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คำนำของผู้เขียน
การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ส่งบรรดาศาสนทูต1   
มาพร้อมหลักฐานและคุณธรรม เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความ
มืดมนสู่แสงสว่าง และชี้นำสู่หนทางของอัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ทรงยิ่ง
ในการสรรเสริญ
ขอการประสาทพรและสุ ข สวั ส ดิ ์ จ งมี แ ด่ ท ่ า นนบี 2มุ ฮ ั ม มั ด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ผู้เป็นศาสนทูตที่ประเสริฐที่สุด และเป็น
นักเผยแผ่ศาสนา3 ทีม่ เี กียรติทส่ี ดุ ผูซ้ ง่ึ อัลลอฮฺทรงแต่งตัง้ ให้เป็นศาสนทูต
ท่านสุดท้าย และให้วถิ ชี วี ติ ของท่านเป็นแบบอย่างสำหรับบรรดาผูศ้ รัทธา
ในทุกด้านของชีวิต ทั้งเรื่องใหญ่และเรื่องเล็ก และให้ศาสนาที่ท่านนำมา
เป็นหลักธรรมสุดท้าย สาสน์ของท่านก็เป็นสาสน์ที่สมบูรณ์ที่สุดและตอบ
สนองความจำเป็นของมวลมนุษย์ได้ดีที่สุดในทุกสถานที่และทุกยุคสมัย
ขอพระองค์ ท รงประสาทพรและสุขสวัสดิ์แด่ ท ่ า น ตลอดถึ ง บรรดา
เศาะฮาบะฮฺ4 ผู้เป็นผู้นำและเป็นผู้ทรงคุณธรรม ซึ่งอัลลอฮฺทราบถึงการมี
ธรรมชาติอันบริสุทธิ หลักศรัทธาอันถูกต้อง และการเสียสละอันใหญ่
จึงมอบเกียรติให้ทา่ นเหล่านัน้ เป็นผูน้ ำพาสาสน์อสิ ลามสูป่ ระชาชาติตา่ งๆ
ในหน้าแผ่นดิน บรรดาเศาะฮาบะฮฺได้สละเลือดเนื้อเพื่ออิสลาม ต้อง
พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน พวกท่านเหล่านั้นประสบความสำเร็จ
ผู้แปลให้ความหมาย คำว่า “เราะสูล” และ “เราะสูลุลลอฮฺ” ว่า “ศาสนทูต” ความหมายตามรากศัพท์ หมายถึง ทูต
ผู้นำสาสน์ ทูตของอัลลอฮฺ โดยทั่วไปมักจะแปลว่า ศาสนทูต หรือท่านนบี (ผู้แปล)
2
ผู้แปลให้ความหมายคำว่า “นบี” ว่า หมายถึง ท่านนบี นบี ความหมายตามรากศัพท์ หมายถึง ผู้แจ้งข่าว ผู้บอกข่าว
แปลว่า ท่านนบี บางครัง้ จึงมีผใู้ ห้ความหมายว่า “ท่านนบีพยากรณ์” ตามความหมายเดิมของรากศัพท์ คำว่า “นบี และศาสนทูต”
อาจแปลว่าท่านนบี หรือศาสนทูตโดยอนุโลม แม้ว่าโดยรากศัพท์แล้วจะมีความหมายต่างกัน ฉะนั้น นบีและศาสนทูตจึงเป็นคุณ
ลักษณะในมิติที่แตกต่างกันของศาสนทูต (ผู้แปล)
3
ผู้แปลให้ความหมาย คำว่า “ดาอีย์” ว่า นักเผยแผ่ศาสนา หมายถึง ผู้เรียกร้องสู่อัลลอฮฺ ผู้สอนศาสนาอิสลาม (ผู้แปล)
4
รากศัพท์เดิมหมายถึง เพื่อน สหาย อาจแปลว่า สานุศิษย์ ก็ได้ ในเชิงวิชาการอิสลาม หมายถึง มุสลิมผู้ร่วมสมัยกับ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม (ผู้แปล)
1
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ในการปฏิบตั ภิ ารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายการเผยแผ่สาสน์ และการทำหน้าที่
ตักเตือนเพื่ออัลลอฮฺและเพื่อศาสนทูตของพระองค์ เศาะฮาบะฮฺเหล่านั้น
มีบุญคุณต่อมนุษยชาติอย่างไม่มีสิ้นสุด มุสลิมทุกคนเป็นหนี้บุญคุณ
พวกเขาไปจนกระทั่งวันแห่งการฟื้นคืนชีพที่อัลลอฮฺจะพิพากษาโลกและ
มวลพลโลก ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานพวกเขา ต่อบุคคลที่รักพวกเขา
และสืบทอดเจตนารมณ์การนำธงชัยดะวะฮฺ5สู่อัลลอฮฺ สืบต่อจากพวก
เขาตราบจนวันแห่งการตอบแทนด้วยเทอญ
อนึ่ง หนังสือนี้เล่มข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นอย่างเร่งด่วนขณะที่กำลัง
ป่วยหนัก หลังจากให้การบรรยายเป็นตอน ๆ ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่
1 คณะกฏหมายอิสลาม ด้วยตระหนักดีว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ อันโดด
เด่นที่มีอยู่ในชีวประวัติของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) นั้น
เป็นสิง่ ทีม่ สุ ลิม บรรดานักเผยแผ่ศาสนา และนักวิชาการอิสลามพึงศึกษา  
ทำความเข้าใจและวิเคราะห์อย่างจริงจัง เพือ่ ให้ได้รบั เกียรติการเจริญรอย
ตามท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และได้รับความสำเร็จ
ในการดะวะฮฺผู้คน อีกทั้งคุณงามความดีต่าง ๆ ก็ได้รับการตอบรับและ
ความชื่นชมยินดีจากอัลลอฮฺ และได้รับเกียรติในฐานะผู้ถูกบันทึกให้อยู่
พร้อมกับศาสนทูตของพระองค์ในสวนสวรรค์อันบรมสุข ดั่งที่อัลลอฮฺ
ผู้ทรงสูงส่งตรัสว่า

“และผู้ใดที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์
พระองค์จะทรงให้เขาเข้าสูส่ วนสวรรค์ตา่ งๆ ทีม่ บี รรดาสายธารไหล
ผ่าน  ณ  เบื้องล่างของมัน และนั่นเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่”
(อันนิสาอ์ : 13)
การดะวะฮฺ หมายถึง การเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮฺ (ผู้แปล)
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ขอบข่ายเนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยบทต่าง ๆ ดังนี้
ก. บทนำประกอบด้วย 2 หัวข้อ
		 1. อัตลักษณ์และประโยชน์ของวิชาชีวประวัติท่านนบี
		 2. แหล่งอ้างอิงและแหล่งทีม่ าอันถูกต้องของชีวประวัตทิ า่ นนบี
ข. การศึกษาวิชาชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ
		 อะลัยฮิวะซัลลัม) ประกอบด้วย 10 บท
		 บทที่ 1 ชีวประวัติก่อนการเป็นท่านนบี
		 บทที่ 2 ชีวประวัติหลังการเป็นท่านนบีถึงการอพยพของ
					 ชาวมุสลิมไปยังอบิสสิเนีย
		 บทที่ 3 ชีวประวัติหลังการอพยพไปยังอบิสสิเนียถึงการ
					 อพยพสู่นครมะดีนะฮฺ
		 บทที่ 4 การอพยพจนถึงการสถาปนารัฐอิสลาม ณ
					 นครมะดีนะฮฺ
		 บทที่ 5 การทำสงครามครัง้ ต่าง ๆ ตัง้ แต่สงครามบัดร์ถงึ
					 การพิชิตนครมักกะฮฺ
		 บทที่ 6 การเผยแผ่อิสลามในดินแดนคาบสมุทรอาหรับ
					 หลังการพิชิตนครมักกะฮฺ
		 บทที่ 7 ชีวประวัตหิ ลังการพิชติ นครมักกะฮฺถงึ การสิน้ ชีวติ
		 บทที่ 8 ลักษณะเด่นของบัญญัติกฏหมายอิสลามในยุค
					 มะดีนะฮฺ
		 บทที่ 9 บุคคลิกภาพของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
					 วะซัลลัม) และการใส่ไคล้ ของนักบูรพาคดีและ
					 มิชชั่นนารี่
		 บทที่ 10 ผลงานและอิ ท ธิ พ ลจากสาสน์ ข องท่ า นนบี
					 ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล ลัมที่มีต่อโลก6
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ในเวลาอันจำกัดเช่นนี้ ผู้เขียนใคร่ขอวิงวอนให้อัลลอฮฺทรงโปรด
ชีน้ ำให้ขา้ พเจ้าสามารถวิเคราะห์ชวี ประวัตขิ องท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) อันเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนการสอนของวิชานีใ้ นคณะกฎหมาย
อิสลาม ให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ด้วยเทอญ ทั้งนี้เพื่อมีส่วน
กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาใคร่อยากเรียนรู้ชีวประวัติอันบริสุทธิ์ของท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึบซับความรูค้ วามเข้าใจและบทเรียนต่าง ๆ
ในจิตใจ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในด้านการยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่บน
ศาสนาและการใช้ชีวิตที่งดงามแก่บุคคลทั่วไป ใช้เป็นแนวทางที่ดีที่พึง
ใช้ในการดะวะฮฺสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น เพื่อที่จะทำให้
สถานภาพของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กลับมาเป็น
ดัง่ สุรยิ นั ทีจ่ รัสแสงเจิดจ้า ขจัดความมืดมนออกไปจากชีวติ การเป็นอยู่
ของมวลมุสลิม เติมเต็มพลังงานและความเร่าร้อนขึ้นในหัวใจ ปัญญา
และพฤติกรรมของนิสิตนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อให้สังคมมุสลิมโดยรวม
จะได้หวนคืนสูค่ วามบริสทุ ธิ์ ความมัน่ คง และความเป็นประชาชาติตัวอย่าง
จะทำให้ได้มาซึ่งสถานภาพการเป็นผู้นำของมนุษยชาติดังดำรัสของ
อัลลอฮฺที่มีต่อเราอีกคำรบหนึ่ง

“พวกท่ า นเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ ที่ ถู ก อุ บั ติ ขึ้ น มาเพื่ อ
มนุษยชาติ พวกท่านกำชับในความดีงามและยับยั้งจากความเลว
ทรามและพวกท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ”
(อาลิอิมรอน : 110)
กรุงดามัสกัส – เราะมะฎอน ฮ.ศ. 1381
มุศเฏาะฟา อัส-สิบาอีย์

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด



บทนำ
อัตลักษณ์ชีวประวัติท่านนบี

ชี ว ประวัติของท่านนบี ประกอบด้ว ยอั ต ลั ก ษณ์ พ ิ เศษหลาย
ประการทำให้การศึกษาเรียนรู้มีความรู้สึกเอิบอิ่มไปด้วยทั้งทางด้าน
จิตใจ สติปัญญาและทางด้านประวัติศาสตร์ เช่นกันการศึกษาวิชานี้
ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักวิชาการมุสลิม นักเผยแผ่ศาสนา และ
บุ ค คลทั ่ ว ไปที ่ ใส่ใจต่อการพัฒนาปฎิรูปสังคมเพื่อให้สามารถประกัน
ได้ว่าศาสนาได้เผยแผ่ถึงมนุษย์ชาติทั้งหลายนั้นด้วยวิธีการที่ทำให้พวก
เขาเห็นหลักที่พึ่งพิงได้ยามสับสน หรือยามประสบมรสุมพัดกระหน่ำใน
ชีวิต เพื่อให้ผู้คนเปิดประตูหัวใจสำหรับบรรดานักเผยแผ่ศาสนา และการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงที่นักฟื้นฟูทั้งหลายพยายามเรียกร้องเชิญชวนนั้น
บรรลุความสำเร็จและเป็นไปโดยถูกต้องที่สุด จึงพอประมวลอัตลักษณ์
เด่นๆของวิชาชีวประวัติท่านนบีพอสังเขปได้ดังนี้
 	
ประการที่ 1 ถือเป็นตำราชีวประวัติท่านนบีหรือผู้นำนักฟื้นฟู
คนหนึ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะชีวประวัติท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ถูกถ่ายทอดถึงมายังเราผ่านวิธีการทางวิชาการที่ถูกต้องที่สุด
และสามารถยืนยันได้ ซึ่งเราจะได้เห็นในหัวข้อแหล่งที่มาของชีวประวัติ
ท่านนบีต่อไป จนแทบไม่มีช่องว่างใด ๆ ให้เกิดเป็นข้อคลางแคลงใน
เหตุการณ์ หรือเรื่องราวสำคัญ ๆ นั้นเลย ซ้ำยังทำให้สามารถตรวจสอบ
เรื่องราว สิ่งแปลกปลอมหรืออภินิหารอาจถูกเพิ่มเติมขึ้นมาโดยความคิด
อันโง่เขลาที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนทำให้เกิดภาพพจน์ที่ดูพิลึกพิลั่นเกี่ยวกับ
ศาสนทูตของอัลลอฮฺ เกินจริงมากกว่าสิ่งที่อัลลอฮฺประสงค์ให้เกิดความ
สง่างามตามสถานภาพแห่งความพิสุทธิ์ของความเป็นศาสนทูต และ
ความยิ่งใหญ่ของชีวประวัติศาสนทูต
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อัตลักษณ์ในความถูกต้องของชีวประวัติท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) นั้นจึงถือเป็นความถูกต้องที่แทบไม่มีช่องทางใดอัน
น่าสงสัย ซึ่งหามิได้ในชีวประวัติของศาสนทูตท่านใดก่อนหน้านี้ เพราะ
แม้แต่ท่านนบีโมเสส (หรือมูซา อะลัยฮิสลาม) ชีวประวัติของท่านที่เรามี
อยู่ก็ยังปะปนไปด้วยเรื่องราวอันมดเท็จ และสิ่งแปลกปลอมมากมายที่
ชาวยิวเสกสรรปั้นแต่งขี้น คัมภีร์โตร่า (เตารอต) ปัจจุบันเราจึงไม่อาจ
อ้างอิงเพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านโมเสสได้ กระทั่ง
นั ก วิ ช าการชาวตะวันตกหลายท่านต่างก็กังขาในเนื้อหาบางบทของ
คัมภีร์ และบางคนถึงกับมั่นใจว่า คัมภีร์บางส่วนมิได้เขียนขึ้นในช่วงที่
ท่านโมเสสมีชีวิตอยู่ หรือช่วงเวลาที่ใกล้เคียง แต่ถูกเขียนขึ้นมาหลังจาก
นั้นเนิ่นนานหลายปีทีเดียว โดยผู้เขียนที่มิอาจทราบชื่อเสียงเรียงนามได้
เพียงแค่กรณีนี้กรณีเดียวก็คงเพียงพอแล้วสำหรับข้อกังขาในความถูก
ต้องเรื่องชีวประวัติของท่านโมเสส ดั่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์เตารอต ด้วย
เหตุนี้มุสลิมจึงไม่เชื่อว่าชีวประวัติของท่านจะมีความถูกต้อง นอกจากที่
ปรากฏอยู่ในอัล-กุรอานและซุนนะฮฺที่ถูกต้อง
ทำนองเดียวกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านเยซู (ท่านนบีอีซา อะลัยฮิ
สลาม) ในคัมภีร์ไบเบิลเล่มต่าง ๆ ที่ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
โดยคริสตจักร เนื่องจากคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตจักรให้การยอมรับอย่าง
เป็นทางการนั้นปรากฏขึ้นภายหลังยุคของเยซูเป็นเวลาหลายร้อยปี โดย
ได้มีการเลือกโดยปราศจากระเบียบวิธีทางวิชาการ ด้วยการเลือกมาจาก
คัมภีร์ไบเบิลที่มีอยู่เป็นร้อย ๆ ฉบับ ที่ชาวคริสต์มีอยู่ในขณะนั้น
นอกจากนั้นการอ้างถึงผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิลก็ไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการที่เชื่อถือได้ เพราะไม่มีการอ้างอิงที่สามารถสืบถึงไปยังผู้เขียนได้
โดยชัดเจน นักวิชาการชาวตะวันตกเองก็มกี ารขัดแย้งกันเกีย่ วกับชือ่ เสียง
เรียงนามและยุคสมัยของผู้เขียนคัมภีร์ไบเบิล
หากชีวประวัตขิ องบรรดาท่านนบี หรือผูก้ อ่ ตัง้ ลัทธิศาสนาสำคัญๆ
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ซึง่ เป็นทีแ่ ผร่หลายในโลกยังเป็นเช่นนี้ ประวัตศิ าสตร์เกีย่ วกับเจ้าของลัทธิ
หรือปรัชญาอื่นๆอีกมากมายซึ่งอาจมีผู้เชื่อถือศรัทธาเป็นจำนวนหลาย
ร้อยล้านคนทั่วโลก เช่น พระสิทธัตถะ ขงจื๊อ ก็คงยิ่งน่ากังขากันไปใหญ่
เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรดาผู้เลื่อมใสกล่าวอ้างต่อ ๆ กันมานั้น แทบ
ไม่มีหลักฐานใด ๆ ที่สามารถยืนยันทางวิชาการได้เลย เป็นเพียงความ
เชือ่ กันเองในหมูน่ กั บวช และมีการเพิม่ เติมสิง่ ทีเ่ ป็นเรือ่ งเล่าปรำปราต่าง ๆ
เข้าไป ซึ่งหากมิใช่เป็นเพราะจารีตประเพณีหรือความยึดติดกับลัทธิเหล่า
นัน้ อยูแ่ ต่เดิมแล้ว คงยากทีจ่ ะเชือ่ หรือยอมรับได้
ด้วยเหตุนี้เองเราจึงพบว่าชีวประวัติของศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นชีวประวัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากที่สุด
ประการที่ 2 เพราะชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) มีความชัดเจนในทุก ๆ ช่วงนับตั้งแต่ท่านอับดุลลอฮฺ
และนางอามีนะฮฺ ผู้เป็นบิดา-มารดาแต่งงานกัน จนกระทั่งถึงช่วงที่ท่าน
เสียชีวิตลง เราทราบเรื่องราวอย่างละเอียดมากมายนับตั้งแต่วันที่ท่าน
ถือกำเนิดออกมาดูโลก วัยเด็ก เข้าสู่วัยรุ่น การประกอบอาชีพก่อนการ
เป็นท่านนบี การเดินทางออกจากมักกะฮฺยังต่างเมือง จนถึงวันที่อัลลอฮฺ
ทรงแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของพระองค์ นอกจากนั้นเรายังทราบเกี่ยวกับ
สภาพต่าง ๆ ของท่านทั้งหมดในแต่ละปีโดยละเอียด ชัดเจน และ
สมบูรณ์อีกด้วย ซึ่งทำให้ชีวประวัติของท่านมีความแจ่มแจ้ง ชัดเจนดุจ
ดั่งแสงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยทีเดียว แม้แต่นักวิชาการตะวันตกบางคน
กล่าวว่า “มุฮัมมัด คือบุรุษเพียงหนึ่งเดียวที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางแสง
สว่างของดวงอาทิตย์”
ซึ่งคงไม่ง่ายนักที่จะมีเรื่องราวของศาสนทูตท่านใดก่อนหน้านี้
ของพระเจ้าเป็นได้เหมือนท่าน เช่นท่านโมเสส (มูซา อะลัยฮิสลาม) เราเอง
ไม่สามารถทราบถึงชีวิตช่วงวัยเด็ก วัยหนุ่ม และวิถีชีวิตก่อนการแต่งตั้ง
เป็นศาสนทูตของท่าน นอกจากอัตชีวิตหลังจากเป็นศาสนทูตแล้วเพียง
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เล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งไม่อาจทำให้เห็นภาพลักษณ์บุคคลิกภาพของท่าน
อย่างชัดเจนได้ และที่กล่าวถึงท่านเยซู (อีซา อะลัยฮิสลาม) ก็ทำนอง
เดียวกัน เราจะไม่ทราบชีวิตช่วงวัยเด็กนอกจากเท่าสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิ้ลเล่ม
ต่าง ๆ ในปัจจุบันกล่าวถึงว่า ท่านได้เข้าไปยังโบสถ์ยิว และโต้ตอบกับ
บรรดานักบวชยิวเหล่านั้น นี้เป็นแค่เหตุการณ์เดียวในวัยเด็กของท่าน
เท่านั้นที่ถูกกล่าวถึง หลังจากนั้นไม่ทราบเลยว่าสภาพหลังถูกแต่งตั้งเป็น
ท่านนบีของท่านเป็นเช่นใด นอกจากเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับการเผยแผ่ศาสนา
และเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของท่านเท่านั้น ส่วน
เรื่องราวอื่น ๆ จากนั้นล้วนถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกที่หนาทึบ ดังที่
กล่าวมาจะเทียบได้อย่างไรกับชีวประวัติส่วนตัวของท่านนบีมุฮัมมัด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่ถูกกล่าวไว้อย่างละเอียดยิ่งจากแหล่ง
อ้างอิงต่าง ๆ ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เช่นมีทั้งเรื่องราวที่กล่าวถึงการรับ
ประทานอาหาร การยืน การนั่ง การสวมใส่เสื้อผ้า สรีระทางร่างกาย
บุคคลิกท่าทาง ความคิด ตลอดถึงการปฏิบัติต่อครอบครัว การประกอบ
ศาสนพิธี การละหมาด การใช้ชีวิตร่วมกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และมี
รายงานชีวประวัติของท่านที่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นจนถึงขั้นมีระบุให้เรา
ทราบว่าจำนวนผมหงอกบนศีรษะและเคราของท่านมีเท่าใดอีกด้วย
ประการที่ 3 ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) เป็นการบอกถึงประวัติชีวิตมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงให้
เกียรติเป็นศาสนทูต เป็นประวัติที่มิได้ออกจากกรอบของความเป็น
มนุษย์เลย ไม่มีเรื่องอภินิหารใด ๆ มาเสริมแต่ง อีกทั้งไม่มีตอนหนึ่งตอน
ใดเลยที่ยกเมฆว่าท่านเป็นพระเจ้า ซึ่งหากเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่ชาว
คริสต์อ้างถึงชีวิตของท่านเยซู และที่ชาวพุทธกล่าวถึงพระพุทธเจ้า หรือ
ที่บรรดาผู้นับถือเจว็ดทั้งหลายอ้างถึงสิ่งที่พวกเขาเคารพบูชาแล้ว ย่อม
เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดถึงความแตกต่างระหว่างชีวประวัติของท่านนบี
มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กับประวัติของบุคคลต่าง ๆ

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด



เหล่านั้น ด้วยเหตุนี้เองชีวประวัติของท่านจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดต่อ
พฤติกรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคมของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา ในขณะ
ที่การกล่าวอ้างว่าเยซู หรือพระพุทธเจ้าเป็นเทพเจ้านั้นย่อมทำให้มีสถาน
ภาพสูงส่งเกินกว่าที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับมนุษย์สามัญให้ปฏิบัติตาม
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมได้ แต่สำหรับท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แบบอย่างการเป็นมนุษย์อนั สมบูรณ์และเพรียบพร้อม
ของท่านได้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้ว และจะยังคงสามารถเป็นแบบอย่างเช่น
นั้นได้ตลอดไปสำหรับทุกคนที่ประสงค์การมีชีวิตเปี่ยมสุข และน่ายกย่อง
ทั้งในเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และสังคมรอบข้าง
นี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้ตรัสยืนยันไว้ในอัล-กุรอานคัมภีร์อันทรง
เกียรติว่า

“แน่นอนในตัวของท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ(มุฮัมมัด)นั้น
มีแบบอย่างทีด่ เี ลิศ สำหรับบุคคลทีม่ งุ่ หวังต่ออัลลอฮฺและวันสุดท้าย”  
(อัล-อะห์ซาบ : 21)
ประการที่ 4 ชีวประวัติของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) เป็นประวัติที่ครอบคลุมถึงแง่มุมต่าง ๆ ทั้งหมดของความเป็น
มนุษย์ที่มนุษย์แต่ละคนพึงมี โดยบอกให้เราทราบถึงชีวิตของมุฮัมมัด
มานพหนุ่มผู้มีสัจจะ สุจริตเที่ยงธรรม ก่อนที่อัลลอฮฺจะทรงให้เกียรติแต่ง
ตั้งท่านเป็นศาสนทูต และยังบอกถึงชีวิตขณะเป็นศาสนทูตทำหน้าที่เชิญ
ชวนไปสู่พระเจ้า ฐานะผู้สื่อสาสน์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด
ผู้ที่ทุ่มเทกำลังความสามารถทุกอย่างเพื่อการเผยแผ่คำสอน และยังบอก
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เราให้ทราบถึงชีวประวัติของท่านในฐานะประมุขของรัฐที่จัดวางระบบ
กลไกที่เข้มแข็งและถูกต้องที่สุดแก่รัฐ และปกป้องไว้ด้วยสติปัญญา
อันรอบคอบ ชื่อสัตย์ ในอันที่จะประกันความสำเร็จได้ เช่นเดียวกับที่ได้
บอกถึงชีวประวัติท่านในฐานะสามี และพ่อผู้เอื้ออาทรและปฏิบัติตนต่อ
ครอบครัวอย่างสุภาพอ่อนน้อม และยังแยกแยะให้เห็นอย่างชัดเจนอีก
ด้วยระหว่างสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนในระหว่างผู้เป็นสามี ภรรยา
และลูก ๆ และบอกชีวประวัติความเป็นศาสนทูตในฐานะครูผู้ชี้นำ ที่พึง
มีหน้าที่อบรมสั่งสอนแก่เหล่าสานุศิษย์ ด้วยการสอนอันดียิ่งถ่ายทอด
จากใจสู่ใจ ทำให้สานุศิษย์ต่างพยายามที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างทั้งใน
เรื่องเล็ก ๆ และเรื่องใหญ่ ๆ และยังกล่าวถึงชีวประวัติของท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ศาสนทูตผู้ซื่อสัตย์ ในฐานะของเพื่อนที่ทำ
หน้าทีเ่ พือ่ นทีด่ ี ซือ่ สัตย์ตอ่ ภารกิจและจรรยาบรรณของมิตรภาพ จนทำให้
บรรดาเศาะฮาบะฮฺเหล่านั้นรักใคร่ต่อท่าน เสมือนดั่งที่พวกเขารักตัวเอง
หรือรักท่านยิ่งกว่าครอบครัวและญาติพี่น้องของตนเองเสียอีก ชีวประวัติ
ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยังบอกถึงชีวประวัติของท่าน
ในฐานะนักรบผู้กล้าหาญ จอมทัพผู้พิชิต นักการเมืองที่ประสบความ
สำเร็จ เพื่อนบ้านที่มีคุณธรรม และคู่สัญญาผู้ซื่อสัตย์
โดยสรุปแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) นั้นครอบคลุมถึงทุกมิติของความเป็น
มนุษย์ ทัง้ ในด้านสังคมทีส่ ามารถเป็นแบบอย่างอันดีเลิศสำหรับนักเผยแผ่
ศาสนาทุกคน ผู้นำทุกคน พ่อทุกคน สามีทุกคน เพื่อนทุกคน ครูบา
อาจารย์ทุกคน นักการเมืองทุกคน และประมุขของรัฐทุกคนก็ว่าได้
ขณะเดียวกันท่านเยซู (อีซา อะลัยฮิสลาม) อาจมีเพียงตัวอย่าง
ของนักเผยแผ่ศาสนาผูถ้ อื สมถะ ทีจ่ ากโลกไปโดยไม่มเี งินทอง ทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือทรัพย์สินใด ๆ เหลืออยู่ แต่ภาพชีวประวัติของท่านท่ามกลางชนชาว
คริสต์ทั้งหลายนั้น ท่านมิได้มีตัวอย่างของผู้นำที่ชำนาญการรบ ประมุข

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

11

ของรัฐ ท่านไม่เคยเป็นพ่อ ไม่เคยเป็นสามี (เพราะชีวิตท่านไม่เคยผ่าน
การแต่งงาน) และไม่เคยเป็นนักกฎหมาย รวมทั้งอีกหลายฐานะดังที่
ปรากฎอยูใ่ นชีวประวัตขิ องท่านนบีมฮุ มั มัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ซึง่ ตัวอย่างเช่นนัน้ มีนอ้ ยมากหากดูในชีวประวัตบิ คุ คลสำคัญอืน่ ๆ ของโลก
เช่น พระพุทธเจ้า ขงจื๊อ อริสโตเติล พลาโต นโปเลียน ฯลฯ เพราะเหล่า
นั้นยังไม่เหมาะสำหรับการเป็นต้นแบบ (แม้นอาจเป็นในด้านหนึ่งด้านใด)
ดังนั้นมนุษย์ผู้เดียวในหน้าประวัติศาสตร์ที่สามารถเป็นต้นแบบสำหรับ
ทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ และมนุษยชาติทั้งหมดได้ก็คือ มุฮัมมัด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เท่านั้น
ประการที่ 5 เพียงแค่ชวี ประวัตขิ องท่านนบีมฮุ มั มัด (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) แต่เพียงประการเดียวก็ยอ่ มสามารถเป็นหลักฐานยืนยัน
ได้ถึงการเป็นศาสนทูตหรือผู้ประกาศสาสน์ที่แท้จริงได้แล้ว เพราะเป็น
ชีวประวัติของมนุษย์ที่เพรียบพร้อมคนหนึ่งที่ดำเนินการเผยแผ่ประสบ
ความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่า โดยมิต้องพึ่งพาปาฏิหาริย์ แต่การเผยแผ่
ของท่านเป็นไปโดยวิธีปกติทั่วไป ซึ่งท่านเผยแผ่ท่ามกลางการทำร้าย
กลั่นแกล้ง ท่านทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนโดยมีชนกลุ่มหนึ่งที่คอยให้
การช่วยเหลือ และคราใดจำเป็นต้องสงครามท่านก็สงคราม ท่านเป็น
บุคคลที่ฉลาดหลักแหลม มีศักยภาพของการเป็นผู้นำสูง และกว่าวาระ
สุดท้ายของชีวิตจะมาถึง การเผยแผ่ของท่านก็ได้ขจรขจายปกคลุมไปทั่ว
ดินแดนแถบคาบสมุทรอาหรับแล้ว ทั้งนี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของ
ผู้คน มิใช่ด้วยการบีบคั้นบังคับ หรือใช้อำนาจขู่เข็ญแต่อย่างใดเลย
หากแม้นบุคคลใดได้ทราบถึงจารีตประเพณีและความเชื่อแต่เดิมของชน
ชาวอาหรับ และแผนการร้ายต่าง ๆ ที่พวกเขาพยายามนำมาใช้เพื่อต่อ
ต้านการเผยแผ่จนถึงขั้นวางแผนลอบสังหารท่าน หากแม้นบุคคลใดได้
ทราบถึงสภาพต่าง ๆ ที่ท่านต้องเสียเปรียบในแทบทุกด้านต่อฝ่ายศัตรูคู่
สงครามในทุกสนามรบ แต่ท่านก็ยังสามารถเผด็จศึกเอาชนะได้ หรือ
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หากบุคคลใดทราบว่าแค่เพียง 23 ปีจนกระทั่งเสียชีวิต ท่านก็ยังสามารถ
ทำการเผยแผ่สำเร็จในเวลาอันสั้นนั้นได้ บุคคลนั้นจะต้องยอมรับว่า
มุฮัมมัด คือศาสนทูตของพระเจ้า รวมทั้งท่าทีที่ยืนหยัด ความเข้มแข็ง
ชัยชนะ และความสำเร็จต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺทรงประทานให้ก็เนื่องจากท่าน
เป็นท่านนบีที่แท้จริงท่านหนึ่ง เพราะพระเจ้าคงไม่ช่วยเหลือผู้ที่แอบอ้าง
โดยมดเท็จต่อพระองค์อย่างแน่นอน แท้จริงการช่วยเหลืออันพิเศษสุดนี้
ได้เกิดขึ้นแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ ชีวประวัติของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) จึงยืนยันได้เป็นอย่างดีถงึ สาสน์อนั เป็นสัจธรรมของท่าน  
แม้นหากพิจารณาด้วยปัญญาในอภินิหารต่าง ๆ ของท่านที่มีอยู่บ้าง
มันก็มใิ ช่เป็นสาเหตุหลักทีท่ ำให้ชาวอาหรับเกิดความศรัทธาต่อการเผยแผ่
ซ้ำเราไม่พบตัวอย่างใด ๆ ที่ระบุว่ามีชนต่างศาสนิกคนใดยอมศรัทธา
เนื่องมาจากอภินิหารนั้นเลย อีกทั้งอภินิหารทางวัตถุนั้นมีผลเป็นหลัก
ฐานได้สำหรับบุคคลที่ประจักษ์ด้วยตัวเองเท่านั้น และที่แน่นอนก็คือมี
บรรดามุสลิมมากมายที่มิเคยพบเห็นตัวท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) และไม่เคยพบเห็นอภินิหารต่าง ๆ เหล่านั้นของท่านด้วย แต่ที่
พวกเขายอมศรัทธาท่านเป็นศาสนทูตที่แท้จริงก็ด้วยหลักฐานทางปัญญา
ที่ชี้ชัดว่าข้ออ้างของท่านนั้นสัจจริง และหนึ่งในหลักฐานทางปัญญานั้นก็
คือคัมภีร์อัล-กุรอาน เป็นอภินิหารทางปัญญาที่ผู้มีวิจารณาญาณและ
จิตใจเที่ยงธรรมทั้งหลายย่อมต้องเชื่อถือศรัทธาว่ามุฮัมมัดนั้นเป็นศาสน
ทูตของพระเจ้าอย่างแน่นอน
ซึ่งสิ่งนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับชีวประวัติของบรรดาท่านนบี
ท่านก่อน ๆ ที่บรรดาผู้นับถือเลื่อมใสบันทึกจดจำเอาไว้ ที่ล้วนระบุว่าที่
ผู้คนนับถือเลื่อมใสก็เพราะอภินิหารแสดงให้เห็น ทั้งที่แทบมิได้ใช้สติ
ปัญญาพิจารณาหรือเกิดจากความซาบซึ้งในหลักธรรมคำสอนของท่าน
นบีเหล่านั้นเท่าใดนัก ตัวอย่างที่ชัดเจนได้แก่ท่านเยซู ดั่งที่อัลลอฮฺทรง
บอกไว้ในคัมภีร์อัล-กุรอานว่า สิ่งที่ท่านเยซูได้ใช้เพื่อทำให้ชาวยิวยอมรับ
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ว่าท่านเป็นท่านนบีจริง ก็คือการทำให้คนตาบอด คนเป็นโรคเรื้อนหาย
เป็นปกติ รวมทั้งรักษาคนป่วย ทำให้คนตายฟื้นคืนชีพ และสามารถ
ทำนายบอกได้ว่าผู้คนทั้งหลายนั้นรับประทานอะไรและเก็บอะไรไว้ใน
บ้านเรือนของตนเองบ้าง แน่นอนทุกอย่างย่อมเป็นเพราะอนุมัติจาก
พระเจ้า ขณะที่คัมภีร์ไบเบิ้ลเล่มต่าง ๆ ในปัจจุบันบอกว่าเพียงเพราะสิ่ง
ปาฏิหาริย์เหล่านั้นแท้ ๆ ที่ทำให้มหาชนหลั่งไหลมาศรัทธาในคราวเดียว
กันอย่างมากมาย แต่ก็มิใช่ศรัทธาว่าท่านเป็นศาสนทูต เช่นดั่งที่อัลกุรอานกล่าวไว้ หากทว่าเป็นการศรัทธาว่าท่านเยซูเป็นทั้งพระเจ้าและ
บุตรของพระเจ้า ศาสนาคริสต์หลังจากท่านเยซูจากไปจึงแพร่หลายยังที่
ต่าง ๆ ด้วยเรื่องปาฏิหาริย์ และสอนให้เชื่อในสิ่งแปลกประหลาดต่าง ๆ
ในบทกิจการอัครฑูต8 เป็นหลักฐานสำคัญทีย่ นื ยันเช่นนัน้ จนเราสามารถ
กล่าวได้ว่าศาสนาคริสต์ที่ชาวคริสต์นับถือเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนความ
เชื่อในอภินิหารมิใช่เหตุผลทางปัญญาแต่ประการใด
จากจุดนีท้ ำให้เราเห็นชัดเจนถึงอัตลักษณ์อนั โดดเด่นในชีวประวัติ
ของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ใด
สักคนเดียวที่หันมาเลื่อมใสศรัทธาเนื่องจากการได้ประจักษ์อภินิหาร
จากตัวท่าน แต่ทง้ั หมดล้วนเกิดจากการยอมรับทางปัญญาและจิตสำนึก
หากพระเจ้าทรงให้ศาสนทูตของพระองค์สามารถแสดงอภินิหารใดๆ ขึ้น
สิ่งนั้นแค่มีนัยว่าพระองค์ทรงให้เกียรติท่าน กำหราบอริที่ดื้อด้านและไม่
ยอมรับฟังเหตุผล ผู้ใดก็ตามหากได้ติดตามศึกษาอัล-กุรอานก็จะพบว่า
อัล-กุรอานจะอาศัยวิธีการโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับและตัดสินด้วย
ปัญญา การพิสูจน์ค้นหาความยิ่งใหญ่ในการสรรสร้างของอัลลอฮฺ และ
ผู้ใดทราบอย่างชัดเจนถึงสภาพการอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นของท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แต่สามารถนำมาซึ่งสิ่งเยี่ยงอัล-กุรอานได้
ย่อมเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นศาสนทูตอย่างแท้จริงแล้ว
8

ในคัมภีร์ไบเบิ้ล (ผู้แปล)
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อัลลอฮฺตะอาลาตรัสไว้ในสูเราะฮฺอัลอังกะบูตว่า

   

“และพวกเขากล่าวว่าทำไมไม่มีการประทานหลักฐานใด(ที่
เป็นสิ่งอภินิหาร) จากองค์อภิบาลของเขาให้แก่เขา จงกล่าวเถิด
(โอ้มฮุ มั มัด) ว่า แท้จริงหลักฐาน(ทีเ่ ป็นสิง่ อภินหิ าร) ต่าง ๆ นัน้ ย่อม
อยู่ ณ อัลลอฮฺ และแท้จริงแล้วฉันเป็นเพียงผูต้ กั เตือนผูช้ แี้ จงเท่านัน้
มันไม่เป็นการเพียงพอสำหรับพวกเขาดอกหรือ ที่เราได้ประทาน
คัมภีรแ์ ก่ทา่ น (เพือ่ มันจะได้) ถูกอ่านให้พวกเขาเหล่านัน้ ฟัง แท้จริง
ในนั้นย่อมเป็นความเมตตาและข้อคิดสำหรับกลุ่มชนที่ศรัทธาทั้ง
หลาย”
(อัลอังกะบูต : 50 - 51)
ภายหลังเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธชาวตระกูลกุรัยช์เรียกร้องให้ท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) นำอภินิหารต่าง ๆ มาแสดงเหมือนเช่น
อย่างประชาชาติในอดีตได้เคยทำมาก่อน อัลลอฮฺก็ได้บัญชาให้ท่านตอบ
โต้พวกเขาไปด้วยโองการว่า
“มหาบริสุทธิยิ่งแด่องค์อภิบาลของฉัน ฉันมิได้เป็นอะไร
นอกจากมนุษย์(ธรรมดา) ที่เป็นศาสนทูตเท่านั้น” (อัลอิสรออ์ : 93)
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และจงสดับเรื่องราวเหล่านั้นในอีกโองการหนึ่งของสูเราะฮฺอัล
อิสรออ์ (90 - 93) ว่า

“และพวกเขากล่าวว่า เราจะไม่ยอมศรัทธาต่อท่านจนกว่า
ท่ า นจะทำให้ แ ผ่ น ดิ น แยกออกเป็ น ลำธารให้ แ ก่ พ วกเราหรื อ
(จนกว่า) ท่านจะมีสวนอินทผลัมและองุ่น โดยมีลำน้ำหลายสาย
พวยพุ่งออกมาจากใจกลาง (สวนนั้น) หรือ (จนกว่า) ท่านจะมี
บ้านที่ประดับประดาไว้หลังหนึ่ง หรือท่านขึ้นไปบนฟ้า และเราจะ
ไม่ศรัทธาสำหรับการขึน้ ไปของท่าน จนกว่าท่านจะนำคัมภีรเ์ ล่มหนึง่
ลงมาให้เราได้อ่าน จงกล่าวเถิด (โอ้มุฮัมมัด) ว่า ฉันมิได้เป็นอะไร
นอกจากเป็นมนุษย์คนหนึ่ง (ที่มีฐานะ) เป็นศาสนทูต”
(อัลอิสรออ์ : 90 - 93)
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ด้วยประการนี้เอง อัล-กุรอานจึงยืนยันอย่างตรงไปตรงมาและ
ชัดเจนว่ามุฮมั มัด คือมนุษย์ธรรมดาทีม่ ฐี านะเป็นศาสนทูตท่านหนึง่ และ
ท่านไม่เคยใช้สง่ิ แปลกประหลาดหรือปาฏิหาริยใ์ ด ๆ มายืนยันการประกาศ
ตัวเป็นศาสนทูตนั้นของท่าน แต่ท่านจะสื่อโดยตรงกับปัญญาและจิตใจ
มากกว่า
“ดั ง นั้ น ผู้ ใดก็ ต ามที่ อั ล ลอฮฺ ป ระสงค์ จ ะชี้ น ำแก่ เ ขาแล้ ว
พระองค์ก็จะเปิดใจเขาสำหรับอิสลาม”
(อัลอันอาม : 125)
  

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

17

แหล่งที่มาของชีวประวัติท่านนบี
แหล่งที่มาหลักของชีวประวัติท่านนบีมีจำกัดอยู่เพียง 4 แหล่ง
เท่านั้นคือ
1. คัมภีร์อัล-กุรอาน
เป็นแหล่งที่มาหลักที่เราใช้เรียนรู้ชีวประวัติท่านนบี อัล-กุรอาน
ได้กล่าวถึงวัยเด็กของท่านว่า
 	
“พระองค์ มิได้พบว่าท่านกำพร้าแล้วให้ที่พักพิงหรือ และ
พบว่าท่านหลงแล้วให้การชี้แนะหรือ”               (อัฎฎุฮา : 6 - 7)
และกล่าวถึงจรรยามารยาทอันทรงเกียรติของท่านว่า
“และแท้จริงท่านนั้นเป็นผู้มีมารยาทที่ยิ่งใหญ่”
(อัลเกาะลัม : 4)
อัล-กุรอาน ระบุถึงการที่ท่านศาสนทูตถูกทำร้ายและความดื้อ
ด้านของฝ่ายผู้ตั้งภาคีที่ท่านประสบในการเผยแผ่ศาสนา และกล่าวถึง
การที่ผู้ตั้งภาคีกล่าวหาว่าท่านเป็นนักมายากลและวิกลจริตเพื่อต่อต้าน
ศาสนาของอัลลอฮฺผู้สูงส่ง และยังกล่าวถึงการอพยพของท่านศาสนทูต
และสงครามสำคัญ ๆ ที่ท่านเข้าร่วมภายหลังการอพยพ อัล-กุรอาน
กล่าวถึงสงครามบัดร์ อุหุด พันธมิตร สนธิสัญญาหุดัยบียะฮฺ การพิชิต
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มักกะฮฺ สงครามหุนัยน์ และกล่าวถึงอภินิหารของท่านบางประการ เช่น
ปรากฏการณ์อิสเราะอ์และเมียะอ์รอจญ์ เป็นต้น
โดยสรุปแล้ว อัล-กุรอานกล่าวถึงเหตุการณ์ในชีวประวัติของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไว้มากมาย และในเมื่ออัลกุรอานซึ่งเป็นหนังสือที่เชื่อถือได้ที่สุดในโลก ความถูกต้องของอัล-กุรอาน
ไม่ ม ี ม นุ ษ ย์ ท ี ่ ม ี ส ติ ป ั ญ ญาจะกั ง ขาในเนื ้ อ หาและความเป็ น มาทาง
ประวัติศาสตร์ได้เลย ชีวประวัติของท่านนบีที่อัล-กุรอานกล่าวถึงจึงเป็น
ชีวประวัติที่มาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องที่สุด
แต่สง่ิ ทีส่ งั เกตเห็นได้ชดั ก็คอื อัล-กุรอานมิได้กล่าวถึงรายละเอียด
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หาก
แต่เพียงกล่าวโดยสรุปเท่านั้น เมื่อกล่าวถึงสงครามใด ๆ ก็จะไม่กล่าวถึง
สาเหตุ จำนวนมุสลิมและผู้ตั้งภาคี จำนวนผู้เสียชีวิตและเชลยผู้ตั้งภาคี
แต่จะกล่าวถึงบทเรียนและอุทาหรณ์จากสงครามนั้น ๆ เท่านั้น นี่เป็น
ลักษณะของอัล-กุรอานในการกล่าวถึงประวัติท่านนบีและประชาชาติ
เก่าก่อน ด้วยเหตุนี้เองเราจึงไม่อาจพบชีวประวัติของท่านนบีในลักษณะ
ที่สมบูรณ์ในอัล-กุรอานจนไม่ต้องพึ่งพิงแหล่งที่มาอื่นอีก
2. ซุนนะฮฺที่ถูกต้องของท่านนบี
ซุนนะฮฺทถ่ี กู ต้องของท่านนบี ประมวลอยูใ่ นตำราของนักวิชาการ
หะดีษชั้นนำที่ได้รับการยอมรับถึงความถูกต้องและความเชื่อมั่นจากโลก
อิสลาม ได้แก่ ตำราซุนนะฮฺของอัล-บุคอรีย์ มุสลิม อบูดาวูด นะซาอีย์
อัต-ติรมีซีย์ อิบนุมาญะฮฺ รวมถึง มุวัฏเฏาะอ์ ของอิหม่ามมาลิก และมุส
นัด อิหม่ามอะหฺมัด ตำราเหล่านี้ โดยเฉพาะยิ่งอัล-บุคอรีย์และมุสลิม
เป็นสุดยอดของตำราในเรื่องความถูกต้อง เชื่อถือได้ และผ่านการตรวจ
พิสูจน์มาแล้ว ส่วนตำราอื่น ๆ ประกอบไปด้วยซุนนะฮฺที่เศาะหี๊หฺ หะซัน

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

19

และเฎาะอีฟปะปนกันอยู่
ตำราเหล่านีไ้ ด้ประมวลวิถชี วี ติ ส่วนใหญ่ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ไว้ ทั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ สงครามและกิจกรรมต่าง ๆ
ของท่าน ทีท่ ำให้เห็นภาพรวมของชีวประวัตศิ าสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ได้ และสิ่งที่ทำให้ยิ่งน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นก็คือ ชีวประวัติเหล่านั้น
มีการสืบสายรายงานต่อกันไปจนถึงเศาะฮาบะฮฺ -ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึง
พอใจพวกท่านเหล่านั้น- ที่เป็นบุคคลร่วมสมัยและอยู่ร่วมกับท่านศาสน
ทูต ที่อัลลอฮฺทรงช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ผ่านพวกเขา และศาสน
ทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ก็อบรมสั่งสอนพวกเขาด้วยตัวเอง
พวกเขาจึ ง เป็ น ชนรุ ่ น ที ่ ส มบู ร ณ์ แบบที่สุดในด้านความแน่วแน่ทาง
จริยธรรมและศรัทธา ทีม่ พี ลัง ซื่อสัตย์ในคำพูด จิตใจสูงและสติปัญญา
สมบูรณ์ ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆ ที่พวกเขารายงานจากท่านศาสนทูตด้วย
สายรายงานที่สืบทอดต่อกัน เราจึงจำเป็นจะต้องยอมรับในฐานะเป็น
ความจริงทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจเคลือบแคลงสงสัยใด ๆ ได้เลย
นั ก บู ร พาคดี ท ี ่ ม ี เป้ า หมายแอบแฝงและชาวมุ ส ลิ ม ที ่ ม ี ค วาม
ศรัทธาไม่มั่นคง ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพวกเขาและหลงใหลในตะวันตกและ
นักวิชาการตะวันตก พยายามทีจ่ ะสร้างความเคลือบแคลงสงสัยต่อตำรา
ซุนนะฮฺที่เป็นแหล่งอ้างอิงหลักของเรา เพื่อที่จะไปสู่การทำลายศาสนา
และสร้างความเคลือบแคลงในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวประวัติ
ของท่านศาสนทูต แต่อัลลอฮฺนั้นได้รักษาศาสนาของพระองค์ จึงให้มีผู้
ที่มาย้อนศรแห่งความจอมปลอมของพวกเขา มาย้อนเกล็ดแผนร้ายของ
พวกเขา ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ซุนนะฮฺและสถานภาพใน
บทบัญญัติอิสลาม” ถึงความอุตสาหะของนักวิชาการมุสลิมในการคัด
กรองซุนนะฮฺของท่านนบี ข้าพเจ้าได้นำข้อสงสัยของนักบูรพาคดีและ
ศิษย์ของพวกเขามาโต้แย้งทางวิชาการในประเด็นต่าง ๆ ข้าพเจ้าหวังว่า
อัลลอฮฺ จะทรงให้ผลบุญแก่ข้าพเจ้า และให้เป็นส่วนหนึ่งของความดีของ
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ข้าพเจ้าในวันแห่งการสอบสวน
3. บทกวีอาหรับร่วมสมัย
ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าเมื่อผู้ตั้งภาคีได้โจมตีท่านศาสนทูตและการ
ดะวะฮฺของท่านในบทกวีของพวกเขา กวีมุสลิม เฉกเช่น หัซซาน บินษา
บิต อับดุลเลาะฮฺ บิน รอวาหะฮฺ และท่านอื่น ๆ จึงตอบโต้พวกเขาด้วย
บทกวีเช่นเดียวกัน ตำราวรรณคดีและตำราชีวประวัติท่านนบีที่ถูกเรียบ
เรียงในยุคต่อมาได้ประมวลบทกวีเหล่านี้ไว้อย่างมากมาย ที่เราสามารถ
วิเคราะห์สภาพความเป็นอยู่ของคนในยุคท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ที่การดะวะฮฺอิสลามยุคแรกเริ่มเผยแผ่
4. ตำราชีวประวัติท่านนบี
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวประวัติท่านนบี ได้กลายเป็นเรื่องราวที่
เศาะฮาบะฮฺได้เล่าขานแก่ชนรุ่นหลัง บางท่านให้ความสำคัญกับการสืบ
สาวรายละเอียดของชีวประวัตทิ า่ นนบีเป็นพิเศษ ต่อมาตาบีอนี ได้สบื ทอด
เรื่องราวเหล่านี้และบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกของพวกเขา บางคนให้
ความสำคัญอย่างที่สุดกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ อาทิเช่น อับบาน
บิน อุษมาน บินอัฟฟาน -ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน- (ฮ.ศ. 32 105) อุรวะฮฺ บินซุบัยร์ บินเอาวาม (ฮ.ศ. 23 - 93) และตาบิอีนรุ่นเยาว์
เช่น อับดุลลอฮฺ บินอบีบักรอัลอันศอรีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ.135) มุฮัมมัด บิน
มุสลิม บินชีฮาบ อัซซุฮฺรี (ฮ.ศ. 50 - 124) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมซุนนะฮฺในยุค
ของ อุมัร บิน อับดุลอะซีซ ตามบัญชาของท่านและอาศิม บินอุมัร บิน
กอตาดะฮฺ อัลอันศอรีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 129)
การเอาใจใส่ต่อชีวประวัติท่านนบีได้สืบทอดสู่ชนรุ่นหลังอีก เมื่อ
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ได้มกี ารเรียบเรียงตำราเรือ่ งนีข้ น้ึ เป็นการเฉพาะ ผูเ้ รียบเรียงตำราชีวประวัติ
ท่านนบีรุ่นแรกที่สำคัญ ได้แก่ มุฮัมมัด บินอิสหาก บินยะซาร (เสียชีวิต
ฮ.ศ. 152) ที่นักวิชาการส่วนใหญ่และนักหะดีษส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือ
ต่อท่าน นอกจากทัศนะของมาลิกและฮิชาม บินอุรวะฮฺ บินซุบัยร์
ที่เห็นว่าท่านไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งนักวิเคราะห์หลายท่านเห็นว่า การที่นัก
วิชาการคนสำคัญสองท่านนี้ไม่เชื่อถือท่านเป็นเพราะความขัดแย้งส่วน
ตัวกับท่านอิบนุอิสหาก (หมายถึง มุฮัมมัด บินอิสหาก บินยะซาร
- ผู้แปล) ได้เรียบเรียงตำรา “อัลมะฆอซีย์(สงคราม)” โดยนำมาจาก
หะดีษและเรื่องราวที่ได้ยินด้วยตนเองในนครมะดีนะฮฺ และอียิปต์ ที่น่า
เศร้าคือ ตำรานี้ได้หายไปพร้อมกับตำราทางวิชาการอีกมากมาย แต่
เนื้อหาสาระของตำรานี้ยังคงมีอยู่ในข้อเขียนของอิบนุหิชาม ที่รายงาน
จากบุกาอีย์ อาจารย์ของท่าน ซึ่งเป็นศิษย์คนสำคัญของอิบนุอิสหาก
ซีเราะฮฺอิบนิหิชาม
อิบนุหิชาม อบูมุฮัมมัด อับดุลมาลิก บินอัยยูบ อัลหุมัยรีย์ เกิด
ที่เมืองบัศเราะฮฺ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 213 หรือ 218 ตามที่นักวิชาการมี
ความเห็นขัดแย้งกัน ท่านได้เรียบเรียงตำรา “ชีวประวัติท่านนบี” ตาม
เรื่องราวที่บุกาอีย์ อาจารย์ของท่านรายงานจากอิบนุอิสหาก และเรื่อง
ราวที่ท่านรายงานจากอาจารย์ของท่านอีกหลายท่าน ในเหตุการณ์ต่างๆ
ที่อิบนุอิสหากมิได้กล่าวไว้ในตำราของท่าน และตัดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
อิบนุอิสหากระบุไว้ในตำราที่ท่านไม่เห็นด้วย ตามความรู้และวิจารณ
ญาณของท่าน ท่านจึงได้เรียบเรียงตำราที่ถือเป็นตำราชีวประวัติท่านนบี
ที่สมบูรณ์ที่สุด ถูกต้องที่สุด ละเอียดที่สุด และได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่หลาย จนผู้คนสมญาตำราในนามของท่านเป็น “ชีวประวัติฉบับ
อิบนุหิชาม” และมีนักวิชาการคนสำคัญ 2 ท่าน จากกรุงแอนดาลุสเซีย
ได้แต่งตำราอรรถาธิบายความตำราเล่มนี้ คือสุหัยลีย์ (ฮ.ศ. 508 - 581)
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และ คอชานีย์ (ฮ.ศ. 535 - 604)
เฏาะบะกอตอิบนิสะอฺด์
อิบนุสะอฺด์ มีนามว่า มุฮัมมัด บินสะอฺด์ บิน มะนีอ์ อัซซุฮฺรี เกิด
ที่กรุงบัศเราะฮฺ เสียชีวิตที่กรุงแบกแดด ฮ.ศ. 230 เป็นเลขานุการ
ของ มุฮัมมัด บินอุมัร อัลวากิดีย์ นักประวัติศาสตร์ด้านสงครามและ
ชีวประวัติ ท่านนบีนามอุโฆษ (ฮ.ศ. 130 - 207) อิบนุสะอฺด์ได้เขียนตำรา
“เฏาะบะกอต” ตามรายชื่อของเศาะฮาบะฮฺและตาบีอีน (หลังจากที่ได้
กล่าวถึงชีวประวัติของท่านศาสทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และ
ยังกล่าวถึงประวัตศิ าสตร์กอ่ นท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
อีกด้วย ตามยุคสมัย ตระกูลและสถานที่อาศัยของพวกเขาเหล่านั้น
ตำรา “เฏาะบะกอต” ของท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราชีวประวัติ
ท่านนบีที่เชื่อถือได้มากที่สุดเล่มหนึ่ง และกล่าวถึงเศาะฮาบะฮฺและตาบิ
อีนได้สมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง
ตารีคอัฏ-เฏาะบะรีย์
อัฏ-เฏาะบะรีย์ มีนามว่า อบูยะฟัร มุฮัมมัด บินญะรีร อัฏเฏาะบะรีย์ (ฮ.ศ. 224 - 310) เป็นผู้นำศาสนา นักกฎหมายอิสลาม
นักหะดีษ เป็นเจ้าของสำนักคิดทางกฎหมายอิสลามที่แพร่หลายอย่าง
จำกัด ท่านเรียบเรียงตำราประวัตศิ าสตร์ โดยไม่ได้จำกัดอยูก่ บั ชีวประวัติ
ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เท่านั้นหากทว่ายัง
กล่าวถึงประชาชาติยุคก่อนนั้น ท่านได้แยกส่วนที่เป็นชีวประวัติของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นการเฉพาะ ตามด้วย
ประวัติศาสตร์รัฐอิสลามจนกระทั่งถึงยุคใกล้กับการเสียชีวิตของท่าน
อัฏ-เฏาะบะรีย์ เป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับในการรายงานประวัตศิ าสตร์
แม้ว่าหลายต่อหลายครั้งที่ท่านกล่าวถึงเรื่องราวที่น้ำหนักไม่น่าเชื่อถือ
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หรือเรื่องที่เป็นเท็จ เพียงแต่ท่านอ้างอิงเรื่องนั้นไปยังผู้เล่าที่ในยุคนั้นผู้คน
ต่างทราบดีถึงคุณลักษณะของบุคคลผู้นั้น (แต่ผู้คนยุคหลังไม่ทราบซึ่ง
อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไขว้เขวได้ - ผู้แปล) เช่น การรายงานจาก
อบูมุค๊อนนัฟ ซึ่งเป็นชีอะฮฺที่สุดโต่ง แม้กระนั้นอัฏ-เฏาะบะรีย์ก็ยังนำคำ
เล่าขานของเขามาบันทึกไว้ โดยการอ้างอิงถึงผู้เล่า เพื่อเป็นการโยน
ความรับผิดชอบในคำพูดนั้นให้อบูมุค๊อนนัฟเป็นผู้รับผิดชอบ
วิวัฒนาการการเรียบเรียงชีวประวัติท่านนบี
การเรียบเรียงตำราชีวประวัติท่านนบี ได้มีวิวัฒนาการไปสู่การ
เน้นเนื้อหาบางเรื่อง บางมิติเป็นการเฉพาะ เช่น ตำรา ดาลาอิล อันนุบู
วะฮฺ ของ อัศบะฮานีย์ ชะมาอิล มุฮัมมะดียะฮฺ ของอัต-ตีรมีซีย์ ซาดุล
มะอาด ของอิบนุกัยยิม อัช-ชิฟาอ์ของกอฎีอิยาฎ และ อัลมะวาฮิบ
อัลละดุนนียะฮฺ ของอัล-ก็อสเฏาะลานีย์ ที่ซุรกอนีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 1122)
ได้แต่งตำราอรรถาธิบายความไว้ 8 เล่มด้วยกัน
จนปัจจุบัน นักวิชาการก็ยังคงเรียบเรียงตำราชีวประวัติศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ด้วยสำนวนภาษาสมัยใหม่ที่เข้ากับความ
นิยมของผู้คนในยุคนี้ ตำราที่สำคัญเล่มหนึ่งในยุคใหม่ของเรานี้คือ ตำรา
“นูรุลยะกีน ฟิสีเราะติ สัยยิดิลมุรสะสีน” ของชัยค์ มุฮัมมัด คิฎรีย์
- ขอให้โปรดอัลลอฮฺเมตตาต่อท่าน - ตำราของท่านได้รับการยอมรับเป็น
อย่างดีและมีการนำไปเป็นตำราเรียนในสถาบันสอนศาสนาต่าง ๆ ทั่ว
โลกมุสลิม
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บทที่ 1
ชีวประวัติช่วงก่อนจากการแต่งตั้งเป็นนบี
ก. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ยืนยันว่าชีวประวัติของท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ก่อนการแต่งตั้งเป็นศาสนทูต มีข้อเท็จจริง
ดังต่อไปนี้
1. ท่านเกิดในตระกูลที่มีเกียรติสูงสุดในตระกูลอาหรับ เป็นสาย
สกุลกุรัยช์ที่มีเกียรติที่สุด นั่นคือตระกูลฮาชิม และกุรัยช์เป็นสายสกุลที่มี
เกียรติที่สุด มีชื่อเสียงดีที่สุดและมีศักดิ์สูงสุด ในบรรดาสายสกุลชาว
อาหรับตระกูลต่าง ๆ อับบาส (ขอให้อลั ลอฮฺโปรดปรานต่อท่าน) ได้รายงาน
จากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่า ท่านกล่าวว่า

“เมื่ออัลลอฮฺได้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์ได้ทำให้ฉันเป็นผู้ที่
ดีที่สุดคนหนึ่ง จากกลุ่มที่ดีที่สุดของพวกเขา และเป็นกลุ่มที่ดี
ที่สุดจาก 2 กลุ่ม แล้วพระองค์ก็ได้เลือกเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ พระองค์
ทำให้ฉันมาจากเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุด แล้วพระองค์ก็ได้เลือกตระกูล
และได้เลือกฉันให้มาจากตระกูลที่ดีที่สุด ฉันจึงเป็นคนที่ดีที่สุด
และมาจากตระกูลที่ดีที่สุด”9
9

รายงายโดยอัต-ติรมีซีย์   โดยสายรายงานที่ถูกต้อง
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ด้วยเหตุที่ท่านมาจากตระกูลที่มีเกียรติในสายสกุลกุรัยช์ เราจึง
ไม่พบว่ามีการใส่ไคล้ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในเรื่อง
ชาติตระกูล เพราะมีความชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับ พวกเขาอาจจะใส่ไคล้
ในเรื่องอื่น ๆ แต่ไม่ใช่เรื่องชาติสกุล
2. ท่านเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าบิดา เพราะอับดุลลอฮฺ บิดาของ
ท่านได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์มารดาได้เพียง 2 เดือนเท่านั้น   
เมื่อท่านมีอายุได้ 6 ปี อะมีนะฮฺ มารดาของท่านก็เสียชีวิตไปอีกคน
ในวัยเด็กท่านจึงซึมซับเอาความขมขื่นของชีวิตที่ปราศจากไออุ่นและ
ความเอื้ออาทรของบิดามารดา ต่อมาอับดุลมุฏเฏาะลิบ ปู่ของท่านก็ได้
เลี้ยงดูท่าน จนกระทั่งได้เสียชีวิตขณะที่ท่านศาสนทูต มีอายุได้ 8 ปี
และอบูฏอลิบลุงของท่าน ก็ได้ดูแลท่านสืบต่อมาจนกระทั่งท่านเติบโต
เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว อัล-กุรอานได้ระบุถึงสภาพการเป็นเด็กกำพร้าของท่าน
โดยอัลลอฮฺทรงกล่าวว่า
“พระองค์มิได้พบว่าท่านเป็นเด็กกำพร้าแล้วจึงให้การดูแล
กระนั้นหรือ”                                               (อัฎฎุฮา : 6)
3. ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ใช้ชีวิต 4 ปี
แรกในวัยเด็กของท่านในทะเลทราย ในการดูแลของตระกูลสะอฺด์ เมื่อ
เจริญเติบโตท่านมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พูดจาฉะฉาน นิสัยห้าวหาญ
ขี่ม้าเป็นตั้งแต่วัยเด็ก อัจฉริยภาพของท่านได้ปรากฏชัดท่ามกลางความ
สะอาดบริสุทธิ์และความสงบเงียบของทะเลทราย
4. ความเฉลียวฉลาดของท่านปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคน
ตั้งแต่ท่านยังเล็ก ๆ เมื่อท่านมาหาปู่ของท่าน ท่านจะนั่งบนที่รองนั่งของ
ปู่ โดยปกติแล้วที่นั่งของอับดุลมุฏเฏาะลิบเมื่อท่านนั่งแล้วก็จะไม่มีลูกคน
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ไหนจะมานั่งอีก ลุง ๆ ของท่านศาสนทูต จึงพยายามดึงเอาท่านออกมา
แต่อบั ดุลมุฏเฏาะลิบ กล่าวว่า “ปล่อยเขาเถอะ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ
ดูท่าทางเขาจะมีดีในอนาคต”
5. ชีวิตในวัยเด็กของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ท่านทำงานรับจ้างเลี้ยงแพะให้แก่ชาวมักกะฮฺ โดยได้ค่าจ้างเป็น
เงินหลายดีนาร์
ท่านศาสนทูต ได้กล่าวว่า “ไม่มที า่ นนบีคนใดนอกจากจะต้อง
เลี้ยงแพะ”
เศาะฮาบะฮฺถามว่า “แล้วท่านล่ะ โอ้ศาสนทูต”
ท่านตอบว่า “ฉันก็เหมือนกัน”
อีกสายรายงานหนึ่ง ท่านกล่าวว่า “อัลลอฮฺไม่แต่งตั้งท่านนบี
ใด ๆ นอกจากเป็นผู้เลี้ยงแพะ”
เศาะฮาบะฮฺถามว่า “แล้วท่านล่ะโอ้ ศาสนทูต”
ท่านตอบว่า “และฉันก็เช่นกัน ฉันรับจ้างเลี้ยงแพะให้แก่
ชาวมักกะฮฺโดยได้ค่าจ้างเป็นเหรียญทองจำนวนหนึ่ง”
ต่อมาเมื่อท่านมีอายุได้ 25 ปี ท่านได้รับจ้างค้าขายให้แก่นาง
เคาะดีญะฮฺ บุตรีของคุวัยลิด
6. ในวัยหนุ่มของท่าน ท่านไม่เคยร่วมสรวญเสเฮฮาในเรื่องไร้
สาระกับวัยรุ่นในเมืองมักกะฮฺ เพราะอัลลอฮฺทรงปกปักรักษาท่าน มีการ
เล่าขานกันในหนังสือชีวประวัติของท่านว่า ในขณะที่เป็นวัยรุ่น คืนหนึ่ง
ท่านได้ยนิ เสียงดนตรีบรรเลงในงานแต่งงานชาวมักกะฮฺคนหนึง่ ท่านตัง้ ใจ
จะไปดูแต่อัลลอฮฺได้ให้ท่านง่วงและหลับไปจนกระทั่งเช้าตรู่ และท่านไม่
เคยร่วมสักการะรูปปัน้ ใด ๆ เลย ไม่เคยรับประทานอาหารทีเ่ ชือดพลีแก่เจว็ด
ไม่เคยดื่มสุรา ไม่เคยเล่นการพนัน ไม่เคยพูดจาก้าวร้าวหรือไม่สุภาพ
7. เป็นที่รู้กันว่าท่านมีสติปัญญาอันเป็นเลิศ เหตุการณ์ขณะ
วางหินดำที่กะบะฮฺเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดี เมื่อกะบะฮฺถูกน้ำท่วมจนผนัง
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ร้าว ชาวมักกะฮฺจึงตัดสินใจรื้อและก่อสร้างใหม่ เมื่อแล้วเสร็จถึงตอนที่
จะวางหินดำไว้ ณ ที่ตั้งเดิม ชาวมักกะฮฺตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นผู้รับ
เกียรติให้วางหินดำนี้ เพราะทุก ๆ ตระกูลต้องการวางเองทั้งสิ้นถึงขั้นจะ
ลงมือฆ่ากัน ต่อมาพวกเขาตกลงยินยอมให้คนแรกที่เข้ามาทางประตู
ตระกูลชัยบะฮฺเป็นผูต้ ดั สิน แล้วคนผูน้ น้ั ก็เป็นท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เมื่อเห็นเช่นนั้น ก็กล่าวกันว่า คน ๆ นี้เชื่อถือได้ เรา
ยินดีรับคำตัดสินชี้ขาดของเขา เมื่อได้แจ้งให้ท่านทราบ ท่านจึงแก้ปัญหา
ให้เป็นที่พอใจแก่ทุก ๆ ฝ่าย ท่านได้ปูผ้าคลุมของท่านลงแล้วเอาหินดำ
วางลงตรงกลางผืนผ้าแล้วให้ทุก ๆ ตระกูลจับชายผ้าคลุมแล้วนำไปจน
ถึงที่วางหินดำ แล้วท่านก็เอาไปวางด้วยตนเอง พวกเขาได้รับความ
พอใจด้วยกันทุก ๆ ฝ่ายด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของท่าน และ
สามารถระงับการนองเลือดในครั้งนี้ได้อย่างหมดจดงดงาม
8. ในวัยหนุ่มของท่าน เป็นที่ยอมรับกันว่าท่านเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์
ไว้วางใจได้ เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์อันดี รักษาสัญญา ประวัติดี ไม่มี
เรือ่ งด่างพร้อย ทำให้นางเคาะดีญะฮฺเสนอให้ทา่ นรับจ้างค้าขายให้กบั นาง
ให้นำสินค้าไปยังเมืองบุศรอทุก ๆ ปี โดยได้รับค่าจ้างมากกว่าคนอื่น
2 เท่า เมื่อกลับมาถึงเมืองมักกะฮฺ มัยสะเราะฮฺ ทาสของนางได้เล่าถึง
ความซื่อสัตย์สุจริตของท่าน และนางได้เห็นว่าการค้าครั้งนี้ได้กำไรเป็น
อันมาก นางจึงให้ค่าจ้างมากกว่าที่ได้ตกลงกันไว้อีกเท่าตัว เป็นเหตุ
ทำให้นางประสงค์ที่จะสมรสกับท่าน และท่านก็ตอบรับ ท่านมีอายุน้อย
กว่านางถึง 15 ปี สิ่งที่เป็นหลักฐานประการหนึ่งที่ยืนยันถึงคุณธรรม
จริยธรรมอันสูงส่งของท่านก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านนบี คือคำ
พูดของนางเคาะดีญะฮฺ ภายหลังจากทีว่ วิ รณ์ถกู ประทานลงมาให้แก่ทา่ น
ในถ้ำหิรออ์ เมื่อท่านกลับมาในสภาพที่ตกตะลึงพรึงเพริด นางกล่าวว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะไม่ทรงทำร้ายท่านอย่างเด็ดขาด
ท่านเป็นผู้มีความสัมพันธ์อันดีกับเครือญาติ ช่วยเหลือคนอ่อนแอ
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สงเคราะห์คนยากไร้ ให้เกียรติต่อแขก และช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อน”
9. ท่านได้เดินทางออกไปยังดินแดนนอกนครมักกะฮฺ 2 ครั้ง
ครั้งแรกไปพร้อมกับอบูฏอลิบเมื่ออายุได้ 12 ปี ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 25 ปี
ขณะไปรับจ้างค้าขายให้แก่นางเคาะดีญะฮฺ ทั้งสองครั้งเป็นการเดินทาง
ไปยังเมืองบุศรอในแคว้นชาม ในการเดินทางทั้งสองครั้งดังกล่าว ท่านได้
พบเห็นพฤติกรรมของพ่อค้าวาณิช สภาพบ้านเมืองที่เป็นทางผ่านและ
จารีตประเพณีของผู้คนในเมืองดังกล่าว
10. ก่ อ นหน้ า ที ่ ท ่ า นจะได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง เป็ น ศาสนทู ต ไม่ ก ี ่ ป ี   
อัลลอฮฺบันดาลให้ท่านชอบไปถ้ำหิรออ์ ซึ่งเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในภูเขาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองมักกะฮฺ ไม่ไกลมากนัก เพื่อแสวงหาความ
สงบวิเวก โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือนในช่วงเดือนเราะมะฎอน เพื่อ
พิจารณาถึงความโปรดปรานและความยิง่ ใหญ่ของอัลลอฮฺ จนกระทัง่ ท่าน
ได้รับวิวรณ์และการประทานอัล-กุรอานคัมภีร์อันทรงเกียรติ
ข. บทเรียนและข้อคิด
	
ผู้ศึกษาข้อเท็จจริงข้างต้นสามารถสรุปบทเรียนและข้อคิดได้ดังนี้
1. เมือ่ นักเผยแผ่ศาสนาหรือนักปฏิรปู สังคมใด ๆ เป็นผูม้ เี กียรติ
ในกลุ่มชนนั้น จะทำให้พวกเขายอมรับฟังและโดยปกติแล้ว ถ้านักปฏิรูป
หรือนักเผยแผ่ศาสนามาจากกลุ่มชนที่ไม่มีชื่อเสียงหรือตระกูลต่ำต้อย  
ผู้คนมักจะหลีกหนี แต่เมื่อผู้นั้นมาจากตระกูลที่ผู้คนไม่อาจปฏิเสธถึง
เกียรติและสถานภาพทางสังคมของตระกูลนั้นได้   พวกเขาไม่สามารถ
อ้างเหตุที่จะไม่ยอมรับฟังทัศนะของนักเผยแผ่ศาสนาหรือนักปฏิรูปเหล่า
นั้นนอกจากการใส่ร้ายป้ายสีเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้เองสิ่งแรกที่ฮิร๊อกล์ถามอบูซุฟยาน เมื่อท่านศาสนทูต
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ได้ส่งสาสน์ไปยังฮิร๊อกล์เพื่อเชิญชวนสู่การนับถืออิสลาม  โดยถามว่า
ตระกูลของเขาเป็นอย่างไร อบูซุฟยานซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม
ได้ตอบว่า เขามาจากตระกูลที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเรา เมื่อได้ถาม
และฟังคำตอบจากอบูซุฟยานแล้ว ฮิร๊อกล์ก็ได้อธิบายถึงเหตุผลที่ได้ถาม
เกี่ยวกับศาสนทูตว่า ที่ฉันถามถึงตระกูลของเขา ซึ่งท่านก็ตอบว่า เขามา
จากตระกูลที่มีเกียรติ ก็เพราะว่าอัลลอฮฺจะไม่เลือกใครเป็นท่านนบี
นอกจากเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติในหมู่ชนของเขาและมาจากตระกูลที่
อยู่ในระดับปานกลาง
จริงอยูท่ อ่ี สิ ลามไม่ได้ให้คณ
ุ ค่าแก่วงศ์ตระกูลใด ๆ เมือ่ นำไปเทียบ
น้ำหนักกับผลงาน  แต่ก็ไม่ห้ามที่จะมีผู้ที่ประเสริฐทั้งวงศ์ตระกูลและการ
ปฏิบัติตัว เขาจะมีเกียรติยิ่งกว่า สูงส่งยิ่งกว่า และจะประสบผลสำเร็จ
มากกว่า ดังเช่นท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวไว้ใน
หะดีษเศาะหี๊หฺว่า
“ผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านสมัยญาฮิลียะฮฺจะเป็นผู้ที่
ประเสริฐที่สุดในหมู่พวกท่านในสมัยอิสลาม หากเข้าใจศาสนา”
2. เมื่อนักเผยแผ่ศาสนาเคยประสบกับสภาพการเป็นเด็กกำพร้า
ที่เจ็บปวดในชีวิตเมื่อวัยเยาว์ ทำให้เขาสามารถรับรู้ได้ถึงคุณธรรมและ
มนุษยธรรมอันสูงส่งได้ดียิ่งกว่า สามารถให้ความเป็นธรรม การช่วย
เหลือเกื้อกูลและความเมตตาได้ดียิ่งกว่า นักเผยแผ่ศาสนาทุกคนจะต้อง
มีทุนทางความรู้สึกที่มีต่อความเจ็บปวดของคนยากจนและผู้ทุกข์ยาก   
เขาไม่อาจได้รับทุนทางความรู้สึกดังกล่าวได้โดยวิธีที่ดียิ่งกว่าการที่ได้
ประสบรสชาดความเจ็บปวดที่เด็กกำพร้าหรือผู้ทุกข์ยากเหล่านั้นได้
ประสบ
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3. เมื่อนักเผยแผ่ศาสนาได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิด
กับธรรมชาติและห่างไกลจากความซับซ้อนของชีวิตมากเพียงใด ก็จะ
ยิ่งทำให้เขามีจิตใจบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้น จะมีสติปัญญา ร่างกายและ
จิตใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ความคิดของเขาจะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุนี้
เองอัลลอฮฺจึงไม่ได้เลือกชาวอาหรับเป็นศาสนทูตด้วยความบังเอิญ แต่
ทว่าเป็นเพราะพวกเขามีจติ ใจทีบ่ ริสทุ ธิม์ ากกว่า ความคิดบริสทุ ธิม์ ากกว่า
มารยาทที่ดีกว่าและมีความอดทนในการเผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮฺไป
ยังโลกหล้าได้มากกว่าประชาชาติใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นคนเมือง
4. ผู้เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำในการดะวะฮฺจะต้องเป็นผู้ที่เฉลียว
ฉลาดเท่านั้น ผู้ไร้ปัญญาหรือสติปัญญาปานกลางปกติทั่วไป ย่อมไม่
สามารถเป็นผู้นำทางความคิด ทางจิตวิญญาณ หรือการปฏิบัติใด ๆ ได้
นอกจากนั้นในการดำเนินชีวิตทั่ว ๆ ไป คนไร้ปัญญาหรือมีความคิด
สับสนย่อมไม่สามารถเป็นผูน้ ำได้อย่างเต็มภาคภูมิ คนเหล่านีห้ ากบังเอิญ
ได้เป็นผู้นำ ก็จะนำไปสู่ความตกต่ำ ผู้คนก็จะไม่ยอมรับเขาหลังจากที่รู้
ว่าเป็นคนไม่มีปัญญาหรือมีความคิดสับสน
5. นักเผยแผ่ศาสนาจะต้องประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตัวเอง
หรือมีรายได้ที่ถูกต้อง ไม่มีการขอบริจาค หรือทำตัวตกต่ำน่าสมเพช
นักเผยแผ่ศาสนาที่แท้จริงจะไม่ยอมรับการดำรงชีวิตอยู่ด้วยทรัพย์สินที่
ได้มาจากการบริจาค กลุ่มชนของเขาจะยอมรับได้อย่างไร หากว่ายัง
ทำให้ตนเองอัปยศด้วยการขอบริจาค ถึงแม้ว่าผู้คนจะไม่พูดออกมาตรงๆ
ก็ตาม
เมื่อเราพบเห็นใครอ้างตัวว่าเป็นผู้ทำการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่
ศาสนาแต่เขากลับพยายามหาทางเอาทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตน
ด้วยกลวิธีต่าง ๆ นานา เราเชื่อว่าอย่าว่าแต่คนรอบข้างจะดูถูกเขาเลย  
เพราะแม้แต่ตัวเขาก็ยังดูถูกตัวเอง ผู้คนที่ยอมดูถูกตัวเองแล้วจะเรียกร้อง
เชิญชวนผู้อื่นไปสู่มารยาทอันเลอเลิศ สู่การต่อต้านความเลวร้าย การ
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ปลูกฝังจิตวิญญาณและความมีศักดิ์ศรีให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนได้
อย่างไร
6. การที่นักเผยแผ่ศาสนาประพฤติตนให้อยู่ในกรอบคำสอนของ
ศาสนาตั้งแต่เยาว์วัย ย่อมเป็นปัจจัยในการได้รับความสำเร็จในการดะ
วะฮฺสู่อัลลอฮ สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการต่อต้านความเลวร้าย
ได้เป็นอย่างดี เพราะไม่อาจตำหนินิสัยส่วนตัวก่อนทำการดะวะฮฺได้ เรา
เห็นผู้คนมากมายที่ทำการเรียกร้องผู้คนสู่การปรับปรุงตัวเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากพวกเขายังฝังใจกับนิสัยไม่ดีต่าง ๆ ของเขาในอดีต อดีตอัน
เลวร้ายอาจทำให้ผู้คนไม่แน่ใจกับสัจธรรมที่คนเหล่านี้กำลังดะวะฮฺ โดย
อาจกล่าวหาว่าเขาอาจคอยซ่อนตัวเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ส่วนตัว
จากการดะวะฮฺ หรือกล่าวหาว่าคนเหล่านี้หันหน้าสู่การดะวะฮฺ ภายหลัง
จากที่ได้เสพสุขกับอารมณ์ใฝ่ต่ำจนเบื่อและถึงวัยที่ไม่สามารถแสวงหา
สิ่งเหล่านั้นหรือแสดงหาเกียรติยศ ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงใด ๆ ได้อีก
ส่วนนักเผยแผ่ศาสนาที่มีประวัติดีนั้น สามารถทำงานได้โดยที่
ศัตรูของการดะวะฮฺไม่มีช่องโหว่ที่จะตำหนิได้ ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน
พวกเขาไม่สามารถทำลายชื่อเสียงของนักเผยแผ่ศาสนาโดยการอ้างถึง
การกระทำในอดีตที่ไม่ดีได้
จริงอยู่อัลลอฮฺรับการกลับเนื้อกลับตัวของผู้จริงใจและบริสุทธิ์ใจ
พระองค์จะทำให้ความดีของเขาในปัจจุบันลบล้างความชั่วในอดีตได้ แต่
ก็จะไม่เหมือนกับนักเผยแผ่ศาสนาที่ประวัติชีวิตไม่มีด่างพร้อยที่ได้รับ
ความสำเร็จ
7. การที่นักเผยแผ่ศาสนามีประสบการณ์ในการเดินทาง การ
ร่วมงานกับผู้คน รู้จักประเพณี สภาพการณ์และปัญหาต่าง ๆ ของพวก
เขา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของนักเผยแผ่ศาสนาในการดะวะฮฺ
เป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่เพียงรู้จักผู้คนจากตำราโดยไม่ได้สัมผัสกับผู้คนประเภท
ต่าง ๆ ย่อมล้มเหลวในการดะวะฮฺ ผู้คนจะไม่เชื่อฟังเนื่องจากเห็นว่าเป็น
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ผู้ไม่ทราบสถานการณ์จริง ๆ ของพวกเขา ฉะนั้นใครที่ต้องการปรับปรุงผู้
ที่เคร่งครัดศาสนาก็ต้องไปที่มัสยิดเพื่อคลุกคลีกับพวกเขา ใครที่ต้องการ
ปรับปรุงกรรมกรและชาวนาจะต้องไปอยู่ ณ ชนบทและโรงงาน ไปร่วม
รับประทานอาหารถึงบ้านและสนทนากับพวกเขาในทีช่ มุ นุม ผูใ้ ดต้องการ
ปรับปรุงการประกอบอาชีพ  ก็จะต้องเข้าไปในตลาด ในร้าน ในโรงงาน
หรือสโมสรของพวกเขา ผู้ใดต้องการปรับปรุงสภาพทางการเมือง จะต้อง
เข้าไปร่วมงานกับนักการเมือง เพื่อทำความรู้จักกับระบบต่าง ๆ ฟังคำ
ปราศรัยทางการเมือง เรียนรู้ระบบพรรค และศึกษาสภาพแวดล้อม  
ศึกษาแหล่งที่มาของแนวคิดและนโยบายในอนาคตของนักการเมือง เพื่อ
จะได้รู้ว่าจะสนทนาอย่างไรไม่ให้พวกเขาหมางเมินไป จะทำอย่างไรถึง
จะปรับปรุงนักการเมืองเหล่านั้นได้โดยไม่มีการต่อต้านหรือรังเกียจ
ด้วยเหตุนี้เอง นักเผยแผ่ศาสนาจึงต้องมีประสบการณ์ในการ
ดำเนินชีวิตและรู้จักสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนัย
โองการที่อัลลอฮฺ  กล่าวว่า
“จงเรียกร้องสู่องค์อภิบาลของท่านด้วยสติปัญญาและคำ
สอนที่หมดจดงดงาม”                                (อันนะหฺล์ : 125)
วลีที่ว่า “จงพูดกับผู้คนตามระดับสติปัญญาของพวกเขา
พวกท่านอยากให้เขาปฏิเสธอัลลอฮฺและศาสนทูตหรือ?”10 เป็น
สุภาษิตที่ต้องใคร่ครวญเป็นอย่างยิ่ง 
7. นักเผยแผ่ศาสนาจะต้องมีเวลาว่างสำหรับตัวเองเพื่อติดต่อ
สัมพันธ์กับอัลลอฮฺ ยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นไปจากความวุ่นวายของ
รายงานโดยอัล-บุคอรีย์ เล่ม 1 หน้า 199 หมวดความรู้ บทการให้ความรูก้ บั เฉพาะคนบางกลุม่ กลัวว่าพวกเขาอาจไม่เข้าใจ      
ท่านอาลีย์กล่าวว่า “จงพูดกับผู้คนตามระดับสติปัญญาของพวกเขา พวกท่านอยากให้เขาปฏิเสธอัลลอฮฺและศาสนทูตหรือ?”     
10

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

33

ชีวติ เวลาว่างเช่นนีถ้ งึ แม้มไี ม่มากนักแต่กใ็ ห้ประโยชน์ในการหยุดทบทวน
ตัวเองว่า ทำอะไรผิดไป พลาดไป ทำไปโดยไร้เหตุผล ทะเลาะวิวาทกับ
ผู้คนจนหลงลืมอัลลอฮฺ ลืมอาคิเราะฮฺ ลืมสวรรค์นรก ลืมความตาย 

และลืมความทุกข์ทรมานของมันหรือไม่ ด้วยเหตุนี้เองการละหมาด
ตะฮัจญ์ญุดจึงเป็นฟัรฎู11สำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
และเป็นซุนนะฮฺ12สำหรับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ที่สมควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตาม
ซุนนะฮฺนี้ คือ นักเผยแผ่ศาสนาผู้ที่เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺ สู่บทบัญญัติ
ของพระองค์และสู่สวรรค์ของพระองค์ จะไม่มีผู้ใดสัมผัสความหวานชื่น
ของละหมาดตะฮัจญ์ญุดและการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺโดยสงบ และการภักดี
ต่อพระองค์ในยามวิกาลช่วงสุดท้ายได้นอกจากผูท้ ไ่ี ด้รบั เกียรติจากอัลลอฮฺ
เท่านั้น อิบรอฮีม บินอัดฮัม ได้กล่าวหลังการละหมาดตะฮัจญ์ญุด และ
อิบาดะฮฺต่าง ๆ ว่า “หากว่าบรรดากษัตริย์ทั้งหลายได้รับรู้รสชาด
ของความหวานชื่นที่เราได้รับ (จากการประกอบอิบาดะฮฺต่างๆ)
แน่นอนกษัตริย์เหล่านั้นย่อมใช้กำลังแย่งชิงมันไปจากเรา”
แต่สำหรับเราแล้ว คำพูดของอัลลอฮฺในเรือ่ งนีท้ ก่ี ล่าวต่อศาสนทูต
ของพระองค์ ก็เป็นการพอเพียงแล้วโดยไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยคำพูดอืน่ ใดอีก
พระองค์ทรงกล่าวว่า 

ฟัรฎู หมายถึง สิ่งที่ศาสนาบังคับให้กระทำ  (ผู้แปล)
ซุนนะฮฺ หมายถึง สิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำโดยไม่บังคับ (ผู้แปล)

11
12
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“โอ้ผู้คลุมกายเอ๋ย (1) จงยืนขึ้น(ละหมาด) เวลากลางคืน
เว้นแต่เพียงเล็กน้อย(ไม่ใช่ตลอดคืน) (2) ครึ่งหนึ่งของเวลากลาง
คืน หรือน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อย (3) หรือมากกว่านั้น และจง
อ่านอัล-กุรอาน(ชัดถ้อยชัดคำ) (4) แท้จริงเราจะประทานวจนะ
(วิวรณ์) อันหนักหน่วงแก่เจ้า (5) แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลาง
คืนนั้นมีผลอย่างมาก และเป็นคำที่เที่ยงตรงอย่างยิ่ง”
(อัลมุซซัมมิล : 1 - 6)
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บทที่ 2
ชีวประวัติช่วงได้รับการแต่งตั้งเป็นนบี
จนถึงการอพยพไปยังอบิสสิเนีย
ก. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ในช่วงเวลานี้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ยืนยันว่าได้เกิด
เหตุการณ์ต่อไปนี้
1. มีการประทานวะหฺยุแก่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม)
เมื่อท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มีอายุครบ 40 ปี
บริบูรณ์ ญิบรีลได้ลงมาพบกับท่านในวันที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล   
อิหม่ามบุคอรีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือเศาะหี๊หฺของท่านจากอาอิชะฮฺ
(ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน) เล่าถึงเหตุการณ์แห่งการประทาน
วะหฺยุว่า นางกล่าวว่า
“สิง่ แรกทีเ่ กิดขึน้ กับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ก่อนได้รับการวะหฺยุคือท่านมักจะฝันดี ในฝันของท่าน ท่านเห็นความฝัน
นั้นในสภาพเหมือนมีแสงอรุณ ต่อมาท่านมักจะชอบอยู่ตามลำพังคน
เดียวเพื่อประกอบศาสนกิจ ท่านจะอยู่ตามลำพังในถ้ำหิรออ์ โดยการ
กลับมาเอาเสบียงจากที่บ้านไปอยู่ที่นั่น  และท่านกลับมาเอาเสบียงจาก
นางเคาะดีญะฮฺเพื่อการนั้น จนกระทั่งท่านได้รับสัจธรรม ขณะที่ท่านอยู่
ในถ้ำหิรออ์ ญิบรีลได้มาหาท่านและกล่าวว่า “จงอ่าน” ท่านกล่าวว่า
“ฉันอ่านไม่เป็น” ท่านกล่าวว่า แล้วเขาก็จับตัวฉันและกอดรัดจน
หายใจไม่ออกแล้วจึงปล่อย ต่อมาเขาก็จับตัวฉันและกอดตัวรัดจน
หายใจไม่ออกแล้วก็ปล่อยฉันอีก แล้วกล่าวว่า “จงอ่าน” ฉันตอบว่า
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“ฉันอ่านไม่เป็น” แล้วเขาก็จับตัวฉันและกอดรัดอีกเป็นครั้งที่ 3 แล้วจึง
กล่าวว่า

“จงอ่านด้วยพระนามแห่งองค์อภิบาลของท่านผู้สร้าง (1)
ผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือด (2) จงอ่านเถิด และพระเจ้าของ
เจ้านั้นผู้ใจบุญยิ่ง (3) ผู้ทรงสอนการใช้ปากกา (4) ผู้ทรงสอน
มนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ (5)”                           (อัลอะลัก : 1 - 5)  
ท่านศาสนทูตกลับยังบ้านในสภาพที่ตกใจกลัวจนตัวสั่น ท่านมา
หานางเคาะดีญะฮฺ บินติคุวัยลิด (ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน)  
แล้วกล่าวว่า “โปรดห่มผ้าให้ฉัน โปรดห่มผ้าให้ฉัน”
นางจึงห่มผ้าให้ท่าน เมื่อความหวาดกลัวได้ทุเลาลง ท่านได้เล่า
เหตุการณ์นั้นให้นางเคาะดีญะฮฺฟัง และกล่าวว่า “ฉันกลัวว่าจะเป็น
อะไรไป”
นางเคาะดีญะฮฺจึงกล่าวว่า “ไม่เป็นเช่นนั้นหรอก ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะไม่ทำร้ายท่านอย่างแน่นอน ท่านเป็นผู้มี
สัมพันธ์อันดีกับเครือญาติ ช่วยเหลือคนอ่อนแอ สงเคราะห์คน
ยากไร้ ให้เกียรติต่อแขกและช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อน”
นางเคาะดีญะฮฺจึงนำท่านไปหาวะเราะเกาะฮฺ บินเนาฟัล บินอะ
ซัด บินอับดุลอุซซา ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนาง เขานับถือศาสนาคริสต์
ยุคแห่งความงมงายก่อนการเผยแผ่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัด  (ผู้แปล)

13
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มาตั้งแต่สมัยญาฮิลียะฮฺ13 เขาเคยเขียนคัมภีร์ไบเบิ้ลด้วยภาษาฮิบรูมา
มากมายและเป็นชายชราตาบอด เคาะดีญะฮฺได้กล่าวว่า “โอ้ลูกลุงของ
ฉัน จงฟังเรื่องราวจากลูกพี่ลูกน้องของท่านเถิด”  
เขาถามว่า “โอ้ลูกพี่ลูกน้องของฉัน ท่านเห็นอะไรหรือ?”
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงเล่าให้ฟังถึงสิ่ง
ที่ท่านเห็น วะเราะเกาะฮฺจึงกล่าวว่า “นี่เป็นมะลัก14 เป็นผู้นำวะหฺยุที่
ชื่อญีบรีล ผู้ซึ่งนำวะหฺยุมาให้แก่โมเสส เสียดายจริงๆ ฉันอยากจะ
เป็นหนุ่มเหลือเกิน ฉันอยากมีชีวิตอยู่ตอนที่เผ่าพันธุ์ของท่านจะ
ขับไล่ไสส่งท่าน”  
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวว่า “พวก
เขาจะขับไล่ฉันหรือ?”
วะเราะเกาะฮฺ ตอบว่า “ใช่ ไม่มีผู้ใดที่นำมาซึ่งสิ่งที่เหมือน
กับสิ่งที่ท่านนำมา นอกจากเขาจะถูกปองร้าย หากว่าฉันยังมีชีวิต
อยู่ในตอนนั้น ฉันจะช่วยเหลือท่านให้ถึงที่สุด”  
ต่อมาเมื่อท่านวะเราะเกาะฮฺเสียชีวิตลง แล้ววะหฺยุได้ขาดตอน
ไปช่วงหนึ่ง
ในสายรายงานของอิบนุฮิชามจากอิบนุอิสหาก
ได้บันทึกว่า
ญิบรีลมาหาท่าน ในขณะทีท่ า่ นนอนหลับอยูใ่ นถ้ำหิรอฮฺ โดยพาห่อผ้าไหม
ที่ห่อคัมภีร์ไว้ในนั้นมาด้วย แล้วก็กล่าวว่า “จงอ่าน...” แล้วท่านก็ได้
กล่าวว่า “ฉันจึงอ่านมัน จนกระทั่งแล้วเสร็จเขาจึงจากไป เมื่อฉัน
ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกประหนึ่งว่ามีหนังสือบันทึกอยู่ในใจฉัน แล้วฉันก็
ออกจากถ้ำจนกระทั่งมาถึงกึ่งกลางภูเขา ฉันได้ยินเสียงจากฟาก
ฟ้าว่า “โอ้มุฮัมมัดท่านเป็นทูตของอัลลอฮฺแล้ว และฉันคือญิบรีล”
ท่านกล่าวว่า “เมื่อฉันแหงนขึ้นไปมองบนท้องฟ้า ก็ได้เห็นญิบรีล
14
มะลัก เป็นเอกพจน์ ของมลาอิกะฮฺ มุสลิมในประเทศไทย มักจะใช้คำว่า “มลาอิกะฮฺ” อาจแปลว่า เทพ โดยอนุโลม เช่น
ญิบรีล ในคัมภีร์ไบเบิ้ลเรียกว่า เทพกาเบรียล เป็นต้น (ผู้แปล)    
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ในรูปร่างของชายหนุ่มที่มีเท้าสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในห้วงเวหา” และ
กล่าวว่า “โอ้มุฮัมมัด ท่านเป็นทูตของอัลลอฮฺ และฉันคือญิบรีล”
ท่านกล่าวว่า “ฉันจึงหยุดนิ่งจ้องมองเขาอยู่กับที่ไม่ก้าวไปข้างหน้า
หรือถอยไปข้างหลัง และฉันก็เริ่มผินหน้าไปจากเขา แต่ไม่ว่าฉัน
จะผินหน้าไปทางทิศใดในท้องฟ้าก็จะเห็นเขาในสภาพนั้น ฉันได้
แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าหรือถอยไปข้างหลังจนกระทั่ง
นางเคาะดีญะฮฺได้ส่งคนมาตามฉัน”
2. บุคคลแรกทีศ่ รัทธาต่อท่านและเข้ารับอิสลาม คือ เคาะดีญะฮฺ
ภรรยาของท่านและท่านอะลีย์ ลูกพี่ลูกน้องของท่านซึ่งมีอายุได้เพียง 10
ปี เท่านั้น ต่อมาก็เป็นซัยด์ บินฮาริษะฮฺ ผู้เคยป็นทาสเก่าที่ท่านให้
อิสรภาพ และอบูบักร์ อัศศิดดีก ทาสคนแรกที่เข้ารับอิสลาม คือ บิลาล
บินเราะบาหฺ ชาวอบิสสิเนีย ด้วยเหตุดังกล่าว เคาะดีญะฮฺจึงเป็นผู้
ศรัทธาคนแรก ท่านได้ละหมาดร่วมกับนางในตอนเย็นวันจันทร์ซึ่งเป็น
ละหมาดวันแรกของท่าน โดยการละหมาด 2 เราะกะอัต ยามเช้าตรู่  
และอีก 2 เราะกะอัตในยามเย็น
3. ต่อมาวิวรณ์ได้หยุดลงช่วงหนึ่ง ซึ่งสายรายงานต่าง ๆ มีการ
ขัดแย้งกันในการระบุระยะเวลาดังกล่าว โดยเห็นว่าไม่น่าจะเกิน 3 ปี
และไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งเป็นสายรายงานที่ถูกต้องที่สุด เหตุดังกล่าว
ทำให้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มีความลำบากใจเป็น
อย่างยิ่ง จนกระทั่งท่านได้ขึ้นไปยังภูเขาและคิดจะโดดลงมา15 เพราะคิด
ว่าอัลลอฮฺได้ทอดทิ้งท่านหลังจากที่ท่านได้รับเกียรติให้เป็นศาสนทูตแล้ว
ต่อมาได้มีการประทานวะหฺยุมาให้แก่ท่านอีก ดังที่อิหม่ามบุคอรีย์ได้ราย
งานจากญาบีร บิน อับดุลลอฮฺ อัลอันศอรีย์ จากท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ว่า “ในขณะทีฉ่ นั เดินอยูก่ ไ็ ด้ยนิ เสียงมาจากฟากฟ้า
15
วลี “ท่านเกือบจะโดดภูเขาเพราะความเสียใจภายหลังจากที่วิวรณ์ได้หยุดลงระยะหนึ่ง” แม้ว่าจะปรากฎอยู่ในหนังสือ
เศาะเหียะห์อลั บุคอรีย์ ก็เป็นเพียงหะดีษทีท่ เ่ี ล่าโดยอัซซุฮรฺ ยี ์ แต่มสี ายรายงานไม่สบื ทอดอย่างติดต่อกันไปถึงท่านนบี ดู ฟัตลุ บารีย์
เล่ม 12 หน้า 316 (บทการทำนายฝัน - ผู้แปล)

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

39

ฉันจึงหันไปมองก็ได้เห็นมะลักทีม่ าหาฉันทีถ่ ำ้ หิรออ์ นัง่ อยูบ่ นเก้าอี้
ที่ตั้งอยู่ระหว่างท้องฟ้าและแผ่นดิน ฉันรู้สึกหวาดกลัวจึงได้กลับ
บ้านและกล่าวว่า จงห่มผ้าให้แก่ฉัน” อัลลอฮฺจึงประทานโองการว่า

“โอ้ผู้ห่มกายเอ๋ย (1) จงลุกขึ้นแล้วประกาศตักเตือน (2)
และแด่พระเจ้าของท่านจงให้ความเกรียงไกร (3) และเสือ้ ผ้าของเจ้า
จงทำให้สะอาด (4) และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย (5)”                     
(อัลมุดดัซซิร : 1 - 5)
หลังจากนั้นก็ได้มีการทะยอยประทานวะหฺยุเรื่อยมา
4. ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เริ่มเรียกร้อง
เชิญชวนผู้ที่ท่านเชื่อว่าเป็นผู้มีวิจารณญาณ ให้เข้ารับอิสลาม โดยใช้
เวลา 3 ปี เต็ม ๆ จนกระทั่งคนเหล่านี้หลายคนได้เข้ารับอิสลาม
5. เมื่อผู้เข้ารับอิสลามมีจำนวนประมาณ 30 คน อัลลอฮฺจึง
บัญชาให้ทา่ นทำการเรียกร้องเชิญชวนสูอ่ สิ ลามอย่างเปิดเผย อัลลอฮฺทรง
กล่าวว่า
	  “จงเปิดเผยสิง่ ทีท่ า่ นถูกบัญชาและจงหันห่างจากผูต้ งั้ ภาคี”
6. ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ช่วงเวลาการข่มเหงรังแกผู้ที่เพิ่งเข้า
รับอิสลาม รวมทั้งท่านศาสนทูตก็เริ่มต้นขึ้น ฝ่ายผู้ตั้งภาคีโกรธแค้นที่
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ท่านศาสนทูตตำหนิความเชือ่ และพระเจ้าของพวกเขา และเรียกร้องสูก่ าร
เคารพพระเจ้าองค์เดียวที่มองไม่เห็น
7. ในช่วงนี้ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลั)ม จะ
นัดมุสลิมรวมตัวกันอย่างลับ ๆ ที่บ้านของอัรกอม บินอบีอัรกอม ซึ่งเข้า
รับอิสลามแล้วเช่นเดียวกัน ท่านศาสนทูตได้อ่านอัลกุรอานและสอน
บทบัญญัติศาสนาที่ถูกประทานลงมาแล้วในช่วงนั้นแก่พวกเขา
8. ในเวลานั้น ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้
รับคำสัง่ ให้ตกั เตือนญาติใกล้ชดิ ของท่าน ท่านจึงขึน้ ไปบนเนินเขาเศาะฟา
ท่านได้ระบุชื่อตระกูลกุรัยช์ทุกตระกูล เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เข้า
รับอิสลามและละทิง้ การกราบไหว้เจว็ด ให้พวกเขาประสงค์ตอ่ สวรรค์และ
เกรงกลัวนรก อบูละฮับ จึงกล่าวแก่ท่านว่า  “แกจงพินาศ แกเรียกเรา
มาชุมนุมเพราะสิ่งนี้กระนั้นหรือ?”
9. ชาวกุรัยช์ต้องการจะทำร้ายท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) แต่อบูฏอลิบลุงของท่านปกป้องไว้ และปฏิเสธไม่ยอม
ส่งตัวท่านให้แก่พวกเขา แล้วอบูฏอลิบก็ได้ขอร้องให้ท่านยุติการเผยแผ่
ศาสนาลง ท่านเข้าใจไปว่าลุงของท่านละทิ้งท่าน จึงกล่าววลีอมตะว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ มาตรแม้นพวกเขานำดวงอาทิตย์มาวางไว้
บนมือขวา นำดวงจันทร์มาวางบนมือซ้ายแล้วไซร้ เพื่อให้ฉันล้ม
เลิกการนี้ ฉันก็จะไม่ล้มเลิกจนกว่าอัลลอฮฺจะให้การนี้มีชัยหรือไม่
ฉันก็ตายไปเพราะมัน”
10. หลังจากนั้น ฝ่ายผู้ตั้งภาคีได้ทำร้ายท่านศาสนทูตและ
เศาะฮาบะฮฺหนักหน่วงยิ่งขึ้น จนมีคนต้องสังเวยชีวิต และบางคนก็ถึงกับ
ตาบอด พิกลพิการไปก็มี
11. เมื่อชาวกุรัยช์ประจักษ์ถึงความมั่นคงของศรัทธาชน พวก
เขาจึงหันมาทำการเจรจากับท่านศาสนทูต โดยจะมอบทรัพย์สินให้แก่
ท่านหรือแต่งตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์  แต่ท่านตอบปฏิเสธพวกเขาไป
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12. เมือ่ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ประจักษ์
ว่าชาวกุรัยช์ยังคงดื้อด้านและยังคงทำการข่มเหงรังแกเหล่าเศาะฮาบะฮฺ
โดยไม่ลดละ ท่านจึงกล่าวแก่เศาะฮาบะฮฺว่า “พวกท่านควรจะอพยพ
ไปยังอบิสสิเนีย ที่นั่นมีกษัตริย์ที่ไม่มีคนถูกรังแกในการปกครอง
ของพระองค์ จนกว่าอัลลอฮฺจะให้ทางออกแก่พวกท่าน” เศาะฮาบะฮฺ
จึงอพยพครั้งแรกเป็นชาย 12 คน หญิง 4 คน ต่อมาพวกเขาก็เดินทาง
กลับมักกะฮฺภายหลังจากที่ทราบข่าวว่าอุมัรได้เข้ารับอิสลามแล้วและ
ศาสนาอิสลามก็แพร่หลายมากขึ้น แต่กลับมาได้เพียงไม่นานก็อพยพอีก
คำรบหนึ่งเป็นครั้งที่สอง จำนวนผู้อพยพไปยังอบิสสิเนียครั้งที่สองนี้ เป็น
ชาย 83 คน  หญิง 11 คน 
13. ฝ่ายผู้ตั้งภาคีได้คว่ำบาตรต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) รวมทั้งตระกูลฮาชิมและตระกูลมุฏเฏาะลิบโดยห้ามมิ
ให้ค้าขาย มิให้คบหาสมาคม และจะไม่เจรจากับพวกเขาตลอดไป
การคว่ำบาตรนี้กินเวลานานถึง 2 หรือ 3 ปี ทำให้ท่านศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺประสบความทุกข์ยาก
อย่างแสนสาหัส ต่อมาการคว่ำบาตรนี้ได้สิ้นสุดลงด้วยความพยายาม
ของชาวกุรัยช์ผู้มีวุฒิภาวะสูงบางคนไปเจรจาต่อรอง
ข. บทเรียนและข้อคิด
1. เมื ่ อ อั ล ลอฮฺ ป ระสงค์ ให้ บ ่ า วของพระองค์ ค นใดให้ เป็ น ผู ้
ประกาศเรี ย กร้ อ งเชิ ญ ชวนสู ่ ค วามดี แ ละการปรั บ ปรุ ง พฤติ ก รรม
พระองค์ก็จะทำให้จิตใจของเขารังเกียจปรากฎการณ์ของความชั่วและ
ความหลงผิดที่มีอยู่ในสังคมนั้น
2. มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่เคยคาดหวังว่าจะ
เป็นท่านนบี แต่อัลลอฮฺได้ดลใจให้ท่านชอบการปลีกวิเวก เพื่อเป็นการ
ปกป้องจากความชั่วและเตรียมจิตใจเพื่อการแบกรับภารกิจแห่งการเป็น
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ศาสนทูต หากว่าท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หวังจะ
เป็นศาสนทูต ก็ย่อมไม่แปลกใจเมื่อได้รับวะหฺยุ และจะไม่กลับมาหานาง
เคาะดีญะฮฺเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นในถ้ำหิรออ์ ท่านไม่แน่ใจว่าท่าน
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูต นอกจากภายหลังจากที่ได้เห็นญิบรีล
ทีก่ ล่าวแก่ทา่ นว่า “โอ้ มุฮมั มัด ท่านคือศาสนทูต และฉันคือญิบรีล”
และภายหลังจากที่วะเราะเกาะฮฺได้ย้ำให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ท่านพบเห็น
ในถ้ำหิรออ์คือวะหฺยุ เหมือนที่โมเสส (อะลัยฮิสสะลาม) ได้รับ
3. เมื่อการเรียกร้องสู่การเปลี่ยนแปลง ขัดแย้งกับความเชื่อและ
แนวคิดของสังคม นักเผยแผ่ศาสนาไม่ควรเปิดเผยการเรียกร้องดังกล่าว
จนกว่าจะมีผู้ศรัทธาที่ยินดีอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างจำนวนหนึ่ง หากว่านัก
เผยแผ่ศาสนาเสียชีวิตไปก็จะมีผู้อื่นสานต่อการดะวะฮฺต่อไป
4. สิ ่ ง ที ่ ท ่ า นศาสนทู ต นำมานั ้ น เป็ น สิ ่ ง ที ่ ช าวอาหรั บ ไม่ เคย
ประสบพบเห็น   จึงพากันปฏิเสธการเรียกร้องของท่านอย่างสิ้นเชิง และ
คิดจะทำลายท่านและผูศ้ รัทธาต่อท่าน ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นการหักล้าง
ข้อโต้แย้งของกลุ่มชาตินิยมที่อ้างว่า สาสน์ของมุฮัมมัดเป็นเพียงความ
ใฝ่ฝันและอุดมการณ์ของชาวอาหรับในยุคนั้นเท่านั้น ซึ่งเป็นข้ออ้างที่ไร้
เหตุผล ขัดแย้งกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
คำพูดดังกล่าวเป็นเพียงทัศนะอันสุดโต่งของพวกชาตินยิ ม ทีถ่ อื
ว่าอิสลามเกิดขึน้ มาจากตัวตนและความคิดของชาวอาหรับเท่านัน้ นีเ่ ป็น
การปฏิเสธการเป็นศาสนทูตของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
และลดคุณค่าแห่งสาสน์ของอิสลามให้ด้อยค่าจากความเป็นจริง
5. การที่ศรัทธาชนได้ยืนหยัดในการยึดมั่นต่อความศรัทธา   
ภายหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการข่มเหงรังแก
ของคนชั่วช้าสามานย์ เป็นหลักฐานยืนยันถึงความศรัทธาอย่างแท้จริง
และความบริสุทธิ์ใจของพวกเขา ยืนยันถึงความสูงส่งของจิตวิญญาณ  
โดยที่พวกเขาเห็นว่าความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับด้วย
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ความเต็มใจและมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม และยังเชื่อว่าความพอใจของ
อัลลอฮฺที่อัลลอฮฺจะตอบแทนให้แก่พวกเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าความทุกข์
ทรมานทางกายที่พวกเขาได้รับ
จิ ต วิ ญญาณของศรัทธาชนที่แท้จริง และนั ก เผยแผ่ ศ าสนาที ่
สุจริตใจจะมีอำนาจเหนือร่างกาย พวกเขาเหล่านั้นตอบรับเสียงเรียกร้อง
ของจิตวิญญาณด้วยความเต็มใจ โดยไม่สนใจถึงความสุขสบายและ
ความสำราญทางกาย ด้วยเหตุนี้เองการดะวะฮฺจึงประสบชัยชนะและ
ทำให้ผู้คนพ้นจากความโง่เขลาไร้ทางนำ
6. คำตอบของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แก่
อบูฏอลิบลุงของท่านและการตอบปฏิเสธทรัพย์สินและอำนาจวาสนาที่
ชาวกุรัยช์เสนอให้เป็นหลักฐาน ยืนยันถึงการเป็นท่านนบีของท่านตาม
ที่ท่านกล่าวและบ่งบอกว่าท่านให้ความสำคัญกับการชี้แนะผู้คน ด้วย
เหตุนี้เอง นักเผยแผ่ศาสนาทั้งหลายสมควรยืนหยัดในการเรียกร้องเชิญ
ชวนผู้คนถึงแม้จะถูกข่มเหงรังแกจากคนชั่วหรือได้รับการเสนอเกียรติ
และยศฐาบรรดาศักดิ์จากกลุ่มคนชั่ว เพราะว่าความเหนื่อยยากเพื่อการ
เผยแผ่สัจธรรม คือความสุขใจของศรัทธาชน เพราะว่าความพอใจของ
อัลลอฮฺและสวรรค์ของพระองค์สูงส่งและมีค่ายิ่งกว่ายศฐาบรรดาศักดิ์  
เกียรติยศ และทรัพย์สินใด ๆ ในโลกนี้
7. นักเผยแผ่ศาสนาจะต้องชุมนุมผู้ให้การสนับสนุนเป็นระยะ  
อาจจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ เพื่อให้ยิ่งมีความศรัทธาต่อดะวะฮฺ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ความรู้เรื่องรูปแบบและวิธีการดะวะฮฺ  หากกลัวว่าเป็น
อันตรายต่อตัวเองและกลุ่มของตนจากการชุมนุมอย่างเปิดเผยก็ให้
ชุมนุมอย่างลับ ๆ เพื่อไม่ให้คนชั่วช้ากำจัดพวกเขาทั้งหมด หรือกระทำ
ทารุณกรรมต่อพวกเขามากยิ่งขึ้น 
8. นั กเผยแผ่ศาสนาจะต้องมุ่งมั่น ให้ เครื อ ญาติ ย อมรั บ การ
ดะวะฮฺ   หากพวกเขาปฏิเสธก็ไม่เป็นความผิดของนักเผยแผ่ศาสนา  ทั้ง
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ความผิดต่ออัลลอฮฺและต่อมนุษย์ จากการทีญ
่ าติพน่ี อ้ งยังคงอยูใ่ นความ
เสื่อมเสียและความหลงผิด
9. หากเล็งเห็นว่ากลุ่มของตนจะได้รับอันตราย นักเผยแผ่
ศาสนาก็สมควรที่จะแสวงหาสถานที่ปลอดภัย ให้พวกเขาพ้นจากการ
ข่มเหงรังแกของคนชั่ว สิ่งนี้ไม่ขัดแย้งกับการที่นักเผยแผ่ศาสนาจะต้อง
เสียสละ เนื่องจากการมีจำนวนน้อย ฝ่ายคนชั่วย่อมสามารถกำจัดพวก
เขาได้ทั้งหมด และสามาถทำลายการดะวะฮฺได้ การตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย
ก็จะทำให้การดะวะฮฺจะยังคงอยู่และได้รับการเผยแผ่ต่อไป
10. การที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ใช้ให้
เศาะฮาบะฮฺอพยพครั้งแรกและครั้งที่ 2 ไปยังอบิสสิเนีย บ่งบอกว่าความ
สัมพันธ์ทางศาสนาที่แตกต่างกันของผู้ที่เชื่อมั่นในพระเจ้ามีความแนบ
แน่นยิ่งกว่าความสัมพันธ์กับบรรดาผู้บูชาเจว็ดและผู้ปฏิเสธพระเจ้า  
ศาสนาของอัลลอฮฺนั้นมีแหล่งที่มาและหลักการที่สอดคล้องกันในเรื่อง
หลัก ๆ ทางสังคม และมีความสอดคล้องกันในเรื่องความศรัทธาต่อ
อัลลอฮฺ ต่อศาสนทูต และวันสุดท้าย ทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างกันมี
ความแนบแน่นมากกว่าความสัมพันธ์ทางญาติ ทางสายเลือด หรือ
มาตุภูมิกับผู้ปฏิเสธพระเจ้า ผู้บูชาเจว็ด และผู้ปฏิเสธบทบัญญัติของ
อัลลอฮฺ
11. คนชั่วจะไม่ยอมแพ้ต่อสัจธรรมโดยง่าย เมื่อประสบความ
ล้มเหลวในการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อขัดขวางทำลายการดะวะฮฺ   
พวกเขาจะแสวงหาวิธีอื่น ๆ เรื่อยไป ทว่าอัลลอฮฺก็ทรงช่วยเหลือและ
ปกป้องสัจธรรมให้ได้รับชัยชนะตลอดไป
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บทที่ 3
ชีวประวัติหลังจากการอพยพไปยังอบิสสิเนีย
ถึงการอพยพสู่นครมะดีนะฮฺ
ก. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ช่วงนี้ปรากฏเหตุการณ์สำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. อบูฏอลิบ ลุงของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
เสียชีวิตในปีที่ 10 หลังจากการแต่งตั้งเป็นท่านนบี ในขณะที่ท่านมี
ชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้ปกครองที่ปกป้องหลานชายของท่านอย่างแข็งกล้า  
ตลอดเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่ ชาวกุรัยช์ไม่สามารถทำร้ายท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เลย ด้วยความเกรงใจและเกรงกลัวต่อ
อบูฏอลิบ แต่เมื่ออบูฏอลิบเสียชีวิต ชาวกุรัยช์จึงเริ่มทำทารุณกรรมต่อ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ท่านจึงโศกเศร้าเป็นอัน
มากกับการเสียชีวิตของอบูฏอลิบ ขณะที่อบูฏอลิบนอนรอความตายอยู่
บนที่นอน ท่านพยายามให้เขาเข้ารับศาสนาอิสลาม แต่อบูฏอลิบปฏิเสธ
เนื่องจากกลัวการตำหนิติเตียนของชาวกุรัยช์
2. เคาะดีญะฮฺ (ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน) ก็ถึงแก่
ความตายในปีนั้นเช่นกัน นางเป็นผู้คอยปลอบโยนท่านศาสนทูตให้
คลายทุกข์และคลายความกังวลจากการข่มเหงรังแกจากชาวกุร็อยช์
เมื่อนางถึงแก่ความตายท่านจึงบังเกิดความเศร้าโศกป็นอย่างยิ่ง ปีที่
อบูฏอลิบลุงของท่านและเคาะดีญะฮฺ ภรรยาของท่านเสียชีวิต จึงได้ชื่อ
ว่า “ปีแห่งความอาดูร”
3. หลังจากที่ลุงและภรรยาของท่านเสียชีวิต ชาวกุรัยช์ก็ยิ่ง
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ทำร้ายรังแกท่านหนักหน่วงยิ่งขึ้น ท่านจึงเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปที่เมือง
ฏออิฟ โดยหวังว่าตระกูลษะกีฟอาจรับฟังและเกือ้ กูลต่อการเผยแผ่ศาสนา
แต่การณ์กลับไม่เป็นไปดังที่คาดคิด ท่านพบกับการตอบโต้อย่างต่ำช้า
พวกเขาได้ให้พวกเด็ก ๆ ใช้ก้อนหินขว้างปาจนกระทั่งท่านได้รับบาดเจ็บ
เลือดไหลจนถึงเท้าทั้ง 2 ข้าง ท่านจึงมุ่งหน้าสู่สวนหนึ่งในเมืองฏออิฟ
และวิงวอนต่ออัลลอฮฺอย่างสงบว่า

“โอ้อัลลอฮฺ ข้าขอร้องทุกข์ต่อพระองค์ถึงความอ่อนแอ
ของข้า ถึงความอับจนหนทางของข้าและความต่ำต้อยด้อยค่าใน
สายตาคน โอ้ผู้ทรงยิ่งในความเมตตา พระองค์เป็นผู้อภิบาลของผู้
อ่อนแอ เป็นองค์อภิบาลของข้า พระองค์จะมอบหมายข้าแก่ผู้ใด
แก่คนบ้านไกลทีค่ อยเหยียดหยามข้า ต่อศัตรูทพ
ี่ ระองค์ให้พวกเขา
มีชัยต่อข้า หากพระองค์ไม่โกรธเคืองต่อข้า ข้าก็ไม่สนใจหรอก
(ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าบ้าง - ผู้แปล) แต่ว่าการอภัยของพระองค์
ขอให้ประทานมันแก่ข้าอย่างมากมาย ข้าขอความคุ้มครองด้วย
รัศมีแห่งพักตร์ของพระองค์ ทีใ่ ห้ความสว่างไสวแก่ความมืดทัง้ หลาย
เป็นรัศมีที่โลกดุนยาและอาคิเราะฮฺต้องพึ่งพา อย่าให้ความโกรธ
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เคืองของพระองค์ประสบกับข้าหรือเกิดขึ้นต่อข้า ข้าขออภัยต่อ
พระองค์จนกว่าพระองค์จะพอใจ ไม่มีพลังอำนาจใดนอกจากด้วย
การอนุมัติของพระองค์”
4. ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลับมาจาก
ฏออิฟ โดยที่ชาวษะกีฟ ไม่ตอบรับต่อการเชิญชวนของท่าน ยกเว้นกรณี
การเข้ารับอิสลามของอัดดาส ทาสของอะตะบะฮฺและชัยบะฮฺ บินเราะ
บีอะฮฺ สองพี่น้อง หลังจากที่สองพี่น้องเห็นชาวษะกีฟรุมทำร้ายท่าน จึง
ได้ให้อัดดาสนำองุ่นไปให้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ขณะที่ท่านกำลังพักอยู่ในสวนของตน เมื่ออัดดาสนำพวงองุ่นไปให้ ท่าน
ก็ใช้มือหยิบขึ้นมารับประทาน พร้อมกล่าวว่า “ในนามแห่งอัลลอฮฺ”
อัดดาสจึงซักถามด้วยสงสัยเนื่องจากในหมู่ชนเหล่านี้ไม่เคยมีใครกล่าว
คำนี้ หลังจากที่อัดดาสและท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
ได้สนทนากัน อัดดาสก็เข้ารับอิสลาม
5. เหตุการณ์อิสเราะอฺและเมียะอฺรอจญ์ ยังเป็นที่ถกเถียงกันใน
เรื่องการระบุวันเวลาที่แน่ชัดของเหตุการณ์นี้ แต่ที่แน่นอนคือได้เกิดขึ้น
ก่อนการอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ในปีที่ 10 แห่งการเป็นท่านนบี หรือ
หลังจากนัน้ ทัศนะทีถ่ กู ต้องทีน่ กั วิชาการส่วนใหญ่ยอมรับคือทัง้ เหตุการณ์
อิสเราะอฺและเมียะอฺรอจญ์ เกิดขึ้นภายในคืนเดียวกันขณะที่ท่านยังคงมี
สติสัมปชัญญะ ในขณะไม่ได้นอนหลับหรืออยู่ในภวังค์ และเกิดขึ้นกับ
ท่านทั้งร่างกายและวิญญาณ โดยการที่ท่านถูกนำไปยังมัสยิดอัลอักศอ
แล้วขึน้ ไปบนชัน้ ฟ้า แล้วจึงกลับมายังบ้านของท่านทีน่ ครมักกะฮฺในคืนนัน้   
เมื่อท่านนำเรื่องนี้ไปบอกกับชาวกุรัยช์ พวกเขาก็พากันเยาะเย้ยถากถาง
แต่อบูบักร์และเหล่าผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงก็เชื่อมั่นในคำบอกเล่าของ
ท่าน
6. ในค่ำคืนนั้นมีการบัญญัติละหมาด 5 เวลา แก่มุสลิมผู้บรรลุ
ศาสนภาวะและมีสติปัญญาเป็นปกติทุกคน
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7. ขณะที่ท่านศาสนทูตเดินทางไปพบปะกับตระกูลต่าง ๆ ใน
เทศกาลฮัจญ์ เหมือนกับที่ได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเรียกร้อง
สู่อิสลามและให้ละทิ้งเจว็ด ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในช่วงเวลาการ
ขว้างญุมะรอต (เสาหิน) ณ อะเกาะบะฮฺ ท่านได้พบกับคนจากตระกูล
เอาซฺและกอซรอจญฺกลุ่มหนึ่ง ท่านจึงเชิญชวนสู่อิสลาม และพวกเขา
เหล่านัน้ ก็ยอมรับตามคำเชิญชวน พวกเขามีดว้ ยกันทัง้ หมด 7 คน ต่อมา
ก็ได้กลับสู่นครมะดีนะฮฺและบอกเล่าเรื่องราวการได้พบกับท่านศาสนทูต
และการปฏิบัติตนในการนับถือศาสนาอิสลาม
8. ในปีท่ี 12 หลังจากการแต่งตัง้ เป็นท่านนบี ชาวอันศอร์ 12 คน
ได้มาร่วมพิธีฮัจญ์ พวกเขามาพบกับท่านนบีและให้สัตยาบันกับท่าน  
เมื่อพวกเขากลับไป ท่านนบีได้ส่งมุศอับ บิน อุมัยรฺ ไปยังนครมะดีนะฮฺ
พร้อมกับพวกเขา เพื่อสอนอัลกุรอานและอิสลามแก่ผู้ที่นับถือศาสนา
อิสลาม ปรากฎว่าศาสนาอิสลามได้แพร่หลายอย่างกว้างขวางในนครมะดีนะฮฺ
9. ในปี ถ ั ด มาชาวอั น ศอร์ ก ลุ ่ ม ใหญ่ ไ ด้ แ อบมาพบท่ า นนบี  
ประกอบด้วยผู้ชายจำนวน 70 คนและผู้หญิง 2 คน ชาวอันศอร์กลุ่มนี้
ให้สัตยาบันต่อท่านว่าจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อท่าน จะ
ปกป้องท่านเหมือนกับปกป้องครอบครัวตนเอง พวกเขาจึงกลับสู่นคร
มะดีนะฮฺภายหลังจากที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่ม 12 คนเพื่อปกครองดูแลกลุ่มของตน
ข. บทเรียนและข้อคิด
1. บางครั้งเครือญาติที่ไม่ใช่ผู้ร่วมอุดมการณ์ดะอฺวะฮฺ อาจเป็น
ผู้ปกป้องคุ้มครองนักเผยแผ่ศาสนาในยามอ่อนแอก็ได้ เพราะญาติพี่น้อง
เหล่านั้นสามารถปกปักรักษาชีวิตหรือปกป้องนักเผยแผ่ศาสนาจากการ
ถูกทำร้ายร่างกายได้ บางครั้งนักเผยแผ่ศาสนาสามารถใช้ประโยชน์จาก
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ความเป็นเผ่าพันธุ์และความเป็นญาติพี่น้องเพื่อการปกป้องคุ้มครองชีวิต
และการดะอฺวะฮฺได้ หากว่าการกระทำเช่นนั้นไม่เป็นการยอมรับสิ่งที่ไม่
ถูกต้องของเครือญาติเหล่านั้น
2. ภรรยาที่ดี ผู้ที่ศรัทธาต่อการดะอฺวะฮฺสู่สัจธรรม จะเป็นผู้
ช่วยบรรเทาอุปสรรคปัญหาที่ประสบกับสามีผู้เป็นนักเผยแผ่ศาสนาได้
มาก ยามที่นางสามารถร่วมทุกข์สุขได้ นางสามารถผ่อนหนักผ่อนเบา
กับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเผยแผ่ศาสนาได้ และทำให้นักเผยแผ่ศาสนา
ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง นางจึงเป็นผู้มีส่วนในความสำเร็จและชัยชนะ
ของการดะอฺวะฮฺ บทบาทท่าทีของนางเคาะดีญะฮฺ ที่มีต่อท่านศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นตัวอย่างอันดีทส่ี ดุ สำหรับภรรยาทีศ่ รัทธา
ต่อการเรียกร้องสู่ความดี ที่จะมีส่วนในความสำเร็จ และการยืนหยัด
ต่อสู้ในสนามการดะอฺวะฮฺของสามี การขาดภรรยาที่มีคุณลักษณะดัง
กล่าวท่ามกลางสมรภูมแิ ห่งการปฏิรปู ถือเป็นการขาดทุนอย่างใหญ่หลวง  
ที่ผู้เป็นสามีได้แต่เสียใจและผิดหวัง
3. ความโศกเศร้าเสียใจต่อการจากไปของญาติใกล้ชิดผู้ที่ไม่ได้
เป็นผู้ศรัทธาแต่ก็เป็นผู้ปกป้องการดะอฺวะฮฺ และต่อการจากไปของ
ภรรยาผู้ศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจ เป็นความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นมาจากความ
บริสทุ ธิใ์ จต่อการดะอฺวะฮฺ และเป็นการทำหน้าทีข่ องสามีทด่ี ที ม่ี ตี อ่ ภรรยา
ผู้เสียสละและผู้เกื้อกูลเสมอ เมื่ออบูฏอลิบถึงแก่ความตายท่านศาสนทูต
ได้กล่าวว่า
“ขอให้อัลลอฮฺเมตตาและอภัยให้ท่าน ฉันจะขออภัยให้แก่
ท่านตลอดไปจนกว่าอัลลอฮฺจะห้ามฉัน”
มวลมุสลิมจึงทำตามแบบอย่างของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ในการขออภัยแก่ญาติผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ จนกระทั่ง
โองการนี้ถูกประทานลงมา
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“ท่านนบีและเหล่าผู้ศรัทธาจะต้องไม่ขออภัยโทษให้แก่ผู้
ตัง้ ภาคี ถึงแม้วา่ พวกเขาจะเป็นญาติผใู้ กล้ชดิ ภายหลังจากทีป่ รากฏ
ชัดแก่พวกเขาแล้วว่าพวกเขาเป็นชาวนรก”       (อัตเตาบะฮฺ : 113)
ท่านนบีจึงหยุดการขออภัยโทษแก่อบูฏอลิบ มุสลิมจึงหยุดการ
ขออภัยโทษแก่เครือญาติ
ด้วยเหตุนี้เองตลอดชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม)  ท่านจะรำลึกถึงคุณงามความดีของเคาะดีญะฮฺอยู่เสมอ ท่าน
ขออภัยให้แก่นาง ทำดีกับมิตรสหายของนาง จนกระทั่งอาอีชะฮฺเกิด
ความรูส้ กึ อิจฉาต่อเคาะดีญะฮฺแม้วา่ นางจะเสียชีวติ ไปแล้วก็ตาม อาอีชะฮฺ
ได้ยินท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวชมเชยนาง
เคาะดีญะฮฺอยู่เสมอ อิหม่ามบุคอรีย์ รายงานว่า นางได้กล่าวว่า “ฉัน
ไม่เคยอิจฉาภรรยาของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คน
ใดเหมือนกับเคาะดีญะฮฺ ทัง้ ๆ ทีฉ่ นั ไม่เคยเห็นนาง แต่ทา่ นนบีมกั
กล่าวถึงนางอยู่เสมอ บางครั้งท่านเชือดแพะแล้วชำแหละเป็นชิ้น
และส่งไปให้เพื่อน ๆ ของคอดียะฮฺ บางครั้งฉันกล่าวแก่ท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่าเสมือนกับว่าในโลกนี้ไม่มีหญิง
อื่นนอกจากเคาะดีญะฮฺ ท่านจึงกล่าวว่า “นางเป็นเช่นนั้น นางเป็น
เช่นนี้ และฉันเองก็มีบุตรกับนาง”
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4. การที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มุ่งหน้า
ไปสู่เมืองฏออิฟภายหลังจากที่ชาวมักกะฮฺปฏิเสธการดะวะฮฺของท่าน  
เป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านมีจิตใจที่แน่วแน่ในการดะวะฮฺ ท่านไม่หมด
หวังต่อการตอบรับของผู้คน ท่านจะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการดะวะฮฺ
เสมอ หลังจากที่โอกาสเก่าประสบอุปสรรคขวากหนาม นอกจากนั้นการ
ที่ชาวษะกีฟสนับสนุนให้เด็ก ๆ และพวกอันธพาลทั้งหลายทำร้ายต่อ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นหลักฐานยืนยันว่า
ธรรมชาติของความชั่วที่ไหน ๆ ก็เหมือนกันก็คือ การใช้พวกอันธพาล
รังแกผู้เรียกร้องสู่ความดี และการที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) บาดเจ็บจนถึงขั้นหลั่งเลือดจนถึงทั้งสองเท้าของท่าน ทั้ง ๆ ที่
ท่านเป็นถึงท่านนบีผู้ทรงเกียรติเป็นแบบอย่างสำหรับนักเผยแผ่ศาสนา
ในการอดทนต่อความเจ็บปวดและการถูกทำร้าย ส่วนคำวิงวอนของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ขณะที่ท่านหลบเข้าไปในสวน
นั้นเป็นคำวิงวอนอมตะ ที่บ่งบอกถึงความจริงจังและความมุ่งมั่นของ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ต่อการดะวะฮฺ ถึงแม้ว่าจะ
ต้องประสบกับอุปสรรคขวากหนามมากเพียงใด ท่านก็ไม่นำพาต่อสิ่งใด
นอกจากความพึงพอใจของอัลลอฮฺเท่านัน้ ท่านไม่สนใจต่อความพึงพอใจ
ของหัวหน้าและชนชั้นนำทั้งหลาย  หรือความพอใจของชนส่วนใหญ่ผู้ไม่
ทราบความจริง และการที่ท่านกล่าวว่า “หากว่าพระองค์ไม่โกรธเคือง
ต่อฉันแล้วฉันก็จะไม่สนใจสิ่งใด” บ่งบอกว่าการขอความช่วยเหลือ
จากอำนาจของอัลลอฮฺ   โดยการพึ่งพาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียว  และ
ยามที่นักเผยแผ่ศาสนาต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคและบ่งบอกว่านัก
เผยแผ่ศาสนาต้องกลัวต่อความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺและจะต้องไม่เกรง
กลัวต่อความโกรธกริ้วของผู้อื่น
5. เหตุการณ์อิสเราะอ์และเมียะรอจญ์ มีข้อคิดมากมายแต่
จะขอนำมาเพียง 3 ประการเท่านั้นคือ 
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หนึง่ ความผูกพันระหว่างมัสยิดอัลอักศอและบริเวณพืน้ ทีบ่ ริเวณ
รอบ ๆ มัสยิด (แผ่นดินปาเลสไตน์) กับสถานการณ์ของโลกอิสลาม
เนื่องจากภายหลังที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นท่านนบีแล้ว นครมักกะฮฺก็กลายเป็นศูนย์กลางและเป้า
หมายร่วมของโลกมุสลิม และการปกป้องปาเลสไตน์ก็เป็นการปกป้อง
อิสลาม ดังนัน้ มุสลิมทัว่ โลกจึงต้องทำหน้าทีน่ ้ี การละเลยต่อการปกป้อง
และปลดปล่อยถือเป็นความบกพร่องต่ออิสลาม  เป็นการผิดที่อัลลอฮฺจะ
ลงทัณฑ์ต่อผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตทุก ๆ คน
สอง อิสเราะอฺและเมียะอฺรอจญ์ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
ความสูงส่งของมุสลิม ทีจ่ ะต้องทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกทัง้ มวล
จะต้องปฏิบัติตนให้แตกต่างจากผู้อื่น และให้เหมาะสมต่อความสูงส่ง
ของสถานภาพและจุดมุ่งหมายของตน และโลดแล่นอยู่บนอุดมการณ์
อันสูงส่งตลอดกาล
สาม อิสเราะอฺและเมียะอฺรอจญ์เป็นเบาะแสที่บ่งชี้ว่า การขึ้น
ไปสู่อวกาศและหลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลกเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และ
จากเหตุการณ์อิสเราะอฺและเมียะอฺรอจญ์นี้เองท่านศาสนทูตของเราจึง
เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกในประวัติศาสตร์ของโลกและบ่งบอกว่าการขึ้น
ไปในอวกาศและกลับลงมาอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ แม้ว่าการ
เกิดขึ้นกับท่านศาสนทูตนั้นเป็นไปด้วยวิธีอภินิหารในสมัยของท่าน  แต่ก็
สามารถเกิ ด ขึ ้ น ได้ ก ั บ คนทั ่ ว ไปในยุ ค ปั จ จุ บ ั นด้ ว ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
6. การที่ละหมาดถูกบัญญัติในค่ำคืนแห่งการอิสเราะอฺและ
เมียะอฺรอจญ์ เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกถึงเป้าหมายของการบัญญัตกิ ารละหมาด   
ประหนึ่งอัลลอฮฺพูดกับบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์ว่า “ในเมื่อการที่
ศาสนทู ต ของพวกท่ า นสามารถขึ้ น สู่ ฟ ากฟ้ า ด้ ว ยร่ า งกายและ
วิญญาณได้นั้นเป็นอภินิหารของท่าน พวกท่านก็จงขึ้นสู่ฟากฟ้า
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ด้วยวิญญาณและหัวใจของท่านมาหาฉันวันละ 5 เวลา การขึ้นสู่
ฟากฟ้าของพวกท่าน ทำได้โดยการทำตนให้อยู่เหนือกิเลสและ
อารมณ์ของพวกท่าน และพวกท่านได้ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่
อำนาจและความเป็นเอกะของฉันด้วยการละหมาด ซึ่งจะทำให้
พวกท่านเป็นผูน้ ำในโลกไม่ใช่ดว้ ยวิธแี ห่งการกดขีข่ มเหงหรือเอารัด
เอาเปรียบ แต่เป็นวิถีทางแห่งความดี ความสูงส่ง ความบริสุทธิ์
และการละหมาด”
7. การที่ท่านศาสนทูตเสนอตัวต่อตระกูลต่าง ๆ ในเทศกาล
ฮัจญ์ บ่งบอกว่านักดะอฺวะฮฺจะต้องไม่จำกัดพื้นที่การดะอฺวะฮฺในแวดวง
หรือบริบทของตนเท่านั้น แต่จะต้องมุ่งไปสู่ทุกชุมนุมชนหรือที่ ๆ ผู้คน
อาจจะมารวมตัวกัน จะต้องไม่สิ้นหวังจากการที่ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้ง
เล่า บางครัง้ อัลลอฮฺอาจจะจัดเตรียมผูค้ อยช่วยเหลือไว้ให้เขา ซึง่ เป็นผูท้ ่ี
ศรัทธาต่อการดะอฺวะฮฺโดยที่ไม่คาดฝันก็ได้ คนจำนวนน้อยนิดที่ได้รับการ
ชี้นำเหล่านี้ ในบางโอกาสอาจจะมีบทบาทอย่างใหญ่หลวงต่อการเผยแผ่
ศาสนาและความดีงาม   ความช่วยเหลือของพวกเขาอาจเป็นการปราบ
ปรามคนชั่วร้ายได้อย่างราบคาบในที่สุด การที่คนเพียง 7 คนแรกของ
บรรดาชาวอันศอร์ที่มาพบกับท่านศาสนทูตครั้งแรก มีบทบาทอย่างสูง
ต่อการทำให้อิสลามเข้าไปตั้งมั่นอยู่ในนครมะดีนะฮฺและขยายตัวออกไป
ในระยะต่อมา จนกระทั่งสามารถควบคุมนครมะดีนะฮฺได้ทั้งหมด  ทำให้
มุสลิมที่ถูกข่มเหงรังแกมีที่พึ่งและที่รวมตัวกัน เป็นที่พักพิงอันปลอดภัย
ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เพื่อให้ท่านได้สถาปนา
รัฐขึ้นที่นั่น และเผยแผ่ศาสนาจากที่นั่น เป็นที่มั่นสำหรับเศาะฮาบะฮฺ
ของท่านในการต่อสู้กับการตั้งภาคีและผู้ตั้งภาคี จนในที่สุดความศรัทธา
ก็เป็นผู้ชนะอย่างถาวร การตั้งภาคีพ่ายแพ้ตลอดกาล อัลลอฮฺจึงพอใจ
ต่อชาวเอาซฺและชาวคอซรอจญ์   พวกเขาเป็นผู้มีบุญคุณต่ออิสลามและ
มุสลิมทั้งมวลไปตลอดกาล อัลลอฮฺโปรดจงพึงพอใจต่อชาวมุฮาญิรีนผู้

54

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

เป็นพี่น้องของพวกเขาและเป็นผู้ศรัทธาก่อนหน้าพวกเขา ผู้เสียสละได้ซึ่ง
ทุกอย่าง ทั้งชีวิต ทรัพย์สินหรือบ้านเกิดเมืองนอนเพื่ออัลลอฮฺ และขอให้
พระองค์ให้พวกเราได้ร่วมสวรรค์อันบรมสุขกับพวกเขาด้วยเทอญ
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บทที่ 4
ตั้งแต่อพยพจนถึงการตั้งมั่นอยู่ในนครมะดีนะฮฺ
ก. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
1. เมือ่ ชาวกุรยั ช์รวู้ า่ มีชาวยัษริบบางคนเข้ารับอิสลาม พวกเขา
ยิ่งทำร้ายมุสลิมในมักกะฮฺหนักหน่วงยิ่งขึ้น ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) จึงบัญชาให้อพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ ชาวมุสลิมจึงพากัน
อพยพไปอย่างลับ ๆ นอกจากอุมัร ที่แจ้งให้ชาวกุรัยช์ทราบถึงการอพยพ
ของท่าน โดยกล่าวว่า “ผู้ใดต้องการให้แม่ของมันต้องเสียลูกไป
พรุ่งนี้จงตามฉันไปที่ลุ่มน้ำทะเลทรายนี้” แต่ก็ปรากฏว่าไม่มีใครไป
หาท่านตามคำท้าทายของท่านเลย
2. เมื่อชาวกุรัยช์แน่ใจแล้วว่ามุสลิมมีความยิ่งใหญ่และความ
เกรียงไกรในนครมะดีนะฮฺ จึงประชุมกันที่ดารุลนัดวะฮฺเพื่อคิดหาทาง
กำจัดท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) พวกเขามีมติให้
แต่ละตระกูลเลือกชายหนุ่มฉกรรจ์ตระกูลละหนึ่งคนเพื่อให้ทุกเผ่ามีส่วน
ร่วมในการสังหารท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แล้วโทษ
ฆ่าคนตายก็จะตกแก่ทุกตระกูล ซึ่งตระกูลอับดุลมานาฟย่อมไม่สามารถ
ทำศึกกับทุก ๆ ตระกูลได้ และจะต้องยินยอมรับค่าชดใช้ (ดียะฮฺ) ด้วย
เหตุนี้ชายหนุ่มผู้รับหน้าที่สังหารท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) จึงได้ไปรวมตัวกันทีห่ น้าประตูบา้ นของท่าน ในคืนทีท่ า่ นจะอพยพ
พวกเขารอให้ท่านออกมาแล้วจึงค่อยลงมือ
3. ในคืนนั้นท่านศาสนทูตไม่ได้นอนบนที่นอนของท่าน แต่ได้
ให้ท่านอะลีย์นอนแทนและสั่งให้นำของฝากที่ผู้ปฏิเสธชาวกุรัยช์นำมา
ฝากไว้ไปคืนให้ในตอนเช้าของวันรุง่ ขึน้ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะซัลลัม) ได้ออกไปจากบ้านโดยที่ผู้รับหน้าที่สังหารไม่ระแคะระคายเลย
ท่านได้ตรงไปยังบ้านอบูบักร์ ที่ได้เตรียมการเพื่อการอพยพโดยว่าจ้าง
อับดุลลอฮฺ บิน อุรัยกิตอัดดัยยีลีย์ ผู้ซึ่งไม่ได้เป็นมุสลิม เพื่อนำทางไปสู่
นครมะดีนะฮฺ โดยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางปกติที่ผู้คนใช้กันทั่วไป และให้ใช้
เส้นทางที่ชาวกุรัยช์ผู้ปฏิเสธอัลลอฮฺไม่ทราบ
4. ท่านศาสนทูตและอบูบกั รฺได้ออกเดินทางในวันพฤหัสบดี ที่ 1
เดือนเราะบีอลุ เอาวัล ในขณะทีท่ า่ นมีอายุ 53 ปี โดยทีไ่ ม่มผี ใู้ ดทราบเรือ่ ง
การอพยพของท่านเลยนอกจากท่านอะลีย์และครอบครัวของอบูบักร์
(ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน) โดยมีอาอิชะฮฺและอัสมาอฺ บุตรีทั้ง
สองของอบูบักร์เป็นผู้เตรียมเสบียงให้แก่ท่านทั้งสอง อัสมาอฺได้ตัดสาย
รัดเอวแล้วนำไปผูกห่อใส่อาหาร นางจึงได้ชื่อว่า “ซาตุนนีตอกัยน์” (ผู้
เป็นเจ้าของสายรัดเอวสองชิ้น) ท่านศาสนทูต อบูบักร์และผู้นำทางใช้
เส้นทางไปสูเ่ ยเมนจนถึงไปยังถ้ำษูรและซ่อนตัวอยูใ่ นถ้ำนัน้ เป็นเวลา 3 คืน  
โดยที่มีอับดุลลอฮฺ บุตรของอบูบักร์ ซึ่งยังเป็นเด็ก นอนอยู่ในนั้นพร้อม
กับท่านทั้งสองด้วย เขาเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียว ยามย่ำรุ่งเขาออกไปจาก
ถ้ำแล้วเข้าไปยังมักกะฮฺ ในตอนเช้าก็ไปอยู่พร้อมหน้าในกลุ่มชาวกุรัยช์
ทำประหนึ่งว่าตนเองนอนอยู่ในนครมักกะฮฺ โดยเฝ้าฟังแผนร้ายของชาว
กุรยั ช์ ที่จะกระทำต่อทั้งสอง แล้วนำไปแจ้งแก่ทั้งสองในตอนเย็น
5. หลังจากที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
สามารถรอดจากการลอบสังหารได้  ก็เกิดความโกลาหลอลหม่านขึน้ ในหมู่
ชาวกุรัยช์ พวกเขาพากันออกไปค้นหาตามเส้นทางที่มุ่งสู่นครมะดีนะฮฺที่
ใช้เดินทางตามปกติแต่ไม่พบ จึงมุ่งหน้าไปยังเส้นทางไปเมืองเยเมน  
พวกเขาติดตามไปจนถึงปากถ้ำษูร ก็มบี างคนพูดว่า “บางทีเขากับเพือ่ น
ร่วมทางอาจจะอยู่ในถ้ำนี้” แต่มีคนแย้งว่า “แกไม่เห็นดอกหรือว่า
ปากถ้ำนี้มีใยแมงมุมและนกหลายตัวพากันมาทำรังอยู่ แสดงว่า
ไม่มีใครเข้าไปในถ้ำนี้เป็นเวลานานแล้ว” อบูบักร์มองเห็นเท้าของ
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พวกเขาเหล่านั้นยืนอยู่ที่ปากถ้ำ จึงบังเกิดความวิตกว่าท่านศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จะถูกฆ่า ท่านกล่าวว่า “โอ้ศาสนทูต
หากคนใดคนหนึ่งก้มลงมองก็จะเห็นเราแน่นอน” ท่านศาสนทูตจึง
กล่าวว่า “ท่านคิดอย่างไรกับ 2 คน ที่อัลลอฮฺเป็นบุคคลที่ 3 ล่ะ”
6. ชาวกุรัยช์ได้แจ้งไปยังตระกูลต่าง ๆ ให้ช่วยกันออกตามหา
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และสหายของท่าน ผู้ใด
ที่พบเห็น หรือสังหาร หรือจับเป็นได้ จะได้รับรางวัลมหาศาล ซึ่งรางวัล
ดังกล่าวสามารถกระตุ้นต่อมความโลภได้เป็นอย่างดี สุรอเกาะฮฺ บิน
ญุชุม ประสงค์จะได้รับรางวัลคนเดียว เขาจึงออกไปตามหาคนทั้งสอง
แต่เพียงลำพังคนเดียว
7. เมื่อการตามหาท่านทั้งสองได้เพลาลงแล้ว ทั้งสองก็ออกจาก
ถ้ำพร้อมกับคนนำทางไปตามเส้นทางริมทะเลแดงและออกเดินทางไปจน
ลับตา แต่กไ็ ม่รอดพ้นจากสายตาของสุรอเกาะฮฺทเ่ี ห็นคนทัง้ สองจากระยะ
ทางที่ไกลสุดสายตา จึงพยายามจะติดตามเข้าไปใกล้แต่ม้าที่เขาขี่เกิด
ติดหล่มทรายจนไม่สามารถไปต่อได้ เขาพยายามถึงสามครั้งเพื่อให้ม้า
มุ่งหน้าไปหาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แต่มันไม่ยอม
ไป ในบัดนั้นเขาจึงมั่นใจว่าได้พบกับท่านศาสนทูตผู้ทรงเกียรติเข้าจริง ๆ
แล้ว เขาขอให้ศาสนทูตสัญญาว่าจะให้อะไรแก่เขาบ้าง หากเขาช่วย
เหลือท่าน ท่านจึงสัญญาว่าจะให้กำไลกิสรอแห่งเปอเซียให้เขาใส่ 1 คู่  
ว่าแล้วสุรอเกาะฮฺก็กลับมายังนครมักกะฮฺ โดยทำประหนึ่งว่าไม่ได้เจอผู้
ใดเลย
8. ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเพื่อนร่วม
ทางไปถึงนครมะดีนะฮฺในวันที่ 12 เราะบีอุลเอาวัล ท่ามกลางการรอคอย
ของเศาะฮาบะฮฺที่อพยพล่วงหน้าไปก่อนแล้ว ทุก ๆ เช้าพวกเขาจะออก
มายังชานเมืองมะดีนะฮฺ และกลับเข้าเมืองเมื่อตะวันคล้อยในยามบ่าย  
เมื่อได้เห็นท่านเดินทางมาถึงก็บังเกิดความปิติยินดีอย่างใหญ่หลวง   
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เด็ก ๆ พากันตีกลองร้องป่าวและกล่าวลำนำว่า
“จันทร์เพ็ญจรัสแสงมาให้เรา จากหุบเขาษะนียะตุลวะดาอ์
เราจำต้องขอบคุณองค์พระเจ้า ตราบเท่าที่มีผู้วิงวอน
ท่านผู้ถูกแต่งตั้งมายังเรา   ท่านนำมาซึ่งเรื่องราวอันต้องเชื่อฟัง”
		
9. ขณะเดิ น ไปในเส้ นทางสู ่ นครมะดี น ะฮฺ ท่ า นศาสนทู ต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ไปถึง “กุบาอ์” ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่
ตั้งอยู่ห่างจากนครมะดีนะฮฺไปทางทิศใต้ เป็นระยะทาง 2 ไมล์ ท่านได้
ก่อสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้นในอิสลาม และพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 4 วัน ใน
ตอนเช้าของวันศุกร์ท่านได้เดินทางไปยังนครมะดีนะฮฺและได้ทำละหมาด
วันศุกร์ในเขตของตระกูลซาลิม บินเอาฟ์ ท่านได้สร้างมัสยิดขึ้นที่นั้น
การละหมาดวันศุกร์ครัง้ แรกในอิสลามจึงได้เกิดขึน้ ทีน่ ่ี มีการกล่าวคุตบะฮฺ
ครั้งแรกด้วยเช่นกัน ต่อมาท่านได้ออกเดินทางไปจนถึงนครมะดีนะฮฺ  
ภารกิจแรกที่ท่านกระทำเมื่อได้ไปถึงคือ การเลือกสถานที่ที่อูฐของท่าน
หยุดพักเป็นที่ก่อสร้างมัสยิด สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ของเด็กกำพร้าชาว
อันศอร์ 2 คน ท่านจึงขอซื้อจากเขาทั้งสอง แต่ทั้งสองกลับกล่าวว่า “เรา
ขอบริจาคให้แก่ท่าน โอ้ท่านศาสนทูต” แต่ท่านปฎิเสธแต่ขอซื้อใน
ราคา 10 ดีนาร์ โดยให้อบูบักร์ใช้เงินของตนเองชำระราคา ต่อมาท่าน
เชิญชวนให้มุสลิมมาร่วมกับก่อสร้างมัสยิด ซึ่งพวกเขาก็ให้ความร่วมมือ
อย่างดี ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ร่วมขนก้อนอิฐที่
ทำจากดินพร้อมกันเศาะฮาบะฮฺจนกระทั่งการก่อสร้างมัสยิดได้แล้วเสร็จ
มัสยิดดังกล่าวเป็นมัสยิดทีใ่ ช้กอ้ นอิฐทีท่ ำจากดินเป็นผนัง ใช้ใบอินทผลัม
เป็นหลังคาโดยใช้ต้นอินทผลัมเป็นเสาของมัสยิดนี้
10. ต่อมาท่านจัดให้ชาวมูฮาญิรีนและชาวอันศอร์เป็นพี่น้องกัน
เป็นคู่ ๆ ชาวอันศอร์คนหนึ่งมีพี่น้องชาวมุฮาญีรีน 1 คน แล้วชาวอันศอร์
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ก็นำเขาไปที่บ้าน  แล้วเสนอแบ่งสิ่งต่าง ๆ ในบ้านให้พี่น้องของตน
11. ต่อมาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ก็ได้ร่าง
พันธะสัญญาระหว่างชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอร์ ท่านได้เชิญชวนชาว
ยิวให้เข้ามาร่วมด้วย และยอมรับสิทธิในการนับถือศาสนาของพวกเขา  
อิ บ นุ ห ิ ช ามได้ ก ล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดพั นธะสั ญ ญาฉบั บ นี ้ ใ นหนั ง สื อ
ชีวประวัติของท่าน ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานของรัฐอิสลามแห่งแรก เรื่อง
ของมนุษยธรรมและความยุติธรรมทางสังคม ความสมานฉันท์ในการ
นับถือศาสนา การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อประโยชน์สาธารณะ  ซึ่งนิสิตนัก
ศึกษาทุกคนควรไปทำความเข้าใจและจดจำหลักการเหล่านี้ทั้งหมด
เราจะขอกล่าวถึงเพียงหลักการที่สำคัญ ๆ ที่มีอยู่ในเอกสาร
ประวัติศาสตร์นิรันดร์ฉบับนี้เท่านั้น
1. ประชาชาติอสิ ลามมีความเป็นหนึง่ เดียวโดยไม่มกี ารแบ่งแยก
2. ชาวมุสลิมทุกคนมีความเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์
3. ประชาชาตินี้จะต้องช่วยเหลือกันในสิ่งที่ไม่เป็นการข่มเหง
รังแก ความชั่วและการละเมิด
4. ประชาชาตินี้จะต้องร่วมกันกำหนดท่าทีต่อศัตรู โดยที่ไม่มีผู้
ใดทำสัญญาโดยที่ผู้อื่นไม่ร่วมอยู่ด้วย
5. การสถาปนาสังคมให้ตั้งอยู่บนระบบที่ดีและเที่ยงธรรมที่สุด
6. ต่อต้านผู้ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐและระบบของรัฐ และจะ
ต้องไม่ให้ความอนุเคราะห์พวกเขาเหล่านั้น
7. ปกป้องรักษาผู้ที่มีความประสงค์จะสานสัมพันธ์กับมุสลิม
และให้ความช่วยเหลือพวกเขา ห้ามทำร้ายหรือรังแกพวกเขา
8. ชนต่างศาสนิกมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและในทรัพย์
สิน ห้ามการบังคับให้นับถือศาสนาอิสลามและยึดเอาทรัพย์สินของพวก
เขาเหล่านั้น
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9. ชนต่ า งศาสนิ ก ต้ อ งร่ ว มแบกรั บ ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยของรั ฐ
เหมือนกับที่มุสลิมต้องรับภาระ
10. ชนต่างศาสนิกจะต้องร่วมกับมุสลิมในการปกป้องรัฐจากภัย
อันตรายทุกประการ
11. ชนต่างศาสนิกจะต้องร่วมแบกรับค่าใช้จ่ายในสงครามตราบ
ใดที่รัฐยังอยู่ในภาวะสงคราม
12. รัฐจะต้องช่วยเหลือชนต่างศาสนิกที่ถูกละเมิดเหมือนการ
ช่วยเหลือมุสลิมที่ถูกละเมิด
13. ห้ามมิให้มุสลิมและชนต่างศาสนิกปกป้องศัตรูของรัฐและ
พันธมิตรของศัตรูเหล่านั้น
14. หากว่าการสงบศึกใดให้ประโยชน์แก่ประชาชาติทั้งมุสลิม
และชนต่างศาสนิก จะต้องยอมรับการสงบศึกนั้น
15. บุคคลจะไม่ถูกลงโทษเนื่องจากความผิดของผู้อื่น
16. เสรีภาพในการเดินทางภายในและภายนอกรัฐจะต้องไม่
กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ
17. ไม่มีการปกป้องผู้กระทำความผิดและผู้ละเมิดต่อสิทธิของผู้
อื่น
18. สังคมตั้งอยู่บนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในความดีและความ
ยำเกรง ไม่ใช่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในความชั่วและการข่มเหงรังแก
19. หลักการเหล่านี้ปกป้องรักษาโดยอำนาจ 2 ประการ คือ 
- อำนาจเชิงนามธรรม คือ ความศรัทธาของประชาชาติต่อ
อัลลอฮฺ การดูแลรักษาของพระองค์ทม่ี ตี อ่ ผูท้ ำความดีและยึดมัน่ ในสัญญา
- อำนาจเชิงรูปธรรม คือ ผู้นำแห่ ง รั ฐ ที ่ ม ี มุ ฮ ั ม หมั ด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นตัวแทนของรัฐ
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ข. บทเรียนและข้อคิด
1. เมื่อศรัทธาชนคนใดมั่นใจว่าตนเองมีกำลังเข้มแข็ง จะต้อง
ไม่กระทำการใด ๆ โดยหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่จะต้องเปิดเผยโดยไม่นำพา
ต่อศัตรูตราบใดที่มั่นใจว่าสามารถเอาชนะได้ ดังการกระทำของท่านอุมัร
ขณะอพยพที่ทำให้ศัตรูเกิดความหวาดกลัว ทั้งที่จริงแล้วหากพวกเขา
ร่วมกันฆ่าอุมัรก็สามารถกระทำได้ แต่ความกล้าหาญของอุมัรทำให้ศัตรู
ทุกคนเกิดความหวาดกลัว ศัตรูจึงกลัวตายเนื่องจากคนชั่วมักเป็นคนรัก
ตัวกลัวตายเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
2. เมื่อผู้ต่อต้านสัจธรรมแน่ใจว่าไม่สามารถหยุดยั้งสัจธรรม
และการปฏิรูปได้   และผู้ศรัทธาก็พ้นจากอำนาจของพวกเขาไปแล้ว  ใน
ที่สุดแล้วพวกเขาก็จะมุ่งสู่การสังหารนักเผยแผ่ศาสนา นักปฏิรูป โดยคิด
ว่ า การสั ง หารจะทำให้ พ วกเขากำจั ด นั ก เผยแผ่ ศ าสนาเหล่ า นั ้ น และ
ทำลายการดะวะฮฺได้   นี่เป็นวิธีการของศัตรูการปฏิรูปในทุกยุคทุกสมัย
ซึ่งเราก็ได้ประจักษ์แล้วด้วยสายตาตัวเองในสมัยของเรา
3. ผู้ที่จงรักภักดีต่อการดะวะฮฺจะยอมสละชีวิตของตนเพื่อ
ความปลอดภัยของผูน้ ำ เพราะความปลอดภัยของผูน้ ำเป็นความปลอดภัย
ของการดะวะฮฺ   ความวิบัติของผู้นำคือความวิบัติของการดะวะฮฺด้วย
เช่นกัน
การที่ท่านอะลีย์ได้สละชีวิตของตัวเองในคืนที่ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) อพยพ โดยการนอนที่ที่นอนของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เพื่อความปลอดภัยของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่า
ดาบของชายหนุ่มชาวกุรัยช์อาจจะฟาดฟันลงบนตัวของท่านอะลีย์ (ขอ
ให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน) ก็ได้ เพราะความแค้นที่ทำให้ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หนีรอดไปได้ แต่ว่าท่านอะลีย์
(ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน) ไม่เสียดายชีวิตของตัวเอง เพียงแค่
ให้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ปลอดภัยก็พอใจแล้ว
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4. การที ่ ฝ ่ายผู้ตั้งภาคี นำของไปฝากไว้ ก ั บ ท่ า นศาสนทู ต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทั้ง ๆ ที่พวกเขาต่อต้านและต้องการ
สังหารท่าน แสดงว่าผู้ต่อต้านการดะวะฮฺก็มีความมั่นใจว่า นักดะวะฮฺมี
นิสัยซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมสูง และมีจิตใจบริสุทธิ์มากกว่า
พวกเขา แต่ความมืดบอดและการยึดถือต่อจารีตประเพณีและความเชื่อ
ที่งมงาย ทำให้พวกเขาตัง้ ตัวเป็นศัตรูกบั ท่าน วางแผนร้ายและพยายาม
สังหารท่าน
5. การที่ผู้นำแห่งการดะวะฮฺ ประมุขของรัฐหรือผู้นำแห่งการ
ปฎิรูป คิดหลีกหนีเพื่อให้รอดพ้นจากแผนร้ายของคนชั่วและผู้ต้องการ
ลอบสังหาร การพยายามเพื่อให้แผนการหลบหลีกเป็นไปด้วยดี เพื่อเริ่ม
การดะวะฮฺใหม่อย่างมั่นคงอีกครั้งหนึ่งและแสวงหาทำเลใหม่สำหรับการ
ดะวะฮฺ การกระทำต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ไม่ถือว่าเป็นความขี้ขลาด กลัว
ตายหรือกลัวการเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อ
6. จุดยืนของอับดุลลอฮฺ บุตรอบูบักร บ่งชี้ถึงบทบาทของ
เยาวชนในความสำเร็จของการดะวะฮฺ เยาวชนเป็นเสาหลักของการเรียก
ร้องสู่การปฏิรูป การส่งเสริมให้พวกเขาเสียสละจะทำให้การดะวะฮฺเข้า
ใกล้ความสำเร็จและชัยชนะมากยิ่งขึ้น  เราเองก็เห็นแล้วว่าผู้ที่ศรัทธาต่อ
อิสลามกลุ่มแรก ๆ ล้วนเป็นคนหนุ่ม ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ขณะได้รับการแต่งตั้งเป็นท่านนบี ท่านมีอายุ 40 ปีเท่านั้น
อบูบักร์อายุน้อยกว่าท่าน 3 ปี อุมัรมีอายุน้อยกว่าทั้งสองท่านนั้นอีก
ท่านอะลีย์อายุน้อยกว่าทุกคน อุษมาน บินอัฟฟาน ก็มีอายุเท่ากับท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ส่วนอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด อับ
ดุรรอหฺมาน บิน เอาฟ์ อัล-อัรกอม บินอบิ อัรกอม สะอีด บินซัยด์
บิลาล บินรอบาหฺ อัมมาร์ บินยาซีร (ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อท่าน
เหล่านั้น) และท่านอื่น ๆ ล้วนเป็นคนหนุ่ม พวกเขาแบกรับภารกิจแห่ง
การดะวะฮฺไว้บนบ่า ด้วยความเสียสละ ถูกข่มเหงรังแกต่าง ๆ นานา
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จนถึงแก่ชีวิต อิสลามประสบชัยชนะเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ อาณาจักร
แห่งเคาะลีฟะฮฺ อัรรอซีดีน เกิดขึ้นเพราะความพยายามของพวกเขาและ
พี่น้องของพวกเขาเหล่านี้ อิสลามได้รับชัยชนะเหนือดินแดนต่าง ๆ
เพราะพวกเขา ด้วยคุณงามความดีของพวกเขาทำให้อิสลามถึงมายัง
พวกเรา ทำให้เราหลุดพ้นจากความงมงาย ความหลงผิด การบูชาเจว็ด
การปฏิเสธ และความชั่วช้า
7. บทบาทของท่านหญิงอาอิชะฮฺและอัสมาอ์พส่ี าว (ขอให้อลั ลอฮฺ
โปรดพึงพอใจต่อท่านทั้งสอง) ขณะที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) อพยพ บ่งบอกว่าการเรียกร้องสู่การปฏิรูปต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากเหล่าสตรี เนื่องจากสตรีมีอารมณ์อ่อนไหว มีปฏิกิริยาไว
ใจอ่อน ขี้สงสาร เมื่อนางศรัทธาต่อสิ่งใดแล้ว นางจะทำการเผยแผ่
เรียกร้องเชิญชวนสู่สิ่งนี้ท่ามกลางความยากลำบากโดยไม่สนใจสิ่งใด
และนางจะทำการชักชวนสามี พีน่ อ้ งและลูก ๆ ของนางสูส่ ง่ิ นัน้ บทบาท
ของสตรีในการต่อสู้เพื่ออิสลามในสมัยของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นบทบาทที่ควรแก่การสรรเสริญ สิ่งนี้ยืนยันแก่เรา
ว่าการที่ขบวนการปฏิรูปอิสลามในปัจจุบันจะยังคงดำเนินไปอย่างเชื่อง
ช้าและมีผลต่อสังคมเพียงน้อยนิด ตราบใดทีส่ ตรียงั ไม่ได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ดังนั้นจะต้องมีการสร้างกลุ่มสตรีที่ศรัทธา มีจรรยามารยาทและห่างไกล
จากความชั่ว เนื่องจากพวกนางมีศักยภาพในการเผยแพร่คุณธรรมที่
สังคมของเราปัจจุบันกำลังต้องการในหมูส่ ตรีได้ดกี ว่าผูช้ าย นอกเหนือไป
จากบทบาทการเป็นภรรยา หรือมารดาของนาง การปลูกฝังเศาะฮาบะฮฺ
รุ่นเยาว์และตาบิอีน ล้วนเป็นผลมาจากคุณงามความดีของสตรีอิสลาม
ยุคแรกที่อบรมสั่งสอนคนเหล่านั้นให้ยึดมั่นในคุณธรรมอิสลาม ความรัก
ต่ออิสลามและศาสนทูต คนเหล่านั้นเป็นกลุ่มชนที่มีเกียรติอย่างยิ่ง มี
ความมุมานะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเกียรติภูมิ ทั้งในเรื่องของดุนยา
และอาคิเราะฮฺ
ฉะนั้นปัจจุบันเราจะต้องตระหนักในความจริงข้อนี้ เราจะต้อง
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มอบหมายภารกิจแห่งการดะวะฮฺหมูส่ ตรีแก่สตรี เพราะพวกนางมีจำนวน
มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชาชาติอิสลาม เราสามารถทำได้โดยการให้
พวกเราส่งเสริมให้บุตรสาวและพี่สาวน้องสาวของเราเรียนศาสนาใน
สถาบันการศึกษาที่สอนศาสนาอิสลามได้อย่างดีและไว้วางใจได้ เช่น
คณะชะรีอะฮฺในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของเรา ตราบใดที่มีสตรีที่รู้ศาสนา
เข้าใจศาสนา ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลาม มีความรักต่อศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มีจรรยามารยาทตามแบบฉบับของมารดา
แห่งศรัทธาชน เราก็จะสามารถขยับเขยื้อนนาวาแห่งการปฏิรูปอิสลาม
ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว สู่การทำให้สังคมมุสลิมอยู่ภายใต้บทบัญญัติ
อิสลามได้ในที่สุด อินชาอัลลอฮฺ
8. การที่ฝ่ายผู้ตั้งภาคีมองไม่เห็นท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) และอบูบักร์ในถ้ำษูร ทั้ง ๆ ที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขา
และตามที่มีการเล่าขานกันถึงใยแมงมุมและนกที่นอนฟักไข่อยู่ในรังหน้า
ปากถ้ำ เป็นข้อคิดได้อย่างดีถึงการที่อัลลอฮฺปกป้องรักษาท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และผู้ที่พระองค์รัก ด้วยความเมตตาของ
อัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ยอมให้ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ตกอยู่ในเงื้อมมือของฝ่ายผู้ตั้งภาคี ซึ่งจะ
ทำการสังหารท่านและทำลายล้างการดะวะฮฺของท่าน เพราะพระองค์ส่ง
ท่านมาในฐานะเป็นผู้ให้ความเมตตาธรรมแก่สากลโลก นี่คือวิธีการที่
อัลลอฮฺช่วยเหลือนักเผยแผ่ศาสนาผู้บริสุทธิ์ใจในนาทีชีวิต ทำให้พวกเขา
ปลอดภัยจากความหายนะ หลายต่อหลายครั้งที่พระองค์ทำให้ศัตรูผู้ชั่ว
ร้ายมองไม่เห็นนักเผยแผ่ศาสนาการที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) และอบูบักร์ปลอดภัยจากเงื้อมมือของฝ่ายผู้ตั้งภาคี เป็นการ
ยืนยันคำดำรัสของพระองค์ที่ว่า :
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“แท้จริงเราจะช่วยเหลือทูตของเราและบรรดาผู้ศรัทธาใน
โลกนี้และวันที่สักขีพยานมาเป็นพยาน”                 (ฆอฟิร : 51)
และพระองค์ทรงกล่าวอีกว่า :

“แท้จริงอัลลอฮฺจะปกป้องบรรดาผู้ที่ศรัทธา....”
(อัลฮัจญ์ : 38)
9. กรณีที่อบูบักรเกิดความหวาดกลัวว่าฝ่ายผู้ตั้งภาคีจะมอง
เห็นท่านทั้งสองขณะอยู่ในถ้ำ เป็นตัวอย่างสำหรับทหารผู้จงรักภักดี  
ซื่อสัตย์และได้รับการไว้วางใจให้ปฏิบัติภารกิจใด ๆ ควรปฏิบัติในยามที่
ภยันตรายย่างกรายเข้ามา ซึ่งขณะนั้นอบูบักรหาได้หวาดกลัวว่าชีวิตของ
ท่านจะเป็นอันตรายอันใดไม่ เพราะหากท่านกลัวก็ย่อมไม่ร่วมเดินทาง
พร้อมกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในการอพยพที่
แสนอันตรายนี้ หากว่าฝ่ายผู้ตั้งภาคีจับท่านได้พร้อมกับท่านศาสนทูต
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านรู้ดีว่าโทษขั้นต่ำของมันคือความตาย  
หากทว่าท่านกังวลใจต่อความปลอดภัยของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม และต่ออนาคตของอิสลาม หากว่าท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของฝ่ายผู้ตั้งภาคี
10. การที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าว
ปลอบใจให้อบูบักรคลายความวิตกกังวลว่า “ท่านคิดอย่างไรกับ 2
คน ที่อัลลอฮฺเป็นบุคคลที่ 3” เป็นตัวอย่างสำหรับความไว้วางใจต่อ
อัลลอฮฺ ความเชื่อมั่นในความช่วยเหลือของพระองค์ และการมอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺในยามวิกฤติ เป็นหลักฐานที่แน่นหนาที่บ่งบอกถึงความสัตย์
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จริงของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในการประกาศตัว
เป็นท่านนบี ถึงแม้ว่าท่านอยู่ในภาวะที่วิกฤติอย่างแท้จริงแต่ถึงกระนั้น
สัญญาณแห่งความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺส่งท่านมาเป็นผู้ชี้แนะและเมตตา
ธรรมแก่สากลโลกไม่เคยจางหายไปจากท่านเลย ความเชื่อมั่นเช่นนี้จะ
เกิดขึ้นกับผู้ที่ประกาศตัวเป็นท่านนบีโดยไม่มีมูลความจริงหรือแอบอ้าง
เป็นศาสนทูตกระนั้นหรือ? ในสภาวะเช่นนี้จะเห็นความแตกต่างระหว่าง
ผู้เรียกร้องสู่การปฏิรูป และผู้แอบอ้าง ผู้แสวงหาผลประโยชน์แอบแฝง
กลุ่มหนึ่งพึงพอใจต่ออัลลอฮฺและมั่นใจในความช่วยเหลือของพระองค์
ทุกลมหายใจ แต่อีกกลุ่มหนึ่งจะโวยวายยามประสบปัญหาและพ่ายแพ้
ต่ออุปสรรค ซึ่งกลุ่มหลังนี้จะไม่รับความช่วยเหลือใด ๆ จากอัลลอฮฺเลย 
11. อาการที่สุรอเกาะฮฺแสดงต่อท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ยามเมื่อได้พบตัวท่านและการไม่สามารถเข้าถึงตัวท่านได้ เป็น
หลักฐานยืนยันถึงการเป็นท่านนบีของท่าน ขณะที่ม้าของซุรอเกาะฮฺ
กำลังมุ่งไปหาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มันกลับติด
หล่มทรายแต่เมื่อเขาลงจากหลังม้าและหันหน้ากลับสู่นครมักกะฮฺมันก็
ลุกขึ้นมายืนได้ แต่เมื่อเขาจะหันหน้าไปยังท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) มันก็กลับติดหล่มไม่สามารถไปได้อีก สิ่งเหล่านี้ย่อมไม่
อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ได้เป็นท่านนบีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ นี่
คือสิ่งที่สุรอเกาะฮฺสัมผัสได้ จึงไปขอความช่วยเหลือจากท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ให้เขาปลอดภัยจากอันตรายใด ๆ เขา
สัมผัสได้ว่าท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้รับการ
ปกป้องจากพระเจ้าโดยที่พลังอำนาจใด ๆ ของมนุษย์ไม่สามารถทำอะไร
ได้   เขาจึงยินยอมสูญเสียรางวัลที่จะได้รับและขอรับเพียงแค่คำสัญญา
จากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เท่านั้น
12. การทีท่ า่ นศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) สัญญาว่า
จะให้กำไลของกษัตริย์กิสรอแห่งเปอร์เซีย 2 วง แก่เขา ก็เป็นอภินิหาร
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อีกประการหนึ่ง เพราะไม่มีผู้ใดจะเชื่อว่าคนที่ต้องอพยพหลบหนีจาก
กลุ่มชนของตน จะสามารถมีชัยชนะต่ออาณาจักรเปอร์เซียและยึดครอง
ขุมทรัพย์สมบัติแห่งเปอร์เซียได้ แต่ในเมื่อท่านเป็นท่านนบีที่อัลลอฮฺส่ง
มาจริง ในเวลาต่อมาคำสัญญาของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ให้ไว้ก็เป็นจริง สุรอเกาะฮฺจึงไปเรียกร้องสิทธิของตน ขอให้
อุมัร บินค๊อฏฏอบ16 ทำตามสัญญาของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ขณะที่เขาเห็นกำไลของกษัตริย์ กิสรอแห่งเปอร์เซีย 2
วง รวมอยู่ในทรัพย์ที่ยึดได้จากสงคราม อุมัรจึงนำมาใส่ให้กับสุรอเกาะฮฺ
ต่อหน้าเหล่าเศาะฮาบะฮฺ และกล่าวว่า “การสรรเสริญทัง้ มวลเป็นสิทธิ
แห่งอัลลอฮฺ ผู้ซึ่งยึดกำไล 2 วงของกษัตริย์กิสรอมาให้สุรอเกาะฮฺ
บินญุชุม ชาวเบดูอินสวมใส่” อภินิหารเหล่านี้ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่า
ขณะที่ท่านอพยพ ซึ่งผู้ศรัทธาก็จะยิ่งเพิ่มความศรัทธามากขึ้น และนำไป
ยืนยันต่อชาวคัมภีร์ผู้ปฎิเสธว่าท่านมิใช่ศาสนทูตจากองค์อภิบาลแห่ง
สากลโลก
13. การที่ศรัทธาชนเมืองยัษริบ ทั้งชาวอันศอรและมูฮาญิรีนมี
ความปิติยินดีที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เดินทางมา
ถึงอย่างปลอดภัย สตรีและเด็ก ๆ ก็ร่วมออกมาแสดงความยินดีด้วยเช่น
กัน ฝ่ายผู้ชายก็ละทิ้งการงานของตน ส่วนชาวยิวในนครมะดีนะฮฺก็ต้อง
แสร้งออกมาร่วมแสดงความยินดีกบั ผูอ้ น่ื ด้วย ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้วพวก
เขามีความปวดร้าวอยูล่ กึ ๆ ภายในใจ เนือ่ งจากความเป็นผูน้ ำได้ถกู แย่ง
ชิงไป การที่ศรัทธาชนมีความยินดีที่ได้พบกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม)ไม่ใช่เป็นเรือ่ งแปลกประหลาดเพราะท่านเป็นผูป้ ลดปล่อย
พวกเขาจากความมืดสู่แสงสว่างด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ ทำให้พวก
เขาได้ไปสู่เส้นทางของอัลลอฮฺผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ควรค่าแก่การสรรเสริญ   
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี   ฮ.ศ. 16  ยุคที่อุมัร บินค๊อฏฏอบ เป็นประมุขของรัฐอิสลาม  
หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัด เสียชีวิต  6  ปี (ผู้แปล)
16
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ส่วนจุดยืนของชาวยิวนั้น ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ประการใด
เนื่องจากเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นผู้มีนิสัยกลับกลอก เจ้าเล่ห์ยามเมื่ออยู่ใน
สังคม ที่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของตน และความอาฆาตมาดร้ายที่มี
ต่อผู้แย่งชิงความเป็นผู้นำประชาชนไปจากพวกตน ทำให้ไม่สามารถ
ปล้นชิงทรัพย์สนิ ของผูค้ นในนามของการกูย้ มื ได้ และไม่สามารถสร้างความ
อาฆาตพยาบาทระหว่างผู้คน ในนามของการให้คำแนะนำและข้อเสนอ
แนะได้  ชาวยิวนั้นยังคงเคียดแค้นต่อผู้ที่ปลดปล่อยประชาชนให้หลุดพ้น
ไปจากอิทธิพลของพวกตน พวกเขาจะวางแผนร้ายถึงขั้นลอบสังหารถ้า
หากทำได้ เหล่านี้เป็นธรรมชาติของพวกเขาที่ได้กระทำสิ่งเหล่านี้ต่อท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หลังจากที่ท่านได้ตั้งมั่นอยู่ใน
นครมะดีนะฮฺแล้ว ถึงแม้วา่ จะมีการลงนามในสัญญาว่าจะช่วยเหลือเกื้อกูล
และถ้อยทีถ้อยอาศัยกันก็ตาม แต่ชาวยิวจะเป็นผู้จุดไฟสงครามเสมอ

“ทุกครั้งที่พวกเขาจุดไฟแห่งสงครามอัลลอฮฺก็จะดับมัน”
(อัลมาอิดะฮฺ : 64)
14. จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการอพยพสู่นคร
มะดีนะฮฺ ปรากฏชัดว่ายามใดที่ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม หยุดพัก ณ สถานที่ใด ๆ สิ่งที่ท่านจะกระทำก่อนอื่นคือการสร้าง
มัสยิดเพื่อให้ศรัทธาชนได้รวมตัวกัน ขณะที่ท่านหยุดพักอยู่ที่กุบาอ์เป็น
เวลา 4 วัน ท่านได้สร้างมัสยิดขึ้นมาหลังหนึ่ง และสร้างขึ้นอีกหลังหนึ่ง
เมื่อได้เวลาละหมาดวันศุกร์ ที่เส้นทางระหว่างกุบาอ์ไปยังนครมะดีนะฮฺ  
ตรงที่ลุ่มน้ำทะเลทราย “รอนูนาอ์” ของตระกูลซาลิม บินเอาฟ์ เมื่อ
ท่านถึงไปยังนครมะดีนะฮฺภารกิจแรกของท่านก็คือการสร้างมัสยิดอีก
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เช่นกัน สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของมัสยิดในอิสลาม เนื่องจาก
ศาสนพิธีในอิสลามล้วนแล้วแต่เป็นการขัดเกลาจิตใจ บ่มเพาะจรรยา
มารยาท ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมให้เกิดความสามัคคี มีเป้า
หมายเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทำดีและความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ  
มัสยิดจึงมีหน้าทีท่ ง้ั ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ อันเป็นหน้าทีท่ ย่ี ง่ิ ใหญ่
ในวิถีชีวิตของมุสลิม เพราะมัสยิดทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  
ขัดเกลาจิตใจทำให้สติปัญญาและจิตใจตื่นตัว   ทำการแก้ปัญหาต่าง ๆ
ของมุสลิม และเป็นสถานที่แสดงแสนยานุภาพและความเข้มแข็งของ
มุสลิมให้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไป
ประวัติศาสตร์ของมัสยิดในอิสลามยืนยันชัดว่ากองทัพที่ออกไป
ตามแว่นแคว้นต่าง ๆ เพื่อชี้นำผู้คนสู่อิสลามนั้นล้วนเริ่มลงมือเดินทัพ
จากมัสยิด รัศมีแห่งคุณธรรมเกิดขึ้นจากมัสยิดเพื่อยังประโยชน์แก่มุสลิม
และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิม อารยธรรมอิสลามเริ่มต้นขึ้นและวิวัฒนาการจาก
มัสยิดทั้งสิ้น วีรบุรุษในอิสลาม เฉกเช่น ท่านอบูบักร์ อุมัร อุษมาน
อะลีย์ คอลิด สะอฺด์ อบูอุบัยดะฮฺ และท่านอื่น ๆ ล้วนเป็นผลผลิตของ
โรงเรียนของนบีมุฮัมมัดที่ตั้งอยู่ในมัสยิดนะบะวีย์ทั้งสิ้น
เอกลักษณ์อีกประการหนึ่งของมัสยิดในอิสลามก็คือ ทุกสัปดาห์
จะมีการประกาศสัจธรรมโดยเคาะฏีบประจำมัสยิด เกิดกระบวนการ
ยับยั้งความชั่ว ส่งเสริมความดี เรียกร้องสู่ความดี ปลุกให้ตื่นจากความ
ลุ่มหลง เรียกร้องสู่ความสามัคคี ต่อต้านการข่มขู่คุกคามของทรราช  
เมื ่ อ ก่ อ นในวั ย เด็ ก เราเคยพบเห็ นการใช้ ม ั ส ยิ ด เป็ นฐานที ่ ม ั ่ น สำหรั บ
ขบวนการชาตินิยมในการต่อต้านนักล่าอาณานิคมชาวฝรั่งเศส ผู้นำใน
การต่อสู้ใช้มัสยิดเป็นฐานทัพเพื่อต่อสู้กับการล่าอาณานิคมและกลุ่มยิว
ไซออนิสต์ ส่วนในปัจจุบันที่มัสยิดไม่ได้ลุกขึ้นมาทำหน้าที่หลัก ๆ เป็น
เพราะความบกพร่ อ งของเคาะฏี บ ที ่ ด ำรงตำแหน่ ง ตามหน้ า ที ่ ในการ
ประกอบอาชีพหรือเคาะฏีบที่ไม่ประสีประสา วันใดที่นักเผยแผ่ศาสนาผู้
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กล้าหาญ นักวิชาการผู้รู้ศาสนา ผู้บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺและศาสนทูต
ผู้มีความกล้าหาญในการตักเตือนผู้นำมุสลิมและประชาชนทั่วไป ได้
กลับมากล่าวคุตบะฮฺบนมิมบัร (แท่นยืนสำหรับเทศนาธรรม) อีกคำรบ
หนึ่ง มัสยิดในสังคมมุสลิมก็จะหวนคืนสู่สถานภาพเดิมในการชี้นำสังคม
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้คน การสร้างวีรบุรุษ การแก้ไขความ
ผิดพลาด การต่อต้านความชั่วและการสร้างสังคมบนพื้นฐานแห่งความ
ยำเกรง และความพอใจของอัลลอฮฺ
เราหวังเช่นนั้น - อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺประสงค์) - เมื่อใด
ก็ตามที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อศาสนาของอัลลอฮฺ ผู้มี
จรรยามารยาทตามแบบฉบับของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ได้ขึ้นแท่นมิมบัร ในมัสยิดต่าง ๆ อย่างสมบทบาท
15. การที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ให้ชาว
มุฮาญิรีนและชาวอันศอร์จับคู่เป็นพี่น้องบุญธรรม เป็นปรากฏการณ์อัน
ยิ่งใหญ่ที่บ่งบอกถึงความเสมอภาคในสังคมอิสลามนั้นเป็นไปเพื่อมวล
มนุษยชาติและเป็นจรรยาบรรณเชิงสร้างสรรค์ เนื่องจากชาวมุฮาญิรีนได้
ละทิง้ ทรัพย์สนิ และบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพือ่ อัลลอฮฺ เมือ่ มาตัง้ รกราก
อยู่ที่นครมะดีนะฮฺจึงไม่มีทรัพย์สินใด ๆ หลงเหลืออยู่อีก ส่วนชาวอันศอร์
ซึ่งเป็นผู้ร่ำรวย มีเรือกสวนและทรัพย์สินต่าง ๆ มากมาย จึงมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบต่อพี่น้องผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้อาศัยอยู่ในบ้านเรือนของตน
หากอาศัยได้ และยังแบ่งสรรทรัพย์สนิ ทีเ่ กินความจำเป็นให้ครึง่ หนึง่ แล้ว
ยังจะมีความเสมอภาคในสังคมอื่นใดในโลกนี้จะทัดเทียมได้อีก
พวกที่ปฏิเสธว่าในหลักการดั้งเดิมของอิสลามไม่มีการบัญญัติ
ถึงเรื่องความเสมอภาคในสังคม อาจเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ให้ผู้คนได้รู้เห็น
รัศมีแห่งอิสลาม ไม่อยากให้ผู้คนชื่นชมยินดีต่ออิสลาม หรืออาจเป็นกลุ่ม
หัวอนุรกั ษ์นยิ มทีเ่ กลียดกลัวศัพท์ใหม่ ๆ ถึงแม้วา่ ผูค้ นจะชืน่ ชอบ ถึงแม้วา่
ในหลักการอิสลามจะปรากฏเบาะแสที่มาที่เกี่ยวข้องกับศัพท์ใหม่ ๆ นั้น  
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หาไม่แล้วคงไม่มีการปฏิเสธว่าในอิสลามไม่มีคำว่าความเสมอภาคใน
สังคม ทั้ง ๆ ที่ในประวัติศาสตร์อิสลามมีความเป็นพี่น้องชนิดพิเศษที่
ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นผู้จัดให้มีขึ้นด้วยตัว
ท่านเองและนำไปปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของท่านเอง ซึ่งต่อมา
ความเป็นพี่น้องบุญธรรมนี้ได้กลายเป็นรากฐานแรกของสังคมที่ท่าน
สร้ า งขึ ้ น และเป็ น พื ้ น ฐานแรกของรั ฐ อิ ส ลามที ่ ท ่ า นสถาปนาขึ ้ น
(อัลลอฮฺพิสุทธิ์แท้) สิ่งดังกล่าวเป็นการใส่ร้ายป้ายสีต่ออิสลามอย่างน่า
รังเกียจยิ่งนัก
16. ในสนธิสัญญาที่ท่านศาสนทูต(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
ให้ชาวมุฮาญิรีนและอันศอร์ เป็นพี่น้องบุญธรรม และให้มุสลิมและชน
ต่างศาสนิกช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นหลักฐานที่ไม่อาจโต้แย้งได้เลยว่า
ในอิสลามมีหลักการว่าด้วยความเสมอภาคในสังคม และพื้นฐานความ
สัมพันธ์ระหว่างมุสลิมและผู้นับถือศาสนาอื่นคือมิตรภาพ ตราบใดที่พวก
เขาต้องการมิตรภาพนั้น และมีหลักการว่าด้วยสัจธรรม ความยุติธรรม
การช่วยเหลือเกื้อกูล การทำดี ความยำเกรงและสิ่งอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อมนุษยชาติ การกำจัดความชั่วร้ายให้หมดไปจากสังคม เป็นคติพจน์ที่
รัฐอิสลามจะต้องประกาศเผยแพร่ รัฐอิสลามไม่ว่าจะเกิดขึ้นในภูมิภาค
ใดในโลกหรือในยุคใดจะต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานที่เที่ยงธรรมเหล่า
นี้ แม้แต่ในโลกยุคปัจจุบันหลักการพื้นฐานเหล่านี้ก็ยังคงเป็นหลักการที่
สูงส่งและเป็นธรรมอย่างทีส่ ดุ เป็นหลักการอันสูงส่งทีน่ านาอารยประเทศ
นำไปใช้กับประชาชนในรัฐของตน ดังนั้นความพยายามเพื่อสถาปนารัฐ
ขึ้นในดินแดนมุสลิมในยุคสมัยของเรา จะต้องตั้งอยู่บนหลักการอิสลาม  
การกระทำดังกล่าวนอกจากจะทำให้มุสลิมสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็ง
ที่สุด สมบูรณ์ที่สุด สงบสุขที่สุดและสูงส่งที่สุดได้แล้ว ยังเป็นความ
พยายามที ่ ส อดรั บ กั บ วิ ว ั ฒ นาการของแนวคิ ด ทฤษฎี ท างรั ฐ ศาสตร์
สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามอีกด้วย  
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แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การสถาปนารัฐจะต้องตั้งอยู่บนหลัก
การอิสลาม การละทิ้งหลักการอิสลามจะทำให้รัฐของเราล่มสลาย ใน
เมื่ออิสลามไม่ได้ข่มเหงรังแกศาสนิกอื่นในรัฐอิสลาม  ให้เสรีภาพในการ
นับถือศาสนา ไม่ละเมิดสิทธิของศาสนิกอื่น ดังนั้นจะกลัวอะไรอีกกับ
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในรัฐอิสลาม เพราะกฏหมายอิสลามเป็น
ความยุติธรรมสูงสุด เป็นความจริง เป็นภราดรภาพ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันอย่างสมบูรณ์แบบบนพื้นฐานของภราดรภาพ ความรักใคร่
กลมเกลียวกัน เราไม่มีวันหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมได้นอกจากจะ
ต้องเป็นไปด้วยการเรียกร้องสู่อิสลาม วีรบุรุษทั้งหลาย ขอจงดำเนินไป
บนเส้นทางนี้ต่อไปเถิด 

 	
“และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำเกรง
แล้วไซร้ แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้วซึง่ ความสิรมิ งคลต่างๆ
จากฟากฟ้าและแผ่นดิน”                           (อัลอะอฺรอฟ : 96)

“และแท้ จ ริ ง นี้ คื อ ทางของฉั น อั น เที่ ย งตรงพวกท่ า นจง
ปฏิบัติตามมันเถิด และอย่าปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะมันจะ
ทำให้พวกท่านแยกออกไปจากทางของพระองค์”
(อัลอันอาม : 153)
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“และผู้ใดยำเกรงอัลลอฮฺ พระองค์ก็จะให้ทางออกแก่เขา
(2) และจะประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาโดยที่เขามิได้คาดคิด และผู้
ใดมอบหมายแด่อลั ลอฮฺ พระองค์กจ็ ะเป็นผูพ
้ อเพียงแก่เขา แท้จริง
อัลลอฮฺเป็นผู้สำเร็จในกิจการของพระองค์ โดยแน่นอนอัลลอฮฺ
กำหนดแล้วสำหรับทุกสิ่ง (3)”                  (อัฏเฏาะล้าก : 2 - 3)

“และผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทำให้กิจการของ
เขาสะดวกง่ายดายแก่เขา”                          (อัฏเฏาะล้าก : 4)

“และผูใ้ ดยำเกรงอัลลอฮฺ พระองค์จะลบล้างความชัว่ ทัง้ หลาย
ของเขาออกไปจากเขาและจะเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขา”  
(อัฏเฏาะล้าก : 5)
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บทที่ 5
ว่าด้วยสงครามต่าง ๆ ในชีวิตของท่านศาสนทูต
ก. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
หลังจากนั้นเพียงไม่นาน ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
ยังไม่ทันได้ตั้งตัว ณ นครมะดีนะฮฺ การสัประยุทธ์กับชาวกุร็อยช์และ
อาหรับพันธมิตรก็เริม่ ต้นขึน้ นักประวัตศิ าสตร์อสิ ลามได้ใช้คำว่า“สงคราม”
กับการสู้รบระหว่างมุสลิมกับฝ่ายผู้ตั้งภาคีที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) เข้าร่วมรบด้วย และใช้คำว่า “สะรียะฮฺ” กับการปะทะกัน
ระหว่างทั้งสองฝ่าย ที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่ได้เข้า
ร่วมรบด้วย ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทำสงครามถึง
26 ครั้ง และสะรียะฮฺมีจำนวน 38 ครั้ง ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึงเพียง
สงครามที่ได้รับการกล่าวถึงกันมาก ได้แก่
1. สงครามใหญ่ อัล-บัดร์
สงครามครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่ 17 เราะมะฎอน ปีที่ 2 แห่ง
ฮิจญ์เราะฮฺศักราช สงครามเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ส่งเศาะฮาบะฮฺไปขัดขวางกองคาราวาน
สินค้าของชาวกุรยั ช์ ทีเ่ ดินทางกลับมาจากแคว้นชามมุง่ หน้าสูน่ ครมักกะฮฺ
ท่านไม่ประสงค์จะให้เกิดสงครามแต่เมื่อกองคาราวานสินค้าที่ นำโดย
อบูซฟุ ยาน สามารถหลบหนีไปได้ภายหลังจากทีไ่ ด้ขอกำลังความช่วยเหลือ
จากชาวกุรัยช์ ชาวกุรัยช์จึงได้ยกกองกำลังมาประมาณ 1,000 คน
ประกอบด้วยนักรบเสื้อเกราะ จำนวน 600 คน เป็นทหารม้าเสื้อเกราะ
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100 คน ที่เหลือเป็นนักรบเสื้อเกราะเดินเท้า มีอูฐ จำนวน 700 ตัว และ
ได้นำทาสหญิงมาร่วมตีกลองร้องรำและเยาะเย้ยชาวมุสลิม
ส่วนกองกำลังมุสลิมมีจำนวนเพียง 313 หรือ 314 คนเท่านั้น
ส่วนใหญ่เป็นชาวอันศอร์ มีอูฐจำนวน 70 ตัว ม้า 2 หรือ 3 ตัวเท่านั้น  
พวกเขาหลาย ๆ คนผลัดกันขี่อูฐหมุนเวีย นกั น ไป ก่ อ นที ่ ท ่ า นนบี  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จะเริ่มทำสงคราม ท่านต้องการถามความ
คิดเห็นของเศาะฮาบะฮฺเกี่ยวกับการทำสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความเห็นจากชาวอันศอร์ ชาวมุฮาญิรีนเห็นด้วยกับการทำสงครามทุก
ประการ ซึง่ เมือ่ ชาวอันศอร์ทราบว่าท่านนบีตอ้ งการความเห็นจากพวกเขา
สะอฺด์ บินมุอ๊าซ ซึ่งเป็นผู้นำชาวอันศอร์จึงกล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูต
เราได้ศรัทธาและเชื่อฟังต่อท่าน เราปฏิญาณแล้วว่าสิ่งที่ท่านนำ
มาคือสัจธรรม เราได้สัญญากับท่านแล้วว่าเราจะเชื่อฟังท่าน โอ้
ท่านศาสนทูต จงดำเนินการไปตามประสงค์เถิด เราจะอยู่เคียง
ข้างท่านเสมอ ขอสาบานด้วยองค์ผู้ทรงแต่งตั้งท่านด้วยสัจธรรม
หากท่านนำทัพลุยลงไปในทะเลนี้ เราก็จะร่วมลงไปลุยด้วย จะไม่มี
ใครสักคนในหมู่พวกเราที่รั้งรอเด็ดขาด เราไม่หวั่นกับการที่ต้อง
พบเจอกับศัตรูของเราในวันหน้า พวกเราเป็นผู้อดทนยามออกศึก
เป็นคนจริงยามรบ อัลลอฮฺจะให้ท่านเห็นการกระทำของพวกเรา
ในสิ่งที่ท่านมีแต่จะพึงพอใจ จงนำเราไปด้วยพรแห่งอัลลอฮฺเถิด”
เมื่อได้ยินเช่นนั้นท่านศาสนทูต จึงมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่าน
กล่าวว่า “จงลุยไปด้วยพรแห่งอัลลอฮฺเถิด ขอจงสบายใจได้เลย
อัลลอฮฺได้สัญญาต่อฉันว่า จะให้ได้รับประการใดประการหนึ่งใน
นั้น อาจจะเป็นกองคาราวานสินค้า หรืออาจจะเป็นกองทัพของ
ชาวมักกะฮฺ” ต่อมาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้
เดินทางไปจนกระทั่งถึงบ่อน้ำแรกถึงในทุ่งบัดร์ ท่านจึงจะตั้งฐานทัพที่นั่น   
หุบ๊าบ บินมุนซิร จึงกล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูตนี่เป็นที่ตั้งที่อัลลอฮฺ
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บัญชาท่านทีไ่ ม่สามารถขยับเขยือ้ นไปข้างหน้าหรือถอยมาด้านหลัง
ได้อีก หรือเป็นความเห็น เป็นยุทธวิธี เป็นกลศึก” ท่านศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ตอบว่า “มันเป็นเพียงความเห็น เป็น
ยุทธวิธี และเป็นกลศึก” หุบ๊าบ บินมุนซิร จึงเสนอให้ท่านย้ายไปตั้ง
ฐานทัพในที่ที่เหมาะสมกว่าและทำให้มุสลิมสามารถป้องกันมิให้ฝ่ายผู้
ตัง้ ภาคีได้ดม่ื น้ำ17 ท่านศาสนทูตจึงย้ายฐานทัพไปยังไปยังสถานทีท่ ห่ี บุ าบ
บินมุนซิร เสนอแนะ และตั้งฐานทัพ ณ ที่นั่น ต่อมาสะอ์ด บินมุอ๊าซ ได้
เสนอให้ทำซุ้มสำหรับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่อยู่
แนวหลังของกองทัพมุสลิม หากว่าอัลลอฮฺให้มุสลิมชนะ ท่านก็จะสม
ประสงค์ หากการณ์ไม่เป็นไปตามนั้นก็สามารถขี่อูฐหนีกลับไปยังนคร
มะดีนะฮฺได้ สะอ์ด บินมุอ๊าซ กล่าวต่อไปว่า “ผู้ที่ไม่ได้ออกรบพร้อม
กับเราที่อยู่ที่นั่น มีความรักต่อท่านไม่น้อยไปกว่าเราเลย หากพวก
เขารูว้ า่ จะมีการทำสงครามเกิดขึน้ ย่อมไม่รงั้ รออยูท่ นี่ นั่ แน่”18 ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงขอพรให้เขาและยอมให้ทำซุม้
เมื่อได้เวลาที่กองทัพทั้งสองได้เข้าปะทะกัน ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้จัดแถวทหารมุสลิมด้วยตนเอง ท่านให้ขวัญกำลังใจ
และส่งเสริมให้พวกเขาสละชีพเพื่ออัลลอฮฺ19 ท่านกล่าวว่า “ขอสาบาน
ต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในหัตถ์ของพระองค์ ไม่มีชายคนใดที่ทำ
สงครามในวันนี้และถูกสังหาร โดยที่เขาต่อสู้ด้วยความอดทนและ
มุ่งหวังผลบุญ และยืนหยัดต่อสู้โดยไม่ถอย นอกจากอัลลอฮฺจะให้
เขาเข้าสวรรค์”   แล้วท่านกับอบูบักร์ก็กลับมายังซุ้ม โดยมีสะอ์ด บิน
มุอ๊าซ ยืนถือดาบคอยปกป้องท่านศาสนทูตทำการขอพรจากอัลลอฮฺ
17
หมายถึง บ่อน้ำอื่นที่อยู่ใกล้กับกองทัพศัตรูมากที่สุด โดยที่กองทัพมุสลิมสามารถตักน้ำเก็บไว้ในภาชนะและถมบ่อลูกนั้น  
เพื่อป้องกันมิให้ศัตรูได้ดื่มน้ำนั้นได้  (ผู้แปล)   
18
สะอฺด์  หมายถึง  ที่ต้องรักษาชีวิตท่านนบี เพราะว่าที่พวกเขาต้องทำสงครามที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตท่านนบี เป็นเพราะผู้ที่อยู
่ในนครมะดีนะฮฺไม่คิดว่าพวกเขาจะออกมาทำสงคราม  หากรู้เช่นนั้นพวกเขาย่อมไม่รั้งรออยู่ในนครมะดีนะฮฺ  ปล่อยให้คนเหล่านี้
ต้องออกมาด้วยกำลังเพียงน้อยนิดเป็นแน่ ดังนั้น จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตท่านนบี  ไม่ใช่เพราะความขี้ขลาด  (ผู้แปล)
19
หมายถึง  ชะฮีด
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ส่วนหนึง่ ของดุอาอฺได้แก่ “โอ้อลั ลอฮฺ ข้าขอคำมัน่ สัญญาของพระองค์
หากว่าคนกลุม่ นีว้ บิ ตั แิ ล้วพระองค์จะไม่ถกู กราบไหว้อกี ” ท่านได้กม้
สุญูดอย่างยาวนาน จนกระทั่งอบูบักร์ กล่าวว่า “พอเถิดท่าน อัลลอฮฺ
จะทำตามสัญญาที่ให้ไว้แก่ท่านอย่างแน่นอน”
เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ปรากฏว่ามุสลิมเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ  
ฝ่ายผูต้ ง้ั ภาคีเสียชีวติ จำนวนประมาณ 70 คน ผูท้ เ่ี สียชีวติ ได้แก่อบูญะฮฺล์
และผู้นำชาวกุรัยช์บางคน และถูกจับเป็นเชลยจำนวนประมาณ 70 คน
ท่านศาสนทูตบัญชาให้ฝังศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดและกลับเข้านครมะดีนะฮฺ
ท่านได้สอบถามความคิดเห็นของเศาะฮาบะฮฺเกี่ยวกับการจัดการเชลย
อุมรั เสนอให้สงั หารเสียทัง้ หมด อบูบกั ร์เสนอให้มกี ารไถ่ตวั ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของอบูบักร์และให้
ฝ่ายผู้ตั้งภาคีไถ่ตัวเชลยศึก
โองการอัล-กุรอานเกี่ยวกับสงครามบัดร์ได้ถูกประทานลงมา
หลายโองการด้วยกัน  อัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในสูเราะฮฺอาลอิมรอน ว่า
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“และแน่นอน อัลลอฮฺได้ช่วยเหลือพวกท่านที่บะดัรมาแล้ว
ทั้ง ๆ ที่พวกท่านเป็นพวกด้อยกว่า ดังนั้นพวกท่านพึงยำเกรง
อัลลอฮฺเถิด หวังว่าพวกท่านจักขอบคุณ (123) จงรำลึกถึงขณะที่
ท่าน(มุฮัมมัด) กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า ไม่เพียงพอแก่พวกท่าน
เลยหรือ การที่พระเจ้าของพวกท่านจะหนุนกำลังแก่พวกท่านด้วย
มลาอิกะฮฺจำนวนสามพันโดยถูกส่งลงมา (124) เพียงพอแน่นอน
หากพวกท่านอดทนและยำเกรง และพวกเขาจะมายังพวกท่าน
ทันทีทันใดขณะนี้แล้วพระเจ้าของพวกท่านก็จะหนุนกำลังแก่พวก
ท่านอีก ด้วยจำนวนมลาอิกะฮฺห้าพัน โดยมีเครื่องหมาย (125)
และอัลลอฮฺมิได้ให้กำลังหนุนนั้นมีขึ้น นอกจากเพื่อเป็นข่าวดีแก่
พวกท่าน และเพื่อที่หัวใจของพวกท่านจะได้สงบด้วยกำลังหนุน
นั้นและความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นไม่มี(จากที่อื่นใด) นอกจากที่
อัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น (126) เพื่อ
พระองค์จะบั่นทอนส่วนหนึ่ง ออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือ
ให้พวกเขาได้รบั ความอัปยศ แล้วพวกเขาก็จะถอยกลับไปในฐานะ
ผู้ผิดหวัง (127)                             (อาลิอิมรอน  : 123 - 127)
และมีโองการลงมาตำหนิท่านศาสนทูต  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม)  ที่ยอมรับการไถ่ตัวเชลยศึกว่า
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“ไม่บังควรแก่ท่านนบีคนใดที่จะมีเชลยศึกไว้ จนกว่าจะ
ได้ประหัตประหารในแผ่นดิน พวกท่านต้องการสีสันแห่งโลกนี้
แต่อลั ลอฮฺทรงต้องการวันสุดท้าย และอัลลอฮฺเป็นผูท้ รงเดชานุภาพ
ผู้ทรงปรีชาญาณ (67) หากว่าไม่มีลิขิตจากอัลลอฮฺล่วงหน้ามา
ก่อนแล้ว แน่นอนโทษอันมหันต์ก็ประสบแก่พวกท่านแล้ว เนื่อง
ในสิ่งที่พวกท่านดำเนินการไป (68)”          (อัล-อันฟาล : 67 - 68)
2. สงครามอุฮุด
สงครามอุฮุดเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 เดือนเชาวาล ปีที่ 3 แห่ง
ฮิจเราะฮฺศักราช เนื่องจากชาวกุรัยช์ต้องการแก้แค้นที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ใน
สงครามบัดร พวกเขาได้ตระเตรียมกองกำลังเพื่อทำสงครามกับท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่นครมะดีนะฮฺ โดยมีกองกำลัง
ถึง 3,000 คน ไม่นับรวมนักรบชาวหุบัยช์ (พันธมิตรของกุรัยช์) ที่มีพล
เสื้อเกราะเดินเท้า 700 คน และทหารม้า 200 คน มีผู้หญิง 17 คน ซึ่งมี
ฮินดฺ บินติ อะตะบะฮฺ ภรรยาอบูซุฟยาน ที่บิดาของนางถูกฆ่าใน
สงครามบัดรฺรวมอยู่ด้วย พวกเขายกทัพมาถึงลุ่มน้ำทะเลทรายใกล้กับ
ภูเขาอุฮุด (ภูเขาลูกหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนครมะดีนะฮฺประมาณ
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2 ไมล์)

ในการนี้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และ
เศาะฮาบะฮฺจำนวนหนึ่งเห็นว่าควรตั้งรับอยู่ในนครมะดีนะฮฺ โดยไม่ออก
ไปสู้รบกับศัตรู หากพวกกุรัยช์บุกเข้ามาโจมตีก็ทำการรุกไล่พวกเขา
ออกไป แต่คนหนุ่มชาวมุฮาญิรีน อันศอร์และมุสลิมอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพวกที่ยังไม่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมสงครามบัดร์ พวกเขามีความ
กระเหี้ยนกระหือรือที่จะออกไปสู้รบกับชาวกุรัยช์ถึงฐานทัพของพวกเขา
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงรับเอาความเห็นของ
กลุ่มคนเหล่านี้ และเข้าไปในบ้านแล้วใส่เสื้อเกราะพร้อมทั้งฉวยโล่ขึ้น
หลังและออกมาพบชาวมุสลิมในสภาพที่สะพายดาบเรียบร้อยแล้ว กลุ่ม
ผู้ที่เสนอแนะให้ท่านออกรบจึงเสียใจที่พวกเขาเป็นเหตุให้ท่านต้องทำใน
สิ่งที่ท่านไม่เห็นด้วย พวกเขาจึงกล่าวกับท่านว่า “เราจะไม่ขัดคำสั่ง
ท่าน จงทำตามที่ท่านประสงค์เถิด หรือจะรอพวกเขาอยู่ที่นี่ก็ได้”
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวแก่พวกเขาว่า
“สำหรับท่านนบีเมื่อได้ใส่เสื้อเกราะแล้วก็ย่อมไม่สมควรถอดออก
จนกว่าอัลลอฮฺจะตัดสินระหว่างเขากับศัตรูของเขา” แล้วท่านจึงออก
เดินทางไปพร้อมกับกองทัพมุสลิมจำนวนประมาณ 1,000 คน มีทหาร
เสื้อเกราะจำนวน 100 คน และทหารม้า 2 คน
เมื่อมุสลิมรวมพลพร้อมจะออกรบ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เห็นชาวยิวกลุ่มหนึ่งต้องการออกรบภายใต้การบังคับ
บัญชาของอับดุลลอฮฺ บินอุบัยย์ บินสาลูล หัวหน้ากลุ่มชาวมุนาฟีกีน20
ท่านจึงกล่าวว่า “พวกเขารับอิสลามแล้วหรือ?” พวกเขาตอบว่า “ยัง
เลยครับท่านศาสนทูต” ท่านจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั้น ให้พวกเขา
กลับไปเถิด เราจะไม่ขอให้ฝ่ายผู้ตั้งภาคีช่วยเราทำสงครามกับฝ่าย
ผู้ตั้งภาคี” และในระหว่างเดินทาง อับดุลลอฮฺ บินอุบัย บินสะลูลและ
20

หมายถึงกลุ่มผู้ที่แสดงออกว่าเป็นมุสลิม แต่ปฏิเสธอยู่ในใจ (ผู้แปล)
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ชาวมุนาฟีกีน จำนวนประมาณ 300 คน ก็ขอถอนตัวจากกองทัพ
มุสลิม ชาวมุสลิมคงเหลือกองกำลังเพียง 700 คน ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เดินทัพต่อไปจนถึงบริเวณภูเขาอุฮุด
ท่านจึงจัดทัพโดยให้หันหลังไปทางภูเขาอุฮูดและหันหน้าเข้าหาฝ่ายผู้ตั้ง
ภาคี ท่านได้แบ่งกองกำลังออกเป็นกอง ๆ ทุกกองมีหัวหน้ากอง ท่านได้
เลือกพลธนูจำนวน 50 คน นำโดยอับดุลลอฮฺ บินญุบัยร์ ชาวอันศอร์
เพื่อคอยระวังหลังของกองทัพมุสลิมไม่ให้ฝ่ายผู้ตั้งภาคีเข้าโจมตีได้  ท่าน
กล่าวแก่พวกเขาว่า “จงระวังหลังของเรา มิให้พวกเขาโจมตีทาง
ด้านหลังของเราได้ จงยิงธนูใส่พวกเขา ทหารม้าไม่สามารถสู้กับ
ธนูได้ เราจะชนะตราบใดทีพ
่ วกท่านตัง้ มัน่ อยูใ่ นทีม่ นั่ ของพวกท่าน
โอ้อัลลอฮฺ ข้าขอให้พระองค์ช่วยเหลือเราให้มีชัยชนะต่อพวกเขา”
และในอีกสายรายงานหนึ่งท่านกล่าวว่า “แม้พวกท่านเห็นฝูงนกลงจิก
พวกเรา ก็จงอย่าทิ้งที่มั่นของพวกท่านจนกว่าฉันจะบอกพวกท่าน
ก่อน และหากพวกท่านเห็นเราเอาชนะพวกนั้นได้แล้ว แม้ว่าพวก
เขาตายไปแล้วก็จงอย่าทิ้งที่มั่นของพวกท่าน จนกว่าฉันจะบอก
พวกท่านก่อน”
เมื่อสงครามเริ่มขึ้น อัลลอฮฺได้ช่วยเหลือชาวมุสลิมให้สามารถ
เอาชนะศัตรูได้ ศัตรูถูกฆ่าตายจำนวนหนึ่ง ที่เหลือก็ถอยหนี ทหาร
มุสลิมก็บุกเข้าไปเก็บเอาทรัพย์ในกองทัพของฝ่ายผู้ตั้งภาคี เมื่อพลธนูที่
อยูแ่ นวหลังเห็นเช่นนัน้ ก็กล่าวว่า “เราจะมัวทำอะไรอยูอ่ กี ในเมือ่ อัลลอฮฺ
ได้ช่วยเหลือศาสนทูตของพระองค์แล้ว” พวกเขาจึงละทิ้งที่มั่นเพื่อ
ไปแย่งชิงทรัพย์สินสงคราม อับดุลลอฮฺ บินญุบัยร์ จึงเตือนให้พวกเขาถึง
คำสั่งของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) พวกเขาตอบว่า
สงครามสิ้นสุดแล้ว พวกเขาไม่จำเป็นต้องเฝ้าที่มั่นอีก พวกเขาจึงละทิ้ง
อับดุลลอฮฺและพรรคพวกที่คงเหลืออยู่ประมาณ 10 กว่าคน ที่ไม่ยอม
ละทิ้งฐานที่มั่น เมื่อคอลิด บินวะลีด ซึ่งเป็นหัวหน้าปีกขวาของฝ่ายผู้ตั้ง
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ภาคี เห็นว่าไม่มีพลธนูเฝ้าระวังหลังของกองทัพมุสลิมแล้ว จึงเข้าโจมตี
ทางด้านหลัง กว่าทหารของมุสลิมจะรู้สึกตัวก็ต่อเมื่อดาบของทหารฝ่าย
ผู้ตั้งภาคีได้ฟาดฟันพวกเขาเข้าแล้ว จึงบังเกิดความระส่ำระสาย และมี
ข่าวลือว่าศาสนทูตถูกฆ่าตายแล้ว  ทหารมุสลิมบางส่วนจึงหนีกลับ ไป
ยังนครมะดีนะฮฺ ฝ่ายผู้ตั้งภาคีจึงสามารถเข้าถึงตัวของท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้) ท่านโดนก้อนหินที่ชาวกุรัยช์ขว้างเข้าใส่
และเป็นลมหมดสติไป เป็นเหตุให้เกิดบาดแผลที่ใบหน้าของท่าน เข่าทั้ง
สองข้างมีรอยแผลตื้น ๆ เปลือกปากล่างของท่านบาดเจ็บ หมวกเหล็ก
หุ้มศีรษะของท่าน21 แตกลงไปกระทบกับศรีษะของท่าน ห่วงเหล็ก 2 วง
ของหมวกเหล็กทีห่ มุ้ ศีรษะฝังลึกลงไปบนโหนกแก้มของท่าน ฝ่ายผูต้ ง้ั ภาคี
กรูกันมาเพื่อสังหารท่าน แต่ท่านลุกขึ้นสู้พร้อมกับผู้ศรัทธาจำนวนหนึ่ง
ได้แก่ อบูดญ
ุ านะฮฺ ทีค่ อยกำบังมิให้ทา่ นศาสนทูตถูกธนูของฝ่ายผูต้ ง้ั ภาคี
ธนูดอกหนึ่งจึงปักลงบนหลังของเขา และสะอ์ด บิน อบีวักกอศ ที่ยิงธนู
ไปในวันนั้นประมาณ 1,000 ดอก รวมถึงนะซีบะฮฺ อุมมุอิมาเราะฮฺ  
หญิงชาวอันศอร์ นางทิ้งภารกิจเตรียมเสบียงอาหารแก่ทหารมุสลิมที่
ได้รับบาดเจ็บ แล้วตรงเข้าจับดาบและยิงธนูเพื่อปกป้องท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จนกระทั่งนางได้รับบาดเจ็บที่ลำคอเป็น
แผลลึก นางรบร่วมกับสามีและลูกชายของนาง 2 คน ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า “ขอให้อัลลอฮฺ
ประทานสิริมงคลแก่ครอบครัวของท่าน” นาซีบะฮฺจึงกล่าวว่า “จง
ขอพรต่ออัลลอฮฺให้เราอยู่พร้อมกับท่านในสวรรค์” ท่านจึงกล่าวว่า  
“โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้พวกเขาอยู่พร้อมกับฉันในสวรรค์” นางจึง
กล่าวว่า “ฉันไม่สนใจอีกแล้วว่าในโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับฉันอีก”
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวถึงนางว่า “ไม่ว่าฉัน
จะหันไปทางขวาหรือซ้ายในวันสงครามอุฮุด ฉันเห็นนางสู้รบ
21
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ปกป้องฉัน” ในวันนั้นนางได้รับบาดเจ็บถึง 12 แผล มีทั้งจากการแทง
ด้วยหอกและการฟาดฟันด้วยดาบ 
ในยามวิกฤตินั้นอุบัย บิน เคาะลัฟ พยายามเข้าไปฆ่าท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และสาบานว่าจะไม่หนั หลังกลับ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงเอาหอกจากทหารคน
หนึ่งที่อยู่พร้อมกับท่านแทงไปถูกลำคอของเขาเป็นสาเหตุทำให้เขาตาย
ในที่สุด และเป็นเหยื่อคนเดียวที่ตายด้วยน้ำมือของท่านในสงครามต่างๆ
ทั้งหมดที่ท่านเข้าร่วมรบ
ต่อมาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) สามารถยืน
ขึ้นได้ และโอบไหล่ของฏอลหะฮฺ บิน อับดุลลอฮฺ ไว้ ท่านเห็นฝ่ายผู้ตั้ง
ภาคีบางส่วนขึ้นไปอยู่บนภูเขา ท่านจึงส่งคนไปโต้พวกเขาและกล่าวว่า
“พวกเขาไม่ควรชนะเรา โอ้อัลลอฮฺไม่มีพลังอำนาจใด นอกจาก
ด้วยพระองค์” และแล้วสงครามก็สิ้นสุดลง อบูซุฟยานก็แสดงความ
สะใจพร้อมกับฝ่ายผู้ตั้งภาคีพวกเขากล่าวว่า วันนี้แทนวันบัดร
ส่วนหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามนี้คือ ฮัมซะฮฺ ลุงของท่าน
นบี ซึ่งฮินด์ ภรรยาของอบูซุฟยาน ทำการหั่นศพและควักเอาหัวใจของ
เขาไปกัดกิน นางเคี้ยวแล้วคายออกมาเพราะความขม ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) รู้สึกอดสูใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นสภาพศพของ
ฮัมซะฮฺ ท่านถึงกับกล่าวว่า “หากว่าอัลลอฮฺให้ฉนั เอาชนะชาวกุรยั ช์
ได้ที่ใดที่หนึ่ง ฉันจะหั่นศพของพวกเขา 30 ศพ” แต่ทว่าหลังจากนั้น
อัลลอฮฺได้ห้ามการหั่นศพ สงครามครั้งนี้มุสลิมตายประมาณ 70 คน
ฝ่ายผู้ตั้งภาคีตาย 23 คน
อัลลอฮฺได้ประทานโองการลงมาเกี่ยวกับสงครามนี้ เพื่อเยียวยา
บาดแผลของมุสลิมและย้ำเตือนให้ตระหนักถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ที่
เกิดขึ้นกับพวกเขา พระองค์ได้ตรัสไว้ในสูเราะฮฺอาลอิมรอนว่า
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“และพวกท่านจงอย่าท้อแท้ และจงอย่าเสียใจ ในเมื่อ
พวกท่านนั้นคือผู้ที่สูงส่ง หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา (139) หากมี
บาดแผลหนึ่งบาดแผลใด ประสบแก่พวกท่าน แน่นอนบาดแผล
เยี่ยงเดียวกันย่อมประสบแก่พวกเขาด้วย และวันต่าง ๆ เหล่านั้น
เราได้ให้มันหมุนเวียนกันไประหว่างมนุษย์ (มีทั้งวันของมุสลิมและ
วันของศัตรู) และเพื่ออัลลอฮฺจะได้ทราบถึงผู้ที่ศรัทธา และเพื่อรับ
เอาบรรดาผูเ้ สียชีวติ ในสงครามจากพวกท่าน และอัลลอฮฺนนั้ ไม่รกั
ใคร่ผู้ละเมิด (140) เพื่อที่อัลลอฮฺจะขัดเกลาบรรดาผู้ศรัทธาให้
บริสุทธิ์ และขจัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้หมดไป (141) หรือ
พวกท่านคิดว่า พวกท่านจะได้เข้าสวนสวรรค์ ทั้ง ๆ ที่อัลลอฮฺยัง
มิได้รู้ถึงผู้ที่ต่อสู้และรู้ถึงผู้ที่อดทนในหมู่พวกท่าน (142)”
(อาลิอิมรอน : 139 - 142)
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และทรงตรัสอีกว่า

“และแน่นอน อัลลอฮฺได้ให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่
พวกท่านแล้ว ขณะที่พวกท่านสังหารพวกเขาด้วยการอนุมัติของ
อัลลอฮฺ จนกระทั่งพวกท่านล้มเหลวและขัดแย้งกันในการนั้น และ
ได้ ฝ่ า ฝื น หลั ง จากที่ พ ระองค์ ไ ด้ ใ ห้ พ วกท่ า นเห็ น สิ่ ง ที่ พ วกท่ า น
ชอบใจแล้ว ในหมู่พวกท่านนั้นมีผู้ที่ต้องการโลกนี้ และในหมู่พวก
ท่านนั้นมีผู้ที่ต้องการปรโลก แล้วพระองค์ก็ให้พวกท่านหันเหไป
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จากพวกเขาเสีย เพื่อที่จะทดสอบพวกท่าน และแน่นอนพระองค์
ได้อภัยโทษให้แก่พวกท่านแล้ว และอัลลอฮฺนนั้ เป็นผูท้ รงมีพระคุณ
แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย (152) จงรำลึกถึงขณะที่พวกท่านหนีเอาตัว
รอด และไม่เหลียวมองคนหนึ่งคนใด ทั้ง ๆ ที่ศาสนทูตกำลังเรียก
พวกท่านอยูจ่ ากเบือ้ งหลังของพวกท่าน แล้วพระองค์กไ็ ด้ตอบแทน
พวกท่านซึ่งความเศร้าโศกอย่างหนึ่งพร้อมด้วยความเศร้าโศกอีก
อย่างหนึ่ง เพื่อว่าพวกท่านจะได้ไม่เสียในสิ่งที่หลุดมือพวกท่านไป
และไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่พวกท่าน และอัลลอฮฺนั้นรอบรู้
อย่างละเอียดต่อสิ่งที่พวกท่านกระทำกัน (153)”
(อาลิอิมรอน : 152 - 153)
3. สงครามตระกูลนะฎีร
ตระกูลนะฎีร เป็นชาวยิวกลุ่มหนึ่งที่อยู่ใกล้กับนครมะดีนะฮฺเป็น
พันธมิตรของตระกูลคอซรอจญ์และมีสัญญาพันธมิตรและการช่วยเหลือ
เกือ้ กูลกับมุสลิมดังทีก่ ล่าวมาแล้ว แต่ทว่าด้วยธรรมชาติของความชัว่ ร้าย
และหลอกลวงของยิวทำให้พวกเขาละเมิดสัญญา ครั้งหนึ่งขณะที่ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺกำลังอยู่ในเขต
ของตระกูลนะฎีร ท่านได้พิงกำแพงบ้านของพวกเขา พวกเขาวางแผนฆ่า
ท่ า นโดยการโยนก้ อ นหิ น ใหญ่ จ ากบนหลั ง คาบ้ า น ท่ า นศาสนทู ต   
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทราบถึงแผนการดังกล่าวท่านจึงรีบลุกขึ้น
เหมือนจะไปทำอะไรบางอย่าง ท่านกลับไปยังนครมะดีนะฮฺ เศาะฮาบะฮฺ
ก็ตามท่านไป ต่อมามุฮัมหมัด บิน มุสลิมะฮฺ ก็ได้ส่งสาสน์มายังพวกเขา
ว่า “พวกท่านจงออกจากเมืองของฉัน อย่าได้อยู่ร่วมกันอีกเลย
เพราะท่านตั้งใจกระทำสิ่งที่ท่านตั้งใจกระทำนั้น” และท่านนบีก็ให้
เวลาพวกเขาสำหรับการอพยพออกไป ชาวตระกูลนะฎีรก็ตระเตรียมการ
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อพยพ แต่อับดุลลอฮฺ บิน อุบัย หัวหน้าชาวมุนาฟีกีนแจ้งไปยังพวกเขา
ว่าอย่าอพยพ และสัญญาว่าจะส่งกำลังของเขามาร่วมปกป้อง จำนวน  
2,000 คน ตระกูลนะฎีรจึงเปลี่ยนใจไม่ยอมอพยพและหลบอยู่ในป้อม
ของพวกเขา ตระกูลนะฎีรแจ้งไปยังท่านศาสนทูตว่า เราจะไม่ออกไป
จากถิ่นฐานของเรา ท่านจะทำอะไรก็เชิญ ท่านศาสนทูตก็ยกทัพออกเดิน
ทางไปหาพวกเขา โดยมีท่านอะลีย์  บินอบีตอลิบเป็นผู้ถือธงรบ เมื่อชาว
ยิวเห็นเช่นนั้นก็ทำการยิงด้วยธนูและก้อนหิน ส่วนความช่วยเหลือที่
หัวหน้าชาวมุนาฟีกีนสัญญาไว้ก็ไม่ยังถึงไป ท่านศาสนทูต ทำการล้อม
เอาไว้พวกเขาอดทนอยู่ได้ระยะหนึ่ง จนท่านจำเป็นต้องตัดต้นอินทผาลัม
ของพวกเขา ตอนนั้นเองพวกเขาก็กล่าวว่า “เรายอมออกไปจากเมือง
ของท่านแล้ว” ท่านนบียื่นเงื่อนไขแก่พวกเขาว่าห้ามเอาอาวุธออกไป
ให้นำออกไปได้เฉพาะทรัพย์สินที่บรรทุกอูฐไปได้เท่านั้น ชีวิตและร่างกาย
ของพวกเขาจะได้รับการปกป้อง เมื่อจะออกไปพวกเขานำทุกสิ่งทุกอย่าง
ออกไปเท่าที่ออกไปได้ และทำลายบ้านเรือนของพวกเขาเสีย เพื่อไม่ให้
ชาวมุสลิมได้ใช้ประโยชน์ พวกเขาจึงออกเดินทางไปบางส่วนก็ออกไปอยู่
ที่คัยบัร ที่ตั้งอยู่ห่างจากนครมะดีนะฮฺไปประมาณ 100 ไมล์ บางส่วนไป
อยู่ที่ ญัรซ์ ตอนใต้ของแคว้นชาม มีชาวตระกูลนะฎีรเพียง 2 คนเท่านั้น
ที่เข้ารับอิสลาม
อัลลอฮฺได้ประทานสูเราะฮฺอัลหัชรฺลงมาในสงครามครั้งนี้ ส่วน
หนึ่งได้แก่โองการ
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“พระองค์เป็นผู้ให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์
ออกจากบ้านเรือนของพวกเขา เป็นครั้งแรกของการถูกไล่ออก
เป็นกลุ่มๆ พวกท่านมิได้คาดคิดกันเลยว่าพวกเขาจะออกไป (ใน
สภาพเช่นนั้น) และพวกเขาคิดว่าแท้จริงป้อมของพวกเขานั้นจะ
ป้องกันพวกเขาให้รอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮฺได้ แต่การ
ลงโทษของอัลลอฮฺได้มีมายังพวกเขาโดยมิได้คาดคิดมาก่อนเลย
และพระองค์ทำให้ความหวาดกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขา
โดยพวกเขาได้ทำลายบ้านเรือนของพวกเขาด้วยน้ำมือของพวก
เขาเอง และด้วยน้ำมือของบรรดามุอฺมิน จงยึดถือเป็นบทเรียน
เถิด โอ้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายเอ๋ย (2) และหากมิใช่เพราะอัลลอฮฺ
ได้ทรงกำหนดการเนรเทศแก่พวกเขาแล้ว แน่นอนพระองค์จะ
ลงโทษพวกเขาในโลกนี้ และสำหรับพวกเขาในปรโลกนั้นก็คือการ
ลงโทษด้วยนรก (3)”                                 (อัลหัชร์ : 2 - 3)
4. สงครามพันธมิตร
สงครามนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสงครามคูเมือง เกิดขึ้นในเดือน
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เชาวาล ปีที่ 5 แห่งฮิจญเราะฮฺศักราช สาเหตุเนื่องมาจาก หลังจากที่
ตระกูลนะฎีรถูกขับไล่ก็มีผู้นำของพวกเขาหลายคนได้เดินทางมายังนคร
มักกะฮฺเพือ่ เรียกร้องและยุยงให้ทำสงครามกับท่านศาสนทูต ซึง่ ชาวกุรยั ช์
ก็ตอบรับข้อเรียกร้องนี้ ชาวยิวกลุ่มนี้ก็เดินทางต่อไปยังเมืองกอฎฟาน
ทำให้ตระกูลฟะซาเราะฮฺ มุรรอฮฺและอัชญะฮฺก็ได้ตอบรับเช่นกัน พวกเขา
ทั้งหมดก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่นครมะดีนะฮฺ เมื่อท่านศาสนทูตทราบข่าว
การยกทัพเหล่านั้นก็เรียกประชุมเหล่าเศาะฮาบะฮฺ ซัลมานเสนอให้ขดุ
คูเมืองรอบนครมะดีนะฮฺ ท่านศาสนทูตจึงบัญชาให้ขดุ และท่านร่วมลงมือ
ขุดด้วยตนเอง เมือ่ ชาวกุรยั ช์และพันธมิตรได้เดินทาง มาถึงนครมะดีนะฮฺ
ก็รู้สึกสะพรึงกลัวเมื่อได้เห็นคูนี้ เนื่องจากชาวอาหรับไม่เคยเห็นยุทธวิธี
เช่นนี้มาก่อน พวกเขามีจำนวน 10,000 คน กองทัพมุสลิมมีจำนวน
3,000 คน นอกจากนั้นหุยัย บินอัคต๊อบ ชาวยิวคนหนึ่งที่เข้าร่วมกับชาว
กุรัยช์และพันธมิตรเพื่อทำสงครามกับมุสลิม ได้ออกเดินทางไปหา กะอฺบ์
บินอะซัด ผู้นำตระกูลกุรัยเซาะฮฺ เรียกร้องให้ยกเลิกสัญญากับมุสลิม
ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงคิดที่จะประณีประนอมกับ
ตระกูลกุรัยเซาะฮฺ โดยเสนอให้ส่งมอบผลไม้จำนวนหนึ่ง ในสามของ
ผลไม้ทั้งหมดในนครมะดีนะฮฺเป็นค่าตอบแทน แต่ชาวอันศอร์ปฏิเสธที่จะ
ยอมศิโรราบต่อคนทรยศสัญญาเพื่อศักดิ์ศรีของศาสนา
สงครามได้เริ่มขึ้นเมื่อทหารม้าของฝ่ายผู้ตั้งภาคีพยายามขี่ม้า
ข้ามคูบางด้านที่แคบที่สุด ทหารมุสลิมจึงเข้าไปต่อสู้และสังหารเสีย ต่อ
มานะอีม บิน มัสอูด บินอามีร ได้มาหาท่านศาสนทูต แจ้งว่าเขาได้เข้า
รับอิสลามแล้วแต่กลุ่มชนของตนยังไม่ทราบข่าวนี้ และตนเป็นพันธมิตร
ที่ตระกูลกุรัยเซาะฮฺไว้ใจ เขาจึงกล่าวกับท่านศาสนทูตว่า “จงใช้ฉันให้
ทำสิ่งที่ท่านประสงค์” ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึง
กล่าวว่า “ท่านมีจำนวนคนเดียว จงทำให้พวกเขาไปเสียจากพวก
เราหากท่านทำได้ อันสงครามนั้นเป็นการใช้กลยุทธ์” ซึ่งนะอีมก็ได้
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ดำเนินแผนการอันแยบยลทำให้ชาวกุรยั ช์ พันธมิตรและตระกูลกุรยั เซาะฮฺ
เกิดความหวาดระแวงต่อกัน และอัลลอฮฺยังได้ส่งลมพายุอันรุนแรงมา
พัดถล่มกองทัพพวกเขาในคืนอันเย็นยะเยือกของฤดูหนาว ทำให้เครือ่ งมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ของพวกเขาล้มระเนระนาด กระโจมต่าง ๆ ก็พังพินาศ
กระจัดกระจาย พวกเขาจึงเกิดความหวาดกลัวและรีบออกเดินทางกลับ
ไปในคืนนั้น เมื่อเช้าขึ้นมาปรากฎว่าเมื่อมุสลิมมองไปก็ไม่เห็นใครยังคง
เหลืออยู่แม้แต่คนเดียว ในสงครามครั้งนี้อัลลอฮฺได้ประทานโองการ
ต่อไปนี้

“โอ้บรรดาผูศ้ รัทธา จงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
ที่มีต่อพวกท่านขณะที่กองทัพข้าศึกเข้ามารุกรานพวกท่าน แล้ว
เราได้ส่งลมพายุพัดใส่พวกเขา และกำลังทหารที่พวกท่านมองไม่
เห็น และอัลลอฮฺทรงเห็นสิ่งที่พวกท่านกระทำ (9) เมื่อพวกเขายก
ทัพมายังพวกท่าน ทั้งจากทางข้างบนของพวกท่าน และจากทาง

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

91

ข้างล่างของพวกท่าน และเมื่อนัยน์ตาได้เหลือกลานและหัวใจได้
มาจุกอยูท่ ลี่ ำคอ และพวกท่านนึกคิดกันเองต่าง ๆ นานา เกีย่ วกับ
อัลลอฮฺ (10) ณ ที่นั้นขณะนั้น บรรดาผู้ศรัทธาได้ถูกทดลองและ
พวกเขาถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง (11)”     (อัลอะหฺซาบ : 9 - 11)
ต่อมาเป็นโองการที่กล่าวถึงคุณลักษณะของชาวมุนาฟีกีนที่
ทรยศและถอนตัวออกจากการสงคราม และกล่าวถึงคุณลักษณะของ
ศรัทธาชนว่า
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“และเมื่อบรรดาผู้ศรัทธาได้เห็นพรรคต่าง ๆ เหล่านั้น
พวกเขา (มุอฺมิน) ได้กล่าวว่า นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺและศาสนทูตของ
พระองค์ได้สัญญาไว้แก่เรา และอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์
ตรัสไว้จริงแล้ว และมันมิได้เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกเขา นอกจากการ
ศรัทธาและการนอบน้อม (22) ในหมูผ่ ศู้ รัทธามีบรุ ษุ ผูม้ สี จั จะต่อสิง่
ทีพ
่ วกเขาได้สญ
ั ญาต่ออัลลอฮฺเอาไว้ ดังนัน้ ในหมูพ
่ วกเขามีผปู้ ฏิบตั ิ
ตามสัญญาของเขา และในหมูพ
่ วกเขามีผทู้ ยี่ งั คอย (การตายชะฮีด)
และพวกเขามิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด (23) เพื่ออัลลอฮฺจะได้
ตอบแทนบรรดาผูม้ สี จั จะในสัจจะของพวกเขา และจะ ทรงลงโทษ
พวกมุนาฟิกนี หากพระองค์ประสงค์ หรือจะอภัยโทษให้แก่พวกเขา
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้อภัย ผู้เมตตาเสมอ (24) และอัลลอฮฺให้
พวกปฏิเสธศรัทธาถอยทัพกลับด้วยความเคียดแค้นของพวกเขา
โดยที่พวกเขามิได้ประสบความดีแต่อย่างใด และอัลลอฮฺนั้น (เป็น
ที่พึ่งที่)พอเพียงแล้วสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในการสู้รบและอัลลอฮฺ
เป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงอำนาจอย่างเหลือหลาย (25)”
                (อัลอะหฺซาบ : 22 - 25)
5. สงครามตระกูลกุรัยเซาะฮฺ
สงครามตระกูลกุรัยเซาะฮฺ เกิดขึ้นในปีที่ 5 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช
ภายหลั ง จากเสร็ จ สิ้นภารกิจจากสงครามพันธมิ ต ร ท่ า นศาสนทู ต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เห็นธาตุแท้ของชาวยิวตระกูลกุรยั เซาะฮฺ
ที่ชั่วช้า หลอกลวงปลิ้นปล้อนและลอบกัด ที่ได้เข้าร่วมกับกองกำลังของ
ชาวกุรัยช์และพันธมิตร ภายหลังจากที่พวกเขาได้ประกาศยกเลิก
สัญญาที่มีต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในช่วงวิกฤต
ที่สุดระหว่างสงครามพันธมิตร ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้อาศัยอยู่ในนครมะดีนะฮฺ
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ร่วมกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แต่พวกเขากลับเป็น
หอกข้างแคร่ที่เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อมุสลิมหากว่าสงครามมิได้
จบลงอย่างที่เป็น ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงเห็น
ว่าควรสั่งสอนชาวยิวผู้ทรยศหลอกลวงกลุ่มนี้ และชำระนครมะดีนะฮฺให้
พ้นจากมลทินของพวกเขา เพื่อมิให้มีโอกาสกระทำการดังกล่าวได้อีกใน
กาลข้างหน้า ที่พวกเขาอาจบิดพลิ้วสัญญาและทำลายล้างมุสลิมได้อีก
ตามนิสัยของชาวยิวผู้ชั่วช้า
อัลบุคอรีย์รายงานจากอาอิชะฮฺ (ขอให้อัลลอฮฺโปรดพึงพอใจต่อ
ท่าน) ว่า เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลับจาก
สงครามคูเมืองแล้วก็นำอาวุธไปเก็บและอาบน้ำชำระร่างกาย ญิบรีลได้
มาหาท่านโดยมีฝุ่นผงติดอยู่เต็มศีรษะและกล่าวว่า “ท่านวางอาวุธ
แล้วหรือ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ท่านจะต้องไม่วางอาวุธ” ท่านถาม
ว่า “แล้วจะไปไหน ?” ท่านตอบว่า “ที่โน่น” ญิบรีลชี้ไปยังตระกูลกุรัย
เซาะฮฺ อาอิชะฮฺกล่าวว่า “แล้วท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ก็ยกทัพออกไปหาพวกเขาเหล่านั้น”
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) บัญชาให้ประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกันว่า “ทุกคนอย่าได้ละหมาดอัศร์จนกว่าจะถึงไปยัง
ตระกูลกุรัยเซาะฮฺ” ว่าแล้วท่านจึงยกทัพออกไปโดยมีท่านอะลีย์เป็นผู้
ถือธงรบ กองมุสลิมได้รวมตัวกันประมาณ 3,000 คน มีม้า 36 ตัว เมื่อ
เดินทางเข้าใกล้ฐานที่มั่นของตระกูลกุรัยเซาะฮฺ ก็ได้ยินพวกเขาด่าทอ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และภรรยา ทหารมุสลิม
บอกเรื่องราวดังกล่าวแก่ท่านและห้ามมิให้ท่านเข้าใกล้พวกชั่วช้าเหล่านั้น
แต่ท่านตอบว่าเมื่อพวกเขาเห็นท่านก็จะไม่กล่าวเช่นนั้นเด็ดขาด เพราะ
ท่าน รู้ถึงนิสัยปลิ้นปล้อนของพวกเขาเป็นอย่างดี เมื่อชาวยิวตระกูลกุรัย
เซาะฮฺเห็นท่านก็เจรจาด้วยความนอบน้อมเหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ไม่มี
ผิด ชาวมุสลิมได้ปดิ ล้อมพวกเขาไว้เป็นเวลา 25 คืน เมือ่ เห็นท่าจะลำบาก
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จึงยอมให้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ตัดสินความ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงให้ สะอฺด์ บินมุอา๊ ซเป็น
ตุลาการ ซึง่ สะอฺดน์ น้ั เป็นผูน้ ำชาวเอาส์ ซึง่ ตระกูลกุรยั เซาะฮฺกเ็ ป็นพันธมิตร
กับตระกูลเอาส์ สะอฺดจ์ งึ ตัดสินให้ประหารชีวติ นักรบจับตัวบุตรหลานของ
พวกเขาเป็นทาสและยึดทรัพย์สนิ ทัง้ หมด ซึง่ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ก็สง่ั การไปตามคำตัดสินของสะอฺด์ การกระทำดังกล่าว
เป็ นการขุ ด รากถอนโดนแผนร้ า ยของชาวยิ ว ที ่ ม ี ต ่ อ ท่ า นศาสนทู ต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในนครมะดีนะฮฺและบริเวณใกล้เคียง
ในสงครามเหล่านี้อัลลอฮฺได้ประทานโองการเกี่ยวกับปลิ้นปล้อน
และการบิดพลิ้วสัญญาของชาวยิวที่มีต่อมุสลิมในสงครามพันธมิตรว่า
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“และจงรำลึกถึง เมือ่ กลุม่ หนึง่ จากพวกเขา (ชาวมุนาฟิกนี )
กล่าวว่า “โอ้ชาวยัษริบเอ๋ย! ไม่มีที่มั่นสำหรับพวกท่านแล้ว (เพื่อ
ต่อสู้กับข้าศึก) จงกลับไปเสียเถิด และกลุ่มหนึ่งจากพวกเขาจะขอ
อนุญาตกับท่านนบีว่า บ้านของพวกเราไม่มีอะไรปิด และมันมิได้
ไม่มีอะไรปิด พวกเขามิได้ประสงค์สิ่งใดนอกจากการหนี(จากการ
ทำสงคราม) (13) และถ้ามีการรุกรานมายังพวกเขาจากรอบนอก
เมืองของมัน แล้วพวกเขาได้ถกู ปลุกปัน่ ให้กอ่ ความไม่สงบ แน่นอน
พวกเขาจะกระทำทันที และพวกเขาจะไม่ลงั เลแม้แต่นอ้ ย (14) และ
โดยแน่นอนพวกเขาได้ให้สัญญาต่ออัลลอฮฺมาก่อนแล้วว่าพวกเขา
จะไม่หันหลังกลับ และสัญญาของอัลลอฮฺนั้นจะถูกสอบถาม (15)
จงกล่าวเถิด การหนีนั้นจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกท่าน
หากพวกท่าน(ต้องการ)จะหนีจากความตาย หรือการรบราฆ่าฟันกัน
และเมือ่ นัน้ พวกท่านจะไม่ได้เสพย์สขุ นอกจากเพียงเล็กน้อย (16)”
(อัลอะหฺซาบ : 13 - 16)

“และพระองค์ให้ชาวคัมภีร์ (ยิวตระกูลกุร็อยเซาะฮฺ) ที่ได้
ช่วยเหลือพวกเขา (ฝ่ายผู้ตั้งภาคี) ลงมาจากป้อมที่มั่นของพวกเขา
และบรรจุความหวาดกลัวไว้ในจิตใจของพวกเขา ส่วนหนึง่ พวกท่าน
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ประหัตประหารและอีกส่วนหนึ่งพวกท่านจับเป็นเชลย (26) และ
พระองค์ได้ให้พวกท่านรับมรดกการปกครองแผ่นดินของพวกเขา
และทีอ่ ยูอ่ าศัยของพวกเขา และทรัพย์สนิ ของพวกเขาและแผ่นดิน
ทีพ
่ วกท่านยังมิเคยเหยียบย่างเข้าไป และอัลลอฮฺเป็นผูท้ รงอานุภาพ
เหนือทุกสิ่ง (27)”                              (อัลอะหฺซาบ : 26 - 27)
6. สงครามหุดัยบียะฮฺ
สงครามหุดัยบียะฮฺเกิดขึ้นในเดือน ซุลเกาะอ์ดะฮฺ ปีที่ 6 แห่ง
ฮิจเราะฮฺศักราช เนื่องจากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
ฝันไปว่าท่านและเศาะฮาบะฮฺทั้งหมดได้เข้าไปในมัสยิดหะรอมอย่าง
ปลอดภัย ทุกคนโกนศีรษะและตัดผมโดยไม่มีความกลัวต่อสิ่งใด ๆ เลย
ท่านจึงใช้ให้ผู้คนเตรียมตัวเพื่อการไปทำอุมเราะฮฺยังนครมักกะฮฺโดยมิได้
มีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะทำสงครามหรือการสูร้ บใด ๆ ชาวมุฮาญิรนี และอันศอร์
จึงเดินทางไปยังบัยตุลลอฮฺด้วยความอยากจะเห็นบัยตุลลอฮฺ ภายหลัง
จากที่พวกเขาไม่ได้เห็นมานานถึง 6 ปี โดยมีชาวอาหรับเบดูอินบางส่วน
ร่วมเดินทางไปด้วย ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ตอ้ น
อูฐของท่านไปด้วยเพื่อใช้ในพิธีอุมเราะฮฺ ท่านได้ทำอิหฺรอมที่ซุลหุลัยฟะฮฺ
เพื่อให้คนทั่วไปโดยเฉพาะชาวกุรัยช์ทราบว่าท่านไม่ได้มาทำสงคราม
ชาวมุสลิมได้มากันจำนวนประมาณ 1,500 คน และไม่ได้พกพาอาวุธ
ใด ๆ มาด้วย นอกจากอาวุธธรรมดาที่ใช้ในการระวังภัยยามเดินทางคือ
ดาบที่อยู่ในฝักเท่านั้น เมื่อเดินทางมาถึงอัสฟาน มีคนมาบอกท่านว่า
ชาวกุรัยช์ได้ข่าวการมาของท่านแล้ว พวกเขาออกมาโดยใส่เสื้อคลุมหนัง
เสือ และสาบานต่ออัลลอฮฺว่า จะไม่ยอมให้ท่านเข้ามักกะฮฺอย่างโดยเด็ด
ขาด ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวว่า “ชาว
กุรัยช์เอ๋ย สงครามทำให้พวกเขาวิบัติไปแล้ว ทำไมพวกเขาไม่ให้
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โอกาสฉันต่อชาวอาหรับอื่น ๆ หากพวกเขาฆ่าฉัน พวกกุรัยช์ก็สม
ประสงค์ หากอัลลอฮฺให้ฉันเอาชนะพวกเขาได้พวกเขาก็จะเข้า
อิสลามทั้งหมด หาไม่แล้วพวกเขาก็มีกองกำลังที่สามารถสู้กับฉัน
ได้ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะสู้เพื่อสิ่งที่อัลลอฮฺมอบหมาย
ภารกิจให้ฉัน จนกว่าอัลลอฮฺจะให้สิ่งเหล่านี้เจิดจรัสหรือเหลือ
แต่คนเก่าก่อนกลุ่มนี้ (โดยที่ไม่มีฉันอยู่อีก)”
เมื่อมาถึงหุดัยบียะฮฺ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กับนครมักกะฮฺบนเส้น
ทางไปยังนครญิดดะฮฺในปัจจุบัน มีชาวกุซาอะฮฺบางส่วนได้มาสอบถาม
ถึงสาเหตุการมาของท่าน ท่านตอบว่า ท่านเพียงแต่มาเยี่ยมบัยตุลลอฮฺ
และทำอุมเราะฮฺเท่านั้น พวกเขาจึงกลับไปและกล่าวแก่ชาวกุรัยช์ว่า
“พวกท่านทำเกินไปกับมุฮัมมัด เขามิได้มาเพื่อทำสงคราม เขา
เพียงแต่จะมาเยี่ยมบัยตุลลอฮฺเท่านั้น” ชาวกุรัยช์ตอบไปว่า “ขอ
สาบานต่ออัลลอฮฺ เขาจะต้องไม่เข้ามาในนครมักกะฮฺโดยที่เราไม่
ยอมโดยเด็ดขาดเพื่อมิให้ชาวอาหรับดูถูกเราในเรื่องนี้”
ต่อมา ชาวกุรัยช์ได้ส่ง อุรวะฮฺ บิน มัสอูด อัษษะเกาะฟีย์ ไป
เจรจากับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในเรื่องนี้ภายหลัง
การเจราและการโต้เถียงระหว่างอุรวะฮฺกับเศาะฮาบะฮฺบางท่าน เขาก็
กลับไปหาชาวกุรัยช์ และบอกเล่าแก่ชาวกุรัยช์ถึงความรักความเคารพ
ของเศาะฮาบะฮฺที่มีต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และ
บอกว่าพวกเขาต้องการสบงศึกแต่ชาวกุรัยช์ปฏิเสธ ต่อมาท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้สง่ อุษมาน บินอัฟฟาน ไปยังชาวมักกะฮฺ
เพื ่ อ ย้ ำ ให้ พ วกเขาทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารมาของท่ า นศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺ แต่ปรากฎว่าอุษมาน
เข้าไปเป็นเวลานานและยังไม่กลับมา  จนมีข่าวลือว่าท่านถูกฆ่าเสียแล้ว
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวว่า “เราจะไม่จาก
ไปจนกว่าจะได้ทำสงครามกับพวกเขา” ท่านจึงเรียกร้องให้ชาวมุสลิม
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ให้สัตยาบันต่อท่านใต้ต้นตอลห์ 22 ต้นหนึ่ง ว่าจะไม่หนี มีทางเลือกเพียง
2 ทางคือสงบศึกหรือสละชีพเพื่ออัลลอฮฺ
ต่อมาเมื่อชาวกุรัยช์ทราบถึงการทำสัตยาบันดังกล่าว พวกเขา
บังเกิดความหวาดกลัวและเห็นว่าควรทำสัญญาสงบศึกกับท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) โดยมีข้อแม้ว่าปีนี้ให้กลับไปก่อน แล้วให้
มาใหม่ในปีหน้า และอยู่ได้ 3 วัน สามารถพาอาวุธปกติของผู้เดินทางมา
ได้ คือ หอกและดาบในฝัก ชาวกุรัยช์ได้ส่งสุฮัยล์ บินอัมร์ ไปเจรจาสงบ
ศึกกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในที่สุดก็ได้มีการทำ
สัญญาสงบศึกกันตามเงื่อนไขของชาวกุรัยช์ โดยมีระยะเวลาสงบศึก 10
ปีและผู้ใดที่ตีจากมุฮัมมัดมาหาชาวมักกะฮฺ ชาวกุรัยช์ไม่ต้องส่งตัวกลับ
ข้อแม้นี้ชาวมุสลิมยอมรับได้ยาก มีบางคนได้โต้แย้งกับท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ถึงเงื่อนไขนี้ คนที่โต้แย้งมากที่สุดคืออุมัร
จนกระทั่งท่านศาสนทูตตัดบทว่า “ฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ พระองค์
จะไม่ทอดทิ้งฉัน” ต่อมาท่านศาสนทูตลุลลอฮฺ ได้ใช้ให้เศาะฮาบะฮฺทำ
การตะหัลลุล23 เพื่อการสิ้นสุดพิธีอุมเราะฮฺ แต่พวกเขาไม่ยอมทำตาม
เพราะความเจ็บปวดที่ถูกกันมิให้เข้านครมักกะฮฺและเงื่อนไขที่มุสลิมเสีย
เปรียบ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงทำการตะหัลลุล
ก่อนพวกเขาเหล่านั้นจึงทำตาม ซึ่งในภายหลังผลดีของเงื่อนไขในสัญญา
สงบศึกที่มุสลิมรู้สึกเสียเปรียบและท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ได้ยอมรับนัน้ ได้ปรากฎให้เห็น ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการมองการณ์ไกล
และความหลักแหลมของท่าน พร้อมทั้งการสนับสนุนจากวิวรณ์ในการ
ตัดสินใจและการกระทำของท่าน
ด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺจึงเรียกสงครามนี้ว่า “ชัยชนะที่ชัดเจน”
พระองค์ทรงกล่าวว่า
22
23

ต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นมะขามป้อม (ผู้แปล)
การโกนหรือตัดผม ที่ทำให้สิ้นสุดการประกอบพิธีอุมเราะฮฺ (ผู้แปล)
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“แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่ท่านซึ่งเป็นชัยชนะที่ชัดเจน (1)
เพื่ออัลลอฮจะได้อภัยโทษความผิดของท่านที่ได้ล่วงไปแล้วและที่
จะเกิดขึ้นภายหลัง และจะให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบ
สมบูรณ์แก่ท่านและชี้แนะทางแก่ท่านซึ่งแนวทางอันเที่ยงตรง (2)
และอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือท่านด้วยการช่วยเหลืออันทรงพลัง (3)”
(อัลฟัตห์ : 1 - 3)
แล้วกล่าวถึงการให้สตั ยาบันต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ว่า

“แท้ จ ริ ง บรรดาผู้ ที่ ให้ สั ต ยาบั นกั บ ท่ า นนั้ น เสมื อ นกั บ ว่ า
พวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮฺ หัตถ์ของอัลลอฮฺอยู่เหนือมือ
ของพวกเขา ฉะนั้นผู้ใดทำลาย(สัตยาบัน) เสมือนกับว่าเขาทำลาย
ตัวของเขาเอง ส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮฺ
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โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะตอบแทนรางวัลอันยิ่งใหญ่แก่เขา”
(อัลฟัตห์ : 10)
และกล่าวถึงความโปรดปรานของพระองค์ตอ่ ผูท้ ท่ี ำการสัตยาบัน
ใต้ต้นไม้ว่า

“โดยแน่นอนอัลลอฮฺโปรดปรานต่อบรรดาผู้ศรัทธาขณะที่
พวกเขาให้สัตยาบันแก่ท่านใต้ต้นไม้(ที่ฮุดัยบิยะฮฺ) เพราะพระองค์
รอบรู้ดีถึงสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเขา พระองค์จึงได้ประทาน
ความสงบทางใจลงมายังพวกเขา และได้ตอบแทนให้แก่พวกเขา
ซึ่งชัยชนะอันใกล้นี้”                                     (อัลฟัตห์ : 18)
และกล่าวถึงความฝันของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ที่เป็นสาเหตุของสงครามหุดัยบียะฮฺว่า
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“โดยแน่นอนอัลลอฮฺได้ทำให้ความฝันนั้นสมจริงแก่ศาสน
ทูตของพระองค์ด้วยความจริง แน่นอนพวกท่านจะได้เข้าสู่มัสยิด
หะรอมอย่างปลอดภัยหากอัลลอฮฺประสงค์โดย (บางคน) โกนผม
ของพวกท่านและ (อีกบางคน) ตัดผม พวกท่านอย่าได้หวาดกลัว
เพราะอัลลอฮฺรอบรู้สิ่งที่พวกท่านไม่รู้ ดังนั้นพระองค์จึงได้ลิขิตให้
สิ่งอื่นจากนั้น (หมายถึงสนธิสัญญาสงบศึก) เป็นชัยชนะอันใกล้”
(อัลฟัตห์ : 27)
บางทีโองการนี้เป็นการบ่งชี้ว่าการพิชิตมักกะฮฺได้นั้นเป็นผลพวง
อย่างหนึ่งของสนธิสัญญาหุดัยบียะฮฺ ซึ่งเราจะได้กล่าวต่อไปในข้อคิด
และบทเรียน 
ต่ อ มาพระองค์สำทับตามมาอีกว่าศาสนานี ้ จ ะได้ ร ั บ ชั ย ชนะ  
พระองค์ทรงกล่าวว่า

“พระองค์คือผู้ส่งศาสนทูตของพระองค์พร้อมด้วยแนวทาง
ที่ถูกต้องและศาสนาแห่งสัจธรรมเพื่อพระองค์จะให้ศาสนานั้น
ประจักษ์แจ้งเหนือศาสนาอื่นทั้งมวล และพอเพียงแล้วที่อัลลอฮฺ
ทรงเป็นพยาน”                                          (อัลฟัตห์ : 28)
ดำรัสของอัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่เป็นจริงแล้ว
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7. สงครามคัยบัร
ศักราช

สงครามคัยบัรเกิดขึน้ ในปลายเดือนมุฮรั รอม ปีท่ี 7 แห่งฮิจเราะฮฺ

คัยบัรเป็นดินแดนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์มพี น้ื ทีก่ ว้างใหญ่ ตัง้ อยูห่ า่ งจาก
นครมะดีนะฮฺด้านทิศเหนือประมาณ 100 ไมล์ ด้านแคว้นชาม
สาเหตุของสงครามครั้งนี้เนื่องมาจาก หลังจากท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ทำสัญญาสงบศึกกับชาวกุรัยช์ที่
หุดัยบียะฮฺแล้ว ท่านตัดสินใจกำจัดปัญหาเกี่ยวกับชาวยิวรอบ ๆ นคร
มะดีนะฮฺภายหลังจากทีไ่ ด้กำจัดชาวยิวในนครมะดีนะฮฺแล้ว ชาวยิวคัยบัร
มีป้อมค่ายที่มั่นคงหลายป้อมด้วยกัน พวกเขามีนักรบประมาณ 10,000
คน มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากมาย เป็นพวกที่เจ้าเล่ห์หลอกลวง จึงจะ
ต้องกำจัดพวกเขาเสียก่อนที่พวกเขาจะสร้างความเดือดร้อนแก่มุสลิมใน
นครมะดีนะฮฺ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงตัดสินใจ
ยกทัพไปยังคัยบัรช่วงปลายเดือนมุฮัรรอม โดยมีทหารประมาณ 1,600
คน มีทหารม้า 200 คน ท่านได้ชักชวนเศาะฮาบะฮฺที่อยู่เคียงข้างท่านที่
ได้ร่วมให้สัตยาบันที่หุดัยบียะฮฺมาก่อน จนกระทั่งเมื่อได้เดินทางใกล้ถึง
คัยบัร ท่านได้กล่าวแก่เศาะฮาบะฮฺว่า “จงยืนขึ้น” แล้วท่านก็กล่าวว่า
“โอ้อลั ลอฮฺผทู้ รงอภิบาลแห่งฟากฟ้าและสิง่ ทีอ่ ยูใ่ ต้ฟา้ ผูท้ รงอภิบาล
พื้นแผ่นดินและสิ่งที่อยู่บนดิน ผู้ทรงอภิบาลของชัยตอน และผู้ที่
มันหลอกลวง ผู้ทรงอภิบาลแห่งสายลม และสิ่งที่มันพัดพา เราขอ
ให้พระงค์ประทานสิ่งดีๆ ของตำบลนี้และและสิ่งดีๆ ของสิ่งมีอยู่
ที่นี่ เราขอปกป้องจากความชั่วของตำบลนี้ และความชั่วร้ายของ
ชาวตำบลนี้ และความชั่วร้ายของสิ่งที่อยู่ในตำบลนี้ พวกท่านจง
เดินหน้าในนามของอัลลอฮฺ” เมื่อพวกเขามาถึงคัยบัร ท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ตั้งฐานทัพใกล้กับป้อมคัยบัรป้อมหนึ่ง
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มีชื่อว่า “ป้อมนูตอฮฺ”   ที่มีนักรบประจำอยู่ในนั้นมากมาย หุบ๊าบ บิน
มุนซิร จึงเสนอแนะให้ย้ายฐานทัพไปที่อื่น เนื่องจากท่านรู้กิตติศัพท์ของ
ทหารป้อมนี้ดีว่า พวกเขายิงได้ไกลและแม่นยำอย่างยิ่ง และพวกเขาอยู่
ในที่ที่สูงกว่าทหารมุสลิม ทำให้ลูกธนูตกใส่ทหารมุสลิมได้เร็วยิ่งขึ้น
อีกทั้งพวกเขาสามารถลอบทำร้ายมุสลิมในตอนกลางคืน โดยใช้ต้น
อินทผลัมอันมีอยู่มากมายกำบังความเคลื่อนไหวได้ ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงย้ายที่ตั้งฐานทัพและได้เริ่มรบ มุสลิม
สามารถเอาชนะป้อมต่าง ๆ ในคัยบัรได้ ป้อมแล้วป้อมเล่า นอกจาก
2 ป้อมสุดท้าย ซึ่งทหารในป้อมทั้งสองเสนอสิ่งตอบแทนเพื่อรักษาชีวิต
ของนักรบไว้ และขอออกไปจากคัยบัรพร้อมด้วยครอบครัวและจะไม่พา
ทรัพย์สินใด ๆ ออกไปนอกจากผ้านุ่งชุดเดียว ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) จึงยอมรับข้อเสนอ โดยมีเงื่อนไขว่า สัญญาเป็นโมฆะ
ถ้าพวกเขาแอบซ่อนเอาสิ่งใด ๆ ออกไป พวกเขาจึงออกไปจากคัยบัร  
ชาวมุสลิมได้ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย และได้คัมภีร์เตารอต
บางส่วน ชาวยิวจึงกลับมาขอคัมภีร์คืน ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) จึงบัญชาให้คืนแก่พวกเขาไป ชาวยิวเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้
93 คน ฝ่ายมุสลิมเสียชีวิต  15  คน
8. สงครามมุอฺตะฮฺ
สงครามมุอตฺ ะฮฺเกิดขึน้ เดือน ญูมาดัลอูลา ปีท่ี 8 แห่งฮิจญ์เราะฮฺ
ศักราช มุอฺตะฮฺเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ชายแดนของดินแดนชาม ปัจจุบัน
เรียกว่า “กัรก์” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลเดดซี สงคราม
นี้เกิดขึ้นเนื่องจากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ส่ง
ฮาริษ บิน อุมัยร์แห่งอัซด์ เป็นทูตนำสาสน์ไปให้กษัตริย์บุศรอ ที่ฮิร๊อกล์
แห่งโรมเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งมีนามว่า ฮาริษ บินอบีชัมร์ อัลฆอซานีย์ เพื่อ
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เชิญชวนสู่อิสลาม ซึ่งเป็นสาสน์ฉบับหนึ่งของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) ที่ได้ส่งไปยังกษัตริย์ต่าง ๆ ในโลก และผู้นำอาหรับหลังสนธิ
สัญญาหุดัยบียะฮฺ เมื่อถึงไปยังมุอฺตะฮฺ ซึ่งเป็นเขตปกครองของอาหรับ
เฆาะซาซะนะฮฺ ดินแดนที่เป็นเมืองขึ้นของซีซาร์แห่งโรม ฮาริษ บิน
อบีชัมร์ อัลฆอซานีย์ กล่าวแก่ทูตว่า “ท่านจะไปใหน? ท่านคงจะเป็น
ทูตของมุฮัมหมัด?” เขาตอบว่า “ใช่” ฮาริษ บินอบีชัมร์ อัลฆอซานีย์
จึงใช้ให้จับตัดคอเสีย เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ทราบเรื่องจึงโกรธมาก เนื่องจากทูตของท่านคนอื่น ๆ ไม่มีผู้ใดถูกฆ่าเลย
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงจัดทัพมุสลิมจำนวน
3,000 คน โดยให้ซัยด์ บินหาริษะฮฺเป็นผู้นำทัพ หากเขามีอันเป็นไปก็ให้
ญะฟัร บินอาบีฏอลิบ รับช่วงต่อ หากเขามีอันเป็นไปก็ให้ อับดุลลอฮฺ  
บินเราะวาหะฮฺรับช่วงต่อ ท่านสั่งให้ซัยด์นำทัพไปยังตำบลที่ฮาริษ บิน
อุมัยร์ ถูกฆ่าและให้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนเข้ารับอิสลาม หากพวกเขา
ยอมรับก็ให้จบทุกสิ่งทุกอย่าง หาไม่แล้วก็จงทำการขอความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺและสู้รบกับพวกเขา และท่านได้กำชับว่า “ฉันขอกำฃับให้
พวกท่านยำเกรงต่ออัลลอฮฺและจงระวังการกระทำต่อมุสลิมให้ดี
จงบุกไปในนามของอัลลอฮฺ ในหนทางของอัลลอฮฺกับผู้ที่ปฎิเสธ
อัลลอฮฺ พวกท่านอย่าได้หลอกลวง อย่าได้ขโมยทรัพย์ อย่าฆ่า
เด็ก ๆ ผู้หญิง หรือคนชราที่อ่อนแอ หรือผู้ที่ปลีกวิเวกอยู่ในโบสถ์
อย่าได้เข้าใกล้ต้นอินทผลัม อย่าตัดต้นไม้และอย่าได้ทำลายบ้าน
เรือน” ต่อมากองทัพก็ได้ออกเดินทางด้วยการอำนวยพรของอัลลอฮฺ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ตามไปส่งด้วยตนเอง   
เมื่อกองทัพมุสลิมเดินทัพถึงมาอานก็ทราบว่า ฮิร๊ฮกล์ได้จัดทัพใหญ่รอไว้
แล้ว และเมื่อพวกเขาหยุดทัพที่มาอาน เขตบุลกอฮฺ (เมืองหนึ่งในเขต
ปกครองของดามัสกัส มีเมืองหลวงคืออัมมาน) และเห็นว่าควรขอกำลัง
สนับสนุนจากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หรือคอยฟัง
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คำสั่งจากท่านว่าท่านจะใช้ให้ทำอย่างไร อับดุลลอฮฺ บินเราะวาหะฮฺ จึง
กล่าวขึ้นว่า “สิ่งที่พวกท่านกลัวคือเป้าหมายที่พวกท่านยกทัพมา
พวกท่านต้องการพลีชีพในหนทางของอัลลอฮฺ เราไม่ได้ต่อสู้ศัตรู
ด้วยปริมาณหรือกำลังอาวุธ แต่ทว่าเราต่อสูก้ บั พวกเขาด้วยศาสนา
ทีอ่ ลั ลอฮฺให้เกียรติแก่เราให้ได้นบั ถือ และมีสงิ่ ประเสริฐ 2 ประการ
ให้เลือก หนึ่งคือ ชัยชนะ หนึ่งคือการพลีชีพ” หมู่ทหารจึงเห็นฟ้อง
กันว่าให้ทำสงคราม เมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้น ซัยด์นำทัพจนกระทั่งถูกฆ่า
ตาย ญะฟัรได้รับธงรบต่อและต่อสู้บนหลังม้า ต่อมาก็ลงมาสู้บนพื้นดิน
มือขวาของท่านถูกฟันจนขาด ท่านได้ใช้มือซ้ายถือธงรบต่อ จนกระทั่ง
มือซ้ายของท่านถูกฟันจนขาดอีก ท่านก็ได้ใช้แขนทั้งสองข้างประคองธง
รบจนกระทั่งถูกฆ่าตายในที่สุด ร่างกายของท่านถูกฟันแทงถึง 70 กว่า
แผล ทั้งด้วยคมดาบและคมหอก ต่อมาอับดุลลอฮฺ บินเราะวาหะฮฺก็ได้
รับธงรบต่อ จนกระทั่งถูกฆ่าตาย มุสลิมจึงพร้อมใจกันแต่งตั้งคอลิด บิน
วาลีดเป็นแม่ทพั คอลิดเพิง่ เข้าทำสงครามครัง้ แรกภายหลังการรับอิสลาม
ท่านได้ใช้ความชำนาญศึกจนสามารถทำให้กองทัพมุสลิมพ้นจากความ
วิบัติไปได้ แล้วจึงถอยทัพกลับนครมะดีนะฮฺ สงครามครั้งนี้เป็นสงคราม
ครั้งแรกของมุสลิมที่สงครามกับชาวโรมันนอกคาบสมุทรอาหรับ และได้
ชื่อว่าสงครามทั้ง ๆ ที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่ได้
เข้าร่วมรบด้วย เนื่องจากมีทหารเป็นจำนวนมาก โดยที่ทหารมุสลิม มี
จำนวนถึง 3,000 คน แตกต่างกับจำนวนทหารในสารียะฮฺอื่น ๆ ใน
สงครามครั้งนี้ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ให้สมญา
นามแก่คอลิด บินวะลีดว่า “กระบี่อัลลอฮฺ”
9. สงครามพิชิตมักกะฮฺ
สงครามพิชิตมักกะฮฺเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน ปีที่ 8 แห่ง
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ฮิจเราะฮฺศักราช เนื่องจากสนธิสัญญาหุดัยบียะฮฺ อนุญาตให้ชาวอาหรับ
สามารถทำสนธิสัญญากับศาสนทูต หรือกับชาวกุรัยช์ก็ได้ ตระกูลบักร์
จึ ง ทำสนธิ ส ั ญ ญากั บ กุ ร ั ย ช์ ส่ ว นตระกู ล กุ ซ าอะฮฺ ท ำกั บ ศาสนทู ต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในปีที่ 8 นั้นเอง ตระกูลบักร์ได้รุกราน
ตระกูลกุซาอะฮฺ โดยได้ฆ่าผู้ชายตายไปประมาณ 20 คน ชาวกุรัยช์ได้
ให้การสนับสนุนตระกูลบักร์ด้วยทรัพย์สินและอาวุธยุทโธปกรณ์ เมื่อท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทราบเรื่องท่านโกรธแค้นเป็น
อย่างยิ่ง ท่านจึงจัดเตรียมกองทัพเพื่อทำสงครามกับชาวกุรัยช์ แต่ท่าน
ไม่บอกทหารถึงเป้าหมายของสงครามว่าจะไปทำสงครามกับใคร เพื่อมิ
ให้ชาวกุรัยช์ได้ตั้งตัว แล้วต้องฆ่ากันในเขตดินแดนหะรอมที่จะต้องนอง
เลือดเพราะสงคราม และฮาติบ บินอบีบัลตะอะฮฺ ได้ส่งหนังสือลับไป
บอกชาวมักกะฮฺว่า ศาสนทูตจะยกทัพไปทำสงครามกับพวกเขา แต่
อัลลอฮฺได้ให้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทราบเรื่อง
จดหมายลับนี้ ท่านจึงได้ส่งเศาะฮาบะฮฺไปค้นตัวผู้หญิงที่ฮาติบฝาก
จดหมายลับไป ท่านถามว่า “ทำไมท่านจึงทำอย่างนี้” เขาตอบว่า “โอ้
ท่านศาสนทูต ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่าฉันศรัทธาต่ออัลลอฮฺและ
ศาสนทูตของพระองค์ และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ว่าฉันเป็น
คน ๆ เดียวที่ไม่มีพ่อแม่หรือญาติคนใด นอกจากลูกและภรรยาที่
อยู่ในมักกะฮฺ ฉันจึงทำอย่างนี้ เพื่อพวกเขา”
อุมัรจึงกล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูต ให้ฉันตัดคอเขาเถอะ เขา
เป็นมุนาฟิกไปแล้ว” ศาสนทูต จึงกล่าวว่า “เขาได้เข้าร่วมสงคราม
บัดร์ ท่านรู้หรือไม่ ? เผื่อบางทีอัลลอฮฺอาจจะมองไปที่เศาะฮาบะฮฺ
ที่สงครามบัดร์แล้วกล่าวว่า “จงทำในสิ่งที่พวกท่านอยากทำเพราะ
ฉันอภัยให้พวกท่านแล้ว”
ต่อมาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงยกทัพไป
ยังมักกะฮฺภายหลังเดือนเราะมะฎอนผ่านพ้นไป 10 วัน ในระหว่างทาง
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ท่านได้ละศีลอด ทหารจึงละศีลอดพร้อมกับท่านเพราะความอ่อนเพลีย
จากการเดินทางขณะออกจากมะดีนะฮฺ กองทัพมุสลิมมีจำนวนประมาณ
10,000 คนต่อมาชาวอาหรับตระกูลต่าง ๆ ได้ร่วมสมทบในระหว่างทาง
มากมาย และขณะเดินทางถึงมุรซอห์รอน ทหารยามได้พบตัวอบูซุฟยาน
และเพื่อนอีก 2 คน จึงนำตัวมายังท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) อบูซุฟยานจึงเข้ารับอิสลาม อับบาสซึ่งพบกับท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ระหว่างทางขณะเขากำลังอพยพไปยัง
นครมะดีนะฮฺ กล่าวว่า “อบูซุฟยานเป็นคนรักเกียรติ จงทำอะไรสัก
อย่าง เพื่อให้เป็นเกียรติแก่เขา” ท่านจึงกล่าวว่า “ผู้ใดเข้าบ้าน
อบูซุฟยาน ผู้นั้นปลอดภัย” ต่อมาเมื่อทหารได้มาถึงนครมักกะฮฺ ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ให้ประกาศว่า  “ผู้ใดเข้าบ้าน
ของตนเองแล้วปิดประตูผนู้ นั้ ปลอดภัย ผูใ้ ดเข้ามัสยิดผูน้ นั้ ปลอดภัย
ผู้ใดเข้าบ้านอบูซุฟยานผู้นั้นปลอดภัย” และท่านได้ยกเว้น 15 คนที่
ข่มเหงรังแกอิสลามและศาสนทูตอย่างรุนแรง ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เข้ามักกะฮฺโดยขี่อูฐของท่าน ท่านโน้มตัวลงต่ำจน
หน้าผากเกือบกระทบกับที่นั่งบนหลังอูฐ เพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ
ในชัยชนะอันยิง่ ใหญ่น้ี แล้วท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ก็ได้ทำการเวียนรอบบัยตุลลอฮฺ และทำลายรูปปั้นจำนวน 360 องค์ 

รอบ ๆ กะบะฮฺทั้งหมด และท่านก็เข้าไปกะบะฮฺแล้วทำการละหมาด 2
เราะกะอะฮฺในนัน้ แล้วท่านก็ออกมายืนทีป่ ระตูกะบะฮฺ โดยมีชาวกุรยั ช์
ยืนคอยดูว่าท่านจะทำอย่างไรกับพวกเขาต่อไป ท่านจึงกล่าวในบัดนั้น
ว่า “โอ้ชาวกุรยั ช์ พวกท่านคิดว่าฉันจะทำอย่างไรกับพวกท่าน” พวก
เขากล่าว่า “สิ่งดี ๆ ท่านเป็นพี่น้องที่ดี ลูกของพี่น้องที่ดี” ท่าน
ศาสนทูตจึงกล่าวว่า “วันนีฉ้ นั จะกล่าวแก่พวกท่านเหมือนดังทีย่ ซู ฟ
ุ
พีน่ อ้ งของฉันกล่าวมาก่อนว่า
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“วันนี้ไม่มีการประณามพวกท่าน อัลลอฮฺจะอภัยโทษพวก
ท่าน และพระองค์เมตตายิ่งในบรรดาผู้เมตตา” (ยูซุฟ : 92)
“จงไปเถิดพวกท่านเป็นอิสระแล้ว”
ต่อมาผู้คนได้ไปรวมตัวกันรอบ ๆ เนินเขาซอฟา เพื่อให้สัตยาบัน
ในการเข้ารับอิสลามต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงนั่งรับสัตยาบันของพวกเขา
ที่ให้การสัตยาบันว่าจะภักดีต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์อย่าง
เต็มความสามารถ โดยที่ผู้ชายให้สัตยาบันก่อนตามด้วยผู้หญิง โดยที่
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไม่ได้สัมผัสมือกับพวกนาง
แม้แต่คนเดียว ในจำนวนผู้ให้สัตยาบันนั้นมีฮินด์ ภรรยาของอบูซุฟยาน
อยู่ด้วย  นางเป็นหนึง่ ในจำนวนของผูท้ ท่ี า่ นศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) สั่งให้สังหารในวันพิชิตมักกะฮฺ เมื่อท่านทราบว่านางมาด้วย
จึงให้นางทำสัตยาบันและยกโทษให้นาง
ในวันพิชิตมักกะฮฺ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ใช้ให้บิลาลขึ้นไปประกาศอะซานละหมาดซุฮฺร์ บนหลังคากะบะฮฺ ชาว
กุรัยช์ที่ยังไม่เข้ารับอิสลามที่อยู่ที่นั่นรู้สึกโกรธแค้นเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่า
ท่านศาสนทูต จงใจกระทำการเช่นนั้นด้วยเหตุผลที่ล้ำลึกและแง่คิดอัน
มากมายหลายมิติ
10. สงครามหุนัยน์
สงครามหุนัยน์เกิดขึ้นในวันที่ 10 เดือนเชาวัล ปีที่ 8 แห่งฮิจญ์
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เราะฮฺศักราช หลังจากการพิชิตมักกะฮฺได้เพียงหนึ่งปี สาเหตุของ
สงครามครั้งนี้เนื่องมาจากเมื่ออัลลอฮฺให้ท่านศาสนทูต พิชิตมักกะฮฺได้
ผูน้ ำตระกูลฮาวาซินและษะกีฟ คาดการณ์วา่ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) จะต้องจัดการกับพวกเขาต่อไป ภายหลังจากที่ได้
จัดการเรื่องราวในเมืองมักกกะฮฺเสร็จสิ้นแล้ว พวกเขาจึงตั้งใจที่เปิดฉาก
สงครามก่อนโดยมีมาลิก บินเอาฟ์ ซึ่งมีอายุเพียง 30 เป็นแม่ทัพ มาลิก  
บินเอาฟ์ ใช้ให้พวกเขานำทรัพย์สินต่าง ๆ พร้อมบุตรภรรยาและสัตว์
เลี้ยงต่าง ๆ ของทุกคนเข้าร่วมในกองทัพด้วย เพื่อเป็นหลักประกันอันจะ
กระตุ้นให้พวกเขาต่อสู้อย่างทรหดยิ่งขึ้น ทหารของมุสลิมในสงครามครั้ง
นี้มีจำนวนประมาณ 20,000 ถึง 30,000 คน ท่านศาสนทูต ได้ประกาศ
ว่าจะเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ เศาะฮาบะฮฺที่มายังมักกะฮฺพร้อมกับท่าน จึง
ได้ร่วมสงครามพร้อมกับมุสลิมใหม่บางส่วนเข้าร่วมสงครามครั้งนี้ด้วย  
เมือ่ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ยกทัพไปจนถึงลุม่ น้ำ
ทะเลทรายหุนัยน์ ตระกูลฮาวาซินและพันธมิตรก็เข้าโจมตีพวกเขาตั้งแต่
เช้ามืด ทหารมุสลิมจึงต่อสู้จนกระทั่งพวกเขาพ่ายแพ้และล่าถอยไป
ขณะที่กองทหารมุสลิมกำลังสาละวนอยู่กับการเก็บทรัพย์สินสงคราม   
ฝ่ายผู้ตั้งภาคีจึงหันมาโจมตีอีกครั้งหนึ่ง ทำให้กองทัพมุสลิมสับสนไม่เป็น
กระบวน ชาวมักกะฮฺและมุสลิมใหม่ได้ถอยหนีไป แต่ท่านศาสนทูตยังคง
อยู่บนล่อของท่าน ท่านกล่าวว่า “ฉันเป็นท่านนบี ไม่ได้โกหก ฉัน
เป็นลูกของอับดุลมุฏเฏาะลิบ” และมีข่าวลือสะพัดในหมู่มุสลิมว่า
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ถูกฆ่าเสียตายแล้ว ทหาร
มุสลิมมากมายจึงทิ้งอาวุธอย่างสิ้นหวัง แต่ชาวมุฮาญิรีนและอันศอร์
กลุ่มหนึ่งร่วมต่อสู้รอบ ๆ ท่านศาสนทูต โดยที่อับบาสซึ่งเป็นผู้เสียงดัง
กังวานประกาศกับชาวมุสลิมว่า ท่านศาสนทูตลุลลอฮฺยังคงมีชีวิตอยู่
มุสลิมที่ล่าถอยไปแล้วจึงหันกลับมาต่อสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งมี
จำนวนมากขึ้น และสามารถเอาชนะได้อีกในที่สุด ทหารมุสลิมไล่ล่าและ
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จับพวกเขาเป็นเชลย สามารถยึดทรัพย์สินของพวกเขาได้มากมาย ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงแบ่งให้กับมุสลิมใหม่และไม่
ให้อะไรแก่ชาวอันศอร์เลย เพราะความมั่นใจในศรัทธาและอิสลามที่แท้
จริงของพวกเขา
โองการอัล-กุรอานที่ถูกประทานในสงครามครั้งนี้ได้แก่

“แท้จริงอัลลอฮฺได้ช่วยเหลือพวกท่านแล้วในสนามรบอัน
มากมาย และในวันแห่งสงครามฮุนัยน์ด้วย ขณะที่การมีจำนวน
มากของพวกท่านทำให้พวกท่านหลงระเริง แล้วมันก็มิได้อำนวย
ประโยชน์แก่พวกท่านแต่อย่างใด และแผ่นดินก็แคบสำหรับพวก
ท่านทั้ง ๆ ที่มันก็ยังกว้างอยู่ แล้วพวกท่านก็หันหลังหนี”
(อัตเตาบะฮฺ : 25)
	
สงครามครั้งนี้เป็นสงครามครั้งสุดท้ายที่มีการปะทะกันระหว่าง
มุสลิมและผู้ตั้งภาคี หลังจากนั้นไม่นานนักชาวอาหรับก็ทำลายเจว็ดและ
เข้ารับอิสลาม
11. สงครามตะบูก
สงครามตะบูกหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสงครามแห่งความทุกข์
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ยาก  เกิดขึ้นในเดือนเราะญับ  ปีที่ 9  แห่งฮิจเราะฮฺศักราช
ตะบูกเป็นชื่อสถานที่ที่ตั้งอยู่ระหว่างวาดีย์กุรอแห่งดินแดน
หิญาซและแคว้นชาม มีสาเหตุเนื่องมาจากอาณาจักรโรมันได้รวบรวม
กลุ่มก๊กต่าง ๆ ในแคว้นชาม อันได้แก่ ลัคม์ ญัซซาม อามิละฮฺ และ
ฆอซซาน ซึ่งเป็นชาวอาหรับคริสต์ เพราะฮิร๊อกล์ต้องการที่จะโจมตีและ
ทำลายรัฐใหม่ในคาบสมุทรอาหรับ ที่ข่าวคราวและชัยชนะของรัฐนี้เป็นที่
ร่ำลือกันอย่างกว้างขวาง ทำให้ฮิร๊อกล์เกิดความกังวลและเกรงกลัวต่อ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกระตุ้นให้ทหารออกรบ ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่
ทุกข์ยากแสนสาหัสและอากาศแสนร้อนแรง มุสลิมที่แท้จริงเต็มใจออก
รบตามคำบัญชา และท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้
กระตุ้นให้เศาะฮาบะฮฺที่ร่ำรวยจัดหาสิ่งจำเป็นในสงครามให้กับกองทัพ
มุสลิม อบูบักร์จึงนำทรัพย์สินทั้งหมดของท่านที่มีจำนวนมากถึง 40,000  
ดีรฮัม มามอบให้ อุมัรมอบทรัพย์สินให้กึ่งหนึ่ง ส่วนอุษมานมอบทรัพย์
สินให้อย่างมากมายมหาศาล สามารถใช้เตรียมสิ่งจำเป็นในการสงคราม
ให้ทหารได้ถึงหนึ่งในสามของกองทัพ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) จึงขอพรให้ทา่ นและกล่าวว่า “หลังจากวันนีไ้ ป สิง่ ทีอ่ ษุ มาน
ทำจะไม่ให้โทษต่อเขา” มีเศาะฮาบะฮฺยากจนหลายคนที่ไม่มีพาหนะ
มาหาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ท่านกล่าวว่า “ฉัน
ไม่มีพาหนะอะไรให้พวกท่านขี่” พวกเขาจึงหันหลังกลับไปและร้องไห้
ด้วยความเสียใจที่ไม่มีพาหนะจะใช้ขี่ไปทำสงคราม ชาวมุนาฟิกจำนวน
ประมาณ 80 กว่าคน ไม่ยอมออกไปร่วมทำสงคราม และชาวอาหรับ
เบดุอินหลายคนขอตัวไม่ออกไปร่วมทำสงครามด้วย โดยข้ออ้างไร้สาระ  
ซึ่งท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ก็ยอมให้ตามคำขอ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เดินทัพออกไป
พร้อมกับกองทัพมุสลิมจำนวน 30,000 คน มีม้าจำนวน 10,000 ตัว ซึ่ง
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ชาวอาหรับทั้งหลายไม่เคยพบเห็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ กองทัพ
มุสลิมได้เดินทางมาจนถึงตะบูกและตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นประมาณ 20 คืน
โดยไม่ได้พบกับการรบพุ่งใด ๆ ทั้งสิ้น สงครามครั้งนี้เป็นสงครามครั้ง
สุดท้ายในชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และใน
สงครามครั้งนี้อัลลอฮฺได้ประทานโองการนี้ลงมา

“และอัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้แก่ชายสามคน (คือ กะอุบ์
อิบนุมาลิก มุรอเราะฮฺ อิบนุ อัรร่อบีอ์ และฮิลาล อิบนุอุมัยยะฮฺ)
ทีไ่ ม่ได้ออกไปสงคราม จนกระทัง่ แผ่นดินได้คบั แคบแก่พวกเขาทัง้ ๆ
ที่มันกว้างใหญ่ไพศาล และตัวของพวกเขาก็รู้สึกอึดอัดไปด้วย
แล้วพวกเขาก็คาดคิดกันว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดเพื่อให้พ้นจากอัลลอฮฺ
ไปได้ นอกจากกลับไปหาพระองค์ แล้วพระองค์ก็ทรงอภัยโทษให้
แก่พวกเขา เพือ่ พวกเขาจะได้กลับเนือ้ กลับตัวสำนักผิดต่อพระองค์
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นคือผู้อภัยโทษ ผู้เมตตาเสมอ (118) โอ้ศรัทธา
ชนทั้งหลาย พึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงอยู่อยู่ร่วมกับบรรดาผู้
ที่พูดจริง (119)”                              (อัตเตาบะฮฺ : 118 - 119)

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

113

ยั ง ได้ ป ระทานโองการอั ล -กุ ร อานอี ก หลายโองการเกี ่ ย วกั บ
พฤติกรรมของชาวมุนาฟิกและชาวอาหรับเบดุอินที่ขอตัวไม่ออกสงคราม
และยังมีโองการที่อัลลอฮฺตำหนิท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ที่ยอมรับคำขอของพวกเขาซึ่งมีอยู่หลายโองการด้วยกันใน
สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ
ข. บทเรียนและข้อคิด
ในเบื้องต้นเราจะกล่าวถึงบทบัญญัติ  เหตุผลและหลักการทั่วไป
ของการสงครามในอิสลามก่อน
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เริ่มเผยแผ่
ศาสนาด้วยวิธีการสงบสันติและการตักเตือน ท่านใช้วิธีอ่านคัมภีร์ของ
อัลลอฮฺที่ท่านได้รับให้กลุ่มชนของท่านฟัง ใช้การเจรจากับพวกเขาด้วย
จิตใจและปัญญา โดยการชี้แจงให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจว็ด
ความงมงาย ความหลงผิดและอวิชาที่มีอยู่กับพวกเขา ในระยะแรกกลุ่ม
ชนของท่านโต้ตอบด้วยการต่อต้านและเยาะเย้ยถากถาง ต่อมาก็ใช้วิธี
การด้วยการใส่ไคล้และข่มเหงรังแก และสุดท้ายก็ตอบโต้ด้วยวิธีวางแผน
สังหาร จนกระทั่งอัลลอฮฺได้จัดสถานที่แห่งหนึ่งให้ท่านได้เผยแผ่ศาสนา
อย่างมั่นคงและไร้ความวิตกกังกล หากทว่าสถานที่แห่งใหม่นี้ท่านต้อง
เผชิญกับสองอำนาจใหญ่ที่ขับเคี่ยวกันอยู่ได้แก่ ตระกูลกุรัยช์ที่กังวลใจ
กับการอพยพไปยังนครมะดีนะฮฺของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺ ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักเผยแผ่ศาสนาสามารถ
ดะวะฮฺได้อย่างปลอดภัย อันจะเป็นพลังทำลายการมุ่งปองร้ายของชาว
กุรัยช์ และต้องเผชิญกับอำนาจของยิวที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) พยายามทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันนับแต่ทา่ นได้มาตัง้ มัน่
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อยู่ ณ นครมะดีนะฮฺ หากทว่าธรรมชาติของยิวนั้นเป็นผู้ที่เจ้าคิดเจ้าแค้น
เจ้าเล่ห์เพทุบาย ยังมิทันที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จะตั้ง
มั่นอยู่ ณ นครมะดีนะฮฺและเป็นผู้นำของชาวมุฮาญีรีนและอันศอร์ได้
อย่างสมบูรณ์ ผู้นำของชาวยิวก็ได้แสดงความอิจฉาริษยาและอาฆาต
มาดร้ายต่อการเป็นผู้นำของท่านที่ได้ปกครองนครมะดีนะฮฺอย่างเต็มตัว
กาลก่อน ขณะอยู่ที่มักกะฮฺ อัล-กุรอานได้ลงมาย้ำเสมอว่าให้
ท่านอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาพูด
“และจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวและจงหลีกห่างพวก
เขาด้วยดี”                                           (อัลมุซซัมมิล : 10)
และกลุ่มผู้ตั้งภาคีเอง ทุกครั้งที่โองการเกี่ยวกับการอดทนได้ถูก
ประทานลงมา ก็จะรังควาญ ใช้เล่ห์กลและประทุษร้ายมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะนั้นชาวมุสลิมไม่อาจต่อต้านการรังควาญดังกล่าวได้ เนื่องจากพวก
เขามีจำนวนเพียงไม่มากและไม่มีทางสู้ แต่เมื่อท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ตั้งหลักปักฐานอย่างมั่นคงอยู่ในนครมะดีนะฮฺแล้ว
มุสลิมก็เริ่มมีอำนาจและมีสรรพกำลังพร้อม จึงต้องเผชิญกับกองกำลัง
และความโกรธแค้นของชาวกุรัยช์ และเผชิญกับความอาฆาตมาดร้าย
ของชาวยิวโดยวิธีการอดทนแบกรับการถูกคุกคามหลายต่อหลายครั้ง  
แต่อิสลามเป็นศาสนาที่อยู่กับความจริง ไม่ได้ปิดหูปิดตาต่อความจริง
และหันไปเชื่อต่อการคาดคะเนและอุดมคติต่อกลุ่มชนที่ไม่ศรัทธาและไม่
ให้เกียรติต่ออุดมคติ อิสลามจึงต้องใช้กำลังปกป้องตนเอง อิสลามจึง
ต้องเตรียมพร้อมสำหรับกับการต่อสู้กับศัตรูที่มารุกรานและการกำจัด
กองกำลังของฝ่ายอธรรม เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับการดะอฺวะฮฺที่สงบสันติ
และมีอิสระ สามารถสื่อกับสติปัญญา ขัดเกลาจิตใจ แก้ไขสิ่งผิด
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และสร้างสัญลักษณ์แห่งความดีเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ และสามารถสร้าง
ประภาคารส่องทางให้แก่ผู้ที่แสวงหาการชี้นำ แสวงหาความดีและความ
มีสติ
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวทัง้ หมดและประการฉะนี้ อัลลอฮฺจงึ ได้บญ
ั ญัติ
การสงครามสำหรับชนผู้ศรัทธา ในปีที่ 2 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช โดยการ
ประกาศโองการต่อไปนี้

“สำหรับบรรดาผู้ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้เพราะพวกเขาถูก
ข่มเหง และแท้จริงอัลลอฮฺสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่าง
แน่นอน (39) บรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ออกจากบ้านเรือนของพวกเขา
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โดยไม่ชอบธรรม นอกจากพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮฺคือผู้อภิบาล
ของเราเท่านั้น และหากว่าอัลลอฮฺไม่ให้มนุษย์คานอำนาจซึ่งกัน
และกันแล้ว บรรดาหอสวด และโบสถ์(ของพวกคริสต์) และสถาน
ทีส่ วด (ของพวกยิว) และมัสยิดทัง้ หลายทีน่ ามของอัลลอฮฺถกู รำลึก
อย่างมากมาย ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน และอัลลอฮฺนั้น จะ
ช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของพระองค์ อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
พลัง ผู้ทรงเดชานุภาพ (40) บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอำนาจใน
แผ่นดิน ผู้ที่ดำรงการละหมาด และบริจาคซะกาตและกำชับใช้ต่อ
ความดีและห้ามปรามความชั่ว และบั้นปลายของกิจการทั้งหลาย
ย่อมเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ (41)”                   (อัลฮัจญ์ : 39 - 41) 
โองการเหล่านี้เป็นโองการแรก ๆ ที่ถูกประทานเกี่ยวกับการศึก
สงครามและการอนุญาตให้ทำสงคราม เราจึงควรที่จะวิเคราะห์เหตุผล
กลใน ประโยชน์และเป้าหมายการศึกสงครามสักเล็กน้อย
1. ในตอนต้นของโองการ อัลลอฮฺได้อนุญาตให้ศรัทธาชนทำ
สงคราม สังเกตได้วา่ พระองค์ทรงกล่าวถึงศรัทธาชนโดยใช้คำว่า “สำหรับ
บรรดาผู้ที่ถูกข่มเหง” และจากหลักภาษาอาหรับที่รู้กันทั่วไปว่า การที่
บทบัญญัติหนึ่งมีการคาบเกี่ยวกับที่มา มีนัยว่าที่มานั้นเป็นเหตุผลของ
บทบัญญัตินั้นและคำว่า “ถูกข่มเหง” เป็นคำที่มีที่มาจากคำว่า “มุกอ
ตะละฮฺ” ซึ่งหมายถึง บรรดาศรัทธาชนเหล่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ทำ
สงคราม เป็นผู้ที่ถูกข่มเหง หมายถึง ถูกกดขี่ ถูกทำร้าย ถูกประกาศ
สงคราม สิง่ นีเ้ ป็นการชีช้ ดั ว่าเหตุผลทีพ่ วกเขาได้รบั อนุญาตให้ทำสงคราม
ก็เพราะพวกเขาถูกทำร้ายก่อน การสงครามจึงเป็นการป้องกันตัว และ
ตอบแทนตามกฎการตอบแทนดุจเดียวกัน(มิษล์บิลมิษล์) ดังที่ปรากฏใน
ดำรัสของพระองค์ว่า 
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“ดั ง นั้ น ผู้ ใดที่ ล ะเมิ ด ต่ อ พวกท่ า นก็ จ งละเมิ ด ต่ อ พวกเขา
ด้วยประการที่เหมือนสิ่งที่พวกเขาละเมิดต่อพวกท่าน”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 194)
และดำรัสที่ว่า 
“และผลตอบแทนของความเลวคือความเลวดุจเดียวกัน”
(อัชชูรอ : 40)
2. ในโองการเดียวกันมีการระบุอย่างชัดแจ้งว่า การทำสงคราม
ที่พวกเขาถูกข่มเหงรังแกนี้ เป็นการถูกกระทำและถูกละเมิดโดยไม่มี
เหตุผลอันชอบธรรม ดังที่อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า “เนื่องจากพวกเขาถูก
ละเมิด” เพราะศรัทธาชน ที่นครมักกะฮฺไม่ได้เป็นผู้ละเมิดและข่มเหง
รังแกผู้อื่น หากทว่าพวกเขาต่อสู้เพื่อความเชื่อ พวกเขาเรียกร้องกลุ่มชน
ของตนให้ปลดปล่อยตัวเองออกจากความคาดเดา ความงมงายและมารยาท
ที่เลวทรามต่ำช้า
3. ในโองการทีส่ องระบุอย่างชัดเจนถึงข้อเท็จจริงในประวัตศิ าสตร์
ทีม่ กี ารถูกข่มเหงรังแก นัน่ เป็นเพราะศรัทธาชนเหล่านัน้ ถูกขับไล่ออกจาก
บ้านเรือนของตน ซึ่งไม่มีการละเมิดที่รุนแรงไปกว่าการขับไล่คนออกจาก
ถิ่นฐานและภูมิลำเนาของตน
4. ในโองการเดียวกันนี้มีการระบุสาเหตุที่ศรัทธาชนเหล่านั้น
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ถูกขับไล่ไสส่งออกจากบ้านเรือนของตนเอง ว่าเป็นเพราะความขัดแย้ง
กับกลุ่มชนของตนที่กราบไหว้เจว็ด และสักการะพระเจ้าจอมปลอม ใน
ขณะที่ศรัทธาชนเหล่านั้นเคารพสักการะอัลลอฮฺองค์เดียว พวกเขาจึงถูก
ย่ำยีบีฑา เพราะความศรัทธาที่ชาวกุรัยช์ไม่ต้องการให้พวกเขามีเสรีภาพ
ในเรื่องนี้
5. ในเมื่อศรัทธาชนไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา การ
สงครามที่ถูกบัญญัติขึ้น จึงเป็นการสงครามที่ประกันเสรีภาพนี้ ที่ปกติ
แล้วมนุษย์มักจะภาคภูมิใจในเสรีภาพนี้เป็นอย่างยิ่ง
6. ต่อมาอัลลอฮฺได้ชี้แจงว่าการสงครามที่ถูกบัญญัติสำหรับผู้
ศรัทธานั้นมิได้ยังประโยชน์ต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาสำหรับมุสลิม
เท่านั้น หากทว่ายังประโยชน์ต่อศาสนิกของศาสนาอื่น ๆ ที่เคารพ
อัลลอฮฺ  อันได้แก่ คริสต์และยิวอีกด้วย เนื่องจากขณะนั้นมุสลิมต่อสู้กับ
ผูบ้ ชู าเจว็ดทีไ่ ม่ได้นบั ถือศาสนา หากว่ามุสลิมมีความเข้มแข็งก็จะสามารถ
ปกป้องรักษาสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวยิว และชาวคริสต์ไป
พร้อม ๆ กับการปกป้องรักษามัสยิดอีกด้วย เพื่อมิให้พวกบูชาเจว็ด และ
ผู้ปฏิเสธมีชัยแล้วจะทำสงครามกับศาสนาอื่น ๆ ที่เคารพนับถือพระเจ้า
และปิดสถานที่ประกอบศาสนกิจของศาสนาเหล่านั้น สิ่งนี้ปรากฏชัดใน
ดำรัสของอัลลอฮฺในประโยคนี้ “และหากว่าอัลลอฮฺไม่ให้มนุษย์คาน
อำนาจซึ่งกันและกันแล้ว บรรดาหอสวด
และโบสถ์
และสถานที่สวด
และมัสยิดทั้ง หลายที่นาม
ของอัลลอฮฺถูกรำลึกอย่างมากมาย ต้องถูกทำลายอย่างแน่นอน”
คำว่า              หมายถึง สถานที่ปลีกวิเวกของนักบวช เรียก
อีกชื่อหนึ่งว่า               คำว่า          หมายถึงโบสถ์คริสต์   คำว่า
             หมายถึง โบสถ์ยิว
ด้วยสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นการชัดเจนว่าการสงครามในอิสลาม
มิได้มีเป้าหมายเพื่อลบล้างศาสนาที่เคารพนับถือพระเจ้า และทำลาย
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สถานประกอบศาสนกิจของศาสนาเหล่านัน้ หากทว่าเพือ่ เป็นการปกป้อง
รักษามิให้ผู้ปฏิเสธและผู้เคารพบูชาเจว็ดมีชัยชนะเหนือพวกเขาและ
สามารถทำลายและปิดสถานประกอบศาสนกิจของศาสนาเหล่านั้น
7. ในโองการที่สามมีการระบุถึงผลที่ตามมาของการที่ศรัทธา
ชนมีชัยชนะในสงครามที่ถูกบัญญัติดังกล่าวว่า มิใช่เป็นการกดขี่ข่มเหง
ผู้คนหรือฉกฉวยผลประโยชน์ ปล้นทรัพย์สินหรือทำลายเกียรติของพวก
เขา หากทว่าเป็นผลที่ยังประโยชน์ต่อมนุษย์ชาติและสังคมส่วนรวม
อันได้แก่
ก. เพื่อการแพร่หลายของจิตใจที่สูงในโลกด้วยการประกอบ
ศาสนกิจ (ดำรงการละหมาด)
ข. เพื ่ อ การแพร่ ห ลายของความเป็ นธรรมในสั ง คมด้ ว ยซะ
กาต(และจ่ายซะกาต)
ค. เพื่อการเกิดความร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม
เพื่อเกียรติและความสูงส่งของสังคม (และใช้ให้ทำความดี)
ง. และเพื่อการเกิดความร่วมมือกันในการกำจัดความชั่วร้าย
อาชญากรรมและความเสื่อมเสีย (และยับยั้งความชั่วร้าย)
เหล่านั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ศรัทธาชนได้รับชัยชนะในการ
ทำสงครามกับศัตรู จากการสถาปนารัฐอิสลามที่ทำการยกระดับจิตใจ
การเกื้อกูลกันในสังคม การยกระดับมนุษย์ด้วยความดี และยับยั้งความ
ตกต่ำของมนุษย์โดยวิถีทางแห่งความชั่ว ดังนั้นจะมีเป้าหมายแห่ง
มนุษยชาติใด ๆ ที่สูงส่งกว่าเป้าหมายของการบัญญัติการสงครามใน
อิสลาม จะมีสงครามใด ๆ ทีม่ นุษยชาติเคยพบเห็นทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั
ที่มีเป้าหมายเสมอเหมือนเป้าหมายเหล่านี้ที่ยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติ
ทัง้ มวล และการสร้างสังคมบนพืน้ ฐานทีจ่ ะยกระดับและพัฒนามนุษยชาติ
ให้เป็นผู้ที่สร้างสรรค์ ไม่ย้อนกลับไปสู่ความเลวร้ายต่าง ๆ ในยุคของ
ความงมงาย เช่น การละทิ้งศีลธรรม การปฏิเสธ การสงครามและการ
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นองเลือด ดังเช่นผลพวงที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมทางวัตถุ
ของตะวันตก
เมื่อเราทราบเป้าหมายของการอนุญาตการสงครามในอิสลาม
แล้วเราก็จะทราบความหมายของคำว่า “ในหนทางของอัลลอฮฺ” การ
ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ คือการต่อสู้เพื่อการเกิดขึ้นของความดีงาม
ความสันติ ความสูงส่งและความยุติธรรมในสังคม “ในหนทางของ
อัลลอฮฺ” หมายถึง วิถีทางของอัลลอฮฺ วิถีทางสู่อัลลอฮฺไม่อาจเป็นอื่นไป
ได้นอกจากวิถที างแห่งความดี ความรัก การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในความดี
และความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ มิใช่การเกือ้ กูลกันในความชัว่ และการละเมิด
นีเ้ ป็นการกล่าวถึงเป้าหมาย และสาเหตุการอนุญาตให้ทำสงคราม
ในประวัติศาสตร์การสงครามในอิสลามโดยสรุป ต่อไปเราจะกล่าวถึงบท
เรียนและข้อคิดของสงครามต่าง ๆ ในช่วงต้นของอิสลาม ซึ่งหมายถึงยุค
ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ข้าพเจ้าอยากจะกล่าว
ถึงบทเรียนจากสงครามแต่ละสงครามเป็นครั้ง ๆ ไป แต่ด้วยเวลาอัน
จำกัดซึง่ การกระทำดังกล่าวต้องอาศัยหนังสือเป็นสิบ ๆ หน้า ทำให้ขา้ พเจ้า
ต้องประมวลบทเรียนทั้งหมดในคราวเดียวกัน   โดยการวิเคราะห์จากทุก
สงครามไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ บทเรียนต่อสงครามแต่ละครัง้   ข้าพเจ้าหวังว่าจะ
ได้กล่าวโดยละเอียดของสงครามทุกครัง้ โดยเอกเทศในทีอ่ น่ื -อินชาอัลลอฮฺหากอัลลอฮฺประสงค์ และหากพระองค์ให้ข้าพเจ้าอายุยืนยาว และให้
หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
1. สงครามครัง้ แรกคือสงครามบัดร์ โดยทีท่ า่ นนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ออกไปขัดขวางคาราวานสินค้าของกุรัยช์ ที่กลับ
จากแคว้นชามสู่นครมักกะฮฺ แต่คาราวานสินค้าหลบหนีไปได้ และฝ่ายผู้
ตั้งภาคีก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำสงคราม ซึ่งการสงครามก็เป็นไปดังที่กล่าวมา
แล้วข้างต้น การขัดขวางคาราวานสินค้าของกุรัยช์มิใช่บ่งบอกถึงการ
อยากได้ทรัพย์สินและปล้นทรัพย์ดังที่นักบูรพาคดีผู้โกหกได้อ้าง หาก
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ทว่าสาเหตุของมันคือเป็นการแก้แค้นต่อชาวกุรัยช์ โดยการเอาทรัพย์สิน
ทดแทนทรั พ ย์ ข องศรั ท ธาชนชาวมุ ฮ าญิ ร ี นที ่ พ วกเขายึ ด เอาไปด้ ว ย
พวกเขาส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ละทิ้งบ้านเรือน ที่ดินและทรัพย์สินต่าง ๆ
เมื่อชาวกุรัยช์รู้ว่าผู้ใดอพยพออกจากมักกะฮฺไปแล้ว บ้านของเขาจะถูก
ขาย และทรัพย์สินถูกยึด ดังนั้นกฎของการกระทำดุจเดียวกันที่กฎหมาย
ระหว่างประเทศในปัจจุบนั อนุญาตเช่นการกระทำระหว่างเรากับอิสราเอล
และที่สำคัญเราควรรู้ว่าก่อนสงครามบัดร์นั้น มีการพยายามขัดขวางอูฐ
บรรทุกสินค้าของชาวกุรัยช์ถึง 7 ครั้งมาแล้ว และผู้ที่ออกไปขัดขวาง
ทั้งหมดเป็นชาวมุฮาญิรีน ไม่มีชาวอันศอร์แม้แต่คนเดียว นั่นเป็นเพราะ
ชาวมุฮาญิรีนเหล่านั้น หากออกไปขัดขวางคาราวานสินค้าของกุรัยช์และ
ยึดเอามาได้  การกระทำดังกล่าวก็ถูกต้องตามกฎหมายของพระเจ้าและ
กฎหมายของมนุษย์ เราจะกล่าวถึงความพยายามทั้งเจ็ดครั้งดังกล่าว
ได้แก่ การส่งฮัมซะฮฺออกไปในต้นเดือนที่ 7 แห่งฮิจเราะห์ศักราช ส่งกอง
กำลังของอุบัยดะฮฺ บินอัลหาริษ ต้นเดือน ที่ 8 กองกำลังของสะอฺด์ บิน
อบีวักกอศ ต้นเดือนที่ 9 และทำสงครามวัดดาน ต้นเดือนที่ 12 สงคราม
บูวาฏ ต้นเดือนที่ 13 สงครามบัดร์ครั้งแรก ในเดือนที่ 13 เช่นกัน และ
สงครามอะชีเราะห์ ต้นเดือนที่ 16 แห่งฮิจเราะฮฺ ทั้งกองกำลังและการ
สงคราม24ต่าง ๆ เหล่านัน้ ประกอบด้วยชาวมุฮาญิรนี ทัง้ หมด โดยไม่มีชาว
อันศอร์แม้แต่คนเดียว สิ่งนี้จึงยืนยันทัศนะของเราดังกล่าวข้างต้น
2. ชัยชนะในสงครามต่าง ๆ มิได้มาโดยอาศัยปริมาณคนและ
อาวุธที่ครบครันเท่านั้น หากทว่าเป็นเพราะความเข้มแข็งทางจิตใจของ
ทหาร เนื่องจากทหารของอิสลามในสงครามเหล่านั้นเป็นตัวแทนของ
หลักความเชื่อที่พิสุทธิ์ ศรัทธาอันแรงกล้า ยินดีต่อการพลีชีพ   และหวัง
ในผลบุญและสวรรค์ของอัลลอฮฺ เฉกเช่นการเป็นตัวแทนของการหลุดพ้น
จากความหลงผิด ความแตกแยกและความเสื่อมเสีย ในขณะที่ฝ่ายผู้ตั้ง
24

“กองกำลัง” หมายถึง สะรียะฮฺ  “สงคราม” หมายถึง กอซวะฮฺ ดูความหมาย ต้นบทที่ 5 (ผู้แปล)
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ภาคีเป็นตัวแทนของความเชื่อที่เสื่อมโทรม มารยาทที่ต่ำช้า สังคมที่
แตกแยก ความลุม่ หลงในลาภและความคลัง่ ไคล้ตอ่ ประเพณีทเ่ี สือ่ มถอย
บรรพบุรุษเก่าก่อนและพระเจ้าจอมปลอม
แล้วมาพิจารณาถึงพฤติกรรมของทหารทั้งสองฝ่าย ขณะเริ่มทำ
สงคราม ฝ่ายผู้ตั้งภาคีนั้นก่อนเริ่มสงครามบัดร์พวกเขาตั้งค่ายอยู่สามวัน
เพื่อดื่มสุรา ฟังทาสหญิงร้องรำทำเพลง ตีกลองและจุดไฟ เพื่อให้ชาว
อาหรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองได้กระทำเพื่อจะได้เกรงกลัวต่อพวกเขา และคิดว่า
นั่นเป็นหนทางสู่ชัยชนะ ในขณะที่ชาวมุสลิมนั้นก่อนทำสงครามพวกเขา
หันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺ ประสงค์ที่จะสละชีพและสูดดมกลิ่นสวรรค์ และ
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ก้มสุญูด สดุดีและวิง
วอนต่ออัลลอฮฺให้ช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธา ในที่สุดผู้เคร่งครัด
และนอบน้อมก็ได้ชัยชนะ ส่วนผู้หลงผิดงมงายก็ประสบความพ่ายแพ้
3. ความมุง่ มัน่ อันแรงกล้าในการทำสงครามของทหารหาญและ
การมีความสุขที่ได้เผชิญหน้ากับศัตรู ทำให้แม่ทัพสามารถเดินหน้าตาม
แผนและเชื่อมั่นต่อความสำเร็จและชัยชนะได้ ดังที่เกิดในสงครามบัดร์
4. แม่ทัพจะต้องไม่บังคับทหารให้ทำสงครามหากพวกเขาไม่
เต็มใจและไม่มีความมุ่งมั่น จนกว่าจะมั่นใจว่าพวกเขาเต็มใจและมีความ
มุ่งมั่นแล้ว ดังที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ปรึกษา
กับเศาะฮาบะฮฺในสงครามบัดร์ก่อนเริ่มทำสงคราม
5. การที่ทหารต้องปกปักรักษาชีวิตของจอมทัพถือว่าเป็นสิ่ง
จำเป็น หากมีความประสงค์ตอ่ ชัยชนะในสงครามและดะวะฮฺ และจอมทัพ
จะต้องยอมรับการกระทำเช่นนั้น เพราะชีวิตของเขาหมายถึงชีวิตของ
ดะวะฮฺ การสูญเสียชีวิตของเขาหมายถึงความพ่ายแพ้ในสงคราม
เราได้เห็นในสงครามบัดร์แล้วว่า ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ได้ยอมรับการสร้างซุ้มให้กับท่าน และในกรณีสงครามอื่นๆ
เช่น สงครามอุหุดและหุนัยน์ ที่กลุ่มผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงทั้งชายหญิง
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พากันห้อมล้อมและปกป้องท่านจากลูกธนูของศัตรู ด้วยการใช้ร่างกาย
ของพวกเขาเป็นโล่กำบังให้ท่าน โดยที่ไม่มีการรายงานจากท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่า ท่านปฏิเสธการกระทำดังกล่าว ทั้ง ๆ
ที่ท่านเป็นนักสู้ผู้กล้าและอัลลอฮฺก็คอยสนับสนุนท่านอยู่ มิหนำซ้ำท่าน
ยังยกย่องสรรเสริญเหล่าผู้ที่ล้อมห้อมท่านอีกด้วย ดังที่เราได้เห็นท่าน
ยกย่องสรรเสริญต่อนะสีบะฮฺ อุมม์อิมาเราะฮฺ และยังขอพรให้แก่นางว่า  
ให้นาง สามีและบุตรของนางได้เป็นเพื่อนผู้ใกล้ชิดของท่านในสวรรค์
6. อัลลอฮฺได้ให้ทหารของพระองค์มาห้อมล้อมบ่าวผู้ที่ศรัทธา
อย่างแท้จริงในการทำศึกสงคราม ดังเช่นการที่พระองค์ส่งมลาอิกะฮฺมา
ในสงครามบัดร์ และส่งลมพายุมาในสงครามพันธมิตร
ตราบใดที ่ เหล่ า ผู ้ ศ รั ท ธาเหล่ า นั ้ นทำสงครามในวิ ถ ี ท างของ
พระองค์   แล้วพระองค์จะทอดทิ้งพวกเขาได้อย่างไร ในเมื่อพระองค์เป็น
ผู้กล่าวว่า 
“และเป็นหน้าที่ของเรา(ใน)การช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา”
(อัรรูม : 47)
และกล่าวว่า 
“แท้จริงอัลลอฮฺปกป้องบรรดาผู้ที่ศรัทธา”  (อัลฮัจญ์ : 38)
6. ธรรมชาติของนักเผยแผ่ศาสนาที่แท้จริงจะมุ่งมั่นกับการให้
ศัตรูของตนได้รับการชี้นำ (ฮิดายะฮฺ) และการเปิดโอกาสให้ โดยหวังว่า
อัลลอฮฺจะอนุเคราะห์การชี้นำใส่ลงไปในหัวใจของพวกเขา ณ ที่นี่เองเรา
จึงเข้าใจถึงเหตุผลที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มีแนว
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โน้มเห็นพ้องกับการไถ่ตัวเชลยสงครามบัดร์ เพราะมีความหวังว่าอัลลอฮฺ
อาจจะชี้นำพวกเขาสู่อิสลาม และหวังว่าต่อไปลูกหลานของคนเหล่านั้น
จะเคารพภักดีและวิงวอนต่อพระองค์ แต่เมือ่ อัล-กุรอานคัมภีรอ์ นั ทรงเกียรติ
ได้ตำหนิท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ต่อการกระทำดัง
กล่าว ก็เนื่องด้วยผลประโยชน์ด้านอื่นของอิสลามในขณะนั้น นั่นคือ
การกำราบศัตรูของอัลลอฮฺและกำจัดหัวโจกผู้สร้างความวุ่นวายและการ
หลงผิด หากว่าเชลยสงครามบัดร์ถูกฆ่า การต่อต้านของกุรัยช์ก็จะอ่อน
กำลังลง เนื่องจากการถูกกำจัดของเหล่าหัวหน้าและผู้จุดไฟแห่งความ
วุ่นวายต่อมุสลิม
ข้าพเจ้ายังสัมผัสได้ถึงเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้ท่านศาสน
ทูตยอมรับการไถ่ตัวเชลย นั่นคือการที่อับบาสซึ่งเป็นลุงของท่านก็ตกเป็น
เชลยคนหนึ่งด้วย ซึ่งอับบาสเคยมีผลงานในการช่วยเหลือเกื้อกูลต่อท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ก่อนการประกาศเข้ารับอิสลาม
หลายต่อหลายครัง้ อับบาสเคยเป็นสักขีพยานในการให้สตั ยาบันอะกอบะฮฺ
ครั้งที่ 2 อย่างลับ ๆ ท่านเคยเป็นผู้บอกข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ
กุรัยช์ต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) สำหรับข้าพเจ้า
แล้วสิ่งนี้ยืนยันได้ว่าอับบาสได้เป็นมุสลิมแล้ว แต่ยังคงปกปิดการเป็น
อิสลามเอาไว้ ฉะนั้นท่านศาสนทูตจะฆ่าคนที่มีความสัมพันธ์กับท่านใน
ลักษณะดังกล่าวได้อย่างไร ? หากว่าไม่ยกเว้นท่านจากเชลยที่จะถูกฆ่า
ก็จะขัดแย้งกับบทบัญญัติแห่งอิสลามที่ห้ามฆ่ามุสลิม หากว่าอับบาสนั้น
เป็นมุสลิม แต่หากว่าท่านยังคงเป็นผู้ตั้งภาคี บทบัญญัติอิสลามก็ไม่
แบ่งแยกระหว่างญาติใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ในกรณีที่ต้องเด็ดขาดและ
ต่อต้านทุกคนที่ทำสงครามกับอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ ฝ่ายผู้
ตั้งภาคี และมุนาฟิกีน ก็จะถือโอกาสโจมตีและทำให้ความน่าเชื่อถือต่อ
ความยุติธรรมของท่านและการปราศจากการบงการของอารมณ์ใฝ่ต่ำใน
ทุกกรณีปฏิบัติของท่านเสื่อมถอยลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีผลดีต่อการดะวะฮฺ
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เลย

7. การละเมิดคำสั่งของจอมทัพผู้มุ่งมั่นและรอบรู้ นำไปสู่ความ
พ่ายแพ้สงคราม ดังที่ได้เกิดขึ้นในสงครามอุหุด ซึ่งหากว่าพลธนูที่ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จัดให้อยู่ในที่มั่นเบื้องหลังทหาร  
อยู่ในที่มั่นดังที่ท่านศาสนทูตบัญชาไว้ ฝ่ายผู้ตั้งภาคีก็ย่อมไม่สามารถมา
ปิดล้อมได้ และแปรเปลีย่ นความพ่ายแพ้ในสงครามตอนแรกให้กลายเป็น
ชัยชนะในตอนท้าย เฉกนี้แหละที่การฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺได้ทำลาย
โอกาสและทำให้ฝ่ายศัตรูได้รับชัยชนะ อัลลอฮฺได้เตือนบรรดาผู้ศรัทธา
ถึงโทษฑัณฑ์จากการขัดคำสั่งศาสนทูต  พระองค์ทรงกล่าวว่า 

“ดังนั้นผู้ที่ขัดคำสั่งของเขาพึงระวังความปั่นป่วนจะประสบ
กับพวกเขาหรือโทษฑัณฑ์อันเจ็บปวดจะประสบกับพวกเขา”
(อันนูร : 63)
8. ความโลภในทรัพย์สงครามหรือสิ่งอื่น ๆ จะนำไปสู่ความล้ม
เหลวและพ่ายแพ้ ดังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามอุหุด เมื่อพลธนูละทิ้ง
ที่มั่นเพราะความโลภในการแย่งชิงทรัพย์จากสงคราม และที่ได้เกิดขึ้นใน
สงครามหุนัยน์ที่มุสลิมได้รับชัยชนะในตอนแรก แต่เมื่อมีบางคนละโมบ
ในทรัพย์สงครามแล้วจึงละทิ้งการไล่ล่าศัตรู ทำให้ศัตรูหันกลับมาโจมตี
มุสลิมจนพ่ายแพ้ หากไม่เป็นเพราะการช่วยเหลือของอัลลอฮฺและการ
ต่อสูอ้ ย่างเด็ดเดีย่ วของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และ
ศรัทธาชนที่แท้จริงที่อยู่รายรอบท่าน ความพ่ายแพ้ดังกล่าวก็จะไม่อาจ
แปรเปลี่ยนเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ภายหลังจากนั้นได้ การดะวะฮฺต่าง ๆ ก็
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เฉกเช่นเดียวกัน ความโลภต่อทรัพย์สินที่มีในตัวนักเผยแผ่ศาสนา การ
มุง่ มัน่ แสวงหาทรัพย์สนิ และความร่ำรวยทางโลก จะทำให้ผคู้ นคลางแคลง
ใจต่อความซื่อสัตย์ของนักเผยแผ่ศาสนาต่อการดะวะฮฺ ทำให้ถูกโจมตีว่า
มิได้มีเป้าหมายดะวะฮฺเพื่ออัลลอฮฺผู้สูงส่ง หากทว่าอยากจะแสวงหา
ความร่ำรวยทางโลกโดยอ้างศาสนาและการปฏิรูปสังคม ความเชื่อเฉกนี้
ทีม่ ใี นใจของคนจะผลักไสคนออกจากศาสนาของอัลลอฮฺ และเป็นผลเสีย
ต่อผู้ที่เรียกร้องสู่การปฏิรูปอย่างจริงใจและบริสุทธ์ใจ
9. การต่อสูอ้ ย่างเด็ดเดีย่ วของนะซีบะฮฺ อุมม์อมิ าเราะฮฺพร้อมกับ
สามีและบรรดาบุตรชายของนาง ทีอ่ ยูร่ ายรอบท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ขณะที่บรรดามุสลิมล่าถอยในสงครามอุหุด เป็น
หลั ก ฐานประการหนึ ่ ง จากจำนวนหลั ก ฐานอั น มากมายที ่ ย ื น ยั น ว่ า
สตรีมุสลิมมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม
และเป็นหลักฐานยืนยันว่าในปัจจุบันเรามีความจำเป็นที่จะต้องให้สตรี
มุสลิมแบกรับภารกิจดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺอีกคำรบหนึ่ง เพื่อให้พวกนางได้
ดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺในแวดวงยุวสตรี กลุ่มภรรยาและกลุ่มแม่บ้าน ให้พวก
นางได้สถาปนาความรักต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ การยึดมั่น
ต่อคำสอนของอิสลามและการทำงานเพื่อผลประโยชน์และความดีงาม
ของสังคมให้เกิดขึ้นกับลูก ๆ ของพวกนาง
ตราบใดที่สนามการดะวะฮฺปราศจากนักเผยแผ่ศาสนาผู้หญิง
หรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความจำเป็นการดะวะฮฺก็จะดำเนินไปอย่าง
ไม่สมบูรณ์ ขบวนการปฏิรูปจะยังคงเป็นง่อย จนกว่าประชาชาติครึ่งหนึ่ง
(ซึง่ หมายถึงสตรีมสุ ลิม) จะได้สดับการดะวะฮฺและความรักต่อความดี การ
กลับเข้ามาหาศาสนา และการรีบรุดสู่การยึดมั่นในสายเชือกอันมั่นคง  
ได้ตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลในหัวใจของพวกนาง
10. การที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้รับ
บาดเจ็บในสงครามอุหุดเป็นการปลอบโยนเหล่านักเผยแผ่ศาสนาต่อสิ่ง
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ที่มาประสบในเส้นทางแห่งการดะวะฮฺ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทาง
กาย การถูกจำกัดเสรีภาพโดยการจำคุกหรือกักขังหรือการประหัตประหาร
ชีวิตโดยโทษประหารหรือการลอบสังหาร เนื่องจากอัลลอฮฺตะอาลา ได้
กล่าวไว้ในคัมภีร์อันทรงเกียรติของพระองค์ว่า

“อะลิฟ ลาม มีม (1) มนุษย์คดิ หรือว่า พวกเขาจะถูกปล่อยไว้
เพียงแค่พวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาและพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบ
กระนั้นหรือ (2) และแน่นอน เราได้ทดสอบบรรดาก่อนหน้าพวก
เขาแล้ว ดังนั้นอัลลอฮฺจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริง
และจะทรงจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ (3)”
(อัลอังกะบูต : 1 - 3)
11. ต่อกรณีที่ฝ่ายผู้ตั้งภาคีในสงครามอุหุดทำร้ายศพชาวมุสลิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อศพของฮัมซะฮฺ ลุงของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่าศัตรูของอิสลามปราศจาก
มนุษยธรรมและมโนธรรม การทำร้ายศพไม่ได้เป็นการทำร้ายผู้ตายเลย
เพราะแพะทีถ่ กู เชือดตายแล้วจะไม่เจ็บปวดกับการถูกถลกหนัง แต่เป็นสิง่
ยืนยันว่าความอาฆาตพยาบาทของพวกเขาได้เอ่อล้นออกมา การกระทำ
อันป่าเถื่อนที่ปรากฏจึงเป็นการสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจต่อทุกคนที่มี
มโนธรรมและมีจิตใจเป็นมนุษย์
ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงเห็นผู้ตั้งภาคีกระทำต่อศพชาวมุสลิมใน
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สงครามอุหุด และเราก็ได้เห็นยิวกระทำต่อศพของพวกเราในสงคราม
ปาเลสไตน์เฉกเช่นเดียวกัน ทั้งสองกลุ่มมาจากแหล่งน้ำเดียวกันที่มันพุ่ง
ขึ้นมาจากซอกหลืบของจิตใจที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันสุดท้าย และ
ความพยาบาทต่อศรัทธาชนที่เชื่อมั่นอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงต่ออัลลอฮฺ
ศาสนทูตของพระองค์และวันสุดท้าย
12. ต่อกรณีที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยอม
รับข้อเสนอแนะของหุบาบ บินมุนซิร ที่เสนอให้ย้ายฐานทัพที่ท่านเลือก
ในสงครามบัดร์ และยังยอมรับข้อเสนอแนะของเขาในสงครามคัยบัร
เป็นบทเรียนที่มาหักล้างความอวดดีของทรราชที่ข่มเหงรังแกประชาชน  
โดยที่พวกเขาไม่ประสงค์และไม่ยินยอม พวกทรราชเหล่านั้นหลงคิดว่ามี
ปัญญาที่เหนือกว่าประชาชน และหลังจากที่พิเคราะห์ถึงวิธีคิดที่ทำให้
พวกเขาดูถูกดูแคลนเจตนารมณ์ของประชาชน และไม่ไยดีต่อข้อเสนอ
แนะของผู้ทรงคุณวุฒิและนักคิด ทั้ง ๆ ที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ผู้ซึ่งอัลลอฮฺทราบดีว่าท่านมีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับ
การแบกรับภารกิจสาสน์สุดท้ายและสมบูรณ์แบบของพระองค์ เป็นผู้ที่
ยอมรับความเห็นของเศาะฮาบะฮฺทเ่ี ชีย่ วชาญการสงคราม และธรรมชาติ
ของชัยภูมิที่จำเป็นในภาวะสงครามโดยที่ไม่ได้กล่าวกับพวกเขาว่า “ฉัน
เป็นทูตของอัลลอฮฺ ฉันจะบัญชาใช้อย่างไรหรือห้ามอย่างไรก็ได้”
ในเมื่อท่านยังรับข้อเสนอแนะและทัศนะต่าง ๆ ของเศาะฮาบะฮฺ ในกรณี
ที่ไม่มีวะหฺยุถูกประทานให้กับท่าน แล้วไฉนเล่าที่บรรดาทรราชที่เราเห็น
ว่าส่วนใหญ่แล้วพวกเขามิได้มีสติปัญญา วิชาความรู้หรือประสบการณ์
เหนือกว่าผูอ้ น่ื หากเป็นเพียงเพราะว่าได้มอี ำนาจบาตรใหญ่ตามสถานการณ์
แล้วไฉนเล่าที่พวกเขาบางส่วนมีวิชาความรู้และประสบการณ์น้อยกว่าผู้
ใต้ปกครองตั้งมากมาย มันมิได้จำเป็นสำหรับพวกเขาที่จะต้องขอคำ
แนะนำจากผู้มีวิชาความรู้ ยอมรับคำตักเตือนของผู้ที่ตักเตือนและข้อคิด
เห็นของผูที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วดอกหรือ ?
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เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในอดีตอันใกล้และไกลบอกเราว่า ความโอหัง
อวดดีของทรราชได้ทำลายตัวพวกเขาเองและยังทำลายประชาชนของ
ของพวกเขาด้วย ทำให้ประชาชนต้องตกลงในหุบเหวลึก ที่ยากจะปีน
ป่ายขึ้นมาได้ นอกจากใช้เวลาป็นสิบเป็นร้อยปี ดังนั้นสิ่งที่ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กระทำไว้ในกรณีการรับข้อเสนอแนะ
ของหุบาบในสงครามบัดร์และคัยบัร เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ปกครองที่
สุจริตใจ ผู้นำที่เฉลียวฉลาดและนักเผยแผ่ศาสนาผู้ซื่อสัตย์ทุกผู้ทุกนาม
หลักการปกครองในอิสลามที่เด่นชัดประการหนึ่งคือ การชูรอ
(การประชุม) 
“และกิจการของพวกเขา(มี)การประชุมกันระหว่างพวก
เขา”                                                       (อัชชูรอ : 38)
คุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ เ ด่ น ชั ด ของผู ้ ป กครองมุ ส ลิ ม ที ่ เ ป็ น อมตะใน
ประวั ต ิ ศ าสตร์ คือต้องขอคำแนะนำและข้ อ เสนอแนะ จะต้ อ งไม่
เผด็จการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
“และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการ”
(อาลิอิมรอน : 159)
“ดังนั้นจงสอบถามผู้รู้หากพวกท่านไม่รู้”
(อัลนะหฺล์ : 43 และอัลอัมบิยาอ์ :7)
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14. ต่อกรณีที่ท่านศาสนทูต ไปอยู่แนวหน้าในทุก ๆ สงคราม
และการบุกตะลุยเข้าไปในความโกลาหลของสงครามพร้อมกับทหาร
นอกจากในกรณีทเ่ี ศาะฮาบะฮฺเสนอแนะเป็นอย่างอืน่ เป็นหลักฐานยืนยัน
ว่า การเป็นผู้นำนั้นจะต้องมีความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ผู้ที่ขี้ขลาดตาขาว
ด้อยกำลังความสามารถนัน้ ไม่เหมาะทีเ่ ป็นผูน้ ำของประชาชน เป็นแม่ทพั
นายกอง เป็นผู้นำของขบวนการปฏิรูปและการเรียกร้องสู่ความดีงาม
เนื่องจากความกล้าหาญของผู้นำและนักเผยแผ่ศาสนาทั้งในด้านการ
กระทำและพฤติกรรมต่าง ๆ มีผลทำให้ทหารหาญและพลพรรคมีกำลังใจ
ที่จะสู้มากกว่าผลจากแรงกระตุ้นของคำปราศรัยปลุกใจเป็นพัน ๆ ครั้ง
ที่กล่าวกับประชาชน และโดยปกติแล้วทหารและพลพรรคจะรับเอาพลัง
มาจากผู้นำของตน ฉะนั้นหากว่าผู้นำขี้ขลาดตาขาวในยามเผชิญหน้า
กับศัตรู และอ่อนกำลังในยามที่ต้องการความเข้มแข็ง จะเป็นอันตราย
ต่อสถานการณ์ที่ตนเองถือธงชัยอยู่อย่างแสนสาหัส
15. ทหารหาญและพลพรรคดะวะฮฺจะต้องไม่ขัดคำสั่งของผู้นำที่
เด็ดเดี่ยวและรู้จริงในสิ่งที่ตัดสินใจลงไป ผู้นำที่มีภารกิจอันหนักหน่วง
สมควรทีจ่ ะได้รบั ความเชือ่ ถือ หลังจากทีไ่ ด้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กันและได้แสดงทัศนะให้ผนู้ ำทราบแล้ว หากว่าผูน้ ำได้ตดั สินใจสิง่ ใดลงไป
หลังจากนัน้ ก็จะต้องเชือ่ ฟัง ดังสิง่ ทีไ่ ด้เกิดขึน้ กับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ในวันสนธิสญ
ั ญาหุดยั บียะฮฺ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เลือกสรรเงื่อนไขสนธิสัญญาและชี้แจงว่าเป็น
ผลประโยชน์ของดะวะฮฺ และการทำสนธิสัญญานั้นก็เป็นชัยชนะทาง
การเมืองของท่าน ซึ่งจำนวนของศรัทธาชนภายหลังสนธิสัญญานั้นเพียง
สองปีเพิ่มปริมาณมากขึ้นหลายเท่าตัว มากกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้เศาะฮาบะฮฺมีความลำบากใจในเงื่อนไขบางประการ จน
บางคนถึงกับแสดงมารยาทที่ไม่บังควรต่อท่านผู้เป็นศาสนทูตและผู้นำ
ของตน และกรณีที่เกิดขึ้นกับอบูบักร์ในสงครามริดดะฮฺ เนื่องจาก
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เศาะฮาบะฮฺทั้งหมดเห็นว่าไม่ควรออกไปทำสงครามกับบรรดามุรตัด25
แต่อบูบักร์เห็นว่าจะต้องไป เมื่อท่านยืนยันการตัดสินใจเช่นนั้น พวกเขา
ก็เชื่อฟังและทำสงครามอย่างมุ่งมั่น ซึ่งก็ปรากฏชัดว่าการตัดสินใจทำ
สงครามกับบรรดามุรตัดของอบูบักร์ ทำให้ศาสนาอิสลามมั่นคงอยู่ใน
คาบสมุทรอาหรับ และทำให้ศรัทธาชนได้กระจายออกไปยังดินแดนต่างๆ
ทั่วโลก ในฐานะนักรบผู้มีชัย  ผู้ให้คำแนะนำและครูผู้ชี้แนะ
16. ต่อกรณีที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ขอ
ให้นะอีม บินมัสอูด สร้างความไม่ไว้วางใจต่อกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เท่า
ที่กระทำได้ในสงครามพันธมิตร เป็นสิ่งยืนยันว่า การใช้กลอุบายในการ
ต่อสู้กับศัตรูเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ หากว่าทำให้ได้รับชัยชนะ เนื่องจาก
ทุกวิถที างทีน่ ำไปสู่ชยั ชนะและลดการนองเลือดเป็นสิ่งยอมรับได้ในทัศนะ
ของอิสลาม ยกเว้นการหลอกลวงและทรยศ นี้เป็นความเฉลียวฉลาด
ทางการเมืองและการทหารของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ซึ่งก็ไม่ได้ขัดแย้งกับจริยธรรมอิสลาม เพราะผลดีจากการลดจำนวนเหยื่อ
สงครามเป็นผลดีต่อมนุษยชาติโดยรวมและผลดีจากการพ่ายแพ้ของ
ความชั่วร้าย การปฏิเสธและการก่อความวุ่นวาย เป็นผลดีต่อมนุษยชาติ
และผลดีทางจริยธรรม ดังนั้นการใช้กลอุบายในการสงคราม เป็นสิ่งที่
สอดคล้องกับจริยธรรมของมนุษยชาติที่เห็นว่าการสงครามเป็นความชั่ว
ร้ายแสนสาหัส แต่เมื่อมีความจำเป็นก็ต้องหาทางจบให้ได้ เพราะว่า
ความจำเป็นถูกประเมินค่าเท่ากับปริมาณของมัน ซึ่งอัลลอฮฺมิได้บัญญัติ
การสงครามนอกจากเพื่อปกป้องศาสนา ประชาชน หรือประเทศ การใช้
กลอุบายกับศัตรูจนศัตรูพ่ายแพ้เป็นการนำชัยชนะมาให้สัจธรรมที่พวก
อธรรมเหล่านั้นมาทำการรุกราน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงมีรายงานจากท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในสงครามพันธมิตรว่า ท่านได้
กล่าวกับอุรวะฮฺบินมัสอูดว่า “สงครามคือกลยุทธ์” หลักการในกรณีนี้
25

มุรตัด : หมายถึง ผู้ที่สิ้นสภาพการเป็นมุสลิม (ผู้แปล)
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ได้รับการยอมรับจากทุกศาสนาและกฎหมายทุก ๆ สำนัก
17. ต่อกรณีที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) รับ
ข้อเสนอแนะของซัลมานที่ให้ขุดคูล้อมเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวอาหรับไม่เคย
เรียนรู้วิธีนี้มาก่อน เป็นสิ่งยืนยันว่าอิสลามไม่ได้ปิดหูปิดตาต่อการนำ
ประสบการณ์ของประชาชาติอื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
และสังคม ซึ่งไม่มีข้อกังขาใด ๆ เลยว่า การขุดคูล้อมเมืองให้ประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงต่อการป้องกันนครมะดีนะฮฺ ให้พ้นจากการรุกรานของ
กลุ่มต่าง ๆ การที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) รับข้อ
เสนอแนะดังกล่าวเป็นสิ่งยืนยันถึงความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะ
ยอมรับสิ่งดี ๆ จากประชาชาติอื่น ๆ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ได้กระทำการเฉกนี้หลายๆ ครั้ง เช่น เมื่อครั้งที่ท่านต้องการส่ง
สาสน์ไปยังกษัตริย์ เจ้าเมืองและประมุขของรัฐต่างๆ ท่านได้รับแจ้งว่า
โดยปกติแล้วกษัตริย์จะไม่รับสาสน์ใดนอกจากจะต้องมีการลงชื่อผู้ส่ง
สาส์น ในทันทีทันใดท่านก็บัญชาให้ทำแหวนของท่านสลักว่า “มุฮัมมัด
ทูตของอัลลอฮฺ” และถูกใช้เป็นเครื่องหมายประทับในสาส์นต่าง ๆ ของ
ท่านและในคราวที่ตัวแทนจากตระกูลต่าง ๆ ของอาหรับ มาหาท่านหลัง
จากพิชิตมักกะฮฺ เพื่อประกาศการเข้ารับอิสลาม ก็มีการแจ้งกับท่านว่า
โอ้ท่านศาสนทูต จารีตประเพณีของกษัตริย์และประมุขของรัฐต่าง ๆ จะ
ต้อนรับตัวแทนต่าง ๆ เหล่านั้น ด้วยเครื่องแต่งกายที่สวยงามภูมิฐาน
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงบัญชาให้ซื้อเสื้อเครื่อง
แต่งกายของท่าน กล่าวกันว่ามันมีราคาถึง 400 ดิรฮัม บ้างกล่าวว่า
ราคาเท่ากับอูฐ 400 ตัว แล้วใช้ใส่ต้อนรับแขกเหล่านั้น นี่เป็นการกระทำ
ของท่านศาสนทูตที่ถูกส่งมาพร้อมศาสนาสุดท้ายและที่จะยั่งยืนตลอด
กาล ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นความจำเป็นของ ศาสนิกที่ศรัทธาต่อท่านในทุก
ยุคทุกสมัยและทุก ๆ ภูมภิ าค จะต้องรับเอาสิง่ ดี ๆ จากประชาชาติตา่ ง ๆ
ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อพวกเขาได้ และไม่ได้เป็นการขัดแย้งกับ
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บทบัญญัตแิ ละหลักการต่าง ๆ ของศาสนาอิสลามเลย การปฏิเสธต่อ
การกระทำดั ง กล่ า วเสี ย อี ก เป็ นการดื ้ อ ดึ ง ที ่ ธ รรมชาติ ข องอิ ส ลามไม่
ยอมรับ ดังที่ปรากฎในธรรมนูญอันเป็นนิรันดร์ว่า

“ดังนั้นจงแจ้งข่าวดีแก่บ่าวของฉัน บรรดาผู้ที่สดับคำแล้ว
พวกเขาตามสิ่งที่ดีที่สุดของมัน”                   (อัซซุมัร : 17 - 18)
และไม่ใช่ธรรมชาติศาสนทูตของพระองค์ที่เราได้เห็นแบบอย่าง
ต่างๆ ในการรับเอาสิ่งดีๆ จากประชาชาติอื่นๆ เพราะท่านเป็นผู้กล่าวว่า  
“วิทยปัญญาเป็นของหายของผู้ศรัทธาที่พวกเขาพึงนำเอา
กลับคืนมา ไม่ว่าจะพบเจอมัน ณ ที่ใด”26
ในวันที่มุสลิมยุคหลัง ๆ โดยเฉพาะยิ่งภายหลังยุคพัฒนาของ
ยุโรป ได้หลงลืมหลักการอันสำคัญยิ่งนี้   มุสลิมต่อต้านการปฏิรูปที่ถูก
นำมาจากประชาชาติอื่น ๆ ทั้งที่มันเป็นสิ่งจำเป็น  พวกเขาจึงประสบกับ
ความล้มเหลวและล้าหลังในขณะที่คนอื่นก้าวไปข้างหน้า 
“และที่สุดของกิจการเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ”   (อัลฮัจญ์: 41)
	
26

ดู “กัชฟุลเคาะฟาอ์” ของอัจญ์ลูนีย์เกี่ยวกับสายรายงานของหะดีษนี้
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18. ต่อกรณีข้อกำชับของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ต่อกองทัพอิสลาม ในสงครามมุอฺตะฮฺ จะสัมผัสได้ถึงลักษณะ
ความการุณย์ต่อมนุษย์ชาติของการศึกสงครามในอิสลาม นั่นคือการไม่
สังหารผู้ที่ไม่ได้รบ การไม่ทำลายสิ่งต่าง ๆ ที่พบในเส้นทาง นอกจากใน
กรณีทจ่ี ำเป็น ซึง่ เศาะฮาบะฮฺและมุสลิมยุคหลังจากนัน้ ได้ยดึ ถือข้อกำชับ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การสงครามของมุสลิมจึงเป็นสงครามที่มีน้ำใจ
ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยรู้จัก พวกเขามีนิสัยอ่อนโยนที่สุดในยามรบ
และเมตตาที่สุดในยามสงบ ประวัติศาสตร์ได้บันทึกหน้าบันทึกที่ขาว
สะอาดต่อกรณีนี้ของมุสลิม เฉกเช่นการบันทึกหน้าบันทึกที่สกปรกโสมม
ต่อกรณีสงครามของผู้อื่น ซึ่งยังคงบันทึกเช่นนี้ตราบจนปัจจุบัน ในหมู่
พวกเรามีใครบ้างที่ไม่ทราบถึงความป่าเถื่อนของกองทัพครูเสดขณะที่
เข้ายึดกรุงเยรูซาเล็ม และความมีมนุษยธรรมของเศาะลาฮุดดีนต่อชาว
ยุโรปขณะที่ยึดเมืองคืนมาได้ ในหมู่พวกเรามีใครบ้างที่ไม่จดจำความ
ป่าเถื่อนของประมุขและทหารของกองทัพครูเสด ขณะที่พวกเขายึดครอง
หัวเมืองอิสลามบางเมือง เช่น ตริโปลี มะอัรเราะหฺและเมืองอื่น ๆ และ
ความมีน้ำใจประมุขและทหารมุสลิม ขณะที่ยึดเอาเมืองเหล่านั้นจากผู้
ปล้นชิงคืนมาได้
ในปัจจุบัน เราอยู่ในยุคความตลบตะแลงของยุโรปที่อ้างถึง
มนุษยธรรมและความหวังดีต่อมนุษยชาติ ในขณะที่พวกเขากำลังบ่อน
ทำลายบ้านเมือง หลั่งเลือดของคนชรา สตรี และเด็กที่ไร้ทางสู้ ช่างน่า
อดสูยิ่งนักที่เราอยู่ในยุคการสถาปนารัฐอิสราเอลบนแผ่นดินปาเลสไตน์
ที่ถูกปล้นไป ชาวโลกต่างได้ทราบถึงความป่าเถื่อน ที่ชาวยิวทำการ
สังหารโหดที่ดีรยาซีน  กอบียะฮฺ ไฮฟา อักกา ศอฟด์และเมืองน้อยใหญ่
อื่น ๆ ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กล่าวอ้างถึงมนุษยธรรมในขณะที่กระทำ
กลับตรงกันข้าม ส่วนพวกเรานั้น เรากระทำเพื่อมนุษยชาติโดยไม่ต้อง
ป่าวประกาศ นั่นเป็นเพราะโดยเนื้อแท้แล้วตัวตนของเราถือมั่นต่อหลัก
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จริยธรรมอันงดงามทั้งในยามสงบและยามศึกสงคราม โดยที่เรากระทำ
ไปด้วยจิตใจที่ปลอดโปร่งและสงบเย็น ในขณะที่พวกเขาไม่มีหลักการ
เหล่านี้อยู่ในตัวตน พวกเขาจึงต้องป่าวประกาศออกไปอย่างหน้าด้าน ๆ
โดยปราศจากความจริง เราเป็นประชาชาติที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺผู้ทรงพลัง
และทรงเมตตา อำนาจที่เรามีจึงเป็นอำนาจแห่งความการุณย์ ในขณะที่
พวกเขาเห็นว่าเป็นการโกหกหลอกลวง พวกเขาจึงไม่ยอมรับที่เราเชื่อว่า
อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลังและทรงอำนาจแห่งการทำลายล้าง โดยอ้างว่า
พวกเขาเชื ่ อ ว่ า อั ล ลอฮฺ ม ี ค ุ ณ ลั ก ษณะของความรั ก และความเมตตา
แต่ทว่าความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับประชาชาติอน่ื ๆ และการสงคราม
ระหว่างพวกเขากับมุสลิมและศัตรูอื่น ๆ ที่นับถือศาสนาเดียวกันกับตน
ไม่มีร่องรอยของความรักความเมตตาดังกล่าวปรากฏอยู่เลย ในขณะที่
สงครามของเราไม่ได้เกิดขึ้นนอกจากเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ เราจึง
เป็นผู้ที่ทำความดีต่อมนุษยชาติมากที่สุด ในขณะที่พวกเขาไม่ได้ทำ
สงครามนอกจากเพื่อรบ ปล้น ครอบครอง และล่าอาณานิคม พวกเขา
จึงเป็นผู้ที่ละเมิดต่อมนุษยชาติมากที่สุด
แม้กระนัน้ การสงครามระหว่างเรากับพวกเขาในปัจจุบนั เป็นเพียง
สงครามเพื่อป้องกันดินแดน สิทธิและศักดิ์ศรี เราจึงไม่ควรที่จะละทิ้ง
หลักการพื้นฐานของเราเพื่อกลุ่มชนที่ไม่เข้าใจหลักเมตตา เกียรติศักดิ์
และมนุษยธรรม หากทว่าเราจะต้องสูต้ อ่ ไปโดยยึดมัน่ ในหลักการพืน้ ฐาน
ของศาสนทูตและศาสนาของเรา จนกว่าอัลลอฮฺจะตัดสินชี้ขาดระหว่าง
เรากับพวกเขา พระองค์เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดที่ดีเลศ
19. หากทหารมีความเหลื่อมล้ำกันเรื่องกำลังใจ ความศรัทธา
และความสุจริตใจ ยิ่งไปกว่านั้นหากมีทหารที่เหยาะแหยะและหวังผล
ประโยชน์ย่อมไม่อาจประกันชัยชนะต่อศัตรูได้ ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นใน
สงครามหุนัยน์ เฉกเช่นการดะวะฮฺต่าง ๆ ที่ไม่อาจพึ่งพาอาศัยปริมาณผู้
ปรบมือโห่รอ้ ง หากทว่าต้องพึง่ พาอาศัยผูศ้ รัทธาทีย่ อมอุทศิ ตนเพือ่ การนัน้
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20. ข้อคิดอีกประการหนึ่งที่เราได้รับจากชีวประวัติของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในสงครามต่าง ๆ ก็คือ การ
กำหนดท่าทีของท่านต่อชาวยิวและท่าทีของชาวยิวต่อท่านและการดะวะฮฺ
ของท่าน เนื่องจากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ในตอน
แรกของการตั้งมั่น ณ นครมะดีนะฮฺ ท่านได้พยายามสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับชาวยิว ให้พวกเขามีความปลอดภัยในศาสนาและทรัพย์สิน และ
มีการบันทึกเป็นหนังสือสนธิสัญญาเพื่อการนี้ แต่พวกเขาเป็นคนคดใน
ข้องอในกระดูก เพียงไม่นานก็วางแผนสังหารท่านนบี   ซึ่งเป็นเหตุให้เกิด
สงครามตระกูลนะฎีร ต่อมาพวกเขาละเมิดสนธิสัญญาในช่วงเวลาที่
สถานการณ์เลวร้ายที่สุดในสงครามพันธมิตร ซึ่งเป็นสาเหตุของสงคราม
ตระกูลกุรัยเซาะฮฺ ต่อมาพวกเขารวมฝ่ายต่าง ๆ ทุกฝ่าย ทำการตระ
เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์และวางแผนร้าย ได้รวมตัวกันเพื่อทำลายล้าง
นครมะดีนะฮฺและศรัทธาชน โดยการทรยศหักหลังและแผนการต่ำช้า ซึ่ง
เป็นเหตุให้เกิดสงครามคัยบัร
กลุ่มชนดังกล่าวความเป็นสุภาพชนไม่มีประโยชน์ต่อพวกเขา
คำสัญญาของพวกเขาเชื่อถือไม่ได้ คำมั่นของพวกเขาไม่สัตย์จริง ทุก
ครั้งที่มีโอกาสก็จะฉกฉวยในทันที ฉะนั้นท่านนบีผิดไหมที่ได้กระทำการ
ดังกล่าวกับพวกเขา ? หรือท่านจำเป็นจะต้องยอมแบกรับแผนร้าย การ
ทรยศและการละเมิดสัญญาของพวกเขา ที่ทำให้ท่านและเศาะฮาบะฮฺ
ต้องอยู่อย่างหวาดผวา รอคอยความวุ่ยวายและแผนร้ายต่าง ๆ หรือ ?
ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ประกันอาณาเขตรัฐใหม่  
ประกันดะวะฮฺในคาบสมุทรอาหรับทั้งมวลและการดะวะฮฺในทุกมุมโลก
หลังจากนั้น  ด้วยการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับชาวยิว  ซึ่งจะไม่มีใคร
ตำหนิการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับพวกเขานอกจากชาวยิว พวกที่ไม่
ยอมรับเหตุผลและพวกล่าอาณานิคม แล้วประวัติศาสตร์ของชาวยิวใน
ช่วงเวลาหลังจากนั้น มิได้เต็มไปด้วยแผนร้าย การก่อความวุ่นวาย
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และการทรยศหักหลังกระนั้นหรือ? แล้วประวัติศาสตร์ของพวกเขาในยุค
ปัจจุบันนี้ มิได้เป็นเช่นนั้นดอกหรือ? แม้กระทั่งภายหลังสงคราม
ปาเลสไตน์และภายหลังการสถาปนารัฐอิสราเอล  ในหมู่พวกเราก็ยังมีผู้
ที่ถูกหลอกด้วยมธุรสวาจาของพวกเขา  เรียกร้องให้ร่วมมือกับพวกเขา
ในหมู่ของพวกเรามีผู้ที่ถูกชักนำไปสู่การร่วมมือกับพวกเขาจากชาติ
มหาอำนาจที่เป็นพันธมิตรของพวกเขา ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการ
ปล่อยปละละเลย การแก้ปัญหาปาเลสไตน์อย่างโง่เง่า เป็นไปได้ไหมที่
ภายหลังจากนั้นจะไม่มีใครถูกพวกเขาหลอกอีก เราไม่มีทางปลอดพ้น
จากความชั่วร้ายของพวกเขาได้นอกจากด้วยมาตรการขั้นเด็ดขาด ดั่ง
มาตรการของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ต่อพวกเขา
เพื่อให้เราวางใจต่อความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองเรา เพื่อให้เราได้
ใช้เวลาอย่างเต็มที่สำหรับการแสดงบทบาทใหม่ของเราในอนาคตใน
การนำพาสาส์นอิสลามและสันติภาพสู่ชาวโลกทั้งมวล
นั่นเป็นภารกิจที่เรานำไปสู่คนรุ่นใหม่ด้วยความซื่อสัตย์และ
ศรัทธา เผื่อว่าพวกเขาจะทำการสานต่อให้ลุล่วงไปซึ่งภารกิจที่ชนรุ่นของ
เราทีช่ อบปล่อยปละละเลย ไม่สามารถกระทำได้
21. ในสงครามมุอฺตะฮฺ ที่เป็นการเผชิญหน้ากันครั้งแรกระหว่าง
มุสลิมกับโรมัน โดยที่หากว่าไม่เป็นเพราะกลุ่มอาหรับฆอซาซะนะฮฺ  
สังหารทูตของท่านศาสนทูตที่ถูกส่งไปยังผู้ปกครองเมืองบุศรอ ก็มีความ
เป็นไปได้ที่จะไม่มีสงครามครั้งนี้ แต่การฆ่าทูตของท่านที่ถูกส่งไปยังเจ้า
เมืองบุศรอ กฎหมายทุกสกุลถือเป็นการกระทำที่แสดงความเป็นศัตรู บ่ง
บอกว่าไม่มีสัมพันธ์ไมตรีต่อกัน และเป็นการยืนยันถึงความชั่วร้ายของ
ตัวแทนชาวโรมัน ด้วยเหตุนี้ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
จึงตัดสินใจส่งทหารไปยังมุอฺตะฮฺ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนพวกเขาและ
ชาวโรมันผู้เป็นเจ้านายถึงศักยภาพของรัฐใหม่และความพร้อมที่จะ
ปกป้องตนเองเพื่อไม่ให้พวกเขาคิดรุกราน เมื่อมุสลิมได้ถึงไปยังมุอฺตะฮฺก็
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พบว่ามีกองทัพชาวโรมันและชาวอาหรับคริสตร์ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของโรมัน นักประวัติศาสตร์คาดคะเนว่า พวกเขามีจำนวนประมาณ
200,000 คน โดยมีน้องชายของฮิร๊อกล์เป็นแม่ทัพ และตั้งฐานทัพอยู่ที่
มะอาบ - ตั้งอยู่ใกล้เมืองอัมมานปัจจุบัน - สิ่งนี้ยืนยันถึงการที่ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คาดการณ์ว่าพวกเขาคิดจะทำ
สงครามและทำลายล้างรัฐใหม่   เพราะความหวาดกลัวต่อการสถาปนา
รัฐอาหรับที่ไม่ขึ้นต่อผู้ใดในคาบสมุทรอาหรับ จะเป็นสัญญาณการสิ้นสุด
ของการล่าอาณานิคมในภูมิภาคอาหรับ และการกดขี่ชาวอาหรับที่ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่แถบชายแดนไกล้แคว้นหิญาซ ด้วยเหตุนี้สงครามระหว่าง
มุสลิมและโรมันจึงเกิดขึ้น
22. ในสงครามตะบูกหรือสงครามแห่งความยากเข็ญ ปรากฏ
หลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลของศรัทธาที่แท้จริงที่สามารถจุด
ไฟแห่งความมุ่งมั่นในการทำสงคราม ความพร้อมที่จะอุทิศทรัพย์สิน
ยอมถูกทรมานในความร้อนระอุและความเหนื่อยยากอย่างแสนสาหัสใน
วิถีทางอัลลอฮฺ ด้วยเหตุดังกล่าว เมื่อศรัทธาชนผู้ซื่อสัตย์ 3 คน ไม่ร่วม
ออกรบในสงครามครัง้ นีโ้ ดยปราศจากเหตุผล ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) จึงบัญชาให้คว่ำบาตรพวกเขาทัง้ สาม แม้กระทัง่ ภรรยา
และบิดาของพวกเขาก็ไม่ยอมพูดด้วยนอกเหนือไปจากประชาชนชาว
มุสลิมทัง้ หมด ทำให้พวกเขาบางคนผูกตัวเองกับเสามัสยิด บางตนขังตัว
เองอยู่ในบ้าน จนกระทั่งอัลลอฮฺให้อภัยแก่พวกเขา ภายหลังจากที่มุสลิม
ได้รับบทเรียนอันเจ็บปวด สำหรับผู้ที่ละทิ้งภาระหน้าที่โดยปราศจาก
เหตุผล นอกจากเพียงเพราะเห็นความสะดวกสบายสำคัญกว่าการ
เหนื่อยยาก เห็นการหลบอยู่ในที่ร่มสำคัญกว่าความร้อนแรงและการ
แผดเผาของดวงอาทิตย์
23. ส่วนการพิชติ มักกะฮฺนน้ั มีบทเรียนและข้อคิดทีไ่ ม่อาจอธิบาย
ได้ในหนังสือไม่กี่หน้ากระดาษนี้ เราพบว่าธรรมชาติของศาสนทูต
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(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ผู้เป็นนักเผยแผ่ศาสนาที่ความอาฆาต
พยาบาทไม่อาจเกาะกุมจิตใจของท่านได้เลย ท่านได้แสดงความเมตตา
ต่อพวกเขาภายหลังการต่อสู้ระหว่างท่านกับพวกเขาที่กินเวลาถึง  21 ปี
โดยที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งวิธีการใด ๆ ที่สามารถกำจัดท่านและผู้ศรัทธา
ต่อท่านได้นอกจากจะต้องดำเนินการในทันที ต่อมาเมื่อท่านเอาชนะ
พวกเขาและพิชิตฐานที่มั่นของเจว็ดได้ ท่านมิได้ทำอะไรมากไปกว่าการ
ขออภัยให้แก่พวกเขาและปล่อยให้มีเสรีภาพต่อไป ซึ่งเป็นการกระทำที่
ไม่เคยมีผู้ใดทำได้ในประวัติศาสตร์ แต่เป็นสิ่งที่ศาสนทูตผู้การุณย์ได้
กระทำ เพราะท่านดะวะฮฺโดยมิได้หวังลาภยศหรืออำนาจ หากทว่า
อัลลอฮฺประสงค์ให้ท่านเป็นผู้ชี้แนะ ผู้เปิดหัวใจและปัญญา ด้วยเหตุดัง
กล่าวท่านจึงเข้าเมืองมักกะฮฺอย่างผู้ถ่อมตนและขอบคุณต่ออัลลอฮฺ
โดยมิได้แสดงความยะโสโอหังอย่างนักรบผู้พิชิตผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
24. ต่อกรณีการกระทำของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ต่อชาวเมืองมักกะฮฺมีเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือเป็นเพราะ
อั ล ลอฮฺ รู ้ ว ่ า ชาวอาหรั บ จะเป็ น ผู ้ น ำพาสาสน์ ข องพระองค์ อ อกสู ่ โลก
พระองค์จึงไว้ชีวิตชาวมักกะฮฺซึ่งเป็นชนชั้นนำของชาวอาหรับให้เข้ารับ
ศาสนาของอัลลอฮฺ เพื่อให้ได้นำพาสาสน์แห่งความดีงามและรัศมีไปสู่
ประชาชาติต่าง ๆ พวกเขาอุทิศชีวิต ความสุขสบายและร่างกาย เพื่อ
ขจัดความมืดบอดของประชาชาติเหล่านั้นและนำพวกเขาออกจากความ
มืดสู่แสงสว่าง
25. บทเรียนสุดท้ายเกีย่ วกับสงครามต่าง ๆ ของท่าน (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) บทเรียนอันยิ่งใหญ่จากการที่การดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺได้รับ
ชัยชนะในเวลาที่แสนสั้น นี่เป็นสิ่งยืนยันอันยิ่งใหญ่ที่สุดว่า มุฮัมมัดเป็น
ทูตของอัลลอฮฺ และยืนยันว่าอิสลามเป็นการดะวะฮฺสู่อัลลอฮฺ ที่ได้รับ
การประกันชัยชนะ นักเผยแผ่ศาสนา ศรัทธาชนและผู้ถือธงของอิสลาม
ก็ได้รับการประกันชัยชนะ อัลลอฮฺจะไม่ทอดทิ้งการดะวะฮฺของพระองค์

140

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

เพราะว่ามันเป็นสัจธรรม เมตตาธรรมและรัศมี อัลลอฮฺเป็นผู้สัตย์จริง
ผู้ทรงกรุณาปรานี ที่ความกรุณาปรานีของพระองค์ครอบคลุมถึงทุก
สรรพสิ่ง อัลลอฮฺเป็นรัศมีแห่งห้วงเวหาและพื้นพสุธา แล้วจะมีผู้ใด
สามารถดับรัศมีแห่งอัลลอฮฺได้ พระองค์จะยินยอมให้ความเท็จเอาชนะ
ขั้นเด็ดขาดต่อสัจธรรมได้อย่างไร และจะยอมให้ความป่าเถื่อนโหดร้าย
และความเสื่อมเสียมีชัยชนะขั้นสุดท้ายเหนือความเมตตาและความดีได้
อย่างไร ?
จริงอยู่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เคยได้รับ
บาดเจ็บในสงครามอุหุดและหุนัยน์ และเศาะฮาบะฮฺบางท่านก็เสียชีวิต  
อันเป็นความจำเป็นที่การดะวะฮฺจะต้องมีการทดสอบ การบาดเจ็บและ
เหยื่อ
“และอัลลอฮฺนั้นจะช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลือพระองค์แท้จริง
อัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงยิ่งใหญ่”
(อัลฮัจญ์ : 40)
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บทที่ 6
เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นภายหลังการพิชิตมักกะฮฺจนกระทั่ง
การเสียชีวิตของท่านศาสนทูต
ก. สงครามหุนัยน์
หลังจากที่อัลลอฮฺทำให้ศาสนทูตของพระองค์และชาวมุสลิม
พิชิตมักกะฮฺได้ ทำให้การต่อต้านของชาวกุรัยช์ที่กินเวลาถึง 21 ปี นับแต่
เริ่มเผยแผ่ศาสนาต้องสิ้นสุดลง ตระกูลฮะวาซินได้รวมตัวกันเพื่อทำ
สงครามกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงเกิดเป็น
สงครามหุนยั น์ ดังรายละเอียดใน “ชีวประวัตทิ า่ นนบีฉบับอิบนุฮชิ าม”
เราจะกล่าวถึงบทเรียนจากสงครามนี้ดังต่อไปนี้
1. การที่มาลิก บินเอาฟ์ เกิดความลำพองและไม่ยอมรับฟังคำ
ทักท้วงของดุรัยด์ บินศิมมะฮฺ เพราะความบ้าอำนาจ เกิดความลำพอง
ตนว่าคิดถูกต้องแล้ว และอวดดีไม่อยากให้กลุ่มชนของตนกล่าวถึง
ตนเองซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มฉกรรจ์ มีกำลังวังชาและได้รับการเชื่อฟังจากทุก
ฝ่ายว่ายอมรับฟังคำทักท้วงของคนชราที่ไร้สมรรถภาพ ซึ่งถ้าหากว่าเขา
เชื่อฟังคำทักท้วงของดุรัยด์ก็จะทำกลุ่มชนของตนสามารถหลีกเลี่ยง
ความสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหาศาล หลีกเลี่ยงความอายที่ผู้หญิงของ
พวกเขาถูกจับเป็นทาส แต่ความลำพองและอวดดีในตำแหน่งผู้นำ ทำให้
ประชาชนต้องประสบความวิบตั แิ ละสูญเสีย ความลำพองทำให้เขาปฏิเสธ
ที่จะยอมจำนนต่อกองทัพอิสลามที่กำหราบความอวดดีของชาวกุรัยช์
ภายหลังการต่อสู้อันยาวนานและโหดร้าย คิดไปว่ากองกำลังและทรัพย์
สินของตระกูลตนจะปกป้องจากการพ่ายแพ้ได้  และเมินเฉยต่อคำทักท้วง
ของดุรยั ด์ทก่ี ล่าวแก่เขาว่า “ความพ่ายแพ้ไม่มอี ะไรจะมายับยัง้ ได้” เขา
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ลืมไปว่ามุสลิมที่พวกเขาจะไปรบด้วยนั้นไม่ได้คาดหวังชัยชนะโดยอาศัย
ทรัพย์สิน ทหารหรือเสบียง แต่พวกเขาอาศัยความเข้มแข็งของอัลลอฮฺ
ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอำนาจ และคำสัญญาของพระองค์ที่จะให้พวกเขา
ได้รบั ชัยชนะและสวรรค์ ไม่ได้ถอื ว่าความต้องการทีจ่ ะปกปักรักษาผูห้ ญิง
และทรัพย์สินเป็นปัจจัยในการยับยั้งความพ่ายแพ้ได้ หากทว่าพวกเขา
หวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺและเกรงกลัวต่อโทษทัณฑ์ของพระองค์ที่
คาดโทษผู้ที่ยอมแพ้ในสนามรบว่า จะได้รับโทษทัณฑ์อันเจ็บปวดและ
การลงทัณฑ์อันโหดร้าย

  
“และใครที่หันหลังของเขาหนีพวกเขาในวันนั้น ยกเว้นผู้ที่
เปลี่ ย นที่ เพื่ อ ทำการสู้ ร บหรื อ ผู้ ที่ ไปร่ ว มกั บ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง เท่ า นั้ น
แน่นอนเขาย่อมนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺกลับไป และที่อยู่
ของเขานั้นคือญะฮันนัม และเป็นจุดจบที่เลวร้าย”
(อัลอันฟาล : 16)
ด้ ว ยประการฉะนี้ความพ่ายแพ้จึงเกิดขึ ้ นกั บ มาลิ ก ตระกู ล
ฮะวาซินและพลพรรคของเขา ผลเสียจากความลำพองและความอวดดี
มิได้เกิดขึน้ กับตัวเขาคนเดียวเท่านัน้ หากว่าเกิดขึน้ กลุม่ ชนของตนทัง้ หมด
ที่ไปเชื่อฟังความอวดดีของเขา เพราะเมื่อเขาข่มขู่ว่าถ้าใครไม่เชื่อฟังก็จะ
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ถูกดาบผ่าท้อง พวกเขาก็เชื่อฟังโดยพลัน หากว่าพวกเขาตามคำทักท้วง
ของผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์และหากพวกเขายับยั้งความอวดดีของผู้นำ
หนุ่ม สิ่งที่ประสบกับพวกเขาก็จะไม่ประสบกับพวกเขา พวกเขา
หวาดกลัวความโกรธของผู้นำผู้อวดดี หากพวกเขาถามตัวเองว่า อะไร
จะเกิดขึ้นหากเราทำให้เขาโกรธ ? คำตอบก็คือ พวกเขาอาจจะเสียผู้นำ
คนนี้ไป แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ ? อะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้นำอวดดีและดื้อดึง
ออกไปแสวงหาเกียรติจากการสงครามโดยไม่มีผู้มีประสบการณ์มาก่อน  
และมีมากกว่าประสบการณ์การสงครามของเขาเข้าร่วมสงครามด้วย  
ชีวิตของคน ๆ หนึ่งจะมีคุณค่ามากกว่าชีวิตของคนทั้งตระกูลหรือ
ประชาชาติทั้งมวลได้อย่างไร อัลลอฮฺได้ย้ำเตือนเราในอัลกุรอานถึงผล
ของการที่สังคมยอมสวามิภักดิ์ต่อกิเลสของเหล่าผู้นำที่อวดดี อัลลอฮฺ
ทรงกล่าวถึงประวัติของมูซากับฟาโรห์ว่า

   
 	
“ด้วยเหตุนี้เขา(ฟิรเอานฺ) ได้หลอกลวงหมู่ชนของเขา แล้ว
พวกเขาก็เชื่อฟังเขา แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนผู้ฝ่าฝืน (54) เมื่อ
พวกเขาได้ทำให้เรากริ้ว เราได้ตอบแทนพวกเขาอย่างสาสม แล้ว
เราได้ให้พวกเขาจมน้ำทั้งหมด (55) และเราได้ทำให้พวกเขาเป็น
อดีตที่ล่วงลับไปและอุทธาหรณ์แก่คนรุ่นต่อไป ๆ ไป (56)”
(อัซซุครุฟ : 54 - 56)
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2. ต่อกรณีที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยืม
เสื้อเกราะ 100 ตัว พร้อมอาวุธ จากศ๊อฟวาน ที่เป็นผู้ตั้งภาคี นอกจาก
หมายถึงจะต้องมีการเตรียมการอย่างพร้อมสรรพ เพื่อต่อสู้กับศัตรู ยัง
หมายถึงการอนุญาตซื้ออาวุธหรือยืมจากผู้ปฏิเสธ โดยมีเงื่อนไขว่าจะ
ต้องไม่นำไปสู่ความเข้มแข็งและชัยชนะของผู้ปฏิเสธ และนำไปเป็นสื่อ
เพื่อสร้างความเดือดร้อนต่อมุสลิม ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ได้หยิบยืมอาวุธจาก ศ๊อฟวานภายหลังจากการพิชิตมักกะฮฺ ซึ่ง
ศ๊อฟวานอ่อนแอเกินกว่าที่จะไปต่อรองเงื่อนไขใด ๆ กับท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)ได้ ซึ่งสิ่งนี้เห็นได้จากคำพูดที่เขากล่าว
กับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ว่า “เป็นการยึดหรือ
โอ้มุฮัมมัด” ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ตอบว่า
“หามิได้ หากว่าเป็นการยืมที่มีการรับผิดชอบจนกว่าเราจะคืนกับ
ท่าน”
กรณีนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของวิธีปฏิบัติของมุสลิมที่มีต่อศัตรูผู้
พ่ายแพ้ หากทว่าศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ต้องการยึด
เอาก็ย่อมกระทำได้และศ๊อฟวานเองก็ไม่อาจกล่าวอะไรได้ แต่นี่เป็นแบบ
อย่างของท่านนบีในการปฏิบัติต่อผู้พ่ายแพ้ และการไม่ละเมิดต่อทรัพย์
สินของพวกเขาภายหลังสงครามสิ้นสุดและพวกเขาวางอาวุธแล้ว  เราไม่
เคยทราบว่ามีผู้ใดก่อนหน้าท่านและภายหลังจากท่านได้กระทำเช่นนี้  
สิ่งที่เราเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของทหารผู้พิชิตที่กระทำต่อผู้แพ้ การยึด
ครองทรัพย์สินและเกียรติยศของพวกเขายืนยันถึงคำพูดของเราดังกล่าว
ข้างต้นเป็นอย่างดี
“และอัลลอฮฺทรงกล่าวความจริงและทรงชี้แนะแนวทาง”
(อัลอะห์ซาบ : 4)
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3. ขณะที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ออกไป
ทำสงครามครั้งนี้โดยมีกำลังพล 12,000 คน โดยที่ 10,000 คน ออกมา
พร้อมกับท่านจากนครมะดีนะฮฺ และได้ร่วมพิชิตมักกะฮฺ อันได้แก่ชาว
มุฮาญิรีน ชาวอันศอร์และตระกูลต่าง ๆ ที่อยู่รายรอบนครมะดีนะฮฺ หรือ
ตามเส้นทางของมะดีนะฮฺ และอีก 2,000 คน ที่เข้าอิสลามภายหลังการ
พิชิตมักกะฮฺ คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คำสอนของอิสลามยังไม่มั่นคงอยู่ใน
หัวใจของพวกเขา และผูท้ เ่ี ข้ารับอิสลามภายหลังจากทีส่ น้ิ หวังทีจ่ ะต่อต้าน
และเอาชนะอิสลามได้ ฉะนั้นในกลุ่มทหารเหล่านี้มีศรัทธาชนผู้ซื่อสัตย์
ทีข่ ายจิตวิญญาณและตัวตนแก่อลั ลอฮฺ เพือ่ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ศาสนาของพระองค์ และมีผู้ที่มีความศรัทธาที่อ่อนแอ และมีญาติของผู้
ทีถ่ กู ฆ่าทีเ่ ข้ารับอิสลามด้วยความเจ็บปวด และเก็บความอาฆาตพยาบาท
ต่ออิสลามไว้ในใจ และมีความปวดร้าวเมื่อเห็นชัยชนะของอิสลาม
ทหารทั้งหมดไม่ได้มีความเท่าเทียมกันในด้านความเข้มแข็งทางจิตใจ
และความศรัทธาต่อเป้าหมายของสงคราม เนื่องจากบางส่วนประสงค์
ต่อทรัพย์สินจากการชนะสงคราม ด้วยเหตุนี้เองการพ่ายแพ้ในช่วงแรก
จึงมิได้เป็นเรื่องเกินความคาดหมาย ท่านศาสนทูตจึงได้กล่าวขณะ
เห็นจำนวนอันมหาศาลของพวกท่านว่า “วันนี้เราจะไม่มีแพ้เพราะ
ความน้อย”27 ซึ่งหมายถึงทหารที่มีจำนวนมากขนาดนี้จะไม่พ่ายแพ้
นอกจากด้วยเหตุผลเชิงนามธรรมที่เกี่ยวกับจิตใจของคนเหล่านี้ เป็น
เหตุผลเกี่ยวกับความศรัทธา ความเข้มแข็งทางใจ ความบริสุทธิ์ใจและ
ความเสียสละ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงได้วาง
กฎสำคัญไว้ให้กับเรา คือชัยชนะนั้นไม่ได้ได้มาเพราะจำนวนทหาร
หรือคุณภาพของอาวุธ หากทว่าเพราะสิ่งที่เป็นนามธรรมที่อยู่ในจิตใจ
ของนักรบที่ผลักดันพวกเขาให้เสียสละและอุทิศตน อัล-กุรอานคัมภีร์อัน
คำพูดนี้ไม่แน่นอนว่าเป็นคำพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อิบนุอิสหากได้กล่าวไว้ใน อัลมะฆอซีย์ ในสาย
รายงานการขาดตอนและไม่ทราบ  บ้างกล่าวว่าผู้กล่าวคือ สะละมะฮฺ บินสะลามะฮฺ บิน วักช์ บ้างกล่าวว่าคือ อบูบักร  อัศศิดดีก
บ้างกล่าวว่า คือ อับบาส บ้างกล่าวว่า คือ ชายคนหนึ่งจากตระกูลบักร์
27
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ทรงเกียรติได้ตอกย้ำถึงสิ่งนี้ไว้หลายที่ด้วยกัน อัลลอฮฺตะอาลา กล่าวว่า

   

“กี่มากน้อยแล้ว ที่พวกน้อยเอาชนะพวกมากได้ ด้วย
อนุมัติของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้อดทนทั้งหลาย”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 249)
โองการอัล-กุรอานจำนวนหนึ่ง ที่ถูกประทานลงมาภายหลัง
สงคราม สิ้นสุด ชี้ชัดถึงความหมายนี้  

   
					
“แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงช่วยเหลือพวกท่านแล้วในสนามรบ
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อันมากมาย และในวันแห่งสงครามฮุนยั น์ดว้ ย ขณะทีก่ ารมีจำนวน
มากของพวกท่านทำให้พวกท่านพึงใจ แล้วมันก็มไิ ด้อำนวยประโยชน์
แก่พวกท่านแต่อย่างใด และแผ่นดินก็แคบแก่พวกท่านทั้ง ๆ ที่
มันกว้างอยู่ แล้วพวกท่านก็หันหลังหนี (25) และอัลลอฮฺก็ได้
ประทานลงมาซึง่ ความสงบใจจากพระองค์แก่ศาสนทูตของพระองค์
และแก่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้น และได้ทรงให้ไพร่พลลงมา ซึ่ง
พวกท่านไม่เห็นพวกเขา และได้ทรงลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา
เหล่านั้นและนั่นคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา (26)”
(อัตเตาบะฮฺ : 25 - 26)
4. ต่อกรณีทม่ี สุ ลิมบางคนกล่าวกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ขณะที่เดินทางออกไปทำศึกสงครามว่า “โอ้ศาสนทูต
จงทำเครื่องรางให้เราแขวนเหมือนที่พวกเขาแขวน และต่อคำพูด
ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่กล่าวกับพวกเขา
ว่า “ขอสาบานต่อองค์ผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในหัตถ์ของพระองค์
นี่เหมือนกับสิ่งที่กลุ่มชนของมูซากล่าวต่อมูซาว่า

“พวกเขาได้กล่าวขึ้นว่า โอ้มูซา!จงให้มีขึ้นแก่พวกเราด้วย
เถิดสิ่งซึ่งเป็นที่เคารพสักการะสักองค์หนึ่ง เช่นเดียวกับที่พวกเขา
มีสิ่งที่เป็นที่เคารพสักการะหลายองค์เขากล่าวว่า แท้จริงพวกท่าน
เป็นกลุ่มชนที่อวิชา” (อัลอะรอฟ : 138)  มันเป็นแบบอย่าง แน่นอน
พวกท่านจะเจริญรอยตามแบบอย่างของผู้คนก่อนพวกท่าน”
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ในกรณีนี้ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ชี้ให้
เห็นถึงพฤติกรรมของประชาชาติที่จะเจริญรอยตามประชาชาติเก่าก่อน
เป็นการเตือนให้ระวัง ซึง่ จะไม่มใี ครเจริญรอยตามนอกจากผูท้ เ่ี ต็มไปด้วย
ความโง่เขลา เนื่องจากประชาชาติต่าง ๆ ที่ทราบถึงวิถีทางอันประเสริฐ
และที่เสื่อมเสีย วิถีทางที่เป็นประโยชน์และที่ให้โทษ ย่อมถือเอาวิถีทาง
ที่ประเสริฐและหลีกเลี่ยงวิถีทางแห่งความเสื่อม และปฎิเสธที่จะเดินไป
ในวิถที างทีใ่ ห้โทษ แม้วา่ ประชาชาติกอ่ น ๆ จะเคยเดินในวิถที างนัน้ ก็ตาม
ถ้าหากว่าเจริญรอยตามพวกเขาโดยที่ไม่สนใจต่อผลที่ตามมา ก็ย่อม
เป็นการวางสิ่งหนึ่งไม่ตรงกับสถานที่ที่เหมาะสมของมัน เป็นอวิชาที่
อัลลอฮฺทรงกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่อวิชา แล้วประชาชาติ
ที่เชื่อมั่นในตนเอง ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตน มั่นใจว่าตนเองเป็นผู้มี
สัจจะและความดีงาม ย่อมปฏิเสธที่จะเจริญรอยตามผู้อื่นในกรณีที่ให้
โทษต่อตนเองและขัดแย้งกับหลักการของตน เมื่อใดที่เจริญรอยตามผู้
อื่นก็แสดงว่าประชาชาตินั้นเป็นประชาชาติที่มีลักษณะอ่อนแอ ความคิด
สับสน ถูกกิเลสบงการ ตกอยู่ในความอ่อนแอและละเมิดศาสนา นั่นคือ
อวิ ช าที ่ อ ั ล ลอฮฺ ป ลดปล่ อ ยเราให้ พ ้ น ไปเพราะศาสนทู ต ของพระองค์
คัมภีร์ของพระองค์และกฎเกณฑ์ของพระองค์ วิชาและอวิชาในทัศนะ
ของการดะวะฮฺแห่งการปฏิรูป มิได้หมายถึง การอ่านได้หรืออ่านไม่ได้
หากทว่าหมายถึง ความถูกต้องและความผิดพลาด ความมีสติหรือตาม
อารมณ์ของประชาชาตินน้ั ๆ ลองศึกษาประวัตศิ าสตร์ จะตระหนั ก ได้ ถ ึ ง
สิ่งที่มีประโยชน์และสิ่งที่ให้โทษ จะได้ชื่อว่าเป็นประชาชาติที่มีวิชา แม้ว่า
จะอ่านหนังสือไม่ได้ก็ตาม ส่วนประชาชาติที่ไม่ได้รับการชี้นำไปสู่ความ
ดีงาม ทั้งในด้านสื่อหรือรูปแบบคือประชาชาติที่อวิชา แม้ว่าจะมีความรู้
มากมายหลายสาขาก็ตาม 
สิ่งที่ทำให้ประชาชาติใด ๆ ประสบความหายนะมาแล้ว แล้วจะ
ทำให้เกิดความหายนะต่อไป ไม่ว่าจะเป็นประชาชาติใด ๆ ก็ตาม คือ
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อวิชาทีม่ าเกาะกินความรูส้ กึ และอารมณ์ของประชาชาตินน้ั ๆ ลองศึกษา
ประวัตศิ าสตร์วา่ ทีอ่ ารยธรรมกรีกและโรมันล่มสลาย มิใช่เป็นเพราะอวิชา
ที่มาเกาะกินดอกหรือ
ผู้เลียนแบบผู้อื่นเป็นคนอวิชา แม้ว่าจะมีการศึกษามากแค่ใหน
ก็ตาม และยังเป็นเด็กแม้ว่าจะอายุมากแค่ไหนก็ตาม พวกเขาจะยังคง
เป็นเด็กและผู้อวิชาจนกว่าจะปลดปล่อยตนเองให้มีอิสรภาพ
5. ในสงครามครั้งนี้ภายหลังจากที่มุสลิมพ่ายแพ้ในตอนแรก
และแตกหนีกระเจิดกระเจิงทิง้ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ไว้เพียงลำพัง ชัยบะฮฺ บินอุษมาน คาดว่าเขาจะแก้แค้นท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ เนื่องจากบิดาของเขาถูกฆ่าตายใน
สงครามอุหุด ชัยบะฮฺกล่าวว่า “เมื่อฉันเข้าใกล้ท่านศาสนทูต (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เพื่อสังหารท่าน ฉันพบอะไรบางอย่าง
ครอบงำจิตใจฉัน ฉันจึงทำเช่นนั้นไม่ได้ และฉันรู้ทันทีว่าฉันทำ
อะไรท่านไม่ได้”
เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในชีวิตของท่าน เคยเกิดขึ้นกับ
อบูญะฮฺล์และคนอื่น ๆ ทั้งในนครมักกะฮฺและมะดีนะฮฺ ทั้งหมดมีความ
หมายพ้องกันว่า อัลลอฮฺได้คุ้มครองศาสนทูตของพระองค์ด้วยรังสีแห่ง
ความน่าเกรงขาม ที่สร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับผู้คิดร้ายต่อชีวิตของ
ท่าน สิง่ นีเ้ ป็นหลักฐานยืนยันว่าการแสดงความเป็นศาสนทูตของท่านเป็น
ความจริง และยืนยันว่าอัลลอฮฺให้การปกปักรักษาท่านจากแผนร้ายทุก
อย่าง และให้ท่านมีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้ส่งสาสน์และปฏิบัติภารกิจที่ได้
รับมอบหมายให้ลุล่วง ได้ปลดปล่อยคาบสมุทรอาหรับให้พ้นจากอวิชา
และส่งชาวอาหรับไปยังโลกกว้างเพื่อสอน อบรม และปลดปล่อยผู้คน
หากว่าอัลลอฮฺไม่ปกปักรักษาศาสนทูตของพระองค์ แน่นอนฝ่ายผูต้ ง้ั ภาคี
ย่อมสามารถสังหารท่านได้ตง้ั แต่เริม่ ดะวะฮฺ ศาสนาและภาคผลต่าง ๆ ย่อม
ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์และรัศมีแห่งสาสน์อิสลาม คุณธรรมและเมตตาธรรม
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แห่งอิสลามย่อมไม่อาจถึงมายังเราได้ สายธารแห่งประวัติศาสตร์ย่อม
ไม่แปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทำให้มนุษยชาติก้าวพ้นความมืดบอดและ
ความเลวร้ายได้ด้วยการเผยแพร่ของศาสนาอิสลาม ทำให้สิ้นสุดยุคสมัย
แห่งการกดขี่ประชาราษฎร์ของกษัตริย์ และประมุขของรัฐที่สถาปนา
อาณาจักรของตนด้วยการใช้อำนาจบาตรใหญ่ กีดกันไม่ให้ประชาชน
รู้สึกถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตน หรือคิดต่อสู้ต่อการกดขี่ สิ่งเหล่านี้
สำเร็จลงได้ด้วยภาคผลแห่งการปกปักรักษาของอัลลอฮฺ ที่มีต่อศาสนทูต
ของพระองค์ จนกระทั่งสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
สมบูรณ์โดยไม่บกพร่อง
ความจริงแล้วความอนุเคราะห์ของอัลลอฮฺที่มีต่อศาสนทูตของ
พระองค์นั่นยิ่งใหญ่ล้นเหลือ
 	

ล้นเหลือ
  

“และอนุเคราะห์ของอัลลอฮฺที่มีต่อท่านนั้นยิ่งใหญ่”
(อัลนิสาอ์ : 113)
และบุญคุณศาสนทูตของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ชาติก็ยิ่งใหญ่

“และเรามิได้ส่งท่านมานอกจากเป็นความเมตตาต่อสากล
โลก”
(อัลอัมบิยาอ์ : 107)
ความจริงแล้ว ความปลอดภัยของผู้เรียกร้องสัจธรรมจากแผน
การและการปองร้ายของศัตรูเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากความอนุเคราะห์
อันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นมาจากการปกปักรักษาศาสนทูตของพระองค์
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ดังนั้นนักเผยแผ่ศาสนาทั้งหลาย ภายหลังจากที่ได้ระมัดระวัง
แล้วจะต้องพึ่งพาอาศัยการดูแลรักษาของอัลลอฮฺเสมอ จะต้องอาศัย
ความยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์  จะต้องมั่นใจว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ช่วย
เหลือและดูแลรักษาพวกเขา ผู้ใดที่อัลลอฮฺประสงค์จะให้เขาปลอดภัย
จากแผนการของศัตรูแห่งคุณธรรมก็จะปลอดภัย แม้ว่าศัตรูจะมีอำนาจ
บาตรใหญ่เพียงใด มีแผนร้ายที่แยบยลสักเพียงใดก็ตาม เพราะการ
ปกปักรักษาที่แน่นอนคือ การปกป้องรักษาของอัลลอฮฺ ความช่วยเหลือ
ที่แน่นอนก็คือความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ การทอดทิ้งที่แน่นอนก็คือการ
ทอดทิ้งของอัลลอฮฺ การกำหนดและกิจการของพระองค์ย่อมสัมฤทธิ์ผล

“หากอั ล ลอฮฺ ช่ ว ยเหลื อ พวกท่ า นก็ จ ะไม่ มี ผู้ ช นะต่ อ พวก
ท่าน”                                                (อาลิอิมรอน : 160)
 	
แม้วา่ แผนการของผูอ้ ธรรมจะยิง่ ใหญ่เพียงใด แต่ความช่วยเหลือ
ของอัลลอฮฺยิ่งใหญ่กว่า ดังนั้นนักเผยแผ่ศาสนาจึงไม่ขลาด นักปฏิรูป
จึงไม่กลัว ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเชื่อมั่นในความช่วยเหลือและการ
เกื้อหนุนจึงไม่ล่าถอยจากการปฏิบัติภารกิจแห่งสัจธรรม

“และการช่วยเหลือบรรดาศรัทธาชนเป็นหน้าที่ของเรา”  
(อัรรูม : 47)
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“แท้จริงบรรดาผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองค์
ชนเหล่านัน้ อยูใ่ นหมูผ่ อู้ ปั ยศอดสู (20) อัลลอฮฺทรงลิขติ ว่า แน่นอน
ข้าและศาสนทูตของข้าจะมีชัยชนะ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง
พลัง ผู้ทรงอำนาจ (21)”                   (อัลมุญาดะละฮฺ : 20 - 21)
การที่ศัตรูของอัลลอฮฺ ประสบความสำเร็จในการทำร้ายผู้นำคุณ
ธรรมและผู้เรียกร้องสู่การปฏิรูป บางคนสามารถสังหารและสร้างความ
เดือดร้อนให้กับพวกเขาได้ ก็ไม่ได้ขัดแย้งกับความจริงข้อนี้ เนื่องจาก
ความตายเป็นข้อเท็จจริง เป็นชะตาของเผ่าพันธุ์อาดัมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ แต่การเสียชีวิตในวิถีของอัลลอฮฺเป็นการตายชะฮีด ความทุกข์ยาก
ในวิถีแห่งการดะวะฮฺเป็นเกียรติยศ ความเจ็บปวดอันเนื่องมาจากการ
เรียกร้องสู่การปฏิรูปเป็นความดีนิรันดร์ 
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“ไม่บังควรแก่ชาวมะดีนะฮฺและชาวอาหรับชนบทที่พักอยู่
รอบ ๆ จะผินหลังให้กับศาสนทูตของอัลลอฮฺ และไม่บังควรที่เขา
เหล่านั้นจะห่วงชีวิตของพวกเขา มากกว่าชีวิตของศาสนทูต ทั้งนี้
เนื่องจากความกระหายน้ำ ความทุกข์ยากและความหิวโหยในหน
ทางของอัลลอฮฺไม่เกิดขึ้นกับพวกเขา และไม่ว่าพวกเขาจะเหยียบ
ย่างไป ณ ที่ใดที่ทำให้พวกปฏิเสธศรัทธากริ้วโกรธ และพวกเขา
จะไม่ได้รับอันตรายจากศัตรูนอกจากเป็นการงานที่ดีถูกจารึกไว้
แล้วสำหรับพวกเขาด้วยสิ่งนั้น แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงทำให้
รางวัลของผู้กระทำความดีต้องสูญเสียไปเป็นอันขาด”
(อัตเตาบะฮฺ : 120)
6. เมื่อเริ่มการสัประยุทธ์ มุสลิมตื่นตระหนกจากการถูกซุ่ม
โจมตี ทำให้กองทัพมุสลิมเกิดความระส่ำระสายและหนีกระเจิดกระเจิง
ละทิ้งท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไว้เพียงลำพัง มีเพียง
ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยืนหยัดต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับท่านนบี ท่าน
ศาสนทูตจึงตะโกนว่า “จงมาที่ฉันโอ้คนทั้งหลาย จงมาหาฉัน ฉัน
เป็นทูตของอัลลอฮฺ ฉันคือมุฮัมมัด บุตรอับดุลลอฮฺ” แต่พวกเขาไม่
ได้ยินเสียงของท่าน ท่านจึงขอให้อับบาสซึ่งเป็นผู้มีเสียงดังกังวานป่าว
ร้องว่า “โอ้บรรดาชาวอันศอร์ โอ้บรรดาผู้ร่วมสนธิสัญญาแห่งต้น
ซะมูเราะฮฺ”28 พวกเขาจึงตอบว่า “ครับ ครับ” แล้วมีชายคนหนึ่งไปที่
อูฐของเขาเพื่อที่จะขึ้นขี่มันแต่เขาไม่อาจขึ้นได้ จึงฉวยเอาเสื้อเกราะมาใส่
28

หมายถึง  ต้นไม้ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ทำสนธิสัญญาอะเกาะบะฮฺที่ 2 (ผู้แปล)
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เอาดาบและโล่ ละทิง้ อูฐไว้และจากมา แล้วเดินตามเสียงป่าวร้องมาจนถึง
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จนมีจำนวนถึง 100 คน
แล้วหันไปต่อสู้กับศัตรูจนได้รับชัยชนะในที่สุด
สถานการณ์นี้ให้บทเรียนและอุทาหรณ์มากมายที่นักเผยแผ่
ศาสนาและทหารสัจธรรมจะต้องวิเคราะห์อย่างยาวนานถี่ถ้วน เพราะว่า
ความพ่ายแพ้ของดะวะฮฺในสงคราม อาจมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากความ
ศรัทธาที่อ่อนแอของศาสนานิกบางคน ความไม่สุจริตและไม่พร้อมที่จะ
เสียสละเพื่อศาสนาของมุสลิมบางคน และการยืนหยัดของผู้นำแห่งการ
ดะวะฮฺในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อ ความกล้าหาญและความมั่นใจใน
อัลลอฮฺและช่วยเหลือของพระองค์ที่มีในตัวผู้นำ มีผลอย่างใหญ่หลวงใน
การพลิกสถานการณ์จากความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะ อีกทั้งการปลุกขวัญของ
ผู้อ่อนแอและผู้ที่ยังไม่มีความแน่นอนในจุดยืนในกลุ่มของตนก็มีผลอย่าง
ใหญ่หลวงในการพลิกสถานการณ์จากความพ่ายแพ้สู่ชัยชนะ บรรดาผูท้ ่ี
ยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ภาย
หลังความพ่ายแพ้ในช่วงแรกของสงคราม และบรรดาผู้ที่ตอบรับคำเรียก
ร้องของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่มีจำนวนไม่เกิน
หนึ่งร้อยคน ณ ชั่วโมงนั้น สถานการณ์สงครามเริ่มพลิกผัน ความช่วย
เหลือของอัลลอฮฺต่อบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ก็เริ่มมีขึ้น ความพ่ายแพ้
ของศัตรูก็เริ่มปรากฎให้เห็น ความกลัวก็เริ่มเกาะกินหัวใจของพวกเขา
ทุกคราที่ผู้นำและกองทัพดะวะฮฺตระหนักว่าพวกเขาเป็นฝ่ายธรรมะ
และอัลลอฮฺจะอยู่พร้อมกับผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์ จิตใจของพวกเขาก็ยิ่ง
ฮึกเหิม ยิ่งเสียสละและอุทิศตนมากยิ่งขึ้น
และต่อกรณี คำกล่าวของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  
ที่กล่าวว่า “ฉันเป็นทูตของอัลลอฮฺ” และในสายรายงานอื่นของ
อิบนุฮิชาม ท่านกล่าวว่า “ฉันเป็นนบีโดยไม่มีการโกหก ฉันเป็นบุตร
ของอับดุลมุฏเฏาะลิบ” เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า การที่ท่านศาสนทูต
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(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่าท่านเป็นศาสนทูตนัน้ เป็นความจริง
และการเชือ่ มัน่ ต่อความช่วยเหลือขององค์อภิบาลของท่าน เป็นแบบอย่าง
สำหรับผูน้ ำทีจ่ ะต้องประพฤติปฏิบตั เิ สมอในยามวิกฤต เขาจะต้องเชือ่ มัน่
ในตัวเอง และพึ่งพาอาศัยอัลลอฮฺองค์อภิบาล มั่นใจว่าพระองค์จะช่วย
เหลือและปกป้องดูแลเขา ความมัน่ ใจของผูน้ ำ ต่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และสาส์นของตน มีผลอย่างใหญ่หลวงต่อการประสบความสำเร็จ และ
ผูค้ นจะมาห้อมล้อม และมีผลอย่างใหญ่หลวงในการบรรเทาความเจ็บปวด
ของตนและยอมรับความเจ็บปวด อย่างเต็มใจและไม้สะทกสะท้าน
7. บทบาทของอุมม์สุลัยม์ บินติมิลหาน เป็นบทบาทที่น่าภาค
ภูมิใจของสตรีมุสลิมในยุคต้นของอิสลาม นางเข้าร่วมสงครามพร้อมกับ
อบูต๊อลหะฮฺ สามีของนาง นางใช้ผ้าลายทางผูกเอวไว้ เนื่องจากกำลัง
มีครรภ์ นางอยู่กับอูฐของอบูต๊อลหะฮฺ และกลัวว่าอูฐจะหลุดพ้นไปจาก
นาง นางจึงเอามือของนางสอดใส่เข้าไปในห่วงผูกจมูกของอูฐ (ซึ่งเป็น
ห่วงที่ทำจากขนใช้ใส่ในรูจมูกของอูฐ) พร้อมกับส่วนของบังเหียนที่รัด
ผ่านจมูก เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เห็นนาง
ท่านกล่าวกับนางว่า “อุมม์สุลัยม์ใช่ไหม?” นางตอบว่า “ใช่ โอ้
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ฉันจะฆ่าสัตรูที่หลบหนี
จากท่านเหมือนที่ท่านฆ่าคนที่จะฆ่าท่าน ซึ่งพวกเขาคู่ควรต่อการ
ดังกล่าว” ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวว่า
“หรือว่าการป้องกันของอัลลอฮฺยังไม่เพียงพออีกหรือ” นางพกกริช
ไว้ด้วย อบูต๊อลหะฮฺถามถึงเหตุผลที่นางเก็บกริชไว้กับตัว นางตอบว่า
“กริชที่ฉันพกพามัน หากมีผู้ตั้งภาคีคนใดเข้าใกล้ฉัน ฉันก็จะใช้
แทงเขา” อบูต๊อลหะฮฺรู้สึกพึงพอใจต่อนาง ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เองก็สนใจในสิ่งที่นางกล่าว
เช่นนี้แหละคือสตรีมุสลิม นางควรจะเป็นเช่นนี้แหละ กล้าหาญ
ที่จะเข้าร่วมสงครามปกป้องตนเอง โดยการเข้าร่วมด้วยตัวของนางเอง
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เมื่อจำเป็นจะต้องพึ่งพานางหรือศัตรูเข้าใกล้นาง นางก็จะป้องกันตัวด้วย
ตนเองเพือ่ มิให้ถกู จับเป็นเชลยศึก สตรีมสุ ลิมในหน้าประวัตศิ าสตร์อสิ ลาม
ในยุคแรกมีความโดดเด่นในเรื่องการเสียสละ  การอุทิศตนและกล้าหาญ
เป็นสิง่ ทีส่ ร้างความหนักใจให้กบั เหล่านักบูรพาคดีผไู้ ม่ยอมรับเหตุผลและ
ชาวตะวันตกอื่น ๆ ที่พร่ำสอนกลุ่มชนของตนว่าอิสลาม ไม่ให้เกียรติ
และดูถูกสตรี ไม่ให้นางมีสถานภาพในสังคมที่เหมาะสมในขอบเขต
ลักษณะตามธรรมชาติของนาง ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขากล่าวอ้างอีกว่า
อิสลามไม่มีที่สำหรับผู้หญิงในสวรรค์ ไม่ว่านางจะทำความดี ประกอบ
ศาสนกิจและยำเกรงต่ออัลลอฮฺสักเพียงใดก็ตาม
โดยที่ไม่ต้องพิจารณาที่ตัวบทของอัล-กุรอานและซุนนะฮฺที่มี
ความหมายชัดเจนในการโต้แย้ง ข้อกล่าวหานี้ เพราะประวัติศาสตร์
อิสลามได้บันทึกผลงานของสตรีมุสลิมในด้านการเผยแผ่ศาสนา และ
การอุทิศตนเพื่ออิสลาม   ชนิดที่ไม่เคยมีการบันทึกเรื่องราวของสตรีใน
ศาสนาอื่น เฉกเช่นนี้เลย บทบาทของอุมม์สุลัยม์ในสงครามนี้ (สงคราม
หุนัยน์) เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งในบรรดาตัวอย่างมากมายที่บ่งบอกถึงสิ่ง
นี้ เราไม่ให้ความสำคัญกับการโต้ตอบศัตรูอิสลามที่ไม่ยอมฟังเหตุผลใน
เรื่องนี้ เท่ากับการให้ความสำคัญกับการถือเอาเหตุการณ์ของอุมม์
สุลัยม์ เป็นบทเรียนอันล้ำค่าเพื่อกระตุ้นเตือนให้เราเรียกร้องสตรีมุสลิม
ให้แสดงบทบาทตามธรรมชาติของนางในการรับใช้อิสลาม และฝึกฝน
คุ ณธรรมและหลั ก การอิ ส ลามให้ ก ั บ ชนรุ ่ น ใหม่ ข องเราอี ก คำรบหนึ ่ ง
เนือ่ งจากสตรีมสุ ลิมปัจจุบนั กลุม่ หนึง่ เป็นคนดี เคร่งครัดศาสนาทีค่ วามดี
ของนางมีขอบเขตเฉพาะในเรื่องการละหมาด การอ่านอัล-กุรอาน การ
ห่างไกลสิ่งต้องห้าม และอีกกลุ่มเป็นผู้ที่ถูกกระแสอารยธรรมตะวันตก
พัดพาไป พวกนางใช้จริยธรรมของตะวันตกแทนจริยธรรมอิสลาม ใช้
มารยาทของสตรีตะวันตกแทนมารยาทของสตรีอาหรับมุสลิม ซึ่งเป็น
มารยาทที่นำภัยพิบัติและความชั่วร้ายมาสู่ตัวนาง ครอบครัวของนาง

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

157

และประชาชาติของนาง และในเมื่อมีคนบางคนทำให้สตรีอาหรับมุสลิม
ละทิ้งจริยธรรมและอัตลักษณ์ของสตรีมุสลิมที่ปลูกฝังมาโดยชนรุ่น
ประเสริฐสุด มีผลงานและเกียรติยศอันยั่งยืน เนื่องจากอิสลามและ
ประวัตศิ าสตร์อสิ ลาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประวัตศิ าสตร์ของท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กระตุน้ เตือนให้นางทำการรับใช้อสิ ลามและ
สังคมมุสลิมในขอบเขตของภารกิจตามธรรมชาติของนาง สาส์นด้านการ
อบรมของนางและอัตลักษณ์อันสูงเกียรติของนางในเรื่องความประเสริฐ
ความบริสุทธิ์ ความสำรวม และความอาย ท่านเห็นว่าสตรีมุสลิมที่
เคร่งครัดศาสนาของเราจะย้อนประวัติศาสตร์ของเคาะดีญะฮฺ อาชิชะฮฺ
อัสมาฮฺ คอนสาอ์ อุมม์สุลัยม์ และท่านอื่น ๆ ประวัติศาสตร์ของสตรีผู้
ศรัทธาอันยั่งยืนและดาราที่ทอแสงอันเจิดจรัสจะย้อนกลับมาอีกคำรบ
หนึ่งหรือไม่ ? มันยากหรือไม่ที่จะให้มีสิบเคาะดีญะฮฺ สิบอาอิชะฮฺ และ
สิบอุมม์สุลัยม์ ? มิใช่เลย หากมีการชี้แนะที่ถูกต้อง มีศรัทธาที่มั่นคง
และเจิดจรัส สามารถประกันเช่นนั้นหรือมากกว่านั้นก็ได้ แต่จะมีใครที่
จะเปิดหน้าประวัติศาสตร์อันยั่งยืนสำหรับสตรีอาหรับมุสลิมในสมัยของ
เรานี้ โดยไม่ยี่หระต่อการสร้างความสับสนของผู้ต้องการให้เกิดความ
สับสน การดูถูกดูแคลนของศัตรูแห่งความดีงาม สัจธรรม คุณธรรมและ
ศาสนา ที่ชอบการดูถูกดูแคลน
8. ในสงครามนี้เช่นกัน ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) พบเจอศพหญิงคนหนึ่งที่คอลิด บินวะลีด ได้ฆ่านาง ท่ามกลาง
ฝูงชนที่ห้อมล้อมอยู่ ท่านกล่าวว่า “มีอะไรหรือ?” พวกเขาตอบว่า
“หญิงคนหนึ่งที่ถูกคอลิด บินวะลีดฆ่า” ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวกับคนบางคนที่อยู่กับท่านว่า “จงไปหาคอลิด
แล้วบอกเขาว่า ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ห้ามท่าน
มิให้ฆ่าเด็ก หรือสตรี หรือ ลูกจ้าง”
ไม่มีข้อกังขาเลยว่า การห้ามฆ่าผู้อ่อนแอหรือผู้ที่ไม่ได้ร่วมทำศึก
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ด้วย เช่น นักบวช ผู้หญิง คนชรา เด็ก ๆ หรือผู้ที่ถูกเกณฑ์ให้มารบ
เช่น ชาวนาชาวไร่และลูกจ้าง ประวัติศาสตร์สงครามในโลกนี้มีเฉพาะใน
ศาสนาอิสลามเท่านั้น ไม่เคยปรากฏเลยในยุคก่อนอิสลามหรือยุคหลัง
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ว่ามีกฎหมายพิเศษที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาและ
มนุษย์ธรรมเช่นนี้ ปกติแล้วเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปโดยประชาชนต่าง ๆ
ว่า ในการศึกนั้นอนุญาตให้คู่สงครามสังหารฝ่ายศัตรูได้ทุกกลุ่มโดยไม่มี
ข้อยกเว้นและในยุคที่มีการประกาศสิทธิมนุษยชนนี้ มีการสถาปนา
องค์กรระดับโลกเพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้การช่วย
เหลือชนชาติที่อ่อนแอดังที่กล่าวอ้างกัน มโนธรรมของคนก็ยังไม่สูงถึง
ระดับให้มีการประกาศห้ามสังหารกลุ่มบุคคลดังกล่าวข้างต้น เราพบว่า
ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองมีการทำลายล้างเมืองทั้งเมืองพร้อม
กับประชาชนในเมืองนั้น   มีการฆ่าล้างบางดังเช่นที่เราพบเห็นในการฆ่า
ของนักล่าอาณานิคที่มีต่อการแข็งข้อของประชาชน ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้อง
สิทธิในชีวิตและศักดิ์ศรี
นักล่าอาณานิคมได้ปราบปรามการแข็งข้อเหล่านั้นโดยการ
ทำลายล้างเมืองทั้งเมือง หมู่บ้านทั้งหมู่บ้าน ฆ่าคนเป็นพันเป็นหมื่น
เฉกเช่นที่ฝรั่งเศสกระทำต่อแอลจีเรียหลายต่อหลายครั้ง ดังเช่นที่อังกฤษ
กระทำต่อประเทศอาณานิคมของตน หรือที่โปรตุเกสกระทำต่อชาติ
อาณานิคมของตนในแอฟริกาปัจจุบัน
เช่นเดียวกับที่เราไม่เคยทราบเลยว่าในประวัติศาสตร์ประชาชาติ
ต่าง ๆ ในยุคโบราณและยุคใหม่มีการห้ามฆ่าลูกจ้างและชาวนาชาวไร่ที่
ถูกเกณฑ์ให้เข้าสงคราม แต่เราพบว่าตั้งแต่ก่อนสิบสี่ศตวรรษมาแล้วที่
อิสลามห้ามการสังหารพวกเขาเหล่านั้นโดยชัดเจน
คำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงตัวบทกฎหมายเท่านั้น หากทว่ามัน
เป็นความจริงที่เกิดขึ้นมาแล้ว ในสงครามหุนัยน์ ท่านเห็นแล้วว่าท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ผูเ้ ป็นอำนาจนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ป็นผูน้ ำ
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สาสน์จากอัลลอฮฺมาสู่มนุษย์ชาติ ท่านโกรธที่มีการสังหารสตรี ท่านได้
ส่งคนไปบอกแม่ทัพบางคนว่า อย่าทำร้ายสตรี เด็ก และลูกจ้าง ขณะที่
ท่านจัดทัพของอุซามะฮฺ เพื่อในทำสงครามกับโรมัน ก่อนท่านจะเสียชีวิต
เพียงไม่กี่วัน ข้อกำชับของท่านบางประการได้แก่ ให้งดการสังหารสตรี
เด็ก คนชรา นักบวชที่ไม่ได้รบ หรือไม่ช่วยรบ ต่อมาเคาะลีฟะฮฺอบูบักร์
อัศศิดดีก ขณะที่ทำการส่งกองทัพของอุซามะฮฺ หรือส่งกองทัพอื่น ๆ ไป
สงครามในวิถีทางอัลลอฮฺ วิถีทางแห่งสัจธรรม ความดีงาม คุณธรรม
และความเทีย่ งธรรม ก็ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันนัน้ และขณะทีค่ อลิด บินวะลีด
พิชติ อิรกั ก็ปฏิบตั เิ ช่นนัน้ ท่านไม่ทำร้ายชาวนาชาวไร่ทก่ี ำลังทำงานของตน
ในนาไร่ สิ่งนี้ได้กลายเป็นจารีตประเพณีของกองทัพมุสลิมในทุกหนแห่ง
และทุกยุคสมัย หลักมนุษย์ธรรมอันสูงส่งนี้ไม่เคยมีกองทัพใด ๆ ในโลก
นี้เคยรู้จัก ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ เหตุการณ์หนึ่งที่
บ่งบอกว่า กองทัพอิสลามให้ความสำคัญกับหลักการนีค้ อื การกระทำของ
เศาะลาหุดดีนต่อกองทัพครูเสด ภายหลังจากที่ท่านสามารถเอาชนะ
พวกเขาและยึดเอาบัยตุลมักดิสกลับคืนมาได้ ท่านได้รบั รองความปลอดภัย
ของคนชรา นักบวช สตรี เด็ก หรือแม้กระทั่งนักรบที่เข้มแข็ง ท่านส่ง
พวกเขาไปยังพลพรรคของตนโดยกองทัพอิสลามคอยระวังภัยให้แก่พวก
เขา ท่านไม่ได้ทำร้ายพวกเขาเลย ในขณะที่พฤติกรรมของกองทัพครูเสด
ขณะทีพ่ ชิ ติ บัยตุลมักดิสได้ปรากฏพฤติกรรมแห่งการฉ้อฉล ต่ำช้า ป่าเถือ่ น
และโสมม กองทัพครูเสดได้รับรองความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชากรในเยรูซาเล็ม ที่นับถือศาสนาอิสลาม หากพวกเขายกธง
ขาวเหนือมัสยิดอักศอ ชาวมุสลิมจึงไปรวมตัวกันที่มัสยิดดังกล่าวเพราะ
ความเชื่อถือในคำรับรองนี้ แต่เมื่อกองทัพครูเสดเข้าเมืองเยรูซาเล็ม  
พวกเขาสังหารคนทุกคนที่อยู่ ณ มัสยิดอักศอ จำนวน 70,000 คน
ประกอบด้วยนักวิชาการผู้สันโดษ สตรี และเด็ก ๆ ชาวครูเสดคนหนึ่งได้
ส่งข่าวดีนี้แจ้งไปยังสันตะปาปา บอกอย่างภูมิใจว่า เลือดหลั่งนองตาม
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ท้องถนนจนอัศวินของครูเสดขี่ม้าตะลุยทะเลเลือดที่ท่วมถึงขาม้า
สิ่งที่เรากล่าวในวันนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุยโม้โอ้อวดถึง
ประวัติศาสตร์การพิชิต แม่ทัพและกองทัพอิสลามที่เลอบอง29 กล่าวถึง
พวกเขาว่า “ประวัติศาสตร์ไม่เคยรู้จักผู้พิชิตที่มีน้ำใจและยุติธรรม
ยิง่ กว่าชาวอาหรับ” แต่เรากล่าวเพือ่ ย้ำเตือนว่า เรามีนำ้ ใจต่อมนุษยชาติ
อย่างแท้จริง เราทำดีตอ่ มวลมนุษย์มากกว่าชาวตะวันตกในศตวรรษที่ 20
และกล่าวกับชาวตะวันตกที่บอกกับเราถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน วันเด็ก
และวันแม่ เพื่ออ้างว่า พวกเขามีอารยธรรมสูง ซึ่งไม่สามารถหลอกพวก
เราได้แต่หลอกได้เฉพาะพวกเซ่อซ่า คนไร้ความคิด และไม่เชื่อมั่นต่อ
ประชาชาติและประวัตศิ าสตร์ของตน ซึง่ พวกเขาอ้างว่าเป็นชาติพนั ธุข์ อง
เราและเป็นปัญญาชนของเรา เราต้องการให้ชนรุน่ เราปัจจุบนั ได้ตระหนัก
ถึงแผนการนี้ ให้มีความเชื่อมั่นต่อศาสนาและมรดกทางอารยธรรมแห่ง
มนุษยชาติอันสูงส่ง จะต้องไม่สยบต่อชาวตะวันตกเหล่านั้นอย่างยาจกผู้
ต่ำต้อยที่ยอมสยบต่อมหาเศรษฐี จะต้องไม่หลงใหลได้ปลื้มต่อทุนทาง
ความคิดของพวกเขา โดยไม่แยกแยะระหว่างของแท้และของปลอม ประ
หนึ่งแมงเม่ากรูเข้าไปหากองไฟเพื่อถูกเผาไหม้ 
วิทยาการได้ยืนยันแล้วว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุด  
แนบชิดกับมโนธรรมของมนุษยชาติมากที่สุด ประกันความสงบสุขของ
ผู้คนมากที่สุด ประวัติศาสตร์ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสงครามในอิสลาม
เป็นสงครามที่มีน้ำใจมากที่สุด ให้ผลเสียน้อยที่สุด มีผลดีมากที่สุด มี
เป้าหมายสูงส่งทีส่ ดุ วันใหม่ทม่ี าเยือนทุก ๆ วัน จะมาพร้อมกับหลักฐาน
ใหม่ที่มายืนยันว่าอิสลามเป็นศาสนาของอัลลอฮฺ มุฮัมมัดเป็นศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ และมุสลิมที่แท้จริงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่ดีกว่าคนทั้งมวล
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“เราจะให้ พ วกเขาได้ เห็ น สั ญ ญาณทั้ ง หลายของเราใน
ขอบเขตอันไกลโพ้นและในตัวของพวกเขาเอง จนกระทั่งจะเป็นที่
ประจักษ์แก่พวกเขาว่า อัล-กุรอานนั้นเป็นความจริง ยังไม่พอ
เพียงอีกหรือ ที่พระเจ้าของท่านนั้นเป็นพยานต่อทุกสิ่ง”
(ฟุศศิลัต : 53)
9. ภายหลังจากที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
และมวลมุสลิมติดตามตระกูลฮะวาซินบางส่วนที่หลบหนีไปหาตระกูล
ษะกีฟที่ฏออิฟ และได้ปิดล้อมอยู่เป็นเวลาหลายวัน แต่ก็ยังไม่อาจ
เอาชนะได้ จึงได้กลับสู่มะดีนะฮฺ ในระหว่างทาง ท่านได้แบ่งทรัพย์สง
ครามหุนัยน์ อันประกอบด้วยเด็กและผู้หญิงจำนวน 6,000 คน อูฐและ
แพะจำนวนมากมายสุดที่จะคณา ท่านให้ส่วนแบ่งแก่หัวหน้าตระกูล
อาหรับต่าง ๆ อย่างมากมายเพื่อชนะใจพวกเขาในการเข้ารับอิสลาม  
และให้ส่วนแบ่งแก่ชาวกุรัยช์มากมายเช่นกัน   แต่ไม่แบ่งสิ่งใดให้แก่ชาว
อันศอร์เลย ทำให้ชาวอันศอร์บางคน ตัดพ้อด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่
พวกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สงครามครั้งนี้   บางคนกล่าวว่า “ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้พบกับกลุ่มชนของ
ท่านแล้ว” หมายถึง ภายหลังจากทีอ่ ลั ลอฮฺให้พชิ ติ มักกฮฺได้และชาวกุรยั ช์
ก็ได้เข้ามาใกล้ศาสนาอิสลามแล้ว ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) จึงได้ประชุมชาวอันศอร์ แล้วกล่าวกับพวกเขาภายหลังจากการ
สรรเสริญต่ออัลลอฮฺว่า 
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“โอ้เหล่าชาวอันศอร์ มีคำพูดของพวกท่านบางคำพูดมาถึง
ฉัน และการตำหนิต่อฉันในใจของพวกท่าน พวกท่านเคยหลงผิด
แล้วอัลลอฮฺก็ได้ชี้แนะพวกท่านใช่หรือไม่ ? พวกท่านยากจนแล้ว
อัลลอฮฺก็ได้ทำให้ท่านร่ำรวยใช่หรือไม่ ? พวกท่านเคยเป็นศัตรูกัน
แล้วอัลลอฮฺก็ได้ทำให้พวกท่านปรองดองกันใช่หรือไม่ ?”
ชาวอันศอร์ตอบว่า “หามิได้เลย บุญคุณและความโปรดปราน
ต่าง ๆ ของอัลลอฮฺมากมายล้นเหลือ”
ท่านกล่าวต่ออีกว่า   
“พวกท่านจะไม่ตอบฉันหรือ โอ้ชาวอันศอร์ ?”
พวกเขากล่าวว่า “เราจะตอบท่านอย่างไร โอ้ท่านศาสนทูต บุญคุณ
และความโปรดปรานต่าง ๆ ของอัลลอฮฺมากมายล้นเหลือ”
ท่านจึงกล่าวว่า
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“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากพวกท่านจะพูดก็เป็นเรื่องจริง
(พวกท่านอาจกล่าวว่า) ท่านนั้นแหละมาหาเราในสภาพที่ถูกใครๆ
ปฏิเสธแต่เราก็เชือ่ ท่านถูกคนทอดทิง้ แต่เราก็ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลท่าน
ถูกใคร ๆ ขับไล่ไสส่งแต่เราก็ให้ที่พักพิงแก่ท่าน มาในฐานะคน
ลำบากแร้นแค้นแต่เราก็ให้ทรัพย์สินแก่ท่าน โอ้ชาวอันศอร์ พวก
ท่านจะตำหนิฉันเพียงเพราะทรัพย์ทางโลกที่ฉันให้แก่กลุ่มชนหนึ่ง
ทีฉ่ นั อยากเอาชนะใจพวกเขาให้เข้ารับอิสลาม แต่ฉนั เชือ่ ในอิสลาม
ของพวกท่าน โอ้ชาวอันศอร์ พวกท่านไม่พอใจดอกหรือที่คนอื่น
ได้แพะและอูฐกลับไป แต่พวกท่านได้ศาสนทูตกลับไปยังที่นั่งบน
หลังอูฐของพวกท่าน ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในหัตถ์
ของพระองค์ หากไม่คิดที่การอพยพ แน่นอนฉันก็เป็นชาวอันศอร์
คนหนึ่ง หากว่าคนอื่นเดินไปทางซอกเขาหนึ่งแต่ชาวอันศอร์เดิน
ไปอีกทางซอกเขาหนึง่ แน่นอนฉันจะเดินทางซอกเขาทีช่ าวอันศอร์
ใช้เดิน โอ้อลั ลอฮฺโปรดจงเมตตาชาวอันศอร์ ลูก ๆ ของชาวอันศอร์
และหลาน ๆ ของ ชาวอันศอร์”
พวกเขาจึ ง พากั น ร้ อ งไห้ จ นเคราเปี ย กชุ่ ม และกล่ า วว่ า
“พวกเรายินดีที่ได้ศาสนทูตเป็นส่วนแบ่ง”
ณ จุดนี้มีข้อสังเกตอยู่หลายกรณีด้วยกันคือ  
หนึ่ง กรณีทรัพย์สงครามในอิสลาม ที่ศัตรูอิสลามใช้เป็นเหยื่อ
ในการโจมตีว่าเหตุผลทางวัตถุเป็นเหตุผลหนึ่งของการประกาศสงคราม
ในอิสลาม เป็นตัวกระตุ้นที่ทรงพลังสำหรับกองทัพมุสลิมให้เสียสละและ
อุทิศชีวิต ด้วยเหตุนี้หลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงพวกเขาก็จะกรูกันเข้าไป
แย่งชิงกัน ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งนี้ แต่ความจริงแล้ว
ผู้ที่มีใจเป็นธรรมย่อมไม่ยอมรับข้อกล่าวหาดังกล่าว เนื่องจากเหตุผลใน
การประกาศสงครามในอิสลามนั้นเป็นนามธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เผยแผ่สัจธรรมและปกป้องตัวเองจากการถูกทำร้ายและถูกละเมิด สิ่งนี้
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เป็นเหตุผลที่อัล-กุรอานและหะดีษมากมายกล่าวถึงอย่างชัดเจน เป็น
เรื่องประหลาดอย่างยิ่งที่คน ๆ หนึ่งสละชีวิตตนเอง ทำให้อนาคตของ
ครอบครัว ต้องเสีย่ งต่อความเดือดร้อน โดยมีเหตุผลเพราะความอยากได้
ผลตอบแทนทางวัตถุ ไม่ว่ามันจะมากมายแค่ใหนก็ตาม ผลตอบแทน
ทางวัตถุไม่ทำให้เกิดวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่ทหารหาญมุสลิมในช่วงต้น
ของอิสลามเลย และไม่อาจนำไปสู่ผลงานอันหมดจดงดงามหลังจาก
สงครามระหว่างอิสลามกับชาวอาหรับสิ้นสุดลงในช่วงที่ท่านศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยังมีชวี ติ อยู่ และผลงานอันหมดจดงดงาม
ในสงครามกับเปอร์เซียและโรมันในยุคต่อมา แม้ว่าศัตรูของอิสลามเอง
ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความอยากได้ทางวัตถุ เพราะในกรณีที่ฝ่ายศัตรูได้รับ
ชัยชนะ พวกเขาก็ได้ทรัพย์สมบัติและตัวของมุสลิมเป็นทรัพย์สงคราม
อย่างแน่นอน ไม่ใช่มุสลิมฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะได้ส่วนแบ่งทรัพย์ของศัตรู
และตัวของศัตรูหากได้รับชัยชนะ ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของคู่สงคราม
ทั้งสองฝ่าย แล้วทำไมความอยากได้ผลตอบแทนของวัตถุของฝ่ายศัตรู
จึงไม่ได้วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือผลงานอันโดดเด่นอย่างที่เกิดขึ้นกับทหาร
มุสลิม และที่เกิดขึ้นในการสงครามของอิสลาม
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสงครามเหล่านั้น เป็นหลักฐานที่
ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่า ความอยากได้ทางวัตถุคือแรงกระตุ้นหลักในจิตใจ
ทหารมุสลิม เนื่องจากในสงครามบัดร  อุหุด มุอ์ตะฮฺ และสงครามอื่น ๆ
วีรบุรุษมุสลิมทำสงครามเพื่อได้รับเกียรติให้เป็นผู้ตายชะฮีดและต้องการ
ความสุขในสวรรค์ บางคนเข้าไปในสนามรบ พลางกล่าวว่า “บัค บัค
สิ่งที่จะมากีดกั้นระหว่างฉันกับสวรรค์คืออินทผลัมไม่กี่ผลเท่านั้น
ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แค่นี้ชีวิตก็ยาวนานเกินไปแล้ว” แล้วเขาก็
ออกไปสู้รบจนเสียชีวิต มีบางคนออกไปสู้รบกับศัตรูพลางกล่าวว่า
“สวรรค์อยู่ที่หลังเขาอุหุด (หมายถึง อยู่ใกล้ภูเขาอุหุดและเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามอุหุด)”
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ในการทำสงครามกับเปอร์เซียคำตอบของแม่ทัพมุสลิมต่อรุสตุม  
ที่มีข้อเสนอต่อมุสลิมว่าจะมอบทรัพย์สินเงินทองหรือเสื้อผ้าอาภรณ์อัน
มากมายให้แก่มุสลิม เพื่อหลีกเลี่ยงสงครามและกลับบ้านเมืองไป เขา
กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ นี่ไม่ใช่เป้าหมายที่เรามาที่นี่ แต่
เราต้องการปลดปล่อยพวกท่านจากการเคารพบูชาบ่าวทาสไปสู่
การเคารพบูชาองค์ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงอำนาจ หากพวกท่านเข้ารับ
อิสลาม เราจะกลับไป อาณาจักรของพวกท่านก็จะยังคงเป็นของ
พวกท่าน แผ่นดินก็จะยังเป็นแผ่นดินของพวกท่าน เราจะไม่แย่ง
ชิงมันมาจากพวกท่านโดยเด็ดขาด” นี่เป็นคำตอบของผู้ที่ทำสงคราม
เพื่อทรัพย์สงคราม  เพื่อการยึดครองประเทศราช  หรือทรัพย์สินหรือ
ส่วนการอ้างเหตุผลของข้อกล่าวหาดังกล่าว ด้วยการนำเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นขณะที่มีการแบ่งปันทรัพย์สงครามภายหลังการสิ้นสุดของสง
ครามหุนัยน์   ที่ทหารมากมายแสดงออกถึงความอยากได้ดังกล่าว และ
คำตัดพ้อของชาวอันศอร์ที่ไม่ได้รับส่วนแบ่งย่อมเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่
พิจารณาถึงข้อเท็จจริงของสงครามและทหาร เนื่องจากบรรดาผู้ที่อยาก
ได้ทรัพย์สงครามดังกล่าวเป็นมุสลิมใหม่ที่คุณธรรมอิสลามในใจยังไม่
มั่นคงเหมือนกันที่เป็นมุสลิมก่อนหน้าพวกเขา ด้วยเหตุนี้สิ่งดังกล่าวจึง
ไม่เกิดขึ้นกับเหล่าเศาะฮาบะฮฺอาวุโสเฉกเช่น อบูบักร์ อุมัร อุษมาน
อะลีย์ อิบนุเอาฟ์ ตอลหะฮฺ ซุบัยร์ หรือท่านอื่น ๆ ที่เข้าอิสลาม
ยุคต้นของการดะวะฮฺ ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาวอันศอร์ก็เป็นเพียง
คำพูดของบางคนที่เห็นว่าการแบ่งทรัพย์สินในวันนั้น มีการแบ่งภาคผล
แห่งชัยชนะให้แก่ทหารบางคนมากกว่าคนอื่น ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น
กับคนทั่วไปในทุกยุคสมัยทุกสถานที่ ความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่คนทุกคนมีอยู่
ในใจในสถานการณ์เฉกนั้น
ไม่มีสิ่งใดที่บ่งชี้ถึงการที่ชาวอันศอร์มีความประสงค์ต่อความพึง
พอใจของอัลลอฮฺ สวรรค์และการเชื่อฟังศาสนทูตของพระองค์ ได้ชัดเจน
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ยิ่งไปกว่าการที่พวกเขาร่ำไห้เมื่อท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
กล่าวปราศรัยกับพวกเขา คำพูดบางส่วนที่ท่านกล่าวกับพวกเขาคือ
“พวกท่านไม่ต้องการหรือที่คนอื่นได้แพะและอูฐไป แต่พวกท่าน
ได้ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลับไปยังที่นั่งบนหลัง
อูฐของพวกท่าน” ดังนัน้ ผูท้ เ่ี ห็นความสำคัญของการได้เป็นเศาะฮาบะฮฺ
ได้ใกล้ชิดกับท่านศาสนทูต และให้ท่านได้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา
มากกว่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ทางวัตถุ สามารถกล่าวกับพวกเขาได้
หรือว่าพวกเขาต่อสู้เพื่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ทางวัตถุ
และไม่มีสลักสำคัญอันใดเลยกับการที่จะกล่าวว่า ทำไมอิสลาม
จึงถือว่าทรัพย์สงครามเป็นสิทธิของทหาร ทำไมไม่ให้เป็นสิทธิของรัฐเช่น
ในสมัยของเราปัจจุบัน   เนื่องจากคำพูดดังกล่าวเป็นคำพูดที่ไม่ใส่ใจถึง
ธรรมชาติของคนและจารีตของการสงครามในยุคต่าง ๆ เนื่องจากไม่ใช่
แต่เฉพาะกองทัพมุสลิมเท่านั้นที่แบ่งปันทรัพย์สงครามให้ทหารสี่ในห้า
ส่วน ในขณะกองทัพเปอร์เซียหรือโรมันไม่กระทำเช่นนั้น ไม่ใช่เลย หาก
ทว่าความจริงแล้ว กองทัพเปอร์เซียและโรมันมอบทรัพย์สนิ สงครามทัง้ หมด
ให้แก่ทหาร ถึงแม้กระนั้นก็ตามหากว่ามีมุจญ์ตะฮิด (ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายอิสลาม - ผู้แปล) ในปัจจุบันมีทัศนะว่า ทรัพย์สงครามของกอง
ทัพอิสลามในปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ ก็ย่อมไม่ได้เป็นสิ่งที่ห่างไกล
จากเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลามในกรณีนี้
สอง การทุม่ เททรัพย์สนิ อย่างล้นเหลือให้กบั ผูท้ เ่ี พิง่ เข้ารับอิสลาม
บ่ ง บอกถึ ง ความฉลาดหลั ก แหลมและความรอบรู ้ ข องท่ า นศาสนทู ต
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ต่อลักษณะนิสัยกลุ่มชนของท่านเองและยัง
เป็นการมองการณ์ไกลอีกด้วย เนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นได้ต่อสู้และไม่
ยอมรับดะวะฮฺของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จนถึง
วันพิชิตมักกะฮฺ และบรรดาผู้ที่สะใจต่อการแพ้พ่ายของมุสลิมในตอนแรก
ของการรบ จำต้องมีการทำให้อิสลามชนะใจพวกเขาทำให้พวกเขารับรู้
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ถึงผลตอบแทนทางวัตถุในการเข้ารับอิสลามที่พวกเขารบรากันมาอย่าง
ยาวนาน ทั้งที่ความจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นซึ่งเป็นชนชั้นนำในหมู่พวก
เขาต้องการคงความเป็นผู้นำเอาไว้ และต้องการรักษาผลประโยชน์ทาง
ด้านวัตถุเท่านั้น ต่อมาเมื่ออิสลามทำลายอำนาจบารมีของพวกเขาด้วย
การพิชิตมักกะฮฺ จึงมีความเป็นไปได้พวกเขายังคงเก็บความอาฆาต
พยาบาทต่อชัยชนะในครั้งนั้นไว้ในส่วนลึกของจิตใจและยังคงชอกช้ำต่อ
การพ่ายแพ้ แต่อิสลามเป็นศาสนาแห่งคุณธรรมและแก้ไขปรับปรุง จึง
ไม่อาจพอใจกับการใช้กำลังบังคับเนื่องจากการได้มาซึ่งชัยชนะเฉกเช่น
รัฐต่าง ๆ ที่สถาปนาขึ้น และดำรงอยู่ด้วยการใช้กำลังบังคับโดยที่ไม่อาจ
ชนะใจได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเปิดหัวใจทำให้พวกเขาสุขใจต่อ
คุณธรรมของอิสลาม และทำให้พวกเขามีความรักต่อหลักการและ
อุดมการณ์อิสลาม ตราบใดที่การให้ทรัพย์สินแก่คนบางคนมีประโยชน์
ในการปรับปรุงจิตใจ และชำระล้างอคติของพวกเขาได้ จึงเป็นสิ่งถูกต้อง
อย่างที่สุดที่จะให้ทรัพย์สินเท่าที่พวกเขาพอใจ เฉกเช่นที่ท่านศาสนทูต
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กระทำ
ความจริ ง อั ล ลอฮฺ รู ้ ว ่ า ศาสนาของพระองค์ ท ี ่ ไ ด้ ช ั ย ชนะใน
คาบสมุทรอาหรับในช่วงหลังจะต้องแผ่กระจายออกไปยังโลกตะวันออก
และตะวันตก จึงต้องมีการตระเตรียมชาวอาหรับทั้งมวลเพื่อรับภารกิจ
ของสาส์นนี้ ให้เสียสละเพื่อการนี้ เมื่อการให้ดังกล่าวสามารถทำให้จิตใจ
ชนชั้นนำของชาวอาหรับมีคุณธรรมและเปิดใจรับรัศมีดะวะฮฺในเวลาต่อ
มา และทำให้แบกรับภารกิจนี้ได้และนี่เป็นสิ่งที่ได้เป็นไปแล้ว เนื่องจาก
หลังจากที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) สามารถเอาชนะ
ใจชนชั้นนำเหล่านี้ได้ ความรู้สึกเจ็บปวดและอคติต่ออิสลามก็เลือนหาย
ไป ต่อมาเมือ่ กองทัพอิสลามได้กระจายกันออกไปเผยแผ่คณ
ุ ธรรมอิสลาม
และทำให้ผู้คนออกจากความมืดไปสู่แสงสว่าง คาบสมุทรอาหรับก็พร้อม
สำหรับภารกิจประวัติศาสตร์นี้ ชนชั้นนำเหล่านี้ก็กลายเป็นบุคคลกลุ่ม
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แรกๆที่กระโจนออกไปร่วมสงครามปลดปล่อย ประวัติศาสตร์ได้บันทึก
ผลงานอันยิ่งใหญ่ในสงครามของพวกเขาเหล่านั้นหลายต่อหลายครั้ง  
เช่นเดียวกับที่พวกเขาเหล่านั้นมากมายมีบทบาทสูงในการลงหลักปัก
ฐานอิสลามนอกคาบสมุทรอาหรับ ในการปกครองดูแลอาณาจักรอิสลาม
อันกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นผู้นำเหล่าทัพที่พรั่งพรูกันออกไป
ไม่เสียหายอะไรกับการที่ต้องมีการเอาชนะใจนักสู้เหล่านั้น ใน
การเข้ารับอิสลามระยะแรก ๆ หรือการรับอิสลามของพวกเขาต้องล่าช้า
มาจนถึงวันพิชิตมักกะฮฺ เพราะหลายต่อหลายครั้งที่คนมาทีหลังตามทัน
คนที่ไปก่อน ผู้อ่อนแอกลับมามีกำลังเข้มแข็ง และผู้ไม่สุจริตใจในระยะ
แรกกลับมาสุจริตใจในตอนหลัง หะสัน-ขอให้อัลลอฮฺโปรดปรานต่อท่านได้กล่าวไว้ว่า “เราศึกษาวิชาความรู้โดยไม่ได้ทำไปเพื่ออัลลอฮฺ แต่
มันไม่ยอมนอกจากจะต้องให้ศึกษาเพื่ออัลลอฮฺ” บางคนกล่าวว่า
“เราศึกษาวิชาความรูโ้ ดยไม่มเี จตนารมณ์ใด ๆ และเราได้ตงั้ เจตนา
ภายหลังจากนั้น” เพียงแค่อัลลอฮฺสัญญาว่า จะตอบแทนความดีงาม
ให้แก่ผู้มาทีหลังก็เป็นการเพียงพอแล้ว  ดังที่พระองค์ทรงกล่าวว่า

“ไม่เทียมกันหรอก ในหมู่พวกเจ้านั้นที่มีผู้บริจาคและได้
ต่อสู้ (ในทางของอัลลอฮฺ) ก่อนการพิชิต(นครมักกะฮฺ) ชนเหล่านั้น
ย่อมมีฐานะสูงส่งกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้(ในทางของอัลลอฮฺ)
หลังการพิชิต (นครมักกะฮฺ) และอัลลอฮฺทรงสัญญาความดีงาม
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(สวนสวรรค์) แก่ทงั้ สองฝ่าย และอัลลอฮฺนนั้ ทรงรอบรูอ้ ย่างละเอียด
ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ ”                               (อัลหะดีด : 10)
สาม ต่อกรณีที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ทำการประชุมชาวอันศอร์และชี้แจงให้พวกเขาสบายใจกับการไม่ได้รับ
ส่วนแบ่ง ยืนยันถึงกุศโลบายและความใจกว้างของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) เพราะเมื่อท่านทราบคำพูดของชาวอันศอร์บางคนเกี่ยว
กับกรณีทรัพย์สงคราม ท่านให้ความสำคัญกับการสร้างความสบายใจ
ให้แก่พวกเขาและทำการประชุมเพื่อการนี้ ท่านได้กล่าวคำพูดที่เฉียบ
แหลมทั้ง ๆ ที่ท่านรู้ว่าพวกเขารักและเชื่อฟังท่าน พวกเขาได้สละเลือด
เนื้อและทรัพย์สินในวิถีทางของอัลลอฮฺ   ท่านไม่ได้กลัวว่าศรัทธาพวกเขา
จะลดน้อยถอยลง หรือพวกเขาจะประสบกับความกริ้วโกรธของอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองค์ แต่ท่านอยากให้สิ่งที่ค้างคาใจของพวกเขา
บางคนเกี่ยวกับกรณีนี้ได้หายไป นี่เป็นแบบอย่างอันประเสริฐที่ผู้นำและ
หัวหน้าต่าง ๆ ควรกระทำต่อพลพรรคของตนและผู้ที่นิยมชมชอบตน  
เนื่องจากศัตรูกำลังจ้องหาโอกาสจากทุกสถานการณ์ จากทุกคำพูดที่
ทำให้ ค วามผู ก พั นของพลพรรคที ่ ม ี ต ่ อ หั ว หน้ า ของตนเสื ่ อ มทรามลง
เพราะมารร้ายเจ้าเล่ห์ เดินแผนว่องไวมาก ผู้นำจึงต้องไม่ชักช้าที่จะสร้าง
ความสบายใจให้กับพลพรรคของตนไม่ว่าจะไว้วางใจต่อพวกเขามาก
เพียงใดก็ตาม
เมื่อพิจารณาที่สำนวนโวหารอันเฉียบคมและทรงประสิทธิภาพที่
ท่านกล่าวออกมาเพื่อสร้างความสบายใจและการยอมรับจากใจของพวก
เขาต่อเหตุผลที่ท่านกระทำการดังกล่าว ท่านได้กล่าวถึงคุณงามความดี
ของพวกเขาที่มีต่อดะวะฮฺอิสลาม การอุปการะต่อศาสนทูตแห่งอิสลาม
การที่พวกเขาศรัทธาต่อท่านก่อนแล้วทั้ง ๆ ที่กลุ่มชนของท่านไม่เชื่อและ
ขับไล่ใส่ส่งท่าน ภายหลังจากที่ได้กล่าวถึงบุญคุณของอัลลอฮฺต่อพวก
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เขาที่ทำให้พวกเขาพ้นจากความหลงผิด ความแตกแยกและความเป็น
ศัตรูคู่อริต่อกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถรับได้อย่างง่ายดายต่อการสูญ
เสียทรัพย์สินของโลกแลกกับการได้กำไรเป็นความสุขสันต์และการชี้แนะ
ของอัลลอฮฺ การกระทำนี้ยืนยันกับพวกเขาถึงความจริง 2 ประการ คือ
ท่านมิได้เข้าข้างกลุ่มชนของท่านและทอดทิ้งชาวอันศอร์เหล่านี้ ดั่งที่บาง
คนเข้าใจและการที่ท่านไม่ให้ทรัพย์สงครามแก่พวกเขา เป็นเพราะท่าน
เชื่อมั่นในความมั่นคงในอิสลาม ความศรัทธาอันยิ่งใหญ่และความรักต่อ
อัลลอฮฺและศาสนทูตของพวกเขา ขอสาบาน ไม่มีสำนวนโวหารใด ๆ ที่
จะลึกซึ้งกินใจต่อการสร้างความสบายใจให้กับผู้ที่สร้างคุณงามความดี
และยอมรับดะวะฮฺก่อนใครอื่น ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาอย่างบริสุทธิ์
จริงใจไม่หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากมนุษย์ ขอให้อัลลอฮฺ
ประทานความเจริญสุขและความสันติแด่ผู้ที่อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงท่านว่า  
“และแท้จริงท่านนั้นมีจรรยาบรรณอันยิ่งใหญ่”
(อัลเกาะลัม : 4)
สี่ ท่าทีของชาวอันศอร์หลังจากได้ฟังคำพูดของท่าน เป็น
ตัวอย่างของความศรัทธาที่แท้จริงจิตใจที่ผ่องแผ้ว และการรำลึกถึงบุญ
คุณของอัลลอฮฺที่ได้ให้การชี้แนะและความยำเกรง พวกเขาตระหนักดีว่า
การช่วยเหลือเกื้อกูลการสนับสนุนและการต่อสู้ที่พวกเขามอบให้ท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เป็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา เพราะหากไม่มีศาสนทูต  
หัวใจและความคิดเห็นของพวกเขาก็จะยังคงมืดบอด หากไม่มีอิสลาม  
อัลลอฮฺก็จะไม่ทำให้พวกเขามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายหลังจากที่
พวกเขาเคยแตกแยกกัน พระองค์จะไม่ปกปักรักษาเลือดเนื้อของพวกเขา
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ภายหลังจากที่พวกเขาเคยรบราฆ่าฟันกัน และจะไม่ทำให้พวกเขาพ้น
จากการพวกชาวยิวครอบงำ สู่ความมีศักดิ์ศรีของอิสลามและปลอดภัย
จากเพื่อนบ้านผู้ฉวยโอกาสเหล่านี้ แล้วพวกเขาก็แจ้งถึงการให้คุณค่า
ความสำคัญต่อท่านศาสนทูตมากกว่าทรัพย์สินเงินทองและความสุขของ
โลก เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ขอพรจากอัลลอฮฺ
ให้พระองค์เอ็นดูพวกเขา ลูก ๆ ของพวกเขา   หลาน ๆ ของพวกเขา
พวกเขาร้องให้ด้วยความตื้นตันใจกับการเอาใจใส่ของท่านศาสนทูต   
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทีม่ ตี อ่ พวกเขา เพราะคำขอพรของท่านนัน้
ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺอย่างแน่นอน จะมีสิ่งอื่นใดอีกเล่าที่จะเป็น
สิ่งยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริง ? จะมีรักใดที่งดงามหมดจดยิ่งกว่ารัก
นี้ ขอให้อัลลอฮฺโปรดจงพึงพอใจต่อพวกเขา และให้มีการกล่าวขานถึง
พวกเขาในสากลโลกตลอดไป และจงให้พวกเราได้อยู่ร่วมกับพวกเขา
ในสวงสวรรค์ พร้อมกับศาสนทูต ผู้เป็นที่รักของพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ และผู้
ที่พระองค์ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขาจากบรรดาท่านนบี ผู้ซื่อสัตย์
ชะฮีด และผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ทั้งปวง
บทบาทท่าทีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านเราะซูลุลลออฮฺ
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กับชาวอันศอร์ เป็นสิ่งที่นักเผยแผ่ศาสนา
ทุกคนจะต้องจดจำและนักศึกษาทุกคนจะต้องท่องให้จำขึ้นใจ เพราะ
จะทำให้ศรัทธาเพิ่มพูนขึ้น ความรักและความคิดถึงต่อท่านศาสนทูต  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเศาะฮาบะฮฺ - ขอให้อลั ลอฮฺโปรดปราน
พวกเขาเหล่านั้น - จะลุกโชติช่วง
ข. การทำลายเจว็ด
อิบรอฮีม อะลัยฮิสสะลาม ซึ่งเป็นบิดาของเหล่าท่านนบีภาย
หลังจากท่านนบีนุหฺ   เป็นผู้หนึ่งที่ทำสงครามกับการบูชาเจว็ดในกลุ่มชน
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ของท่านจนพวกเขาพยายามที่จะเผาท่านทั้งเป็น ดังที่อัล-กุรอานได้เล่า
ไว้ เมื่อท่านมายังนครมักกะฮฺท่านก็ได้ละทิ้งอิสมาอีล อะลัยฮิสสะลาม  
ลูกชายของท่านไว้ที่นั่นพร้อมกับแม่ เมื่ออิสมาอีลโตเป็นหนุ่ม ทั้งสองได้
ร่วมกันก่อสร้างกะบะฮฺ เพื่อเป็นอาคารที่ใช้เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ให้
ผู้คนได้มุ่งมาสู่ที่นั่น  เมื่อเผ่าพันธุ์ของอิสมาอีล - ซึ่งเป็นชาวอาหรับพันธุ์
ผสมดังที่นักประวัติศาสตร์ได้ขนานนามไว้ - เพิ่มจำนวนมากขึ้น พวกเขา
ยังคงไม่รู้จักการบูชาเจว็ดจนกระทั่งเริ่มมีการบูชาโดยผู้ที่เดินทางออก
จากนครมักกะฮฺทุกคน จะนำก้อนหินจากเขตหะรอม30 ติดตัวไปด้วย
โดยมีเจตนาเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่แผ่นดินหะรอมและแสดงความรัก
ต่อนครมักกะฮฺ ไม่ว่าจะหยุดพักที่ไหนก็จะวางลงแล้วทำการเวียนรอบ
เหมือนกับการเวียนรอบกะบะฮฺเพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อแสดงความรัก
ความคิดถึงต่อแผ่นดินหะรอม เหตุการณ์ลักษณะนี้ดำเนินไปจนกระทั่ง
อัมร์ บินลุหัย ได้นำการบูชาเจว็ดมาสู่ชาวมักกะฮฺ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ก่อนการเป็นนบีประมาณ 500 ปี ตามคำกล่าวของนักประวัติศาสตร์
อัมร์นั้นมีหน้าที่ปกป้องดูแลกะบะฮฺภายหลังจากที่ได้ขับไล่ตระกูลญุรฮุม
ออกไปจากนครมักกะฮฺและบริเวณใกล้เคียงแล้ว ต่อมาอัมร์ได้ป่วยหนัก
มีคนบอกว่าที่บัลกออ์ในแคว้นชามมีสถานที่หนึ่งชื่อว่าหะมะฮฺ - ปัจจุบัน
เรียกสถานที่แห่งนี้ว่าหะมะฮฺ - หากไปที่นั่นจะหายป่วย อัมร์จึงไปที่นั่น
และอาบน้ำ แล้วเขาก็หายป่วย อัมร์ บินลุหัยพบว่าชาวเมืองที่นั่นเคารพ
บูชาเจว็ด เขาถามว่า “นี่คืออะไร” ชาวเมืองตอบว่า “เราใช้มันในการ
ขอฝนและขอความช่วยเหลือให้มีชัยเหนือศัตรู” อัมร์ บินลุหัย จึง
ขอเจว็ดบางส่วนซึ่งชาวเมืองก็ให้เขาและได้นำมันมายังมักกะฮฺ เขาวาง
มันไว้รายรอบกะบะฮฺ31 ต่อมาการเคารพบูชาเจว็ดก็แพร่หลายไปใน
คาบสมุทรอาหรับ  จนกระทั่งชาวมักกะฮฺทุกหลังคาเรือนจะมีเจว็ดเพื่อ
30
31

เขตหะรอม  หมายถึง  เขตหะรอมที่เมืองมักกะฮฺ (ผู้แปล)
หนังสืออัลอัศนาม ของฮิชาม  บินมุหัมมัด  บินสาอิบ  อัลกัลบีย์ หน้า 8
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กราบไหว้บชู าในบ้านของตน เมือ่ คนหนึง่ จะเดินทางสิง่ สุดท้ายทีท่ ำในบ้าน
ก็คือการสัมผัสเจว็ดนั้น และสิ่งแรกที่ทำเมื่อเข้าบ้านก็คือการสัมผัสเจว็ด
นัน้ เช่นนั้นกัน
ต่อมาชาวอาหรับได้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในเคารพบูชาเจว็ดอีก  
บางคนได้สร้างวิหาร บางคนทำรูปเคารพ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถสร้างวิหาร
หรือรูปเคารพได้ก็จะปักหินหน้าหะรอมหรือที่อื่น ๆ ที่พอใจแล้วทำการ
เวียนรอบกะบะฮฺ มีชายคนหนึ่งออกเดินทางแล้วหยุดพัก ณ สถานที่แห่ง
หนึ่ง เขาจะเอาหินมา 4 ก้อน แล้วเลือกก้อนที่สวยที่สุดเป็นพระเจ้า อีก
สามก้อนเป็นขาหยั่งของหม้อที่ใช้ปรุงอาหาร เมื่อออกเดินทางต่อก็จะทิ้ง
เอาไว้ที่นั่น และเมื่อไปหยุดพักที่อื่นก็จะกระทำเช่นเดิมนั้นอีก
ชาวอาหรับมีเจว็ดใหญ่ ๆ อยู่ 3 องค์ ที่ใช้เคารพบูชา แสวงบุญ
และเชือดสัตว์พลีแก่เจว็ดเหล่านั้น ที่เก่าแก่ที่สุดคือ มะนาตฺ ซึ่งตั้งอยู่
ชายทะเลด้านที่ราบเชิงเขาที่เกาะดีด ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างนครมะดีนะฮฺและ
นครมักกะฮฺ ชาวอาหรับทั้งมวลให้การเคารพนับถือ ผู้ที่เคารพนับถือมาก
ทีส่ ดุ คือตระกูลเอาส์และคอซรอจญ์ เมือ่ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) เดินทางมาพิชิตมักกะฮฺในปีที่ 8 แห่งฮิจเราะฮฺศักราช ท่านส่ง
ท่านอะลีย์ - ขออัลลอฮฺจงโปรดปรานต่อท่าน - ไปทำลายทิ้งเสียและยึด
เอาสิ่งของที่อยู่ที่นั่นแล้วนำมามอบให้แก่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) สิ่งที่ยึดมาบางส่วนได้แก่ ดาบ 2 เล่ม ที่หาริษ บินอบีชัมร์
อัลกอซซานีย์ ได้ถวายให้และหาริษคนนี้แหละคือผู้ที่สังหารชุญาอ์ บิน
วะฮฺบ์   อัลอะสะดีย์ - ขออัลลอฮฺจงโปรดปรานต่อท่าน - ขณะนำสาส์น
ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไปส่งให้เพื่อเรียกร้องเชิญ
ชวนสู่อิสลาม ซึ่งทูตอื่น ๆ ของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ไม่มีใครถูกฆ่านอกจากท่านเพียงคนเดียว
สอง ลาต ตั้งอยู่ที่เมืองฎออิฟ เป็นหิน 4 เหลี่ยม ซึ่งชาวกุรัยช์
และชาวอาหรับทั้งมวลให้ความเคารพนับถือ เมื่อมีตัวแทนตระกูลษะกีฟ
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มาหาท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ภายหลังจากที่ท่านกลับ
จากการพิชิตนครมักกะฮฺเพื่อไปยังนครมะดีนะฮฺ พวกเขาขอร้องท่านนบี
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ให้ปล่อยลาตไว้ให้พวกเขาเคารพบูชาอีก 3
ปี โดยไม่ทำลาย แต่ท่านปฏิเสธจนในที่สุดพวกเขาก็ขอเวลาเพียงหนึ่ง
เดือนเท่านั้นแต่ท่านก็ยังยืนกรานปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง
อิบนุฮิชาม กล่าวว่า เท่าที่พวกเขาแสดงออกมา เหตุผลที่พวก
เขาขอร้องดังกล่าวก็เพื่อให้พวกเขา รวมถึงภรรยาและบุตรหลานของ
พวกเขาปลอดภัยจากการรังควาญของพวกอันธพาลที่นั่น  และไม่อยาก
สร้างความโกลาหลในหมู่ชนของตนเองโดยการทำลายลาต  จนกว่าพวก
เขาจะเข้ารับอิสลาม ซึ่งท่านศาสนทูตก็ได้ปฏิเสธพร้อมกับส่งอบูซุฟยาน
บินหัรบ์ และมุฆีเราะห์ บินชุฮฺบะอ์ไปทำลายทิ้ง เมื่อมุฆีเราะฮฺเริ่มเอา
ค้อนทุบทำลาย สตรีชาวษะกีฟก็ออกมาร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
พวกนางกล่าวว่า 
“แผ่นดินร่ำไห้เมื่อคนชั่วปล่อยปละละเลยมัน นักรบไม่มีคุณ”
หมายความว่า ช่างน่าสงสารต่อเจว็ดที่ช่วยเหลือเราให้รอดพ้น
จากศัตรู และปัดเป่าโชคร้ายให้เรา แต่คนชั่วช้าปล่อยให้มันถูกทำลาย
โดยไม่ปกป้อง ไม่ต่อสู้โดยใช้ดาบ
สาม อุซซา ตั้งอยู่ด้านขวามือของผู้เดินทางจากมักกะฮฺสู่อิรัก  
ที่ตระกูลกุรัยช์ให้ความเคารพบูชาโดยเฉพาะ เมื่ออัล-กุรอานถูกประทาน
ลงมาและมีการตำหนิอุซซารวมถึงเจว็ดอื่น ๆ ชาวกุรัยช์ก็โกรธเคืองเป็น
อันมาก เมื่อบูอุหัยหะฮฺ สะอีด บินอาศ บินอุมัยยะฮฺ บินอับดุซัมส์ บิน
อับดุมาะนาฟ ป่วยหนัก ก่อนเสียชีวิต อบูละฮับ เข้าไปเยี่ยมและเห็นเขา
กำลังร้องไห้ อบูละฮับกล่าวว่า “โอ้ อบูอุหัยหะฮฺ ท่านร้องไห้ทำไม
หรือว่ากลัวความตายที่ทุกคนหลีกเลี่ยงมันไม่ได้” เขาตอบว่า“ไม่ใช่
แต่ฉันกลัวว่าหลังจากฉันจากไปแล้ว จะไม่มีใครเคารพบูชาอุซซา
อีก” อบูละฮับกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ในขณะที่ท่านมีชีวิต
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อยู่ก็ไม่มีใครบูชามันเพราะการมีชีวิตของท่าน และไม่มีใครละทิ้ง
การเคารพบูชามันเพราะการตายของท่าน” อบูอุหัยหะฮฺ จึงกล่าวว่า
“ตอนนีแ้ หละฉันได้ผสู้ บื ทอดแล้ว” เขาพอใจอย่างยิง่ ทีอ่ บูละฮับยึดมัน่
กับการเคารพบูชามัน
ต่อมาในปีที่ท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) พิชิตมักกะฮฺ
ท่านเรียกหา คอลิด บินวะลีด และใช้ให้ไปทำลายมันเสีย เมื่อคอลิดไป
ถึง ดีบะฮฺ บินหะรอมีย์ อัชชัยบานีย์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลได้กล่าวว่า  
“โอ้อุซซาจงเตะอย่างได้โกหก
ต่อคอลิดจงทิ้งผ้าคุลมและเร่งรีบ
หากท่านไม่ฆ่าคอลิดในวันนี้
ท่านจะได้รับความอัปยศในทันที เจ้าจงแก้แค้น”
คอลิดจึงกล่าวว่า
“โอ้อุซซา ข้าเป็นผู้ปฏิเสธมิใช่ผู้ขออภัยต่อเจ้า
ฉันนั้นเห็นอัลลอฮฺดูแคลนท่าน”
พวกเขาเข้าใจกันว่า อุซซาเป็นนางชาวอบิสสิเนีย ผมเผ้ารุงรัง
วางมือบนไหล่อยู่ในต้นไม้ที่คอลิดตัดมัน นางออกมาในสภาพดังกล่าว  
คอลิดจึงฟันลงไปจนศีรษะแบะ ปรากฏว่าเป็นเหมือนถ่าน32  
เมือ่ คอลิดได้แจ้งกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ว่ า ได้ ป ฏิ บ ั ต ิ ภ ารกิจที่ได้รับมอบหมายลุล่วงไปแล้ ว ท่ า นศาสนทู ต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวว่า “นั่นคืออุซซาและหลังจาก
มันแล้วจะไม่มอี ซุ ซาสำหรับชาวอาหรับอีก หลังจากวันนีเ้ ป็นต้นไป
32
เนื้อหาส่วนนี้เป็นประวัติของหญิงคนหนึ่งที่ท่านนบีและผู้คนขนานนามว่า อุซซา ดังนั้นอุซซา จึงมีทั้งที่เป็นรูปเคารพและ
ที่เป็นมนุษย์  ดู                 ของ  ชัยค์มุฮัมมัด อบูซะฮฺเราะฮฺ  เล่ม 2  หน้า 1215 -1216 (ผู้แปล)
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มันจะไม่มีวันถูกเคารพสักการะอีก” ทั้งหมดเป็นเจว็ดที่มีชื่อเสียงของ
ชาวอาหรับญาฮิลยี ะฮฺ ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ลั -กุรอานคัมภีรอ์ นั ทรงเกียรติได้กล่าว
ถึงมันว่า
 	
“แล้วพวกท่านมิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา (19) และที่
สาม มะนาต ดอกหรือ?” (20)                  (อัลนัจญม์ : 19 - 20) 
เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เข้าไปใน
บัยตุลลอฮฺในวันพิชติ มักกะฮฺ ท่านได้เห็นรูปมลาอิกะฮฺและรูปผูอ้ น่ื มากมาย
ท่านเห็นรูปของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสะลาม มีติ้วที่ใช้เสี่ยงทาย
อยู่ในมือ ท่านกล่าวว่า
“อัลลอฮฺทรงสาปแช่งพวกเขาที่ทำให้ผู้อาวุโสของเราเป็นผู้
เสี่ยงติ้ว อิบรอฮีมเกี่ยวอะไรกับติ้วด้วย”

“อิบรอฮีมไม่ได้เป็นยิวและไม่ได้เป็นคริสต์ แต่ท่านเป็นผู้
บริสุทธิ์ผู้สวามิภักดิ์และไม่ได้เป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ตั้งภาคี”  
(อาลิอิมรอน : 67)
  
แล้วท่านก็บัญชาให้ไปลบภาพดังกล่าวออกไป
อิบนุอับบาสกล่าวว่า เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) เข้ามักกะฮฺ ในวันพิชิตมักกะฮฺ บนอูฐพาหนะของท่านและขี่เวียน
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รอบบัยตุลลอฮฺ ซึ่งรอบ ๆ บัยตุลลอฮฺรายล้อมไปด้วยเจว็ดที่ใช้ตะกั่วติด
เอาไว้ พลางกล่าวว่า

“ความจริง มาและความเท็จก็มลายไป แท้จริงความเห็น
นั้นจนต้องมลายหายไป”                             (อัลอิสรออฺ : 81) 
เมื่อท่านชี้ไปยังด้านหน้าของเจว็ดใดมันก็จะหงายหลังและเมื่อชี้
ไปยังท้ายทอยของเจว็ดใด เจว็ดนั้นก็จะคว่ำหน้า จนกระทั่งทั้งหมดถูก
ทำลายไปและไม่มีเจว็ดใดคงเหลืออยู่เลย การพิชิตมักกะฮฺ ผ่านไปเพียง
ไม่กี่เดือน เจว็ดในคาบสมุทรทั้งหมดก็อันตรธานหายไปจากที่ตั้งของมัน
ผู้ที่เคยเคารพต่างก็พากันปฏิเสธ คนที่เคยเคารพบูชาเจว็ดเมื่อวันวาน
รู้สึกกระดากอายต่อความคิดที่ไร้เหตุผลของตนที่ได้เคารพบูชาหินที่ไม่ให้
โทษหรือประโยชน์ใด ๆ และไม่สามารถช่วยให้พ้นภัยพิบัติได้
สาส์นแห่งอิสลาม เริ่มต้นด้วยการตำหนิเจว็ดที่เป็นพระเจ้าเหล่า
นั้น ตำหนิการเคารพบูชาเจว็ดและเรียกร้องสู่ศาสนาแห่งมโนธรรม นั่น
คือการเคารพอัลลอฮฺผู้สร้างจักรวาลและเป็นผู้อภิบาลของสากลโลก
คาบสมุทรอาหรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลกุรัยช์ ได้ต่อต้านการ
ดะวะฮฺนี้และเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด  
“เขาจะทำให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียวหรือ
แท้จริงสิ่งนี้เป็นสิ่งประหลาด”
(ศอด : 5)
คาบสมุทรอาหรับสับสนวุ่นวายเพราะศาสนาใหม่นี้ พวกเขา
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ต้องการทำลายศาสนทูตทุกวิถีทางแต่ว่าในที่สุดชัยชนะเป็นของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ภายหลังการต่อสู้ที่ยาวนานถึง
21 ปี เมืองหลวงเจว็ดก็แตก พระเจ้าของมันถูกทำลาย กองทัพและผู้นำ
พ่ายแพ้ สติปัญญาจะเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดสำเร็จลงในระยะ
เวลาอันสั้น โดยที่ขณะเริ่มการดะวะฮฺ ไม่มีใครร่วมกับท่านศาสนทูตเลย  
หากไม่มีอัลลอฮฺอยู่เบื้องหลังคอยเตรียมกำลังพลและวางแผนการรบ

“และเมือ่ ท่านขว้าง ท่านไม่ได้ขว้าง แต่วา่ อัลลอฮฺเป็นผูข้ ว้าง”                                                  
(อัลอันฟาล : 17)
มุฮัมมัด  บินอับดุลลอฮฺ   ได้ทำให้วิกฤติการณ์ทางความคิดของ
อาหรับที่คงอยู่ประมาณ 500 ปี หรือมากกว่าได้สิ้นสุดลง ท่านทำให้
เกียรติยศของอาหรับปลอดพ้นจากความอัปยศของเจว็ดและได้เปิด
ประตูแห่งความเป็นนิรันดร์สำหรับให้ชาวอาหรับเข้าไปแล้วและไม่ออก
มาอีก คำกล่าวของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่ว่า
“หลังจากมันแล้วจะไม่มีอุซซาสำหรับอาหรับอีก หลังจากวันนี้
เป็นต้นไป มันจะไม่มีวันถูกเคารพอีก” เป็นความจริง เนื่องจาก
คาบสมุทรอาหรับได้ละทิ้งการใช้ชีวิตกับเจว็ดตลอดไป สติปัญญาของ
อาหรับได้บรรลุนิติภาวะแล้วและจะไม่มีวันยอมกลับไปเป็นผู้เยาว์อีก  
เป็นผู้เยาว์สำหรับเจว็ดที่ทำให้ศาสนิกก้มกราบแทบเท้าก้อนหินที่ไม่ได้ยิน
และเป็นใบ้ ภายหลังจากการเสียชีวิตของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เกิดสงคราม เกิดความวุ่นวาย มีผู้อ้างตัวเป็นนบี
มีผู้ต่อต้านอัล-กุรอาน แต่เราไม่ได้ยินชาวอาหรับแม้เพียงคนเดียวที่คิด
กลับไปหาเจว็ดอีก เนื่องจากผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะไม่กลับไปเป็น
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ผูเ้ ยาวว์อกี ทัง้ หมดนัน้ สำเร็จลงได้เพราะผลงานของมุฮมั มัด (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) และสาสน์ของท่าน ชาวอาหรับทุกคนเป็นหนี้บุญคุณ
ของท่านไปจนวันสิน้ โลกด้วยการทีท่ า่ นปลอดปล่อยพวกเขา และบุญคุณ
ของท่านที่ให้การชี้แนะต่อประชากรของโลกทั้งผู้ที่ตามคำชี้แนะและ
ผู้ปฏิเสธ อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า

“พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งศาสนทูตขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้
จักหนังสือจากพวกเขาเองเพือ่ สาธยายโองการต่าง ๆ ของพระองค์
แก่พวกเขา และทรงทำให้พวกเขาผุดผ่องและทรงสอนคัมภีร์และ
ความสุขุมคัมภีรภาพแก่พวกเขา และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่
ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม”                   (อัลญุมุอะฮฺ : 2)
ค. สงครามตะบูก
ผู้เขียนจะกล่าวถึงบทเรียนและข้อคิดที่สำคัญของสงครามนี้โดย
สรุป ดังนี้
หนึ่ง สาเหตุของสงครามนี้เนื่องจากกองทัพโรมันได้รวบรวม
ผู้คนมากมายที่แคว้นชาม ฮิร๊อกล์ให้เสบียงแก่ผู้คนเหล่านั้นเป็นเวลาหนึ่ง
ปีเต็ม ชาวอาหรับหลาย ๆ ตระกูลได้ไปร่วมกับฮิรอ๊ กล์ เช่น ลัคม์  ญัซซาม
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อาซาน และอามิละฮฺ ต่อมาคนกลุ่มนั้นได้ส่งทัพหน้าไปยังบัลกออ์ (เมือง
หนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของดามัสกัส ตั้งอยู่ระหว่างแคว้นชาม และ
วาดีกุรอ) เมื่อท่านศาสนทูต ทราบข่าวนี้ ท่านได้ให้เรียกร้องเชิญชวน
ผูค้ นให้เดินทางไปทีต่ ะบูก ให้พวกเขาเตรียมความพร้อมและ เรียกร้องให้
คนที่ร่ำรวยเสียสละทรัพย์สิน  
เหตุการณ์นี้ได้อธิบายลักษณะของสงครามในอิสลามว่า มิได้
เป็นการรุกรานหรือก่อกวนแต่อย่างใด หากทว่าเป็นการปกป้องศาสนา
และรัฐ เป็นการสัง่ สอนผูท้ ร่ี กุ ราน ยับยัง้ ผูร้ กุ รานมิให้สร้างความเดือดร้อน  
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่โองการอัล-กุรอานมากมายได้ระบุอย่างชัดเจน ดังที่เราได้
กล่าวไว้หัวข้อสาเหตุความเป็นมา เป้าหมายและวิธีการต่าง ๆ ของการ
บัญญัตกิ ารสงครามในอิสลาม ในเอกสารคำสอนของชัน้ ปีท่ี 1 การทีท่ า่ น
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้เดินทางออกไปยังตะบูก ภาย
หลังการจัดทัพและการรวบรวมพลพรรคโรมัน เป็นสิ่งยืนยันคำพูดของ
เราข้างต้น
กรณีที่ชาวอาหรับบางตระกูลไปร่วมกับชาวโรมันในการต่อสู้กับ
มุสลิม เป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเขายังห่างไกลกับความเข้าใจอิสลามและ
สาส์นแห่งการปลดปล่อยของอิสลาม ทีม่ ตี อ่ มนุษยชาติทง้ั มวลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวอาหรับ หากพวกเขารู้เช่นนั้น ย่อมจะต้องปฏิเสธต่อการให้
ความช่วยเหลือชาวโรมันในการทำสงครามกับเผ่าพันธุ์ตัวเองที่เป็นชาว
อาหรับมุสลิม
สอง การที่ท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เรียกร้อง
ให้มีการจัดทัพในขณะอดอยาก อากาศร้อนและเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ 

ซึ่งผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะรีบรุดสู่การตอบรับคำเรียกร้องของท่านศาสนทูต  
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) โดยไม่สนใจต่อความยากลำบากและการ
ขาดรายได้ ส่วนชาวมุนาฟิกนั้น พวกเขาเริ่มถอยและหาข้อแก้ตัวต่าง ๆ
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นานา เช่นนี้แหละในยามยากจะปรากฏให้เห็นว่าใครเป็นศรัทธาชนที่แท้
จริง และใครเป็นมุนาฟิก ในวันวิกฤติผู้แอบอ้างจะเผยตัวตนที่แท้จริง
ออกมา อัลลอฮฺทรงกล่าวว่า

“อลิฟ ลาม มีม (1) มนุษย์คิดหรือว่า พวกเขาจะถูกปล่อย
ไว้ให้กล่าวว่าเราศรัทธา และพวกเขาจะไม่ถกู ทดสอบกระนัน้ หรือ?
(2) และแน่นอนเราได้ทดสอบบรรดาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว ดังนั้น
อัลลอฮฺ จะจำแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้สัตย์จริงและจะจำแนกให้รู้
แจ้งถึงบรรดาผู้กล่าวเท็จ (3)”                    (อัลอังกะบูต : 1 - 3)
การดะวะฮฺต่าง ๆ จะดำรงอยู่ได้ ประชาชาติต่าง ๆ จะก้าวไป
ข้างหน้าได้ดว้ ยการแยกกลุม่ ผูต้ ลบตะแลงและผูท้ จุ ริตออกไป จะไม่มใี คร
สามารถยืนหยัดต่อสู้กับวิกฤติการณ์ได้นอกจากผู้ที่ความตั้งใจอันแน่วแน่
สุจริตใจและมีหลักการที่มั่นคง หลายต่อหลายครั้งที่ผู้ด้อยศักยภาพและ
นักหลอกลวง เป็นอุปสรรคต่อการก้าวเดินของกระบวนการเรียกร้องสูก่ าร
ปฏิรูปในหมู่ประชาชาติ เป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับชัยชนะหรือทำให้ชัยชนะ
เนิ่นช้าออกไประยะหนึ่ง อุปสรรคในสงครามตะบูกทำให้บุคคลประเภท
ดังกล่าวหลุดพ้นออกไป เพราะพวกเขาถูกเปิดโปงตัวตนที่แท้จริง ทำให้
ทราบถึงศรัทธาที่อ่อนแอและเจตนาที่ไม่มั่นคงของพวกเขา เพราะทหาร
ที่ตั้งอยู่ในแถวอย่างมั่นคง มีความสามัคคี ศรัทธาแก่กล้า ซื่อสัตย์ต่อ
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คำมั่นสัญญา มีประโยชน์ต่อประชาชาติมากกว่า แม้จะมีจำนวนเพียง
น้อยนิดก็ตาม แต่ก็มีโอกาสชนะมากกว่าทหารที่มีจำนวนมากแต่มีความ
แตกต่างทางความคิด กำลังความสามารถและความแน่วแน่มั่นคง

“มากมายแค่ไหนแล้วทีช่ นกลุม่ น้อยเอาชนะชนกลุม่ ใหญ่ได้
ด้วยการอนุญาตของอัลลอฮฺและอัลลอฮฺนั้นอยู่พร้อมกับบรรดาผู้
อดทน ”                                       (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 249)
สาม กรณีที่เศาะฮาบะฮฺผู้ร่ำรวยรีบรุดสู่การเสียสละทรัพย์สิน  
เช่น กรณีของอบูบักร์ อุมัร อุษมานและท่านอื่น ๆ เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
ของการที่ความศรัทธา ที่ได้ทำให้จิตใจของมุสลิมรีดรุดสู่การทำความดี
และต่อต้านอารมณ์ใฝ่ต่ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุก ๆ ประชาชาติและการดะวะฮฺ
ทุกอย่างต้องการ เพื่อประกันชัยชนะเหนือศัตรู เพื่อให้มีความมั่นคง
ด้านทรัพยากรที่เป็นยุทธปัจจัย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชาชาติของเรามีความ
ต้องการอย่างทีส่ ดุ เพราะศัตรูมมี ากภาระหน้าทีก่ ห็ นักอึง้ การรบก็รนุ แรง
ศัตรูมีความเข้มแข็งและเจ้าเล่ห์เพทุบาย เราไม่สามารถเอาชนะพวกเขา
ได้นอกจากด้วยการเสียสละทรัพย์สนิ เงิน ชีวติ และอารมณ์ความต้องการ
ซึ่งสิ่งนี้ไม่อาจเป็นจริงได้นอกจากด้วยศาสนาที่ถูกต้อง ที่สั่งสอนผู้คนให้
หวังผลการตอบแทนจากอัลลอฮฺ สอนให้เสียสละทรัพย์สินและแรงกาย
เพื่อประชาชาติ ในฐานะเป็นการญิอาดที่อัลลอฮฺจะให้ผลบุญเฉกเช่นนัก
สู้ที่กำลังประจัญบานอยู่ในสนามรบ
สิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่นักปฏิรูปและผู้นำแห่งการตื่นตัวต้องกระทำ
คือปลูกฝังศาสนาในใจคนอย่างพิถีพิถัน ส่วนการต่อต้านศาสนาหรือ
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เรียกร้องสู่การละทิ้งศาสนา หรือการดูถูกดูแคลนศาสนาอย่างเปิดเผย
เป็นความผิดต่อชาติทน่ี ำไปสูผ่ ลเสียทีร่ า้ ยแรง นัน่ เป็นสิง่ ทีอ่ ลั ลอฮฺสอนเรา
และประวัติศาสตร์ได้ยืนยันแก่เรา ประสบการณ์ในปัจจุบันก็ได้ยืนยันกับ
เรา การปฏิเสธความจริงอันนี้เป็นความผิดที่ไม่มีผู้ใดกระทำนอกจากผู้ที่
ไม่สุจริตใจต่อศาสนา หัวใจยังไม่เปิดรับต่อความดีงาม จรรยามารยาทก็
ไม่ได้ประเสริฐและสูงส่ง
สี่ เรื่องราวของผู้ที่ไปหาท่านศาสนทูต ขออนุญาตออกสงคราม
แต่ท่านตอบว่า ท่านไม่มีพาหนะสำหรับพวกเขา พวกเขากลับไปด้วย
น้ำตาทีไ่ หลริน เพราะความเสียใจทีไ่ ม่ได้รบั เกียรติให้เข้าร่วมญิฮาดพร้อม
กับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เรื่องราวนี้อัลลอฮฺได้เล่า
ไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ เป็นตัวอย่างอันงดงามสำหรับความมหัศจรรย์ที่
ความศรัทธาได้สร้างขึ้นมา เนื่องจากธรรมชาติของคนมักจะดีใจที่ได้
ปลอดภัยจากอันตราย และการห่างไกลจากสงคราม แต่ศรัทธาชนที่แท้
จริงเหล่านั้นร้องไห้เพราะการนั้น เพราะว่าพวกเขาเสียโอกาสที่จะได้รับ
ผลบุญอันมหาศาลจากอัลลอฮฺและเสียโอกาสที่จะได้รับชะฮีดในวิถีทาง
ของพระองค์ จะมีอุดมการณ์ใดที่มีผลต่อจิตใจเหมือนกับผลของความ
ศรัทธาที่มีต่อจิตใจของพวกเขาเหล่านั้น ประชาชาติจะสูญเสียแค่ไหน
เมื่อปราศจากบุคคลประเภทดังกล่าว
ห้า ต่ อ กรณี เรื ่ อ งราวของคนสามคนที ่ ไม่ เข้ า ร่ ว มการญิ ฮ าด
เพราะเห็นแก่ความสุขสบายมากกว่าความเหนื่อยยาก เห็นแก่การอยู่ใน
ที่ร่มมากกว่าอยู่กลางแสงแดด และเห็นแก่การอยู่กับบ้านมากกว่าการ
เดินทาง ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเป็นศรัทธาชนที่ซื่อสัตย์  เป็นบทเรียนอันสำคัญ
สำหรับสังคม เมื่อความศรัทธาในตัวของพวกเขาเหล่านั้นตื่นตัวขึ้นใน
เวลาหลังจากนั้นเพียงไม่นาน พวกเขารู้ตัวว่าได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวง
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จากการที่ไม่ไปร่วมสงครามกับท่านศาสนทูตและเหล่าศรัทธาชน ถึงแม้
กระนั้นก็ตาม มันก็ไม่ทำให้พวกเขาพ้นจากโทษทัณฑ์ที่รุนแรง และถูก
ลงโทษให้เข็ดหลาบด้วยการถูกคว่ำบาตรจากสังคมอย่างสมบูรณ์ คนทุก
คนร่วมทั้งภรรยาของคนเหล่านั้นถูกห้ามมิให้สนทนากับพวกเขา ต่อมา
เมื่ออัลลอฮฺรู้ถึงการกลับตัวกลับใจ ความเสียใจและความเจ็บปวดอย่าง
ถึงที่สุดของพวกเขา พระองค์ก็อภัย เมื่อทราบเช่นนั้นพวกเขาดีใจอย่าง
หาที่เปรียบไม่ได้ จนบางคนละทิ้งทรัพย์สินและอาภรณ์เพื่อเป็นการ
ขอบคุณต่อความพึงพอใจและการให้อภัยของอัลลอฮฺ
 	
บทเรียนเฉกนี้ จะป้องปรามผูศ้ รัทธาทีแ่ ท้จริงมิให้ละทิง้ การทำงาน
ที่เป็นภาระหน้าที่ของตน หรือเห็นแก่ความสุขสบายในขณะที่ผู้อื่นเหนื่อย
ยาก เห็นแก่ประโยชน์สุขในขณะที่ผู้อื่นเดือดร้อน นั้นเป็นธรรมชาติของ
ความศรัทธาที่ทำให้ท่านสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาพรวม หากสังคมสูญเสียสิ่งใดท่านก็
สูญเสียนั้นและหากสังคมได้ประโยชน์จากสิ่งใดท่านก็ได้ด้วยเช่นกัน
ฉะนั้นความสุขไม่มีความหมายสำหรับเขาหากสังคมเดือดร้อนวุ่นวาย
ความสบายก็ไม่มีรสชาดหากผู้อื่นเหนื่อยยาก และการละทิ้งภาระหน้าที่
เป็นความบกพร่องในศรัทธา เป็นความบกพร่องของศาสนาในคน ๆ นั้น
และเป็นบาปที่ต้องกลับตัวกลับใจ
 	
เรือ่ งนีย้ งั เป็นบทเรียนว่าศรัทธาสำคัญกว่าญาติตระกูล การปฏิบตั ิ
ตามคำสั่งที่ถูกต้องมาก่อนการทำตามอารมณ์ความรู้สึก ความเป็นญาติ
ไม่อาจยังประโยชน์ใด ๆ ได้ต่อความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺ
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“ดังนั้นผู้ที่ขัดคำสั่งของเขาจงระวังความวุ่นวายจะประสบ
กับพวกเขา หรือโทษทัณฑ์อันเจ็บแสบจะประสบกับพวกเขา”
(อันนูร : 63)
ง. ฮัจญ์อำลา
ฮัจญ์อำลาเป็นการประกอบพิธีฮัจญ์เพียงครั้งเดียวของท่าน
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ภายหลังจากการเป็นท่านนบี
ของท่าน เมื่อได้ยินข่าวว่าท่านจะประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนั้น ผู้คนจากทั่ว
คาบสมุทรอาหรับ ก็พร้อมใจกันไปประกอบพิธีฮัจญ์ จนกระทั่งนัก
ประวัติศาสตร์บางคนกล่าวว่ามีจำนวนมากถึง 114,000 คน ซึ่งเรา
เข้าใจว่านี่เป็นเพียงการประมาณ หาไม่แล้วจะนับจำนวนด้วยตัวเลขดัง
กล่าวได้อย่างไร
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวปาฐกถา
อันเป็นที่รู้กันทั่วไป ที่นักศึกษาทุกคนจะต้องจดจำ ด้วยเป็นคำปาฐกถาที่
ประมวลถึงการประกาศหลักการทั่วไปของอิสลาม และเป็นปาฐกถา
ครั้งสุดท้ายของท่านนบี  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่มีเนื้อหาว่า
“โอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงฟังฉัน ฉันไม่รู้ว่าหลังจากปีนี้ไปฉัน
จะได้พบกับสภาพเช่นนีอ้ กี หรือไม่ (นีเ่ ป็นอภินหิ ารของท่านศาสนทูต
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) โอ้มนุษย์ทั้งหลาย เลือดเนื้อของ
พวกท่าน ทรัพย์สินของพวกท่าน เป็นสิ่งต้องห้าม จนกว่าพวก
ท่านจะได้พบกับองค์อภิบาลของท่าน ดังเช่นการต้องห้ามของวัน
นี้และเดือนนี้ และพวกท่านจะได้พบกับองค์อภิบาลของพวกท่าน
แล้ ว พระองค์ จะสอบถามถึงจะสอบถามถึ ง การกระทำของพวก
ท่าน ฉันได้บอกพวกท่านแล้ว ผู้ใดที่มีของฝาก ก็จงคืนของฝากแก่
ผู้เป็นเจ้าของ ดอกเบี้ยทั้งหมดถูกยกเลิกแต่พวกท่านมีสิทธิได้รับ

186

วิเคราะห์บทเรียนและข้อคิดจาก

ชีวประวัติท่านนบีมุฮัมมัด

เงินต้นคืน พวกท่านจะต้องไม่ละเมิด อัลลอฮฺได้กำหนดแล้วว่า
ไม่มีดอกเบี้ย และดอกเบี้ยของอับบาส บินอัลดุลมุฏเฏาะลิบ ถูก
ยกเลิกทั้งหมด หนี้เลือดในยุคญาฮิลียะฮฺ ทั้งหมดถูกยกเลิก หนี้
เลือดแรกที่ถูกยกเลิก คือหนี้เลือดของอิบนุเราะบีอะฮฺ บินฮาริษ
บินอับดุลมุฏเฏาะลิบ (ซึง่ เป็นเด็กในการให้นมของตระกูลลัยษ์และ
ถูกฆ่าโดยฮุซัยล์) จะเป็นหนี้เลือดแรกที่ฉันจะเริ่มต้นจากหนี้เลือด
ในยุคญาฮิลียะฮ์
หลังจากนั้น โอ้มนุษย์ทั้งหลาย ชัยฏอนหมดหวังที่จะได้รับ
การเคารพบูชาในแผ่นดินของพวกท่านตลอดกาล แต่มันยังคงได้
รับการเชื่อฟังในเรื่องอื่นจากนั้น มันพอใจในความผิดเล็ก ๆ ของ
พวกท่าน ดังนั้น พึงระวังต่อศาสนาของพวกท่าน
โอ้ มนุษย์ทั้งหลาย ดอกเบี้ยนะสีอะฮฺ33 ทำให้การปฏิเสธ
ต่ออัลลอฮฺเพิ่มขึ้น ที่ผู้ปฏิเสธทั้งหลายหลงผิดเพราะมัน พวกเขา
อนุญาตมันในปีหนึ่งและห้ามมันในปีอื่น เพื่อที่จะได้กระทำสิ่งที่
อัลลอฮฺห้ามหลาย ๆ ประการ พวกเขาจึงอนุญาตสิ่งที่อัลลอฮฺ
ห้ามและห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺอนุญาต แท้จริงกาลเวลาได้หมุนเวียน
เหมือนลักษณะ(การสร้าง)ของมันในวันที่อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน จำนวนเดือนของอัลลอฮฺมี 12 เดือน มี 4 เดือนที่ต้อง
ห้ามสามเดือนติดต่อกันและเดือนเราะญับ แยกออกไปอยู่ระหว่าง
ญุมาดาและชะอ์บาน
หลังจากนั้น โอ้มนุษย์ทั้งหลาย พวกท่านมีสิทธิที่จะได้รับ
จากภรรยาของพวกท่านและภรรยาของพวกท่านก็มีสิทธิที่จะได้
รับจากท่าน เป็นสิทธิของพวกท่านที่พวกนางจะต้องไม่ให้ผู้ที่ท่าน
ไม่พอใจเข้าบ้านของพวกท่าน และพวกนางจะต้องไม่ทำสิง่ เลวร้าย
ที่ชัดเจน หากพวกนางกระทำอัลลอฮฺก็อนุญาตให้พวกท่านแยก
33
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ที่นอนกับพวกนาง และตีนางโดยไม่รุนแรง หากพวกนางเลิกการ
กระทำเช่นนั้น พวกนางมีสิทธิได้รับอาหารและเสื้อผ้าที่เหมาะสม
พวกท่านจงดูแลสตรีด้วยดี พวกนางเป็นคู่ชีวิตของพวกท่าน
พวกนางไม่มกี ำลังอำนาจใด ๆ และพวกท่านได้รบั เอาพวกนางเป็น
ภรรยา ภายใต้การมอบหมายของอัลลอฮฺ และพวกท่านได้รับ
อนุญาตให้หาความสุขจากเครื่องเพศของนาง ภายใต้บทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ โอ้มนุษย์ทั้งหลายจงใคร่ครวญคำของฉัน
ฉันได้แจ้งแก่พวกท่านแล้ว แท้จริงฉันทิ้งสิ่งหนึ่งไว้กับพวก
ท่าน หากพวกท่านยึดถือไว้ก็จะไม่มีวันหลงผิด เป็นสิ่งที่ชัดเจน
นั่นคือคัมภีร์ของอัลลอฮฺและแบบอย่างท่านนบีของพระองค์ โอ้
มนุษย์ทงั้ หลาย จงฟังถ้อยคำของฉันและจงใคร่ครวญมัน พวกท่าน
รู้ไว้เถิดว่ามุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องของมุสลิม มวลมุสลิมเป็นพี่น้อง
กัน ดังนั้น ไม่มีสิ่งใดของพี่น้องของเขาจะเป็นของของคน ๆ หนึ่ง
นอกจากด้วยความเต็มใจจากเจ้าของ พวกท่านอย่าได้ทำร้ายตัว
เอง โอ้อัลลอฮฺ ฉันได้แจ้งแล้วใช่หรือไม่”
สิ่งที่น่าคิดในพิธีฮัจญ์อำลาได้แก่ การที่ผู้คนจำนวนมหาศาลที่
มาพร้อมกับท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จากคาบสมุทร
อาหรับทุกหัวระแหง พวกเขาศรัทธาต่อท่าน ศรัทธาต่อสาสน์ของท่าน
เชื่อฟังคำบัญชาของท่าน ซึ่งพวกเขาทั้งหมดเมื่อ 23 ปีก่อนเท่านั้น ยังคง
กราบไหว้เจว็ดและตั้งภาคีต่อพระองค์ ปฏิเสธหลักการในสาสน์ของท่าน
พวกเขารู้สึกแปลกแยกกับการที่ท่านเรียกร้องสู่การเคารพพระเจ้าองค์
เดียว พวกเขาหนีห่างเพราะอิสลามตำหนิบรรพชนชาวเจว็ดของพวกเขา
และดูแคลนความคิดของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นยังมีพวกเขาอีกมากมาย
ที่ถือว่าท่านเป็นศัตรู พยายามก่อกวนและลอบสังหารท่าน นำฝูงชนมา
รังควาญ ต่อสู้กับท่านด้วยดาบและหอก แล้วเกิดการตาลปัตรพลิกผัน
ในเวลาอันแสนสั้นนี้ได้อย่างไร ทำไมท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะซัลลัม) จึงทำให้ประชาชนเหล่านัน้ เปลีย่ นจากการบูชาเจว็ด ญาฮิลยี ะฮฺ
ความสามานย์ และความแตกแยก มาสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ รวม
ทัง้ อาตมันและคุณลักษณะของพระองค์ เกิดความสามัคคีกลมเกลียว มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน ความรักในหัวใจเกิดขึ้นภาย
หลังจากการเป็นศัตรูคู่อริกัน ทั้ง ๆ ที่พวกเขามีนิสัยดื้อดึงและชอบ
ทะเลาะวิวาท จริงหรือไม่ที่มนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะมีความเป็นอัจฉริยะแค่
ไหน เยี่ยมยุทธ์เพียงใด เก่งกาจสักแค่ไหน ก็ย่อมไม่อาจทำได้ถึงขนาดนี้
แม้ว่าจะใช้เวลาเป็นร้อย ๆ ปีก็ตาม เราไม่เคยได้ยินเรื่องราวเช่นนี้มาก่อน
ไม่ว่าจะเป็นในยุคโบราณหรือยุคปัจจุบันก็ตาม ท่านจึงเป็นผู้เผยแผ่
สาส์นอย่างแท้จริง ท่านได้รบั แรงสนับสนุนจากฟากฟ้าและความช่วยเหลือ
จากอัลลอฮฺ เป็นความมหัศจรรย์ของศาสนาที่สมบูรณ์แบบที่อัลลอฮฺให้
เป็นผู้ทำให้ความโปรดปรานของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์
สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์ ทำให้ทา่ นเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายสำหรับมนุษย์
ต้องการให้ท่านทำให้ความเดือดร้อนของประชาชาติที่เคยเดินทางผิด
และที่เคยใช้ชีวิตตามอำเภอใจสิ้นสุดลง ให้ท่านเป็นผู้ชี้แนะผู้คนสู่เส้น
ทางคุณธรรม เปิดตาให้พวกเขาเห็นแสงอาทิตย์ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำแห่ง
ประชาชาติต่าง ๆ ทำให้กระแสธารแห่งประวัติศาสตร์เปลี่ยน แปลงไป
ใช้ลบล้างความต่ำต้อยของคน มอบปัญญาและคัมภีร์ที่เป็นข้อแนะนำ
และข้อคิดสำหรับผู้มีหัวใจ ผู้คนจำนวน 140,000 คน ที่เคยปฏิเสธท่าน
กลับกลายมาเป็นผู้เชื่อมั่นต่อท่าน พวกเขาเคยทำสงครามกับท่านแต่
แล้วกลับกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เคยเป็นผู้จงเกลียดจงชังแต่กลับ
กลายเป็นผู้ที่รักใคร่ต่อท่าน เคยดื้อดึงต่อท่านแต่กลับกลายเป็นเคารพ
เชื่อฟัง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลา 23 ปี สิ่งนี้จึงเป็นการสร้างสรรค์
ของอัลลอฮฺผู้ทรงสัจจะ ผู้ให้ความชัดเจน อัลลอฮฺบริสุทธิ์ปราศจากสิง่
ทีพ่ วกเขาตัง้ ภาคีตอ่ พระองค์ ศาสนทูตของพระองค์กบ็ ริสทุ ธิ์ ปราศจาก
สิ่งที่ผู้ปฏิเสธใส่ไคล้ต่อท่าน องค์อภิบาลของท่านบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งที่
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พวกเขาใส่ร้าย สันติสุขจงมีแด่เหล่าศาสนทูตและการสรรเสริญเป็นสิทธิ
ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก
สิ่งที่น่าใจใจประการที่ 2 ในฮัจญ์อำลาก็คือ ปาฐกถาที่ชัดเจน
และประณีต ที่ท่านศาสนทูต กล่าวกับคนทั้งหลาย สิ่งนั้นเป็นหลักการที่
ท่านประกาศภายหลังจากที่สาสน์ของท่านและการนำของท่านได้เสร็จ
สิ้นสมบูรณ์แล้ว ท่านตอกย้ำถึงหลักการที่ถูกประทานลงมานับแต่วันแรก
ของการเผยแผ่ศาสนา วันทีท่ า่ นอยูค่ นเดียวและถูกข่มเหงรังแก วันทีผ่ ศู้ รัทธา
มีจำนวนน้อยนิดและอ่อนแอ เป็นหลักการที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะ
ความน้อยหรือมาก สงครามหรือสันติภาพ พ่ายแพ้หรือชนะ เสียทรัพย์
หรือได้ทรัพย์ ศัตรูจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ในขณะที่เราพบว่าผู้นำของโลก
เปลีย่ นแปลงหลักความเชือ่ และอุดมการณ์ พวกเขามีความแตกต่างระหว่าง
อยู่ในสภาวะที่อ่อนแอและเข้มแข็ง  มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องสื่อและ
เป้าหมาย แสดงให้คนอืน่ เห็นในสิง่ ทีแ่ ตกต่างกับสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในใจป่าวร้อง
ในสิง่ ทีต่ นเองไม่เชือ่ ขณะอ่อนแอจะใช้ชดุ นักพรตนักบวช ในยามเข้มแข็ง
ใส่ชดุ สุนขั ป่า เนือ่ งจากพวกเขาเหล่านัน้ เป็นทูตแห่งผลประโยชน์ แต่ทา่ น
เหล่านัน้ เป็นทูตของอัลลอฮฺ ช่างต่างกันเหลือเกินระหว่างผูว้ นเวียนอยูบ่ น
กองซากศพกับผู้เวียนว่ายอยู่ในห้วงมหาสมุทรแห่งรัศมี ช่างแตกต่างกัน
เหลือเกินระหว่างผู้ที่ทำอะไรเพื่อตัวเองกับผู้ที่ทำเพือ่ มนุษยชาติ ช่างแตก
ต่างกันเหลือเกินระหว่างผูท้ เ่ี ป็นคนรักของชัยฏอน กับคนรักของอัลลอฮฺ
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“และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธา โดยทรง
นำพวกเขาออกจากความมืดสูแ่ สงสว่าง และบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธา
นั้น บรรดาผู้ช่วยเหลือของพวกเขาก็คือฏอฆูต โดยที่พวกมันจะนำ
พวกเขาออกจากแสงสว่างไปสู่ความมืด ชนเหล่านี้แหละคือชาว
นรก โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล”
(อัลบะเกาะเราะฮฺ : 257)
จ. การแต่งตั้งอุซามะฮฺ บินซัยดฺ เป็นแม่ทัพ
สิง่ สุดท้ายทีท่ า่ นศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กระทำ
เพื่อเผยแผ่และปกป้อง ดะวะฮฺและขับไล่ผู้รุกรานและเฝ้าจับตารัฐใหม่นี้
คือการจัดทัพไปยังแคว้นชาม ภายใต้การนำทัพของอุซามะฮฺ บินซัยด์
ท่านบัญชาให้เขาขี่ม้าไปตามเส้นทางบัลกออ์และดารูมในเขตปาเลสไตน์
กองทัพประกอบด้วยทหารจากชาวมุฮาญิรนี ชาวอันศอร์และมุสลิมรอบๆ
นครมะดีนะฮฺ โดยไม่มีผู้ใดไม่เข้าร่วมเลย เมื่อกองทัพพร้อมอยู่ที่นอก
เมืองมะดีนะฮฺเพื่อเตรียมออกเดินทาง ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) เริ่มป่วยที่ทำให้ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา กองทัพจึงหยุด
การเคลื่อนทัพรอการหายป่วยของท่านศาสนทูต และต้องการรับคำสอน
และคำชีแ้ นะของท่านก่อน แต่ทา่ นศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
ก็เสียชีวิตภายในระยะเวลาไม่กี่วันหลังจากนั้น อัลลอฮฺได้เลือกท่านให้ไป
อยู่ใกล้ชิดพระองค์ภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้จัดเตรียมคาบสมุทรอาหรับให้ทำหน้าที่นำ
พาธงแห่งอิสลาม และเผยแผ่อารยธรรมและคุณธรรมอิสลามไปทั่วทุก
มุมโลก และภายหลังจากที่ได้จัดกองทัพเพื่อทำหน้าที่แบกรับภารกิจที่มี
ผลอันยิง่ ใหญ่ในประวัตศิ าสตร์ ภายหลังจากทีไ่ ด้จดั เตรียมทหารผูป้ ระเสริฐ
เพื่อเข้าร่วมสงคราม ภายหลังจากที่ได้จัดเตรียมแม่ทัพนายกองที่มี
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คุณภาพเพื่อนำทัพ ภายหลังจากที่ได้จัดเตรียมวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และเป็น
คนดีเพื่อบริหารบ้านเมืองแล้ว ขอให้อัลลอฮฺโปรดประทานสุขสันติแด่
ศาสนทูตของพระองค์ ขอให้อัลลอฮฺตอบแทนคุณงามความดีของท่านที่มี
ต่อเราและมวลมนุษยชาติอย่างล้นเหลือ หากไม่มที า่ นและทหารผูซ้ อ่ื สัตย์
ที่ปฏิบัติการกิจนี้ภายหลังจากท่าน เราย่อมตกอยู่ในความงมงายอย่าง
แน่นอน
อัลลอฮฺได้ยกย่องศาสนทูตของพระองค์อย่างที่ไม่เคยยกย่อง
ท่านนบีท่านใด ๆ มาก่อน ด้วยการให้ท่านมีอายุยืนจนได้เห็นผลงานการ
ดะวะฮฺของท่าน และการต่อสูข้ องท่านได้แพร่หลายอยูใ่ นคาบสมุทรอาหรับ
ทุกหัวระแหง ได้ชำระคาบสมุทรอาหรับให้ปลอดพ้นจากเจว็ดตลอดกาล  
ทำให้ผู้ที่ทำลายเจว็ดเหล่านี้ด้วยมือของพวกเขามีความปิติยินดีต่อความ
โปรดปรานขององค์อัลลอฮฺที่ได้ทำให้พวกเขาพ้นจากความงมงายซึ่งพวก
เขาก็เคยเคารพบูชามันมาก่อน และใบหน้าของพวกเขาเคยเปื้อนฝุ่น
เพราะการกราบเจว็ดและการขอความอนุเคราะห์จากเจว็ดเหล่านั้น   
ทำให้คนเหล่านั้นพร้อมที่จะออกไปยังโลกกว้าง เพื่อนำรัศมีแห่งคุณธรรม
ที่อัลลอฮฺประทานให้แก่พวกเขาไปให้แก่มวลมนุษย์ ชนรุ่นที่เคารพบูชา
เจว็ด ใช้ชีวิตอยู่ในยุคญาฮิลียะฮฺอย่างไร้ค่า และใช้ความรู้ความสามารถ
ไปอย่างไร้ประโยชน์ ต่อมาชนรุน่ เดียวกันนีแ้ หละทีไ่ ด้ทำลายเจว็ด สถาปนา
รัฐอาหรับขึน้ มาเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์อาหรับ ทำหน้าทีน่ ำพาสาส์น
และกำหนดเป้าหมาย ทำหน้าที่เป็นครูและผู้ช่วยเหลือชาติมหาอำนาจ
ทั่วโลก เป็นผู้ที่ภาคภูมิใจต่อคุณธรรม รัศมีและความดีงามที่นำพาผู้
เสียใจต่อความตกต่ำของประชาชาติต่าง ๆ อันเนื่องจากความงมงาย
ความมืดบอดและการตามอารมณ์ใฝ่ต่ำ ซึ่งก่อนหน้าที่อิสลามจะมาถึง  
ชาวอาหรับมองพวกเขาเหล่านั้นด้วยความรู้สึกชื่นชมยินดีและเป็นลูกไล่
ทางการเมือง   ทางความคิดและทางสังคม   จึงเป็นสภาวะพิเศษใน
ประวัติศาสตร์ยุคเก่าและยุคใหม่ กองทัพอุซามะฮฺ จึงมิได้มีความหมาย
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เป็นอืน่ นอกจากการเป็นเครือ่ งหมายของสภาวะนี้ และเป็นผลงานของสาสน์
อันเป็นสิรมิ งคลนี้ สิง่ ทีป่ รากฏจากการทีท่ า่ นศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) แต่งตั้งอุซามะฮฺ บินซัยด์ ซึ่งเป็นคนหนุ่มวัยยี่สิบปี เป็นผู้บังคับ
บัญชาของผู้อาวุโสชาวมุฮาญิรีนและอันศอร์ เช่น อบูบักร์ อุมัร อุษมาน
และอะลีย์ ซึ่งเป็นผู้เข้ารับอิสลามกลุ่มแรก ๆ และมีผลงานอันโดดเด่น
มากมาย อีกทั้งเพียบพร้อมวัยวุฒิและสถานภาพของทางสังคมที่เหนือ
กว่าอุซามะฮฺทุกด้าน สิ่งนี้เป็นวิถีทางแห่งอิสลามอันประเสริฐ ในการ
ลบล้างความแตกต่างระหว่างผู้คนในด้านเกียรติยศ อายุและผลงาน
และการให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน โดย
ไม่พิจารณาที่อายุและสถานภาพทางสังคม การยินยอมพร้อมใจของ
วีรบุรุษที่ประวัติศาสตร์หลังจากนั้นได้บันทึกว่าในประวัติศาสตร์ไม่มี
บุคคลที่ยิ่งใหญ่และมีศักยภาพเหมือนพวกเขาจะอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของคนหนุ่มในวัยของอุซามะฮฺ บ่งบอกถึงความสูงส่งของจิตใจ
และจรรยาบรรณของพวกเขาเหล่านั้นด้วยผลงานจากการแนะนำ การ
ขัดเกลา และการสัง่ สอนของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)
การแต่งตั้งอุซามะฮฺเป็นผู้บังคับบัญชาบุคคลเฉกเช่นอบูบักร์
อุมรั อุษมาน และอะลีย์ เป็นนวัตกรรมอันยิง่ ใหญ่ทไ่ี ม่เคยมีในประชาชาติ
อื่น ๆ มีนัยที่บ่งบอกว่าจะต้องมีการเปิดโอกาสให้กับศักยภาพ และ
อัจฉริยะภาพของคนหนุ่มให้ได้เป็นผู้นำในด้านที่มีความเหมาะสม และ
เป็นบทเรียนอันยิง่ ใหญ่ หากว่ามุสลิมยังคงรักษาไว้หลังจากนัน้ โศกนาฏกรรม
มากมายคงจะไม่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลาม รัฐอิสลาม ก็คงจะไม่
สั่นคลอนเพราะความระส่ำระสายที่ทำให้อ่อนแอ สิ่งที่ท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ปฏิบัติและได้รับการยืนยันจากฟากฟ้า
ช่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้ ท่านเป็นผู้มีความสามารถ มีวิจารณญาณ
เฉลียวฉลาด มองการณ์ไกล และมีกุศโลบายที่ท่านนบีก่อน ๆ ไม่เคยได้
รับ และไม่มีปรากฏในประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญก่อนหน้าและหลังจาก
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ท่าน ขอให้อัลลอฮฺจงโปรดพึงพอใจต่ออุซามะฮฺคนหนุ่ม ขอแสดงความ
ยินดีกับท่านที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย
ฮิวะซัลลัม) ในเรื่องศักยภาพการบังคับบัญชาและความ มุ่งมั่นอันแรง
กล้า ท่านเป็นมุสลิมที่ดี และเป็นตัวอย่างสำหรับคนหนุ่มนักกิจกรรมผู้
ศรัทธาของเรา
ฉ. การเสียชีวิตของท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เสียชีวิตภายหลัง
จากที่ท่านได้รับทราบโดยทางวิวรณ์ว่า เวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้ว
ท่านจึงอำลาผู้คนในฮัจญ์อำลา ทำให้จิตใจของเศาะฮาบะฮฺเกิดความ
สะทกสะท้าน เพราะกลัวว่าเวลาของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) ใกล้เข้ามาแล้ว แต่การกำหนดเวลาของอัลลอฮฺเมื่อมาแล้วก็
จะไม่ลา่ ช้าออกไปอีก เมือ่ ข่าวการเสียชีวติ ของท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) แพร่ออกไป ก็เกิดความโกลาหลในหมู่เศาะฮาบะฮฺ  
เนื่องจากเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุด นครมะดีนะฮฺสั่นสะเทือน
สติสัมปชัญญะของเศาะฮาบะฮฺอาวุโสผู้เข้าอิสลามรุนแรก ๆ ต่าง
กระเจิดกระเจิง บ้างก็เกิดอาการงงงัน บ้างก็นั่งตะลึงอยู่กับที่ บางคน
เช่น อุมัร ถึงกับชักดาบออกมาและห้ามมิให้ผู้คนพูดว่า มุฮัมมัด
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เสียชีวิต และเข้าใจไปว่าท่านอยู่ในภวังค์
เท่านั้นและจะกลับมาหาพวกเขาอีก มีแต่อบูบักร์คนเดียวเท่านั้นที่ยังคุม
สติมั่น ท่านเข้าไปหาท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ซึ่งถูก
ปิดไว้ด้วยผ้าคุลมบนผ้าปูที่นอน  แล้วได้จุมพิตท่าน พลางกล่าวว่า “ฉัน
สละได้แม้กระทั่งพ่อแม่เพื่อท่าน โอ้ศาสนทูต จะเป็นหรือตายท่าน
ก็ประเสริฐที่สุด ความตายที่อัลลอฮฺกำหนดให้คนอื่น ๆ ท่านก็ได้
ลิ้มรสมันแล้ว และหลังจากนี้ไป มันก็จะไม่ประสบกับท่านอีก โอ้
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ศาสนทูต โปรดรำลึกถึงเรา ณ องค์อภิบาลของท่านด้วย”   แล้ว
อบูบักร์ก็ออกมาที่ชุมชนและกล่าวปาฐกถาว่า “โอ้มนุษย์ทั้งหลาย
ใครที่เคารพบูชามุฮัมมัด บัดนี้มุฮัมมัดสิ้นเสียแล้ว ผู้ใดที่เคารพ
อัลลอฮฺ อัลลอฮฺยังคงอยู่และไม่มีวันตาย” แล้วท่านก็อ่านดำรัสของ
อัลลอฮฺ ตะอาลาว่า

   
“และมุฮัมมัดนั้นหาใช่อื่นใดไม่ นอกจากเป็นศาสนทูตผู้
หนึ่งเท่านั้น ซึ่งบรรดาศาสนทูตก่อนจากเขาก็ได้ตายไปแล้ว แล้ว
หากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่าก็ตาม พวกท่านก็จะหันส้นเท้าของ
พวกท่านกลับกระนั้นหรือ ? และผู้ใดที่หันส้นเท้าทั้งสองของเขา
กลับแล้วไซร้ มันก็จะไม่กอ่ ให้เกิดผลเสียแก่อลั ลอฮฺแต่อย่างใดเลย
และอัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้กตัญญูทั้งหลาย”
(อาลิอิมรอน : 144)
เมือ่ อบูบกั ร์ อ่านโองการดังกล่าว สติของพวกเขาทีก่ ระเจิดกระเจิง
ไปก็ได้กลับคืนมา ประหนึ่งพวกเขาไม่เคยได้ยินโองการดังกล่าวมาก่อน
เลย อบูฮุรัยเราะฮฺ กล่าวว่า อุมัร กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ
เมื่อฉันได้ยินอบูบักร์อ่านมัน ฉันตระหนกจนล้มลงกับพื้น เท้า
ทั้งสองของฉันไม่อาจพยุงตัวฉันได้ และฉันก็รู้ว่าท่านศาสนทูต
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นได้เสียชีวิตแล้ว”
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ณ  ที่นี้มีบทเรียนที่สำคัญอยู่  2 ประการคือ
หนึง่ เศาะฮาบะฮฺตระหนกตกใจต่อการเสียชีวติ ของท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ประหนึง่ ว่าความตายจะไม่ประสบกับท่าน  
ทัง้ ๆ ทีค่ วามตายนัน้ เป็นจุดจบของสิง่ มีชวี ติ ทุกสิง่ สิง่ นีไ้ ม่อาจมีความหมาย
เป็นอื่น นอกจากความรักของพวกเขาที่มีต่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้แทรกซึมอยู่ในเลือดเนื้อและประสาทของพวกเขา
ความเสียใจจากการเสียคนรักมีความรุนแรงเท่ากับความรักที่มี เราเองก็
เคยเห็นคนที่เสียลูกหรือพ่อของตนไป แม้เวลาผ่านไปหลายวันแล้วเขาก็
ยังไม่เชื่อว่าได้สูญเสียคนรักไปแล้ว แล้วความรักใด ๆ ในโลกจะเทียบได้
กับความรักของเศาะฮาบะฮฺผปู้ ระเสริฐทีม่ ตี อ่ ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ เนื่องจากอัลลอฮฺได้ชี้แนะ ทำให้พ้นจากความมืดสู่
แสงสว่าง ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป ได้เปิดสติปัญญาและดวงตา ทำให้สูงส่ง
ระดับผู้นำผู้ยิ่งใหญ่โดยผ่านทางท่าน ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นครู  
เป็นผู้พิพากษา และเป็นผู้ชี้แนะที่พวกเขาใช้เป็นที่พึ่งพิงยามประสบกับ
ปัญหา ขอคำแนะนำจากท่านในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พวกเขาได้รับการ
สื่อจากอัลลอฮฺ ได้รับทราบดำรัสของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา ได้รับคำ
สอนของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา เมื่อท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม) เสียชีวิต สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็สิ้นสุดลง แล้วจะมีความโศกา
อาดูรอันใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกไหม
สอง ท่าทีอบูบกั ร์ บ่งบอกว่าท่านเป็นผูท้ จ่ี ติ ใจมัน่ คงและควบคุม
สติได้ในยามพบเจอวิกฤติการณ์ ในขณะที่เศาะฮาบะฮฺท่านอื่น ๆ ไม่มี
คุณสมบัติเช่นนี้ ทำให้ท่านคู่ควรที่จะเป็นผู้สืบทอดของท่านศาสนทูต
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เหตุการณ์ในกระบวนการปราบปราม
ริดดะฮฺ ในคาบสมุทรอาหรับยืนยันถึงสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี
ที่สุดคำวิงวอนของเราคือการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮฺผู้
อภิบาลแห่งสากลโลก

