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จุดยืนของเราตอการเยาะเยยลอเลียน  
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสัลลัม 

 
คําถาม:  พวกเราตางไดยินถึงกรณีที่ชาวตะวันตกไดเยาะเยยลอเลียนตอทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม เราควรมีจุดยืนในเรื่องนี้อยางไร?  และเราจะปกปองเกียรติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมอยางไร? 
 
คําตอบ:  
 
ประการแรก 

แทจริงสิ่งที่เหลาผูเขลาขลาดและอาชญากรเหลานั้นกระทําลงไป ไดสรางความเดือดรอนแกพวก
เราและมุสลิมทุกๆ คนที่หวงแหนตอศาสนา โดยการดูถูกเหยียดหยามทานนบีของเราในขณะที่ทานเปนผู
ประเสริฐสุดในแผนดินนี้  เปนผูนําของผูคนตั้งแตอดีตจนปจจุบันทุกยุคสมัย ขออัลลอฮฺประทานความ
จําเริญและสันติสุขแกทานดวยเถิด   

และนี่ก็คือการอวดดี ซึ่งไมใชเร่ืองแปลกแตประการใดที่จะพบเห็นไดจากพวกเขาเหลานั้น เพราะ
พวกเขาเปนผูช่ําชองเรื่องเหลานี้อยูแลว 

ถึงแมวาการกระทําอันนาเกลียดนี้ไดย่ํายีหัวใจพวกเรา และไดเพิ่มความโกรธแคนและเกลียดตอ
พวกเขา และเราก็ปรารถนาที่จะไถทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดวยตัวของพวกเราเอง กระนั้น
เราก็ยังพบวามีมูลเหตุแหงขาวดีที่จะไดเห็นความพินาศและความลมสลายของแผนดินของอาชญากร
เหลานั้น ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสวา 

َّإنا« َكفيناك ِ َ ْ َ َاملستهزئني َ ِْ ِ َ ْ  ]95: احلجر [» ُْ
ความวา “แทจริงเราไดปกปองเจาจากบรรดาผูเยาะเยยลอเลียน(คือพระองคจะทรง
ลงโทษดวยผลตอบแทนที่สาสมกับการกระทําของพวกเขาเอง)” (อัลหิจญรฺ : 95)  

 
ดังนั้นอัลลอฮฺจะปกปองศาสนทูตของพระองคใหรอดพนจากเหลาผูดูถูกเหยียดหยามที่ชั่วราย

เหลานั้น และอัลลอฮฺไดตรัสวา 
َّإن« َشانئك ِ َ ِ َهو َ ُاألبرت ُ َ ْ َ  ]3:الكوثر[» ْ

ความวา “แทจริงผูที่ดูถูกเยาะเยย/เกลียดชังเจา คือผูที่ขาดวิ่น(หมายถึงไมมีความดี
งาม ไมประสบชัยชนะ ไมมีเกียรติและศักดิ์ศรี)“ (อัลเกาษัร : 3) 
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แทจริง เมื่อบรรดามุสลิมไปปดลอมกําแพงเมืองของคูสงครามที่เมืองใดเมืองหนึ่งและพบวายากตอ
การจูโจมเขาไปในเมือง แตเมื่อไดยินคนในกําแพงไดดาทอใสรายทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
มาจากในกําแพง พวกเขาจะถือวานี่เปนการแจงขาวดีวาใกลจะถึงเวลาพิชิตเมืองแลว ภายในเวลาไม
นานอัลลอฮฺก็จะนําชัยชนะจากพระองคมาใหเพื่อเปนการเอาคืนใหกับรอซูลของพระองค(ตอการดาทอของ
เหลาศัตรูที่มีตอทานรอซูล) (ดู อัศศอริม อัลมัสลูล : 116–117) 

มีประจักษพยานในประวัติศาสตรมากมายที่บงบอกถึงความพินาศของผูดูถูกดูแคลนทานนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   

อะไรคือมูลเหตุที่ทําใหพวกเขาเคียดแคนทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ? 
พวกเขาแคนเพราะทานนบีมุหัมมัดเรียกรองสูเตาฮีด(เอกภาพของอัลลอฮฺ) ขณะที่พวกเขาไมมหีลกั

เตาฮีด ไมศรัทธาตอความเปนเอกภาพของอัลลอฮฺ 
พวกเขาแคนเพราะทานนบีใหการเชิดชูตออัลลอฮฺ และเชื่อวาพระองคปราศจากการมีบุตรและ

ภรรยา แตพวกเขามีความเชื่อตรงขาม 
พวกเขาแคนเพราะทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เรียกรองสูจรรยามารยาทอัน

สูงสง ปดกั้นสาเหตุที่จะนําไปสูความโสมมทางจริยธรรม แตพวกเขาตองการปลดปลอยใหพนจากบวง
จริยธรรม ใหมีความอิสระเสรีทางเพศ ตองการจมลึกอยูในความตองการของอารมณใฝตํ่า และพวกเขาก็
ไดกระทําสิ่งนั้นแลวจริงๆ 

พวกเขาแคนเพราะทานคือศาสนทูตที่อัลลอฮทรงคัดเลือกมาสูมวลมนุษยชาติดวยสารและถอยคํา
วิวรณแหงพระองค พรอมหลักฐานเครื่องหมายแหงความอัศจรรยตางๆ มากมายที่บงบอกและเปนสักขีถึง
การเปนศาสนทูตของทาน 

หรือพวกเขาไมเคยไดยินความอัศจรรยของการแยกของดวงจันทร ? หรือไมเคยไดยินการที่น้ําไหล
ออกจากระหวางนิ้วของทานครั้งแลวครั้งเลา ?   

หรือพวกเขามิเคยไดฟงถึงความอัศจรรยอันยิ่งใหญ นั่นคือคัมภีรอัลกุรอาน ดํารัสของพระเจา ซึ่ง
พระองคไดรักษามันใหรอดพนจากน้ํามือของของผูบิดเบือนทั้งหลาย ในขณะที่คัมภีรที่พระองคประทานให
เหลานบีของพวกเขา กลับถูกพวกเขาบิดเบือนแตงแตมกันเปนวาเลน 

َفويل للذين«  َِ َّ ِّ ٌ ْ َيكتبون الكتاب بأيدهيم ثم يقولون هذ َ َ َ َُ َُ ُْ َُ َّ ْ ْ َِ ِ َِ ِ َ ُ ِا من عندْ ِ ًاهللاِّ ليشرتوا به ثمنا  ِْ َ ََ ِْ ِِ ُ َ ْ
َّقليال فويل هلم مما ِّ َُّ ٌ ْ َ َ ً ِ ُكتبت أيدهيم وويل هلم مما يكسبون َ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ ْ َّْ ِّ َُّ ٌ ِ َ ْ َ  ]79: البقرة [» َ

ความวา “ความพินาศจะประสบกับผูที่เขียนคัมภีรดวยมือ  และไดกลาววานี่คือส่ิงที่มา
จากพระเจา เพื่อจะแลกเปลี่ยนมันดวยราคาอันเล็กนอย  ดังนั้นความพินาศจึงมีแก
พวกเขาจากสิ่งที่พวกเขาเขียน และความพินาศมีแกพวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทํา  
ขวนขวาย” (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 79)  
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ยิ่งกวานั้น หลักฐานที่โดดเดนที่สุดที่บอกถึงความสัจจริงของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ก็คือศาสนาอิสลามยังคงอยูมาหลายศตวรรษอยางโดดเดนและเปนที่เชิดชู และเราพบวาในชีวิต
ของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นมักจะประสบชัยชนะเหนือศัตรูอยูเสมอ  

ตามวิทยปญญาและความประสงคของอัลลอฮฺนั้น ปฏิเสธที่จะใหผูที่กลาวเท็จตอทานและศาสนา
ของทานไดโอหังอยูบนหนาแผนดินในระยะเวลาที่ยาวนาน  แมแตในคัมภีรของพวกเขาเอง ซึ่งถูก
นักปราชญของพวกเขาปกปดและบิดเบือน ก็มีระบุวา แทจริงผูกลาวเท็จ(บรรดาผูแอบอางวาเปนศาสนทูต)
ไมสามารถอยูไดนานเกินสามสิบป หรือประมาณนั้น  

ดังมีเร่ืองเลาที่กษัตริยองคหนึ่งไดนําชายคนหนึ่งจากชาวคริสเตียนที่ดาทอและใสรายทานนบี มุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาเปนผูประกาศศาสนาจอมปลอม มานั่งตอหนาบรรดาปวงปราชญของ
พวกเขา แลวกษัตริยก็ถามวา "คนที่โกหก(ผูประกาศศาสนาจอมปลอม)จะอยูไดนานเทาไร?" เหลา
นักปราชญตอบวา "เทานั้นเทานี้  สามสิบป หรือประมาณนี้" กษัตริยก็กลาวตอไปวา "(ศาสนามุหัมมัด)อยู
มากวาหารอยหรือหกรอยปแลว(ในสมัยนั้น) แตยังมีคนตามและยอมรับ แลวมุหัมมัดจะเปนคนโกหกได
กระนั้นหรือ?" แลวกษัตริยก็ไดส่ังใหตัดคอชายผูนั้น (ดู บทอธิบาย อัลอะกีดะฮฺ อัลอัศฟะฮานียะฮฺ ของ อิบนุ 
ตัยมียะฮฺ)  

พวกเขาไมรูดอกหรือวาบรรดาผูรู นักปราชญและกษัตริยของพวกเขาหลายคน เมื่อมีสารอัน
บริสุทธิ์ของอิสลามไปถึงมือพวกเขา พวกเขามิอาจจะตัดสินใจเปนอื่นไดนอกจากตองยอมรับถึงความ
ถูกตองของศาสนานี้ และหลายคนก็ประกาศเขารับอิสลาม ดังเชน กษัตริยนะญาชีย (เนกุส) แหงอบิสสิเนีย
(เอธิโอเปย) ในอดีต 

และเมื่อทานศาสนทูตสงสาสนถึงกษัตริยโรมันเพื่อเชิญชวนสูอิสลาม องคกษัตริยก็ไดประกาศ
รับรองถึงความถูกตองของอิสลาม และมีความประสงคที่จะประกาศอิสลาม แตเพราะเหตุแหงความกลัว 
และความอายจึงอยูอยางผูปฏิเสธตอไปและไดตายในฐานะนั้น 

แมแตผูรวมสมัยกับบรรดาอาชญากรผูเยาะเยยถากถางในปจจุบันก็ประกาศเชนนั้น 
1. Michael Hart ไดกลาวไวในหนังสือของเขา The 100 : A Ranking of the Most 

Influential Persons in History  "100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลตลอดกาล" (หนา 13) เขาไดจัดใหนบมีหุมั
มัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อยูในอันดับแรก  "เพราะมุหัมมัดคือบุคคลเดียวที่ถูกบันทึกไวใน
ประวัติศาสตรที่ประสบความสําเร็จทั้งดานทางโลกและดานศาสนา” 

2. George Bernard Shaw ชาวอังกฤษ เจาของงานเขียนชื่อวา “มุหัมมัด” ที่ซึ่งผูมีอํานาจใน
อังกฤษไดเผามันทิ้ง  เขากลาววา "แทจริงโลกนี้มีความตองการนักคิดแบบมุหัมมัด แตวาเปนเพราะความ
งมงายและคลั่งไคลในชาติพันธุทําใหบรรดานักวิชาการศาสนาในศตวรรษกลางไดปายสีมุหัมมัด พวกเขา
ไดวาดภาพของศาสดามุหัมมัดเปนสีเทา และพวกเขาหาวามุหัมมัดเปนศัตรูของคริสเตียน แตสําหรับฉันได
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พบวาศาสนามุหัมมัดมีหลายคําตอบ และฉันก็ไดพบวาทานไมไดเปนศัตรูของคริสต แตจําเปนที่ตองเรียก
มุหัมมัดวาเปนผูปลดปลอยสูความเปนมนุษย และในความเห็นของฉันหากมุหัมมัดไดปกครองโลกในวันนี้ 
แนนอนเขาจะแกปญหาดวยความสันติสุข ตามที่มนุษยชาติตางเรียกรองเพรียกหา" 

3. Annie Besant กลาววา  “เปนไปไมไดเลยกับผูที่ศึกษาชีวประวัติของนบีชาวอาหรับ และรูวิถี
ชีวิตของเขาอยางละเอียด นอกจากเขาจะรูสึกนับถือกับนบีผูนี้วาเขาเปนศาสนาทูตแหงอัลลอฮฺผูยิ่งใหญ" 

4. Schabrak ชาวออสเตรียน กลาววา "แทจริงมนุษยชาติมีความภูมิใจที่มีบุรุษอยางมุหัมมัด 
เพาะวาเขาสามารถนําบทบัญญัติมาใหเราไดต้ังแตสิบกวาศตวรรษมาแลวในขณะที่ตัวเองอานไมออก
เขียนไมได และพวกเราชาวยุโรปจะเปนผูที่มีความสุขที่สุดหากเราไดกาวขึ้นเปนเหมือนกับความสุดยอด
ของเขา" 

5. นักบูรพาคดีชาวแคนาดา Dr. Zwemer กลาววา "แทจริงมุหัมมัดเปนนักปฏิรูปที่มี
ความสามารถ มีวาทศิลปและความฉะฉาน กลาหาญ เปนนักคิดผูยิ่งใหญ  และไมเปนการบังควรที่พวกเรา
จะกลาวหาพาดพิงทานดวยสิ่งที่คานกับคุณลักษณะเหลานี้ อัลกุรอานที่เขานํามาและประวัติของทานเปน
พยานไดอยางดีถึงสิ่งที่เราอางนี้" 

6. Thomas Carlyle นักปรัชญาชาวอังกฤษ ผูไดรับรางวัลโนเบลกลาวไวในหนังสือ Heroes 
"วีรบุรุษ“ ของเขาวา “เปนเรื่องนาอายมากสําหรับผูคนในยุคปจจุบันที่กลาวหาวาศาสนาของอัลลอฮฺเปน
ศาสนาจอมปลอมและนบีมุหัมมัดเปนคนโกหกหลอกหลวง ตลอดชีวิตของเขาเราพบวาเขามีความหนัก
แนนทางอุดมการณ มุงมั่นอยางแนวแน ใจบุญและเมตตา ยําเกรง เปยมดวยศักดิ์ศรี อิสระ เปนบุรุษผู
จริงจัง ขณะเดียวกันก็เปนผูที่ใชชีวิตงายๆ อบอุน เปนมิตรแกผูที่อยูรวมและพบเห็น หนําซ้ําอาจจะเปนคน
ชางหยอกเยาในบางครั้ง เปนคนที่ยุติธรรม ต้ังใจจริง ชาญฉลาด ตัดสินใจฉับไว เหมือนวาเปนคนจุดเทียน
ที่คอยสองแสงสวางในยามกลางคืนอันมืดมิด เต็มเปยมดวยรัศมี เปนผูที่ยิ่งใหญโดยธรรมชาติ ไมเคยผาน
โรงเรียน ไมมีครู เพราะเขาไมไดมีความจําเปนตอส่ิงเหลานั้นเลย” 

7. Goethe กวีชาวเยอรมัน กลาววา "เราชาวยุโรปตามนัยยะแหงตัวตนของเราทั้งหมด ยังไมมี
ทางที่จะเขาถึงเหมือนที่มุหัมมัดเขาถึง และคงไมมีใครสามารถล้ําหนาเกินเขาได แทจริงฉันไดคนควาถึง
ตัวอยางอันสูงสงสําหรับมนุษยจากหนาทั้งหลายในประวัติศาสตร และฉันไดพบวาสิ่งนั้นมีอยูในตัวของศา
สนทูตมุหัมมัด เชนนี้แหละที่สัจธรรมควรจะตองโดดเดนและสูงสง เหมือนที่มุหัมมัดประสบความสําเร็จใน
การสยบโลกทั้งผองภายใตถอยคําแหงเตาฮีด(ความเปนเอกภาพของพระผูเปนเจา)" 

หากเปนเชนดังนั้น มันยอมเปนหนาที่ของชาวโลกทั้งหมดโดยไมมีทางเลือกอื่นสําหรับพวกเขา ที่
ตองยอมรับถึงความยิ่งใหญของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในหมูพวกเขาทั้งหมดใหอยูเหนือ
ความยิ่งใหญใดๆ ตองยอมรับถึงความประเสริฐของทานเหนือความประเสริฐใดๆ ใหเกียรติแกทาน
เหนือกวาสิ่งใดทั้งหมด จําเปนสําหรับชาวโลกทั้งผองที่จะตองศรัทธาตอสาสนของทานบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และตองศรัทธาวาทานเปนศาสนทูตคนสุดทายที่พระผูเปนเจาสงมา 
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เราขอใชโอกาสนี้ เรียกรองพวกเขาสูอิสลาม และหากวาพวกเขาไดทําผิดลงไปดวยน้ํามือพวกเขา
การรับอิสลามเทานั้นที่จะลบลางความผิดเหลานั้นได หากพวกเขาดื้อดึงโออวด และยืนกรานทีเ่ปนอยูอยาง
นั้น  จงบอกขาวแกพวกเขาดวยการลงโทษแหงไฟนรก พวกเขาจะไดอยูในนั้นตลอดกาล อัลลอฮฺผูสูงสงได
ตรัสวา 

َّإنه من يرشك باهللاِّ فقد حر«  ُ ََ ُْ َ َْ ِ ْ ِ َّ ٍم اهللاُّ عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصارِ َ ْ َ ُ َ َ ََ ِ ِِ ِ َِ َّ َ ُ َ ََّ َّْ َ َْ َ «
 ]72: املائدة [

ความวา “แทจริงผูใดที่ใหมีภาคีข้ึนกับอัลลอฮฺแนนอนอัลลอฮฺจะใหสวรรคเปนที่
ตองหามแกเขา และที่อยูของเขานั้น คือ ไฟนรก และสําหรับผูอธรรมนั้นยอมไมมีผูชวย
เหลือใดๆ” (อัลมาอิดะฮฺ : 72)   

 
พระองคยังไดตรัสอีกวา  

اخلارسي«  من  اآلخرة  يف  وهو  منه  يقبل  فلن  دينا  اإلسالم  غري  يبتغ  ِومن  ِِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ََ ُ ْ ْ َ َِ ْ ً ََ َْ َ ِ َ َ َ آل [ »   نِ
 ]85: عمران 

ความวา “และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดนอกจากอิสลามแลว ดังนั้นก็จะไมถูก
รับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน” (อาล อิมรอน : 85) 

 
ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา ”ขอสาบานดวยอัลลอฮฺผูซึ่งชีวิตของมุหัม

มัดอยูในพระหัตถของพระองค ไมมีคนหนึ่งคนใดในประชาชาตินี้ไมวายิวหรือคริสตที่ไดรับฟง(ศาสนาของ)
ฉัน แตหลังจากนั้นเขาตายไปโดยไมศรัทธาตอส่ิงที่ฉันถูกสงมา นอกจากเขาตองเปนชาวนรก” (บันทึกโดย
มุสลิม : 153) 
 
ประการที่สอง 

อัลลอฮฺผูสูงสงนั้นทรงปรีชายิ่ง พระองคไมไดกําหนดสิ่งใดใหเปนความชั่วรายลวนๆ แตจะตองมี
ความดีในนั้นแกบาวผูศรัทธาของพระองค แมวาผูอ่ืนจะเห็นวาเปนความชั่วราย(หรือผลเสีย)ก็ตาม ทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “นาแปลกสําหรับการงานของผูศรัทธา แทจริงการงานของ
เขาทั้งหมดนั้นเปนความดี และไมไดเปนเชนนั้นนอกจากสําหรับผูที่ศรัทธาเทานั้น หากเขาไดรับความสุข
เขาก็ขอบคุณ นั่นยอมเปนสิ่งดีสําหรับเขา และถาหากประสบกับความลําบาก เขาก็อดทน มันก็ยอมเปนสิ่ง
ที่ดีสําหรับเขาเชนกัน” (บันทึกโดยมุสลิม : 2999) 
 คร้ังหนึ่งในเหตุการณใสรายทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ซึ่งเปนที่รูกันนั้น อัลลอฮฺได
ตรัสวา 
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ُ حتسبوهال« ُ َ ْ َّرشا لكم بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما َ ِّ ْ ْ ُْ ْ ٍَ ِ ِّ َّ ْ َُّ ُ ُِ ٌ َ ُ َ ِاكتسب من اإلثم والذي  َ َِّ َ َ َِ ْ ِ َ َ ْ
ُتوىل كربه منهم له ُ ْ ََ ْ ُ ْ َِ َِ ِعذاب عظيم َّ َ ٌ  ]11:النور [» ََ

ความวา “พวกเจาอยาไดคิดวามัน(เหตุการณใสรายนั้น)เปนสิ่งชั่วราย(ผลเสีย)แกพวก
เจา สําหรับทุกๆ คนในหมูพวกเขาเหลานั้นคือส่ิงที่เขาไดขวนขวายไวจากการทําบาป
(คือคนที่ใสรายเหลานั้นจะตองประสบกับการลงโทษตามที่พวกกระทํา) สวนผูที่มี
บทบาทมากในเรื่องนี้ในหมูพวกเขานั้น(ผูเปนหัวหนาในเรื่องดังกลาว) เขาผูนั้นจะไดรับ
การลงโทษอยางมหันต” (อันนูร :11) 

 
สรุปผลบางประการที่เปนแงดีจากเหตุการณอันชั่วชานี้ 
 1. พฤติกรรมของบรรดาอาชญากรเหลานั้น แสดงออกถึงความอิจฉาริษยาเกลียดชังตอบรรดา
มุสลิม ถึงแมวาหลายๆ คร้ังที่พวกเขาแสดงออกวาพวกเขาคือผูรักความสงบสันติก็ตาม  

َقد بدت البغضاء« ْ َ َْ ِ َ ْ ُ من أفواههم وما ختفي صدورهم أكربَ َ ُ ُ َ َ ْْ َ َْ ُ َ ُْ ِ ِ ِْ ُ ِ    ]118:آل عمران [» ْ
ความวา “แทจริงความเกลียดชังตางๆ ไดเผยออกมาแลวจากปากของพวกเขา และสิ่ง
ที่หัวอกของพวกเขาซอนไวนั้นใหญยิ่งกวา" (อาล อิมรอน : 118) 

 
2. เปนการเปดเผยถึงความโปปดของชาติตะวันตกในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรฐานที่พวกเขายึดใช  

ตรงนี้พวกเขาอางถึงเสรีภาพในการแสดงออก ในขณะที่ผูมีปญญาทุกคนลวนรูวาเสรีภาพที่พวกเขาอาง
ดังกลาวนั้นกลับสรางความเดือนรอนตอเกียรติและละเมิดเสรีภาพของผูอ่ืนอยู พวกเขาลวนโปปดในคํา
กลาวอางสิทธิแหงความอิสระเสรี เราทุกคนคงจะจําเหตูการณที่เกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปมานี้ได เมื่อรัฐบาลชุดหนึง่
ไดคิดทําลายรูปเจว็ดที่มีอยูในประเทศของพวกเขา ทวากลับถูกโจมตีอยางวุนวายจากทั่วโลก แลวไหนเลา
อิสระตนความคิดที่ถูกอาง? ทําไมคนพวกนั้นไมถือเอาวานี่ก็คือสิทธิแหงเสรีภาพเชนเดียวกันเลา? 

 
3. เปนการบอกถึงความโมฆะของคํากลาวอางตามที่ผูนิยมตะวันตกบางคนจากหมูพวกเราเองที่

เรียกรองกันนักหนาวา “ทานทั้งหลายอยาไดเรียกขานผูไมใชมุสลิมวา (กาฟร) แตใหเรียกวา (คนอื่น) เพื่อ
ไมใหพวกเขาใชเปนเหตุจุดไฟสรางความปนปวนระหวางพวกเรากับพวกเขาได“   ทีนี้ ทุกคนก็จงรูเถิดวา 
ผูใดกันแนที่จงชังและไมใหเกียรติผูอ่ืน ซ้ํายังหาชองทางประกาศสงครามทุกครั้งที่มีโอกาส 

 
4. แสดงถึงความโปปดมดเท็จของคํากลาวอางที่พวกเขาปาวรองทั่วโลกในเรื่อง "การสนทนา

ระหวางอารยธรรม"   ที่ยืนอยูบนหลักการใหเกียรติแกคนอื่นและการไมเปนปรปกษกับเขา แตทวา ไหน
เลาการสนทนาที่พวกเขาตองการ? ไหนเลาการใหเกียรติตามที่พวกเขากลาวอาง? แทจริงแลวสิ่งที่พวกเขา



 8

ตองการ คือการที่เราใหเกียรติ ยกยอง ยอมรับ กมหนาและกราบพวกเขา ในขณะที่พวกเขานั้นมิไดเพิ่ม
อะไรแกพวกเราเลยนอกจากการเยาะเยย ดูถูก และความอธรรรม !! 

 
5. ไดฟนฟูรากเหงาแหงความศรัทธาในหัวใจของมุสลิม เราเห็นแลววาการโตตอบของชาวมุสลิม

นั้นเปนหลักฐานบอกถึงความมั่นคงของการศรัทธาในหัวใจของพวกเขา ในดานความรักของพวกเขาที่มีตอ
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แมกระทั่งคนที่เหลวไหลไมเอาไหนในเรื่องศาสนา เราก็ยัง
พบวาเขายังมีสํานึกที่เปยมลนในการปกปองทานรอซูลผูทรงเกียรติของเรา 

 
6. สรางความเปนเอกภาพใหแกบรรดามุสลิม จากเหตุการณนี้ ขอสรรเสริญอัลลอฮฺ  เราเห็นไดวา

มุสลิมยืนเคียงบาเคียงไหล แสดงจุดยืนเดียวกัน ถึงแมวาเสนแบงทางภูมิศาสตรและภาษาจะตางกัน 
 
7.  ปรากฏความเปนประชาคมของชาติตะวันตกอยางเดนชัดที่ตองการโจมตีอิสลาม เพียงแค

ประเทศผูกอเร่ืองไดขอความชวยเหลือจากประชาคมของพวกเขาเทานั้นเอง เหลาประเทศตางๆ ก็ยื่นมืออยู
เคียงขางดวยกันทันที และบรรดาอาชญากรตางก็ส่ังเสียกันใหชวยกันเผยแผภาพตางๆ เหลานั้นใหกระจาย
ไปตามสื่อส่ิงพิมพตางๆ เพื่อใหชาวมุสลิมประจักษชัดวาพวกเขาเหลานั้นอยูในคูเดียวกัน และพวกเราไร
ความสามารถที่จะเผชิญหนากับพวกเขาทั้งหมดได 

 
8.  ไดเกิดความพยายามของมุสลิมบางกลุมที่จะเรียกรองพวกเขาเหลานั้นสูอิสลาม และอธิบาย

แกนแทของศาสนานี้ เราพบวามุสลิมมีการแข็งขันกันที่จะพิมพหนังสือเปนภาษาของพวกเขา เพื่อที่จะลบ
ลางขอบิดเบือนที่พวกเขาเขาใจผิดออกไปใหหมด เพื่อหวังวาพวกเขาจะไดเห็นถึงขอเท็จจริงที่ถูกตอง 

 
9. ไดเห็นผลที่เปนรูปธรรมของการบอยคอตสินคาของผูที่ละเมิดตอทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม กระนั้นประเทศของพวกเขาก็ไมไดเคลื่อนไหวใดๆ ไมวาจะโดยทางการหรือโดยชองทางทาง
การเมืองใดๆ ในระดับสูง ทวาเมื่อการบอยคอตสินคาผานพนไปไมกี่วัน ในที่สุดหนังสือพิมพที่กอเหตุ
ดังกลาวและบรรณาธิการก็ยอมขอโทษและเปลี่ยนสํานวนคําพูดของตน และดูโอนออนมากขึ้นกับชาว
มุสลิม เหตุการณดังกลาวทําใหเปนที่ประจักษวาการบอยคอตเปนอาวุธใหมของชาวมุสลิม เปนไปไดที่เรา
นํามันมาใชเพื่อใหมีผลกระทบแกศัตรูและสรางความเสียหายแกพวกเขาได 

 
10. เปนการสงสารอยางชัดเจนไปยืนยันกับชาวตะวันตกวา แทจริงพวกเราชาวมุสลิมไมยินยอม

อยางเด็ดขาดที่จะปลอยใหพวกเขาแตะตองและลวงละเมิดศาสนาของเราอยางเสียๆ หายๆ หรือลวงเกิน
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ตอทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ของเรา เรายอมเสียทุกสิ่งทุกอยางที่เรามี ไมวาจะเปนบิดา 
มารดา ลูกหลาน หรือเกียรติของเราเพื่อปกปองเกียรติแหงนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 
ประการที่สาม 

ในดานบทบาทและหนาที่ของเราตอเหตุการณนี้ก็คือ  
1. จําเปนตอเราตองปฏิเสธตอการกระทํานี้อยางจริงจัง ตามกําลังความสามารถที่เราพึงกระทําได 

ไมวาจะดวยการสงสาร บทความ โทรศัพท ไปยังรัฐบาล กระทรวงตางประเทศ หรือส่ือส่ิงตีพิมพตางๆ ของ
พวกเขา 

 
2.  เรียกรองพวกเขาใหขอโทษตอความผิดที่พวกเขากระทําขึ้นอยางจริงใจ โดยไมตลบตะแลงหรือ

ขอโทษอยางเสแสรง เราไมตองการคําขอโทษเพื่อแสดงถึงการเยาะเยยตอมุสลิม แตเราตองการใหพวกเขา
ยอมรับผิดและขอโทษตอฐานความผิดที่เขากอข้ึน 

 
3. เรียกรองตอพวกเขาใหจัดการกับอาชญากรผูกระทําความผิด 
 
4. เรียกรองพวกเขารวมถึงรัฐบาลของพวกเขาใหหยุดจากการเปนศัตรูตออิสลามและมุสลิม 
 
5.  แปลตํารับตําราเปนภาษาของพวกเขาเพื่อเรียกรองพวกเขาสูศาสนาอิสลามเชน  หนังสือ 

แนะนําอิสลาม ศาสนาทูตของอิสลาม อธิบายถึงชีวประวัติอันดีงามของทาน 
 
6. เชาเวลาจากสถานีวิทยุ โทรทัศน เพื่อปกปองเกียรติแหงทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ลบลางมลทินที่ถูกปรักปรําใสราย และเพิ่มเติมขอมูลที่มีเหตุผลหนักแนน และนําเสนอขอมลูทีท่าํ
ใหชาวตะวันตกยอมจํานนดวยสติปญญา 

 
7. เขียนบทความที่มีเนื้อหาครอบคลุมชัดเจนสําหรับเผยแพรในวารสาร หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต 

ดวยภาษาที่หลากหลาย 
 
8. สําหรับการบอยคอตสินคา ในเมื่อการบอยคอตสินคาของพวกเขาสงผลกระทบตอพวกเขา ดังที่

ปรากฏชัด ดังนั้นมีเหตุผลอันใดเราจึงไมบอยคอตสินคาของพวกเขา และหาบริษัทหรือแบรนดอ่ืนที่เปนของ
มุสลิมมาทดแทน 
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9. ปดกั้นกระบวนการอันปาเถื่อนนี้  ซึ่งกระทําตออิสลามและทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ดวยการอธิบายถึงความดีงามแหงอิสลามที่สอดคลองกับสติปญญา และโตตอบตอการบิดเบือน
ของพวกอาชญากร 

 
10. ยึดมั่นในซุนนะฮฺ( แบบอยางของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม )  ยืนหยัดมั่นคง

ในทางนําของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในทุกๆ เร่ือง และมีความอดทนอดกลั้น ดัง
ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ًوإن تصربوا وتتقوا ال يرضكم كيدهم شيئ« ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ ْ َُ َّ َ ََ ُ ُّ ُ َ ْ ُ ْ ُ ِ  ]120: آل عمران [» ِ
ความวา  “และถาหากพวกเจาอดทนและยําเกรงแลวไซร อุบายของพวกเขาก็ยอมไม
เปนอันตรายแกพวกเจาแตอยางใด” (อาล อิมรอน : 120) 

 
11.  พยายามเชิญชวนพวกเขาอยางจริงจัง เพราะถึงแมเราจะมองพวกเขาดวยสายตาโกรธเคือง

และเคียดแคน ทวาเราก็ยังตองมองพวกเขาดวยสายตาแหงความสงสารปรานี เพราะพวกเขาจะตายใน
เวลาอันใกลและกลายเปนชาวนรกหากพวกเขาตองตายในสภาพดังกลาว ดังนั้นเราจึงตองเรียกรองพวก
เขาสูอิสลามและความสําเร็จในโลกหนา ดวยความเมตตาสงสารและปรานีแกพวกเขา 

 
สุดทายเราขอดุอาอตออัลลอฮฺ ขอทรงทําใหศาสนาของพระองคสูงสง ทรงชวยเหลือบรรดาผูที่อยู

ขางพระองค และทรงทําใหศัตรูของพระองคตํ่าตอย  และพระองคอัลลอฮฺนั้นยอมมีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง 
แมวามนุษยสวนมากจะไมรูก็ตาม 

ขออัลลอฮฺประทานความจําเริญและสันติสุขแดทานนบีมุหัมมัด และอัลลอฮฺยอมรูดียิ่งกวา 
 
ที่มา 
http://www.islamhouse.com/p/76612 
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=86109&ln=ara 
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=86109&ln=eng 

 


