
 0

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 



 1

ปฐมวยั 

 ทา่นนบีมุฮัมมัด y ถือกาํเนิดจาก ตระกูลกุไรช ์ เป็นบุตรอบั
ดุลลอฮฺ เป็นหลานอบัดุลมุฏฏอลิบ ซึ�งสบืเชื อสายมาจากทา่นนบีอสิมาอลี 
อะลัยฮิสสลาม 

 ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบเป็นคนรํ�ารวย เป็นหัวหน้าชนเผ่ากุไรช์ และ
เป็นผู้ดูแลอลักะ๊อบฺะ๊ฮแฺละมัสยิดอลัหะรอม ทา่นเป็นบุคคลที�มีจิตใจ
กว้างขวาง ให้ความช่วยเหลือคนยากจนขัดสนรวมทั งประชาชนต่างเมืองที�
เดินทางมาประกอบพิธฮัีจย์เป็นประจาํทุกปี 

ประเพณีนิยมของชาวอรับสมัยนั นถือกนัว่า ผู้ที�จะเป็นหัวหน้าหมู่
หรือหัวหน้าคณะ ควรจะเป็นผู้ที�มีบุตรมาก แต่ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบมีบุตร
เพียงคนเดียว โดยเหตุนี ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบจึงได้นะซัร (บน) ต่อพระผู้เป็น
เจ้า โดยอธษิฐานว่า “ขอใหไ้ดบุ้ตรสกั 10 คน  ถา้ไดบุ้ตรครบ 10 คนแลว้ ก็
จะเชือดบุตรคนหนึ�งเป็นกรุบาน”1 

ชาวอรับสมัยนั นถือว่า เรื�องนะซัร (บน) เป็นเรื�องสาํคัญที�สดุ เป็น
ข้อผูกพันที�ยิ�งใหญ่ที�สดุ แม้จะต้องเสยีสละสิ�งใด ๆ กระทั�งชีวิตกจ็ะต้อง
ปฏบัิติตามที�ได้ให้คาํสตัย์ไว้ ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบเป็นผู้ที�มีจิตใจมั�นคง 
ซื�อสตัย์สจุริต จึงรักษาคาํมั�นสญัญาอย่างเคร่งครัด ดังนั น เมื�อทา่นได้บุตร
เพิ�มขึ นมาเรื�อย ๆ จนครบ 10 คน  ทา่นกไ็ด้ชี แจงให้บุตรทั ง 10 คนรู้ถึง
เรื�องที�ทา่นได้บนไว้กบัพระผู้เป็นเจ้า ซึ�งทุกคนกย็อมเสียสละชีวิตด้วยความ
เตม็ใจ 
                                                           
1 กรุบาน หมายถึง สตัว์ที�เชือดเป็นพลกีรรมถวายตอ่พระเป็นเจ้า แล้วแบง่ปันเนื &อสตัว์
นั &นให้แก่ผู้คนยากจน 
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เมื�อทุกสิ�งทุกอย่างเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบกน็าํ
บุตรทั ง 10 คนไปยังสถานที� ๆ สถิตของเทวรูปที�สกัการะอนัยิ�งใหญ่ที�สดุ ซึ�ง
มีนามว่า กอ็ยยิมฮุบลั เพื�อทาํพิธเีชือดบุตร 

บรรดาญาติพี�น้อง มิตรสหาย ตลอดจนประชาชน จึงได้พากนัไป
ชุมนุมเพื�อดูพิธกีารเสยีสละอันยิ�งใหญ่นี อย่างคับคั�ง พิธกีารเริ�มด้วยการ
เสี�ยงทาย โดยทา่นบิดาได้เขียนชื�อบุตรลงในวัตถุที�ใช้ในการเสี�ยงทายอนัละ
คน จนครบ 10 คน แล้วกท็าํพิธเีสี�ยงทายตามที�นิยมกระทาํกนัในสมัยนั น 
ในที�สดุผลปรากฏว่า อบัดุลลอฮ ฺบุตรชายคนหนึ�งตกอยู่ในฐานะที�จะต้องถูก
เชือดเป็นกุรบาน เมื�อผลปรากฏเช่นนั น ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบกมิ็ได้รอช้า 
รีบจับบุตรสดุที�รักลงนอนเพื�อจะทาํการเชือด บรรดาพวกที�เฝ้าดูอยู่ต่างกมี็
จิตใจหดหู่ มีความสงสารเวทนา ไม่มีใครปรารถนาที�จะได้เหน็คมมีดฝังลึก
ลงไปในลาํคอของเดก็น้อยผู้น่าสงสาร จึงได้พากนัร้องห้าม 

ทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ พอได้ยินเสียงร้องห้าม ทา่นกห็ยุดชะงักแล้ว
หันหน้ามายังที�มาของเสียงนั น พร้อมกบัร้องถามขึ นว่า “แลว้จะใหเ้ราทาํ
อย่างไรกบัการบนของเรา ?” กมี็เสียงแนะนาํว่า “ใหเ้อาอูฐ 10 ตวั แลกกบั
ชีวติอับดลุลอฮฺ” ทา่นกเ็หน็ดีตามคาํแนะนาํนั น ดังนั น การเสี�ยงทายครั งที�
สองระหว่างชีวิตอูฐ 10 ตัวกบัชีวิตอบัดุลลอฮจึฺงเริ�มขึ น ผลปรากฏว่า โชค
ร้ายยังเป็นของอบัดุลลอฮอฺยู่เช่นเดิม ดังนั น การเสี�ยงทายครั งที�สามกเ็ริ�ม
ขึ นโดยเพิ�มจาํนวนอูฐขึ นอกี 10 ตัว แต่โชคร้ายกยั็งไม่เปลี�ยนแปลง การ
เสี�ยงทายจึงดาํเนินต่อไปเป็นจนถึงครั งที� 11 ทุกๆ ครั งได้เพิ�มจาํนวนอูฐขึ น
ครั งละ 10 ตัวจนครบ 100 ตัว ผลจึงปรากฏว่า อบัดุลลอฮรฺอดพ้นจากความ
ตายไปได้อย่างยากเยน็ที�สดุ ทุกคนต่างโล่งอกดีใจไปตาม ๆ กนั ทา่นอบัดุล
มุฏฏอลิบกจั็ดการเชือดอูฐจนครบ 100 ตัว เสรจ็แล้วกย็กขบวนเดินทาง
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กลับบ้าน โดยมิได้แตะต้องเนื ออูฐเหล่านั นเลยแม้แต่น้อย คงทิ งไว้ให้แก่คน
ยากคนจนจัดการกนัเองตามต้องการ 

ทา่นนบีมุฮัมมัด เคยพูดว่า “ �����  ���	
  � ������	 ���
  - ฉนัเป็นลกูของผูที้ �

ถกูเชือดทั/งสอง” คือทา่นนบีอสิมาอลี (อะลัยฮิสสลาม) ซึ�งเป็นบรรพชนต้น
ตระกูล กบัทา่นอบัดุลลอฮผฺู้เป็นบิดา 

เมื�อทา่นอบัดุลลอฮเฺติบโตเป็นหนุ่มอายุ 18 ปี กไ็ด้สมรสกบัทา่นอา
มีนะฮ ฺบุตรีของ “วะฮบฺ”ฺ ซึ�งเป็นตระกูลเดียวกนั ขึ นไปบรรจบกนัยังอนัดับที�
เก้าคือ กิลา้บ สามีภรรยาคู่นี อยู่กนิกนัได้ระยะเวลาเพียงเลก็น้อย พอทา่น
อามีนะฮตัฺ งครรภ์ได้ 6 เดือน ทา่นอบัดุลลอฮกฺจ็ากไปในขณะที�อยู่ร่วมกนัใน
นครอลัมะดีนะฮ ฺ

เมื�อสามีจากไปแล้ว ทา่นอามีนะฮกฺเ็ดินทางกลับมาอยู่นครมักกะฮ ฺ
จนกระทั�งถึงวันที� 12 เดือนรอบิอุลเอาวัล ค.ศ. 527 ตรงกบั พ.ศ.1070 ทา่น

อามีนะฮกฺค็ลอดบุตรออกมาเป็นชายให้ชื�อว่า “������� - มุฮมัมดั” หลังจาก
อยู่กบัมารดาในระยะเวลาเพียงเลก็น้อย กถู็กมอบให้อยู่ในความดูแลเลี ยงดู
ของนางซุวัยยะฮ ฺ อลัอัสละมียะฮ ฺ ซึ�งเป็นทั งแม่นมและพี�เลี ยง ต่อจากนั นก็
ไปอยู่กบันางฮะลีมะฮ ฺ ซึ�งเป็นแม่นมและพี�เลี ยงคนที�สองจนกระทั�งอายุได้ 4 
ปี จึงได้กลับมาอยู่ในปกครองของมารดา  

พออายุได้ 6 ปี มารดากพ็าไปเยี�ยมกอ๊บร์ (ที�ฝังศพ) ของบิดาและ
วงศาคณาญาติยังนครมะดีนะฮ ฺ ผู้ร่วมเดินทางไปในครั งนี มีทา่นอบัดุล
มุฏฏอลิบกบันางอุมมุอัยมัน เมื�อเสรจ็จากการเยี�ยมเยียนดังกล่าวแล้ว กพ็า
กนัเดินทางกลับมายังพระมหานครมักกะฮ ฺ ระหว่างที�เดินทางกลับนั น พอ
ถึงตาํบลอบัวาอ ฺ ซึ�งอยู่ระหว่างอลัมะดีนะฮกฺบัมักกะฮ ฺ ทา่นอามีนะฮกฺ็
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สิ นชีวิตลง เมื�อได้ทาํการฝังเสรจ็แล้ว นางอุมมุอยัมันกเ็ป็นผู้รับหน้าที�นาํ
ทา่นนบีเดินทางกลับสู่มักกะฮ ฺ

เมื�อทา่นนบีมุฮัมมัดได้มาสิ นทั งบิดามารดาไปในขณะที�ยังเป็นเดก็
เลก็อยู่เช่นนี  จะรู้สกึอ้างว้างและว้าเหว่เพียงไร จริงอยู่ผู้ที�มารับเลี ยงดูต่อ
จากมารดาจะเป็นปู่ คือ ท่านอบัดุลมุฏฏอลิบ ซึ�งเป็นผู้มีความรักใคร่เมตตา
สงสารหลานคนนี ยิ�งกว่าลูกของทา่นกต็าม กยั็งมีอกีหลายสิ�งหลายอย่างที�
ผิดกบัอยู่ในอ้อมอกของบิดามารดา 

ตามปกติทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ มีความรักใคร่และสงสารหลานชาย
คนนี อย่างมากอยู่แล้ว เพราะเป็นเดก็ที�ต้องขาดพ่อ เกดิมาไม่มีโอกาสได้
เหน็หน้าพ่อ ความอาลัยอาวรณ์ยังไม่ทนัที�จะเลือนลางหายไป หลานที�รักก็
ต้องมาสิ นแม่ไปอกีคน ดังนั น เมื�อทา่นได้รับหลานชายคนนี มาไว้ในความ
อุปการะของทา่นแล้ว ทา่นผู้เฒ่าได้พากเพียรพยายามปลอบประโลมเอาอก
เอาใจทุกสิ�งทุกอย่าง ให้ความกรุณาเมตตา ความรักใคร่ยิ�งกว่าลูก ๆ ของ
ทา่นเอง จะไปไหนกห็อบหิ วไปด้วย ทา่นไม่เคยปล่อยให้หลานสดุที�รักของ
ทา่นคนนี จากไปพ้นสายตาของทา่น 

วันหนึ�งมีบุคคลคณะหนึ�งจากพวกมุดลัจ ชาวเมืองอลักอฟะฮ ฺ ได้
เดินทางเข้ามายังนครมักกะฮ ฺ เมื�อได้มาประสบพบเหน็ท่านนบีมุฮัมมัด y 
เข้า พวกนั นกเ็กดิความสนใจ พากนัพิจารณาร่างกายของทา่น ในที�สดุพวก
นี กบ็อกกบัทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบว่า “ทา่นจงพยายามปกปักรักษาเดก็คนนี ให้
ดีที�สดุเทา่ที�จะทาํได้ เราไม่เคยพบเหน็เท้าเดก็คนใดเหมือนกบัลักษณะเท้า
ของเดก็คนนี ” ท่านอบัดุลมุฏฏอลิบจึงได้บอกกบัลูกชายของทา่น
คืออบูฏอลิบว่า “จงจาํไว้ให้มั�นที�บุคคลเหล่านั นเขาสั�งว่าให้พยายามปกปัก
รักษาหลานชายคนนี ให้ดีที�สุดเทา่ที�จะทาํได้” 
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ชั�วระยะเวลา 2 ปีที�ได้เข้ามาอยู่ในความอุปการะอนัอบอุ่นของผู้ที�รัก
หลานปานชีวิต ความทุกข์โศกอนัยิ�งใหญ่ที�ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตน้อย ๆ ก็
ค่อย ๆ เลือนลางไป ความสุขสบายเริ�มจะมีขึ นมาบ้าง แต่แล้วในที�สดุวิมาน
แห่งความร่มเยน็เป็นสขุ กพั็งทะลายลงอกีคาํรพหนึ�ง เพราะปู่ผู้อารีต้องจาก
ไปอกีคนหนึ�ง  

เมื�อปู่ผู้อารีได้จากไปแล้ว กต้็องตกมาอยู่ในความอุปการะของลุง ผู้
ซึ�งมีความรักความสงสารไม่ยิ�งหย่อนไปกว่าปู่ แม้ถ้าจะรักใคร่และสงสาร
หลานคนนี ยิ�งไปกว่าลูกๆ ทา่นกไ็ม่สามารถจะให้ความสขุความสบายแก่
หลานรักได้เทา่กบัความสขุความสบายที�หลานรักของทา่นได้รับใน
ระยะเวลาที�อยู่ในความอุปการะของปู่ เพราะครอบครัวของทา่นยากจน 
สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องทาํงาน เพื�อหารายได้มาจุนเจือเลี ยงดูกนัใน
ครอบครัว ดังนั น ทา่นนบีมุฮัมมัด y จึงต้องออกไปรับจ้างเลี ยงแพะเพื�อ
หารายได้มาจุนเจือพอสมควร 

พอรุ่งเช้าลืมตาขึ นกต้็องต้อนฝูงแพะออกไปสู่กลางทุ่งอนัอ้างว้าง 
จนกว่าจะพลบคํ�าจึงจะได้กลับเข้าบ้าน ชีวิตน้อย ๆ ต้องต่อสู้กบัความ
ลาํเคญ็ ความตรากตราํเป็นกจิวัตรประจาํวัน ไม่มีโอกาสที�จะได้เล่าเรียน
เขียนอ่านหนังสอื หรือแม้แต่การเล่นสนุกสนานเยี�ยงเดก็ในวัยเดียวกนั 

ทา่นอบินิอบับา๊สได้เล่าว่า อุมมุอัยมัน พี�เลี ยงของรอซูลุลลอฮ ฺy 
ได้เล่าให้ฟังว่า ประชาชนชาวอรับในมักกะฮมีฺงานประจาํปีอย่างหนึ�ง ซึ�งเป็น
งานที�ใหญ่โตมาก คืองานนมัสการรูปเทพเจ้าผู้ยิ�งใหญ่ของพวกกุไรช์ ซึ�งเป็น
รูปเคารพที�ชาวอรับนับถือกนัว่าเป็นเทพเจ้าศักดิ?สทิธิ? พากนักราบไหว้
เคารพบูชา มีการเชือดสตัว์ถวายและทาํอาหารคาวหวานมาสกัการะเป็น
ประจาํ ใครจะโกนผมหรือทารกที�คลอดออกมาใหม่เมื�อจะโกนผมไฟกจ็ะพา
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กนัมาทาํพิธต่ีอหน้ารูปนั น เมื�อถึงวันเทศกาล  ประชาชนพากนัมาประกอบ
พิธนีมัสการตั งแต่เช้าตรู่ตลอดทั งวัน 

ในสมัยที�รอซูลุลลอฮ ฺ y ยังเป็นเดก็อยู่ในความอุปการะขอ
งอบูฏอลิบผู้เป็นลุงนั น พอถึงวันเทศกาลดังกล่าวแล้ว ทา่นอบูฏอลิบกช็วน
หลานรักของทา่นไปร่วมชุมนุมนมัสการด้วย ข้างฝ่ายรอซูลุลลอฮ ฺy กอ็ดิ
เอื อน เบี�ยงบ่ายด้วยวิธกีารต่าง ๆ เพราะจิตใจไม่สมัครจะไปร่วมด้วย ซึ�งทาํ
ให้ทา่นอบูฏอลิบโกรธเคืองมาก ถึงกบัปรารภขึ นด้วยความห่วงใยว่า การที�
หลานกระทาํตนห่างเหิน และแสดงอาการเฉยเมยต่อพระผู้เป็นเจ้าอนัเป็นที�
เคารพสกัการะของเราเช่นนี   ลุงรู้สกึหวั�นใจว่าสกัวันหนึ�งหลานจะต้อง
ประสบเคราะห์กรรมอะไรสกัอย่างหนึ�ง หลานจงคิดและตรึกตรองให้ดี ลุง
อยากรู้นักว่า เหตุใดหลานจึงรังเกียจไม่ยอมไปชุมนุม เพื�อนมัสการพระรูป
เคารพในวันสาํคัญ เช่นเดียวกบัที�คนทั งหลายเขาพากนัมาร่วมชุมนุม
นมัสการ 

อุมมุอัยมันได้เล่าต่อไปว่า ทา่นอบูฏอลิบได้พยายามรบเร้า
เคี�ยวเขญ็รอซูลุลลอฮอฺยู่ตลอดมา ในที�สดุเมื�ออดรนทนไม่ได้ กจ็าํใจต้อง
ติดตามไปกบัทา่น ขณะที�ทั งสองคนพากนัเดินเข้าไปใกล้จวนจะถึงรูปเคารพ
นั น รอซูลุลลอฮ ฺy กหั็นหลังแล้ววิ�งกลับบ้านด้วยอาการตกใจตัวสั�น พวก
พี�ป้าน้าอาที�อยู่ทางบ้าน เมื�อเหน็รอซูลุลลอฮวิฺ�งกระหืดกระหอบมาเช่นนั น ก็
ตกใจพากนัซักไซร้ไล่เลียงว่า หลานไปถูกอะไรหลอกหลอนมา จึงได้มี
อาการตกใจตัวสั�นงันงกเช่นนี  ทา่นกบ็อกว่า ฉันเกรงว่าเหตุการณ์ครั งนี 
อาจจะทาํให้ประสาทของฉันเสื�อมไปกไ็ด้ พี�ป้าน้าอาเหล่านั นจึงพากนั
ปลอบโยนว่า อย่าตกอกตกใจไปเลยหลานรัก อลัลอฮจฺะปกปักรักษาหลาน
ให้อยู่ในความปลอดภัยเสมอ เพราะในตัวหลานนั นมีแต่ของดีทั งสิ น จง
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พยายามงบใจเสียเถิด ไหนลองเล่าให้ฟังซิว่า หลานได้ไปประสบพบเหน็
อะไรมาจึงได้ตกใจถึงขนาดนี  

รอซูลุลลอฮ ฺy กเ็ล่าให้ฟังว่า ในขณะที�ฉันกาํลังเดินเข้าไปใกล้จะ
ถึงรูปเคารพนั น ฉันได้เหลือบไปเหน็ชายคนหนึ�งรูปร่างใหญ่แต่งตัวด้วย
เสื อผ้าขาวสะอาดโบกมือให้ฉัน พร้อมกบัร้องบอกว่า “มุฮัมมัดเอย๋ จงรีบ
กลับไปเดีBยวนี  อย่าได้เข้าไปใกล้รูปนั นเป็นอนัขาด” อุมมุอยัมันเล่าต่อไปว่า 
ตั งแต่นั นมา รอซูลุลลอฮ ฺy กไ็ม่ยอมไปร่วมในการนมัสการใด ๆ ทั งสิ น 

 

วยัหนุ่ม 

งานอาชีพประจาํสาํหรับครอบครัวของทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ กคื็อ
การนาํสนิค้าเดินทางไปจาํหน่ายยังต่างจังหวัด ส่วนมากเป็นเมืองชาม 
(ซีเรีย) โดยที�ทา่นอบูฏอลิบเป็นผู้ทาํการค้านี เอง ดังนั น เมื�อทา่นนบีมุฮัมมัด
เติบโตขึ นมีความแขง็แรงพอที�จะเดินทางไกลได้แล้ว ทา่นอบูฏอลิบกพ็า
หลานชายไปทาํการค้าขายด้วย เพื�อฝึกหัดให้รู้จักการค้าขาย และเพื�อให้ได้
ประสบพบเหน็สิ�งแปลกๆ ใหม่ๆ ตลอดจนเหตุการณ์และสภาพการณ์
ต่างๆ เพื�อความเพลิดเพลิน จะได้ลืมมรสมุชีวิตขนาดหนักที�กาํลังประสบ
อยู่ 

ข้างฝ่ายทา่นนบีมุฮัมมัด y กรู้็สกึตื�นเต้นและดีใจมากที�ได้งานทาํ
ใหม่ ซึ�งเป็นงานที�ดีกว่า สูงกว่างานเลี ยงแพะแกะ ทา่นพยายามอดทนใน
การเดินทาง พยายามประกอบกจิการในหน้าที�อย่างขะมักเขม้น มิได้
คาํนึงถึงความเหนื�อยยาก ความลาํบากตรากตราํ ซึ�งทาํให้ทา่นอบูฏอลิบพอ
ใจ รู้สกึรักใคร่มากยิ�งขึ น 
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ขณะที�การเดินทางใกล้จะถึงตาํบลบุศรอ กไ็ด้พบกบับาทหลวงผู้
หนึ�งชื�อ บะฮีรอ ซึ�งเป็นผู้ที�เคยรู้จักกบัทา่นอบูฏอลิบมาก่อน เมื�อทา่น
บาทหลวงผู้นี ได้มาพบทา่นนบีมุฮัมมัดเข้า กพ็ยายามพินิจพิเคราะห์รูปร่าง
ตลอดจนบุคลิกลักษณะอย่างละเอยีดละออ ในที�สดุทา่นบาทหลวงกพู็ดกบั
ทา่นอบูฏอลิบว่า “ข้าพเจ้าได้พิจารณาอย่างถี�ถ้วนแล้วกเ็หน็ว่า หลานชาย
ของทา่นคนนี จะได้เป็นนบีคนสดุท้าย เพราะมีบุคลิกลักษณะหลายประการ
ที�ตรงตามที�ได้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อนิญีล ขอทา่นอย่าได้นาํมายังประเทศ
ชามอกีต่อไปเลย เมื�อพวกยะฮูดีได้พบเหน็เข้ากจ็ะฆ่าเขาเสยี” 

เมื�อได้รับคาํเตือนจากบาทหลวงเช่นนั น ทา่นอบูฏอลิบกส่็งทา่นนบี
มุฮัมมัด y ไปอยู่กบัพวกลูก ๆ ของทา่นที�นครมะดีนะฮ ฺเพื�อให้ไปช่วยงาน
ทางด้านโน้น 

ยังมีหญิงหม้ายผู้หนึ�งเป็นคนรํ�ารวยมาก มีกองคาราวานนาํสนิค้า
เดินทางไปทาํการค้าขายยังหลายหัวเมือง หญิงหม้ายผู้นี มีนามว่า คอดียะฮฺ 
บุตรสาวคุวยัลิด นางขาดบุคคลที�กล้าหาญมีความสามารถดูแลควบคุมการ
ค้าขายแทนตัว เมื�อได้ยินข่าวที�เล่าลือกนัถึงคุณสมบัติหลายอย่างหลาย
ประการของทา่นนบีมุฮัมมัด ซึ�งเป็นบุคคลที�มีคุณสมบัติตรงกบัที�นาง
ประสงค์ นางกอ็ยากจะได้ตัวมาช่วยในเรื�องการค้าขาย ดังนั น นางคอดียะฮฺ
จึงได้ไปทาํการติดต่อกบัทา่นอบูฏอลิบเพื�อขอตัวทา่นนบีมาช่วยงานดังกล่าว 
ทา่น อบูฏอลิบกไ็ม่ขัดข้องตามที�นางคอดียะฮขฺอร้อง เวลานั นทา่นนบีมุฮัม
มัด y มีอายุได้ 25 ปี 

เมื�อได้มาอยู่กบันางคอดียะฮแฺล้ว ทา่นนบีกพ็ยายามปฏบิติงานใน
หน้าที�ให้ดีที�สดุอย่างเตม็ความสามารถ ซึ�งทาํให้การค้าขายเจริญก้าวหน้า 
เกดิผลเพิ�มพูนอย่างผิดคาด อนัทาํให้นางคอดียะฮดีฺใจ และเพิ�มความรัก
ใคร่ ความไว้วางใจแก่ทา่นนบีมากขึ น 
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ในขณะที�นาํสนิค้าเดินทางไปค้าขายยังประเทศชามเป็นครั งที�สอง
นั น มีบาทหลวงอกีคนหนึ�งได้มาพบทา่นนบีเข้า กรู้็ทนัทว่ีา “ชายหนุ่มคนนี 
แน่แล้ว คือตัวนบีที�จะมีมาหลังจากทา่นนบีอซีา” 

 

ทําการสมรส 

นอกจากความรํ�ารวยขนาดเศรษฐีแล้ว นางคอดียะฮยัฺงเป็นผู้ที�มี
การศึกษาเล่าเรียนในเรื�องของศาสนาคริสต์มามากมายกว้างขวาง ดังนั น 
เมื�อนางได้พยายามพินิจพิจารณาทา่ทาง บุคลิกลักษณะ ตลอดจน
กริิยามารยาทของทา่นนบีมุฮัมมัด y นานๆ เข้ากท็าํให้นางเกดิความแน่ใจ
ว่า “ชายคนนี จักต้องเป็นนบีอนัดับสดุท้ายที�โลกกาํลังรอคอยอยู่แน่นอน” 
ดังนั น ความรู้สกึอย่างหนึ�งจึงผุดขึ นในจิตสาํนึกของนาง คือนางปรารถนา
อยากจะได้ตัวทา่นนบีมุฮัมมัด y มาร่วมทุกข์สขุกบันาง 

เมื�อมีความรู้สกึเช่นนั น นางกไ็ปหาทา่นอบูฏอลิบ เล่าความ
ประสงค์ให้ฟัง ทา่นกไ็ม่ขัดข้อง ดังนั นพิธสีมรสจึงได้เกดิขึ น ขณะนั นทา่นน
บีมุฮัมมัด y มีอายุได้ 25 ปี นางคอดียะฮมีฺอายุ 40 ปี 

คนหนุ่มโสดที�เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติอนัดีงาม เมื�อจะทาํการ
สมรสทั งท ี กค็วรจะหาหญิงสาวที�พร้อมด้วยคุณสมบัติของกุลสตรีได้ไม่สู้
ยากนัก แต่ทา่นนบีมุฮัมมัด y ต้องมา สมรสกบัหญิงที�มีอายุครึ�งคน แถม
ยังเป็นหม้ายอกีเช่นนี  เหตุไฉนบุคคลจาํพวกจิตใจตํ�าช้า ซึ�งมีความมุ่งหมาย
จะทาํลายอสิลาม จึงกล่าวให้ร้ายว่า ทา่นเป็นคนมักมากในเรื�องกามคุณ 

ชีวิตวัยหนุ่มของทา่นนบีมุฮัมมัด y ผิดกบัชีวิตวัยหนุ่มของบรรดา
คนหนุ่มทั งหลาย ซึ�งส่วนมากเมื�อมีเวลาว่างและมีโอกาส กมั็กจะเที�ยวหา
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ความสขุความสาํราญด้วยการสรวลเสเฮฮา ด้วยการมั�วสุมในการพนัน เหล้า 
และผู้หญิง มีงานที�ไหนกไ็ปรวมกลุ่มกนั บางครั งกท็ะเลาะวิวาทกนั ชกต่อย 
ทาํร้ายกนั ชีวิตของทา่นเตม็ไปด้วยการงานจนกระทั�งไม่มีเวลาว่างพอ ในอนั
ที�จะไปเที�ยวเตร่หาความสนุกสนาน หาความสาํราญดังกล่าว 

อนึ�ง ชาวอรับในสมัยนั น พากนันับถือกราบไหว้นมัสการ และ
สกัการะบูชาสิ�งต่าง ๆ ที�เหน็ โดยเข้าใจว่าเป็นสิ�งศักดิ?สทิธิ? สามารถที�จะ
อาํนวยความสุขความสบาย นาํคุณประโยชน์มาให้ หรือป้องกนัให้คลาด
แคล้วภัยได้ เช่น พวกรูปจาํลองของบุคคลสาํคัญในสมัยโบราณ, ผีสาง
นางไม้, ดวงตะวัน, ดวงจันทร์ และสิ�งอื�น ๆ อกีมากมาย  แต่ทา่นนบีมุฮัม
มัด y ไม่ยอมเหน็ดีเหน็ชอบกบัการนับถือเช่นนั น กลับรู้สกึว่าการนับถือ
เช่นนั นเป็นการกระทาํที�งมงาย สิ�งต่าง ๆ เหล่านั น จะไม่สามารถช่วยอะไร
ได้ จึงไม่ยอมปฏบัิติอย่างที�คนทั งหลายเขาปฏบัิติกนั 

สภาพความเป็นอยู่ของชาวอรับสมัยนั น นอกจากการเคารพนับถือ
อย่างงมงายดังกล่าวแล้ว ยังมีความประพฤติและการปฏบัิติอกีหลายอย่าง
หลายกรณีที�เป็นไปอย่างป่าเถื�อน บางอย่างกโ็หดร้ายทารุณที�สดุ อาทเิช่น 
การถือว่าผู้หญิงจะนาํความวิบัติและความอบัอายขายหน้ามาสู่บิดามารดา
ตลอดจนวงศ์ตระกูล ดังนั น เมื�อได้ลูกผู้หญิงขึ นมา กต้็องจัดการฝังเสียทั ง
เป็น, ถือพรรคถือพวกอย่างโง่เขลา เมื�อมีกรณีพิพาทเกิดขึ นกเ็ข้าข้างพวก
ของตน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโดยไม่คาํนึงถึงสาเหตุว่าจะถูกหรือผิด, 
ชอบทะเลาะวิวาท รบราฆ่าฟันกนัด้วยสาเหตุเพียงเลก็ๆ น้อยๆ, คนรํ�ารวย
เหยียดหยามขูดรีดคนยากคนจน, คนแขง็แรงข่มเหงรังแกคนที�อ่อนแอ, 
บุคคลที�ยากจน บุคคลที�ตํ�าศักดิ? บุคคลที�อ่อนแอ ถูกซื อขายเพื�อเป็นทาส,  
การแย่งชิงอาํนาจเพื�อความเป็นใหญ่เป็นโต, การล่อลวง, คดโกง, 
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ตลบตะแลง, การเอารัดเอาเปรียบกนั , การเสพสิ�งมึนเมา, การเล่นการพนัน 
ฯลฯ 

ทา่นนบีมุฮัมมัด y เมื�อได้เกดิมาทา่มกลางความโง่เขลางมงาย
และความป่าเถื�อนเหล่านั น จึงรู้สกึเศร้าใจที�มองเหน็ว่าพี�น้องของทา่นกาํลัง
ตกอยู่ในความหลงผิดอย่างร้ายกาจ ซึ�งจะนาํความพินาศมาในที�สุด ทา่นจึง
ครุ่นคิดที�จะหาทางช่วยเหลือเขาเหล่านั น ประกอบกบัเมื�อได้อยู่กนิกบัทา่น
คอดียะฮแฺล้ว กจิการที�ต้องทาํเป็นประจาํคือ การนาํสนิค้าเดินทางออกไป
จาํหน่ายต่างเมืองกค่็อยเบาบางลงบ้าง เพราะทา่นคอดียะฮไฺด้จ้างคนอื�นทาํ
หน้าที�แทน ทา่นจึงใช้เวลาว่างเหล่านั น คิดคาํนึงค้นคว้าหาทางที�จะ
ช่วยเหลือพี�น้องของทา่น 

บรรดาญาติพี�น้อง มิตรสหาย ต่างให้ความนับถือทา่นนบีมุฮัมมัด 
y ในฐานะผู้บริสทุธิ? เพราะทา่นเป็นผู้ที�เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติอนัดี
งาม ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามคนอื�น ไม่เคยคดโกงเอารัดเอาเปรียบใคร ไม่
เคยพูดปด ไม่เคยผิดสญัญา ไม่เคยทะเลาะวิวาทกบัใคร ไม่เคยเสพของมึน
เมา ไม่เคยเล่นการพนัน ไม่ยอมเคารพบูชารูปจาํลองหรือสิ�งอื�น ๆ มีจิตใจ
ซื�อสตัย์สจุริต ชังการอจิฉาริษยา การแบ่งชั นวรรณะ การถือพรรคพวก
ในทางที�ผิด ไม่ถือตัว ชอบคบค้าสมาคมกบัคนยากจน ให้ความช่วยเหลือ
เกื อกูลคนที�ตกทุกข์ได้ยาก ประชาชนพากนัขนานนามทา่นว่า   “มุฮมั
มดัอลัอะมีน” (ผู้ซื�อสัตย์เที�ยงธรรม) 

สบิปีผ่านไป นับแต่ทา่นนบีมุฮัมมัด y สมรส ประชาชนชาวกุไรช์
เผ่าใหญ่ทั งสี�เผ่าได้ประชุมตกลงกนัในอนัที�จะทาํการซ่อมแซมอัลกะอบฺะฮทฺี�
ชาํรุดเสยีหายเนื�องจากอุทกภัยครั งใหญ่ ซึ�งทาํให้ผนังอลักะอบฺะฮแฺตกพัง 
การที�ประชาชนได้ร่วมใจร่วมแรงร่วมทรัพย์ช่วยกนัโดยไม่มีการจ้างเงินทอง 
ตลอดจนสิ�งซึ�งเป็นอุปกรณ์ในการก่อสร้างครั งนี ได้ตกลงกนัให้เลือกเฟ้นเอา
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แต่ส่วนที�ได้มาด้วยความบริสทุธิ?จริง ๆ ทา่นนบีมุฮัมมัด y กเ็ป็นคนหนึ�ง
ในจาํนวนคนงาน แผนการซ่อมคือ รื อผนังออกหมดทั งสี�ด้าน คงเหลือไว้แต่
พื นฐานล่าง แล้วก่อขึ นใหม่ตามรูปและขนาดเดิม 

เมื�อได้ก่อเสริมขึ นมาจนถึงที�ที�จะประดิษฐานก้อนหินดาํแล้ว กเ็กดิ
ปัญหาขึ นมา คือต่างคนกแ็ย่งกนัจะเป็นผู้นาํก้อนหินดาํขึ นประดิษฐานไว้ยัง
ที�เดิม เกดิโต้เถียงกนัชุลมุนวุ่นวายไปหมด เมื�อโต้เถียงกนัหนักเข้าโดยไม่มี
ใครยอมใคร เมื�อเหตุการณ์เป็นเช่นนี  กจั็กต้องตัดสนิกนัด้วยกาํลัง 

เมื�อการแก่งแย่งได้เป็นไปอย่างรุนแรงจนตกลงกนัไม่ได้เช่นนี  ต่าง
กร็ามือกนัไปพักการก่อสร้างไปเป็นเวลา 4 หรือ 5 คืน ทาํการหารือกนัใหม่
เพื�อหาทางตกลงกนัโดยสนัติวิธ ี โดยที�แต่ละคนไม่ปรารถนาที�จะให้แตกร้าว
กนัในการนี  ในที�สดุทา่นอุมัยยะฮ ฺบุตร อลั-มุคีเราะฮ ฺผู้อาวุโสในหมู่ชนกลุ่ม
นั น กไ็ด้เสนอทรรศนะของทา่นแก่ที�ประชุมว่า “ข้าพเจ้าเหน็ว่า ใครที�เดิน
เข้ามาในมัสยิดที�เรากาํลังนั�งประชุมกนัอยู่นี เป็นคนแรก เรากม็อบให้ผู้นั น
เป็นผู้วินิจฉัยชี ขาดปัญหาเรื�องนี จะดีไหม ? ” 

ไม่มีใครคัดค้าน ทุกคนเหน็ดีด้วย เมื�อได้คอยกนัอยู่สกัชั�วครู่  
ทา่นนบีมุฮัมมัด y กเ็ดินเข้ามาเป็นคนแรก แต่ละคนต่างกพ็อใจร้องขึ น
พร้อมกนัว่า “ผู้ซื�อสัตย์มาแล้ว” พวกเรายอมให้เป็นผู้ชี ขาด เมื�อทา่นนบีเดิน
เข้าไปยังที�ประชุม กมี็คนเล่าให้ทา่นฟังถึงมติของที�ประชุม ทา่นกยิ็นดีที�จะ
รับใช้พรรคพวก ทา่นจึงบอกให้หาผ้าผืนใหญ่ ๆ มาปูลงกบัพื น แล้วทา่นก็
ยกก้อนหินดาํวางลงบนผ้าผืนนั น แล้วกส็ั�งให้ผู้เป็นหัวหน้าเผ่าทั งสี�จับมุมผ้า
คนละมุม ยกผ้าไปวางตรงที�จะประดิษฐาน เมื�อได้ช่วยกนัยกผ้าไปยังที�ที�
ต้องการแล้ว ทา่นนบีมุฮัมมัด y กจั็บก้อนหินดาํนั นวางตามที�กาํหนดไว้ 
การแก่งแย่งที�ทาํทา่ว่าจะลุกลามกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกนักส็งบลงได้
ด้วยสนัติ และดาํเนินการก่อสร้างไปจนเสรจ็เรียบร้อย 
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ไดเ้ป็นรอซูล 

ได้กล่าวมาแล้วว่า ทา่นนบีมุฮัมมัด y ได้พากเพียรพยายามคิดค้น
หาทางในอนัที�จะช่วยเหลือพี�น้องร่วมชาติให้พ้นจากความเป็นอยู่ที�ตํ�าช้า 
ดังนั น เมื�องานทางด้านซ่อมแซมอลักะอบฺะฮไฺด้สดุสิ นลงแล้ว ทา่นกป็ลีกตัว
ออกไปจากสงัคมที�ชุลมุนวุ่นวายไปอยู่ยังสถานที� ๆ สงบเงียบ สถานที�แห่ง
นั นคือ ถํ( าฮิรออฺ ภายในภเูขาลูกหนึ�ง ทา่นได้นาํเอาเสบียงอาหารเข้าไปกนิ
นอนอยู่ภายในถํ านั นครั งหนึ�ง ๆ หลาย ๆ วัน เพื�ออบิาดะฮ ฺ(นมัสการ) ต่อ
พระผู้อภิบาลตามแบบฉบับของทา่นนบีอบิรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เฝ้าวิงวอน
ขอร้องให้พระผู้อภิบาลเปิดทางสว่างให้ 

เมื�อเสบียงอาหารหมดแล้วกก็ลับมาบ้าน จัดเตรียมเสบียงไปใหม่ 
ทาํอยู่เช่นนี จนกระทั�งอายุได้ 40 ปี อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้เปิด
วิถีทางแห่งความสว่างให้ โดยได้ส่งทา่นญิบรออลี (Gabrial) นาํโองการของ
พระองค์มาสอนให้ทา่นนบีอ่าน 

การมาครั งแรกของทา่นญิบรออลี อะลัยฮิสสลาม มาในขณะที�
ทา่นนบีมุฮัมมัด y กาํลังนอนหลับอยู่ภายในถํ าฮิรออ ฺ พอมาถึงกบ็อกว่า 
“จงอ่านซิ มุฮัมมัด” ทา่นนบีกบ็อกว่า “ฉันอ่านไม่เป็น” แล้วทา่นญิบรออลีก็
เข้ากอดรัดอย่างแรงจนสิ นกาํลัง พลางบอกว่า “จงอ่านซิ” ทา่นนบีกบ็อกว่า 
“ฉันอ่านไม่เป็น” แล้วทา่นญิบรออลีกป็ล่อย แล้วกก็ลับกอดรัดอย่างรุนแรง
อกี ปากกบ็อกว่า “จงอ่านซิ” ทา่นนบีกบ็อกว่าฉันอ่านไม่เป็นตามเดิม แล้ว
ทา่นญิบรออลีกป็ล่อยจากการกอดรัด แล้วจึงสอนให้อ่านว่า 

  ����� �����
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“สูเจา้จงอา่นเถดิ ดว้ยพระนาม (อาํนาจและความปรารถนา) แห่งพระผู ้
อภบิาลของสูเจา้ ผูใ้หเ้กดิ พระองคท์รงใหม้นุษยเ์กดิมาจากกอ้นเลอืด สูเจา้จงอา่น
เถดิ ดว้ยพระผูอ้ภบิาลของสูเจา้ ผูท้รงเกยีรตอินัสูงสุด ผูท้รงสอนดว้ยปากกา ผูท้รง
สอนมนุษยส์ิ)งที)เขายงัไม่รู”้ 

 ครั งเมื�อทา่นญิบรออลีจากไปแล้ว ทา่นนบีมุฮัมมัด y รู้สกึกลัว
และตกใจมาก รีบวิ�งตัวสั�นกลับไปบ้าน พอไปถึงกร้็องบอกว่า “จงเอาผ้ามา
ห่มให้ฉัน จงเอาผ้าห่มให้ฉัน”1 เมื�อทา่นหายตกใจแล้วกเ็ล่าความให้ทา่นคอ
ดียะฮฟัฺงว่า เมื�อทา่นคอดียะฮฟัฺงเรื�องราวที�สามีเล่าแล้วท่านกบ็อกว่า “ทา่น
ไม่ต้องตกใจ ฉันขอสาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ ฺพระองค์คงจะไม่ทาํให้
ทา่นเสื�อมเสยี แท้จริงทา่นเป็นผู้ติดต่อกบัญาติพี�น้อง ทา่นเป็นผู้แบกภาระ
อนัหนักยิ�งในอนัที�จะช่วยเหลือพี�น้องร่วมชาติ ทา่นเป็นผู้ให้เกียรติแก่แขก
ที�มาหา ทา่นเป็นผู้ที�ช่วยเหลือผู้ที�ตกทุกข์ได้ยาก และทา่นเป็นผู้ที�กาํลังรอ
คอยให้ อัลฮักกุ (ความจริง) ปรากฏเด่นชัดขึ นมา 

เมื�อหายตกใจแล้ว ทา่นคอดียะฮกฺไ็ด้พารอซูลุลลอฮไฺปหาชายชรา
ตาบอดชื�อ วะรอเกาะฮ ฺ บุตรเนาฟัล ซึ�งเป็นลูกผู้พี�ของนาง พอไปถึงทา่นคอ
ดียะฮกฺพู็ดกบัชายชราว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นบุตรของลุง โปรดฟังเรื�องราวจาก
ผู้เป็นบุตรของน้องชายทา่น แล้วช่วยโปรดชี แจงให้เราทราบด้วยว่าเรื�องนี 
มันเป็นอย่างไร รอซูลุลลอฮกฺเ็ล่าเรื�องที�ได้ประสบมาในถํ าฮิรออใฺห้ฟังอย่าง
ละเอยีด เมื�อทา่นวะรอเกาะฮไฺด้ฟังเรื�องราวที�รอซูลุลลอฮเฺล่าจบลงแล้ว ทา่น
กอ็ธบิายให้ฟังว่า “นั�นแหละคือพระธรรมนูญที�อลัลอฮไฺด้ทรงมอบให้แก่มู

                                                           
1 เห็นจะเป็นเรื�องจากตอนนี &เอง ที�มนษุย์ใจทรามได้กลา่วประณามวา่ ทา่นนบีมฮุมัมดั
เป็นโรคลมบ้าหม ูมีอาการชกัดิ &นชกังอ 
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ซา ฉันเข้าใจว่าคงจะมีเรื�องราวต่างๆ ปรากฏตามมาภายหลัง หากฉันยังมี
ชีวิตอยู่ต่อไป ฉันกห็วังว่าจะเป็นผู้ปกปักรักษา ในเมื�อพรรคพวกของทา่น
ขับไล่ทา่นออกจากบ้านเมืองของเรา” ทา่นนบีกพู็ดว่า “พวกเหล่านั นหรือที�
จะเป็นผู้ขับไล่ฉัน” ทา่นวะรอเกาะฮกฺต็อบว่า “ใช่” แล้วพูดต่อไปว่า “ไม่มี
คนหนึ*งคนใดเลยที*จะนาํสิ*งซึ*งเหมือนกบัที*ท่านไดน้าํมาบอกเล่า 
นอกจากเป็นบญัญติัเก่าที*จะกลบัมาปรากฏขึ( นใหม่ หากว่าวนันั(นของ
ท่านมาถึง คือวนัที*ไดร้บัโองการจากพระเจา้ ฉนัจะช่วยเหลือสนบัสนุน
อย่างสุดกําลงั” 

แต่ทว่า หลังจากนั นไม่นานทา่นวะรอเกาะฮกฺต้็องจากไปตามวาระ
ของทา่น ก่อนที�จะได้เหน็ลูกผู้น้องได้รับหน้าที�อนัยิ�งใหญ่ 

หลังจากวะฮีย์ (โองการ) ครั งนั นแล้ว กไ็ม่มีโองการมาจากพระผู้
เป็นเจ้าอกีเลย ทา่นนบีมุฮัมมัด y  กเ็ฝ้าคอยอยู่ด้วยความกระหาย วันคืน
ผ่านไปๆ กห็ามีวี�แววที�จะแสดงให้เหน็ว่า โองการของพระเจ้าจะมีมาอกี  ซึ�ง
ทาํให้ทา่นนบีเกดิความลังเลใจ เหตุการณ์วันนั นมันเป็นอะไรกนัแน่ จะเป็น
สิ�งที�ตนต้องการอย่างเร่าร้อนหรือไม่ ยิ�งคิดกยิ็�งกลุ้มใจ ยิ�งนึกกยิ็�งเศร้าโศก 
ความรู้สกึร้อยแปดพันเก้ารุมกนัเข้ามาวนเวียนอยู่ในสมอง ในที�สุดเมื�อ
ความกลุ้มความเศร้าขึ นถึงขีดสดุ กตั็ดสนิใจไม่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ต่อไป
แล้ว จึงได้ขึ นไปบนยอดเขาสูง ตั งใจจะกระโดดลงมาพบกบัความตาย 

แต่ก่อนที�เหตุร้ายจะอุบัติขึ น ทา่นญิบรออลีกป็รากฏตัวให้เหน็และ
บอกว่า 

 + �0
 �1�2������ �����3 �!2*4�56
  
“แทจ้รงิท่านเป็นรอซูลของอลัลอฮ ฺ(ซุบฮานะฮวูะตะอาลา) อย่างแน่นอน” 
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ทา่นนบีกดี็ใจ เลิกล้มความตั งใจที�จะทาํลายตัวเองเสีย กลับไปหา
ครอบครัว พร้อมด้วยความหวังและความร้อนใจ เฝ้าคอยดูอยู่นานเทา่นาน 
โองการของพระผู้เป็นเจ้ากค็งเงียบอยู่ตามเคย ซึ�งทาํให้ทา่นนบีกลุ้มใจร้อน
ใจเพิ�มขึ นกว่าคราวก่อน ทา่นจึงขึ นไปบนยอดเขาตั งใจจะทาํลายชีวิต ทนัใด
นั นทา่นญิบรออลีกม็าบอกอย่างครั งก่อน ทา่นนบีกดี็ใจกลับบ้าน เฝ้าคอย
การมาของวะฮีย์ต่อไปอกี คอยเทา่ไรกยั็งไม่มา ทา่นกท็าํดังนั นอกี ญิบรออลี
กม็าบอกอกี เหตุการณ์ได้เป็นอยู่เช่นนั นหลายครั งหลายหน ในที�สดุขณะที�
ทา่นกาํลังเดินไปสู่เขาลูกนั น ทา่นนบีมุฮัมมัด y  กไ็ด้เหน็ทา่นญิบรออลีมา
ในรูปที�เคยปรากฏตัวครั งแรกภายในถํ าฮิรออ ฺ ทา่นรู้สกึกลัวและตกใจมาก
เหมือนคราวก่อน จึงรีบวิ�งกลับบ้านร้องให้คนช่วย 

“ช่วยเอาเผ้ามาห่มให้ฉันท”ี แล้วอลัลอฮกฺใ็ห้ญิบรออลีนาํโองการอา
ยะฮทฺี� 1 และ 2 แห่งซูเราะฮทฺี� 74 มาบอกว่า 

   � ��7�8
�
6
 ��9(-.�� ��.*  �������:�4 ����*  + �;7 ;86
  

“ดูกรผูเ้รียกรอ้งหาผา้ห่ม จงลกุขึ0นแลว้จงประกาศเถดิ” 
แต่นั นต่อมาวะฮีย์กไ็ด้ลงติดต่อกนัเรื�อยไป ทา่นนบีมุฮัมมัด y  

รู้สกึโล่งใจดีใจ เพราะแน่ใจแล้วว่า วิธกีารและวิถีทางที�จะช่วยให้ญาติมิตร
และเพื�อนร่วมโลกหลุดพ้นจากความวิบัติที�ได้พากเพียรพยายามค้นคว้ามา
เป็นเวลานานนั น อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้เปิดให้แล้ว เหมือนได้
ทรงประทานแสงสว่างให้แล้ว 
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ประกาศศาสนา 

อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ใช้ให้รอซูลของพระองค์ประกาศ
โองการของพระองค์แก่วงศาคณาญาติที�ใกล้ชิดเป็นเบื องแรกดังต่อไปนี  

�  � ���	���-��'
 ���<���-� �=�� ���������) + >
�,=�
?@A  
“และสูเจา้จงประกาศ (โองการของเรา) แกว่งศาคณาญาติที)ใกลชิ้ดเถดิ” 

บุคคลแรกที�ยอมเชื�อถือตามคาํประกาศของรอซูลุลลอฮมีฺทั งผู้ชาย 
ผู้หญิง เดก็ ทาส ผู้หญิงคือ ท่านคอดียะฮฺ ผู้ชายคือ ท่านอบูบกัร เดก็คือ 
ท่านอะลีบุตรท่านอบีฏอลิบ ซึ�งมีอายุเพียง 8 ปี และทาสคือ ซยัดฺ บุตรฮารี
ซะฮฺ ทา่นผู้นี เป็นทาสรับใช้ประจาํตัวรอซูลุลลอฮ ฺ พอเข้ารับนับถือศาสนา
อสิลามแล้ว กไ็ด้รับการปลดปล่อยให้เป็นไท 

สาํหรับทา่นอบูบักรนั น มีความรักใคร่ชอบพอทา่นรอซูลุลลอฮมฺา
ตั งแต่ก่อนได้รับวะฮีย์ คอยเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื อกูลทุกสิ�งทุกอย่าง เป็นที�
ปรึกษาหารือในเรื�องต่าง ๆ มีความสนิทสนมกนัมาก ครั นเมื�อมาเข้ารับนับ
ถืออสิลามแล้ว กไ็ปบอกเล่าแก่คนอื�น ๆ ต่อไป พร้อมกบัแนะนาํให้คน
เหล่านั นเข้ารับนับถืออสิลามตาม มีหลายคนยอมเชื�อและเข้ารับนับถือ
ศาสนาอสิลามจากคาํแนะนาํของทา่นอบูบักร เช่น ทา่นอุสมาน ทา่นฏอ็ล
ฮะฮ ฺและทา่นซะอด์ ฯลฯ 

ชาวอรับสมัยนั นกนั็บถืออลัลอฮเฺป็นพระเจ้าผู้ทรงอาํนาจอนัยิ�งใหญ่ 
แต่ทว่าพวกนั นสาํนึกว่าตัวเขาไม่มีความสะอาดบริสุทธิ?พอที�จะเข้าหา
พระองค์โดยลาํพัง จาํเป็นจักต้องมีสิ�งที�มีอาํนาจยิ�งใหญ่เป็นผู้นาํทางเข้าไป
ติดต่อกบัอลัลอฮอฺกีต่อหนึ�ง ดังคาํที�เขาเหล่านั นโต้ตอบชี แจงกบัรอซูลุลลอ
ฮวฺ่า 
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B�C���D �0
 �E�3 ��� �2�-	���*�-��� F�3 ���G�8�H�,�-� ��   
“เรามิไดอ้บิาดะฮ ฺ (เคารพสกัการะ) สิ)งเหล่านั0น นอกจากเพื)อใหส้ิ)ง

เหล่านั0นนําเราใหเ้ขา้ใกลชิ้ดกบัอลัลอฮ”ฺ 

ดังนั น โองการของพระองค์ที�ใช้ให้รอซูลของพระองค์นาํออก
ประกาศสั�งสอนแก่คนทั งหลายเรื�องแรกทเีดียวกคื็อ ใหเ้ขา้หาอลัลอฮฺ
โดยตรง ใหเ้คารพบูชาต่อพระองคโ์ดยเฉพาะ ไม่ตอ้งนาํสิ*งหนึ*งสิ*งใดมา
มีส่วนร่วมในการอิบาดะฮฺ (เคารพสกัการะบูชา) ถัดไปกใ็ห้รักใคร่สมัคร
สมานสามัคคีกนั เคารพสทิธซึิ�งกนัและกนั ช่วยเหลือเกื อกูลกนั เลิกเป็น
ศัตรูกนั เลิกทะเลาะวิวาทกนั และ ฯลฯ 

เมื�อได้รับคาํสั�งจากอลัลอฮใฺห้ทาํการประกาศโองการของพระองค์
ในหมู่ญาติแล้ว ทา่นกไ็ด้พากเพียรพยายามปฏบัิติตามคาํสั�งอย่างไม่
คาํนึงถึงความเหนด็เหนื�อย เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ผลที�ได้รับไม่มากมายนัก 
ทั งนี เพราะมีมารร้ายคอยยุแหย่ คอยกดีกนัขัดขวางอยู่เสมอ บุคคลผู้
เป็นมารร้ายผู้นั นคือ อบูละฮบักบัภรรยา ทุกๆครั งที�รอซูลุลลอฮปฺระกาศ
โองการของพระเจ้าแก่ผู้ใดและที�ไหน อบูละฮับเป็นต้องตามไปขัดขวาง
เสมอ เขากล่าวแก่คนที�กาํลังฟังคาํประกาศของรอซูลุลลอฮอฺยู่ว่า “อย่าไป
เชื�อมัน คนโกหก เรื�องเหลวไหลทั งนั น” 

ข้างฝ่ายภรรยากใ็ห้ความสนับสนุนสามีทุกวิถีทาง พยายามยุคนโน้น
แหย่คนนี  นาํเรื�องทางนี ไปบอกทางโน้น นาํเรื�องโน้นมาบอกทางนี  ทาํให้
เกดิความชุลมุนวุ่นวายในหมู่วงศาคณาญาติเหล่านั น นอกจากนั น ยังได้
พยายามกลั�นแกล้งรอซูลุลลอฮดฺ้วยวิธกีารต่าง ๆ นานา 

ครั งหนึ�งรอซูลุลลอฮไฺด้เชิญบุคคลเหล่านั นมาประชุมกนัที�บนภเูขา
ซอฟา เมื�อทุกคนมาพร้อมกันทา่นกก็ล่าวว่า “ถ้าฉันจะบอกกบัพวกทา่นถงึ



 19 

เรื�องที�ทา่นไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะเป็นไปได้ พวกทา่นจะเชื�อฉันไหม 
บุคคลเหล่านั นกบ็อกว่า “เชื�อซิ” เพราะพวกเราไม่เคยได้ยินคาํเทจ็จากทา่น
เลยแม้แต่น้อย 

รอซูลุลลอฮ ฺ จึงกล่าวว่า “ถ้ากระนั นกดี็แล้ว ฉันใคร่จะบอกแก่พวก
ทา่นว่า แท้จริงฉันนี เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายแกพ่วกทา่นว่า ขณะนี พวกทา่นกาํลัง
ตกอยู่ระหว่างถูกลงโทษอย่างร้ายแรงจากพระผู้เป็นเจ้า ถ้าพวกทา่นยังอยู่
ในภาวะความเป็นอยู่เช่นปัจจุบันนี ” ทนัใดอบูละฮับกยึ็นขึ นตะโกนด้วยเสยีง
อนัดังว่า “มุฮัมมัดเอ๋ย ความพินาศจงประสบแก่เจ้าเถิด เจ้าเรียกพวกเรามา
ชุมนุมกเ็พื�อจะบอกกบัเราเรื�องนี นะหรือ เลวมาก” ทนัใด อลัลอฮ ฺ ซุบฮา
นะฮูวะตะอาลา กใ็ห้ลงโองการของพระองค์ อายะฮทฺี� 1-5 ซูเราะฮทฺี� 111 

 �I�<�) �I��J � �K�� 
 �8�. �L�H�-< �*  �I�"�&�� �) �M����  �M�5�� �N�O���� *  �P
�Q 
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“ไดพ้นิาศแลว้มือของอบูละฮบั1 พนิาศแลว้อย่างไม่ตอ้งสงสยั ทรพัย ์
สมบตัขิองเขาและงานของเขา ไม่สามารถจะช่วยเขาได ้เขาจะถูกครอกดว้ยเพลงิอนั
ลกุช่วงโชต ิ พรอ้มกบัภรรยาของเขา ซึ)งเป็นหญิงแบกฟืน2 บนตน้คอของนางมีเสน้
เชือกที)หยาบซึ)งมาจากเปลอืกตน้อนิทผาลมั” 

 

                                                           
1 ที�วา่ได้พินาศแล้วสองมืออบลูะฮบันั &น เพราะวา่ชาวอรับถือกนัวา่ สองมือเป็นอวยัวะ
สาํคญัของมนษุย์ การงานทกุอยา่งได้ประกอบขึ &นด้วยมือทั &งสองข้าง 
2 ที�วา่หญิงแบกฟืนนั &น ก็คือหญิงที�ชอบปากบอน ยทุางโน้นแหยท่างนี &ให้เกิดเรื�องผิดใจ
กนั ให้เกิดความวุน่วายขึ &นในสงัคมอรับเขาเรียกวา่ “หญิงแบกฟืน” 
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ประกาศอย่างเปิดเผย 

เมื�อได้ทาํการประกาศโองการของพระเจ้าอย่างเงียบ ๆ อยู่เป็นเวลา 
3 ปี ผลที�ได้ไม่ค่อยจะกว้างขวางนัก อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้
รับสั�งให้ประกาศอย่างเปิดเผย  

 �� �\�������) ��� �]�-< ���̂ �_�8�̀ ��4 � + � ���&�� �=�a��
 �� �b�T
cd  

“สูเจา้จงเปิดเผยเรื)องที)สูเจา้ถกูใช ้(ใหป้ฏบิตั)ิ และจงหนัหลงัใหแ้กพ่วกมชุ
รกิ (คนที)เคารพสิ)งอื)นพรอ้มกบัอลัลอฮ ฺ หรอืผูท้ี)เคารพนับถอืสิ)งอื)นนอกจากอลัลอ
ฮ)ฺ” 

เมื�อได้รับคาํสั�งเช่นนั น รอซูลุลลอฮกฺไ็ด้เริ�มประกาศศาสนาอย่าง
เปิดเผย โดยใช้บ้านของทา่นอรักอ็มเป็นสาํนักเผยแพร่และเป็นที�ชุมนุม
ระหว่างพวกที�ได้อมีานแล้ว เพื�อปรึกษาหารือ และคอยรับฟังโองการที�จะได้
ลงต่อมา 

ครั งหนึ�งทา่นรอซูลุลลอฮไฺด้เชิญวงศาคณาญาติของทา่นมาประชุม
พร้อมกนัที�บ้านอรักอ็ม เมื�อบรรดาญาติเหล่านั นได้มาพร้อมกนัแล้ว ทา่น
รอซูลได้พยายามชี แจงแสดงเหตุผล เพื�อให้บุคคลเหล่านั นเลิกการเคารพ
สกัการะที�หลงผิด ตลอดจนการประพฤติปฏบัิติที�ไม่ถูกต้องตามทาํนอง
คลองธรรม บางคนกย็อมเชื�อถือ บางคนกไ็ม่ยอมเชื�อ แต่แม้กระนั นกไ็ม่มี
ใครก้าวร้าวโต้เถียงกบัทา่น นอกจากอบูละฮับ เขากล่าวคัดค้านอย่างรุนแรง
ว่า 

“มุฮัมมัดเป็นหลานของเรา เป็นคนหนึ�งในวงศ์ตระกูลของเรา แต่
มุฮัมมัดกาํลังนาํศาสนาใหม่มาให้พวกเรา ซึ�งเป็นศาสนาที�จะมาทาํลายล้าง
ศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีดั งเดิมที�บรรพบุรุษของเราได้นับ



 21 

ถือกนัมาหลายชั�วคนแล้ว โดยเหตุนี  ถ้าประชาชาติอรับทั งหมดได้รู้เรื�องนี 
เข้า กจ็ะพากนัแค้นเคืองเขามาก ในที�สดุเขาเหล่านั นกจ็ะช่วยกนัสังหารเขา
อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย  

ฉะนั น ก่อนที�มุฮัมมัดจะถูกคนอื�นสงัหาร พวกเราควรร่วมมือร่วม
ใจช่วยกนัสังหารเสยีเองกจ็ะดีกว่า ถ้าพวกทา่นปล่อยให้คนอื�นทาํลายมุฮัม
มัด วงศ์ตระกูลอนัสงูส่งของพวกเรากจ็ะเสยีศักดิ?ศรี ทุกคนจักต้องได้รับ
ความอบัอายขายหน้า แต่พวกทา่นจะช่วยกนัปกป้องรักษามุฮัมมัดให้พ้น
จากการประทุษร้ายของชาวอรับเหล่านั น กข็อให้ทุกคนจงคิดดูให้รอบคอบ 
พวกเราเพียงหยิบมือเดียว เมื�อเทยีบกบัจาํนวนชาวอรับทั งหมด ไหนเลยจะ
สามารถต่อต้านได้” 

คาํยุยงปลุกปั�นของอบูละฮับไม่ทนัจะได้รับคาํวิพากษ์วิจารณ์ใน
ระหว่างที�ประชุม กต้็องมาถูกตัดลงด้วยคาํรับรองของทา่นอบูฏอลิบ ที�กล่าว
ออกมาจากขั วหัวใจอย่างหนักแน่น เอาจริงเอาจังว่า “ในนามของอลัลอฮฺ
พระผู้เป็นเจ้า ฉันขอสาบานว่า ตราบใดที�ลมหายใจของฉันยังมีอยู่ ตราบนั น
ฉันจักป้องกนัรักษา และคุ้มครองมุฮัมมัดจนสดุความสามารถ” ที�ประชุม

เงียบกริบ แล้วกพ็ากนัจากไปอย่างสงบ 

ตั งแต่นั นมา รอซูลุลลอฮ ฺy  กอ็อกประกาศสั�งสอนทุกหนแห่งที�มี
ประชาชนชุมนุมกนั ในงานทุกแห่งที�เขาจัดให้มีขึ น โดยมีทา่นอบูฏอลิบติด
ตามไปด้วยเพื�อคุ้มครอง และทุก ๆ ครั งที�รอซูลุลลอฮอฺอกไปเผยแพร่
ศาสนา กจั็กต้องมีมารร้ายคืออบูละฮับ ติดตามไปคอยขัดขวางอยู่เสมอ เขา
กล่าวแก่ประชาชนที�มารุมฟังการประกาศศาสนาของรอซูลุลลอฮวฺ่า “พวก
ทา่นทั งหลายอย่าไปเชื�อมัน แท้จริงมันเป็นคนกลับกลอกเปลี�ยนศาสนา มัน
เป็นคนโกหก สิ�งที�มันนาํมาบอกกบัพวกทา่นนั นเป็นเรื�องเหลวไหลทั งสิ น” 



 22

จะอย่างไรกต็าม ประชาชนกมิ็ได้เชื�อฟังคาํยุแหย่ของมารร้าย ได้พา
กนัยอมเข้ารับนับถือศาสนา  อิสลามเป็นจาํนวนมาก ส่วนพวกที�ยังไม่
เลื�อมใสกมิ็ได้โต้แย้งคัดค้านอย่างไร การประกาศศาสนาตอนแรก ๆ ชาวอ
รับโดยทั�วไปส่วนมากมิได้สนใจอะไรนัก ปล่อยให้เป็นไปโดยเสรีภาพ ใคร
จะเชื�อหรือไม่กแ็ล้วแต่สมัครใจ แต่ต่อมารอซูลุลลอฮ ฺ y  ได้อธบิายได้
ประชาชนฟังว่า บรรดาสิ�งที�นับถือกราบไหว้กนัอยู่นั น หาใช่สิ�งศักดิ?สิทธิ?ไม่ 
ไม่มีความสาํคัญแต่อย่างไร บรรดารูปจาํลองต่าง ๆ นั น มนุษย์เป็นผู้ทาํมัน
ขึ นมา แล้วกก็ลับมากราบไหว้เคารพบูชา มันเป็นเรื�องที�โง่เขลาอย่างที�สดุ 
สิ�งเหล่านั นจะไม่สามารถช่วยอะไรได้ คุณกใ็ห้ไม่ได้ โทษกป้็องกนัไม่ได้ มัน
เป็นแต่เพียงวัตถุธรรมดาอย่างหนึ�งเช่นเดียวกบัก้อนกรวดก้อนหินที�ทิ งอยู่
เกลื�อนกลาดตามผืนดินทั งหลาย 

การประพฤติปฏบัิติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที�
กาํลังยึดถือกนัอยู่ทุกวันนี  โดยอ้างว่าเป็นศาสนาของทา่นนบีอบิรอฮีม (อะ
ลัยฮิสสลาม) นั นเป็นความเข้าใจผิด แทจ้ริง ศาสนาของท่านนบอิีบรอฮีม
นั(นคือ อิสลาม สอนใหน้บัถอือลัลอฮฺองคเ์ดียวโดยเฉพาะ ใหร้กัใคร่กนั 
สามคัคีกนั ใหค้นมั *งมีช่วยเหลือคนยากจน คนแข็งแรงช่วยเหลือคนที*
อ่อนแอ ไม่ใหข่้มเหงรงัแกกนั ทะเลาะวิวาทกนั เป็นศตัรูกนั ฯลฯ 

ชาวอรับทั�ว ๆ ไปกลุ็กฮือขึ นทาํการต่อสู้ขัดขวาง โดยกล่าวว่า รอซู
ลุลลอฮ ฺ y  ประนามสิ�งอนัเป็นที�เคารพบูชาของพวกเขาเป็นเชิงดูหมิ�น
เหยียดหยามและตาํหนิติเตียนเหล่าบรรพบุรุษ ว่าเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา 
แต่เดิมศัตรูของทา่นรอซูลมีเพียง 3-4 คนคือ อบูละฮับกบัภรรยา,  อบูญะฮัล
, อุก๊บะฮ ฺ บุตรอบูมุไกฏ และอลัวะลีด บุตรอลัมุคีเราะฮ ฺ แต่บัดนี มีชาวอรับ
ทั�วทั งเมืองเพิ�มจาํนวนขึ นอกี จึงเป็นเรื�องที�น่ากลัวมิใช่น้อย ดังนั น อลัลอฮ ฺ
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงมีคาํสั�งถึงรอซูลของพระองค์ว่า 
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“ดูกรผูเ้ป็นรอซูล สูเจา้จงเผยแพร่สิ)งที)ไดถ้กูสง่ลงมาใหแ้กสู่เจา้ และหา
กว่าสูเจา้มิไดป้ฏบิตัติามนั0น (ดว้ยการปิดบงัอาํพรางไว ้ หรอืแมแ้ต่หน่วงเหนี�ยวให ้
ลา่ชา้ไป กน็บัว่าสูเจา้มไิดเ้ผยแพร่โองการของพระองค ์ ย่อมจะมคีวามผดิไดร้บัโทษ) 
และอลัลอฮกฺาํลงัปกปกัรกัษาสูเจา้ใหพ้น้จากการข่มเหง การปองรา้ยของปวงชนอยู่
อย่างใกลชิ้ด” 

โองการอายะฮนีฺ  รอซูลุลลอฮไฺด้รับ ณ ตาํบลมินาในวันที�มีงาน
ชุมนุมใหญ่ เมื�อญิบรออลีได้นาํโองการนี มาแจ้งแก่ทา่นรอซูล แล้วทา่นก็
ประกาศขึ นว่า 

“ดูกรประชาชนทั0งหลาย มีใครบา้งที)จะช่วยเหลอืฉนัในอนัที)จะเผยแพร่
บรรดาโองการของพระผูอ้ภบิาลของฉนัและสวรรคก์จ็ะไดแ้กพ่วกท่าน” 

 ดูกรประชากรทั งหลาย จงเปล่งวาจาออกมาว่า “ไม่มีเจ้าใด ๆ นอก
จากอลัลอฮ ฺ และฉันเป็นรอซูลมายังพวกทา่น” แล้วพวกทา่นจะได้ชัยชนะ 
และความดีความประเสริฐและสวรรค์จะเป็นของพวกทา่น” 

ทนัใดนั นประชาชนที�ชุมนุมกันอยู่ ณ ที�นั น ทั งเดก็และผู้ใหญ่ ผู้ชาย
และผู้หญิง ต่างกห็ยิบทรายและก้อนกรวดขว้างปามายังร่างของรอซูลุลลอฮฺ
เป็นห่าฝน ปากกพ็ากนัร้องตะโกนว่า “อ้ายคนโกหก อ้ายคนกลับกลอกเป็น
คนเปลี�ยนศาสนา” 

แต่ทว่าในกลุ่มชนผู้บ้าคลั�งเหล่านั น กยั็งมีพลเมืองดี ผู้เมตตาจิต
โดดเข้ามาบังรอซูลไว้ รอซูลุลลอฮ ฺy กก็ล่าววิงวอนต่อพระเจ้าว่า 
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“โออ้ลัลอฮ ฺ ขอพระองคท์รงนําพวกของขา้พระองคสู์ท่างเที)ยงตรงเถดิ 
แทจ้รงิพวกเขายงัไม่รูว่้าอะไรดีอะไรชั )ว อนัใดถกูอนัใดผิด และขอพระองคท์รงช่วย
ขา้พระองคใ์หช้นะจติใจของพวกเขา ในอนัที)พวกเขาจะยอมรบัฟงัคาํที)พระองค์
เรยีกรอ้งพวกเขาไปสูก่ารจงรกัภกัดีต่อพระองค”์ 

แทนที�รอซูลุลลอฮ ฺy จะวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าให้ลงโทษแก่พวก
ที�ทาํร้าย ทา่นกลับวิงวอนขอให้ประทานแสงสว่างให้แก่เขาเหล่านั น นี�คือ
นํ าใจของผู้ที�ถูกเลือกให้เป็นรอซูล เป็นนํ าใจที�สิ นแล้วซึ�งความพยาบาท
อาฆาต มีแต่การให้อภัยและความเมตตาสงสาร แล้วทา่นอบับาสกม็าพา
รอซูลุลลอฮอฺอกไปจากวงล้อมของประชาชน และได้ขับไล่คนเหล่านั น
ออกไปหมด 

 

การต่อตา้น 

โดยที�มั�นใจแล้วว่า งานที�ได้รับมอบหมายมาจากพระผู้เป็นเจ้านั น 
เป็นวิถีทางที�จะนาํวงศาคณาญาติ และพี�น้องร่วมชาติตลอดจนชาวโลกทั ง
ผองให้ออกพ้นจากความมืด พ้นจากความป่าเถื�อน รอซูลุลลอฮจึฺงมีความ
ภาคภมิูใจ ยอมสละทุกสิ�งทุกอย่างแม้กระทั�งชีวิตในการรับใช้ผู้เป็นเจ้า โดย
ไม่หวั�นเกรงต่ออาํนาจใด ๆ ทั งสิ น และไม่คาํนึงถึงความยากลาํบากความ
เหนด็เหนื�อย ตลอดจนความเจบ็ปวดใด ๆ ที�ได้รับจากการประทุษร้ายของ
พวกศัตรู 

การประกาศศาสนาในเวลาต่อมาได้รับผลสาํเรจ็เป็นที�น่าพอใจ คน
ที�ลืมหูลืมตา ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุผลกไ็ด้พบความจริง ยอมรับ
ฟังคาํเรียกร้องเพิ�มขึ นมาเรื�อย ๆ 
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เมื�อพวกฝ่ายที�ดื อดันได้พบเหน็ว่างานของรอซูลุลลอฮเฺริ�มขยาย
กว้างออกไปอย่างรวดเรว็ กเ็กรงว่าการเคารพนับถือตลอดจนการประพฤติ
ปฏบัิติที�บรรพบุรุษของพวกเขาได้ยึดถือกนัมาเป็นเวลานานหลายชั�วคนนั น 
จักต้องมาถูกทาํลายหมดสิ นลงในคราวนี  ขืนปล่อยให้รอซูลุลลอฮทฺาํการ
เผยแพร่ศาสนาใหม่ต่อไป พวกเขาจึงรวมหัวกนัวางแผนการในอนัที�จะทาํ
การต่อต้านทุกวิถีทาง 

แต่เพียงรอซูลุลลอฮคฺนเดียว การที�จะกาํจัดเรื�องนี กไ็ม่ยากนัก แต่
ยังมีผู้สนับสนุน ผู้ช่วยเหลือคุ้มครองป้องกนัที�เป็นบุคคลสาํคัญ ๆ ที�
ประชาชนพากนัเคารพนักถืออกีหลายคน โดยเฉพาะท่านอบูฏอลิบ ซึ�ง
ประชาชนชาวกุไรช์และชาวอรับโดยทั�วไปให้ความเคารพนับถืออยู่มาก 

ดังนั นแผนการต่อต้านขั นต้นได้ตกลงกนัให้จัดการโดยสนัติวิธกี่อน 
คือขั นแรกที�ประชุมได้ตกลงให้พากนัไปหาทา่นอบูฏอลิบ โดยขอร้องให้
ทา่นห้ามปรามหลานของทา่น มิให้ตาํหนิติเตียนสิ�งต่าง ๆ ที�พวกเขานับถือ
เป็นพระเจ้า และให้เลิกประณามว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นคนโง่งมงาย 
ตกอยู่ในความหลงผิด ทา่นอบูฏอลิบกโ็ต้ตอบกบัประชาชนเหล่านั นอย่างดี
และรับจะว่ากล่าวให้ แล้วพวกนั นกพ็ากนัแยกกลับไป คอยดูผลที�จะเกดิขึ น
ต่อไป 

ครั นเมื�อถึงเวลา รอซูลุลลอฮ ฺy กอ็อกทาํการเผยแพร่ศาสนาใหม่ 
ดังที�เคยทาํมาแล้วเป็นประจาํ เมื�อฝ่ายพวกที�ตั งตัวเป็นปรปักษ์ได้ประจักษ์
เช่นนั น ทั งได้พบอกีว่าทา่นอบูฏอลิบกยั็งเป็นองครักษ์คอยคุ้มครองอยู่
เช่นเดิม ไม่มีอะไรเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมเลย พวกนั นจึงพากนัเป็นเดือด
เป็นแค้น ได้พากนัไปหาทา่นอบูฏอลิบอกีเป็นครั งที�สอง คราวนี พวกนั นได้
ต่อว่าต่อขานกบัทา่นอย่างรุนแรง ในที�สดุกยื็�นข้อเสนอว่า “พวกเราไม่
สามารถจะทนฟังหลานของท่านประณามบรรดาพระเจ้าของพวกเรา และ



 26

ตาํหนิติเตียนบรรดาบรรพบุรุษของพวกเรา ตลอดจนการกล่าวหาว่าพวก
เราโง่เง่างมงายได้อกีต่อไปแล้ว พวกเราขอร้องให้ทา่นเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึ�งในสองอย่างต่อไปนี  คือ ทา่นจะห้ามปรามหลานของทา่นหรือไม่ 
ถ้าทา่นไม่ห้ามกจ็งอนุญาตให้พวกเราเป็นผู้ห้าม ดังนั นถ้าทา่นไม่ยอมทาํ
อย่างใดอย่างหนึ�งตามที�พวกเราเสนอมานี  กโ็ปรดรับทราบไว้ด้วยว่า ทา่น
กบัพวกเราจักต้องผิดใจกนั” 

เมื�อประชาชนเหล่านั นจากไปแล้ว ทา่นอบูฏอลิบกเ็รียกรอซูลุลลอฮ ฺ
y เข้ามาหา แล้วเล่าให้ฟังว่า ประชาชนชาวอรับได้พากนัมาขอร้องให้ลุง
ห้ามปรามหลาน ให้งดการเผยแพร่ศาสนาใหม่ เว้นการประณามบรรดาสิ�งที�
เขากราบไหว้เสยีท ีถ้าหลานไม่เชื�อ พวกเขากจ็ะรุกรานเราเพื�อทาํร้ายหลาน 

รอซูลุลลอฮ ฺ y กต็อบกบัลุงว่า “ฉันขอสาบานด้วยพระนาม
แห่งอัลลอฮ ฺ ฉันจะไม่ยอมหยุดยั งเป็นเดด็ขาด แม้เขาเหล่านั นจะนาํเอาดวง
อาทติย์มาใส่ให้ในฝ่ามือข้างขวาของฉัน ฉันกจ็ะไม่ยอมเลิกล้มงานของฉัน 
จนกว่าอลัลอฮจฺะให้งานที�ฉันกาํลังปฏบัิติอยู่นี สัมฤทธิ?ผลสมบูรณ์ หรือว่าฉัน
ได้ทาํลายล้างบรรดาสิ�งเทจ็เหล่านั นให้พินาศหมดสิ นไปแล้ว 

ทา่นอบูฏอลิบ เมื�อได้ฟังคาํยืนยันความตั งใจอย่างหนักแน่นเช่นนั น
กพู็ดว่า “ถ้ากระนั นกต็ามใจหลาน จงดาํเนินงานของหลานต่อไปเถิด ฉันขอ
สาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ ฺ ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้หลานตกไปอยู่ใน
มือของคนเหล่านั นเป็นอนัขาด 

วันรุ่งขึ น รอซูลุลลอฮ ฺy กค็งออกทาํการเผยแพร่ศาสนา พร้อม
ด้วยขบวนคุ้มกนัเช่นเดิม เมื�อฝ่ายปรปักษ์ได้ประสบกบัความผิดหวังอกีเป็น
ครั งที�สอง ต่างกมี็ความโกรธแค้นเดือดดาลอย่างยิ�ง พวกเขาได้ยกพวกไป
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หาอบูฏอลิบอกี คราวนี ได้นาํเดก็หนุ่มคนหนึ�งชื�อ อุมาเราะฮ ฺ บุตรของอลัวะ
ลีด ไปด้วย 

พอไปถึงกเ็ปิดฉากการต่อว่าต่อขานกนัอย่างรุนแรงยิ�ง เมื�อได้
ระบายความเคียดแค้นพอสมควรแล้ว กเ็สนอความต้องการต่ออบูฏอลิบว่า 
“พวกเราได้พาเดก็คนนี มามอบให้แก่ทา่น เพื�อให้ทา่นเลี ยงไว้เป็นลูก แล้ว
ขอให้ทา่นมอบหลานของทา่นให้แก่พวกเรา เพื�อเราจะนาํเอาไปฆ่าเสยี 

ทา่นอบูฏอลิบกต็อบกบัพวกนั นว่า “ข้อเรียกร้องของพวกทา่น มัน
ช่างเป็นข้อเรียกร้องที�น่าเกลียดน่าชังอะไรเช่นนี  พวกทา่นจะเอาลูกของพวก
ทา่นมาให้เราเลี ยง แล้วจะให้เรามอบหลานของเราไปให้ทา่นฆ่า ช่างเป็น
เรื�องตลกที�น่าขบขันอย่างสิ นดี” 

เมื�อได้พยายามทุกวิถีทางแล้ว กห็าได้ประสบผลสาํเรจ็ไม่ เขา
เหล่านั นจึงได้เรียกประชุมกันอกีเพื�อหารือในอนัที�จะวางแผนการขั นต่อไป 
และในขณะที�กาํลังหารือกนัอยู่นั น มีบุคคลผู้หนึ�งชื�อ อุตบะฮ ฺ บุตรของ 
รบีอะฮ ฺ ได้เสนอตัวขึ นมารับอาสาที�จะไปเจรจากบัรอซูลุลลอฮเฺอง โดยเขา
หวังว่าเขาจะสามารถปฏบัิติงานครั งนี ให้เป็นผลสาํเรจ็ ที�ประชุมกยิ็นยอม
ตามข้อเสนอนั น 

เมื�ออุตบะฮไฺปถึงที�พักของรอซูลุลลอฮ ฺ แล้วกเ็ดินเลยเข้าไปถึงตัว
รอซูลุลลอฮ ฺ เมื�อได้ทกัทายปราศรัยกนัแล้ว อุตบะฮผฺู้เป็นทูตสนัติกก็ล่าวขึ น
ว่า 

“มุฮัมมัดผู้เป็นหลานของเรา พวกเราตลอดจนประชาชนชาวอรับ
ทั�วไป ทั งรักและเคารพนับถือทา่น ในฐานะที�ทา่นเป็นบุคคลที�เพียบพร้อม
ไปด้วยคุณธรรมความดี โดยเฉพาะพวกกุไรช์ ให้ความเคารพนับถือทา่นใน
ฐานะที�ทา่นเป็นบุคคลสาํคัญคนหนึ�ง การที�ทา่นได้นาํเอาเหตุการณ์อนั
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ยิ�งใหญ่มาให้แก่พรรคพวกของทา่นครั งนี  เป็นสาเหตุที�ทาํให้วงศาคณาญาติ
ของทา่นตลอดจนพรรคพวกของทา่นแตกแยกกนั ทา่นได้ประณามบรรดา
สิ�งที�พวกเราเคารพนับถอืกราบไหว้มาหลายชั�วอายุคนแล้วอย่างเสยีหาย 
ทา่นได้กล่าวติเตียนเราว่าเป็นผู้โง่เง่างมงาย หลงอยู่ในทางที�ผิด ทั งทา่นได้
ประณามบรรพบุรุษของเราว่าเป็น กาเฟร (ผู้ไม่ยอมเชื�อความจริง) 

ทั งนี  นับว่าเป็นเหตุการณ์ที�ร้ายแรงที�สดุ ทา่นรู้หรือเปล่าว่า
ประชาชนชาวอรับมีความรู้สกึเกลียดชังทา่น โกรธเคืองทา่นถึงขีดสดุแล้ว 
ทา่นทาํเช่นนี เพื�อประสงค์อะไร ดังนั นฉันใคร่จะขอร้องให้ทา่นตั งใจสงบสติ
อารมณ์ฟังข้อเสนอของฉัน แล้วตรึกตรองดูให้ดี” 

รอซูลุลลอฮ ฺy กต็อบด้วยความอ่อนน้อมว่า “ทา่นผู้เป็นญาติที�รัก
ของฉัน เชิญทา่นพูดเรื�องของทา่นต่อไปเถิด ฉันพร้อมเสมอที�จะฟังทา่น
พูด” 

ดังนั น อุตบะฮจึฺงพูดต่อไปว่า “ฉันใคร่จะขอร้องให้ทา่นยุติการนาํ
ศาสนาใหม่มาเผยแพร่กบัพวกเรา ขอให้ทา่นเลิกประณามบรรดาสิ�งที�
เคารพสกัการะบูชาเสยีอย่างเดด็ขาด หากทา่นยินยอมตามที�ฉันขอร้องมานี  
ทา่นจะต้องการอะไรพวกเราจะช่วยกนัทาํให้ความปรารถนาของทา่น
สมัฤทธผิลทุกประการ ทา่นต้องการทรัพย์สมบัติหรือ ? เราจะช่วยกนั
เสยีสละ แล้วรวบรวมทรัพย์สมบัติเหล่านี มามอบให้แก่ทา่น จนกระทั�ง
เปลี�ยนฐานะจากคนยากจนเช่นที�เป็นอยู่ในปัจจุบันนี  กลายเป็นมหาเศรษฐี
ขึ นมาอย่างง่ายดาย 

ทา่นต้องการเกยีรติยศ ตาํแหน่งหน้าที�หรือ ? พวกเราทั งหมดจะ
ยอมยกให้ทา่นเป็นประมุขผู้ทรงอาํนาจเดด็ขาดของพวกเรา  เราจะนับถือ
คาํสั�งของทา่นเป็นประกาศิต และเราจะยกให้ทา่นเป็นกษัตริย์ของพวกเรา 
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หรือว่าทา่นเป็นบุคคลที�มีความรู้สกึหนักไปทางกามคุณ ? เรากจ็ะ
เฟ้นสตรีที�ทั งสาวและสวยจากลูกหลานของพวกเราสกั 10 คนมามอบให้
เป็นภริยาของทา่น 

หรือว่าทา่นถูกภตูผีปีศาจมันเข้าสงิสู่ในจิตใจ พวกเรากจ็ะหาหมอที�
ทรงคุณอนัยอดเยี�ยมมาเยียวยา ปัดเป่า ขับไล่ให้ออกไป” 

เมื�ออุตบะฮพฺูดจบลงแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺy กพู็ดว่า “ดีแล้ว เชิญทา่น
ฟังเรื�องของฉันบ้างแล้วทา่นกอ็า่นอลักุรอาน ซูเราะฮทฺี� 41 ตั งแต่อายะฮทฺี� 1 
ถึงอายะฮทฺี� 14 ทนัใดนั นอุตบะฮกฺเ็อามือของตนปิดปากรอซูลุลลอฮ ฺ y 
ด้วยความตกใจกลัว พร้อมกับกล่าวว่า “ขออย่าให้เป็นไปเช่นนั นเลย” ทั งนี ก ็
เพราะว่าในอายะฮเฺหล่านั นได้บอกว่า “อัลลอฮฺไดส่้งรอซลูของพระองค์ซึ�ง
เป็นบุคคลธรรมดาสามญั ใหน้าํโองการของพระองค์มาชี( แจงสั �งสอนให้
รูจั้กพระเจา้ ใหรู้ว่้าพระองค์ทรงมหาอาํนาจยิ�งใหญ่เพยีงไร พระองค์ได้
ทรงประทานความกรุณาเมตตาแก่มนุษยชาติอย่างไร ใหม้นุษย์
ช่วยเหลอืซึ�งกันและกัน มนุษยก์ลบัไม่ยอมเชื�อฟัง คงดื( อดันอยู่ตามเดิม 
พระองค์ก็ทรงบอกใหรู้ล่้วงหนา้ว่า พวกที�ยงัขืนดื( อดันไม่ยอมรับคาํสั �ง
ของพระองค์นั(น จักตอ้งไดพ้บกับความพนิาศล่มจมเช่นเดียวกับ
พวกอ๊าดและษะมดู ซึ�งไดถู้กทาํลายสูญสิ( นไปหมด” 

อุตบะฮไฺด้กลับมาบอกกบัพรรคพวกว่า “ฉันขอสาบานด้วยพระนาม
แห่งอัลลอฮวฺ่า คาํพูดที�ฉันได้ยินมานั นเป็นคาํพูดที�แปลกประหลาดมาก 
ไม่ใช่กาพย์กลอนโคลงฉันท ์ ไม่ใช่ถ้อยคาํที�หลอกลวง ทา่นทั งหลายจงเชื�อ
ฟังฉันเถิด เรื�องราวที�ฉันได้ยินได้ฟังมานั น เป็นคาํบอกเล่าว่าจะเกดิเหตุ
ร้ายแรงอย่างที�สดุในขั นสดุท้าย ดังนั นฉันใคร่ขอร้องให้ทา่นทั งหลาย พึง
ปล่อยมุฮัมมัดไปตามเรื�องของเขาเถิด อย่าไปเอาใจใส่กบัเขาเลย ถ้า
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ประชาชนทาํร้ายมุฮัมมัดได้ เรื�องของเขากจ็ะยุติไปเอง ถ้าประชาชนพากนั
เลื�อมใสเชื�อฟังคาํของมุฮัมมัด เขากจ็ะได้รับเกยีรติยศอนัสงูส่ง ซึ�งเกียรติอนั
นั นกคื็อเกยีรติของพวกเราด้วย 

พวกนั นกพู็ดกบัอุตบะฮวฺ่า “นั�นแหละ ทา่นได้ถูกมุฮัมมัดล่อลวง
เสยีเรียบร้อยแล้ว พวกเราไม่เหน็ชอบด้วยกบัข้อเสนอของทา่น เราจะ
ดาํเนินการขัดขวางต่อไปจนกว่าจะประสบผลสาํเรจ็” 

  

การขดัขวางขั(นต่อไป 

เมื�อการเจรจาครั งหลังนี ต้องประสบความล้มเหลวลงทาํนอง
เดียวกบัครั งก่อน ๆ อกี ทางฝ่ายปรปักษ์กเ็ริ�มแผนการขั นต่อไป โดยยก
พวกติดตามรอซูลุลลอฮไฺปทุกหนทุกแห่งที�ทา่นไปทาํการประกาศศาสนา 
แล้วกช่็วยกนัส่งเสยีงต่าง ๆ นานา ประณามว่าเป็นคนบ้าคนบอบ้าง ทาํการ
กดีกนัมิให้ประชาชนเข้าฟังการชี แจงสั�งสอนบ้าง ทาํการข่มเหงรังแกบ้าง 
บางคนกไ็ปขุดหลุมแล้วสุมไฟดักไว้ตามทางที�รอซูลุลลอฮเฺดินไปมา เพื�อให้
ก้าวถลาํลงไปในกองไฟ บางครั งกช่็วยกนันาํปฏกูิลไปขว้างไว้ตามประตูบ้าน
บ้าง บ่อยครั งที�รอซูลุลลอฮเฺข้าไปประกอบอบิาดะฮ ฺ (นมัสการ) ในมัสยิดอลั
ฮะรอม กมี็คนเข้าไปทาํการขัดขวางมิให้ประกอบพิธกีารได้สะดวกสบาย 

ข้างฝ่ายรอซูลุลลอฮ ฺ y ทุกครั งที�ได้รับการกลั�นแกล้งการขัดขวาง
ตลอดจนการล้อเลียนจากฝ่ายปรปักษ์นานาประการ ทา่นกมิ็ได้แสดงอาการ
เกรียวกราดด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวแม้แต่น้อย ทา่นกลับสนองความหยาบช้า
เหล่านั นด้วยจิตใจเยือกเยน็ โต้ตอบด้วยถ้อยคาํที�อ่อนน้อม 
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ทั งนี  ทาํให้เหล่าปัญญาชนที�ไม่ใช่พวกมิจฉาทฐิิเกดิความรู้สกึเหน็ใจ 
เอน็ดูสงสารทา่นรอซูลุลลอฮ ฺ ประกอบกบัสามารถมองเหน็ว่าอนัใดดีอนัใด
ชั�ว ใครถูกใครผิด จึงพากนัเข้ารับนับถือศาสนาใหม่ตามที�ทา่นรอซูลุลล
อฮนฺาํมาประกาศสอน เพิ�มจาํนวนขึ นเรื�อย ๆ ส่วนตัวทา่นรอซูลุลลอฮเฺองก็
ได้รับการเคารพนับถือการยกย่องจากบุคคลเหล่านั นกว้างขวางยิ�ง ๆ ขึ น 
คนที�ทาํการขัดขวางล้อเลียนส่วนมากพากนักลับใจ ล้มเลิกการกระทาํอนั
หยาบช้าลามกเหล่านั น ปลีกตัวออกจากพวกมิจฉาทฐิิต่อไป 

จาํนวนผู้เลื�อมใสศรัทธานับวันกยิ็�งเพิ�มมากขึ น ทาํให้กาํลังทางฝ่าย
ต่อต้านอ่อนแอลง 

เมื�อแผนการขั นที�สองต้องประสบกบัความล้มเหลวงลงอกี แผนการ
ขั นที�สามกถู็กนาํออกมาใช้ กล่าวคือ ฝ่ายปรปักษ์ได้รามือจากการขัดขวาง
รอซูลุลลอฮ ฺ แล้วหันมาเล่นงานบรรดาผู้ศรัทธาที�มีกาํลังอ่อนแอ อนัได้แก่ผู้
ที�ยากจน ผู้ขาดพรรคพวกที�จะคอยคุ้มกนั และผู้ที�ไร้อาํนาจวาสนา ด้วยการ
ทาํทารุณอย่างโหดร้ายด้วยวิธกีารต่าง ๆ นานา อาทเิช่น จับไปขังลืม ปล่อย
ให้อดอาหารอดนํ าบ้าง เฆี�ยนตีบ้าง และวิธกีารอื�นๆ อกีมากมาย 

การทาํทารุณค่อย ๆ เพิ�มความรุนแรงยิ�ง ๆ ขึ น จนกระทั�งบางคน
ถึงแก่ความตายด้วยการทารุณเหล่านั น 

ท่านบลิา้ล ถูกทารุณด้วยการโบยด้วยหนัง ถูกลากไปบนพื นทรายที�
ร้อนเป็นไฟ และถูกมัดนอนหงายบนพื นทรายทา่มกลางแสงอาทติย์ที�
ร้อนแรง มีก้อนหินทบัอยู่บนหน้าอก 

ครอบครวัของท่านอมัมาร บุตรยาซิร อนัมีพี�ชายกบับิดามารดา
ของเขา ถูกนาบด้วยแผ่นเหลก็เผาไฟ จนกระทั�งตายหมด นอกจากตัวเขา
กบัพี�ชาย 
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และ ค็อบบา๊บ บุตรของอลัวะลีด ถูกเหลก็แหลมเผาไฟทิ�มแทง
เข้าไปทางทวารหนักจนกระทั�งถึงแก่ความตาย 

ทั งนี เพื�อความมุ่งหมายสองประการคือ 

ก. เพื�อให้บุคคลเหล่านั นกลับใจเลิกนับถือศาสนาใหม่ กลับมานับ
ถือศาสนาเดิม 

ข. เพื�อทาํให้เกดิความกลัวครั�นคร้ามแก่บุคคลอื�น ๆ และบุคคลที�
จะมารับนับถือใหม่ 

แต่ความมุ่งหมายทั งสองประการนั นไม่สมัฤทธิ?ผลอกีตามเคย 
บรรดาบุคคลที�ถูกทรมานเหล่านั น ไม่มีสกัคนเดียวที�ยอมกลับใจ คงยืน
หยัดอยู่ทา่นกลางแสงสว่างด้วยความอดทน ยอมเสียสละแม้กระทั�งชีวิต 
และแม้การทรมานที�พวกนั นได้กระทาํกบับรรดามุสลิม (ผู้ศรัทธา) ดังกล่าว
จะรุนแรงโหดร้ายเพียงไร กห็าเป็นเหตุที�จะก่อความหวาดกลัวให้แก่ผู้ที�เหน็
ความจริงไม่ ต่างพากนัเข้ารับนับถือศาสนาใหม่กนัอยู่เรื�อง ๆ เมื�อฝ่าย
ต่อต้านได้พบว่าแผนการขั นนี ไม่ได้ผลสมดังความมุ่งหมาย ต้องล้มเหลวอกี
จึงได้พากนัไปหา ทา่น รอซูลุลลอฮ ฺy อกีครั งหนึ�ง ซึ�งเป็นครั งสดุท้าย โดย
ยื�นข้อเสนอสองประการคือ 

ขอ้แรก ขอร้องให้ รอซูลุลลอฮ ฺy หันมากราบไหว้บรรดาเจ้าของ
พวกเขาบ้าง แล้วพวกเขากจั็กกราบไหว้พระเจ้าของทา่นบ้าง ทนัใดนั น
อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้ประทานโองการของพระองค์ ซูเราะฮทฺี� 
109 ซึ�งมีความหมายว่า 

“ดูกร มุฮัมมัด จงบอกพวกกาเฟร (ผู้ไม่ยอมศรัทธา) เหล่านั นเถิด
ว่า ฉันจะไม่กราบไหว้สิ�งที�พวกทา่นกราบไหว้ และพวกท่านกจ็ะไม่กราบไหว้
สิ�งที�ฉันกราบไหว้ ศาสนาของพวกทา่นกเ็ป็นศาสนาของพวกทา่น และ
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ศาสนาของฉันกเ็ป็นศาสนาของฉัน (ความจริงกบัความเทจ็ย่อมแยกออก
จากกนั มันจะผสมผสานกนัหาได้ไม่)” 

เมื�อข้อเสนอที�หนึ�งตกไป พวกนั นกเ็สนอ ขอ้ที*สอง ต่อไป คือพวก
เขาขอร้องรอซูลุลลอฮใฺห้ตัดข้อความที�ประณามสิ�งที�เขากราบไหว้กนั และ
ประณามพิธกีารไหว้ของเขา ออกเสยีจากอลักุรอาน หรือไม่กเ็ปลี�ยนกุรอาน
ใหม่ที�ปราศจากข้อความดังกล่าว อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงสั�งให้รอ
ซูลของพระองค์ตอบแก่พวกนั นว่า 

 

ความว่า “จงบอกเถิด (มุฮัมมัด) ว่า ฉันไม่สามารถจะเปลี�ยนแปลงอลักุ
รอานจากความคิดเหน็ของฉันได้ ฉันจะไม่ปฏบัิติสิ�งหนึ�งสิ�งใด 
นอกจากโองการที�ได้ถูกประทานให้แก่ฉัน” 

 

อพยพครั(งแรก 

เมื�อเจรจาครั งสดุท้ายต้องสิ นสดุลงด้วยความล้มเหลวเช่นเดียวกบั
คราวก่อน พวกมิจฉาทฐิิกเ็กิดความบ้าคลั�งดีเดือด พากันอาละวาดเป็นการ
ใหญ่โดยไม่เลือกหน้าว่าเป็นใคร บรรดาผู้ศรัทธาทั งหลายได้รับการข่มเหง
รังแกหนักยิ�งขึ นทุกวัน โดยเฉพาะผู้ที�เข้าไปประกอบพิธกีารในมัสยิด 
จะต้องถูกทาํร้ายถูกขัดขวาง แม้กระทั�งรอซูลุลลอฮเฺอง การปะทะกนัด้วย
กาํลังจึงอุบัติขึ นบ่อยครั ง 

ดังนั น เพื�อจะผ่อนคลายความทุกข์ทรมานของบรรดาสาวกผู้
ซื�อสตัย์ให้เบาบางลงบ้าง รอซูลุลลอฮ ฺ y จึงได้ออกคาํสั�งให้บรรดาสาวก
จาํนวน 15 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 4 คน ในจาํนวนนี มี ท่านอุษมาน 
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บุตรอฟัฟาน กบัภรรยาคือ ทา่นรุกอ็ยยะฮ ฺ บุตรสาวทา่นรอซูลุลลอฮ ฺ ออก
เดินทางอพยพไปอาศัยอยู่ ณ เมืองอัลฮับชะฮ ฺ(อบิสสเินีย) 

การอพยพครั งนี เกดิขึ นในปีที� 5 หลังจากทา่นนบีมุฮัมมัดได้รับการ
แต่งตั งให้เป็นรอซูล ซึ�งเป็นการลี ภัยครั งแรกในอิสลาม 

คณะผู้ลี ภัยชุดนี  ไปพาํนักอาศัยอยู่ได้เพียงระยะเวลา 3 เดือน กพ็า
กนัเดินทางกลับสู่บ้านเกดิเมืองนอนของตน เพราะทนความเงียบเหงา
ว้าเหว่ไม่ไหว โดยที�ไปอยู่กันจาํนวนน้อย ทา่มกลางความไม่คุ้นเคยทุกด้าน
ทุกมุม ประกอบกบัไม่มีโอกาสได้รับข่าวคราวจากทางบ้านเลยแม้แต่น้อย 

ในปีเดียวกนันี  มีเหตุการณ์สาํคัญอย่างอุบัติขึ นในประวัติศาสตร์
อสิลาม ผู้เขียนเหน็ว่าทา่นผู้อ่านควรจะได้ทราบไว้ จึงได้นาํมาเล่าไว้ ณ ที�นี  

เหตุการณ์ที�ว่านี คือ การเข้ารับนับถืออสิลามของผู้ยิ�งใหญ่สองทา่น
คือ ท่านฮมัซะฮฺ ลุงของทา่นรอซูลุลลอฮ ฺกบั ท่านอุมรั บุตรอลัค็อฏฏอ๊บ 

ที�ว่าเป็นเหตุการณ์สาํคัญนั น กเ็พราะว่าทา่นทั งสองนี เป็นคนสาํคัญ
ชั นนาํของพวกต่อต้าน เป็นบุคคลที�แขง็แรงกล้าหาญและเข้มแขง็ที�สุด ไม่มี
ใครเคยนึกฝันว่า บุคคลทั งสองนี จะยอมเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามอย่าง
ง่ายดายเช่นนี  

การได้ตัวบุคคลทั งสองนี มา ทาํให้งานเผยแพร่ของรอซูลุลลอฮฺ
สะดวกขึ นอกีมาก รอซูลุลลอฮ ฺy สามารถที�จะไปเทศนาในที�ทุกแห่งที�พวก
อนัธพาลคอยขัดขวางได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องถูกรบกวนขัดขวาง 

 



 35 

การจํากดัเขต 

จากนั น การเผยแพร่ศาสนาอสิลามกข็ยายตัวกว้างขวางออกไปทุกท ี
ซึ�งทาํให้ฝ่ายพวกต่อต้านเพิ�มความเคียดแค้นยิ�งขึ น การประชุมใหญ่ก็
เกดิขึ นเพื�อทาํการหารือ ในอนัที�จะกาํจัดศาสนาใหม่ให้หมดสิ นไปจาก
แผ่นดินมักกะฮ ฺและทุกคนตระหนักดีว่า ต้นตอของศาสนาใหม่นี กคื็อ รอซู
ลุลลอฮ ฺทุกคนจึงเหน็พ้องต้องกนัว่า ให้พยายามหาทางนาํตัวรอซูลุลลอฮมฺา
ประหารเสยีให้ได้ แล้วศาสนาใหม่กจ็ะค่อย ๆ สลายตัวไปเอง 

ดังนั น พวกเขาจึงได้ไปเจรจากบับรรดาวงศาคณาญาติ ตลอดจน
บรรดาสาวกของรอซูลุลลอฮ ฺ y ขอร้องเป็นครั งสดุท้ายว่าให้ส่งตัวรอซู
ลุลลอฮมฺาให้พวกเขา พร้อมทั งยื�นคาํขาดว่า ถ้าไม่ยอมส่งตัวมาให้ กจ็ะต้อง
เกดิฆ่าฟันกนั แต่บรรดาวงศาคณาญาติทั งที�เป็นมุสลิมและมิได้เป็นมุสลิม 
ตลอดจนบรรดาสาวกทั งปวง ไม่ยอมส่งตัวรอซูลุลลอฮใฺห้แกพ่วกศัตรู 

เมื�อเหตุการณ์เข้าขั นรุนแรงยิ�งถึงเพียงนี แล้ว รอซูลุลลอฮ ฺy จึงได้
สั�งแก่บรรดาพรรคพวกทุกคนมิให้ทาํการต่อสู้ โดยปลอบโยนแก่พรรคพวก
ว่า ให้ทุกคนพยายามอดทน สกัวันหนึ�งจักต้องประสบกบัชัยชนะอย่าง
แน่นอน 

ดังนั น คณะพวกต่อต้านจึงออกต้อนพรรคพวกของรอซูลุลลอฮฺ
พร้อมทั งตัวทา่นด้วย ขับไล่ให้ออกจากบ้านเรือน ไปรวมกนัอยู่ที�บริเวณชาย
เขาอบีฏอลิบ ซึ�งอยู่ชานเมือง จาํกดัเขตให้อยู่แค่เฉพาะบริเวณนั น ตัดขาด
จากสงัคมภายนอก คอยควบคุมระมัดระวังกวดขันมิให้คนในเลด็ลอด
ออกมา หรือคนภายนอกเข้าไปเพื�อนาํเสบียงอาหารเข้าไปให้ หรือทาํการ
ติดต่อช่วยเหลืออย่างใด ๆ 
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พวกมุชริกได้จัดทาํสนธสิญัญาขึ นฉบับหนึ�ง ในระหว่างพวกเขา 
สนธสิญัญาฉบับนี มีสาระสาํคัญดังนี  

1. ห้ามมิให้ผู้หนึ�งผู้ใดทาํการติดต่อกบัพรรคพวกของรอซูลุลลอฮ ฺ
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

2. ห้ามมิให้ทาํการซื อขายแลกเปลี�ยนเครื�องอุปโภคและบริโภค 
กบัพวกที�ถูกจาํกดัเขต 

3. ห้ามมิให้มีการลักลอบส่งเครื�องอุปโภคเข้าไปให้ ตลอดจนการ
ช่วยเหลือใด ๆ 

4. ห้ามมิให้ทาํการสมรสกบัพรรคพวกที�ถูกจาํกดัเขต 

นอกจากนี กยั็งมีข้อปลีกย่อยอกีมากมาย สญัญาฉบับนี ให้ใช้บังคับ
ได้ตลอดไป ไม่มีวาระสิ นสดุ จนกว่าพวกเขาจะได้ตัวรอซูลุลลอฮจฺากพรรค
พวก เมื�อได้ทาํเสรจ็แล้วกน็าํไปเกบ็รักษาไว้บนเพดานอลักะอบฺะฮ ฺ

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

ทุกคนพยายามต่อสู้ด้วยความอดทนอย่างที�สดุ ไม่มีใครเปลี�ยนใจ 
ไม่มีใครร้องขอความช่วยเหลือ ขอความเมตตาปรานี 

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

วันเวลายิ�งผ่านไปผ่านไป เสบียงอาหารและเครื�องนุ่มห่มที�พยายาม
หอบหิ วไปเทา่ที�กาํลังจะอาํนวยให้ กเ็ริ�มร่อยหรอหมดไปทลีะน้อยทลีะน้อย 
สิ�งที�สาํคัญที�สดุกคื็อนํ าบริโภค ทุกคนต่างกม็องเหน็ภาพของความอดตาย
มาลอยอยู่ข้างหน้าอย่างไม่มีทางที�จะหลีกเลี�ยง 
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สองปีแห่งความทุกข์ ความขมขื�นกผ่็านไปอย่างเชื�องช้า ปีที�สามก็
ผ่านเข้ามาพร้อมกบัความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เพราะเสบียงอาหาร
ได้หมดสิ นลงโดยเดด็ขาด บรรยากาศแห่งความวิปโยคได้แผ่ลงมาปกคลุม
ทั�วทณัฑสถานแห่งนั น เสยีงเดก็เลก็และคนป่วยร้องครวญครางระงมไป
หมด คนที�สิ นกาํลังไม่สามารถจะทนต่อฤทธิ?เดชของความหิวโหยได้ กต้็อง
ล้มหายตายจากไปเป็นจาํนวนมาก ที�ยังเหลืออยู่กเ็กบ็ใบไม้ใบหญ้ามา
บริโภคแทนอาหาร 

ในปลายปีที�สามแห่งความทุกข์ทรมานของเหล่ามุอมิฺนที�ต้องถูก
จาํกดัเขต ได้มีบุคคลสาํคัญในตระกูลกุไรช์ 5 คน เกดิความรู้สกึสาํนึกถึง
ความโหดร้ายทารุณอย่างแสนสาหัส ที�พรรคพวกที�น้องของเขากาํลังประสบ
อยู่ เขาไม่สามารถจะทนนิ�งดูดายอยู่ต่อไปได้แล้ว จึงพร้อมใจกนัป่าว
ประกาศเรียกร้องประชาชนให้มาประชุมกนั เมื�อประชาชนได้พากนัมา
ชุมนุมกนัแล้ว เขาได้กล่าวแก่คนเหล่านั นด้วยเสียงอนัหนักแน่นแขง็กร้าวว่า  

“ดูกร ประชาชนชาวมักกะฮทฺั งหลาย พวกเรามีอาหารบริโภคกนั
อย่างสมบูรณ์ มีเสื อผ้าสวมใส่กนัอย่างสบาย มีอสิรภาพเสรีภาพอย่างเตม็ที� 
แต่พวกพี�น้องเผ่าบนูฮาชิมกบับนูมุฏฏอลิบกาํลังจะประสบความพินาศ 
กาํลังรอความตายอยู่เพราะการขาดอาหาร ซื อขายกบัใครกไ็ม่ได้ การ
กระทาํเช่นนี  มันเป็นการกระทาํอนัชั�วร้ายเยี�ยงสตัว์ป่า เราไม่สามารถจะทน
ดูดายได้อกีต่อไปแล้ว แม้จะมีอะไรเกดิขึ น หนักเบาเพียงไรแค่ไหนกต็าม 
เราจักต้องไปลากเอาสญัญาอุบาทว์อนันั นมาทาํลายเสยีให้ได้” ว่าแล้วกปี็น
ขึ นไปเอาสญัญาฉบับนั นลงมา พอเปิดออกดูกพ็บว่า ตัวหนังสอืที�ได้บันทกึ
ไว้บนแผ่นกระดาษนั น ได้ถูกตัวปลวกแทะเสยีจนไม่มีเหลืออยู่เลย ทุกคนที�
ได้พบเหน็เหตุมหัศจรรย์เช่นนั น ต่างกต็กตะลึงไปตาม ๆ กนั 
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ในที�สดุ รอซูลุลลอฮ ฺy กบัพรรคพวก กไ็ด้ออกมาสู่เสรีภาพ ด้วย
ความช่วยเหลือของบุคคลสาํคัญทั งห้านั น หลักจากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่
เกอืบ 3 ปี ปีนั นเป็นปีที� 10 แห่งนุบูวะฮ ฺ(การเป็นนบี) 

 

การอพยพครั(งที*สอง 

ในขณะที�ถูกคุมขังอยู่ในเขตจาํกดันั น รอซูลุลลอฮ ฺy ได้มีคาํสั�งให้
บรรดา มุอมิฺนจาํนวนหนึ�ง ซึ�งมีผู้ชาย 73 คน หญิง 11 คน โดยมี 
ท่านญะฟัร บุตรอบฏีอลิบ เป็นหัวหน้าคณะ นอกจากนี ยังมีมุสลิมชาวยะ
มันอกีหลายคนติดตามร่วมคณะไปด้วย ซึ�งมีทา่นอบูมูซา อลัอัชอรีย์ เป็น
หัวหน้าคณะ อพยพออกจากมักกะฮ ฺ

ผู้ลี ภัยคณะนี  พากนัเลด็ลอดหนีออกเดินทางไปยัง เมืองอลัฮบัชะฮฺ 
แห่งเดียวกบัพวกลี ภัยรุ่นแรกไปพาํนักอาศัย ทั งนี เพราะชาวฮับชีมีจิตใจ
กว้างขวางเมตตาปรานี ให้การต้อนรับต่ออาคันตุกะผู้หนีร้อนไปพึ�งเยน็ด้วย
อธัยาศัยไมตรีอนัดียิ�ง 

เมื�อฝ่ายพวกต่อต้านได้ทราบการหลบหนีของคณะอพยพรุ่นที�สอง
นี เข้า กเ็ป็นเดือดเป็นแค้นมาก เขาได้เรียกพวกพ้องมาร่วมประชุม ทาํการ
เรี�ยไรข้าวของเงินทอง นาํไปถวายแด่กษัตริย์นะญาชี เพื�อทูลขอร้องให้ทรง
มอบตัวคนเหล่านั นให้แก่พวกเขา 

ครั นเมื�อรวบรวมสิ�งของมีค่าได้มากพอสมควรแล้ว กม็อบให้แก่ผู้ที�
มีบุคลิกลักษณะพิเศษคือ ฉลาด กล้าหาญ พูดเก่ง สองคนคือ อุมัร 
บุตรอลัอา๊ส กบัอุมาเราะฮ ฺ บุตรอลัวะลีด นาํสิ�งของออกเดินทางไปสู่เมือง
อลัฮับชะฮ ฺ
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พอไปถึงเรียบร้อย ทั งสองกเ็ข้าไปกราบถวายคาํนับต่อกษัตริย์
นะญาชี พร้อมกบักราบทูลว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นใหญ่ มีบุคคลผู้โง่เขลากลุ่ม
หนึ�งได้เดินทางเข้ามายังบ้านเมืองของพระองค์ เขาเหล่านั นได้หลบหนีจาก
พวกเรามา โดยที�พวกเขาได้ปลีกตัวออกจากศาสนาดั งเดิมของพวกพ้องของ
เขา แล้วได้รับนับถือศาสนาใหม่ ซึ�งพวกเรารวมทั งพระองค์กบัพรรคพวก
ของพระองค์ กไ็ม่รู้ว่าศาสนาอะไร มันเป็นอย่างไร” 

บุคคลทั งสองได้กราบทูลกษัตริย์นะญาชีต่อไปว่า “เดิมทพีวก
เหล่านี กนั็บถือศาสนาอย่างที�พวกเรานับถืออยู่ขณะนี  ต่อมากมี็บุคคลผู้หนึ�ง
ซึ�งเป็นคนที�มีนิสัยโกหก ตลบตะแลง มาอ้างตัวว่าเป็นทูตที�พระผู้เป็นเจ้าส่ง
ให้มาสั�งสองแนะนาํให้มนุษยชาติละทิ งศาสนาเก่า หันมารับนับถือศาสนา
ใหม่ที�เขานาํมาประกาศสั�งสอน คนเหล่านี กย็อมหลงเชื�อ พวกเราพยายาม
ห้ามปรามกดีกนัอย่างไรกไ็ม่ได้ผล พวกเราจึงต้องพวกเหล่านั นไปกกัขังไว้
ในบริเวณภเูขาชานเมือง พวกเขาได้ประสบกบัความโหยอดอยาก พากนัล้ม
หายตายจากไปมากต่อมาก บุคคลผู้ตั งตัวเป็นศาสนทูตของพระเจ้า จึงได้
วางอุบายส่งผู้เป็นลูกผู้พี�ของเขา พร้อมกบัพรรคพวกอกีจาํนวนหนึ�ง มายัง
บ้านเมืองของพระองค์ เพื�อหวังที�จะทาํลายบ้านเมืองของพระองค์ และโค่น
ล้มอาํนาจของพระองค์ให้พินาศลง บุคคลเหล่านั นจะพากนัก่อการร้ายขึ น
ในบ้านเมืองของพระองค์ 

ดังนั น บรรดาปู่ย่าตายาย ตลอดจนวงศาคณาญาติของบุคคล
เหล่านี  จึงได้ส่งข้าพระองค์ทั งสองคน พร้อมกบัได้มอบสิ�งของเงินทองมา
ถวายต่อพระองค์ เพื�อขอให้พระองค์ได้ทรงโปรดมอบบุคคลเหล่านั นให้กบั
ข้าพระองค์ด้วย เพื�อจะได้นาํตัวเขาเหล่านั นกลับไปให้กบัพรรคพวกของ
เขา” 
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กษัตริย์นะญาชีกต็รัสกบับุคคลทั งสองว่า “ยังก่อน เราจะยังไม่มอบ
ตัวบุคคลเหล่านั นให้กบัพวกทา่น จนกว่าเราจะได้เรียกตัวคนเหล่านั นมา
สอบสวนเสียก่อนว่า พวกเขามีความผิดร้ายแรงอย่างไรเพียงไหน” 

แล้วสองคนนั นกทู็ลยุแหย่ต่อไปว่า “พระองค์จงคอยดูซิว่า เมื�อคน
เหล่านั นเข้ามาหาพระองค์แล้ว พวกเขาจะไม่ก้มลงกราบต่อพระองค์ และ
ไม่ยอมถวายความเคารพอย่างที�พวกข้าพระองค์ได้ถวายต่อพระองค์” 

ครั นแล้ว พระราชาแห่งเมืองอลัฮับชะฮ ฺ กรั็บสั�งให้นาํคนเหล่านั น
เข้ามาหา เมื�อเข้ามาถึงกถ็วายพระพรตามแบบของอสิลาม คือกล่าวว่า 

โดยมิได้ก้มลงกราบ พระราชากถ็ามว่า “เหตุไรพวกท่านจึงไม่ก้มลงกราบ
เรา ?” คนเหล่านั นกต็อบว่า “แท้จริงพวกข้าพระองค์ต้องกราบแต่เฉพาะ
อลัลอฮ ฺ ผู้ทรงให้เกดิพระองค์ และราชบัลลังกข์องพระองค์ แท้จริงการ
แสดงความเคารพด้วยการก้มลงกราบนั น เป็นการแสดงความเคารพของ
พวกข้าพระองค์มาก่อน ในระยะเวลาที�พวกข้าพระองค์ยังนับถือเจวด็อยู่ 
แต่บัดนี อลัลอฮไฺด้ทรงพระกรุณาส่งทูตแห่งสจัจะมาให้แก่พวกข้าพระองค์
แล้ว ทา่นผู้นั นได้สอนพวกข้าพระองค์ให้พรต่อกนัว่า �	
�� �����  � ���� �� 

 �� �����  ซึ�งเป็นคาํอวยพรของชาวสวรรค์ 

ข้างฝ่ายราชาผู้ทรงธรรม เมื�อได้รับคาํบอกเล่าเช่นนั นกเ็หน็จริงด้วย 
เพราะว่าในพระคัมภีร์เตารอตและพระคัมภีร์อนิญีลกไ็ด้บอกไว้เช่นนั น 

ครั นแล้ว พระราชาแห่งเมืองอัลฮับชะฮกฺไ็ด้ทรงรับสั�งให้ลั�นฆ้อง
เรียกพวกบาทหลวงตลอดจนผู้ซึ�งมีหน้าที�เกี�ยวกบัเรื�องศาสนามาชุมนุม เมื�อ
คนเหล่านั นมาถึงพร้อมกนัแล้ว การสอบสวนจึงเริ�มขึ น โดยพระราชาผู้ทรง
ธรรมได้ตรัสถามทางฝ่ายมุสลิมว่า “เรื�องราวมันเป็นอย่างไรกนั พวกทา่นไป
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ทาํผิดคิดร้ายอะไรมา ทางบ้านเมืองของทา่นจึงส่งคนมาคุมตัวพวกทา่นกลับ
เช่นนี ” 

ทา่นญะฟัร บุตรอบูฏอลิบ กทู็ลเล่าความให้ฟังว่า “ข้าแต่ทา่น
พระราชาผู้เป็นใหญ่ ก่อนหน้านี พวกเราเป็นพวกญาฮิลียะฮ ฺ (คนป่าเถื�อน) 
เคารพกราบไหว้รูปจาํลองต่าง ๆ เราบริโภคเนื อสตัว์ที�ตาย (โดยมิได้เชือด) 
และประกอบกรรมชั�วนานาประการ เราตัดญาติพี�น้อง เราข่มเหงรังแกกนั 
ทาํร้ายกนั ทะเลาะวิวาทกนั และไม่ให้ความช่วยเหลือเพื�อนบ้านใกล้เรือน
เคียง คนที�แขง็แรงมีอาํนาจ มีอทิธพิล ข่มเหงกดขี�คนที�อ่อนแอกว่า  

ครั นแล้ว อลัลอฮกฺไ็ด้ทรงแต่งตั งบุคคลผู้หนึ�งในพวกของเราให้
เป็นศาสนทูต ซึ�งเป็นบุคคลที�พวกเรารู้จักเขาดีในเรื�องสัญชาติ เชื อสาย ใน
เรื�องอุปนิสยัใจคอ เขาเป็นบุคคลที�บูชาความจริง รักความซื�อสตัย์สจุริต 
และมีความสภุาพเสงี�ยมเจียมตัว บุคคลผู้นี ได้มาเรียกร้องชักชวนและ
แนะนาํให้พวกเรานับถือเคารพสกัการะต่ออลัลอฮแฺต่องค์เดียว ไม่ให้นับถือ
สิ�งใดควบคู่กนัไปด้วย ให้เราเลิกอย่างเดด็ขาดจากการกราบไหว้บรรดารูป
จาํลองทั งสิ น ใช้ให้เราพูดจริง ให้เราติดต่อช่วยเหลือญาติพี�น้องมิตรสหาย 
ให้เราทาํดีต่อเพื�อนบ้าน ห้ามมิให้เราประพฤติปฏบัิติสิ�งที�เป็นความชั�ว เช่น 
การลักขโมย เล่นการพนัน ดื�มเหล้า ล่วงประเวณี ทะเลาะวิวาทกนั ฆ่าฟัน
กนั ฯลฯ ห้ามมิให้เราพูดเทจ็ เป็นพยานเทจ็ และกนิทรัพย์สมบัติของเดก็
กาํพร้าโดยมิชอบธรรม และใช้ให้เราทาํละหมาด (นมัสการ) ถือศีลอด 
บริจาคซะกาต (ศาสนพลี) และประกอบพิธฮัีจย์ พวกเรากเ็หน็ดีเลื�อมใส
ศรัทธา ยอมเชื�อถือเขา พวกเรามิเคยทาํผิดคิดร้ายต่อใครมาเลย” 

เมื�อได้ฟังคาํบอกเล่าของทา่นญะฟัรจบลงแล้ว กหั็นมารับสั�งกบั 
อุมัรบุตรอลัอา๊ส และ อุมาเราะฮบฺุตรอลัวะลีด ผู้เป็นคณะทูตของฝ่ายผู้
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ต่อต้านว่า “พวกทา่นกลับไปได้ พร้อมทั งข้าวของเงินทองที�นาํมาให้ จงพา
กนักลับไปให้พ้นบ้านเมืองของเราอย่างเรว็ที�สดุ” 

ต่อมาพระราชาแห่งเมืองอลัฮับชะฮ ฺ พร้อมทั งพวกบาทหลวง พระ
และบรรดาข้าราชบริพาร กพ็ากนัเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม ในที�สดุ
ประชากรแห่งเมืองอัลฮับชะฮกฺเ็ป็นมุสลิมจนหมดสิ น 

โดยเหตุนี  อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้ทรงชมเชยบุคคล
เหล่านั นว่า 

 

ความว่า “และแท้จริงสเูจ้าจักได้พบบุคคลที�ใกล้ชิดที�สุด ในด้านความรัก
ใคร่ต่อพวกที�ได้อมีานแล้ว คือพวกที�ได้บอกว่า เราเป็นนะซอรอ 
(ชาวคริสต์) ทั งนี เพราะว่า ส่วนหนึ�งในบุคคลพวกนั นเป็นพวก
บาทหลวงและพวกพระ แท้จริงคนเหล่านั น ไม่มีความหยิ�งผยอง 
คือยอมรับความจริงเมื�อปรากฏขึ น” 

พระองค์ทรงตรัสเล่าต่อไปว่า 

 

 

ความว่า “และเมื�อพวกเขาได้ยินได้ฟังเรื�องที�ถูกให้ลงมายังรอซูล เบ้าตา
ของพวกเขากเ็ตม็ไปด้วยนํ าตา อนัเนื�องมาจากพวกเขาได้
ตระหนักในความจริง” 

 

ความว่า “และเขาเหล่านั นจะกล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของพวกเรา เราได้
ศรัทธาอย่างมั�นใจแล้ว ดังนั นขอพระองค์ได้ทรงบันทกึพวกเรา
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ไว้พร้อมกบัพวกที�เป็นพยาน (พวกที�พิทกัษ์รักษาความจริงให้
ดาํรงอยู่)” 

แล้วพระองค์กท็รงเล่าถึงคาํราํพันถึงความจริงใจของพวกนั นต่อไปว่า 

 

 

ความว่า “และไม่มีสิ�งใด ๆ สาํหรับเราที�จะมากดีกนัมิให้เราอมีาน (ศรัทธา) 
ต่ออลัลอฮ ฺ และต่อความจริงที�ได้มาถึงพวกเราแล้ว และเราปรารถนาอย่าง
แรงกล้า ในอนัที�พระผู้อภิบาลของพวกเราจะทรงกรุณาเมตตาให้พวกเราได้
อยู่ร่วมกบัพวกที�มั�นอยู่ในสจัธรรม (พวกที�มีการนับถือและการปฏบัิติที�
สะอาดบริสทุธิ?)” 

 

ปีวิปโยค 

ปีที* 10 นับตั งแต่นุบูวะฮ ฺ(การเป็นนบี) เป็นปีเดียวกบัที� รอซูลุลลอ
ฮ ฺ y กบัพรรคพวกได้รอดพ้นออกจากที�คุมขังมาสู่อสิรภาพ ความขมขื�น
อย่างใหญ่หลวงที�ได้ประสบมาในขณะถูกคุมขังอยู่ในสถานที�อนั
เปรียบเสมือนขุมนรกนั น ยังไม่ทนัจะเลือนลางหายไป กต้็องมาประสบกบั
ความวิปโยคอย่างสุดซึ งเข้าอีก นั�นคือ การเสียชีวิตของท่านคอดียะฮฺ ซึ�ง
เป็นทั งศรีภรรยาและเพื�อนคู่ชีวิต ที�คอยปลอบประโลมในยามทุกข์ คอย
ป้องกนัรักษาในเมื�อมีภัยอุบัติขึ น 

ทา่นผู้นี แม้จะเป็นสตรีกจ็ริง แต่เป็นสตรีที�มีอิทธพิลเหนือจิตใจของ
บุคคลกลุ่มใหญ่ ที�พวกเขาไม่กล้าทาํรุนแรงกบัรอซูลุลลอฮ ฺ กเ็พราะความ
เกรงใจในทา่นผู้นี  
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ดังนั น เมื�อทา่นคอดียะฮตฺ้องมาจากไปในขณะที�การปฏบัิติหน้าที�ที�
ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้ายังไม่ทนับรรลุผลสาํเรจ็ และโดยเฉพาะใน
สถานการณ์กาํลังตึงเครียดอยู่เช่นนั น รอซูลุลลอฮ ฺ y จึงรู้สกึว้าเหว่และ
อาลัยอาวรณ์เป็นอย่างยิ�ง 

ในปีเดียวกนันั น มีบุคคลคณะหนึ�งจาํนวน 20 คน จากนัจรอน 
(เมืองหนึ�งอยู่ระหว่างมักกะฮกฺบัยะมัน) ได้เดินทางมาเพื�อพบกบั รอซูลุลลอ
ฮ ฺy มูลเหตุที�บุคคลพวกนี เดินทางมาพบรอซูลุลลอฮ ฺกคื็อ พวกเขาได้รับ
ทราบเรื�องราวที�ได้เกดิขึ นกบัพวกมุสลิมที�อพยพไปอยู่อัลฮับชะฮ ฺ ตามที�ได้
เล่ามาแล้ว พวกเขาใคร่ที�จะได้มาพบกบั รอซูลุลลอฮ ฺ y ด้วยตนเอง 
ปรารถนาที�จะได้ฟังเรื�องราวของศาสนาใหม่ด้วยหูของเขา จึงได้พากนัมาหา 
เมื�อมาถึงได้พูดจากนัรู้เรื�องเป็นที�เข้าใจแล้ว   รอซูลุลลอฮ ฺ y กอ็่านซู
เราะฮ ฺ ยาซีน ให้พวกนั นฟังจนจบ แล้วบุคคลเหล่านี กพ็ากนัเข้ารับถือ
ศาสนาอสิลามในทนัท ี

ในการมาของบุคคลคณะนี  เมื�ออบูญะฮัลได้ทราบข่าวเข้า กเ็ข้า
มาร่วมสังเกตการณ์อยู่ด้วย เมื�อได้เหน็พวกนั นยอมเข้ารับนับถืออสิลาม
อย่างง่ายดายเช่นนั น กไ็ม่พอใจกล่าวบริภาษอย่างหยาบคายว่า “เราเหน็ว่า
พวกทา่นนี�โง่มาก ที�เชื�อฟังถ้อยคาํของบุคคลผู้นี  พวกของทา่นใช้ให้ทา่นมา
สบืเรื�องราวของบุคคลผู้นี  แต่พวกทา่นกลับมาทิ งศาสนาเดิม มารับนับถือ
ศาสนาใหม่” 

บุคคลเหล่านั นกต็อบว่า “สวัสดีทา่นผู้ฉลาด พวกเราจะไม่ตอบทา่น
ว่า พวกของทา่นนั�นแหละโง่ยิ�งกว่าเราเหมือนอย่างที�ทา่นว่ากบัพวกเรา เชิญ
พวกทา่นงมงาย จมอยู่ในสภาพที�ทา่นเหน็ว่าดีต่อไปเถิด ส่วนพวกเรากจ็ะ
เดินไปตามทางที�พวกเราได้เลือก และเหน็ว่าเป็นทางที�ดีที�สดุแล้ว” 



 45 

ดังนั น พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ทรงกล่าวชมเชยบุคคลคณะนี ไว้ในซู
เราะฮทฺี� 28 อายะฮทฺี� 52-55 ซึ�งมีความหมายว่า “พวกที�เราได้ให้คัมภีร์แก่
พวกเขาก่อน พวกเขากเ็ชื�อคัมภีร์นั น และเมื�ออัลกุรอานถูกอ่านให้พวกเขา
ฟัง เขากก็ล่าวว่า เราได้ยอมอมีาน (ศรัทธา) แล้ว ความจริงมันเป็นคัมภีร์ที�
แท้จริงมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา แท้จริงก่อนนั นเรากไ็ด้เชื�ออยู่ก่อน
แล้ว เพราะว่าทั งในคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อนิญีล กไ็ด้บอกเรื�องนี ไว้ให้รู้
ล่วงหน้าก่อนแล้ว เมื�อได้มาพบความจริงเข้าเช่นนั น เขาเหล่านั นกเ็ชื�อทนัท ี
โดยปราศจากการลังเลสงสยั 

บุคคลเหล่านั นจะได้รับรางวัลสองต่อ โดยที�พวกเขาได้อดทนต่อ
การต่อต้านของพรรคพวก ในการอมีานต่อคัมภีร์ก่อน ๆ และอดทนในการ
บริภาษของพวกต่อต้านอสิลาม ในการที�อมีานต่ออัลกุรอาน และเขา
เหล่านั นได้ตอบสิ�งชั�วด้วยสิ�งดี และโดยที�พวกเขาได้ยอมเสียสละส่วนที�เรา
ได้ให้แก่พวกเขา 

และเมื�อเขาเหล่านั นได้ยินได้ฟังคาํพูดที�หยาบคาย (จากพวกมุชริก) 
พวกเขากหั็นหลังให้เสยี พร้อมทั งกล่าวว่า งานของเรากเ็ป็นส่วนของเรา 
งานของพวกทา่นกเ็ป็นส่วนของพวกทา่น พวกเราไม่ปรารถนาจะโต้ตอบกบั
พวกงมงาย” 

และในปีเดียวกนันั น ท่านอบูฏอลิบ กจ็ากไปอกีคนหนึ�ง ข่าวบาง
กระแสแจ้งว่า ทา่นอบูฏอลิบจากไปก่อนทา่นคอดียะฮ ฺ แต่จะอย่างไรกต็าม 
ในเวลาอนัไล่เลี�ยกนันั น รอซูลุลลอฮ ฺy ได้เสียบุคคลในชีวิตไปทั งสองคน 
ซึ�งเป็นเหตุที�ก่อความสะเทอืนใจ สร้างความว้าเหว่ให้แก่รอซูลุลลอฮอฺย่าง
ใหญ่หลวง เพราะบุคคลทั งสองเป็นเสมือนกาํแพงที�คุ้มกันภยันตรายทั งผอง 
ที�จะเกดิแก่ตัวทา่นและงานสาํคัญยิ�งของทา่น 
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ความจริงทา่นอบูฏอลิบนั น ตระหนักดีและเชื�อมั�นว่า เรื�องที�รอซู
ลุลลอฮ ฺy นาํมาประกาศนั นเป็นความจริง และเป็นสิ�งที�ถูกต้องทั งสิ น แต่
ทา่นไม่ยอมกล่าวคาํปฏญิาณเพราะเกรงว่าพรรคพวกจะตาํหนิต่าง ๆ นานา 
ในขณะที�ทา่นกาํลังป่วยหนัก รอซูลุลลอฮ ฺy ซึ�งได้เฝ้าพยาบาลอยู่ด้วย เมื�อ
เหน็ว่าทา่นใกล้จะถึงวาระสดุท้ายแล้ว จึงเขยิบเข้าไปนั�งให้ใกล้ชิดที�สดุ แล้ว

กก้็มลงบอกว่า “ข้าแต่ลุงที�รัก จงกล่าว �� ���  ���	�  �� ” ณ ที�นั นมีอบูญะฮัล
กบั อบัดุลลอฮบฺุตรอบีอุมัยยะฮ ฺนั�งอยู่ด้วย เมื�อได้ยินรอซูลุลลอฮบฺอกให้ลุง
กล่าวคาํชะฮาดะฮ ฺ มารร้ายทั งสองกพู็ดขัดขึ นว่า “ทา่นจะละทิ งศาสนาที�พ่อ
ของทา่นนับถือกระนั นหรือ” ข้างฝ่าย รอซูลุลลอฮ ฺy กพ็ยายามอ้อนวอน
อยู่เช่นนั นหลายครั งหลายหน มารร้ายทั งสองกค็อยทูดขัดแทรกอยู่เรื�อง ๆ 
ในที�สดุทา่นอบูฏอลิบกพู็ดคาํพูดสดุท้ายออกมาว่า “ฉันจะคงอยู่ในศาสนา
ของบิดาของฉัน” ซึ�งทาํให้ รอซูลุลลอฮ ฺy รู้สกึเศร้าใจและสงสารลุงของ
ทา่นอย่างสดุซึ ง โดยกล่าวว่า “ฉันจะวิงวอนขอประทานอภัยต่อพระผู้เป็น
เจ้าให้แก่ทา่น ถ้าฉันได้ถูกพระองค์ห้าม ทนัใดนั น อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะ
อาลา กไ็ด้ประทานโองการของพระองค์ลงมาว่า 

 

 

 

ความว่า “ไม่มีสทิธิสาํหรับนบีและผู้ที�ได้อีมานแล้ว จะขอยกโทษให้แก่พวก
มุชริก แม้เขาเหล่านั นจะเป็นญาติที�ใกล้ชิด หลังจากได้ปรากฏ
ชัดซึ�งสกัขีพยานแสดงว่า แท้จริงพวกเขาเป็นชาวนรก” 

และอกีโองการหนึ�งที�ว่า 
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ความว่า “แท้จริง สเูจ้าจะไม่นาํผู้ที�สเุจ้ารักใคร่สู่ทางที�เที�ยงธรรมได้ แต่
ทว่าอลัลอฮจฺะนาํทางแก่ผู้ที�พระองค์ทรงประสงค์” 

อนึ�ง ในปีเดียวกนันั น กษัตริย์นญาชีกจ็ากไปอกีคนหนึ�ง เมื�อทา่น
รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้ทราบข่าวการสญูเสยีพระราชาผู้ทรงธรรม ทา่นก็
ละหมาดให้ นับเป็น ละหมาดฆออิบ ครั งแรกในอสิลาม 

 

ไปฏออิฟ 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺ y ต้องเสยีบุคคลสาํคัญทั งสองไปดังกล่าวแล้ว 
จึงเป็นโอกาสอนังามสาํหรับฝ่ายศัตรู ในอนัที�จะบีบบังคับรอซูลุลลอฮใฺห้
เลิกเผยแพร่ศาสนาใหม่ และบีบบังคับบรรดาผู้ที�ได้ยอมอมีานแล้ว ให้ละทิ ง
ศาสนาใหม่กลับสู่สภาพเดิม การข่มเหงรังแก การขัดขวางด้วยวิธกีารต่าง ๆ 
จึงเริ�มรุนแรงยิ�งขึ นเป็นลาํดับ จนถึงกบัช่วยกนัทุบตีรอซูลุลลอฮใฺนบางคราว 
อนันี ถึงแม้จะมีบรรดา  มุอมิฺนคอยช่วยเหลือป้องกนัอยู่ แต่กเ็ป็นจาํนวน
น้อย ไม่สามารถจะต้านทานกาํลังของฝ่ายศัตรูซึ�งมีกาํลังเหนือกว่าได้ 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy ได้เหน็เหตุการณ์เริ�มรุนแรงยิ�งขึ นทุกท ี จึงได้
ออกเดินทางพร้อมกบั ซยัด ์บุตรฮารีซะฮฺ ไปสู่เมืองฏออฟิ โดยประสงค์จะ
อาศัยพักพิงเผยแพร่ศาสนาอยู่ที�นั�นสกัพักหนึ�ง แต่เมื�อไปถึงเข้าจริง ๆ 
กลับต้องผิดหวัง เพราะได้รับการต้อนรับจากประชาชนที�นั�นอย่างทารุณ
โหดร้ายที�สดุ พอรู้ข่าวว่า รอซูลุลลอฮ ฺy เดินทางไปเผยแพร่ศาสนาใหม่ 
ต่างกช่็วยกนัมาห้อมล้อม ช่วยกนัขว้างปาด้วยก้อนหินก้อนกรวดชุลมุน
วุ่นวายไปหมด ไม่มีสกัคนเดียวที�จะช่วยห้ามปรามหรือป้องกนั มีแต่ทา่น
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ซัยด์บุตรฮารีซะฮคฺนเดียว ซึ�งไปด้วยกนัคอยป้องกันก้อนหินที�ประชาชน
ขว้างปามายังร่างของรอซูลุลลอฮ ฺ จนกระทั�งถูกศีรษะแตกเป็นแผลหลาย
แห่ง เลือดไหลโทรม ส่วน รอซูลุลลอฮ ฺ y กไ็ด้รับบาดเจบ็หลายแห่ง
เช่นเดียวกนั ในทนัใดนั น ทา่นญิบรออลีกม็าหารอซูลุลลอฮ ฺถามว่า “ทา่นจะ
ให้ข้าพเจ้าทาํอย่างไรกบัพวกที�ทาํร้ายทา่นบ้าง ขอให้ทา่นสั�งมาเถิด ข้าพเจ้า
จะทาํทุกอย่างที�ทา่นปรารถนา” รอซูลุลลอฮ ฺ y กบ็อกว่า “ช่างเขาเถิด 
ขออลัลอฮทฺรงนาํพวกเขาสู่ทางที�เที�ยงธรรมด้วย เพราะพวกเขายังไม่รู้สกึผิด
ชอบ” 

เมื�อเหตุการณ์เป็นเช่นนั น ถ้ายังอยู่ที�นั�นต่อไปอกีกค็งไม่มีผลดีอะไร
เกดิขึ น รอซูลุลลอฮ ฺy กบัผู้ติดตามจึงเดินทางกลับเข้าสู่มักกะฮตฺามเดิม 

เมื�อได้กลับสู่มักกะฮแฺล้ว รอซูลุลลอฮ ฺy กค็งดาํเนินการเผยแพร่
ต่อไป โดยมิได้หวั�นเกรงต่อการข่มเหงการทาํร้ายของพวกศัตรูแม้แต่น้อย 
ซึ�งได้ทวีความรุนแรงยิ�งขึ นเป็นลาํดับ 

ทุก ๆ ครั งที�ถูกข่มเหงรังแก รอซูลุลลอฮ ฺy กโ็ต้ตอบด้วยคาํพูดที�
อ่อนโยน โดยมิได้ทาํการต่อสู้แต่อย่างใด และมิได้สั�งให้พรรคพวกทาํการ
ต่อสู้ ถ้าหากคราวใดเหตุการณ์ร้ายแรงมากจนทนไม่ไหวกถ็อนตัว หลีกเลี�ยง
ไปชั�วคราว เพราะยังมิได้รับคาํสั�งจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทาํการต่อสู้ 

 

อลัอิสรออฺและอลัมิอฺรอจ 

อัลอิสรออฺ คือ การเดินทางจากมัสยิดอัลหะรอมไปสู่มัสยิดอัลอกั
ซอ ของรอซูลุลลอฮใฺนเวลาคืนเดียว  
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อัลมอฺิรอจ คือ การขึ นสู่เบื องบนเพื�อรับบัญญัติการละหมาดจาก
พระผู้เป็นเจ้า 

ต่อมารุ่งขึ น ทา่นญิบรออลีกไ็ด้มาสอนวิธกีารต่าง ๆ ของการ
ละหมาด ตลอดจนบอกกาํหนดของการละหมาดทั ง 5 เวลาแก่ รอซูลุลลอฮ ฺ
y 

เรื�องละหมาด เป็นเรื�องสาํคัญเป็นอนัดับที�สองรองจากการเตาฮีด 
(การนับถือพระเจ้าองค์เดียว) รอซูลุลลอฮ ฺy จึงต้องเดินทางไปรับบัญญัติ 
ผิดกบับัญญัติอื�น ๆ ซึ�งทา่นญิบรออลีนาํมาบอก 

หลังจากนั น รอซูลุลลอฮ ฺy กไ็ด้ออกไปเผยแพร่ตามตาํบลต่างๆ 
ที�ประชาชนได้เปิดตลาดขึ นตามฤดูกาล ทาํนองเดียวกบัตลาดนัด มี
ประชาชนต่างตาํบลจากหัวเมืองใกล้เคียง ได้เดินทางมาซื อขายสนิค้าต่าง ๆ 
เป็นจาํนวนมาก 

การเผยแพร่ดังกล่าวนี ได้ผลดีพอสมควร บุคคลที�มีสติปัญญา รู้จัก
ผิดชอบ เคารพเหตุผล และบุคคลประเภทที�มีการศึกษา ได้รู้เรื�องของรอซูล
อนัดับสดุท้ายมาบ้าง กเ็ชื�อฟังเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแต่โดยดี ส่วน
พวกที�โง่เขลางมงาย กดื็ อดันไม่ยอมรับฟัง ซํ ายังคอยขัดขวางต่อต้าน 
โดยเฉพาะชนเผ่าอบูฮะนีฟะฮ ฺ ซึ�งเป็นสมัครพรรคพวกของ มุไซละมะห ์ ผู้
อ้างตัวเป็นนบีเทจ็พวกนี เลวร้ายมาก ช่วยกนัข่มเหงรังแกรอซูลุลลอฮกฺบั
สาวกอย่างรุนแรง 

ในปีที� 11 ได้มีอรับชาวเมืองยัษริบ เผ่าคอ็ศร้อจจาํนวน 6 คน 
เดินทางมายังนครมักกะฮ ฺ เพื�อประกอบพิธฮัีจย์ รอซูลุลลอฮ ฺy กเ็ลยถือ
โอกาสเผยแพร่ศาสนาอสิลามแก่บุคคลเหล่านี  พร้อมทั งขอร้องเขาเหล่านั น
ให้ช่วยกนัเผยแพร่ศาสนาของอลัลอฮตฺ่อๆไปด้วย บุคคลเหล่านั นกอ็มีาน
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ทนัท ี พร้อมกบัได้ปรารภกนัในหมู่พวกเขาว่า “เราขอสาบานด้วยพระนาม
แห่งอัลลอฮ ฺ แท้จริงคนนี แหละคือนบีที�พวกยะฮูดีได้เคยบอกไว้กบัพวกเรา
ว่า จะมีมาในกาลอนาคต ดังนั นพวกเราควรจะได้รีบรับรองเสยีก่อนที�พวก
ยะฮูดีจะได้มาพบเข้า” 

ครั นเมื�อบุคคลทั งหกได้เดินทางกลับสู่ปิตุภมิูแล้ว กไ็ด้เล่าบอกกบั
พรรคพวกของเขา แล้วพรรคพวกเหล่านั นกไ็ด้เล่าบอกกนัต่อ ๆ ไป ในชั�ว
ระยะเวลาเพียงเลก็น้อย ชื�อเสยีงเกยีรติคุณของรอซูลุลลอฮ ฺ y พร้อมทั ง
เรื�องราวของอสิลามกค่็อย ๆ แผ่กระจายขยายตัวกว้างขวางออกไปทุกที
อย่างรวดเรว็ 

เหตุการณค์รั(งนี(  จึงนบัไดว่้าเป็นจุดเริ*มตน้แห่งการขยายตวัของ
อิสลามสู่หวัเมืองต่าง ๆ 

 

ผูช่้วยเหลือ 

ก่อนที�อรับชาวเมืองยัษริบหกคนจะจากไป ได้ฝากความหวังไว้กบั
รอซูลุลลอฮ ฺy ว่า ในเทศกาลอลัฮัจย์คราวหน้าพวกเราจะมาพบอกี ดังนั น 
ในปีถัดไปซึ�งเป็นปีที� 12 พอใกล้จะถึงวาระแห่งการประกอบพิธฮัีจย์ตาม
ประเพณีดั งเดิม ประชากรจากหัวเมืองต่าง ๆ กห็ลั�งไหลเข้าสู่นครมักกะฮฺ
อย่างล้นหลาม 

ในจาํนวนประชากรเหล่าเหล่านี  มีอรับชาวเมืองยัษริบคณะเก่า 6 
คน พร้อมกบัเพิ�มจาํนวนใหม่อกี 12 คน ได้เดินทางมาพบกบั รอซูลุลลอฮ ฺ
y ตามที�ได้ขอร้องไว้ดังกล่าวแล้ว 
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ฝ่ายรอซูลุลลอฮ ฺy กไ็ด้ออกเดินทางไปยังสถานที�ประกอบพิธฮัีจย์
เช่นปีก่อน และได้พบกบับุคคลคณะนี ที�ทางสายหนึ�งบนภเูขา 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้บอกเล่าชี แจงเรื�องของอสิลามอย่าง
ละเอยีดถี�ถ้วนให้พวกนั นฟังแล้ว บุคคลเหล่านั นกเ็ลื�อมใสศรัทธา ยอมเข้า
รับนับถืออสิลามทนัท ีเมื�อพิธกีารเข้ารับนับถือศาสนาได้กระทาํกนัเรียบร้อย
แล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ y กข็อร้องให้บุคคลเหล่านั นให้คาํมั�นสญัญาว่า จะไม่
ประพฤติปฏบัิติสิ�งต่าง ๆ ดังต่อไปนี  

1. การเคารพสกัการะ กราบไหว้สิ�งใดๆ นอกจากอลัลอฮ ฺหรือนาํ
สิ�งใดมาเคารพควบคู่ไปกบัอัลลอฮ ฺ

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

ฯลฯ 

โดยได้รับรองว่า ถ้าเขาเหล่านั นได้พยายามรักษาสิ�งเหล่านี ให้
เข้มงวดกวดขัน กจ็ะได้รับความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้า ถ้าพวกเขา
ละเมิดเรื�องของการพิพากษากเ็ป็นสทิธขิองพระผู้เป็นเจ้า บุคคลเหล่านั นก็
ยอมรับด้วยความยินดี 

ก่อนที�บุคคลคณะนั นจะจากไป รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้มอบให้สาวก
ทา่นหนึ�งเดินทางไปกบับุคคลคณะนั นด้วย เพื�อทาํหน้าที�ชี แจงแนะนาํและ
ฝึกสอนศาสนาอสิลามแก่พวกนั นตลอดจนคนอื�น ๆ ท่านสาวกผู้ทาํหน้าที�
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อนุศาสนาจารย์ผู้นี คือ ท่านมุซอิ? บ บุตรอุไมร จากนั นศาสนาอสิลามกไ็ด้แผ่
กระจายขยายตัวกว้างขวางออกไปทุกหมู่บ้านในนครอลัมะดีนะฮ ฺ

รุ่งขึ นปีที� 13 เมื�อถึงกาํหนดเวลาประกอบพิธฮัีจย์ รอซูลุลลอฮ ฺy 
กไ็ด้ออกเดินทางไปยังสถานที�ประกอบพิธฮัีจย์ เช่นเดียวกบัปีก่อน ๆ ใน
ครั งนี ได้มีพวกอรับเมืองยัษริบเดินทางมาสู่บริเวณพิธเีป็นจาํนวนมาก เป็น
สตรี 2 คน พวกคอ็สร้อจ 62 คน นอกนั นเป็นพวกเอาส ์

อรับคณะนี ได้พบกบั รอซูลุลลอฮ ฺ y ยังสถานที�อีกแห่งหนึ�ง
เรียกว่า “อลัอะกะบะ๊ฮทฺี�สอง” เพื�อขอทราบเรื�องราวของอิสลาม เพื�อที�จะเข้า
รับนับถือศาสนาอสิลาม เมื�อได้รับคาํชี แจงจาก รอซูลุลลอฮ ฺy จนเป็นที�
เข้าใจดี และได้ทาํพิธปีฏญิาณตนกนัเรียบร้อยแล้ว กไ็ด้ให้คาํรับรอง
เช่นเดียวกบับุคคลคณะก่อน และก่อนที�จะเดินทางกลับ บุคคลเหล่านั นได้
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากพรรคพวกของเขาจาํนวนหนึ�ง แต่งตั งให้เป็น
ประมุขคอยสอดส่องดูแลอบรมสั�งสอน ให้คาํแนะนาํตักเตือน รอซูลุลลอฮ ฺ
y กไ็ด้สั�งกาํชับพวกที�ได้รับการแต่งตั งให้เป็นหัวหน้าเหล่านั นว่า พวกทา่น
เป็นผู้ควบคุมดูแล ให้ความช่วยเหลือแก่พรรคพวกของทา่น เหมือนพวกฮะ
การีได้ให้ความช่วยเหลืออีซาบุตรมัรยัม ส่วนฉันกเ็ป็นผู้ควบคุมพรรคพวก
ของฉัน 

เมื�อบุคคลเหล่านั นได้เดินทางกลับไปถึงบ้านเมืองของเขาแล้ว กไ็ด้
ร่วมมือร่วมใจช่วยกนัเผยแพร่  อสิลามอย่างกว้างขวางต่อไป 

เมื�อพวกมุชริกได้เหน็อสิลามเริ�มแพร่หลายกว้างขวางออกไปไกลยิ�ง 
ๆ ขึ น ต่างกรู้็สกึเคียดแค้นริษยามากขึ น โดยไม่มีทางที�จะยับยั งหรือสะกดั
กั นได้ พวกเขาจึงหันหน้ามาอาละวาด ทาํการข่มเหงต่อบรรดาสาวกอย่าง
โหดร้ายทารุณหนักขึ นทุกท ี เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy ได้ประสบพบเหน็เช่นนั น
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กรู้็สกึสงสารเวทนาต่อบุคคลเหล่านั นเป็นอย่างยิ�ง ทา่นจึงสั�งให้บุคคล
เหล่านั นอพยพไปอยู่เสียกบัญาติพี�น้องที�นครอลัมะดีนะฮ ฺ (ยัษริบ) เมื�อ
ได้รับคาํสั�งจาก รอซูลุลลอฮ ฺ y เช่นนั น บรรดาสาวกผู้ถูกข่มเหงรังแกก็
ยอมสละบ้านที�เคยอยู่ แผ่นดินที�เคยอาศัย การอาชีพที�เคยประกอบ เลด็
ลอดหนีออกไปทลีะคนสองคน โดยไม่กล้าออกไปกันเป็นพวกเป็นหมู่ 
เพราะเกรงว่าจะถูกขัดขวางเมื�อฝ่ายศัตรูรู้เรื�องเข้า 

ในการอพยพครั งนี  ทา่นอบูบักรจะขอเดินทางร่วมไปด้วย แต่รอซู
ลุลลอฮขฺอร้องให้อยู่เป็นเพื�อนกนัก่อน 

 

แผนการต่อตา้นขั(นสุดทา้ย 

ศาสนายิวและศาสนาคริสต์ตลอดจนลัทธบูิชารูปปั น ซึ�งได้ฝังรกราก
อยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนครยัษริบมาเป็นเวลานานนับเป็นร้อย ๆ ปี บัดนี ได้
สลายตัวไปเกอืบหมดสิ นแล้ว นครยัษริบกลายเป็นนครแห่งศาสนาอสิลาม 
เพราะประชาชนเกอืบทั งเมืองยอมสมัครเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม 

ฝ่ายพวกมุชริกในมักกะฮตฺ่างตระหนักดีว่า บัดนี ศาสนาอสิลามได้
ลงรากปักฐานมั�นคงแขง็แรง แผ่กระจายกว้างขวางออกไปทุกท ี สดุ
ความสามารถที�จะทาํลายหรือต่อต้านได้เสียแล้ว พวกเขาจึงได้เรียกประชุม
ใหญ่ เมื�อได้มาพร้อมกนัแล้ว อบูญะฮัลกไ็ด้เสนอข้อคิดเหน็ต่อที�ประชุมว่า 
“เราจะร่วมมือร่วมใจช่วยกนัสงัหารมุฮัมมัดเสีย ก่อนที�จะหนีไปสมทบกบั
พรรคพวก” ที�ประชุมกเ็หน็ชอบเป็นเอกฉันท ์

ต่อจากนั น ที�ประชุมกไ็ด้หารือกนัในอนัที�จะกาํหนดแผนการสงัหาร
ขึ น ในที�สุดที�ประชุมกไ็ด้ตกลงกนัดังนี คือ 
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ให้คัดเลือกชายฉกรรจ์ที�มีร่างกายแขง็แรง มีจิตใจเหี ยมโหด จาก
ตระกูลละหนึ�งคน เมื�อคัดเลือกบุคคลดังกล่าวได้ครบตามจาํนวนที�ต้องการ
แล้ว กไ็ด้สั�งให้คนพวกนั นเตรียมหาอาวุธที�เคยถนัดมือไปกนัคนละอย่าง 
และให้พากนัไปล้อมบ้านรอซูลุลลอฮไฺว้ทุกด้าน พร้อมกบัให้ส่งบุคคลอกี
พวกหนึ�งไปคอยเฝ้าระวังมิให้เลด็ลอดหนีออกไปได้ พอตกกลางดึกเหน็ว่า
รอซูลุลลอฮนฺอนหลับสนิทดีแล้ว กใ็ห้กรูเข้าไปพร้อมกัน ให้ทุกคนลงมือ
ประหารพร้อมกนัทนัท ี ทั งนี เพื�อที�จะให้ทุกตระกูลได้มีส่วนร่วมมือสงัหาร
ศัตรูของพวกเขาอย่างทั�วถึงกนั 

เมื�อได้ทาํการซักซ้อมวิธกีารที�จะปฏบัิติจนเป็นที�เรียบร้อย และ
จดจาํกนัได้เป็นอย่างดีแล้ว การประชุมกปิ็ดลง พอถึงวันเวลาที�ได้ตกลงกนั
ไว้ พวกเพชฌฆาตโหดกย็กพวกเข้าล้อมบ้านรอซูลุลลอฮไฺว้อย่างแน่นหนา 
ไม่มีทางที�จะเลด็ลอดออกมาได้ 

ทางฝ่ายรอซูลุลลอฮนัฺ นเล่า อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงใช้
ให้ทา่นญิบรออลีมาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงแผนการที�พวกศัตรูตกลงกนัจะ
คิดสังหารอย่างเรียบร้อยทุกประการ พร้อมกบัสั�งให้อพยพไปอยู่เสยีที�อัล
มะดีนะฮ ฺ ทา่นจึงได้นาํเรื�องนี ไปบอกให้ทา่นอบูบักรทราบ ทา่นอบูบักรกข็อ
สมัครติดตามไปด้วย รอซูลุลลอฮกฺย็อมตกลง ต่อจากนั นกไ็ด้เตรียมการ
อย่างเงียบ ๆ โดยเตรียมหาอูฐไว้สองตัว พร้อมกบัว่าจ้างผู้ชาํนาญทางไว้คน
หนึ�ง โดยสั�งให้ผู้นาํทางไปพบกนัที�ถํ าในภเูขาเซาร์พร้อมด้วยอูฐพาหนะ 
หลังจากวันที�ได้พูดตกลงกนั 3 คืน 

ทั งสองฝ่ายต่างคุมเชิงกนัอยู่อย่างเงียบ ๆ โดยที�ทางฝ่ายมุ่งสังหาร 
ไม่มีใครรู้เลยว่ารอซูลุลลอฮไฺด้ล่วงรู้แผนการอนัชั�วร้ายนี แล้ว ทุกคนจึง
กระหยิ�มใจว่า คราวนี การแก้แค้นของพวกตนจักต้องประสบผลสาํเรจ็อย่าง
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แน่นอน ต่อไปศาสนาอสิลามกจ็ะค่อย ๆ สลายตัวไปเอง เพราะขาดตัวการ
ที�จะทาํการเผยแพร่ต่อไป 

พอนาทแีห่งความเป็นความตายมาถึง รอซูลุลลอฮ ฺ y กบ็อกกบั
ทา่นอะลีบุตรทา่นอบูฏอลิบให้ขึ นไปนอนแทนที�ทา่น พร้อมกบัสั�งให้จัดการ
คืนเงินทองและสิ�งของที�บรรดาชาวอรับได้นาํมาฝากไว้กบัทา่นให้กบัเจ้าของ
ไปให้หมด เพราะทา่นจะต้องจากไปเป็นเวลานานกว่าจะได้กลับมา เมื�อสั�ง
เสยีเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ทา่นอะลี รอฎิยัลลอฮุอนัฮุ กเ็ข้าไปนอนยังที�ที�ทา่น
รอซูลุลลอฮนฺอน แล้วรอซูลุลลอฮ ฺ y กเ็ดินออกจากที�พักผ่านเหล่า
เพชฌฆาตโหด ซึ�งกาํลังนอนหลับกนัอย่างบรมสขุเสมือนนอนอยู่บนเตียง
ภายในบ้านของตน ไปพบกับทา่นอบูบักร รอฎิยัลลอฮุอันฮุ โดยสวัสดิภาพ 
ก่อนที�จะผ่านไป รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้หยิบทรายกองลงบนหน้าของคน
เหล่านั นทุกคน ทั งสองออกเดินทางสู่ภเูขาเซาร์โดยสวัสดิภาพ พอถึงกเ็ข้า
ไปหลบซ่อนอยู่ภายในถํ า ซึ�งอยู่ภายในเขาลูกนั น 

ครั นเมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺ y กบัทา่นอบูบักรได้เดินออกไปพ้นเขต
อนัตรายแล้ว พวกที�นอนหลับอย่างเป็นสขุ คอยเวลาอนัสาํคัญยิ�งอยู่รอบ ๆ 
ที�พักนั น กรู้็สกึตัวตื�นขึ นพร้อม ๆ กนั จึงได้พากนักรูเข้าไปในบ้าน พร้อม
กบัอาวุธที�นาํติดตัวมา แต่ภาพคนที�นอนอยู่บนเตียงนั น เป็นภาพที�ทาํความ
ผิดหวัง ความเสียใจ พร้อมทั งความเสียดาย เป็นภาพที�ก่อให้เกิดความ
เดือดดาลแก่เขาเหล่านั นอย่างสดุขีด เพราะแทนที�จะเป็นภาพรอซูลุลลอฮทฺี�
กาํลังนอนคอยคมอาวุธนับสิบ ที�จะฝังลึกลงไปในร่างกาย โดยไม่มีโอกาสที�
จะร้องหรือดิ นรนแม้แต่น้อย กลับเป็นบุคคลที�มิใช่เหยื�อสังหารที�พวกเขา
ต้องการ 

เมื�อความผิดหวังอนัยิ�งใหญ่ที�สดุ เป็นความผิดหวังครั งสดุท้ายได้
อุบัติขึ นเช่นนั น พวกเขาจึงได้พากนัร้องเอะอะโวยวายขึ น เสียงระเบง็เซง็แซ่
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ปลุกพวกที�กาํลังละเมอเพ้อฝันถึงผลสาํเรจ็ของแผนการอุบาทว์ครั งนี ให้ตื�น
จากภวังค์ ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี�นาทกีมี็ประชาชนหลั�งไหลเข้ามาสู่
บริเวณนั นอย่างล้นหลาม เสยีงโจษขาน เสยีงด่าว่า เสยีงสาปแช่ง ดัง
ครึกโครมทั�วไปหมด ในที�สดุพวกที�เป็นต้นคิดสั�งการในเรื�องนี  กไ็ด้ออก
คาํสั�งให้หาสตัว์พาหนะฝีเท้าเรว็ จัดคนออกติดตามโดยรีบด่วน ทุกคน
ตระหนักดีว่าสถานที�ที�รอซูลุลลอฮจฺะเดินทางไปพักนั น จักต้องเป็นนครยัษ
ริบ โดยไม่พึงต้องสงสัย จึงสั�งให้คณะติดตามพยายามค้นหาตามทางที�จะ
ไปสู่เมืองนั น พร้อมทั งกาํชับให้พยายามล่าตัวมาให้ได้ จะเป็นการจับเป็น
หรือจับตายกต็าม 

ข้างฝ่ายสองสหายที�ซ่อนตัวอยู่ในถํ านั น ได้ยินเสยีงฝีเท้าคนเป็น
จาํนวนมาก เดินวนเวียนอยู่ใกล้ ๆ กบัปากถํ าที�ตนแอบอยู่ ทา่นอบูบักรรู้สกึ
ตกใจมาก เพราะเพียงแต่จะมีใครพวกนั นสกัคนหนึ�งก้มลงมองเข้าไปในถํ า 
เหตุการณ์ทุกอย่างกจั็กถึงซึ�งกาลอวสานกนัเพียงแค่นั น ทา่นถึงกบัร้องไห้ 
รอซูลุลลอฮ ฺy จึงปลอบโยนว่า “อย่าไปตกอกตกใจหรือทุกข์ร้อนอย่างไร
เลย ปล่อยให้เป็นเรื�องของอัลลอฮเฺถิด พระองค์อยู่กบัเราเสมอ” 

เรื�องนี  อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงเล่าไว้ในคัมภีร์อลักุ
รอานว่า 

 

 

ความว่า “ผู้เป็นฝ่ายที�สองของอกีฝ่ายหนึ�งซึ�งมีสองคน ในขณะที�ทั งสอง
หลบซ่อนอยู่ภายในถํ า เมื�อเขา (คนหนึ�งในสอง) พูดกบัสหาย
ของเขาว่า อย่าเป็นทุกข์เป็นร้อนไปเลย แท้จริงอัลลอฮอฺยู่กบั
เรา” 
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เมื�อคณะผู้ติดตามได้พยายามควานหาทุกหนแห่งจนทั�วไปแล้วก็
มิได้พานพบแม้แต่ร่องรอย เขาเหล่านั นเข้าใจว่า ทั งสองคนนั นคงจะเดิน
ทางเข้าเขตนครอัลมะดีนะฮไฺปแล้ว แต่ไม่มีใครกล้าติดตามไป เพราะเกรง
ว่าจะถูกต้านทาน 

ในที�สดุกต้็องพากนักลับบ้านพร้อมความผิดหวัง แต่ยังไม่สิ นมานะ 
พวกผู้สั�งการได้ออกประกาศว่า “ถ้าใครจับมุฮัมมัดได้ จะจับเป็นหรือจับ
ตายกต็าม หรือจะแจ้งสถานที�หลบซ่อนกไ็ด้ จะให้รางวัลอูฐร้อยตัว” 

โดยค่าตัวจาํนวนมหึมานี เอง แม้คณะผู้ติดตามส่วนใหญ่จะสิ นมานะ
แล้วกต็าม กยั็งมีบุคคลบางคนออกเดินด้อมมองทุก ๆ แห่งที�มีทางไปสู่
นครอลัมะดีนะฮ ฺ

เมื�อทา่นทั งสองได้หลบซ่อนอยู่ในถํ าจนถึงคืนที�สาม ผู้นาํทางกไ็ด้
นาํอูฐพาหนะมาสองตัวตามที�ได้ตกลงนัดหมายกนัไว้ ทั งสองกไ็ด้ออก
เดินทางในคืนนั นทนัท ีแต่ผู้นาํทางมิได้พาไปตามเส้นทางใหญ่ เขาพาลัดไป
อกีทางหนึ�งซื�งมีคนรู้จักน้อยคน1 

ขณะที�ทั งสามกาํลังเดินทางอยู่นั น กไ็ด้พบกบัชายผู้หนึ�งชื�อ ซุรอ
เกาะฮ ฺ ผู้กระหายที�จะเป็นเจ้าของอูฐจาํนวนร้อยตัว อันเป็นค่าตัวของรอซู
ลุลลอฮ ฺ

เมื�อซุรอเกาะฮไฺด้พบเหน็ รอซูลุลลอฮ ฺy เดินทางมาเพียง 2-3 คน 
ปราศจากขบวนคุ้มกนัใด ๆ ความคิดที�จะได้เป็นเศรษฐีกระตุ้นจิตสาํนึก

                                                           
1 ในขณะที�ทั &งสองแอบซอ่นอยูภ่ายในถํ &านั &น ตลอดระยะเวลาสามวนั ทา่นอบัดลุลอฮฺ
บตุรทา่นอบบูกัรกบัน้องสาว ได้นําขา่วการเคลื�อนไหวของฝ่ายศตัรูมาแจ้งแก่บคุคลทั &ง
สอง พร้อมทั &งนําอาหารมาสง่ด้วย 
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ของเขาขึ นมาฉับพลัน ทนัใดนั นเขากก็ระตุ้นม้าให้โจนไปข้างหน้า ม้าตกใจ
โจนอย่างเตม็ที� ประกอบกับคนที�ขี�กาํลังฝันหวานถึงลาภก้อนมหึมาที�กาํลัง
ลอยอยู่ข้างหน้า จึงถูกเหวี�ยงลงมานอนกลิ งอยู่กบัพื น ถ้าเป็นคนธรรมดา
อย่างน้อยกต้็องนอนจุกแน่นอยู่ ณ ที�นั นเอง แต่เขารีบลุกขึ นยืนแล้ว
กระโดดขึ นหลังม้า กระตุ้นม้าให้เผ่นไล่หลังต่อไปอกี จนกระทั�งม้าได้ควบ
ใกล้คณะของรอซูลุลลอฮอฺย่างกระชั นชิด จนเขาได้ยินเสยีอ่านอลักุรอาน
ของรอซูลุลลอฮโฺดยทา่นมิได้หันหน้ามามองผู้ที�ไล่กวดมาเพื�อเอาชีวิตแม้แต่
นิดเดียว สั�งให้เดินทางต่อไป โดยมิได้คาํนึงถึงมหาภัยที�จะมีมา เพราะทา่น
ได้มอบทุกสิ�งทุกอย่างแก่พระผู้เป็นใหญ่แล้ว มั�นใจว่าพระองค์คงจะไม่ให้
งานของพระองค์ต้องถูกทาํลายลงเพียงแค่นั น 

เมื�อซุรอเกาะฮคฺวบม้าไล่หลังมาจวนจะทนัคนทั งสามแล้ว ม้าตัวนั น
กห็ยุดกกึลงทนัทไีม่ยอมห้อต่อไปอกี ทนัใดนั นเองก่อนที�เจ้าของจะรู้ตัว มัน
กย็กขาหน้าทั งสองขึ นยืนสองขารวดเรว็เหมือนสายฟ้าแลบ เจ้าของไม่ทนัตั ง
หลักเลยถูกเหวี�ยงลงมานอนแบบอยู่บนพื นอกีคาํรบหนึ�ง คราวนี ทา่จะแย่
หน่อย กว่าจะลุกขึ นนั�งได้กต้็องใช้เวลานานหน่อย พอลุกขึ นได้กป็ราดเข้า
เล่นงานเจ้าม้าทรยศนั นทนัท ีแต่มันไม่ยอมลงยืน มันกลับเอาขาหน้าทั งสอง
ตะลุยอากาศอย่างรวดเรว็เหมือนกงัหัน ทนัใดนั นเอง ซุรอเกาะฮกฺไ็ด้พบ
เหตุการณ์ประหลาดเกดิขึ น มีหมอกควันสีดาํพุ่งขึ นมาในบริเวณที�ขาหน้าทั ง
สองของม้าที�กาํลังตลุยอากาศอยู่นั น หมอกควันนั นเริ�มขยายตัวกว้างออกไป
ทุกท ี ซุรอเกาะฮกฺคิ็ดว่าความพยายามของเขาเหน็จะต้องล้มเหลวเสียแล้ว 
ทนัทคีวามกลัวจนสุดขีดกผุ็ดขึ นในจิตสาํนึกของเขา เขาลุกขึ นพรวดพราดวิ�ง
ไปข้างหน้าเหมือนคนวิกลจริต พลางปากกร้็องตะโกนด้วยเสียงอนัดังว่า 
“หยุดก่อน ! หยุดก่อน !! ช่วยด้วย !! ช่วยด้วย !!!” 
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ข้างฝ่ายคณะผู้อพยพทั งสามเมื�อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
เช่นนั นกพ็อกนัหยุดเดินทนัท ี พอวิ�งไปถึงบุคคลทั งสาม ซุรอเกาะฮกฺ็
ละลํ�าละลักเล่าความให้รอซูลุลลอฮกฺบัสหายฟัง พร้อมทั งขอรับผิด รอซู
ลุลลอฮ ฺ y กใ็ห้อภัยแก่เขาโดยดี ในเมื�อได้ให้คาํมั�นสัญญากนัเรียบร้อย
แล้ว เขากเ็ดินมาที�ม้าของเขาซึ�งบัดนี ได้ละพยศเรียบร้อยแล้ว เขาควบม้า
บ่ายหน้ากลับบ้านพร้อมด้วยความผิดหวัง 

 

เขา้สู่แดนสงบ 

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

รอซูลุลลอฮ ฺy ได้พักผ่อนอยู่ที�ตาํบลกุบาอพ์ร้อมกบับรรดาสาวก
ที�ได้พากนัเดินทางล่วงหน้ามาก่อน ร่วมกบับรรดาชาวเมืองอัลมะดีนะฮฺ
อย่างเป็นสขุสบายเป็นเวลา 22 คืน ในระหว่างที�พักผ่อนอยู่ที�นั น รอซูลุลลอ
ฮ ฺy ได้จัดการสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�งให้ชื�อว่า มสัยิดกุบาอ ์ ซึ�ง อัลลอฮ ฺ
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงแจ้งเรื�องมัสยิดหลังนี ไว้ในอลักุรอานว่า 

 

ความว่า “แท้จริงเป็นมัสยิดที�ได้ถูกวางรากฐานอยู่บนความจงรักภักดีแต่วัน
แรกถึง” 

ได้กล่าวมาแล้วว่า นครอลัมะดีนะฮไฺด้กลายสภาพเป็นเมืองอสิลาม
ไปแล้ว ประชากรในเมืองนั น ส่วนมากยอมเข้ารับนับถอืศาสนาอสิลามกนั
เกอืบหมดสิ น ชื�อเสยีงเกียรติคุณของ รอซูลุลลอฮ ฺy กาํลังเป็นที�สนใจของ
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ประชาชนทั�วไป ดังนั นเมื�อได้ข่าวว่า รอซูลุลลอฮ ฺy จะเดินทางมาพาํนักอยู่
ที�บ้านเมืองของเขา กพ็ากนัดีใจตื�นเต้นไปตาม ๆ กนัทุกคน ไม่ว่าผู้ชาย
ผู้หญิง คนแก่คนเฒ่า ลูกเลก็เดก็แดง ต่างเตรียมตัวเตรียมใจคอยที�จะ
ต้อนรับอาคันตุกะผู้ยิ�งใหญ่ในทรรศนะของพวกเขา เมื�อได้ข่าวว่า รอซู
ลุลลอฮ ฺ y พอรุ่งเช้าขึ นกพ็ากนัออกจากบ้านมาชุมนุมกนัอยู่ที�ชานเมือง 
เพื�อคอยการมาถึงของบุคคลที�พวกเขากาํลังใฝ่ฝันถึง ทุกคนมีความสุขใจ
เพราะแรงแห่งความหวัง ทุกคนมีดวงหน้าที�ยิ มแย้มแจ่มใส เสยีงสรวลเส
เฮฮา เสยีงร้องราํทาํเพลงจากประชาชนนับจาํนวนหมื�น ระเบง็เซง็แซ่อยู่
ตลอดเวลา เหมือนกบังานมหกรรมที�ยิ�งใหญ่ทุกคนมาชุมนุมกนัครั งนี  ไม่มี
ใครโฆษณาชักชวน ไม่มีใครนัดหมาย ทุกคนมาด้วยจิตปรารถนาของตนเอง 
โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกนั พอตกสายแสงแดดกล้า กพ็ากนักลับเข้า
บ้าน รุ่งขึ นวันใหม่กพ็ากนัออกไปชุมนุม ณ ที�เดิม พอแดดจัดกก็ลับเข้าบ้าน
เฝ้าเพียรพยายามอยู่เช่นนั นเป็นเวลาหลายวัน โดยไม่รู้สกึเบื�อหน่าย  

แต่แล้วเวลาที�พวกเขาเฝ้าคอยอยู่ด้วยจิตใจอนัเร่าร้อนนั นกม็าถึง 
โดยมีบุคคลผู้หนึ�งได้ขึ นไปบนยอดเขาสูงแล้วกม็องไปทางถนนสายที�เข้าสู่
ตัวเมือง กไ็ด้พบอูฐสองตัวคนสามคนเดินนาํหน้าประชาชนจาํนวนมาก เขา
จึงได้เปล่งเสยีงตะโกนลงมายังกลุ่มชนที�กาํลังสรวลเสเฮฮากนัอยู่นั นว่า 
“มาแล้ว มาแล้ว บุคคลที�พวกทา่นประสงค์นั นเดินทางใกล้มาแล้ว” ทนัใด
นั น ประชาชนกแ็ตกตื�นด้วยความดีใจ บ้างกร้็องตะโกนกันต่อ ๆ ไป บ้างก็
กระโดดโลดเต้นปากกโ็ห่ร้องเสยีงองึไปทั�ว เสียงเพลงเทดิเกยีรติกงัวานขึ น 
ทา่มกลางเสียงจอแจเหล่านั นว่า 
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“จันทร์เพญ็ได้ขึ นเหนือพวกเราแล้ว มาจากทางโค้งบนไหล่เขา 
คาํเรียกร้องของผู้เรียกร้องไปสู่อลัลอฮ ฺจาํที�เราต้องขอบคุณ 
ข้าแต่ทา่นผู้ถูกส่งมาในพวกเราทา่นได้นาํมา ซึ�งเรื�องราวที�ควรแก่การรับฟัง

และปฏบัิติตาม” 

เมื�อการสร้างมัสยิดกุบาอเ์สรจ็เรียบร้อยแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ y ก็
ออกเดินทางเข้าสู่นครอลัมะดีนะฮ ฺ ทา่มกลางการห้อมล้อมของบรรดาสาวก 
ทั งฝ่าย อนัซอร1 และ มุฮาญิรีน2 ในขณะที�จะเดินเข้าสู่นครอลัมะดีนะฮนัฺ น
บังเอญิวันศุกร์ได้มาถึง รอซูลุลลอฮ ฺy จึงหยุดพักละหมาดNุมุอะฮพฺร้อม
กบัพวกติดตาม ในระหว่างทางก่อนที�จะเข้าสู่ตัวเมือง การละหมาดครั งนี 
เป็นการละหมาดNุมุอะฮแฺละคุตบะฮคฺรั งแรกในอสิลาม เมื�อรอซูลุลลอฮฺ
เดินทางเข้าสู่ประตูเมือง ประชาชนต่างกเ็ข้ามาห้อมล้อมยื อยุดฉุดลาก
บังเหียนอูฐ เพื�อที�จะให้รอซูลุลลอฮไฺปพักยังบ้านของตน รอซูลุลลอฮกฺบ็อก
ว่า “พวกทา่นจงปล่อยให้มันเดินของมันต่อไปเถิด ถ้ามันไปหยุดลงที�บ้าน
ไหน นั�นแหละเป็นบ้านที�ฉันควรจะพัก” อูฐแสนรู้ตัวนั นกไ็ด้พารอซูลุลล
อฮวฺกไปวนมา ในที�สดุกไ็ด้มาหยุดลงที�บ้าน อบูอยัยูบ้ อลัอนัซอรีย ์ ซึ�งมี
การเกี�ยวพันกนัทางเครือญาติกบัทา่นอบัดุลมุฏฏอลิบ 

พวกมุสลิมชาวมักกะฮเฺกอืบทั งหมดได้อพยพแยกย้ายกันไปพาํนัก
อาศัยอยู่ยังสองเมือง ซึ�งเป็นเสมือนบ้านพี�เมืองน้อง คือ ประเทศฮับซะฮ ฺ
(อบิสสเินีย) กบันครอลัมะดีนะฮ ฺ ส่วนมากอยู่ที�นครอัลมะดีนะฮ ฺ ทุกคนต่าง
                                                           
1 อนัซอร หมายถงึ ประชาชนชาวเมืองอลัมะดีนะฮฺที�ให้ความชว่ยเหลอืพี�น้องมสุลมิที�
อพยพมาจากพระมหานครมกักะฮฺ และให้ความสนบัสนนุ รอซูลลุลอฮฺ y  
2 มฮุาญิรีน หมายถงึ พวกมสุลมิที�อพยพออกจากนครมกักะฮฺ 
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ได้รับการต้อนรับขับสู้ด้วยอธัยาศัยไมตรีอนัดียิ�งจากเจ้าของบ้าน ให้ความ
ช่วยเหลือเกื อกูลทุกสิ�งทุกอย่าง แบ่งที�ให้อยู่อาศัยแบ่งการอาชีพให้ทาํมาหา
กนิ บางคนที�เบี ยหอยน้อยกย็อมสละปัจจัยที�ตนเองมีไว้เพื�อการดาํรงชีวิต
ของตนให้แก่พี�น้องที�บากหน้ามาขอพึ�งพาอาศัย 

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้เป็นไปถึงขนาดแย่งกนัชิงกนัจน
เกดิการโต้เถียงกนัขึ น กระทั�งต้องใช้วิธจัีบฉลาก กล่าวคือ ชาวมุฮาญิรีนคน
ใดจะไปพักอาศัยยังบ้านของใคร กจั็กต้องทาํการเสี�ยงทายด้วยการจับฉลาก
ก่อน ใครจะชวนไปหรือว่าจะไปด้วยตนเองโดยพละการไม่ได้ การยื อแย่งซึ�ง
ทาํให้เกดิการวุ่นวายขึ นนั น อาจทาํความแตกร้าวให้เกดิขึ นได้ รอซูลุลลอฮ ฺ
y จึงต้องเข้าจัดการด้วยวิธกีารอนัแยบคาบทาํให้ทุกคนและทุกฝ่ายเข้าสู่
สถานภาพ ตามแบบภราดรภาพของอสิลาม จนกระทั�งทาํให้มวลมนุษย์ทั ง
เมืองเป็นเหมือนประหนึ�งบุคคลเดียวกนั 

เมื�อได้จัดการในเรื�องที�พักอาศัยเป็นที�เรียบร้อยแล้ว รอซูลุลลอฮ ฺ
y กไ็ด้ส่งบุคคลคณะหนึ�ง มีทา่นอบัดุลลอฮบฺุตรทา่นอบูบักร เป็นหัวหน้า
เดินทางไปยังนครมักกะฮ ฺ เพื�อรับตัวบุคคลในครอบครัวของทา่น พร้อมทั ง
บรรดามุสลิมที�ยังเหลืออยู่ เพื�อมาอยู่ร่วมกนั แต่ไม่ได้ตัวบุคคลเหล่านั นมา
ทั งหมด เพราะพวกมุชริกได้ทาํการขัดขวางและจับพวกที�มีฐานะอ่อนแอไว้ 
เพื�อทาํทารุณกรรมเป็นการล้างแค้น 

เมื�อ รอซูลุลลอฮ ฺy ได้ทราบเรื�องนี เข้า กรู้็สกึเศร้าใจสงสารพี�น้อง
ที�ถูกจับขังและถูกทรมานเป็นอย่างยิ�ง ดังนั นในการละหมาดวิตร์และ
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ละหมาดซุบฮ ฺทา่นได้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอให้ช่วยปกป้องรักษาบุคคล
เหล่านั นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน1 

ในเวลาต่อมา โรคไข้จับสั�นได้ระบาดขึ นในพวกมุฮาญิรีน รอซู
ลุลลอฮกฺวิ็งวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกนัที�กล่าวมาแล้ว ในไม่ช้าโรคภัย
กส็งบลง 

 

 สรุป รอซูลุลลอฮฺ yyyy ประกาศศาสนาอิสลามอยู่ที*นครมกักะฮฺเป็น
เวลา 13 ปี เรื*องสําคญัที*ประกาศมีสองอย่างคือ เรื*องใหรู้จ้กั
พระเจา้กบัเรื*องละหมาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 อนันี &คือ การกนูุต (คําวิงวอนพิเศษในยามที�ตกอยูใ่นความทกุข์ร้อนอยา่งหนกั) ครั &ง
แรกในอิสลาม 
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ภาคสอง 

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

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

จากภาคหนึ�ง ทา่นผู้อ่านได้พบเหน็แล้วว่า ในการนาํศาสนาอสิลาม
ออกประกาศสั�งสอนนั น ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy รวมทั งสาวก ต้องได้รับการ
ต่อต้านอย่างหนัก ต้องประสบกบัการทารุณกรรมอย่างโหดร้ายป่าเถื�อน จน
เกอืบจะเอาชีวิตไม่รอด สาวกบางทา่นกต้็องเสยีชีวิตไปเพราะนํ าใจอนัโหด
เหี ยของศัตรู แต่รอซูลุลลอฮกฺมิ็ได้ทาํการต่อสู้ หรือสั�งให้พรรคพวกต่อสู้ คง
สู้ด้วยความอดทนตลอดมา เมื�อสดุทางที�จะอดทนต่อไปได้แล้ว กต้็องหนี
ออกจากบ้านเกดิเมืองนอน 

ในภาคสองนี  ทา่นผู้อ่านจะได้พบเหตุการณ์ที�รุนแรงยิ�งกว่าภาคแรก 
ทั งสองฝ่ายต่างต้องเสียชีวิต เลือดเนื อ และนํ าตา เพราะการต่อสู้เพื�อ
ป้องกนัตัวได้เปิดฉากขึ นแล้ว โดยคาํสั�งจากพระผู้เป็นเจ้าดังต่อไปนี  

 

ความว่า “ได้ถูกอนุมัติ (คืออลัลอฮไฺด้อนุมัติให้ทาํการต่อสู้ แก่พวกที�ถูกทาํ
ร้าย) โดยที�แท้จริงพวกเขาได้ถูกข่มเหงรังแก และแท้จริงอลัลอฮฺ
ทรงไว้ซึ�งอาํนาจบนการช่วยเหลือเขาเหล่านั น บรรดาผู้ที�ถูกขับ
ไล่ออกจากบ้านเกดิเมืองนอกน โดยปราศจากเหตุอนัสมควร 
นอกจากพวกเขาได้กล่าวว่า พระผู้เป็นอภิบาลของเรานั น
คืออลัลอฮ”ฺ 
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จริงอยู่อสิลามใช้ให้บรรดามุสลิมตอบสนองความชั�วด้วยความดี 
เพื�อที�จะให้ความดีนั นทาํให้ความชั�วกลับเป็นความดี อนันี ต้องมีขอบเขต 
ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความพอดี กล่าวคือ การตอบสนอง
ความชั�วด้วยความดีนั น ให้ตอบสนองแก่บุคคลที�ทาํความชั�วซึ�งมีจิตใจ
พอที�จะรู้จักคุณค่าของความดีอยู่บ้าง การตอบสนองด้วยความดีจึงจะ
เกดิผล แต่ถ้าจะตอบสนองความชั�วด้วยความดีแก่คนที�ก่อความชั�วชนิดที�
ไม่รู้จักคุณค่าของความดี มีแต่จิตใจที�เป็นพาลเกเร การทาํดีกบับุคคล
ประเภทนี  กเ็ทา่กบัไปเสริมสร้างความเกะกะเกเรให้เพิ�มพูนยิ�งขึ น 

ดังนั น อสิลามจึงได้สั�งให้ทาํการต่อสู้ ผู้รุกรานเพื�อเป็นการป้องกนั
ตัว แต่กส็ั�งห้ามมิให้กระทาํการใดๆ ที�เกนิสมควร และห้ามมิให้เป็นฝ่ายรุก 
ให้เป็นฝ่ายรับ 

 

ปีที*หนึ*ง 

ในปีนี มีเรื�องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ เกดิขึ น ดังต่อไปนี  

1. สรา้งมสัยิดในนครอลัมะดีนะฮฺ  

รอซูลุลลอฮ ฺ y ได้จัดการสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�ง ซึ�งเป็นมัสยิด
แห่งแรกในนครอลัมะดีนะฮ ฺ การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี  รอซูลุลลอฮไฺด้ลงมือ
ก่อสร้างด้วยตนเองพร้อมกบับรรดาสาวก 

2. เรื*องอะซาน (คือสญัญาณเรียกร้องให้เข้าสู่การละหมาด) 

ตั งแต่ลงบัญญัติการละหมาดเมื�อปีที� 10 ในขณะที�รอซูลุลลอฮปฺ
ระกาศศาสนาอยู่ในนครมักกะฮ ฺ จนกระทั�งอพยพมาอยู่ในนครอลัมะดีนะฮฺ
เป็นเวลา 3 ปี ยังไม่มีอะซาน ดังนั น รอซูลุลลอฮ ฺy จึงเรียกประชุมบรรดา
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สาวก หารือว่าจะใช้วิะใดที�จะบอกให้ประชาชนรู้สกึตัวว่า ถึงเวลาที�จะต้อง
ละหมาดแล้ว พร้อมทั งเรียกร้องให้มาร่วมกนัละหมาด ในที�ประชุมมีความ
คิดเหน็ต่าง ๆ กนั บางคนเสนอให้ชักธงขึ นบนที�สงู บ้างเสนอให้จุดไฟขึ น
บนที�สงู ๆ บางคนเสนอให้ตีกลองอย่างพิธขีองพวกยะฮูดี บางคนเสนอให้
ยํ�าระฆังเช่นพวกนัศรอนี และบางคนเสนอให้ป่าวประกาศ แต่รอซูลุลลอฮฺ
ไม่เหน็ด้วยกบัวิธกีารต่าง ๆ เหล่านั น นอกจากข้อเสนอข้อสดุท้าย คือการ
ประกาศ 

เมื�อปัญหาเรื�องวิธกีารเสรจ็ไปแล้ว กเ็หลือปัญหาเรื�องคาํประกาศ
ในที�ประชุมยังตกลงกนัไม่ได้ จึงได้พักการประชุมไว้ก่อน แล้วต่างกแ็ยกย้าย
กนักลับบ้าน 

พอรุ่งเช้าของวันรุ่งขึ น ทา่นอบัดุลลอฮบฺุตรไซด์ ได้มาแจ้งแก่รอซู
ลุลลอฮวฺ่า เมื�อคืนนี  ในขณะที�เขากาํลังตกอยู่ในภาวะครึ�งหลับครึ�งตื�นนั น มี
ชายคนหนึ�งปรากฏตัวอยู่เบื องหน้าเขา แล้วกส็อนถ้อยคาํที�จะใช้ประกาศใน
การเรียกประชาชนเข้าละหมาด พร้อมกบักล่าวถ้อยคาํเหล่านั นให้รอซู
ลุลลอฮฟัฺง ทา่นกบ็อกว่า “เออนี�แหละเป็นความฝันที�เป็นความจริง” แล้ว
ทา่นกส็อนถ้อยคาํเหล่านั นให้แก่ทา่นบิลาล พร้อมกบัแต่งตั งมอบหมายให้
เป็นผู้ทาํหน้าที�อะซานประจาํเวลาละหมาด 

เมื�อทา่นบิลาลได้อะซานขึ นเป็นครั งแรก ทา่นอุมัรบุตรอลัคอ็ฏฏอ๊บ
ได้ยินเข้า กพู็ดว่า “นี�แหละ ฉันกฝ็ันเหน็เช่นเดียวกนันี ” 

ทา่นบิลาลเมื�อได้รับหน้าที�ให้เป็นผู้อะซานประจาํแล้ว กไ็ด้เพิ�มเติม
คาํว่า  

กล่าวซํ าสองครั ง ทุก ๆ การอะซานสาํหรับละหมาดซุบฮ ฺรอซูลุลลอฮ ฺy ก็
เหน็ดีด้วย 
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การอะซานสาํหรับละหมาดNุมุอตั (วันศุกร์) นี มีครั งเดียว ใน
ระหว่างที�คอฏบี (ผู้กล่าวปราศรัย) นั�งพักบนมิมบัร (แทน่ยกพื นสาํหรับ
คอฏบียืนกล่าวคาํปราศรัย) หลังจากให้สลามแล้ว ในสมัยรอซูลุลลอฮแฺละ
สมัยทา่นอบูบัรและทา่นอุมัร ต่อมาถึงสมัยทา่นอุษมาน ทา่นคอลีฟะฮผฺู้นี ได้
เพิ�มอะซานขึ นอกีครั งหนึ�ง เพราะจาํนวนประชาชนเพิ�มมากขึ น (อนันี เป็น
ความคิดเหน็ส่วนตัวของทา่นเอง) 

ส่วนการอะซานในระหว่างที�คอฏบีนั�งพักหลังจากแสดงคุฏบะฮคฺรั ง
แรกแล้ว ได้ทาํขึ นโดย ฮิชามบุตรอบัดุลมาลิก เป็นการกระทาํที�เป็นบิOดอะฮ ฺ
(ไม่มีในอสิลาม) 

3. การต่อตา้นของพวกยะฮูดีในนครมะดีนะฮฺ  

ก่อนที�อสิลามจะอุบัติขึ นมานั น พวกยะฮูดีเป็นผู้บอกเล่าแก่
ประชาชนว่า ในกาลอนาคตจะมีนบีคนสดุท้ายมาประกาศสั�งสอนแก่ชาวโลก 
พร้อมทั งบอกลักษณะของบุคคลที�จะเป็นนบีที�จะมาใหม่ ทั งพวกเขาและ
พวกประชาชนต่างกเ็ฝ้าคอยการมาของบุคคลผู้ยิ�งใหญ่ผู้นี อยู่ด้วยความ
กระหายที�จะได้เหน็ แต่ครั นเมื�อ อัลลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ส่งบุคคล
ผู้นั นมาจริงเข้าแล้ว พวกเขากลับไม่ยอมรับรอง ไม่ยอมเชื�อฟัง ทั งนี ก ็
เพราะว่า ทั งพวกนัศรอนีและพวกยะฮูดี ต่างกค็าดหมายกนัว่าบุคคลผู้ที�จะ
เป็นนบีคนสดุท้าย จักต้องมาจากชนเผ่าบนีอสิรออลี ดังเช่นนบีก่อน ๆ แต่
การที�นบีคนสดุท้ายนี  เกดิมาปรากฏขึ นจากชนชาติอรับ พวกเขาจึงพากนั
อจิฉาริษยา ไม่ยอมรับรองทั ง ๆ ที�เขาเหล่านั นได้ประจักษ์ความจริงแล้วทุก
สิ�งทุกอย่างดังนี  อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้บอกไว้ในพระมหา
คัมภีร์อลักุรอานว่า 
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ความว่า “และได้มาถึงพวกเขา คัมภีร์ที�มาจากอลัลอฮ ฺ เป็นคัมภีร์ที�ยืนยัน
ความจริงต่อสิ�ง (คัมภีร์) ซึ�งมีอยู่ที�พวกเขา และก่อนหน้านี เขา
เหล่านั นได้เคยเปิดเผยเล่าเรื�องราวต่าง ๆ อนัเกี�ยวกบัคัมภีร์ที�
จะมาใหม่นั นให้แก่พวกที�ไม่ยอมเชื�อฟัง แต่ครั นเมื�อเรื�องที�พวก
เขาได้รู้ล่วงหน้านั นได้มาถึงพวกเขาแล้ว พวกเขากลับดื อดึงไม่
ยอมเชื�อ” 

ดังนั น เมื�อรอซูลุลลอฮไฺด้ทราบเรื�องนี เข้า กเ็ชิญบุคคลผู้เป็น
หัวหน้าของพวกนั นมาเจรจา โดยได้ชี แจงให้ฟังว่า “การที�จะคิดต่อต้าน
ทาํลายล้างอิสลามนั น จะไม่ประสบผลสาํเรจ็อย่างแน่นอน เพราะว่าบัดนี 
พวกมุสลิมมีกาํลังเข้มแขง็ยิ�งใหญ่เสียแล้ว พวกเรามีกาํลังเพียงเลก็น้อย ถ้า
ขืนทาํการต่อสู้ กจั็กต้องได้พบกบัความพินาศอย่างไม่ต้องสงสัย พวก
หัวหน้าเหล่านั นกเ็หน็จริงยอมทาํสญัญาสนัติภาพแต่โดยดี โดยจะไม่รุกราน
ต่อกนั” 

ส่วนพวกมุนาฟิก (พวกหน้าไหว้หลังหลอก) นั น ไม่มีใครรู้ได้ว่าคน
ไหนเป็นมุนาฟิก เพราะความกลับกลอกนั นมันหลบซ่อนอยู่ภายในหัวใจ 
ต่อหน้าเขาแสดงตัวเป็นมุสลิมมุอมิฺนอย่างเคร่งครัด แต่ลับหลังพวกนี จะมั�ว
สดุชุมนุมหารือกนัในอนัที�จะทาํลายอิสลามให้พินาศ บุคคลพวกนี มีแทรก
ซึมอยู่ในวงการมุสลิมทั�ว ๆ ไป ได้ก่อเหตุร้ายขึ นในสงัคมมุสลิมอย่าง
มากมาย นับว่าเป็นภัยอนัร้ายแรงของรอซูลุลลอฮอฺกีด้านหนึ�ง 

4. การสูร้บ  

การที� รอซูลุลลอฮ ฺy พร้อมทั งบรรดามุอมิฺนได้ลี ภัยออกจากนคร
มักกะฮจฺนหมดสิ น ทาํให้พวกมุชริกซึ�งมุ่งหวังที�จะทาํลายอสิลามให้หมดสิ น
ไปนั นเดือดดาลยิ�งขึ น เพราะการแก้แค้นของพวกเขาไม่ประสบผลสาํเรจ็ 
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ดังนั น พวกมุชริกในมักกะฮจึฺงได้จัดการรวบรวมผู้คนจัดตั งเป็นกองทพัขึ น 
พร้อมทั งรวบรวมทรัพย์สนิเงินทองข้าวของ เตรียมไว้เป็นเสบียงเพื�อใช้ใน
การต่อสู้กบัรอซูลุลลอฮแฺละชาวเมืองอัลมะดีนะฮ ฺ

ทางฝ่ายนครอลัมะดีนะห์ กไ็ด้จัดการรวบรวมคนจัดตั งเป็นกองทพั
ขึ น เพื�อต่อสู้กบัผู้รุกราน 

การสู้รบในครั งกระโน้นมีสองอย่างคือ 

- การต่อสู้ที�มีรอซูลุลลอฮเฺป็นแม่ทพั ควบคุมกองทพัไปด้วย ต่อไป
จะเรียกว่า “กองทพัใหญ่” 

- และการสู้รบที�รอซูลุลลอฮใฺช้ให้คนอื�นเป็นแม่ทบัควบคุมไป ตัว
ทา่นมิได้ไปด้วยนั น ต่อไปจะเรียกว่า “กองทพันอ้ย” 

กองทพัที�ส่งออกไปปฏบัิติการครั งแรก เป็นกองทพัน้อย โดยการ
นาํของ ท่านฮมัซะฮฺ ในปีที� 1 นี มีการสู้รบกนัหลายครั ง ทั งกองทพัใหญ่และ
กองทพัน้อย 

5. การสูญเสีย  

ในปีนี  รอซูลุลลอฮ ฺy ต้องสญูเสียบุคคลสาํคัญไปอกีหนึ�งคือ ทา่น
อุษมานบุตรมัษอูน นอกจากนั น ฝ่ายมุสลิมได้ยกกองออกไปอกีหลายครั ง 
แต่ไม่มีการสู้รบกนั 
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ปีที*สอง 

ในปีนี มีเรื�องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ อุบัติขึ นดังนี  

1. ฝ่ายมุสลิมีนได้ยกกองทพัย่อย ๆ ออกไปหลายครั ง เพื�อสกดักั น
การรุกรานของฝ่ายมุชริก แต่ไม่มีการต่อสู้กนั เพราะฝ่ายศัตรูได้หลบหนีไป
เสยีก่อน 

2. พวกยะฮูดีไดล้ะเมิดขอ้ตกลง  

พวกยะฮูดีที�ได้ทาํสญัญาสนัติภาพกบัรอซูลุลลอฮวฺ่าจะไม่รุกรานต่อ
กนันั  ต่อมาภายหลังได้ละเมิดข้อตกลง โดยได้จัดการรวบรวมผู้คน 
เพื�อที�จะขัดขวางรุกรานฝ่ายมุสลิมีน รอซูลุลลอฮจึฺงได้เรียกบุคคลชั นหัวหน้า
มาเจรจาชี แจงถึงผลเสียหายที�จะเกดิขึ น ถ้าขืนทาํการรุกรานหรือก่อกวนแต่
บุคคลเหล่านั นกลับแสดงความโอหัง โต้ตอบอย่างหยาบคายรุนแรง ดังนั น
รอซูลุลลอฮจึฺงได้ส่งทหารออกไปล้อมพวกนี ไว้อย่างมั�นคง มิให้มีโอกาส
ติดต่อกบัคนภายนอก และมิให้บุคคลภายนอกเข้าไปติดต่อส่งเสบียงอาหาร
ให้ การปิดล้อมนี ดาํเนินไปเป็นเวลา 15 วัน จนกระทั�งพวกที�ถูกล้อมสิ นฤทธิ? 
เกดิความหวาดกลัวว่าจะอดตายจึงได้วิงวอนต่อรอซูลุลลอฮ ฺ ให้สั�งเลิกการ
ปิดล้อมเสยี ทา่นกย็อมให้อภัยแต่ได้สั�งให้พวกนี ออกไปหาที�อยู่ใหม่ ให้พ้น
เขตพระนครอลั-มะดีนะห์ 

 3. การรบครั(งใหญ่ที*บดัร  

 ก่อนที�จะยกทพัไปเพื�อการรบครั งนี  รอซูลุลลอฮ ฺ ได้เรียกประชุม
บรรดาสาวก เพื�อหารือที�จะทาํส่งครามกบัฝ่ายมุชริกครั งนี  เมื�อทา่นได้แจ้ง
ความเหน็ให้ที�ประชุมทราบแล้วกมี็สาวกคนหนึ�งชื�อ ซะอ ได้กล่าวให้คาํมั�น
แทนพรรคพวกว่า “พวกเราได้ยอมเชื�อถือทา่นทุกอย่างแล้ว ทั งเรากไ็ด้
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ประจักษ์ทุกอย่างแล้วว่า เรื�องราวทั งหลายทั งปวงที�ทา่นนาํมาชี แจ้งสั�งสอน
เรานั น เป็นสจัจะทั งสิ น พวกเราขอยืนยันให้คาํมั�นสญัญากบัทา่นว่า เราจะ
เชื�อฟังและปฏบัิติตามทา่นทุกสิ�งทุกอย่าง แม้จักต้องเอาชีวิตเข้าแลกกต็าม 
เรากล้ายืนยันว่าจะไม่มีใครคนหนั งคนใดในพวกเราที�จะฝ่าฝืนคาํสั�งของ
ทา่น และเราพร้อมแล้วที�จะเผชิญหน้า กบัฝ่ายศัตรูในวันพรุ่งนี ด้วยความ
ยินดีและเตม็ใจที�สดุ” 

ต่อจากนั นกมี็สาวกอกีผู้หนึ�งชื�อ อลั–มิกดา๊ด บุตรอุมัรกล่าว
สนับสนุนว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นศาสนฑตูของอลัลอฮ ฺขอท่านจงดาํเนินงานไป
ตามคาํสั�งของอัลลอฮเฺถิด พวกเราจะอยู่เคียงข้างทา่นเสมอ เราขอสาบาน
ด้วยพระนามแห่งอลัลอฮ ฺ พวกเราจะไม่พูดกบัทา่นเหมือนกบัพวกบนีอสริอ
อลีได้พูดกบัทา่นนบีมูซาว่า “ ทา่นจงไปพร้อมกบัผู้อภิบาลของทา่น แล้วทาํ
การต่อสู่กนัไปตามลาํพังเถิดพวกเราจะนั�งรออยู่ที�นี� พวกเราจะไม่ไปสู้รบกบั
ทา่นด้วยดอก” อลั–มิกดา๊ดพูดต่อไปว่า “ขอทา่นจงไปเถิด พวกเราจะร่วมสู้
รบร่วมเป็นร่วมตายด้วยเสมอ”  

เมื�อสาวกทั งสองให้คาํรับรองอย่างแขง็แรงเช่นนั น รอซูลุลลอฮ ฺy 
กรู้็สกึดีใจมาก จึงได้เคลื�อนทพัจาํนวน 333 คนออกเดินทางไปถึงตาํบลแห่ง
หนึ�ง ซึ�งเป็นตาํบลที�แห้งแล้วไม่มีบ่อนํ าลาํธาร จึงทาํให้เกดิความขลุกขลัก
ขึ นกบับรรดารี พล เพราะไม่มีนํ าดื�มนํ าอาบ แต่ในชั�วระยะเวลาเลก็น้อย 
อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้บันดาลให้ฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงช่วย
ขจัดความยุ่งยากให้หมดสิ นไป 

ข้างฝ่ายอบูซุฟยาน ซึ�งกาํลังคุมกองคาราวานกลับจากประเทศชาม 
(ซีเรีย) เมื�อรู้ข่าวว่าฝ่ายมุสลิมีนได้ยกทพัออกมา กส็ั�งให้คนไปขอกาํลัง
เพิ�มเติมจากฝ่ายของตน กไ็ด้รับกาํลังเพิ�มเติมมาอกีเป็นจาํนวน 950 คน 
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มากกว่าฝ่ายมุสลิมีนตั งสองเทา่ ถึงแม้จะมีกาํลังน้อยกว่า แต่ทุกคนมี
กาํลังใจเข้มแขง็ร่าเริง จึงสามารถกวาดล้างฝ่ายศัตรูได้อย่างง่ายดาย ในเมื�อ
ทั งสองฝ่ายได้เข้าประจัญบานกนั ประกอบกบัฝนตกลงมาอย่างหนัก ทาํให้
พื นที�บริเวณสมรภมิูเฉอะแฉะ เป็นอุปสรรคมิให้ทหารฝ่ายศัตรูเคลื�อนไหว
ได้คล่องแคล่ว ในที�สดุกต้็องแตกพ่ายแพ้ไปอย่างยับเยิน ฝ่ายมุสลิมีนจับ
ข้าศึกเป็นเชลยได้จาํนวนมาก พร้อมทั งสัมภาระอกีมากมาย ในจาํนวน
ทหารที�ถูกฆ่าตายในการรบ มีบุคคลสาํคัญคนหนึ�งซึ�งเป็นศัตรูหมายเลข
หนึ�ง ที�ทาํการต่อต้านขัดขวางรอซูลุลลอฮมฺาตั งแต่เริ�มแรกประกาศศาสนา
อสิลาม เขาผู้นั นคือ อบูญะฮลั 

เหตุการณ์ครั งนี  อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัสไว้ในพระ
มหาคัมภีร์อลักุรอานว่า 

 

 

 

ความว่า “และพระองค์ให้ลงนํ าจากฟ้าบนพวกสเูจ้าชาํระร่างกายให้สะอาด 
และเพื�อให้หมดสิ นไปจากพวกสเูจ้าซึ�งการหลอกลวงของ
ชัยฏอน และเพื�อจะให้ผูกมัดจิตใจของพวกสเูจ้า (และมั�นอยู่ใน
ความอดทน) และเพื�อที�จะให้บรรดาเท้าของพวกสเูจ้าได้มั�นคง 
ทาํให้เกดิความสะดวกในการเคลื�อนไหวในขณะเข้า
ประจัญบาน” 

กล่าวคือการที�กองทพัฝ่ายมุสลิมีนได้ยกไปตั งอยู่ในพื นที�ที�แห้งแล้ง 
ไม่มีนํ า มีแต่ความร้อนระอุ บรรดารี พลกเ็สยีกาํลังใจ ต่างคนทุกข์ร้อนว่า
จะต้องพากนัล้มตายเสียก่อนที�จะได้ทาํการสู้รบกบัฝ่ายศัตรู เป็นโอกาสที�
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มารร้ายเข้าผสมยุยงหลอกหลอนให้ทหารเหล่านั น เพิ�มความกลัวยิ�งขึ น 
รอซูลุลลอฮ ฺy จึงได้วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า ขอให้ฝนตกลงมา พระองค์ก็
ได้ทรงพระกรุณาให้ฝนตามที�ต้องการ ขวัญของทหารที�กาํลังหวั�นไหวอยู่นั น
กก็ลับคืนดีขึ น ต่างกมี็กาํลังใจเข้มแขง็ เพิ�มความมุมานะทวีความคึกคัก
ยิ�งขึ น แต่ฝนที�ตกลงมานั นกลับเป็นผลร้ายแก่ฝ่ายศัตรู เพราะศัตรูอยู่ในที�
ลุ่ม ฝนตกลงมาเลยทกให้พื นที�เป็นโคลนตม ไม่สะดวกในการเคลื�อนไหว
ขณะเข้าประจัญบาน จึงต้องประสบความปราชัยแก่ฝ่ายมุสลิมีน ซึ�งมีกาํลัง
น้อยกว่า 

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

เมื�อได้พักผ่อนกนัพอสมควรแล้ว รอซูลุลลอฮกฺเ็รียกประชุมบรรดา
สาวก เพื�อทาํการหารือในเรื�องที�จะจัดการกบัเชลยศึกที�จับมาได้ ในที�
ประชุมกมี็ผู้เสนอให้สงัหารเชลยศึกเหล่านั นเสียทั งหมด แต่ทา่นอบูบักร
สาวกผู้อาวุโสได้เสนอให้ปลดปล่อยเชลยเหล่านั นไปทั งหมด โดยให้มีค่าไถ่ 
รอซูลุลลอฮ ฺ y เหน็ดีด้วยกบัข้อเสนอของทา่นอบูบักร จึงสั�งให้แจ้งไปยัง
พวกญาติของเชลยเหล่านั น ให้นาํเงินมาไถ่ถอนเอาตัวกลับไป ค่าตัวของ
เชลยที�ยากจนไม่สามารถนาํเงินมาไถ่ได้ ถ้าเป็นบุคคลที�มีความรู้ ก็
มอบหมายให้เป็นอบรมสั�งสอนเดก็ ๆ แทน 

ในจาํนวนเชลยเหล่านั น มีคนหนึ�งชื�อ วะฮับบุตรอะไมร์ พ่อของเขา
เป็นบุคคลที�เกลียดชังรอซูลุลลอฮมฺากที�สดุ เมื�อรู้ว่าลูกเขาถูกจับเป็นเชลย 
เขากไ็ปหาเพื�อนสนิทของเขาคนหนึ�งชื�อ ซอ็ฟวาน คบคิดกนัในการที�จะลอบ
สงัหารรอซูลุลลอฮ ฺ ทั งสองกอ็อกเดินทางไปยังนครอลัมะดีนะฮอฺย่างเงียบ 
ๆ แต่พอเดินทางไปถึงกถู็กทา่นอุมัรจับตัวได้ทั งสองคน แล้วกน็าํตัวคนทั ง
สองมามอบให้รอซูลุลลอฮทฺาํการสอบสวน 
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รอซูลุลลอฮ ฺ y ถามบุคคลทั งสองว่า “ทา่นเดินทางมาครั งนี เพื�อ
ประสงค์อะไร” อุไมร์ตอบว่า “เราไม่มีความประสงค์อะไร นอกจากมาเพื�อ
จัดการเรื�องลูกของเรา” รอซูลุลลอฮกฺบ็อกว่า “ไม่จริง ท่านเดินทางมาครั งนี 
ได้คบคิดกนัจะมาสังหารเราใช่หรือไม่” ทั งสองตกใจหน้าซีดตัวสั�น ยอม
สารภาพแต่โดยดี รอซูลุลลอฮ ฺy จึงหันไปพูดกบับรรดาสาวกที�นั�งอยู่ในที�
นั นว่า “พวกทา่นจงนาํสองคนนี ไปทาํการอบรมสั�งสอนให้เขาสาํนึกถึง
ความผิด แล้วจงอ่านอลักุรอานให้เขาฟัง” 

อุไมร์กป็รารภขึ นว่า “น่าประหลาดใจแท้ ๆ เรื�องนี เราไม่เคยแพร่ง
พรายให้ใครรู้เลย เรารู้กนัแต่เพียงสองคนเทา่นั น เหตุไฉนมุฮัมมัดจึงรู้เรื�อง
นี ได้อย่างละเอยีด” 

บรรดาสิ�งของซึ�งเป็นทรัพย์สินของพวกเชลยที�ฝ่ายมุสลิมีนยึดมาได้
จากการรบครั งนั น เมื�อถึงคราวที�จะแบ่งสนัปันส่วนกนั กเ็กดิการแก่งแย่ง
กนัขึ น ถึงขั นโต้เถียงชุลมุนวุ่นวาย จวนจะเกดิเรื�องไม่งามขึ นแล้ว อัลลอฮ ฺ
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้ทรงกรุณาระงับเรื�องนี  โดยได้ประทานโองการ
ของพระองค์ลงมาว่า 

 

 

ความว่า “พวกเขาจะถามสเูจ้าถึงเรื�องทรัพย์เชลย สเูจ้าจงบอกกบัเขา
เหล่านั นเถิดว่า เรื�องทรัพย์เชลยนั นเป็นหน้าที�ของอัลลอฮแฺละรอ
ซูล เจ้าทั งหลายจงเกรงกลัวอลัลอฮ ฺ และจงปรับปรุงแก้ไข
สถานการณ์ระหว่างสเูจ้าให้กลับคืนดี และสเูจ้าทั งหลายจงเชื�อฟัง
และปฏบัิติตามคาํสั�งของอัลลอฮแฺละรอซูล หากสเูจ้าเป็นมุอมิฺน 
(ผู้ศรัทธา)” 



 75 

ทนัใดการโต้แย้งซึ�งทาํทา่ว่าจะก่อให้เกดิความแตกร้าวขึ น กส็งบลง
ทนัท ี เขาเหล่านั นยินยอมให้รอซูลุลลอฮเฺป็นผู้ทาํการจัดสรรแบ่งปันตาม
ความเหน็ชอบของทา่น 

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

5. บญัญติัใหถ้อืศีลอด อัลลอฮไฺด้ทรงบัญญัติให้บรรดามุสลิมทาํ
การถือศิลอดเดือนรอมฎอน (เดือน 9) บัญญัตินี ได้มีบัญชาลงมาในเดือน
ชะอบาน (เดือน 8) 

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

7. ซะกาตุล้มาล ในปีนี อลัลอฮได้บัญญัติให้มุสลิมที�มีฐานะดีบริจาค
ทรัพย์สมบัติ และกสกิรบริจาคพืชผลบางประเภทให้แก่พี�น้องที�อยากจน
และแก่บุคคลบางประเภท 

8. ละหมาดอีดทั(งสอง ในปีนี อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรง
สั�ง (ไม่บังคับ) ให้บรรดามุสลิมละหมาดอดิี ลฟิตริ? ในวันที� 1 เดือนเชาวาล 
(เดือนที� 10) และละหมาดอีดิ ลอฎัฮาในวันที� 10 เดือน ซุลฮิจยะห์ (เดือนที� 
12) 

 9. ท่านรุก็อยยะห ์ในปีนี ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy ต้องเสียบุตรสาวที�รัก
ไปอกีคนหนึ�งคือ รุกอ็ยยะห์ 
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ปีที*สาม 

1. ศึกค็อฏฟาน  

ชาวอรับเผ่าบนูซะละบะ๊ห์กบับนูมุฮาริบ ได้ยกกองทพั โดยการนาํ
ของดุอ๊ซู้ร มุ่งสู่นครอลัมะดีนะห์ เพื�อที�จะทาํลายล้ายฝ่ายมุสลิมีน เมื�อรอซู
ลุลลอฮ ฺy ทราบข่าว กไ็ด้จัดแจงยกกองทพัออกไปเพื�อสกดักั นการรุกราน
ของศัตรู แต่ไม่ทนัที�กองทพัทั งสองจะพบกนั เพราะทางฝ่ายศัตรูผู้รุกรานรู้
ว่าฝ่ายมุสลิมีนยกกองทพัออกมากรี็บล่าทพัหนีกลับไปเสียก่อน 

ในขณะที�กองทพัมุสลิมีน กาํลังหยุดพักอยู่ ณ ที�แห่งหนึ�งนั น รอซู
ลุลลอฮ ฺ y ได้ปลีกตัวออกจากกองทพัไปพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ ถอดเสื อที�
เปียกนํ าฝนออกผึ�งไว้กบัต้นไม้ ขณะกาํลังนอนหลับสบายอยู่แต่ลาํพังคน
เดียวนั น ดุอ๊ซู้รผู้นาํทพัฝ่ายศัตรูหลบซ่อนตัวอยู่ ณ ที�ใดไม่มีใครรู้ เขาย่อง
เข้ามาพบรอซูลุลลอฮ ฺy กาํลังหลับสนิทอยู่เช่นนั นกดี็ใจ เขาค่อย ๆ ย่อง
เข้าไป มือขวากาํด้ามดาบแน่นเพื�อทจีะสงัหารเสยีให้ดับคามือ พอเข้าไป
ประชิดตัวแล้วเขากร้็องตะคอกออกไปว่า "เอ้า ! มุฮัมมัด ลุกขึ นเรว็ แล้วจง
บอกมาซิว่า ใครจะปกป้องท่านให้พ้นจากนํ ามือเรา ?" รอซูลุลลอฮ ฺy กผุ็ด
ลุกขึ นยืนพร้อมกบัร้องตะโกนตอบไปด้วยเสียงอนัดังว่า "อลัลอฮ"ฺ  

ทนัใดนั น ดุอ๊ซู้รตกใจดาบหลุดจากมือยืนงง รอซูลุลลอฮ ฺy เหน็
เช่นนั นกเ็ผ่นเข้าคว้าดาบของผู้รุกรานมาถอืไว้ พร้อมกบัร้องถามไปว่า "เอา
ล่ะ ดุอ๊ซู้ร ทนีี ทา่นลองบอกมาซิว่า ใครจะคุ้มครองทา่นให้พ้นจากคมดาบ
เล่มนี " ดุอ๊ซู้รกต็อบอย่างจนมุมว่า "ไม่มีใครที�จะป้องกนัเรา" แล้วรอซูลุลลอ
ฮกฺใ็ห้อภัยกบัดุอ๊ซู้ร ซึ�งทาํให้เขาตื นตันใจในนํ าใจอนัเปี� ยมไปด้วยความ
เยือกเยน็ ความเมตตากรุณา เขาโดดเข้าจับมือขอเข้ารับนับถืออสิลาม
ในทนัท ี จิตใจของเขาที�เคยเป็นศัตรูกบัรอซูลุลลอฮ ฺ บัดนี  อลัลอฮ ฺ ซุบฮา
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นะฮูวะตะอาลา ได้เปลี�ยนแปลงให้เป็นความรักใคร่เคารพนับถือ เขาเคย
รวบรวมสมัครพรรคพวกเพื�อที�จะทาํลายล้างรอซูลุลลอฮ ฺ บัดนี เขาได้
เรียกร้องชักชวนพรรคพวกให้เข้ามาหารอซูลุลลอฮ ฺ จงรักภักดี เชื�อฟังและ
ช่วยเหลือให้ความสนับสนุนแก่รอซูลุลลอฮทฺุกประการ 

2. สงครามอุฮุด  

ในการรบที�ตาํบลบัดรนั น รี พลทางฝ่ายผู้รุกรานได้เสยีชีวิตและ
บาดเจบ็ ตลอดจนถูกจับเป็นเชลยเป็นจาํนวนมาก กองทพัของพวกเขาต้อง
ประสบกบัการปราชัยอย่างยับเยิน เป็นเหตุทาํให้พวกมุชริกนีเดือดดาลและ
แค้นเคืองเป็นอย่างยิ�ง ดังนั น เพื�อที�จะล้างแค้น พวกมุชริกนีร่วมกบัชาวอ
รับพวกอื�น ได้เคลื�อนกองทพัที�ใหญ่ยิ�งที�สุดในสมัยนั น ซึ�งมีกาํลังพลถึงสาม
พันคนมุ่งหน้าสู่นครอลัมะดีนะห์ เพื�อทาํลายล้างฝ่ายมุสลิมให้หมดสิ น เมื�อ
รอซูลุลลอฮทฺราบข่าวกเ็รียกระดมพล ในที�สดุรวบรวมคนได้เพียงพันคน
เศษ รีบเคลื�อนทพัออกไปรับศึกทนัท ี

ในระหว่างที�กองทพัเดินทางนั น พวกมุนาฟิก (พวกหน้าไหว้หลัง
หลอก) จาํนวน 300 คน ซึ�งมี   อบัดุลลอฮ ฺ บุตรอุมัยย์ เป็นหัวหน้า พากนั
ปลีกตัวออกจากกองทพั เดินทางกลับเข้าเมือง คงเหลือทหารเพียง 700 คน 
ซึ�งต่างกบักาํลังฝ่ายศัตรูอย่างมากมาย ในการนี มีบางคนเสนอต่อรอซูลุลลอ
ฮใฺห้จับบุคคลทั ง 300 คน ที�หลบหนีออกจากกองทพัฆ่าเสยีให้หมด แต่อกี
พวกไม่เหน็ด้วยกบัข้อเสนอนั น เหน็ว่าควรปล่อยไปตามเรื�อง 

อนันี เป็นระบบการบ่อนทาํลายของพวกมุนาฟิกอกีอย่างหนึ�ง โดย
การกระทาํเช่นนี เป็นการเปิดหน้ากากให้รู้แจ้งชัดกนัว่าใครเป็นมุนาฟิก 

ครั นแล้วรอซูลุลลอฮ ฺ กไ็ด้นาํทหารเพียง 700 คนเดินทางต่อไป
จนถึงเขาอุฮุด สั�งให้ตั งรับอยู่ ณ ที�นั น โดยจัดให้ทหารที�แม่นธนูจาํนวน 50 
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คน ยึดภเูขาอุฮุดเป็นที�มั�น โดยกาํชับสั�งอย่างแขง็แรงว่า "ไม่ให้เคลื�อนย้าย
หรือละทิ งที�มั�นแห่งนี อย่างเดด็ขาด ไม่ว่าฝ่ายเราจะได้เปรียบหรือ
เสยีเปรียบ" 

ครั นแล้วนาทแีห่งความอลหม่านกม็าถึง กองทพัทั งสองฝ่ายซึ�งมี
กาํลังต่างกนัอย่างลิบลับ เข้าประจัญบานกนัอย่างดุเดือด ฝ่ายมุสลิมีนถึงจะ
มีกาํลังน้อยกว่า แต่มีกลังใจเข้มแขง็ฮึกหาญ เข้าตะลุยศัตรูอย่างไม่คิดชีวิต 
ทาํการรบแบบสู้ตาย ทุกคนยอมสละชีวิตเพื�องานของพระผู้เป็นเจ้า การสู้
รบดาํเนินไปอย่างดุเดือด ทาํความเสียหายแก่ฝ่ายศัตรูอย่างหนัก ทหารฝ่าย
ศัตรูถูกฆ่าฟันล้มตายและบาดเจบ็เป็นจาํนวนมาก ทหารที�เหลืออยู่อกี
จาํนวนมากเริ�มขวัญเสยี แตกกระจัดกระจายระสํ�าระสายคุมกนัไม่ติด การ
รบขาดระเบียบวินัย ชัยชนะขั นเดด็ขาดเกอืบจะเป็นของฝ่ายมุสลิมีน ซึ�งมี
กาํลังน้อยกว่าอยู่รอมร่อแล้ว ถ้าหากว่าเหล่าทหารแม่นธนูไม่ขัดคาํสั�งขอ
รอซูลุลลอฮ ฺ 

คือเรื�องมีอยู่ว่า เนื�องจากทหารฝ่ายศัตรูได้ถูกฆ่าตายและบาดเจบ็
เป็นจาํนวนมากมาย ได้ทิ งอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนเครื�องใช้ไม้สอยไว้
มากมาย ฝ่ายพวกทหารแม่นธนูที�รอซูลุลลอฮไฺด้สั�งกาํชับไว้อย่างเดด็ขาดให้
ยึดภเูขานั นไว้ให้มั�น ไม่ให้ละทิ งที�มั�นแห่งนั นเดด็ขาด แม้จะพ่ายแพ้หรือ
ชนะจนกว่าการสู้รบจะสิ นสดุลง แต่ทหารพวกนั นลืมคาํสั�งของรอซูลุลลอฮ ฺ
เมื�อเหน็ว่าตนได้เปรียบฝ่ายข้าศึกแล้ว ประกอบกบัได้พบว่า เครื�องใช้ไม้
สอยตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ที�ข้าศึกได้ทิ งไว้อย่างเกลื�อนกลาดมากมาย
เป็นสิ�งเย้ายวน ก่อให้เกิดความโลภความอยากขึ นในจิตสาํนึกของพลธนู
เหล่านั น ทาํให้ลืมคาํสั�งของรอซูลุลลอฮ ฺ ลืมจนกระทั�งตนอยู่ในระยะพันตู
กบัข้าศึก ต่างพากนัทิ งที�มั�นทิ งหน้าที� โดดเข้ารวบรวมเกบ็สมัภาระเหล่านั น 
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ด้วยความตะกรุมตะกรามอย่างเพลิดเพลิน แม้ผู้เป็นหัวหน้าจะตักเตือน
ทดัทานอย่างกไ็ม่มีใครเชื�อฟัง เหลือทหารที�ยึดที�มั�นอยู่เพียงเลก็น้อย 

ในขณะเดียวกนันั น เมื�อ คอลิด บุตรวะลีด ได้เหน็ภเูขาลูกนั นอนั
เป็นเสมือนปราการที�ช่วยให้ฝ่าย มุสลิมีนอยู่ในฐานะได้เปรียบฝ่ายตน ว่าง
เปล่าลง เขากรี็บคุมทหารจาํนวนหนึ�งเข้าโอบตีรุกไล่ฆ่าฟันพลธนูที�ละทิ งที�
มั�นเหล่านั นล้มตายหมดสิ น 

เมื�อทางฝ่ายมุสลิมีนต้องเสยีที�มั�นอนัสาํคัญยิ�งไปเช่นนั น แสงแห่ง
ชัยชนะซึ�งกาํลังฉายราํไรอยู่แล้วกดั็บวูบลง ทหารฝ่ายข้าศึกผนึกกาํลังกนั
เป็นกลุ่มก้อน เข้าบุกตะลุยบดขยี ฝ่ายมุสลิมีน ซึ�งมีกาํลังน้อยกว่าอย่างไม่
ปรานีปราศรัย ทางฝ่ายมุสลิมีนได้เหน็การณ์กลับกลายเป็นเช่นนั น กเ็สยี
ขวัญพากนัแตกกระจัดกระจายคุมกนัไม่ติด เป็นเหตุให้ศัตรูรุกไล่ฆ่าฟันได้
อย่างสะดวก ในทนัใดนั นพวกข้าศึกกร้็องตะโกนขึ นว่า "มุฮัมมัดถูกฆ่าแล้ว" 
มุสลิมีนบางคนได้ยินเสยีงตะโกนบอกเช่นนั น กพู็ดขึ นว่า "เมื�อมุฮัมมัดได้
ถูกฆ่าตายเสียแล้วเช่นนี  เราจะมาสู้รบกนัต่อไปเพื�ออะไร พวกเราจงพากนั
หนีเอาตัวรอดไปเถิด" ส่วนพวกที�เหลืออยู่กร้็องตะโกนบอกกบัพรรคพวก
ของตนว่า "ถึงแม้มุฮัมมัดจะถูกฆ่าจริง พวกเรากจ็งต่อสู้ป้องกนัศาสนาของ
เราต่อไปเถิด" 

พวกที�หนีเอาตัวรอดเหล่านั น เมื�อได้เดินทางมาถึงกไ็ม่กล้าที�จะเดิน
ทางเข้าไปในเมืองเพราะรู้สกึกระดากอายกบัพรรคพวก จึงนอนรอ
จนกระทั�งทหารฝ่ายที�ยืนหยัดต่อสู้กลับมาถึงแล้ว จึงได้สมทบเดินทางเข้าไป
ด้วย 

ฝ่ายรอซูลุลลอฮกฺบับรรดาสาวก เมื�อเหล่าทหารส่วนหนึ�งได้แยกตัว
กลับไปแล้ว กพ็ยายามยึนหยัดต่อสู้กบัข้าศึกต่อไป สู้ไปหนีไป จนกระทั�งทุก
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คนได้รับบาดเจบ็อย่างมากไปตาม ๆ กนั โดยเฉพาะรอซูลุลลอฮ ฺ ได้รับ
บาดเจบ็ค่อนข้างหนัก ฟันหักหลายซี� หน้าแตก ตกหลุมจนเข่าทั งสองแตก 
ร่างกายเตม็ไปด้วยบาดแผลโลหิตไหลโทรม 

ในที�สดุเมื�อฝ่ายข้าศึกรุกไล่ประชิดตัวเข้ามา มีหัวหน้าฝ่ายข้าศึกคน
หนึ�งชื�อ อุบัย บุตรคอ็ลฟ์ โดดเข้ามาถึงตัวรอซูลุลลอฮเฺงื อดาบขึ นสดุแขน 
เพื�อที�จะฆ่ารอซูลุลลอฮ ฺ แต่ทา่นไวกว่า หยิบดาบได้กฟ็าดลงไปบนร่างของ
ศัตรูผู้นั นจนถึงแก่ความตาย ซึ�งเป็นบุคคลที�รอซูลุลลอฮไฺด้สงัหารด้วยมือ
ของทา่นเองเพียงคนเดียว นอกจากผู้นี ทา่นไม่เคยฆ่าใครเลย 

การสู้รบครั งนี นับเป็นการสู้รบที�ยิ�งใหญ่ที�สดุในประวัตุศาสตร์ของ
การเผยแผ่อสิลาม ฝ่ายมุสลิมีนได้ประสบกบัความปราชัย ความเสียหาย
อย่างยับเยิน ทหารที�ถูกฆ่าในสนามรบเกอืบร้อยคน นอกจากนั นกไ็ด้รับ
บาดเจบ็เกอืบไม่รอดชีวิตไปตาม ๆ กนั โดยเฉพาะอย่างยิ�งทา่นฮัมซะห์ลุง
ของรอซูลุลลอฮตฺายในสนามรบ ถูกฆ่าศึกตัดร่างออกเป็นชิ น ๆ หญิงคน
หนึ�งแหวะท้องลากเอาตับออกมาเพื�อจะกนิ นับเป็นการกระทาํที�ทารุณ
โหดร้ายที�สดุ 

ครั งเมื�อกลับเข้าเมือง กถู็กฝ่ายที�เป็นศัตรูพูดจาถากถางเยาะเย้ยกนั
เป็นการใหญ่ ดังอัลลอฮไฺด้บอกไว้ว่า พวกมุชริกได้กล่าวเป็นเชิงสมนํ าหน้า
ว่า  

 

ความว่า "หากพวกนั นอยู่กับพวกเรา (ไม่ไปเป็นมุสลิม) พวกเขากจ็ะไม่ตาย
และไม่ได้ถูกฆ่า" 

เหตุการณ์ครั งนี  รอซูลุลลอฮมีฺความรู้สกึโศกเสยีใจมาก ยิ�งกว่า
เหตุร้ายต่าง ๆ ที�ได้ผ่านมา ทา่นได้สั�งให้ฝังศพทหารมุสลิมทั งเครื�องสนาม 
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บทเรียนที*ไดจ้ากเหตุการณค์รั(งนี(  

ก. ถึงแม้จาํนวนคนจะน้อย ถ้าแต่ละคนมีจิตใจเข้มแขง็ มีอีมาน
มั�นคง ปฏบัิติการเพื�อที�จะเทดิทูนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า กย่็อมสามารถที�
จะเอาชนะข้าศึกจาํนวนมากซึ�งเป็นฝ่ายอธรรมได้ 

ข. การฝ่าฝืนคาํสั�งของรอซูลุลลอฮ ฺ ย่อมนาํความพินาศมาสู้ได้ดัง
ปรากฏในเรื�องนี  ดังนั นเรามุสลิมมุอมิฺนทุกคนควรจดจาํใส่ใจไว้ให้แม่นยาํ 
ถ้าเราฝ่าฝืนคาํสั�งของทา่นในเรื�องศาสนกจิ โดยถือเอาความเหน็ของบุคคล
หรือถือเอาความคิดเหน็ของเราว่าดีกว่าถูกต้องกว่าเหนือว่า กจ็ะต้องพบกบั
ความพินาศ ไม่ในดุนยา (โลกนี ) กใ็นอาคิเราะห์ (โลกหน้า) อย่างไม่ต้อง
สงสยั 

ค. มุซีบะห์ (เหตุร้าย) ที�อุบัติขึ นจากการกระทาํของคนส่วนน้อย 
ย่อมลามไปถึงคนส่วนใหญ่ด้วย 

ง. การสงครามตลอดจนการต่อสู้นั น กต้็องมีชนะมีแพ้
ผลัดเปลี�ยนกนัไป 

จ. ทหารที�ตายในที�รบให้ฝังทั งเครื�องสนามโดยมิต้องอาบนํ าหรือ
กะฝั�น (ห่อผ้า) 

ฉ. ทหารที�ตายในสนามรบเรียกว่า "ชะฮีด" (ผู้ถูกรับรอง) มีเกยีรติ
พิเศษในวันกยิามะห์ 

3. หา้มดื*มสุรา  

ในปีที� 3 ได้บัญญัติห้ามดื�มสุราอย่างเดด็ขาด 
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ปีที*สี* 

ในปีที�สี�นี  มีเหตุการณ์อนัเกอืบจะเกดิการสู้รบกนัขึ นหลายครั ง 

1. การลอบฆ่าท่านร่อซูล yyyy ประชากรชาวเมืองนัจด์ เผ่าบนูซะอ
ละบะ๊ห์กบัเผ่าบนูมุฮาริบ ได้ยกกาํลังลอบเดินทางมุ่งเข้าสูน่ครอลัมะดีนะห์ 
เพื�อจะสงัหารรอซูลุลลอฮ ฺ เมื�อได้ทราบข่าวนี ทา่นกไ็ด้ยกทพัออกไปสกดักั น
การรุกราน แต่ฝ่ายศัตรูกลับใจไม่คิดสู้ ถอยทพักลับไปเสยีก่อนที�จะได้
ปะทะกนั 

2. การละหมาดในขณะที*เขา้ประจญับาน ในปีที�สี�นี ทา่นญิบรีล
ได้มาอธบิายวิธีละหมาดในขณะที�กาํลังรบ และได้สอนวิธตีะยัมมุม (พิธี
ชาํระร่างกายก่อนเข้าละหมาดด้วยอย่างอื�น เมื�อไม่มีนํ า) 

3. การทําลายขอ้ตกลงของพวกยะฮูดี พวกยะฮูดีเผ่าบนูนะดีร ซึ�ง
เป็นชาวเมืองอลัมะดีนะห์อกีเผ่าหนึ�ง ที�ได้เคยทาํสญัญาสนัติภาพไว้กบัฝ่าย
มุสลิมีน ในอนัที�จะไม่ทาํการขัดขวางและไม่รุกรานกนั วันหนึ�งรอซูลุลลอฮฺ
พร้อมกบัสาวกบางทา่น ได้ออกเดินทางไปยังหมู่บ้านของบุคคลเผ่านี  ใน
ระหว่างทางมีคนส่งข่าวมาว่า "ยะฮูดีพวกนี กาํลังคิดการร้าย คือได้
เตรียมการที�จะสังหารรอซูลุลลอฮ ฺ ในเมื�อได้เดินทางไปถึงยังหมู่บ้านของ
พวกเขา" เมื�อได้ทราบข่าวเช่นนั นจึงพากนักลับ 

พอกลับมาถึงที�พัก รอซูลุลลอฮกฺไ็ด้ส่งทหารกองหนึ�งไปยังยะฮูดี
พวกนี  บังคับให้พวกเขาอพยพออกไปอยู่เสียที�อื�นนอกเขตนครอลัมะดีนะห์ 
เพราะเหตุที�พวกเขาได้คิดร้ายต่อรอซูลุลลอฮ ฺ ซึ�งเป็นการละเมิดข้อตกลงที�
ได้ทาํกนัไว้ ตอนแรกพวกเขากยิ็นยอมที�จะออกไปตามคาํสั�งนั น แต่ต่อมา
พวกเขากลับใจไม่ยอมออก ทั งนี เป็นเพราะพวกมุนาฟิกซึ�งเป็นสหายของ
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พวกเขาได้ส่งคนไปแจ้งกบัพวกนั นว่า "อย่ายอมออกตามคาํสั�งนั นเป็นอนั
ขาด ถ้ามีอะไรเกดิขึ นพวกเราพร้อมที�จะให้ความช่วยเหลืออย่างสดุกาํลัง" 
ยะฮูดีเหล่านั นจึงไม่ยอมออกไป" 

 เมื�อขัดขืนเช่นนั น รอซูลุลลอฮจึฺงสั�งให้ทหารทาํการปิดล้อมหมู่บ้าน
นั นไว้ทั งหมด ฝ่ายสหายผู้กลับกลอกที�รับรองว่าจะให้ความช่วยเหลือ
ดังกล่าวกพ็ากนัหลบหน้าหมด พวกที�ถูกปิดล้อมยิ�งนานวันเข้ากยิ็�ง
เดือดร้อนมากขึ น เพราะธุรกจิการงานทุกอย่างต้องหยุดชะงักลงสิ น ติดต่อ
กบัคนภายนอกไม่ได้ ในที�สุดพวกเหล่านั นกย็อมปฏบัิติตามคาํบังคับนั นแต่
โดยดี โดยพากนัเดินทางออกจากนครอลัมะดีนะห์ไปจนหมดสิ น 

อลักุรอานได้กล่าวถึงพฤติกรรมของคนพวกนี ไว้ในอายะห์ที� 11 ซู
เราะห์ที� 59 ซึ�งมีความหมายว่า 

“หากพวกทา่นถูกขับไล่ออกจากบ้าน พวกเรากจ็ะยอมสละออกจาก
บ้านไปกบัพวกทา่นด้วย และในเรื�องของพวกทา่นแล้ว เราจะไม่ยอมเชื�อฟัง
คนหนึ�งคนใดตลอดไป และหากว่าพวกทา่นถูกทาํร้าย พวกเรากพ็ร้อมที�จะ
ช่วยเหลือพวกทา่น (แต่อลัลอฮไฺด้บอกต่อไปว่า) และอลัลอฮทฺรงตระหนักดี
ว่าเขาเหล่านั น (พวกมุนาฟิก) เป็นพวกที�พูดเทจ็ หากพวกยะฮูดีถูกขับไล่ 
พวกเขาจะไม่ยอมทิ งบ้านติดตามไปด้วย และหากพวกเขา (ยะฮูด) ถูกทาํ
ร้าย พวกเขากจ็ะไม่ช่วยเหลืออย่างไร หากพวกเขา (มุนาฟิก) จาํใจต้องช่วย
พวกเขา (ยะฮูด) พวกเขากจ็ะหันหลังให้ (อย่างคนขลาดตาขาว) แล้วในที�สดุ
เขาเหล่านั น (ยะฮูด) กจ็ะไม่มีใครช่วยเหลือ” 
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ปีที*หา้ 

ในปีนี มีเหตุการณ์ที�สาํคัญเกดิขึ นหลายอย่าง อาทเิช่น 

1. การสูร้บกบัชนเผ่าบนีมุสฏอลิก  

แม้ศาสนาอสิลามจะได้ขยายตัววออกไปกว้างขวางและมีผู้เลื�อมใส
อย่างมากมายแล้วกต็าม กยั็งมีบุคคลอกีเป็นจาํนวนมากที�ความเคียดแค้น
ชิงชังและอจิฉาริษยา อย่างเช่นเผ่าบนีมุสฏอลิกเป็นต้น ได้พยายามรวบรวม
สมัครพรรคพวก พร้อมทั งจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ตั งเป็นกองทพัขึ นแล้วก็
ยกมาเพื�อมุ่งที�จะบดขยี พวกมุสลิม เมื�อรอซูลุลลอฮไฺด้ทราบกไ็ด้ยาตรา
กองทพัออกไปต่อต้าน กองทั งสองฝ่ายได้เข้าปะทะกนั แต่การสู้รบดาํเนิน
ไปไม่นานนักข้าศึกกป็ราชัย ฝ่ายมุสลิมได้ล้อมจับข้าศึกไว้ได้หมด ทั งผู้ชาย
และผู้หญิง 

ในจาํนวนข้าศึกที�ตกเป็นเชลยนั น ได้มีศัตรูผู้หนึ�งชื�อมัรเราะห์ เป็น
บุตรของประมุขแห่งกองทพัข้าศึก รอซูลุลลอฮไฺด้ทาํการสมรสกบัหญิงผู้นี  
ซึ�งทาํให้บิดาของหญิงผู้นั นรวมทั งพรรคพวกได้กลายเป็นญาติของรอซู
ลุลลอฮไฺป บรรดาสาวกจึงปล่อยพวกข้าศึกที�จับมาได้ให้พ้นจากสภาพการ
เป็นเชลย พร้อมทั งคืนสิ�งของต่าง ๆ ให้ไปหมด 

เมื�อชนเผ่าบนีมุสฏอลิกได้รับการต้อนรับจากรอซูลุลลอฮกฺบัพรรค
พวกฉันทมิ์ตรเช่นนั น จิตใจที�เคยเกลียดชังกก็ลับกลายเป็นความรัก ความ
ชื�นชมยินดี ทุกคนจึงเข้ารับนับถืออสิลามทั งหมด 

ในการสู้รบครั งนี  ทา่นอาอชีะห์ได้ร่วมไปกบักองทพัด้วย ทาํหน้าที�
นางพยาบาลทหารที�ได้รับบาดเจ้บ ในขณะที�กองทพักาํลังเดินทางกลับนั น 
ทา่นรู้สกึว่าสร้อยคอของทา่นได้หล่นหายไป จึงได้หวนกลับไปหา สร้อย ใน
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ที�สดุกพ็บ แต่รู้สกึเหนื�อยอ่อนเพลีย ไม่สามารถจะเดินทางไปสมทบกบั
กองทพัที�เดินทางล่วงหน้าไปก่อนได้ จึงล้มตัวลงนอนหลับไป ใน
ขณะเดียวกนันั น มีทหารผู้หนึ�งชื�อ ศ็อฟวาน บุตรอลัมุอฏัฏอ๊ล ได้ปลีกตัว
ออกจากกองทพั ขี�อูฐเที�ยวหาสิ�งของที�หล่นหายเช่นเดียวกนั บังเอญิเขา
ได้มาพบทา่นอาอชีะห์นอนอยู่จึงหยุดอูฐ แล้วเชิญให้ทา่นขึ นบนหลังอูฐ ตัว
เขาเองจูงอูฐเดินไปจนทนักองทพัที�ล่วงหน้าไปก่อน เมื�อกลับมาถึงบ้าน 
ทา่นอาอชีะห์กล้็มป่วยลง ข้างฝ่าย อบัดุลลอฮฺ บุตรอุบยัย ์หัวหน้าพวกมุนา
ฟิก เมื�อได้รู้เรื�องนี เข้ากรู้็สกึดีใจ เหน็เป็นโอกาสเหมาะในอนัที�จะก่อความ
ยุ่งยากให้เกิดขึ นแก่ร่อซูลy จึงได้เสกสรรปั นเรื�องขึ นให้ร้ายทา่นอาอชีะห์
ว่า ทาํมิดีมิร้ายกบัศอ๊ฟวาน เขาพยายามแพร่ข่าวนี ให้กระจายกว้างขวาง
ออกไปจนกระทั�งทา่นร่อซูล y เกดิความสงสัย เชื�อครึ�งไม่เชื�อครึ�ง ส่วน
ทา่นอาอชีะห์มัวแต่นอนป่วยอยู่มิได้รู้เรื�องข่าวร้ายนี เลย เพิ�งมารู้เอาตอน
หลังอาการป่วยกยิ็�งทรุดหนักลง เพราะความเสยีใจในข่าวร้ายนั น เดือนหนึ�ง
ผ่านไปอาการป่วยกยั็งไม่ดีขึ น จึงได้ขออนุญาตต่อทา่นรอซูล y ไปพัก
รักษาตัวอยู่ที�บ้านบิดา ทา่นรอซูล y กไ็ด้อนุญาต 

 นับตั งแต่มีข่าวอนัชั�วร้ายแพร่กระจายออกมาทา่นรอซูล y ไม่มี
ความสขุสบายเลย รู้สกึกลัดกลุ้มกระวนกระวายใจเป็นกาํลัง นึกคิดไปต่าง 
ๆ นานา ตลอดระยะเวลาที�ทา่นอาอชีะห์นอนป่วยอยู่กไ็ม่ค่อยได้เข้าไปดูแล
รักษาพยาบาล นาน ๆ จะเข้าไปถามอาการสกัครั งว่าเป็นอย่างไรบ้าง ? แต่
เมื�อทา่นอาอชีะห์ได้ออกจากบ้านไปรักษาตัวอยู่ที�บ้านบิดาแล้ว ทา่นจึงได้
เรียกสาวใช้มาสอบถามถึงเรื�องที�เขาลือกนันั น สาวใช้ผู้นั นกบ็อกว่าข่าวนั น
เป็นเทจ็ รับรองและยืนยันในความบริสทุธิ?ของนายสาวอย่างแขง็แรง 
ต่อจากนั นทา่นกไ็ด้ไปพบภริยาถามถึงเรื�องที�เขาลือกนัพร้อมพูดว่า ถ้าเป็น
จริงตามข่าวลือนั น กใ็ห้วิงวอนขอประทานอภัยจากอลัลอฮเฺสยีและกลับตัว
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เสยี ทา่นอาอชีะห์ได้แต่ร้องไห้ไม่สามารถที�จะชี แจงอย่างไรได้ ภายในหัวอก
มันเตม็ไปด้วยความเศร้าโศกเสยีใจ ทา่นรอซูล y เพียรไปพบถามไถ่อยู่
หลายครั ง จนกระทั�ง อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงรับรองความ
บริสทุธิ?ของทา่นอาอชีะห์โดยโองการที�ว่า 

 

 

 

ความว่า “แท้จริงพวกที�นาํเอาความเทจ็มาเสกสรรปั นขึ น (เพื�อที�จะทาํลาย
เกยีรติของทา่นอาอชีะห์) นั นเป็นชนกลุ่มน้อยในพวกสเูจ้า สเูจ้า
ทั งหลายอย่าเข้าใจว่าความเทจ็ (ที�พวกนั นเสกสรรขึ นนั น) เป็น
ผลร้ายแก่สเูจ้า หากแต่มันกลับเป็นผลดีแก่พวกสเูจ้าทั งหลาย 
สาํหรับทุกคนจากพวกเขา (พวกอนัธพาล) มีส่วนที�จะได้รับ 
(ตามโทสานุโทษ) และผู้ที�ครองความเป็นใหญ่ (ผู้เป็นหัวโจกใน
เหล่าอนัธพาล) ในพวกนั นสาํหรับเขามีทณัฑกรรมอย่างยิ�งใหญ่ 
(คอยอยู่แล้ว)” 

 เมื�ออลัลอฮ ฺ ซุบนะฮูวะตะอาลา ได้ทรงกรุณาประทานโองการลงมา
เพื�อรับรองความบริสทุธิ?ของทา่นอาอชีะห์เช่นนั น ความโศกเศร้ากลัดกลุ้มก็
หายไป ความปลื มปิติอุบัติขึ นมา ทา่นรอซูล y จึงได้นาํข่าวดีนี ไปบอกกบั
ภริยาที�รักของทา่น เมื�อได้รับข่าวดีจากทา่นรอซูล y ความเศร้าสลดความ
เสยีใจอย่างสดุซึ�งที�ได้บีบเค้นนํ าตาออกมาเสยีมากต่อมากจนไม่มีจะออก
ต่อไปอกี เพราะการร้องไห้ครํ�าครวญมาตลอดระยะเวลา ทั งกลางวัน
กลางคืนแทบว่าชีวิตจะออกจากร่างกห็ายไปเป็นปลิดทิ ง 
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 เมฆหมอกแห่งความเศร้าสลดที�ได้ปกคลุมสังคมมุสลิม ก่อให้เกดิ
บรรยากาศมืดครึ มแต่ละคนมีสีหน้าหม่นหมอง จิตใจเหี�ยวแห้งชั�วระยะเวลา
หลายวันนั นได้สลายตัวไปแล้ว ท้องฟ้าเปิดสว่างบรรยากาศที�ขุ่นมัวกก็ลับ
สดใสร่าเริง 

2. ศึกค็อนดั?ก (สนามเพลาะ)  

หรืออกีชื�อหนึ�งว่า “ศึกพันธมิตร”ทั งนี กเ็พราะว่าพวกอาหรับมุช
ริกนี ชาวมักกะฮสฺมทบกบัพวกยะฮูดีชาวอลั-มะดีนะห์ ยาตรากองทพัผสม
อนัมีจาํนวนถึงหมื�นคนซึ�งมี อบูซุฟยาน บุตรฮรับ เป็นนายทพั เข้าโอบล้อม
พระนครอลั-มะดีนะห์ เพื�อยกมาทาํลายพวกมุสลิม 

ฝ่ายทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องนี เข้า กส็ั�งให้ขุดสนามเพลาะรอบ
นคร อลั-มะดีนะห์เพื�อป้องกนัการจู่โจมของข้าศึก ซึ�งมีจาํนวนมากมาย ถ้า
ปล่อยให้ข้าศึกเข้าเมืองได้กห็มายถึงกาลอวสานของบรรดามุสลิม 

เมื�อกองทพัข้าศึกยกมาถึงกเ็ข้าโอบล้อมเมืองนั นไว้โดยรอบ แต่ไม่
กล้าจู่โจมเข้าตีโดยทนัท ี เพราะฝ่ายมุสลิมได้เตรียมพร้อมที�จะรับการรุกราน 
ต่างฝ่ายต่างกคุ็มเชิงกนัอยู่เช่นนั น เป็นเวลาถึง 15 วัน กเ็กดิการแตกแยกกนั
ขึ นในหมู่ข้าศึก สาเหตุที�เกิดการแตกแยกขึ นนั นกคื็อ มีบุคคลสาํคัญคนหนึ�ง
ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของพวกยะฮูดีและชาวอาหรับมักกะฮ ฺ บุคคลผู้นี มี
นามว่า นุไอมฺ บุตรมศัอูด เขาผู้นี ได้แอบเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามอย่าง
เงียบๆ ไม่มีใครรู้ เขาผู้นี ได้ดาํเนินนโยบายอย่างแยบคายลึกซึ งที�สดุ จน
สามารถทาํให้พันธมิตรระหว่างชาวอาหรับกบัพวกยะฮูดีแตกสลายลงได้
อย่างง่ายดาย โดยทา่นได้ไปสนทนากบัประมุขฝ่ายพวกยะฮูดี ทา่นบอกพวก
นั นว่า “บัดนี พวกอาหรับชาวมักกะฮ ฺ ได้พากนักลับใจใหม่แล้ว คือเขาจะไม่
ยอมสู้รบกบัพวกมุสลิม ตามที�ได้ตกลงกบัพวกทา่นมา ขณะนี พวกเขา
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เพียงแต่รอเวลาให้การสู้รบเกดิขึ น แล้วพวกเขากจ็ะแยกตัวออกเดินทาง
กลับบ้านเมืองของเขา ทิ งพวกทา่นไว้ให้ทาํการสู้รบแต่ฝ่ายเดียว เรื�องนี เป็น
ความจริงในขณะที�พวกหัวหน้าเข้าประชุมตกลงหารือกนั ฉันอยู่ในที�ประชุม
นั นด้วย ฉันอยากจะรู้นักว่าเหตุไฉนพวกทา่นจึงได้ไปร่วมมือกบัชาวอาหรับ
พวกนั น เพื�อที�จะทาํลายมุฮัมมัด พวกทา่นกอ็ยู่ในอลั-มะดีนะห์ ทาํไมพวก
ทา่นจะทาํศึกกบัมุฮัมมัดเสยีเองไม่ได้หรือ ? ฉันเหน็ว่าทางที�ดีที�สุดพวกทา่น
ควรจะรีบแยกตัวออกเสยีก่อนปล่อยพวกนั น ไว้แต่ลาํพังจึงจะสาสมกบัที�
พวกเขาคิดหักหลังพวกทา่น” 

เมื�อเขาได้ทาํการปั�นหัวพวกยะฮูดีเป็นผลสาํเรจ็แล้ว เขากไ็ปปั�นหัว
พวกอาหรับมักกะฮอกี โดยเขาได้บอกกบัผู้เป็นประมุขของพวกกุเรช 
รวมทั งประมุขของอาหรับเผ่าอื�น ๆว่า “พวกทา่นรู้ไหมว่าขณะนี  พวกยะฮูดี
ซึ�งเป็นพันธมิตรของพวกทา่นครั งนี  เขากล่าวว่าเขาได้สังเกตการกระทาํอนั
เป็นสิ�งแสดงความไม่บริสทุธิ? จากพวกทา่นหลายอย่างหลายประการ บัดนี 
พวกเขาได้กลับใจแล้ว จะไม่ร่วมรบกบัพวกทา่นต่อไป โดยที�พวกเขาเกรงว่า
พวกทา่นจะหักหลัง แล้วปล่อยให้พวกเขาสู้รบไปแต่ลาํพังฝ่ายเดียว” 

เมื�ออบูซุฟยานได้รับข่าวนี  กรู้็สกึเดือดดาลสดุขีด เพื�อพิสจูน์
ข้อเทจ็จริง เขาได้ส่งคนสนิทไปหาประมุขฝ่ายยะฮูดีบอกว่าพรุ่งนี  (วันเสาร์) 
เราจะยกทพัเข้าโจมตี ขอให้ทา่นเตรียมตัว” ฝ่ายแม่ทพัยะฮูดีกบ็อกกบัผู้ที�
ไปส่งข่าวว่า “พรุ่งนี เป็นวันเสาร์พวกเขาจะไม่ทาํศึกในวันเสาร์” เมื�อคนที�
ส่งไปติดต่อกลับมาบอกเช่นนั น อบูซุฟยานกเ็ชื�อแน่ว่า เรื�องที�นุไอมมฺาบอก
นั นเป็นความจริง เขาไม่รอต่อว่าต่อขานอะไรอกีต่อไปแล้วรีบยกทพัเดินทาง
กลับทนัท ี แต่ก่อนที�กองทพัฝ่ายมุชริกนีจะแยกกลับไปนั น ได้เกดิมหาวาต
ภัยขึ นอย่างรุนแรงที�สุด ผสมด้วยแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงได้ทาํลายชีวิต 
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และทรัพย์สนิของกองทพัพันธมิตรอย่างย่อยยับ พอรุ่งขึ นพวกมุชริกนีกพ็า
กนัเดินทางกลับด้วยความบอบชํ า 

3. จดัการกบัพวกยะฮูดีเผ่าบะนูกูรอ๊ยเซาะห ์ 

เมื�อได้ปรากฏว่าพวกยะฮูดีเผ่าบะนูกุร๊อยเซาห์ได้ทาํการทรยศหัก
หลัง ทาํลายสญัญาสนัติภาพที�ได้ทาํกบัฝ่ายมุสลิม ด้วยการร่วมมือกบัชาว
อาหรับมักกะฮยาตราทพัมาเพื�อบดขยี พวกมุสลิม ตามเหตุการณ์ที�เหล่า
มาแล้วนั น ทา่นรอซูล y กหั็นมาคิดบัญชีกบัยะฮูดีพวกนี โดยส่งทหาร
จาํนวนสามพันคนไปล้อมหมู่บ้านพวกนั น การปิดล้อมได้ดาํเนินไปเป็นเวลา 
25 วัน ฝ่ายที�ถูกล้อมจึงจาํนนยอมมอบตัวกบัฝ่ายมุสลิม 

ทา่นแม่ทพัสั�งให้คุมตัวบุคคลเหล่านั น มาทาํการสอบสวนแล้วก็
จัดการลงโทษอย่างหนัก ในฐานที�พยายามทาํการก่อกวนไม่รู้จักหยุดหย่อน
ทั งๆ ที�ได้ให้อภัยมาแล้วหลายครั ง และเพื�อมิให้เป็นแบบอย่างกบัคนอื�น
ต่อไป 

 

4. ยกเลิกระบบลูกเลี( ยง  

ประเพณีของชาวอาหรับสมัยนั นมีอกีกรณีหนึ�ง ที�อสิลามบัญญัติให้
ยกเลิกนั�นคือ การยกฐานะบุตรบุญธรรมขึ นเป็นบุตรแท้ ด้วยการยอมให้ใช้
นามสกุลของตน และมีสทิธิ?ต่าง ๆ เช่นเดียวกบับุตรของตัวเอง 

ทา่นรอซูล y ได้เดก็ชายมาคนหนึ�ง ชื�อ ซยัดฺ บุตรของฮาริซะห ์
บิดาของเดก็ได้นาํมาให้เป็นบุตรบุญธรรม ทา่นกใ็ห้เรียกเดก็นั นว่า ไซด บิน 
มุฮัมมัด แทนชื�อเดิมที�เรียกกนัว่า ไซด บินฮาริซะห์ 

ต่อมาปีที�ห้านี  อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้สั�งให้ยกเลิก
ประเพณีดังกล่าว ห้ามมิให้นาํมาใช้ในศาสนาอสิลาม โดยโองการที�ว่า 
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ความว่า “มุฮัมมัดไม่ใช่บิดาของคนใดคนหนึ�งในบรรดาของพวกสเูจ้า 
หากแต่เป็นทูตของ อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา และเป็น
อนัดับสดุท้ายในบรรดานบี และอัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 
เป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ�งอย่าง”  

ทั งนี เพราะว่า อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงรู้ดีว่าเรื�องบุตรบุญ
ธรรมดังกล่าวแล้วจะก่อให้เกิดความยุ่งยากขึ นหลายอย่างหลายประการ จึง
ได้สั�งให้ยกเลิกเสีย  

ดังนั น ซัยด บินมุฮัมมัด จึงต้องกลับเปลี�ยนไปใช้ ซัยด ฺบินฮาริซะห์ 
อย่างเดิม 

5. การปกปิดร่างกายของสตรี  

หญิงอาหรับในสมัยก่อนอิสลาม นิยมการนุ่งน้อยห่มน้อย เพื�ออวด
อวัยวะบางส่วนตลอดจนเครื�องอาภรณ์ต่าง ๆ ครั นมาในปีที� 5 นี  อสิลามจึง
ได้บัญญัติให้สตรีปกปิดร่างกายให้มิดชิด ยกเว้นใบหน้ากบัฝ่ามือเมื�อจะ
ออกนอกบ้าน 

และการบัญญัติห้ามมิให้สตรีอยู่แต่ลาํพังกบัผู้ชาย (ที�อนุมัติให้ทาํ
การสมรสกนัได้สองต่อสอง) โดยให้มีบุคคลที�สามร่วมอยู่ด้วย 

ทั งนี เพื�อที�จะรักษาศีลธรรม และมนุษยธรรมให้ดาํรงอยู่เป็นการ
ป้องกนัมิให้สภาพแห่งความเป็นมนุษย์ต้องเปลี�ยนแปลงเป็นอย่างอื�นไป 

6. อลั-ฮจัย ์ 
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ในปีที� 5 นี ได้บัญญัติให้มุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาย-หญิง ที�บรรลุ
นิติภาวะแล้ว ทาํการประกอบพิธอีลั-ฮัจย์ ณ พระมหานครมักกะฮ ฺ อย่าง
น้อยครั งหนึ�งในชีวิต  

 

ปีที*หก 

ในปีนี มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ นดังต่อไปนี   

1. ชนเผ่าบะนยีละฮฺยาน  

ชนเผ่านี ได้ทาํสญัญาสนัติภาพกบัฝ่ายมุสลิมีน (ทา่นรอซูลุลลอฮ ฺ
y) จึงได้จัดส่งอาซิม บุตรอาบิต พร้อมกบัพรรคพวกรวม 10 คนไปสอน
ศาสนาอสิลามแก่ชนเผ่านี  แต่เขาเหล่านั นได้สงัหารเสยี 8 คน เหลืออกี 2 
คน ขายให้กบัพวกมักกะฮ ฺบุคคลทั งสองกถู็กพวกมักกะฮฆฺ่าเสยีอกี 

เมื�อชนเผ่านะบีละฮยฺาน ได้ปฏบัิติการรุนแรงแก่ฝ่ายมุสลิมเช่นนั น 
ทา่นรอซูล y จึงยาตรากองทพัทหารม้าจาํนวน 200 คน ไปยังหมู่บ้านของ
ชนเผ่านี  แต่พวกนี กลัวความผิดจึงได้รีบพากนัหนีไปเสียก่อน ที�กองทพัฝ่าย
มุสลิมจะเดินทางไปถึง 

2. ศึกอลั-ครอ๊บะห ์ 

ทา่นรอซูล y ได้ให้ความช่วยเหลือกบัพวกอาหรับพวกหนึ�ง ซึ�งมี
อุยัยนะห์ บุตรริซาน เป็นหัวหน้า ซึ�งขาดแคลนสถานที�เลี ยงสตัว์ (ทั งที�คน
พวกนี ยังมิได้รับนับถือศาสนาอสิลาม) โดยได้มอบที�ดินแห่งหนึ�ง ซึ�งอุดม
สมบูรณ์ให้แก่อาหรับพวกนี  อนัเป็นที�ดินติดต่อกบัป่าหญ้าที�ทา่นได้มอบให้
บุตรชายของทา่น อบูซัรรนฺาํฝูงอูฐของทา่นไปเลี ยง ต่อมาชาวอาหรับนี กลับ
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คิดทรยศแล้วต้อนอูฐเอาไปทั งหมด ทา่นจึงยกกองทพัไปปราบอาหรับพวก
นี ทั งสองได้ต่อสู้กนัอยู่พักหนึ�ง กพ็ากนัหนีเตลิดไปหมด 

3. ขอ้ตกลงยุติการสูร้บ  

ในปีที�เจด็นี  ทา่นรอซูล y ได้เรียกบุคคลสาํคัญ ๆ ในบรรดาสาวก
มาประชุม แล้วแจ้งให้ราบว่า ทา่นมีความประสงค์ในอนัที�จะไปเยือนบัย
ตุลลอฮ (อลั-กะบะฮ) สกัครั งหนึ�ง หลังจากที�ได้จากมาเป็นเวลานาน บรรดา
สาวกเหล่านั นกเ็หน็ชอบด้วย เมื�อได้ตกลงกนัเช่นนั นแล้วกจั็ดแจง
ตระเตรียมรวบรวมกาํลังพลได้ทั งหมด เป็นจาํนวนหนึ�งพันห้าร้อยคน 
รวมทั งพวกมุฮาญิรีนและพวกอนัซอร จัดเป็นกองทพัปลอดอาวุธ เดินทาง
มุ่งสู่นครมักกะฮ ฺ พอมาถึงตาํบลฮุดัยบิยะห์ ซึ�งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง
เลก็น้อย กห็ยุดพักที�นั นแล้วได้ให้ คิรอช บุตรอุมยัยะห ์ อลั-กุซารีย ์ เป็น
ทูตไปแจ้งให้หัวหน้ากุเรชทราบว่า ที�ทา่นยกกองทพัมาครั งนี เป็นกองทพั
ปลอดอาวุธ เพื�อที�จะเข้ามาเยือนบัยตุลลอฮ มิได้มาเพื�อที�จะรบราฆ่าฟันกนั 
แต่พวกกุเรชกลับฆ่าอูฐของทา่นที�มอบให้คิรอชเป็นพาหนะเสยี กบัจะฆ่าผู้
เป็นทูตเสียด้วยแต่มีคนห้ามไว้ เพราะเกรงจะเกดิการรบราฆ่าฟันกนัขึ น 
พวกข้าศึกยอมปล่อยตัวทูตให้กลับมาแจ้งแก่ทา่นรอซูล y ทา่นจึงได้ส่ง
บุคคลสาํคัญอกีคนหนึ�ง คือ ท่านอุสมานบุตรอฟัฟาน ไปทาํการเจรจากบั
ฝ่าย กุเรช พวกข้าศึกกจั็บอุสมานคุมขังไว้อกี แล้วส่งคนมาแจ้งว่าทา่นอุ
สมานได้ถูกฆ่าเสยีแล้ว กบัได้ส่งทูตมายังทา่นรอซูล y ห้ามมิให้กองทพั
มุสลิมีนเดินทางเข้าสู่มักกะฮ ฺ

เมื�อพวกมุชริกได้ ปฏบัิติการอย่างรุนแรงป่าเถื�อนเช่นนั น ทา่นรอซู
ลุลลอฮ ฺy กไ็ด้เรียกแม่ทพันายกองประชุมสั�งให้เตรียมพร้อม เพื�อที�จะยก
ทพัเข้าโจมตีทั ง ๆ ที�ปราศจากอาวุธ เพื�อตอบโต้การปฏบัิติการอย่างเลวร้าย
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ของข้าศึก ขอร้องให้ทุกคนสู้ตายไม่ให้ผู้ใดหนีเอาตัวรอดเลยแม้แต่คนเดียว
ทุกคนยินดีสละชีวิตและเลือดเนื อเพื�อสู้ตาย 

เมื�อหารือตกลงกนัเป็นที�เรียบร้อยแล้ว มีบุคคลผู้หนึ�งชื�อ ญัดด ฺ
บุตรไกซ อลั-อนัซอรีย์ เลด็ลอดเข้าไปในมักกะฮไฺด้แพร่ข่าวเช่นนี เข้ากพ็า
กนัตกใจจึงได้จัดการส่งทูตคณะหนึ�งมายังทา่นรอซูล y เพื�อมาเจรจาขอ
ยุติการสู้รบโดยมีเงื�อนไขดังต่อไปนี  

1. ให้ยุติการสู้รบต่อไปเป็นเวลา 10 ปี  
2. ให้ทุกคนในทั งสองฝ่ายมีเสรีภาพที�จะติดต่อไปมาหาสู่กนัได้ 
3. ในปีนี ให้กองทพัมุสลิมีน รวมทั งทา่นรอซูล y ด้วยยกทพั

กลับไปอลั-มะดีนะห์ก่อน เอาไว้เป็นปีหน้าจึงจะยอมให้เข้าสู่มัก
กะฮ ฺ

4. ในปีนี ถ้ามีมุสลิมคนใดเดินทางเข้าสู่มักกะฮกฺไ็ม่ยอมให้กลับ
ไปสู่อลั-มะดีนะห์ 

5. ถ้ามีพวกกุเรชคนใดได้เดินทางไปยังพวกมุสลิมีน ทางฝ่ายมุสลิ
มีนต้องปล่อยให้เขากลับได้ในเมื�อเขาประสงค์จะกลับ 

คณะทูตของฝ่ายข้าศึกได้พูดกบัทา่นรอซูล y ตอนหนึ�งว่า “ข้าแต่
ทา่นมุฮัมมัด ข่าวลือที�ว่าท่านอุสมานถูกพวกเราฆ่านั นเป็นข่าวเทจ็ที�พวกโง่
เขลาในพวกเรามันเสกสรรขึ นเพื�อที�จะสร้างสถานะการณ์ ความจริงอุสมาน
ยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ทา่นส่งตัวพวกเราที�ทา่นได้จับไว้เป็นเชลยกลับมาให้พวก
เราทั งหมด” ทา่นรอซูล y กต็อบว่า “ เราจะไม่ส่งตัวบุคคลเหล่านั นให้แก่
พวกทา่นจนกว่าทา่นจะส่งคนของเราที�พวกทา่นจับไว้มาให้แก่เราก่อน” 

พวกมุชริก กยิ็นยอมส่งอุสมานกบัคนอื�น ๆ รวม 10 คนให้กบัทา่น
รอซูล 
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ข้อตกลงครั งนี  บรรดาสาวกพากนัรู้สกึไม่พอใจอย่างมาก เพราะ
เหน็กนัว่าข้อตกลงนี ฝ่ายตนเสยีเปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างข้อที�ถูก
ห้ามมิให้ทาํการฏอวาฟ (เวียนรอบ) บัยตุลลอฮ เพราะเป็นวัตถุประสงค์ใน
การที�พากนัเดินทางมาครั นนี  แต่กต้็องจาํใจยอมรับไม่มีใครที�จะกล้าทดั
ทานทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy 

ในที�สดุ เมื�อได้ตกลงกนัเป็นที�เรียบร้อยแล้วกองทพัฝ่ายมุสลิมีนก็
ยกกลับ ในระหว่างที�เดินทางกลับนี  อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรง
ประทานโองการของพระองค์คือ ซูเราะหตุ์ล้ฟัตฮฺ โดยแจ้งแก่ทา่นรอซูล 
ของพระองค์พร้อมทั งบรรดามุสลิมีนให้รู้ว่า วาระแห่งการเปิดนครมักกะฮ ฺ
จะมาถึงในอนาคตอนัใกล้นี แล้ว ทุกคนต่างดีใจปลาบปลื มเป็นอย่างยิ�ง ต่าง
ใฝ่ฝันในอนัที�จะได้กลับเข้าสู่บ้านเกดิเมืองนอน ได้เยี�ยมเยียนได้พบปะญาติ
มิตร 

ปีที*เจ็ด 

ในปีนี มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ นดังนี  

1. ยะฮูดเผ่าบนนีะดีร  

กรณีคอ็นดัก พวกยะฮูดีเผ่าบะนีนะดีรนี  เป็นตัวการปลุกปั�นและ
ชักชวนประชาชนชาวมักกะฮ ฺ ให้ร่วมมือร่วมใจกนัสมทบกาํลังยกทพัยาตรา
มาล้อมนครอัล-มะดีนะห์ ดังเหตุการณ์ที�ได้เกดิขึ นในปีที�ห้า ตามที�ได้เล่า
มาแล้ว 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้นาํทพักลับจากนครมักกะฮแฺล้ว จึงส่งกองทพั
ไปยังเมืองคอ็ยบัรเพื�อปราบปรามชนเผ่านี  เพื�อป้องกนัมิให้ทาํการก่อกวน
ขึ นอกี 
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เมื�อทพัมุสลิมีนเดินทางไปถึงคอ็ยบัร กไ็ด้กระจายกาํลังเข้าโอบ
ล้อมเมืองนั นไว้ทุกด้าน เพื�อตัดมิให้ติดต่อกบัโลกภายนอกได้ บีบบังคับ
ประชาชนในเมืองนั นให้ยอมจาํนน การปิดล้อมได้ดาํเนินไปเป็นเวลา 6 วัน 
พวกยะฮูดีเผ่าบนีนะดีรจึงยอมจาํนน 

2. ยะฮูดเผ่าอื*น ๆ 

หลังจากปราบปรามพวกยะฮูดเผ่าบนีนะดีรแล้ว ทา่นรอซูล y ก็
ได้เรียกร้องพวกยะฮูดเผ่าฟะดัก ให้ยินยอมอ่อนน้อม มิให้ก่อกวนบ่อน
ทาํลายพวกนั นกยิ็นยอม โดยขอร้องมิให้ทาํลายชีวิตและทรัพย์สนิ ทา่นรอซู
ลุลลอฮ ฺy กยิ็นยอมตามเงื�อนไข 

 ฝ่ายยะฮูดตัยมาอ ได้ทราบเรื�องของพวกยะฮูดฟะดัก กเ็ข้ามอบตัว
กบัทา่นรอซูล y แต่โดยดี พร้อมกบัขอร้องมิให้ลงโทษอย่างหนึ�งอย่างใด 
ทา่นรอซูล y กยิ็นยอมตามที�ขอร้องมา  

 ต่อมาจากนั นทา่นรอซูล y กเ็รียกร้องให้พวกยะฮูด ที�อาศัยอยู่
ตามท้องทุ่งในตาํบลต่าง ๆ เข้ามอบตัว แต่ยะฮูดีพวกนั น ขัดขืนไม่ยอม
อ่อนน้อม กลับต่อสู้ยกพวกเข้ามาต่อสู้กบัพวกมุสลิมการรบพุ่งจึงเกดิขึ น ใน
ที�สดุพวกยะฮูดีเหล่านั นกป็ระสบความปราชัย แตกหนีไปหมด 

3. อุมเราะฮฺกอฎออฺ 

เมื�อได้จัดการปราบปรามพวกยะฮูดี เผ่าต่าง ๆ ที�คอยรังควาน
ก่อกวนเสรจ็สิ นแล้ว ภาระในการต่อสู้ปราบปรามผู้รุกราน กค่็อยเบาบางลง
บ้าง ทางฝ่ายนครมักกะฮกฺอ็่อนกาํลังลงไม่คิดที�จะยกพวกมาก่อนกวนอกี
ต่อไป ดังนั นพอถึงเดือนซุลกอดะ๊ห์ ทา่นรอซูล y กเ็รียกประชุมบรรดาศ่อ
ฮาบะ (สาวก) แจ้งให้ทราบว่า ทา่นมีความประสงค์ที�จะออกเดินทางไปยัง
นครมักกะฮ ฺ เพื�อทาํอุมเราะห์ (พิธกีารอย่างหนึ�งในบรรดาพิธกีารประกอบ
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พิธฮัีจย์) ถ้าใครจะสมัครใจร่วมเดินทางไปด้วยกใ็ห้เตรียมตัว พร้อมกบัสั�งว่า
ให้ทุกคนนาํอาวุธพร้อมทั งเครื�องสนามไปด้วย โดยเกรงว่าพวกมุชริกจะ
ละเมิดข้อตกลงสงบศึกฮุดัยบียะห์ เมื�อไปถึงแล้วกจ็ะถูกขัดขวาง 

 พอถึงเวลาที�ได้กาํหนดไว้ กองทพัมุสลิมีนกเ็คลื�อนกระบวนออก
จากนครอลั-มะดีนะห์ เดินทางมุ่งสู่นครมักกะฮ ฺ เดินทางมาถึงตาํบลหนึ�ง
ก่อนที�จะเข้าสู่ตัวเมือง พวกกุเรชได้ข่าวการมาของพวกมุสลิม กต็กใจและ
เข้าใจว่า ทา่นรอซูล y ได้ยกกองทพัมาเพื�อที�จะบดขยี พวกตน จึงได้
คัดเลือกชายหนุ่มฉกรรจ์พวกหนึ�ง แต่งตั งให้เป็นทูตส่งไปเจรจากบัทา่นรอ
ซูล y เมื�อทูตคณะนั นเดินทางมาถึงกแ็จ้งแก่ทา่นรอซูล y ว่า ”ข้าแต่ทา่น
มุฮัมหมัดทา่นยกทพัมาครั งนี  ทา่นปรารถนาที�จะทาํอะไรกบัพวกเราอกี 
พวกเราได้พยายามรักษาข้อตกลงสงบศึกฮุดัยบียะห์อย่างเคร่งครัด พวกเรา
มิได้ละเมิดข้อตกลงเหล่านั นแม้แต่น้อย ขอรับรองว่าพวกเราจะไม่ปฏบัิติ
กจิการใด ๆ อนัเป็นการก่อกวน หรือละเมิดข้อตกลงสงบศึกที�ได้ทาํกนัไว้
อย่างเดด็ขาด” 

 ทา่นรอซูล y กต็อบพวกนั นว่า “ที�เรามาครั งนี มิได้มา เพื�อที�จะทาํ
การสู้รบกบัพวกทา่นเรามาเพื�อประกอบพิธอีุมเราะห์ ตามข้อสญัญาสงบศึก
ดังกล่าว “เมื�อพวกกุเรชได้รู้ความประสงค์ของทา่นรอซูล y เช่นนั น ก็
ปล่อยให้กองทพัมุสลิมีนยาตราเข้าสู่นครมักกะฮแฺต่โดยดี ข้างฝ่ายพวกมุช
ริกที�ไม่ปรารถนา ที�จะได้เหน็พวกมุสลิมทาํการฏอวาฟ (พิธเีดิบรอบอลั-
กะบะห์) กห็ลบไปอยู่ที�อื�นเสียชั�วคราว ปล่อยให้พวกมุสลิมีนประกอบพิธอีุม
เราะห์ตามสบาย โดยปราศจากการขัดขวาง 

 4. ทา่นรอซูล y ถูกวางยา เมื�อเสรจ็ศึกคอ๊ยบั�รแล้ว กมี็หญิงยะฮูดี
ยะห์คนหนึ�ง นาํขาแพะย่างมาให้แก่ทา่นรอซูล y ทา่นกรั็บประทานเนื อ
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แพะนั น พอหยิบเนื อแพะเข้าปาก กรู้็สกึทนัทว่ีาเนื อนั นมียาพิษ ทา่นจึงคาย
ออกมา ส่วนสาวกอกีคนหนึ�งซึ�งรับประทานเนื อนั นเข้าไป กถ็ึงแต่ความตาย
ทนัท ี

 ทา่นรอซูล y จึงสั�งให้นาํตัวหญิงผู้นั นมาสอบสวน นางกใ็ห้การว่า 
“ที�นางทาํไปเช่นนั นกเ็พื�อจะพิสจูน์ความจริงว่า เขาเป็นนบีจริง แต่ถ้าเขา
ไม่ได้เป็นนบีจริง เขาจะต้องตายด้วยยาพิษนั น พวกเรากส็ิ นห่วงในเรื�องของ
เขาต่อไป” 

5. บญัญติัหา้ม 

ในปีนี  ทา่นรอซูล y ได้ออกคาํสั�งห้ามสองอย่างคือ 1. ห้ามมิให้ทาํ
การสมรสเฉพาะกาล กบั 2. ห้ามมิให้บริโภคลาบ้าน (คือลาที�เลี ยงและฝึกไว้
เพื�อใช้งาน ไม่ใช่ลาป่า)  

6. เขา้รบัอิสลาม 

บุคคลสาํคัญที�เข้ารับนับถืออสิลามในปีที�เจด็ มีบุคคลสาํคัญทาง
ฝ่ายกุเรช เข้ารับนับถืออสิลาม 3 ทา่นคือ  คอลดิ บุตร อัล-วะลดี, อัมร 
บุตร อัล-อ๊าส และ อุสมาน บุตร อะบีฎ็อลฮะห์ ทั งสามทา่นนี เป็นนายทพั
ผู้ยิ�งใหญ่แห่งกองทพักุเรช 

7. ศึกเบด็เตล็ด  

ชนเผ่าบนีมุรเราะห์ ได้ยกพวกมาโจมตีพวกมุสลิมีน ทา่นรอซูล y 
จึงส่งกองทหารไปปราบปราม ในที�สดุข้าศึกพวกนั นกแ็ตกพ่ายไป 
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ปีที*แปด 

เหตุการณ์ที�เกดิขึ นในปีที�แปด มีดังนี  

1. ศึกมุอฺตะ๊ห ์ 

มุอตฺะ๊ห์เป็นจังหวัดหนึ�งในประเทศชาม (ซีเรีย) ทา่นรอซูล y ได้ใช้
ให้ฮาริสบุตรอุไมร นาํจดหมายไปให้เจ้าเมืองบุศ๊รอ ผู้นาํจดหมายได้
เดินทางไปถึงเมืองมุอตฺะ๊ห์ กพ็บชายคนหนึ�งชื�อ ชะเราะห์บิOล เมื�อชายคนนั น
ได้ไต่ถามได้ความว่า ฮาริสเป็นคนของทา่นรอซูล y เขากส็งัหารฮาริสเสีย 
ทา่นรอซูล y ทราบข่าวนี เข้ากเ็ตรียมส่งกองทพัซึ�งมีกาํลังพลรบถึงสามพัน
คนไปยังมุอตะ๊ห์ เพื�อปราบปรามผู้รุกรานโดยออกคาํสั�งห้ามมิให้ปฏบัิติการ
ดังต่อไปนี  

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

เมื�อกองทพัมุสลิมีนเดินทางไปถึงเมืองมุอตะ๊ห์กไ็ด้พบกบักองทพั
ชาวโรมัน เป็นกองทพัที�ใหญ่ที�สุด มีกาํลังเหนือกว่ากองทพัมุสลิม ที�
เตรียมพร้อมล่วงหน้าคอยอยู่แล้ว กองทพัทั งสองฝ่ายกเ็ข้าประจัญบานกนั 
กองทพัมุสลิมมี ท่านไซด บุตรฮาริซะห ์ เป็นผู้นาํ ขณะที�กองทพัทั งสอง
ฝ่ายทาํการสู้รบกนัอยู่นั น นายทพัฝ่ายกองทพัมุสลิมีนถูกฆ่า ท่านญะฟัร 
บุตรอบูฏอลิบ จึงคว้าธงนาํกองทพัตลุยข้าศึกต่อไป แต่เขากถู็กข้าศึกฟัน
แขนขวาขาด เขาคว้าธงด้วยมือซ้ายไปทาํการสู้รบต่อไป ต่อมากถู็กฟันแขน
ซ้ายขาดไปอกีข้างหนึ�ง แต่กาํลังใจเขายังดีนาํพลเข้าต่อสู้อย่างดุเดือดต่อไป 
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ในที�สดุเขากถู็กฆ่าลงอกีคนหนึ�ง ต่อจากนั น คอลิด บุตรอลั-วะลีด กโ็ดด
เข้าคว้าธงทาํหน้าที�แทนนายทพัต่อไป 

กองทพัมุสลิมีน ตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพราะมีจาํนวนน้อยกว่า 
แต่ทุกคนได้ทาํการต่อสู้อย่างหนักหน่วง ในที�สดุกตี็ข้าศึกพ่ายฝ่าวงล้อมไป
ได้ ยังความเสียหายให้แก่ข้าศึกอย่างมากมาย 

2. เปิดนครมกักะฮฺ  

นับตั งแต่ได้มีการตกลงระงับการสู้รบระหว่างกองทพัมุสลิมีนกบั
กองทพักุเรช เหตุการณ์ของทั งสองฝ่ายกส็งบเงียบตลอดมา จนกระทั�งถึงปี
ที�แปด พวกกุเรชได้ก่อเหตุการณ์ร้ายขึ นซึ�งเป็นการทาํลายข้อตกลง  ฮุดัยบี
ยะห์ โดยได้ให้ความช่วยเหลือพวกอาหรับตระกูลบัOกร์ ยกพวกโจมตีพวก
มุสลิมีนตระกูลคุซาอะ๊ห์ ในการต่อสู้กนัครั งนี  พวกคุซาอะ๊ห์ถูกฆ่ากว่า 20 
คน 

เมื�อฝ่ายกุเรชได้ละเมิดข้อตกลงฮุดัยบียะห์เช่นนี  ทา่นรอซูล y จึง
ได้ยาตราทพัซึ�งมีกาํลังพลจาํนวนหนึ�งหมื�นคนออกจากนครอลั-มะดีนะห์ 
เดินทางมุ่งสู่นครมักกะฮ ฺ ขณะนั นเป็นเดือนรอมฎอนทุกคนยังอยู่ใน
ภาวะการถือศีลอด แต่เมื�อออกเดินทางแล้วทา่นรอซูล y กส็ั�งให้ทุกคน
เลิกถือศีลอด (เป็นบัญญัติผ่อนผันแก่ผู้ที�อยู่ในระหว่างเดินทางไม่ต้องถือ
ศีลอด) 

ในระหว่างเดินทางกองทพัมัสลิมได้พบชายคนหนึ�ง คือ อบูซุฟยาน 
ซึ�งเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของฝ่ายกุเรช เขาเดินทางเพื�อมาสบืความ
เคลื�อนไหวของฝ่ายมุสลิม อบูซุฟยานผู้นี ได้ก่อความเสยีหายให้แก่ฝ่าย
มุสลิมมามากต่อมาก ครั งเมื�อเขาได้ถูกทหารนาํตัวไปพบทา่นรอซูล y 
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หลังจากที�ได้สอบปากคาํกนัเรียบร้อยแล้ว เขากย็อมรับนับถือศาสนาอสิลาม
ทา่นรอซูล y กไ็ด้ให้อภัยโทษให้แก่เขา 

เมื�อกองทพัทุสลิมเดินทางไปถึงนครมักกะฮ ฺ ทา่นรอซูล y กไ็ด้
แบ่งทพัออกเป็นสองส่วน มอบให้ ท่านคอลดิ บุตรอลั-วะลีด นาํเข้าสู่ทาง
ใต้ โดยสั�งกาํชับมิให้ทาํการฆ่าฟัน ถ้าหากไม่มีการขัดขวาง แต่เมื�อทา่นคอ
ลิดได้นาํกองทพัเดินทางเข้าสู่มักกะฮ ฺ กไ็ด้รับการขัดขวางจากกองทพัมุช
ริกนีบางส่วน จึงเกดิการสู่รบจนกระทั�ง ฝ่ายที�ขัดขวางแตกพ่ายไปแล้ว 
กองทพัมุสลิมจึงได้เดินทางเข้าสู่มักกะฮไฺด้ตามความมุ่งหมาย 

ส่วนทา่นรอซูล y ได้นาํทหารอกีครึ�งหนึ�งเดินทางเข้าสู่มักกะฮฺ
ทางด้านเหนืออย่างสะดวกไม่มีการขัดขวางอย่างใด 

ก่อนที�จะนาํกองทพัเคลื�อนเข้าสู่มักกะฮ ฺ ทา่นรอซูล y ได้สั�งกบั
ทา่นอบับา๊สว่า “ให้นาํตัวอบูซุฟยานไปอยู่ยังข้างทางที�กระบวนทพัมุสลิมจะ
เดินผ่านเข้าไป เพื�อที�จะให้เขาได้เหน็ความเกรียงไกรและความเป็นระเบียบ
ของทหารมุสลิม  

ทุกครั งที�หน่วยทหารทุกเหล่า เดินทางผ่านไปอบูซุฟยานกถ็ามทา่น
อบับา๊สว่า เป็นกองทพัเผ่าใดจนกระทั�งถึงถึงคราวที�กองทหารพวกอนัซอร 
ซึ�งเป็นกองทหารม้าที�ใหญ่ที�สดุอนัมี ซะอฺ บุตรอุบาดะ๊ห ์เป็นผู้ถือธงนาํหน้า 
เมื�อกองทหารเหล่านี เดินผ่านหน้าอบูซุฟยานไป ผู้ถือธงนาํหน้ากหั็นหน้ามา
บอกกบัอบูซุฟยานว่า “วันนี เป็นวันแห่งการนองเลือด เป็นวันที�อลั-กะอบฺะฮฺ
ถูกเปลื องผ้าคลุมออก” อบูซุฟยานกพู็ดว่า “จงเจริญเถิด หามิได้วันนี ต้อง
เป็นวันแห่งการพิทกัษ์” 

เมื�อถึงคราวที�กองทพัที�ทา่นรอซูล y เป็นผู้นาํเดินผ่านไปอบูซุฟ
ยาน กเ็ข้าไปถามทา่นรอซูลุลลอฮ ฺy ว่า “วันนี ทา่นสั�งให้ทหารของทา่นทาํ
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การสงัหารพรรคพวกพี�น้องของทา่นกระนั นหรือ?“ ทา่นกต็อบว่า “เปล่า เรา
มิได้สั�งให้สังหารบุคคลที�ไม่ได้ทาํการขัดขวาง”  อบูซุฟยานกเ็ล่าคาํที�ซะอพฺูด
ให้เขาฟัง” ทา่นกบ็อกว่า “เขาพูดปด” 

ความจริงวันนี เป็นวันแห่งการอภัยโทษ เป็นวันแห่งความเอน็ดู
เมตตา เป็นวันที�อัล-กะอบฺะฮจฺะถูกหุ้มห่อปกคลุม วันนี เป็นวันที�อลัลอฮ ฺซุบ
ฮานะฮูวะตะอาลา จะประทานเกยีรติให้แก่พวกกุเรช 

ครั นเมื�อเหล่าทหารทั งหลายได้เดินทางเข้าไปสู่นครมักกะฮเฺสรจ็
เรียบร้อยแล้ว ทา่นรอซูล y กเ็รียกทหารทั งหมดประชุม แล้วออกคาํสั�ง
ห้ามไม่ให้ทหารทุกคนทาํการข่มเหงรังแกหรือฆ่าฟัน บุคคลที�ไม่ได้ทาํการ
ขัดขวางหรือต่อสู้เป็นอนัขาด 

หลังจากทา่นรอซูล y ได้ประกาศนิรโทษกรรมแก่เหล่ากุเรชทั ง
ปวง กบัได้ส่งคนประกาศตามหมู่บ้านต่าง ๆ ให้ทุกคนยอมจาํนนให้ตั งอยู่
ในความสงบ ผู้ใดเข้าอยู่ในมัสยิดหรือเข้าอยู่ในบ้านทา่นอบูซุฟยาน หรือไม่
กห็ลบตัวอยู่ภายในบ้านของตนเอง โดยปิดประตูเสยีกจ็ะได้รับความ
ปลอดภัย ทั งนี โดยเกรงว่าจะเกดิการปะทะกบัเหล่าทหาร ซึ�งกาํลังสบัสน
วุ่นวายกนัอยู่ 

ต่อไปทา่นรอซูล y กไ็ด้สั�งให้ทาํลายบรรดารูปเคารพที�อยู่ภายใน
มัสยิด และในบริเวณรอบ ๆ อลั – กะอบฺะฮ ฺ ซึ�งมีจาํนวนรวมทั งหมด 360 
ชิ น แล้วทา่นรอซูล y เข้าละหมาด ณ มะกอมอิบรอฮีม และดื�มนํ าซัมซัม 

แล้วทา่นรอซูล y กเ็ข้ามัสยิด ประชาชนพากนัเข้าสู่มัสยิดอย่างล้น
หลาม เพื�อที�จะได้คอยดูว่า ทา่นจะจัดการอย่างไรกบัพวกมุชริก ที�ได้ทาํการ
ต่อต้านขัดขวาง การเผยแพร่อสิลามของทา่นด้วยการกระทาํที�รุนแรง
โหดร้ายที�สดุ เช่น มุ่งที�จะสงัหารชีวิตทา่นและขับไล่บรรดามุสลิมออกจาก
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บ้านเกดิเมืองนอน และสงัหารชีวิตมุสลิมเสียมากมาย ตลอดจนทาํการ
ทารุณกรรมแก่ผู้ที�อ่อนแออย่างป่าเถื�อน บางคนถูกทรมานจนถึงแก่ความ
ตาย ทั งนี นับว่าเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงที�สุด ควรที�จะได้รับการ
ตอบสนองอย่างรุนแรงที�สดุ แต่ทา่นรอซูล y ผู้เป็นทูตของพระผู้เป็นเจ้า
ย่อมเป็นผู้มีจิตใจสงู เปี� ยมไปด้วยความเอน็ดู ความให้อภัยทั ง ๆ ที�ทา่นอยู่
ในฐานะผู้มีชัย ซึ�งมีกาํลังเหนือกว่าทุกวิถีทาง อาํนาจอนัสงูสุดอยู่ในกาํมือ
ของทา่นแล้วอย่างเดด็ขาด แต่ทา่นกมิ็ได้นึกถึงการแก้แค้น ทา่นได้กล่าวกบั
พวก กุเรชว่า “ดูกรเหล่ากุเรช พวกทา่นทั งหลายลองนึกดูซิว่า ฉันจะปฏบัิติ
อย่างไรกบัพวกทา่น” 

พวกกุเรชทั งหลายพากนัตอบว่า “ข้าแต่ทา่นผู้เป็นญาติที�ประเสริฐ 
บุตรของญาติผู้ประเสริฐเราทุกคนมั�นใจว่า สิ�งที�ทา่นจะปฏบัิติกบัพวกเรานั น
คือ ความดี” ที�ชุมนุมเงียบกริบทุกคนต่างรอคอยฟังคาํพิพากษาที�จะหลุด
ออกมาจากปากของทา่นรอซูล y ในที�สดุกไ็ด้กล่าวกบัเหล่าปัจจามิตร ซึ�ง
ตกอยู่ในฐานะเชลยเหล่านั นว่า “พวกทา่นทั งหลายเป็นพวกที�ได้ถูก
ปลดปล่อยแล้ว ทุกสิ�งทุกอย่างเราอโหสกิรรมให้หมดสิ นแล้ว” ทุกคนต่างก็
แซ่ซร้องร้องสรรเสริญในความเมตตากรุณาอย่างล้นเหลือของทา่นทั งนี ก ็
เพราะว่า อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้สั�งร่อซูลของพระองค์ว่า  

 

 

 

ความว่า “และสเูจ้าทั งหลายอย่ารบราฆ่าฟันพวกเขา ในมัสยิดอลัหะรอม
จนกว่าเขาเหล่านั นจะฆ่าฟันพวกสเูจ้าก่อน สเูจ้าทั งหลายกจ็ง
ต่อสู้พวกนั น ดังนั นคือการตอบแทนแก่พวกกาเฟร หากเขา
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เหล่านั นยอมจาํนน (ไม่ขัดขวางไม่ต่อสู้) แท้จริงอลัลอฮเฺป็นผู้
ทรงไว้ซึ�งการให้อภัยและปราณี” 

เมื�อได้ทาํการปรับความเข้าใจกนั เป็นที�เรียบร้อยแล้วทา่นรอซูล 
y กไ็ด้กล่าวคาํปราศรัยทา่มกลางประชาชนจาํนวนมหึมา ในคาํปราศรัยได้
อธบิายถึงตัวบทบัญญัติต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้ง ซึ�งแต่ก่อนประชาชนชาวมัก
กะฮไฺม่ยอมเข้าใจ ไม่ยอมฟัง ไม่ยอมพิจารณาเรื�องของอสิลาม หมกมุ่นดื�ม
ดํ�าอยู่แต่ในความคิดว่าอสิลามอุบัติขึ นมาเพื�อทาํลายหลักการเชื�อถือ 
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของปู่ย่าตายาย จึงได้พากนัพากเพียร
พยายามที�จะทาํลายอสิลามมิให้ก่อตัวขึ นได้ แต่คราวนี เมื�อมาได้ยินได้ฟัง
เรื�องของอิสลามจากปากคาํของทา่นรอซูล y เข้าแล้ว จึงได้ซาบซึ งถึง
เจตนารมย์ และความแท้จริงของอิสลามในครั งนั น ความชิงชัง จึง
เปลี�ยนเป็นความรักความปรารถนา ความดื อดัน ได้เปลี�ยนเป็นความ
เลื�อมใสศรัทธา 

3. การใหส้ตัยาบนั 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้กล่าวคาํปราศรัยสิ นสดุแล้ว ประชาชนกเ็ริ�ม
เข้าหาทา่นรอซูล y เพื�อให้สตัยาบัน บุคคลสาํคัญที�เข้ามาให้สตัยาบันใน
ครั งนั นมี ท่านมุอาวิยะหบุ์ตร อบูซุฟยาน และ ท่านอบูกุฮาฟะห ์ บิดาของ
ทา่นอบูบักร 

 ในจาํนวนผู้ชายที�เข้ามาให้สัตยาบัน ต่อทา่นรอซูล y มีชายคน
หนึ�งเขามีความกลัวอย่างสดุขีด เขาเดินเข้าหาด้วยอาการตัวสั�นงันงกพอไป
ถึงกพู็ดอะไรไม่ออก ทา่นรอซูล y เหน็เช่นนั นกรู้็สกึสงสาร ทา่นบอกแก่
เขาว่า “จงทาํใจดี ๆ ไม่ต้องกลัว แท้จริงฉันไม่ใช่กษัตริย์ ฉันเป็นคนสามัญ 
เป็บลูกของผู้หญิงที�กนิเนื อแห้ง (คนที�ยากจน)” 
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 เมื�อสดุสิ นพวกผู้ชายแล้ว พวกผู้หญิงกเ็ข้าประกอบพิธใีห้สตัยาบัน 
และหลังจากการให้สัตยาบันสิ นสดุลงแล้ว ทา่นรอซูล y มีบัญชาให้ทา่นบิ
ลาล ขึ นอาซานบนดาดฟ้าอลักะอบฺะฮซึฺ�งเป็นการอะซานครั งแรกในนครมัก
กะฮ ฺเป็นอะซานที�ประกาศชัยชนะเดด็ขาดของอสิลาม 

 ต่อจากนั นทา่นรอซูล y กไ็ด้ส่งคนออกทาํลายรูปเคารพที�ยิ�งใหญ่
และสาํคัญที�สดุ 3 แห่ง คือ รูปสกัการะที�ชื�อ “อุสซา” อยู่ใกล้ฏออฟิ , รูป
สกัการะที�ชื�อ “ซุวาอ”ฺ ซึ�งตั งอยู่นอกมักกะฮ ฺ และ ที�ชื�อ “มะนาต” ซึ�งอยู่
ชายทะเล 

4. ละหมาดก็อศรั  

ตลอดระยะเวลาที�พาํนักอยู่นครมักกะฮทฺา่นรอซูล y ได้ประกอบ
พิธลีะหมาดแบบกอ็ศัร (ทาํสองร๊อกอะ๊ห์ในการละหมาดที�ต้องทาํสี�ร๊อกอะห์ 
อนันี เป็นบัญญัติในการผ่อนผันให้แก่ผู้ที�อยู่ในระยะเวลาการเดินทาง ทาํ
ละหมาดกอ็ศัรได้) 

5. ศึกฮุไนนฺ 

ชนเผ่าซะกิOฟกบัเผ่าหะวาซินและเผ่าอื�น ๆ อกี ได้รวมกาํลังกนั
จัดเป็นกองทพัใหญ่มีกาํลังมากมาย เพื�อยกมาทาํการรุกรานฝ่ายมุสลิม เมื�อ
ทา่นรอซูล y ได้ทราบข่าวกจั็ดกองทพัซึ�งมีจาํนวนสามพันคนออกเดินทาง
ไป พอถึงตาํบลทุง่ฮุไนนกฺไ็ด้พบกบักองทพัข้าศึกซึ�งซุ่มซ่อนอยู่ตามเทอืกเขา 

 การสู้รบกนัในครั งนั น ดาํเนินไปอย่างดุเดือดที�สดุทางฝ่ายมุสลิมตก
อยู่ในฐานะเสยีเปรียบหลายอย่าง จาํนวนทหารมีน้อยกว่า มิหนาํซํ าอยู่ในที�
โล่งเตียนไม่มีที�กาํบัง ทางฝ่ายข้าศึกมีกาํลังทหารมากกว่า และยึดได้
เทอืกเขาเป็นที�กาํบัง ซึ�งเป็นป้อมปราการอย่างดี การสู้รบได้ดาํเนินไปอย่าง
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ดุเดือด ในที�สุดฝ่ายมุสลิมเกอืบตกเป็นฝ่ายปราชัยหากแต่ทา่นรอซูล y 
กบับรรดาสาวกได้ยืนหยัดทาํการต่อสู้จนกระทั�งปราบศัตรูได้อย่างราบคาบ 

6. กลบัสู่อลั-มะดีนะห ์ 

เมื�อเสรจ็จากการปราบปรามผู้รุกรานแล้ว ทา่นรอซูล y กเ็ดินทาง
มาพักที�ตาํบลยิอรอนะห์ (อยู่นอกเมือกมักกะฮ)ฺ เป็นเวลา 3 คืน คืนสุดท้าย
ได้เดินทางเข้าสู่มักกะฮเฺพื�อทาํพิธฏีอวา๊ฟแล้วกเ็ดินทางกลับสู่นครอลั-มะดี
นะห์ในคืนนั น หลังจากที�ได้จากไปเป็นเวลาสองเดือนกบัสิบหกวัน 

 เมื�อได้กลับเข้าสูน่ครอลั-มะดีนะห์เรียบร้อยแล้ว ทา่นรอซูล y ก็
ได้ส่งคนไปเรียกร้องชักชวนประชาชนเผ่าพันธุแ์ละตระกูลต่าง ๆ ให้เข้ารับ
นับถือศาสนาอสิลาม กไ็ด้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ประชาชนพากนัเข้ามา
หาทา่นรอซูล y ขอสมัครเข้ารับนับถืออสิลามกนัมากมาย อิสลามได้
ขยายตัวออกอย่างกว้างขวาง 

 คณะผู้เผยแพร่อิสลามได้ออกเดินทางไปชักชวนตามหัวเมืองต่าง ๆ 
ทั�วไปในแผ่นดินอาหรับ 

 

ปีที*เกา้ 

1. ศึกตะบูก๊  

มีผู้ส่งข่าวมายังทา่นรอซูล y ว่า ประชาชนโรมันได้รวมหัวกนั
รวบรวมสมัครพรรคพวกในประเทศชาม (ซีเรีย) จัดตั งเป็นกองทพัขึ น 
เพื�อที�จะยกมาทาํศึกกบัพวกมุสลิมีนยังนครอัล-มะดีนะห์ ทา่นรอซูล y ได้
เรียกระดมพล 3000 คน ในการนี ทา่นรอซูล y ได้ขอความร่วมมือจาก
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บรรดาผู้ที�มั�งมี ทุกคนให้เสียสละช่วยเหลืออย่างพร้อมเพรียงกนั เมื�อได้รับ
การของร้องเช่นนั นทุกคนกยิ็นดี เตม็ใจเสียสละกนัตามควรแก่ฐานะ และ
แรงศรัทธา  

บุคคลที�เสียสละมากที�สดุคือ ทา่นอบูบักร ได้สละทรัพย์สมบัติ
ทั งหมดเทา่ที�มีอยู่ ทา่นรอซูล y กถ็ามว่า “ทา่นมิได้เหลือไว้ให้แก่
ครอบครัวของทา่นบ้างหรือ” ทา่นอบูบักรกต็อบว่า “สิ�งที�ฉันเหลือไว้ให้แก่
ครอบครัวของฉันคือ อลัลอฮ ฺ และ ทา่นรอซูลของพระองค์” และผู้ยอม
เสยีสละถัดไปกคื็อ ทา่นอุสมานบุตรอัOฟฟาน ทา่นอุมัรบุตรอลัคอ็ฏฏอ๊บ 
ทา่นอบัดุลเราะหมานบุตรเอาฟฺ ทา่นอัOบบา๊ส ทา่นฏอ๊ลฮะห์ ทา่นอาซาม
บุตรอะดีย์ ส่วนพวกผู้หญิงกส็ละเครื�องเพชรนิลจินดา อันเป็นเครื�องประดับ
กนัตามฐานะ (การขอความช่วยเหลือในเรื�องค่าใช้จ่ายในการสงครามครั งนี  
เป็นครั งแรกในอสิลาม) 

 ในการระดมพลครั งนี  เมื�อได้พลรบครบสามพันคนแล้ว กมี็ชน
กลุ่มหนึ�งมาขอสมัครไปทาํศึกด้วย ทา่นรอซูล y กบ็อกว่า “เสยีใจจริง ๆ 
ฉันไม่พบพาหนะที�ฉันจะให้ทา่นขี�ไปกล่าวคือ บรรดาสัตว์ที�ได้ตระเตรียมไว้
เป็นพาหนะที�จะนาํพลรบยกออกไปทาํสกึนั นพอดีกบัจาํนวนคนแล้ว ไม่
สามารถจะหาที�ไหนมาสนองความต้องการของพวกทา่นได้อกี” เมื�อได้รับคาํ
ชี แจ้งเช่นนั น คณะผู้อาสาสมัครกเ็สียใจนํ าตานองหน้า ในอนัที�พวกเขาไม่มี
โอกาสที�จะเสียสละในงานอนัยิ�งใหญ่ครั งนี เช่นคนอื�น 

 เมื�อได้เตรียมทุกสิ�งทุกอย่างพร้อมแล้ว ทา่นรอซูล y กเ็คลื�อน
กองทพัออกจากพระนครอลั-มะดีนะห์ เดินทางมุ่งสู่ตาํบลตะบูก๊ซึ�งเป็น
แหล่งที�ได้คาดหมายไว้ว่า จะพบกบัฝ่ายข้าศึก ณ ที�นั น เมื�อได้ยกกองทพัไป
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ถึงตะบูก๊เข้าจริง ๆ กมิ็ได้พบข้าศึกเลยแม้แต่คนเดียว ทั งนี จะเนื�องจาก
เหตุผลใดกไ็ม่สามารถที�จะทราบได้ 

ทา่นรอซูล y ได้พักแรมอยู่ที�ตะบูก๊ เพื�อรอรับมือกับข้าศึกเป็น
เวลาหลายวัน กไ็ม่มีเหตุการณ์อย่างไรเกดิขึ น จึงได้ยกทพักลับนครอลั-มะดี
นะห์ ก่อนที�จะยกทพักลับทา่นได้หารือกบับรรดาสาวกว่า “ควรจะเคลื�อน
ทพัต่อไปหรือว่าจะกลับแต่เพียงแค่นี ” ในที�สดุกเ็หน็พ้องกนัว่าควรยกทพั
กลับเสยีก่อน หากมีเหตุการณ์อย่างไรเกดิขึ นกห็าทางแก้ไขกนัต่อไป ทา่น
รอซูลุลลอฮ ฺy กเ็หน็ชอบด้วยในข้อตกลงนั น 

ในขณะที�พักแรมอยู่ที�ตาํบลตะบูก๊นั น มีบาทหลวงคนหนึ�งชื�อ โยฮัน
นา ซึ�งเป็นประมุขในทางศาสนาแห่งนครอัยละห์ พร้อมกบัประชาชนตาํบล 
ญัรบาอ,ฺ ชาวเมืองอัOซเราะห์ และอะมีนา เป็นจาํนวนมากมายมาสวามิภักดิ?
ต่อทา่นรอซูล y ทา่นกไ็ด้ให้การต้อนรับบุคคลเหล่านั นอย่างดี 

2. การหลีกเลี*ยงของพวกมุนาฟิก  

การยกกองทพัออกไปทาํศึกตะบูก๊ครั งนี  เป็นฤดูร้อนอาการแห้ง
แล้งร้อนจัดเป็นพิเศษ การเดินทางรอนแรมไปในระยะทางไกล ๆ จักต้อง
ประสบกบัการทรมานกว่าเวลาปกติ ดังนั น พวกมุนาฟิกซึ�งมีอบัดุลลอฮบฺุตร
อบัุยย์เป็นหัวหน้า จึงเที�ยวได้ยุแหย่ห้ามปรามมิให้ประชาชนบางพวกบาง
เหล่ายอมร่วมไปกบักองทพัครั งนี  โดยกล่าวว่า “อากาศร้อนอบอ้าวเช่นนี ถ้า
ขืนร่วมไปกบัเขาด้วย กจั็กต้องประสบกบัการทรมานอย่างยิ�ง” 

อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงสั�งให้ทา่นรอซูลของพระองค์บอก
กบับุคคลเหล่านั นว่า 

 

ความว่า “จงบอกเถิด (มุฮัมมัด) ไฟนรกนั นร้อนแรงยิ�งกว่า หากพวกเขารู้” 
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การยุยงของพวกมุนาฟิกทาํให้เกดิความปั�นป่วนอย่างยุ่งยาก ใน
การเรียกระดมพลครั งนี เป็นอย่างมาก บุคคลที�มีความเลื�อมใสศรัทธายัง
อ่อนแอ เพราะเพิ�งเข้ารับนับถืออสิลามใหม่ ๆ กเ็ชื�อคาํยุยงคิดไปว่า เป็น
การบังคับกดขี�ให้ไปทนทุกข์ทรมานบ้าง บังคับให้ไปตายบ้าง บุคคลบาง
จาํพวกจึงหาทางเบี�ยงบ่ายหลบหลีก โดยอ้างเหตุขัดข้องต่าง ๆ นานา 

ความจริงการกรีฑาทพัครั งนี  ถ้าจะมีการรบพุ่งกนัขึ นจริงตามที�ได้
คาดหมายกนัไว้ หากมีบุคคลจาํพวกหนอนบ่อนไส้เช่นนี  ปะปนไปใน
กองทพัด้วยกย่็อมจะทาํให้เกิดความปั�นป่วน ความเสยีหายให้มิใช่น้อย 
เช่นเดียวกบัการรบพุ่งครั งที�แล้ว ๆ มา 

3. มสัยิดวิบติั (มสัยิดฎิรอร) 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้นาํกองทพัเดินทางกลับเข้าสู่นครอลั-มะดี
นะห์ถึงตาํบลกุบาอ ฺได้มีพวกมุนาฟิกกลุ่มหนึ�งมาเชิญให้ทา่นเข้าไปละหมาด
ในมัสยิดที�พวกเขาได้จัดสร้างขึ นซึ�งอยู่ตรงข้ามกบัมัสยิดกุบาอ ฺ ที�ทา่นรอซูล 
y จัดสร้างขึ นไว้ก่อน อัลลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา กไ็ด้ลงคาํสั�งห้ามมิให้
รอซูลของพระองค์ เข้าไปละหมาดในมัสยิดนั น เพราะมัสยิดหลังนั นได้ถูก
สร้างขึ น โดยพวกผู้จัดการสร้างมีความมุ่งหมายในอนัที�จะทาํให้พวกมุสลิม
แตกแยกกนั เมื�อทา่นรอซูล y ได้ไต่ถามพวกที�มาเชิญให้เข้าไปทาํ
ละหมาดในมัสยิดของเขาถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างมัสยิดนั นขึ นอกีทั ง ๆ 
ที�ของเก่ากมี็อยู่แล้ว พวกเหล่านั นตอบว่า “พวกเราจัดสร้างขึ นเพื�อ
ความหวังดี ไม่มีเจตนาร้ายอย่างไร” แต่อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้
ทรงทราบว่าคาํตอบนั นเป็นความเทจ็ ไม่ตรงกบัความมุ่งหมายที�แฝงอยู่ใน
ความรู้สกึ พระองค์จึงทรงสั�งห้ามมิให้รอซูลของพระองค์เข้าไปทาํละหมาด
ในมัสยิดนั น ในที�สดุทา่นรอซูล y กส็ั�งให้รื อมัสยิดนั นทิ งไปเสีย 
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เรื�องราวของมัสยิดวิบัติแห่งนี  มีปรากฎอยู่ในพระมหาคัมภีร์อลั-กุ
รอ่าน อายะห์ที� 108 ซูเราะห์ที� 9 ซึ�งมีความหมายว่า “และพวกที�ยึดเอามัสยิด
หนึ�งซึ�งให้ผลร้าย เป็นที�เพิ�มพูนความดื อดันเป็นที�แบ่งแยกระหว่างมุอมิฺน 
และเป็นที�หลบซ่อนมั�วสมุของบุคคลที�เป็นปรปักษ์กบัอลัลอฮ ฺและรอซูลของ
พระองค์มาก่อนหน้านี  เพื�อการมุ่งร้ายที�จะทาํลายอิสลามและพวกเขาจะส
บานยืนยันว่าพวกเรามิได้มีเจตนาร้ายอย่างใด นอกจากส่วนที�เป็นความดี 
และอลัลอฮทฺรงยืนหยัดรับรองว่า แท้จริงพวกเขาเหล่านั นกล่าวเทจ็” 

 “สเูจ้าจงอย่ายืนขึ น (ละหมาด) ในมัสยิดนั นเป็นเดด็ขาด มัสยิดหนึ�ง
ซึ�งได้ถูกวางรากฐานบนการตัOกวา ในวันแรกถึง (หมายถึงมัสยิดกุบาอ)ฺ นั�น
คือมัสยิดที�สเูจ้าควรอย่างยิ�งที�สเูจ้าจะยืน (ละหมาด) ในนั นในมัสยิดแห่งนั น
มีชนกลุ่มหนึ�ง ซึ�งพอใจในการทาํความสะอาด และอลัลอฮทฺรงโปรดปราน
พวกที�พยายามทาํความสะอาด” 

 ทั งนี  เรื�องมีอยู่ว่าสนัดานของพวกมุนาฟิกนั นมีความมุ่งมาด
ปรารถนา ในอนัที�จะทาํลายความเป็นปึกแผ่นของบรรดามุอมิฺน ให้แตก
สลายลงทุก ๆ โอกาส คอยจ้องหาทางหาโอกาสอยู่เสมอมิได้หยุดยั ง ดังนั น
พวกมุนาฟิกที�ได้พยายามหลีกเลี�ยงไม่ยอมร่วมไปกบักองทพัครั งนี  จึงได้
รวมหัวกบัพวกมุนาฟิกอื�น ๆ จัดสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�ง ซึ�งอยู่ตรงข้ามกบั
มัสยิดกุบาอ ฺ เตรียมคอยทา่ไว้พอทา่นรอซูล y ยกทพักลับมาถึงตาํบลนั น 
พวกมุนาฟิกกเ็ข้ามาเชิญทา่นเข้าสู่มัสยิดนั น โดยได้เปิดเผยเจตนารมย์ที�
แฝงอยู่เบื องหลังของพวกมุนาฟิกว่าเป็นมัสยิดที�จะทาํความวิบัติให้แก่
บรรดามุอมิฺนเป็นมัสยิด ที�จะทาํให้บรรดา   มุอมิฺนแบ่งแยกแตกความ
สามัคคีกนั เป็นมัสยิดสาํหรับเหล่าร้ายใช้เป็นสถานที�หลบซ่อนมั�วสุมกนั คิด
การร้ายในอนัที�จะทาํลายล้างความสมัครสมานสามัคคี ความกลมเกลียว
ของสังคมมุสลิมให้แตกย่อยยับ 
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 เป็นการแน่นอนเหลือเกนิ ถ้าทา่นรอซูล y หลงกลของเหล่าร้าย
ยอมเข้าไปละหมาดในมัสยิดนั นตามคาํเชิญชวนของพวกเหล่าร้าย สถานที�
แห่งนั นกจ็ะกลายเป็นมัสยิดที�มีความสาํคัญขึ นมาบรรดามุอมิฺน กจ็ะต้อง
แบ่งแยกกนัขึ นเช่นนั น ซึ�งไม่ใช่การแบ่งแยกกนัเฉพาะร่างกาย จิตใจกจั็ก
ต้องแบ่งแยกกนัด้วย เพราะคนเรายังไม่พ้นจากกเิลส คือการอวดอ้างชิงดี
ชิงเด่นกนั การประกวดประชันกนั 

 จากเรื�องนี  มัสยิดที�ถูกสร้างขึ นด้วยเจตนาร้ายต่าง ๆ ดังได้กล่าว
แล้ว จึงเป็นมัสยิดที�ควรจะได้ทาํลายเสีย ไม่ควรจะปล่อยให้คงอยู่เพราะเป็น
สถานที� ๆ นาํผลร้ายมาสู่สังคมส่วนรวมของมุสลิม  

 อนันี  นับเป็นอุทาหรณ์อนัดียิ�งสาํหรับมุสลิม-มุอมิฺน ที�มีส่วน
เกี�ยวข้องกบัเรื�องของมัสยิด ฉะนั นลาํดับต่อไปนี  ผู้เขียนจะขอนาํทา่นผู้อ่าน
ออกนอกเรื�องไปสกัเลก็น้อย เพื�อบรรยายเรื�องที�เกี�ยวกับมัสยิดตามรูปการ
ที�กาํลังเป็นอยู่ขณะนี  

 ศาสนาอสิลาม เป็น ศาสนาแห่งความสามคัคี อิสลามมิได้สอนให้
มนุษย์รู้แต่เพียงว่า ความสามัคคีนั นมีประโยชน์อนัยิ�งใหญ่ หากแต่ได้วาง
หลักการอนัเป็นบทบัญญัติให้บรรดามุสลิมปฏบัิติร่วมกันในการอบิาดะห์ 
(กจิกรรมที�พระเจ้าใช้) หลายอย่างหลายประการ อาทเิช่น  

- การละหมาดประจาํวันทั ง 5 เวลา ถ้าร่วมกนักระทาํกไ็ด้รับผล
มากกว่าทาํคนเดียว ซึ�งเรียกว่า “ละหมาดญะมาอะ๊ห์”  

- ให้ละหมาดร่วมกนัในวันสาํคัญทั งสองวันคือ “วันอดิีOลฟิตริ กบั
วันอดิี ลอฎัฮา”  

- ให้เดินทางไปร่วมกนัประกอบพิธอีลั-ฮัจย์ ณ นครมักกะฮ ฺฯลฯ 
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 การละหมาดร่วมกนัดังกล่าวแล้วนั น จาํเป็นต้องให้มีสถานที�อนั
เป็นศูนย์รวมส่วนกลาง ซึ�งเป็นสมบัติของส่วนรวมเรียกว่า “มสัยิด” จากการ
บังคับดังกล่าวแล้ว เป็นสิ�งที�ช่วยให้บรรดามุอมิฺนในหมู่หนึ�งตาํบลหนึ�งได้มี
โอกาสพบปะเหน็หน้ากนัอยู่เสมอเป็นนิจ เมื�อได้พบปะหน้าอยู่ใกล้ชิดกนั
เป็นเนืองนิจเช่นนี  จิตใจกย่็อมรวมกนัสมัครสมานสามัคคีกนั มีทุกข์สขุมี
เรื�องขัดข้องอย่างไร กไ็ด้ช่วยเหลือเกื อกูลกนั มีกจิกรรมอนัเป็นซึ�งงานของ
สงัคมส่วนรวมกไ็ด้ร่วมมือร่วมใจกนั อนันี เป็นเจตนารมย์อนัยิ�งใหญ่ของ
อสิลาม 

 เมื�อพูดถึงมัสยิดแล้วผู้เขียนจะเว้นการขอบคุณบรรพบุรุษของเรา
เสยีมิได้ ขออัลลอฮ ฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ได้ทรงประทานความกรุณา
เมตตา ให้แก่ทา่นเหล่านี อย่างกว้างขวาง ในระยะแรกที�ได้เข้ามาอยู่ในผืน
แผ่นดินไทยนั น บรรดาบรรพบุรุษเหล่านั นได้จับจองที�ดินเป็นผืนเดียวกนั 
แล้วจัดสรรเป็นส่วนสดัให้ปลูกสร้างอาคารที�อยู่อาศัย เป็นหมู่ไม่ให้ปะปน
กบัคนอื�น แล้วกไ็ด้จัดสร้างมัสยิดขึ นเพื�อเป็นศูนย์รวมดังกล่าวแห่งเดียว 
ประชาชนแม้จะอยู่ห่างไกลสักเพียงไร เมื�อถึงวันศุกร์กพ็ยายามมาทาํ
ละหมาดที�มัสยิดนั น พร้อมทั งจัดทาํสถานที�สาํหรับสั�งสอนเรื�องของอัล-กุ
รอ่าน และเรื�องของศาสนาควบคู่กนัไป ทั งนี กเ็พราะตระหนักดีว่า มัสยิดจะ
ยืนยงคงอยู่ได้และกจิการของมัสยิดจะดาํเนินไปอย่างดี กต้็องมีคนรู้จักเรื�อง
ของศานาเป็นจาํนวนมาก ๆ คนที�ไม่รู้หรือไม่อยากรู้เรื�องของศาสนากจ็ะไม่
ยอมเข้ามัสยิด 

 อนันี นับเป็นมรดกอนัประเสริฐสดุหาค่ามิได้ ที�บรรดาบรรพบุรุษ
ของเราได้ทิ งไว้ให้แก่บรรดาลูกหลานของเขา  

 แต่มาบัดนี  มรดกอนัหาค่ามิได้นั นได้ถูกทาํลายหมดสิ นไปแล้ว 
ด้วยนํ ามือลูกหลานของเขาเองในตาํบลหนึ�ง ๆ มีมัสยิดเกดิขึ นหลายแห่ง 
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มัสยิดของเรามีดาษดื�นเกอืบเทา่กบัจาํนวนวัด ทั ง ๆ ที�ฐานะของมัสยิดกบั
วัดแตกต่างกนั วัดเป็นที�อยู่อาศัยของสงฆ์ ส่วนมัสยิดเป็นสถานที�สาํหรับ
การอบิาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้า มัสยิดที�มีมากมายก่ายกองเช่นนั นน่าจะนับว่า
เป็น “มัสยิดฎิรอร” เพราะทาํให้เกดิการแบ่งแยกขึ นในหมู่มุสลิม ซึ�งแต่เดิม
กเ็คยทาํละหมาดในมัสยิดแห่งเดียวกนั 

 แต่พอมีมัสยิดเกดิขึ นใหม่ พี�น้องมุสลิมที�เคยรักใคร่กลมเกลียวกนั
กต้็อง ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นกก๊เป็นเหล่า พวกนั นพวกนี  พฤติการอนัชั�ว
ร้ายเช่นนี  ได้ถูกอสิลามยุคแรกทาํลายลงหมดสิ นแล้ว แต่ปัจจุบันนี มันกลับ
หวนเข้ามาสู่สงัคมมุสลิมอกีเพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี มันเป็นเรื�องที�น่าคิด 

 มัสยิดที�เกิดขึ นมากมายก่ายกองนั น เนื�องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ อาทเิช่น 

ก. การขัดแย้งกนัในหมู่บุคคลที�เป็นหัวหน้า เมื�อเกดิกรณีขัดแย้ง
กนัขึ นไม่ลงรอยกนัจนไม่สามารถจะปรองดองกนั หรือตกลง
กนัโดยสนัติวิธไีด้กจั็ดการสร้างมัสยิดขึ นใหม่ หาลูกน้องมาตั ง
กลุ่มขึ นใหม่ 

ข. การแย่งชิงตาํแหน่ง เกดิกรณีพิพาทในการแย่งกนัเป็นอหิม่าม 
หรือเป็นค่อฏบี , บิลาล (มุอซัซิน) เมื�อต่างฝ่ายแขง็ข้อเข้าหา
กนัตกลงกนัไม่ได้ กน็าํพรรคพวกมาตั งกลุ่มขึ นจัดสร้างมัสยิด
ขึ นใหม่ 

ค. อยากได้กุศล โดยที�ทา่นรอซูล y ได้กล่าวไว้ความว่า “ผู้ใดได้
จัดสร้างมัสยิดขึ นหลังหนึ�งอัลลอฮจฺะสร้างบ้านให้เข้าในสวรรค์
หลังหนึ�ง” ผู้มีเงินมีทอง นึกอยากได้กุศลอนัยิ�งใหญ่ดังกล่าวก็
จัดสร้างมัสยิดขึ น แล้วกจ้็างให้คนที�ตนเข้าใจว่ามีความรู้มาเป็น
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อหิม่าม ผู้ที�ถูกเข้าใจว่าเป็นผู้รู้กน็าํพรรคพวกของตนมาตั งกลุ่ม
ขึ นใหม่ 

ง. ความเกยีจคร้าน เมื�อจาํนวนคนเกดิเพิ�มปริมาณมากขึ น กต้็อง
ขยับขยายหาที�อยู่ห่างไกลออกไป แล้วกอ้็างว่ามามัสยิดเดิมไม่
ไหว เพราะเป็นระยะห่างไกลมาก ทั ง ๆ ที�ถ้าเป็นกรณีที�จะได้
ประโยชน์ เช่น การค้าขาย, เรื�องของความสนุกสนาน หรือ 
เรื�องของการพนัน แม้จะต้องเดินทางไกลแสนไกลเพียงไร 
ลาํบากยากเยน็เพียงไหน แดดจะร้อนฟ้าจะร้องหรือฝนจะตก
อย่างไรกไ็ปกนัได้ ด้วยความยินดี แต่การเดินทางไปมัสยิดนั น 
ทา่นรอซูล y ได้บอกไว้ความว่า “ทุก ๆ กา้วที�เดินไปทาํอิบา
ดะห์ที�มสัยดินั(น อัลลอฮฺจะลบความผิดใหอ้ย่างหนึ�ง และ
ใหผ้ลบุญเป็นรางวัลอีกอย่างหนึ�ง” แต่ในการไปมัสยิดกลับ
ยกเอาความลาํบากขึ นเป็นข้ออ้าง กจั็ดสร้างมัสยิดขึ นใหม่  

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

มัสยิดประเภทนี ส่วนมาก เปิดทาํการเพียงอาทติย์ละครั ง บางแห่งก็
เปิดปีละสองครั ง ส่วนคนละหมาดกจั็ดว่าโหรงเหรงเตม็ท ี ต่อไปกค็งจะ
หมดไป ทิ งมัสยิดไว้ให้รกร้างว่างเปล่าเป็นที�อยู่ของพวกหนู 

การมีมัสยิดมาก ๆ เป็นผลดีอย่างหนึ�ง ช่วยทาํให้คนละหมาดมี
สภาพเหมือนวิหกที�โผผินบินไปเกาะต้นไม้นั นทต้ีนนี ท ี คนที�เคยละหมาด
ประจาํอยู่มัสยิดหนึ�ง เมื�อเกดิไม่ลงรอยกบัพรรคพวก หรือเมื�อเกดิไปผิด
เส้นผิดสายกนัขึ น กโ็ผไปละหมาดที�มัสยิดอื�น 
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จากที�ได้กล่าวมาแล้วทั งหมด กพ็อสรุปได้ว่าเจตนารมย์ในการที�
อสิลามได้มีบัญญัติให้มีมัสยิดขึ น เพื�อบรรดามุสลิมรวมกนัเป็นกลุ่มเป็น
ก้อนไม่ให้แตกแยกกนั แต่เจตนารมย์อนันี ต้องถูกทาํลายลงด้วยความ
ปรารถนาฝ่ายตํ�าของมุสลิมเอง จากนี ไปกจ็ะขอนาํผู้อ่านกลับเข้าสู่ทางเดิม
ต่อไป 

 

ปีที*สิบ 

ปีที�สบินับตั งแต่ฮิจเราะห์มา เป็นปีสดุท้ายแห่งชีวิตของทา่นรอซูล 
y ในปีนี มีเหตุการณ์หลายอย่างเกดิขึ น อาท ิ

1. ส่งคณะธรรมทูตไปเยเมนครั(งที* 1  

ทา่นรอซูล y ได้จัดส่งคณะธรรมฑตู ซึ�งมี ท่านอาล ี บุตรอะ
บฏีอลิบ เป็นผู้นาํ ไปยังชนเผ่าหนึ�งซึ�งเป็นชาวเมืองเยเมน ทา่นได้ออกคาํสั�ง
กบัทา่นอาลีความว่า 

“ทา่นจงเดินทางไปให้ถึงที�อยู่ของคนพวกนั น เมื�อถึงแล้วเรียกร้อง
พวกเขา ให้สู่คาํว่า ----------- เมื�อเขาเหล่านั นรับรองแล้ว กจ็งใช้ให้
เขาทาํละหมาด เมื�อเขาเหล่านั นยอมปฏบัิติตามแล้วกไ็ม่ต้องไปเรียกร้องสิ�ง
อื�นใดจากพวกนั นอกี แล้วทา่นอย่าฆ่าฟันพวกนั นในเมื�อเขามิได้ต่อสู้” 

เมื�อทา่นอาลีได้พาคณะไปถึง กท็าํการเรียกร้องชักชวนเผ่าพันธุนั์ น
ให้เข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแต่คนเหล่านั นไม่ยอมรับฟังคาํเรียกร้อง กลับ
ทาํการขัดขวางขับไล่ ใช้อาวุธเข้าทาํร้ายพวกมุสลิมทา่นอาลีจึงสั�งให้พรรค
พวกทาํการต่อสู้ ในที�สดุคนเหล่านั นกย็อมแพ้ ทา่นอาลีจึงสั�งให้พรรคพวก
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ยุติการสู้รบ แล้วได้ทาํการแนะนาํชักชวนให้พวกนั นเข้ารับนับถืออสิลาม 
บุคคลเหล่านั นกย็อมเชื�อฟังแต่โดยดี 

2. ส่งธรรมทูตไปเยเมนครั(งที* 2 

นอกจากคณะธรรมฑตูที�ส่งไปยังชนเผ่าหนึ�งในเยเมนดังกล่าวแล้ว
ทา่นรอซูล y ได้ส่งธรรมทูตไปยังประเทศเยเมนอกีสองคณะ คณะหนึ�ง 
“โดยการนาํของ ท่านมุอา๊ซ บุตรญะบั?ล เข้าทางทศิใต้ อีกคณะหนึ�งโดยการ
นาํของทา่น อบูมูซา อลั- อชัอะรีย ์ เข้าทางทศิเหนือ ท่านได้สั�งบุคคลผู้นาํ
ทั งสองว่า  

 

ความว่า “ทา่นทั งสองจงทาํให้ง่ายอย่าพึงทาํให้ยาก”  

หมายความว่าการชักชวนแนะนาํให้เข้ารับนับถืออสิลามนั น ใน
ระยะเริ�มแรกนี ให้เอาแต่เรื�องที�เบา ๆ ก่อน พูดให้เข้าใจง่าย ๆ และสั�งทา่น
มุอา๊ซ โดยเฉพาะว่า “การไปครั งนี ทา่นจะได้พบกบับุคคลจาํพวกหนึ�ง ซึ�ง
เป็นพวกนัศรอนีย์และยะฮูดี เมื�อทา่นได้ไปพบพวกนั นแล้ว ทา่นจง
เรียกร้องแนะนาํให้พวกเขากล่าวปฏญิาณว่า “ไม่มีเจ้าใด ๆ นอกจากอลัลอ
ฮ ฺ และมุฮัมมัดเป็นทูตของอัลลอฮ”ฺ เมื�อพวกเขายอมรับแล้วทา่นจงบอกกบั
เขาว่า “อลัลอฮ ฺ ได้ทรงบัญญัติให้ทาํละหมาด 5 เวลา” และเมื�อพวกเขา
รับรองแล้ว ทา่นจงบอกกบัพวกนั นว่า “อลัลอฮไฺด้บัญญัติให้บริจาคทาน
อย่าง 1 ซึ�งเกบ็จากพวกที�รํ�ารวยเอามาสงเคราะห์ช่วยเหลือพวกที�ยากจน” 
เมื�อเขารับรองแล้วทา่นจงอย่าไปเรียกร้องอะไรจากเขาเหล่านั นอกีเลย” 
สดุท้ายทา่นรอซูล y ได้สั�งกาํชับว่า “ทา่นจงเกรงกลัวคาํฟ้องของผู้ถูกข่ม
เหง เพราะว่าระหว่างอลัลอฮกฺบัคาํฟ้องร้องของพวกที�ถูกข่มเหงนั น ไม่มี
เครื�องกั น” 
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3. ฮจัยอํ์าลา  

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

ในการประกอบพิธฮัีจย์ครั งสดุท้ายนี ทา่นรอซูล y ได้กล่าวคาํ
ปราศรัยแก่มวลมุสลิมีน ณ ทุง่อะรอฟะห์ ได้กล่าวบรรยายถึงหลักการ
สาํคัญตลอดจนข้อปลีกย่อยของอสิลามอย่างแจ่มแจ้ง 

ส่วนหนึ�งในคาํปราศรัยของท่านครั งนั นมีดังนี  

 

ความว่า “แท้จริงเลือดเนื อของพวกทา่นและทรัพย์สมบัติของพวกทา่น เป็น
สิ�งต้องห้ามแก่พวกทา่น ตลอดไปจนกระทั�งพวกทา่นจะได้พบ
พระผู้อภิบาลของพวกทา่น” 

กล่าวคือ การประทุษร้ายต่อร่างกาย และทรัพย์สมบัติเป็นสิ�งที�
ต้องห้ามในอสิลามอย่างเดด็ขาดตลอดไป ไม่มีเวลายกเลิก 

 

ความว่า “แท้จริงสาํหรับบรรดาสตรีของพวกทา่น มีสทิธิเหนือพวกทา่นและ
สาํหรับพวกทา่นกม่็สิทธเิหนือพวกเขา” 

กล่าวคือ ทั งสามีภรรยา มีสิทธหิน้าที�จะต้องพึ�งประพฤติปฏบัิติต่อ
กนั อย่างครบถ้วนเพื�อความผาสขุในการอยู่รวมกนั ฝ่ายใดจะละเลยต่อ
หน้าที�ไม่ได้ 
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ความว่า “แท้ที�จริงบรรดามุอมิฺนนั นเป็นพี�น้องกนั และไม่อนุมัติทรัพย์
สมบัติของคนหนึ�งคนใดแก่อกีคนหนึ�ง เว้นแต่ความปรารถนาดี
จากทรัพย์นั น” 

กล่าวคือ บรรดามุอมิฺนนั น แม้จะต่างชั นวรรณะต่างเชื อชาติ หรือ
ต่างภาษา กถ็ือเป็นญาติพี�น้องกนัและไม่อนุญาตให้คนหนึ�งคนใดแตะต้อง
ทรัพย์สมบัติของคนอื�น นอกจากกรณีอนัเนื�องมาจากความปรารถนาดีต่อ
กนั 

 

 

ความว่า “พวกทา่นทุกคนเป็นของอาดัม และอาดัมมาจากดิน แท้จริงผู้ที�มี
เกยีรติอนัสงูส่งในพวกทา่น คือผู้ที�มีความกลัวมากที�สุด สาํหรับ
บุคคลที�เป็นชาติอาหรับไม่มีเอกสทิธเิหนือบุคคลที�ไม่ใช่อาหรับ 
นอกจากด้วยการเกรงกลัว” 

กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนเป็นลูกหลานอาดัมและอาดัมเกดิมาจากธาตุ
ดิน จุดกาํเนิดของมนุษย์มาจากดินเหมือนกนัหมด ผู้ที�นับว่าเป็นผู้ที�มี
เกยีรติยศสูงสดุเหนือคนอื�น ๆ นั น คือ ผู้ที�มีจิตใจเกรงกลัวและมีความ
จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้ามากที�สดุ เคร่งครัดมั�นคงที�สดุ 

4. วาระเบด็เสร็จ  

ในขณะที�ทา่นรอซูล y กาํลังประกอบพิธฮัีจย์อยู่ที�ทุ่งอะรอฟะห์นั น 
อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงประทานโองการขั นสดุท้ายให้แก่รอซูล
ของพระองค์ว่า 
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ความว่า “วันนี เราได้ให้สมบูรณ์แล้วแก่สเูจ้าทั งหลายซึ�งธรรมนูญของสเูจ้า
ทั งหลาย และเราได้ให้ครบถ้วนแล้วบนสเูจ้าทั งหลาย ซึ�งความ
กรุณาเมตตาของเรา และเราได้มอบอสิลามให้เป็นศาสนาแก่สู
เจ้าทั งหลายแล้ว” 

กล่าวคือ อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงแจ้งแกร่อซูลของ
พระองค์ตลอดจนบรรดามุอมิฺนว่าวันนี  (คือวันที�ทา่นรอซูล y พร้อมกบั
บรรดามุอมิฺนกาํลังชุมนุมกนัอยู่ ณ ทุ่งอะรอฟะห์ในการประกอบพิธฮัีจย์
ครั งสดุท้าย) ว่า พระองค์ได้ทรงประทานธรรมนูญการปกครองมาให้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ทรงประทานความสาํเรจ็ในการเผยแพร่
อสิลามเบด็เสรจ็เรียบร้อย ความทุกข์ยากลาํบากตลอดการต่อต้านการ
ขัดขวางหมดสิ นไปแล้วทั งนี นับว่า เป็นพระมหากรุณาธคุิณของพระองค์
อย่างยิ�งใหญ่ที�สดุ ตอนท้ายพระองค์ได้ทรงบอกว่าพระองค์ได้ทรงมอบ
อสิลามให้เป็นศาสนาแก่บรรดาข้าของพระองค์แล้ว 

จากความหมายของอลั-กุรอา่นอายะห์นี  เราได้รู้ว่าอสิลามซึ�งมีอัล-กุ
รอ่านเป็นหลัก ประกอบด้วย ซุนนะห์ของทา่นรอซูล อนัเป็นคาํอธบิาย
เจตนารมย์ของอัล-กุรอ่านได้จบสิ นเบด็เสรจ็ลงแล้วในวันที�ทา่น  รอซูล y 
ได้ประกอบพิธฮัีจย์ครั งสดุท้ายในชีวิตของทา่น ซึ�งนับว่าเป็นการสิ นสดุ
ภาระหน้าที�ที�ได้รับมอบหมายมาจากพระผู้เป็นเจ้า หลังจากวันนั นแล้วทา่น
รอซูล y มิได้เผยแพร่หรือแนะนาํสั�งสอนอนัใดเพิ�มเติมอกีเลย นอกจาก
ทบทวนของเก่าโดยอธบิายให้บรรดาสาวกและตลอดจนประชาชนที�เข้ามา
สมัครรับนับถืออสิลามให้เข้าใจซาบซึ งในบรรดาหลักการและวิธกีารต่าง ๆ 
ที�ได้เผยแพร่ไปแล้ว 
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ดังนั นพิธกีรรมหรือพฤติกรรมใด ๆ ที�ไม่มีปรากฎในอลั-กุรอ่าน
หรือในซุนนะห์ของทา่นรอซูล y จึงไม่นับว่าเป็นบัญญัติของอิสลาม และ
ความคิดเหน็ของบุคคลใดที�ไม่ตรงกบัอลั-กุรอ่านหรือซุนนะห์ หรือไม่มีใน
องค์ประกอบทั งสอง กถ็ือว่าเป็นความคิดความเหน็ที�มุสลิมมุอมิฺนไม่อยู่ใน
ฐานะที�จะต้องประพฤติปฏบัิติ ถ้าขืนประพฤติตามอย่างน้อยกจ็ะไม่ได้รับ
รางวัลตอบแทนจากพระผู้เป็นเจ้า อย่างสงูกจ็ะต้องถูกลงโทษในฐาน
เพิ�มเติมหรือตัดทอนแก้ไข เปลี�ยนแปลงบทบัญญัติที�พระผู้เป็นเจ้าได้ทรง
ประทานมาให้  

5. เดินทางกลบัสู่ อลั-มะดีนะห ์

เมื�อเสรจ็จากการประกอบพิธฮัีจย์แล้ว ทา่นรอซูล y กเ็ดินทาง
กลับเข้าที�พักในนครมักกะฮเฺป็นเวลา 10 วัน จึงเดินทางกลับสู่นครมะดีนะห์ 
ในขณะที�พักอยู่ในมักกะฮนัฺ น มีประชาชนทั งชาวอรับและชาวนะซอรอเป็น
จาํนวนมากมาย มาสมัครเข้ารับนับถือศาสนาอสิลาม และเมื�อกลับไปถึง 
อลั-มะดีนะห์แล้วกมี็ประชากรจากทศิทางต่าง ๆ มาสมัครเข้ารับนับถือ
ศาสนาอสิลาม ในจาํนวนประชากรที�มากมายเหล่านั น มีพวกนะซอรอ
ชาวเมืองนัจรอนพวกหนึ�งมาหาทา่นรอซูล y ทา่นกชั็กชวนให้เข้านับถือ
อสิลาม พวกเขาปฏเิสธโดยกล่าวว่า “พวกเขาได้เป็นมุสลิมมาแล้วก่อนพวก
ทา่น” ทา่นรอซูล y กบ็อกกบัพวกนั นว่า “ความจริงพวกทา่นยังมิได้เป็น
มุสลิมทั งนี เพราะว่าพฤติกรรมสามอย่างที�ทาํให้พวกทา่นเป็นมุสลิมไม่ได้คือ 
  

1) การที�พวกทา่นกราบไหว้ เคารพสกัการะไม้กางเขน 
 2) การที�พวกทา่นบริโภคเนื อสกุร 
 3) การที�พวกทา่นอ้างว่า อัลลอฮมีฺบุตร (คือ อซีา) “ 
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คนพวกนั นกต็อบว่า “ จะมีมนุษย์คนใดบ้างซึ�งถูกให้เกดิขึ นมาโดย
ปราศจากบิดา” 

กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนต้องกาํเนิดจากบิดามารดาทั งนั น เมื�ออซีา
เกดิมาโดยปราศจากบิดากต้็องเป็นบุตรของพระเจ้า 

ทา่นรอซูล y จึงอ่านอลั-กุรอ่านอายะห์ต่อไปนี ให้พวกนั นฟังคือ 

 

 

ความว่า “แท้จริงแบบอย่างของอซีาที�อัลลอฮ ฺ เหมือนแบบอย่างของอาดัม 
ซึ�งพระองค์ได้ทรงให้เกดิเขาขึ นมาจากดินแล้วพระองค์กรั็บสั�ง
ว่า จงเป็นขึ น เข้ากเ็ป็นขึ น” 

กล่าวคือ จุดปฏสินธขิองอีซากบัอาดัมนั นเหมือนกนัคือ ปฏสินธขึิ น
จากพระปรารถนาของอลัลอฮซึฺ�งเป็นวิธกีารที�ผิดแผกแตกต่างไปจาก
ธรรมชาติทั งหลายในโลก 

ครั งเมื�อประชาชนชาวนะซอรอแห่งเมืองนัจรอน ได้ฟังอัล-กุรอ่าน
อายะห์นี แล้วเขากย็อมจาํนนยอมสมัครเข้ารับนับถืออสิลาม 

5. การป่วยของท่านรอซูล yyyy  

ตอนปลายเดือนศอ็ฟัร ทา่นรอซูล y เริ�มป่วยเป็นไข้ในขณะที�
อาการป่วยยังไม่รุนแรงนัก ทา่นได้ไปพักยังบรรดาบ้านภรรยาของทา่นแห่ง
ละวันสองวัน ครั งเมื�ออาการป่วยทวีความรุนแรงขึ น ท่านกข็ออนุญาติต่อ
บรรดาภรรยาของทา่นไปนอนพักยังบ้านของทา่นหญิงอาอชีะห์ 

ในขณะที�กาํลังป่วยอยู่นั นทา่นรอซูล y ได้ไปละหมาดร่วมกบั
บรรดาสาวกของทา่นทุกเวลาจนกระทั�งอาการไข้ขึ นสงูมากจนไม่สามารถไป
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มัสยิดได้ ทา่นกส็ั�งแก่บรรดาสาวกให้มอบหน้าที�อิหม่าม (ผู้นาํละหมาด) แก่
ทา่นอบูบักรแทนตัวทา่น 

เมื�อชาวอนัซอร (ชาวเมืองอลั-มะดีนะห์ที�เป็นมุสลิม) ได้ข่าวการ
ป่วยหนักของทา่นรอซูล y เข้ากพ็ากนัมาชุมนุมที�มัสยิด เพื�อเยี�ยมเยียน
และฟังอาการป่วยของทา่น ด้วยความเศร้าโศกและห่วงใย ทา่นอัOบบา๊สจึง
นาํข่าวการมาชุมนุมของพวกอนัซอรไปบอกให้ทา่นรอซูล y ทราบ เมื�อ
ทา่นได้ทราบข่าวนั นกใ็คร่ที�จะได้ออกไปพบกบัพรรคพวกอกีสกัครั งหนึ�ง จึง
แขง็ใจลุกขึ นยืนเพื�อที�จะออกเดินไปยังมัสยิด แต่กาํลังวังชาไม่อาํนวยให้เสีย
แล้ว เมื�อลุกขึ นยืนขาทั งสองกส็ั�น ไม่สามารถที�จะพยุงกายได้ จึงต้องให้
สาวกที�กาํลังหนุ่มสองทา่น คือทา่นอาลีและทา่นฟัดล์ เข้าพยุงคนละข้าง 
เดินไปยังมัสยิดมีทา่นอัOบบา๊สเดินนาํหน้า เมื�อเข้าไปในมัสยิด ทา่นกล็งนั�ง
บนบันไดขั นล่างของมิมบัร (แทน่สาํหรับปราศรัย) นั�งพักพอหายเหนื�อยแล้ว
กก็ล่าวคาํปราศรัย เริ�มด้วยการสรรเสริญอลัลอฮเฺสรจ็แล้วกก็ล่าวข้อความ
ซึ�งมีใจความว่า  

“ดูกรประชาชนทั(งหลาย ฉันไดท้ราบว่าพวกท่านเกรงกลวัความ
ตายของนบีของพวกท่าน ฉันอยากจะใหพ้วกท่านนึกถงึอดีต แลว้ลอง
นึกต่อไปว่า มีนบีคนใดในบรรดานบีที�อัลลอฮฺไดส้ั �งใหม้าทาํการสั �งสอน
มนุษยช์าติที�มอีายุยนืยงคงอยู่ (ไม่ตาย) ฉันก็จะไดอ้ยู่กับพวกท่านต่อไป
ตลอดกาล พวกท่านพงึรูเ้ถดิฉันกาํลงัจะไปพบกับพระผูอ้ภบิาลของฉัน 
แลว้พวกท่านจะเดินทางไปพบกับฉันในโอกาสนี( ฉันใคร่ขอสั �งเสียพวก
ท่านทั(งหลายใหพ้งึปฏิบัติอย่างดีต่อบรรดาพี�นอ้งของพวกท่านที�ไดท้ิ( ง
บา้นช่อง อพยพมาพึ�งพาอาศัยพวกท่านอยู่ เพราะบุคคลเหล่านั(นบางคน
ตอ้งพลดัพรากจากลกูจากเมยี จากพ่อจากแม่จากญาติพี�นอ้ง มิตรสหาย 
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ย่อมมคีวามรูส้ึกเปล่าเปลี�ยววา้เหว่ ควรที�จะไดรั้บความอบอุ่นดว้ยความ
ช่วยเหลอืสงเคราะห์ตามสมควร” 

6. การจากไปของท่านรอซูล yyyy  

วันจันทร์ที�สบิสอบ เดือนรอบีอุลเอาวัล ต้นปีที� 11 นับจากฮิจเราะห์
ครั งยิ�งใหญ่ เป็นวันแห่งความเศร้าสลดอย่างสดุซึ งสาํหรับโลกมุสลิม เพราะ
ต้องสญูเสยีบุคคลสาํคัญซึ�งนับเป็นยอดอจัฉริยะบุรุษของโลก ทา่มกลาง
ความตะลึงงันของบรรดามุสลิมเป็นจาํนวนมาก ที�มาชุมนุมเฝ้าฟังอาการ
ป่วยของทา่นอย่างคับคั�ง ทา่นรอซูล y ผู้นาํแสงสว่างมามอบให้ชาวโลกก็
ได้จากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ  

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

ทนัททีี�วิญญาณอนับริสทุธิ?สะอาดของทา่นรอซูล y ออกจากร่าง ก็
เกดิความชุลมุนวุ่นวายกนัใหญ่โต ประชาชนที�มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที�นั น บาง
คนกว่็าทา่นยังไม่ตาย บางคนกเ็ชื�อว่าทา่นตายแล้วแน่ โดยเฉพาะทา่นอุมัร
บุตรทา่นอลั-คอ๊ตตอ๊บไม่เชื�อว่าทา่นรอซูลได้ตายไปแล้ว ด้วยความรักและ
อาลัยอาวรณ์อย่างสดุซึ ง ทาํให้ทา่นเผลอตัวไปชั�วขณะ ถือดาบออกกวัด
แกว่งพลางร้องประกาศด้วยเสยีงอนัดังว่า “ทา่นรอซูล y ต้องไม่ตายทา่น
จะต้องอยู่กบัพวกเราตลอดไป ใครกล่าวว่าทา่นตายเราจะสงัหารเขาด้วย
ดาบเล่มนี ” 

ทนัใดนั น ทา่นอบูบักรซึ�งมิได้อยู่ในที�นั น เมื�อได้ทราบข่าวร้ายนี เข้า
กรี็บรุดมายังบ้านทา่นหญิงอาอชีะห์ ตรงเข้าไปหาทา่นรอซูล y เมื�อได้
ประสบสิ�งที�ทุกคนไม่ปรารถนาจะได้เหน็ได้รู้เข้าเช่นนั น ความตื นตัน
ใจความเศร้าสลดกป็ระดังกันขึ นมาจนพูดอะไรไม่ออก เปิดผ้าคลุมหน้า
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ออกแล้วกก้็มลงจูบที�หน้าผาก นํ าตาของผู้ที�แขง็แกร่งร่วงพรูออกมาอย่างไม่
หยุดยั ง เมื�อได้พยายามอดกลั นความเศร้าโศกลงได้บ้างแล้ว กหั็นหลังกลับ
เดินมายังประชาชนร้องประกาศขึ นด้วยเสียงอนัดังว่า  

 

 

ความว่า “ทา่นทั งหลายพึงรู้เถิดว่า ผู้ใดอบิาดะห์ (เคารพสกัการะ) ต่อมุฮัม
มัด แท้จริงมุฮัมมัดกไ็ด้ตายจากไปแล้ว และผู้ใดอิบาดะห์
ต่อลัลอฮ ฺแท้จริงอัลลอฮจฺะดาํรงคงอยู่ตลอดไป ไม่มีการสิ 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 งสองข้างของ
สเูจ้าทั งหลายกระนั นหรือ และผู้ใดกลับบนส้น (เท้า) ทั งสองข้าง
ของเขากย่็อมจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่ออัลลอฮแฺต่อย่างใด 
และอลัลอฮฺ์จะประทานรางวัลให้แก่พวกทรู้ีคุณ” 
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กล่าวคือ อัลลอฮฺ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงบอกให้รู้ว่ามุฮัมมัด
เป็นรอซูล (ศาสนทูต) ซึ�งเป็นบุคคลสามัญธรรมดา เช่นเดียวกบัรอซูลทั ง
ปวงที�ได้ล่วงลับไปก่อนหน้าแล้ว บางคนกต็ายด้วยโรคภัยไข้เจบ็ บางคนก็
ถูกฆ่าตาย ไม่มีอภิสิทธิ?พิเศษอย่างใดที�จะดาํรงชีวิตอยู่ไปตลอดกาล มีเกดิ 
แก่ เจบ็ ตาย เป็นไปตามธรรมชาติ 

พระองค์ทรงถามแก่บรรดามุอมิฺน (ผู้ศรัทธา) ว่า “หากมุฮัมมัดได้
ตายหรือได้ถูกสงัหาร สูเจ้าทั งหลายจะออกจากอมีานกลับเข้าหากาเฟร
กระนั นหรือ“ หมายความว่า การอยู่หรือการจากไปของมุฮัมมัดนั น หาใช่
เป็นเรื�องสาํคัญอะไร สิ�งที�สาํคัญที�สุดที�มุสลิม-มุอมิฺน จักต้องพากเพียร
พยายามเทดิทูนทะนุถนอมไว้ให้มั�นคง ยิ�งกว่าชีวิต พยายามเชื�อฟัง 
ประพฤติปฏบัิติให้เคร่งครัด สิ�งนั นคือ บัญญัติอสิลามที�มุฮัมมัดได้ทิ งไว้ให้
เป็นมรดก ส่วนที�คนหนึ�งคนใดหรือมุสลิมมุอมิฺนทั งโลกจะพากนัสละละทิ ง
การเชื�อถือ ศรัทธาต่ออลัลอฮสฺู ่  กาเฟร คือความรู้ผิด ความเหน็ผิด และ 
ความเข้าใจผิด กย่็อมไม่ก่อความเสียหายอย่างใดให้พระองค์แม้แต่น้อย 

ในตอนท้ายอายะห์ อัลลอฮ ฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ได้ให้คาํมั�น
สญัญาว่า พระองค์จะทรงประทานรางวัลอนัยิ�งใหญ่ให้แก่พวกที�รู้คุณ คือ
บุคคลจาํพวกที�ได้เข้ารับนับถืออสิลามแล้ว ย่อมนับว่าเข้าได้นิอมัฺต (สิ�งที�มี
คุณค่า) สงูสดุ แล้วเขาได้พยายามยึดมั�นไว้อย่างไม่มีเวลาเสื�อมคลายหรือ
เปลี�ยนแปลง 

ส่วนทา่นอุมัร ผู้ซึ�งกาํลังตกอยู่ในภาวะเดือดดาลต่อคาํที�ว่า ทา่นรอ
ซูล y ได้จากไปแล้วเมื�อมาได้ยินคาํของทา่นอบูบักร ตลอดจนอายะห์อลั-กุ
รอ่านที�ได้นาํมาอ่านให้ฟังกส็าํนึกตัว ความเดือดดาลหายไปทนัที� กล่าวขึ น
ว่า “ดูเหมือนตัวฉันไม่เคยอ่านอลั-กุรอ่านทั งสองอายะห์นั นมาก่อนเลย” 
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7. วิกฤตการณ ์ 

เมื�อทา่นรอซูล y ได้สิ นชีวิตลงแล้ว กเ็กิดความวุ่นวายขึ นในวงการ
มุสลิมระหว่างพวกอนัซอร (พวกอนุเคราะห์) กบัพวกมุฮาญิรีน (พวก
อพยพ) ในปัญหาการแต่ตั ง ค่อลีฟะห ์ (ผู้แทน) ซึ�งมีหน้าที�ปกครองมุสลิม 
และควบคุมดูแลจัดการในด้านศาสนา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจน 
การอบรมสั�งสอน แก่ผู้ที�เพิ�งเข้ารับนับถือใหม่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ ง เพื�อปลูกฝังการอมีานให้แขง็แรงมั�นคง ตลอดจนปราบสิ�งที�เป็น
เสี ยนหนามที�ยังเหลืออยู่ให้หมดสิ นไป อนัเป็นภาระที�ยุ่งยากและหนักมาก 
จาํเป็นอย่างยิ�งที�จะต้องได้ผู้ที�มีความเข้มแขง็เดด็ขาด มีจิตใจหนักแน่นสขุุม 
เป็นที�ประชาชนรักใคร่เลื�อมใส เคารพนับถือ 

เรื�องที�แก่งแย่งนั นคือ ทางฝ่ายพวกอนัซอรกป็รารถนาจะให้
ตาํแหน่งค่อลีฟะห์ ได้แก่บุคคลในพวกของตน ทางฝ่ายมุฮาญิรีนกป็รารถนา
จะให้ได้แก่บุคคลในพวกของตน การขัดแย้งกนัครั งนี  ทาํให้เกดิการโต้เถียง
ขึ นในระหว่างคนสองพวก และขยายตัวกว้างขวางออกไปและรุนแรงยิ�งขึ น
ทุกท ี ซึ�งไม่มีทา่ทางจะตกลงกนัได้โดยสนัติวิธเีป็นเวลานาน แต่ในที�สดุกล็ง
เอยกนัได้ ในขณะที�ทา่นอบูบักรกาํลังสาละวนอยู่กบัการจัดการกบัมัยยิต 
(ศพ) ของทา่นรอซูล y ทา่นอุมัรกไ็ปเคาะประตูเรียกบอกว่า “ข้าแต่ทา่
นอบูบักร จงรีบออกไปจัดการเจรจากบับุคคลเหล่านั นเดีBยวนี ” ทา่นอบูบักร
กร้็องตอบออกไปว่า “ฉันกาํลังจัดการกบัมัยยิดของทา่นรอซูล y อยู่ ฉัน
ใคร่ขอตัวที�จะไม่ออกไป มีเรื�องอะไรกจั็ดการไปตามที�เหน็สมควรและ
เหมาะสมเถิด” ทา่นอุมัรกบ็อกว่า “ไม่ได้ ไม่ได้ ทา่นต้องออกไปเดีBยวนี  ถ้า
ทา่นไม่ออกไปกต้็องเกดิเหตุร้ายแรงที�สดุ ความเสยีหายอนัยิ�งใหญ่กจ็ะ
ปรากฎขึ น” แล้วกเ็ล่าเรื�องที�ขัดแย้งกนัให้ฟัง 
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เมื�อได้ฟังเช่นนั น ทา่นอบูบักรกจ็าํใจต้องทิ งงานที�กาํลังทาํอยู่ 
ออกไปพร้อมทา่นอุมัร เมื�อเดินออกมาพบกบัทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์ ซึ�งเป็น
บุคคลสาํคัญคนหนึ�งในพวกมุฮาญิรีนกเ็ลยชวนไปด้วยกัน เมื�อทั งสามคน
เดินทางถึงกลุ่มชนที�กาํลังชุมนุมกนัอยู่กถ็ามว่า “พวกท่านมีความประสงค์
อย่างไร โปรดบอกมาเถิดเราจะช่วยแก้ไขให้ การที�จะมาโต้เถียงทะเลาะ
เบาะแว้งกนันั นจะไม่เกดิผลดีแก่ทุกฝ่าย” 

ดังนั น ผู้เป็นใหญ่ในพวกอันซอร ณ ที�นั น จึงได้ระบายความ
ต้องการของพวกอนัซอรให้บุคคลทั งสามฟังว่า 

“สิ�งที�พวกเราต้องการมีอย่างเดียวคือ ผู้ที�จะถูกแต่งตั งให้เป็น
ผู้แทนของทา่นรอซูล y (ค่อลีฟะห์) นั น ต้องเป็นบุคคลในพวกเรา ซึ�งมี
ความเหมาะสมที�สดุ ทั งนี กเ็พราะว่า นับตั งแต่ทา่นรอซูล y ได้รับแต่งตั ง
ให้เป็นรอซูลกไ็ด้พากเพียรพยายาม ประกาศอสิลามในหมู่ญาติพี�น้องมิตร
สหาย ตลอดจนเพื�อนร่วมชาติร่วมประเทศอยู่ที�นครมักกะฮเฺป็นเวลานาน 
13 ปี ไม่ประสบผลสาํเรจ็ มีจาํนวนคนที�รับฟังเชื�อถือเพียงเลก็น้อย มิหนาํซํ า
พรรคพวกของทา่นยังถูกข่มเหงรังแก ถูกทาํร้าย และถูกสังหาร แล้วในที�สดุ
กถู็กขับไล่ให้ออกจากบ้านเกดิเมืองนอน ดังที�พวกทา่นทุกคนรู้อยู่แก่ใจ  

แต่ครั นเมื�อพวกทา่นได้พากันอพยพหลบภัยมาพึ�งพาอาศัยพวกเรา 
มาพึ�งพาอาศัยบ้านเมืองของเรา พวกเรากต้็อนรับพวกทา่นด้วยความปลื มปิ
ติยินดี พวกเราให้เกยีรติกับพวกทา่นให้ความสนิทสนมรักใคร่ ให้ความ
ช่วยเหลือเกื อกูลทุกอย่างทุกประการ พวกเรายอมพลีชีวิตเลือดเนื อร่วมกบั
พวกทา่นออกไปรบทพัจับศึกหลายครั งหลายหน จนพวกของเราต้อง
เสยีชีวิตไปมากมายก่ายกอง จนในที�สดุพวกทา่นกป็ระสบความสาํเรจ็อนั
งดงาม คือชัยชนะในขั นสดุท้าย ประชากรชาวอาหรับได้พากนัเข้ารับนับถือ
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อสิลามจนหมดสิ น เหล่านี ทั งหมดยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพออกีหรือที�หน้าที�
ค่อลีฟะห์จะได้แก่พวกเรา “ 

เมื�อฝ่ายอนัซอร ได้ระบายความประสงค์ให้ฟังจนหมดสิ นแล้ว ทา่
นอบูบักรกต็อบว่า 

“ช้าก่อน ! ดูกรพี�น้องอนัซอรทั งหลาย อย่างพึ�งเอะอะไปโปรดฟัง
ฉันพูดก่อนพวกเราทั งหลายมิได้  ปฎิเสธบุญคุณที�พวกทา่นมีต่อพวกเรา 
พวกทา่นได้ต้อนรับพวกเราด้วยฉันทไมตรีอนัดียิ�ง ให้ความอบอุ่นแก่พวก
เรา ให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือทุกสิ�งทุกอย่าง จนกระทั�งหัวใจที�ชอกชํ า
ปวดร้าวของพวกเรา อนัเนื�องมาจากการที�ต้องทิ งบ้านเมือง จากญาติพี�น้อง
มิตรสหายสญูสิ นไป คุณงามความดีที�พวกทา่นได้ให้แก่พวกเรานั น นับเป็น
มหาบุญคุณอนัยิ�งใหญ่ที�พวกเราจะลืมเสียมิได้ตลอดจนวันตาย แต่พวกเรา
กไ็ด้พยายามสนองตอบคุณงามความดีของพวกทา่นให้ดีที�สดุ เทา่ที�สามารถ
จะพึงกระทาํได้ ทา่นรอซูล y ได้เอาพวกทา่นเป็นสหายของทา่น ทา่นได้
จากพรรคพวก ญาติพี�น้องของทา่นมาอยู่กบัพวกทา่น ทา่นได้ทาํให้
บ้านเมืองของพวกทา่นสกุใส เจริญรุ่งเรืองขึ น ทา่นได้ชาํระล้างบรรดาจิตใจ
ของพวกทา่นให้สะอาดบริสุทธิ?ด้วยศาสนาอสิลาม ทา่นได้ช่วยฉุดพวกทา่น
ให้หลุดพ้นออกมาจากความผิด นาํออกมาสู่แสงสว่างทางรอด 

พวกเราเหล่ามุฮาญิรีน เป็นมุสลิมที�ได้สละทิ งการกราบไหว้รูป
เคารพ แต่กลับมาเคารพบูชาต่อ อลัลอฮใฺนพิภพรุ่นแรก พวกเราได้ยอม
เชื�อฟังจงรักภักดีต่อทา่นรอซูล y ในขณะที�พวกทา่นตลอดจนประชากร
ชาวโลกกาํลังจมอยู่ในความหลงผิด (กุฟุร) ในการเชื�อฟังจงรักภักดีต่อรอซูล
นี พวกเราต้องเผชิญต่อความทุกข์ยากลาํบากนานัปการแทบจะเอาชีวิตไม่
รอด บรรดามุชริกได้พากนัทาํทารุณกรรมแก่พวกเราต่าง ๆ นานา และยัง
ได้ขับไล่พวกเราให้ออกจากบ้านเกดิเมืองนอน 
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พวกเราเป็นสมาชิกในครอบครัวของทา่นรอซูล y พวกเราเป็น
ญาติพี�น้องของทา่น ทา่นได้ทาํการสมรสกบัลูกสาวของเรา และเรากไ็ด้ทาํ
การสมรสกบัลูกสาวของทา่น 

ในเมื�อความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพวกเรากบัรอซูลุลอฮเฺป็นอยู่
ดังนี  ยังไม่เป็นการเหมาะสมอกีหรือ ในการที�ตาํแหน่งค่อลีฟะห์ควรจะ
ได้แก่บุคคลในพวกเรา  

อย่ากระนั นเลย พี�น้องอนัซอรทั งหลายเราอย่าแตกแยกกนัเพราะ
เรื�องนี เลย เราจงมาร่วมมือร่วมใจ ร่วมกาํลังช่วยส่งเสริมศาสนาของพระผู้
เป็นเจ้าให้รุ่งโรจน์สถาพรตลอดไปดีกว่า 

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

เมื�อพูดมาได้เพียงนี  ทา่นอบูบักรจาํต้องหยุดพูดเพราะความเศร้า
โศกเสยีใจประดังกนัขึ นมา นํ าตาไหลอาบแก้ม ทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์จึงพูด
ต่อไปว่า 

“พี�น้องอนัซอรทั งหลาย พวกทา่นเป็นบุคคลพวกแรกที�ได้
จงรักภักดีต่อทา่นรอซูล y พร้อมทั งให้ความช่วยเหลือเกื อกูลต่าง ๆ นานา 
ฉันใคร่ขอร้องมิให้พวกทา่นกลับเป็นบุคคลพวกแรกที�ทรยศและฝ่าฝืนคาํสั�ง
ของทา่นรอซูล y หลังจากที�ทา่นได้ล่วงลับไปแล้ว” 

เมื�อทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์พูดจบลงแล้วที�ประชุมเงียบกริบ พวกอนัซอร
รู้สกึสาํนึกตัว บางคนกร้็องไห้ยอมเลิกล้มความตั งใจที�จะแก่งแย่งกนัต่อไป 
ในที�สดุกพู็ดขึ นว่า 
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“เราขอสาบานด้วยพระนามของอลัลอฮ ฺ เราขอมอบเรื�องนี กบั
พระองค์ แล้วแต่พระองค์จะทรงเหน็ดีเหน็ชอบ เราขออย่างเดียวคือขอ
พระองค์ให้พวกเราได้เข้าอยู่ในสรวงสวรรค์อนักว้างใหญ่ไพศาลของ
พระองค์” เมื�อได้ตกลงกนัเรียบร้อยเช่นนั นแล้ว ทา่นอบูบักรได้ชี มือมาที�
ทา่นอุมัรกบัอบูอุบัยดะ๊ห์ พร้อมกบัพูดขึ นว่า 

“ทั งสองคนนี เป็นสหายที�รักของฉัน และเป็นผู้ใหญ่ในพวกมุฮาญิ
รีน ขอให้ทา่นทั งสองจงเลือกคนหนึ�งคนใดขึ นเป็นค่อลีฟะห์” ทนัใดทา่น
อุมัรกไ็ด้กล่าวขึ นว่า 

“ฉันขอสาบานด้วยพระนามของอลัลอฮ ฺ บุคคลที�จะเป็นค่อลีฟะห์ที�
เหมาะสมที�สดุนั นจะเป็นคนอื�นไม่ได้ นอกจากตัวทา่น (อบูบักร) เพราะทา่น
เป็นบุคคลที�เข้ารับนับถืออสิลามเป็นคนแรก ทา่นเป็นสหายที�ใกล้ชิดที�สดุ
ของทา่นรอซูล y ติดตามเป็นองครักษ์ตลอดเวลา ทา่นเป็นผู้ที�ได้รับ
มอบหมายจากรอซูลให้นาํพวกเราละหมาดในบั นปลายแห่งชีวิตของร่อซู
ลุลลอฮ ฺy 

ขอให้ทา่นยื�นมือมาให้ฉันสมัผัส ฉันขอให้สตัยาบันยอมให้ทา่น
เป็นค่อลีฟะห์ของพวกเรา ขออลัลอฮทฺรงเป็นพยาน ฉันยอมยกให้ทา่นเป็น
ผู้นาํ ฉันจะเชื�อฟังและประพฤติปฏบัิติตามถ้อยคาํของทา่นเหมือนอย่างที�
ฉันได้จงรักภักดีต่อร่อซูลุลลอฮ ฺ ส่วนหน้าที�ของทา่นกคื็อ ทา่นจักต้องอยู่
ใกล้ชิดกบัอลัลอฮเฺสมอ ทา่นจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่คนทั งหลาย ทา่น
จะต้องดาํเนินตามร่องรอยของทา่นรอซูล y อย่างเคร่งครัดที�สดุ” 

ผู้ที�ได้ให้สตัยาบันคนต่อไปคือ ทา่นอบูอุบัยดะ๊ห์ ต่อไปกป็ระชาชน
ทุกคน 
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8. มยัยิดท่านรอซูล yyyy  

เมื�อเสรจ็จากการแต่งตั งค่อลีฟะห์แล้ว ทา่นอบูบักรกเ็ข้าจัดการ
เรื�องมัยยิดของทา่นรอซูล y ต่อไป คืออาบนํ ากะฟัน (ห่อด้วยผ้า 3 ผืน) 
เมื�อห่อเสรจ็แล้วกย็กขึ นตั งไว้บนเตียงที�เคยนอนประจาํ ต่อไปกเ็ป็นพิธี
ละหมาดญะนาซะห์ คนที�เข้าละหมาดแบ่งเป็น 3 พวกคือ ผู้ชายละหมาด
ก่อน ต่อไปกพ็วกผู้หญิง สุดท้ายกเ็ป็นพวกเดก็ ๆ การละหมาดครั งนี ไม่มี
อหิม่าม (ผู้นาํ) ต่างคนต่างละหมาด เมื�อเสรจ็จากการละหมาดแล้วกจั็ดการ
ฝัง 

มัยยิดของทา่นรอซูล y นอนสงบอยู่ในบ้านเป็นเวลา 3 วัน 
นับตั งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธจึงได้จัดการฝัง เพื�อรอการแต่งตั งค่อลีฟะห์
ให้เสรจ็สิ นเรียบร้อยเสียก่อน เพราะว่าถ้าจะฝังก่อนกเ็กรงว่าจะเกดิความ
ยุ่งยากในการแต่งตั งค่อลีฟะห์อนัจะนาํมาซึ�งความแตกแยกกนัในหมู่มุสลิม 
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ภริยา 

ภริยาของทา่นรอซูล y รวมทั งสิ นมี 11 ทา่น คือ 

1. ท่านคอดียะฮฺ 

ทา่นคอดียะฮ ฺเป็นแม่ม่าย อายุ 40 ปี เมื�อสมรสกบัรอซูลซึ�งขณะนั น
มีอายุ 25 ปี นางแก่กว่ารอซูล 15 ปี อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสขุกันมาเป็นเวลา 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 ทาํการสมรสกบัคอดียะฮนัฺ น เป็นความ
ประสงค์ของทา่นคอดียะฮ ฺ เพราะทา่นมีความพึงพอใจในคุณธรรมความดี
หลายอย่างหลายประการ ในตัวของทา่นรอซูล y และเนื�องจากทา่นคอดี
ยะฮเฺป็นบุคคลสาํคัญคนหนึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาว กุเรช และชาว
อาหรับโดยทั�ว ๆ ไป ดังนั นเมื�อทา่นรอซูล y ได้รับคาํสั�งจากพระผู้เป็นเจ้า
ให้นาํอสิลามออกประกาศสั�งสอนแก่มนุษย์ชาติ ทา่นคอดียะฮจึฺงเป็นผู้ที�มี
บทบาทสาํคัญยิ�งในการเผยแพร่อสิลาม เป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ป้องกนัภัย
จากชาวกุเรชและชาวอาหรับทั�วไป 
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2. ท่านเซาดะ๊ห ์

ทา่นเซาดะ๊ห์เป็นบุตรีซัมอะ๊ห์ เป็นแม่ม่ายสามีตาย อายุ 55 ปี ร่วม
ทุกข์ร่วมสขุกบัทา่นรอซูล y ชั�วระยะเวลาเพียง 5 ปี 

ทา่นเซาดะ๊ห์ เป็นชาวกุเรชในตระกูลอัOบด◌ฺชัมซ ฺ เป็นสตรีที�มีความ
เลื�อมใสศรัทธาในอิสลามอย่างแรงกล้า ติดตามสามีอพยพไปสู่ประเทศฮับ
ชะฮถฺึงสองครั งสองคราว ต้องเผชิญกบัความทุกข์ยากตรากตราํอย่าง
มากมาย 

เหตุผล : ในการที�ทา่นรอซูล y สมรสกบัทา่นเซาดะ๊ห์ มีเหตุผล
ดังนี  

1. ทา่นเซาดะ๊ห์ เป็นคนในตระกูลอัOบดชัมซซึฺ�งเป็นศัตรูกบัตระกูลฮา
ชิม และเป็นศัตรูกบัอสิลามอย่างร้ายกาจ เมื�อทา่นเข้ามาเลื�อมใสในอสิลาม
พรรคพวกของทา่นมีความเคียดแค้นเกลียดชังมาก จนต้องอพยพหลบภัย
ไปกบัสามีดังกล่าวแล้ว ครั นเมื�อสามีต้องตายจากไปกเ็หลือแค่ตัวคนเดียว 
จะกลับไปสู่บ้านเกดิเมืองนอนกเ็กรงพรรคพวกจะบีบคั นให้ละทิ งอิสลาม
กลับเข้าสู่ศาสนาเดิม เมื�อทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องนี เข้าจึงได้เป็นผู้
อุปการะในฐานะภรรยา 

2. เมื�อทา่นรอซูล y ได้สมรสกบัทา่นเซาดะ๊ห์แล้ว บุคคลในตระกูล
อัOบด ชัมซคฺ่อยเสื�อมคลายความเป็นศัตรูกบัตระกูลฮาชิมและความชิงชังต่
อสิลามลงไปมาก ส่วนมากได้หันเข้าศึกษาหาความจริง จากสิ�งที�ทา่นรอซูล 
y นาํมาประกาศสั�งสอน ในที�สดุกไ็ด้พากนัเข้ารับนับถืออสิลามเป็นจาํนวน
มาก 
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3. ท่านอาอีชะห ์

ทา่นอาอชีะห์เป็นสาวโสด เป็นบุตรีทา่นอบูบักร ได้สมรสกบัทา่นรอ
ซูล y ในนครอลั-มะดีนะห์ ภายหลังฮิจเราะห์ 2 ปี เป็นบุคคลสาํคัญที�สดุ
ในบรรดาภรรยาของทา่นรอซูล y มีความรู้ความเชี�ยวชาญในบทบัญญัติ
ของอสิลามอย่างกว้างขวาง เป็นอาจารย์คอยให้คาํแนะนาํสั�งสอนและอบรม
แก่บรรดามุสลิมะห์ที�มาไต่ถามปัญหาข้องใจ ในเรื�องของบัญญัติอสิลามเป็น
เสมือนตัวแทนของทา่นรอซูล y ในบทบัญญัติที�เกี�ยวข้องกบัผู้หญิง  

ทา่นอาอชีะห์ได้ติดตามสามีไปกบักองทพัแทบทุกคราว โดยทาํ
หน้าที�เป็นพยาบาล ทาํการรักษาพยาบาลแก่เหล่าทหารที�ได้รับบาดเจบ็หรือ
ป่วยไข้ 

เหตุผล : 

1. ทา่นอบูบักร เป็นคนแรกในพวกผู้ชายที�เข้ารับนับถืออสิลามเป็น
สหายคนสนิทของทา่นรอซูล y ทั งในยามทุกข์และยามสขุ ยอมเสียสละ
ชีวิตและเลือดเนื อ ทรัพย์สนิเงินทอง ในทางของอัลลอฮอฺย่างเทกระเป๋า จึง
นับว่าทา่นอบูบักรเป็นผู้ที�ได้ทาํคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนตัวทา่นรอซูล y 
และศาสนาอสิลาม 

ดังนั นเพื�อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีอนัยิ�งใหญ่ของทา่น
สหายผู้นี  ทา่นรอซูล y จึงได้สู่ขอบุตรสาวของทา่นมาเป็นภรรยา 

2. เป็นตัวแทนทา่นรอซูล y ในเรื�องการอบรมสั�งสอน แนะนาํ 
และอธบิายชี แจงข้อข้องใจแก่บรรดามุสลิมะห์ ในเรื�องบัญญัติของอสิลามที�
เกี�ยวกบัเรื�องของสตรี ซึ�งผู้ชายทาํหน้าที�นี ไม่ค่อยสนิทนัก 
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4. ท่านฮฟัเซาะห ์

ทา่นฮัฟเซาะห์ เป็นบุตรของทา่นอุมัร บุตรอลัคอ็ฎฎอ๊บ เป็นม่าย
สามีตายในสนามรบ เมื�อคราวสู้รบกนัที�บัOดร ฺ

สามีของทา่นฮัฟเซาะห์ ชื�อ อุไนซ ฺ บุตรฮุซาฟะฮ ฺ เป็นนายทหารที�มี
ความกล้าหาญชาญชัยเป็นยอดเยี�ยม ยอมพลีชีวิตเพื�อศาสนาของพระผู้เป็น
เจ้า 

ทา่นฮัฟเซาะห์มีอายุได้ 60 ปี เป็นหญิงที�ชราภาพแล้วสุขภาพกไ็ม่
ค่อยสมบูรณ์ เมื�อสามีต้องมาจากไปเช่นนั น จึงมีความเศร้าโศกเสยีใจมาก 
ดังนั นเพื�อที�จะปลอบใจให้คลายความทุกข์โศกทา่นรอซูล y จึงได้สู่ขอนาง
มาเลี ยงดูในฐานะภรรยา หลังจากนั นชั�วระยะเวลาสองปี ทา่นฮัฟเซาะห์ก็
จากดุนยาไป 

เหตุผล : 

1. เพื�อทดแทนคุณงามความดีที�สองสามี-ภรรยา คู่นี ได้สร้างสมไว้ 
คือการยอมเสียสละทุกสิ�งทุกอย่าง แม้กระทั�งชีวิต ในการป้องกนัศาสนาของ
พระผู้เป็นเจ้า 

2. ทา่นอุมัร ผู้เป็นบิดาทา่นฮัฟเซาะห์เป็นสาวกคนสาํคัญคนหนึ�ง
ของทา่นรอซูล y เป็นกาํลังสาํคัญในการเผยแพร่ และป้องกนัศาสนา
อสิลาม เมื�อบุตรเขยเสียชีวิตไปในการปฏบัิติหน้าที� ทา่นจึงมีความเศร้าโศก
เสยีใจ และสงสารบุตรสาวที�ต้องขาดที�พึ�ง ขาดผู้อุปการะ แต่เมื�อทา่นรอซูล 
y ได้รับบุตรสาวมาไว้ในความอุปการะเช่นนั น ทา่นกดี็ใจสิ นกงัวล 

5. ท่านไซหนบั บุตรีคุไซมะห ์
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ทา่นไซหนับ บุตรีคุไซมะห์ เป็นแม่ม่ายสามีเสียชีวิตในสงครามบัOดร ฺ
สามีของทา่นมีนามว่า ทา่นอุไบดะ๊ห์ บุตรอลัฮาริส 

ทา่นไซหนับเป็นผู้มีอีมานอย่างมั�นคง แขง็แรงยอมเสียสละทุกสิ�ง
ทุกอย่างเพื�ออสิลาม ได้ติดตามสามีไปช่วยเหลือในการออกทพัจับศึกทุก
คราว เมื�อต้องสิ นสามีเสยีเช่นนั น กต็กอยู่ในความทุกข์ระทม เช่นเดียวกบั
รายอื�น ๆ ที�เล่ามาแล้ว เมื�อทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องกไ็ด้สูข่อมาอุปการะ
ในฐานะภรรยา เวลานั นทา่นไซหนับมีอายุถึง 60 ปี มาอยู่กบัทา่นรอซูล y 
ชั�วระยะเวลา 8 ปี กจ็ากดุนยาไป 

เหตุผล : 

1. เพื�อระงับความระทมทุกข์ ที�ต้องสิ นสามีผู้อุปการะเลี ยงดู 

2. เพื�อเป็นรางวัลในการที�มีส่วนช่วยเหลือในการป้องกนัอสิลาม
ให้พ้นจากการถูกทาํลายโดยมิได้คาํนึงถึงความทุกข์ยาก ความ
ลาํบากตรากตราํ 

6. ท่านอุมมุสะลามะห ์

ทา่นอุมมุสะลามะห์ คือทา่นฮินดุน บุตรสาวทา่นอบูอุมัยยะห์ เป็น
แม่ม่าย สามีตายในสงครามอุหุด สามีชื�อ อบัดุลลอฮ ฺบุตรอบัดุลอะซี 

ทา่นอุมมุสะลามะห์เป็นผู้ที�มีจิตใจมั�นคงในอมีานเป็นยอดเยี�ยม 
ตอนแรกที�เข้ารับนับถือศาสนา   อิสลามได้ถูกพวกกุเรชข่มเหงรังแกถูกทาํ
ร้ายอย่างทารุณ จนทนไม่ไหวต้องหอบลูกอพยพติดตามสามีไปอาศัยอยู่ใน
ประเทศฮับชะห์ เมื�อสามีจากไปทิ งลูกไว้สี�คนพร้อมด้วยความทุกข์โศกอย่าง
หนักเพราะขาดผู้อุปการะคุ้มครอง 
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ทา่นรอซูล y กไ็ด้รับมาไว้อุปการะ พร้อมทั งบุตรสี�คนที�เป็นญะ
ตีม  (กาํพร้า) ขณะนั นนางมีอายุเข้าขั นชราแล้ว 

เหตุผล : เหตุผลในการที�ทา่นรอซูล y ได้ทาํการสมรสกบัภรรยา
คนนี  กล็ะม้ายคล้ายคลึงกบัรายก่อน ๆ ที�ได้เล่ามาแล้ว แต่สาํหรับรายนี เป็น
รายพิเศษคือมีลูกกาํพร้า 4 คนที�จักต้องให้การเลี ยงดูให้มีความสขุตาม
สมควร 

7. ท่านไซหนบั 

ทา่นไซหนับ บุตรีญะฮช ฺเป็นแม่ม่ายสามีหย่า สามีชื�อ ไซด ฺบุตรฮาริ
ซะห์ ทา่นรอซูล y ได้ทาํการสมรสกบัทา่นไซหนับ เมื�อได้เลิกร้างกบัสามี
แล้ว 

เหตุผล : 

การสมรสครั งนี เกดิเป็นเรื�องครึกโครมใหญ่โต ในวงการมุสลิมใน
ยุคนั น เป็นต้นเหตุที�เลิกล้มประเพณีที�สาํคัญของชาวอาหรับสองอย่างคือ 

1. ลม้ลา้งระบบทาส กล่าวคือ ไซด ฺ บุตรฮาริซะห์ สามีท่านไซหนับ
เดิมเป็นทาสที�ทา่นคอดียะฮซืฺ อมาจากตลาดขายทาส ครั งเมื�อทา่นได้อยู่กบั
ทา่นรอซูล y แล้วกไ็ด้ยกเดก็คนนี ให้เป็นคนใช้ประจาํตัวของทา่นรอซูล 
y ไซดเฺป็นเดก็ที�มีบุคลิกลักษณะเฉลียวฉลาดผิดกว่าเดก็อื�น ๆ ทั งหลาย มี
ความจงรักซื�อสตัย์ต่อผู้เป็นนายอย่างดี ซึ�งทาํให้ทา่นรอซูล y มีความ
เอน็ดูรักใคร่เป็นพิเศษ ในที�สดุกย็กฐานะขึ นเป็นบุตรบุญธรรม มีสทิธิ
สมบูรณ์เช่นเดียวกบับุตรแท้ ตามประเพณีของชาวอาหรับส่วนหนึ�ง แต่อกี
แง่หนึ�งขัดแย้งกบัประเพณีนิยมดังกล่าว คือชาวอาหรับเขาถือกนัว่าผู้ที�ตก
เป็นทาส ย่อมมีฐานะตํ�าต้อยเทา่กบัฐานะสตัว์เลี ยง จะยกขึ นมาเป็นบุตรบุญ
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ธรรมไม่ได้ การที�ไซดไฺด้ถูกยกฐานะขึ นเป็นบุตรบุญธรรมนี จึงเป็นการลบ
ล้างระบบทาสอย่างหนึ�ง 

เมื�อเติบโตเป็นหนุ่มใหญ่ขึ น ทา่นรอซูล y กใ็คร่ที�จะให้ไซดไฺด้ทาํ
การสมรสกบัไซหนับ จึงเจรจากบัทา่นไซหนับ แต่ได้รับการปฏเิสธอย่าง
แขง็แรง อัลลอฮ ฺ(ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) จึงได้ประทานโองการลงมาว่า 

 

 

 

 

ความว่า “และไม่สมควรแก่มุอมิฺนและมุอมิฺนะห์ เมื�ออัลลอฮแฺละรอซูลของ
พระองค์ได้ออกคาํสั�งให้ปฏบัิติสิ�งหนึ�งสิ�งใดไปแล้ว ที�จะมีความ
ลังเลใจสาํหรับพวกเขาในงานของพวกเขา และผู้ใดขัดขืนอลัลอ
ฮแฺละรอซูลของพระองค์แน่นอน เขากห็ลงผิดอนัเป็นความหลง
ผิดที�แจ้งชัด” 

เมื�อทา่นไซหนับได้ยินโองการนี เข้ากยิ็นยอมให้ทา่นรอซูล y 
จัดการสมรสกบัทา่นไซดตฺามความประสงค์ แต่ชีวิตสมรสของสามีภรรยาคู่
นี  ดาํเนินไปได้ไม่ราบรื�นยืดยาว เพราะว่าความรู้สกึในเรื�องการแบ่งชั น
วรรณะยังไม่หมดสิ นไปจากหัวใจของฝ่ายภรรยา ประกอบกบัมีบุคคลบ่าง
ช่างยุคอยใส่ไฟยุแหย่อยู่ทุกเมื�อเชื�อวัน ยิ�งนานวันเข้าเสยีงครหานินทาจาก
บุคคลจาํพวกใจสกปรกกยิ็�งหนาหูหนักขึ นทุกท ี จิตใจของหญิงย่อมเป็น
จิตใจที�อ่อนไหวไม่สามารถทนทานมรสมุร้ายที�ประดังเข้ามารอบด้านได้ ใน
ที�สดุชีวิตสมรสของสามีภรรยาคู่นี กถ็ึงกาลอวสานลงโดยที�ฝ่ายภรรยาไม่
ย่อมอยู่ร่วมด้วย แสดงความรังเกยีจต่าง ๆ นานาจนฝ่ายสามีทนไม่ไหว จึง
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ได้นาํความไปแจ้งแก่ทา่นรอซูล y พร้อมกบัแจ้งความจาํนงว่าจะขอหย่า
ขาดกบัภรรยา ทา่นรอซูลกส็ั�งให้กลับไปอยู่ด้วยกนัตามเดิม แต่ฝ่ายผู้เป็น
สามียืนกรานไม่ยอมกลับไปอยู่ร่วมกนัอกี โดยอ้างความจาํเป็นว่าทนไม่ไหว
จริง ๆ ดังนั นการหย่าร้างจึงเกดิขึ นตามความปรารถนาของทั งสองฝ่าย 

2. ระบบบุตรบุญธรรม อสิลามมีเจตนารมย์ที�จะลบล้างระบบบุตร
บุญธรรมมิให้เหลืออยู่ในสังคมมุสลิม อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้มี
คาํสั�งให้รอซูลของพระองค์ ทาํการสมรสกบัทา่นไซหนับซึ�งได้หย่าขาดจาก
ไซดมฺาแล้ว ข้างฝ่ายทา่นรอซูล y เมื�อได้รับสั�งเช่นนั น กรู้็สกึอดึอดัใจเป็น
ที�สดุ เพราะเกรงว่าจะถูกครหานินทาจากฝ่ายศัตรูแต่กส็ดุที�จะฝ่าฝืนคาํสั�ง
ของพระผู้เป็นเจ้าได้ จึงจาํใจสมรสกบัทา่นไซหนับ 

ทนัททีี�ทา่นรอซูล y ทาํการสมรสกบัทา่นไซหนับ เสยีงครหานินทา
ว่า  “มุฮัมมัดสมรสกบัเมียลูกชาย” กดั็งขึ นทุกหนทุกแห่งทั�วไป 

เป็นเสยีงที�เขย่าขวัญสร้างความปั�นป่วนให้แก่จิตใจของท่านรอซูล 
y อย่างรุนแรง อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา จึงได้ประทานโองการลงมา
ว่า 

 

ความว่า “มุฮัมมัดมิได้เป็นบิดาของคนหนึ�งคนใดจากบรรดาผู้ชาย (ผู้ใหญ่) 
ของพวกสเูจ้า” 

ทา่นรอซูล y มีบุตรชายสองคน คือ กอซิมกบัอบิรอฮีม แต่กไ็ด้
เสยีชีวิตไปตั งแต่เลก็ ๆ ทั งนี กเ็นื�องจาก ถ้าบุตรชายของทา่นยังมีชีวิตอยู่
ต่อไปเมื�อตัวทา่นต้องจากไปแล้ว ประชากรมุสลิมบางส่วนกอ็าจจะถือเอา
บุตรชายคนนั นเป็ทายาทผู้สืบศาสนาแทนบิดาต่อไป อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะ
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ตะอาลา จึงไม่ให้บุตรชายของทา่นมีชีวิตเหลืออยู่ แม้กระทั�งบุตรบุญธรรมก็
มิให้มีเหลืออยู่ในวงการอสิลาม 

เรื�องการสมรสครั งนี มีข่าวอกีระแสหนึ�งแจ้งว่า “ครั งหนึ�งทา่นรอซูล 
y ได้พบทา่นไซหนับซึ�งเป็นภรรยาของไซดโฺดยบังเอิญกเ็กดิการปฏพัิทธ์
ขึ นทนัท ีจึงได้บังคับให้สามีหย่า เมื�อหย่ากนัแล้วกเ็อามาสมรสเสยีเอง”  

อนันี เป็นข่าวเทจ็เป็นการกล่าวร้าย เพื�อที�จะทาํลายเกียรติยศของ
ทา่นรอซูล y และศาสนาอิสลามซึ�งเป็นข่าวที�มาจากฝ่ายศัตรูของอิสลาม 

ทา่นไซหนับเป็นบุตรของป้า เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกนั 
พบปะเหน็หน้ากนัอยู่เสมอ ที�กล่าวว่าพอเหน็หน้ากนัโดยบังเอญิกเ็กดิ
ปฏพัิทธจึ์งเป็นการกล่าวเทจ็อย่างเหน็ได้ชัด 

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

8. อุมมุฮะบบีะห ์

ทา่นอุมมุฮะบีบะห์ หรือ รอ็มละห์บุตรีอะบีซุฟยาน ซึ�งเป็นบุคคล
สาํคัญเป็นหัวหน้าผู้ยิ�งใหญ่ของกุเรช เป็นปรปักษ์อย่างร้ายกาจของอิสลาม 

ทา่นรอ็มละห์ หนีบิดามารดาเข้ารับนับถือศาสนาอสิลามแล้วกไ็ด้ลี 
ภัยไปอยู่อัล-ฮับชะห์ (อะบิสสเินีย) พร้อมกบัสามีชื�อ อบัดุลลอฮ ฺบุตรญะฟัร 
เมื�อได้อยู่ยังอลั-ฮับชะห์ อบัดุลลอฮผู้เป็นสามีกลับละทิ งอสิลามหันไปนับถือ
ศาสนาคริสต์ ทา่นรอ็มละห์จึงหย่าขาดจากสามี แล้วกด็าํรงชีวิตอยู่อย่างโดด
เดียว ตัวคนเดียวขาดผู้คุ้มครองอุปการะ ครั นจะกลับไปอยู่บ้านกเ็กรงกลัว
บิดากบัพวกญาติจะข่มเหงรังแก คงทนอยู่ที�นั นต่อไปด้วยหัวใจที�ปวดร้าว
ทุกข์ระทม 
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เมื�อทา่นรอซูล y ได้ทราบเรื�องเข้ากมี็จดหมายไปถึงพระเจ้านะญา
ชี ขอร้องให้ช่วยจัดการส่งท่านรอ็มละห์มายังอลั-มะดีนะห์ เจ้าผู้ครองอลั-
ฮับชะห์กจั็ดการให้ตามความประสงค์เป็นอย่างดีที�สดุ โดยได้จัดคนที�วาง
พระทยัได้เป็ผู้นาํมาส่งให้แก่ทา่นรอซูล y เมื�อมาถึงนครมะดีนะห์แล้วทา่น
รอซูล y กไ็ด้รับทา่นรอ็มละห์มาอุปการะในฐานะภรรยา 

เหตุผล : 

1. การเข้ารับนับถืออสิลามของทา่นรอ็มละห์เป็นเหตุให้บิดามารดา
ตลอดจนวงศาคณาญาติ ได้ตัดออกจากบัญชีสมาชิกในเครือญาติ คง
ดาํรงชีวิตอยู่อย่างโดดเดียว แต่แล้วในที�สดุสามีกก็ลับเปลี�ยนใจออกจาก
อสิลามไปถือศาสนาคริสต์ กจ็าํใจต้องเลิกร้างกนั จึงต้องดาํรงชีวิตอยู่อย่าง
โดดเดี�ยวแต่ลาํพังคนเดียว ทา่นรอซูล y จึงได้ทาํการสมรสด้วย 

2. นับตั งแต่ได้เข้ารับนับถือศาสนาอสิลามทา่นรอ็มละห์ต้องเผชิญ
ต่อความทุกข์ยากลาํบากอย่างแสนสาหัส แต่ความเลื�อมใสศรัทธาในอสิลาม
กมิ็ได้เสื�อมคลายลงไป กลับทวีความเข้มแขง็ความหนักแน่นยิ�งขึ น ยอมพลี
ทุกสิ�งทุกอย่างเพื�ออิสลาม 

คุณงามความดีอนัลํ าค่าเช่นนี  จึงเป็นการสมควรแล้วที�จะพึงได้รับ
เกยีรติอนัสงูส่งด้วยการเป็นภริยาของผู้เป็นยอดแห่งมนุษย์ชาติ 

9. ศ็อฟียะห ์

ทา่นศอ็ฟียะห์ บุตรีฮัยย ฺ เป็นแม่ม่ายสามีตายในศึกคอ็ยบัOร ซึ�งยก
ทพัมารุกรานฝ่ายมุสลิมีน ทั งสองได้สู้รบกนัในที�สดุ ฝ่ายกองทพัของกนิา
นะห์กเ็ป็นฝ่ายปราชัย กนิานะห์ตายในสนามรบ ทา่นศอ็ฟียะห์ถูกจับเป็น
เชลยศึก เมื�อได้จับฉลากกนัแล้วทา่นศอ็ฟียะห์ไปได้กบัชายคนหนึ�ง แต่
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บรรดานายทหารผู้ใหญ่ได้ลงความเหน็พร้อมกนัว่า “ทา่นศอ็ฟียะห์เป็น
บุตรสาวของบุคคลผู้เป็นประมุข ไม่สมควรที�จะตกเป็นทาสของบุคคล
ธรรมดา ทางที�ดีควรมอบให้กบัทา่นรอซูล y จึงจะเหมาะสม เมื�อได้เหน็
พร้อมกนัเช่นนั นจึงพากนัไปหาทา่นรอซูล y แจ้งความประสงค์ให้ทราบ
ทา่นกต้็องยอมรับไว้ ต่อมากป็ลดปล่อยให้เป็นไทพ้นจากฐานะเป็นทาส 
แล้วทา่นศอ็ฟียะห์กย็อมเข้ารับนับถืออสิลาม ในที�สดุทา่นรอซูล y กไ็ด้ทาํ
การสมรสกบัทา่นศอ็ฟียะห์เป็นภริยาคนที� 9 

เหตุผล : ก่อนที�จะได้เข้ารับนับถืออสิลามทา่นรอซูล y ได้ถาม
ความสมัครใจของทา่นศอ็ฟียะห์ว่า “จะกลับไปอยู่กบัพรรคพวกหรือว่าจะ
ยอมรับนับถืออสิลาม” ทา่นศอ็ฟียะห์กพู็ดว่า “ยอมเข้านับถืออสิลาม” 
เพราะได้เหน็นํ าใจของทา่นตลอดจนบรรดาพี�น้องมุสลิมทั งหลายแล้ว ที�ได้
ต้อนรับให้ เกยีรติเป็นอย่างดีที�สดุแก่ทา่น จึงยินยอมสละบ้านเกดิเมืองนอน
สละบิดา มิตรสหายและพรรคพวก 

10. ท่านไมมูนะห ์

ทา่นไมมูนะห์บุตรี อลั-ฮาริส เป็นแม่ม่ายสามีตาย เป็นผู้ที�มีความ
เชื�อถืออย่างเคร่งครัด เข้มแขง็ในเรื�องอบิาดะห์ (การประกอบศาสนากจิ) 
เป็นยอดเยี�ยม เป็นผู้ชักชวนบรรดาสตรี แล้วกจั็ดตั งหน่วยบรรเทาทุกข์ขึ น
ติดตามกองทพัมุสลิมีนไปทุกครั ง เพื�อช่วยเหลือบรรดาทหารที�ป่วยไข้และ
บาดเจบ็ จนกระทั�งครั งหนึ�งได้ถูกลูกศรที�ฝ่ายข้าศึกยิงมาจนบาดเจบ็เกอืบ
ต้องเสียชีวิต เป็นผู้ที�มีความรู้อย่างกว้างขวาง ทา่นอาอชีะห์ได้กล่าวถึงเรื�อง
ของทา่นไมมูนะห์ ความว่า “พึงรู้เถิดไมมูนะห์เป็นผู้ที�มีความเกรงกลัวอัลลอ
ฮมฺากที�สดุ และเป็นผู้ที�เชื�อมความสมัพันธแ์ละสมัครสมานสามัคคีต่อญาติ
พี�น้องอย่างยอดเยี�ยมที�สดุ” 
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ทา่นรอซูล y ได้สมรสกบัทา่นไมมูนะห์ในปีททีี� 8 หลังฮิจเราะห์
เป็นภริยาอนัดับที� 10 ทา่นไมมูนะห์มีอายุแก่กว่าทา่นรอซูล y หลายปี 

เหตุผล :  

1. เพื�อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ที�ได้มีส่วนช่วยเหลือใน
เรื�องการเผยแพร่อสิลามอย่างมากมาย ด้วยการเสยีสละทุกสิ�งทุกอย่าง
แม้กระทั�งเลือดเนื อและชีวิต 

2. เพื�อเป็นสิ�งตอบแทนในการอบรมสั�งสอนให้คาํแนะนาํแก่บรรดา
มุสลิมะห์ในเรื�องปัญหาเกี�ยวกบัสตรี 

11. ท่านมารียะห ์

ทา่นมารียะห์ เป็นทาสชาวกุบ๊ต ฺที�กษัตริย์มุเกากิOสแห่งอียิปต์ ได้ส่ง
มาเป็นของขวัญแก่ทา่นรอซูล y ในคราวที�ทา่นได้ส่งจดหมายไปชักชวนให้
เข้ารับนับถืออสิลาม 

ทา่นรอซูล y ได้อยู่กนิกบัท่านมารีะยะห์ จนได้บุตรชายคนหนึ�งชื�อ 
“อบิรอฮีม” 

เหตุผล : 

1. ดังที�ได้กล่าวมาแล้ว ตามประเพณีของสังคมมนุษย์ชาติก่อน
อสิลามนั น ถือกนัว่ามนุษย์ที�ตกเป็นทาสมีค่าเทา่กบัสตัว์ที�เลี ยงเอาไว้ จะเอา
มาเลี ยงดูเป็นลูกเป็นเมียเยี�ยงเสรีชนไม่ได้ แต่อิสลามอบัุติขึ นมาเพื�อทาํการ
กวาดล้างประเพณีอนัเลวร้ายเหล่านี ให้หมดสิ นไป ทา่นรอซูล y จึงได้รับ
เอาทา่นมารียะห์ซึ�งมีฐานะเป็นทาสเข้ามาไว้ในความอุปการะในฐานะภรยา 
จนกระทั�งได้บุตรชายคนหนึ�งซึ�งเป็นการลบล้างระบบทาสให้หมดสิ นไป
อย่างสมบูรณ ์
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2. ตามธรรมดาบุตรที�เป็นใหญ่เป็นโต เมื�อมีคนนาํเอาสิ�งของมาให้ 
ถ้าสิ�งของนั นเป็นของเลก็น้อยราคาตํ�า กมั็กจะมองสิ�งของนั นด้วยความไม่ใย
ดี ด้วยความรังเกยีจ ความสาํนึกที�จะขอบคุณไม่เกดิขึ นในจิตใจ แต่สิ�งของที�
คนอื�นนาํมาให้หรือส่งมาให้ทา่นรอซูล y นั น แม้จะเป็นสิ�งของเลก็น้อยไม่
มีราคาค่างวดอะไร ทา่นกรั็บไว้ด้วยความชื�นชมยินดี พร้อมทั งรู้สกึขอบใจ
ผู้ให้ เพราะทา่นมิได้มองค่าของสิ�งของนั น ๆ ทา่นมองเลยไปถึงนํ าใจของ
ผู้ให้ 

ดังนั นการที�กษัตริย์มุเกากิOส ได้ส่งทาสมาให้เป็นของขวัญทา่นรอซูล 
y ถือว่าเป็นเรื�องใหญ่ จึงได้ปลดปล่อยทาสคนนั นให้หลุดพ้นจากฐานะ
ทาสแล้วได้ยกฐานะขึ นเป็นภริยา 

 

หมายเหตุ : 

ได้กล่าวมาแล้วว่า สังคมมนุษย์ชาติในสมัยก่อนอสิลามอุบัติ เป็น
สงัคมที�เตม็ไปด้วยความเหลวแหลกความชั�วช้า ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิต
เปรียบเสมือนตัวแมลงเม่าที�บินสู่กองไฟ แต่ชีวิตของทา่นรอซูล y เป็น
ชีวิตพิเศษแตกต่างกบับรรดาชีวิตทั งหลายเหล่านั น ที�สามารถหลบเลี�ยงรอด
พ้นจากความเหลวแหลก ทั งหลายทั งปวงมาได้อย่างอศัจรรย์ที�สดุ เป็นชีวิต
ที�มีความรู้สกึอนัสูงส่งไม่ยอมเข้าไปมั�วสมุในสภาพแห่งความเหลวแหลก
หมกมุ่นอยู่แต่การประกอบการงานแต่น้อย ส่วนใหญ่มีเมตตาจิตแก่ผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก รักใคร่เคารพนับถือญาติพี�น้องมิตรสหาย จนกระทั�งได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญจากญาติมิตรสหายและพรรคพวก แล้วในที�สดุกไ็ด้รับการ
แต่งตั งจากพระผู้เป็นเจ้า ให้เป็นรอซูล (ศาสนทูต) ซึ�งเป็นตาํแหน่งที�มี
เกยีรติสูงสดุเหนือตาํแหน่งใด ๆ ทั งสิ น 
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บุคคลที�มีชีวิตที�สะอาด บริสุทธิ? กย่็อมสามารถที�จะเลือกเฟ้นหญิงที�
เป็นสาวบริสทุธิ? พร้อมด้วยความสวยความงาม จะเอาสกักี�คนกห็าได้ไม่ยาก
นัก แต่ชีวิตทา่นรอซูล y มิใช่ชีวิตที�หนักไปในทางกามคุณ มิได้ถูกเกดิมา
เพื�อแสวงหาความผาสกุในด้านกามารมณ์ หากเกดิมาเพื�อภาระอย่างหนึ�งซึ�ง
แตกต่างนอกเหนือจากภารกจิของชาวโลกทั งปวง ดังนั นชีวิตวัยหนุ่มของ
ทา่นจึงถูกใช้ให้หมดไปกบัภริยาที�มีแต่ความเป็นม่าย และความชราตลอด
จนกระทั�งภริยาทุกคน กต็กอยู่ในสภาพเช่นเดียวกนัทั งนั น นอกจาก อาอี
ชะห์คนเดียวเป็นสาวบริสทุธิ? 

ดังนั นคนที�ได้ศึกษาประวัติและชีวิตของทา่นมาตั งแต่ต้นจนสดุท้าย 
ประกอบกบัมีจิตใจสงูปราศจากความลาํเอยีง หรือความรู้สกึเป็นปรปักษ์
กบัอสิลามกย่็อมจะไม่พูดหรือเขียน หรือมีความรู้สกึว่า “ทา่นรอซูล y 
เป็นผู้มักมากในเรื�องกามตัณหา” 

เหตุผลที�ทา่นรอซูล y มีคู่ครองหลายคนนั น ผู้เขียนกไ็ด้เล่าสา
รัตถสาํคัญของแต่ละคนมาแล้วเข้าใจว่าพอที�จะช่วยสงเคราะห์ผู้อ่านให้มีหู
ตาสว่างขึ นบ้าง สามารถมองเหน็และเข้าถึงข้อเทจ็จริงในเรื�องนี ได้
พอสมควร  

อนึ�งบ้านของเหล่าภริยาทั งหลายนั นเป็นสถานที�สาํหรับอบรมสั�ง
สอนทุกแห่งทั งในขณะที�ทา่นรอซูล y ยังมีชีวิตอยู่และในเมื�อได้จากไปแล้ว 
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เรื*องฐานะและความเป็นอยู่ 

วันหนึ�ง อัลลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ส่งมะลาอกิะฮทฺ่านหนึ�งให้
มาถามทา่นรอซูล y ว่า “ทา่นต้องการเป็นนบีที�เป็นกษัตริย์หรือว่าเป็นนบี
ที�เป็นบุคคลธรรมดา” ทา่นตอบว่า “ฉันปรารถนาจะเป็นนบีที�เป็นบุคคล
ธรรมดาสามัญ ฉันไม่ประสงค์จะเป็นนบีที�เป็นกษัตริย์”  

วิถีชีวิตของทา่นรอซูล y ตั งแต่ปฏสินธจินอวสาน เป็นชีวิตที�เตม็
ไปด้วยความยากแค้นลาํบาก บางครั งไม่มีอาหารจะบริโภค บางวันในครัว
ไม่มีควันไฟ บางคืนในบ้านไม่มีแสงสว่าง บางคราวต้องปะเสื อใส่เอง ซ่อม
รองเท้าเอง และในบางครั ง ทา่นรอซูล y นอนบนเตียง บางครั งนอนบน
เสื�อ บางครั งนอนบนพื น 

วันหนึ�ง ทา่นรอซูล y ได้ทาํการแบ่งปันทรัพย์สนิเชลยที�ได้จาก
การสู้รบให้แก่บรรดาทหารที�ได้ไปร่วมรบ เมื�อได้จัดการแบ่งทรัพย์สนิ
เหล่านั นให้ไปจนหมดสิ นแล้ว กมี็ชายคนหนึ�งมาขอส่วนแบ่งบ้าง ทา่นกบ็อก
กบัชายคนนั นว่า “ทรัพย์สนิเหล่านั นได้แบ่งไปหมดแล้ว ไม่มีเหลืออยู่ที�ฉัน
เลยแม้แต่น้อย เอาอย่างนี กแ็ล้วกนัส่วนที�ทา่นมาขอในครั งนี นั นให้ถือว่าเป็น
หนี ที�ติดอยู่กบัฉัน คราวต่อไปให้มาใหม่ฉันจะหาไว้ให้” ทา่นอุมัรกบ็อกว่า 
“อลัลอฮ ฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มิได้บังคับให้ทาํในสิ�งที�นอกเหนือ
ความสามารถมิใช่หรือ” แต่ทา่นรอซูล y กค็งยืนยันตามเดิมสั�งให้ชายคน
นั นมาใหม่ในคราวหน้า 

มีคนถามทา่นอาอชีะห์ว่า “เวลาอยู่บ้านทา่นรอซูล y ทาํอะไรบ้าง” 
ทา่น อาอชีะห์กบ็อกว่า “ช่วยทาํงานบ้านทุกอย่างไม่มีเวลาอยู่ว่างพอถึงเวลา



 146

ไปละหมาดที�มัสยิด ถ้าไม่มีคนมารับการอบรมกก็ลับมาช่วยงานบ้าน
ตามเดิม” 

ขณะที�ทา่นรอซูล y นั�งประชุมอยู่กบับรรดาสาวกในที�แห่งหนึ�ง มี
อาคันตุกะจากต่างถิ�นมาหา เมื�อเดินเข้าไปยังที�ประชุมแล้วเขากไ็ม่สามารถ
จะรู้ได้ว่าคนไหนคือ ทา่นรอซูล y เพราะทา่นอยู่ในสภาพอย่างเดียวกบัคน
อื�น ๆ ในเรื�องการแต่งกายและสถานที�นั�ง 

ทา่นรอซูล y เคยเป็นเดก็กาํพร้ามาก่อน ทา่นจึงมีจิตใจกรุณา
เมตตาสงสารพวกเดก็ที�ต้องขาดพ่อขาดแม่ ทา่นให้ความช่วยเหลือเอาใจใส่
กบัเดก็ ๆ เหล่านั นเป็นพิเศษ 

ทา่นรอซูล y มีชีวิตควบคู่มากบัความยากจนตลอดเวลา ย่อม
ตระหนักดีถึงพิษสงของความขาดแคลน ความอดอยาก ความหิวโหย ทา่น
จึงเหน็ใจเอน็ดูเมตตาสงสารเหล่าคนยากจนทั งหลาย การให้ความช่วยเหลือ
และการสงเคราะห์คนประเภทนี  ทา่นถือว่าเป็นหน้าที�ที�สาํคัญอย่างหนึ�งใน
ชีวิตของทา่น คนที�ยากจนเมื�อมาขอความช่วยเหลือจากทา่น ไม่เคยได้รับ
ความผิดหวัง ทา่นไม่เคยรังเกยีจบุคคลจาํพวกนี ไม่เคยคิดว่าการที�บุคคลที�
ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ บากหน้าเข้ามาพึ�งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ
เป็นการรบกวน หรือเป็นการมาขอแบ่งปันความสขุความสบาย การต้อนรับ
หรือการสงัคมกบัคนยากจนของทา่นจึงเป็นไปทาํนองเดียวกบัการต้อนรับ
การสงัคมกบัคนรํ�ารวยหรือคนมียศศักดิ? 

บางครั งในขณะที�ทา่นรอซูล y จะรับประทานอาหาร เมื�อมีบุคคล
ที�หิวโหยมาขออาหารทา่นกน็าํอาหารที�กาํลังจะรับประทานนั นไปให้แก่ผู้
ที�มาขอทั ง ๆ ที�ตนเองไม่มีอาหารจะรับประทาน 
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การเสยีสละอนัยิ�งใหญ่เช่นนี  มิได้อยู่ในจิตใจของทา่นคนเดียว ทา่น
ยังได้อบรมสั�งสอนแก่บรรดาสาวกให้มีจิตใจที�ยอมเสยีสละเพื�อบรรเทา
ความทุกข์ร้อนของพี�น้อง ดังที�อลัลอฮ ฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้กล่าวชมเชย
ไว้ในพระมหาคัมภีร์ อลั-กุรอ่านว่า 

 

ความว่า “และพวกเขายอมเสียสละความสขุความสบายส่วนตัว เพื�อ
สงเคราะห์ผู้อื�นถึงแม้ส่วนที�เสยีสละไปนั น จะเป็นสิ�งที�จาํเป็น
สาํหรับชีวิตของพวกเขา” 

ทา่นรอซูล y เคยตกอยู่ในความมืดหาทางสว่างไม่พบ เหมือนคน
ที�หลงทางอยู่ในป่าทบึ ครั งเมื�อมาพบแสงสว่างเข้าแล้วทา่นกพ็ยายามทุก
วิถีทาง ด้วยการเสยีสละทุกสิ�งทุกอย่างเพื�อช่วยเหลือนาํผู้ที�ต้องตกอยู่ใน
ความมืด ความหลงผิดออกมาสู่แสงสว่างที�ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค
นานับประการตลอดมาเป็นเวลาเกอืบสามสบิปี จึงประสบผลสาํเรจ็ 

ทา่นรอซูล y ได้เคยประสบความทุกข์ ความโศกเศร้าแล้วอย่าง
แสนสาหัส ต้องสญูเสียบิดาตั งแต่ยังไม่เกดิ ต้องสิ นมารดาตั งแต่ยังเดก็ ๆ 
ต่อมาอยู่ในความอุปการะของทา่นปู่ พอจะรู้สกึอบอุ่นใจได้บ้างเพียงชั�ว
ระยะเวลาเลก็น้อย กต้็องสูญเสยีผู้ที�ให้ความเอน็ดูเมตตาไปเสยีอกี ต้อง
เผชิญกบัความทุกข์ยากต่าง ๆ นานา อนัเป็นผลสบืเนื�องมาจากความขาด
แคลนความยากจน ความขมขืนอนันี ยังฝันแน่นอยู่ในความทรงจาํไม่มีวัน
ลืม ทา่นจึงเหน็อกเหน็ใจผู้ที�ตกอยู่ในความทุกข์โศกทุกคนพยายามให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความสงเคราะห์เกื อกูลตามความสามารถ 

ทา่นรอซูล y ไม่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนไม่สามารถอ่านและเขียน
หนังสอืได้ จึงมีความตระหนักดีว่าชีวิตที�ไม่รู้จักหนังสอืนั นเป็นชีวิตที�มืดมน 
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มีความคับแคบในการดาํรงชีวิต ดังนั นเมื�อได้เป็นรอซูลแล้วกจั็ดส่งคนที�รู้
หนังสอืให้ไปทาํการสั�งสอนคนที�ไม่รู้หนังสอื ทา่นเอาใจใส่ในเรื�องนี มาก
ตลอดมา 

 

อุปนิสยั 
 

ความว่า “แท้จริงสเูจ้า (มุฮัมหมัด) อยู่บนอุปนิสยัที�เลิศ” 

มีคนถามทา่นอาอชีะห์ว่า “อุปนิสยัของทา่นรอซูล y เป็นอย่างไร” 
ทา่น อาอชีะห์ตอบว่า 

 

ความว่า “อุปนิสยัของเขา (รอซูลุลลอฮ)ฺ นั นคืออลั-กุรอ่าน เขาชอบตามที�กุ
รอ่าน ชอบเขาชังตามที�กุรอ่านชัง” 

ทา่นอนัสได้เล่าว่า “ข้าพเจ้าได้เป็นคนรับใช้ของทา่นรอซูล y มา
เป็นเวลาตั ง 10 ปี ข้าพเจ้าไม่เคยถูกทา่นรอซูล y ดุ สิ�งไรที�ข้าพเจ้าได้ทาํไป
กไ็ม่เคยได้ยินทา่นรอซูล y ตาํหนิว่า ทาํไมจึงทาํเช่นนี  และสิ�งไรที�ข้าพเจ้า
มิได้ทาํ กไ็ม่เคยได้ยิน ทา่นรอซูล y ต่อว่า ทาํไมจึงไม่ทาํสิ�งนี ” 

ทา่นอาอชีะห์ได้เล่าว่า “ทา่นรอซูล y ไม่เคยทุบตี ไม่เคยดุด่าว่า
คนใช้หรือใคร ๆ“ 

ทา่นรอซูล y มีบุคลิกลักษณะพิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดา เช่น คน
ที�เกลียดชังทา่นอย่างเข้ากระดูกดาํ ชีวิตจิตใจมุ่งร้ายอาฆาต เมื�อได้เหน็หน้า
และได้ยินคาํพูดของทา่นเข้าแล้ว จิตใจจะอ่อนแม้จะไม่ยอมเชื�อฟังกไ็ม่กล้า
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แสดงความเกรี ยวกราด มีทา่ทางผึ�งผายสง่างาม ประกอบด้วยความ
อ่อนโยนสภุาพ ทาํให้ผู้ได้พบเหน็มีทั งความยาํเกรงและความเคารพรัก ผู้ที�
ข่มเหงรังแกทา่นเป็นผู้ที�ถูกอาํนาจฝ่ายตํ�าครอบงาํ ต้องฝืนใจทาํ 

ทั ง ๆ ที�ทา่นไม่เคยศึกษาเล่าเรียน เขียน อ่านไม่ได้ แต่คาํพูดของ
ทา่นแต่ละคาํเป็นคาํพูดที�มีอรรถรสลึกลํ า มีความหมายกว้างขวาง คาํพูด
ของทา่นเป็นไปตามระดับสติปัญญาของผู้ฟัง สาํเนียงที�พูดเป็นสาํเนียง
พิเศษมีความไพเราะสามารถดึงดูดจิตใจของผู้ฟังให้เกดิความสนใจ ความ
เชื�อถือเลื�อมใส คนที�ไม่ยอมรับฟังคาํพูดของทา่นกเ็ฉพาะพวกที�ตาบอดหู
หนวกหัวใจมืดจริง ๆ 

ทา่นรอซูล y นอนน้อย กินน้อย ทา่นถือว่าการนอนมาก กนิมาก 
เป็นเหตุทาํให้เกดิความเกยีจคร้าน สมองทบึ บั�นทอนชีวิตที�ก่อประโยชน์ 

ทา่นรอซูล y นอนง่าย กนิง่าย ดาํรงชีวิตอยู่อย่างง่าย ๆ ไม่
พิถีพิถันในเรื�องนอน เรื�องกนิ และเรื�องการแต่งกาย ขอแต่ให้เป็นของที�
บริสทุธิ?เทา่นั น 

ทา่นรอซูล y มีความเอน็ดูรักใคร่ต่อเดก็ เคารพนับถือผู้ใหญ่ 
ชอบสมาคมสนิทสนมกบัคนยากคนจน 

ทา่นรอซูล y มีความซื�อสัตย์สจุริตอย่างยอดเยี�ยมแม้เหล่าศัตรูก็
ยังนาํทรัพย์สนิเงินทองมาฝาก รักความยุติธรรมปานชีวิต ครั งหนึ�งทา่นได้
พูดกบับุตรสาวของทา่นว่า “ดูกร ฟาติมะห์บุตรีของมุฮัมมัดเอย๋ ถ้าเจ้าขโมย
ฉันกจ็ะตัดมือเจ้า” 

ทา่นรอซูล y มีจิตใจอ่อนโยน ให้อภัย ติดต่อกบัคนที�ตัด
ช่วยเหลือแก่คนที�ไม่ให้ความช่วยเหลือ ให้อภัยแก่คนที�ทาํร้ายข่มเหง ครั ง
หนึ�งขณะที�ทา่นกาํลังเดินอยู่กบัทา่นอุมัรสาวกคนดุของท่าน มียะฮูดีคนหนึ�ง
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เดินตามมาข้าหลัง พอเดินเข้ามาใกล้เขากจั็บชายผ้าที�พาดอยู่บนบ่าทา่นรอ
ซูล y กระชากโดยแรง พร้อมกบัตะคอกว่า “มุฮัมมัดเงินที�ยืมไปนั นเอามา
คืนเสยีที�ซี” ทนัใดนั นทา่นอุมัร กโ็ดดเข้าคว้าคอเสี อลากเข้ามาหวังจะขยี ให้
หมอบคามือ ทา่นรอซูล y จึงเข้าขัดขวางด้วยการแยกคนทั งสองให้ออก
จากกนั แล้วกพู็ดกบัทา่นอุมัรว่า “ทา่นจงบอกกบัผู้อุกอาจว่า เมื�อทา่นมี
หนี สนิติดค้างกนัอยู่กใ็ห้ทวงหนี โดยสนัติวิธี แล้วทา่นจงบอกกบัฉันว่า เมื�อ
เขามีหนี สนิติดค้างอยู่กใ็ห้นาํมาใช้เขาเสีย” 

เมื�อยะฮูดีผู้บุกรุกผู้นั นได้พบเหน็นํ าใจอนัดีงามของทา่นรอซูล y 
เช่นนั น กย็อมเข้ารับนับถืออสิลาม พร้อมกบัพูดว่า “ความจริงเขาไม่มีอะไร
ติดค้างกบัทา่นรอซูล y เลยแม้แต่น้อย ที�ทาํไปเช่นนั น กเ็พื�อทดสอบนํ าใจ
ของรอซูลุลลอฮเฺทา่นั น” 

เมื�อการเผยแพร่อสิลาม ประสบผลสาํเรจ็เรียบร้อยแล้วอทิธพิล
แห่งความดีงามของทา่นรอซูล y กป็กคลุมไปทั�วทั งแผ่นดินอาหรับ มีคน
นาํทรัพย์สนิเงินทองตลอดจนอาหารการกนิมาให้กบัทา่นเป็นจาํนวน
มากมาย แต่ทรัพย์สนิเหล่านั นกเ็พียงแต่ผ่านเข้ามาแล้วกผ่็านออกไปสู่มือ
บรรดาคนยากคนจนหมดสิ น มิได้เหลือไว้เพื�อประโยชน์ส่วนตัวเลยแม้แต่
น้อย ทา่นรอซูล y มิได้เคยสนใจต่ออาํนาจหรือความยิ�งใหญ่ ที�ประชาชน
หยิบยื�นให้แม้แต่น้อย 

ครั งหนึ�งทา่นรอซูล y พร้อมด้วยสาวกบางทา่นได้พากนัไป
พักผ่อนหย่อนใจ ยังที�แห่งหนึ�งเมื�อใกล้ถึงเวลาอาหาร บรรดาสาวกกจั็ดแจง
เตรียมการที�จะประกอบอาหาร บางคนกรั็บอาสาว่าจะเป็นคนหุงต้ม บ้าง
อาสาว่าจะเป็นผู้เชือดแพะต่างคนกจั็ดสรรแบ่งปันหน้าที�กัน ฝ่ายทา่นรอซูล 
y กรั็บอาสาว่า จะเป็นคนไปหาฟืนมาให้ บรรดาสาวกกห้็ามปรามมิยอม
ให้ทา่นทาํ  พากนัขอร้องให้ทา่นอยู่เฉย ๆ พวกเขาจะจัดการทาํกนัเองทา่นก็
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ไม่ยอมฟังเสียงคัดค้านกลับบอกว่า “เมื�อเราอยู่ในสภาพเช่นนี  ทุกคนย่อมมี
ฐานะเทา่เทยีมกนั ไม่สมควรจะมีการเหลื�อมลํ าตํ�าสูง” 

อนันี น่าจะเป็นบทเรียนที�ดี สาํหรับคนที�รักความเห่อเหิมและหลง
อาํนาจ 

ทา่นอบูฮุรอ็ยเราะห์ได้เล่าว่า “ครั งหนึ�งฉันได้ไปตลาดกบัทา่นรอซูล 
y เมื�อเราได้เดินเข้าไปในตลาดแล้วทา่นรอซูล y กซื็ อกางเกงจากร้าน
แห่งหนึ�ง เมื�อได้ต่อราคากนัเป็นที�ตกลงแล้วคนขายกน็าํกางเกงนั นขึ นชั�ง 
ทา่นรอซูล y บอกกบัคนขายว่า “จงชั�งให้ดีอย่าให้ขาด” เมื�อได้ส่งมอบ
กางเกงให้แล้ว คนขายกจั็บมือทา่นรอซูล y แล้วก้มลงจะจูบมือ ทา่นรีบชัก
มือกลับพร้อมกบัพูดว่า “อย่าทาํเช่นนี การจูบมือนั นมันเป็นการกระทาํของ
ประชาชนที�เขาปฏบัิติต่อกษัตริย์ของเขาแต่ฉันไม่ใช่กษัตริย์ ฉันเป็นบุคคล
ธรรมดาสามัญเช่นเดียวกบัท่าน” ทา่นอบูฮุรอ็ยเราะห์เล่าต่อไปว่า “เมื�อจะ
ออกจากร้านค้านั น ฉันขอห่อกางเกงจากทา่นรอซูล y เพื�อจะหิ วไปให้ แต่
ทา่นไม่ยอมส่งห่อกางเกงให้ฉัน ทา่นกลับบอกว่า “ผู้เป็นเจ้าของควรเป็นผู้
ถือไปเอง” 

เรื�องคุณสมบัติอนัลํ าเลิศของทา่นรอซูล y ยังมีอกีมากมาย ที�ได้
เล่าให้ฟังมาแล้วนี เป็นแต่เพียงส่วนน้อย หวังว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้าง
ตามสมควร 
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มรดก 
 

 

ความว่า “จงบอกเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงฉันเป็นสามัญชนคนหนึ�ง 
เหมือนกบัพวกทา่นที�ได้ถูกประทานโองการมายังฉันว่า แท้จริง
พระผู้เป็นเจ้าของสเูจ้าทั งหลายนั นเป็นพระเจ้าองค์เดียว ไม่มี
ภาคีร่วม” 

ความเป็นอยู่ของทา่นรอซูล y เป็นเรื�องธรรมดาสามัญ คือมีกนิ มี
นอน มีภรรยา มีบุตร มีเจบ็ มีแก่ และตาย เช่นเดียวกบัมนุษย์ทั งหลายที�ได้
เกดิมาในโลกนี  ยิ�งกว่านั นชีวิตของทา่นยังได้ประสบกบัความขาดแคลน
ยากจนตลอดมา ทา่นอาอชีะห์ได้เล่าว่า “ทา่นรอซูล y ไม่เคยมีอาหารการ
กนิเตม็อิ�มถึง 3 วัน ติด ๆ กัน เมื�อทา่นได้จากโลกนี ไปกไ็ม่มีทรัพย์สนิใด ๆ 
ทิ งไว้เป็นมรดกแก่ครอบครัว 

แต่ทา่นรอซูล y ได้ทิ งมรดกไว้ให้แก่อุมมัต (ประชาชาติ) ของทา่น
อย่างหนึ�ง ซึ�งมีค่าลํ าเลิศประเมินราคาไม่ได้ สิ�งนั นคือ ท่านไดน้าํโองการ
จากพระผูเ้ป็นเจา้มาบอกกับอุมมตัว่า พระผูเ้ป็นเจา้ที�แทจ้ริง พระผูเ้ป็น
เจา้ซึ�งทรงสรา้งทุกสิ�งทุกอย่าง พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหาอาํนาจอันเกรียง
ไกรยิ�งใหญ่ที�สุดนั(นเป็นพระผูเ้ป็นเจา้องค์เดียวปราศจากภาคีร่วม กับ
ระเบียบการและขอ้บังคับทั(งในดา้นการเชื�อถอืและในดา้นการประพฤติ
ปฏบัิติพรอ้มทั(งอธิบายชี( แจง และสั �งสอนอุมมัตของท่านใหไ้ดรู้เ้ขา้ใจ
โองการเหล่านั(นอย่างละเอียดแจ่มแจง้ อันเปรียบเสมอืนประทีปแห่ง
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ชีวิตที�ช่วยเหลอืใหผู้ท้ี�ยอมเลื�อมใสศรัทธา พน้จากความมดื พน้จาก
ความหลงผิด 

มรดกชิ นนี นับว่าเป็นสมบัติอนัทรงค่ามหาศาล เป็นสิ�งสาํคัญที�สดุ
ในการที�ทา่นรอซูล y ได้เกดิมาในโลกนี  ดังนั นบรรดาสาวกผู้เลื�อมใส
ศรัทธา โดยตระหนักและซาบซี งถึงคุณค่าของอิสลามจึงได้ทาํการเฉลิม
ฉลองมรดกอนัลํ าค่านี ด้วยการโฆษณาเผยแพร่หลักธรรมของอสิลามจนแผ่
กระจายไปทั�วมุมโลก ไม่มีประเทศใดเมืองไหนที�ไม่มีอสิลาม 

นอกเหนือไปจากการเผยแพร่แล้วยังทาํตนเป็นแบบอย่างที�ดีแก่คน
อื�นด้วยการถือจริงประพฤติปฏบัิติจริงอย่างเคร่งครัด ในการนี แม้จะต้อง
สญูเสียสิ�งใดแม้กระทั�งชีวิตกย็อมเสยีสละ 

 

 

 

 


