาเหล่านั นยินยอมให้รอซูลุลลอฮเฺป็นผู้ทาํการจัดสรร
แบ่งปันตามความเหน็ชอบของทา่น 

4. การเปลี*ยนกิ? บละฮ ฺ (ทศิ) แต่เดิมเมื�อมุสลิมจะประกอบพิธี
ละหมาด จะต้องผินหน้าไปทางบัยตุ้ลมักดิส แต่มาในปีที�สองนี  อัลลอ
ฮไฺด้ทรงบัญญัติให้ผินหน้าไปทางอลั-กะ๊บะ๊ห์ 

5. บญัญตัิใหถ้อืศีลอด อัลลอฮไฺด้ทรงบัญญัติให้บรรดามุสลิม
ทาํการถือศิลอดเดือนรอมฎอน (เดือน 9) บัญญัตินี ได้มีบัญชาลงมาใน
เดือนชะอบาน (เดือน 8) 

6. ซะกาตุล้ฟิตริC  ในปีนี อลัลอฮ ได้ทรงบัญญัติให้มุสลิมทุกคน
บริจาคอาหารให้แกบรรดาพี�น้องที�อยากจน ก่อนละหมาดอดิิลฟีตริ? 

7. ซะกาตุล้มาล ในปีนี อลัลอฮได้บัญญัติให้มุสลิมที�มีฐานะดี
บริจาคทรัพย์สมบัติ และกสิกรบริจาคพืชผลบางประเภทให้แก่พี�น้องที�
อยากจนและแก่บุคคลบางประเภท 

8. ละหมาดอีดทั(งสอง ในปีนี อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้
ทรงสั�ง (ไม่บังคับ) ให้บรรดามุสลิมละหมาดอดีิ ลฟิตริ? ในวันที� 1 
เดือนเชาวาล (เดือนที� 10) และละหมาดอดีิ ลอัฎฮาในวันที� 10 เดือน 
ซุลฮิจยะห์ (เดือนที� 12) 

 9. ท่านรุก็อยยะห ์ในปีนี ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy ต้องเสียบุตรสาว
ที�รักไปอกีคนหนึ�งคือ รุกอ็ยยะห์ 
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ปีที*สาม 

1. ศึกค็อฏฟาน  

ชาวอรับเผ่าบนูซะละบะ๊ห์กบับนูมุฮาริบ ได้ยกกองทพั โดย
การนาํของดุอ๊ซู้ร มุ่งสู่นครอลัมะดีนะห์ เพื�อที�จะทาํลายล้ายฝ่ายมุสลิ
มีน เมื�อรอซูลุลลอฮ ฺy ทราบข่าว กไ็ด้จัดแจงยกกองทพัออกไปเพื�อ
สกดักั นการรุกรานของศัตรู แต่ไม่ทนัที�กองทพัทั งสองจะพบกนั เพราะ
ทางฝ่ายศัตรูผู้รุกรานรู้ว่าฝ่ายมุสลิมีนยกกองทพัออกมากร็ีบล่าทพัหนี
กลับไปเสียก่อน 

ในขณะที�กองทพัมุสลิมีน กาํลังหยุดพักอยู่ ณ ที�แห่งหนึ�งนั น 
รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้ปลีกตัวออกจากกองทพัไปพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ 
ถอดเสื อที�เปียกนํ าฝนออกผึ�งไว้กบัต้นไม้ ขณะกาํลังนอนหลับสบายอยู่
แต่ลาํพังคนเดียวนั น ดุอ๊ซู้รผู้นาํทพัฝ่ายศัตรูหลบซ่อนตัวอยู่ ณ ที�ใดไม่
มีใครรู้ เขาย่องเข้ามาพบรอซูลุลลอฮ ฺy กาํลังหลับสนิทอยู่เช่นนั นกด็ี
ใจ เขาค่อย ๆ ย่องเข้าไป มือขวากาํด้ามดาบแน่นเพื�อทจีะสงัหารเสีย
ให้ดับคามือ พอเข้าไปประชิดตัวแล้วเขากร็้องตะคอกออกไปว่า "เอ้า ! 
มุฮัมมัด ลุกขึ นเรว็ แล้วจงบอกมาซิว่า ใครจะปกป้องทา่นให้พ้นจาก
นํ ามือเรา ?" รอซูลุลลอฮ ฺy กผ็ุดลุกขึ นยืนพร้อมกบัร้องตะโกนตอบ
ไปด้วยเสยีงอนัดังว่า "อลัลอฮ"ฺ  

ทนัใดนั น ดุอ๊ซู้รตกใจดาบหลุดจากมือยืนงง รอซูลุลลอฮ ฺy 
เหน็เช่นนั นกเ็ผ่นเข้าคว้าดาบของผู้รุกรานมาถอืไว้ พร้อมกบัร้องถาม
ไปว่า "เอาล่ะ ดุอ๊ซู้ร ทนีี ท่านลองบอกมาซิว่า ใครจะคุ้มครองทา่นให้
พ้นจากคมดาบเล่มนี " ดุอ๊ซู้รกต็อบอย่างจนมุมว่า "ไม่มีใครที�จะ
ป้องกนัเรา" แล้วรอซูลุลลอฮกฺใ็ห้อภัยกบัดุอ๊ซู้ร ซึ�งทาํให้เขาตื นตันใจ
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ในนํ าใจอนัเปี� ยมไปด้วยความเยือกเยน็ ความเมตตากรุณา เขาโดดเข้า
จับมือขอเข้ารับนับถืออสิลามในทนัท ี จิตใจของเขาที�เคยเป็นศัตรูกบั
รอซูลุลลอฮ ฺ บัดนี  อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้เปลี�ยนแปลงให้
เป็นความรักใคร่เคารพนับถือ เขาเคยรวบรวมสมัครพรรคพวก
เพื�อที�จะทาํลายล้างรอซูลุลลอฮ ฺ บัดนี เขาได้เรียกร้องชักชวนพรรคพวก
ให้เข้ามาหารอซูลุลลอฮ ฺ จงรักภักดี เชื�อฟังและช่วยเหลือให้ความ
สนับสนุนแก่รอซูลุลลอฮทฺุกประการ 

2. สงครามอุฮุด  

ในการรบที�ตาํบลบัดรนั น รี พลทางฝ่ายผู้รุกรานได้เสยีชีวิตและ
บาดเจบ็ ตลอดจนถูกจับเป็นเชลยเป็นจาํนวนมาก กองทพัของพวกเขา
ต้องประสบกบัการปราชัยอย่างยับเยิน เป็นเหตุทาํให้พวกมุชริกนี
เดือดดาลและแค้นเคืองเป็นอย่างยิ�ง ดังนั น เพื�อที�จะล้างแค้น พวกมุช
ริกนีร่วมกบัชาวอรับพวกอื�น ได้เคลื�อนกองทพัที�ใหญ่ยิ�งที�สดุในสมัย
นั น ซึ�งมีกาํลังพลถึงสามพันคนมุ่งหน้าสู่นครอลัมะดีนะห์ เพื�อทาํลาย
ล้างฝ่ายมุสลิมให้หมดสิ น เมื�อรอซูลุลลอฮทฺราบข่าวกเ็รียกระดมพล 
ในที�สดุรวบรวมคนได้เพียงพันคนเศษ รีบเคลื�อนทพัออกไปรับศึก
ทนัท ี

ในระหว่างที�กองทพัเดินทางนั น พวกมุนาฟิก (พวกหน้าไหว้
หลังหลอก) จาํนวน 300 คน ซึ�งมี   อบัดุลลอฮ ฺบุตรอุมัยย์ เป็นหัวหน้า 
พากนัปลีกตัวออกจากกองทพั เดินทางกลับเข้าเมือง คงเหลือทหาร
เพียง 700 คน ซึ�งต่างกบักาํลังฝ่ายศัตรูอย่างมากมาย ในการนี มีบางคน
เสนอต่อรอซูลุลลอฮใฺห้จับบุคคลทั ง 300 คน ที�หลบหนีออกจาก
กองทพัฆ่าเสยีให้หมด แต่อกีพวกไม่เหน็ด้วยกบัข้อเสนอนั น เหน็ว่า
ควรปล่อยไปตามเรื�อง 
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อนันี เป็นระบบการบ่อนทาํลายของพวกมุนาฟิกอกีอย่างหนึ�ง 
โดยการกระทาํเช่นนี เป็นการเปิดหน้ากากให้รู้แจ้งชัดกนัว่าใครเป็นมุ
นาฟิก 

ครั นแล้วรอซูลุลลอฮ ฺกไ็ด้นาํทหารเพียง 700 คนเดินทางต่อไป
จนถึงเขาอุฮุด สั�งให้ตั งรับอยู่ ณ ที�นั น โดยจัดให้ทหารที�แม่นธนู
จาํนวน 50 คน ยึดภเูขาอุฮุดเป็นที�มั�น โดยกาํชับสั�งอย่างแขง็แรงว่า 
"ไม่ให้เคลื�อนย้ายหรือละทิ งที�มั�นแห่งนี อย่างเดด็ขาด ไม่ว่าฝ่ายเราจะ
ได้เปรียบหรือเสียเปรียบ" 

ครั นแล้วนาทแีห่งความอลหม่านกม็าถึง กองทพัทั งสองฝ่ายซึ�ง
มีกาํลังต่างกนัอย่างลิบลับ เข้าประจัญบานกนัอย่างดุเดือด ฝ่ายมุสลิ
มีนถึงจะมีกาํลังน้อยกว่า แต่มีกลังใจเข้มแขง็ฮึกหาญ เข้าตะลุยศัตรู
อย่างไม่คิดชีวิต ทาํการรบแบบสู้ตาย ทุกคนยอมสละชีวิตเพื�องานของ
พระผู้เป็นเจ้า การสู้รบดาํเนินไปอย่างดุเดือด ทาํความเสยีหายแก่ฝ่าย
ศัตรูอย่างหนัก ทหารฝ่ายศัตรูถูกฆ่าฟันล้มตายและบาดเจบ็เป็น
จาํนวนมาก ทหารที�เหลืออยู่อกีจาํนวนมากเริ�มขวัญเสีย แตกกระจัด
กระจายระสํ�าระสายคุมกนัไม่ติด การรบขาดระเบียบวินัย ชัยชนะขั น
เดด็ขาดเกอืบจะเป็นของฝ่ายมุสลิมีน ซึ�งมีกาํลังน้อยกว่าอยู่รอมร่อแล้ว 
ถ้าหากว่าเหล่าทหารแม่นธนูไม่ขัดคาํสั�งขอรอซูลุลลอฮ ฺ 

คือเรื�องมีอยู่ว่า เนื�องจากทหารฝ่ายศัตรูได้ถูกฆ่าตายและ
บาดเจบ็เป็นจาํนวนมากมาย ได้ทิ งอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนเครื�องใช้
ไม้สอยไว้มากมาย ฝ่ายพวกทหารแม่นธนูที�รอซูลุลลอฮไฺด้สั�งกาํชับไว้
อย่างเดด็ขาดให้ยึดภเูขานั นไว้ให้มั�น ไม่ให้ละทิ งที�มั�นแห่งนั นเดด็ขาด 
แม้จะพ่ายแพ้หรือชนะจนกว่าการสู้รบจะสิ นสดุลง แต่ทหารพวกนั นลืม
คาํสั�งของรอซูลุลลอฮ ฺ เมื�อเหน็ว่าตนได้เปรียบฝ่ายข้าศึกแล้ว ประกอบ
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กบัได้พบว่า เครื�องใช้ไม้สอยตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที�ข้าศึกได้ทิ ง
ไว้อย่างเกลื�อนกลาดมากมายเป็นสิ�งเย้ายวน ก่อให้เกิดความโลภความ
อยากขึ นในจิตสาํนึกของพลธนูเหล่านั น ทาํให้ลืมคาํสั�งของรอซูลุลลอฮ ฺ
ลืมจนกระทั�งตนอยู่ในระยะพันตูกบัข้าศึก ต่างพากนัทิ งที�มั�นทิ งหน้าที� 
โดดเข้ารวบรวมเกบ็สมัภาระเหล่านั น ด้วยความตะกรุมตะกรามอย่าง
เพลิดเพลิน แม้ผู้เป็นหัวหน้าจะตักเตือนทดัทานอย่างกไ็ม่มีใครเชื�อฟัง 
เหลือทหารที�ยึดที�มั�นอยู่เพียงเลก็น้อย 

ในขณะเดียวกนันั น เมื�อ คอลิด บุตรวะลีด ได้เหน็ภเูขาลูกนั น
อนัเป็นเสมือนปราการที�ช่วยให้ฝ่าย มุสลิมีนอยู่ในฐานะได้เปรียบฝ่าย
ตน ว่างเปล่าลง เขากร็ีบคุมทหารจาํนวนหนึ�งเข้าโอบตีรุกไล่ฆ่าฟันพล
ธนูที�ละทิ งที�มั�นเหล่านั นล้มตายหมดสิ น 

เมื�อทางฝ่ายมุสลิมีนต้องเสยีที�มั�นอนัสาํคัญยิ�งไปเช่นนั น แสง
แห่งชัยชนะซึ�งกาํลังฉายราํไรอยู่แล้วกด็ับวูบลง ทหารฝ่ายข้าศึกผนึก
กาํลังกนัเป็นกลุ่มก้อน เข้าบุกตะลุยบดขยี ฝ่ายมุสลิมีน ซึ�งมีกาํลังน้อย
กว่าอย่างไม่ปรานีปราศรัย ทางฝ่ายมุสลิมีนได้เหน็การณ์กลับกลายเป็น
เช่นนั น กเ็สยีขวัญพากนัแตกกระจัดกระจายคุมกนัไม่ติด เป็นเหตุให้
ศัตรูรุกไล่ฆ่าฟันได้อย่างสะดวก ในทนัใดนั นพวกข้าศึกกร็้องตะโกนขึ น
ว่า "มุฮัมมัดถูกฆ่าแล้ว" มุสลิมีนบางคนได้ยินเสยีงตะโกนบอกเช่นนั น 
กพ็ูดขึ นว่า "เมื�อมุฮัมมัดได้ถูกฆ่าตายเสียแล้วเช่นนี  เราจะมาสู้รบกนั
ต่อไปเพื�ออะไร พวกเราจงพากนัหนีเอาตัวรอดไปเถิด" ส่วนพวกที�
เหลืออยู่กร็้องตะโกนบอกกับพรรคพวกของตนว่า "ถึงแม้มุฮัมมัดจะ
ถูกฆ่าจริง พวกเรากจ็งต่อสู้ป้องกนัศาสนาของเราต่อไปเถิด" 

พวกที�หนีเอาตัวรอดเหล่านั น เมื�อได้เดินทางมาถึงกไ็ม่กล้าที�
จะเดินทางเข้าไปในเมืองเพราะรู้สกึกระดากอายกบัพรรคพวก จึงนอน
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รอจนกระทั�งทหารฝ่ายที�ยืนหยัดต่อสู้กลับมาถึงแล้ว จึงได้สมทบเดิน
ทางเข้าไปด้วย 

ฝ่ายรอซูลุลลอฮกฺบับรรดาสาวก เมื�อเหล่าทหารส่วนหนึ�งได้
แยกตัวกลับไปแล้ว กพ็ยายามยึนหยัดต่อสู้กบัข้าศึกต่อไป สู้ไปหนีไป 
จนกระทั�งทุกคนได้รับบาดเจบ็อย่างมากไปตาม ๆ กนั โดยเฉพาะรอซู
ลุลลอฮ ฺได้รับบาดเจบ็ค่อนข้างหนัก ฟันหักหลายซี� หน้าแตก ตกหลุม
จนเข่าทั งสองแตก ร่างกายเตม็ไปด้วยบาดแผลโลหิตไหลโทรม 

ในที�สดุเมื�อฝ่ายข้าศึกรุกไล่ประชิดตัวเข้ามา มีหัวหน้าฝ่าย
ข้าศึกคนหนึ�งชื�อ อุบัย บุตรคอ็ลฟ์ โดดเข้ามาถึงตัวรอซูลุลลอฮเฺงื อดาบ
ขึ นสดุแขน เพื�อที�จะฆ่ารอซูลุลลอฮ ฺ แต่ทา่นไวกว่า หยิบดาบได้กฟ็าด
ลงไปบนร่างของศัตรูผู้นั นจนถึงแก่ความตาย ซึ�งเป็นบุคคลที�รอซู
ลุลลอฮไฺด้สังหารด้วยมือของทา่นเองเพียงคนเดียว นอกจากผู้นี ทา่นไม่
เคยฆ่าใครเลย 

การสู้รบครั งนี นับเป็นการสู้รบที�ยิ�งใหญ่ที�สดุในประวัตุศาสตร์
ของการเผยแผ่อิสลาม ฝ่ายมุสลิมีนได้ประสบกบัความปราชัย ความ
เสยีหายอย่างยับเยิน ทหารที�ถูกฆ่าในสนามรบเกอืบร้อยคน 
นอกจากนั นกไ็ด้รับบาดเจบ็เกอืบไม่รอดชีวิตไปตาม ๆ กัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งทา่นฮัมซะห์ลุงของรอซูลุลลอฮตฺายในสนามรบ ถูกฆ่าศึกตัด
ร่างออกเป็นชิ น ๆ หญิงคนหนึ�งแหวะท้องลากเอาตับออกมาเพื�อจะกนิ 
นับเป็นการกระทาํที�ทารุณโหดร้ายที�สดุ 

ครั งเมื�อกลับเข้าเมือง กถ็ูกฝ่ายที�เป็นศัตรูพูดจาถากถางเยาะ
เย้ยกนัเป็นการใหญ่ ดังอลัลอฮไฺด้บอกไว้ว่า พวกมุชริกได้กล่าวเป็นเชิง
สมนํ าหน้าว่า  
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ความว่า "หากพวกนั นอยู่กบัพวกเรา (ไม่ไปเป็นมุสลิม) พวกเขากจ็ะ
ไม่ตายและไม่ได้ถูกฆ่า" 

เหตุการณ์ครั งนี  รอซูลุลลอฮมฺีความรู้สกึโศกเสียใจมาก ยิ�งกว่า
เหตุร้ายต่าง ๆ ที�ได้ผ่านมา ทา่นได้สั�งให้ฝังศพทหารมุสลิมทั งเครื�อง
สนาม 

 

บทเรียนที*ไดจ้ากเหตุการณค์รั(งนี(  

ก. ถึงแม้จาํนวนคนจะน้อย ถ้าแต่ละคนมีจิตใจเข้มแขง็ มีอี
มานมั�นคง ปฏบิัติการเพื�อที�จะเทดิทูนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า กย็่อม
สามารถที�จะเอาชนะข้าศึกจาํนวนมากซึ�งเป็นฝ่ายอธรรมได้ 

ข. การฝ่าฝืนคาํสั�งของรอซูลุลลอฮ ฺ ย่อมนาํความพินาศมาสู้ได้
ดังปรากฏในเรื�องนี  ดังนั นเรามุสลิมมุอมฺินทุกคนควรจดจาํใส่ใจไว้ให้
แม่นยาํ ถ้าเราฝ่าฝืนคาํสั�งของทา่นในเรื�องศาสนกจิ โดยถือเอา
ความเหน็ของบุคคลหรือถือเอาความคิดเหน็ของเราว่าดีกว่าถูกต้อง
กว่าเหนือว่า กจ็ะต้องพบกบัความพินาศ ไม่ในดุนยา (โลกนี ) กใ็นอาคิ
เราะห์ (โลกหน้า) อย่างไม่ต้องสงสัย 

ค. มุซีบะห์ (เหตุร้าย) ที�อุบัติขึ นจากการกระทาํของคนส่วน
น้อย ย่อมลามไปถึงคนส่วนใหญ่ด้วย 

ง. การสงครามตลอดจนการต่อสู้นั น กต็้องมีชนะมีแพ้
ผลัดเปลี�ยนกนัไป 

จ. ทหารที�ตายในที�รบให้ฝังทั งเครื�องสนามโดยมิต้องอาบนํ า
หรือกะฝั�น (ห่อผ้า) 
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ฉ. ทหารที�ตายในสนามรบเรียกว่า "ชะฮีด" (ผู้ถูกรับรอง) มี
เกยีรติพิเศษในวันกยิามะห์ 

3. หา้มดื*มสุรา  

ในปีที� 3 ได้บัญญัติห้ามดื�มสุราอย่างเดด็ขาด 

 

ปีที*สี* 

ในปีที�สี�นี  มีเหตุการณ์อนัเกอืบจะเกดิการสู้รบกนัขึ นหลายครั ง 

1. การลอบฆ่าท่านร่อซูล yyyy ประชากรชาวเมืองนัจด์ เผ่าบนู
ซะอละบะ๊ห์กบัเผ่าบนูมุฮาริบ ได้ยกกาํลังลอบเดินทางมุ่งเข้าสูน่ครอลั
มะดีนะห์ เพื�อจะสงัหารรอซูลุลลอฮ ฺ เมื�อได้ทราบข่าวนี ท่านกไ็ด้ยกทพั
ออกไปสกดักั นการรุกราน แต่ฝ่ายศัตรูกลับใจไม่คิดสู้ ถอยทพักลับไป
เสยีก่อนที�จะได้ปะทะกนั 

2. การละหมาดในขณะที*เขา้ประจญับาน ในปีที�สี�นี ท่านญิบ
รีลได้มาอธบิายวิธลีะหมาดในขณะที�กาํลังรบ และได้สอนวิธตีะยัมมุม 
(พิธชีาํระร่างกายก่อนเข้าละหมาดด้วยอย่างอื�น เมื�อไม่มีนํ า) 

3. การทําลายขอ้ตกลงของพวกยะฮูดี พวกยะฮูดีเผ่าบนูนะ
ดีร ซึ�งเป็นชาวเมืองอัลมะดีนะห์อกีเผ่าหนึ�ง ที�ได้เคยทาํสญัญา
สนัติภาพไว้กบัฝ่ายมุสลิมีน ในอนัที�จะไม่ทาํการขัดขวางและไม่รุกราน
กนั วันหนึ�งรอซูลุลลอฮพฺร้อมกบัสาวกบางทา่น ได้ออกเดินทางไปยัง
หมู่บ้านของบุคคลเผ่านี  ในระหว่างทางมีคนส่งข่าวมาว่า "ยะฮูดีพวกนี 
กาํลังคิดการร้าย คือได้เตรียมการที�จะสังหารรอซูลุลลอฮ ฺ ในเมื�อได้
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เดินทางไปถึงยังหมู่บ้านของพวกเขา" เมื�อได้ทราบข่าวเช่นนั นจึงพากนั
กลับ 

พอกลับมาถึงที�พัก รอซูลุลลอฮกฺไ็ด้ส่งทหารกองหนึ�งไปยัง
ยะฮูดีพวกนี  บังคับให้พวกเขาอพยพออกไปอยู่เสียที�อื�นนอกเขต
นครอลัมะดีนะห์ เพราะเหตุที�พวกเขาได้คิดร้ายต่อรอซูลุลลอฮ ฺซึ�งเป็น
การละเมิดข้อตกลงที�ได้ทาํกนัไว้ ตอนแรกพวกเขากย็ินยอมที�จะ
ออกไปตามคาํสั�งนั น แต่ต่อมาพวกเขากลับใจไม่ยอมออก ทั งนี เป็น
เพราะพวกมุนาฟิกซึ�งเป็นสหายของพวกเขาได้ส่งคนไปแจ้งกบัพวกนั น
ว่า "อย่ายอมออกตามคาํสั�งนั นเป็นอนัขาด ถ้ามีอะไรเกดิขึ นพวกเรา
พร้อมที�จะให้ความช่วยเหลืออย่างสุดกาํลัง" ยะฮูดีเหล่านั นจึงไม่ยอม
ออกไป" 

 เมื�อขัดขืนเช่นนั น รอซูลุลลอฮจฺึงสั�งให้ทหารทาํการปิดล้อม
หมู่บ้านนั นไว้ทั งหมด ฝ่ายสหายผู้กลับกลอกที�รับรองว่าจะให้ความ
ช่วยเหลือดังกล่าวกพ็ากนัหลบหน้าหมด พวกที�ถูกปิดล้อมยิ�งนานวัน
เข้ากย็ิ�งเดือดร้อนมากขึ น เพราะธุรกจิการงานทุกอย่างต้องหยุดชะงัก
ลงสิ น ติดต่อกบัคนภายนอกไม่ได้ ในที�สดุพวกเหล่านั นกย็อมปฏบิัติ
ตามคาํบังคับนั นแต่โดยดี โดยพากนัเดินทางออกจากนครอลัมะดีนะห์
ไปจนหมดสิ น 

อลักุรอานได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนพวกนี ไว้ในอายะห์ที� 
11 ซูเราะห์ที� 59 ซึ�งมีความหมายว่า 

“หากพวกทา่นถูกขับไล่ออกจากบ้าน พวกเรากจ็ะยอมสละ
ออกจากบ้านไปกบัพวกทา่นด้วย และในเรื�องของพวกท่านแล้ว เราจะ
ไม่ยอมเชื�อฟังคนหนึ�งคนใดตลอดไป และหากว่าพวกทา่นถูกทาํร้าย 
พวกเรากพ็ร้อมที�จะช่วยเหลือพวกทา่น (แต่อลัลอฮไฺด้บอกต่อไปว่า) 

 87

และอลัลอฮทฺรงตระหนักดีว่าเขาเหล่านั น (พวกมุนาฟิก) เป็นพวกที�พูด
เทจ็ หากพวกยะฮูดีถูกขับไล่ พวกเขาจะไม่ยอมทิ งบ้านติดตามไปด้วย 
และหากพวกเขา (ยะฮูด) ถูกทาํร้าย พวกเขากจ็ะไม่ช่วยเหลืออย่างไร 
หากพวกเขา (มุนาฟิก) จาํใจต้องช่วยพวกเขา (ยะฮูด) พวกเขากจ็ะหัน
หลังให้ (อย่างคนขลาดตาขาว) แล้วในที�สดุเขาเหล่านั น (ยะฮูด) กจ็ะไม่
มีใครช่วยเหลือ” 

 

ปีที*หา้ 

ในปีนี มีเหตุการณ์ที�สาํคัญเกดิขึ นหลายอย่าง อาทเิช่น 

1. การสูร้บกบัชนเผ่าบนีมุสฏอลิก  

แม้ศาสนาอสิลามจะได้ขยายตัววออกไปกว้างขวางและมีผู้
เลื�อมใสอย่างมากมายแล้วกต็าม กย็ังมีบุคคลอกีเป็นจาํนวนมากที�
ความเคียดแค้นชิงชังและอจิฉาริษยา อย่างเช่นเผ่าบนีมุสฏอลิกเป็นต้น 
ได้พยายามรวบรวมสมัครพรรคพวก พร้อมทั งจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ตั งเป็นกองทพัขึ นแล้วกย็กมาเพื�อมุ่งที�จะบดขยี พวกมุสลิม เมื�อรอซู
ลุลลอฮไฺด้ทราบกไ็ด้ยาตรากองทพัออกไปต่อต้าน กองทั งสองฝ่ายได้
เข้าปะทะกนั แต่การสู้รบดาํเนินไปไม่นานนักข้าศึกกป็ราชัย ฝ่ายมุสลิม
ได้ล้อมจับข้าศึกไว้ได้หมด ทั งผู้ชายและผู้หญิง 

ในจาํนวนข้าศึกที�ตกเป็นเชลยนั น ได้มีศัตรูผู้หนึ�งชื�อมัรเราะห์ 
เป็นบุตรของประมุขแห่งกองทพัข้าศึก รอซูลุลลอฮไฺด้ทาํการสมรสกบั
หญิงผู้นี  ซึ�งทาํให้บิดาของหญิงผู้นั นรวมทั งพรรคพวกได้กลายเป็น
ญาติของรอซูลุลลอฮไฺป บรรดาสาวกจึงปล่อยพวกข้าศึกที�จับมาได้ให้
พ้นจากสภาพการเป็นเชลย พร้อมทั งคืนสิ�งของต่าง ๆ ให้ไปหมด 
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เมื�อชนเผ่าบนีมุสฏอลิกได้รับการต้อนรับจากรอซูลุลลอฮกฺบั
พรรคพวกฉันทม์ิตรเช่นนั น จิตใจที�เคยเกลียดชังกก็ลับกลายเป็นความ
รัก ความชื�นชมยินดี ทุกคนจึงเข้ารับนับถืออสิลามทั งหมด 

ในการสู้รบครั งนี  ทา่นอาอชีะห์ได้ร่วมไปกบักองทพัด้วย ทาํ
หน้าที�นางพยาบาลทหารที�ได้รับบาดเจ้บ ในขณะที�กองทพักาํลัง
เดินทางกลับนั น ทา่นรู้สกึว่าสร้อยคอของทา่นได้หล่นหายไป จึงได้
หวนกลับไปหา สร้อย ในที�สดุกพ็บ แต่รู้สกึเหนื�อยอ่อนเพลีย ไม่
สามารถจะเดินทางไปสมทบกบักองทพัที�เดินทางล่วงหน้าไปก่อนได้ 
จึงล้มตัวลงนอนหลับไป ในขณะเดียวกนันั น มีทหารผู้หนึ�งชื�อ ศ็อฟ
วาน บุตรอลัมุอฏัฏอ๊ล ได้ปลีกตัวออกจากกองทพั ขี�อูฐเที�ยวหาสิ�งของ
ที�หล่นหายเช่นเดียวกนั บังเอญิเขาได้มาพบทา่นอาอชีะห์นอนอยู่จึง
หยุดอูฐ แล้วเชิญให้ทา่นขึ นบนหลังอูฐ ตัวเขาเองจูงอูฐเดินไปจนทนั
กองทพัที�ล่วงหน้าไปก่อน เมื�อกลับมาถึงบ้าน ทา่นอาอชีะห์กล็้มป่วยลง 
ข้างฝ่าย อบัดุลลอฮฺ บุตรอุบยัย ์ หัวหน้าพวกมุนาฟิก เมื�อได้รู้เรื�องนี 
เข้ากร็ู้สกึดีใจ เหน็เป็นโอกาสเหมาะในอนัที�จะก่อความยุ่งยากให้
เกดิขึ นแก่ร่อซูลy จึงได้เสกสรรปั นเรื�องขึ นให้ร้ายทา่นอาอชีะห์ว่า ทาํ
มิดีมิร้ายกบัศอ๊ฟวาน เขาพยายามแพร่ข่าวนี ให้กระจายกว้างขวาง
ออกไปจนกระทั�งทา่นร่อซูล y เกดิความสงสัย เชื�อครึ�งไม่เชื�อครึ�ง 
ส่วนทา่นอาอชีะห์มัวแต่นอนป่วยอยู่มิได้รู้เรื�องข่าวร้ายนี เลย เพิ�งมารู้
เอาตอนหลังอาการป่วยกย็ิ�งทรุดหนักลง เพราะความเสียใจในข่าวร้าย
นั น เดือนหนึ�งผ่านไปอาการป่วยกย็ังไม่ดีขึ น จึงได้ขออนุญาตต่อทา่น
รอซูล y ไปพักรักษาตัวอยู่ที�บ้านบิดา ทา่นรอซูล y กไ็ด้อนุญาต 

 นับตั งแต่มีข่าวอนัชั�วร้ายแพร่กระจายออกมาทา่นรอซูล y 
ไม่มีความสุขสบายเลย รู้สึกกลัดกลุ้มกระวนกระวายใจเป็นกาํลัง นึก
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คิดไปต่าง ๆ นานา ตลอดระยะเวลาที�ทา่นอาอชีะห์นอนป่วยอยู่กไ็ม่
ค่อยได้เข้าไปดูแลรักษาพยาบาล นาน ๆ จะเข้าไปถามอาการสกัครั งว่า
เป็นอย่างไรบ้าง ? แต่เมื�อทา่นอาอชีะห์ได้ออกจากบ้านไปรักษาตัวอยู่ที�
บ้านบิดาแล้ว ทา่นจึงได้เรียกสาวใช้มาสอบถามถึงเรื�องที�เขาลือกนันั น 
สาวใช้ผู้นั นกบ็อกว่าข่าวนั นเป็นเทจ็ รับรองและยืนยันในความบริสทุธิ?
ของนายสาวอย่างแขง็แรง ต่อจากนั นทา่นกไ็ด้ไปพบภริยาถามถึงเรื�อง
ที�เขาลือกนัพร้อมพูดว่า ถ้าเป็นจริงตามข่าวลือนั น กใ็ห้วิงวอนขอ
ประทานอภัยจากอลัลอฮเฺสียและกลับตัวเสีย ทา่นอาอชีะห์ได้แต่
ร้องไห้ไม่สามารถที�จะชี แจงอย่างไรได้ ภายในหัวอกมันเตม็ไปด้วย
ความเศร้าโศกเสยีใจ ทา่นรอซูล y เพียรไปพบถามไถ่อยู่หลายครั ง 
จนกระทั�ง อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงรับรองความบริสทุธิ?
ของทา่นอาอชีะห์โดยโองการที�ว่า 

 

 

 

ความว่า “แท้จริงพวกที�นาํเอาความเทจ็มาเสกสรรปั นขึ น (เพื�อที�จะ
ทาํลายเกียรติของทา่นอาอชีะห์) นั นเป็นชนกลุ่มน้อยใน
พวกสเูจ้า สเูจ้าทั งหลายอย่าเข้าใจว่าความเทจ็ (ที�พวกนั น
เสกสรรขึ นนั น) เป็นผลร้ายแก่สเูจ้า หากแต่มันกลับเป็น
ผลดีแก่พวกสเูจ้าทั งหลาย สาํหรับทุกคนจากพวกเขา (พวก
อนัธพาล) มีส่วนที�จะได้รับ (ตามโทสานุโทษ) และผู้ที�ครอง
ความเป็นใหญ่ (ผู้เป็นหัวโจกในเหล่าอนัธพาล) ในพวกนั น
สาํหรับเขามีทณัฑกรรมอย่างยิ�งใหญ่ (คอยอยู่แล้ว)” 
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 เมื�ออลัลอฮ ฺ ซุบนะฮูวะตะอาลา ได้ทรงกรุณาประทานโองการ
ลงมาเพื�อรับรองความบริสทุธิ?ของทา่นอาอชีะห์เช่นนั น ความโศกเศร้า
กลัดกลุ้มกห็ายไป ความปลื มปิติอุบัติขึ นมา ทา่นรอซูล y จึงได้นาํ
ข่าวดีนี ไปบอกกบัภริยาที�รักของทา่น เมื�อได้รับข่าวดีจากทา่นรอซูล y 
ความเศร้าสลดความเสียใจอย่างสุดซึ�งที�ได้บีบเค้นนํ าตาออกมาเสยี
มากต่อมากจนไม่มีจะออกต่อไปอกี เพราะการร้องไห้ครํ�าครวญมา
ตลอดระยะเวลา ทั งกลางวันกลางคืนแทบว่าชีวิตจะออกจากร่างก็
หายไปเป็นปลิดทิ ง 

 เมฆหมอกแห่งความเศร้าสลดที�ได้ปกคลุมสังคมมุสลิม 
ก่อให้เกดิบรรยากาศมืดครึ มแต่ละคนมีสหีน้าหม่นหมอง จิตใจเหี�ยว
แห้งชั�วระยะเวลาหลายวันนั นได้สลายตัวไปแล้ว ท้องฟ้าเปิดสว่าง
บรรยากาศที�ขุ่นมัวกก็ลับสดใสร่าเริง 

2. ศึกค็อนดั?ก (สนามเพลาะ)  

หรืออกีชื�อหนึ�งว่า “ศึกพันธมิตร”ทั งนี กเ็พราะว่าพวกอาหรับ
มุชริกนี ชาวมักกะฮสฺมทบกบัพวกยะฮูดีชาวอลั-มะดีนะห์ ยาตรา
กองทพัผสมอนัมีจาํนวนถึงหมื�นคนซึ�งมี อบูซุฟยาน บุตรฮรับ เป็น
นายทพั เข้าโอบล้อมพระนครอลั-มะดีนะห์ เพื�อยกมาทาํลายพวก
มุสลิม 

ฝ่ายทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องนี เข้า กส็ั�งให้ขุดสนามเพลาะ
รอบนคร อลั-มะดีนะห์เพื�อป้องกนัการจู่โจมของข้าศึก ซึ�งมีจาํนวน
มากมาย ถ้าปล่อยให้ข้าศึกเข้าเมืองได้กห็มายถึงกาลอวสานของบรรดา
มุสลิม 

เมื�อกองทพัข้าศึกยกมาถึงกเ็ข้าโอบล้อมเมืองนั นไว้โดยรอบ 
แต่ไม่กล้าจู่โจมเข้าตีโดยทนัท ี เพราะฝ่ายมุสลิมได้เตรียมพร้อมที�จะรับ
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การรุกราน ต่างฝ่ายต่างกค็ุมเชิงกนัอยู่เช่นนั น เป็นเวลาถึง 15 วัน ก็
เกดิการแตกแยกกนัขึ นในหมู่ข้าศึก สาเหตุที�เกดิการแตกแยกขึ นนั นก็
คือ มีบุคคลสาํคัญคนหนึ�งซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของพวกยะฮูดีและชาว
อาหรับมักกะฮ ฺ บุคคลผู้นี มีนามว่า นุไอมฺ บุตรมศัอูด เขาผู้นี ได้แอบ
เข้ารับนับถือศาสนาอสิลามอย่างเงียบๆ ไม่มีใครรู้ เขาผู้นี ได้ดาํเนิน
นโยบายอย่างแยบคายลึกซึ งที�สดุ จนสามารถทาํให้พันธมิตรระหว่าง
ชาวอาหรับกบัพวกยะฮูดีแตกสลายลงได้อย่างง่ายดาย โดยทา่นได้ไป
สนทนากบัประมุขฝ่ายพวกยะฮูดี ทา่นบอกพวกนั นว่า “บัดนี พวก
อาหรับชาวมักกะฮ ฺ ได้พากนักลับใจใหม่แล้ว คือเขาจะไม่ยอมสู้รบกบั
พวกมุสลิม ตามที�ได้ตกลงกบัพวกทา่นมา ขณะนี พวกเขาเพียงแต่รอ
เวลาให้การสู้รบเกดิขึ น แล้วพวกเขากจ็ะแยกตัวออกเดินทางกลับ
บ้านเมืองของเขา ทิ งพวกทา่นไว้ให้ทาํการสู้รบแต่ฝ่ายเดียว เรื�องนี เป็น
ความจริงในขณะที�พวกหัวหน้าเข้าประชุมตกลงหารือกนั ฉันอยู่ในที�
ประชุมนั นด้วย ฉันอยากจะรู้นักว่าเหตุไฉนพวกทา่นจึงได้ไปร่วมมือกบั
ชาวอาหรับพวกนั น เพื�อที�จะทาํลายมุฮัมมัด พวกทา่นกอ็ยู่ในอลั-มะดี
นะห์ ทาํไมพวกทา่นจะทาํศึกกบัมุฮัมมัดเสียเองไม่ได้หรือ ? ฉันเหน็ว่า
ทางที�ดีที�สดุพวกทา่นควรจะรีบแยกตัวออกเสยีก่อนปล่อยพวกนั น ไว้
แต่ลาํพังจึงจะสาสมกบัที�พวกเขาคิดหักหลังพวกทา่น” 

เมื�อเขาได้ทาํการปั�นหัวพวกยะฮูดีเป็นผลสาํเรจ็แล้ว เขากไ็ป
ปั�นหัวพวกอาหรับมักกะฮอกี โดยเขาได้บอกกบัผู้เป็นประมุขของพวก
กุเรช รวมทั งประมุขของอาหรับเผ่าอื�น ๆว่า “พวกทา่นรู้ไหมว่าขณะนี  
พวกยะฮูดีซึ�งเป็นพันธมิตรของพวกทา่นครั งนี  เขากล่าวว่าเขาได้สงัเกต
การกระทาํอนัเป็นสิ�งแสดงความไม่บริสุทธิ? จากพวกท่านหลายอย่าง
หลายประการ บัดนี พวกเขาได้กลับใจแล้ว จะไม่ร่วมรบกบัพวกทา่น



 92 

ต่อไป โดยที�พวกเขาเกรงว่าพวกทา่นจะหักหลัง แล้วปล่อยให้พวกเขา
สู้รบไปแต่ลาํพังฝ่ายเดียว” 

เมื�ออบูซุฟยานได้รับข่าวนี  กร็ู้สกึเดือดดาลสดุขีด เพื�อพิสจูน์
ข้อเทจ็จริง เขาได้ส่งคนสนิทไปหาประมุขฝ่ายยะฮูดีบอกว่าพรุ่งนี  (วัน
เสาร์) เราจะยกทพัเข้าโจมตี ขอให้ทา่นเตรียมตัว” ฝ่ายแม่ทพัยะฮูดีก็
บอกกบัผู้ที�ไปส่งข่าวว่า “พรุ่งนี เป็นวันเสาร์พวกเขาจะไม่ทาํศึกในวัน
เสาร์” เมื�อคนที�ส่งไปติดต่อกลับมาบอกเช่นนั น อบูซุฟยานกเ็ชื�อแน่ว่า 
เรื�องที�นุไอมมฺาบอกนั นเป็นความจริง เขาไม่รอต่อว่าต่อขานอะไรอกี
ต่อไปแล้วรีบยกทพัเดินทางกลับทนัท ี แต่ก่อนที�กองทพัฝ่ายมุชริกนีจะ
แยกกลับไปนั น ได้เกดิมหาวาตภัยขึ นอย่างรุนแรงที�สุด ผสมด้วย
แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงได้ทาํลายชีวิต และทรัพย์สินของกองทพั
พันธมิตรอย่างย่อยยับ พอรุ่งขึ นพวกมุชริกนีกพ็ากนัเดินทางกลับด้วย
ความบอบชํ า 

3. จดัการกบัพวกยะฮูดีเผ่าบะนูกูรอ๊ยเซาะห ์ 

เมื�อได้ปรากฏว่าพวกยะฮูดีเผ่าบะนูกุร๊อยเซาห์ได้ทาํการทรยศ
หักหลัง ทาํลายสญัญาสนัติภาพที�ได้ทาํกบัฝ่ายมุสลิม ด้วยการร่วมมือ
กบัชาวอาหรับมักกะฮยาตราทพัมาเพื�อบดขยี พวกมุสลิม ตาม
เหตุการณ์ที�เหล่ามาแล้วนั น ทา่นรอซูล y กห็ันมาคิดบัญชีกบัยะฮูดี
พวกนี โดยส่งทหารจาํนวนสามพันคนไปล้อมหมู่บ้านพวกนั น การปิด
ล้อมได้ดาํเนินไปเป็นเวลา 25 วัน ฝ่ายที�ถูกล้อมจึงจาํนนยอมมอบตัว
กบัฝ่ายมุสลิม 

ทา่นแม่ทพัสั�งให้คุมตัวบุคคลเหล่านั น มาทาํการสอบสวนแล้ว
กจ็ัดการลงโทษอย่างหนัก ในฐานที�พยายามทาํการก่อกวนไม่รู้จักหยุด
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หย่อนทั งๆ ที�ได้ให้อภัยมาแล้วหลายครั ง และเพื�อมิให้เป็นแบบอย่าง
กบัคนอื�นต่อไป 

 

4. ยกเลิกระบบลูกเลี( ยง  

ประเพณีของชาวอาหรับสมัยนั นมีอกีกรณีหนึ�ง ที�อิสลาม
บัญญัติให้ยกเลิกนั�นคือ การยกฐานะบุตรบุญธรรมขึ นเป็นบุตรแท้ 
ด้วยการยอมให้ใช้นามสกุลของตน และมีสทิธิ?ต่าง ๆ เช่นเดียวกบับุตร
ของตัวเอง 

ทา่นรอซูล y ได้เดก็ชายมาคนหนึ�ง ชื�อ ซยัดฺ บุตรของฮาริ
ซะห ์ บิดาของเดก็ได้นาํมาให้เป็นบุตรบุญธรรม ทา่นกใ็ห้เรียกเดก็นั น
ว่า ไซด บิน มุฮัมมัด แทนชื�อเดิมที�เรียกกนัว่า ไซด บินฮาริซะห์ 

ต่อมาปีที�ห้านี  อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้สั�งให้
ยกเลิกประเพณีดังกล่าว ห้ามมิให้นาํมาใช้ในศาสนาอสิลาม โดย
โองการที�ว่า 

 

 

ความว่า “มุฮัมมัดไม่ใช่บิดาของคนใดคนหนึ�งในบรรดาของพวกสเูจ้า 
หากแต่เป็นทูตของ อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเป็น
อนัดับสดุท้ายในบรรดานบี และอลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา เป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ�งอย่าง”  

ทั งนี เพราะว่า อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรู้ดีว่าเรื�อง
บุตรบุญธรรมดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกดิความยุ่งยากขึ นหลายอย่าง
หลายประการ จึงได้สั�งให้ยกเลิกเสีย  
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ดังนั น ซัยด บินมุฮัมมัด จึงต้องกลับเปลี�ยนไปใช้ ซัยด ฺบินฮาริ
ซะห์ อย่างเดิม 

5. การปกปิดร่างกายของสตรี  

หญิงอาหรับในสมัยก่อนอิสลาม นิยมการนุ่งน้อยห่มน้อย เพื�อ
อวดอวัยวะบางส่วนตลอดจนเครื�องอาภรณ์ต่าง ๆ ครั นมาในปีที� 5 นี  
อสิลามจึงได้บัญญัติให้สตรีปกปิดร่างกายให้มิดชิด ยกเว้นใบหน้ากบั
ฝ่ามือเมื�อจะออกนอกบ้าน 

และการบัญญัติห้ามมิให้สตรีอยู่แต่ลาํพังกบัผู้ชาย (ที�อนุมัติให้
ทาํการสมรสกนัได้สองต่อสอง) โดยให้มีบุคคลที�สามร่วมอยู่ด้วย 

ทั งนี เพื�อที�จะรักษาศีลธรรม และมนุษยธรรมให้ดาํรงอยู่เป็น
การป้องกนัมิให้สภาพแห่งความเป็นมนุษย์ต้องเปลี�ยนแปลงเป็นอย่าง
อื�นไป 

6. อลั-ฮจัย ์ 

ในปีที� 5 นี ได้บัญญัติให้มุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาย-หญิง ที�
บรรลุนิติภาวะแล้ว ทาํการประกอบพิธอีลั-ฮัจย์ ณ พระมหานครมัก
กะฮ ฺอย่างน้อยครั งหนึ�งในชีวิต  

 

ปีที*หก 

ในปีนี มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ นดังต่อไปนี   

1. ชนเผ่าบะนยีละฮฺยาน  
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ชนเผ่านี ได้ทาํสญัญาสนัติภาพกบัฝ่ายมุสลิมีน (ทา่นรอซูลุลลอ
ฮ ฺy) จึงได้จัดส่งอาซิม บุตรอาบิต พร้อมกบัพรรคพวกรวม 10 คนไป
สอนศาสนาอสิลามแก่ชนเผ่านี  แต่เขาเหล่านั นได้สังหารเสยี 8 คน 
เหลืออกี 2 คน ขายให้กบัพวกมักกะฮ ฺ บุคคลทั งสองกถ็ูกพวกมักกะฮฺ
ฆ่าเสยีอกี 

เมื�อชนเผ่านะบีละฮยฺาน ได้ปฏบิัติการรุนแรงแก่ฝ่ายมุสลิม
เช่นนั น ทา่นรอซูล y จึงยาตรากองทพัทหารม้าจาํนวน 200 คน ไปยัง
หมู่บ้านของชนเผ่านี  แต่พวกนี กลัวความผิดจึงได้รีบพากนัหนีไป
เสยีก่อน ที�กองทพัฝ่ายมุสลิมจะเดินทางไปถึง 

2. ศึกอลั-ครอ๊บะห ์ 

ทา่นรอซูล y ได้ให้ความช่วยเหลือกบัพวกอาหรับพวกหนึ�ง 
ซึ�งมีอุยัยนะห์ บุตรริซาน เป็นหัวหน้า ซึ�งขาดแคลนสถานที�เลี ยงสัตว์ 
(ทั งที�คนพวกนี ยังมิได้รับนับถือศาสนาอสิลาม) โดยได้มอบที�ดินแห่ง
หนึ�ง ซึ�งอุดมสมบูรณ์ให้แก่อาหรับพวกนี  อนัเป็นที�ดินติดต่อกบัป่า
หญ้าที�ทา่นได้มอบให้บุตรชายของทา่น อบูซัรรนฺาํฝูงอูฐของทา่นไป
เลี ยง ต่อมาชาวอาหรับนี กลับคิดทรยศแล้วต้อนอูฐเอาไปทั งหมด ทา่น
จึงยกกองทพัไปปราบอาหรับพวกนี ทั งสองได้ต่อสู้กนัอยู่พักหนึ�ง กพ็า
กนัหนีเตลิดไปหมด 

3. ขอ้ตกลงยุติการสูร้บ  

ในปีที�เจด็นี  ทา่นรอซูล y ได้เรียกบุคคลสาํคัญ ๆ ในบรรดา
สาวกมาประชุม แล้วแจ้งให้ราบว่า ทา่นมีความประสงค์ในอนัที�จะไป
เยือนบัยตุลลอฮ (อลั-กะบะฮ) สกัครั งหนึ�ง หลังจากที�ได้จากมาเป็น
เวลานาน บรรดาสาวกเหล่านั นกเ็หน็ชอบด้วย เมื�อได้ตกลงกนัเช่นนั น
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แล้วกจ็ัดแจงตระเตรียมรวบรวมกาํลังพลได้ทั งหมด เป็นจาํนวนหนึ�ง
พันห้าร้อยคน รวมทั งพวกมุฮาญิรีนและพวกอนัซอร จัดเป็นกองทพั
ปลอดอาวุธ เดินทางมุ่งสู่นครมักกะฮ ฺพอมาถึงตาํบลฮุดัยบิยะห์ ซึ�งอยู่
ห่างจากตัวเมืองเพียงเลก็น้อย กห็ยุดพักที�นั นแล้วได้ให้ คิรอช บุตรอุ
มยัยะห ์ อลั-กุซารีย ์ เป็นทูตไปแจ้งให้หัวหน้ากุเรชทราบว่า ที�ทา่นยก
กองทพัมาครั งนี เป็นกองทพัปลอดอาวุธ เพื�อที�จะเข้ามาเยือนบัย
ตุลลอฮ มิได้มาเพื�อที�จะรบราฆ่าฟันกนั แต่พวกกุเรชกลับฆ่าอูฐของ
ทา่นที�มอบให้คิรอชเป็นพาหนะเสยี กบัจะฆ่าผู้เป็นทูตเสียด้วยแต่มีคน
ห้ามไว้ เพราะเกรงจะเกดิการรบราฆ่าฟันกนัขึ น พวกข้าศึกยอมปล่อย
ตัวทูตให้กลับมาแจ้งแก่ทา่นรอซูล y ทา่นจึงได้ส่งบุคคลสาํคัญอกีคน
หนึ�ง คือ ท่านอุสมานบุตรอฟัฟาน ไปทาํการเจรจากบัฝ่าย กุเรช พวก
ข้าศึกกจ็ับอุสมานคุมขังไว้อีก แล้วส่งคนมาแจ้งว่าทา่นอุสมานได้ถูกฆ่า
เสยีแล้ว กบัได้ส่งทูตมายังท่านรอซูล y ห้ามมิให้กองทพัมุสลิมีนเดิน
ทางเข้าสู่มักกะฮ ฺ

เมื�อพวกมุชริกได้ ปฏบิัติการอย่างรุนแรงป่าเถื�อนเช่นนั น ทา่น
รอซูลุลลอฮ ฺ y กไ็ด้เรียกแม่ทพันายกองประชุมสั�งให้เตรียมพร้อม 
เพื�อที�จะยกทพัเข้าโจมตีทั ง ๆ ที�ปราศจากอาวุธ เพื�อตอบโต้การ
ปฏบิัติการอย่างเลวร้ายของข้าศึก ขอร้องให้ทุกคนสู้ตายไม่ให้ผู้ใดหนี
เอาตัวรอดเลยแม้แต่คนเดียวทุกคนยินดีสละชีวิตและเลือดเนื อเพื�อสู้
ตาย 

เมื�อหารือตกลงกนัเป็นที�เรียบร้อยแล้ว มีบุคคลผู้หนึ�งชื�อ 
ญัดด ฺ บุตรไกซ อลั-อนัซอรีย์ เลด็ลอดเข้าไปในมักกะฮไฺด้แพร่ข่าว
เช่นนี เข้ากพ็ากนัตกใจจึงได้จัดการส่งทูตคณะหนึ�งมายังท่านรอซูล y 
เพื�อมาเจรจาขอยุติการสู้รบโดยมีเงื�อนไขดังต่อไปนี  
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1. ให้ยุติการสู้รบต่อไปเป็นเวลา 10 ปี  
2. ให้ทุกคนในทั งสองฝ่ายมีเสรีภาพที�จะติดต่อไปมาหาสู่กนั

ได้ 
3. ในปีนี ให้กองทพัมุสลิมีน รวมทั งทา่นรอซูล y ด้วยยก

ทพักลับไปอลั-มะดีนะห์ก่อน เอาไว้เป็นปีหน้าจึงจะยอม
ให้เข้าสู่มักกะฮ ฺ

4. ในปีนี ถ้ามีมุสลิมคนใดเดินทางเข้าสู่มักกะฮกฺไ็ม่ยอมให้
กลับไปสู่อลั-มะดีนะห์ 

5. ถ้ามีพวกกุเรชคนใดได้เดินทางไปยังพวกมุสลิมีน ทางฝ่าย
มุสลิมีนต้องปล่อยให้เขากลับได้ในเมื�อเขาประสงค์จะ
กลับ 

คณะทูตของฝ่ายข้าศึกได้พูดกบัทา่นรอซูล y ตอนหนึ�งว่า 
“ข้าแต่ทา่นมุฮัมมัด ข่าวลือที�ว่าทา่นอุสมานถูกพวกเราฆ่านั นเป็นข่าว
เทจ็ที�พวกโง่เขลาในพวกเรามันเสกสรรขึ นเพื�อที�จะสร้างสถานะการณ์ 
ความจริงอุสมานยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ทา่นส่งตัวพวกเราที�ทา่นได้จับไว้
เป็นเชลยกลับมาให้พวกเราทั งหมด” ทา่นรอซูล y กต็อบว่า “ เราจะ
ไม่ส่งตัวบุคคลเหล่านั นให้แก่พวกทา่นจนกว่าทา่นจะส่งคนของเราที�
พวกทา่นจับไว้มาให้แก่เราก่อน” 

พวกมุชริก กย็ินยอมส่งอุสมานกบัคนอื�น ๆ รวม 10 คนให้กบั
ทา่นรอซูล 

ข้อตกลงครั งนี  บรรดาสาวกพากนัรู้สกึไม่พอใจอย่างมาก 
เพราะเหน็กนัว่าข้อตกลงนี ฝ่ายตนเสียเปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างข้อที�ถูกห้ามมิให้ทาํการฏอวาฟ (เวียนรอบ) บัยตุลลอฮ เพราะ
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เป็นวัตถุประสงค์ในการที�พากนัเดินทางมาครั นนี  แต่กต็้องจาํใจ
ยอมรับไม่มีใครที�จะกล้าทดัทานทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy 

ในที�สดุ เมื�อได้ตกลงกนัเป็นที�เรียบร้อยแล้วกองทพัฝ่ายมุสลิ
มีนกย็กกลับ ในระหว่างที�เดินทางกลับนี  อัลลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
ได้ทรงประทานโองการของพระองค์คือ ซูเราะหต์ุล้ฟัตฮฺ โดยแจ้งแก่
ทา่นรอซูล ของพระองค์พร้อมทั งบรรดามุสลิมีนให้รู้ว่า วาระแห่งการ
เปิดนครมักกะฮ ฺจะมาถึงในอนาคตอนัใกล้นี แล้ว ทุกคนต่างดีใจปลาบ
ปลื มเป็นอย่างยิ�ง ต่างใฝ่ฝันในอนัที�จะได้กลับเข้าสู่บ้านเกดิเมืองนอน 
ได้เยี�ยมเยียนได้พบปะญาติมิตร 

ปีที*เจ็ด 

ในปีนี มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ นดังนี  

1. ยะฮูดเผ่าบนนีะดีร  

กรณีคอ็นดัก พวกยะฮูดีเผ่าบะนีนะดีรนี  เป็นตัวการปลุกปั�น
และชักชวนประชาชนชาวมักกะฮ ฺ ให้ร่วมมือร่วมใจกนัสมทบกาํลังยก
ทพัยาตรามาล้อมนครอลั-มะดีนะห์ ดังเหตุการณ์ที�ได้เกิดขึ นในปีที�ห้า 
ตามที�ได้เล่ามาแล้ว 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้นาํทพักลับจากนครมักกะฮแฺล้ว จึงส่ง
กองทพัไปยังเมืองคอ็ยบัรเพื�อปราบปรามชนเผ่านี  เพื�อป้องกนัมิให้ทาํ
การก่อกวนขึ นอกี 

เมื�อทพัมุสลิมีนเดินทางไปถึงคอ็ยบัร กไ็ด้กระจายกาํลังเข้า
โอบล้อมเมืองนั นไว้ทุกด้าน เพื�อตัดมิให้ติดต่อกบัโลกภายนอกได้ บีบ
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บังคับประชาชนในเมืองนั นให้ยอมจาํนน การปิดล้อมได้ดาํเนินไปเป็น
เวลา 6 วัน พวกยะฮูดีเผ่าบนีนะดีรจึงยอมจาํนน 

2. ยะฮูดเผ่าอื*น ๆ 

หลังจากปราบปรามพวกยะฮูดเผ่าบนีนะดีรแล้ว ทา่นรอซูล 
y กไ็ด้เรียกร้องพวกยะฮูดเผ่าฟะดัก ให้ยินยอมอ่อนน้อม มิให้
กอ่กวนบ่อนทาํลายพวกนั นกย็ินยอม โดยขอร้องมิให้ทาํลายชีวิตและ
ทรัพย์สนิ ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy กย็ินยอมตามเงื�อนไข 

 ฝ่ายยะฮูดตัยมาอ ได้ทราบเรื�องของพวกยะฮูดฟะดัก กเ็ข้า
มอบตัวกบัทา่นรอซูล y แต่โดยดี พร้อมกบัขอร้องมิให้ลงโทษอย่าง
หนึ�งอย่างใด ทา่นรอซูล y กย็ินยอมตามที�ขอร้องมา  

 ต่อมาจากนั นทา่นรอซูล y กเ็รียกร้องให้พวกยะฮูด ที�อาศัย
อยู่ตามท้องทุง่ในตาํบลต่าง ๆ เข้ามอบตัว แต่ยะฮูดีพวกนั น ขัดขืนไม่
ยอมอ่อนน้อม กลับต่อสู้ยกพวกเข้ามาต่อสู้กบัพวกมุสลิมการรบพุ่งจึง
เกดิขึ น ในที�สดุพวกยะฮูดีเหล่านั นกป็ระสบความปราชัย แตกหนีไป
หมด 

3. อุมเราะฮฺกอฎออฺ 

เมื�อได้จัดการปราบปรามพวกยะฮูดี เผ่าต่าง ๆ ที�คอยรังควาน
ก่อกวนเสรจ็สิ นแล้ว ภาระในการต่อสู้ปราบปรามผู้รุกราน กค็่อยเบา
บางลงบ้าง ทางฝ่ายนครมักกะฮกฺอ็่อนกาํลังลงไม่คิดที�จะยกพวกมา
ก่อนกวนอกีต่อไป ดังนั นพอถึงเดือนซุลกอดะ๊ห์ ทา่นรอซูล y กเ็รียก
ประชุมบรรดาศ่อฮาบะ (สาวก) แจ้งให้ทราบว่า ทา่นมีความประสงค์ที�
จะออกเดินทางไปยังนครมักกะฮ ฺ เพื�อทาํอุมเราะห์ (พิธีการอย่างหนึ�ง
ในบรรดาพิธกีารประกอบพิธฮีัจย์) ถ้าใครจะสมัครใจร่วมเดินทางไป
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ด้วยกใ็ห้เตรียมตัว พร้อมกบัสั�งว่าให้ทุกคนนาํอาวุธพร้อมทั งเครื�อง
สนามไปด้วย โดยเกรงว่าพวกมุชริกจะละเมิดข้อตกลงสงบศึกฮุดัยบี
ยะห์ เมื�อไปถึงแล้วกจ็ะถูกขัดขวาง 

 พอถึงเวลาที�ได้กาํหนดไว้ กองทพัมุสลิมีนกเ็คลื�อนกระบวน
ออกจากนครอลั-มะดีนะห์ เดินทางมุ่งสู่นครมักกะฮ ฺ เดินทางมาถึง
ตาํบลหนึ�งก่อนที�จะเข้าสู่ตัวเมือง พวกกุเรชได้ข่าวการมาของพวก
มุสลิม กต็กใจและเข้าใจว่า ทา่นรอซูล y ได้ยกกองทพัมาเพื�อที�จะบด
ขยี พวกตน จึงได้คัดเลือกชายหนุ่มฉกรรจ์พวกหนึ�ง แต่งตั งให้เป็นทูต
ส่งไปเจรจากบัทา่นรอซูล y เมื�อทูตคณะนั นเดินทางมาถึงกแ็จ้งแก่
ทา่นรอซูล y ว่า ”ข้าแต่ทา่นมุฮัมหมัดทา่นยกทพัมาครั งนี  ทา่น
ปรารถนาที�จะทาํอะไรกบัพวกเราอกี พวกเราได้พยายามรักษาข้อตกลง
สงบศึกฮุดัยบียะห์อย่างเคร่งครัด พวกเรามิได้ละเมิดข้อตกลงเหล่านั น
แม้แต่น้อย ขอรับรองว่าพวกเราจะไม่ปฏบิัติกจิการใด ๆ อนัเป็นการ
ก่อกวน หรือละเมิดข้อตกลงสงบศึกที�ได้ทาํกนัไว้อย่างเดด็ขาด” 

 ทา่นรอซูล y กต็อบพวกนั นว่า “ที�เรามาครั งนี มิได้มา 
เพื�อที�จะทาํการสู้รบกบัพวกทา่นเรามาเพื�อประกอบพิธอีมุเราะห์ ตาม
ข้อสญัญาสงบศึกดังกล่าว “เมื�อพวกกุเรชได้รู้ความประสงค์ของทา่นรอ
ซูล y เช่นนั น กป็ล่อยให้กองทพัมุสลิมีนยาตราเข้าสู่นครมักกะฮแฺต่
โดยดี ข้างฝ่ายพวกมุชริกที�ไม่ปรารถนา ที�จะได้เหน็พวกมุสลิมทาํ
การฏอวาฟ (พิธเีดิบรอบอลั-กะบะห์) กห็ลบไปอยู่ที�อื�นเสยีชั�วคราว 
ปล่อยให้พวกมุสลิมีนประกอบพิธอีุมเราะห์ตามสบาย โดยปราศจาก
การขัดขวาง 

 4. ทา่นรอซูล y ถูกวางยา เมื�อเสรจ็ศึกคอ๊ยบั�รแล้ว กม็ีหญิง
ยะฮูดียะห์คนหนึ�ง นาํขาแพะย่างมาให้แก่ทา่นรอซูล y ทา่นก็
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รับประทานเนื อแพะนั น พอหยิบเนื อแพะเข้าปาก กร็ู้สกึทนัทวี่าเนื อนั น
มียาพิษ ทา่นจึงคายออกมา ส่วนสาวกอกีคนหนึ�งซึ�งรับประทานเนื อนั น
เข้าไป กถ็ึงแต่ความตายทนัท ี

 ทา่นรอซูล y จึงสั�งให้นาํตัวหญิงผู้นั นมาสอบสวน นางกใ็ห้
การว่า “ที�นางทาํไปเช่นนั นกเ็พื�อจะพิสจูน์ความจริงว่า เขาเป็นนบีจริง 
แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นนบีจริง เขาจะต้องตายด้วยยาพิษนั น พวกเรากส็ิ น
ห่วงในเรื�องของเขาต่อไป” 

5. บญัญตัิหา้ม 

ในปีนี  ทา่นรอซูล y ได้ออกคาํสั�งห้ามสองอย่างคือ 1. ห้ามมิ
ให้ทาํการสมรสเฉพาะกาล กบั 2. ห้ามมิให้บริโภคลาบ้าน (คือลาที�
เลี ยงและฝึกไว้เพื�อใช้งาน ไม่ใช่ลาป่า)  

6. เขา้รบัอิสลาม 

บุคคลสาํคัญที�เข้ารับนับถืออสิลามในปีที�เจด็ มีบุคคลสาํคัญ
ทางฝ่ายกุเรช เข้ารับนับถืออสิลาม 3 ทา่นคือ  คอลดิ บุตร อัล-
วะลดี, อัมร บุตร อัล-อ๊าส และ อุสมาน บุตร อะบีฎ็อลฮะห ์ทั งสาม
ทา่นนี เป็นนายทพัผู้ยิ�งใหญ่แห่งกองทพักุเรช 

7. ศึกเบด็เตล็ด  

ชนเผ่าบนีมุรเราะห์ ได้ยกพวกมาโจมตีพวกมุสลิมีน ทา่นรอ
ซูล y จึงส่งกองทหารไปปราบปราม ในที�สดุข้าศึกพวกนั นกแ็ตกพ่าย
ไป 
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ปีที*แปด 

เหตุการณ์ที�เกดิขึ นในปีที�แปด มีดังนี  

1. ศึกมุอฺตะ๊ห ์ 

มุอตฺะ๊ห์เป็นจังหวัดหนึ�งในประเทศชาม (ซีเรีย) ทา่นรอซูล y 
ได้ใช้ให้ฮาริสบุตรอุไมร นาํจดหมายไปให้เจ้าเมืองบุศ๊รอ ผู้นาํจดหมาย
ได้เดินทางไปถึงเมืองมุอตฺะ๊ห์ กพ็บชายคนหนึ�งชื�อ ชะเราะห์บิOล เมื�อ
ชายคนนั นได้ไต่ถามได้ความว่า ฮาริสเป็นคนของทา่นรอซูล y เขาก็
สงัหารฮาริสเสยี ทา่นรอซูล y ทราบข่าวนี เข้ากเ็ตรียมส่งกองทพัซึ�งมี
กาํลังพลรบถึงสามพันคนไปยังมุอตะ๊ห์ เพื�อปราบปรามผู้รุกรานโดย
ออกคาํสั�งห้ามมิให้ปฏบิัติการดังต่อไปนี  

1) ห้ามมิให้ข่มเหงหรือทาํร้ายพวกนักบุญ 
2) ห้ามมิให้ฆ่า ผู้หญิง เดก็ และคนชรา 
3) ห้ามมิให้ตัดหรือทาํลายต้นไม้ 
4) ห้ามมิให้ทาํลายอาคารต่าง ๆ 

เมื�อกองทพัมุสลิมีนเดินทางไปถึงเมืองมุอตะ๊ห์กไ็ด้พบกบั
กองทพัชาวโรมัน เป็นกองทพัที�ใหญ่ที�สดุ มีกาํลังเหนือกว่ากองทพั
มุสลิม ที�เตรียมพร้อมล่วงหน้าคอยอยู่แล้ว กองทพัทั งสองฝ่ายกเ็ข้า
ประจัญบานกนั กองทพัมุสลิมมี ท่านไซด บุตรฮาริซะห ์ เป็นผู้นาํ 
ขณะที�กองทพัทั งสองฝ่ายทาํการสู้รบกนัอยู่นั น นายทพัฝ่ายกองทพั
มุสลิมีนถูกฆ่า ท่านญะฟัร บุตรอบูฏอลิบ จึงคว้าธงนาํกองทพัตลุย
ข้าศึกต่อไป แต่เขากถ็ูกข้าศึกฟันแขนขวาขาด เขาคว้าธงด้วยมือซ้ายไป
ทาํการสู้รบต่อไป ต่อมากถ็ูกฟันแขนซ้ายขาดไปอกีข้างหนึ�ง แต่กาํลังใจ
เขายังดีนาํพลเข้าต่อสู้อย่างดุเดือดต่อไป ในที�สุดเขากถ็ูกฆ่าลงอกีคน

 103

หนึ�ง ต่อจากนั น คอลิด บุตรอลั-วะลีด กโ็ดดเข้าคว้าธงทาํหน้าที�แทน
นายทพัต่อไป 

กองทพัมุสลิมีน ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพราะมีจาํนวน
น้อยกว่า แต่ทุกคนได้ทาํการต่อสู้อย่างหนักหน่วง ในที�สดุกต็ีข้าศึก
พ่ายฝ่าวงล้อมไปได้ ยังความเสยีหายให้แก่ข้าศึกอย่างมากมาย 

2. เปิดนครมกักะฮฺ  

นับตั งแต่ได้มีการตกลงระงับการสู้รบระหว่างกองทพัมุสลิมีน
กบักองทพักุเรช เหตุการณ์ของทั งสองฝ่ายกส็งบเงียบตลอดมา 
จนกระทั�งถึงปีที�แปด พวกกุเรชได้ก่อเหตุการณ์ร้ายขึ นซึ�งเป็นการ
ทาํลายข้อตกลง  ฮุดัยบียะห์ โดยได้ให้ความช่วยเหลือพวกอาหรับ
ตระกูลบัOกร์ ยกพวกโจมตีพวกมุสลิมีนตระกูลคุซาอะ๊ห์ ในการต่อสู้กนั
ครั งนี  พวกคุซาอะ๊ห์ถูกฆ่ากว่า 20 คน 

เมื�อฝ่ายกุเรชได้ละเมิดข้อตกลงฮุดัยบียะห์เช่นนี  ทา่นรอซูล 
y จึงได้ยาตราทพัซึ�งมีกาํลังพลจาํนวนหนึ�งหมื�นคนออกจากนครอลั-
มะดีนะห์ เดินทางมุ่งสู่นครมักกะฮ ฺ ขณะนั นเป็นเดือนรอมฎอนทุกคน
ยังอยู่ในภาวะการถือศีลอด แต่เมื�อออกเดินทางแล้วทา่นรอซูล y ก็
สั�งให้ทุกคนเลิกถือศีลอด (เป็นบัญญัติผ่อนผันแก่ผู้ที�อยู่ในระหว่าง
เดินทางไม่ต้องถือศีลอด) 

ในระหว่างเดินทางกองทพัมัสลิมได้พบชายคนหนึ�ง คือ อบู
ซุฟยาน ซึ�งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสดุของฝ่ายกุเรช เขาเดินทางเพื�อ
มาสบืความเคลื�อนไหวของฝ่ายมุสลิม อบูซุฟยานผู้นี ได้ก่อความ
เสยีหายให้แก่ฝ่ายมุสลิมมามากต่อมาก ครั งเมื�อเขาได้ถูกทหารนาํตัว
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ไปพบทา่นรอซูล y หลังจากที�ได้สอบปากคาํกนัเรียบร้อยแล้ว เขาก็
ยอมรับนับถือศาสนาอสิลามทา่นรอซูล y กไ็ด้ให้อภัยโทษให้แก่เขา 

เมื�อกองทพัทุสลิมเดินทางไปถึงนครมักกะฮ ฺ ทา่นรอซูล y ก็
ได้แบ่งทพัออกเป็นสองส่วน มอบให้ ท่านคอลดิ บุตรอลั-วะลีด 
นาํเข้าสู่ทางใต้ โดยสั�งกาํชับมิให้ทาํการฆ่าฟัน ถ้าหากไม่มีการขัดขวาง 
แต่เมื�อทา่นคอลิดได้นาํกองทพัเดินทางเข้าสู่มักกะฮ ฺ กไ็ด้รับการ
ขัดขวางจากกองทพัมุชริกนีบางส่วน จึงเกิดการสู่รบจนกระทั�ง ฝ่ายที�
ขัดขวางแตกพ่ายไปแล้ว กองทพัมุสลิมจึงได้เดินทางเข้าสู่มักกะฮไฺด้
ตามความมุ่งหมาย 

ส่วนทา่นรอซูล y ได้นาํทหารอกีครึ�งหนึ�งเดินทางเข้าสู่มัก
กะฮทฺางด้านเหนืออย่างสะดวกไม่มีการขัดขวางอย่างใด 

ก่อนที�จะนาํกองทพัเคลื�อนเข้าสู่มักกะฮ ฺ ทา่นรอซูล y ได้สั�ง
กบัทา่นอบับา๊สว่า “ให้นาํตัวอบูซุฟยานไปอยู่ยังข้างทางที�กระบวนทพั
มุสลิมจะเดินผ่านเข้าไป เพื�อที�จะให้เขาได้เหน็ความเกรียงไกรและ
ความเป็นระเบียบของทหารมุสลิม  

ทุกครั งที�หน่วยทหารทุกเหล่า เดินทางผ่านไปอบูซุฟยานกถ็าม
ทา่นอบับา๊สว่า เป็นกองทพัเผ่าใดจนกระทั�งถึงถึงคราวที�กองทหารพวก
อนัซอร ซึ�งเป็นกองทหารม้าที�ใหญ่ที�สดุอนัมี ซะอฺ บุตรอุบาดะ๊ห ์ เป็น
ผู้ถือธงนาํหน้า เมื�อกองทหารเหล่านี เดินผ่านหน้าอบูซุฟยานไป ผู้ถือ
ธงนาํหน้ากห็ันหน้ามาบอกกับอบูซุฟยานว่า “วันนี เป็นวันแห่งการนอง
เลือด เป็นวันที�อลั-กะอบฺะฮถฺูกเปลื องผ้าคลุมออก” อบูซุฟยานกพ็ูดว่า 
“จงเจริญเถิด หามิได้วันนี ต้องเป็นวันแห่งการพิทกัษ์” 

เมื�อถึงคราวที�กองทพัที�ทา่นรอซูล y เป็นผู้นาํเดินผ่านไปอบู
ซุฟยาน กเ็ข้าไปถามทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy ว่า “วันนี ทา่นสั�งให้ทหารของ
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ทา่นทาํการสงัหารพรรคพวกพี�น้องของทา่นกระนั นหรือ?“ ทา่นกต็อบ
ว่า “เปล่า เรามิได้สั�งให้สังหารบุคคลที�ไม่ได้ทาํการขัดขวาง”  อบูซุฟ
ยานกเ็ล่าคาํที�ซะอพฺูดให้เขาฟัง” ทา่นกบ็อกว่า “เขาพูดปด” 

ความจริงวันนี เป็นวันแห่งการอภัยโทษ เป็นวันแห่งความ
เอน็ดูเมตตา เป็นวันที�อัล-กะอบฺะฮจฺะถูกหุ้มห่อปกคลุม วันนี เป็นวันที�
อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา จะประทานเกยีรติให้แก่พวกกุเรช 

ครั นเมื�อเหล่าทหารทั งหลายได้เดินทางเข้าไปสู่นครมักกะฮฺ
เสรจ็เรียบร้อยแล้ว ทา่นรอซูล y กเ็รียกทหารทั งหมดประชุม แล้ว
ออกคาํสั�งห้ามไม่ให้ทหารทุกคนทาํการข่มเหงรังแกหรือฆ่าฟัน บุคคล
ที�ไม่ได้ทาํการขัดขวางหรือต่อสู้เป็นอนัขาด 

หลังจากทา่นรอซูล y ได้ประกาศนิรโทษกรรมแก่เหล่ากุเรช
ทั งปวง กบัได้ส่งคนประกาศตามหมู่บ้านต่าง ๆ ให้ทุกคนยอมจาํนนให้
ตั งอยู่ในความสงบ ผู้ใดเข้าอยู่ในมัสยิดหรือเข้าอยู่ในบ้านทา่นอบูซุฟ
ยาน หรือไม่กห็ลบตัวอยู่ภายในบ้านของตนเอง โดยปิดประตูเสยีกจ็ะ
ได้รับความปลอดภัย ทั งนี โดยเกรงว่าจะเกดิการปะทะกบัเหล่าทหาร 
ซึ�งกาํลังสบัสนวุ่นวายกนัอยู่ 

ต่อไปทา่นรอซูล y กไ็ด้สั�งให้ทาํลายบรรดารูปเคารพที�อยู่
ภายในมัสยิด และในบริเวณรอบ ๆ อลั – กะอบฺะฮ ฺ ซึ�งมีจาํนวนรวม
ทั งหมด 360 ชิ น แล้วทา่นรอซูล y เข้าละหมาด ณ มะกอมอิบรอฮีม 
และดื�มนํ าซัมซัม 

แล้วทา่นรอซูล y กเ็ข้ามัสยิด ประชาชนพากนัเข้าสู่มัสยิด
อย่างล้นหลาม เพื�อที�จะได้คอยดูว่า ทา่นจะจัดการอย่างไรกบัพวกมุช
ริก ที�ได้ทาํการต่อต้านขัดขวาง การเผยแพร่อสิลามของทา่นด้วยการ
กระทาํที�รุนแรงโหดร้ายที�สดุ เช่น มุ่งที�จะสังหารชีวิตทา่นและขับไล่



 106

บรรดามุสลิมออกจากบ้านเกดิเมืองนอน และสงัหารชีวิตมุสลิมเสีย
มากมาย ตลอดจนทาํการทารุณกรรมแก่ผู้ที�อ่อนแออย่างป่าเถื�อน บาง
คนถูกทรมานจนถึงแก่ความตาย ทั งนี นับว่าเป็นความผิดอย่างใหญ่
หลวงที�สดุ ควรที�จะได้รับการตอบสนองอย่างรุนแรงที�สุด แต่ทา่นรอ
ซูล y ผู้เป็นทูตของพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นผู้มีจิตใจสูง เปี� ยมไปด้วย
ความเอน็ดู ความให้อภัยทั ง ๆ ที�ทา่นอยู่ในฐานะผู้มีชัย ซึ�งมีกาํลัง
เหนือกว่าทุกวิถีทาง อาํนาจอนัสงูสดุอยู่ในกาํมือของทา่นแล้วอย่าง
เดด็ขาด แต่ทา่นกม็ิได้นึกถึงการแก้แค้น ทา่นได้กล่าวกบัพวก กุเรชว่า 
“ดูกรเหล่ากุเรช พวกทา่นทั งหลายลองนึกดูซิว่า ฉันจะปฏบิัติอย่างไร
กบัพวกทา่น” 

พวกกุเรชทั งหลายพากนัตอบว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นญาติที�
ประเสริฐ บุตรของญาติผู้ประเสริฐเราทุกคนมั�นใจว่า สิ�งที�ทา่นจะ
ปฏบิัติกบัพวกเรานั นคือ ความดี” ที�ชุมนุมเงียบกริบทุกคนต่างรอคอย
ฟังคาํพิพากษาที�จะหลุดออกมาจากปากของทา่นรอซูล y ในที�สดุก็
ได้กล่าวกบัเหล่าปัจจามิตร ซึ�งตกอยู่ในฐานะเชลยเหล่านั นว่า “พวก
ทา่นทั งหลายเป็นพวกที�ได้ถูกปลดปล่อยแล้ว ทุกสิ�งทุกอย่างเรา
อโหสกิรรมให้หมดสิ นแล้ว” ทุกคนต่างกแ็ซ่ซร้องร้องสรรเสริญใน
ความเมตตากรุณาอย่างล้นเหลือของทา่นทั งนี กเ็พราะว่า อลัลอฮ ฺ ซุบ
ฮานะฮูวะตะอาลา ได้สั�งร่อซูลของพระองค์ว่า  
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ความว่า “และสเูจ้าทั งหลายอย่ารบราฆ่าฟันพวกเขา ในมัสยิดอลัหะ
รอมจนกว่าเขาเหล่านั นจะฆ่าฟันพวกสเูจ้าก่อน สเูจ้า
ทั งหลายกจ็งต่อสู้พวกนั น ดังนั นคือการตอบแทนแก่พวก
กาเฟร หากเขาเหล่านั นยอมจาํนน (ไม่ขัดขวางไม่ต่อสู้) แท้
จริงอลัลอฮเฺป็นผู้ทรงไว้ซึ�งการให้อภัยและปราณี” 

เมื�อได้ทาํการปรับความเข้าใจกนั เป็นที�เรียบร้อยแล้วท่านรอ
ซูล y กไ็ด้กล่าวคาํปราศรัยทา่มกลางประชาชนจาํนวนมหึมา ในคาํ
ปราศรัยได้อธบิายถึงตัวบทบัญญัติต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ซึ�งแต่ก่อน
ประชาชนชาวมักกะฮไฺม่ยอมเข้าใจ ไม่ยอมฟัง ไม่ยอมพิจารณาเรื�อง
ของอสิลาม หมกมุ่นดื�มดํ�าอยู่แต่ในความคิดว่าอสิลามอุบัติขึ นมาเพื�อ
ทาํลายหลักการเชื�อถือ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของปู่ย่าตา
ยาย จึงได้พากนัพากเพียรพยายามที�จะทาํลายอสิลามมิให้ก่อตัวขึ นได้ 
แต่คราวนี เมื�อมาได้ยินได้ฟังเรื�องของอิสลามจากปากคาํของทา่นรอซูล 
y เข้าแล้ว จึงได้ซาบซึ งถึงเจตนารมย์ และความแท้จริงของอสิลามใน
ครั งนั น ความชิงชัง จึงเปลี�ยนเป็นความรักความปรารถนา ความดื อ
ดัน ได้เปลี�ยนเป็นความเลื�อมใสศรัทธา 

3. การใหส้ตัยาบนั 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้กล่าวคาํปราศรัยสิ นสดุแล้ว ประชาชนก็
เริ�มเข้าหาทา่นรอซูล y เพื�อให้สัตยาบัน บุคคลสาํคัญที�เข้ามาให้
สตัยาบันในครั งนั นมี ท่านมุอาวิยะหบ์ุตร อบูซุฟยาน และ ท่านอบูกุ
ฮาฟะห ์บิดาของทา่นอบูบักร 

 ในจาํนวนผู้ชายที�เข้ามาให้สัตยาบัน ต่อทา่นรอซูล y มีชาย
คนหนึ�งเขามีความกลัวอย่างสดุขีด เขาเดินเข้าหาด้วยอาการตัวสั�น
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งันงกพอไปถึงกพ็ูดอะไรไม่ออก ทา่นรอซูล y เหน็เช่นนั นกร็ู้สกึ
สงสาร ทา่นบอกแก่เขาว่า “จงทาํใจดี ๆ ไม่ต้องกลัว แท้จริงฉันไม่ใช่
กษัตริย์ ฉันเป็นคนสามัญ เป็บลูกของผู้หญิงที�กนิเนื อแห้ง (คนที�
ยากจน)” 

 เมื�อสดุสิ นพวกผู้ชายแล้ว พวกผู้หญิงกเ็ข้าประกอบพิธใีห้
สตัยาบัน และหลังจากการให้สตัยาบันสิ นสดุลงแล้ว ทา่นรอซูล y มี
บัญชาให้ทา่นบิลาล ขึ นอาซานบนดาดฟ้าอลักะอบฺะฮซฺึ�งเป็นการอะซาน
ครั งแรกในนครมักกะฮ ฺ เป็นอะซานที�ประกาศชัยชนะเดด็ขาดของ
อสิลาม 

 ต่อจากนั นทา่นรอซูล y กไ็ด้ส่งคนออกทาํลายรูปเคารพที�
ยิ�งใหญ่และสาํคัญที�สดุ 3 แห่ง คือ รูปสกัการะที�ชื�อ “อุสซา” อยู่
ใกล้ฏออฟิ , รูปสกัการะที�ชื�อ “ซุวาอ”ฺ ซึ�งตั งอยู่นอกมักกะฮ ฺและ ที�ชื�อ 
“มะนาต” ซึ�งอยู่ชายทะเล 

4. ละหมาดก็อศรั  

ตลอดระยะเวลาที�พาํนักอยู่นครมักกะฮทฺา่นรอซูล y ได้
ประกอบพิธลีะหมาดแบบกอ็ศัร (ทาํสองร๊อกอะ๊ห์ในการละหมาดที�
ต้องทาํสี�ร๊อกอะห์ อนันี เป็นบัญญัติในการผ่อนผันให้แก่ผู้ที�อยู่ใน
ระยะเวลาการเดินทาง ทาํละหมาดกอ็ศัรได้) 

5. ศึกฮุไนนฺ◌ฺ 

ชนเผ่าซะกิOฟกบัเผ่าหะวาซินและเผ่าอื�น ๆ อกี ได้รวมกาํลังกนั
จัดเป็นกองทพัใหญ่มีกาํลังมากมาย เพื�อยกมาทาํการรุกรานฝ่ายมุสลิม 
เมื�อทา่นรอซูล y ได้ทราบข่าวกจ็ัดกองทพัซึ�งมีจาํนวนสามพันคนออก

 109

เดินทางไป พอถึงตาํบลทุง่ฮุไนนกฺไ็ด้พบกบักองทพัข้าศึกซึ�งซุ่มซ่อนอยู่
ตามเทอืกเขา 

 การสู้รบกนัในครั งนั น ดาํเนินไปอย่างดุเดือดที�สดุทางฝ่าย
มุสลิมตกอยู่ในฐานะเสียเปรียบหลายอย่าง จาํนวนทหารมีน้อยกว่า 
มิหนาํซํ าอยู่ในที�โล่งเตียนไม่มีที�กาํบัง ทางฝ่ายข้าศึกมีกาํลังทหาร
มากกว่า และยึดได้เทอืกเขาเป็นที�กาํบัง ซึ�งเป็นป้อมปราการอย่างดี 
การสู้รบได้ดาํเนินไปอย่างดุเดือด ในที�สุดฝ่ายมุสลิมเกอืบตกเป็นฝ่าย
ปราชัยหากแต่ทา่นรอซูล y กบับรรดาสาวกได้ยืนหยัดทาํการต่อสู้
จนกระทั�งปราบศัตรูได้อย่างราบคาบ 

6. กลบัสู่อลั-มะดีนะห ์ 

เมื�อเสรจ็จากการปราบปรามผู้รุกรานแล้ว ทา่นรอซูล y ก็
เดินทางมาพักที�ตาํบลยิอรอนะห์ (อยู่นอกเมือกมักกะฮ)ฺ เป็นเวลา 3 
คืน คืนสดุท้ายได้เดินทางเข้าสู่มักกะฮเฺพื�อทาํพิธฏีอวา๊ฟแล้วกเ็ดินทาง
กลับสู่นครอลั-มะดีนะห์ในคืนนั น หลังจากที�ได้จากไปเป็นเวลาสอง
เดือนกบัสบิหกวัน 

 เมื�อได้กลับเข้าสูน่ครอลั-มะดีนะห์เรียบร้อยแล้ว ทา่นรอซูล 
y กไ็ด้ส่งคนไปเรียกร้องชักชวนประชาชนเผ่าพันธุแ์ละตระกูลต่าง ๆ 
ให้เข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม กไ็ด้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 
ประชาชนพากนัเข้ามาหาทา่นรอซูล y ขอสมัครเข้ารับนับถืออสิลาม
กนัมากมาย อิสลามได้ขยายตัวออกอย่างกว้างขวาง 

 คณะผู้เผยแพร่อิสลามได้ออกเดินทางไปชักชวนตามหัวเมือง
ต่าง ๆ ทั�วไปในแผ่นดินอาหรับ 
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ปีที*เกา้ 

1. ศึกตะบูก๊  

มีผู้ส่งข่าวมายังทา่นรอซูล y ว่า ประชาชนโรมันได้รวมหัวกนั
รวบรวมสมัครพรรคพวกในประเทศชาม (ซีเรีย) จัดตั งเป็นกองทพัขึ น 
เพื�อที�จะยกมาทาํศึกกบัพวกมุสลิมีนยังนครอัล-มะดีนะห์ ทา่นรอซูล 
y ได้เรียกระดมพล 3000 คน ในการนี ทา่นรอซูล y ได้ขอความ
ร่วมมือจากบรรดาผู้ที�มั�งมี ทุกคนให้เสยีสละช่วยเหลืออย่างพร้อม
เพรียงกนั เมื�อได้รับการของร้องเช่นนั นทุกคนกย็ินดี เตม็ใจเสยีสละ
กนัตามควรแก่ฐานะ และแรงศรัทธา  

บุคคลที�เสียสละมากที�สดุคือ ทา่นอบูบักร ได้สละทรัพย์สมบัติ
ทั งหมดเทา่ที�มีอยู่ ทา่นรอซูล y กถ็ามว่า “ทา่นมิได้เหลือไว้ให้แก่
ครอบครัวของทา่นบ้างหรือ” ทา่นอบูบักรกต็อบว่า “สิ�งที�ฉันเหลือไว้
ให้แก่ครอบครัวของฉันคือ อลัลอฮ ฺและ ทา่นรอซูลของพระองค์” และ
ผู้ยอมเสียสละถัดไปกค็ือ ทา่นอุสมานบุตรอัOฟฟาน ทา่นอุมัร
บุตรอลัคอ็ฏฏอ๊บ ทา่นอบัดุลเราะหมานบุตรเอาฟฺ ทา่นอัOบบา๊ส 
ทา่นฏอ๊ลฮะห์ ทา่นอาซามบุตรอะดีย์ ส่วนพวกผู้หญิงกส็ละเครื�องเพชร
นิลจินดา อนัเป็นเครื�องประดับกนัตามฐานะ (การขอความช่วยเหลือ
ในเรื�องค่าใช้จ่ายในการสงครามครั งนี  เป็นครั งแรกในอสิลาม) 

 ในการระดมพลครั งนี  เมื�อได้พลรบครบสามพันคนแล้ว กม็ี
ชนกลุ่มหนึ�งมาขอสมัครไปทาํศึกด้วย ทา่นรอซูล y กบ็อกว่า “เสยีใจ
จริง ๆ ฉันไม่พบพาหนะที�ฉันจะให้ทา่นขี�ไปกล่าวคือ บรรดาสตัว์ที�ได้
ตระเตรียมไว้เป็นพาหนะที�จะนาํพลรบยกออกไปทาํสกึนั นพอดีกบั
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จาํนวนคนแล้ว ไม่สามารถจะหาที�ไหนมาสนองความต้องการของพวก
ทา่นได้อกี” เมื�อได้รับคาํชี แจ้งเช่นนั น คณะผู้อาสาสมัครกเ็สยีใจนํ าตา
นองหน้า ในอนัที�พวกเขาไม่มีโอกาสที�จะเสียสละในงานอันยิ�งใหญ่ครั ง
นี เช่นคนอื�น 

 เมื�อได้เตรียมทุกสิ�งทุกอย่างพร้อมแล้ว ทา่นรอซูล y ก็
เคลื�อนกองทพัออกจากพระนครอลั-มะดีนะห์ เดินทางมุ่งสู่ตาํบลตะบู๊
กซึ�งเป็นแหล่งที�ได้คาดหมายไว้ว่า จะพบกบัฝ่ายข้าศึก ณ ที�นั น เมื�อได้
ยกกองทพัไปถึงตะบูก๊เข้าจริง ๆ กม็ิได้พบข้าศึกเลยแม้แต่คนเดียว 
ทั งนี จะเนื�องจากเหตุผลใดกไ็ม่สามารถที�จะทราบได้ 

ทา่นรอซูล y ได้พักแรมอยู่ที�ตะบูก๊ เพื�อรอรับมือกบัข้าศึก
เป็นเวลาหลายวัน กไ็ม่มีเหตุการณ์อย่างไรเกดิขึ น จึงได้ยกทพักลับ
นครอลั-มะดีนะห์ ก่อนที�จะยกทพักลับทา่นได้หารือกบับรรดาสาวกว่า 
“ควรจะเคลื�อนทพัต่อไปหรือว่าจะกลับแต่เพียงแค่นี ” ในที�สดุกเ็หน็
พ้องกนัว่าควรยกทพักลับเสียก่อน หากมีเหตุการณ์อย่างไรเกดิขึ นก็
หาทางแก้ไขกนัต่อไป ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy กเ็หน็ชอบด้วยในข้อตกลง
นั น 

ในขณะที�พักแรมอยู่ที�ตาํบลตะบูก๊นั น มีบาทหลวงคนหนึ�งชื�อ 
โยฮันนา ซึ�งเป็นประมุขในทางศาสนาแห่งนครอัยละห์ พร้อมกบั
ประชาชนตาํบล ญัรบาอ,ฺ ชาวเมืองอัOซเราะห์ และอะมีนา เป็นจาํนวน
มากมายมาสวามิภักดิ?ต่อทา่นรอซูล y ทา่นกไ็ด้ให้การต้อนรับบุคคล
เหล่านั นอย่างดี 

2. การหลีกเลี*ยงของพวกมุนาฟิก  

การยกกองทพัออกไปทาํศึกตะบูก๊ครั งนี  เป็นฤดูร้อนอาการ
แห้งแล้งร้อนจัดเป็นพิเศษ การเดินทางรอนแรมไปในระยะทางไกล ๆ 
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จักต้องประสบกบัการทรมานกว่าเวลาปกติ ดังนั น พวกมุนาฟิกซึ�งมีอบั
ดุลลอฮบฺุตรอบุัยย์เป็นหัวหน้า จึงเที�ยวได้ยุแหย่ห้ามปรามมิให้
ประชาชนบางพวกบางเหล่ายอมร่วมไปกบักองทพัครั งนี  โดยกล่าวว่า 
“อากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี ถ้าขืนร่วมไปกบัเขาด้วย กจ็ักต้องประสบกบั
การทรมานอย่างยิ�ง” 

อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงสั�งให้ทา่นรอซูลของพระองค์
บอกกบับุคคลเหล่านั นว่า 

 

ความว่า “จงบอกเถิด (มุฮัมมัด) ไฟนรกนั นร้อนแรงยิ�งกว่า หากพวก
เขารู้” 

การยุยงของพวกมุนาฟิกทาํให้เกดิความปั�นป่วนอย่างยุ่งยาก 
ในการเรียกระดมพลครั งนี เป็นอย่างมาก บุคคลที�มีความเลื�อมใส
ศรัทธายังอ่อนแอ เพราะเพิ�งเข้ารับนับถืออสิลามใหม่ ๆ กเ็ชื�อคาํยุยง
คิดไปว่า เป็นการบังคับกดขี�ให้ไปทนทุกข์ทรมานบ้าง บังคับให้ไปตาย
บ้าง บุคคลบางจาํพวกจึงหาทางเบี�ยงบ่ายหลบหลีก โดยอ้าง
เหตุขัดข้องต่าง ๆ นานา 

ความจริงการกรีฑาทพัครั งนี  ถ้าจะมีการรบพุ่งกนัขึ นจริง
ตามที�ได้คาดหมายกนัไว้ หากมีบุคคลจาํพวกหนอนบ่อนไส้เช่นนี  
ปะปนไปในกองทพัด้วยกย็่อมจะทาํให้เกิดความปั�นป่วน ความเสียหาย
ให้มิใช่น้อย เช่นเดียวกบัการรบพุ่งครั งที�แล้ว ๆ มา 

3. มสัยิดวิบตัิ (มสัยิดฎิรอร) 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้นาํกองทพัเดินทางกลับเข้าสู่นครอัล-มะ
ดีนะห์ถึงตาํบลกุบาอ ฺ ได้มีพวกมุนาฟิกกลุ่มหนึ�งมาเชิญให้ทา่นเข้าไป
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ละหมาดในมัสยิดที�พวกเขาได้จัดสร้างขึ นซึ�งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดกุบาอ ฺ
ที�ทา่นรอซูล y จัดสร้างขึ นไว้ก่อน อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้
ลงคาํสั�งห้ามมิให้รอซูลของพระองค์ เข้าไปละหมาดในมัสยิดนั น 
เพราะมัสยิดหลังนั นได้ถูกสร้างขึ น โดยพวกผู้จัดการสร้างมีความมุ่ง
หมายในอนัที�จะทาํให้พวกมุสลิมแตกแยกกนั เมื�อทา่นรอซูล y ได้ไต่
ถามพวกที�มาเชิญให้เข้าไปทาํละหมาดในมัสยิดของเขาถึงวัตถุประสงค์
ในการสร้างมัสยิดนั นขึ นอกีทั ง ๆ ที�ของเก่ากม็ีอยู่แล้ว พวกเหล่านั น
ตอบว่า “พวกเราจัดสร้างขึ นเพื�อความหวังดี ไม่มีเจตนาร้ายอย่างไร” 
แต่อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงทราบว่าคาํตอบนั นเป็นความ
เทจ็ ไม่ตรงกบัความมุ่งหมายที�แฝงอยู่ในความรู้สกึ พระองค์จึงทรงสั�ง
ห้ามมิให้รอซูลของพระองค์เข้าไปทาํละหมาดในมัสยิดนั น ในที�สุดทา่น
รอซูล y กส็ั�งให้รื อมัสยิดนั นทิ งไปเสยี 

เรื�องราวของมัสยิดวิบัติแห่งนี  มีปรากฎอยู่ในพระมหาคัมภีร์
อลั-กุรอ่าน อายะห์ที� 108 ซูเราะห์ที� 9 ซึ�งมีความหมายว่า “และพวกที�
ยึดเอามัสยิดหนึ�งซึ�งให้ผลร้าย เป็นที�เพิ�มพูนความดื อดันเป็นที�
แบ่งแยกระหว่างมุอมฺิน และเป็นที�หลบซ่อนมั�วสมุของบุคคลที�เป็น
ปรปักษ์กบัอลัลอฮ ฺ และรอซูลของพระองค์มาก่อนหน้านี  เพื�อการมุ่ง
ร้ายที�จะทาํลายอสิลามและพวกเขาจะสบานยืนยันว่าพวกเรามิได้มี
เจตนาร้ายอย่างใด นอกจากส่วนที�เป็นความดี และอัลลอฮทฺรงยืนหยัด
รับรองว่า แท้จริงพวกเขาเหล่านั นกล่าวเทจ็” 

 “สเูจ้าจงอย่ายืนขึ น (ละหมาด) ในมัสยิดนั นเป็นเดด็ขาด 
มัสยิดหนึ�งซึ�งได้ถูกวางรากฐานบนการตัOกวา ในวันแรกถึง (หมายถึง
มัสยิดกุบาอ)ฺ นั�นคือมัสยิดที�สเูจ้าควรอย่างยิ�งที�สเูจ้าจะยืน (ละหมาด) 
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ในนั นในมัสยิดแห่งนั นมีชนกลุ่มหนึ�ง ซึ�งพอใจในการทาํความสะอาด 
และอลัลอฮทฺรงโปรดปรานพวกที�พยายามทาํความสะอาด” 

 ทั งนี  เรื�องมีอยู่ว่าสนัดานของพวกมุนาฟิกนั นมีความมุ่งมาด
ปรารถนา ในอนัที�จะทาํลายความเป็นปึกแผ่นของบรรดามุอมฺิน ให้
แตกสลายลงทุก ๆ โอกาส คอยจ้องหาทางหาโอกาสอยู่เสมอมิได้
หยุดยั ง ดังนั นพวกมุนาฟิกที�ได้พยายามหลีกเลี�ยงไม่ยอมร่วมไปกบั
กองทพัครั งนี  จึงได้รวมหัวกบัพวกมุนาฟิกอื�น ๆ จัดสร้างมัสยิดขึ น
หลังหนึ�ง ซึ�งอยู่ตรงข้ามกบัมัสยิดกุบาอ ฺ เตรียมคอยทา่ไว้พอทา่นรอซูล 
y ยกทพักลับมาถึงตาํบลนั น พวกมุนาฟิกกเ็ข้ามาเชิญทา่นเข้าสู่
มัสยิดนั น โดยได้เปิดเผยเจตนารมย์ที�แฝงอยู่เบื องหลังของพวกมุนา
ฟิกว่าเป็นมัสยิดที�จะทาํความวิบัติให้แก่บรรดามุอมฺินเป็นมัสยิด ที�จะ
ทาํให้บรรดา   มุอมฺินแบ่งแยกแตกความสามัคคีกนั เป็นมัสยิดสาํหรับ
เหล่าร้ายใช้เป็นสถานที�หลบซ่อนมั�วสุมกนั คิดการร้ายในอนัที�จะ
ทาํลายล้างความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียวของสังคมมุสลิม
ให้แตกย่อยยับ 

 เป็นการแน่นอนเหลือเกนิ ถ้าทา่นรอซูล y หลงกลของเหล่า
ร้ายยอมเข้าไปละหมาดในมัสยิดนั นตามคาํเชิญชวนของพวกเหล่าร้าย 
สถานที�แห่งนั นกจ็ะกลายเป็นมัสยิดที�มีความสาํคัญขึ นมาบรรดามุอมฺิน 
กจ็ะต้องแบ่งแยกกนัขึ นเช่นนั น ซึ�งไม่ใช่การแบ่งแยกกนัเฉพาะร่างกาย 
จิตใจกจ็ักต้องแบ่งแยกกนัด้วย เพราะคนเรายังไม่พ้นจากกเิลส คือการ
อวดอ้างชิงดีชิงเด่นกนั การประกวดประชันกนั 

 จากเรื�องนี  มัสยิดที�ถูกสร้างขึ นด้วยเจตนาร้ายต่าง ๆ ดังได้
กล่าวแล้ว จึงเป็นมัสยิดที�ควรจะได้ทาํลายเสยี ไม่ควรจะปล่อยให้คงอยู่
เพราะเป็นสถานที� ๆ นาํผลร้ายมาสู่สงัคมส่วนรวมของมุสลิม  
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 อนันี  นับเป็นอุทาหรณ์อนัดียิ�งสาํหรับมุสลิม-มุอมฺิน ที�มีส่วน
เกี�ยวข้องกบัเรื�องของมัสยิด ฉะนั นลาํดับต่อไปนี  ผู้เขียนจะขอนาํทา่น
ผู้อ่านออกนอกเรื�องไปสกัเลก็น้อย เพื�อบรรยายเรื�องที�เกี�ยวกบัมัสยิด
ตามรูปการที�กาํลังเป็นอยู่ขณะนี  

 ศาสนาอสิลาม เป็น ศาสนาแห่งความสามคัคี อสิลามมิได้
สอนให้มนุษย์รู้แต่เพียงว่า ความสามัคคีนั นมีประโยชน์อนัยิ�งใหญ่ 
หากแต่ได้วางหลักการอนัเป็นบทบัญญัติให้บรรดามุสลิมปฏบิัติ
ร่วมกนัในการอบิาดะห์ (กจิกรรมที�พระเจ้าใช้) หลายอย่างหลาย
ประการ อาทเิช่น  

- การละหมาดประจาํวันทั ง 5 เวลา ถ้าร่วมกนักระทาํกไ็ด้รับ
ผลมากกว่าทาํคนเดียว ซึ�งเรียกว่า “ละหมาดญะมาอะ๊ห์”  

- ให้ละหมาดร่วมกนัในวันสาํคัญทั งสองวันคือ “วันอดีิOลฟิตริ 
กบัวันอดีิ ลอฎัฮา”  

- ให้เดินทางไปร่วมกนัประกอบพิธอีลั-ฮัจย์ ณ นครมักกะฮ ฺ
ฯลฯ 

 การละหมาดร่วมกนัดังกล่าวแล้วนั น จาํเป็นต้องให้มีสถานที�
อนัเป็นศูนย์รวมส่วนกลาง ซึ�งเป็นสมบัติของส่วนรวมเรียกว่า “มสัยิด” 
จากการบังคับดังกล่าวแล้ว เป็นสิ�งที�ช่วยให้บรรดามุอมฺินในหมู่หนึ�ง
ตาํบลหนึ�งได้มีโอกาสพบปะเหน็หน้ากนัอยู่เสมอเป็นนิจ เมื�อได้พบปะ
หน้าอยู่ใกล้ชิดกนัเป็นเนืองนิจเช่นนี  จิตใจกย็่อมรวมกันสมัครสมาน
สามัคคีกนั มีทุกข์สขุมีเรื�องขัดข้องอย่างไร กไ็ด้ช่วยเหลือเกื อกูลกนั มี
กจิกรรมอนัเป็นซึ�งงานของสังคมส่วนรวมกไ็ด้ร่วมมือร่วมใจกนั อนันี 
เป็นเจตนารมย์อนัยิ�งใหญ่ของอสิลาม 
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 เมื�อพูดถึงมัสยิดแล้วผู้เขียนจะเว้นการขอบคุณบรรพบุรุษของ
เราเสยีมิได้ ขออัลลอฮ ฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ได้ทรงประทานความ
กรุณาเมตตา ให้แก่ทา่นเหล่านี อย่างกว้างขวาง ในระยะแรกที�ได้เข้ามา
อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนั น บรรดาบรรพบุรุษเหล่านั นได้จับจองที�ดิน
เป็นผืนเดียวกนั แล้วจัดสรรเป็นส่วนสดัให้ปลูกสร้างอาคารที�อยู่อาศัย 
เป็นหมู่ไม่ให้ปะปนกบัคนอื�น แล้วกไ็ด้จัดสร้างมัสยิดขึ นเพื�อเป็นศูนย์
รวมดังกล่าวแห่งเดียว ประชาชนแม้จะอยู่ห่างไกลสกัเพียงไร เมื�อถึง
วันศุกร์กพ็ยายามมาทาํละหมาดที�มัสยิดนั น พร้อมทั งจัดทาํสถานที�
สาํหรับสั�งสอนเรื�องของอลั-กุรอ่าน และเรื�องของศาสนาควบคู่กนัไป 
ทั งนี กเ็พราะตระหนักดีว่า มัสยิดจะยืนยงคงอยู่ได้และกจิการของ
มัสยิดจะดาํเนินไปอย่างดี กต็้องมีคนรู้จักเรื�องของศานาเป็นจาํนวน
มาก ๆ คนที�ไม่รู้หรือไม่อยากรู้เรื�องของศาสนากจ็ะไม่ยอมเข้ามัสยิด 

 อนันี นับเป็นมรดกอนัประเสริฐสดุหาค่ามิได้ ที�บรรดาบรรพ
บุรุษของเราได้ทิ งไว้ให้แก่บรรดาลูกหลานของเขา  

 แต่มาบัดนี  มรดกอนัหาค่ามิได้นั นได้ถูกทาํลายหมดสิ นไปแล้ว 
ด้วยนํ ามือลูกหลานของเขาเองในตาํบลหนึ�ง ๆ มีมัสยิดเกดิขึ นหลาย
แห่ง มัสยิดของเรามีดาษดื�นเกอืบเทา่กบัจาํนวนวัด ทั ง ๆ ที�ฐานะของ
มัสยิดกบัวัดแตกต่างกนั วัดเป็นที�อยู่อาศัยของสงฆ์ ส่วนมัสยิดเป็น
สถานที�สาํหรับการอบิาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้า มัสยิดที�มีมากมายก่าย
กองเช่นนั นน่าจะนับว่าเป็น “มัสยิดฎิรอร” เพราะทาํให้เกดิการ
แบ่งแยกขึ นในหมู่มุสลิม ซึ�งแต่เดิมกเ็คยทาํละหมาดในมัสยิดแห่ง
เดียวกนั 

 แต่พอมีมัสยิดเกดิขึ นใหม่ พี�น้องมุสลิมที�เคยรักใคร่กลม
เกลียวกนักต็้อง ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นกก๊เป็นเหล่า พวกนั นพวกนี  
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พฤติการอนัชั�วร้ายเช่นนี  ได้ถูกอสิลามยุคแรกทาํลายลงหมดสิ นแล้ว 
แต่ปัจจุบันนี มันกลับหวนเข้ามาสู่สังคมมุสลิมอกีเพราะเหตุไรจึงเป็น
เช่นนี มันเป็นเรื�องที�น่าคิด 

 มัสยิดที�เกิดขึ นมากมายก่ายกองนั น เนื�องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ อาทเิช่น 

ก. การขัดแย้งกนัในหมู่บุคคลที�เป็นหัวหน้า เมื�อเกดิกรณี
ขัดแย้งกนัขึ นไม่ลงรอยกนัจนไม่สามารถจะปรองดองกนั 
หรือตกลงกนัโดยสนัติวิธีได้กจ็ัดการสร้างมัสยิดขึ นใหม่ 
หาลูกน้องมาตั งกลุ่มขึ นใหม่ 

ข. การแย่งชิงตาํแหน่ง เกดิกรณีพิพาทในการแย่งกนัเป็น
อหิม่าม หรือเป็นค่อฏบี , บิลาล (มุอซัซิน) เมื�อต่างฝ่าย
แขง็ข้อเข้าหากนัตกลงกนัไม่ได้ กน็าํพรรคพวกมาตั งกลุ่ม
ขึ นจัดสร้างมัสยิดขึ นใหม่ 

ค. อยากได้กุศล โดยที�ทา่นรอซูล y ได้กล่าวไว้ความว่า 
“ผู้ใดได้จัดสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�งอลัลอฮจฺะสร้างบ้านให้
เข้าในสวรรค์หลังหนึ�ง” ผู้มีเงินมีทอง นึกอยากได้กุศลอัน
ยิ�งใหญ่ดังกล่าวกจ็ัดสร้างมัสยิดขึ น แล้วกจ็้างให้คนที�ตน
เข้าใจว่ามีความรู้มาเป็นอหิม่าม ผู้ที�ถูกเข้าใจว่าเป็นผู้รู้ก็
นาํพรรคพวกของตนมาตั งกลุ่มขึ นใหม่ 

ง. ความเกยีจคร้าน เมื�อจาํนวนคนเกดิเพิ�มปริมาณมากขึ น ก็
ต้องขยับขยายหาที�อยู่ห่างไกลออกไป แล้วกอ็้างว่ามา
มัสยิดเดิมไม่ไหว เพราะเป็นระยะห่างไกลมาก ทั ง ๆ ที�ถ้า
เป็นกรณีที�จะได้ประโยชน์ เช่น การค้าขาย, เรื�องของความ
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สนุกสนาน หรือ เรื�องของการพนัน แม้จะต้องเดิน
ทางไกลแสนไกลเพียงไร ลาํบากยากเยน็เพียงไหน แดด
จะร้อนฟ้าจะร้องหรือฝนจะตกอย่างไรกไ็ปกนัได้ ด้วย
ความยินดี แต่การเดินทางไปมัสยิดนั น ทา่นรอซูล y ได้
บอกไว้ความว่า “ทุก ๆ กา้วที�เดินไปทาํอิบาดะห์ที�
มสัยดินั(น อัลลอฮฺจะลบความผดิใหอ้ย่างหนึ�ง และ
ใหผ้ลบุญเป็นรางวัลอีกอย่างหนึ�ง” แต่ในการไปมัสยิด
กลับยกเอาความลาํบากขึ นเป็นข้ออ้าง กจ็ัดสร้างมัสยิดขึ น
ใหม่  

ทั งหมดนี ล้วนเป็นสาเหตุที�สนองความต้องการของอบิลีส 
(มารร้าย) หาใช่เพื�อตัOกวาอลัลอฮ ฺ(ความเกรงกลัวอลัลอฮ)ฺ 

มัสยิดประเภทนี ส่วนมาก เปิดทาํการเพียงอาทติย์ละครั ง บาง
แห่งกเ็ปิดปีละสองครั ง ส่วนคนละหมาดกจ็ัดว่าโหรงเหรงเตม็ท ี ต่อไป
กค็งจะหมดไป ทิ งมัสยิดไว้ให้รกร้างว่างเปล่าเป็นที�อยู่ของพวกหนู 

การมีมัสยิดมาก ๆ เป็นผลดีอย่างหนึ�ง ช่วยทาํให้คนละหมาด
มีสภาพเหมือนวิหกที�โผผินบินไปเกาะต้นไม้นั นทตี้นนี ท ี คนที�เคย
ละหมาดประจาํอยู่มัสยิดหนึ�ง เมื�อเกดิไม่ลงรอยกบัพรรคพวก หรือ
เมื�อเกดิไปผิดเส้นผิดสายกนัขึ น กโ็ผไปละหมาดที�มัสยิดอื�น 

จากที�ได้กล่าวมาแล้วทั งหมด กพ็อสรุปได้ว่าเจตนารมย์ในการ
ที�อสิลามได้มีบัญญัติให้มีมัสยิดขึ น เพื�อบรรดามุสลิมรวมกนัเป็นกลุ่ม
เป็นก้อนไม่ให้แตกแยกกนั แต่เจตนารมย์อนันี ต้องถูกทาํลายลงด้วย
ความปรารถนาฝ่ายตํ�าของมุสลิมเอง จากนี ไปกจ็ะขอนาํผู้อ่านกลับเข้า
สู่ทางเดิมต่อไป 
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ปีที*สิบ 

ปีที�สบินับตั งแต่ฮิจเราะห์มา เป็นปีสดุท้ายแห่งชีวิตของทา่นรอ
ซูล y ในปีนี มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ น อาท ิ

1. ส่งคณะธรรมทูตไปเยเมนครั(งที* 1  

ทา่นรอซูล y ได้จัดส่งคณะธรรมฑตู ซึ�งมี ท่านอาล ี บุตรอะ
บฏีอลิบ เป็นผู้นาํ ไปยังชนเผ่าหนึ�งซึ�งเป็นชาวเมืองเยเมน ทา่นได้ออก
คาํสั�งกบัทา่นอาลีความว่า 

“ทา่นจงเดินทางไปให้ถึงที�อยู่ของคนพวกนั น เมื�อถึงแล้ว
เรียกร้องพวกเขา ให้สู่คาํว่า ��� �� ��� � เมื�อเขาเหล่านั น
รับรองแล้ว กจ็งใช้ให้เขาทาํละหมาด เมื�อเขาเหล่านั นยอมปฏบิัติตาม
แล้วกไ็ม่ต้องไปเรียกร้องสิ�งอื�นใดจากพวกนั นอกี แล้วท่านอย่าฆ่าฟัน
พวกนั นในเมื�อเขามิได้ต่อสู้” 

เมื�อทา่นอาลีได้พาคณะไปถึง กท็าํการเรียกร้องชักชวน
เผ่าพันธุน์ั นให้เข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแต่คนเหล่านั นไม่ยอมรับฟัง
คาํเรียกร้อง กลับทาํการขัดขวางขับไล่ ใช้อาวุธเข้าทาํร้ายพวกมุสลิม
ทา่นอาลีจึงสั�งให้พรรคพวกทาํการต่อสู้ ในที�สดุคนเหล่านั นกย็อมแพ้ 
ทา่นอาลีจึงสั�งให้พรรคพวกยุติการสู้รบ แล้วได้ทาํการแนะนาํชักชวน
ให้พวกนั นเข้ารับนับถืออสิลาม บุคคลเหล่านั นกย็อมเชื�อฟังแต่โดยดี 

2. ส่งธรรมทูตไปเยเมนครั(งที* 2 

นอกจากคณะธรรมฑตูที�ส่งไปยังชนเผ่าหนึ�งในเยเมนดังกล่าว
แล้วทา่นรอซูล y ได้ส่งธรรมทูตไปยังประเทศเยเมนอกีสองคณะ 
คณะหนึ�ง “โดยการนาํของ ท่านมุอา๊ซ บุตรญะบั?ล เข้าทางทศิใต้ อกี
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คณะหนึ�งโดยการนาํของทา่น อบูมูซา อลั- อชัอะรีย ์ เข้าทางทศิเหนือ 
ทา่นได้สั�งบุคคลผู้นาํทั งสองว่า  

 

ความว่า “ทา่นทั งสองจงทาํให้ง่ายอย่าพึงทาํให้ยาก”  

หมายความว่าการชักชวนแนะนาํให้เข้ารับนับถืออสิลามนั น 
ในระยะเริ�มแรกนี ให้เอาแต่เรื�องที�เบา ๆ ก่อน พูดให้เข้าใจง่าย ๆ และ
สั�งทา่นมุอา๊ซ โดยเฉพาะว่า “การไปครั งนี ทา่นจะได้พบกบับุคคล
จาํพวกหนึ�ง ซึ�งเป็นพวกนัศรอนีย์และยะฮูดี เมื�อทา่นได้ไปพบพวกนั น
แล้ว ทา่นจงเรียกร้องแนะนาํให้พวกเขากล่าวปฏญิาณว่า “ไม่มีเจ้าใด 
ๆ นอกจากอลัลอฮ ฺ และมุฮัมมัดเป็นทูตของอลัลอฮ”ฺ เมื�อพวกเขา
ยอมรับแล้วทา่นจงบอกกบัเขาว่า “อลัลอฮ ฺ ได้ทรงบัญญัติให้ทาํ
ละหมาด 5 เวลา” และเมื�อพวกเขารับรองแล้ว ทา่นจงบอกกบัพวกนั น
ว่า “อลัลอฮไฺด้บัญญัติให้บริจาคทานอย่าง 1 ซึ�งเกบ็จากพวกที�รํ�ารวย
เอามาสงเคราะห์ช่วยเหลือพวกที�ยากจน” เมื�อเขารับรองแล้วทา่นจง
อย่าไปเรียกร้องอะไรจากเขาเหล่านั นอกีเลย” สดุท้ายทา่นรอซูล y ได้
สั�งกาํชับว่า “ทา่นจงเกรงกลัวคาํฟ้องของผู้ถูกข่มเหง เพราะว่าระหว่าง
อลัลอฮกฺบัคาํฟ้องร้องของพวกที�ถูกข่มเหงนั น ไม่มีเครื�องกั น” 

3. ฮจัยอ์ําลา  

ในปีที�สบินี  ทา่นรอซูล y ได้เดินทางมายังนครมักกะฮ ฺ เพื�อ
ประกอบพิธฮีัจย์ครั งสดุท้าย ในชีวิตของทา่นซึ�งเรียกว่า “ฮัจย์อาํลา” 

ในการประกอบพิธฮีัจย์ครั งสดุท้ายนี ทา่นรอซูล y ได้กล่าวคาํ
ปราศรัยแก่มวลมุสลิมีน ณ ทุง่อะรอฟะห์ ได้กล่าวบรรยายถึงหลักการ
สาํคัญตลอดจนข้อปลีกย่อยของอสิลามอย่างแจ่มแจ้ง 
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ส่วนหนึ�งในคาํปราศรัยของท่านครั งนั นมีดังนี  

 

ความว่า “แท้จริงเลือดเนื อของพวกทา่นและทรัพย์สมบัติของพวกทา่น 
เป็นสิ�งต้องห้ามแก่พวกทา่น ตลอดไปจนกระทั�งพวกท่าน
จะได้พบพระผู้อภิบาลของพวกทา่น” 

กล่าวคือ การประทุษร้ายต่อร่างกาย และทรัพย์สมบัติเป็นสิ�งที�
ต้องห้ามในอสิลามอย่างเดด็ขาดตลอดไป ไม่มีเวลายกเลิก 

 

ความว่า “แท้จริงสาํหรับบรรดาสตรีของพวกทา่น มีสิทธเิหนือพวก
ทา่นและสาํหรับพวกทา่นกม็่สทิธเิหนือพวกเขา” 

กล่าวคือ ทั งสามีภรรยา มีสิทธิหน้าที�จะต้องพึ�งประพฤติ
ปฏบิัติต่อกนั อย่างครบถ้วนเพื�อความผาสขุในการอยู่รวมกนั ฝ่ายใด
จะละเลยต่อหน้าที�ไม่ได้ 

 

 

ความว่า “แท้ที�จริงบรรดามุอมฺินนั นเป็นพี�น้องกนั และไม่อนุมัติทรัพย์
สมบัติของคนหนึ�งคนใดแก่อกีคนหนึ�ง เว้นแต่ความ
ปรารถนาดีจากทรัพย์นั น” 

กล่าวคือ บรรดามุอมฺินนั น แม้จะต่างชั นวรรณะต่างเชื อชาติ 
หรือต่างภาษา กถ็ือเป็นญาติพี�น้องกนัและไม่อนุญาตให้คนหนึ�งคนใด
แตะต้องทรัพย์สมบัติของคนอื�น นอกจากกรณีอนัเนื�องมาจากความ
ปรารถนาดีต่อกนั 
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ความว่า “พวกทา่นทุกคนเป็นของอาดัม และอาดัมมาจากดิน แท้จริง
ผู้ที�มีเกียรติอนัสูงส่งในพวกทา่น คือผู้ที�มีความกลัวมาก
ที�สดุ สาํหรับบุคคลที�เป็นชาติอาหรับไม่มีเอกสทิธิเหนือ
บุคคลที�ไม่ใช่อาหรับ นอกจากด้วยการเกรงกลัว” 

กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนเป็นลูกหลานอาดัมและอาดัมเกดิมา
จากธาตุดิน จุดกาํเนิดของมนุษย์มาจากดินเหมือนกนัหมด ผู้ที�นับว่า
เป็นผู้ที�มีเกียรติยศสงูสดุเหนือคนอื�น ๆ นั น คือ ผู้ที�มีจิตใจเกรงกลัว
และมีความจงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้ามากที�สดุ เคร่งครัดมั�นคงที�สดุ 

4. วาระเบด็เสร็จ  

ในขณะที�ทา่นรอซูล y กาํลังประกอบพิธฮีัจย์อยู่ที�ทุ่งอะ
รอฟะห์นั น อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงประทานโองการขั น
สดุท้ายให้แก่รอซูลของพระองค์ว่า 

 

 

ความว่า “วันนี เราได้ให้สมบูรณ์แล้วแก่สเูจ้าทั งหลายซึ�งธรรมนูญของสู
เจ้าทั งหลาย และเราได้ให้ครบถ้วนแล้วบนสเูจ้าทั งหลาย 
ซึ�งความกรุณาเมตตาของเรา และเราได้มอบอสิลามให้
เป็นศาสนาแก่สเูจ้าทั งหลายแล้ว” 

กล่าวคือ อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงแจ้งแกร่อซูล
ของพระองค์ตลอดจนบรรดามุอมฺินว่าวันนี  (คือวันที�ท่านรอซูล y 
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พร้อมกบับรรดามุอมฺินกาํลังชุมนุมกนัอยู่ ณ ทุง่อะรอฟะห์ในการ
ประกอบพิธฮีัจย์ครั งสดุท้าย) ว่า พระองค์ได้ทรงประทานธรรมนูญการ
ปกครองมาให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ทรงประทาน
ความสาํเรจ็ในการเผยแพร่อิสลามเบด็เสรจ็เรียบร้อย ความทุกข์
ยากลาํบากตลอดการต่อต้านการขัดขวางหมดสิ นไปแล้วทั งนี นับว่า 
เป็นพระมหากรุณาธคิุณของพระองค์อย่างยิ�งใหญ่ที�สุด ตอนท้าย
พระองค์ได้ทรงบอกว่าพระองค์ได้ทรงมอบอสิลามให้เป็นศาสนาแก่
บรรดาข้าของพระองค์แล้ว 

จากความหมายของอลั-กุรอา่นอายะห์นี  เราได้รู้ว่าอสิลามซึ�ง
มีอลั-กุรอ่านเป็นหลัก ประกอบด้วย ซุนนะห์ของทา่นรอซูล อนัเป็น
คาํอธบิายเจตนารมย์ของอลั-กุรอ่านได้จบสิ นเบด็เสรจ็ลงแล้วในวันที�
ทา่น  รอซูล y ได้ประกอบพิธฮีัจย์ครั งสุดท้ายในชีวิตของทา่น ซึ�ง
นับว่าเป็นการสิ นสดุภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายมาจากพระผู้เป็นเจ้า 
หลังจากวันนั นแล้วทา่นรอซูล y มิได้เผยแพร่หรือแนะนาํสั�งสอนอนั
ใดเพิ�มเติมอกีเลย นอกจากทบทวนของเก่าโดยอธบิายให้บรรดาสาวก
และตลอดจนประชาชนที�เข้ามาสมัครรับนับถืออสิลามให้เข้าใจซาบซึ ง
ในบรรดาหลักการและวิธกีารต่าง ๆ ที�ได้เผยแพร่ไปแล้ว 

ดังนั นพิธกีรรมหรือพฤติกรรมใด ๆ ที�ไม่มีปรากฎในอลั-กุ
รอ่านหรือในซุนนะห์ของทา่นรอซูล y จึงไม่นับว่าเป็นบัญญัติของ
อสิลาม และความคิดเหน็ของบุคคลใดที�ไม่ตรงกบัอลั-กุรอ่านหรือซุน
นะห์ หรือไม่มีในองค์ประกอบทั งสอง กถ็ือว่าเป็นความคิดความเหน็ที�
มุสลิมมุอมฺินไม่อยู่ในฐานะที�จะต้องประพฤติปฏบิัติ ถ้าขืนประพฤติ
ตามอย่างน้อยกจ็ะไม่ได้รับรางวัลตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้า อย่างสูง
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กจ็ะต้องถูกลงโทษในฐานเพิ�มเติมหรือตัดทอนแก้ไข เปลี�ยนแปลง
บทบัญญัติที�พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานมาให้  

5. เดินทางกลบัสู่ อลั-มะดีนะห ์

เมื�อเสรจ็จากการประกอบพิธฮีัจย์แล้ว ทา่นรอซูล y ก็
เดินทางกลับเข้าที�พักในนครมักกะฮเฺป็นเวลา 10 วัน จึงเดินทางกลับสู่
นครมะดีนะห์ ในขณะที�พักอยู่ในมักกะฮนฺั น มีประชาชนทั งชาวอรับ
และชาวนะซอรอเป็นจาํนวนมากมาย มาสมัครเข้ารับนับถือศาสนา
อสิลาม และเมื�อกลับไปถึง อลั-มะดีนะห์แล้วกม็ีประชากรจากทศิทาง
ต่าง ๆ มาสมัครเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม ในจาํนวนประชากรที�
มากมายเหล่านั น มีพวกนะซอรอชาวเมืองนัจรอนพวกหนึ�งมาหาทา่น
รอซูล y ทา่นกช็ักชวนให้เข้านับถืออสิลาม พวกเขาปฏเิสธโดยกล่าว
ว่า “พวกเขาได้เป็นมุสลิมมาแล้วก่อนพวกทา่น” ทา่นรอซูล y กบ็อก
กบัพวกนั นว่า “ความจริงพวกทา่นยังมิได้เป็นมุสลิมทั งนี เพราะว่า
พฤติกรรมสามอย่างที�ทาํให้พวกทา่นเป็นมุสลิมไม่ได้คือ   

1) การที�พวกทา่นกราบไหว้ เคารพสกัการะไม้กางเขน 
 2) การที�พวกทา่นบริโภคเนื อสกุร 
 3) การที�พวกทา่นอ้างว่า อัลลอฮมฺีบุตร (คือ อซีา) “ 

คนพวกนั นกต็อบว่า “ จะมีมนุษย์คนใดบ้างซึ�งถูกให้เกดิขึ นมา
โดยปราศจากบิดา” 

กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนต้องกาํเนิดจากบิดามารดาทั งนั น เมื�ออี
ซาเกดิมาโดยปราศจากบิดากต็้องเป็นบุตรของพระเจ้า 

ทา่นรอซูล y จึงอ่านอลั-กุรอ่านอายะห์ต่อไปนี ให้พวกนั นฟัง
คือ 
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ความว่า “แท้จริงแบบอย่างของอีซาที�อัลลอฮ ฺ เหมือนแบบอย่างของ
อาดัม ซึ�งพระองค์ได้ทรงให้เกดิเขาขึ นมาจากดินแล้ว
พระองค์กร็ับสั�งว่า จงเป็นขึ น เข้ากเ็ป็นขึ น” 

กล่าวคือ จุดปฏสินธิของอซีากบัอาดัมนั นเหมือนกนัคือ 
ปฏสินธขิึ นจากพระปรารถนาของอลัลอฮซฺึ�งเป็นวิธกีารที�ผิดแผก
แตกต่างไปจากธรรมชาติทั งหลายในโลก 

ครั งเมื�อประชาชนชาวนะซอรอแห่งเมืองนัจรอน ได้ฟังอลั-กุ
รอ่านอายะห์นี แล้วเขากย็อมจาํนนยอมสมัครเข้ารับนับถอือสิลาม 

5. การป่วยของท่านรอซูล yyyy  

ตอนปลายเดือนศอ็ฟัร ทา่นรอซูล y เริ�มป่วยเป็นไข้ใน
ขณะที�อาการป่วยยังไม่รุนแรงนัก ทา่นได้ไปพักยังบรรดาบ้านภรรยา
ของทา่นแห่งละวันสองวัน ครั งเมื�ออาการป่วยทวีความรุนแรงขึ น ทา่น
กข็ออนุญาติต่อบรรดาภรรยาของทา่นไปนอนพักยังบ้านของทา่นหญิง
อาอชีะห์ 

ในขณะที�กาํลังป่วยอยู่นั นทา่นรอซูล y ได้ไปละหมาดร่วมกบั
บรรดาสาวกของทา่นทุกเวลาจนกระทั�งอาการไข้ขึ นสงูมากจนไม่
สามารถไปมัสยิดได้ ทา่นกส็ั�งแก่บรรดาสาวกให้มอบหน้าที�อหิม่าม 
(ผู้นาํละหมาด) แก่ทา่นอบูบักรแทนตัวทา่น 

เมื�อชาวอนัซอร (ชาวเมืองอลั-มะดีนะห์ที�เป็นมุสลิม) ได้ข่าว
การป่วยหนักของทา่นรอซูล y เข้ากพ็ากนัมาชุมนุมที�มัสยิด เพื�อ
เยี�ยมเยียนและฟังอาการป่วยของทา่น ด้วยความเศร้าโศกและห่วงใย 
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ทา่นอัOบบา๊สจึงนาํข่าวการมาชุมนุมของพวกอนัซอรไปบอกให้ทา่นรอ
ซูล y ทราบ เมื�อทา่นได้ทราบข่าวนั นกใ็คร่ที�จะได้ออกไปพบกบั
พรรคพวกอกีสกัครั งหนึ�ง จึงแขง็ใจลุกขึ นยืนเพื�อที�จะออกเดินไปยัง
มัสยิด แต่กาํลังวังชาไม่อาํนวยให้เสียแล้ว เมื�อลุกขึ นยืนขาทั งสองกส็ั�น 
ไม่สามารถที�จะพยุงกายได้ จึงต้องให้สาวกที�กาํลังหนุ่มสองทา่น คือ
ทา่นอาลีและทา่นฟัดล์ เข้าพยุงคนละข้าง เดินไปยังมัสยิดมีทา่น
อัOบบา๊สเดินนาํหน้า เมื�อเข้าไปในมัสยิด ทา่นกล็งนั�งบนบันไดขั นล่าง
ของมิมบัร (แทน่สาํหรับปราศรัย) นั�งพักพอหายเหนื�อยแล้วกก็ล่าวคาํ
ปราศรัย เริ�มด้วยการสรรเสริญอลัลอฮเฺสรจ็แล้วกก็ล่าวข้อความซึ�งมี
ใจความว่า  

“ดูกรประชาชนทั(งหลาย ฉันไดท้ราบว่าพวกท่านเกรงกลวั
ความตายของนบีของพวกท่าน ฉันอยากจะใหพ้วกท่านนึกถงึอดีต 
แลว้ลองนึกต่อไปว่า มนีบีคนใดในบรรดานบีที�อัลลอฮฺไดส้ั �งใหม้า
ทาํการสั �งสอนมนุษยช์าติที�มอีายุยนืยงคงอยู่ (ไม่ตาย) ฉันก็จะไดอ้ยู่
กับพวกท่านต่อไปตลอดกาล พวกท่านพงึรูเ้ถดิฉันกาํลังจะไปพบกับ
พระผูอ้ภบิาลของฉัน แลว้พวกท่านจะเดินทางไปพบกับฉันใน
โอกาสนี( ฉันใคร่ขอสั �งเสียพวกท่านทั(งหลายใหพ้งึปฏิบัติอย่างดีต่อ
บรรดาพี�นอ้งของพวกท่านที�ไดท้ิ( งบา้นช่อง อพยพมาพึ�งพาอาศัย
พวกท่านอยู่ เพราะบุคคลเหล่านั(นบางคนตอ้งพลดัพรากจากลูก
จากเมยี จากพ่อจากแม่จากญาติพี�นอ้ง มิตรสหาย ย่อมมคีวามรูส้ึก
เปล่าเปลี�ยววา้เหว่ ควรที�จะไดร้ับความอบอุ่นดว้ยความช่วยเหลอื
สงเคราะห์ตามสมควร” 

6. การจากไปของท่านรอซูล yyyy  
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วันจันทร์ที�สบิสอบ เดือนรอบีอุลเอาวัล ต้นปีที� 11 นับจาก
ฮิจเราะห์ครั งยิ�งใหญ่ เป็นวันแห่งความเศร้าสลดอย่างสดุซึ งสาํหรับโลก
มุสลิม เพราะต้องสญูเสียบุคคลสาํคัญซึ�งนับเป็นยอดอจัฉริยะบุรุษของ
โลก ทา่มกลางความตะลึงงันของบรรดามุสลิมเป็นจาํนวนมาก ที�มา
ชุมนุมเฝ้าฟังอาการป่วยของทา่นอย่างคับคั�ง ทา่นรอซูล y ผู้นาํแสง
สว่างมามอบให้ชาวโลกกไ็ด้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ  

นับตั งแต่เริ�มป่วยจนวิญญาณอนับริสทุธิ?ของทา่นจากดุนยา 
(โลกนี ) ไปเป็นเวลา 13 วัน รวมชีวิตของทา่น 63 ปี 

ทนัททีี�วิญญาณอนับริสทุธิ?สะอาดของทา่นรอซูล y ออกจาก
ร่าง กเ็กดิความชุลมุนวุ่นวายกนัใหญ่โต ประชาชนที�มาชุมนุมกนัอยู่ ณ 
ที�นั น บางคนกว็่าทา่นยังไม่ตาย บางคนกเ็ชื�อว่าทา่นตายแล้วแน่ 
โดยเฉพาะทา่นอุมัรบุตรทา่นอลั-คอ๊ตตอ๊บไม่เชื�อว่าทา่นรอซูลได้ตาย
ไปแล้ว ด้วยความรักและอาลัยอาวรณ์อย่างสดุซึ ง ทาํให้ทา่นเผลอตัว
ไปชั�วขณะ ถือดาบออกกวัดแกว่งพลางร้องประกาศด้วยเสียงอนัดังว่า 
“ทา่นรอซูล y ต้องไม่ตายทา่นจะต้องอยู่กบัพวกเราตลอดไป ใคร
กล่าวว่าทา่นตายเราจะสงัหารเขาด้วยดาบเล่มนี ” 

ทนัใดนั น ทา่นอบูบักรซึ�งมิได้อยู่ในที�นั น เมื�อได้ทราบข่าวร้าย
นี เข้ากร็ีบรุดมายังบ้านทา่นหญิงอาอชีะห์ ตรงเข้าไปหาท่านรอซูล y 
เมื�อได้ประสบสิ�งที�ทุกคนไม่ปรารถนาจะได้เหน็ได้รู้เข้าเช่นนั น ความ
ตื นตันใจความเศร้าสลดกป็ระดังกนัขึ นมาจนพูดอะไรไม่ออก เปิดผ้า
คลุมหน้าออกแล้วกก็้มลงจูบที�หน้าผาก นํ าตาของผู้ที�แขง็แกร่งร่วงพรู
ออกมาอย่างไม่หยุดยั ง เมื�อได้พยายามอดกลั นความเศร้าโศกลงได้
บ้างแล้ว กห็ันหลังกลับเดินมายังประชาชนร้องประกาศขึ นด้วยเสียงอนั
ดังว่า  
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ความว่า “ทา่นทั งหลายพึงรู้เถิดว่า ผู้ใดอบิาดะห์ (เคารพสกัการะ) ต่อ
มุฮัมมัด แท้จริงมุฮัมมัดกไ็ด้ตายจากไปแล้ว และผู้ใดอิบา
ดะห์ต่อลัลอฮ ฺ แท้จริงอัลลอฮจฺะดาํรงคงอยู่ตลอดไป ไม่มี
การสิ นสดุ”  

แล้วกอ็่านอลั-กุรอ่านอายะห์ที�ว่า  

 

ความว่า “แท้จริงสเูจ้า (มุฮัมมัด) เป็นผู้ที�จะต้องตาย และแท้จริงเขา
ทั งหลายกเ็ป็นผู้ที�จะต้องตาย (เช่นเดียวกนั)”  

แล้วกอ็่านอายะห์ที�ว่า 

 

 

 

ความว่า “มุฮัมมัดมิได้เป็นอะไรนอกจากรอซูลคนหนึ�ง ที�บรรดารอซูล
ทั งหลายได้ล่วงลับไปแล้วก่อนหน้าเขา หากเขาตายหรือถูก
สงัหาร สเูจ้าทั งหลายจะกลับบนบรรดาส้น (เท้า) ทั งสอง
ข้างของสเูจ้าทั งหลายกระนั นหรือ และผู้ใดกลับบนส้น 
(เท้า) ทั งสองข้างของเขากย็่อมจะไม่ก่อให้เกดิผลเสียหาย
ต่ออลัลอฮแฺต่อย่างใด และอลัลอฮฺ์จะประทานรางวัลให้แก่
พวกทรีู้คุณ” 
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กล่าวคือ อลัลอฮฺ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงบอกให้รู้ว่า
มุฮัมมัดเป็นรอซูล (ศาสนทูต) ซึ�งเป็นบุคคลสามัญธรรมดา 
เช่นเดียวกบัรอซูลทั งปวงที�ได้ล่วงลับไปก่อนหน้าแล้ว บางคนกต็าย
ด้วยโรคภัยไข้เจบ็ บางคนกถ็ูกฆ่าตาย ไม่มีอภิสทิธิ?พิเศษอย่างใดที�จะ
ดาํรงชีวิตอยู่ไปตลอดกาล มีเกดิ แก่ เจบ็ ตาย เป็นไปตามธรรมชาติ 

พระองค์ทรงถามแก่บรรดามุอมฺิน (ผู้ศรัทธา) ว่า “หากมุฮัมมัด
ได้ตายหรือได้ถูกสังหาร สเูจ้าทั งหลายจะออกจากอมีานกลับเข้าหากา
เฟรกระนั นหรือ“ หมายความว่า การอยู่หรือการจากไปของมุฮัมมัดนั น 
หาใช่เป็นเรื�องสาํคัญอะไร สิ�งที�สาํคัญที�สดุที�มุสลิม-มุอมฺิน จักต้อง
พากเพียรพยายามเทดิทูนทะนุถนอมไว้ให้มั�นคง ยิ�งกว่าชีวิต พยายาม
เชื�อฟัง ประพฤติปฏบิัติให้เคร่งครัด สิ�งนั นคือ บัญญัติอสิลามที�มุฮัม
มัดได้ทิ งไว้ให้เป็นมรดก ส่วนที�คนหนึ�งคนใดหรือมุสลิมมุอมฺินทั งโลก
จะพากนัสละละทิ งการเชื�อถือ ศรัทธาต่ออลัลอฮสฺู่  กาเฟร คือความรู้
ผิด ความเหน็ผิด และ ความเข้าใจผิด กย็่อมไม่ก่อความเสียหายอย่าง
ใดให้พระองค์แม้แต่น้อย 

ในตอนท้ายอายะห์ อัลลอฮ ฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ได้ให้
คาํมั�นสญัญาว่า พระองค์จะทรงประทานรางวัลอนัยิ�งใหญ่ให้แก่พวกที�
รู้คุณ คือบุคคลจาํพวกที�ได้เข้ารับนับถืออสิลามแล้ว ย่อมนับว่าเข้าได้
นิอมฺัต (สิ�งที�มีคุณค่า) สงูสดุ แล้วเขาได้พยายามยึดมั�นไว้อย่างไม่มี
เวลาเสื�อมคลายหรือเปลี�ยนแปลง 

ส่วนทา่นอุมัร ผู้ซึ�งกาํลังตกอยู่ในภาวะเดือดดาลต่อคาํที�ว่า 
ทา่นรอซูล y ได้จากไปแล้วเมื�อมาได้ยินคาํของทา่นอบูบักร ตลอดจน
อายะห์อลั-กุรอ่านที�ได้นาํมาอ่านให้ฟังกส็าํนึกตัว ความเดือดดาล
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หายไปทนัที� กล่าวขึ นว่า “ดูเหมือนตัวฉันไม่เคยอ่านอลั-กุรอ่านทั งสอง
อายะห์นั นมาก่อนเลย” 

7. วิกฤตการณ ์ 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้สิ นชีวิตลงแล้ว กเ็กิดความวุ่นวายขึ นใน
วงการมุสลิมระหว่างพวกอนัซอร (พวกอนุเคราะห์) กบัพวกมุฮาญิรีน 
(พวกอพยพ) ในปัญหาการแต่ตั ง ค่อลีฟะห ์ (ผู้แทน) ซึ�งมีหน้าที�
ปกครองมุสลิม และควบคุมดูแลจัดการในด้านศาสนา ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยตลอดจน การอบรมสั�งสอน แก่ผู้ที�เพิ�งเข้ารับนับถือใหม่ยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ ง เพื�อปลูกฝังการอมีานให้แขง็แรง
มั�นคง ตลอดจนปราบสิ�งที�เป็นเสี ยนหนามที�ยังเหลืออยู่ให้หมดสิ นไป 
อนัเป็นภาระที�ยุ่งยากและหนักมาก จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องได้ผู้ที�มี
ความเข้มแขง็เดด็ขาด มีจิตใจหนักแน่นสขุุม เป็นที�ประชาชนรักใคร่
เลื�อมใส เคารพนับถือ 

เรื�องที�แก่งแย่งนั นคือ ทางฝ่ายพวกอนัซอรกป็รารถนาจะให้
ตาํแหน่งค่อลีฟะห์ ได้แก่บุคคลในพวกของตน ทางฝ่ายมุฮาญิรีนก็
ปรารถนาจะให้ได้แก่บุคคลในพวกของตน การขัดแย้งกันครั งนี  ทาํให้
เกดิการโต้เถียงขึ นในระหว่างคนสองพวก และขยายตัวกว้างขวาง
ออกไปและรุนแรงยิ�งขึ นทุกท ี ซึ�งไม่มีทา่ทางจะตกลงกันได้โดยสนัติวิธี
เป็นเวลานาน แต่ในที�สดุกล็งเอยกนัได้ ในขณะที�ทา่นอบูบักรกาํลัง
สาละวนอยู่กบัการจัดการกบัมัยยิต (ศพ) ของทา่นรอซูล y ทา่นอุมัร
กไ็ปเคาะประตูเรียกบอกว่า “ข้าแต่ทา่นอบูบักร จงรีบออกไปจัดการ
เจรจากบับุคคลเหล่านั นเดีBยวนี ” ทา่นอบูบักรกร็้องตอบออกไปว่า “ฉัน
กาํลังจัดการกบัมัยยิดของทา่นรอซูล y อยู่ ฉันใคร่ขอตัวที�จะไม่
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ออกไป มีเรื�องอะไรกจ็ัดการไปตามที�เหน็สมควรและเหมาะสมเถิด” 
ทา่นอุมัรกบ็อกว่า “ไม่ได้ ไม่ได้ ทา่นต้องออกไปเดีBยวนี  ถ้าทา่นไม่
ออกไปกต็้องเกดิเหตุร้ายแรงที�สดุ ความเสยีหายอนัยิ�งใหญ่กจ็ะ
ปรากฎขึ น” แล้วกเ็ล่าเรื�องที�ขัดแย้งกนัให้ฟัง 

เมื�อได้ฟังเช่นนั น ทา่นอบูบักรกจ็าํใจต้องทิ งงานที�กาํลังทาํอยู่ 
ออกไปพร้อมทา่นอุมัร เมื�อเดินออกมาพบกบัทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์ ซึ�งเป็น
บุคคลสาํคัญคนหนึ�งในพวกมุฮาญิรีนกเ็ลยชวนไปด้วยกัน เมื�อทั งสาม
คนเดินทางถึงกลุ่มชนที�กาํลังชุมนุมกนัอยู่กถ็ามว่า “พวกทา่นมีความ
ประสงค์อย่างไร โปรดบอกมาเถิดเราจะช่วยแก้ไขให้ การที�จะมา
โต้เถียงทะเลาะเบาะแว้งกนันั นจะไม่เกดิผลดีแก่ทุกฝ่าย” 

ดังนั น ผู้เป็นใหญ่ในพวกอนัซอร ณ ที�นั น จึงได้ระบายความ
ต้องการของพวกอนัซอรให้บุคคลทั งสามฟังว่า 

“สิ�งที�พวกเราต้องการมีอย่างเดียวคือ ผู้ที�จะถูกแต่งตั งให้เป็น
ผู้แทนของทา่นรอซูล y (ค่อลีฟะห์) นั น ต้องเป็นบุคคลในพวกเรา ซึ�ง
มีความเหมาะสมที�สดุ ทั งนี กเ็พราะว่า นับตั งแต่ทา่นรอซูล y ได้รับ
แต่งตั งให้เป็นรอซูลกไ็ด้พากเพียรพยายาม ประกาศอสิลามในหมู่ญาติ
พี�น้องมิตรสหาย ตลอดจนเพื�อนร่วมชาติร่วมประเทศอยู่ที�นครมักกะฮฺ
เป็นเวลานาน 13 ปี ไม่ประสบผลสาํเรจ็ มีจาํนวนคนที�รับฟังเชื�อถือ
เพียงเลก็น้อย มิหนาํซํ าพรรคพวกของทา่นยังถูกข่มเหงรังแก ถูกทาํ
ร้าย และถูกสงัหาร แล้วในที�สดุกถ็ูกขับไล่ให้ออกจากบ้านเกดิเมือง
นอน ดังที�พวกทา่นทุกคนรู้อยู่แก่ใจ  

แต่ครั นเมื�อพวกทา่นได้พากันอพยพหลบภัยมาพึ�งพาอาศัย
พวกเรา มาพึ�งพาอาศัยบ้านเมืองของเรา พวกเรากต็้อนรับพวกทา่น
ด้วยความปลื มปิติยินดี พวกเราให้เกยีรติกบัพวกทา่นให้ความสนิท
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สนมรักใคร่ ให้ความช่วยเหลือเกื อกูลทุกอย่างทุกประการ พวกเรา
ยอมพลีชีวิตเลือดเนื อร่วมกับพวกทา่นออกไปรบทพัจับศึกหลายครั ง
หลายหน จนพวกของเราต้องเสียชีวิตไปมากมายก่ายกอง จนในที�สุด
พวกทา่นกป็ระสบความสาํเรจ็อนังดงาม คือชัยชนะในขั นสดุท้าย 
ประชากรชาวอาหรับได้พากนัเข้ารับนับถืออสิลามจนหมดสิ น เหล่านี 
ทั งหมดยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพออกีหรือที�หน้าที�ค่อลีฟะห์จะได้แก่
พวกเรา “ 

เมื�อฝ่ายอนัซอร ได้ระบายความประสงค์ให้ฟังจนหมดสิ นแล้ว 
ทา่นอบูบักรกต็อบว่า 

“ช้าก่อน ! ดูกรพี�น้องอนัซอรทั งหลาย อย่างพึ�งเอะอะไปโปรด
ฟังฉันพูดก่อนพวกเราทั งหลายมิได้  ปฎิเสธบุญคุณที�พวกทา่นมีต่อ
พวกเรา พวกทา่นได้ต้อนรับพวกเราด้วยฉันทไมตรีอนัดียิ�ง ให้ความ
อบอุ่นแก่พวกเรา ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกสิ�งทุกอย่าง 
จนกระทั�งหัวใจที�ชอกชํ าปวดร้าวของพวกเรา อนัเนื�องมาจากการที�ต้อง
ทิ งบ้านเมือง จากญาติพี�น้องมิตรสหายสญูสิ นไป คุณงามความดีที�พวก
ทา่นได้ให้แก่พวกเรานั น นับเป็นมหาบุญคุณอนัยิ�งใหญ่ที�พวกเราจะลืม
เสยีมิได้ตลอดจนวันตาย แต่พวกเรากไ็ด้พยายามสนองตอบคุณงาม
ความดีของพวกทา่นให้ดีที�สุด เทา่ที�สามารถจะพึงกระทาํได้ ทา่นรอซูล 
y ได้เอาพวกทา่นเป็นสหายของทา่น ทา่นได้จากพรรคพวก ญาติพี�
น้องของทา่นมาอยู่กบัพวกท่าน ทา่นได้ทาํให้บ้านเมืองของพวกทา่น
สกุใส เจริญรุ่งเรืองขึ น ทา่นได้ชาํระล้างบรรดาจิตใจของพวกทา่นให้
สะอาดบริสทุธิ?ด้วยศาสนาอสิลาม ทา่นได้ช่วยฉุดพวกทา่นให้หลุดพ้น
ออกมาจากความผิด นาํออกมาสู่แสงสว่างทางรอด 
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พวกเราเหล่ามุฮาญิรีน เป็นมุสลิมที�ได้สละทิ งการกราบไหว้รูป
เคารพ แต่กลับมาเคารพบูชาต่อ อลัลอฮใฺนพิภพรุ่นแรก พวกเราได้
ยอมเชื�อฟังจงรักภักดีต่อทา่นรอซูล y ในขณะที�พวกทา่นตลอดจน
ประชากรชาวโลกกาํลังจมอยู่ในความหลงผิด (กุฟุร) ในการเชื�อฟัง
จงรักภักดีต่อรอซูลนี พวกเราต้องเผชิญต่อความทุกข์ยากลาํบาก
นานัปการแทบจะเอาชีวิตไม่รอด บรรดามุชริกได้พากนัทาํทารุณกรรม
แก่พวกเราต่าง ๆ นานา และยังได้ขับไล่พวกเราให้ออกจากบ้านเกดิ
เมืองนอน 

พวกเราเป็นสมาชิกในครอบครัวของทา่นรอซูล y พวกเรา
เป็นญาติพี�น้องของทา่น ทา่นได้ทาํการสมรสกบัลูกสาวของเรา และเรา
กไ็ด้ทาํการสมรสกบัลูกสาวของทา่น 

ในเมื�อความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพวกเรากบัรอซูลุลอฮฺ
เป็นอยู่ดังนี  ยังไม่เป็นการเหมาะสมอกีหรือ ในการที�ตาํแหน่งค่อ
ลีฟะห์ควรจะได้แก่บุคคลในพวกเรา  

อย่ากระนั นเลย พี�น้องอันซอรทั งหลายเราอย่าแตกแยกกนั
เพราะเรื�องนี เลย เราจงมาร่วมมือร่วมใจ ร่วมกาํลังช่วยส่งเสริมศาสนา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้รุ่งโรจน์สถาพรตลอดไปดีกว่า 

พี�น้องชาวอนัซอรทั งหลาย พวกเราเป็นค่อลีฟะห์ (ผู้แทนรอซู
ลุลลอฮ) พวกทา่นเป็นที�ปรึกษาร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจเป็นนํ าหนึ�งใจ
เดียวกนัช่วยกนัทาํงานของพระผู้เป็นเจ้าจะดีกว่า” 

เมื�อพูดมาได้เพียงนี  ทา่นอบูบักรจาํต้องหยุดพูดเพราะความ
เศร้าโศกเสยีใจประดังกนัขึ นมา นํ าตาไหลอาบแก้ม ทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์
จึงพูดต่อไปว่า 
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“พี�น้องอนัซอรทั งหลาย พวกทา่นเป็นบุคคลพวกแรกที�ได้
จงรักภักดีต่อทา่นรอซูล y พร้อมทั งให้ความช่วยเหลือเกื อกูลต่าง ๆ 
นานา ฉันใคร่ขอร้องมิให้พวกทา่นกลับเป็นบุคคลพวกแรกที�ทรยศและ
ฝ่าฝืนคาํสั�งของทา่นรอซูล y หลังจากที�ทา่นได้ล่วงลับไปแล้ว” 

เมื�อทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์พูดจบลงแล้วที�ประชุมเงียบกริบ พวกอนั
ซอรรู้สกึสาํนึกตัว บางคนกร็้องไห้ยอมเลิกล้มความตั งใจที�จะแก่งแย่ง
กนัต่อไป ในที�สดุกพ็ูดขึ นว่า 

“เราขอสาบานด้วยพระนามของอลัลอฮ ฺ เราขอมอบเรื�องนี กบั
พระองค์ แล้วแต่พระองค์จะทรงเหน็ดีเหน็ชอบ เราขออย่างเดียวคือ
ขอพระองค์ให้พวกเราได้เข้าอยู่ในสรวงสวรรค์อนักว้างใหญ่ไพศาล
ของพระองค์” เมื�อได้ตกลงกนัเรียบร้อยเช่นนั นแล้ว ท่านอบูบักรได้ชี 
มือมาที�ทา่นอุมัรกบัอบูอุบัยดะ๊ห์ พร้อมกบัพูดขึ นว่า 

“ทั งสองคนนี เป็นสหายที�รักของฉัน และเป็นผู้ใหญ่ในพวกมุ
ฮาญิรีน ขอให้ทา่นทั งสองจงเลือกคนหนึ�งคนใดขึ นเป็นค่อลีฟะห์” 
ทนัใดทา่นอุมัรกไ็ด้กล่าวขึ นว่า 

“ฉันขอสาบานด้วยพระนามของอลัลอฮ ฺ บุคคลที�จะเป็นค่อ
ลีฟะห์ที�เหมาะสมที�สุดนั นจะเป็นคนอื�นไม่ได้ นอกจากตัวทา่น (อบู
บักร) เพราะทา่นเป็นบุคคลที�เข้ารับนับถืออสิลามเป็นคนแรก ทา่นเป็น
สหายที�ใกล้ชิดที�สดุของทา่นรอซูล y ติดตามเป็นองครักษ์ตลอดเวลา 
ทา่นเป็นผู้ที�ได้รับมอบหมายจากรอซูลให้นาํพวกเราละหมาดในบั น
ปลายแห่งชีวิตของร่อซูลุลลอฮ ฺy 

ขอให้ทา่นยื�นมือมาให้ฉันสมัผัส ฉันขอให้สตัยาบันยอมให้
ทา่นเป็นค่อลีฟะห์ของพวกเรา ขออลัลอฮทฺรงเป็นพยาน ฉันยอมยกให้
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ทา่นเป็นผู้นาํ ฉันจะเชื�อฟังและประพฤติปฏบิัติตามถ้อยคาํของทา่น
เหมือนอย่างที�ฉันได้จงรักภักดีต่อร่อซูลุลลอฮ ฺ ส่วนหน้าที�ของทา่นกค็ือ 
ทา่นจักต้องอยู่ใกล้ชิดกบัอลัลอฮเฺสมอ ทา่นจะต้องให้ความเป็นธรรม
แก่คนทั งหลาย ทา่นจะต้องดาํเนินตามร่องรอยของทา่นรอซูล y 
อย่างเคร่งครัดที�สดุ” 

ผู้ที�ได้ให้สตัยาบันคนต่อไปคือ ทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์ ต่อไปก็
ประชาชนทุกคน 

 

8. มยัยิดท่านรอซูล yyyy  

เมื�อเสรจ็จากการแต่งตั งค่อลีฟะห์แล้ว ทา่นอบูบักรกเ็ข้า
จัดการเรื�องมัยยิดของทา่นรอซูล y ต่อไป คืออาบนํ ากะฟัน (ห่อด้วย
ผ้า 3 ผืน) เมื�อห่อเสรจ็แล้วกย็กขึ นตั งไว้บนเตียงที�เคยนอนประจาํ 
ต่อไปกเ็ป็นพิธลีะหมาดญะนาซะห์ คนที�เข้าละหมาดแบ่งเป็น 3 พวก
คือ ผู้ชายละหมาดก่อน ต่อไปกพ็วกผู้หญิง สดุท้ายกเ็ป็นพวกเดก็ ๆ 
การละหมาดครั งนี ไม่มีอหิม่าม (ผู้นาํ) ต่างคนต่างละหมาด เมื�อเสรจ็
จากการละหมาดแล้วกจ็ัดการฝัง 

มัยยิดของทา่นรอซูล y นอนสงบอยู่ในบ้านเป็นเวลา 3 วัน 
นับตั งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธจึงได้จัดการฝัง เพื�อรอการแต่งตั งค่อ
ลีฟะห์ให้เสรจ็สิ นเรียบร้อยเสยีก่อน เพราะว่าถ้าจะฝังก่อนกเ็กรงว่าจะ
เกดิความยุ่งยากในการแต่งตั งค่อลีฟะห์อนัจะนาํมาซึ�งความแตกแยก
กนัในหมู่มุสลิม 
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ภริยา 

ภริยาของทา่นรอซูล y รวมทั งสิ นมี 11 คนคือ 

1. ท่านคอดียะฮฺ 

ทา่นคอดียะฮ ฺ เป็นแม่ม่าย อายุ 40 ปี เมื�อสมรสกบัรอซูลซึ�ง
ขณะนั นมีอายุ 25 ปี นางแก่กว่ารอซูล 15 ปี อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสขุกนัมา
เป็นเวลา 25 ปี จากไปเมื�อมีอายุได้ 65 ปี ก่อนฮิจเราะห์ 3 ปี 

ทา่นคอดียะฮ ฺมีบุตรกบัรอซูลรวม 7 คน เป็น ชาย 3 คน หญิง 
4 คน 

ชาย 3 คน คือ อลักอซิบ , อลัตอ๊ยยิบ , อลัฏอฮิร 
หญิง 4 คน คือ ไซหนับ , รุกอ็ยยะห์ , อุมมุกัลซูม , ฟาติมะห์ 

ทา่นคอดียะฮ ฺเป็นคนแรกที�ยอมเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม  

เหตุผล : ทา่นรอซูล y ทาํการสมรสกบัคอดียะฮนฺั น เป็น
ความประสงค์ของทา่นคอดียะฮ ฺ เพราะทา่นมีความพึงพอใจใน
คุณธรรมความดีหลายอย่างหลายประการ ในตัวของท่านรอซูล y 
และเนื�องจากทา่นคอดียะฮเฺป็นบุคคลสาํคัญคนหนึ�งเป็นที�เคารพนับ
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ถือของชาว กุเรช และชาวอาหรับโดยทั�ว ๆ ไป ดังนั นเมื�อทา่นรอซูล 
y ได้รับคาํสั�งจากพระผู้เป็นเจ้าให้นาํอสิลามออกประกาศสั�งสอนแก่
มนุษย์ชาติ ทา่นคอดียะฮจฺึงเป็นผู้ที�มีบทบาทสาํคัญยิ�งในการเผยแพร่
อสิลาม เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ป้องกนัภัยจากชาวกุเรชและชาวอาหรับ
ทั�วไป 

2. ท่านเซาดะ๊ห ์

ทา่นเซาดะ๊ห์เป็นบุตรีซัมอะ๊ห์ เป็นแม่ม่ายสามีตาย อายุ 55 ปี 
ร่วมทุกข์ร่วมสขุกบัทา่นรอซูล y ชั�วระยะเวลาเพียง 5 ปี 

ทา่นเซาดะ๊ห์ เป็นชาวกุเรชในตระกูลอัOบด◌ฺชัมซ ฺ เป็นสตรีที�มี
ความเลื�อมใสศรัทธาในอสิลามอย่างแรงกล้า ติดตามสามีอพยพไปสู่
ประเทศฮับชะฮถฺึงสองครั งสองคราว ต้องเผชิญกบัความทุกข์ยาก
ตรากตราํอย่างมากมาย 

เหตุผล : ในการที�ทา่นรอซูล y สมรสกบัทา่นเซาดะ๊ห์ มี
เหตุผลดังนี  

1. ทา่นเซาดะ๊ห์ เป็นคนในตระกูลอัOบดชัมซซฺึ�งเป็นศัตรูกบั
ตระกูลฮาชิม และเป็นศัตรูกบัอสิลามอย่างร้ายกาจ เมื�อทา่นเข้ามา
เลื�อมใสในอิสลามพรรคพวกของทา่นมีความเคียดแค้นเกลียดชังมาก 
จนต้องอพยพหลบภัยไปกบัสามีดังกล่าวแล้ว ครั นเมื�อสามีต้องตาย
จากไปกเ็หลือแค่ตัวคนเดียว จะกลับไปสู่บ้านเกดิเมืองนอนกเ็กรง
พรรคพวกจะบีบคั นให้ละทิ งอสิลามกลับเข้าสู่ศาสนาเดิม เมื�อทา่นรอ
ซูล y ได้ทราบเรื�องนี เข้าจึงได้เป็นผู้อุปการะในฐานะภรรยา 

2. เมื�อทา่นรอซูล y ได้สมรสกบัทา่นเซาดะ๊ห์แล้ว บุคคลใน
ตระกูลอัOบด ชัมซคฺ่อยเสื�อมคลายความเป็นศัตรูกบัตระกูลฮาชิมและ
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ความชิงชังต่อิสลามลงไปมาก ส่วนมากได้หันเข้าศึกษาหาความจริง 
จากสิ�งที�ทา่นรอซูล y นาํมาประกาศสั�งสอน ในที�สดุกไ็ด้พากนัเข้ารับ
นับถืออสิลามเป็นจาํนวนมาก 

3. ท่านอาอีชะห ์

ทา่นอาอชีะห์เป็นสาวโสด เป็นบุตรีทา่นอบูบักร ได้สมรสกบั
ทา่นรอซูล y ในนครอลั-มะดีนะห์ ภายหลังฮิจเราะห์ 2 ปี เป็นบุคคล
สาํคัญที�สุดในบรรดาภรรยาของทา่นรอซูล y มีความรู้ความเชี�ยวชาญ
ในบทบัญญัติของอสิลามอย่างกว้างขวาง เป็นอาจารย์คอยให้
คาํแนะนาํสั�งสอนและอบรมแก่บรรดามุสลิมะห์ที�มาไต่ถามปัญหาข้อง
ใจ ในเรื�องของบัญญัติอสิลามเป็นเสมือนตัวแทนของทา่นรอซูล y ใน
บทบัญญัติที�เกี�ยวข้องกบัผู้หญิง  

ทา่นอาอชีะห์ได้ติดตามสามีไปกบักองทพัแทบทุกคราว โดย
ทาํหน้าที�เป็นพยาบาล ทาํการรักษาพยาบาลแก่เหล่าทหารที�ได้รับ
บาดเจบ็หรือป่วยไข้ 

เหตุผล : 

1. ทา่นอบูบักร เป็นคนแรกในพวกผู้ชายที�เข้ารับนับถืออสิลาม
เป็นสหายคนสนิทของทา่นรอซูล y ทั งในยามทุกข์และยามสขุ ยอม
เสยีสละชีวิตและเลือดเนื อ ทรัพย์สนิเงินทอง ในทางของอลัลอฮอฺย่าง
เทกระเป๋า จึงนับว่าทา่นอบูบักรเป็นผู้ที�ได้ทาํคุณประโยชน์ให้แก่
ส่วนตัวทา่นรอซูล y และศาสนาอสิลาม 

ดังนั นเพื�อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีอนัยิ�งใหญ่ของ
ทา่นสหายผู้นี  ทา่นรอซูล y จึงได้สู่ขอบุตรสาวของทา่นมาเป็นภรรยา 
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2. เป็นตัวแทนทา่นรอซูล y ในเรื�องการอบรมสั�งสอน 
แนะนาํ และอธบิายชี แจงข้อข้องใจแก่บรรดามุสลิมะห์ ในเรื�องบัญญัติ
ของอสิลามที�เกี�ยวกบัเรื�องของสตรี ซึ�งผู้ชายทาํหน้าที�นี ไม่ค่อยสนิทนัก 

4. ท่านฮฟัเซาะห ์

ทา่นฮัฟเซาะห์ เป็นบุตรของทา่นอุมัร บุตรอลัคอ็ฎฎอ๊บ เป็น
ม่ายสามีตายในสนามรบ เมื�อคราวสู้รบกนัที�บัOดร ฺ

สามีของทา่นฮัฟเซาะห์ ชื�อ อุไนซ ฺ บุตรฮุซาฟะฮ ฺ เป็น
นายทหารที�มีความกล้าหาญชาญชัยเป็นยอดเยี�ยม ยอมพลีชีวิตเพื�อ
ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า 

ทา่นฮัฟเซาะห์มีอายุได้ 60 ปี เป็นหญิงที�ชราภาพแล้วสขุภาพก็
ไม่ค่อยสมบูรณ์ เมื�อสามีต้องมาจากไปเช่นนั น จึงมีความเศร้าโศก
เสยีใจมาก ดังนั นเพื�อที�จะปลอบใจให้คลายความทุกข์โศกทา่นรอซูล 
y จึงได้สู่ขอนางมาเลี ยงดูในฐานะภรรยา หลังจากนั นชั�วระยะเวลา
สองปี ทา่นฮัฟเซาะห์กจ็ากดุนยาไป 

เหตุผล : 

1. เพื�อทดแทนคุณงามความดีที�สองสามี-ภรรยา คู่นี ได้สร้าง
สมไว้ คือการยอมเสยีสละทุกสิ�งทุกอย่าง แม้กระทั�งชีวิต ในการ
ป้องกนัศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า 

2. ทา่นอุมัร ผู้เป็นบิดาทา่นฮัฟเซาะห์เป็นสาวกคนสาํคัญคน
หนึ�งของทา่นรอซูล y เป็นกาํลังสาํคัญในการเผยแพร่ และป้องกนั
ศาสนาอสิลาม เมื�อบุตรเขยเสียชีวิตไปในการปฏบิัติหน้าที� ทา่นจึงมี
ความเศร้าโศกเสยีใจ และสงสารบุตรสาวที�ต้องขาดที�พึ�ง ขาดผู้
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อุปการะ แต่เมื�อทา่นรอซูล y ได้รับบุตรสาวมาไว้ในความอุปการะ
เช่นนั น ทา่นกด็ีใจสิ นกงัวล 

5. ท่านไซหนบั บุตรีคุไซมะห ์

ทา่นไซหนับ บุตรีคุไซมะห์ เป็นแม่ม่ายสามีเสยีชีวิตใน
สงครามบัOดร ฺสามีของทา่นมีนามว่า ทา่นอุไบดะ๊ห์ บุตรอัลฮาริส 

ทา่นไซหนับเป็นผู้มีอีมานอย่างมั�นคง แขง็แรงยอมเสียสละทุก
สิ�งทุกอย่างเพื�ออสิลาม ได้ติดตามสามีไปช่วยเหลือในการออกทพัจับ
ศึกทุกคราว เมื�อต้องสิ นสามีเสียเช่นนั น กต็กอยู่ในความทุกข์ระทม 
เช่นเดียวกบัรายอื�น ๆ ที�เล่ามาแล้ว เมื�อทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องก็
ได้สูข่อมาอุปการะในฐานะภรรยา เวลานั นทา่นไซหนับมีอายุถึง 60 ปี 
มาอยู่กบัทา่นรอซูล y ชั�วระยะเวลา 8 ปี กจ็ากดุนยาไป 

เหตุผล : 

1. เพื�อระงับความระทมทุกข์ ที�ต้องสิ นสามีผู้อุปการะเลี ยงดู 

2. เพื�อเป็นรางวัลในการที�มีส่วนช่วยเหลือในการป้องกนั
อสิลามให้พ้นจากการถูกทาํลายโดยมิได้คาํนึงถึงความ
ทุกข์ยาก ความลาํบากตรากตราํ 

6. ท่านอุมมุสะลามะห ์

ทา่นอุมมุสะลามะห์ คือทา่นฮินดุน บุตรสาวทา่นอบูอุมัยยะห์ 
เป็นแม่ม่าย สามีตายในสงครามอุหุด สามีชื�อ อบัดุลลอฮ ฺ บุตรอบั
ดุลอะซี 

ทา่นอุมมุสะลามะห์เป็นผู้ที�มีจิตใจมั�นคงในอมีานเป็นยอด
เยี�ยม ตอนแรกที�เข้ารับนับถือศาสนา   อสิลามได้ถูกพวกกุเรชข่มเหง
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รังแกถูกทาํร้ายอย่างทารุณ จนทนไม่ไหวต้องหอบลูกอพยพติดตาม
สามีไปอาศัยอยู่ในประเทศฮับชะห์ เมื�อสามีจากไปทิ งลูกไว้สี�คนพร้อม
ด้วยความทุกข์โศกอย่างหนักเพราะขาดผู้อุปการะคุ้มครอง 

ทา่นรอซูล y กไ็ด้รับมาไว้อุปการะ พร้อมทั งบุตรสี�คนที�
เป็นญะตีม  (กาํพร้า) ขณะนั นนางมีอายุเข้าขั นชราแล้ว 

เหตุผล : เหตุผลในการที�ท่านรอซูล y ได้ทาํการสมรสกบั
ภรรยาคนนี  กล็ะม้ายคล้ายคลึงกบัรายก่อน ๆ ที�ได้เล่ามาแล้ว แต่
สาํหรับรายนี เป็นรายพิเศษคือมีลูกกาํพร้า 4 คนที�จักต้องให้การเลี ยงดู
ให้มีความสขุตามสมควร 

7. ท่านไซหนบั 

ทา่นไซหนับ บุตรีญะฮช ฺ เป็นแม่ม่ายสามีหย่า สามีชื�อ ไซด ฺ
บุตรฮาริซะห์ ทา่นรอซูล y ได้ทาํการสมรสกบัทา่นไซหนับ เมื�อได้เลิก
ร้างกบัสามีแล้ว 

เหตุผล : 

การสมรสครั งนี เกดิเป็นเรื�องครึกโครมใหญ่โต ในวงการ
มุสลิมในยุคนั น เป็นต้นเหตุที�เลิกล้มประเพณีที�สาํคัญของชาวอาหรับ
สองอย่างคือ 

1. ลม้ลา้งระบบทาส กล่าวคือ ไซด ฺ บุตรฮาริซะห์ สามีท่านไซ
หนับเดิมเป็นทาสที�ทา่นคอดียะฮซฺื อมาจากตลาดขายทาส ครั งเมื�อทา่น
ได้อยู่กบัทา่นรอซูล y แล้วกไ็ด้ยกเดก็คนนี ให้เป็นคนใช้ประจาํตัว
ของทา่นรอซูล y ไซดเฺป็นเดก็ที�มีบุคลิกลักษณะเฉลียวฉลาดผิดกว่า
เดก็อื�น ๆ ทั งหลาย มีความจงรักซื�อสตัย์ต่อผู้เป็นนายอย่างดี ซึ�งทาํให้
ทา่นรอซูล y มีความเอน็ดูรักใคร่เป็นพิเศษ ในที�สดุกย็กฐานะขึ นเป็น
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บุตรบุญธรรม มีสทิธิสมบูรณ์เช่นเดียวกบับุตรแท้ ตามประเพณีของ
ชาวอาหรับส่วนหนึ�ง แต่อกีแง่หนึ�งขัดแย้งกบัประเพณีนิยมดังกล่าว 
คือชาวอาหรับเขาถือกนัว่าผู้ที�ตกเป็นทาส ย่อมมีฐานะตํ�าต้อยเทา่กบั
ฐานะสตัว์เลี ยง จะยกขึ นมาเป็นบุตรบุญธรรมไม่ได้ การที�ไซดไฺด้ถูกยก
ฐานะขึ นเป็นบุตรบุญธรรมนี จึงเป็นการลบล้างระบบทาสอย่างหนึ�ง 

เมื�อเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ขึ น ทา่นรอซูล y กใ็คร่ที�จะให้ไซดฺ
ได้ทาํการสมรสกบัไซหนับ จึงเจรจากบัทา่นไซหนับ แต่ได้รับการ
ปฏเิสธอย่างแขง็แรง อลัลอฮ ฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) จึงได้ประทาน
โองการลงมาว่า 

 

 

 

 

ความว่า “และไม่สมควรแก่มุอมฺินและมุอมฺินะห์ เมื�ออัลลอฮแฺละรอซูล
ของพระองค์ได้ออกคาํสั�งให้ปฏบิัติสิ�งหนึ�งสิ�งใดไปแล้ว ที�
จะมีความลังเลใจสาํหรับพวกเขาในงานของพวกเขา และ
ผู้ใดขัดขืนอัลลอฮแฺละรอซูลของพระองค์แน่นอน เขาก็
หลงผิดอนัเป็นความหลงผิดที�แจ้งชัด” 

เมื�อทา่นไซหนับได้ยินโองการนี เข้ากย็ินยอมให้ทา่นรอซูล y 
จัดการสมรสกบัทา่นไซดตฺามความประสงค์ แต่ชีวิตสมรสของสามี
ภรรยาคู่นี  ดาํเนินไปได้ไม่ราบรื�นยืดยาว เพราะว่าความรู้สกึในเรื�อง
การแบ่งชั นวรรณะยังไม่หมดสิ นไปจากหัวใจของฝ่ายภรรยา ประกอบ
กบัมีบุคคลบ่างช่างยุคอยใส่ไฟยุแหย่อยู่ทุกเมื�อเชื�อวัน ยิ�งนานวันเข้า

 143

เสยีงครหานินทาจากบุคคลจาํพวกใจสกปรกกย็ิ�งหนาหูหนักขึ นทุกท ี
จิตใจของหญิงย่อมเป็นจิตใจที�อ่อนไหวไม่สามารถทนทานมรสมุร้ายที�
ประดังเข้ามารอบด้านได้ ในที�สดุชีวิตสมรสของสามีภรรยาคู่นี กถ็ึงกาล
อวสานลงโดยที�ฝ่ายภรรยาไม่ย่อมอยู่ร่วมด้วย แสดงความรังเกยีจต่าง 
ๆ นานาจนฝ่ายสามีทนไม่ไหว จึงได้นาํความไปแจ้งแก่ทา่นรอซูล y 
พร้อมกบัแจ้งความจาํนงว่าจะขอหย่าขาดกบัภรรยา ทา่นรอซูลกส็ั�งให้
กลับไปอยู่ด้วยกนัตามเดิม แต่ฝ่ายผู้เป็นสามียืนกรานไม่ยอมกลับไป
อยู่ร่วมกนัอกี โดยอ้างความจาํเป็นว่าทนไม่ไหวจริง ๆ ดังนั นการหย่า
ร้างจึงเกดิขึ นตามความปรารถนาของทั งสองฝ่าย 

2. ระบบบุตรบุญธรรม อิสลามมีเจตนารมย์ที�จะลบล้างระบบ
บุตรบุญธรรมมิให้เหลืออยู่ในสงัคมมุสลิม อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา จึงได้มีคาํสั�งให้รอซูลของพระองค์ ทาํการสมรสกบัทา่นไซหนับซึ�ง
ได้หย่าขาดจากไซดมฺาแล้ว ข้างฝ่ายทา่นรอซูล y เมื�อได้รับสั�งเช่นนั น 
กร็ู้สกึอดึอดัใจเป็นที�สดุ เพราะเกรงว่าจะถูกครหานินทาจากฝ่ายศัตรู
แต่กส็ดุที�จะฝ่าฝืนคาํสั�งของพระผู้เป็นเจ้าได้ จึงจาํใจสมรสกบัทา่นไซ
หนับ 

ทนัททีี�ทา่นรอซูล y ทาํการสมรสกบัทา่นไซหนับ เสียงครหา
นินทาว่า  “มุฮัมมัดสมรสกบัเมียลูกชาย” กด็ังขึ นทุกหนทุกแห่งทั�วไป 

เป็นเสยีงที�เขย่าขวัญสร้างความปั�นป่วนให้แก่จิตใจของท่านรอ
ซูล y อย่างรุนแรง อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้ประทาน
โองการลงมาว่า 

 

ความว่า “มุฮัมมัดมิได้เป็นบิดาของคนหนึ�งคนใดจากบรรดาผู้ชาย 
(ผู้ใหญ่) ของพวกสเูจ้า” 
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ทา่นรอซูล y มีบุตรชายสองคน คือ กอซิมกบัอบิรอฮีม แต่ก็
ได้เสียชีวิตไปตั งแต่เลก็ ๆ ทั งนี กเ็นื�องจาก ถ้าบุตรชายของทา่นยังมี
ชีวิตอยู่ต่อไปเมื�อตัวทา่นต้องจากไปแล้ว ประชากรมุสลิมบางส่วนก็
อาจจะถือเอาบุตรชายคนนั นเป็ทายาทผู้สบืศาสนาแทนบิดาต่อไป 
อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงไม่ให้บุตรชายของทา่นมีชีวิตเหลืออยู่ 
แม้กระทั�งบุตรบุญธรรมกม็ิให้มีเหลืออยู่ในวงการอสิลาม 

เรื�องการสมรสครั งนี มีข่าวอกีระแสหนึ�งแจ้งว่า “ครั งหนึ�งทา่น
รอซูล y ได้พบทา่นไซหนับซึ�งเป็นภรรยาของไซดโฺดยบังเอญิกเ็กดิ
การปฏพิัทธข์ึ นทนัท ี จึงได้บังคับให้สามีหย่า เมื�อหย่ากนัแล้วกเ็อามา
สมรสเสยีเอง”  

อนันี เป็นข่าวเทจ็เป็นการกล่าวร้าย เพื�อที�จะทาํลายเกียรติยศ
ของทา่นรอซูล y และศาสนาอสิลามซึ�งเป็นข่าวที�มาจากฝ่ายศัตรูของ
อสิลาม 

ทา่นไซหนับเป็นบุตรของป้า เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
พบปะเหน็หน้ากนัอยู่เสมอ ที�กล่าวว่าพอเหน็หน้ากนัโดยบังเอญิกเ็กดิ
ปฏพิัทธจ์ึงเป็นการกล่าวเทจ็อย่างเหน็ได้ชัด 

อนึ�งการสมรสครั งนี  ทา่นรอซูล y มิได้เตม็ใจเลย ต้องฝืนใจ
ปฏบิัติไปตามคาํสั�งของพระผู้เป็นเจ้าเพื�อประโยชน์ดังกล่าว 

8. อุมมุฮะบบีะห ์

ทา่นอุมมุฮะบีบะห์ หรือ รอ็มละห์บุตรีอะบีซุฟยาน ซึ�งเป็น
บุคคลสาํคัญเป็นหัวหน้าผู้ยิ�งใหญ่ของกุเรช เป็นปรปักษ์อย่างร้ายกาจ
ของอสิลาม 
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ทา่นรอ็มละห์ หนีบิดามารดาเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแล้วก็
ได้ลี ภัยไปอยู่อัล-ฮับชะห์ (อะบิสสเินีย) พร้อมกบัสามีชื�อ อบัดุลลอฮ ฺ
บุตรญะฟัร เมื�อได้อยู่ยังอลั-ฮับชะห์ อบัดุลลอฮผู้เป็นสามีกลับละทิ ง
อสิลามหันไปนับถือศาสนาคริสต์ ทา่นรอ็มละห์จึงหย่าขาดจากสามี 
แล้วกด็าํรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดียว ตัวคนเดียวขาดผู้คุ้มครองอุปการะ 
ครั นจะกลับไปอยู่บ้านกเ็กรงกลัวบิดากบัพวกญาติจะข่มเหงรังแก 
คงทนอยู่ที�นั นต่อไปด้วยหัวใจที�ปวดร้าวทุกข์ระทม 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องเข้ากม็ีจดหมายไปถึงพระเจ้า
นะญาชี ขอร้องให้ช่วยจัดการส่งทา่นรอ็มละห์มายังอลั-มะดีนะห์ เจ้าผู้
ครองอลั-ฮับชะห์กจ็ัดการให้ตามความประสงค์เป็นอย่างดีที�สดุ โดยได้
จัดคนที�วางพระทยัได้เป็ผู้นาํมาส่งให้แก่ทา่นรอซูล y เมื�อมาถึงนคร
มะดีนะห์แล้วทา่นรอซูล y กไ็ด้รับทา่นรอ็มละห์มาอุปการะในฐานะ
ภรรยา 

เหตุผล : 

1. การเข้ารับนับถืออสิลามของทา่นรอ็มละห์เป็นเหตุให้บิดา
มารดาตลอดจนวงศาคณาญาติ ได้ตัดออกจากบัญชีสมาชิกในเครือ
ญาติ คงดาํรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดียว แต่แล้วในที�สดุสามีกก็ลับเปลี�ยน
ใจออกจากอสิลามไปถือศาสนาคริสต์ กจ็าํใจต้องเลิกร้างกนั จึงต้อง
ดาํรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี�ยวแต่ลาํพังคนเดียว ทา่นรอซูล y จึงได้ทาํ
การสมรสด้วย 

2. นับตั งแต่ได้เข้ารับนับถอืศาสนาอสิลามทา่นรอ็มละห์ต้อง
เผชิญต่อความทุกข์ยากลาํบากอย่างแสนสาหัส แต่ความเลื�อมใส
ศรัทธาในอสิลามกม็ิได้เสื�อมคลายลงไป กลับทวีความเข้มแขง็ความ
หนักแน่นยิ�งขึ น ยอมพลีทุกสิ�งทุกอย่างเพื�ออิสลาม 
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คุณงามความดีอนัลํ าค่าเช่นนี  จึงเป็นการสมควรแล้วที�จะพึง
ได้รับเกยีรติอนัสงูส่งด้วยการเป็นภริยาของผู้เป็นยอดแห่งมนุษย์ชาติ 

9. ศ็อฟียะห ์

ทา่นศอ็ฟียะห์ บุตรีฮัยย ฺเป็นแม่ม่ายสามีตายในศึกคอ็ยบัOร ซึ�ง
ยกทพัมารุกรานฝ่ายมุสลิมีน ทั งสองได้สู้รบกนัในที�สดุ ฝ่ายกองทพั
ของกนิานะห์กเ็ป็นฝ่ายปราชัย กนิานะห์ตายในสนามรบ ทา่นศอ็ฟียะห์
ถูกจับเป็นเชลยศึก เมื�อได้จับฉลากกนัแล้วทา่นศอ็ฟียะห์ไปได้กบัชาย
คนหนึ�ง แต่บรรดานายทหารผู้ใหญ่ได้ลงความเหน็พร้อมกนัว่า 
“ทา่นศอ็ฟียะห์เป็นบุตรสาวของบุคคลผู้เป็นประมุข ไม่สมควรที�จะตก
เป็นทาสของบุคคลธรรมดา ทางที�ดีควรมอบให้กบัทา่นรอซูล y จึงจะ
เหมาะสม เมื�อได้เหน็พร้อมกนัเช่นนั นจึงพากนัไปหาท่านรอซูล y 
แจ้งความประสงค์ให้ทราบท่านกต็้องยอมรับไว้ ต่อมากป็ลดปล่อยให้
เป็นไทพ้นจากฐานะเป็นทาส แล้วทา่นศอ็ฟียะห์กย็อมเข้ารับนับถือ
อสิลาม ในที�สดุทา่นรอซูล y กไ็ด้ทาํการสมรสกบัทา่นศอ็ฟียะห์เป็น
ภริยาคนที� 9 

เหตุผล : ก่อนที�จะได้เข้ารับนับถืออสิลามทา่นรอซูล y ได้
ถามความสมัครใจของทา่นศอ็ฟียะห์ว่า “จะกลับไปอยู่กบัพรรคพวก
หรือว่าจะยอมรับนับถืออสิลาม” ทา่นศอ็ฟียะห์กพ็ูดว่า “ยอมเข้านับถือ
อสิลาม” เพราะได้เหน็นํ าใจของทา่นตลอดจนบรรดาพี�น้องมุสลิม
ทั งหลายแล้ว ที�ได้ต้อนรับให้ เกียรติเป็นอย่างดีที�สดุแก่ทา่น จึง
ยินยอมสละบ้านเกดิเมืองนอนสละบิดา มิตรสหายและพรรคพวก 

10. ท่านไมมูนะห ์
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ทา่นไมมูนะห์บุตรี อลั-ฮาริส เป็นแม่ม่ายสามีตาย เป็นผู้ที�มี
ความเชื�อถืออย่างเคร่งครัด เข้มแขง็ในเรื�องอบิาดะห์ (การประกอบ
ศาสนากจิ) เป็นยอดเยี�ยม เป็นผู้ชักชวนบรรดาสตรี แล้วกจ็ัดตั งหน่วย
บรรเทาทุกข์ขึ นติดตามกองทพัมุสลิมีนไปทุกครั ง เพื�อช่วยเหลือบรรดา
ทหารที�ป่วยไข้และบาดเจบ็ จนกระทั�งครั งหนึ�งได้ถูกลูกศรที�ฝ่ายข้าศึก
ยิงมาจนบาดเจบ็เกอืบต้องเสยีชีวิต เป็นผู้ที�มีความรู้อย่างกว้างขวาง 
ทา่นอาอชีะห์ได้กล่าวถึงเรื�องของทา่นไมมูนะห์ ความว่า “พึงรู้เถิดไมมู
นะห์เป็นผู้ที�มีความเกรงกลัวอลัลอฮมฺากที�สดุ และเป็นผู้ที�เชื�อม
ความสัมพันธแ์ละสมัครสมานสามัคคีต่อญาติพี�น้องอย่างยอดเยี�ยม
ที�สดุ” 

ทา่นรอซูล y ได้สมรสกับทา่นไมมูนะห์ในปีททีี� 8 หลัง
ฮิจเราะห์เป็นภริยาอนัดับที� 10 ทา่นไมมูนะห์มีอายุแก่กว่าทา่นรอซูล 
y หลายปี 

เหตุผล :  

1. เพื�อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ที�ได้มีส่วนช่วยเหลือ
ในเรื�องการเผยแพร่อสิลามอย่างมากมาย ด้วยการเสยีสละทุกสิ�งทุก
อย่างแม้กระทั�งเลือดเนื อและชีวิต 

2. เพื�อเป็นสิ�งตอบแทนในการอบรมสั�งสอนให้คาํแนะนาํแก่
บรรดามุสลิมะห์ในเรื�องปัญหาเกี�ยวกบัสตรี 

11. ท่านมารียะห ์

ทา่นมารียะห์ เป็นทาสชาวกุบ๊ต ฺ ที�กษัตริย์มุเกากิOสแห่งอียิปต์ 
ได้ส่งมาเป็นของขวัญแก่ทา่นรอซูล y ในคราวที�ทา่นได้ส่งจดหมายไป
ชักชวนให้เข้ารับนับถืออสิลาม 
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ทา่นรอซูล y ได้อยู่กนิกบัทา่นมารีะยะห์ จนได้บุตรชายคน
หนึ�งชื�อ “อบิรอฮีม” 

เหตุผล : 

1. ดังที�ได้กล่าวมาแล้ว ตามประเพณีของสงัคมมนุษย์ชาติก่อน
อสิลามนั น ถือกนัว่ามนุษย์ที�ตกเป็นทาสมีค่าเทา่กบัสัตว์ที�เลี ยงเอาไว้ 
จะเอามาเลี ยงดูเป็นลูกเป็นเมียเยี�ยงเสรีชนไม่ได้ แต่อสิลามอบุัติขึ นมา
เพื�อทาํการกวาดล้างประเพณีอนัเลวร้ายเหล่านี ให้หมดสิ นไป ทา่นรอ
ซูล y จึงได้รับเอาทา่นมารียะห์ซึ�งมีฐานะเป็นทาสเข้ามาไว้ในความ
อุปการะในฐานะภรยา จนกระทั�งได้บุตรชายคนหนึ�งซึ�งเป็นการลบล้าง
ระบบทาสให้หมดสิ นไปอย่างสมบูรณ์ 

2. ตามธรรมดาบุตรที�เป็นใหญ่เป็นโต เมื�อมีคนนาํเอาสิ�งของ
มาให้ ถ้าสิ�งของนั นเป็นของเลก็น้อยราคาตํ�า กม็ักจะมองสิ�งของนั น
ด้วยความไม่ใยดี ด้วยความรังเกยีจ ความสาํนึกที�จะขอบคุณไม่เกดิขึ น
ในจิตใจ แต่สิ�งของที�คนอื�นนาํมาให้หรือส่งมาให้ทา่นรอซูล y นั น แม้
จะเป็นสิ�งของเลก็น้อยไม่มีราคาค่างวดอะไร ทา่นกร็ับไว้ด้วยความชื�น
ชมยินดี พร้อมทั งรู้สกึขอบใจผู้ให้ เพราะทา่นมิได้มองค่าของสิ�งของ
นั น ๆ ทา่นมองเลยไปถึงนํ าใจของผู้ให้ 

ดังนั นการที�กษัตริย์มุเกากิOส ได้ส่งทาสมาให้เป็นของขวัญทา่น
รอซูล y ถือว่าเป็นเรื�องใหญ่ จึงได้ปลดปล่อยทาสคนนั นให้หลุดพ้น
จากฐานะทาสแล้วได้ยกฐานะขึ นเป็นภริยา 

 

หมายเหตุ : 
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ได้กล่าวมาแล้วว่า สงัคมมนุษย์ชาติในสมัยก่อนอสิลามอุบัติ 
เป็นสงัคมที�เตม็ไปด้วยความเหลวแหลกความชั�วช้า ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต
เปรียบเสมือนตัวแมลงเม่าที�บินสู่กองไฟ แต่ชีวิตของท่านรอซูล y 
เป็นชีวิตพิเศษแตกต่างกบับรรดาชีวิตทั งหลายเหล่านั น ที�สามารถหลบ
เลี�ยงรอดพ้นจากความเหลวแหลก ทั งหลายทั งปวงมาได้อย่างอศัจรรย์
ที�สดุ เป็นชีวิตที�มีความรู้สึกอนัสงูส่งไม่ยอมเข้าไปมั�วสุมในสภาพแห่ง
ความเหลวแหลกหมกมุ่นอยู่แต่การประกอบการงานแต่น้อย ส่วนใหญ่
มีเมตตาจิตแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก รักใคร่เคารพนับถือญาติพี�น้องมิตร
สหาย จนกระทั�งได้รับการยกย่องสรรเสริญจากญาติมิตรสหายและ
พรรคพวก แล้วในที�สดุกไ็ด้รับการแต่งตั งจากพระผู้เป็นเจ้า ให้เป็นรอ
ซูล (ศาสนทูต) ซึ�งเป็นตาํแหน่งที�มีเกียรติสูงสดุเหนือตาํแหน่งใด ๆ 
ทั งสิ น 

บุคคลที�มีชีวิตที�สะอาด บริสทุธิ? กย็่อมสามารถที�จะเลือกเฟ้น
หญิงที�เป็นสาวบริสทุธิ? พร้อมด้วยความสวยความงาม จะเอาสกักี�คนก็
หาได้ไม่ยากนัก แต่ชีวิตทา่นรอซูล y มิใช่ชีวิตที�หนักไปในทางกาม
คุณ มิได้ถูกเกิดมาเพื�อแสวงหาความผาสกุในด้านกามารมณ์ หากเกดิ
มาเพื�อภาระอย่างหนึ�งซึ�งแตกต่างนอกเหนือจากภารกจิของชาวโลกทั ง
ปวง ดังนั นชีวิตวัยหนุ่มของทา่นจึงถูกใช้ให้หมดไปกับภริยาที�มีแต่
ความเป็นม่าย และความชราตลอดจนกระทั�งภริยาทุกคน กต็กอยู่ใน
สภาพเช่นเดียวกนัทั งนั น นอกจาก อาอชีะห์คนเดียวเป็นสาวบริสทุธิ? 

ดังนั นคนที�ได้ศึกษาประวัติและชีวิตของทา่นมาตั งแต่ต้นจน
สดุท้าย ประกอบกบัมีจิตใจสงูปราศจากความลาํเอยีง หรือความรู้สกึ
เป็นปรปักษ์กบัอสิลามกย็่อมจะไม่พูดหรือเขียน หรือมีความรู้สกึว่า 
“ทา่นรอซูล y เป็นผู้มักมากในเรื�องกามตัณหา” 
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เหตุผลที�ทา่นรอซูล y มีคู่ครองหลายคนนั น ผู้เขียนกไ็ด้เล่า
สารัตถสาํคัญของแต่ละคนมาแล้วเข้าใจว่าพอที�จะช่วยสงเคราะห์ผู้อ่าน
ให้มีหูตาสว่างขึ นบ้าง สามารถมองเหน็และเข้าถึงข้อเทจ็จริงในเรื�องนี 
ได้พอสมควร  

อนึ�งบ้านของเหล่าภริยาทั งหลายนั นเป็นสถานที�สาํหรับอบรม
สั�งสอนทุกแห่งทั งในขณะที�ท่านรอซูล y ยังมีชีวิตอยู่และในเมื�อได้
จากไปแล้ว 

เรื*องฐานะและความเป็นอยู่ 

วันหนึ�ง อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ส่งมะลาอกิะฮทฺา่น
หนึ�งให้มาถามทา่นรอซูล y ว่า “ทา่นต้องการเป็นนบีที�เป็นกษัตริย์
หรือว่าเป็นนบีที�เป็นบุคคลธรรมดา” ทา่นตอบว่า “ฉันปรารถนาจะ
เป็นนบีที�เป็นบุคคลธรรมดาสามัญ ฉันไม่ประสงค์จะเป็นนบีที�เป็น
กษัตริย์”  

วิถีชีวิตของทา่นรอซูล y ตั งแต่ปฏสินธจินอวสาน เป็นชีวิตที�
เตม็ไปด้วยความยากแค้นลาํบาก บางครั งไม่มีอาหารจะบริโภค บางวัน
ในครัวไม่มีควันไฟ บางคืนในบ้านไม่มีแสงสว่าง บางคราวต้องปะเสื อ
ใส่เอง ซ่อมรองเท้าเอง และในบางครั ง ทา่นรอซูล y นอนบนเตียง 
บางครั งนอนบนเสื�อ บางครั งนอนบนพื น 

วันหนึ�ง ทา่นรอซูล y ได้ทาํการแบ่งปันทรัพย์สนิเชลยที�ได้
จากการสู้รบให้แก่บรรดาทหารที�ได้ไปร่วมรบ เมื�อได้จัดการแบ่ง
ทรัพย์สนิเหล่านั นให้ไปจนหมดสิ นแล้ว กม็ีชายคนหนึ�งมาขอส่วนแบ่ง
บ้าง ทา่นกบ็อกกบัชายคนนั นว่า “ทรัพย์สนิเหล่านั นได้แบ่งไป
หมดแล้ว ไม่มีเหลืออยู่ที�ฉันเลยแม้แต่น้อย เอาอย่างนี กแ็ล้วกนัส่วนที�
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ทา่นมาขอในครั งนี นั นให้ถือว่าเป็นหนี ที�ติดอยู่กบัฉัน คราวต่อไปให้มา
ใหม่ฉันจะหาไว้ให้” ทา่นอุมัรกบ็อกว่า “อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
มิได้บังคับให้ทาํในสิ�งที�นอกเหนือความสามารถมิใช่หรือ” แต่ทา่นรอ
ซูล y กค็งยืนยันตามเดิมสั�งให้ชายคนนั นมาใหม่ในคราวหน้า 

มีคนถามทา่นอาอชีะห์ว่า “เวลาอยู่บ้านทา่นรอซูล y ทาํ
อะไรบ้าง” ทา่น อาอชีะห์กบ็อกว่า “ช่วยทาํงานบ้านทุกอย่างไม่มีเวลา
อยู่ว่างพอถึงเวลาไปละหมาดที�มัสยิด ถ้าไม่มีคนมารับการอบรมก็
กลับมาช่วยงานบ้านตามเดิม” 

ขณะที�ทา่นรอซูล y นั�งประชุมอยู่กบับรรดาสาวกในที�แห่ง
หนึ�ง มีอาคันตุกะจากต่างถิ�นมาหา เมื�อเดินเข้าไปยังที�ประชุมแล้วเขาก็
ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าคนไหนคือ ทา่นรอซูล y เพราะทา่นอยู่ในสภาพ
อย่างเดียวกบัคนอื�น ๆ ในเรื�องการแต่งกายและสถานที�นั�ง 

ทา่นรอซูล y เคยเป็นเดก็กาํพร้ามาก่อน ทา่นจึงมีจิตใจ
กรุณาเมตตาสงสารพวกเดก็ที�ต้องขาดพ่อขาดแม่ ทา่นให้ความ
ช่วยเหลือเอาใจใส่กบัเดก็ ๆ เหล่านั นเป็นพิเศษ 

ทา่นรอซูล y มีชีวิตควบคู่มากบัความยากจนตลอดเวลา 
ย่อมตระหนักดีถึงพิษสงของความขาดแคลน ความอดอยาก ความหิว
โหย ทา่นจึงเหน็ใจเอน็ดูเมตตาสงสารเหล่าคนยากจนทั งหลาย การให้
ความช่วยเหลือและการสงเคราะห์คนประเภทนี  ทา่นถือว่าเป็นหน้าที�ที�
สาํคัญอย่างหนึ�งในชีวิตของท่าน คนที�ยากจนเมื�อมาขอความช่วยเหลือ
จากทา่น ไม่เคยได้รับความผิดหวัง ทา่นไม่เคยรังเกยีจบุคคลจาํพวกนี 
ไม่เคยคิดว่าการที�บุคคลที�ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ บากหน้าเข้ามา
พึ�งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือเป็นการรบกวน หรือเป็นการมาขอ
แบ่งปันความสขุความสบาย การต้อนรับหรือการสงัคมกบัคนยากจน
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ของทา่นจึงเป็นไปทาํนองเดียวกบัการต้อนรับการสงัคมกบัคนรํ�ารวย
หรือคนมียศศักดิ? 

บางครั งในขณะที�ทา่นรอซูล y จะรับประทานอาหาร เมื�อมี
บุคคลที�หิวโหยมาขออาหารทา่นกน็าํอาหารที�กาํลังจะรับประทานนั นไป
ให้แก่ผู้ที�มาขอทั ง ๆ ที�ตนเองไม่มีอาหารจะรับประทาน 

การเสยีสละอนัยิ�งใหญ่เช่นนี  มิได้อยู่ในจิตใจของทา่นคนเดียว 
ทา่นยังได้อบรมสั�งสอนแก่บรรดาสาวกให้มีจิตใจที�ยอมเสยีสละเพื�อ
บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี�น้อง ดังที�อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
ได้กล่าวชมเชยไว้ในพระมหาคัมภีร์ อัล-กุรอ่านว่า 

 

ความว่า “และพวกเขายอมเสยีสละความสุขความสบายส่วนตัว เพื�อ
สงเคราะห์ผู้อื�นถึงแม้ส่วนที�เสยีสละไปนั น จะเป็นสิ�งที�
จาํเป็นสาํหรับชีวิตของพวกเขา” 

ทา่นรอซูล y เคยตกอยู่ในความมืดหาทางสว่างไม่พบ 
เหมือนคนที�หลงทางอยู่ในป่าทบึ ครั งเมื�อมาพบแสงสว่างเข้าแล้วทา่น
กพ็ยายามทุกวิถีทาง ด้วยการเสยีสละทุกสิ�งทุกอย่างเพื�อช่วยเหลือนาํผู้
ที�ต้องตกอยู่ในความมืด ความหลงผิดออกมาสู่แสงสว่างที�ต้องต่อสู้ฝ่า
ฟันอุปสรรคนานับประการตลอดมาเป็นเวลาเกอืบสามสิบปี จึงประสบ
ผลสาํเรจ็ 

ทา่นรอซูล y ได้เคยประสบความทุกข์ ความโศกเศร้าแล้ว
อย่างแสนสาหัส ต้องสญูเสียบิดาตั งแต่ยังไม่เกดิ ต้องสิ นมารดาตั งแต่
ยังเดก็ ๆ ต่อมาอยู่ในความอุปการะของทา่นปู่ พอจะรู้สกึอบอุ่นใจได้
บ้างเพียงชั�วระยะเวลาเลก็น้อย กต็้องสญูเสียผู้ที�ให้ความเอน็ดูเมตตา
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ไปเสยีอกี ต้องเผชิญกบัความทุกข์ยากต่าง ๆ นานา อนัเป็นผลสบื
เนื�องมาจากความขาดแคลนความยากจน ความขมขืนอันนี ยังฝันแน่น
อยู่ในความทรงจาํไม่มีวันลืม ทา่นจึงเหน็อกเหน็ใจผู้ที�ตกอยู่ในความ
ทุกข์โศกทุกคนพยายามให้ความช่วยเหลือ ให้ความสงเคราะห์เกื อกูล
ตามความสามารถ 

ทา่นรอซูล y ไม่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถอ่านและ
เขียนหนังสอืได้ จึงมีความตระหนักดีว่าชีวิตที�ไม่รู้จักหนังสอืนั นเป็น
ชีวิตที�มืดมน มีความคับแคบในการดาํรงชีวิต ดังนั นเมื�อได้เป็นรอซูล
แล้วกจ็ัดส่งคนที�รู้หนังสอืให้ไปทาํการสั�งสอนคนที�ไม่รู้หนังสอื ทา่นเอา
ใจใส่ในเรื�องนี มากตลอดมา 

 

อุปนิสยั 
 

ความว่า “แท้จริงสเูจ้า (มุฮัมหมัด) อยู่บนอุปนิสยัที�เลิศ” 

มีคนถามทา่นอาอชีะห์ว่า “อุปนิสยัของทา่นรอซูล y เป็น
อย่างไร” ทา่น อาอชีะห์ตอบว่า 

 

ความว่า “อุปนิสยัของเขา (รอซูลุลลอฮ)ฺ นั นคืออลั-กุรอ่าน เขาชอบ
ตามที�กุรอ่าน ชอบเขาชังตามที�กุรอ่านชัง” 

ทา่นอนัสได้เล่าว่า “ข้าพเจ้าได้เป็นคนรับใช้ของทา่นรอซูล y 
มาเป็นเวลาตั ง 10 ปี ข้าพเจ้าไม่เคยถูกทา่นรอซูล y ดุ สิ�งไรที�ข้าพเจ้า
ได้ทาํไปกไ็ม่เคยได้ยินทา่นรอซูล y ตาํหนิว่า ทาํไมจึงทาํเช่นนี  และสิ�ง
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ไรที�ข้าพเจ้ามิได้ทาํ กไ็ม่เคยได้ยิน ทา่นรอซูล y ต่อว่า ทาํไมจึงไม่ทาํ
สิ�งนี ” 

ทา่นอาอชีะห์ได้เล่าว่า “ทา่นรอซูล y ไม่เคยทุบตี ไม่เคยดุด่า
ว่าคนใช้หรือใคร ๆ“ 

ทา่นรอซูล y มีบุคลิกลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา 
เช่น คนที�เกลียดชังทา่นอย่างเข้ากระดูกดาํ ชีวิตจิตใจมุ่งร้ายอาฆาต 
เมื�อได้เหน็หน้าและได้ยินคาํพูดของทา่นเข้าแล้ว จิตใจจะอ่อนแม้จะไม่
ยอมเชื�อฟังกไ็ม่กล้าแสดงความเกรี ยวกราด มีทา่ทางผึ�งผายสง่างาม 
ประกอบด้วยความอ่อนโยนสภุาพ ทาํให้ผู้ได้พบเหน็มีทั งความยาํเกรง
และความเคารพรัก ผู้ที�ข่มเหงรังแกทา่นเป็นผู้ที�ถูกอาํนาจฝ่ายตํ�า
ครอบงาํ ต้องฝืนใจทาํ 

ทั ง ๆ ที�ทา่นไม่เคยศึกษาเล่าเรียน เขียน อ่านไม่ได้ แต่คาํพูด
ของทา่นแต่ละคาํเป็นคาํพูดที�มีอรรถรสลึกลํ า มีความหมายกว้างขวาง 
คาํพูดของทา่นเป็นไปตามระดับสติปัญญาของผู้ฟัง สาํเนียงที�พูดเป็น
สาํเนียงพิเศษมีความไพเราะสามารถดึงดูดจิตใจของผู้ฟังให้เกดิความ
สนใจ ความเชื�อถือเลื�อมใส คนที�ไม่ยอมรับฟังคาํพูดของทา่นกเ็ฉพาะ
พวกที�ตาบอดหูหนวกหัวใจมืดจริง ๆ 

ทา่นรอซูล y นอนน้อย กินน้อย ทา่นถือว่าการนอนมาก กนิ
มาก เป็นเหตุทาํให้เกดิความเกยีจคร้าน สมองทบึ บั�นทอนชีวิตที�ก่อ
ประโยชน์ 

ทา่นรอซูล y นอนง่าย กนิง่าย ดาํรงชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ ไม่
พิถีพิถันในเรื�องนอน เรื�องกนิ และเรื�องการแต่งกาย ขอแต่ให้เป็นของ
ที�บริสทุธิ?เทา่นั น 
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ทา่นรอซูล y มีความเอน็ดูรักใคร่ต่อเดก็ เคารพนับถือ
ผู้ใหญ่ ชอบสมาคมสนิทสนมกบัคนยากคนจน 

ทา่นรอซูล y มีความซื�อสตัย์สจุริตอย่างยอดเยี�ยมแม้เหล่า
ศัตรูกย็ังนาํทรัพย์สนิเงินทองมาฝาก รักความยุติธรรมปานชีวิต ครั ง
หนึ�งทา่นได้พูดกบับุตรสาวของทา่นว่า “ดูกร ฟาติมะห์บุตรีของมุฮัม
มัดเอย๋ ถ้าเจ้าขโมยฉันกจ็ะตัดมือเจ้า” 

ทา่นรอซูล y มีจิตใจอ่อนโยน ให้อภัย ติดต่อกบัคนที�ตัด
ช่วยเหลือแก่คนที�ไม่ให้ความช่วยเหลือ ให้อภัยแก่คนที�ทาํร้ายข่มเหง 
ครั งหนึ�งขณะที�ทา่นกาํลังเดินอยู่กบัทา่นอุมัรสาวกคนดุของทา่น มียะฮู
ดีคนหนึ�งเดินตามมาข้าหลัง พอเดินเข้ามาใกล้เขากจ็ับชายผ้าที�พาดอยู่
บนบ่าทา่นรอซูล y กระชากโดยแรง พร้อมกบัตะคอกว่า “มุฮัมมัด
เงินที�ยืมไปนั นเอามาคืนเสยีที�ซี” ทนัใดนั นทา่นอุมัร กโ็ดดเข้าคว้าคอ
เสี อลากเข้ามาหวังจะขยี ให้หมอบคามือ ทา่นรอซูล y จึงเข้าขัดขวาง
ด้วยการแยกคนทั งสองให้ออกจากกนั แล้วกพ็ูดกบัทา่นอุมัรว่า “ทา่น
จงบอกกบัผู้อุกอาจว่า เมื�อทา่นมีหนี สนิติดค้างกนัอยู่กใ็ห้ทวงหนี โดย
สนัติวิธ ี แล้วทา่นจงบอกกบัฉันว่า เมื�อเขามีหนี สนิติดค้างอยู่กใ็ห้
นาํมาใช้เขาเสยี” 

เมื�อยะฮูดีผู้บุกรุกผู้นั นได้พบเหน็นํ าใจอนัดีงามของทา่นรอซูล 
y เช่นนั น กย็อมเข้ารับนับถืออสิลาม พร้อมกบัพูดว่า “ความจริงเขา
ไม่มีอะไรติดค้างกบัทา่นรอซูล y เลยแม้แต่น้อย ที�ทาํไปเช่นนั น ก็
เพื�อทดสอบนํ าใจของรอซูลุลลอฮเฺทา่นั น” 

เมื�อการเผยแพร่อสิลาม ประสบผลสาํเรจ็เรียบร้อยแล้ว
อทิธพิลแห่งความดีงามของทา่นรอซูล y กป็กคลุมไปทั�วทั งแผ่นดิน
อาหรับ มีคนนาํทรัพย์สนิเงินทองตลอดจนอาหารการกนิมาให้กบัทา่น
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เป็นจาํนวนมากมาย แต่ทรัพย์สนิเหล่านั นกเ็พียงแต่ผ่านเข้ามาแล้วก็
ผ่านออกไปสู่มือบรรดาคนยากคนจนหมดสิ น มิได้เหลือไว้เพื�อ
ประโยชน์ส่วนตัวเลยแม้แต่น้อย ทา่นรอซูล y มิได้เคยสนใจต่อ
อาํนาจหรือความยิ�งใหญ่ ที�ประชาชนหยิบยื�นให้แม้แต่น้อย 

ครั งหนึ�งทา่นรอซูล y พร้อมด้วยสาวกบางทา่นได้พากนัไป
พักผ่อนหย่อนใจ ยังที�แห่งหนึ�งเมื�อใกล้ถึงเวลาอาหาร บรรดาสาวกก็
จัดแจงเตรียมการที�จะประกอบอาหาร บางคนกร็ับอาสาว่าจะเป็นคน
หุงต้ม บ้างอาสาว่าจะเป็นผู้เชือดแพะต่างคนกจ็ัดสรรแบ่งปันหน้าที�กนั 
ฝ่ายทา่นรอซูล y กร็ับอาสาว่า จะเป็นคนไปหาฟืนมาให้ บรรดาสาวก
กห็้ามปรามมิยอมให้ทา่นทาํ  พากนัขอร้องให้ทา่นอยู่เฉย ๆ พวกเขา
จะจัดการทาํกนัเองทา่นกไ็ม่ยอมฟังเสียงคัดค้านกลับบอกว่า “เมื�อเรา
อยู่ในสภาพเช่นนี  ทุกคนย่อมมีฐานะเทา่เทยีมกนั ไม่สมควรจะมีการ
เหลื�อมลํ าตํ�าสูง” 

อนันี น่าจะเป็นบทเรียนที�ดี สาํหรับคนที�รักความเห่อเหิมและ
หลงอาํนาจ 

ทา่นอบูฮุรอ็ยเราะห์ได้เล่าว่า “ครั งหนึ�งฉันได้ไปตลาดกับทา่น
รอซูล y เมื�อเราได้เดินเข้าไปในตลาดแล้วทา่นรอซูล y กซ็ื อกางเกง
จากร้านแห่งหนึ�ง เมื�อได้ต่อราคากนัเป็นที�ตกลงแล้วคนขายกน็าํ
กางเกงนั นขึ นชั�ง ทา่นรอซูล y บอกกบัคนขายว่า “จงชั�งให้ดีอย่าให้
ขาด” เมื�อได้ส่งมอบกางเกงให้แล้ว คนขายกจ็ับมือทา่นรอซูล y แล้ว
ก้มลงจะจูบมือ ทา่นรีบชักมือกลับพร้อมกบัพูดว่า “อย่าทาํเช่นนี การ
จูบมือนั นมันเป็นการกระทาํของประชาชนที�เขาปฏบิัติต่อกษัตริย์ของ
เขาแต่ฉันไม่ใช่กษัตริย์ ฉันเป็นบุคคลธรรมดาสามัญเช่นเดียวกบัทา่น” 
ทา่นอบูฮุรอ็ยเราะห์เล่าต่อไปว่า “เมื�อจะออกจากร้านค้านั น ฉันขอห่อ
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กางเกงจากทา่นรอซูล y เพื�อจะหิ วไปให้ แต่ทา่นไม่ยอมส่งห่อ
กางเกงให้ฉัน ทา่นกลับบอกว่า “ผู้เป็นเจ้าของควรเป็นผู้ถือไปเอง” 

เรื�องคุณสมบัติอนัลํ าเลิศของทา่นรอซูล y ยังมีอกีมากมาย 
ที�ได้เล่าให้ฟังมาแล้วนี เป็นแต่เพียงส่วนน้อย หวังว่าเป็นประโยชน์แก่
ผู้อ่านบ้างตามสมควร 

 

มรดก 
 

 

ความว่า “จงบอกเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงฉันเป็นสามัญชนคนหนึ�ง 
เหมือนกบัพวกทา่นที�ได้ถูกประทานโองการมายังฉันว่า 
แท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของสเูจ้าทั งหลายนั นเป็นพระเจ้าองค์
เดียว ไม่มีภาคีร่วม” 

ความเป็นอยู่ของทา่นรอซูล y เป็นเรื�องธรรมดาสามัญ คือมี
กนิ มีนอน มีภรรยา มีบุตร มีเจบ็ มีแก่ และตาย เช่นเดียวกบัมนุษย์
ทั งหลายที�ได้เกดิมาในโลกนี  ยิ�งกว่านั นชีวิตของทา่นยังได้ประสบกบั
ความขาดแคลนยากจนตลอดมา ทา่นอาอชีะห์ได้เล่าว่า “ทา่นรอซูล 
y ไม่เคยมีอาหารการกนิเตม็อิ�มถึง 3 วัน ติด ๆ กนั เมื�อทา่นได้จาก
โลกนี ไปกไ็ม่มีทรัพย์สนิใด ๆ ทิ งไว้เป็นมรดกแก่ครอบครัว 

แต่ทา่นรอซูล y ได้ทิ งมรดกไว้ให้แก่อุมมัต (ประชาชาติ) 
ของทา่นอย่างหนึ�ง ซึ�งมีค่าลํ าเลิศประเมินราคาไม่ได้ สิ�งนั นคือ ท่านได้
นาํโองการจากพระผูเ้ป็นเจา้มาบอกกับอุมมตัว่า พระผูเ้ป็นเจา้ที�
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แทจ้ริง พระผูเ้ป็นเจา้ซึ�งทรงสรา้งทุกสิ�งทุกอย่าง พระผูเ้ป็นเจา้ผู ้
ทรงมหาอาํนาจอันเกรียงไกรยิ�งใหญ่ที�สุดนั(นเป็นพระผูเ้ป็นเจา้องค์
เดียวปราศจากภาคีร่วม กับระเบียบการและขอ้บังคับทั(งในดา้น
การเชื�อถอืและในดา้นการประพฤติปฏบิัติพรอ้มทั(งอธิบายชี( แจง 
และสั �งสอนอุมมตัของท่านใหไ้ดรู้เ้ขา้ใจโองการเหล่านั(นอย่าง
ละเอียดแจ่มแจง้ อันเปรียบเสมอืนประทีปแห่งชีวิตที�ช่วยเหลอืใหผู้ ้
ที�ยอมเลื�อมใสศรัทธา พน้จากความมดื พน้จากความหลงผิด 

มรดกชิ นนี นับว่าเป็นสมบัติอนัทรงค่ามหาศาล เป็นสิ�งสาํคัญ
ที�สดุในการที�ทา่นรอซูล y ได้เกดิมาในโลกนี  ดังนั นบรรดาสาวกผู้
เลื�อมใสศรัทธา โดยตระหนักและซาบซี งถึงคุณค่าของอสิลามจึงได้ทาํ
การเฉลิมฉลองมรดกอนัลํ าค่านี ด้วยการโฆษณาเผยแพร่หลักธรรมของ
อสิลามจนแผ่กระจายไปทั�วมุมโลก ไม่มีประเทศใดเมืองไหนที�ไม่มี
อสิลาม 

นอกเหนือไปจากการเผยแพร่แล้วยังทาํตนเป็นแบบอย่างที�ดี
แก่คนอื�นด้วยการถือจริงประพฤติปฏบิัติจริงอย่างเคร่งครัด ในการนี 
แม้จะต้องสญูเสียสิ�งใดแม้กระทั�งชีวิตกย็อมเสียสละ 

 

 

 

 159

 


