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เยาวชนมุสลิม...
ความหวังของประชาชาติอสิ ลาม

จากบทความภาษาอาหรับของ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
แปลโดย อัดนาน ฮารูน นาแซ
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ความจําเปนของประชาชาติ
ในการปลูกฝงสัง่ สอน
และยกระดับคุณภาพเยาวชนหนุม สาว
หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรคิลาฟะฮฺอุษมานี
ยะฮฺ(ออตโตมัน)แล้ว ประเทศคริสต์ทไ.ี ด้วางแผนและ
พยายามล้มระบบคิลาฟะฮฺดงั กล่าวทัง2 หลาย ประเทศ
ตะวันตกต่างก็คดิ ว่าศาสนาอิสลามนัน2 ได้จบสิน2 แล้ว
และมุสลิมจะไม่มวี นั ลุกขึน2 มายืนหยัดได้ต่อไปอีก
ซึง. แท้จริงแล้วความพยายามของพวกเขานัน2 ยาวนาน
มากกว่าหนึ.งศตวรรษ โดยเริม. จากการล่าอาณานิคม
ของฝรังเศสต่
.
อประเทศอียปิ ต์ และจบลงด้วยการ
ประชุม “โลซาน” อันเป็ นการประชุมทีป. ระเทศ
มหาอํานาจได้บงั คับให้ยกเลิกระบบคิลาฟะฮฺซง.ึ เป็ น
ข้อแม้ในการรับรองอิสรภาพของประเทศตุรกี
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หลังจากทีต. ุรกีถูกทําลายล้างโดยสงครามทีถ. ูก
วางแผนมาเพื.อขัดขวางการเป็ นมหาอํานาจของตุรกี
ประเทศคริสต์ไซออนิสต์เหล่านี2ไม่ได้เพียงแค่ทําลาย
ระบบการเมือง(ซึง. หมายถึงการไม่มอี ํานาจรัฐทีค. อย
ปกป้องผลประโยชน์ของประชาติอสิ ลามแล้ว)เท่านัน2
แต่ยงั ได้พยายามทําลายศรัทธาและความเป็ น
อันหนึ.งอันเดียวกันของมุสลิมทัวทุ
. กมุมโลกทีอ. ยู่
ภายใต้ศาสนาอันเดียวกัน กิบลัตและอิบาดะฮฺอนั
เดียวกัน ด้วยการสร้างระบบใหม่ภายใต้แนวคิด
ความเจริญและความทันสมัยให้กบั มุสลิม (ระบบ
แบ่งแยกอาณาจักรออกจากศาสนจักรหรือเซอร์ควิ
ล่า) ซึง. ระบบนี2ทาํ ให้มสุ ลิมคิดว่าพวกเขาได้ยดึ มันใน
.
ศาสนาทีถ. ูกต้องแล้ว จนกระทังแนวคิ
.
ดนี2ได้แบ่งแยก
ศาสนาออกจากการปกครองและเศรษฐกิจ และจํากัด
ศาสนาให้เป็ นเพียงเรือ. งของการทําอิบาดะฮฺ อีกทัง2
ยังหันเหมุสลิมออกจากการให้ความสําคัญกับด้าน
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อื.นๆของศาสนา เช่น มุอามะลาต(การปฏิบตั ซิ ง.ึ กัน
และกัน) จีนายาต(ระบบการลงโทษ) การเมืองและ
อื.นๆ
หลังจากการล่มสลายด้านการเมืองการปกครอง ตาม
ด้วยการล่มสลายทางด้านความศรัทธา(อะกีดะฮฺ)
จรรยามารยาท รวมไปถึงแนวคิดและสังคม ซึง. เป็ นที.
ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า ดังกล่าวนี2เป็ นแผนการ
ของกลุ่มมหาอํานาจในการทีจ. ะทําให้สงั คมมุสลิมมี
แบบแผนตามอย่างตะวันตกในทุกๆด้าน
ไม่เพียงเท่านัน2 แผนการดังกล่าวยังได้พยายาม
เผยแพร่และชักจูงมุสลิมในประเทศอิสลามให้นบั ถือ
ศาสนาคริสต์ ซึง. การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ดงั กล่าว
เป็ นแผนอันสกปรกเลวร้ายคล้ายกับแผนการล่า
อาณานิคม ซึง. สองสิง. นี2(การเผยแพร่คริสต์และการล่า
อาณานิคม)เปรียบเสมือนเป็ นสิง. เดียวกัน
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และทีใ. กล้เคียงกับแผนในการเผยแพร่ศาสนาคริสต์
ดังกล่าวคือ ประเทศมหาอํานาจเหล่านี2ยงั มีแผนการ
ด้านวัฒนธรรมในการดึงดูดสมองและแนวคิดของ
มุสลิม โดยการเปลีย. นแปลงแนวคิดให้หนั เหไปจาก
หลักการอันบริสุทธิ B(นัน. คืออัลกุรอ่านและซุนนะฮฺของ
ท่านศาสดา) จนเกิดแนวการศึกษาบูรพาคดี (นันคื
. อ
การศึกษาวัฒนธรรมชาวตะวันออกหรืออิสลาม โดย
ชาวตะวันตก) ซึง. ได้แพร่หลายในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศอิสลามเป็ นอย่างมาก ทัง2 ในด้านผูศ้ กึ ษาเอง
และการวิจยั ต่างๆ นอกจากนี2แนวคิดนี2ยงั ได้ถูกยก
สถานะขึน2 ในแวดวงการแนะแนวทางวิชาการในทวีป
ต่างๆ จนกลายเป็ นสิง. ทีค. วบคุมและอยูเ่ หนือแนวคิด
อิสลามทีถ. ูกต้อง
และด้วยสามสิง. นี2(การล่าอาณานิคม,การเผยแพร่
ศาสนาคริสต์ และแนวคิดบูรพาคดีศกึ ษา) ทําให้
ประเทศอิสลามต้องตกอยูภ่ ายใต้การยึดครองโดย
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ประเทศมหาอํานาจเหล่านี2 ทัง2 ทางด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านความศรัทธา(อะกีดะฮฺ) และด้าน
ลักษณะแนวคิด
แนวคิดกุฟรฺ(การปฎิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ)ได้แผ่
ขยายอย่างเชิดหน้าชูตาและเปิดเผย นอกจากนี2ยงั ใช้
การหลอกลวงและกลอุบายต่างๆ ไปทัวทุ
. กมุมโลก
โดยใช้อํานาจบารมีอนั เป็ นทีเ. กรงกลัวของมุสลิมทัว.
โลก หรือแม้แต่ใช้บุคคลสําคัญของสังคมมุสลิมในการ
หลอกล่อมุสลิมว่าผูท้ ด.ี าํ เนินการหลอกลวงและวางกล
อุบายต่างๆนัน2 แท้จริงแล้วเป็ นฝีมอื ของผูน้ ํามุสลิม
เอง เพื.อทีจ. ะทําให้การต่อต้านนัน2 เบาบางลง และทํา
ให้แผนการของพวกเขาดําเนินไปโดยปราศจากการ
ขัดขวางหรือการเผชิญหน้าใดๆ จากมุสลิม
เมือ. ใดทีป. ระชาชาติได้พยายามลุกขึน2 ต่อสูเ้ พื.อทีจ. ะ
ต่อต้านการล่าอาณานิคม อันเป็ นสาเหตุของความ
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เสียหายทางเศรษฐกิจ และความตกตํ.าทางสังคมและ
การเมืองนัน2 ประเทศล่าอาณานิคมเหล่านี2กส็ ามารถ
ทีจ. ะควบคุมและหยุดยัง2 การเคลื.อนไหวนัน2 ๆได้ จน
ทําให้ไม่มกี ารลุกฮือใดๆเกิดขึน2 เว้นแต่จะถูกสยบ
หรือถูกทําลายภายใต้การกดดันของมหาอํานาจ
ดังกล่าว
จนทําให้ประเทศอิสลามต่างๆ ต้องยอมแพ้และยอม
อ่อนข้อต่อประเทศเหล่านัน2 ด้วยรูปแบบใหม่ อัน
ได้แก่การอยู่ภายใต้มา่ นกฎหมายระหว่างประเทศ
เช่นประชาคมโลก ตลอดจนสหประชาชาติและคณะ
มนตรีความมันคง
. ซึง. อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ประเทศสมาชิกถาวรเพียงไม่กป.ี ระเทศ (สหรัฐ
อเมริกา,รัสเซีย,ฝรังเศส,อั
.
งกฤษ และจีน)
สภาพหรือสถานการณ์หลังจากการล่าอาณานิคมนัน2
ไม่ได้แตกต่างกับสถานการณ์ก่อน และหลังจากที.
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ประเทศอิสลามต่างๆได้เอกราช ยิง. ไปกว่านัน2
ประเทศอิสลามสมัยการล่าอาณานิคมนัน2 ยังพอทีจ. ะมี
อิสรภาพเป็ นของตัวเอง แต่หลังจากสิน2 สุดสมัยการ
ล่าอาณานิคมแล้วประเทศอิสลามกลับอยู่ภายใต้
แนวคิดอะกีดะฮฺและลอกเลียนการกระทํา รวมทัง2 การ
ดําเนินชีวติ หรือแม้แต่จรรยามารยาทและค่านิยม
ของผูอ้ .นื
สถานการณ์เช่นนี2เป็ นทีน. ่ าเศร้าสําหรับผูท้ ม.ี คี วาม
หวงแหนต่อประชาชาติ แต่กลับเป็ นทีน. ่ ายินดีสําหรับ
ผูท้ ช.ี อบเลียนแบบผูอ้ .นื จนกระทังคนเหล่
.
านัน2 ได้
ประกาศตัวและแสดงธาตุแท้ของพวกเขานัน. คือ การ
เป็ นมุนาฟิกทีร. า้ ยกาจหรือแม้กระทังการปฏิ
.
เสธ
ศรัทธาอย่างสิน2 เชิง นอกจากนี2ศาสนาอิสลามยังถูก
การต่อต้านจากผูน้ ําประเทศมุสลิมเหล่านัน2 แต่มไิ ด้
ถูกต่อต้านจากประเทศจักรวรรดินิยมอื.นๆ
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นอกจากนี2พวกมุนาฟิกเหล่านัน2 ก็ได้เก็บเกี.ยวทําลาย
ส่วนทีย. งั พอหลงเหลืออยูข่ องศาสนา จนมนุ ษยชาติ
คิดว่าอิสลามนัน2 กําลังจะตาย แม้กระทังเมื
. อ. เดินอยูใ่ น
เมืองใหญ่ของประเทศมุสลิมก็ไม่เห็นความแตกต่าง
ของเมืองมุสลิมกับเมืองกาฟิ ร
ภายใต้สถานการณ์อนั แสนเจ็บปวดและหมอกควัน
อันหนาทึบทีก. ําลังแพร่กระจายไปทัวทุ
. กสถานที.
และภายใต้ความมืดมิดนี2 ยังมีแสงสลัวๆ ซึง.
มนุ ษยชาติคดิ ว่ามันเป็ นแสงของดาวดวงเล็กๆทีอ. ยู่
ไกลโพ้นจนไม่สามารถส่องสว่างแก่โลกนี2ได้ ทว่าแสง
นี2กลับใหญ่ขน2ึ ๆ จนเป็ นแสงอันสมบูรณ์ นันคื
. อแสง
สว่างอันเจิดจ้าของอิสลามซึง. ได้หวนกลับมาในภาวะ
ทีม. กี ารปฏิเสธ(กุฟรฺ)และการฝา่ ฝืนหลักการอิสลาม
อย่างแพร่หลาย เพื.อเตือนมนุ ษยชาติว่าแสงสว่าง
ของเอกองค์อลั ลอฮฺนนั 2 จะยังคงอยูต่ ่อไปกับพระดํารัส
ของพระองค์ทว.ี ่า
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َ ُ َ ْ َ َ َْ َ ُ َ ُ  ُ ْ َ  ُ  ََْ َ
﴾٣٢﴿ و !"  اللـه ِإ أن ي ِ نوره ولو ك ِره ال ِفرون
ความว่า - และอัลลอฮฺจะไม่ทรงยินยอมนอกจากจะ
แพร่ให้แสงสว่างของพระองค์บริบรู ณ์ถงึ แม้ว่าพวก
ปฏิเสธศรัทธาจะชิงชังก็ตาม (ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ F:HI)
เสียงตะโกนตักเตือนดังขึน2 จากทุกๆส่วนของโลก ตัง2
แต่กะอฺบะฮฺแห่งนครมักกะฮฺ มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร
ตลอดจนทุกประเทศอิสลามทีม. เี สียงอะซาน
แม้กระทังหอคอยโบสถ์
.
คริสต์ในยุโรปและอเมริกา
(หลังจากทีโ. บสถ์เหล่านัน2 ได้ถูกทอดทิง2 จนถูก
เปลีย. นเป็ นมัสยิดแทน)
นันคื
. อแสงสว่างแห่งอิสลามทีส. ว่างเจิดจ้าซึง. เกิดขึน2
โดยไม่มใี ครรูว้ ่าเริม. ต้นเมือ. ใด แต่เมือ. มันส่องแสง
สว่างแล้วก็ไม่มอี ํานาจใดจะสกัดกัน2 หรือขัดขวางการ
แพร่กระจายของมันได้ มันเปรียบเสมือนกับการสร่าง
ของประชาชาติอสิ ลามจากความเมามายหลาย
ทศวรรษ หรือเปรียบเสมือนการฟื2 นจากการหลับใหล
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มาเป็ นเวลาหลายปี และเสมือนการรูส้ กึ ตัวจากการ
เผลอไผลเป็ นเวลานาน
แต่กระนัน2 มันก็เป็ นการตื.นตัวทีม. าพร้อมกับความ
โกรธ เป็ นการกลับมาพร้อมกับการปฏิวตั แิ ละการคืบ
คลานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง2 จนกระทังวั
. นนี2การ
กลับมาในครัง2 นี2ได้ทาํ ให้โลกแปลกใจและปลุก
ประชาชาติให้ฟ2ืนขึน2 จากความตาย บรรดาคนหนุ่ ม
สาว คนชรา เยาวชน สตรีของประชาชาติต่างก็
ตื.นตัวและลุกขึน2 สูเ้ พื.อสนับสนุ นการกลับมาดังกล่าว
ด้วยความสามารถทีม. อี ยูข่ องแต่ละคน มันเป็ นการ
ตื.นตัวของประชาชาติโดยรวมทีแ. ม้แต่บรรดาผูห้ ยิง.
ยโสทัง2 หลายต้อง น้อมรับ และมันได้กลายเป็ นความ
จริงทีไ. ม่มใี ครสามารถปฏิเสธได้นอกจากผูด้ อ2ื รัน2 เท่า
นัน2 สมดังทีพ. ระองค์ได้ตรัสว่า
َْ َ
َ  َ
﴾١٨ :وه ُن ك ْي ِد ال ِف ِر ! &َ' ﴿انفال
ِ َوأن اللـه ُم
ความว่า - และแท้จริงนัน2 คือผูท้ ท.ี าํ ให้อุบายของพวก
ปฏิเสธศรัทธาอ่อนแอลง
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ความสําเร็จและความลมเหลว
แท้จริงแล้วการตื.นตัวของเยาวชนอิสลามได้เกิดขึน2
ท่ามกลางสถานการณ์ทป.ี ระชาติอสิ ลามต้องตกเป็ น
เบีย2 ล่างของมหาอํานาจอื.นนัน2 เป็ นผลจากสมัยการ
ล่าอาณานิคมของบรรดาจักรวรรดินิยม จึงทําให้
บรรดานักคิดนักวางแผนของอิสลามได้พยายาม
ค้นหาสิง. ทีเ. ปรียบเสมือนแนวทางหรือแบบอย่างใน
การปฏิบตั ิ
ทัง2 นี2เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในหมูผ่ ทู้ อ.ี ยูใ่ นการ
ตื.นตัวครัง2 นี2มผี แู้ ปลกปลอม ผูฉ้ วยโอกาส ผูท้ เ.ี อาแต่
ได้ หรือแม้แต่พวกทรยศ ตลบตะแลง หลอกลวง
รวมอยูด่ ว้ ย และในขณะเดียวกันก็ยงั มีกลุ่มทีม. ี
ความอิคลาศ(บริสุทธิ Bใจ)ทีต. ้องการความช่วยเหลือ
แต่ถูกหลอกลวงด้วยกลอุบายของศัตรู จึงเดินผิดทํา
ให้หลงทางและประสบกับอุปสรรคต่างๆในภายหลัง
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เพื.อมิให้เป็ นทีเ. ข้าใจคลาดเคลื.อน เราจะต้องตระหนัก
และไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า “การตื.นตัว” ทีก. ล่าวมานี2
ได้ประสบกับความสําเร็จอย่างต่อเนื.องและได้รบั ชัย
ชนะอย่างมากมาย จนสามารถทีจ. ะคืบคลานไปยังทุก
ทีด. ว้ ยความเข้มแข็ง อันแสดงถึงการตอบรับทีด. จี าก
บุคคลทัวไป
.
แม้แต่ในปจั จุบนั ทีแ. นวความคิดตะวันตกและศาสนา
คริสต์ทเ.ี ป็ นศาสนาของคนส่วน ใหญ่นนั 2 อิสลามก็ได้
เข้าไปครอบครองจิตใจและสามารถชนะใจคนหลายๆ
คน ประชาชาติอสิ ลามทัง2 มวลกําลังเรียกร้อง
ต่างคนต่างก็เรียกร้องตามความสามารถของตัวเองที.
มีอยู่ ทัง2 โดยเปิดเผยและไม่เปิดเผยให้กลับไปสู่
ศาสนาของอัลลอฮนันคื
. อศาสนาทีแ. ท้ จริง
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เยาวชนหนุม สาวมุสลิม
กําลังดําเนินชีวติ ไปในทิศทางใด?

เราสามารถทีจ. ะระบุภยันตรายหลากหลายทีก. ําลัง
คุกคามเยาวชนหนุ่ มสาวมุสลิมในยุคปจั จุบนั
ซึง. อันตรายเหล่านี2เพียงพอทีจ. ะทําให้พวกเขาหันเห
ออกจากศาสนาและหลักอะกีดะฮฺทถ.ี ูกต้อง และยัง
บังคับให้พวกเขาต้องละทิง2 ข้อปฏิบตั ติ ่างๆของ
ศาสนาอีกด้วย
แต่สงิ. ทีเ. ป็ นภยันตรายร้ายแรงทีส. ุดคือการคืบคลาน
เข้ามาของแนวความคิดซึง. แฝงมาในรูปของความ
สวยงามอันฉาบฉวยและความสุขอันจอมปลอมของ
โลกดุนยา แนวความคิดนี2ยงั ได้แฝงความคิดและ
ความเชื.อหรือหลักศรัทธาผิดๆ และได้พยายามดึงดูด
ผูค้ นทีละนิดๆ ด้วยการใช้ความสวยงามและความสุข
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อันจอมปลอมของโลกดุนยา จนตกเป็ นตัวประกัน
หรือทาสของแนวความคิดนี2...
แนวความคิดนี2กค็ อื สิง. ทีเ. ราเรียกว่า แนวความคิ ด
การทําให้เป็ นตะวันตกหรือตัฆรีบ ()اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ
ในความหมายโดยรวมนันเอง...หรื
.
อทีเ. ราเรียกว่า
สงครามอารยธรรมทางความคิดทีต. ะวันตกได้
พยายามเผยแพร่ไปทุกหนแห่งในโลกมุสลิม ซึง.
สงครามนี2ไม่มอี าวุธยุทโธปกรณ์ทเ.ี ป็ นรถถัง ปื นใหญ่
แต่ใช้แนวการดําเนินชีวติ แบบตะวันตกเป็ นอาวุธ
โดยเฉพาะมุมมองของโลกตะวันตกต่อการมีชวี ติ ต่อ
สรรพสิง. ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบการดํารงชีวติ
ภาพยนตร์ ศิลปะ วรรณคดี จริยธรรม ปรัชญา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทุกสิง. ทุกอย่างที.
เกีย. วข้องกับการดํารงชีวติ บนโลกดุนยา...นันคื
. อ
“การทําให้ทุกสิ งทุกอย่างในการดําเนิ นชีวิตเป็ น
รูปแบบของตะวันตก”
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เป็ นเรือ. งปกติธรรมดาว่าคนทีห. ลงกลและตกเป็ น
เหยือ. อันดับแรกๆของสงครามนี2กค็ อื เยาวชนคน
หนุ่ มสาวทีไ. ม่มอี ะกีดะฮฺทเ.ี ข้มแข็ง และไม่มปี ้ อม
ปราการ คือหลักศรัทธาทีถ. ูกต้องในการปกป้อง
ตัวเอง จึงถูกชักจูงด้วยสิง. สวยงามจอมปลอมของ
วัฒนธรรมตะวันตก ทําให้ตกอยูใ่ นการมอมเมาของ
มัน ถูกดึงดูดด้วยสิง. มหัศจรรย์และความเจริญทาง
เทคโนโลยีของมัน
ความจริงแล้วแนวความคิดเลียนแบบตะวันตกนี2เป็ น
อันตรายต่อประชาชาติอสิ ลาม ตลอดประวัตศิ าสตร์ท.ี
ผ่านมา เพราะสงครามชนิดนี2ไม่มศี ตั รูเป็ นกําลัง
ทหาร ไม่ใช้ระเบิดหรือรถถังในการทําสงคราม และ
ไม่ใช้วธิ กี ารยึดครองดินแดนหรือควบคุมน่ านนํ2า แต่
กลับใช้วธิ ที น.ี ุ่ มนวลในการยึดครองหัวใจของมุสลิม
จนสามารถทีจ. ะหลอกลวงประชาชาติอสิ ลามโดยมิ
ต้องเสียเลือดแม้แต่หยดเดียว และยังใช้พน.ี ้องมุสลิม
ด้วยกันเองเป็ นเครือ. งมือจนทําให้กลอุบายของตะวัน23

ตกมีความโอหังและยากทีจ. ะถูกขัดขวาง ทําให้เรือ. ง
กุฟรฺนัน2 ถูกเสริมเติมแต่งด้วยคําพูดทีส. วยงามและ
อาจจะถูกเชิญชวนไปสู่กุฟรฺโดยคนชื.อ อะหมัด หรือ
มุฮมั มัด หรือคนทีใ. ส่หมวกกาปีเยาะฮฺถอื ตัสเบียะหฺก็
เป็ นได้
อาจารย์อนั วัร อัลจุนดี ( )أﻧﻮر اﻟﺠﻨﺪيซึง. เป็ นนักเผย
แผ่ศาสนาทีม. ชี .อื เสียงได้กล่าวว่า
“ประสบการณ์ ได้สอนเราว่าบรรดาผูท้ .ี
ลอกเลียนแบบประชาชาติอ.นื นัน2 พวกเขามักจะ
เป็ นประตู หรือทางเข้าให้ศตั รูได้เข้ามา และหัว
สมอง(ความนึกคิด)ของพวกเขาจะเป็ นศูนย์รวม
ยาพิษต่างๆ เพราะพวกเขาได้ให้ความยิง. ใหญ่
และให้ความสําคัญกับคนทีพ. วกเขา
ลอกเลียนแบบมา และพวกเขาจะกลายเป็ น
กองทัพส่วนหน้าของศัตรู และเป็ นต้นทางให้ศตั รู
ได้เข้ามาทําลายศาสนาจนกระทังได้
. รบั ชัยชนะ
และมีอํานาจบารมี” (1)
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(1) หนังสือ “สิง. ทีเ. ป็ นข้อคลุมเครือและข้อบกพร่อง
ทีพ. บได้บ่อยในแนวคิดอิสลาม” อันวาร์ อัลMุนดี
หน้า224 โดยคัดลอกจากบทความเรื.อง “มุสลิมและ
ปญั หาความอ่อนแอทางจิตใจ” โดย อับดุลลอฮฺ อัล
ซะบานะฮฺ

เชคมุฮมั มัด อัลฆอฎร์--ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน( )اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﴬอดีตเชคอัลอัซฮัรได้เคยกล่าว
ว่า
“ประสบการณ์ ทีผ. ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าผูท้ ห.ี นั
เหจากหลักการทีเ. ทีย. งตรงนัน2 เมือ. ใดทีเ. ขามี
ตําแหน่ งมีอํานาจบารมี เขาจะสร้างฟิตนะฮฺ(ความ
วุ่นวาย)ในศาสนาให้เกิดขึน2 กับประชาชาติ และจะ
ฝา่ ฝืนสิง. ทีเ. ป็ นข้อห้ามของศาสนา และจะไม่ม ี
ความจริงใจในการแก้ไขปญั หาของประชาชาติ
และเหล่าผูศ้ รัทธาจะถูกอธรรม ถูกข่มเหงรังแก
จากเขา แต่พวกทีต. ามอารมณ์ใฝต่ . ํานัน2 จะได้รบั
การช่วยเหลืออย่างดีจากเขา และเขาก็จะ
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กลายเป็ นคนเชิญชวนให้ผคู้ นหันเหออกจาก
ศาสนา ทําให้สงิ. ดีงามและความเป็ นห่วงต่อ
ศาสนาและสิทธิของประชาชาติตอ้ งถูกทําลายไป
คงเหลือไว้เพียงเชือกแห่งความสามัคคีของ
ประชาชาติทถ.ี ูกตัดเป็ นชิน2 ๆ” (2)
(2) “สารแห่งการบูรณาการ” 101/1
คัดลอกจากหนังสือข้างต้น

ใช่...นี คือสภาพเยาวชน
คนหนุ่มสาวของประชาชาติ ในยุคปัจจุบนั นี, ...
นอกจากฟิตนะฮฺทางศาสนาทีเ. ห็นได้ชดั เจนแล้วยังมี
ฟิตนะฮฺอ.นื ๆทีจ. ะนําเยาวชนคนหนุ่ มสาวไปสู่
แนวความคิดทีผ. ดิ เพีย2 น ซึง. ดูภายนอกอาจจะเหมือน
แนวความคิดทีเ. ห็นอกเห็นใจศาสนา แต่ความจริง
แล้วมันกลับเป็ นแนวความคิดของศัตรู
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และสิง. ทีเ. ราได้เห็นกับตาในสังคมมุสลิมเรานัน2 คือการ
ถูกพัดพาไปโดยแนวความคิดตะวันตก หรือเรา
สามารถเรียกได้ว่าเป็ นแนวความคิดแบบคริสต์
เพราะแท้จริงแล้วแนวความคิดตะวันตกนัน2 ก็คอื
แนวความคิดทีส. วมใส่สงิ. ทีเ. ป็ นมรดกจากศาสนา
คริสต์นนเอง
ั.
ความจริงแล้วเราคิดว่าแนวความคิดดังกล่าวจะ
เกิดขึน2 เฉพาะกับคนธรรมดาทีไ. ม่มคี วามรู-้
ความสามารถในสังคมมนุ ษย์เท่านัน2 แต่กลับ
กลายเป็ นว่าแนวความคิดนี2ยงั ได้แพร่กระจายไปสู่
กลุ่มคนทีเ. ป็ นทีน. บั หน้าถือตาและเคารพนับถือของ
สังคม ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือด้าน
ศิลปะวรรณคดี จนกลายเป็ นแนวความคิดทีฝ. งั แน่ น
อยูใ่ นแวดวงวิชาการ จนพวกเขากลายเป็ นเสมือน
โทรโข่งหรือโฆษกให้กบั ตะวันตก ใช้คาํ ศัพท์และ
วิธกี ารพูดแบบตะวันตก และเรียกร้องไปสู่
27

แนวความคิดตะวันตกโดยปราศจากความ
ละอาย (3)
(3) ดูหนังสือ “ป้อมปราการของเรากําลังล่มสลายจาก
ข้างใน” และหนังสือ “อิสลามและอารยธรรมตะวันตก”
โดย ดร.มุฮมั มัด มุฮมั มัด ฮุเซ็น และหนังสือ “การตก
ศาสนา” โดย ญามาล ซุลฎอน และหนังสือ “การกลับมา
ของฮิญาบ” เล่มทีห. นึ.ง โดย เชค มุฮมั มัด อิสมาอีล

นอกจากนี2แล้ว สิง. ที. “การตื นตัว” ครัง2 นี2กําลังประสบ
ก็คอื การแฝงตัวเข้ามาของแนวความคิดทางศาสนา
ของตะวันตกโดยใช้ช.อื ใหม่ว่า แนวความคิ ด
อิ สลามทีส่องแสง ( )اﻹﺳﻼم اﳌﺴﺘﻨريซึง. แนวความคิด
นี2สามารถแพร่ขยายในวงการศาสนาได้เป็ นอย่างดี
และยังสามารถทีจ. ะหลอกล่อและดึงบรรดานักเผยแผ่
( )اﻟﺪﻋﺎةให้เป็ นสมาชิกของแนวความคิดนี2 เพื.อทีจ. ะ
ฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากบรรดานักเผยแผ่เหล่านี2
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ในการทําลายชื.อเสียงและเป้าหมายของ “การ
ตืนตัว”นี2
แนวความคิดอิสลามส่องแสงนี2ได้ให้การต้อนรับและ
สนับสนุ นแนวความคิดการให้เป็ นตะวันตก โดยใช้
ถ้อยคําและเหตุผลทางศาสนาทีผ. ดิ ๆในการสนับสนุ น
ดังกล่าว และอ้างว่าเพื.อผลประโยชน์ของศาสนา
เพื.อตัจดีดศาสนา(ทําให้ทนั สมัย) และอ้างเรือ. ง
เปลีย. นแปลงฟตั วาเมือ. ยุคสมัยเปลีย. น รวมถึงอ้าง
ความเหมาะสมของสถานการณ์และความจําเป็ นที.
จะต้องเปิดรับและไม่ปิด กัน2 สิง. ใหม่ทเ.ี ข้ามาหรือ
ข้ออ้างอื.นๆทีม. จี ดุ ประสงค์ในการสนับสนุ นแนวความ
คิดตะวันตก และจําเป็ นต้องเปลีย. นรูปแบบอิสลามให้
เป็ นศาสนาทีเ. ชื.อง ไม่นิยมการต่อสู้ และไม่รสู้ กึ กับสิง.
อธรรม และไม่ตําหนิสงิ. ทีเ. ป็ นกุฟรฺและการตัง2 ภาคี
มีอกี จําพวกหนึ.งซึง. อาจจะมีความอิคลาศและ
ความหวังดีต่อศาสนาแต่กต็ ้องพ่ายแพ้ ทางจิต
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วิญญาณให้กบั ตะวันตก และความพ่ายแพ้น2ีทาํ ให้เขา
ต้องประกาศการตัดขาดกับทุกสิง. ในอิสลามที.
ตะวันตกเหมาว่าสิง. นัน2 เป็ นสิง. โหดร้ายรุนแรง จน
กลายเป็ นว่าจําเป็ นต้องมีการเรียบเรียงหลักการที.
แท้จริงของศาสนาขึน2 มา ใหม่เพื.อทีจ. ะได้สอดคล้อง
กับอิสลามแบบทีต. ะวันตกต้องการ จนบางครัง2 เรา
อาจได้ยนิ คนกล่าวว่า “การญิฮาดในอิสลามนัน2 เป็ น
สิง. ทีถ. ูกอนุ โลมให้ทําได้แต่ไม่ใช่เป็ นสิง. ทีจ. าํ เป็ นที.
ศาสนาส่งเสริมให้กระทําคือ ทําได้ในเวลาทีจ. าํ เป็ น
เวลาทีถ. ูกโจมตีเท่านัน2 ” ทัง2 ๆทีใ. นความเป็ นจริงแล้ว
บรรดานักวิชาการอิสลามต่างเห็นพ้องต้องกัน ว่าญิ
ฮาดฏอลับ( ﺟﻬﺎد اﻟﻄﻠﺐ- คือ ญิฮาดทีเ. ป็ นแบบการ
ไปพิชติ ดินแดนทีไ. ม่ใช่ดนิ แดนมุสลิม) นัน2 เป็ นฟรั ฏู
กิฟายะฮฺเมือ. มีความสามารถและทําได้ทุกยุคทุกสมัย
หรือบางทีเราอาจจะได้ยนิ บางคนกล่าวว่า “การหย่า
ร้างนัน2 จริงๆแล้วในอิสลามถือว่าเป็ นสิง. หะรอมและ
สามีไม่สามารถหย่าภรรยาได้ยกเว้นในกรณีทม.ี คี วาม
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จําเป็ นอย่างสูงสุดเท่านัน2 ” ถ้าอย่างนัน2 แล้วมันจะ
แตกต่างอะไรกับศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกทีห. า้ ม
การหย่า ร้างต่อมาอนุ มตั ใิ นกรณีจาํ เป็ น..แล้วไหนล่ะ
อิสลามของเรา??? (U)
(U) ดูบทความของ ญามาล ซุลฎอน ในหนังสือ
“วิกฤตการณ์ทางศาสนา”

และเนื.องจากทีก. ล่าวมาทัง2 หมดนี2 หนังสือ
บรรณานุ กรมอย่างง่ายว่าด้วยเรือ. งศาสนา มัซฮับและ
กลุ่มต่างๆในปจั จุบนั (เผยแพร่โดย สมัชชายุวมุสลิม
โลก (WAMY) หน้า 715) ได้ถอื ว่าการตัฆรีบ
()اﻟﺘﻐﺮﻳﺐหรือ การทําให้เป็ นตะวันตกนัน2 เป็ นการ
โจมตีต่ออิสลามของคริสต์และไซออนิสต์(ยิว) และ
จักรวรรดินิยมในเวลาเดียวกันทีร. วมกันเพื.อเป้าหมาย
อันเดียวกัน นันคื
. อการทําให้ประชาชาติอสิ ลามมี
รูปแบบเหมือนกับตะวันตก ซึง. เป็ นจุดเริม. ต้นในการ
ลบอัตลักษณ์หรือตัวตนทีแ. ท้จริงของอิสลาม และ
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แน่ นอนว่าเยาวชนคนหนุ่ มสาวมุสลิมกลุ่มแล้วกลุ่ม
เล่าได้ตกเป็ นเหยือ. อันดับแรกของแนวความคิด
ตะวันตกนี2 ซึง. เป็ นเหตุให้ความเป็ นตัวตนมุสลิมนัน2
เจือจางลง และทําให้ภาพของอิสลามต้องมัวหมองใน
สายตามุสลิมเองและทําให้เกิดกลุ่มเยาวชน ทีข. ข2ี ลาด
ไม่สามารถแบกรับภาระการเผยแผ่ศาสนาต่อ
มนุ ษยชาติได้ ทําให้การเผยแพร่ของอิสลามต้องถูก
ขัดขวางไม่สามารถทีจ. ะช่วยเหลือและปลดปล่อย
มนุ ษยชาติจากความตกตํ.าล่มสลายได้
มุมมองหรือทัศนะเกีย. วกับวิธกี ารต่อสูก้ บั
แนวความคิดอันตรายดังกล่าวนัน2 มีความแตกต่างกัน
ไป ทุกๆทรรศนะต่างก็เป็ นมุมมองทีม. พี น2ื ฐานอยู่บน
สิง. ทีต. นเองคุน้ เคยใกล้ชดิ และคิดว่ามีประโยชน์และมี
โอกาสประสบความสําเร็จมากทีส. ุด แต่จากข้อเขียน
และสิง. เรียกร้องหลากหลายของบรรดานักวิชาการ
นักคิดนักเผยแผ่และนักบูรณาการของอิสลามในช่วง
หลังๆนี2จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสิง. ที.
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“การตื.นตัว” ของเยาวชนกําลังประสบอยูไ่ ม่ว่าจะเป็ น
ความล่าช้าในการเคลื.อนไหวและความบกพร่อง ใน
การปฏิบตั แิ ละความล้มเหลวในบางเรือ. งนัน2 สาเหตุ
หลักเกิดจากการปล่อยปละ ละเลยไม่ให้ความสําคัญ
กับเยาวชนคนหนุ่ มสาวซึง. เป็ นพลังสําคัญในการ
เคลื.อนไหว ทางสังคม
สถิตขิ องประชากรในประเทศมุสลิมบางประเทศ
ได้ชใ2ี ห้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของคนหนุ่ มสาวนัน2 มีเกือบ
ครึง. และอีกบางประเทศมีมากกว่าครึง. หนึ.ง และไม่ม ี
ใครสามารถคัดค้านว่ากลุ่มชนคนหนุ่ มสาวนี.แหละคือ
กลุ่มชนทีม. พี ลังมากทีส. ุดในสังคมและเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาต่างๆในการสร้าง
อารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองให้กบั ประชาชาติ
และสังคม ด้วยความจริงสองข้อดังต่อไปนี2 :1. เยาวชนคนหนุ่ มสาวนัน2 กําลังขาดแคลนเรือ. ง
การศึกษาอบรม
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2. เยาวชนคนหนุ่ มสาวนัน2 เป็ นกลุ่มชนทีส. าํ คัญ
ทีส. ุดในสังคม
ไม่ผดิ เลยทีเ. ราจะกล่าวว่าผูท้ ไ.ี ม่ให้ความสําคัญกับ
การศึกษาของกลุ่มคนหนุ่ มสาวนี2 เป็ นผูท้ บ.ี กพร่อง
อย่างมาก เริม. ต้นจากการมองปญั หาให้เป็ นปญั หา
หรือการรูจ้ กั ปญั หา จนถึงการใช้หลักการศึกษาที.
ถูกต้องต่อกลุ่มคนหนุ่ มสาว
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วิธกี ารแกไข คือ ใหการศึกษาอบรม
ดานศาสนาอยางเขมขน

จําเป็ นอย่างยิง. ทีเ. ราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการที.
จะเผชิญหน้ากับความท้าทายอันยิง. ใหญ่ทป.ี ระชาชาติ
ของเรากําลังประสบอยู่ ทัง2 นี2เราต้องเตรียมผลงาน
ต่างๆและความสามารถทีเ. รามีอยูก่ ่อนทีเ. ราจะคิดถึง
การเผชิญหน้ากับการท้าทายนี2 โดยทีผ. ลงานต่างๆ
ของประชาชาติอสิ ลามนัน2 ไม่ใช่สงิ. ทีเ. ราไม่รหู้ รือเราไม่
สามารถสร้างมันได้ แต่มนั เป็ นข้อเท็จจริงทีม. อี ยูใ่ น
ศาสนาของเรา เป็ นสิง. ทีท. ุกคนมีความเห็นสอดคล้อง
และไม่มขี อ้ ขัดแย้งในหมู่นกั เคลื.อนไหว และทุกคน
ต่างเห็นชอบว่าสิง. นัน2 เป็ นสิง. ทีจ. าํ เป็ นต้องมีและต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้สาํ เร็จ
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หลังจากทีเ. ราได้พนิ ิจพิจารณาเกีย. วกับความตื.นตัว
ทางศาสนาอย่างละเอียดแล้ว ทํา ให้มนใจได้
ั.
ว่าสิง. ที.
ทุกฝา่ ยเห็นตรงกันว่าเป็ นสิง. จําเป็ นและเป็ นสิง. แรกที.
เราต้องให้ความสําคัญในการสร้างประชาชาติทม.ี พี ลัง
มีความสามารถ พร้อมทีจ. ะสร้างวีรกรรมความสําเร็จ
เหมือนในอดีตทีผ. ่านมานัน2 คือ การศึกษาอบรมหรือ
การตัรบียะฮฺนันเอง
ถึงแม้จะมีคําพูดหรือคําศัพท์ทแ.ี ตกต่างกันไปในการ
บัญญัตคิ วามหมายของคําว่า อัตตัรบียะฮฺ แต่สงิ. ทีม. ี
ความเห็นเป็ นเอกฉันท์กค็ อื ความหมายในการทีจ. ะ
สร้างบุคลิกภาพทีถ. ูกต้องตามหลักการของ
ประชาชาติอสิ ลาม ซึง. ความหมายนี2กเ็ ป็ นการเพียง
พอทีจ. ะบ่งบอกถึงความสําคัญของการศึกษาซึง. เป็ น
คําตอบและวิธแี ก้ปญั หาต่ออุปสรรคต่างๆที.
ประชาชาติกําลังประสบอยู่
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ต่อไปก็เหลือเพียงการทีเ. ราจําเป็ นต้องพิสจู น์ว่า
อัตตัรบียะฮฺหรือการศึกษาอบรมนัน, จําเป็ นต้องมี
คุณสมบัติหลักสามประการเพือทีจะให้ได้ผลทีเป็ น
รูปธรรม และเพือทีเราจะได้มนใจว่
ั
าการศึกษานัน,
มีความเหมาะสมและตรงกับเป้ าหมาย และจิ ต
วิ ญญาณของการตืนตัวของประชาชาติ อิสลาม อัน
ได้แก่
1. อะกีดะฮฺทีเข้มแข็งทีป. ระกอบด้วยหลักการ
ศรัทธาทีถ. ูกต้องสมบูรณ์ต่ออัลกิตาบ(คัมภีรอ์ ลั กุ
รอ่าน)และอัซซุนนะฮฺของท่านศาสดามุฮมั มัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
2. ความรู้อย่างถูกต้ องและเพียงพอ ทีท. าํ ให้
เราสามารถใช้เป็ นข้ออ้างอิงทางศาสนาได้ ความรู้
ตรงนี2เราหมายถึงทุกสิง. ทีม. คี ุณค่าคุณประโยชน์ใน
การสนับสนุ นช่วยเหลือศาสนา แต่เราเน้นหนักใน
ความรูท้ างศาสนา เพราะเป็ นสิง. ทีเ. ราสามารถใช้
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ตักเตือนและเป็ นเสมือนคําสอนของบรรดาศาสดา
ต่างๆ และผูป้ ฎิบตั ติ ามรอซูลทัง2 หลาย
3. การญิ ฮาด(การต่อสู้) การเคลือนไหว
และการเสียสละ เนื.องจากทัง2 สามอย่างนัน2 เป็ น
เครือ. งหมายบ่งบอกถึงผูท้ ม.ี คี วามศรัทธา(อีหม่าน)ที.
สูงส่งและเป็ นแนวทางเดียวทีจ. ะนําไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขเปลีย. นแปลง
สามประการนี, คือเสาหลักของการศึกษาทีเรา
ต้องการและเป็ นคุณสมบัติพืน, ฐานในการ สร้าง
เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้สามารถแบกรับภาระของ
ศาสนาและเผยแผ่ต่อสังคมโลกได้ และสาม
ประการนี, เช่นกันทีได้ถกู รวบรวมไว้โดยศาสนา ดัง
ทีอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า
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ความหมาย : ไม่เคยปรากฏแก่บุคคลใดทีอ. ลั ลอฮฺทรง
ประทานคัมภีรแ์ ละข้อตัดสินและการเป็ นนะบีแก่เขา
แล้วเขากล่าวแก่ผคู้ นว่า ท่านทัง2 หลายจงเป็ นบ่าวของ
ฉัน อื.นจากอัลลอฮฺ หากแต่(เขาจะกล่าวว่า) ท่าน
ทัง2 หลายจงเป็ นผูท้ ผ.ี กู พันกับพระเจ้าเถิด เนื.องจาก
การทีพ. วกท่านเคยสอนคัมภีรแ์ ละเคยศึกษาคัมภีรม์ า
(3 : 79)
 اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔคือ สิง. ทีต. รงข้ามกับชิรกิ หรือการตัง2
ภาคีทอ.ี ลั ลอฮฺได้ทรงห้ามไว้โดยผ่านการเผยแพร่ของ
บรรดารอซูลทัง2 หลาย และมันยังเป็ นเสาหลักของอะกี
ดะฮฺทไ.ี ด้กล่าวมาแล้ว
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และคําว่า  اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔนัน2 มาจากคําศัพท์ภาษา
อาหรับว่า ( رﺑﺎن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔอ่าน ว่า รุบบาน อัซซาฟี
นะฮฺ) หรือผูค้ วบคุมเรือ (ตามทีท. ่านอิบนุ ญะรีร อัฏฏ๊อบรีได้ยนื ยันระบุไว้) ซึง. ก็คอื ผูน้ ําของเรือ และผูน้ ํา
นัน2 จําเป็ นต้องมีการต่อสู้ การเคลื.อนไหว และการ
เสียสละ ถ้ามิเช่นนัน2 จะไม่ประสบความสําเร็จในการ
เป็ นผูน้ ํ าตัง2 แต่ตน้ ซึง. อายะฮฺทไ.ี ด้กล่าวมานัน2 ได้ระบุ
ถึงการศึกษาและสังสอนอั
.
ลกุรอ่านอันเป็ นพืน2 ฐาน
และทีม. าของความรูต้ ่างๆ
การมี ( رﺑﺎﻧﻴﺔร็อบบานียะฮฺ) ในการอบรมสัง.
สอนนัน2 เป็ นวิธกี ารเดียวทีจ. ะปลุกเร้าและกระตุน้
เยาวชนคนหนุ่ มสาวในทุกที. เพื.อจะนําประชาชาติ
ไปสู่ความก้าวหน้าและความสําเร็จต่างๆ
ไม่เป็ นทีส. งสัยเลยว่าความพยายามด้าน
การศึกษาทีไ. ม่ให้ความสําคัญกับสามสิง. ดัง กล่าวนัน2
ต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างแน่ นอน และ
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นําไปสู่การสูญเสียของกําลังและเวลาโดยเปล่า
ประโยชน์ จึงสมควรเป็ นอย่างยิง. ทีผ. ทู้ ม.ี บี ทบาทและมี
ส่วนเกีย. วข้องกับการศึกษาจํา เป็ นต้องคิดตึกตรอง
อย่างละเอียดรอบคอบถึงสิง. ต่างๆข้างต้นดังกล่าว
และ ในบทความนี2เราจะพยายามทีจ. ะอธิบาย
เรือ. งนี2ให้ชดั เจน เพื.อทีจ. ะให้เกิดการสร้างสรรค์ท.ี
สมบูรณ์ถูกต้องตามแนวทางฮิดายะฮฺของอัลลอฮฺ
ตะอาลา ซึง. แท้จริงแล้วอัลลอฮฺเป็ นผูท้ รงตรัสสัจธรรม
และผูท้ รงชีท2 างนํา และสิง. ทีไ. ด้กล่าวมาเป็ นลําดับ
ทัง2 หมดข้างต้นนัน2 ทําให้ขบวนการตื.นตัวของอิส ลาม
ถึงเวลาแล้วทีจ. าํ เป็ นต้องให้ความสําคัญและเอาจริง
เอาจังต่อการศึกษาแบบ ( اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔหรือการศึกษาแบบ
ผูกพันกับอัลลอฮฺ)
และเนื.องจากปจั จุบนั เรากําลังเผชิญปญั หา
“การมีแต่ จาํ นวนแต่ขาดซึงคุณภาพ” ทําให้ไม่ม ี
ทางเลือกอื.นนอกจากทีเ. ราต้องให้ความสําคัญกับ
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เรือ. งคุณภาพและพัฒนากลุ่มเยาวชนทีม. ศี กั ยภาพ
ตลอดจนเพิม. ความสามารถของเยาวชนคนหนุ่ มสาว
ให้มากขึน2 ซึง. ในการเผชิญหน้ากับสงครามทางอารยธรรมนัน2 จําเป็ นอย่างยิง. ทีเ. ราต้องรวบรวมสรรพกําลัง
ทัง2 หมดเพื.อกําจัดพันธุกรรมแห่งความล้มเหลวหรือ
สาเหตุของความล้มเหลว และอุปสรรคต่างๆรวมทัง2
คุณสมบัตดิ อ้ ย(ข้อบกพร่อง)ทีท. าํ ให้ขบวนการตื.นตัว
ของประชาชาติตอ้ งถูกฝงั จมลงในแผ่นดิน และปิดกัน2
พวกเขามิให้ต่อสูด้ ว้ ยความมัน. ใจศรัทธา
และถ้าเราต้องการให้การศึกษาประสบ
ความสําเร็จจําเป็ นทีเ. ราต้องทําให้การศึกษานัน2 มี
รากฐานอันหนักแน่ นอยูบ่ นพืน2 ฐานของการรูจ้ ริง ซึง.
เราหมายถึงหลักการศึกษาทีม. แี นวทางหลักสูตรที.
ชัดเจนไม่ใช่เป็ นแต่เพียง การทดลองหรือทําตาม
อารมณ์ความรูส้ กึ ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ.ง แต่เป็ น
หลักสูตรทีส. อดคล้องกับอัลวะฮฺย ิ ( )اﻟﻮﺣﻲหรือสิง. ที.
ถูกบัญญัตมิ าจากอัลลอฮฺ และตามแนวทางของผูท้ .ี
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ปราศจากความผิดพลาด(คือท่านนบีมุฮมั หมัด
นันเอง)และ
.
ภายใต้การนํ าของผูน้ ําทีม. สี จั ธรรมและ
ใช้หลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
บางครัง2 เราอาจใช้ความเคยชินหรือการ
ปฏิบตั ทิ เ.ี ป็ นประจําเอาไปใช้ในระบอบการศึกษา ซึง.
การกระทําดังกล่าวนัน2 จําเป็ นอย่างยิง. ทีจ. ะต้อง
สอดคล้องกับหลักฐานทางศาสนา เพราะอิสลามห้าม
มิให้มกี ารต่อสูห้ รือการเคลื.อนไหวใดๆ เว้นแต่จะมี
สาเหตุและหลักฐานอันชัดแจ้งเหมือนกับการปฏิบตั ิ
อิบาดะฮฺทต.ี อ้ งมีตวั บทหลักฐานชัดเจนเท่านัน2 ความ
จริงแล้วมุสลิมนัน2 ถูกสังสอนให้
.
ต่อสูเ้ คลือ. นไหวเพื.อ
ศาสนาตัง2 แต่ตน้ อยูแ่ ล้ว แต่การเคลื.อนไหวนัน2 ต้อง
เป็ นไปตามทีศ. าสนากําหนด ไม่ใช่เคลื.อนไหวตาม
อารมณ์ความรูส้ กึ หรือความต้องการของตัวเอง
ดังนัน2 เมือ. ใดทีป. ระสบการณ์และการปฏิบตั สิ อดคล้อง
กับหลักฐานทางศาสนาจะทํา ให้เกิดบุคลิกภาพและ
ตัวตนทีเ. ป็ น ( اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔหรือการผูกพันกับอัลลอฮฺ) ที.
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ใช้อลั วะฮฺย ิ ( )اﻟﻮﺣﻲหรือบทบัญญัตทิ ม.ี าจากอัลลอฮฺ
และหลักซุนนะฮฺของท่านศาสดาเป็ นกรอบและ
แนวทางในการ ทํางานและยึดหลักการศาสนาเป็ น
ทีต. งั 2 ดังนี2แล้วผลลัพธ์ของการศึกษานัน2 ก็จะ
กลายเป็ นแสงสว่างบนความสว่างไสว(คือ แสงสว่าง
ทีช. ดั เจนไม่คลุมเครือ)
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ความว่า “และผูใ้ ดทีอ. ลั ลอฮฺไม่ทรงทําให้เขาได้รบั แสง
สว่าง เขาก็จะไม่ได้รบั แสงสว่างใดๆ” (24:40)
ข้อเขียนนี2เป็ นเพียงความพยายามทีจ. ะทําให้
การศึกษาแบบ  اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔดังกล่าวนี2เป็ นจริงขึน2 มา และ
เปลีย. นจากการศึกษาทีเ. ป็ นแบบรีบเร่งขอไปที เป็ น
การศึกษาทีม. รี ายละเอียดแบบแผนทีช. ดั เจน และยัง
เป็ นการเรียกร้องให้นกั การศึกษาทัง2 หลายใช้
การศึกษาดังกล่าวอย่างถูกต้องและมีวสิ ยั ทัศน์หรือ
จุดมุง่ หมายทีช. ดั เจน หลีกเลีย. งจากข้อเสนอแนะ
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ฉาบฉวยทีเ. กิดขึน2 ตามสภาวการณ์หรือการทดลองที.
อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดของปญั หาต่างๆ จนสุดท้ายแล้ว
การศึกษาของเรานัน2 ไม่ต่างอะไรกับการผ่าตัดทีท. าํ
โดยแพทย์ฝึกหัดหรือศัลยแพทย์ทไ.ี ร้ความชํานาญที.
รักษาผูป้ ว่ ยเสมือนเป็ นการทดลอง และหวังให้หนึ.ง
จากหลายๆ การทดลองนัน2 ประสบความสําเร็จ ซึง. ผู้
ทีต. กเป็ นเหยือ. ของการทดลองนัน2 ก็คอื ผูป้ ว่ ยนัน. เอง
หนึ.งในจุดมุง่ หมายของบทความนี2เพื.อแสดง
ให้เห็นถึงการเริม. ต้นของกระบวนการทีม. คี วามตัง2 ใจ
ในการทําให้การศึกษา  اﻟﺮﺑﺎﻧﻴﺔนัน2 เป็ นภารกิจหลักที.
เยาวชนคนหนุ่ มสาวมุสลิมให้ความสําคัญ ไม่ว่าจะ
เป็ นการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผนหรือการหา
ความรูท้ วไปก็
ั . ตาม ทัง2 นี2เพื.อทีจ. ะให้ประชาชาติทุกคน
นัน2 มุง่ มันและสนใจการศึ
.
กษา เริม. ด้วยการรูจ้ กั
หนทางของอัลลอฮฺ เพื.อทีจ. ะทําให้เขาได้ประสบ
ความสําเร็จกับการศึกษาดังกล่าวตามทีป. รารถนา
และอีกจุดมุง่ หมายหนึ.งของบทความนี2คอื เพื.อแก้ไข
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ปญั หาการขาดประสิทธิภาพของประชาชาติอสิ ลามที.
มีแต่จาํ นวนแต่ขาดคุณภาพ และหันไปสู่การให้
ความสําคัญ และเน้นหนักกับคุณภาพทางการศึกษา
มากกว่าจํานวน โดยการวางกฎเกณฑ์และคุณสมบัติ
ทีแ. น่ นอนเข้มงวดและตรวจสอบได้ในทางปฏิบตั ิ
พึงทราบไว้ดว้ ยว่าบุคลิกภาพของมุสลิมที.
สมบูรณ์นนั 2 มิใช่เป็ นสิง. ไร้คุณค่าหรือราคาถูก เหมือน
อย่างทีโ. รงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต. อ้ งใช้หนังสือ
รับรองมาตรฐานไอเอสโอเพือ. จะยืนยันถึงคุณภาพ
สินค้า
ความจริงจังขยันหมันเพี
. ยรนัน2 ได้กลายเป็ น
ลักษณะสําคัญของสังคมโลกปจั จุบนั และตราบใดที.
ประชาชาติอสิ ลามของเราไม่สามารถสร้างคนทีม. ี
ความเสียสละขยันหมันเพี
. ยรและขาดความพร้อมใน
การเผชิญหน้าศัตรูแล้ว ประชาชาติจะประสบกับ
ความพ่ายแพ้ในสงครามและได้รบั ผลลัพธ์ทเ.ี ป็ นลบ
46

อย่างแน่ นอน เพราะฉะนัน2 เราจําเป็ นต้องคิดและ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในกระบวนการคัดสรรสิง. ดีๆ
ให้กบั ประชาชาติของเราเพราะการเลือกสิง. ทีด. ใี ห้
ประชาชาตินัน2 เปรียบเสมือนการ เลือกให้ตวั เราเอง
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บุคคลที่เราเรียกรองมีใครบาง?
ถึงทุกคนทีร. สู้ กึ ถึงรสหอมหวานแห่งการ
ศรัทธา รสชาติของการให้ การเสียสละและการรับใช้
ศาสนา
ถึงคนหนุ่ มสาวของ “การตื.นตัว” ทัวทุ
. กเมือ
ทุกประเทศ ทุกหมูบ่ า้ น ทุกซอย ทุกถนน ทุกมุมทัว.
โลก ทุกๆสถานที. ทุกๆมัสยิด ทุกๆโรงเรียน ทุกๆ
มหาวิทยาลัย และถึงทุกคนทีร. บั รูแ้ ละเข้าใจ
จุดมุง่ หมายของการมีชวี ติ และรูซ้ ง2ึ ถึง
บทบาทของตัวเองในโลกนี2 ถึงทุกคนทีเ. ชื.อมันใน
.
พระบัญญัตขิ องอัลลอฮฺ และผูท้ เ.ี ชื.อมันว่
. าตัวเองมี
หน้าทีต. ่อศาสนา!!!
ไม่มกี ารเริม. ต้นใดทีด. ที ม.ี คี วามจําเริญ
และมีความประเสริฐไปกว่าการเริม. ต้นด้วยพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ โดยพระองค์ได้กล่าวว่า :
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ความว่า “และบรรดาผูท้ ต.ี ่อสูด้ น2ิ รนในหนทางของเรา
แน่ นอนเราจะชีแ2 นะแนวทางทีถ. ูกต้องให้กบั พวกเขา
และแท้จริงอัลลอฮฺนนั 2 ทรงอยูร่ ว่ มกับบรรดาผูก้ ระทํา
ความดี” (29:69)
การต่อสูด้ น2ิ รนเพื.อแนวทางการเผยแพร่
ความดีและต่อต้านความชัวรวมทั
.
ง2 การทําให้ สัจ
ธรรมสูงส่งและความเท็จต้อยตํ.านัน2 เป็ นสิง. ทีม. เี กียรติ
อันสูงสุดที. มนุ ษย์พงึ กระทําในโลกดุนยานี2 อัลลอฮฺ
ตรัสว่า :
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ความว่า “จงกล่าวเถิดมุฮมั มัด นี.คอื แนวทางของฉัน
ฉันเรียกร้องไปสู่อลั ลอฮฺอย่างประจักษ์แจ้งทัง2 ตัวฉัน
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และผูป้ ฏิบตั ติ ามฉัน และมหาบริสุทธิ Bแห่งอัลลอฮฺ
ฉันมิได้อยูใ่ นหมูผ่ ตู้ งั 2 ภาคี”
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เขาประกาศให้ความบริสุทธิ Bเป็ นสัญลักษณ์
ความดีงามเป็ นธงนํ า จรรยามารยาททีด. เี ป็ น
ธรรมนูญ..
ศาสนาได้สอนเขาในสิง. เหล่านี2..สอนเขาเรือ. ง
เอกภาพของพระเจ้า..สอนเขาให้ละหมาดเขาจึง
ละหมาด...สอนเขาให้ถอื ศีลอด เขาจึงถือศีลอด..
สอนให้อ่านอัลกุรอ่าน..สอนให้รกั และปฏิบตั ติ าม
แบบอย่างท่านนบีท.ี สืบเชือ2 สายจากท่านอัดนาน(คือ
หลานของท่านนบีอสิ มาอีล ซึง. เป็ นบรรพบุรษุ ของ
ท่านนบีมฮุ มั มัดท่านหนึ.ง)..
สอนให้รกั บรรดาศอฮาบะฮฺ.. สอนให้เสียสละ
ทุ่มเทเพื.อศาสนา..สอนให้ห่วงใยพีน. ้องร่วมศาสนา...
และเสียสละเพื.อสังคมโลกทัง2 มวล...สอนให้มชี วี ติ เพื.อ
คนอื.น...สอนให้ตายในหนทางของอัลลอฮฺและศาสนา
ของพระองค์..สอนมิให้เสียดายชีวติ ตัวเองเพื.อรักษา
ปกป้องหลักการและความถูกต้อง..สอนให้ยกย่อง
ความดีงามในชีวติ ..
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สอนให้เห็นถึงความยิง. ใหญ่ของอัลลอฮฺและ
ไม่มใี ครเหนือกว่าพระองค์..สอนไม่ให้เชื.อฟงั มนุ ษย์
คนใด มากกว่าท่านศาสดา...ทุกสิง. ทุกอย่างอยู่
ภายใต้การควบคุมของอัลลอฮฺ..ทุกชีวติ ต้องนอบน้อม
และเชื.อฟงั ท่านนบี...ซึง. บรรดาเยาวชนมุสลิมได้
ศึกษาสิง. เหล่านี2 และเรียนรูท้ จ.ี ะสอนมนุ ษยชาติทงั 2
ปวง..
แน่ นอนว่าเยาวชนแบบนี2แหละทีบ. รรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธาทัง2 หลายต่างร่วมมือร่วมแรงกันทีจ. ะ
ทําลาย เพราะเห็นแล้วว่าเยาวชนแบบนี2จะเป็ นภัย
อันตรายต่อความเชื.อ สถานภาพและการหาความสุข
ของพวกเขา..คุกคามอารยธรรมอันหลอกลวงของ
พวกเขา หรือแม้แต่การมีอยู่ของพวกเขา
..ใช่..เยาวชนแบบนี2แหละคือภัยทีแ. ท้จริงต่อ
อารยธรรมตะวันตกในปจั จุบนั เพราะไม่มเี ยาวชนใด
ทีส. ามารถยืนหยัดต่อสู้ อดทนและปฏิเสธต่อสิง.
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ยัวยวนของอารยธรรมตะวั
.
นตกได้ นอกจากบรรดา
เยาวชนมุสลิมเหล่านี2...
สงครามได้ถูกประกาศทัวทุ
. กหนแห่งอย่าง
เปิดเผยว่ากลุ่มเยาวชนมุสลิมเหล่านี2ตอ้ งถูกกําจัดให้
หมดไปจากโลก..ต้องทําลายเสาหลักของขบวนการ
ตื.นตัว นันคื
. อเยาวชนคนหนุ่ มสาวนัน. เอง...นี.คอื สิง. ที.
ตะวันตกและผูป้ ฏิเสธศรัทธาทัง2 หลายพูดและยํ2าอยู่
เสมอ..
พวกเขาพยายามทุกวิถที างทีจ. ะขจัดขัดขวาง
บรรดาเยาวชนให้ห่างไกลจากมัสยิด...ขัดขวางมุสลิม
จากการไว้เครา..ขัดขวางมุสลิมะฮฺจากการคลุม
ฮิญาบและผ้าปิดหน้าของเธอ...พวกตะวันตกรวบรวม
กําลังทัง2 หมด เพื.อหลอกล่อเยาวชนมุสลิมด้วย
ความสุขจอมปลอม สิง. เย้ายวนและสิง. ต้องห้าม
ทัง2 หลายบนโลกดุนยา...เพื.อให้พวกเขาห่างไกลจาก
ศาสนา เพื.อมิให้พวกเขาได้ลุกขึน2 ต่อสูแ้ ละยืนหยัดใน
แนวทางของศาสนาของพวกเขา...
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แล้วแผนการของพวกตะวันตกสําเร็จ
หรือไม่???...คําตอบคือ ไม่..
ขอสาบานด้วยพระนามของพระผูอ้ ภิบาล
ของมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม...แท้จริง
แล้วทุกแผนการของพวกเขานัน2 ล้มเหลว... อิสลามได้
คืบคลานไปทุกสถานทีไ. ม่เว้นแม้แต่ในบ้านเมืองของ
ตะวันตกเอง.. ชาวตะวันตกได้เห็นกองทัพแห่งการ
เผยแพร่สจั ธรรม และเชิญชวนไปสู่อลั ลอฮฺ และการ
สนทนาในเรือ. งอิสลามของบรรดาเยาวชนมุสลิมใน
ทุกสถานทีแ. ม้แต่ในเมืองทีเ. ต็มไปด้วยสิง. เย้ายวน
การปฎิเสธศรัทธา และการตัง2 ภาคี..
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แท้จริงเวลาแห่งการรูส้ กึ ตํ.าต้อยได้ผ่านไปแล้ว..
เวลาแห่งการถูกดูแคลนได้ ผ่านไปแล้ว..ขณะนี2มนั
เป็ นเวลาของการเผยแพร่อย่างเปิดเผย...ขึน2 ไปบน
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อัฒจันทร์ เข้าไปในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัย
และตะโกนบอกเถอะว่า
“โอ้ มนุ ษย์ทงั 2 หลายจงกลับมาเถิด..จงกลับมา
หาพระเจ้าของพวกเจ้า..ศาสนาของพวกเจ้า
...ยืนขึน2 ในสนามและเชิญชวนผูค้ นเถิด เจ้า
จะพบว่ามีคนฟงั พวกเจ้าอยู่
...ทุกครัง2 ทีเ. จ้าเดินทางจงคุยกับเพื.อนร่วม
ทาง...เมือ. ใดทีเ. จ้าหน้าทีต. ํารวจทหารเรียกพวกเจ้าก็
จงบอกพวกเขาถึงเรือ. งอิสลาม..จงทําให้พวกเขายํา
เกรงอัลลอฮฺเถิด..จงสรรเสริญศาสนาและความ
เมตตาให้เขาฟงั
..จงปลุกสํานึกแห่งการศรัทธาทีซ. ่อนอยูใ่ นใจ
พวกเขาให้ต.นื ขึน2 ..จงชักชวนพวกเขาไปสูศ่ าสนา
ของอัลลอฮฺอกี ครัง2 หนึ.ง
...เมือ. ใดทีพ. วกเขาทําร้ายพวกเจ้า ก็จงกล่าว
เถิดว่าอัลลอฮฺเพียงพอสําหรับเราแล้ว..และจงเผยแพร่
คนทีท. รมานพวกเจ้า..จงทําให้เขายําเกรงอัลลอฮฺ
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..พวกเขาจะไม่มวี นั ทีจ. ะยึดอีมานของ เจ้าไป
..จะได้กเ็ พียงร่างกาย เนื2อหนังของเจ้า..ไม่มที างจะ
ได้รบั ความโปรดปรานของอัลลอฮฺทม.ี ตี ่อเจ้าไป
.. และเวลาทีเ. จ้าโดนทําร้ายนัน2 เจ้าจะได้รบั รู้
ถึงความหอมหวานแห่งอีมานทีไ. ม่มใี ครสามารถรูส้ กึ
ได้ยกเว้นผูท้ เ.ี สียสละร่างกายของเขาเพื.อรับใช้ศาสนา
ของอัลลอฮฺ
...จงอย่าเป็ นคนทีเ. บื.อหน่ ายง่าย...อย่าเป็ น
คนทีช. อบบ่นชอบฟ้องแต่ไม่ปฏิบตั ไิ ม่มผี ลงาน...
พอแล้ว...หยุดเพ้อเจ้อเถิด...แต่จงปฏิบตั .ิ .
จงแสดง ให้เห็น..ยังมีการงานอีกมากทีเ. จ้าต้องทํา...
มีหนังสืออีกมากมายทีเ. จ้าต้องเผยแพร่...สารต่างๆที.
เจ้าต้องแจก...บทความสิง. พิมพ์นานาชนิดทีร. อการ
แจกจ่าย
...เราอาจจะถูกจับ...ติดคุก..แต่ถา้ เมือ. ใดที.
เราพร้อมใจกันทํางานพร้อมใจกันรับใช้ศาสนา..พวก
เขาจะไม่สามารถจองจําแม้แต่ซกั คนเดียวในหมูพ่ วก
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เจ้าได้ ..พวกเขาจะไม่มคี ุกเพียงพอทีจ. ะกักขังคน
หนุ่ มสาวเรือนแสนเรือนล้านได้
..ถ้าแม้พวกเขาจองจําพวกเจ้ากระนัน2 ก็ด ี
พวกเขาจะไม่มงี บประมาณเพียงพอสําหรับอาหาร
ให้แก่พวกเจ้า..พวกเขาต้องปล่อยพวกเจ้า
..โลกวันนี2ไม่ใช่โลกของเมือ. วันวาน ...ความ
กลัวของเมือ. วันวานไม่ใช่ความกลัวของวันนี2...จงละ
ทิง2 ความกลัวทัง2 หลาย
...จงละทิง2 ความลังเลทัง2 หลาย...จงทํา..
จงเคลื.อนไหว..ทุกคนจะได้รบั ความสะดวกสําหรับสิง.
ทีเ. ขาถูกกําหนดมา...
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โอเยาวชนมุสลิมและมุสลิมะฮฺทงั้ หลาย
ในทุกๆวันนัน2 เจ้ามีสงิ. ทีต. อ้ งทํา..นันคื
. อพูดคุยกับ
เพื.อนบ้าน..เยีย. มเยียนพีน. ้อง..ร่วมวงเพื.อสนทนา
เรือ. งศาสนาในมัสยิด..คลุกคลีกบั เพื.อนๆ...ทํางาน
เผยแพร่ภาคสนาม..เดือนนี2เพื.อเชิญชวนตักเตือนผู้
สูบบุหรี.. .เดือนต่อไปเชิญชวนตักเตือนผูไ้ ม่ละหมาด..
ภารกิจอันประเสริฐเหล่านี2กําลังรอพวกเจ้าอยู่...
โอ้ความหวังของประชาชาติ ..
จงรูไ้ ว้เถิดว่างานเหล่านี2นกั เผยแพร่ศาสนาคริสต์ได้
ปฏิบตั อิ ย่างขมีขมันกว่าหลายเท่า..
แล้วพวกเจ้ามีสทิ ธิน้อยกว่าพวกเขาหรือทีจ. ะ
กระทํา???
พวกเจ้ามีความสามารถน้อยกว่าพวกเขาหรือ
โอ้ราชสีหแ์ ห่งประชาชาติ???
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จงตื.นขึน2 ..จงถอดชุดแห่งความขีข2 ลาดออกเถิด..จง
ลุกขึน2 แล้วประกาศตักเตือน..
และแด่พระเจ้าของเจ้า จงให้ความเกรียงไกร..
และเสือ2 ผ้า(ชีวติ )ของเจ้าจงทําให้สะอาด..
และสิง. สกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย...
และอย่าทําคุณเพื.อหวังสิง. ตอบแทน(ในโลกนี2)..
และเพื.อพระเจ้าของเจ้าเท่านัน2 จงอดทน..
และเพื.อพระเจ้าของเจ้าเท่านัน2 จงอดทน..
และเพื.อพระเจ้าของเจ้าเท่านัน2 จงอดทน..
จงอดทนต่อสิง. ยัวยวนทั
.
ง2 หลาย..
จงอดทนต่อความอัตคัดขัดสนของริสกี..
จงอดทนต่ออุปสรรคทัง2 ปวง..
สิง. เหล่านี2เป็ นเรือ. งเล็กสําหรับเจ้าเพื.อหนทางของ
อิสลาม..และอัลลอฮฺจะทรงให้ผลตอบแทนทีด. กี ว่า
อย่างมหาศาลในสิง. ทีเ. จ้าไม่ได้รบั อย่างแน่ นอนในโลก
ดุนยานี2
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จงอย่ารอให้คนอื.นมาชีท2 าง..เพราะการรอนัน2 อาจจะ
ยาวนาน..
อย่าทําให้การทํางานเพื.อศาสนาต้องเป็ นเรือ. งทีม. ี
ข้อแม้มากมายร้อยแปด..มีงานมากมายทีไ. ม่
จําเป็ นต้องมีการเตรียมการอะไรมาก..
จงเคลื.อนไหวก้าวไปข้างหน้าเพื.อทําให้พระดํารัส
ของอัลลอฮฺสงู ส่งเถิด..
จงอย่าไปฟงั เสียงล่อหลอกของชัยฏอน
มนุ ษย์และญิน..เพราะพวกมันจะบอกกับเจ้าว่า “รอ
ก่อน..เดียa วก่อน ถามคนโน้นก่อน..ปรึกษาคนนี2ก่อน..
อย่ารีบร้อน...อย่าไปลํ2าเส้น..” จนทําให้เราต้องล้า
หลังและตกเป็ นผูต้ ามตลอดกาล..
จงติดอาวุธด้วยความรูใ้ ห้กบั ตัวเอง..
จงเตรียมพร้อมด้วยปญั ญา..แล้วจงก้าวเดินไป
ข้างหน้า...อย่าชักช้าเสียเวลา..เจ้าจะเจอเราอยู่
62

ข้างหน้าและข้างหลัง..เจ้าจะเห็นเราตะโกนให้กําลังใจ
เจ้า..จับมือเจ้า..ดันเจ้าไปข้างหน้า..
เจ้าจะไม่มวี นั เห็นเราหมดกําลังใจหรือยอม
แพ้..เจ้าจะไม่เห็นเราบ่น..เจ้าจะไม่เห็นเราด่าว่าเจ้า...
แต่เจ้าจะเห็นเราเป็ นคนหนึ.งในหมูผ่ ทู้ อ.ี ดทนศอบัร..
ดังนัน2 เจ้าจงอดทน..
เราจะดุอาอ์วงิ วอนให้เจ้าทัง2 ในทีล. บั และที.
แจ้ง..ให้อลั ลอฮฺทรงช่วยเหลือเจ้า..
ให้หวั ใจเจ้าได้ใกล้ชดิ กับพระองค์..
ให้พระองค์ได้ทรงประทานความช่วยเหลือ
และทางออกกับทุกๆปญั หาของเจ้า..
จงลุกขึน2 ก้าวเดินไปยังสถานทีซ. ง.ึ อัลลอฮฺได้
สังเจ้
. า...และเราจะได้เจอกัน ณ ทีด. นิ แดนแห่งนํ2าหอม
..บนแท่นแห่งรัศมีในวันปรโลก..ณ บ่อนํ2าท่านนบี..
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เจ้าจะได้รจู้ กั เรา..เราจะได้รจู้ กั เจ้า..เราจะได้
พบเจ้า..เจ้าจะได้พบเรา..
และเราทัง2 หมดจะได้พบท่านนบีมฮู มั มัด
ด้วยกัน..เพื.อทีท. ่านนบีจะได้ให้น2ําดื.มแก่เราด้วยมือ
ของท่านและเราจะไม่มวี นั กระหายอีกตลอดไป....
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การรวมมือและสอดคลองกัน
ของแตละบทบาท
ไม่เป็ นทีส. งสัยว่าพระองค์อลั ลอฮ์ได้ทรงตัง2
มนุ ษย์เป็ นตัวแทนบนโลกนี2โดยใช้หลักการ
ของอัลลอฮ์ในการดําเนินชีวติ ตามทีพ. ระองค์ทรง
ประสงค์..และบัญชาให้ห่างไกลจากสิง. ยัวยวน
.
ทัง2 หลายและตัง2 มันอยู
. ใ่ นความสัจธรรมความถูกต้อง
จนสิน2 อายุขยั เพื.อได้พบกับพระองค์อลั ลอฮ์ในสภาพ
ทีพ. ระองค์ทรงพอพระทัย และได้รบั สวรรค์และ
ผลตอบแทนทีด. ตี ลอดไป..
แน่ นอนว่าการเป็ นตัวแทนนี2ยอ่ มให้
ความสําคัญกับข้อแตกต่างของมนุ ษย์ทงั 2 ทางด้าน
ตําแหน่ งหน้าทีก. ารงาน ความสามารถ คุณสมบัติ
และชนชัน2 ทางสังคม ซึง. พวกเขามิได้อยูเ่ หมือนกันใน
สิง. เหล่านี2...โดยในหมูพ่ วกเขามีทเ.ี ป็ นนบี เป็ นวะลี
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(บ่าวทีเ. ป็ นทีร. กั ของอัลลอฮฺ ผูแ้ ปล) มะห์ดที ไ.ี ด้รบั สาร
จากอัลลอฮฺ ผูม้ คี วามรู(้ อาหลิม. ) ผูศ้ กึ ษาหาความรู้
ผูต้ ่อสูใ้ นหนทางอัลลอฮฺ(มุญาฮิด) ผูเ้ สียสละชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ....
วิถชี วี ติ ของมนุ ษย์นัน2 แตกต่างกันไปเพราะ
ฉะนัน2 เราจึงเห็นได้จากอายาตกุรอ่าน จากฮะดีสของ
ท่านนบีว่าประตูในการทําความดีนัน2 มีมากมาย
บทบาทในการทําดีนนั 2 มีหลากหลาย เปรียบเสมือน
มนุ ษย์นนั 2 ก็คล้ายกับอูฐ ในร้อยตัวนัน2 ก็มใิ ช่ว่า
สามารถใช้บรรทุกเดินทางได้ทุกตัว..ในบรรดามนุ ษย์
มีทงั 2 ผูอ้ ธรรม มีทงั 2 ผูท้ อ.ี ยูใ่ นสายกลางๆ (ทําดีบา้ งทํา
ชัวบ้
. าง) มีทงั 2 ผูท้ ร.ี บี เร่งแข่งขันทําความดี..ซึง. เป็ นไป
ไม่ได้และไม่เคยปรากฏว่าการทําดีนนั 2 มีประตูเดียว
หรือหนทางเดียวทีท. าํ ได้..ตลอดจนไม่เป็ นทีอ. นุ ญาต
ให้เราตัดทิง2 หนทางหรือประตูเหล่านัน2 ทัง2 หมด
เนื.องจากเป้าหมายของหลักการศาสนา นัน2 มี
ทัง2 ทีเ. ป็ นสิง. ทีเ. รียกว่าปจั จัยทีจ. าํ เป็ น( )اﻟﴬورﻳﺎتมีทงั 2
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สิง. ทีเ. รียกว่าความต้องการ ( )اﻟﺤﺎﺟﻴﺎتมีทงั 2 สิง. ที.
เรียกว่าปจั จัยประกอบ ( )اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎتซึง. ทัง2 หมด
รวมกันเป็ นชีวติ มนุ ษย์ ไม่ว่าในลักษณะบุคคลหรือ
เป็ นกลุ่ม..
ถ้าประตูแห่งความดีนนั 2 มีอยู่ประตูเดียวแล้ว
ไซร้ บรรดาโคมไฟทีเ. ปรียบเสมือนแสงสว่างของ
ศาสนาก็คงถูกดับลงให้เหลือเพียงดวงเดียว..และ
บรรดาโบสถ์คริสต์ยวิ รวมทัง2 มัสยิดอันเป็ นทีร. ะลึก
ถึงอัลลอฮ์นนั 2 ก็คงถูกทําลายไปด้วย..
ดังนัน2 จากทีก. ล่าวมานี2การเปลีย. นแปลงแก้ไข
(ในเรือ. งศาสนา ) อันเป็ นเรื.องทีบ. รรดาผูห้ วงแหน
ศาสนาได้ให้ความสําคัญนัน2 จําเป็ นต้องดําเนินไป
ตามหนทางต่างๆ ดังกล่าว และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของศาสนา เนื.องจากการแก้ไข
เปลีย. นแปลงสังคมนัน2 เป็ นไปไม่ได้ทจ.ี ะไปกําหนดว่า
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มีวธิ เี ดียว หนทางอื.นนัน2 ผิด..มิเช่นนัน2 แล้วอะมัล2 อิบา
ดะฮฺชนิดอื.นๆ ก็คงจะถูกลืมเป็ นแน่ แท้..
การญิฮาดนัน2 ถึงแม้ว่าจะเป็ นวิธกี าร
เปลีย. นแปลงทีส. าํ คัญและเป็ นสิง. ทีส. งู สุดในอิสลาม แต่
มิได้หมายความว่าการญิฮาดนัน2 เป็ นการแก้ไขที.
ถูกต้องเหมาะสมเสมอไป ในทางกลับกัน การญิฮาด
ในบางกรณี (ถึงแม้ว่าผูท้ าํ ญิฮาดมีความตัง2 ใจ มีอคิ ลาศ
ทีเ. ต็มเปี. ยม) อาจจะได้รบั ผลทีต. รงข้ามกับจุดประสงค์
ในการทําญิฮาด กล่าวคือผูท้ าํ การญิฮาดนัน2 ต้องการ
ให้พระดํารัสของอัลลอฮ์สงู ส่ง แต่ผลทีไ. ด้รบั กลับทํา
ให้พระดํารัสของอัลลอฮฺตอ้ งตกตํ.าลง (ขออัลลอฮ์ทรง
ประทานความห่างไกลจากเรือ. งแบบนี2ดว้ ย)..
และผลบุญใดเล่าทีเ. ขาจะได้รบั จากการญิฮาดนี2..
นอกจากนัน2 การญิฮาดอาจทําให้หลักการ
อิสลามต้องถูกถอนรากถอนโคน ทําความยุง่ ยาก
ลําบากให้กบั มุสลิมในการประกอบอะมัล2 อิบาดะฮฺใน
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ขณะทีอ. ลั ลอฮ์ ตรัสว่า “จงต่อสูพ้ วกเขาจนกว่าฟิต
นะฮฺความวุ่นวายจะหมดสิน2 ไป” คือจนกว่าจะไม่ม ี
การปฏิเสธศรัทธาหรือการตัง2 ภาคีอกี แต่การญิฮาดนี2
อาจทําให้เพิม. การปฏิเสธศรัทธาและการตัง2 ภาคี
ท่านรอซูลได้กล่าวว่า “ผู้ ใดทีท. าํ การต่อสู้
เพื.อให้พระดํารัสของอัลลอฮฺสงู ส่งนันคื
. อ(การญิฮาด)
ในหนทางอัลลอฮฺ แต่การญิฮาดของบางกลุ่ม(ถึงแม้ม ี
การตัง2 เจตนารมณ์ให้พระดํารัสของอัล ลอฮฺสงู ส่ง)แต่
กลับทําให้การปฎิเสธศรัทธาและการต่อต้านหลักการ
อัลลอฮฺนนั 2 รุนแรงขึน2 ..
พระองค์อลั ลอฮฺได้ทรงเรียกการ
ประนีประนอมกรณีฮุดยั บียะฮฺ( )ﺻﻠﺢ اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔนัน2 ว่า
เป็ นชัยชนะอันยิง. ใหญ่ ทัง2 ๆทีท. ่านนบีมฮุ มั มัดมิได้ม ี
การเสียเลือดแม้แต่หยดเดียว จากเหตุการณ์น2ีเรา
สามารถเข้าใจได้ว่าหนทางในการพิชติ ทีไ. ม่ใช่แนว
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การทําสงครามญิฮาดนัน2 มีอย่างมากมายในทรรศนะ
ของอิสลาม ฉะนัน2 การประนีประนอม การสงบศึก
การเตรียมการ การรอคอยเวลาทีเ. หมาะสม การ
วางแผน(ในการต่อสู)้ ทัง2 หมดล้วนเป็ นหนทางในการ
ช่วยเหลือสนับสนุ นศาสนา และเรียกสิง. เหล่านี2ว่าเป็ น
การญิฮาดทีแ. ท้จริง
เช่น ท่านนบีมฮุ มั มัดได้เรียกการถอยทัพที.
นําโดยท่านคอลิด บิน วะลีด ในสมรภูมสิ งครามมุอฺ
ตะห์ ( )ﻣﺆﺗﺔครัง2 นัน2 ว่าเป็ นการรุกคือถอยเพื.อรุก ซึง.
เป็ นหนึ.งในกลยุทธ์การต่อสู่นนเอง
ั.
ในขณะทีบ. รรดา
มุสลิมนี (ทีไ. ม่เข้าใจ)ได้เรียกการถอยทัพนัน2 ว่าเป็ น
การหนีสงคราม แท้จริงแล้วการถอยเพื.อรุกนัน2 คือ
การญิฮาดทีแ. ท้จริง พระองค์อลั ลอฮฺได้ดาํ รัสว่า
()إﻻ ﻣﺘﺤﺮﻓﺎ ً ﻟﻘﺘﺎل أو ﻣﺘﺤﻴﺰا ً إﱃ ﻓﺌﺔ
ความว่า “ยกเว้นผูท้ เ.ี ปลีย. นทีเ. พื.อทําการสูร้ บหรือผูท้ .ี
ไปรบกับอีกกลุ่มหนึ.ง” (8:16)
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ดังนัน2 การถอยในสงครามไม่ได้เป็ นสิง. ทีถ. ูกประณาม
ถ้าเป็ นไปเพื.อการเตรียมตัวเพื.อรุกต่อไป และการ
เบีย. งเบนจากสงครามนัน2 มิใช่การถอยแต่เพื.อเป็ น
การตัง2 หลักเตรียมตัวต่อสูใ้ นอีกสมรภูม ิ
ส่วนการเตรียมตัวเพื.อทําการต่อสู้ ทัง2 วิธใี น
การเตรียมตัว ระยะเวลาในการเตรียมตัว เหล่านี2มไิ ด้
เป็ นข้อแม้สําคัญในการต่อสู้ เพราะตราบใดทีม. สุ ลิม
วางตําแหน่ งการญิฮาดต่อหน้าดวงตาเขา มีความ
ตัง2 ใจและมุง่ มันอย่
. างแรงกล้าทีจ. ะทําญิฮาด และยึด
การญิฮาดเป็ นเป้าหมายหลักในชีวติ ของเขา และทํา
ทุกสิง. ทุกอย่างเพื.อทีจ. ะให้มนั สําเร็จแล้ว เขาก็ได้เข้าสู่
ในหนทางของญิฮาดแล้ว..
นอกจากนี2การเตรียมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย ทางด้านเงินทุนสนับสนุ น ทางด้าน
การทหารมิได้เป็ นข้อแม้หลักในการทีจ. ะทําการญิ
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ฮาด เนื.องจากการญิฮาดนัน2 ไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นรูป
ของการถืออาวุธหรือการเสียสละชีวติ เท่านัน2
ผูท้ ท.ี าํ การญิฮาดนัน2 อาจจะเป็ นผูท้ ห.ี าข้อมูล
ของศัตรูคอื เป็ นสายลับ หรือผูท้ าํ อาหาร หรือผูผ้ ลิต
อาวุธ หรือผูท้ เ.ี ป็ นยามเฝ้าอาวุธยุทโธปกรณ์
เช่นเดียวกันนัน2 การต่อสูด้ ว้ ยการเสียสละ
ร่างกายนัน2 ไม่ได้มขี อ้ แม้ว่าจํา เป็ นต้องเรียนรูศ้ ลิ ปะ
การต่อสูม้ าก่อน มิเช่นนัน2 แล้วการต่อสูน้ นั 2 ก็จะเป็ น
โมฆะเพราะขาดข้อแม้การเตรียมพร้อมนัน2 ไป แต่
ความจริงแล้วมิได้เป็ นเช่นนัน2 เลย..ความคิดเช่นนี2
เป็ นสิง. ทีผ. ดิ อย่างมาก..
และในความเป็ นจริงนัน2 เราได้เห็นแล้วว่าการ
เตรียมพร้อมนัน2 มิใช่เรือ. งสําคัญหรือจําเป็ นทีข. าด
ไม่ได้สาํ หรับผูท้ ต.ี อ้ งการเสียสละชีวติ ของเขาเพื.อ
อัลลอฮฺตะอาลา..ดังนัน2 บรรดาผูท้ อ.ี า้ งว่าการ
เตรียมพร้อมทางร่างกายและการฝึกอาวุธ
ยุทโธปกรณ์เป็ นข้อแม้หลักในการเป็ นผูญ
้ ฮิ าดที.
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แท้จริงนัน2 พวกเขามีความเข้าใจทีผ. ดิ ทัง2 ด้านตัวบท
หลักฐานทัง2 ทางด้านความเป็ นจริงทีเ. กิด ขึน2 ..ถ้าเรา
เข้าใจอย่างนี2แล้ว จะเกิดคําถามว่าแล้วอะไรล่ะเป็ น
แนวทางหรือวิธกี ารในการทําญิฮาดและการ
เปลีย. นแปลงสังคม???
คําตอบนัน2 มีอยูใ่ นเรือ. งราวประวัตศิ าสตร์
สมัยท่านนบีอนั เป็ นแบบอย่างทีด. ที ส.ี ุดสําหรับเรา
กล่าวคือท่านนบีนัน2 ได้ต่อสูแ้ ละเผยแพร่ ได้อพยพ
และเดินทาง ได้รวบรวมคน ได้รวบรวมฝูงชน ได้ส่ง
สาร ได้ส่งทูต ได้เรียกร้องในสนามต่างๆ ทัง2 สนามรบ
และสนามดะอฺวะฮฺ ได้ตะโกนเรียกร้องทัง2 ผูท้ อ.ี ยูใ่ กล้
และไกล ได้แสดงความเข้มแข็งและอ่อนน้อม
ได้เผยแพร่ทงั 2 โดยทางลับและเปิดเผย ได้สร้างและ
ก่อตัง2 ได้ชท2ี างและสังสอน
.
ได้เรียนรูไ้ ด้เข้าใจ
ท่านจะรีบเร่งเมือ. มีเหตุการณ์ทต.ี อ้ งการความรีบเร่ง
เมือ. หนทางดูแคบท่านจะผ่อนและหยุดพัก
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ท่านจะสมานฉันท์และประนีประนอม
ท่านได้หาพันธมิตร หาแนวร่วม
ทัง2 หมดนี2ท่านได้ปฏิบตั ิ ทัง2 หมดนี2ลว้ นเป็ น
แบบอย่างของท่าน
และทัง2 หมดนี2เป็ นการญิฮาดของท่านเพื.อทํา
ให้พระดํารัสของอัลลอฮฺสงู ส่ง..
ในอัลกุรอ่านอัลลอฮฺได้ตรัสว่า
( )ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻜﻔﺎر واﳌﻨﺎﻓﻘني واﻏﻠﻆ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ความว่า : “จงต่อสูก้ บั บรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธาและ
บรรดามุนาฟีกนี และแข็งกร้าวกับพวกเขา” (9: 73)
และเรารูแ้ ล้วว่าการญิฮาดกับพวกมุนาฟิกนี นัน2 ก็คอื
โดยการใช้ลน2ิ (คือประณามและว่ากล่าวตักเตือน)
และอัลลอฮฺยงั ได้ตรัสอีกว่า
(ً )وﺟﺎﻫﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎدا ً ﻛﺒريا
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ความว่า : “และจงต่อสู(้ โต้แย้ง)กับพวกเขา(บรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธา)ด้วยมัน(นัน. คือด้วยอัลกุรอาน)ซึง. เป็ น
การต่อสูท้ ย.ี งิ. ใหญ่” (25:52)
นอกจากนัน2 การเฝ้ายามคอยสอดส่องศัตรู
นัน2 ( )اﻟﺮﺑﺎطนับเป็ นชัน2 เชิงของการทําญิฮาดอัน
สูงสุด และผูใ้ ดทีท. าํ หน้าทีร. ะแวดระวังเสมือนเป็ นยาม
ของศาสนา คอยระแวดระวังป้องกันศาสนาจากศัตรู
ทัง2 หลาย คอยสอดส่องแผนการของศัตรูทจ.ี ะทําลาย
สังคมมุสลิมนัน2 เขาไม่สมควรถูกเรียกว่าเป็ น
มุรอบิฏ ( )اﳌﺮاﺑﻂเป็ นผูญ
้ ฮิ าดดอกหรือ??
และมีจาํ นวนไม่น้อยในศาสนาเราผูท้ อ.ี ดหลับ
อดนอนเพื.อ สอดส่องตรวจดูบทความทีบ. ดิ เบือน
ศาสนาทีเ. ขียนโดยพวกเซอคิวลาร์ (( )اﻟﻌﻠامﻧﻴنيพวก
ทีม. แี นวคิดแบ่งแยกศาสนาออกจากทางโลก)และ
พวกมุนาฟิกนี และมีดวงตาจํานวนมากมายทีไ. ม่เคย
75

หลับเพียงเพื.อเฝ้าระวังแผนการของศัตรูทพ.ี ยายาม
ทําลายเยาวชนหนุ่ มสาวมุสลิม..คอยเขียนบทความ..
ติดตามเรือ. งราวของเยาวชนทัวทุ
. กสถานที.. .คอย
วางแผนเพื.อเผชิญหน้ากับศัตรูทก.ี ําลังคบคิดแผนการ
อันชัวร้
. าย...ผูท้ ก.ี ระทําเหล่าสิง. เหล่านี2ไม่สมควรดอก
หรือทีเ. ราจะเรียกว่าเป็ น มุญาฮิ ด ( )اﳌﺠﺎﻫﺪและ
มุรอบิ ฏ ()اﳌﺮاﺑﻂ
เรามิได้เปลีย. นแปลงหลักการของศาสนาจาก
สิง. ทีไ. ด้ถูกบัญญัตเิ ลย..แน่ นอนว่าผูท้ ต.ี ่อสูญ
้ ฮิ าดใน
หนทางของอัลลอฮฺนนั 2 คือผูท้ ห.ี ลังเลื
. อด สละชีพ
แน่ นอน..กระนัน2 ก็ดมี นั มิได้หมายความว่าการญิฮาด
นัน2 ถูกผูกขาดเฉพาะรูปแบบนี2รปู แบบเดียวโดยไม่ม ี
หนทางอื.นในการช่วยเหลือศาสนานอกจากวิธนี 2ี..การ
เข้าใจแบบนี2ไม่มใี นหลักการอิสลาม..แต่เมือ. ใดทีก. าร
ต่อสูน้ นั 2 ไม่สามารถหลีกเลีย. งได้แล้วการทําสงคราม
ญิฮาดนัน2 ก็จะกลายเป็ นสิง. จําเป็ นในทันทีเช่นกัน..
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แท้จริงแล้วกระบวนการตื.นตัวทางศาสนานัน2
เปรียบเสมือน(สิง. ทีอ. ลั ลอฮฺจะนํามาเป็ น)ข้ออ้างหรือ
หลักฐานในการสอบสวนมนุ ษยชาติ ซึง. หลักการ
พืน2 ฐานและส่วนปลีกย่อยของศาสนานัน2 ได้ถูกแบ่ง
ตามกลุ่มต่างๆ ของกระบวนการตื.นตัว จึงไม่ม ี
หลักอะกีดะฮฺหรือบทบัญญัตดิ า้ นฟิกฮฺใดๆ เว้นแต่จะ
มีผยู้ ดึ มันและสนั
.
บสนุ น
กล่าวคือด้านอะกีดะฮฺ(ความศรัทธา) ก็มผี ทู้ ํา
หน้าทีส. อดส่องดูแล ความรูด้ า้ นอื.นๆ ก็มผี ูด้ แู ล ด้าน
การเผยแพร่(การดะอฺวะฮฺ) ก็มผี สู้ นับสนุ น และด้าน
การต่อสูส้ งครามก็มผี ทู้ เ.ี ปรียบเสมือนเหล่าราชสีหท์ .ี
ได้แสดงให้โลกเห็นถึงความกล้าหาญของพวกเขา
กล่าวได้ว่าไม่มกี ารงานอิบาดะฮฺใดๆเว้นแต่
จะมีผทู้ เ.ี ป็ นแบบอย่างด้านนัน2 ...มีทงั 2 ผูท้ ท.ี าํ อิบาดะฮฺ
อย่างมากมายในการละหมาดกลางคืน มีทงั 2 ผูท้ ถ.ี อื ศีล
อดอย่างมากมาย มีทงั 2 ผูท้ ช.ี อบให้ทานศ่อดาเกาะฮฺ มี
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ทัง2 คนจนทีส. มถะถ่อมตน มีทงั 2 ผูท้ ก.ี ล่าวแต่สงิ. ดีๆ มีทงั 2
ผูท้ ป.ี กป้องความจริง
ทัง2 หมดนี2 - อัลฮัมดุลลิ ลาฮฺ- มีอยูใ่ น
ประชาชาติของท่านศาสดามุฮมั มัด..บางคนอาจจะ
บกพร่องในบางเรือ. ง แต่มผี ูท้ ค.ี อยตักเตือนแก้ไขเขา
บางคนอาจจะบกพร่องในเรื.องหนึ.งเรือ. งใดก็มผี ทู้ ค.ี อย
ช่วยเหลือให้สมบูรณ์..ทุกคนต่างสนับสนุ นซึง. กันและ
กัน..จําเป็ นอย่างยิง. ทีเ. ราต้องเน้นยํ2าและรูส้ กึ ถึงการ
สนับสนุ นให้มคี วามเป็ นอันหนึ.งอันเดียวกันใน
กระบวนการเคลื.อนไหวของเรา..
ความเป็ นอันหนึ.งอันเดียวกันนี2จะไม่มวี นั
เกิดขึน2 เว้นแต่เราจะรูส้ กึ ถึงการทีม. สุ ลิมนัน2
เปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกัน และนี.เป็ นสิง. ที.
ศาสนาของเราเรียกร้องมิใช่อ.นื ใดเลย อัลลอฮฺทรง
ดํารัสว่า :
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()وأن ﻫﺬه أﻣﺘﻜﻢ أﻣﺔ واﺣﺪة
ความว่า “และแท้จริงนี.คอื ประชาชาติของพวกเจ้า ซึง.
เป็ นประชาชาติเดียวกัน” (21:92)
และท่านศาสดามุฮมั มัดได้กล่าวว่า “ระหว่างผูศ้ รัทธา
กับผูศ้ รัทธานัน2 เปรียบเสมือนเรือนร่างอันเดียวกัน
ต่างให้ความร่วมมือกันและพึง. พาอาศัยซึง. กันและกัน”
ตราบใดทีเ. รายังมีคําว่า ฉัน คําว่า คุณ มีคาํ
ว่า เรา มีคาํ ว่า พวกเจ้า เราจะไม่มวี นั รูส้ กึ ว่า
กระบวนการตื.นตัวของเราเดินอยูบ่ นหนทางแห่ง
ความสําเร็จ..
แต่ความรูส้ กึ หมดหวังพ่ายแพ้จะเข้ามา
แทนทีเ. พราะเราจะเห็นความรับผิดชอบมีเพิม. ขึน2 ๆ
ภารกิจมีมากขึน2 ๆ แต่ศกั ยภาพความสามารถของเรา
มีจาํ กัด จํานวนของเรามีจาํ กัด ปจั จัยต่างๆ มีอยูไ่ ม่
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มาก แล้วเมือ. ใดเล่าทีเ. ราจะสามารถทํางานให้สาํ เร็จ
ในสภาพนี2ถา้ เรามัวแต่กล่าวหาซึง. กันและกัน และ
ส่วนทีเ. หลือจากประชาชาติกไ็ ม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม...
นอกจากนี2มญ
ุ าฮีดนี (ผูท้ ต.ี ่อสูใ้ นสงคราม)บาง
คนได้กล่าวหานักเผยแพร่(ดาอี)บางคนว่าการแก้ไข
ปญั หาสังคมจะล่าช้าเนื.องจากผูเ้ ผยแพร่มคี วามล่าช้า
ในการช่วยเหลือมุญาฮีดนี แต่ในทางกลับกันนัก
เผยแพร่กก็ ล่าวหากลับไปว่าบรรดามุญาฮีดนี นันเอง
.
ทีเ. ป็ นสาเหตุของความล้มเหลวในการแก้ปญั หา
เพราะความรุนแรงแปรปรวนของมุญาฮีดนี
ผูท้ ต.ี ่อสูใ้ นสงครามบางคนได้กล่าวแก่
นักวิชาการว่าการทํางานของพวกคุณนัน2 ไม่ม ี
ประโยชน์ใดๆไม่สามารถเปลีย. นแปลงอะไรได้..แต่
นักวิชาการก็กล่าวกับไปว่าการต่อสูข้ องพวกคุณเอง
นันแหละที
.
น. ํ ามาซึง. ความสับสนวุ่นวายในสังคมมุสลิม
และพวกคุณไม่มคี ่าอะไรเลยถ้าปราศจากความรูแ้ ละ
ผูร้ ทู้ งั 2 หลาย...
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และจากมุมมองนี2เองทีท. าํ ให้ผทู้ าํ งานเพื.อ
ศาสนาต้องเกิดความแตกแยกกันไม่สามารถรวมกัน
ได้ มันจะเป็ นสิง. ทีป. ระเสริฐมิใช่หรือถ้าเราทุกคนคิด
และสํานึกเสมอว่าทุกคนทุกฝา่ ยนัน2 ต่างก็ทาํ งานเพื.อ
ศาสนา ทุกคนต่างมีบทบาทในศาสนาทีแ. ตกต่างกัน
ถ้าในหมูพ่ วกเรามีผทู้ ไ.ี ม่เห็นด้วยกับบางเรือ. งทีบ. าง
คนกระทํา ก็เป็ นการดีทเ.ี ราจะแนะนํ าตักเตือนซึง. กัน
และกัน ให้อภัยซึง. กันและกัน เมตตาสงสารซึง. กัน
และกัน
ปญั หาและวิกฤตทีศ. าสนากําลังประสบอยูใ่ น
ทุกระดับของการทํางานในปจั จุบนั นี2คอื ความหลง
ตัวเอง และความคลังในความคิ
.
ดของตัวเองโดยอ้าง
เรือ. งบิดอะฮฺ หรือแม้แต่การกล่าวหาว่าเป็ นกาฟิ รหรือ
หลงทาง ซึง. สิง. เหล่านี2จะทําให้ประชาชาติตอ้ งหลง
ทางเสียเวลาท่ามกลางความขัดแย้งดังกล่าว
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อันทีจ. ริงแล้วบรรดานักบวชยิวส่วนใหญ่
ไม่ได้มคี วามจริงจังในเรือ. งการเผยแพร่ลทั ธิไซออนิสต์ แต่เนื.องจากพวกเขาหวังว่าสิง. นี2มคี วามเป็ น
ไปได้ ดังนัน2 พวกเขาจึงสนับสนุ นแนวคิดดังกล่าว
อย่างจริงจัง..
แต่มสุ ลิมเราเวลาเห็นความบกพร่อง
เล็กๆน้อยของผูท้ ท.ี าํ งานเพื.อศาสนาเรากลับทําให้
เป็ นเรือ. งใหญ่โต ความจริงแล้วเราควรทีจ. ะยกเว้น
และมองข้ามข้อบกพร่องเล็กๆน้อยเหล่านี2 ตราบใดที.
การทํางานนัน2 เป็ นประโยชน์ต่ออิสลามโดยรวม
แต่ทงั 2 นี2มไิ ด้หมายความว่าเราจะละทิง2 การแนะนํ า
แลกเปลีย. นการตักเตือนซึง. กันและกัน ในขณะ
เดียวกันเราควรให้อภัยซึง. กันและกันมิใช่ทอดทิง2 กัน
นอกจากนี2บางกลุ่มในขบวนการตื.นตัว
อิสลามจําเป็ นต้องมีการตักเตือนกันอยูเ่ สมอ เพราะ
แนวความคิดทีค. บั แคบทีพ. วกเขายึดถืออยูน่ ัน2 เป็ น
สาเหตุทท.ี าํ ให้กลุ่มเคลื.อนไหวต่างๆ ยิง. ห่างเหินและ
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เพิม. ความขัดแย้งอยูต่ ลอดเวลา และเป็ นสาเหตุให้
เกิดช่องว่างทีก. ว้างใหญ่ระหว่างคนทํางานศาสนา
ด้วยกัน
ซึง. บางครัง2 พวกเขาถือว่าความถูกต้องคือสิง.
ทีพ. วกเขามองว่าถูกต้องเท่านัน2 สัจธรรมคือสิง. ทีพ. วก
เขายึดถืออยูเ่ ท่านัน2 ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺแท้จริง
นัน2 พวกเขาเป็ นผูแ้ อบอ้างมิใช่ผทู้ ส.ี นับสนุ นช่วยเหลือ
ศาสนาไม่ พวกเขาได้ถูกชักจูงโดยอารมณ์ อีกทัง2 ยัง
ขาดความรูค้ วามเข้าใจในเรื.องของศาสนา และเข้าใจ
ผิดคิดว่าพวกเขานัน2 กําลังทํางานเพื.อศาสนาของ
อัลลอฮฺ แต่ความจริงแล้วพวกเขากําลังสร้างฟิตนะฮฺ
ความสับสนให้เกิดขึน2 ในหมู่พน.ี ้องมุสลิมด้วยกันเอง
ความคิดของพวกเขาสมควรทีจ. ะถูกต่อต้าน
แก้ไข แนวทางของพวกเขาสมควรทีจ. ะถูกลบล้าง
เพราะมันเป็ นสาเหตุของความแตกแยก และเป็ น
สาเหตุของความเกลียดชังและรังเกียจระหว่างพีน. ้อง
ทีท. าํ งานเพื.อศาสนา
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ในสายตาพวกเขานัน2 ผูท้ ข.ี ดั แย้งกับแนวคิด
พวกเขานัน2 คือผูท้ รยศหรือผูท้ าํ อุตริกรรม (บิดอะฮฺ)
พวกเขากล่าวหาว่าผูท้ ข.ี ดั แย้งนัน2 มีโรคร้ายแรงอยูใ่ น
จิตใจของเขา หรือแม้แต่กล่าวหาว่าไม่ได้มอี สิ ลามใน
ใจของเขาเลย
ถ้าเราลองมาตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วจะ
เห็นว่าการทํางานของพวกเขานัน2 ไม่ได้ผลตอบรับทีด. ี
แต่อย่างใด ในทางตรงข้าม แนวความคิดของพวก
เขามีแต่จะทําให้ขบวนการตื.นตัวอิสลามเกิดความ
แตกแยกเกิดรอยร้าว โดยเฉพาะในบรรดาเยาวชน
หนุ่ มสาว ถ้าหากมีใครคนหนึ.งคนใดเข้าเป็ นพวกเขา
การประกาศเป็ นศัตรูกบั พีน. ้องของเขาผูน้ 2ี
เปรียบเสมือนเป็ นศาสนาทีต. อ้ งยึดถือ
กล่าวหาว่าผูน้ ัน2 เป็ นนักพรรคนิยม ผูน้ 2ีเป็ นผู้
บิดอะฮฺ(ผูท้ าํ อุตริกรรม) คนนัน2 ขีข2 ลาด คนนี2ใจเสาะ
อ่อนแอ คนโน้นเป็ นอย่างโน้น คนนี2เป็ นอย่างนี2 คนนี2
มีอะกีดะฮฺอะฮฺลุซซุนนะฮฺ แต่การกระทําเหมือนผู้
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นอกรีตหรือกลุ่มอัลคอวาริจ ( )اﳋﻮارجคนนี2เป็ นซุน
นะฮฺ แต่การปฏิบตั เิ ป็ นกลุ่มมุรญิอะฮฺ (กลุ่มหนึ.งใน
ประชาชาติอสิ ลาม) จนทําให้คาํ พูดของพวกเขานัน2
กลายเป็ นสิง. ทีถ. ูกล้อเลียนในสังคม ถูกหัวเราะเยาะ
เหมือนเรือ. งตลกในหน้าอินเตอร์เน็ต......แท้จริงแล้ว
การงานของอัลลอฮฺมหี ลากหลายในหมูช่ น
กลุ่มชนทีไ. ด้รบั ชัยชนะนัน2 ()اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﳌﻨﺼﻮرة
เป็ นกลุ่มใหญ่กว้างขวาง มิใช่อยูใ่ นวงแคบของคน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ.ง มีทงั 2 ทีท. าํ หน้าทีต. ่อสูส้ งคราม คนที.
ทําหน้าทีส. งสอน
ั.
คนทีก. ําลังศึกษา คนทีเ. สียสละ
ทรัพย์สนิ มีทงั 2 คนทีค. อยช่วยเหลือดูแลทรัพย์สนิ ของ
ครอบครัว ทายาทบรรดาผูพ้ ลีชพี ในศาสนา มีทงั 2 คน
ทีท. าํ หน้าทีค. ดิ และวางแผน คนทีร. วบรวมข้อมูล
ทุกคนต่างทําหน้าทีห. ลากหลายมีบทบาท
ภาระแตกต่างกันไป อัลลอฮฺพระองค์เดียวเท่านัน2 ที.
ทรงรูจ้ าํ นวน และในหมูช่ นนี2มที งั 2 บรรดาผูท้ ถ.ี ูกระบุ
โดยท่านศาสดาในฮะดีสว่าพวกเขามีอยู่จริงซึง. คน
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ทัวไปอาจจะรู
.
ห้ รือไม่รวู้ ่าพวกเขาเป็ นใคร และคนที.
เข้าร่วมกับพวกเขา (ในการช่วยเหลือศาสนา) ตาม
แบบอย่างพวกเขาทัง2 ในทีล. บั และแจ้ง ช่วยเหลือ
สนับสนุ นพวกเขา ขอดุอาอฺให้แก่พวกเขา อยูเ่ คียง
ข้างพวกเขาในทุกๆสมรภูม ิ อาจรูจ้ กั หรือไม่รจู้ กั พวก
เขา แต่เชื.อว่าพวกเขามีอยู่จริงนัน2
แน่ นอนว่าคนทีป. ฏิบตั เิ ช่นนี2คอื ผูท้ ป.ี ระสบ
ความสําเร็จอย่างแท้จริง ทีส. ําคัญคือเขาผูน้ 2ีตอ้ งเดิน
ตามทางทีพ. วกเขาเดิน เอาพวกเขาเป็ นตัวอย่างใน
การปฏิบตั ิ ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺเหมือนที.
พวกเขาช่วยเหลือ..
หรือเขาจะเป็ นคนอีกจําพวกหนึ.งทีเ. อาแต่นงั .
อยูก่ บั ทีแ. ละถอยหลัง..ขีข2 ลาด..มีแต่ขอ้ อ้างต่างๆ
นานา ยึดติดกับโลกดุนยา..เสียดายชีวติ เลือดเนื2อ
หรือแม้แต่หยาดเหงือ. ..รักความสบาย ไม่มกี าร
เคลื.อนไหว..คนทุกคนจะรูจ้ กั ตัวเองดีทส.ี ุด..
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()ﺑﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﲑة وﻟﻮ أﻟﻘﻰ ﻣﻌﺎذﻳﺮﻩ
ความว่า “เปล่าเลย มนุ ษย์นัน2 เป็ นพยานต่อตัวของ
เขาเอง และถึงแม้ว่าเขาจะเสนอข้อแก้ตวั ของเขา
เอง” (75: 14 – 15)
สรุปจากทีก. ล่าวมาแล้วทัง2 หมดนี2เราควรทีจ. ะยึด
มันกั
. บอัลวะฮฺย ( )اﻟﻮﺣﻲหรือสิง. ทีม. าจากอัลลอฮฺ
(อัลกุรอ่านและซุนนะฮฺของท่านนบี)
เชื.อฟงั ผูร้ ู้ (อุละมาอฺ) ทีม. คี วามน่ าเชื.อถือ แต่
มิใช่เชื.อในความบริสุทธิ Bปราศจากความผิดของพวก
เขา และรับสัจธรรมความถูกต้องจากใครก็ตามในหมู่
พวกเขา ศึกษาหาความรูท้ ถ.ี ูกต้อง เพิม. พูนการงานที.
เป็ นประโยชน์
ให้ความช่วยเหลือผูศ้ รัทธาไม่ว่าจะอยูท่ ใ.ี ด
ต่อต้านบรรดาผูป้ ฏิเสธไม่ว่ารูปแบบใด
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นําความสําเร็จมาสู่อสิ ลามและบรรดามุสลิมีน ทําจุดมุง่ หมายให้บริสุทธิ Bจากสิง. แปลกปลอม
ต่างๆ
เสียสละความสะดวกสบายของโลกดุนยา
เพื.อประโยชน์ของประชาชาติ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่
ลืมทีจ. ะแนะนํ าตักเตือนซึง. กันและกันระหว่างพีน. ้อง
มุสลิม แก้ไขข้อผิดพลาด ชีแ2 นะแก่ผหู้ ลงทาง ชีท2 าง
แก่ผสู้ บั สน..
เป็ นผูท้ ม.ี เี มตตาและคิดดีต่อประชาชาติและ
ศาสนา..เป็ นความหวังและอนาคตของประชาชาติ
โดยเตรียมพร้อมและรอเวลาทีเ. หมาะสม สถานที.
เหมาะสม เพื.อการเสียสละทีเ. หมาะสม
มอบหมาย(ตะวักกัล) การงานต่างๆ
ต่ออัลลอฮฺ ปฎิบตั ดิ ว้ ยจิตใจทีแ. น่ วแน่ บริสุทธิ B อิคลาส
และแน่ นอนด้วยสิง. เหล่านี2แล้วประชาชาติจะ
ได้รบั ชัยชนะ แต่ถา้ ตรงข้ามกับสิง. นี2แล้วชัยชนะจะ
ล่าช้า อย่างแน่ นอน...
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)ﻓﺴﺘﺬﻛﺮون ﻣﺎ أﻗﻮل ﻟﻜﻢ وأﻓﻮض أﻣﺮي إﱃ اﷲ
(إن اﷲ ﺑﺼﲑ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎد
ความว่า “และพวกเจ้าจะระลึกถึงสิง. ทีข. า้ กําลังบอก
พวกเจ้า และข้าได้มอบหมายการงานของข้า
ต่ออัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺทรงรูเ้ ห็นเรือ. งของ
บรรดาบ่าว” (40: 44)
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