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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

บุคลิกและคุณลักษณะของผูนําที่ดี
ศึกษาจากชีวประวัติอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ
นับวัน บทบาทและความสําคัญของผูนํายิ่งเปนที่จับตาของประชาชนมากขึ้น พวกเขาเริ่ม
สัมผัสความแตกตางระหวางชุมชนอันสืบเนื่องมาจากความแตกตางของคุณสมบัติและบุคลิกของ
ผูนํา เริ่มมีการพูดถึงความเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบความเดนความดอยระหวางชุมชนหนึ่ง
กับชุมชนขางเคียงที่ลงเอยดวยการวิพากษผูนําที่พวกเขาเปนคนเลือกมาดวยมือของตัวเอง ไมวา
จะเปนนายก อบต. นายก อบจ. กํานัน ผูใหญบาน ไมละเวนแมกระทั่งอิหมามมัสยิด สงผลใหคน
เป นผู นําเริ่ มหาทางฟตตั วเองและคณะบริหารในรูปแบบตางๆ เช น การออกศึกษาดู งานนอก
สถานที่หรือเชิญนักวิชาการผูเชี่ยวชาญมาบรรยายใหขอเสนอแนะเพื่อใหชุมชนของพวกเขามี
มาตรฐานการพัฒนาในดานตางๆ นําหนาหรือไมดอยกวาชุมชนอื่นๆ
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่ประสบความสําเร็จใน
ดานการบริหารปกครองเปนอยางสูง ทานไดผันตัวเองจากลูกสามัญชนจนๆ แหงเมืองมักกะฮฺมา
เปนผูบริหารรัฐอิสลามอันกวางใหญที่ครอบคลุมดินแดนของสิบแปดประเทศในตะวันออกกลาง
ปจจุบัน คือ เยเมน ซาอุดีอาระเบีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส บาหเรน โอมาน กาตาร จอรแดน
ซีเรีย เลบานอน ปาเลสไตน อิสราเอล อียิปต ลิเบีย อิรัก อิหราน และบางสวนของเอเชียกลาง คือ
อารเมเนีย และอาเซอรไบจัน ในระหวางป ฮ.ศ. ๑๓-๒๓ หรือ ป ค.ศ. ๖๓๔ – ๖๔๔ ซึ่งในชวง
เวลาสิบปที่เปนผูนํา ทานไดสถาปนาความเปนธรรมในหมูประชากรที่หลากหลายเชื้อชาติ ภาษา
เผาพันธุและศาสนา มีทั้งเชื้อสายอาหรับ เปอรเซีย เบอรเบอร อียิปต ซีเรีย ยิว อารเมเนีย เคิรด
และเตอรก มีทั้งที่นับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนายูดาย และศาสนาโซโรแอสเตอร
ประชาชนภายใตการปกครองของทานสามารถใชชีวิตอยางปกติสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีสิทธิเสรีภาพทางศาสนาและวัฒนธรรม พวกเขาไดรับการดูแลเอาใจใสอยางทั่วถึง
สภาพบานเมืองในดานตางๆ ไดรับการพัฒนาอยางสรางสรรคในเวลาอันรวดเร็ว จนทําใหชาวโลก
ตางสนใจคนควาแนวทางรัฐศาสตรของทานตลอดมา ทานเปนผูนําที่ดีและสมบูรณ เปนผูนําที่มี
ความรับผิดชอบ มีความเมตตาปรานี เขาถึงประชาชน มีความกลาหาญ มีวิสัยทัศนที่กวางไกล รับ
ฟงเหตุผล มีความมั่นคงในความคิด เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง ตลอดจนมีความเปนอยู
อยางประหยัดและพอเพียง มีความเสียสละเพื่อสวนรวม มีคณะผูรวมบริหารและมีที่ปรึกษาที่ดี
ในฐานะที่ทานคือผูนําคนหนึ่งที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สั่งให
ติดตามและยึดเปนแบบอยาง จึงสมควรที่ผูนําระดับตางๆ จะตองศึกษาคุณสมบัติและบุคลิกภาพ
ของทานอยางลึกซึ้งเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาตัวเองกอนที่จะพัฒนาผูอื่น เพราะการเปลี่ยนแปลง
ตองเริ่มจากผูที่คิดจะใหผูอื่นเปลี่ยนแปลง หากตัวผูนําเองยังไมคิดเปลี่ยนแปลงก็ยากที่จะใหผูอื่น
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เกิดการเปลี่ยนแปลง การพูดถึงการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงก็เปนเพียงการขายฝนที่อาจทําให
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนผูสนับสนุนตองเสื่อมคลอนและมลายหายไปในที่สุด
ต อ ไปนี้ คื อ บางบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ สมบั ติ ข องเคาะลี ฟ ะฮฺ อุ มั ร อิ บ นฺ อั ล -ค็ อ ฏฏ็ อ บ
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ที่ผูเปนผูนําสมควรใชพิจารณาและทบทวนตัวเองเพื่อใหการบริหารงานของเขา
บรรลุความสําเร็จมากที่สุด
1. มีความยุติธรรม
ความเปนธรรมนับเปนความคาดหวังตนๆ ที่ประชาชนใตการปกครองคาดหวังอยากไดรับ
จากตัวผูนํา หากพวกเขาไมไวใจในสิ่งนี้จากตัวผูนํา พวกเขาก็คงไมคัดเลือกลงคะแนนเสียงใหกับ
เขา ความเปนธรรมจึงจะตองมากอนสิ่งพัฒนาใดๆ ไมตองคอยเวลาหรือโอกาส มันเปนสิ่งที่พูดงาย
แตทํายากหากขาดความจริงใจกับประชาชน
เคาะลีฟะฮฺ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่มีใจเปนธรรมเปนอยางยิ่ง ทานไมเคย
ลําเอียงหรือมีอคติตอผูใดในการปฏิบัติตามกฎหมาย แมวาจะเปนคนในครอบครัวของทานก็ตาม
ทา นกล า วเสมอว า ท า นคื อ สามัญ ชนคนหนึ่ ง ซึ่ ง มี ห น า ที่ ต อ งปฏิบั ติต ามกฎหมายเช น เดี ย วกั บ
ประชาชนทั่วไป
อัล-เฏาะบารียฺ กลาววา
ทา นอุมั รฺนั้ น ทุ ก ครั้ง ที่ทา นขึ้ นปราศรัย บนมิม บัรกลาวหา มประชาชนในสิ่ ง ใด ทา นจะ
ประชุมคนในครอบครัวแลวกลาววา ฉันไดหามประชาชนไมใหทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ ซึ่งพวกเขาตางพากัน
จองมองสังเกตดูพวกเจาเหมือนกับการจองมองของนกตอกอนเนื้อ และฉันขอสาบานกับอัลลอฮฺวา
หากมีใครในหมูพวกเจาไปกระทําในสิ่งตองหาม ฉันจะลงโทษเขาหนักถึงสองเทาอยางแนนอน"
(al-Tabariy, 1988: 2/568)
ทั้งนี้ การที่ทานเคยเฆี่ยนบุตรของทานเองอยางหนัก เพราะมีความผิดฐานลักลอบดื่มสุรา
ก็ดี การที่ทานเคยเรียกอัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศ ขาหลวงอียิปตพรอมกับบุตรชายใหเขามายังมะดีนะฮฺ
เปนการดวนเพื่อรับการลงโทษบุตรชายเพราะไปมีเรื่องกับประชาชนอียิปตโดยมิชอบก็ดี การที่ทาน
เคยจับสะอฺดฺ อิบนฺ อบีวักก็อศ ขาหลวงประจําแควนกูฟะฮฺผูเปนบุรุษหมายเลขหนึ่งของแควนไป
ตระเวนตามมัสยิดตางๆ ทั่วเมืองกูฟะฮฺเพื่อใหประชาชนเปนพยานยืนยันความบริสุทธิ์ตอนที่สง
เจาหนาที่ไปตรวจคนบานเพื่อหาหลักฐานทุจริตตามขอกลาวหาบางอยางก็ดี (Ibn Sa'ad, 1968:
5/62) การที่ทานเคยใชไมเรียวตีอบู สุฟยาน เพื่อนสนิทและคนกวางขวางแหงนครมักกะฮฺเพราะมี
ความผิดฐานสับเปลี่ยนหลักเขตที่ดินที่นครมักกะฮฺก็ดี (al-Muttaqiy al-Hindiy, ‘Aliy ibn
Hishamuddiyn, 1989: 12/666: 36016) หรือการที่ทานเปดโอกาสใหประชาชนสามารถฟองรอง
ขาหลวงอยางอิสระตอหนาทานเองในชวงพิธีฮัจญก็ดี สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่แสดงถึงความมี
ใจเปนธรรมของทานอยางชัดเจน
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2. มีความรับผิดชอบ
การงานทุกสิ่งจะเกิดความสําเร็จไดก็ตอเมื่อผูปฏิบัติมีความรับผิดชอบในสิ่งนั้น ชาวสวน
ยางจะตองรับผิดชอบสวนยางของเขา คนเลี้ยงสัตวจะตองรับผิดชอบสัตวเลี้ยงของเขา เจาของ
รานคาจะตองรับผิดชอบรานของเขา หากบุคคลเหลานี้หมดความรับผิดชอบหรือรับบางไมรับบาง
เมื่ อ ใด การงานของเขาก็ จ ะหมดประสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ความเสี ย หายแล ว ล ม ละลายไปในที่ สุ ด
เชนเดียวกับผูที่อาสาทําหนาที่เปนผูนําคนอื่น เขาจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชนของเขา มี
ความจริงใจอยากใหพวกเขาทุกคนไดดีเหมือนบุตรหลานของตัวเองทั้งหมด
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่มีความรับผิดชอบเปนอยางสูง เพราะทาน
คิดเสมอวาทานจะตองถูกอัลลอฮฺสอบสวนในวันกิยามัต ซึ่งดวยความที่เปนผูมีใจเปยมดวยความ
รับผิดชอบนี่เอง ทําใหทานตองอดนอนในยามค่ําคืนเพื่อทําหนาที่บริการรับใชประชาชน ตองทํา
หน า ที่ ด ว ยตั ว เองก อ นที่ จ ะสั่ ง ให เ จ า หน า ที่ ช ว ยทํ า ต อ งริ น น้ํ า ตาเสมอเมื่ อ ไตร ต รองถึ ง ความ
รับผิดชอบที่มี ตอประชาชน ตลอดจนแมแตในการเดิน ทานก็เดินอยางรวดเร็ว เพราะเห็นว า
สามารถปฏิบัติงานไดเร็วกวา
อัล-มัสอูดียฺ (al-Mas‘udiy) กลาวถึงความรับผิดชอบของเคาะลีฟะฮุอุมัรฺวา
เมื่อใดที่มีขอกลาวหาตอตัวทานหรือตอคณะทีมงานผูบริหารของทาน ทานจะแสดงความ
รับผิดชอบดวยการพิสูจนขอกลาวหาอยางไมรีรอ ดังกรณีเมื่อสะอีดอิบนฺ อามิร ขาหลวงประจํา
แควนหิมซฺถูกประชาชนกลาวหาวาเพิกเฉยตอหนาที่ ในตอนรุงสางทานยอมเสียสละความสุขใน
การหลับนอนดวยการลุกขึ้นมาปลุกชาวเมืองในความมืดใหลุกขึ้นมาละหมาดศุบฮฺจนกระทั่ง
นําไปสูการฆาตกรรมตอตัวทาน (al-Mas‘udiy, 1983: 2/314; 329)
อิบนุอะซีรฺ ไดบันทึกคําพูดของคนใชของอุษมาน อิบนฺ อัฟฟานคนหนึ่งวา
ในขณะที่ฉันกําลังทําธุระกับอุษมานในเรื่องทรัพยสินของทานที่บริเวณอัล-อาลียะฮฺในวัน
หนึ่งที่รอนจัดและดินแตกระแหง จูๆ ทานอุษมานก็เห็นชายคนหนึ่งกําลังจูงลูกอูฐสองตัว แลวเขา
คนนั้นก็เขามาใกล ทานกลาววา "ดูซิเขาเปนใครกัน?" ฉันจึงเพงดู และบอกวา "ฉันเห็นชายคนหนึ่ง
คลุมศีรษะดวยเสื้อนอกและจูงลูกอูฐสองตัว" แลวเขาคนนั้นก็ยิ่งเขามาใกล ทานบอกวา "จงดูซิ" ฉัน
ก็เลยเพงดู ปรากฏวาเขาคืออุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ ฉันเลยกลาววา "นี่คืออะมีรุลมุมินีน" อุษมาน
จึงลุกขึ้นและชะโงกศีรษะออกนอกประตู ปรากฏวาลมรอนไดพัดผาน ทานจึงหลบศีรษะจนเสมอ
กับประตู และกลาววา "อะไรเปนเหตุใหทานตองออกมาในเวลานี้ ? ทานตอบวา "ลูกอูฐจากกอง
คลังสองตัวนี้มันแตกฝูง อูฐตัวอื่นๆ มันไปกันหมดแลว ฉันจึงตองนํามันทั้งสองไปยังโรงเลี้ยงสัตว
เพราะเดี๋ยวมันจะหลงแลวอัลลอฮฺก็จะสอบสวนฉัน" อุษมานเลยพูดวา " โอ ทานอะมีรุลมุมินีน เขา
มาดื่มน้ําในที่รมกอนซิ เดี๋ยวเราจะจัดการใหเอง" ทานตอบวา "ไมตองหรอก ทานกลับเขาในรมของ
ทานเถอะ" ฉันเลยกลาวขึ้นวา "เรามีคนทําแทนทานนะ" ทานตอบวา "ไมตองหรอก ทานกลับเขาใน
รมของทานเถอะ" แลวทานก็เดินผานไป อุษมานจึงกลาววา "ผูใดอยากจะเห็นตัวอยางของคน
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เขมแข็งและมีความรับผิดชอบสูง ก็จงดูคนนี้แหละ" แลวอุษมานก็กลับมานั่งกับเราตามเดิม" (Ibn
Athir, n.d.: 2/327)
นี่คือบางตัวอยางที่สะทอนถึงความรับผิดชอบของทานในตําแหนงหนาที่เคาะลีฟะฮฺของรัฐ
อิสลาม และหากเรื่องเล็กๆ เชนนี้ ทานไมเคยมองขามแลว สิ่งที่เปนเรื่องสําคัญและใหญกวา ทาน
ก็ยอมตองใหความสําคัญมากกวา เชนกัน
ทานอุมัรฺกลาววา
งานที่ประเสริฐที่สุดคือการไดปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮฺใชและการหันหลังใหกับสิ่งที่อัลลอฮฺหาม
(al-Ghazaliy, n.d.: 4/364)
ทานเคยยกสองมือกลาวรําพันตออัลลอฮฺ พระผูเปนเจาวา
โอ ขาแตอัลลอฮฺ บัดนี้ อายุฉันไดรวงโรยแลว พลังฉันไดออนแอแลว ประชาชนฉันก็มีมาก
กระจัดกระจายแลว ฉันจึงขอใหพระองคทรงทําใหฉันตายในสภาพที่ไมละเลยตอหนาที่หรือปฏิบัติ
หนาที่จนเกินขอบเขตดวยเถิด (al-Dhahabiy,n.d.: 1/413)
3. มีความเมตตาปรานี
ผูนําจะตองมีความเมตตาตอประชาชน มองพวกเขาเฉกเชนบุตรหลาน ไมเคยคิดอคติหรือ
ปองรายตอพวกเขาแมวาจะเปนผูไมเห็นดวยกับเขา เพราะประชาชนทุกคนไมวาจะเปนผูสนับสนุน
หรือผูคัดคานตางก็เปนประชาชนของเขา หากผูนําขาดความเมตตา ประชาชนจะไมมีความสุข
ชุมชนจะมีปญหา เพราะความเดือนรอนของพวกเขาไมเคยเปนที่รูสึกและเหลียวแลของผูนํา
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ทานเปนผูนําที่มีใจเมตตาตอประชาชนเปนอยางยิ่ง
ทานไมยอมที่จะใหประชาชนเดือดเนื้อรอนใจตราบใดที่ไมอยูในภาวะคับขัน ทานมักจะรองไห
เสมอเมื่อพบเจอประชาชนกําลังเดือดรอนพรอมกับพยายามชวยเหลือโดยเร็วที่สุด
เมื่อครั้งที่มุอาวิยะฮฺ อิบนฺ อบีสุฟยานพยายามโนมนาวขอใหทานอุมัรฺอนุญาตใหนักรบ
มุสลิมเดินทัพไปพิชิตเกาะไซปรัสซึ่งจะตองลงเรือไปทางทะเลเทานั้น ดวยความที่ชาวอาหรับไมมี
ความเคยชินกับการเดินทางทางทะเล และดวยใจที่เปยมดวยความเมตตาตอประชาชน ทานจึงได
มีจดหมายไปยังอัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศเพื่อใหเขาบรรยายสภาพของการเดินทะเล ซึ่งอัมรฺก็ไดตอบวา
ผูคนที่นั่งเรือนั้นเหมือนกับหนอนที่เกาะบนกอนไม จิตใจจะหวาดเสียวอยูตลอดเวลา พลาดนิด
เดียวก็ตกลงไปในทะเลทันที ทานจึงมีหนังสือสงไปยังมุอาวิยะฮฺวา "ขอสาบานกับอัลลอฮฺ ฉันจะไม
นําเอามุสลิมคนใดไปลงทะเลตลอดไป” (al-Dhahabiy,n.d.: 1/423)
อิบนุ กะษีร ไดบันทึกใน al-Bidayah wa al-Nihayah ถึงเหตุการณที่สะทอนถึงความ
เมตตาของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺตอประชาชนเปนอยางดี นั่นคือ เหตุการณที่ทานไปพบกับผูหญิงที่กําลัง
เจ็บทองคลอด แลวทานก็รีบกลับมาชวนอุมมุ กัลษูม ผูเปนภรรยาใหไปชวยทําคลอดพรอมกับ
แบกแปงและเนยไปให กระทั่งหญิงคนนั้นสามารถคลอดลูกไดอยางปลอดภัย ทั้งนี้ อิบนุกะษีรได
รายงานจากคําบอกเลาของอัสลัมซึ่งเปนผูติดตามเคาะลีฟะฮฺในเหตุการณนี้วา
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ในคืนหนึ่ง ฉันไดออกลาดตระเวนไปยังนอกเมืองมะดีนะฮฺพรอมกับทานอุมัรฺ เราไดพบ
กระโจมแหงหนึ่ง เราจึงมุงตรงเขาไป ซึ่งปรากฏมีผูหญิงคนหนึ่งกําลังเจ็บทองคลอดและรองไห
ทานอุมัรฺจึงถามความเปนอยูของนาง ซึ่งนางตอบวา "ฉันเปนหญิงชาวอาหรับและไมมีทรัพยสินใด
ๆ" ทานอุมัรฺจึงรองไหแลวรีบหวนกลับมาที่บานทันทีโดยทานกลาวกับอุมมุ กัลษูม บินติ อะลียฺ อิบนฺ
อบี ฏอลิบ ผูเปนภรรยาวา "เธออยากจะไดผลบุญที่อัลลอฮฺสงมาใหเธอจนถึงที่หรือเปลา?" แลว
ทานก็เลาเรื่องราวนั้น นางกลาววา "อยากไดซิ" แลวทานก็เอาแปงและเนยขึ้นแบกไวบนหลัง สวน
อุมมุกัลษูมนั้นหิ้วอุปกรณทําคลอด แลวก็มายังสถานที่เกิดเหตุ อุมมุกัลษูมตรงเขาหาผูหญิงคนนั้น
สวนทานอุมัรฺนั่งอยูกับผูเปนสามีโดยที่เขาไมรูจักทาน และแลวหญิงคนนั้นก็คลอดลูกเปนเด็กชาย
อุมมุกัลษูมจึงกลาววา "โอ ทานอะมีรุลมุมินีน จงแจงขาวดีแกสหายทานวาเขาไดบุตรชาย" เมื่อ
ชายคนนั้นไดยินก็ตกใจมากและขอโทษทาน ทานอุมัรฺกลาววา "ทานปลอดภัยแลว” จากนั้นทานก็
นําคาใชจายและสิ่งของที่จําเปนมาใหแกเขา แลวทานก็ออกไป (Ibn Khathir, 1988: 7/140)
เชนเดียวกันกับเหตุการณการเขาไปชวยปรุงอาหารใหกับประชาชนที่กําลังขาดแคลน
อาหารและอยูใ นความหนาวเหน็ บ ของเวลากลางคืน ซึ่ง อิ บนุก ะษีรได บัน ทึ ก จากคํ า บอกเล า
ของอัสลัมผูติดตามทานเชนกันวา
ในคืนหนึ่ง ฉันไดออกลาดตระเวนกับทานอุมัรฺไปยังแถบเขตวากิมกระทั่งเรามาถึงที่บริเวณ
ศิร็อรฺ ก็ไดเห็นคบไฟดวงหนึ่ง ทานกลาววา "นี่อัสลัม ตรงโนนคงมีเจาของอูฐที่อยูระหวางการ
เดินทางซึ่งความมืดมิดของค่ําคืนไดกักขังพวกเขาไว มาซิ เราไปหาพวกเขา" แลวเราก็เขาไปหา ซึ่ง
ปรากฏวามีผูหญิงคนหนึ่งกําลังอยูกับลูกเล็กๆ และมีหมอตั้งอยูบนไฟโดยที่ลูกๆ ของเธอตางรองไห
โอดครวญ ทานอุมัรฺจึงกลาววา "อัสสะลามุ อะลัยกุม โอ ชาวแสงไฟ" นางตอบวา " วะอะลัยกัสสะ
ลาม" ทานกลาววา "ฉันขอเขาใกลไดไหม" นางตอบวา "เชิญเขามาใกล หรือไมก็ออกไป" แลวทานก็
เขาไปใกล แลวถามวา "ทําไมพวกทานเปนเชนนี้" นางตอบวา " ความมืดมิดและความหนาวเย็นได
กักขังพวกเราไว" ทานถามวา "แลวทําไมพวกเด็ก ๆ นี้จึงรองหมรองไหเลา?" นางตอบวา "เพราะ
ความหิว" ทานถามวา "แลวมีอะไรตมอยูบนไฟ" นางตอบวา "กอนหิน ฉันหลอกพวกเขาเพื่อใหพวก
เขาจะไดเคลิ้มหลับไป อัลลอฮฺเทานั้นที่เปนผูตัดสินระหวางเรากับอุมัรฺ"
ทานอุมัรฺเลยรองไหแลวรีบกลับและมุงตรงไปยังคลังแปง แลวเอาแปงหนึ่งถุงใหญและเนย
หนึ่งถุงออกมา แลวกลาววา "นี่อัสลัม จงยกมันขึ้นบนหลังของฉันซิ" ฉันกลาววา "ใหฉันแบกแทน
ทานเถอะ" ทานกลาววา "เจาจะแบกบาปแทนขาในวันกิยามะฮฺกระนั้นหรือ?" แลวทานก็แบกมันขึ้น
บนหลังทานเองแลวมุงตรงไปยังผูหญิงดังกลาว และเมื่อมาถึง ทานก็ยกมันลง แลวจัดการเอาแปง
เทลงไปในหมอแลวเอาเนยใสตามไป จากนั้นทานก็เปาไฟจนเกิดควันฟุงกระจายลอยแทรกตาม
เคราของทานอยูสักครูหนึ่ง แลวทานก็ยกมันออกจากไฟ พรอมกับกลาววา "เอาจานมาใหฉันหนึ่ง
ใบซิ" แลวนางก็เอามาให ทานจึงตักแลวก็ยกมาตั้งขางหนาพวกเด็กเหลานั้น พรอมกับกลาววา "กิน
ซิ" พวกเขาเลยกินจนอิ่ม สวนผูหญิงคนนั้นก็พร่ําแตขอดุอาอใหทานโดยที่นางไมรูจักทาน ทานอยูที่
นั่นจนกระทั่งพวกเด็ก ๆ ตางหลับไป จากนั้นทานก็นําคาใชจายและสิ่งของที่จําเปนมาใหแกพวก
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เขา ทานไดหันมาพูดกับฉันวา "โอ อัสลัม ความหิวเปนเหตุใหพวกเขาตองนอนไมหลับและรองหม
รองไห” (Ibn Khathir, 1988: 7/141)
4. เขาถึงประชาชน
ผูนําจะตองเขาถึงประชาชน ยิ่งเขาถึงพวกเขาไดมากเทาใด เขาก็ยิ่งจะเขาใจประชาชน
มากเทานั้น ทําใหไดรับรูปญหาและนํามาวิเคราะหแกไขอยางถูกจุด ไมตองเสียเวลากับการหลง
นโยบายหรือกลยุทธการปฏิบัติงานที่ทําใหขาดทุนทั้งเวลา งบประมาณ และโอกาสของประชาชน
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่เขาถึงและมีความสัมพันธอยางเปนกันเอง
กับประชาชน ทานถือวาการปฏิบัติหนาที่จะประสบผลสําเร็จไดก็เพราะการไดรับความรวมมือ
จากประชาชน ทานใชวิธีทั้งการลงไปหาประชาชนและการเปดโอกาสใหประชาชนมาหาทาน
เพื่อใหสามารถเขาถึงประชาชน ดังสังเกตเห็นวาในเวลาค่ําคืนทานมักจะออกไปสอดสองดูแลทุกข
สุขของประชาชนตามตรอกซอยตางๆ อยูเสมอ นอกจากนี้เวลาเกิดปญหาใหญ ๆ ทานมักจะลงไป
แกปญหาดวยตัวเอง ดังกรณีเมื่อเกิดวิกฤติภัยแลงเมื่อปที่ 18 ฮ.ศ. เปนตน
อัล-เฆาะซาลียฺ (al-Ghazaliy)ไดกลาวถึงสภาพการคลุกคลีกับประชาชนของเคาะลีฟะฮฺ
อุมัรฺเมื่อครั้งเริ่มดํารงตําแหนงเปนเคาะลีฟะฮฺใหม ๆ วา
เมื่อทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบขึ้นดํารงตําแหนงเปนเคาะลีฟะฮฺ ทานไดปราศรัยวา
โอ ประชาชนทั้งหลาย ผูใดในหมูพวกทานที่มาจากอิรักขอใหยืนขึ้น" แลวพวกเขาก็ยืนขึ้น
ทานกลาวตอวา "ขอเชิญพวกทานจงนั่งลง ยกเวนชาวกูฟะฮฺเทานั้น" แลวพวกเขาก็นั่งลง ทานกลาว
ตอไปวา "เชิญทั้งหมดนั่งลงยกเวนผูที่มาจากเผามุรอด" แลวพวกเขาก็นั่งลง ทานกลาวตอไปวา
"ขอเชิญทั้งหมดนั่งลงยกเวนผูมาจากเผากอรนฺ" แลวทั้งหมดก็นั่งลงยกเวนเพียงคนเดียว ทานอุมัรฺ
จึงถามเขาวา "ทานเปนชาวกอรนียฺใชไหม?” เขาตอบวา "ใช" ทานถามวา "ทานรูจักอะวัยสฺ อิบนฺ อา
มิร อัล-กอรนียฺหรือเปลา?" แลวทานก็บอกลักษณะของเขาแกเขาผูนั้น เขาตอบวา "ใช รูจัก แลว
ทําไมตองไปถามถึงเขาดวยละทานอะมีรุลมุมินีน ฉันขอสาบานกับอัลลอฮฺวาในหมูพวกเรานั้นไมมี
ใครที่โง สติไมสมประกอบ กระดาง และต่ําตอยมากไปกวาเขา" แลวอุมัรฺก็รองไห (al-Ghazayliy,
n.d.: 3/222)
การคลุกคลีกับประชาชนของทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ไมเพียงแตมีกับประชาชนใน
เมืองหลวงเทานั้น แตทานยังลงไปคลุกคลีและเขาถึงประชาชนในทองถิ่นทุรกันดารตาง ๆ ดวย
ตัวเองอีกดวย จะเห็นไดวาเมื่อถึงเวลาจายเงินอุดหนุนประจําปแกประชาชน ทานจะนําเงินอุดหนุน
นั้นไปใหพวกเขาถึงถิ่นฐานของพวกเขาเลยทีเดียว
อัล-เฏาะบะรียฺ (al-Tabariy) กลาวถึงเรื่องนี้วา
ทานอุมัรฺเองไดแบกบัญชีของเผาคุซาอะฮฺดวยตัวทานเองจนกระทั่งถึงที่กุดัยย (Quday)
แลวคนในเผาทุกคนตางก็มารวมกัน โดยสตรีทุกคนทั้งหมายและโสดตางมารับเงินดวยตัวเองจาก
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ทาน จากนั้น ทานออกเดินทางตอและมาหยุดที่อัศฟาน (Usfan) แลวปฏิบัติเชนเดียวกับที่กุดัยย
(Quday) ทานปฏิบัติอยางนี้จนกระทั่งเสียชีวิต (al-Tabariy, 1988: 2/570)
นอกจากนี้ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาชน ทานจะพยายามศึกษาสภาพความ
เปนอยูของประชาชนอยูเสมอ ดังสังเกตวาเมื่อกําลังอยูในภาวะสงคราม หรือหลังจากพิชิตเมืองได
ใหมๆ ทานมักจะขอขอมูลอยางละเอียดเกี่ยวกับเมืองดังกลาว เชน การที่ทานสงหนังสือไปยังอิรัก
เพื่อใหผูนําที่นั่นสงผูแทนสองคนมายังมะดีนะฮฺเพื่อบรรยายเกี่ยวกับขาวคราวของอิรัก และทาง
ผูนําอิรักก็ไดสงละบีด อิบนฺ เราะบีอะฮฺ อัล-อามิรียฺ และอะดียฺ อิบนฺ หาติม อัล-ฏออียฺ (alSuyuytiy, n.d.: 1/56) มาพบทาน หรือการที่อัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศ สงมุอาวิยะฮฺ อิบนฺ ุดัยอฺ
เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับเมืองอเล็กซานเดรีย อียิปต (al-Miqriziy,n.d.: 1/207) เปนตน
อัล-เฏาะบะรียฺได กลาวถึงหนังสือบางฉบับที่ทานไดสงไปยังสะอัด อิบนฺ อบี วั กก็อศ
ในขณะที่กําลังทําสงครามอัล-กอดิสียะฮฺ ซึ่งทําใหทานสามารถเขาถึงขอมูลปจจุบันของประชาชน
อยางตอเนื่องวา
ดังนั้น ทานจงอธิบายใหเราเขาใจถึงลักษณะของบานเรือนและเมืองของชาวมุสลิมที่อยู
ระหวางพวกทานกับเมืองมะดาอิน จงอธิบายเหมือนกับฉันไดเห็นดวยตัวเอง และจงใหฉันรูเรื่อง
พวกทานอยางชัดเจน (al-Tabariy, 1988: 2/387)
เชนเดียวกันกับอับดุลลอฮฺ อัล-กอรี (2453 :37) ไดวิเคราะหถึงสาเหตุที่กองทัพอิสลาม
ไดรับชัยชนะในการพิชิตเปอรเซียและโรมันวาสวนหนึ่งเกิดจากการเขาถึงประชาชนของเคาะลีฟะฮฺ
อุมัรฺ ทานกลาววา
ดานความสัมพันธระหวางอุมัรฺกับทหารมุสลิมนั้นนับวามีความสัมพันธอยางใกลชิดมาก
ตางกับความสัมพันธของจักรพรรดิเปอรเซียกับประชาชนของพระองค ตางกับจักรพรรดิไบเซนไทน
กับประชาชนผูอยูใตการปกครอง ซึ่งทั้งสองอาณาจักรดังกลาวมีลักษณะของความเปนเจาผูเขา
ครอบครอง อีกทั้งยังรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนชนชั้นศักดินาอีกดวยและยังมีความไม
เปนธรรมตอผูใตการปกครอง ตางกับเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺซึ่งเปนที่เกรงกลัวแกบุคคลทั่วไปแตทุกคนก็
ยกยองสรรเสริญและใหความเคารพรักใครในตัวทาน
5. กลาหาญและอดทน
ผูนําจะตองมีใจกลาหาญและอดทนกับปญหาและสิ่งยั่วยวนตางๆ ทั้งจากภายในตัวเอง
และจากประชาชนรอบขาง จะตองตระหนักเสมอวาในชุมชนของตนมีทั้งคนดีและคนไมดี คนดี
ย อ มมี ค นชั่ ว ทดสอบและท า ทาย การพั ฒ นาสร า งความดี ใ นสั ง คมย อ มทํ า ให ค นคิ ด ชั่ ว เสี ย
ผลประโยชน ผูนําจึงตองพรอมที่จะเผชิญการทาทายจากความชั่วทุกรูปแบบ หากไมเชนนั้นแลวสิ่ง
ดีๆ ที่เขาจะสรางสรรคใหกับสังคมก็คงเปนเพียงความฝนหรือน้ําผึ้งหยดเดียวที่ประชาชนยังไมทัน
ไดลิ้มลองก็หมดสิ้นเสียแลว
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ทานเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่มีความกลาหาญ
และอดทนเปนอยางสูง ซึ่งหากดูประวัติของทานแลว เราจะพบวาทานคือมุสลิมคนแรกลุกขึ้นตอสู
กับผูมีอิทธิพลแหงเมืองมักกะฮฺจนกระทั่งสามารถปลดปลอยชาวมุสลิมใหมีอิสระในดานศาสนา
ดังที่อับดุลลอฮฺ อิบนฺ มัสอูด ไดกลาววา
การเขารับอิสลามของอุมัรฺเปนการพิชิตที่ยิ่งใหญ การอพยพของทานเปนชัยชนะ และการ
ปกครองของทานเปนความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ เมื่อกอนเราไมสามารถละหมาด ณ บัยตุลล
อฮฺอยางโจงแจงได กระทั่งเมื่อทานอุมัรฺเขารับอิสลาม ทานไดตอสูกับพวกเหลานั้นจนพวกเรา
สามารถละหมาดที่นั่นได (Muhibb al-Din al-Tabariy, 1998: 1/244)
เชนเดียวกันกับตอนที่ทานจะอพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺ ในขณะที่มุสลิมทั่วไปตางอพยพ
เปนระลอกๆ อยางเงียบๆ และตองเก็บเปนความลับ เพราะกลัวจะถูกพวกกุร็อยชฺสกัดกั้นและทํา
ราย แตทานกลับไปประกาศอยางชัดเจนที่หนาบัยตุลลอฮฺวาทานกําลังจะออกเดินทางเพื่ออพยพ
ไปอยูที่มะดีนะฮฺในวันและเวลาที่ชัดเจน ซึ่งทานอะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ไดเลา
ถึงภาพของความกลาหาญของทานอุมัรฺในเหตุการณนี้วา
ทุ ก คนที่ อ พยพไปยั ง มะดี น ะฮฺ เท า ที่ฉั น ทราบแล ว ล ว นอพยพอยา งเงีย บๆ กั น ทุ ก คน
ยกเวนแตเพียงอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบคนเดียวเทานั้น ซึ่งเมื่อทานตองการจะอพยพ ทานถือดาบ
ควบมา และกุมลูกธนูจํานวนหนึ่งไวในอุงมือ แลวตรงมายังกะอฺบะฮฺซึ่งมีหัวหนาพวกกุร็อยชฺอยู
บริเวณลานรอบๆ แลวทานก็เฏาะวาฟเจ็ดรอบ เสร็จแลวมาละหมาดหลังมะกอมสองเราะกะอัต
จากนั้นทานก็ไดมาที่วงลอมของพวกเขา ทีละกลุมทีละกลุม ทานกลาววา "เสียหนากันแลวละทีนี้
ผูใดตองการพลัดพรากจากแม ตองการจะใหลูกเปนเด็กกําพรา และใหภรรยาเปนหญิงหมายก็ขอ
เชิ ญ เจอกั บ ฉั น ที่ ห ลั ง ที่ ลุ ม นี้ ไ ด เ ลย" ซึ่ ง ปรากฏว า ไม มี ใ ครตามท า นไปเลย (al-Nawawiy,n.d.:
1/492)
จากอุปนิสัยที่กลาหาญอดทนนี่เอง ทําใหในป ฮ.ศ. 14 หลังจากไดทราบขาวการสิ้นชีวิต
ของแมทัพอบู อุบัยดฺ อัล-ษะเกาะฟยฺ ในสงครามกอดิสียะฮฺ ทานตองการนํากองทัพออกไปตอสู
กับขาศึกดวยตัวเอง แตเนื่องจากคณะที่ปรึกษาระดับสูงตางไมเห็นดวยเพราะเกรงวาหากทาน
เสียชีวิตในสนามรบจะเกิดความยุงเหยิงเต็มเมือง ทานจึงไมออกไป (al-Tabariy, 1988: 2/382)
6. เสียสละเพื่อสวนรวม
ผูนําจะตองเสียสละเพื่อสวนรวม เพราะเขาคือผูไดรับความไวใจใหทําภารกิจแทนพวกเขา
เหลานั้น พวกเขามอบหมายผูนํารับผิดชอบทั้งตัวพวกเขา ลูกเมีย บานเรือน จนถึงสัตวเลี้ยงวัว
ควาย พวกเขามอบใหผูนําจัดการการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ใหผูนําดูแลพวกเขาทั้งยามไขยาม
ปวยและยามสุขสบาย ฯลฯ ผูนําจึงมีภารกิจทวมตัว มีเวลาติดลบ ไมมีกลางวันไมมีกลางคืนใหอยู
อยางสุขเหมือนคนอื่น เพราะลําพังงานสวนตัวของตัวเองก็แทบทําไมหมดแลว ไหนจะตองทํางาน
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ของคนอื่นเปนหมื่นแสน ผูนําจึงตองพรอมเสียสละทุกสิ่งทุกอยางและหวังเพียงในความโปรดปราน
และเมตตาจากอัลลอฮฺ
ทานเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่มีความเสียสละ
เพื่อส วนรวมเปน อยางสูง ท านถือวา การทํางานเพื่อประชาชนนั้นผูนําจะตองปฏิบัติงานเพื่ อ
สวนรวมใหมากที่สุด ดวยเหตุนี้ จึงทําใหบทบาทในชีวิตของทานเปนบทบาทในฐานะบิดาของ
ประชาชนมากกวาบิดาของลูกๆ หรือเปนปูตาของหลานๆ เพียงไมกี่คน ทานยอมเสียสละความสุข
สวนตัวเพื่อความสุขของสวนรวม ยอมใชชีวิตดวยความลําบากเมื่อประชาชนสวนใหญอยูในภาวะ
ลํ า บาก ดั ง เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤติ ภั ย แล ง ที่ แ คว น หิ ญ าซ เมื่ อ ป ฮ.ศ 8 ที่ ท า นถึ ง กั บ สาบานว า จะไม
รับประทานอาหารดี ๆ ตราบใดที่ประชาชนยังอยูในภาวะวิกฤติ โดยทานประทังชีวิตเพียงดวย
ขนมปงหยาบกับน้ําสมเทานั้น ซึ่งการรับประทานอยางนี้ในเวลานานติดตอกันเปนแรมปทําให
ใบหนา ทานหมองคล้ํา ไปตลอดชี วิต ในยามค่ํา คืนขณะที่ประชาชนกํา ลังนอนพั กผอนอยางมี
ความสุขกับครอบครัว ทานกลับสละความสุขสวนตนออกไปตรวจตราความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน หรือเมื่อมีกองคาราวานจากตางเมืองเขามาในมะดีนะฮฺ ทานก็จะออกไปเปนยามชวย
เฝาดูแลพวกเขาทามกลางความมืดดวยตัวเอง (al-Tabariy, 1988: 2/567) นอกจากนี้ เวลา
เดินทางพรอมกับประชาชนไปที่ไหน ๆ ทานมักจะทําหนาที่ใหบริการประชาชนดวยตัวเองเสมอ
อิบนุ มันซูร (Ibn Manzur) ไดกลาวถึงความเสียสละความสุขในการรับประทานอาหาร
ดวยการงดรับประทานอาหารดีๆ ในยามที่ประชาชนกําลังประสบความขัดสนวา
ยะหฺ ย า อิ บ นฺ สะอี ด ได เ ล า ว า ภรรยาของท า นอุ มั รฺ ไ ด ซื้ อ เนยให แ ก ท า นหนึ่ ง ฟะร็ อ ก
(ประมาณสิบหกลิตร) ดวยราคาหกสิบดิรฮัม ทานอุมัรฺจึงถามวา "นี่มันอะไร?" นางตอบวา "ฉันซื้อ
มันดวยเงินของฉันเองไมใชเงินของทานหรอก เชิญรับประทานเถอะ ทานอุมัรฺตอบวา "ฉันจะไมชิม
มันจนกวาประชาชนไดฟนดีขึ้น" (Ibn Manzur, n.d.:6/40)
เชนเดียวกันกับอัล-อิศอมียฺ (al-'Isamiy) ที่ไดกลาวถึงภาพของการใหบริการประชาชน
และความเสียสละทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ในขณะออกเดินทางไปกับพวกเขาวา
ทานอุมัรฺนั้น -ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทาน- ยามเมื่อทานจะออกเดินทางไกล ทานจะ
กลาวประกาศแกประชาชนตามบานเรือนวา "โอ ประชาชนทั้งหลาย พวกทานเตรียมเดินทางกันได
แลว" แลวก็จะมีคนกลาววา "โอ ประชาชนทั้งหลาย บัดนี้อะมีรุลมุมินีนไดประกาศแกพวกทานแลว
เชิญทุกคนทําการเตรียมพรอมเพื่อเดินทางไดแลว" จากนั้นทานจะกลาวประกาศครั้งที่สองวา "ออก
เดินทางเดี๋ยวนี้" แลวทั้งหมดก็จะกลาววา "ทุกคนเชิญขึ้นพาหนะไดแลว บัดนี้ทานอะมีรุลมุมินีนได
เชิญชวนเปนครั้งที่สองแลว" และเมื่อพวกเขาเริ่มออกไป ทานก็ขี่อูฐของทานโดยที่ตัวของทานมีถุง
อาหารสองถุง ถุงหนึ่งมีขนมปงและอีกถุงหนึ่งมีอินทผลัมอยู ดานหนามีถุงน้ํา ดานหลังมีถัง ซึ่งทุก
ครั้งที่ทานพักแวะทานจะเอาขนมปงมาใสในถัง แลวก็ชงน้ํากลางกระโจมใหกับผูมาติดตอหรือมา
ขอคําตัดสินไดดื่ม ทานจะกลาวกับเขาวา "เชิญทานรับประทานขนมปงกับอินทผลัมซิ" แลวทานก็
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ออกเดินทางตอ โดยทานจะหวนกลับมายังสถานที่ ๆ ผูคนเพิ่งออกไปเพื่อตรวจสอบความเรียบรอย
ซึ่งหากพบสิ่งใด ๆ ตกอยูทานก็จะเก็บไป หรือหากพบคนที่พาหนะขัดของ ทานก็จะจัดการเชา
พาหนะใหเขาและนําทางเขาไปตามรองรอยของผูคนกอนหนา และเมื่อตะวันขึ้นในวันรุงขึ้น ผูคน
จะไมรีบตรวจดูสิ่งของของตัวเอง เขาจะกลาววา "เดี่ยว รอใหทานอะมีรุลมุมินีนมาถึงกอน" แลว
ทานอุมัรฺ ก็มาถึงในสภาพที่อูฐของทานเหมือนกับไมแขวนเสื้อที่เต็มไปดวยสิ่งของตกคางของผูคน
แลวตางคนก็เริ่มเขามาหาและบอกวา "โอ อะมีรุลมุมินีน ถุงน้ําของฉัน" ทานยอนวา "เปนไปได
อย า งไร คนใจเย็น ๆ ถึง กั บลื ม ถุ ง น้ํา ที่ เ ขาดื่ม และเอาน้ํ า ละหมาดในนั้น ? จะใหฉัน นี่คอยเฝา ดู
ตลอดเวลา จะใหฉันเบิกตาคางตลอดคืนหรือไง?" แลวทานก็มอบถุงน้ํานั้นให แลวก็มีคนอื่นมา
บอกอีกวา "โอ ทานอะมีรุลมินีน ธนูของฉัน" และอีกคนหนึ่งจะมาบอกวา "เชือกของฉัน" หรือสิ่ง
ตางๆ ที่พวกเขาลืมหรือทําหลน โดยพวกเขาจะบอกรูปพรรณของมันแลวทานก็ยื่นสงกลับไปใหเขา
(al-'Isamiy, 1998: 2/476-477)
สํ า หรั บ ในดา นการเสีย สละทรัพ ย สิน นั้ น ทา นคือ บุค คลต น แบบที่ทํ า การบริ จ าคแบบ
"บริจาคผล ถือกรรมสิทธิ์ตน" (al-'Askariy, 1997: 127) เนื่องจากทานไดมอบรายไดจากสวน
อินทผลัมที่ค็อยบัรฺซึ่งเปนทรัพยสินที่ทานหวงแหนและมีคามากที่สุดใหกับผูยากไรและเพื่อการ
สงเคราะหในดานตางๆ ในสมัยนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดังที่ อิบนุหิบบาน (Ibn
Hibban) ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา
ทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบไดปรึกษากับทานเราะสูลุลลอฮฺวา "ฉันมีที่ดินแปลงหนึ่งอยู
ที่ค็อยบัรซึ่งฉันไมเคยมีทรัพยสมบัติใดๆ ที่มีคามากกวานี้ ทานเห็นสมควรใหฉันทําอยางไรละ?"
ทา นเราะสู ลุลลอฮฺตอบว า "หากท า นประสงค ทา นก็สามารถครอบครองกรรมสิท ธิ์แตบริ จ าค
ผลประโยชนของมัน" แลวทานอุมัรฺก็ถือครองกรรมสิทธิ์และบริจาคผลประโยชนของมัน โดยหาม
ขาย หามมอบ หามถือเปนมรดก แตผลประโยชนทั้งหมดจะใชบริจาคแกคนยากไร คนขัดสนใน
ยามเดินทาง สวนที่เหลือใหมอบแกโครงการเพื่อหนทางของอัลลอฮฺและผูไรถิ่นฐาน ทั้งนี้ผูดูแล
สามารถใชประโยชนไดตามสมควร
และสิ่ ง ที่ ส ะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การเสี ย สละเพื่ อ ส ว นรวมอย า งใหญ ห ลวงของท า นอุ มั รฺ
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ก็คือการเสียสละอํานาจใหกับประชาชนโดยไมคิดที่จะมอบใหแกลูกหลานหรือ
คนใกลชิดไดสืบทอด ทั้งๆ ที่มีอํานาจอยางเต็มที่ที่จะทําอยางนั้นได ซึ่งการเสียสละนี้เปนสิ่งที่
ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจในการเสียสละสิ่งอื่นๆ วามิใชเปนการเสียสละอยางเสแสรง หรือเปนการ
"เสียสละปลาเล็กเพื่อหวังจะใหไดปลาใหญ" อยางที่หลายคนมักถือปฏิบัติ ทั้งนี้ทานไดใหคําตอบ
แกผูที่เสนอใหแตงตั้งอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมัรฺ ผูเปนบุตรชายใหดํารงตําแหนงเคาะลีฟะฮฺสืบตอจาก
ทานวา
ฉันไมพึงใหพวกฉันไดเปนผูนําของพวกทานอีกแลว ฉันไมตองการจะสืบอํานาจใหผูใดใน
บานของฉันตอไป หากสิ่งที่ฉันกระทํามาเปนความดี พวกเราก็ไดรับกันแลว และหากวาเปนความ
ชั่วพวกเราก็จะไดปลอดพนไปจากมัน ในบรรดาคนในบานอุมัรฺขอใหอุมัรฺคนเดียวก็พอที่ตองถูก
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ตรวจสอบและไตสวนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอการงานของประชาชาตินบีมุหัมมัด ฉันไดทุมเท
อยางเต็มที่แลวและหามมิใหใครในบานมาสืบอํานาจ ซึ่งหากฉันรอดพนอยางมือเปลาไมมีบาป
หรือไมไดบุญก็สบายใจแลว ดังนั้น จงคิดใหดีซิ หากฉันแตงตั้งคนสืบทอด คนที่ดีกวาฉันก็เคย
แตงตั้งมาแลว (คืออบูบักรฺ) และหากฉันปลอยเรื่องนี้โดยไมแตงตั้งใคร คนที่ดีกวาฉันก็เคยปลอยไม
แตงตั้งใครมาแลว (คือทานนบีมุหัมมัด -ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม-) (al-Tabariy, 1988:
2/580)
7. มีวิสัยทัศนกวางไกล
ผู นํ า จะต อ งมี วิ สั ย ทั ศ น เ ป น ของตั ว เอง ประเมิ น สั ง คมถู ก ต อ งตามเป น จริ ง สามารถ
คาดคะเนทิศ ทางของสั ง คมทั้ ง ในระยะสั้น และระยะยาวพรอ มกับ วางแผนเพื่ อ แก ป ญ หาและ
ผลักดันใหสังคมดําเนินไปสูอนาคตที่สดใสดังเขาคาดหมายได
ทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกลมาก
สังเกตไดจากการตัดสินใจเพื่อแกปญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม ๆ ที่ไมมีใครปฏิบัติมากอน เชนเมื่อเกิด
ปญหาภัยแลงที่แควนหิญาซทําใหสินคาขาดแคลนและมีราคาแพง ทานตัดสินใจสั่งใหอัมรฺ อิบนฺ
อาศขาหลวงประจําแควนอียิปตทําการขุดคลองเพื่อเชื่อมตอระหวางแมน้ําไนลกับทะเลแดง เพื่อ
แก ป ญ หาสิ น ค า ขาดแคลนและมี ร าคาแพงอย า งถาวรเนื่ อ งจากอี ยิ ป ต ถื อ เป น อู ข า วอู น้ํ า ของ
ตะวันออกกลางตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยคลองใหมนี้ถูกขุดขึ้นเริ่มจากริมฝงแมน้ําไนลในกรุง
ไคโรจนถึงอาวสุเอซ มีระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรซึ่งหลังจากใชเวลาขุดประมาณแปดเดือน
คลองใหมที่มีชื่อวา "คลองอะมีรุลมุมินีน" ก็ใชงานได และทันทีที่เรือสามารถแลนจากอียิปตมายัง
ทะเลแดง ปรากฏวาราคาสินคาในตลาดมะดีนะฮฺก็ลดลงเทากับราคาสินคาที่ตลาดอียิปตทันที ทํา
ใหเกิดผลดีทางเศรษฐกิจแกทั้งสองเมือง เพราะอียิปตสามารถระบายสินคาไดอยางรวดเร็วใน
ขณะที่ชาวหิญาซสามารถบริโภคในราคาถูก (Ibn 'Athir, n.d.: 1/448)
เชนเดียวกับการเปนผูริเริ่มวางปฏิทินอิสลาม การกําหนดใหจัดการประชุมสัมมนาเพื่อ
ตรวจสอบและศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเปนแควน ๆ ซึ่งคลายคลึงกับการประชุมสัญจรใน
ปจจุบัน การกําหนดใหมีการประชุมสามัญประจําป ณ เมืองมักกะฮฺในชวงเทศกาลหัจญ อันเปน
การประชุ มรวมระหวางเคาะลี ฟะฮฺกับขาหลวงทั้งหมด การเริ่มมีก ารประกาศของรั ฐเปนลาย
ลักษณอักษรและแจกจายทั่วทุกแควน การจัดตั้งคายทหารถาวรพรอมกับกําหนดใหมีการเกณฑ
ทหารภาคบังคับ การกอตั้งโรงผลิตเหรียญดิรฮัมเพื่อใหมีเงินสกุลอิสลามเปนเอกเทศ การเนนให
ประชาชนฝกวิชาชีพ การเนนใหประชาชนเรียนวิชาดาราศาสตร การบันทึกทรัพยสินของขาหลวง
กอนดํารงตําแหนงและใหคืนทรัพยสินครึ่งหนึ่งของจํานวนที่เหลือเมื่อพนตําแหนงหากเห็นวาร่าํ รวย
ผิดปกติ ตลอดจนการกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติงานแกขาหลวง 1 ป ซึ่งหากทําดี ก็จะตออายุถึง
4 ป ทั้งหมดนี้ ยอมเปนสิ่งที่แสดงถึงวิสัยทัศนอันยาวไกลของทานทั้งสิ้น
ทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ไดใหวิสัยทัศนในการมองคนของทานวา
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พวกทานจงอยามองคนตรงการถือศีลอดและการละหมาดของเขา แตจงมองตรงการมี
สัจจะเวลาเขาพูดจา การมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย และการไมทําความชั่วเมื่อมี
โอกาส (Abi Na’im al-Asbahaniy, 1405 A.H.: 3/27)
8. มั่นคงในความคิด
การมีความคิดที่มั่นคงหรือการยืนหยัดในหลักการถือเปนคุณสมบัติสําคัญของการเปน
ผูนําที่ดี เพราะเปนธรรมดาที่ผูนํายอมมีความคิดและมุมมองที่ยาวไกลกวาผูอื่น แตบางทีหรือ
บอยครั้งที่ความคิดอันรอบคอบและยาวไกลของเขาจะถูกคัดคานโดยคณะที่ปรึกษาและผูใกลชิด
เพราะพวกเขามองไมถึงอยางที่ผูนํามอง ผูนําจึงจะตองยืนหยัดในความคิดของตัวเอง ไมผันแปร
และออนไหวทันทีที่ไดรับการคัดคานและตอตาน เขาจะตองพยายามชี้แจงโนมนาวใหคนอื่นเห็นดี
ดวยกับความคิดของเขาหากเขามั่นใจวาสิ่งนั้นเปนสิ่งที่ดีและมีเหตุผล
ทานอุมัรฺเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ก็เชนกัน ในฐานะเปนผูนําที่มีความคิดยาวไกลและเปนผูคน
คิดงานใหม ๆ หลายประการนับตั้งแตสมัยทานนบี -ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ทานอบูบักรฺ
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ จนถึงสมัยของทานเอง หลายครั้งทีเดียวที่ทานตองประสบกับเสียงคัดคานของ
คณะที่ปรึกษาหรือประชาชน แตทานก็พยายามผลักดันสิ่งที่ทานมุงมั่นเพื่อใหที่ประชุมยอมรับ
เสมอ
สิ่งที่สะทอนถึงการมีความคิดเห็นที่มั่นคงและการยืนหยัดในความเห็นของตัวเองของเคาะ
ลีฟะฮฺอุมัรฺที่เดนชัดและมีผลตอคนรุนหลังมากที่สุดในประวัติศาสตรการปกครองของทานดูเหมือน
จะเปนกรณีการยกเลิกการแบงปนดินแดนเมืองใหมใหแกบรรดาเหลาทหารผูพิชิตดินแดน ไมวาจะ
เปนดินแดนอิรัก ชาม หรืออียิปต จากธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติตกทอดมาตั้งแตสมัยนบีมุหัมมัดศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม-และเคาะลีฟะฮฺอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ที่กําหนดใหแบงปนสี่
สวนหาของที่ดินและทรัพยสินในเมืองที่แพสงคราม (ไมใชยอมแพโดยสงบ) ใหแกเหลาทหารผูสูรบ
และอีกหนึ่งสวนหนึ่งที่เหลือจะมอบใหรัฐ (ดูคําอธิบายเรื่องนี้ ในการอธิบายอัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัลอั น ฟาล อายั ต ที่ 41) ซึ่ ง ตามความคิ ด ของท า นอุ มั รฺ นั้ น ดิ น แดนใหม เ หล า นี้ ส มควรต อ งเป น
ทรัพยสินของประชาชนทั้งหมดทั้งที่ผูที่เกิดมาแลวหรือผูที่ยังไมเกิดมา มันไมสมควรจะตกเปน
สมบัติของกลุมหนึ่งกลุ มใดเปนการเฉพาะ เพราะหากพื้ นที่ ขนาดมหึ มาและทรัพ ยสินจํา นวน
มากมายมหาศาลอยางนี้ตองถูกแบงปนในหมูทหารเพียงไมกี่แสนนาย ความร่ํารวยมั่งคั่งของรัฐก็
จะไมกระจายแกประชาชนอยางทั่วถึง และประเทศทั้งประเทศก็จะตกเปนสมบัติของประชาชน
เพียงไมกี่ตระกูล ซึ่งสิ่งนี้เปนการขัดตอเจตนารมณของอิสลาม อีกทั้งยังมีสิ่งที่นาสังเกตก็คือใน
สมัยนบีมุหัมมัด-ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม-และเคาะลีฟะฮฺ อบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ นั้น
เมืองที่แพสงครามเปนเมืองเล็กๆ ที่มีทรัพยและประชากรไมมาก อยางค็อยบัร และบรรดานักรบ
สวนใหญยังอยูในสภาพที่ยากจน อยางบิลาล หรืออัมมารฺ อิบนฺ ยาสิรแตในสมัยทานอุมัรฺนั้น
เมืองที่แพสงครามนั้นมีขนาดใหญและมีทรัพยสินและผูคนมากมาย เชนอิรัก อิหราน ซีเรีย อียิปต
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เปนตน และบรรดาทหารสวนใหญก็เริ่มมีทรัพยสินพอประมาณแลว ทานจึงย้ําจุดยืนของทานใน
อันที่จะไมแบงปนทรัพยสินของชาติใหแกเหลาทหารอีกตอไป ทานย้ําวาที่กระทําเชนนี้เพราะเห็น
แกผลประโยชนของบุตรหลานคนรุนใหมเปนสําคัญ ทานกลาววา
ขอสาบานกับผูที่ชีวิตของฉันอยูในพระหัตถของพระองควา หากไมใชเพราะไมอยากให
ประชาชนคนสุดทายตองเกิดมาอยางลอนจอนไมมีสมบัติใดๆ แลว แนนอน ทุกหมูบานที่ถูกพิชิต
ได ฉันจะตองแบงและจัดสรรอยางที่ทานเราะสูลุลลอฮฺเคยแบงและจัดสรรเมืองค็อยบัรฺมา แตนี่ฉัน
กลับปลอยใหเปนแหลงทํากินของประชาชนทั่วไปไดแบงปนกัน (al-Bukhariy, 1987: 4/1548:
4994)
สิ่งนี้หากไมใชเพราะการมีความคิดที่มั่นคงของทานแลว โอกาสที่จะตองลมเลิกความคิด
และโอนออนตามกระแสที่เคยปฏิบัติมาก็ยอมเปนไปไดสูง เพราะไมเพียงแตทานคนเดียวที่ถูกรบ
เราและโดนกลาวหาจากผูคัดคานวาใชอํานาจปฏิบัติการในสิ่งที่สวนทางกับการปฏิบัติของนบี
มุ หัม มัด-ศ็ อลลัล ลอฮุ อะลั ย ฮิ วะสัลลัม -และท า นอบูบัก รฺ เราะฎิยั ลลอฮฺ อัน ฮฺ แตขา หลวง
ผูปกครองพื้นที่ตาง ๆ ทั้งสะอฺดฺ อิบนฺ อบีวักก็อศ ที่อิรัก, อัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศ ที่อียิปต, หรืออบู
อุ บั ย ดะฮฺ ที่ ช าม ตา งก็ถู ก เหล า ทหารเรี ย กรอ งให จัด สรรพื้ น ที่ ใ หกั บ พวกเขา ท า นจึ ง ต อ งใช ทั้ ง
หลักการ และเวลา ตลอดจนตองลงพื้นที่เพื่อจัดการประชุมกับเหลาทหารดวยตัวเองเพื่อชี้แจงให
ทุกคนไดเขาใจ
อิหมาม อัส-สูยูฏียฺไดบันทึกบรรยากาศของเหตุการณนี้ที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคทั้งกับตัวทาน
เคาะลีฟะฮฺเอง และกับขาหลวงที่อิรัก ชาม และอียิปตวา
อิบรอฮีม อัต-ตัยมียฺ ไดเลาวา หลังจากชาวมุสลิมไดพิชิตเมืองใหม พวกเขากลาวกับทาน
อุมัรฺวา "ขอใหทานจงแบงและจัดสรรมันใหเราเถอะ พวกเราพิชิตมันไดดวยกําลัง" (ไมใชดวย
สนธิสัญญา) ทานปฏิเสธ และตอบวา "แลวจะเหลืออะไรใหกับชาวมุสลิมที่เกิดมาหลังจากพวก
ทานละ? ฉันกลัววาพวกทานจะแยงกันทําลายแหลงน้ํา" ทานจึงรับรองสิทธิในที่ดินของประชากร
ใหม โดยใหพวกเขาชําระภาษีประจําตัว (ญิซยะฮฺ) และภาษีที่ดิน (เคาะรอจ) (al-Suyutiy, n.d.:
28/367: 31287)
สวนที่อิรักก็เกิดเรื่องในทํานองเดียวกัน ซึ่งทานอุมัรฺไดสงหนังสือไปยังสะอฺดฺ ตอนที่พิชิต
อิรักไดวา
ฉันไดรับหนัง สือของทานที่ระบุวามีคนขอใหทานแบงสรรทรัพยสิน เฆาะนิมะฮฺและสิ่ง
ที่อัลลอฮฺประทานใหกับพวกเขา ซึ่งเมื่อทานไดรับหนังสือของฉันฉบับนี้ ขอใหทานตรวจดูสิ่งที่พวก
เขานํามาใหทานที่คายทหารไมวาจะเปนมาหรือสมบัติอื่นๆ แลวจงจัดสรรมันใหกับมุสลิมผูเขารวม
สงคราม และจงปลอยที่ดินและแมน้ําใหแกเจาของผูทําประโยชนตามเดิม เพื่อมันจะไดเปนสมบัติ
ของประชาชนมุสลิมทั้งมวล เพราะหากทานจัดสรรมันแกผูรวมสงครามแลว จะไมมีอะไรเหลือใหผู
มาภายหลังอีกเลย (al-Bayhaqiy, 1344 A.H.:2/41: 18832)
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และประชาชนจากแถบซีเรีย จอรแดน เลบานอน และปาเลสไตนก็เชนเดียวกัน ทาน
กลาวถึงหนังสือที่บิลาลและพวกไดสงมายังมะดีนะฮฺเพื่อขอใหทานเคาะลีฟะฮฺจัดสรรที่ดินวา
“แทจริง ทรัพยสินแพสงครามที่เราไดรับนี้ หนึ่งสวนหาเปนของทาน สวนที่เหลือเปนของ
เรา ไมมีอะไรเหลือใหกับผูอื่นดังที่ทานนบีเคยจัดสรรที่เมืองค็อยบัรฺ" ทานอุมัรฺจึงตอบไปยัง "ฉันจะ
ไมทําอยางที่พวกทานพูดหรอก แตฉันจะใหมันเปนของสาธารณะเพื่อชาวมุสลิมทั้งมวล” (alBayhaqiy, 1344 A.H.:2/67: 18856)
สวนที่อียิปต ขาหลวงอัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศ ก็ตองถูกอัล-ซุเบรฺ อิบนฺ อัล-เอาวาม กดดัน
ดวยเชนกัน ดังที่อัล-บัยหะกียฺไดกลาววา
ฉันไดยินสุฟยาน อิบนฺ วัฮบฺ อัล-เคาลานียฺ เลาวา "หลังจากที่พวกเราสามารถพิชิตอียิปต
โดยไมมีสนธิสัญญา อัล-ซุเบรฺ อิบนฺ อัล-เอาวามก็ไดลุกขึ้นพูดวา "โอ อัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศ ขอใหทาน
จงจัดสรรมัน" อัมรฺตอบวา "ไม ฉันจะไมแบงมัน" อัล-ซุเบรฺกลาววา "ขอสาบานกับอัลลอฮฺ ทาน
จะตองจัดสรรมันอยางแนนอนดังที่ทานเราะสูลุลลอฮฺเคยจัดสรรที่ค็อยบัร" อัมรฺ ตอบวา "ขอสาบาน
กับอัลลอฮฺ ฉันจะไมจัดสรรมันจนกวาฉันจะมีหนังสือแจงไปยังทานอะมีรุลมุมีนีน” แลวอุมัรฺก็มี
หนั ง สื อ ตอบมาว า "ฉั น ตั้ ง มั น ไวเ พื่ อ ให ลู ก หลานที่ นี่ จ ะได ทํ า หน า ที่ ร บรากั บ ศัต รู กั น ต อ ไป” (alBayhaqiy, 1344 A.H.:2/406: 13208)
นี่คือบรรยากาศทั่วไปที่เกิดขึ้นหลังจากทานไดมีคําสั่งยกเลิกการแบงสรรที่ดินใหกับทหาร
ผูเ ข า รว มสงคราม แต เ นื่ อ งจากทหารของทา น สว นใหญเ ปน ทหารที่มีคุณธรรมและยึดมั่น ใน
หลักการอิสลามอยางเครงครัด ทานจึงสามารถใชหลักการอิสลามมาชี้แจงจนพวกเขาพอใจโดยได
ยกบทบัญญัติในอัลกุรอานตอไปนี้มาอานและอธิบายแกบรรดาเหลาทหารผูรวมประชุมวา
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ความวา : และสิ่งใด ๆ ที่อัลลอฮฺทรงมอบใหเราะสูลของพระองคที่ยึดมาได
จากชาวเมือง (ที่แพสงคราม) สิ่งนั้นยอมเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺและเราะสูล
ของพระองค และเปนกรรมสิท ธิ์ของญาติสนิท เด็ก กําพรา ผูยากไร และผู
เดินทางที่ไรที่อาศัย เพื่อมันจะไดไมหมุนเวียนเพียงเฉพาะในวงผูมั่งมีในหมู
พวกเจา และอันใดที่เราะสูลไดนํามายังพวกเจา ก็จงยึดเอาไว และอันใดที่ทาน
หามพวกเจาก็จงละเวนเสีย และพวกเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺ
นั้นเปนผูทรงเขมงวดในการลงโทษ (สิ่งที่ยึดมาไดนั้น) เปนสมบัติของบรรดาผู
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อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับออกจากบานเกิดเมืองนอนและตองทอดทิ้งทรัพยสิน
เพื่อแสวงหาความโปรดปรานและความยินดีจากอัลลอฮฺ อีกทั้งยังชวยเหลือ
อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค คนเหลานั้นแหละคือผูสัตยจริง (อัล-หัชรฺ : 78)
ทานอุมัรฺอธิบายชี้แจงวา "ขอสาบานกับอัลลอฮฺ มันไมใชเปนสมบัติเฉพาะของพวกเขา
เพียงพวกเดียวเทานั้น" แลวทานก็อานตอไปวา
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ความวา : และบรรดาผูที่ไดปลูกบานเรือนและความศรัทธาเตรียมไวกอนพวก
เขาจะอพยพมาถึงซึ่งตางรักใครผูที่อพยพมายังพวกเขาโดยในหัวใจพวกเขาไม
มีความตองการหรือความอิจฉาในสิ่งที่คนเหลานั้นไดรับมอบ และพวกเขา
ยังใหสิทธิแกผูอื่นกอนตัวเองถึงแมวาพวกเขายังมีความตองการอยูมากก็ตาม
และผู ใ ดปกป อ งความตระหนี่ ที่ อ ยู ใ นตั ว ของเขา คนเหล า นั้ น คื อ ผู ป ระสบ
ความสําเร็จ และบรรดาผูที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากลาววาขาแตพระ
เจาของเรา ขอทรงโปรดอภัยใหแกเราและแกพี่นองผูซึ่งไดมีความศรัทธากอน
หนาเรา และขอพระองคอยาสรางความเคียดแคนตอบรรดาผูศรัทธาใหเกิดขึ้น
ในหัวใจของเรา ขาแตพระเจาของเรา แทจริงพระองคนั้นทรงเปนผูทรงเอ็นดู ผู
ทรงเมตตาเสมอ (อัล-หัชรฺ : 9-10)

ทานกลาวเสริมทายวา "ขอสาบานกับอัลลอฮฺ มุสลิมทุกคนยอมมีสิทธิในทรัพยสินนี้ ไมวา
เขาจะไดรับแลวหรือยังไมไดรับ จนแมกระทั่งคนเลี้ยงสัตวที่อยูที่เอเดนก็ตาม" (al-Bayhaqiy,
1994:6/351: 12781)
นี่คือบางตัวอยางที่แสดงถึงการมีความคิดที่มั่นคงของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็
อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ซึ่งผลการตัดสินใจยืนหยัดในความคิดนี่เองที่ทําใหเกิดกรมที่ดินเพื่อทําการ
สํารวจและขึ้นทะเบียนที่ดิน ทําใหรายไดของกองคลังขยับตัวขึ้นสูงในทันทีที่มตินี้ถูกนําไปปฏิบัติ
และดวยรายไดอันมหาศาลนี่เองที่ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ และนํารัฐอิสลามไปสูการ
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เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ
9. รับฟงเหตุผล
การยอมรับและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นนับเปนอีกหนึ่งลักษณะของการเปนผูนําที่ดี
เพราะเมื่อผูนํารับฟงความคิดของคนอื่น เขาก็จะสามารถคัดกรองเอาความคิดเห็นที่ดีที่สุดมา
ปฏิบัติซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากทั้งกับตัวเองและประชาชน ในขณะเดียวกัน หากผูนําหลง
ตัวเอง มองวาความคิดตัวเองสมบูรณแบบเบ็ดเสร็จ เขาและสังคมก็ตองพลอยหมดโอกาสจะไดรับ
พลอยเม็ดงามซึ่งบางทีอาจไดรับจากประชาชนชั้นต่ําสุดในสังคมก็เปนได
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ นั้นแมวามีความโดดเดนในฐานะผูบุกเบิกความคิด
ใหม ๆ ตลอดจนเปนผูยืนหยัดและมั่นคงในความคิดที่ตนเห็นชอบ แตบอยครั้งที่ความคิดเหลานี้
เป น ความคิ ด ที่ เ กิ ด จากการเสนอแนะของคนอื่ น และบ อ ยครั้ ง ที่ ท า นยอมรั บ ว า ตั ว เองคิ ด ผิ ด
หลังจากที่ไดรับฟงเหตุผลของผูอื่น เชนกรณีการลมเลิกความคิดที่จะออกไปทําสงครามนิฮาวันดฺ
ดวยตัวเองหลังจากไดรับฟงเหตุผลตางๆ ซึ่งอิบนุลอะษีรไดกลาวถึงเรื่องนี้วา
ทานอุมัรฺไดประชุมรวมกับประชาชนและกลาวแกพวกเขาวา "วันนี้เปนวันกําหนดอนาคต
ขางหนา ซึ่งฉันเห็นวาฉันสมควรจะออกเดินทางไปพรอมกับทหารของฉันและคนที่ฉันสามารถจะ
เกณฑพวกเขาได แลวฉันก็ไปปกหลักอยูใจกลางระหวางสองเมืองนี้แลวก็เชิญชวนพวกเขาให
ออกไปทําสงครามดวยกัน โดยฉันจะเปนกองหลังใหกับพวกเขาจนกวาอัลลอฮฺจะทําใหพวกเขา
พายแพและประทานสิ่งที่ฉันตองการ ซึ่งหากอัลลอฮฺใหพวกเขาพายแพ ฉันก็จะไดกวาดตอนพวก
เขาถึงในบานเมืองของพวกเขาเองเลยทีเดียว (Ibn Athir, n.d.: 1/454)
อิบนุลเญาซียฺ (Ibn al-Jawziy) ที่ไดกลาวถึงเรื่องนี้ตอ ไปวา
ฏ็อลหะฮฺจึงลุกขึ้นกลาววา "ทานคือผูที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ และทานเปนผูเชี่ยวชาญดวย
ประสบการณ ดังนั้น จงเรียกเถอะเราจะมา จงสั่งเถอะเราจะทํา เพราะทานเปนผูนําที่จําเริญ
กาวหนา" แลวเขาก็นั่งลง ทานอุมัรฺจึงกลาวตอวา "ไหนคนอื่น จงพูดซิ" แลวอุษมานก็ลุกขึ้นพูดวา
"ฉันเห็นวา ทานควรมีหนังสือไปยังชาวเมืองชามแลวก็ใหพวกเขายาตราออกไปจากเมืองชามของ
เขา มีหนังสือไปยังชาวเยเมนแลวใหพวกเขายาตราออกไปจากเมืองเยเมนของเขา และทานเองก็
ออกจากสองเมืองทรงเกียรติแหงนี้ไปยังสองเมืองนั้น คือกูฟะฮฺและบัศเราะฮฺ แลวกองทัพผูปฏิเสธก็
ประจันหนากับกองทัพชาวมุสลิม"
แลวอะลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบก็ลุกขึ้นกลาววา "ทานนี่นะ หากวาทานเกณฑชาวเมืองชาม
พวกโรมันก็จะยกทัพไปจับลูกเมียพวกเขา หากทานเกณฑชาวเยเมน พวกเอธิโอเปยก็จะยกทัพไป
จับลูกเมียพวกเขา และหากทานเอง เมื่อใดที่ทานออกไปจากสองเมืองที่ทรงเกียรติแหงนี้ดวย
ตัวเองแลวละก็แผนดินทั้งแผนดินก็จะทุกขระทม กระทั่งสิ่งที่ทิ้งไวขางหลังจะกลายเปนสิ่งที่ทาน
ตองตระหนักมากกวาสิ่งที่อยูขางหนา ฉันจึงเห็นวา ทานควรจะมีหนังสือไปยังชาวบัศเราะฮฺใหพวก
เขาแยกออกเปนพวกๆ โดยพวกหนึ่งเฝาระวังพรรคพวกของเขา สวนอีกพวกหนึ่งเดินทางไปสบทบ
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กับพี่นองของพวกเขาที่เมืองกูฟะฮฺ สําหรับเรื่องที่ทานพูดถึงการมีจํานวนมากมายของพวกนั้น ใน
อดีตที่ผานมา เราเองก็ไมเคยรบกับพวกเขาดวยจํานวนกองกําลัง แตเรารบกับพวกเขาดวยการ
ชวยเหลือจากอัลลอฮฺ" ทานอุมัรฺ จึงพูดวา "จริงของทาน อะบุลหะสัน นี่แหละความเห็นที่ถูกตอง”
(Ibn al-Jawziy, n.d.: 2/23)
นี่คือตัวอยางของการรับฟงเหตุผลของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺในเรื่องใหญที่มีผลในทางปฏิบัติตอ
ผู ค นและทรั พ ย สิ น มากมาย แต ใ นเรื่ อ งเล็ ก ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจํ า วั น ท า นก็ ไ ม เ คยใช
อํานาจบาตรใหญของตัวเองในการตัดสินใดๆ ตอประชาชนโดยพลการอยางไมฟงเหตุผล
อัล-เฏาะหาวียฺ (al-Tahawiy, n.d.: 7/167: 2665)ไดกลาวถึงเหตุการณที่แสดงถึงการรับ
ฟงเหตุผลของทานวา
ทานอุมัรฺไดเห็นชายคนหนึ่งกําลังตัดกิ่งไมในเขตอนุรักษอัล-หะร็อมและนําไปใหอูฐของเขา
กิน ทานจึงกลาววา "จงพาเขามาหาฉันซิ" แลวเขาก็ถูกนําตัวมาหาทาน ทานถามวา "โอ อับดุลลอฮฺ
ทานไมรูหรือวาเมืองมักกะฮฺนั้นเปนเขตอนุรักษหวงหาม หามตัดกิ่งไมของมัน หามขับไลตะเพิด
สัตวของมัน และหามเก็บสิ่งของที่ตกหลนใดๆ นอกจากผูที่ตองการนําคืนใหกับเจาของ? " เขาตอบ
วา "โอ อะมีรุลมุมินีน ขอสาบานกับอัลลอฮฺ ที่ฉันทําไปก็เพราะฉันมีอูฐที่ออนแอตัวหนึ่งซึ่งฉันเกรง
วามันจะไมสามารถจะพาฉันไปพบลูกเมียของฉันได และฉันเองก็หมดเสบียงและเงินเพื่อใชจาย
แลว" ทานจึงใจออนหลังจากเดิมที่ตองการลงโทษเขา แลวทานจึงสั่งใหเจาหนาที่นําอูฐจากคลัง
หลวงตัวหนึ่งซึ่งมีความแข็งแรงและสามารถบรรทุกสิ่งของมาใหเขา ทานกลาววา "ทานจงอยาหวน
มาตัดกิ่งไมใด ๆในเขตอนุรักษอัล-หะร็อมนี้อีกเปนอันขาด" (al-Tahawiy, n.d.: 7/167: 2665)
อิหมาม อัล-บุคอรียฺ ไดบันทึกเหตุการณหนึ่งที่แสดงถึงการรับฟงเหตุผลของเคาะลีฟะฮฺ
อุมัรฺ กลาวคือมีประชาชนจากตางถิ่นมาสงเสียงดังในบริเวณมัสยิดนบีที่มะดีนะฮฺ ซึ่งสําหรับคน
เมืองมะดีนะฮฺถือวาการกระทําเชนนี้เปนสิ่งผิดธรรมเนียมปฏิบัติและตองโดนลงโทษ แตเมื่อเปนคน
จากตางถิ่นทานก็ใหอภัย อัล-บุคอรียฺรายงานวา
อัส-สาอิบ อิบนฺ ยะซีด เลาวา "ขณะที่ฉันกําลังยืนอยูในมัสยิดนบี มีชายคนหนึ่งปาลูกหิน
มาสะกิดฉัน ฉันจึงหันไปมองปรากฏวาเปนอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ ทานกลาววา "ไปซิ ไปนําสอง
คนนั้นมาหาฉันหนอย" แลวฉันก็นําเขาทั้งสองมาหาทาน ทานถามวา "พวกทานทั้งสองเปนใคร
พวกทานทั้งสองมาจากไหน?" ทั้งสองตอบวา "เปนชาวเมืองฏออิฟ" ทานกลาววา "หากทานทั้งสอง
เปนชาวเมืองนี้ แนนอนฉันจะตีพวกทานใหเจ็บแสบ พวกทานสงเสียงดังในมัสยิดเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ไดอยางไรกัน? (al-Bukhayriy, 1987: 1/179: 458)
10. เคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง
การเขาใจและใหความเคารพตอความคิดเห็นของผูอื่น ซึ่งมีความแตกตางจากความ
คิดเห็นของตัวเองนับเปนคุณลักษณะสําคัญที่ผูนําพึงมี เพราะหากขาดคุณสมบัตินี้แลว ผูนําคน
นั้นก็จะเปนผูนําที่ไมใหความสําคัญตอผูที่ไมเหมือนเขา จะเปนผูนําที่สรางปญหาใหกับรัฐและ
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ประชาชนตลอดไป เพราะในรัฐที่กวางใหญและมีประชาชนมาจากครอบครัวอันหลากหลาย ยอม
เปนไปไมไดที่ทุกคนจะมีความคิดเห็นเหมือนกันหมด
เคาะลี ฟ ะฮฺ อุ มั รฺ อิ บ นฺ อั ล -ค็ อ ฏฏ็ อ บ เราะฎิ ยั ล ลอฮฺ อั น ฮฺ นั้ น เป น ผู นํ า ที่ มี ค วาม
ประนีประนอมทางความคิดและใหความเคารพในความคิดของผูอื่นเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม ดังสังเกตวา แมโดยสวนตัวทานจะเปนคนที่เครงครัดใน
ศาสนาอิสลามเปนอยางมาก แตทานก็ยังมีทาสเปนชาวคริสเตียนคนหนึ่งชื่อวา “อะชัก” ซึ่งทาน
เคยชักชวนเขาใหเขารับอิสลาม เพื่อจะไดมอบหมายงานที่เกี่ยวของกับศาสนาอิสลามใหเขาทํา
แตเขาปฏิเสธ ซึ่งทานเคาะลีฟะฮฺก็ไมบังคับแตอยางใด โดยทานยกอายะฮฺอัลกุรอานวา :
َ
ِّ ﻛﺮاه ﻲﻓ ا
َ ﻻإ
(٢٥٦ : ﻳﻦ﴾ )اﻛﻘﺮة
ِ
ِ ﴿
ِ
ความวา: ไมมกี ารบังคับในศาสนา (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 256)
และเมื่อทานใกลจะสิ้นชีวิต ทานยังปลอยเขาใหเปนไท (al-Suyutiy,n.d.: 28/281:
31087) นอกจากนี้ เมื่อชาวมุสลิมสามารถพิชิตเมืองอเล็กซานเดรีย เมืองสําคัญของอียิปต ทาน
ยังไดสั่งใหอัมรฺ อิบนฺ อัล-อาศ แบงพื้นที่บนเนินเขาอัล-มักฏ็อมใหเปนสุสานแกชาวคริสเตียนตาม
ความเชื่อของพวกเขาวาแผนดินแหงนั้นถือเปนเสมือนดินแดนสวรรคแมโดยสวนตัวทานจะไมเห็น
ดวยก็ตาม (al-Humayriy, 1980: 557)
อัล-ศ็อลลาบียฺ (al-Sallabiy) ไดกลาววา
ชาวอะฮฺลุลกิตาบ (ชาวคริสเตียนและยิว) สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาและ
จารีตประเพณีตามความเชื่อของตน ทั้งในศาสนสถานและในเคหะสถาน และไมมีผูใดขัดขวาง
พวกเขาจากการกระทําดังกลาวเพราะกฎหมายอิสลามไดคุมครองสิทธิเสรีภาพในการนับถื อ
ศาสนาแกพวกเขา (al-Sallabiy, n.d.: 145)
เชนเดียวกันการยอมรับในประเพณีของประชาชนที่หลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ดัง
ที่อัล-มิกริซียฺ (al-Miqriziy) ไดกลาวถึงการเฉลิมฉลองตอนรับการมาเยือนของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ ณ
เมืองชามของประชาชนชาวคริสเตียน โดยพวกเขาใหการตอนรับทานดวยการรองรําตีกลองซึ่งเปน
การขัดกับความรูสึกสวนตัวของทาน แตเมื่อไดฟงคําชี้แจงของอบู อุบัยดะฮฺ ขาหลวงประจําแควน
ทานก็ปลอยใหพวกเขาแสดงตามวัฒนธรรมประเพณีของพวกเขา อัล-มิกริซียฺ กลาววา
ฮิชาม อิบนฺ อัล-กัลบียฺไดเลาวาในตอนที่ทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบมาถึงเมืองชามนั้น
บรรดานักระบํารายดาบและควันน้ําหอมไดมาแสดงเพื่อตอนรับทาน ทานอุมัรฺรูสึกอึดอัดใจที่จะชม
การแสดงของพวกเขา และกลาววา "นําพวกเขากลับไปไดแลว" อบู อุบัยดะฮฺ อิบนฺ อัล-ญัรร็อหฺ
จึงตอบวา "มันเปนประเพณีของคนตางชาติ หากฉันหามพวกเขา พวกเขาก็จะคิดวามันเปนการ
ละเมิดสนธิสัญญาที่ไดใหตอพวกเขา" ทานอุมัรฺจึงตอบวา "ถาอยางนั้น ก็จงปลอยใหเขาแสดง
ตอไป" (al-Miqriziy, n.d.: 2/410)
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11. ถอมตน
ผูนําจะตองถอมตัว ใหเกียรติแกประชาชนทุกระดับอยางเทาเทียมกัน ตองเขาใจวามนุษย
ทั้งหมดตางรักในเกียรติยศและศักดิ์ศรี ไมมีใครชอบใหผูอื่นมาลบหลูแมวาเขาจะเปนคนดอย
โอกาสเพียงใดก็ตาม หากพยายามยกตัวเองขมผูอืนเมื่อใดก็เสมือนพยายามจะดิสเครดิตตัวเอง
เมื่อนั้น ความเคารพที่ประชาชนใหกับเขาก็จะเปนเพียงภาพการประจบสอพลอที่รอโอกาสจะ
สาปแชงหมดสิ้นซึ่งความศรัทธาและเลื่อมใสจากจิตใจของประชาชน
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่ถอมตัวเปนอยางมาก
ทานถอมตัวอยางบริสุทธิ์ใจทั้งดวยวาจาและการแสดงออก ทานกลาวแกประชาชนวา
โอ ประชาชนทั้งหลาย พวกทานจงถอมตัวเถิด เพราะฉันเคยไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม-กลาววา "ผูใดถอมตนอยางบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงยก
ฐานะของเขา และกลาววา เจาจงเงยหนาขึ้นซิ อัลลอฮฺไดทรงยกฐานะของเจาแลว ซึ่งพวกเขารูสึก
วาตัวเองไมมีคา แตในสายตาของผูอื่นเขาเปนผูยิ่งใหญ และผูใดที่ลําพองตน อัลลอฮฺจะทรงให
เขาต่ําตอย และกลาววา จงกมหนาลงซิ อัลลอฮฺใหเจาต่ําตอยแลว ซึ่งเขารูสึกวาตัวเองยิ่งใหญ แต
ในสายตาของผูอื่นเปนผูต่ําตอยจนไรคายิ่งกวาสุนัขเสียอีก" (Abu Nua’im al-Asbahaniy,n.d.:
7/129)
การเดินทางของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺไปเยือนเมืองชามครั้งประวัติศาสตรเพื่อรับมอบเมือง
ปาเลสไตนที่ถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของดินแดนรัฐอิสลามเมื่อป ฮ.ศ. 16 ดูเหมือนจะเปนตัวอยางที่
แสดงถึงความถอมตัวอยางเสมอตนเสมอปลายของทานอุมัรฺเปนอยางดี ซึ่งในตอนที่มาเมืองชาม
นั้น ทานไดมาพรอมกับอัล-อับบาสและคนรับใช ครั้นเมื่อใกลถึงเมืองชาม ทานอุมัรฺก็ไดเปลี่ยนไป
ขี่อูฐของคนรับใชซึ่งมีอานที่ไมดี โดยใหทานอัล-อับบาสเปนคนขี่มานําหนา ซึ่งเปนมาที่สวยและ
ทานเองเปนคนรูปหลอ ดังนั้น พอมาถึงเมืองชามเหลาผูนําศาสนาคริสตที่ยังไมรูจักกับทานเคาะ
ลีฟะฮฺตางก็เขาไปจับมือทานอัล-อับบาส ทานจึงบอกวา ไมใชฉันหรอก แตเขา (เคาะลีฟะฮฺ) คือ
คนนั้นตางหาก (Ibn Manzur,n.d.:4/102)
อิบนุ กะษีรฺ (Ibn Kathir) ไดกลาวถึงสภาพความถอมตนของเคาะลีฟะฮุมัรในตอนที่ทาน
เดินทางไปที่แควนชามวา
อบู อัล-ฆอลิยะฮฺ แหงชามไดเลาวา "ทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบไดมาถึงเมืองญาบิยะฮฺ
เพื่อผานไปยังเมืองอีลิยาอ (ปาเลสไตน) ดวยอูฐดําตัวหนึ่ง ความโลนของศีรษะทานไดสะทอน
ประกายแวววับเมื่อดวงอาทิตยสองมาเพราะบนศีรษะทาน ไมมีหมวกหรือผาโพกศีรษะใดๆ เลย
เทาสองขางของทานไขวกระทบกันระหวางสองขั้วอานโดยไมมีที่ตั้งเทา ผาปูของทานคือผาขน
อัมบะญานียฺ ซึ่งมันถูกใชเปนอานเมื่อทานขี่สัตวและเปนผาปูนั่งเมื่อทานแวะพัก กระเปาของทาน
เปนผาลายขาวดําหรือถุงผาที่เย็บขางดวยเชือกอินทผลัม ซึ่งมันเปนกระเปาในยามเดินทางและ
เปนหมอนเมื่อยามแวะพัก ทานสวมเสื้อยาวที่ทอจากผาฝายหยาบๆ ที่ทะลุและฉีกขาดตามชาย
ขอบ
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ทานกลาววา "จงเรียกหัวหนาเผามาพบฉันหนอยซิ" แลวพวกเขาก็เรียกหัวหนาเผามาเขา
พบ ทานกลาววา "นี่พวกทานชวยซักและเย็บปะเสื้อผาของฉันหนอยซิ แลวเอาผาหรือเสื้ออื่นมาให
ฉันยืมกอน" แลวเสื้อค็อตต็อนอยางดีก็ไดถูกนํามามอบใหทาน ทานถามวา "นี่มันทอจากอะไรกัน?"
เขาตอบวา "เปนเสื้อค็อตต็อน" ทานถามวา "ค็อตต็อนคืออะไร?" พวกเขาจึงอธิบายใหทานฟง ทาน
จึงถอดเสื้อออก แลวมันก็ถูกนําไปซัก เย็บปะ และนํามามอบกลับใหกับทาน ทานจึงถอดเสื้อของ
พวกเขาออก และสวมเสื้อของทานตามเดิม หัวหนาเผาเลยกลาววา "ทานนี้เปนราชาแหงอาหรับ
และเมืองนี้เขาไมขี่อูฐกันหรอก ทานเห็นอยางไรหากทานสวมเสื้ออีกตัวหนึ่งที่ไมใชเสื้อตัวนี้และขี่
มาเร็วตัวหนึ่ง สิ่งนี้ยอมเปนที่ยิ่งใหญในสายตาของพวกโรมัน" ทานตอบวา "เราเปนชนที่อัลลอฮฺให
เกียรติเพราะอิสลาม ดังนั้นเราจะไมยอมเอาอะไรมาแลกกับอัลลอฮฺ" แลวเมื่อมาเร็วถูกนํามาใหแก
ทาน ทานก็ขึ้นควบมันสักพักหนึ่งโดยไมใชที่วางเทาและอานนั่ง แลวทานก็กลาววา "ลามมัน ลาม
มันไว ฉันไมเคยเห็นผูคนขี่ชัยฏอนกอนหนานี้เลย" แลวอูฐของทานก็ไดถูกนํามาใหทานขี่ตอ” (Ibn
Khathiyr, 1988: 7/61)
อิบนุมันซูร (Ibn Manzur) ไดเลาเหตุการณครั้งนี้หลังจากที่ทานออกจากเมืองญาบิยะฮฺวา
แลวทานอุมัรฺก็เดินทางออกจากอัล-ญาบิญะฮฺมุงหนาไปยังจอรแดนซึ่งมีประชาชนจํานวน
มากคอยตอนรับทาน โดยประชาชนมุสลิมและตางศาสนาตางยืนคอยทาน แลวทานก็เดินทางมา
พบพวกเขาบนลาตัวหนึ่งโดยที่มีอัล-อับบาสขี่มานําหนา เมื่อชาวยิวและคริสเตียนเห็นทาน พวก
เขาก็กมลงกราบ ทานกลาววา "พวกทานจงอยากราบไหวมนุษย แตจงกราบไหวอัลลอฮฺ" แลวทาน
ก็เดินทางตอไป บรรดานักบวชยิวและคริสเตียนตางพากันกลาววา "เราไมเคยเห็นผูใดที่มีลักษณะ
คลายกับอัล-หะวารียีน (ผูศรัทธาตอเยซู) มากไปกวาชายคนนี่เลย" (Ibn Manzur,n.d.:4/102)
และดวยการถอมตัวตลอดเวลานี่เอง ทําใหทานไมยอมรับการยกยอใดๆ ที่แสดงถึงความ
ดีเลิศของตัวเอง ดังที่อัล-ซัรคียฺ (al-Zarkhiy) กลาวถึงเหตุการณในครั้งหนึ่งวา
มีชายคนหนึ่งพูดกับทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบวา "โอ สุดยอดคนดี" ทานอุมัรฺไมเขาใจ
คําพูดดังกลาว ทานจึงถามวา "เอะ ทานพูดวาอะไรนะ?” แลวพวกเขาก็ตอบวา "เขาคนนั้นพูดวา
"โอ สุดยอดคนดี" แลวทานอุมัรฺก็กลาวแกเขาวา "มาใกลฉันหนอยซิ ฉันไมใชสุดยอดคนดีหรอก จะ
บอกใหเอาไหมวาใครคือสุดยอดคนดี?" เขาตอบวา "ใครกัน โอ ทานอะมีรุลมุมินีน?" ทานอุมัรฺตอบ
วา "คือชายชาวชนบทเจาของอูฐหรือแกะฝูงหนึ่ง ที่เขามาในเมืองหนึ่งดวยอูฐหรือแกะของเขา แลว
ก็ขายมันไป จากนั้นไดเอาเงินไปบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ เพื่อเปนเสบียงในการตอสูของชาว
มุสลิมกับขาศึก นั้นแหละคือสุดยอดคนดี" (al-Zarkhiy, n.d.: 1/13)
12. ประหยัด อยูอยางพอเพียง
การมีความประหยัดและอยูอยางพอเพียงนับเปนคุณลักษณะสําคัญของผูนํา เพราะผูนํา
คือผูที่ประชาชนใหการศรัทธาและลอกเลียนแบบ หากเขาประหยัด ประชาชนก็จะประหยัดตาม
ปญหาทางเศรษฐกิจของชาติก็จะลดลง รายไดของประเทศก็จะดีขึ้น แตหากผูนําอยูอยางฟุมเฟอย
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ประชาชนก็จะฟุมเฟอยตาม มีเทาไรก็ไมรูจักพอ กระทั่งเกิดภาวะวิกฤติปญหาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ยากจะเหยียวยาและแกไข
เคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ เปนผูนําที่มีความเปนอยูอยาง
ประหยัดและพอเพียง เปนผูนําที่ภูมิใจในความสําเร็จของหนาที่มากกวาภูมิใจในภาพลักษณที่
หรูหราของตัวเอง เปนผูนําที่มุงมั่นจัดหารายไดเขากองคลังหลวงมากกวาจะหารายไดใหตัวเอง
และครอบครัว ทานกําหนดเงินเดือนและสวัสดิการประจําตําแหนงของตัวเองใหเปนเพียงแคการมี
อาหารสําหรับตัวเองและครอบครัวในระดับปานกลางของบุคคลทั่วไป มีเสื้อผาปละสองชุด คือชุด
ฤดูหนาวกับชุดฤดูรอน และมีคาใชจายเพื่อไปทําหัจญและอุมเราะฮฺที่นครมักกะฮฺปละหนึ่งครั้ง ซึ่ง
al-Suyutiy ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา
อัล-อะหฺนัฟ อิบนฺ ก็อยสฺ เลาวา "ในขณะที่พวกเรากําลังนั่งอยูหนาประตูบานของทานอุมัรฺ
ก็มีหญิงคนหนึ่งเดินผานมา พวกเขากลาววา เธอคือทาสหญิงของอะมีรุลมุมินีน ทานจึงกลาววา
"นางไมใชทาสหญิงของอะมีรุลมุมินีนหรอก และก็ไมสมควรที่จะเขาจะครอบครองดวยซ้ําไป แต
นางคือสมบัติของคลังหลวง" เราจึงถามวา "แลวสมบัติจากคลังหลวงมีอะไรบางที่ทานสามารถ
ครอบครองได?" ทานตอบวา "แทจริง สมบัติจากคลังหลวงที่อุมัรฺสามารถครอบครองไดมีเพียง
เสื้อผาสองชุด ชุดหนึ่งเพื่อใชในฤดูหนาวและอีกชุดหนึ่งเพื่อใชในฤดูรอน และสิ่งจําเปนที่ฉันตองใช
จายเพื่อทําหัจญและอุมเราะฮฺ ตลอดจนอาหารของฉันและครอบครัวที่เปนอาหารของชาวกุร็อยชฺ
คนหนึ่งที่มีฐานะไมใชคนร่ํารวยที่สุดหรือคนที่ยากจนที่สุด ซึ่งนอกเหนือจากสิ่งนี้ ฉันก็คือประชาชน
มุสลิมธรรมดาคนหนึ่งเทานั้นเอง" (al-Suyutiy, 1952: 1/116)
จากรายไดประจําตําแหนงในจํานวนดังกลาว ที่ทานเองเปนผูกําหนด ทําใหสภาพความ
เปนอยูของทานสอดคลองเปนอยางยิ่งกับรายไดที่ทานไดรับมา
อัล-สุยูฏียฺ (al-Suyuytiy) ไดกลาวถึงสภาพชีวิตประจําวันของทานเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ วา
ทานอุมัรฺในขณะที่เปนเคาะลีฟะฮฺนั้นทานไดสวมเสื้อยาวจากผาหยาบที่มีรอยปะเย็บดวย
ดายจากเสนเชือกของตนอินทผลัม ทานวนเวียนตรวจตรารอบๆ ตลาดโดยมีไมเรียวอยูบนคอเพื่อ
ใชสั่งสอนประชาชน เมื่อทานเดินพบเมล็ดพืช หรือสิ่ง ตกหลน ทานก็ จะเก็ บและโยนเขา ไปยั ง
บานเรือนของประชาชนเพื่อพวกเขาจะไดใชประโยชน (al-Suyutiy, 1952: 1/116)
เชนเดียวกันกับอิบนุ อัล-เญาซียฺ (Ibn al-Jawziy) ที่ไดกลาวถึงความเรียบงายของทานใน
ยามเดินทางวา
อับดุลลอฮฺ อิบนฺ อามิร อิบนฺ เราะบีอะฮฺเลาวา "ฉันเคยเดินทางกับทานอุมัรฺจากมะดีนะฮฺ
ไปยังมักกะฮฺเพื่อทําหัจญและกลับมาดวยกัน ปรากฏวาทานไมเคยกางกระโจมหรือมีที่สําหรับให
ทานไดเขาอยูในที่รมเลย ทานเพียงแตขึงเสื่อหรือผากับตนไม แลวก็เขาไปอยูใตรมเงาของมัน (Ibn
al-Jawziy, n.d.: 463)
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ทั้งนี้ การเดินทางไปทําหัจญของทานมีคาใชจายเพียงสิบหกดีนารเทานั้น ซึ่งคาใชจาย
เพียงนอยนิดจํานวนนี้ไดกลายเปนอุทาหรณแกคนรุนหลังเพื่อใหพวกเขาไดพิจารณาตัวเองวาเปน
คนประหยัดหรือฟุมเฟอย ดังที่สุฟยาน อัล-เษารียฺไดกลาวตักเตือนแกเคาะลีฟะฮฺอัล-มะฮฺดียฺวา
"ทานอุมัรฺไปทําหัจญและใชจายในกิจการหัจญของทานเพียงสิบหกดีนารเทานั้นเอง แลว
ทานทําหัจญละ ทานใชจายในหัจญของทานเปนคลังๆ เลย" อัล-มะฮฺดียฺกลาววา "แลวจะใหฉันทํา
อยางไรละ จะใหฉันใชจายเหมือนทานหรือ?" ทานตอบวา "ใหเกินกวาที่ฉันใชจายขึ้นสักหนอยและ
ต่ํากวาที่ทานใชจายลงสักนิด" (al-Khatib al-Baghdadiy, n.d.: 4/161)
และไมเพียงแตทานคนเดียวเทานั้นที่อยูอยางพอเพียง แตทานยังจะหมั่นตรวจสอบบุคคล
ในครอบครัวใหดํารงชีวิตอยางประหยัดและพอเพียงดวย ซึ่งแมกระทั่งการซื้ออาหารตามใจชอบ
โดยไมมีการระงับตัวเองก็ถือวาเปนการฟุมเฟอยแลวในทัศนะของทาน
อัล-สุยูฏียฺ(al-Suyutiy) กลาววา
อัล-หะสัน เลาวา "ทานอุมัรฺไดมาหาอับดุลลอฮฺบุตรชายของทานในขณะที่เขากําลังกิน
เนื้ออยู ทานถามวา "นี่มันเนื้ออะไรกัน?" เขาตอบวา "เรารูสึกอยากกิน" ทานกลาววา "ทุกครั้งที่เจา
เกิดอยากกินอะไรสักอยางหนึ่งแลวเจาก็กินมันทันทีหรือ? ถือเปนการฟุมเฟอยแลวสําหรับคนที่กิน
ทุกสิ่งที่ตนอยากกิน" (al-Suyutiy, n.d.: 27/222: 29946)
จากคุ ณ สมบั ติ ก ารมี ค วามประหยั ด อย า งนี้ เ อง ทํ า ให ท า นได กํ า หนดเป น นโยบายให
ขาหลวงทุกคนนําไปปฏิบัติ โดยทุกครั้งที่ทานจะแตงตั้งขาหลวง ทานจะมอบเงื่อนไขสี่ประการให
เขานําไปปฏิบัติ หากปฏิบัติไมไดถือวาขาหลวงคนนั้นมีความผิดและตองถูกลงโทษ เงื่อนไขสี่
ประการดังกลาวคือ ตองไมขี่มาชั้นดี ตองไมรับประทานอาหารชั้นดี ตองไมสวมเสื้อผาชั้นดี และ
ตองไมปดประตูกีดกั้นการเขาพบของประชาชน (al-Suyutiy,1952: 1/116)
13. อยูเหนือกิเลสและอารมณใฝต่ํา
การอยูเหนือกิเลสและอารมณใฝต่ํานับเปนคุณสมบัติของผูนําอีกประการหนึ่ง เพราะการ
มี คุณสมบั ตินี้ทํา ให เ ขาสามารถแยกแยะระหวา งความรูสึก สว นตัว กั บ ความถูก ตอง สามารถ
เสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนของสวนรวมและยับยั้งตัวเองเมื่อเกิดความรูสึกที่ไมดี
ตอผูอื่นได ทําใหการปฏิบัติหนาที่ของเขาดําเนินไปอยางเสมอตนเสมอปลายและไดรับความ
ศรัทธาจากผูใตบังคับบัญชาและประชาชนซึ่งมีผลทําใหการงานรุดหนาและประสบความสําเร็จ
เคาะลีฟะฮฺ อุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ นั้น เปนผูนําที่มีคุณสมบัติเชนนี้
อยางสมบูรณ เพราะทานเปนคนที่เครงครัดในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่
มุงมั่นใหผูปฏิบัติธรรมสามารถเอาชนะกิเลสและความใฝต่ําได จะเห็นไดวาในยามค่ําคืน ทานจะ
ใชเวลาสวนใหญดวยการลุกขึ้นมาละหมาดทําความภักดีตอพระผูเปนเจาหรือออกไปตรวจตรา
ลาดตระเวนตามตรอกซอยตางๆ ในขณะที่ประชาชนกําลังนอนหลับอยางมีความสุข นอกจากนี้
การที่ทานยอมระงับตัวเองดวยการไมกินอาหารดีๆ ไมแตงตัวดีๆ ไมขี่ยานพาหนะดีๆ หรือการที่
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ทานนอนบนดินกินบนทรายและไมยอมรวมหลับนอนกับภรรยาในปวิกฤติภัยแลง ตลอดจนการที่
ทานมักรองไหเสมอเมื่อตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอประชาชน สิ่งเหลานี้ยอมสะทอนถึงการ
อยูเหนือกิเลสและอารมณใฝต่ําของทานเปนอยางดี
14. มีคณะผูรวมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดี
การที่จะนําพาประชาชนนับลานคนไปสูการพัฒนาเพื่อใหมีสภาพ "อยูดี กินดี" ไดสําเร็จ
นั้น หากผูผลักดันและนําพามีเพียงผูนําคนเดียว คงยากที่จะประสบความสําเร็จได เพราะแมวา
เขาจะมีคุ ณ สมบัติ แ ห ง การเป น ผูนํ า ที่ ส มบู ร ณทุ ก ประการรวมอยูใ นตัว เขา แต ม นุ ษ ย ก็ ยอ มมี
ขีดจํากัดในดานเวลาและสังขารของรางกาย ผูนําจึงจําเปนจะตองมีผูชวย ผูรับสนองงานและ
นโยบายตางๆ เพื่อใหโครงการตางๆ ที่วางไวมากมายไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง
การมีคณะผูรวมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดีจึงถือเปนคุณสมบัติที่สําคัญของการเปน
ผู นํ า ที่ ดี เพราะคนเหล า นี้ คื อ ผู ช ว ยงานของผู นํ า หากข า หลวง ผู พิ พ ากษา อธิ บ ดี ก รมต า งๆ
ตลอดจนคณะที่ปรึกษาเปนคนดีและมีความรับผิดชอบเหมือนตัวผูนําเอง การงานของทานก็จะ
ดําเนินไปในทางที่ดี สรางสรรค และมีความกาวหนา แตถาหากบุคคลเหลานี้ ทํางานเพียงเพื่อเอา
ความดีความชอบในลักษณะ "ผักชีโรยหนา" หรือทํางานแบบประจบสอพลอ มิไดทํางานเพื่อ
ประเทศชาติอยางแทจริง แนนอนภารกิจของผูนําจะตองยุงเหยิง สับสน ไมราบรื่นและกาวหนา
ทําใหพัฒนาการในดานตางๆ จะตองหยุดชะงักและถดถอยจนสังคมตองพลอยเดือดรอนและ
บานเมืองไมมีความสงบสุข
เคาะลีฟะฮฺ อุ มัรฺ อิ บนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อัน ฮฺ นั บเปน ผูนําที่มีคณะผูรว ม
บริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดียิ่ง ทานมีขาหลวงที่ทรงคุณธรรมในทุกแควนทั่วภูมิภาค ไมวาจะ
เปนอบู อุบัยดะฮฺ อิบนฺ อัล-ญัรร็อหฺที่แควนชาม อบู มูซา อัล-อัชอะรียฺ ที่แควนอิรัก อัมรฺ อิบนฺ
อัล-อาศที่อียิปต สะอีด อิบนฺ อุมัยรฺที่แควนหิมศฺ และขาหลวงคนอื่นๆ ซึ่งบุคคลเหลานี้ลวนแตเปน
บุคคลที่ประชาชนเชื่อถือและศรัทธา นอกจากนี้ ทานยังมีคณะที่ปรึกษาที่สุขุมรอบคอบ อยางอะ
ลียฺ อิบนฺ อบีฏอลิบ ที่ปรึกษาในดานกฎหมายและการวางแผน อุษมาน อิบนฺ อัฟฟาน และอับ
ดุลร็อหมาน อิบนฺ เอาฟฺ ที่ปรึกษาดานการเงินการคลัง หรืออะดียฺ อิบนฺ อัล-หาติม, สัลมาน อัลฟาริสียฺ และ กะอับ อัล-อะหบารฺ ที่ปรึกษาดานศาสนายิว คริสเตียน โซโรแอสเตอร และดาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน
อัล-เราะฟก อัล-ก็อยเราะวานียฺ (al-Rafiq al-Qayrawaniy) ไดกลาวถึงการใหคําปรึกษา
ของอะลียฺในดานกฎหมายเพื่อลงโทษผูเสพสุราแกทานอุมัรฺเมื่อตอนที่อบู อุบัยดะฮฺสงตัวแทนมา
จากแควนชามเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
ฉัน เห็ น วา บทลงโทษตอผูเสพสุรานั้น ใกลเคีย งกั บโทษของการกลา วหาผูอื่น มากที่สุด
เพราะคนเมานั้นเมื่อเขาเมา เขาจะโลเล เมื่อโลเลก็เขาจะกลาวหาผูอื่น (ดังนั้นโทษของผูดื่มสุราจึง
ควรจะเหมือนกับโทษของผูกลาวเท็จตอผูอื่นนั่นคือตองโดนเฆี่ยนแปดสิบครั้ง) แลวทานอุมัรฺก็
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กลาวกับตัวแทนของอบู อุบัยดะฮฺวา บัดนี้ ทานก็ไดยินสิ่งที่เขาบอกแลว ดังนั้นจงบอกใหอบู อุบัย
ดะฮฺเฆี่ยนตามนี้ แลวอบู อุบัยดะฮฺก็เฆี่ยนผูเสพสุราที่เมืองชามแปดสิบครั้ง ในขณะที่ทานอุมัรฺก็
เฆี่ยนจํานวนนี้ดวยเชนกันที่มะดีนะฮฺ (al-Rafiq al-Qayrawayniy, n.d.: 1/48)
เชนเดียวกับสัลมาน อัล-ฟาริสียฺ ที่ใหคําปรึกษาอยางตรงไปตรงมา เมื่อทานอุมัรฺขอให
เขาชวยประเมินตัวทานวาเปนเคาะลีฟะฮฺหรือเปนราชา โดยทานอุมัรฺถามเขาวา
"ฉันนี่เปนราชาหรือเปนเคาะลีฟะฮฺกันแน?" สัลมานตอบทานวา "หากทานเก็บภาษีจาก
แผนดินชาวมุสลิมเพียงหนึ่งดิรฮัมหรือนอยกวาหรือมากกวา แลวทานใชจายในทางที่ไมชอบ ทานก็
คือราชาไมใชเคาะลีฟะฮฺ" แลวทานอุมัรฺ ก็รองไห (Ibn Athir, n.d.: 1/473)
ทานกลาวแกกะอับ อัล-อะหบารฺ ที่ปรึกษาดานศาสนายูดายวา
"นี่ กะอับ ทานพบฉันในคัมภีรโตราหวาเปนคนเชนไร? เขาตอบวา "เปนเคาะลีฟะฮฺเหล็กที่
ไม เ กรงกลั ว การถู ก ประณามในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ เป น ผู ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต ต อ อั ล ลอฮฺ และจะต อ ง
กลายเปนเคาะลีฟะฮฺที่ถูกประชาชนฆาอยางทารุน และหลังจากนั้นก็จะเกิดภัยพิบัติตามมา" (Abi
Nua’im al-Asbahayniy, 1405 A.H.: 6/25)
ทั้งนี้ การใหคําปรึกษาแกทาน ไมเพียงแตทํากันตอหนาเทานั้น แตในยามหางไกล เหลา
คณะที่ปรึกษาก็ยังคงใหคําแนะนําปรึกษาผานหนังสือหรือจดหมายที่ตองใชเวลาในการสงมาเปน
แรมเดือน ดังที่ อัล-เฏาะบาเราะนียฺไดกลาวถึงจดหมายรวมกันของอบู อุบัยดะฮฺและมุอาซ อิบนฺ
ญะบัลที่สงมาจากแควนชามใหคําแนะนําตักเตือนสติทานเคาะลีฟะฮฺที่มะดีนะฮฺวา
จาก อบูอุบัยดะฮฺ อิบนฺ อัล-ญัรรอฮฺ และมุอาซ อิบนฺญะบัล
ถึง ทานอุมัรฺ อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ
ความสันติจงมีแดทาน
เราขอยืนยันตอทานวา บัดนี้ การควบคุมตัวทานเองนั้นสําคัญมาก เพราะทานไดปกครอง
ประชาชาตินี้ทั้งชนผิวแดงและผิวดํา ผูที่นั่งตรงหนาทานนั้นมีทั้งคนสูงสงและคนต่ําตอย มีทั้งมิตร
และศัตรู ทุกคนยอมมีสิทธิที่จะไดรับความยุติธรรม ฉะนั้น ทานจงไตรตรองเถิด โอ ทานอุมัรฺ เรานี้
ขอใหทานรําลึกถึงวันที่ดวงตาจะเบิกโพลง หัวใจจะแหงเหี่ยว และไมมีขออางใดๆ สําหรับคํา
ตัดสินขององคราชันยที่ทรงควบคุมมนุษยดวยความยิ่งใหญเกรียงไกรของพระองค วันที่สรรพสิ่ง
ทั้งหมดตางสยบนอบนอมตอพระองคและหวังในความเมตตาและเกรงกลัวโทษทัณฑของพระองค
ซึ่งเราคาดวาสุดทายแลวประชาชาตินี้จะหวนสูการเปนเพื่อนแบบหนาไหวหลังหลอก
เราขอทานจงอยาไดแปรเจตนาของเราเปนอยางอื่น เพราะที่สงจดหมายมานี้ก็เพียงเพื่อ
เปนคําตักเตือนแนะนําแกทานเทานั้น
วัสสลาม สุขสันติจงมีแดทาน (al-Tabaraniy, 1983: 20/32)
นี่คือตัวอยางของสัมพันธภาพระหวางตัวเคาะลีฟะฮฺกับคณะผูรวมบริหารและที่ปรึกษา ซึ่ง
ตางปฏิบัติหนาที่อยางบริสุทธิ์ใจเพื่อผลประโยชนของชาติ ไมใชเพื่อผลประโยชนของตัวเอง ไมมี
การประจบสอพลอเพื่อเอาหนา หรือยั่วยุผูนําเพื่อดึงใหเปนพวกฟองของตนเอง
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และทั้งหมดนี้ คือ บางตัวอยางของการมีลักษณะของการเปนผูนําที่ดีของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ
อิบนฺ อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของเศาะเศาะอะฮฺเมื่อครั้งที่มุ
อาวิยะฮฺ อิบนฺ อบี สุฟยาน ขอใหเขาบอกคุณลักษณะของเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ ซึ่งเขาบอกวา
ทานเปนคนรอบรูเรื่องประชาชน มีความยุติธรรมในตัวเอง ไมหยิ่งผยอง รับฟงเหตุผล เขา
หาไดงาย ประตูบานเปดตลอดเวลา เปนคนเชิดชูความถูกตอง ไมสรางความเดือดรอนแกผูอื่น
เปนมิตรกับผูออนแอ ไมตวาดเสียงดัง เปนคนเงียบขรึม และไรสิ่งบกพรอง (Ibn Manzur,n.d.:
6/46)
อับดุลลอฮฺ อัล-กอรี (2543 : 26) กลาววา
ทานอุมัรฺเปนบุรุษที่มีคุณสมบัติเพียบพรอมดวยความเปนผูนํา มีความหาวหาญเด็ดขาด
มีความปรีชาสามารถฉลาดเฉลียว มีความรูและประสบการณมาก แตทานเปนผูสมถะเรียบงายไม
ฟุมเฟอย
นี่ คื อ เคาะลี ฟ ะฮฺ อุ มั รฺ อิ บ นฺ อั ล -ค็ อ ฏฏ็ อบ เราะฎิ ยั ล ลอฮฺ อั น ฮฺ อี ก หนึ่ ง ปู ช นี ย
บุคคลที่ ชาวมุส ลิมใหความเคารพ แตนอยคนที่รูจักทาน ทานบริ หารบานเมืองสําเร็ จ
มาแลว ทานคือผูนําสันติสุขที่ยั่งยืนใหกับชาวตะวันออกกลางระหวางป ค.ศ. 634-644 จึง
สมควรที่ผูเปนผูนําทุกคนตองศึกษาเอาเปนแบบอยาง เพราะทานไดรับการรับรองทั้ง
จากอัลลอฮฺตะอาลา จากนบีมุหัมมัด-ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม- และจากผูมีใจเปน
ธรรมทุกคนทั้งมุสลิมและไมใชมุสลิม
ขอใหผูนําทุกทานไดรับชัยชนะสามารถไดอยูใตรมเงาบรรลังคของอัลลอฮฺในวันกิ
ยามะฮฺที่รอนระอุยิ่งกวาประลัยกัลป และขอความโปรดปรานจากพระองคจงมีแดผูนําทุก
ทาน
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