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มุสลิมกับวันคริสตมาส 
คัดลอกจากหนังสือ “ทําไมมุสลิมจึงทําไมได” ของ อ.มุรีด ทิมะเสน 

 
วันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกป เปนวันสําคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสต เปนวันเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันประสูติ

ของพระเยซู คริสตศาสนิกชนทุกนิกายจัดพิธีนี้มาจนเปนประเพณีนิสัยสืบมาจนทุกวันนี้  
 
ความเปนมาของวันคริสตมาส 

ก. วันคริสตมาสหรือวันคริสตสมภพ คือวันที่พระเยซูลงมาบังเกิดลงมาในโลกมนุษยเมื่อประมาณ ๔ ป กอนค
ริสตศักราชเพื่อมา ไถบาปของมนุษยทุกคนที่กระทําบาป บิดาคือโจเซฟ มารดาคือมาเรีย สถานที่
ประสูตรคือเมืองเบธเลเฮม ประเทศอิสราเอล คริสเตีอนถือวาวันนี้เปน วันที่สําคัญมากโดยถือ วาวันที่ 
๒๔ ธันวาคมเปนวันคริสตมาสอีส ซึ่งมาจาก Chrismas Evening และ ๒๕ ธันวาคมคือวันคริสตมาส 
การฉลองคริสตมาสไดเร่ิมไดเร่ิมมาตั้งแตศตวรรษที่ ๔ ทั้งที่ไมมีหลักฐานแนชัดวาพระเยซูประสูติเมื่อ
วันที่ ๒๕ ธันวาคม คงมีแตพระคัมภีรที่ระบุวาพระองคที่ตําบลเบธเลเฮม กรุงเยรูซาเล็ม (ปจจุบันคือ บัยต
ลัหม อัลกุดส ของปาเลสไตน) ตอมาคริสตศาสนาไดแพรหลายเขาสูยุโรป มีศูนยกลางอยูที่กรุงโรมเชื่อวา
ไดมีการผสมผสาน วัฒนาธรรมทางโลก และทางศาสนาเขาดวยกันคือ ชาวโรมันนับถือ เจาและ
กําหนดใหวันที่ ๒๕ ธันวาคมเปนวันเฉลิมฉลองเทพเจาแหงดวงอาทิตย เพราะถือวา วันดังกลาวเปนวันที่
เร่ิมตนแหงการเปลี่ยนฤดู คือมีชวงกลางวันยาวกวากลางคืน สันนิฐานวาศาสนจักรสมยันัน้คงตองการให
คําสั่งสอนของพระเยซูที่วา “เราเปนแสงสวางแหงโลก ผูที่เดินตามเรามาจะไมเดินในที่มืด” เขาไปมีความ
สอดคลองกับประเพณีโรมัน จึงถือเอาวันที่ ๒๕ ธันวาคม เปนวันประสูติของพระเยซู เพราะพระเยซูคริสต
ลงมาประสูติในวันคริสตมาส เพื่อปลดปลอยมนุษยใหพนจากการตกเปนทาสของบาปคืนเอกราชใหแก
มนุษย นี่คือเหตุที่คริสเตียนทั่วโลก ทุกชาติทุกภาษา ตางเฉลิมฉลองร่ืนเริงกันในวันคริสตมาสเพราะวันนี้
ไมใชวันตรุษฝร่ัง แตเปน “วันเฉลิมฉลองความเปนไทจากความบาปถาทานเชื่ออยางที่เขาเชื่อทานก็มี
สิทธิ์ฉลองอยางเขาไดเชนกัน” ไมเพียงคริสเตียนเทานั้น เทศการคริสตมาสยังเปนเทศกาลสื่อแหงสื่อแหง
ความสุขใหกับคนทั่วโลก 

ข. วันที่ ๒๕ ธันวาคม เปนวันสําคัญวันหนึ่งของศาสนาคริสตเปนวันเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันประสูติของ
พระเยซู คริสตศาสนิกชนทุกนิกายนิยามใชพิธีนี้มาจนเปนประเพณีนิสัยสืบมาจนทุกวันนี้ พิธีฉลองวัน
ประสูติของพระเยซูเร่ิมมีข้ึนครั้งแรกที่กรุงโรมในกลางคริสตศตวรรษที่ ๔ สันนิฐฐานวา คงจะไดเคลามา
จากเทศกาล Saturnalia ชาวโรมันซึ่งมีข้ึนระหวางวันที่ ๑๗-๒๔ ธันวาคม โดยมีการรื่นเริงแลกเปลี่ยน
ของขวัญกันของพวกที่นับถือลัทธิ Pagan (One who doesn't be Christian in the Roman Empire) 
พิธีกรรมเริ่มข้ึนเมื่อเวลา ๒๔:๐๐ น. ของคืนวันที่ ๒๔ ธันวาคมชาวคริสตพากันไปตามประตูบานตางๆ
รองเพลงอวยพรในนาม พระเจา Sorenade ใหทุกคนจงมีความสุขความเจริญดวยอํานาจพระเมตตา
พระเจา เสร็จแลวก็เปนธรรมเนียมที่เจาของบาน และสมาชิกออกมาแสดงความขอบคุณแกศาสนทูตที่
นําพระพรจากพระเจามาใหถึงบาน และจะใหของขวัญเปนการตอบแทนเชน ขนม ผลไม อาหารวาง
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เครื่องดื่ม เปนตน ในเทศกาลนี้ทุกบานจะประดับ ประดาดวยตนไมสีเขียวและแสงไฟ สวนมากเปนตน
คริสตมาสแขวนดวยของขวัญสําหรับคนในครอบครัว ตนคริสตมาสนับวาเปนหัวใจของงานคริสตมาสที่
บาน 

ค. วันคริสตมาสหรือวันคริสตสมภพ ทั่วโลกจะฉลองวันนี้พรอมกันคือวันที่ ๒๕ ธันวาคม ทุกคนรูวาวันนี้เปน
วันคริสตมาส เพราะคริสตจักรไดยึดถือวันนี้มาแลวกวา ๑,๕๐๐ป ไมมีใครสงสัยหรือแมแตจะถามวาพระ
เยซูประสูติวันนี้ตรงเผงหรือเปลา ทั่วโลกมั่นใจเชนนั้นถึงกับวาบางทานที่มีความรูทางโชคชะตาราศีได
อาศัยเอาวันประสูติของพระเยซู คือวันที่ ๒๕ ธันวาคมไปผูกดวงก็มี แทจริงแลววันที่ ๒๕ ธันวาคมที่เรา
ถือวาเปนวันประสูติของพระเยซูนั้น เปนเพียงการสมมุติข้ึนมาภายหลังเพราะเมื่อพระเยซูประสูตินั้นไมมี
ผูใดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นในวันประสูติของพระองคไว จริงอยู เมื่อ
เหตุการณเหลานี้มีอยูในประวัติศาสตรของพวกโรมัน บานเบธเลเฮมยังปรากฎอยูจนทุกวันนี้ 

ง. คร้ันหนึ่งวันคริสตมาส ชาวคริสตจะเฉลิมฉลองร่ืนเริงกันเปนการใหญเพราะถือวาเปนวันเกิดของพระเยซู
กลาวคือ นิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนทถือวาวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปเปนวันคลายวัน
ประสูติของพระเยซู แตนิกายออรธอรดอกซตะวันออกถือวาวันเกิด ของพระเยซูตกอยูในเดือนมกราคม 
แต กอนถึงวันคริสตมาส ๔ สัปดาหเปนเทศกาล แอดเวนต (Advent) ชาวพระคริสตจะพากันอานคัมภีร
พันธสัญญาเดิม เพื่อเตรียมตัวกอนรับวันคริสตมาส 

จ. เทศกาลวันคริสตมาสซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคมของทุกปเปนวันที่ระลึกถึงวันประสูติของพระเยซู คติ
เร่ืองวันคริสตมาสนั้น มีความเขาใจที่แตกตางกันออกไปเชนนิกายออรธอรดอกซในรัสเซีย ถือเอาวันที่ ๖ 
มกราคม เปนวันเฉลิมฉลองวันคริสตมาส แนวความเชื่อของชาวพื้นเมือง เร่ืองกําเนิดของพระเยซูก็ยังไม
สามารถกําหนดไดวาพระองคประสูติวันใด ที่กลาวถึงแรกสุดเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในวันที่ ๒๕ 
ธันวาคมนั้น ปรากฎในปฏิทินโฟโลคอลคือชาวโรมันซึ่งไดเฉลิมฉลองวันเกิดแหงสุริยะเทพผูทรงธรรม  

 
สรุปความเปนมาของวันคริสตมาส 

1. วันที่ ๒๕ ธันวาคม คือวันที่ระลึกถึงวันประสูติของพระเยซู 
2. วันที่ ๒๕ ธันวาคม คือวันเฉลิมฉลองเทพเจาแหงดวงอาทิตยชาวโรมัน (หรือวันที่ชาวโรมันเฉลิมฉลองวัน

เกิดสุริยะเทพ ผูทรงธรรม)  
3. พระเยซูคริสต ทรงประสูติในวันคริสตมาสเพื่อปลดปลอยมนุษยใหพนจากการเปนทาสของบาป คืน เอก

ราชใหแกมนุษย  
 
ประเด็นชี้แจงความเปนมาของวันคริสตมาส 

ประการที่หนึ่ง หลักการของศาสนาอิสลาม มิไดกําหนดใหมุสลิมจัดงานวันเกิดใหแกตัวเอง หรือจัดใหแก
บุคคลอื่นแมกระทั่งการจัดงานวันเกิด ใหแกนบีมุฮัมมัด   แลวสํามะหาอะไรกับการเฉลิมฉลองของพระเยซูคริสต 
ถึงแมวาหลักการของอิสลามเชื่อวาทานนบีอีซา (เยซูคริสต) เปนศาสดาทานหนึ่งในศาสนาอิสลามก็ตาม ทานนบมีฮูมั
มัด  ไดกลาวสําทับไววา “พวกทานจงอยาเลียนแบบยะฮูดีย (ยิว) และชาวนัศรอนีย (คริสเตียน)” สวนการกระทํา
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ของชาวยิวหรือชาวคริสเตียน ที่ทานนบี  อนุมัติใหปฏิบัติตามเชนนั้นจึงอนุญาติใหปฏิบัติตามไดอยางเชนการ ถือ
ศีลอดของชาวยิวที่ถือศิลอดในวันที่ ๑๐ มุหัรรอม คร้ังหนึ่งทานนบีมูฮัมมัด  เดินทางกลับสูเมืองมะดีนะฮฺ ทานนบี 

 ก็พบวาพวกยิวกําลังถือศีลอดอยู ทานบี  จึงเอยถามขึ้นวา “พวกทานถือศีลอดอะไรกัน?” พวกเขาตอบวา “วันนี้ 
(หมายถึงวันที่ ๑๐ มุหัรรอม) พระองคอัลลอฮฺทรงชวยเหลือนบีมูซา (โมเสส) ในวันดังกลาว สวนฟรเอานจมน้ํา 
ส้ินชีวิต (ในวันนั้นดวย) ดังนั้น ทานนบีมูซาจึงถือศีลอดในวันดังกลาวเพื่อขอบคุณ (ตอพระองคอัลลอฮฺ)” ทานนบีมุฮัม
มัด  จึงกลาวขึ้นวา “เรามีสิทธิตอทานนบีมูซามากกวาพวกทาน” ทานนบีมุฮัมมัด  จึงกําชับใหมุสลิมถือศีลอดใน
วันนั้น ดังนั้นทานนบีมุฮัมมัด  จึงมิไดส่ังกําชับใหบรรดามุสลิมรวมเฉลิมฉลองในวันคริสตมาส พรอมๆกับผูนับถือ
ศาสนาคริสตเตียน  

ประการที่สอง วันที่ ๒๕ ธันวาคมเปนวันเฉลิมฉลองเทพเจาแหงดวงอาทิตยของชาวโรมัน สาเหตุดังกลาวจึง
ทําใหมุสลิมไมสามารถรวมเฉลิมฉลองหรือจัดงานรื่นเริงในวันดังกลาวประหนึ่งวามีสวนรวมแสดงความยินดีตอ
พิธีกรรมของชาวโรมัน ทานนบีมุฮัมมัด  กลาวไววา “วันสิ้นโลก ของฉันจะยังไมเกิดขึ้นจนกวาประชาชาติของฉันได
ยืดเอาแบบอยางกอนหนาพวกเขาชนิดคืบตามคืบ ศอกตามศอก มีผูกลาวถามทานนบี  วา โอ ศาสนทูตของอัลลอ
ฮฺ (พวกเราจะตาม) พวกเปอรเซียและโรมันใชไหม? ทานนบี  กลาวตอบวา ก็กลุมชนนั้นแหละ” จากหลักฐาน
ขางตนแสดงใหรูวา ใกลๆจะถึงวันสิ้นโลก ประชาชาติของ ทานนบีมุหัมมัด  จะเลียนแบบวิถีชิวิตเยี่ยงพวกเปอรเซีย
และพวกโรมัน ถาเชนนั้นมุสลิมคนใดที่จัดงานเฉลิมฉลองในวันคริสตมาสซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ก็เทากับ วา
มุสลิมผูนั้นไดกระทําตามแนวทางของพวกโรมันดวยเชนกัน  
 ประการที่สาม พระเยซูคริสตลงมาประสูติในวันคริสตมาส เพื่อปลดปลอยมนุษยใหพนจากการเปนทาสของ
บาป คืนเอกราชใหแกมนุษย เชนนั้น หากมุสลิมคนไดเขารวมงานเฉลิมฉลองในวันดังกลาว ก็แสดงวามีความเชื่อเฉก
เชนผูนับถือศาสนาคริสตที่เชื่อวา วันคริสตมาสจะไดรับความเปนไทจากบาป ดังขอความที่ถูกเขียนไววา “วันเฉลิม 
ฉลองความเปนไทจากความบาป ถาทานเชื่ออยางที่เขาเชื่อ ทานก็มีสิทธิ์ฉลองไดอยางเขาเชนกัน” ซึ่งมุสลิมจะเชื่อ
เชนนั้นไมได เพราะไมใชบทบัญญัติของคําภีรอัลกุรอานและแบบฉบับของทานนบีมุฮัมมัด  ที่ส่ังใชใหกระทํา 
เชนนั้น ดังกลาวจึงไมอนุมัติใหมุสลิมรวมกิจกรรม หรือมีสวนรวมเฉลิมฉลองในวันครสตมาสเฉกเชนผูที่นับถือ ศาสนา
คริสตเตียน สวนความเชื่อที่วานบีอีซา (พระเยซูคริสต) จะลงมาในโลกนี้อีกครั่งหนึ่งในชวงใกลๆวันสิ้น โลกนั้นเปน
ความเชื่อที่ถูกตอง เพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจนจากทานนบีมุหัมมัด  ที่กลาวไววา “ฉันขอสาบาน ตอพระองค
อัลลอฮฺแนนอน บุตรของนางมัรฺยัม (หมายถึงนบีอีซา) จะลงมา (ยังโลกอีกครั้งหนึ่ง) เปนผูตัดสินที่มี ความยุติธรรม”  
 
กิจกรรมในวันคริสตมาส 

ทุกคนในครอบครัวมาอยูรวมกันไปโบสถดวยกัน อวยชัยใหพรสงบัตรอวยพร มอบของขวัญ มีพิธีเฉลิมฉลอง 
รับประทาน อาหารรวมกัน ฯลฯ พิธีจะตางกันไปในแตละทองถิ่น ที่รูจักกันทั่วไปคือมีซานตาคลอสแจกของขวัญแก
เด็ก การรองเพลงคริสตมาสจิงกะเบล พอรุงเชาวันที่ ๒๕ ธันวาคม ทุกคนไปโบสถรวมกันสวดมนตเชา (Matin) เสร็จ
แลวรับประทานอาหารกลางวันรวมกันแสดง กิจกรรมทางศาสนาและแลกเปลี่ยนของขวัญกัน วันนี้เปนวันหยุดงาน
ทุกชนิด ตางคนตางกลับมายังบานเดิมของตน เพื่อเยี่ยมญาติและอวยพรแกกันและกัน นับวาเปน เทศกาลแหงการ
รวมญาติที่ยิ่งใหญที่สุดในรอบป  
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สรุปกิจกรรมในวันคริสตมาส 

1. การไปโบสถ 
2. การไปรับประทานอาหารรวมกัน 
3. การอวยพร และสงบัตรอวยพร 
4. การแลกเปลี่ยนของขวัญ  

 
ประเด็นชี้แจงเรื่องกิจกรรมในวันคริสตมาส 

ทานนบี  ไดกลาววา “บุคคลใดที่เลียนแบบคนกลุมหนึ่ง เขาก็เปนสวนหนึ่งของชนกลุมนั้นดวย” เชนนั้น
มุสลิมจึงตองละทิ้งการ จัดกิจกรรมขางตน ไมวาจะเปนการจัดใหมีการเลี้ยง การแลกเปลี่ยนของขวัญ หรือการสงบัตร
อวยพรในวันคริสตมาส เพราะนั้นเปนการเลียนแบบพวกนัศรอนีย (คริสเตียน) โดยเฉพาะอยางยิ่งการแลกเปลี่ยน
ของขวัญโดยเปนประเพณีของพวนที่นับถือลัทธิ Pagen (เพแก็น คือ พวกนอกศาสนา) อีกตางหาก  
 
ซานตาคลอส 

วันคริสตมาสนี้เร่ิมต้ังแตคริสตศตวรรที่ ๔ มีนักบุญคนหนึ่งชื่อ “นิโคลาส” หรือ “เซนตนิโคลาส” ทานเปน
นักบุญตั้งแตอายุยังนอย เมื่อเปนเด็กหนุมก็ไดรับแตต้ังเปนสังฆราชแหงแควนไมรา ซึ่งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศตุรกี ทานไดกลายเปนนักบุญอุปถัมถประจําชีวิตเด็ก เด็กในประเทศอังกฤษ จะเรียกคุณตาใจดีวา “คุณพอ
แหงวันคริสตมาส” (Father Christmas) เด็กเยอรมันนีเรียกวา “ญาติแหงพระคริสต” (Christ Child) เด็กชาวดัชท
เรียกวา “ซาน นิโคลาส” หรือ “Sankt Klous” ในที่สุดกลายเปน “ซานตาคลอส” ติดปากเด็กๆทั่วโลก ในป ค.ศ. ๑๘๖๖ 
นักวาดการตูนชาวอเมริกันชื่อ โธมัส แนส เปนคนแรกที่วาดภาพของซานตาคลอสขึ้นมาลักษณะเหมือนที่เราเห็นทุก
วันนี้ ลงพิมพในหนังสือ “Horpers Weekly” เปนครั้งแรก ใบหนาของซานตาคลอสเปนสีแดงอมชมพูเหมือนกลีบ
กุหลาบ จมูกแดงเหมือนผลเชอรี่สุก นัยนตาสุกใสเปนประกาย หนวดเคราสีขาวทาทางใจดี ถึงแมซานตาคลอสจะเปน
เพียงตํานานที่เกิดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสตมาสก็ตาม แตก็เปนสัญลักษณที่รวมเอาวิญญานและความหมาย
ของคริสตมาสไวอยางมากมาย คือความปติยินดีชื่นชม ความโอบออมอารี ความรักและความเปนกันเองความหมาย
ของวันคริสตมาสสําหรับคริสตชนคือวันที่ พระเจาเสด็จมาจุติยังโลกอยางผูยากไร ตํ่าตอย ไมมีใครรอคอยดวยใจ
ระทึก แตพระองคคือของขวัญที่ประทานมาจากสวรรค เปนพระผูชวยใหรอด เปนขาวดีสําหรับคนดีและคนชั่วเทา
เทียมกัน 

  
สรุปประวัติของซานตาคลอส 

1. ซานตาคลอสคือ เซนต นิโคลาส 
2. ซานตาคลอสที่มีลักษณะเหมือนในปจจุบันนี้ ไดมาจากจินตนาการของนายโธมัสแนส นักวาดการตูน

ชาวอเมริกัน 
3. ซานตาคลอสคือ สัญลักษณของวันคริสตมาส 
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ประเด็นชี้แจงเกี่ยวกับซานตาคลอส 

เร่ืองราวของซานตาคลอสนั้นคงไมมีอะไรเกี่ยวของกับมุสลิมแมแตนอย เพราะซานตาคลอสเปนสัญลักษณ
ของวันคริสตมาส พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไวความวา “สําหรับพวกทานคือศาสนาของพวกทาน และสําหรับฉันคือ
ศาสนา (อิสลาม) ของฉัน” 

 
บัตรอวยพรคริสตมาสและปใหม 
 บัตรอวยพรคริสตมาสพิมพคร้ังแรกโดยบริษัทลอนดอนจํากัด ทําออกจําหนายในป ค.ศ. ๑๘๔๓ ตอมามี
บริษัทอื่นๆพิมพออก มาจําหนายอยางกวางขวาง เปนที่นิยมกันอยางมกมายจนแทบไมพอขาย ปจจุบันการสงบัตร
อวยพรคริสตมาสและปใหมกลายเปนธรรมเนียมถือปฏิบัติกันทั่วโลก โดยสงคําอวยพรถึงกันและกันในครอบครัว 
ระหวางเพื่อนผูกมิตรสหาย เพราะเปนวิธีที่จะเปนการแสดงการระลึกถึงกันไดเปนอยางดีในโอกาสฉลองเทศกาลอัน
สําคัญ ซึ่งเปนวาระแหงความปติยินดี จุดประสงคของการสงบัตรอวยพรนั้น เพื่อแสดงความสุข ความยินดีในวัน
คริสตมาส และสงความปรารถนาดี ระลึกถึงกัน และกันดวยใจจริง ถาหากขาดเปาหมายเหลานี้แลว บัตรอวยพรราคา
แพงที่สวยหรูและถอยคําที่อวยพรอันไพเราะเพราะพริ้งจะไรความหมายทันที ธรรมเนียมที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ที่คริ
สตชนนิยมทํากันมากที่สุดก็คือ การสงบัตรอวยพร (Greeting Card) ไปยังญาติสนิท มิตรสหาย โดยบรรจุขอความที่
สําคัญและประทับใจเชน Merry Christmas อวยพร ขอใหผูรับมีความสุข สดชื่น และสมปรารถนา ดวยอํานาจแหง
พระมหากรุณาธิคุณ แหงพระผูเปนเจา  
 
สรุปที่มาของบัตรอวยพร 

การสงบัตรอวยพรในวันคริสตมาสหรือวันปใหม ถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับคริสตศาสนิกชน  
 
ประเด็นชี้แจงเกี่ยวกับบัตรอวยพร 

ศาสนาอนุญาติใหมอบของขวัญซึ่งกันและกัน ในระหวางมุสลิมโดยมิไดเจาะจงวันที่มอบอยางตายตัวมุสลิม
จึงมอบของขวัญ หรือบัตรอวยพรไดตลอดเวลา แตถามุสลิมคนใดเจาะจงเฉพาะแตวันคริสตมาสหรือวันปใหม เทากับ
วามุสลิมผูนั้นกําลังเลียนแบบกลุมชนอ่ืนแลว  

 
สรุปแนวทางในการดําเนินชีวิตของมุสลิมกับคริสตมาส 

จากรายละเอียดของวันคริสตมาสที่กลาวมาทั้งหมด พอที่จะสรุปใหเปนบทเรียนและแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตของมุสลิมไดดังนี้  

1. มุสลิมคนใดที่รักการปฏิบัติตามแนวทางของทานนบีมุฮัมมัด  ประการหนึ่งวาเขารักทานนบี   ทาน 
นบีมุหัมมัด  ไดกลาววา “และบุคคลใดก็ตามที่รัก (การปฏิบัติตาม) แนวทางของฉัน แนนอนยิ่ง เขาผู
นั้นรักฉัน แนนอนเขาจะอยูรวมกับฉันในสวรรค” จากวจนะของ ทานนบีมุฮัมมัด  ที่ชี้ใหเห็นวา มุสลิม
จําเปนตองนําแบบอยางของทานนบี  มาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เพราะการนําแบบฉบับของทานนบี
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มุฮัมมัด  มาปฏิบัติถือวามุสลิม ผูนั้นรักทานนบี  และรักที่จะอยูรวมกันทานนบี  ในสวรรค อีกนัย
หนึ่งของตัวบทขางตนบงชี้วาใหมุสลิมละทิ้งการปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิอ่ืน หรือตามแนวทาง ของ
ศาสนาอื่นที่มีปรากฏใหเห็นในทุกยุคทุกสมัยอยางเด็ดขาด  

2. มุสลิมจะตองไมทําลายบทบาทของตนเองดวยการดําเดินชีวิตเยี่ยงชาวยะฮูดียและนัศรอนีย ทานนบี
มุฮัมมัด  ไดกลาวไววา “แนนอนยิ่ง พวกทานจะตองปฏิบัติตามแนวทางบรรดาพวกที่อยูกอนหนาพวก
ทานชนิดคืบตามคืบ ศอกตามศอก จนกระทั่งพวกเขา ลงไปอยูในรูแย แนนอน พวกทานก็จะตามเขาลงรู
แยดวยพวกเรากลาวถามวา โอ ทานศาสดาของอัลลอฮฺ ทานหมายถึงพวกยะฮูดียและนัสรอนียใชไหม 
ทานนบี  กลาว ตอบวา ถาไมใชกลุมชนนั้น แลวจะเปนพวกไหนหละ” จากวจนะของทานนบี  
ขางตนบอกใหมุสลิมรูวา อยางไรก็ตาม มุสลิมบางคนจะตองปฏิบัติตามแนวทาง ของพวกยะฮูดีย
และนัสรอนียอยางแนนอน เมื่อเปนเชนนั้น มุสลิมจะตองไมยอมลงบทบาทของความเปนมุสลิม ดวยการ
ไปนําแนวทางของกลุมชนดังกลาวมาปฏิบัติ แทนการปฏิบัติตามแนวทางของอิสลาม มุสลิมจะตองมี
จุดยืนและอุดมการณของตัวเองอยางแนวแน 

3. ใกลๆ วันสิ้นโลก มุสลิมจะคงเหลือไวเพียงชื่อเทานั้น ทานนบีมุฮัมมัด  กลาววา “ใกลแลวที่ยุคหนึ่ง (คือ
วันสิ้นโลก) จะมาถึงมนุษย (ซึ่ง) อิสลามจะไมเหลือไว (สําหรับบุคคลหนึ่ง) เวนแตชื่อเทานั้น” ทานนบี  
ไดกลาวไววา สภาพวันสิ้นโลกมุสลิมจะเหลือไวเพียง แคชื่อเทานั้น แตความเปนอิสลามจะไมเหลืออยู 
นั้นก็หมายความวา ผูคนทั่วไปรูจักมุสลิมเนื่องจากวาเขามีชื่อเปนมุสลิม แตพฤติกรรมของเขามิไดนํา
แบบอยางของอัล อิสลามมาปฏิบัติแมแตนอย ยิ่งในยุคปจจุบัน ภาพแหงคํากลาวของทานนบี  ยิ่ง
ชัดเจนมากขึ้น เพราะเมื่อถึงวันคริสตมาส มุสลิมก็จัดงานคริสตมาสกับเขาดวย คร้ันพอถึง วันปใหม
มุสลิมก็รวมงานปใหมกับเขาดวยเมื่อถึงวันสงกรานต มุสลิมก็สาดน้ํากับเขาดวย และเมื่อถึงวันลอย
กระทง มุสลิมก็ไมยอมนอยหนาดวยการลอยกระทงกับเขาดวย นี่คือสภาพที่เปนจริงของมุสลิมใน
ปจจุบัน ยิ่งมุสลิมเลียนแบบชุนกลุมอ่ืนมากเทาใดความตกต่ําของมุสลิมก็เพิ่มทวีคูณมากเทานั้น อยางไร
ก็ตาม มุสลิมจะตองมีจุดยืน อยางมั่นคงและแนวแน ทามกลางสังคมโลกที่เต็มไปดวยวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ลัทธิและศาสนา ไมวาสังคมจะมีสภาพใดก็ตาม มุสลิมจะตองแสดงบทบาท แหงการ
เปนมุสลิมใหประจักษ และแสดงบทบาท แหงการเปนประชาชาติที่ดีเลิศใหไดอยางที่พระองคอัลลอฮฺ
ทรงมอบหมายใหเปนตัวแทนของพระองคบนโลกดุนยานี้ และใหมุสลิมคิดอยูเสมอวา ตราบใดที่มุสลิม
ละทิ้งแนวทางแหงอิสลาม ตราบนั้นคือความต่ําตอยยิ่งสําหรับมุสลิม ดังที่ทานอุมัรบุตรของค็อฏฏ็อบได
กลาววา “อันที่จริง พวกเราเคยเปนกลุมชนที่ตํ่าตอย จากนั้นพระองคอัลลอฮฺทรงใหเกรียติพวกเราดวย
อิสลาม ดังนั้น มาตรวาพวกเราแสวงหาความมีเกรียติอ่ืนจากที่พระองคอัลลอฮฺทรงให แลวไซรพระองค
อัลลอฮฺจะทรงทําใหพวกเราต่ําตอยและตกต่ําที่สุด” 
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