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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

หนึ่งบททบทวนกับอายะฮฺ :  
โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงอยากลาววา “รออินา”  แตจงกลาววา 

“อุนซุรนา” 
 

มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ความจําเริญและความศานติจงมี
แดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระ
เจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว โดยไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉัน
ขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค  

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา  ทรงแนะนํามารยาทท่ีดีงามในการ
ปฏิสัมพันธกับผูท่ีมีตําแหนงท่ียิ่งใหญและสถานะอันสูงสง และดํารงซึ่งความ
ประเสริฐกวามนุษยคนอื่นๆน่ันคือ “ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม” สําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาอายะฮฺน้ี 

ۗ َولِۡلَكٰفِرِيَن ﴿
ْ َ َتُقولُواْ َرِٰعَنا َوقُولُواْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِلمٞ 
َ
  )١٠٤: اكقرة (﴾ ١٠٤ َعَذاٌب أ

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงอยากลาววา “รออินา” แตจงกลาววา  “อุน
ซุรนา” และจงฟงสิ่งท่ีไดถูกกลาวไป สําหรับบรรดาผูปฏิเสธน้ัน คือการลงโทษ

อันเจ็บปวด” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 104) 
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ในอายะฮฺขางตนน้ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดกลาวถึง
พฤติกรรมของวงศวานบนีอิสรออีลโดยเฉพาะชาวยิวเผาบนี กุร็อยเซาะฮฺ, บนี
นะฎีรฺ และบนี ก็อยนูกออฺ ซึ่งเปนยิวท่ีอัลกุรอานมักจะกลาวถึงเปนบอยครั้ง 
และเปนชาวยิวท่ีอาศัยอยูในบริเวณเมืองมาดีนะฮฺรวมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาผูศรัทธา ซึ่งพระองคไดเปดเผยใหผู
ศรัทธาไดรับรูถึงเหตุผลและขอเท็จจริงท่ีซอนเรนอยูเบื้องหลังคําพูดและการ
กระทําของพวกเขา ท้ังน้ีก็เพ่ือเปนการตักเตือนผูศรัทธาใหระวังถึงความชั่วราย
และเลหเหลี่ยมเของชาวยิวท่ีมีตอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม และบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย  

ดวยพฤติกรรมท่ีจองหองและกาวราวของชาวยิวท่ีไมตอบรับและ
ศรัทธาในการเปนศาสนทูตของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  พวกเขาจึงพยายามแสวงหาทุกวิถีทางเพ่ือขัดขวางและยับยั้งการ
เผยแผสาสนของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงทําให
การใสรายปายสี การโจมตี การหักหลังและรวมมือกับบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา 
รวมทั้งการแสดงมารยาทท่ีตํ่าทรามตอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม น้ันจึงเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นบอยครั้ง  

ทานสัยยิด กุฏบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “อายะฮฺนี้ไดเริ่มตน
ดวยกับการกลาวกับบรรดาผูศรัทธาโดยตรงวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย” 
ซึ่งอัลลอฮฺทรงเรียกพวกเขาดวยคุณลักษณะเฉพาะท่ีแตกตางไปจาก
ผูอื่น คือคุณลักษณะที่มีความผูกพันกับองคอภิบาลและศาสนทูตของ
พวกเขา คุณลักษณะที่มีความศรัทธาซึมซับเขาสูหัวใจของพวกเขาดวย
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การตอบรับองคอภิบาลและศาสนทูตของพระองค?” (ฟซิลาลิลกุรอาน 
โดยสัยยิด กุฏบ หนา : 1/291 ) 

ทานอับ ดุลลอฮฺ  บิน มัสอูด  เ ราะ ฎิยัลลอ ฮุอันฮุ ได กล าวถึ ง

ความสําคัญของอายะฮฺ ) ْ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱلَّ يُّ
َ
أ )َيٰٓ  ไววา “เม่ือทานไดยินอัลลอ

ฮฺไดตรัสวา “ โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย” ดังนั้นทานจงสดับรับฟงใหดี
เถิด เพราะนั่นอาจเปนคําส่ังใหทําความดี หรือเปนคําส่ังใหละเลิกจาก
การกระทําที่ช่ัวราย” (ตัฟสีร อิบนิ กะษีร หนา : 180)   

และดวยลักษณะแหงการเปนผูศรัทธาน้ีเอง จึงมีคําสั่งใชใหพวกเขา
ปรับมารยาทของตนเองเม่ือจะสนทนากับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม  โดยไมอนุญาตใหสนทนากับทานเหมือนการสนทนากับบุคคล
ผูอื่น ในการน้ียอมไมใชเปนสิ่งท่ีแปลกประหลาดแมแตอยางใด ก็ในสังคม
ปจจุบันการสนทนากับคนใหญ คนโต กับกษัตริย ขาราชการ หรือคนท่ีมี
ตําแหนงสูงๆ เรายังตองระวังและพยายามคัดสรรคําพูดท่ีจะใชกับคนเหลาน้ี 
ท้ังน้ีก็เน่ืองดวยตําแหนงและศักดิศรีท่ีเขามีเหนือกวาเรา 

ชัยคฺมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด หะฟเซาะฮุลลอฮฺ ไดกลาวถึง
ตําแหนงของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “แทจริงแลว
มันเปนส่ิงที่เกินจะบรรยายไดดวยคําพูด มีรายละเอียดที่เกินจะกลาวถึง
ได ณ ที่นี้ ลองถามประวัติศาสตรซิ แลวจะรูวาไมมีผูใดที่จะย่ิงใหญ
เทียบเทาทานนบีมุหัมมัด   เพราะทานนั้นปราศจากความผิดใดๆ อยู
เหนือขอบกพรองตางๆ ตําแหนงของทานนั้นย่ิงใหญเกินที่ขอบกพรอง
จะเอื้อมถึง”  (เอกสารตําแหนงทานนบีมุหัมมัด โดยชัยคฺมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-มุ
นัจญิด หนา : 3 ) 
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ทานไดกลาวอีกวา “ถาหากสมมุติวาทานนบีไมมีบุญคุณใด
นอกจากการท่ีทานเปนส่ือกลางในการนําฮิดายะฮฺ(ทางนํา)จากฟากฟา
มายังโลก และนําอัลกุรอานมายังจักรวาล แคนั้นก็เปนพระคุณและ
ความดีที่จักรวาลนี้ไมอาจปฏิเสธได และเปนบุญคุณที่มนุษยชาติไม
อาจตอบแทนได และเปนส่ิงที่มนุษยไมอาจทดแทนบุญคุณแมเพียง
เส้ียวหนึ่งได” (เอกสารตําแหนงทานนบีมุหัมมัด โดยชัยคฺมุหัมมัด ศอลิหฺ อัล-
มุนัจญิด หนา : 3 ) 

สําหรับผูศรัทธาแลวการระมัดระวังในการใชคําพูด และการคัดสรร
คําพูดท่ีคูควรกับตําแหนงของทานน้ันยอมเปนสิ่งท่ีตองใหความตระหนัก 
เพราะทานนบี น้ันมีเกียรติและศักด์ิศรีเหนือกวาคนอื่นๆอยางไมมีใคร
เทียบเคียงได  ดังท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดตรัสถึงเร่ืองน้ีวา 

ُدَعٓ ﴿ َعلُواْ  ِء َبۡعِضُكم َبۡعٗض  َء ٱلرَُّسولِ َّ َتۡ ۚ َبۡيَنُكۡم َكُدَعٓ : اجور ( ﴾ ا
٦٣(  

ความวา “พวกเจาอยาทําใหการเรียกรองตอทานศาสนทูตในหมูพวกเจา เปน
เชนเดียวกับการเรียกรองในระหวางพวกเจาดวยกัน...” (สูเราะฮฺ อัน-นูร : 63) 

 
 ฉะน้ัน มีความจําเปนยิ่งนักท่ีผูศรัทธาเม่ือจะเรียกขานทานนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ก็ตองเรียกทานดวยกับการเลือกสรร
ถอยคํา เชน “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ” หรือ “โอทานนบีมุหัมมัด” ซึ่งจะเรียกทาน
วา “โอมุหัมมัด” หรือ “มุหัมมัด” เพียงอยางเดียวยอมไมเปนสิ่งท่ีคูควรกับ
ตําแหนงและสถานะท่ีสูงสงและยิ่งใหญของทานอยางแนนอน เชนเดียวกันการ
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สนทนาหรือพูดคุยกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ก็ตอง
เลือกสรรคําพูดท่ีคูควรและเหมาะสมกับทานดวย 

ชาวอาหรับโดยปรกติแลวในขณะท่ีอยูรวมกันหรือคลุกคลีกัน เม่ือมี

ความสนิทสนมกันแลวก็จะกลาวกันวา -َراِعنَا รออินา- หมายถึง “ดูแลฉัน

หนอยนะ อยาท้ิงฉันนะ เห็นใจฉันหนอยนะ”ซึ่ง คําวารออีนา มาจากคําวา มุ
รออะฮฺ หมายถึง “การชวยเหลือ”  

ทานอับดุลลอฮฺ บินอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “คําวา 

 เปนคําพูดที่บรรดาเศาะหาบะฮฺเคยใชกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ”َراِعنَا“

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดวยคําพูดที่วา َرُسْوُل اهللا ياَ    َراِعناَ 
หมายความวา “เห็นใจฉันหนอยนะโอเราะสูลุลลอฮฺดวยการรับฟงในส่ิง
ที่ฉันจะบอกเลาแกทาน” (ตัฟสีร อิบนิ กะษีร หนา : 181) 

แตในทางกลับกันชาวยิว พวกเขามักใชคําพูดน้ีในนัยยะของการดา
ทอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม อัลลอฮฺจึงมีคําสั่งใหแกผู
ศรัทธาวา อยาไดพูดหรือใชคําดังกลาวน้ีเหมือนพวกเขาอีก ถึงแมวาจะเปนคํา
กลาวท่ีบรรดาผูศรัทธาเคยใชกันมากอนแลวก็ตาม แตพระองคใหใชคํากลาว

อื่นท่ีมีความหมายคลายคลึงกันคือคําวา انُظْرنَا  หมายถึง “จงดูแลชวยเหลือ
เรา หรือมองเราหนอย” انُظْرنَا ถือเปนคําใหมท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา 

ไดนําเสนอแกผูศรัทธาเพ่ือไมใหเลียนแบบชาวยิว และเปนคําท่ีแสดงถึงการ
เรียกรองความเมตตา การเห็นใจ ท้ังยังเปนการทําลายวัตถุประสงคอันเลว
ทรามของชาวยิวท่ีแอบแฝงอยูไดอีกดวย ดังท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา
ไดตรัสวา  
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ۗ َولِۡلَكٰفِرِيَن ﴿
ْ َ َتُقولُواْ َرِٰعَنا َوقُولُواْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ

َ
أ َيٰٓ

ِلمٞ 
َ
  )١٠٤: اكقرة (﴾ ١٠٤ َعَذاٌب أ

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงอยากลาววา “รออินา” แตจงกลาววา “อุน
ซุรนา” และจงฟงสิ่งท่ีไดถูกกลาวไป สําหรับบรรดาผูปฏิเสธน้ัน คือการลงโทษ
อันเจบ็ปวด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 104)  

 

ทานอะฏออ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “คําวา “َراِعَنا” เปน

คําพูดที่ชาวอันศอรเคยใชพูดคุยกัน ซึ่งอัลลอฮฺทรงหามใชคํานั้นอีก
(หลังจากนั้น)” (ตัฟสีร อิบนิ กะษีร หนา : 181) 

ดร.อิสมาอีล ลุฏฟ หะฟเซาะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “คําเดียวกันนี้เอง
ที่ชาวยิวก็ไดใช แตพวกเขาจะใชมันในนัยของการดาทอดวยคําพูดที่วา 
“รออีนัน” มาจากคําวา “รูอูนะฮฺ” ซึ่งหมายถึง “ความโงเขลา” เพื่อพลิก
แพลงคําพูดจากคําทั่วไปมาในเชิงที่มีนัยในการประณามหรือดาทอทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยท่ีพวกเขาจะนํามา
กลาวเลนล้ินกันจึงทําใหความหมายของภาษานั้นเปล่ียนไป ดังนั้นเม่ือ
นําคําดังกลาวไปกลาวกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ความหมายของคําก็จะ
เปล่ียนไปเปนคําดาที่มีความหมายวา “ความโงเขลา” ดวยเหตุนี้จึงมี
ความกริ่งเกรงวาจะเปนการดาทอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งเปนพฤติกรรมท่ีนารังเกียจและตํ่าทรามย่ิงนัก อัลลอ
ฮฺจึงหามใชคําดังกลาวและใหเปล่ียนไปใชคําอื่นแทน กระนั้นก็ตามเม่ือ
ชาวยิวรับรู วาบรรดาผูศรัทธาก็ไดใชคํานี้กับทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมเชนเดียวกัน (ในนัยที่ส่ือถึงใหทานเราะสู
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ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  สนใจและพูดคุยกับพวกเขา) 
ชาวยิวก็เลยฉกฉวยโอกาสนี้โดยพวกเขาไดกลาววา “กอนหนานี้เราเคย
ดาทอมุหัมมัดดวยวิธีการที่ลับๆ ซอนๆ แต ณ เวลานี้พวกเราสามารถที่
จะดาทอมุหัมมัดอยางเปดเผยไดแลว” เม่ือเปนเชนนี้เม่ือพวกเขาพบ
เจอกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม พวกเขาก็จะ

กลาววา “ دمَّ حُمَ  ياَ  ناً اعِ رَ   โอ...มุหัมมัดผูโงเขลา” หลังจากนั้นพวกเขาก็พา
กันหัวเราะดวยความชอบใจ  แตเนื่องดวยทานสะอัด บินมุอาซ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เปนเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งที่เขาใจในภาษาของ
ชาวยิว ทานจึงเขาใจวาชาวยิวกําลังดาประณามทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมอยู ทานจึงโกรธและไดกลาวประกาศวา 
“ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ถาหากวาฉันไดยินใครก็ตามในหมูพวกเจา

พูดตอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมวา “ راعنا يا
โดยแนแท ฉันจะตองตัดคอเขาคนนั้นอยางแนนอน” (เม่ือ ”حممد

พวกยิวไดยินเชนนั้น) พวกเขาจึงกลาวโตไปวา “คําพูดนี้ไมใชเปนคําพูด
ที่พวกเจาพูดกันเองหรือ”  อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา จึงประทาน
อายะฮฺนี้ลงมาเพื่อเปนการปดกั้นชองทางที่ชาวยิวจะใชดาทอทานเราะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” (ตัฟซีร อัล-บะยาน สูเราะฮฺ อัล-
บะเกาะเราะฮฺ โดย ดร.อิสมาอีล ลุฏฟ หนา : 1/100) 

ทานสัยยิด กุฏบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “การใชวิธีการนี้ของ
ชาวยิวเปนการใหรายเพื่อตอบสนองความโกรธแคนและความอิจฉา
ริษยาของพวกเขา ดังที่พวกเขาไดปฏิบัติตอทานอยางไรมารยาท
มาแลว ไมวาจะดวยการใชวิธีการที่เลวทราม ไรจริยธรรม สวนการหาม
ที่ถูกนํามากลาวในสถานการณนี้ทําใหเราเขาใจไดวา อัลลอฮฺทรง
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ปกปองทานศาสนทูตของพระองคและทรงปกปองมุสลิมและเปนการ
ปองกันคนที่พระองคทรงรักไว ใหรอดพนจากกลอุบายและเจตนาราย
ของศัตรูเจาเลหทั้งหลายมาตลอด” (ฟซิลาลิลกุรอาน โดยสัยยิด กุฏบ หนา 
: 1/292 ) 

ทานอิบนุญะรีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ทัศนะที่ถูกตอง
สําหรับเรานั้นคืออัลลอฮฺทรงหามบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายกลาวตอ
ทานศาสนทูตของพระองค ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “รออีนา” 
เพราะมันเปนคํากลาวที่อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้วที่จะใหกลาวตอทานศาสน
ทูตของพระองค ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ” (ตัฟสีร อิบนิ กะษีร หนา 
: 1/ 181) 

ทานอิบนุกะษีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดนําเสนอหะดีษบทหน่ึงเพ่ือใชใน
การอธิบายและสรางความเขาใจตออายะฮฺน้ีไววา ทานอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุมา ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

، وصححه األكا ٣٥١٢سنن أ داود رقم (   » َمْن تََشبََّه بَِقْوٍم َفُهَو ِمنُْهمْ « 
  )٦١٤٩يف صحيح اجلامع رقم 

ความวา “บุคคลใดที่เลียนแบบกลุมชนหน่ึงกลุมชนใด เขาก็เหมือนกลุม

ชนนั้นดวย” (สุนัน อบี ดาวูด หมายเลข 3512, อัล-อัลบานียวินิจฉัยวาเศาะฮี
หฺ ใน เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ 6149) 

 
ทานอิบนุ  กะษีร  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  ไดอธิบายเ พ่ิมเติมอีกวา 

“หลักฐานขางตนนี้ไดบงช้ีถึงขอหามที่รุนแรงและเปนการขมขูถึงผลราย
ของการเลียนแบบบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา ทั้งในดานคําพูดของพวกเขา 
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อิริยาบถหรือการกระทําของพวกเขา การแตงกายของพวกเขา การ
เฉลิมฉลองของพวกเขา การปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขา หรืออื่นๆ ที่
ศาสนาไมบัญญัติใหแกเราและไมอนุญาตใหเราปฏิบัติมัน” (ตัฟสีร อิบนิ 
กะษีร : 181) 

ใชแตเทาน้ัน ทานอิบนุ กะษีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดเลาถึงพฤติกรรม
อันตํ่าทรามของชาวยิวในการพลิกคําพูดจากคําท่ีธรรมดามาในเชิงดาทอทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไวอีกวา “ชาวยิวกลุมหนึ่งเม่ือ
จะกลาวทักทายทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งทานอยูกับ

ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา และไดกลาววา  ْاُم َعلَْيُكم  اَلْسَّ
อัสสามุอะลัยกุม ซึ่งคําวา “อัส-สาม” ในภาษาอาหรับนั้นหมายถึงความ
ตาย ฉะนั้นคําๆ นี้หมายถึงวา “ความตายจงประสบแดทาน” พวกเขาใช
คํานี้เพื่อหลอกหูวาพวกเขากลาวสลาม แตในความเปนจริงแลวพวก
เขาไมไดใหสลามแตมีเจตนาที่จะดาทอทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม  ทานหญิงอาอิชะฮฺไดยินดังกลาวก็เลยโตตอบกลับไป

วา ام َوالَْمْوت วะอะลัยกุมุสสาม วัล-เมาตฺ “ก็ใหความ  َوَعلَْيُكُم السَّ

ตายและความหายนะจงประสบแดเจาเชนกัน” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาวแกทานหญิงวาใหโตตอบตอพวกเขาดวยวิธีการ

ที่ดีกวา โดยใหกลาววา  َْوَعلَْيُكم วะอะลัยกุม “และแดเจาดวย”   (ตัฟสีร 

อิบนิ กะษีร หนา :180)  
ท้ังน้ี การท่ีทานบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  สั่งใหโตตอบดวย

วิธีการขางตนน้ี มิใชหมายความวาเปนคําสั่งท่ีหามการประณามในการกระทํา
ของชาวยิวแมแตอยางใด แตวิธีการโตตอบท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ 
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อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดนําเสนอใหแกทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา น้ันก็
เพ่ือเปนการโตตอบท่ีมีความรอบคอบ เพราะเราไมรูวาพวกเขาเจตนาอยางไร 
ซึ่งการตอบวา “วาอะลัยกุม” ถือเปนคําท่ีตอบกลับไปหาพวกเขาในทุกๆ นัย 
ถึงแมวาพวกเขาจะต้ังใจใชคําวา “อัส-สาม” หรือ “อัส-สลาม” ก็ตาม แตถา
ตอบวา “วะอะลัยกุมุสสาม วัล-เมาต” ชาวยิวก็อาจจะใชมันในการเบ่ียงเบียน
เจตนารมณของตนและอาจกลาวอางไดวา “ปาว...ฉันกลาววา “อัสลามุอะลัย
กุม” ตางหาก พวกทานมาดาประณามเราไดอยางไรกัน ?”  ก็จะทําใหเราเปน
ฝายท่ีผิด เพราะคําสองคําน้ีมีความคลายคลึงกันมากจนแยกออกคอนขางยาก 
แตถาในกรณีท่ีคําท่ีพวกเขาใชน้ันมีความชัดเจนวากําลังสื่อถึงอะไร เราก็
สามารถท่ีจะโตตอบพวกเขาไดโดยทันที ซึ่งในอัลกุรอานเองอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ 
วะตะอาลา ก็ไดโตตอบชาวยิวโดยทันทีทันใดเม่ือชาวยิวไดแสดงพฤติกรรม
กาวราวโดยท่ีพวกเขาไดใชคําพูดท่ีเปนการดาทออัลลอฮฺอยางชัดเจนวา 

بَِما َقالُواْۘ ﴿ ۡيِديِهۡم َوُلعُِنواْ 
َ
ُغلَّۡت أ ِ َمۡغلُوَلٌةۚ  َّ ُهوُد َيُد ٱ ﴾ ...    َوَقاَلِت ٱۡلَ

  )٦٤: املائدة (
ความวา “และชาวยิวนั้นไดกลาววา พระหัตถของอัลลอฮฺนั้นถูกลาม
ตรวน มือของพวกเขาตางหากท่ีถูกลามตรวนและพวกเขาไดรับละอฺนัต
(การสาปแชง) เนื่องจากส่ิงที่พวกเขาพูด ...” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ : 64) 

 
ชัยคฺมุหัมมัด บินศอลิหฺ อัล-มุนัจญดิ หะฟเซาะฮุลลอฮฺ ไดกลาวไววา 

“แทจริงส่ิงที่เหลาผูเขลาขลาดและอาชญากรเหลานั้นกระทําลงไป ได
สรางความเดือดรอนแกพวกเราและมุสลิมทุกๆ คนที่หวงแหนตอ
ศาสนา โดยการดูถูกเหยียดหยามทานนบีของเราในขณะที่ทานเปนผู
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ประเสริฐสุดในแผนดินนี้  เปนผูนําของผูคนต้ังแตอดีตจนปจจุบันทุก
ยุคสมัย ขออัลลอฮฺประทานความจําเริญและสันติสุขแกทานดวยเถิด  
และน่ีก็คือการอวดดี ซึ่งไมใชเรื่องแปลกแตประการใดที่จะพบเห็นได
จากพวกเขาเหลานั้น เพราะพวกเขาเปนผูช่ําชองเร่ืองเหลานี้อยูแลว 
ถึงแมวาการกระทําอันนาเกลียดนี้ไดยํ่ายีหัวใจพวกเรา และไดเพิ่ม
ความโกรธแคนและเกลียดตอพวกเขา และเราก็ปรารถนาที่จะไถทาน
เราะสูลุลลอฮฺ    ดวยตัวของพวกเราเอง กระนั้นเราก็ยังพบวามีมูลเหตุ
แหงขาวดีที่จะไดเห็นความพินาศและความลมสลายของแผนดินของ
อาชญากรเหลานั้น ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสวา 

  )٩٥: احلجر (﴾ ٩٥إِنَّا َكَفۡيَنَٰك ٱلُۡمۡسَتۡهزِءِيَن ﴿
ความวา “แทจริงเราไดปกปองเจาจากบรรดาผูเยาะเยยลอเลียน(คือ
พระองคจะทรงลงโทษดวยผลตอบแทนท่ีสาสมกับการกระทําของพวก
เขาเอง)” (สูเราะฮฺ อัล-หิจญรฺ : 95) 

 
ดังน้ัน อัลลอฮฺจะปกปองศาสนทูตของพระองคใหรอดพนจากเหลาผู

ดูถูกเหยียดหยามท่ีชั่วรายเหลาน้ัน และอัลลอฮฺไดตรัสวา 

ۡبَتُ ﴿
َ
  )٣: الكوثر (﴾ ٣إِنَّ َشانَِئَك ُهَو ٱۡل

ความวา “แทจริงผูที่ดูถูกเยาะเยย/เกลียดชังเจา คือผูที่ขาดวิ่น(หมายถึง
ไมมีความดีงาม ไมประสบชัยชนะ ไมมีเกียรติและศักด์ิศรี)”  (สูเราะฮฺ 
อัล-เกาษัร: 3) (จุดยืนของเราตอการเยาะเยยลอเลียนทานนบีมุหัมมัด โดย
ชัยคฺมุหัมมัด บินศอลิหฺ อัล-มุนัจญิด หนา : 2 ) 
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อยางไรก็ตามดวยตําแหนงและสถานะอันสูงสงและมีเกียรติของ
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงทําใหบรรดาอาชญากรผู
เยาะเยยถากถางในปจจุบันเองก็ตองยอมประกาศไววา 

1. Michael Hart ไดกลาวไวในหนังสือของเขา The 100 : A 
Ranking of the Most Influential Persons in History  "100 บุคคลท่ีทรง
อิทธิพลตลอดกาล" (หนา 13) เขาไดจัดใหนบีมุหัมมัดอยูในอันดับแรก  "เพราะ
มุหัมหมัด คือบุคคลเดียวท่ีถูกบันทึกไวในประวัติศาสตรท่ีประสบความสําเร็จ
ท้ังดานทางโลกและดานศาสนา” 

2. George Bernard Shaw ชาวอังกฤษ เจาของงานเขียนชื่อวา 
“มุหัมมัด” ท่ีซึ่งผูมีอํานาจในอังกฤษไดเผามันท้ิง  เขากลาววา "แทจริงโลกน้ีมี
ความตองการนักคิดแบบมุหัมมัดแตวาเปนเพราะความงมงายและคลั่ง
ไคลในชาติพันธุทําใหบรรดานักวิชาการศาสนาในศตวรรษกลางไดปาย
สีมุหัมมัด พวกเขาไดวาดภาพของศาสนทูตมุหัมมัดเปนสีเทา และพวก
เขาหาวามุหัมมัดเปนศัตรูของคริสเตียน แตสําหรับฉันไดพบวาศาสนา
มุหัมมัดมีหลายคําตอบ และฉันก็ไดพบวาทานไมไดเปนศัตรูของคริสต 
แตจําเปนที่ตองเรียกมุหัมมัดวาเปนผูปลดปลอยสูความเปนมนุษย และ
ในความเห็นของฉันหากมุหัมมัดไดปกครองโลกในวันนี้ แนนอนเขาจะ
แกปญหาดวยความสันติสุข ตามที่มนุษยชาติตางเรียกรองเพรียกหา" 

3. Annie Besant กลาววา  “เปนไปไมไดเลยกับผูที่ศึกษา
ชีวประวัติของนบีชาวอาหรับ และรูวิถีชีวิตของเขาอยางละเอียด 
นอกจากเขาจะรูสึกนับถือกับนบีผูนี้วาเขาเปนศาสนาทูตแหงอัลลอฮฺผู
ย่ิงใหญ" 
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4. Schabrak ชาวออสเตรียน กลาววา "แทจริงมนุษยชาติมีความ
ภูมิใจที่มีบุรุษอยางมุหัมมัด เพราะวาเขาสามารถนําบทบัญญัติมาให
เราไดต้ังแตสิบกวาศตวรรษมาแลวในขณะที่ตัวเองอานไมออกเขียน
ไมได และพวกเราชาวยุโรปจะเปนผูที่มีความสุขที่สุดหากเราไดกาวขึ้น
เปนเหมือนกับความสุดยอดของเขา" 

5. นักบูรพาคดีชาวแคนาดา Dr. Zwemer กลาววา "แทจริงมุหัม
หมัดเปนนักปฏิรูปที่มีความสามารถ มีวาทศิลปและความฉะฉาน กลา
หาญ เปนนักคิดผูย่ิงใหญ  และไมเปนการบังควรที่พวกเราจะกลาวหา
พาดพิงทานดวยส่ิงที่คานกับคุณลักษณะเหลานี้ อัลกุรอานที่เขานํามา
และประวัติของทานเปนพยานไดอยางดีถึงส่ิงที่เราอางนี้" 

6. Thomas Carlyle นักปรัชญาชาวอังกฤษ ผูไดรับรางวัลโนเบล
กลาวไวในหนังสือ Heroes “วีรบุรุษ” ของเขาวา “เปนเรื่องนาอายมาก
สําหรับผูคนในยุคปจจุบันที่กลาวหาวาศาสนาของอัลลอฮฺเปนศาสนา
จอมปลอมและนบีมุหัมมัดเปนคนโกหกหลอกหลวง ตลอดชีวิตของเขา
เราพบวาเขามีความหนักแนนทางอุดมการณ มุงม่ันอยางแนวแน ใจ
บุญและเมตตา ยําเกรง เปยมดวยศักด์ิศรี อิสระ เปนบุรุษผูจริงจัง 
ขณะเดียวกันก็เปนผูที่ใชชีวิตงายๆ อบอุน เปนมิตรแกผูที่อยูรวมและ
พบเห็น หนําซ้ําอาจจะเปนคนชางหยอกเยาในบางครั้ง เปนคนที่
ยุติธรรม ต้ังใจจริง ชาญฉลาด ตัดสินใจฉับไว เหมือนวาเปนคนจุด
เทียนที่คอยสองแสงสวางในยามกลางคืนอันมืดมิด เต็มเปยมดวยรัศมี 
เปนผูที่ย่ิงใหญโดยธรรมชาติ ไมเคยผานโรงเรียน ไมมีครู เพราะเขา
ไมไดมีความจําเปนตอส่ิงเหลานั้นเลย” 
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7. Goethe กวีชาวเยอรมัน กลาววา "เราชาวยุโรปตามนัยแหง
ตัวตนของเราทั้งหมด ยังไมมีทางที่จะเขาถึงเหมือนที่มุหัมมัดเขาถึง 
และคงไมมีใครสามารถลํ้าหนาเกินเขาได แทจริงฉันไดคนควาถึง
ตัวอยางอันสูงสงสําหรับมนุษยจากหนาทั้งหลายในประวัติศาสตร และ
ฉันไดพบวาส่ิงนั้นมีอยูในตัวของศาสนทูตมุหัมมัด เชนนี้แหละที่สัจ
ธรรมควรจะตองโดดเดนและสูงส ง  เหมือนที่ มุหัมมัดประสบ
ความสําเร็จในการสยบโลกทั้งผองภายใตถอยคําแหงเตาฮีด(ความเปน
เอกภาพของพระผูเปนเจา)" 

หากเปนเชนดังนั้น มันยอมเปนหนาท่ีของชาวโลกท้ังหมดโดยไมมี
ทางเลือกอื่นอีก สําหรับพวกเขาที่ตองยอมรับถึงความยิ่งใหญของทานนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ในหมูพวกเขาท้ังหมดใหอยูเหนือความ
ยิ่งใหญใดๆ ตองยอมรับถึงความประเสริฐของทานเหนือความประเสริฐใดๆ ให
เกียรติแกทานเหนือกวาสิ่งใดท้ังหมด จําเปนสําหรับชาวโลกท้ังผองท่ีจะตอง
ศรัทธาตอสาสนของทานนบีมุหัมมัด และตองศรัทธาวาทานเปนศาสนทูตคน
สุดทายท่ีพระผูเปนเจาสงมา (จุดยืนของเราตอการเยาะเยยลอเลียนทานนบี
มุหัมมัด หนา : 4-5 ) 
 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสอีกวา  

ا ﴿ يٗر َنِذ َو ا  ٗ َوُمبَّشِ ا  ۡرَسۡلَنَٰك َشِٰهٗد
َ
أ آ  نَّ ۦ  ٨ِإ ِلِ َرُسو َو  ِ َّ ِبٱ ْا  ِمُنو ۡؤ ُ ّلِ

 ً ِصي
َ
ۚ َوتَُسّبُِحوهُ بُۡكَرٗة َوأ   )٩-٨: الفتح (﴾ ٩َوُتَعّزُِروهُ َوتَُوّقُِروهُ

ความวา “แทจริงเราไดสงเจา (มุหัมมัด) มาเพ่ือเปนพยานและผูแจงขาว
ดี(นั่นคือสวนสวรรคสําหรับผูศรัทธา) และผูแจงขาวราย(นั่นคือนรก
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สําหรับผูปฏิเสธศรัทธา) เพื่อใหพวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺ และเราะสูล
ของพระองค และใหพวกเจาทั้งหลายเปนผูที่สนับสนุนชวยเหลือ
ปกปองทาน และเคารพภักดีตอทาน และแซซองสดุดีพระองคทั้งใน
ยามเชาและยามเย็น” (สูเราะฮฺอัล-ฟตหฺ : 8-9) 

 
 อายะฮฺขางตนน้ี ทําใหเราเขาใจและไดรับรูอีกวา อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ 
วะตะอาลา ทรงยืนยันถึงภารกิจของผูศรัทธาทุกคนตอทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เชนเดียวกันในบางอายะฮฺน้ันอัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุ วะตะอาลา กลับขมขูผูศรัทธาถาไมปฏิบัติตามหนาท่ีตามภารกิจในฐานะ
ท่ีเปนมุสลิมแลว น่ันก็ไมใชหมายรวมวาทานนบีมุหัมมัดจะขาดทุนหรือจะ
เสียหาย หรือจะไมมีใครสนับสนุนปกปองทาน ดังท่ีพระองค ไดดํารัสวา 

﴿ َّ ِ وهُ إ ُ  تَنُصُ َّ هُ ٱ  )٤٠: احكوبة (﴾ َفَقۡد نََصَ

ความวา “ถาหากพวกเจาไมชวยเขา(ทานบีมุหัมมัด) ก็แทจริงนั้นอัลลอฮฺ

ไดทรงชวยเขา(ทานบีมุหัมมัด)มาแลว” (สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ : 40) 
 

 นับเปนสิ่งท่ีชัดเจนวาถึงแมวาเราไมชวยเหลือทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  แนแทอัลลอฮฺก็ทรงชวยเหลือทาน แตมันเปน
ภารกิจสําหรับประชาชาติอิสลามทุกคนผูท่ีสํานึกในบุญคุณของทานนบีมุหัม
มัดตางหากท่ีตองชวยเหลือและปกปองทานนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม สําหรับผูศรัทธาแลวเม่ือเห็นทานนบีถูกดูถูก เหยียดหยาม ขมเหง 
ลอเลียน เขาจะน่ิงเฉยไมได คนท่ีเห็นทานนบีมุหัมมัด ตกอยูในสภาพดังกลาว
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ยอมเปนสิ่งท่ีวาญิบสําหรับเขาท่ีตองถวายชีวิต ทรัพยสินเพ่ือปกปองทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม        
 บัดน้ีเราอาจจะไมสามารถท่ีจะนําคนท่ีดูถูกดูหม่ินทานนบีมุหัมมัด
มาขึ้นศาลแลวลงโทษเขาได แตเราสามารถที่จะทําอะไรไดอยางมากมายเพ่ือ
ปกปองเกียรติศักด์ิศรีของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม       

ประการแรก  เราตองรําลึกถึงบุญคุณของทานนบี มุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  โดยการฟนฟูสุนนะฮฺของทาน ฟนฟูคําสั่งสอน
ของทาน โดยการนํามาปฏิบัติในชีวิตของเราอยางสมบูรณและเต็มท่ี เพ่ือ
ประกาศใหชาวโลกไดรับรูวา การเยาะเยยและลอเลียนทานนบีน้ันยอมไม
สัมฤทธ์ิผลอยางแนนอน แตมันกลับทําใหมุสลิมยิ่งมีความเครงครัดในศาสนา 
โอพ่ีนองผูศรัทธาทั้งหลาย อยูไหนเลาพรรคพวกของทานนบี กลุมคนท่ีมีความ
หวงแหนตอทาน และพรอมท่ีจะประกาศกองใหชาวโลกรับรูวาฉันเปนมุสลิม 
ฉันจะไมยินยอมท่ีจะใหใครมาดูถูก เหยียดหยามศักด์ิศรีของทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยเด็ดขาด     

ประการที่สอง เราตองกลับมาศึกษาชีวประวัติของทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ผูเปนท่ีรักของเราอยางเอาจริงเอาจัง กลับมาดู
วาทานนบีดํารงชีวิตอยางไร น้ันแหละคือการแสดงจุดยืนอยางชัดเจนท่ีพึงมีใน
ตัวของเราทุกคน 

ประการที่สาม เราตองสั่งสอนใหผูคนในสังคมรับรูถึงสิทธิของ
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  วามีอะไรบาง โดยการนํา
หนังสือชีวประวัติของทานไปแจกจาย เรียกรองผูคนใหรับรูวาใครคือทานนบี 
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เน่ืองจากคนสวนมากในสังคมเรา ณ ปจจุบัน ไมคอยรูจักทาน แมกระท่ังผูท่ี
เปนมุสลิมเองก็ยังไมคอยรูจักขอมูลท่ีแทจริงของทาน     

ดังกลาวน้ี ก็เปนหนาท่ีของเราท่ีตองศึกษาและบอกเลาใหกับคน
อื่นๆ ใหรูจักและรักทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ใหเขาทํา
หนาท่ีในการปกปองทาน น่ันคือหนาท่ีขั้นตํ่าท่ีเราสามารถจะกระทําได เพ่ือ
เปนการแสดงจุดยืนในการจงรักภักดีตอทาน ขอวิงวอนตออัลลอฮฺไดโปรดให
เราทุกคนเปนบรรดาผูศรัทธาท่ีไดยืนหยัดในหนทางของอัล-อิสลาม กตัญูตอ
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เปนผูท่ีรักทาน หวงแหนทาน
อยางแทจริง และทําหนาท่ีในการสนับสนุน ปกปองศักด์ิศรีของทานตลอดไป 

คําสั่งตอมาอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ทรงบัญชาใหบรรดาผู

ศรัทธาสนองรับคือ “การเชื่อฟง” ดังท่ีอัลลอฮฺไดกลาววา َواْسَمُعوا “และจงฟง

สิ่งท่ีไดถูกกลาวไป” ซึ่งเปนเอกลักษณสําหรับบรรดาผูศรัทธาน้ันเม่ือใดก็ตามท่ี
พวกเขาฟงในสิ่งท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดตรัสสั่ง พวกเขาก็จะ

ปฏิบัติตามโดยทันทีพลันจะกลาววา “َطْعنَا
َ
เราไดยินกันแลว และ“ ”َسِمْعنَا َوأ

เราไดเชื่อฟงกันแลว” ซึ่งตางจากชาวยิวเม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาฟงในสิ่งท่ีอัลลอ

ฮฺไดตรัสสั่ง พวกเขาก็จะกลาววา َسِمْعنَا وََعَصيْنَا “เราไดยินกันแลวและเราก็

ไดฝาฝนกันแลว” ดังท่ีอัลลอฮฺไดดํารัสในเร่ืองน้ีวา  

َن َسِمۡعَنا ﴿ ُلو َيُقو َو ۦ  اِضعِهِ َو مَّ َعن  ۡلَكَِم  ٱ َن  ُفو ّرِ ُيَ ْا  و ُد َها يَن  ِ لَّ ٱ َن  ّمِ
لِۡسنَتِِهۡم  َوَعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َغۡيَ ُمۡسَمعٖ 

َ
ۢا بِأ ِعَنا َلَّ يِنۚ َولَۡو َوَطۡعنٗ َوَرٰ ا ِف ٱّلِ
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َ
َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا أ

َ
ُهۡم َقالُواْ َسِمۡعَنا َوأ ۡقَوَم َوَلِٰكن َلَكَن َخۡيٗ نَّ

َ
ا لَُّهۡم َوأ

ٗ لََّعَنُهُم ٱ َّ قَلِي ِ َ يُۡؤِمُنوَن إ ُ بُِكۡفرِهِۡم فَ   )٤٦: النساء (﴾ ٤٦ َّ
ความวา “จากบางคนในหมูผูเปนยิวนั้น พวกเขาบิดเบือนบรรดาถอยคํา
ใหเหออกจากที่ของมัน และพวกเขากลาววา เราไดยินกันแลวและเราก็
ไดฝาฝนกันแลว และทานจงฟงโดยที่มิใชเปนผูไดยิน และจงสดับฟงเรา 
โดยบิดล้ินของพวกเขาและใสรายในศาสนา และหากวาพวกเขากลาว
วา เราไดยินกันแลว และไดเช่ือฟงกันแลว และทานจงฟง และมองดูเรา
เถิด ก็จะเปนส่ิงดีกวาแกพวกเขา และเที่ยงตรงกวา แตทวาอัลลอฮฺได
ทรงสาปแชงพวกเขาเสียแลว เนื่องดวยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา 
ดังนั้นพวกเขาจึงไมศรัทธากัน นอกจากเพียงเล็กนอยเทานั้น” (สูเราะฮฺ 
อัน-นิสาอ : 46) 

 
 ฉะน้ัน เพียงแคเราเช่ือวาอัลลอฮฺทรงมี เชื่อวาอัลลอฮฺเปนผูทรง
อภิบาล มันยังไมเพียงพอท่ีจะบอกวาเราคือมุสลิม ถาหากเรายังไมศรัทธา ยัง
ไมเชื่อฟงในแงมุมอื่นๆ ของบทบัญญัติท่ีอัลลอฮฺทรงบัญญัติไวในคัมภีรของ
พระองค เพราะความแตกตางระหวางมุสลิมกับคนท่ีไมใชมุสลิมไมใชขึ้นอยูกับ
เร่ืองการเชื่อวามีผูทรงอภิบาล หรือเชื่อวาอัลลอฮฺมี เพราะบรรดาคนปฏิเสธ
ศรัทธาเขาก็มีความเช่ือในเร่ืองน้ี ดังท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัส
ในเร่ืองน้ีวา  

﴿ ِۚ َّ ِ ۡمُد  ۚ ُقِل ٱۡلَ ُ َّ ۡرَض َلَُقوُلنَّ ٱ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ۡن َخلََق ٱلسَّ ۡلَُهم مَّ

َ
َوَلئِن َسأ

َ َيۡعلَُموَن  بَۡل  ۡكَثُُهۡم 
َ
  )٢٥: لقمان (﴾ ٢٥أ
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ความวา “และถาเจาถามพวกเขา ใครเปนผูสรางช้ันฟาทั้งหลายและ
แผนดิน แนนอนพวกเขาจะกลาววา อัลลอฮฺ จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) 
บรรดาการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ แตทวาสวนมากของพวกเขาไมรู”    
(สูเราะฮฺลุกมาน : 25) 

  
ٰ يُۡؤَفُكوَن ﴿ نَّ

َ
ۖ َفأ ُ َّ ۡن َخلََقُهۡم َلَُقوُلنَّ ٱ ۡلَُهم مَّ

َ
: الزخرف ( ﴾ ٨٧َوَلئِن َسأ

٨٧(  
ความวา “และถาพวกเจาถามพวกเขาวา ใครเปนผูสรางพวกเขา 
แนนอนพวกเขาจะกลาววาอัลลอฮฺ แลวทําไมเลาพวกเขาจึงหันเห
ออกไปทางอื่น” (สูเราะฮฺ อัซ-ซุครุฟ : 87)  

 
เชนเดียวกันความแตกตางระหวางมุสลิมกับผูท่ีไมใชมุสลิมไมใช

เกี่ยวกับเร่ืองมารยาท หรือเร่ืองความสะอาด เพราะมีคนท่ีไมใชมุสลิมจํานวน
ไมนอยท่ีมีมารยาทและมีความสะอาดมากกวาคนท่ีเปนมุสลิมดวยซ้ําไป แต
ขอแตกตางท่ีชัดเจนนั้นคือในชี วิตของมุสลิมน้ันไมมีใครท่ีมีอํานาจอัน
กวางขวาง ท่ีมีความสามารถ ท่ีมีอิทธิพลมากกวาอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอา
ลา สําหรับมุสลิมแลวอํานาจของอัลลอฮฺยอมเหนือกวาอํานาจของบิดามารดา 
ผูนําประเทศ เม่ือพระองคทรงบัญชาแลว เม่ือพระองคทรงสั่งสอนแลว ทรง
ชี้แนะแลวยอมมีอิทธิพล มีอํานาจในชีวิตของมุสลิมมากกวาคนอื่น มุสลิมจะ
เชื่อฟง นอมรับและปฏิบัติตามอยางไมลังเลใจและไมรูสึกความแคลงใจใดๆ 
ท้ังสิ้น 



22 
 

 ทานอิบนุญะรีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา  واسمعوا ในท่ีน้ี

หมายถึง “จงเช่ือฟงในส่ิงที่ถูกกลาวใหแกพวกเจา และส่ิงที่ถูกอานใหแก
พวกเจาที่มาจากคัมภีรอัลกุรอานของพระผูอภิบาลของพวกเจา และ
พวกเจาจงจําและเขาใจมัน” (ตัฟสีร อัฏ-เฏาะบะรีย หนา 2/469) 

และในชวงทายของอายะฮฺน้ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดเตือน
สําทับบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาดวยการลงโทษอันเจ็บปวด เน่ืองดวยพฤติกรรม
อันเลวทราม ไรมารยาท และการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา ซึ่งอัลลอฮฺไดกลาว
วา  

مٌ ﴿ ِ
َ
  )١٠٤: اكقرة ( ﴾َولِلاَكفِِريَن َعَذاٌب أ

ความวา “และสําหรับบรรดาผูปฏิเสธ(ศรัทธาตออัลลอฮฺ และเราะสูล

ของพระองค) พวกเขาจะไดการลงโทษอันเจ็บปวด” ขอใหอัลลอฮฺทรง
ปกปองเราจากสิ่งน้ีดวยเถิด อามีน 
 
สารัตถะสําคัญที่ไดรับจากบทเรียน  
 เน่ืองดวยตําแหนงของทานนบีมุหัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัมท่ีสูงสง สําหรับผูศรัทธาแลวเม่ือจะพูดหรือกลาวถึงทานก็ควรท่ีจะมี
ความระมัดระวังในการใชคําพูด การคัดสรรคําพูดท่ีคูควรกับตําแหนงของทาน
ยอมเปนสิ่งท่ีตองไดรับการเอาใจใสใหมากท่ีสุด 
 แมวาบรรดาชาวยิวและศัตรูอิสลามมักจะมีการใสราย ดาทอ หรือ

เกลียดชังตอทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ซึ่งมีมาต้ังแตใน
สมัยอดีตแตเน่ืองดวยความสูงสงของทาน ก็ทําใหบรรดาอาชญากรผูเยาะเยย
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ถากถางในปจจุบันก็ตองยอมประกาศยอมรับในความสูงสงในทุกๆ ดานท่ีมีอยู
ในตัวทาน 
 เปนหนาท่ีสําหรับผูศรัทธาเม่ือทานนบีถูกดาทอ ใสราย หรือลอเลียน

ท่ีพวกเขาตองยอมเสียสละชีวิตและทรัพยสินเพ่ือปกปองเกียรติและศักด์ิศรี
ของทาน 
 การเปนศัตรูระหวางชาวยิวกับมุสลิมจะมีตราบจนถึงวันกิยามะฮฺ 

ฉะน้ันยอมเปนภารกิจสําหรับผูศรัทธาท่ีตองตระเตรียมตัวเองใหพรอมในทุก
สถานการณ เพ่ือนําชัยชนะกลับมาสูอิสลาม 
 ไมเปนท่ีอนุญาตสําหรับผูศรัทธาท่ีจะเลียนแบบบรรดาผูปฏิเสธ

ศรัทธา ท้ังในดานคําพูดของพวกเขา อิริยาบถหรือการกระทําของพวกเขา การ
แตงกายของพวกเขา การเฉลิมฉลองของพวกเขา การปฏิบัติศาสนกิจของพวก
เขา หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีศาสนาไมบัญญัติใหแกเราและไมอนุญาตใหเราปฏิบัติ 
 ความแตกตางระหวางผูศรัทธากับผูท่ีปฏิเสธศรัทธาน่ันมันไมใชเปน

ความแตกตางในเร่ืองของการเชื่อวาพระเจาน้ันมีจริง แตมันเปนความแตกตาง
ในการเช่ือฟงและการตอบสนองในคําสั่งสอนหรือบทบัญญัติของอัลลอฮฺ
ตางหาก 
 
คําถามหลังบทเรียน 
 ทุกๆ คร้ังเม่ือมีการเรียกรองวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย” เราไดมีการ

ตอบสนองคําเรียกรองน้ีอยางไรบาง? 
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 ณ วันท่ีทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ถูกดูถูก 
เหยียดหยาม และลอเลียน เราไดมีบทบาทในการปกปองคุมครองเกียรติและ
ศักด์ิศรีของทานอยางไรบาง? 
 เราจะแสดงความรัก ความกตัญูตอทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม  ดวยวิธีการใดบาง? 
 เราไดตระเตรียมตัวเองในการเผชิญหนากับศัตรูอิสลามอยางไร

บาง?  
 ชีวิตของเรา ณ วันน้ีไดเลียนแบบอารยธรรมของชาวตะวันตกมาก

นอยเพียงใดแลว และเราจะมีวิธีการปองกันในการเผชิญหนากับอารยธรรม
ตะวันตกไดอยางไรบาง? 
 ณ วันน้ีเราไดตอบสนองคําบัญชาหรือคําสั่งใชตางๆ ของอัลลอฮฺ สุบ

หานะฮุ วะตะอาลา อยางสมบูรณแลวหรือยัง ? 
 

อัลลอฮฺเทาน้ันท่ีทรงรูดียิ่ง -واهللا أعلم 
 وصىل اهللا بل نبينا حممد وبل آ وصحبه وسلم واحلمدهللا رب العاملني

 
 


