
 

 

 

คุฏบะฮอีฺดลิอัฎฮา: รัฐธรรมนูญแห่งเมือง 

มะดีนะฮ ฺสรรสาระสันตภิาพที่ยั่งยืน 
[ ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 

 
 

มัสลัน มาหะมะ 

 
 
  

ตรวจทานโดย: ซุฟอัม  อุษมาน 

ที่มา : www.yiu.ac.th 
 

 

 
 

2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

  تتد  الديو : مة  نود  اسسالم الستدام
 « ناسغة  الايالندي  »

 

 
 
 
 
 

 مزالن  �ةد

 

 
 
  

 ااف عثةان: مراجع 
 تالمي جامع  جاال اإل اد :اسم

 
 

 
2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

รัฐธรรมนูญแห่งเมืองมะดนีะฮฺ  
สรรสาระสันตภิาพที่ยั่ งยืน 
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 اهللا الةد  اهللا �رب اهللا �رب ،  تُرَْحُْدن لََعغ ُ�مْ 
 

มุสลิมีน มุสลิมาต ชาวอีดลิอัฎฮาทัง้หลาย  

 ในบรรยากาศอนับะเราะกะฮฺในเช้าวนันี ้เราทกุคนตา่ง

แสดงความปีตยิินดีด้วยการเปลง่เสียงตกับีร اهللا �رب  เพ่ือ

ประกาศแก่ชาวโลกวา่ ไมมี่พลงัอํานาจใดๆ ท่ีจะย่ิงใหญ่

เทียบเคียงอํานาจของอลัลอฮฺ ไมว่า่อํานาจทางการเมือง อํานาจ
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ทางเศรษฐกิจ อํานาจทางทหาร และอํานาจใดๆ ก็ไมส่ามารถ

เทียบเทา่พลงัอํานาจของอลัลอฮฺ  ดงันัน้ ในวนันีแ้ละทกุๆ วนั 

เวลา สถานท่ี เราจงึสามารถกลา่ว اهللا �رب ได้อยา่งเตม็เสียง 

 ในวินาทีนีเ้ชน่เดียวกนั ประชาชาตมิสุลิมทัว่โลกกวา่ 

2.5 ล้านคน โดยไมคํ่านงึถึงเชือ้ชาต ิภมูิประเทศ ภาษาและสีผิว 

ทกุคนร่วมใจกนัสนองตอบการเชิญชวนของอลัลอฮฺ  ด้วย

รูปแบบและวิธีการท่ีเหมือนๆ กนั ณ สถานท่ีและเวลาเดียวกนั 

แม้กระทัง่เสือ้ผ้าท่ีสวมใสก็่มีลกัษณะแบบเดียวกนั ทกุคนพร้อม

ใจปฏิบตัศิาสนกิจนีอ้ยา่งเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ด้วยหวัใจท่ี

สํารวม นอบน้อมและยอมศโิรราบตอ่ความย่ิงใหญ่ของอลัลอฮฺ  

ผู้ทรงบริหารจดัการสากลจกัรวาล 

 ปรากฏการณ์อนันา่มหศัจรรย์ในมหกรรม ประจําปีของ

มนษุยชาตนีิ ้ไมเ่พียงแตแ่สดงถึงความเป็นสากลของสาสน์

อิสลามเทา่นัน้ หากยงัเป็นการแสดงออกในภาคปฏิบตัท่ีิแสดง

ถึงความผกูพนั ความเป็นเอกภาพและความเป็นเรือนร่างอนั

เดียวกนัของประชาชาตนีิ ้ท่ีหากสว่นใดสว่นหนึง่ของร่างกาย

เจ็บปวด อวยัวะสว่นอ่ืนก็รู้สกึเจ็บตามไปด้วย 
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 ฮจัญ์มบัรูร คือ เบ้าหลอมในการสร้างสงัคมคณุธรรม มี

คณุภาพท่ีบรรดาฮจุญาจทกุคนสามารถนํามาประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตจริงตามปรัชญาฮจัญ์มบัรูรท่ีไมมี่ผลตอบแทนใดๆ ท่ีคูค่วร

ยกเว้นสวรรค์ของอลัลอฮฺเทา่นัน้ 

 اهللا الةد  اهللا �رب  اهللا �رب

 
 สงัคมมนษุย์ในบางแหง่และบางชว่งเวลา อาจจะเผชิญ

ภาวะวิกฤตท่ีิอาจนําไปสูค่วามขดัแย้งท่ีรุนแรง จนดเูสมือนวา่ไม่

สามารถหาทางออกได้ แตใ่นทศันะอิสลาม ตราบใดท่ีมนษุย์มี

ความศรัทธาและยําเกรงตอ่อลัลอฮฺ  ปฏิบตัติามคําสอนตาม

รูปแบบท่ีนําเสนอโดยนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  

แล้ว มนษุย์จะไมมี่วนัพบกบัทางตนัของชีวิต เพราะอิสลามได้

เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทกุอยา่งไมว่า่เล็กหรือใหญ่ 

ปัญหาสว่นตวัหรือสว่นรวม ปัญหาในสงัคมเล็กๆ ระดบัชาตหิรือ

ระดบัสากล และผู้ ท่ีสมควรเป็นแสงเทียนท่ีปลายอโุมงค์ในทกุ

ครัง้ท่ีเกิดวิกฤตสิงัคมก็คือ มสุลิมนัน่เอง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหาก

วิกฤตนิัน้เกิดขึน้ในสงัคมมสุลิมด้วยกนัเอง 
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 นบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ฝากคูมื่อ

และเข็มทิศอนัสําคญัย่ิงสําหรับมนษุยชาต ิเพ่ือนําเป็นแนว

ทางการดําเนินชีวิตอยา่งปลอดภยัและประสบผลสําเร็จสงูสดุ 

พร้อมให้หลกัประกนัวา่ ตราบใดท่ีมนษุยชาตยิดึมัน่คูมื่อชีวิต

ดงักลา่วด้วยความเข้าใจท่ีถกูต้องแล้ว มนษุย์จะไมห่ลงทางและ

ไมพ่บกบัทางตนั คูมื่อและเข็มทิศดงักลา่วคือ อลักรุอานและซุน

นะฮฺ 

 اهللا الةد  اهللا �رب  اهللا �رب

 
มุสลิมีน มุสลิมาต ชาวอีดลิอัฎฮาทัง้หลาย 

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ หลงัจากท่ีนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ประกาศศาสนาท่ีนครมกักะฮฺเป็นเวลา 13 

ปี ทา่นปฏิบตัหิน้าท่ีในฐานะผู้ประกาศสาสน์อยา่งเดด็เด่ียวและ

ไมห่วัน่เกรงตอ่ภยัคกุคามและอิทธิพลใดๆ ในชว่งดงักลา่วนี ้มี

ผู้คนเพียง 100 กวา่คนเทา่นัน้ท่ียอมละทิง้ศาสนาดัง้เดมิและ

เช่ือฟังทา่น พวกเขาได้รับบททดสอบอยา่งหนกัหนว่ง เพียง

เพราะศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว ถึงกระนัน้ก็ตาม ก็ไมส่ามารถ

สัน่คลอนจิตใจของผู้ศรัทธาได้ มิหนําซํา้กลบัทําให้การศรัทธา
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ของพวกเขาย่ิงเพิ่มพนู ความรักและหวงแหนตอ่ศาสนาย่ิง

เพิ่มขึน้ บททดสอบเหลา่นีไ้ด้จดุประกายในการชําระล้างจิตใจ

ของพวกเขา จนกลายเป็นดัง่แร่ท่ีผา่นการหลอ่หลอมให้เป็นเนือ้

เดียวกนั 

 แตเ่ม่ือการกดข่ีขมเหงได้รุนแรงตามลําดบัและเกินกวา่

ท่ีมนษุย์ทัว่ไปจะรับได้ สดุท้ายนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั  อนญุาตให้ชาวมสุลมิอพยพครัง้ย่ิงใหญ่สูน่ครอลัมะดี

นะฮฺ  โดยท่ีทา่นพร้อมด้วยสหายรักของทา่นอะบบูกัร์  

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ เป็นคนสดุท้ายท่ีออกจากนครมกักะฮฺสู่

เมืองยษัริบท่ีได้กลายเป็นมหานครแหง่ความโชตชิว่งชชัวาล

หรืออลัมะดีนะตลุมเุนาววะเราะฮฺในเวลาตอ่มา 

 หลงัจากท่ีนบีมฮุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ได้

ถึงเมืองมะดีนะฮฺด้วยความปลอดภยัด้วยความชว่ยเหลือ

ของอลัลอฮฺ  โครงการเร่งดว่นท่ีทา่นได้ดําเนินการเป็นโครงการ

แรก คือ สร้างมสัยิด เพ่ือเป็นศนูย์รวมการอบรมขดัเกลาทาง

จิตใจ เป็นแหลง่การเรียนรู้ชมุชน เป็นศนูย์บรรเทาทกุข์และ

สวสัดกิารชมุชน ตลอดจนเป็นศนูย์บญัชาการบริหารจดัการ

สงัคม 
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 โครงการท่ีสองท่ีทา่นนบี  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

เร่งปฏิบตั ิคือ โครงการความปรองดองแหง่ ประชา ชาต ิท่ี

สามารถสมานหวัใจท่ีสร้างภราดรภาพอนัแนน่แฟ้น ย่ิงกวา่

ความเป็นพ่ีน้องร่วมสายโลหิต พวกเขาได้สร้างตํานานแหง่

ความเป็นมิตรภาพท่ีไมเ่คยปรากฏในประวตัศิาสตร์ของการ

สร้างสงัคมใดๆ ทัง้อดีต ปัจจบุนัและอนาคต 

 สว่นโครงการท่ีสาม ซึง่เป็นหวัข้อหลกัของคตุบะฮฺ

อีดลิอฎัฮาประจําปีนี ้คือ ร่างกฎระเบียบข้อบงัคบั กําหนดสิทธิ

และหน้าท่ีของประชาชนและรัฐบาล เพ่ือสร้างสงัคมสนัต ิ

กฎระเบียบนีมี้ช่ือวา่ “รัฐธรรมนญูอลัมะดีนะฮฺ” 

 รัฐธรรมนญูอลัมะดีนะฮฺคือรัฐธรรมนญูฉบบัประชาชน

ท่ีเป็นลายลกัษณ์ฉบบัแรกในประวตัศิาสตร์สงัคมมนษุย์ท่ีนกั

ประวตัศิาสตร์และนกับรูพาคดีเช่ือวา่ เป็นอารยธรรมอนัสงูสง่

ของมนษุยชาตแิละถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคณุคา่

แหง่ความย่ิงใหญ่ในประวตัศิาสตร์การเมืองการปกครอง

อิสลาม 

 วตัถปุระสงค์หลกัของรัฐธรรมนญูฉบบันีคื้อ 

วางรากฐานสําคญัสําหรับการดําเนินชีวิตท่ีสนัต ิสานสมัพนัธ์ท่ี
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ดีระหวา่งชนเผา่ตา่งๆ ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะชาวมฮุาญิรีน 

ชาวอนัศอรฺ ชาวยิวและชนตา่งศาสนิกอ่ืนๆ  กําหนดสิทธิและ

หน้าท่ีของประชาชาชน ผู้ นําและรัฐในการสร้างสงัคมสนัตภิาพ 

ตลอดจนประกาศความเป็นรัฐเอกราชและความเป็นผู้ นําสงูสดุ

ของนบีมฮุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั   
 นกับรูพาคดีชาวโรมาเนียช่ือ Constant Jeor Jeo ได้

กลา่ววา่ “รัฐธรรมนญูฉบบันีป้ระกอบด้วย 52 มาตรา ทกุมาตรา

เป็นความคดิท่ีสร้างสรรค์โดยนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั ในจํานวนนีมี้ 25 มาตราท่ีพดูถึงชาวมสุลิมเป็นการ

เฉพาะ และอีก 27 มาตราได้พดูถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งชาว

มสุลิมกบัชนตา่งศาสนิกโดยเฉพาะยิวและชนตา่งศาสนิกอ่ืนๆ 

รัฐธรรมนญูฉบบันีถ้กูร่างขึน้โดยมีสาระสําคญัท่ีอนญุาตให้ชน

ตา่งศาสนิกสามารถดํารงชีวิตกบัสงัคมมสุลิมอยา่งอิสระ 

สามารถปฏิบตัติามบทบญัญตัทิางศาสนาตามความเช่ือของแต่

ละชมุชนอยา่งเสรี แตล่ะชมุชนไมส่ามารถสร้างความเดือดร้อน

หรือก่อความไมส่งบแก่ชมุชนอ่ืน รัฐธรรมนญูฉบบันีถ้กูร่างขึน้

ในปีแรกของการฮิจเราะฮฺหรือปี 623 ค.ศ. แตท่กุครัง้ท่ีเมืองอลั
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มะดีนะฮฺถกูคกุคามจากศตัรูพลเมืองอลัมะดีนะฮฺทกุคนต้องลกุ

ขึน้ปกป้องจากภยัคกุคามนี”้ 

 اهللا الةد  اهللا �رب  اهللا �رب

 
 สาระสําคญัของรัฐธรรมนญูอลัมะดีนะฮฺสรุปได้ดงันี ้

 

1. ประชาชาตมุิสลิมอยู่ในฐานะท่ีเหนือกว่าการตดิยดึใน

เร่ืองเผ่าพันธ์ุและสีผิว 

“แท้จริง  พวกเขาคือประชาชาตเิดียวกนัท่ีแตกตา่งจาก

ชาวพลเมืองอ่ืน” 

นยัตามมาตรานี ้ทําให้ชาวมสุลิมถึงแม้จะมาจาก

เผา่พนัธุ์ วงศ์ตระกลู เชือ้ชาตแิละภาษาท่ีตา่งกนั แตพ่วกเขามี

ความผกูพนักบัสายใยอนัเดียวกนั นัน่คือ อิสลาม และด้วย

มาตรานี ้นบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ทลาย

กําแพงความเป็นท้องถ่ินนิยม ภาคนิยม ภาษานิยมและ

ชาตนิิยมอยา่งสิน้ซาก พร้อมสร้างชาตพินัธุ์ใหมคื่อชาตพินัธุ์

อิสลาม ทกุคนกลายเป็นประชาชาตเิดียวกนัคือประชาชาติ

อิสลาม 
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2. การสร้างหลักประกันสังคมร่วมกันระหว่างพลเมือง 

“แท้จริงศรัทธาชนไมส่ามารถปลอ่ยให้ปัญหาของ

มสุลิมถกูแก้ไขตามลําพงั แตเ่ขาต้องมีความรับผิดชอบร่วมกนั 

แก้ปัญหาด้วยคณุธรรมโดยเฉพาะเร่ืองการไถ่ตวัมสุลิมจากการ

ถกูจองจํา” 

มาตรานีไ้ด้สง่สญัญาณแก่มสุลิมทกุคนวา่ พวกเขาคือ

พ่ีน้องกนั จําเป็นต้องเกือ้กลูอดุหนนุซึง่กนัและกนั พวกเขาคือ

เรือนร่างอนัเดียวกนั อวยัวะสว่นไหนเจ็บปวด อวยัวะสว่นอ่ืน

เจ็บปวดไปด้วย 

 

3. การลงโทษผู้บิดพลิว้สัญญา 

“ศรัทธาชนต้องลกุขึน้ตอ่ต้านโดยพร้อมเพรียงกนัตอ่ทกุ

พฤตกิรรมท่ีสอ่ถึงการทรยศหกัหลงั การสร้างศตัรูหรือสร้าง

ความป่ันป่วนในสงัคมมสุลิม ทกุคนต้องร่วมมือกนัตอ่ต้านกบั

บคุคลท่ีมีพฤตกิรรมเย่ียงนี ้ถึงแม้จะเป็นลกูหลานใครก็ตาม” 

อาศยัมาตรานี ้นบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั ได้สัง่ประหารชีวิตยิวเผา่กร็ุอยเ ซาะฮฺกลุม่หนึง่หลงั
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สงครามอลัอะหฺซาบ(สงครามพลพรรค) ซึง่ยิวกลุม่นีไ้ด้เป็นไส้

ศกึร่วมมือกบัศตัรูในการโจมตีเมืองอลัมะดีนะฮฺ ถึงแม้พวกเขา

เป็นสว่นหนึง่ของสงัคมอลัมะดีนะฮฺก็ตาม 

 

4. การให้เกียรตแิก่ทุกคนท่ีมุสลิมประกันความปลอดภัย 

“แท้จริงอลัลอฮฺจะประกนัความปลอดภยัแก่ทกุคน

อยา่งเทา่เทียมกนั แม้กระทัง่ผู้ ท่ีต่ําต้อยท่ีสดุก็ได้รับสิทธินีอ้ยา่ง

เสมอภาค ศรัทธาชนจะต้องร่วมมือประกนัความปลอดภยัซึง่กนั

และกนั” 

มสุลิมทกุคนสามารถประกนัความปลอดภยัแก่ใครก็ได้

ท่ีเขาต้องการไมว่า่จะเป็นมสุลิมหรือไมก็่ตาม และทกุคนใน

สงัคมต้องเคารพการประกนัความปลอดภยันี ้ถึงแม้ผู้ประกนัจะ

มาจากประชาชนธรรมดาผู้ ต่ําต้อยก็ตาม และแม้กระทัง่

ผู้ประกนัจะเป็นผู้หญิงก็ตาม ดงัหะดีษหนึง่ท่ีนบีมฮุมัมดั  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ได้กลา่วแก่อมุมฮุานิวา่ “แทจริง 

ฉันจะประกันความปลอดภัยแกผูที่ทานประกันความปลอดภัย

แกเขาโอ อุมมุฮานิ” (อลับคุอรีย์/6158 และมสุลิม/336) 
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5. การปกป้องประชาชนต่างศาสนิกและชนกลุ่มน้อย 

“ผู้ใดก็ตามจากหมู่ชาวยิวท่ีได้ตามเรา พวกเขาจะได้รับ

ความชว่ยเหลือ พวกเขาจะไมถ่กูอธรรม  และไมมี่ใครสามารถ

คกุคามพวกเขาได้” มาตรานีเ้ป็นการประกาศอยา่งชดัเจนวา่ 

ชนตา่งศาสนิกจะไมถ่กูคกุคามจากรัฐหรือสงัคมมสุลิม ตราบใด

ท่ีเขาปฏิบตัตินเป็นพลเมืองท่ีดี มสุลิมหรือรัฐอิสลามไมส่ามารถ

เอาประเดน็ศาสนาเพ่ือทําร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน

ได้ ตราบใดท่ีเขาใช้ชีวิตในสงัคมอยา่งปกตสิขุ 

 

6. หลักประกันความปลอดภัยในสังคมและประกันให้ค่า

สินไหมทดแทน 

“ผู้ใดท่ีฆา่ผู้ศรัทธาโดยปราศจากเหตผุลท่ีเป็นท่ีอนญุาต 

เขาจะถกูตดัสินด้วยการประหารชีวิต ยกเว้นทายาทท่ีถกูฆา่

ยินยอมรับคา่สินไหมทดแทน ศรัทธาชนทัง้หลายต้องลกุขึน้

ประณามฆาตกรรมนี ้ไมมี่ผู้ใดมีสิทธ์ิกระทําการอ่ืนใด ยกเว้น

ลงโทษผู้กระทําผิดเทา่นัน้” 

มาตรานีเ้ป็นหลกัสําคญัตอ่กระบวนการสร้างสนัตภิาพ

ท่ีสามารถลบล้างวฒันธรรมแหง่การล้างแค้นท่ีบานปลายและ
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ไมมี่วนัสิน้สดุในสงัคมญาฮิลียะฮฺในอดีต  รัฐธรรมนญูยงัได้ระบุ

วา่ การลงโทษใดๆ สามารถกระทําได้แก่ผู้กระทําผิดเทา่นัน้ และ

บคุคลอ่ืนจะไมถ่กูลงโทษเน่ืองจากการกระทําผิดของสหายของ

เขา 

 

7. แหล่งคาํตัดสินสุดท้ายคือชะรีอะฮอฺิสลาม 

“หากมีข้อพิพาทใดๆ ในระหวา่งทา่น จงหนักลบัไปสู่

การตดัสินของอลัลอฮฺ  และมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั” 

มาตรานีเ้ป็นการประกาศวา่ การตดัสินของอลัลอฮฺ  

และเราะซูล  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ถือเป็นท่ีสิน้สดุและ

ทกุคนต้องเช่ือฟังคําตดัสินนี ้

 

8. เสรีภาพด้านการนับถือศาสนา 

ในรัฐธรรมนญูฉบบันีย้งัได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่กลุม่ชน

ตา่งๆ ในการนบัถือศาสนาและสามารถปฏิบตัคํิาสอนศาสนา

ตามความเช่ือของแตล่ะคน  ดงัท่ีได้ระบใุนมาตราหนึง่วา่ 

“ยิวบะนีเอาว์ฟฺ เป็นประชาชาตหินึง่ร่วมกบับรรดาผู้ศรัทธา ยิวมี
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ศาสนาประจําของพวกเขา และมสุลิมีนก็มีศาสนาประจําของ

พวกเขาเชน่กนั” 

 

9. การสนับสนุนด้านการเงนิเพ่ือปกป้องรัฐถือเป็นหน้าท่ี

ของทุกคน 

“ชาวยิวมีหน้าท่ีให้การสนบัสนนุด้านการเงินพร้อมๆ 

กบัผู้ศรัทธาตราบใดท่ีพวกเขาร่วมทําสงครามพร้อมกบัชาว

มสุลิม” 

เพราะอลัมะดีนะฮฺเป็นรัฐของคนทกุคน ดงันัน้

พลเมืองอลัมะดีนะฮฺทกุคนต้องปฏิบตัหิน้าท่ีสนบัสนนุและ

ปกป้องรัฐจากภยัคกุคามอยา่งเทา่เทียมกนัไมว่า่จะนบัถือ

ศาสนาใดก็ตาม 

 

10. ทุกเผ่าพันธ์ุได้รับอิสรภาพในการจัดการเร่ืองเงนิและ

รายได้ของตน 

“ชาวยิวมีหน้าท่ีแบง่ปันปัจจยัยงัชีพในกลุม่พวกเขา 

และชาวมสุลิมมีหน้าท่ีแบง่ปันปัจจยัยงัชีพในกลุม่พวกเขา

เชน่กนั” 
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ในเม่ือแตล่ะกลุม่ชนมีหน้าท่ีใช้จา่ยเพ่ือปกป้องและ

รักษาความมัน่คงของรัฐ ดงันัน้แตล่ะกลุม่ชนในสงัคมตา่งมี

หน้าท่ีแบง่ปันปัจจยัยงัชีพของตนโดยท่ีรัฐหรือกลุม่ผลประโยชน์

อ่ืนๆ ไมมี่สิทธ์ิไปก้าวก่ายและครอบครองเป็นกรรมสิทธ์ิของตน

เพียงผู้ เดียว 

 

11.  การปกป้องรัฐอัลมะดีนะฮจฺากภัยคุกคามเป็นสิ่งวา

ญิบสาํหรับทุกคน 

 “ในระหวา่งพวกเขา ต้องให้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและ

กนัในการตอ่ต้านผู้ รุกรานพลเมืองของรัฐธรรมนญูฉบบันี”้ 

 มาตรการนีถื้อเป็นการมอบหมายหน้าท่ีให้แก่ทกุคนท่ี

เป็นพลเมืองอลัมะดีนะฮฺในการปกป้องจากภยัคกุคามทัง้

ภายในและภายนอกท่ีสัน่คลอนเสถียรภาพรัฐบาล 

 

12. การให้คาํตักเตือน การทาํความดีระหว่างมุสลิม

ด้วยกันและชนต่างศาสนิก ถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ

ร่วมกัน 
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“ในระหวา่งพวกเขาต้องดํารงไว้ซึง่การตกัเตือนและการ

ทําความดี ไมใ่ชก่ระทําบาปทัง้หลาย” 

 สถานะดัง้เดมิของความสมัพนัธ์ระหวา่งพลเมือง ไมว่า่

จะนบัถือศาสนาใดก็ตาม คือ การให้คําตกัเตือน เสนอแนะสิ่งดี 

ประกอบคณุงามความดีให้แก่กนั ไมใ่ชส่ร้างความบาดหมาง

ระหวา่งกนั 

 

13. พลเมืองทุกคนสามารถทาํสัญญากับฝ่ายใดก็ได้ตราบ

ใดท่ีไม่กระทบกับความม่ันคงของชาต ิ

 มาตรานีเ้ป็นการสง่เสริมให้พลเมืองทกุคนแขง่ขนัทํา

ความดี สรรค์สร้างสิ่งประโยชน์และพฒันาสงัคมอยา่งเตม็

ความสามารถ และเพ่ือให้สามารถดําเนินไปอยา่งสําเร็จสงูสดุ 

รัฐจงึให้โอกาสแก่ทกุฝ่ายทําสญัญาสร้างความร่วมมือทํา

คณุประโยชน์ ตราบใดท่ีไมก่ระทบกบัความมัน่คงของชาต ิ

 

14. วาญิบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกอธรรม 

    “แท้จริง  การย่ืนมือให้ความชว่ยเหลือแก่ผู้ถกูอธรรม

เป็นสิ่งวาญิบ” 
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ดงันัน้  ทกุคนต้องลกุขึน้ตอ่สู้กบัความอยตุธิรรมและ

ต้องปลดปลอ่ยอธรรมให้หมดไปจากสงัคมมสุลิมไมว่า่ผู้ถกู

อธรรมจะเป็นมสุลิมหรือไมก็่ตาม 

 

15. การประกันความปลอดภัยแก่พลเมืองทุกคน เป็น

หน้าท่ีสาํคัญของรัฐ 

รัฐจะต้องประกนัความปลอดภยัแก่ประชาชน โดยไม่

คํานงึถึงความแตกตา่งทางศาสนาและเผา่พนัธุ์ 

 اهللا الةد  اهللا �رب  اهللا �رب

 

 น่ีคือสาระสําคญัของรัฐธรรมนญูฉบบัอลัมะดีนะฮฺท่ี

สามารถสร้างสงัคมปรองดองท่ีแท้จริง ภายใต้รัฐธรรมนญูฉบบั

นี ้ทกุคนสามารถใช้ชีวิตได้อยา่งอิสร ะเสรีและเกิดสนัตสิขุท่ี

แท้จริง เพราะความหายนะและความป่ันป่วนในสงัคม เกิดขึน้

เน่ืองจากมนษุย์พยายามใช้อํานาจบงัคบัขูเ่ข็ญเพ่ือนมนษุย์

ด้วยกนั ตราบใดท่ีไมส่ามารถยบัยัง้สกดักัน้การบีบบงัคบัและ

การยกยอ่งบชูามนษุย์ด้วยกนั ตลอดจนปฏิเสธการนบัถือพระ

เจ้าอนัจอมปลอมและตราบใดท่ีไมส่ามารถปลดปลอ่ยมนษุย์ให้
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มีความอิสระในการเลือกทางเดนิชีวิตและความต้องการอนั

แท้จริงของตนเองแล้ว มนษุย์จะต้องประสบปัญหาอยา่ง

ตอ่เน่ือง สงัคมก็จะมีแตค่วามวุน่วาย ด้วยเหตนีุ ้ภารกิจสําคญั

ของนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และผู้ ท่ีเจริญรอย

ตามทา่น คือ ปลดปลอ่ยมนษุย์ให้หลดุพ้นจากพนัธนาการการ

เคารพบชูามนษุย์ด้วยกนัสูก่ารเคารพบชูาอลัลอฮฺ  ผู้ทรงเอกา 

ปลอ่ยอิสรภาพมวลมนษุย์จากหว่งโซอ่นัคบัแคบของโลกดนุยาสู่

ความไพศาลของดนุยาและอาคเิราะฮฺ ทําให้มนษุยชาตหิลดุพ้น

จากกรงเล็บแหง่ความอธรรมทางศาสนาสูค่วามยตุธิรรมของอลั

อิสลาม 

 اهللا الةد  اهللا �رب  اهللا �رب

 
พ่ีน้องชาวอีดลิอัฎฮาทุกท่าน 

 ณ โอกาสนีจ้งึใคร่เชิญชวนทกุทา่นทกุฝ่ายศกึษาเรียนรู้

รัฐธรรมนญูฉบบันี ้ซึง่ไมเ่พียงแคเ่ป็นกระดาษเปือ้นหมกึท่ีเป็น

สญัญาอนัจอมปลอมและไมมี่วนัเกิดขึน้ในสนามแหง่ความเป็น

จริง แตไ่ด้กลายเป็นบรรทดัฐานสําคญัในการบริหารปกครอง

สงัคมสนัตภิาพ ในเม่ือแตล่ะคนมีความศรัทธาท่ีถกูต้องและ
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ความศรัทธาเป็นดัง่ยามท่ีเฝ้าดแูลความซ่ือสตัย์ เป็นเชน่ผนงั

แกร่งท่ีขวางกัน้ความโลภและกิเลสตณัหา ทรัพย์สินและคลงั

สมบตัทิัง้หลายท่ีเคยตกเป็นอาหารอนัโอชะของบรรดากษัตริย์

และชนชัน้ผู้ นํา ผลประโยชน์ของประเทศท่ีเคยถกูแบง่ปัน

หมนุเวียนในระหวา่งผู้ มีอิทธิพลก็ได้กลายเป็นทรัพย์สินของทกุ

คนโดยมีมสุลิมทกุคนเป็นผู้ดแูลรักษา 

 ภายใต้การขยายอาณาเขตอนัรวดเร็วของอิสลามและ

ภายใต้ความย่ิงใหญ่ของการปกครองของอาณาจกัรอิสลามเรา

ไมเ่คยได้ยินวา่กองกําลงัอิสลามไปบกุยดึและปล้นสะดม

ทรัพยากรเพ่ือกอบโกยเข้าไปเสวยสขุในเมืองหลวงอิสลาม 

อาณาจกัรอิสลามไมเ่คยเป็นเจ้าภาพจดัสงครามกลางเมืองหรือ

สงครามโลกทัง้ 2 ครัง้ในประวตัศิาสตร์  

ดร. ซากิร ไนก์ นกัเผยแผอิ่สลามระดบัโลกชาวอินเดีย

ได้ให้ข้อมลูท่ีนา่สนใจดงันี ้

- มสุลิมปกครองสเปนประมาณ 600 ปี ไมเ่คยใช้กําลงั

รุนแรงให้คนเปล่ียนศาสนาและไมเ่คยปราบปรามฆา่

ล้างเผา่พนัธุ์ประชาชนเลย 
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- มสุลิมยดึครองคาบสมทุรอารเบียกวา่ 1400 ปี แตว่นันี ้

มีอาหรับคริสเตียน 14 ล้านคนและสามารถใช้ชีวิต

อยา่งปกตสิขุและปฏิบตัติามความเช่ือทางศาสนา

อยา่งอิสระเสรี 

- มสุลิมปกครองอินเดียประมาณ 1,000 ปี มีประชากร

กวา่ 80% ในอินเดียมิใชม่สุลิม ถือวา่เป็นหลกัฐานอนัดี

วา่อิสลามไมมี่การบงัคบัขูเ่ข็ญให้รับอิสลาม 

- อินโดนีเซียมีมสุลิมมากท่ีสดุในโลก สว่นใหญ่ใน

มาเลเซียก็เป็นมสุลิม เราเคยได้ยินขา่ววา่ประชาชน

ตา่งศาสนิกในประเทศเหลา่นีถ้กูกีดกนัไมใ่ห้ประกอบ

พิธีทางศาสนาบ้างไหม มีการใช้กองกําลงัฆา่ล้าง

เผา่พนัธุ์ชนตา่งศาสนิกไปแล้วจํานวนเทา่ไหร่? 

- อิสลามเป็นศาสนาท่ีเจริญเร็วท่ีสดุในอเมริกาและยโุรป

ในปัจจบุนัไหนเลา่คมดาบท่ีใช้กําลงับงัคบัผู้คนใน

ตะวนัตกให้ยอมรับอิสลามมากมายขนาดนี ้

- ดร. โจเซฟ อาดมั เพอร์สนั กลา่ววา่ “ผู้คนกงัวล

เก่ียวกบัอาวธุนิวเคลียร์วา่วนัหนึง่จะตกอยูใ่นมือของ

ชาวอาหรับ มนัเป็นความเข้าใจท่ีผิด เพราะวา่ระเบดิ
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ของอิสลามนัน้ได้ถกูปิดกัน้อยา่งสนิทไว้แล้วนบัตัง้แต่

วนัท่ีนบีมฮุมัมดัได้ถือกําเนิด” 

 

น่ีคือผลงานสว่นหนึง่ของนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั และประชาชาตขิองนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั ท่ีเป็นแกนสําคญัในการสร้างสนัตภิาพสากล เม่ือ

โลกอยูภ่ายใต้อิทธิพลของอิสลาม ประชาคมโลกก็สามารถ

สมัผสัถึงความสนัตสิขุท่ีแท้จริง แตเ่ม่ือใดท่ีอํานาจอนั

จอมปลอมเข้ามาบงัคบั ขูเ่ข็ญและเขน่ฆา่ประชาชน มนษุย์ต้อง

ประสบกบัความหวาดกลวั ไมป่ลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ถกู

ขบัไลแ่ละระเหเร่ร่อนอยา่งผู้ ไร้ท่ีอยูอ่าศยั ภายใต้สโลแกนเชิดชู

แนวคดิทางการเมืองและปกป้องสิทธิมนษุยชนในศตวรรษท่ี

ผา่น มนษุย์ต้องเขน่ฆา่มนษุย์ด้วยกนัเกือบร้อยล้านคน ประเทศ

หลายประเทศต้องกลายเป็นเมืองร้าง ถกูปพูรมทําลายด้วย

อาวธุอนัทนัสมยัจนราบเป็นหน้ากลอง ประชาชนเดือดร้อนไป

ทกุหยอ่มหญ้า ใช้ชีวิตกบัเสียงร้องไห้และหยาดนํา้ตา ทัว่

ประเทศเตม็ไปด้วยซากศพและทะเลเลือด สร้างความสญูเสีย

ทัง้ชีวิตและทรัพย์สินจนไมส่ามารถประเมินเป็นตวัเลขได้ น่ีหรือ
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อิสรภาพท่ีเราต้องการ และแนวคดิในลกัษณะนีห้รือท่ีจะสร้าง

สนัตภิาพท่ีแท้จริง 

ณ ท่ีแหง่นี  ้เรามีความเช่ือมัน่วา่ปัญหาความรุนแรงได้

กลายเป็นปัญหาระดบัโลก และเป็นปัญหาของมนษุยชาตแิล้ว 

จงึเป็นหน้าท่ีของทกุคนท่ีจะต้องสร้างสนัตภิาพให้เกิดขึน้ ด้วย

การนําวิสยัทศัน์ มาตรการและการดําเนินการท่ีปรากฏใน

รัฐธรรมนญูฉบบัแรกของโลกนัน่คือรัฐธรรมนญูอลัมะดีนะฮฺ ซึง่

เป็นสรรสาระแหง่สนัตสิขุท่ียัง่ยืน 

َها ﴿ ُّ ََ � ّا �َّاُس  َٓ ََ�ٰ  َذَكرٖ  ّمنن َخلَۡقَ�ُٰ�م َِن
ُ
نَل  ُشُعوٗ�ا وََجَعۡلَ�ُٰ�مۡ  َوأ  َوَ�َبآ�

 ْۚ ََعاَرفُٓوا َّ  �ن ۡ�َرَمُ�مۡ  ِن
َ
ن  عنندَ  أ َّ ۡ�َقٮُٰ�مۚۡ  �

َ
�  َّ َ  ِن َّ   ﴾ ١ َخبن�ٞ  َعلنيمٌ  �

ْ َاِِي اُ�ْم نَِةا ِ�يِْه   ِِ يِْم، َاَ�َفَع ِِ ُقْرهِن الَع
ْ
نَا ََك اُهللا ِ  َالَُ�ْم ِفْ ال

ِةيُْع  ْ َاِموُْ�ْم تَِالَاتَُه نِن ُه ُهَد اسس  ِّ  ِم
ََ َِميِْم، َاَبَقب 

ْ
ِر ال
ْ
ك ِّ ِمَن اويَاِت َاا
ْتتَْةِفرُ 

َ
ّ  الَعِغيُْم، َا� ُُ ُةْسِغَةاِت ِمْن 

ْ
َ َااس َْ ُةْسِغِة

ْ
يَْم ِ ْ َالَُ�ْم َاسَِسارِِر اس ِِ اَهللا الَع

َةُفْدُ  اسر ِحيْم
ْ
 .َذنٍْ  فَاْتتَْةِفُراُه نِن ُه ُهَد ال
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คุฏบะฮทฺี่สอง 
 

َبُ (
ْ
ر
َ
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ْ
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ْ
ر
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) .  اُهللا �

ِايْالً . 
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نُْ�َرًة َا�

َعز  ُجوَْدُه اََهَزَم 
َ
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ْن َال نَِل نِال

َ
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َ
ا
ْ
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َ
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ْ
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พ่ีน้องชาวอีดลิอัฎฮาทัง้หลาย 

ปัจจบุนัสงัคมมนษุย์ได้พฒันาถึงขีดสงูสดุของความ

เจริญ แตใ่นขณะเดียวกนัเรากลบัพบวา่สงัคมมนษุย์ได้จมดิง่ใน

ห้วงเหวของความตกต่ําด้านคณุธรรม จริยธรรมท่ีรุนแรงท่ีสดุ 

เพียงเพ่ือรักษาอํานาจ ตําแหนง่ และลาภยศ มนษุย์สามารถ

กระทําตอ่เพ่ือนมนษุย์อยา่งโหดเหีย้ม แม้กระทัง่สตัว์เดรัจฉานก็

ไมด่รุ้ายตอ่เหย่ือของมนัได้มากเทา่ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีซีเรียถือ

เป็นตวัอยา่งอนัชดัเจนในเร่ืองนี ้ลกูเล็กเดก็แดง สตรี คนแก่และ
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คนหมดทางสู้  กลบัต้องเผชิญกบัความอํามหิตท่ีรุนแรงท่ีสดุใน

ประวตัศิาสตร์โลกปัจจบุนั เราแทบไมเ่ช่ือวา่สายธารท่ียาวท่ีสดุ

ในโลกปัจจบุนัคือสายธารเลือดท่ีไหลทัว่ซีเรียและบรรจบรวม

อยา่งสงบนิ่งในหวัใจของมสุลิมทกุคน เราคือกําแพงอนัแนน่ิ่งท่ี

ไมรู้่สกึสะทกสะท้านตอ่มหกรรมฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ท่ีเกิดขึน้ ณ 

ดนิแดนบะเราะกะฮฺ ดนิแดนท่ีเป็นหลมุฝังศพของบรรดานบี 

เศาะฮาบะฮฺและชาวศอลิฮีนเลย  

 เชน่เดียวกนักบัโศกนาฏกรรมท่ีเกิดขึน้ท่ีโรฮิงญา เม่ือ

สงัคมมนษุย์มีคา่น้อยกวา่ศนูย์ ไร้คา่ย่ิงกวา่ขยะหน้าบ้าน ชาว

โรฮิงญาเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีไมมี่ผู้ใดต้องการไมว่า่ท่ีไหนในโลก พวก

เขาต้องเผชิญหน้ากบัความอาฆาตแค้นท่ีเหีย้มโหดท่ีสดุในโลก 

ทา่มกลางความบอดใบ้ของส่ือทัว่โลก   ชาวโรฮิงญาถกูเชือดฆา่

โดยอํานาจรัฐท่ีรุนแรงท่ีสดุ ซึง่หากเหตกุารณ์อนันา่เศร้าสลดนี ้

เกิดขึน้ในประเทศมสุลิมและเหย่ือของความรุนแรงป่าเถ่ือนนี ้

เป็นศาสนิกอ่ืนท่ีไมใ่ชม่สุลิมแล้ว โลกนีท้ัง้ใบจะต้องไหวหวัน่สัน่

สะท้าน และลกุฮือประณามพฤตกิรรมท่ีไร้มนษุยธธรรมนี ้

แนน่อน และหากมีการฆา่สนุขัเป็นพนัๆ ตวัอยา่งเหีย้มโหด

สยดสยองเหมือนสงครามล้างเผา่พนัธุ์ท่ีโรฮิงญาแล้ว นกั
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คุ้มครองสตัว์และบรรดาสิทธิสตัวชนทัง้หลายพากนัประท้วง

และประณามการกระทํานีแ้นน่อน หรือเป็นเพราะเลือดมสุลิมมี

คา่และศกัดิศ์รีน้อยกวา่เลือดแมลงวนั 

 และทา่มกลางท่ีหลายฝ่ายท่ีกําลงัให้ความสําคญักบั

โครงการสานเสวนาระหวา่งศาสนาและมีความเช่ือวา่ด้วยการ

ใช้หลกัการนี ้โลกสามารถสมัผสัถึงสนัตภิาพท่ีแท้จริง แตโ่ลกก็

ต้องร้อนระอดุ้วยผลงานของบรรดามิจฉาชนกลุม่หนึง่ท่ีคอยเป็น

เชือ้เพลิงจดุไฟแหง่ความเคียดแค้นตลอดเวลา ด้วยการทําหนงั

ล้อเลียนนบีมฮุมัมดัและศาสนาอิสลาม ในนามประชาชนผู้ รัก

สนัต ิเราขอประณามการกระทําท่ีไมมี่อารยธรรมนี ้และขอให้

มสุลิมทกุคนเช่ือวา่ การดหูมิ่นนบีเป็นหน้าท่ีหลกัของกลุม่มิจฉา

ชน ในขณะท่ีการเชิดชยูกยอ่งนบีเป็นอํานาจอนัชอบธรรม

ของอลัลอฮฺ อยูแ่ล้ว ดงัท่ีพระองค์ได้กลา่ววา่ 

 ]  ٤: اسشح [﴾ ٤ ذنۡكَركَ  لََك  َوَرَ�ۡعَنا ﴿ 

ความวา่ : “และเราได้ยกยอ่งให้แก่เจ้าแล้ว ซึง่การกลา่วถึงเจ้า ” 

(อลัอินชิรอหฺ: 4) 

ด้วยเหตนีุ ้จงึไมมี่ผู้ใดในโลกนีท่ี้ได้รับการกลา่วถึง

มากมายเป็นประจําทกุวนัๆ  ละกวา่พนัล้านครัง้เหมือนกบันบี
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มฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั อีกแล้ว ถึงแม้จะใช้

งบประมาณมหาศาลในการรณรงค์ โฆษณาให้มีการกลา่วถึง

ผู้ นําคนใดคนหนึง่ ก็ไมมี่ใครสามารถทําได้เหมือนชาวมสุลิมยก

ยอ่งและกลา่วถึงนบีมฮุมัมดั  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  อีก

แล้ว เพราะน่ีคือเป็นผลพวงของการดําเนินงานของอลัลอฮฺ  

ผู้บริหารสากลจกัรวาลท่ีไมมี่อํานาจใดๆ  ในโลกนีม้าสกดักัน้ได้ 

มสุลิมทกุคนต้องมัน่ใจในเร่ืองนี ้และขอให้ทราบวา่การแสดง

ความรักตอ่นบีท่ีแท้จริงคือการเจริญรอยตามทา่นในทกุยา่งก้าว

ชีวิตเรา  

ขอให้พ่ีน้องทกุคนใช้บรรยากาศนี ้ร่วมด้วยชว่ยกนัฟืน้ฟู

เยียวยา อีมานของเรา หนัมาสนใจปกป้องตวัเราและครอบครัว

ของเราจากไฟนรก สง่เสริมและสนบัสนนุการทําความดี 

โดยเฉพาะการเชือดกรุบานและเลีย้งอาหารแก่คนยากจน เดก็

กําพร้า หญิงหม้าย และผู้ เดือดร้อน ขอเชิญชวนพ่ีน้องมสุลิมหนั

หน้าเข้าหากนั ให้อภยั ขอเตาบตัจากอลัลอฮฺ   ด้วยหวัใจท่ี

สํารวมนอบน้อม ยกระดบัและพฒันาคณุภาพชีวิตด้วยการ

มุง่มัน่แขง่ขนัทําความดี พยายามซมึซาบปรัชญากรุบานสูก่าร



 

28 

เป็นประชาชาตท่ีิดีเลิศและได้รับความเมตตาจากอลัลอฮฺ  ทัง้ดนุ

ยาและอาคเิราะฮฺ 

َناَل  لَن ﴿   َُ  َ َّ ن دنَمآؤَُها َوَ�  ُ�ُوُمَها � َناُ�ُ  َوَ�ٰ�ن نَك  مننُ�مۚۡ  �ّ�ۡقَوىٰ  َُ  َكَ�ٰل
َرَها َّ ْ  لَُ�مۡ  ََ وا ُ َُكّ�ن َ  �ن َّ �  ٰ ن  َهَدٮُٰ�ۡمۗ  َما َ�َ نن�َ  َو�َّ�ن : الج [﴾ ٣ �لُۡمۡحسن
٣٧  [ 

ความวา่: “เนือ้ของมนัและเลือดของมนัจะไมถึ่งอลัลอฮฺแตอ่ยา่ง

ใด แตก่ารยําเกรงของพวกเจ้าจะถึงพระองค์ เชน่นัน้แหละเราได้

ทําให้มนัยอมจํานนตอ่พวกเจ้า” (อลั-ฮจัญ์ 37) 

﴿  َّ َ  ِن َّ ��نَكَتُهۥ � ََ ََ  َوَم ّلو ََ ُُ  َ�َ  ۚ ن ّ َها �َّ�ن ُّ ََ � نُنَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ّلوا  َعلَۡيهن  ََ
 ْ ّلنُموا ََ   ﴾٥ �َۡسلنيًما َو

َّ  اسغ ُهم   بِْدكَ  َاَ�ا ِْك َعَ  اََتغّمْ  َا دٍ  َا َُتْدسَِك  َْ  هِل  اََعَ  ُ�َة 
  .اََاْحِبهِ 

ِعز   اَسغ ُهم  
َ
إلِْتَالمَ  �

ْ
، ا َ َْ ُةْسِغِة

ْ
َ   َااس ِذ

َ
َ  اسّشْكَ  َا� َْ �ِ ُةْشِ

ْ
 اََ ّمرْ  ، َااس

ْعَداءَ 
َ
يِْن، � ِّ ْهِغِك  ا

َ
لَ�َفَرةَ  َا�

ْ
، ا َ َْ �ِ َِ  َااسُةْشِ ْع

َ
  َكَِةتََك  َا�

َ
ْ�نَ  يَْدمِ  نِ  ِّ اسغ ُهم  . ا

َهَداِت اَُتدِْء  ِمنَ  اْحَفْظ ُ�ْتََةَعوَا  َ بَُهاِت َااس َّ ّدَ اِت َااسُةْسِمَراِت َااس َِ اسُة
نَا ْ َُ َهَر ِموَْها َاَما َ�َطَن، اَسغ ُهم  انْ ََ ِفَ ِ َما 

ْ
لَقْدمِ  َعَ  ال

ْ
َكفِِر�ْنَ  ا

ْ
 .  ال

ْرًَجا ، اسغ ُهم  اْحِقْن  َْ َِ ُتدِ َ�ا َاُ اِهوَْاا فَرًَجا َا ْه
َ
َْ ِا اسغ ُهم  اْجَع

ْاَاانِِهْم، اَسغ ُهم   ِ َماَءُهْم،
َ
ُهْم ، َاهِموُْهْم ِف � َُ ْعَرا

َ
وُْهُم اَلَالء،  َااْحَفْظ � َْ  ْْ َِ

ْ
اك

ْخَذ َعِز�ٍْز ُمْقتَِدٍ ، 
َ
اُ ، اسغ ُهم  ُخْذُهْم � ه  ََ �َْن، يَا َجب اُ  يَا  غََةَ  اسُةتََاّبِ

 ِ َِ ال َامَاتِ
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ِعبَاَ  ِموُْهْم يَا َعِز�ُْز،
ْ
َِالَ  َا ال

ْ
ِ ِح ال

َ
اِم َاُزْمَرتِِه ،  َا�  َ يَِ  اس ِِ ُهم  َعغَيَْك نَِطا

اَسغ 
ْاا  َثُ
ْ
ر
َ
ُهْم مَْد َاَةْدا ِف اِلالَِ  ، فََ ُهم  نِ� 

ِ نَا ِ�يِْهْم َعَاارَِ  مُْدَ تَِك ، اَسغ 
َ
اَسغ ُهم  �

اُ  .  ه  ََ َُ   َعغَيِْهْم َتْدَ  َعَذاٍب ، يَا َجب اُ  يَا  َفَساَ  ، فَ
ْ
ِ�يَْها ال

ْ�وَا اَسغ ُهم   ِ ِِ َا َاسَِدا
َ
َ  اْفِفْر ل َْ ُةْؤِمِو

ْ
سُةْؤِموَاِت، َاسِغ

ْ
َ  َاا َْ سُةْسِغِة

ْ
 َاا

وِخَرةِ 
ْ
ْ�يَا اََعَذاِب ا ِّ ّ نَالَِء ا ُُ ُهم  َنفِواَ ِمْن 

سُةْسِغَةاِت . اسغ 
ْ
غَْةواَ  َ � واَ .  َاا ََ 

ْ�ُفَسوَا
َ
َا َبْةِفرْ  سَمْ  َاِِنْ  �

َ
َُمْدَ�ن   َاتَرَْحْواَ  ل

َ
نْياَ  ِفْ  هتِوَا  َ � واَ .اَْخَاسِ ِْينَ ِمنَ  ل ِّ  ا

وِخَرةِ  َاِ�ْ  َحَسوَ ً 
ْ
ةِ   َّب  َ ّ�َك  ُتبَْحانَ . ال ا َ  َعَذاَب  َامِواَ  َحَسوَ ً  ا ِعز 

ْ
ا ال ة  َْ 

ُفْدنَ  َِ َ  َعَ  اََتَالمٌ  يَ َْ ُةرَْتِغ
ْ
َْةدُ  اس

ْ
َ   َّب  هللا َاال َْ َعاسَِة

ْ
  .ال

 
 ااسسالم عغي�م ا ح  اهللا ا�ر�ته
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