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เม่ือมสุลิมพากนัพูดว่า อิสลามเป็นศาสนาของผู้สร้างจกัรวาล ผู้สร้างฟากฟ้าและแผ่นดิน ผู้สร้างสิ่งต่างๆ 

รวมถึงสร้างมนุษย์อย่างเรานีด้้วย และอิสลามคือศาสนาท่ีถกูต้องตามความประสงค์ของผู้สร้าง ค าถามท่ีชาวพุทธ
คนหนึ่งโพสต์ค าถามในเฟสว่า เมื่ออิสลามเป็นศาสนาของพระเจ้า และเป็นศาสนาท่ีถูกต้องตามค ากล่าวอ้างของ
มสุลิมแล้ว ท าไมประเทศมสุลิมจงึเป็นประเทศท่ีล้าหลงักว่าประเทศตะวนัตก ทัง้ๆท่ีประเทศตะวนัตกนัน้ประชากร
สว่นใหญ่นัน้เป็นคริสต์ มิได้นบัถือศาสนาอิสลามแต่อย่างใด แตท่ าไมประเทศเขาจึงมีความเจริญมากกว่า ซึง่มีนยั
ให้คิดตามมาวา่ ถ้าเป็นอย่างนัน้แล้ว อิสลามเป็นศาสนาท่ีถกูต้องจริงหรือเปลา่ และอิสลามเป็นศาสนาของพระเจ้า
จริงหรือไม ่หรือวา่ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของพระเจ้าและเป็นศาสนาท่ีถกูต้อง มิใช่อิสลาม   
 ค าถามท านองนีค้ือค าถามท่ีเกิดจากผู้ ท่ีมีความข้องใจในอิสลาม ซึ่งเป็นเร่ืองธรรมดาถ้าเกิดจากศาสนิก
อื่น แต่ค าถามเช่นนีอ้าจจะผดุขึน้มาในสมองของมสุลิมบางคนท่ีไมซ่มึซบัและไมเ่ข้าใจอย่างลกึซึง้เก่ียวกบัสจัธรรม
แห่งอิสลาม เพราะฉะนัน้ผู้ เขียนจงึใคร่ตอบค าถามดงักล่าวนีเ้พ่ือให้เกิดความกระจ่างและความเข้าใจทัง้แก่มสุลิม
เอง เพ่ือให้เกิดความศรัทธาท่ีแน่วแน่ มัง่คง ไม่สัน่คลอนในการยึดมัน่ในศาสนา และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจต่อศา
สนิกอื่นด้วย เพราะศาสนาอิสลามมิใช่เป็นศาสนาของมุสลิมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นศาสนาของทุกคน แต่เป็น
เพราะวา่ ณ ตอนนีพ้วกเขายงัไม่ยอมรับศาสนาของพวกเขาเอง พวกเขาก็เป็นมนุษย์ท่ีถูกสร้างจากพระเจ้าผู้สร้าง
ด้วยเช่นกนั 

การตอบค าถามในประเดน็ค าถามดงักลา่วนีผู้้ เขียนขอตอบในสองแง่ หนึง่ก็คือ ในแง่ของหลกัการ สอง ใน
แง่ของความเป็นจริงหรือปรากฏการณ์จริงท่ีเกิดขึน้ ผู้ เขียนจะขอตอบในประเด็นท่ีสองก่อน เพราะถ้าผู้อ่านได้รู้ถึง
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงก็จะเห็นภาพว่ามุสลิมอยู่  ณ จุดใดของความเจริญ และต่อมาว่าด้วยหลักการท่ีมีอยู่
ในอัลกุรอานและหะดีษ ซึ่งเป็นหลักการท่ีวางโดยพระเจ้า เพ่ือให้รู้ว่า พระเจ้าได้ก าหนดมาเช่นไรและพระเจ้า
ต้องการอย่างไร และเมื่อมาวิเคราะห์กบัปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีกล่าวมา ก็จะเห็นภาพถึงความประสงค์ของพระเจ้า 
และสามารถเข้าใจวา่ ท าไมมสุลิมจงึอยู่ในสภาวะเช่นนัน้ และมีผลท าให้เข้าใจธรรมชาติของศาสนาของอลัลอฮฺ ตะ
อาลา อย่างถ่องแท้และลกึซึง้ 

ส าหรับปรากฏการณ์จริง เพ่ือให้เห็นภาพว่า มุสลิมหรือผู้ศรัทธาอยู่ ณ จุดใดของความเจริญ เราจะต้อง
ฉายประวตัิศาสตร์ความเป็นอยู่ของผู้ศรัทธาตัง้แตอ่ดีตไล่เร่ือยมาจนถึงยุคของนบีมฮุมัมดั ความเป็นอยู่ของมสุลิม
ในช่วงท่ีชาวยุโรปกล่าววา่เป็นยคุมืด จนถงึยคุปัจจุบนั ผู้อ่านทุกคนต้องเข้าใจวา่อิสลามมิได้เร่ิมมาตัง้แตท่่านนบีมู
ฮมัมดั แต่อิสลามเร่ิมตัง้แตน่บีอาดมัอาลยัฮิสสะลาม ซึง่เป็นนบีคนแรกท่ีถกูส่งมายงัมนุษยชาติ และ นบีท่ีถกูสง่มา
แก่มนษุยชาติทัง้หมดมีเป็นพนัเป็นหมื่นคนนบัตัง้แตน่บีคนแรกคือนบีอาดมั และจนถงึนบีคนสดุท้ายคือนบีมฮุมัมดั 
แต่นบีท่ีถูกระบุช่ือไว้ในอลักุรอานมีทัง้หมด 25 คนเท่านัน้ เพราะฉะนัน้การท่ีจะรู้ความเป็นอยู่ของมสุลิมต้องฉาย
ภาพความเป็นอยู่ของมสุลิมในยคุตา่งๆ ท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีหลากหลายเหลา่นัน้ให้เห็น 
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ผู้ เขียนจะขอเร่ิมกล่าวถึงผู้ศรัทธาในสมยันบีอิบรอฮีม ผู้ศรัทธาในสมยันีม้ีเพียงคนเดียวคือนบีอิบรอฮีม 
และต่อมาคือลฎู ซึง่ตอ่มาถูกแต่งตัง้ให้เป็นนบี และผู้ ท่ีถกูเชิญชวนสู่การศรัทธามีศกัด์ิเป็นถึงกษัตริย์ท่ีมีอ านาจเต็ม
บ้านเตม็เมือง และสดุท้ายนบีอิบรอฮีมต้องอพยพออกจากบ้านเมืองไปยงัเมืองอ่ืน  

ในสมัยนบียูซูฟท่านได้เป็นถึงมุขมนตรีของประเทศอียิปต์ และพ่ีน้องของท่านก็สามารถเสวยสุขอยู่ใน
ประเทศอียิปต์มาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมีมีลกูเต็มบ้านเต็มเมือง แต่เม่ือถึงยุคฟาโรห์ปกครองอียิปต์ บรรดาชาว
อิสรออีลท่ีเป็นลูกหลานของนบียูซูฟและพ่ีน้องของท่านท่ีอยู่ในสถานะของผู้ศรัทธาในขณะนัน้ก็ต้องตกเป็นทาส
ของฟาโรห์เป็นสิบๆ ปี 

เม่ือมซูาสามารถน าพาชาวอิสรออีลออกจากอียิปต์ได้ และไปตัง้หลกัแหลง่ ณ ดินแดนคะนาอนัตามค าสัง่
ของพระเจ้า ซึง่เป็นประเทศปาเลสไตน์ในปัจจุบนั ณ ท่ีนัน้ชาวอิสรออีลในฐานะผู้ศรัทธาในขณะนัน้ก็สามารถสร้าง
ประเทศของตนเองขึน้ ซึง่ครอบคลมุอาณาเขตท่ีกว้างใหญ่ แต่เม่ือเวลาผ่านไปชาวอิสรออีลเหล่านัน้ถูกกวาดต้อน
ไปเป็นทาสของอาณาจกัรอสัซีเรีย  

ต่อมาเมื่ออาณาจักรบาบิโลนขยายอ านาจและท าการสู้รบกบัอสัซีเรีย ท้ายท่ีสดุอาณาจักรบาบิโลนก็ได้
ท าลายอาณาจกัรอสัซีเรียลงอย่างราบคาบ และชาวมสุลิมท่ีเป็นชาวอิสรออีลในขณะนัน้ก็ถูกต้อนไปยงัอาณาจกัร
บาบิโลน และเม่ืออาณาจกัรเปอร์เซียสามารถท าลายอาณาจกัรบาบิโลนลงได้ อาณาจกัรเปอร์เซียก็ได้ปล่อยชาว
อิสรออีลกลบัดินแดนมาตภุมูิอีกครัง้  

แตเ่ม่ือกรีกและตอ่มาโรมนัได้สร้างอาณาจกัรของตนเองขึน้มาก็ได้ต้อนชาวอิสรออีลไปยงัอาณาจกัรโรมนั 
และสดุท้ายศาสนาท่ีน ามาโดยชาวอิสรออีลก็ได้กลายเป็นศาสนาประจ าชาติของชาวโรมนัในท่ีสดุ ซึง่ปัจจุบนัเป็น
รู้จกัในนามศาสนาคริสต์ซึง่ในขณะนัน้ก็คือศาสนาอิสลามนัน่เอง 

เม่ือถึงยุคของนบีมฮุัมมดั ในช่วงแรกๆ ศาสนาอิสลามแค่เป็นกลุ่มเล็กๆ ท่ีอยู่ในแคว้นหิญาซ นั่นก็คือมกั
กะฮฺและมะดีนะฮฺ ในขณะเดียวกนัก็มีสองมหาอ านาจท่ีแผ่การปกครองในแผ่นดินต่างๆ อยู่ในขณะนัน้ นั่นก็คือ 
อาณาจกัรเปอร์เซียและอาณาจกัรโรมนั และท้ายท่ีสุดชาวมสุลิมก็สามารถท าลายอาณาจักรเปอร์เซียลงได้อย่าง
ราบคาบและตอ่มาก็สามารถสยบอ านาจโรมนัได้อีกเช่นกนั เหลือแตโ่รมนัตะวนัตกเท่านัน้ 

ในช่วงท่ีชาวตะวนัตกเรียกกนัว่าเป็นยุคมืดนัน้ ในฝ่ังของอาณาจกัรอิสลามภายใต้การน าของราชวงศ์อุมา
วีย์, อบับาซีย์ และท้ายสดุคือราชวงค์อสุมานีย์หรืออาณาจกัรอ็อตโตมาน มสุลิมมีความเจริญในทุกด้าน มสุลิมได้
พัฒนาระบบการศึกษา มีความมัง่คั่งทางการเงิน จนชาวยุโรปในสมัยนัน้ต้องเดินทางมาเก็บเก่ียวเรียนรู้ศิลปะ
วิชาการในแขนงตา่งๆ ในโลกอิสลาม ความเจริญดงักลา่วนีด้ าเนินมาเป็นกวา่หนึง่พนัปี  

จนเมื่อชาวยุโรปได้พฒันาทางเทคโนโลยีและสดุท้ายสามารถสยบอ านาจของมสุลิมลงได้ในท่ีสดุ  และได้
แบ่งอาณาจักรหนึ่งเดียวของมุสลิมออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อย ความเจริญท่ีมีอยู่ในประเทศอิสลามถูก
ท าลายลงและได้ท าการปกปิดร่องรอยตา่งๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญท่ีมีอยู่ในอาณาจกัรอิสลามทัง้หมด ทัง้ๆ ท่ีหลาย
เร่ืองมสุลิมเป็นผู้บกุเบิกด้วยซ า้ไป  

เม่ืออาณาจกัรอิสลามถูกท าลายลง การพฒันาก็หยุดลง เหลือแต่ความล้าหลงัเข้ามาแทนท่ี ล้าหลงัทัง้ใน
ด้านการพฒันาในวิทยาการต่างๆ และล้าหลงัทัง้ในเร่ืองของศาสนา มสุลิมทะเลาะด้วยกนัเอง จนในปัจจุบนัเรียก
ได้วา่มสุลิมอยู่ในยคุท่ีตกต ่าท่ีสดุในยคุหนึง่ แตค่วามเจริญจะกลบัมาอีกครัง้อย่างแน่นอนตามค ากลา่วของท่านนบี 
เพียงแตจ่ะเร็วหรือช้าเท่านัน้เอง 
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จากท่ีกล่าวมาทัง้หมด เราสามารถเห็นภาพความเป็นอยู่ของมุสลิมหรือผู้ศรัทธาได้อย่างดี  ในบางเวลา
มุสลิมก็เป็นคนธรรมดาท่ีต้องเผชิญหน้ากับมหาอ านาจ บางเวลามุสลิมต้องตกอยู่ในฐานะเป็นทาสมาเป็นเวลา
ร้อยๆ ปี บางเวลามสุลิมมีอ านาจของการปกครอง บางเวลามสุลิมมีความเจริญมากกวา่กลุ่มใดๆ ในโลก และบาง
เวลามุสลิมก็ตกต ่าถึงขีดสุด มุสลิมมิได้อยู่ในฐานะท่ีต ่าต้อยและล้าหลังตลอด แต่สภาพการณ์ของมุสลิมมี
หลากหลาย ทัง้หมดเหลา่นีก้็เพ่ือทดสอบมสุลิมเองในความศรัทธาท่ีมีตอ่ผู้สร้างและในฐานะเป็นผู้ ท่ีต้องน า สาส์นข
องพระเจ้าไปสูม่นษุยชาติ 

ทัง้หมดท่ีกลา่วมาคือปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงกบัมสุลิมในยคุตา่งๆ ต่อไปเรามาดวูา่ พระเจ้าได้สอนอะไร
แก่มสุลิมเก่ียวกบัสภาพการณ์เหลา่นัน้  

หน่ึง การอยู่ในสภาพการณ์ใดๆ ก็ตาม นัน่คือบททดสอบจากพระเจ้า อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้กลา่ววา่ 

   [٥٣: األنبياء] ﴾ ٣٥ تُرَۡجُعونَ  ِإَوََلَۡنا فِۡتَنة    َوٱۡۡلَۡيِ  بِٱلّشَِ  َوَنۡبلُوُكم ٱلَۡمۡوِت   َذآئَِقةُ  َنۡفس   ُكل  ﴿
ความว่า  “ ทุกชีวิตจะต้องลิม้รสความตาย และเรา(อลัลอฮฺ ตะอาลา)จะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งท่ีดีและสิ่งท่ีไม่ดี
ตา่งๆ และแน่นอนพวกเจ้าทัง้หลายจะต้องกลบัไปหาเรา  ”( อลัอนับิยาอ์ : 35) 

 
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเราประสบมาและท่ีเราจะต้องประสบ เราทุกคนจะต้องเข้าใจว่า นั่นคือบททดสอบจาก

พระเจ้า บททดสอบดงักลา่วนี ้คือหลกัการพืน้ฐานท่ีเราจะต้องรู้                          
 
สอง ความจนความรวย การมีอ านาจ ความเจริญ หรือความล้าหลงัไม่ใช่มาตรวดัของความส าเร็จในโลก

นี ้ความส าเร็จท่ีแท้จริงคือการน้อมน าพระด ารัสของพระองค์ไปปฏิบตัิให้เกิดผลทัง้ในทางปฏิบตัิและการศรัทธาให้
ดีท่ีสดุ อลัลอฮฺ ตะอาลา กลา่ววา่ 

يلُكمۡ  َِلَۡبلَُوُكمۡ  َوٱۡۡلََيٰوةَ  ٱلَۡمۡوَت  َخلَقَ  ٱَّّلِي ﴿
َ
ۡحَسنُ  أ

َ
ا  أ  [  ٢: امللك] ﴾ ٢ ٱۡلَغُفورُ  ٱۡلَعزِيزُ  وَُهوَ  َعَمل 

ความว่า  “( อลัลอฮฺ ตะอาลา  ) เป็นผู้ ท่ีสร้างความตายและการมีชีวิต  ( ด้วยเหตผุล)เพ่ือเป็นบททดสอบแก่พวกเจ้า(โอ้
มนษุย์ทัง้หลาย โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือท่ีจะรู้วา่)ผู้ ใดในหมู่พวกเจ้ามีการประกอบการงานท่ีดีกว่า และพระองค์คือผู้
ท่ีมีเกียรต์ิอนัสงูสง่ย่ิงและผู้ ท่ีให้อภยัเสมอ  ”( อลัมลุก : 2) 
 

น่ีคือหลกัการหนึง่ท่ีพระองค์ทรงได้ก าหนดให้มนุษย์และผู้ศรัทธาอยู่ในสภาพตา่งๆ ก็เพ่ือทดสอบพวกเขา 
ผู้ ท่ี ยืนหยัดปฏิบัติตามในค าสั่งของพระองค์คนนัน้ก็จะเป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จโดยเฉพาะในโลกหน้า  
เพราะฉะนัน้ชีวิตความเป็นอยู่จะเป็นเช่นไรไม่ส าคญั แม้จะเป็นคนยาจกอดอยาก หรือจะร ่ารวยล้นฟ้า แม้จะล้า
หลงัไม่ทนัโลก หรือจะก้าวกระโดดน าโลกสมยัใหม่ก็ตามที และพระองค์จะมองดวูา่ผู้ ใดยืนหยดัในการท างานเพ่ือ
พระองค์ ตามท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้กลา่ววา่ 

نّ  ﴿ ينَ  إِ َّّلِ َنا َقالُوا   ٱ ّلّلُ  َربل ُل  ٱۡسَتَقُٰموا   ُثمّ  ٱ ّّل  ٱلَۡمَلَٰٓئَِكةُ  َعلَۡيِهمُ  َتتَََنّ
َ
اُفوا   أ َّل  ََتَ َزُنوا   َو وا   ََتۡ بِۡشُ

َ
 َوأ

 [  ٥٣: فصلت] ﴾ ٣٠ تُوَعُدونَ  ُكنُتمۡ  ِت ٱلّ  بِٱۡۡلَّنةِ 
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ความว่า  “ แท้จริงแล้วบรรดาผู้ ท่ีกล่าวว่า พระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺ และหลังจากนัน้พวกเขายืนหยัด แน่นอน
บรรดามลาอิกะฮฺจะลงมาหาพวกเขา(โดยกล่าวกบัพวกเขาวา่)พวกท่านอย่าได้หวาดกลวัและอย่าเศร้าเสียใจ แตจ่ง
รับข่าวด ีนัน่คือสวนสวรรค์ซึง่พวกเจ้าได้ถกูสญัญาไว้  ”( ฟศุศิลตั : 30 ) 

 
สำม ผู้ปฏิเสธศรัทธามีสภาพชีวิตท่ีดีกว่าทางด้านวตัถุ มีความมัง่คัง่ มีอ านาจ และผู้ศรัทธามีความยาก 

ล าบาก เกิดขึน้ได้เสมอ นัน่ก็เพ่ือเป็นการทดสอบตอ่ทัง้ผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา อลัลอฮฺ ตะอาลา กลา่ววา่ 

 [  ٦٩١: عمران آل] ﴾ ١٩٦ ٱۡۡلَِلٰدِ  ِف  َكَفُروا   ٱَّّلِينَ  َتَقللُب  َيُغّرنَّك  َّل  ﴿

ความว่า  “ โอ้ มุฮัมมัด เจ้าอย่าได้ให้จิตใจของเจ้าหลงตาม(ความมีชีวิตท่ีดีกว่า)ของบรรดาผู้ ปฏิเสธศรัทธาใน
แผ่นดิน  ”( อาล อิมรอน : 196) 
 

จากอายะฮฺนีเ้ราสามารถรับรู้ได้ว่า เมื่อยามท่ีมุสลิมมีคุณภาพชีวิตท่ีด้อยกว่าผู้ ท่ีปฏิเสธศรัทธา มุสลิม
จะต้องยืนหยดัไมห่ลงตามวตัถนิุยมท่ีครอบครองโดยผู้ ท่ีไมศ่รัทธา จนท าให้มสุลิมไขว้เขวออกนอกลูน่อกทาง ไมอ่ยู่
ในหลกัการ จนท าให้ความเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าเปลี่ยนไป และอายะฮฺดงักล่าวยงัสื่ออีกด้วยว่า ภาวะท่ีมุสลิมมี
สภาพชีวิตทางวตัถุท่ีด้อยกวา่ และตรงกนัข้ามผู้ปฏิเสธศรัทธานัน้มีสภาพท่ีดีกว่าเกิดได้เสมอ อย่างเช่นท่ีได้เกิดขึน้
ในปัจจบุนั  

 
ส่ี การผลัดกันแพ้ชนะระหว่างฝ่ายผู้ ปฏิเสธศรัทธาและฝ่ายผู้ ศรัทธานัน้จะเกิดขึน้ตลอดผั ดเปลี่ยน

หมนุเวียนกนัไป อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้กลา่ววา่ 

ۥا  َقۡرح   ٱۡلَقۡومَ  َمّس  َفَقدۡ  َقۡرح   َيۡمَسۡسُكمۡ  إِن ﴿ يّامُ  َوتِۡلَك  َمِۡثلُُه
َ
 ٱّلّلُ  َوَِلَۡعلَمَ  ٱنّلاِس  َبۡيَ  نَُداِولَُها ٱۡۡل

 [  ٦٤٣: عمران لآ] ﴾ ١٤٠ ٱلّظٰلِِميَ  ُُيِبل  َّل  َوٱّلّلُ  ُشَهَدآَء   ِمنُكمۡ  َوَيّتِخذَ  َءاَمُنوا   ٱَّّلِينَ 

ความว่า  “ หากประสบแก่พวกเจ้า ซึง่บาดแผลหนึง่บาดแผลใด แน่นอนพวกเขาก็เคยประสบกบับาดแผลนี ้
เช่นเดียวกนั และบรรดาวนัเวลาเหลา่นัน้เราได้ให้มนัหมนุเวียนไประหว่างมนุษย์ และเพ่ืออลัลอฮฺจะได้รับรู้(วา่ใคร
เป็น)บรรดาผู้ ท่ีศรัทธา และเพ่ือจะได้รับเอาบรรดาผู้ตายชะฮีดในหนทางของอลัอฮฺจากพวกเจ้า และอลัลอฮฺนัน้ไม่
ทรงรักผู้อธรรมทัง้หลาย  ”( อาล อิมรอน : 140) 

 
ห้ำ จะถงึยุคสมยัหนึง่ท่ีมสุลิมจะถูกรุมกินโต๊ะ ซึง่เป็นสมยัท่ีมสุลิมจะมีความตกต ่ามากท่ีสดุ มสุลิมจะเป็น

ฝ่ายท่ีถูกอธรรม ถกูทารุณกรรม ถกูฆ่าตาย และชีวิตมสุลิมจะไมม่ีราคาในสายตาของคนทัว่ไป หลกัฐานท่ีกลา่วถึง
ตรงนีม้ีมากมายหลายหะดีษ เรามาลองดหูะดีษท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั ได้กล่าวไว้ ท่านนบีกล่าว
วา่ 

« 
ُ
أل َعلَيُْكُم ا ََع  ْن َتَدا

َ
ُف   ُيوِشُك أ

ُ
ُِّلأ أ ِنْ   ِنْ  ِقلَّة  ِبنَا  ،مََمُم  لََعَ َقْصَعِتَها ، ُقلْنَا :  َكلَُة 

َ
أل ََع ا َكَما َتتََدا

ُ الَْمَهابَ  َّللَّ ُع ا َيْْنَ يِْل ،  ِء السَّ َكُغثَا ٌء  ُغثَا َلِكنَُّكْم  َو َكِثرٌي ،  َنئِذ   َيْو ْنتُم 
َ
أ ال ،  َل :  َقا ؟  َنئِذ  ُقلُوِب َيْو ِنْ   َة 

ُكْم  َعُل ِِف ُقلُوبُِكُم الَْوَهَ  ، ِقيَل : َوَنا الَْوَهُ  ؟ َقاَل : ُحبُّ اْْلَيَاِة َوَكَراِهيَُة الَْمْوِت َعُدوأ
أخرجه أبو  «َوََيْ
  .٢ ٢/٦٣داود ِف سننه 
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ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลมั กล่าวว่า  “ พวกเจ้าจะถูกรุมกินโต๊ะจากทุกทิศทุกทาง ดัง่เช่น คน
รุมกินอาหารในส ารับอาหาร เรากลา่ว(ถาม)วา่ : เรามีจ านวนไมม่ากใช่ไหมในวนัดงักล่าวนัน้ ?ท่านกลา่ว(ตอบ)วา่ : 
ไมเ่ลย พวกท่านในวนันัน้มีจ านวนมาก แต่(คณุภาพของ)พวกท่านดัง่เช่นฟองน า้ อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ถอดความน่า
เกรงขามในจิตใจศตัรูของพวกเจ้า และได้ท าให้จิตใจของพวกท่านมีวะฮนั มีคนถามท่านรอซูลว่า : วะฮนัคืออะไร ?
ท่านนบีตอบวา่ : รักหลงในโลกดนุยาและรังเกียจความตาย ”( อบ ูดาวดู ในหนงัสือสนุนัของท่าน เลม่ 2 หน้า 210 ) 
 

ณ ปัจจุบนันี ้มสุลิมอยู่ในฐานะผู้ ท่ีถูกกระท าเกือบส่วนใหญ่ในหลายประเทศ นัน่ก็แสดงมสุลิมว่า มสุลิม
อยู่ในภาวะท่ีตกต ่า    

และในหะดีษอีกบทหนึง่ ท่านนบีกลา่ววา่ 

ا بِِشْْب  ، َوِذَراًًع بِِذَراع  َحَّتَّ لَْو َسلَُكوا ُجْحَر َضبٍّ لَسَ » يَ  ِنْ  َقبِْلُكْم ِشْْبً ِ ، ُقلْنَا  «لَْكتُُموُُ ََلَتَِّبُع َّ ُسََنَ اَّلَّ
ِ اْْلَُهوُد َوانلََّصارَى ؟ قَاَل :   أخرجه ابلخاري.« َفَمْ  ؟»: يَا رَُسوَل اَّللَّ

ความว่า  “ แน่นอนจะมีการเจริญรอยตาม(การด าเนินชีวิต)ของผู้ ท่ีมาก่อนหน้าเจ้า คืบต่อคืบ ศอกต่อศอก แม้
จนกระทัง่วา่พวกเขาจะมดุเข้ารูแย้ แน่นอนพวกเจ้าก็จะตามพวกเขา” เรากล่าวถามท่านนบีว่า โอ้ ท่านรอซูลลลุลอ
ฮฺ  ( พวกเขาเหล่านัน้ คือ )ชาวยิวและชาวคริสต์ใช่หรือไม่?  ท่านรอซูลตอบว่า  “ แล้วใครอีกเล่า  ( ถ้ามิใช่พวกเขา)” 
)บนัทกึโดยอลับคุอรีย์( 

 
จากหะดีษทัง้สองนีแ้สดงว่า ได้บ่งบอกถึงเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต แต่ ณ ปัจจุบนันีเ้หตกุารณ์ได้

เกิดขึน้แล้วและก าลงัเกิดขึน้ในปัจจุบนั ตามทฤษฎีของอิบนุ คอลดลู กล่าววา่ ผู้แพ้จะตามผู้ชนะเสมอ นัน่ก็คือ ณ 
ตอนนีม้สุลิมก าลงัเจริญรอยตามการใช้ชีวิตของชาวตะวนัตกซึง่เป็นชาวคริสต์และมีชาวยิวเป็นผู้ก ากบัอยู่เบือ้งหลงั 
นัน่ก็แสดงวา่ มสุลิมอยู่ในฐานะผู้แพ้  

สี่ห้าประการเหล่านีค้ือหลกัการและกฎสภาวะท่ีก าหนดมาโดยพระเจ้าเพ่ือเป็นการทดสอบทัง้ในผู้ศรัทธา
ในพระองค์และเป็นการทดสอบส าหรับผู้ ท่ียงัไมศ่รัทธาด้วย และยงัมีอีกหลายหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์
ของความเป็นอยู่ของผู้คน ทัง้ปัจเจกบคุคล สงัคม และประเทศชาติโดยรวม แตผู่้ เขียนได้น ามาสี่ห้าประการเหลา่นี ้
ก็เพียงพอท่ีจะให้เห็นภาพก าหนดการณ์บางอย่างท่ีก าหนดมาโดยพระเจ้า ซึง่เราสามารถรับรู้ได้ว่าท าไมมสุลิมใน
ปัจจบุนัจงึล้าหลงักวา่ชาติตะวนัตก 

ค าตอบสัน้ๆ อีกครัง้หนึง่เก่ียวกบัค าถามข้างต้น นัน่ก็คือ 
หน่ึง มุสลิมมิได้ล้าหลังตลอดระยะเวลาของประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมา แต่มุสลิมก็เคยครองความเจริญ

มาแล้วในประวตัิศาสตร์เป็นเวลาพนักวา่ปี  
สอง ความเจริญหรือความล้าหลงันัน้มิได้บ่งบอกว่าศาสนาอิสลามไม่ถูกต้อง แต่อิสลามเป็นศาสนาของ

พระเจ้าท่ีจะมาทดสอบมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนีต้ัง้แต่มนุษย์คนแรกจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายด้วยศาสนาของ
พระองค์คืออิสลาม วา่เขาเหลา่นัน้จะศรัทธาหรือจะปฏิเสธกบัศาสนาของพระองค์  

จากบทความสัน้ๆ นี ้ผู้ เขียนคิดวา่ น่าจะให้ผู้อ่านทกุคนเข้าใจเหตกุารณ์และสถานการณ์ความเป็นอยู่ของ
ผู้คน โดยเฉพาะมสุลิม และผู้อา่นเข้าใจว่า ท าไมมสุลิมจงึล้าหลงัและท าไมชาวตะวนัตกจึงมีความเจริญในทางโลก
มากกวา่กนั วลัลอฮอุะอฺลมั. 
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