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อัล-อักศอ
อีกหนึง่ สัญลักษณ์แห่ง
เอกภาพของอุมมะฮฺวาหิดะฮฺ

เผยแพร่โดย
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
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พี่น้องชาวอิดิลอัฎฮาที่เคารพทุกท่าน
ขอชูโกรต่ออัลลอฮ์ที่เราทุกคนได้รับโอกาสต้อนรับวันอีดิลอัฎฮาใน
วันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะเมื่อวาน ซึ่งเป็นวันอะเราะฟะฮ์ที่มีความ
ประเสริฐที่สุด เป็นวันที่อัลลอฮฺ  ได้ทรงมองบ่าวของพระองค์ด้วยความ
พึงพอใจที่สุด เป็นวันที่พระองค์ทรงออกแบบให้มวลมนุษย์ราลึกถึงความ
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่สามารถรวบรวมผู้คนหลากหลายสีผิว ภาษาและชน
ชาติให้รวมตัว ณ สถานแห่งเดียวกัน ด้วยการแต่งกายที่เหมือนๆ กัน และ
่ีปฏิบัติตามศาสนบัญญัติที่เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺท
กลายเป็นจุดศูนย์รวมของชาวโลกที่ใหญ่ที่สุด ที่กลายเป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติเดียวกัน เป็นวันที่เหล่าชัยฏอนรู้สึกต่า
ต้อยและผิดหวังที่สุดที่เห็นการรวมตัวอันยิ่งใหญ่นี้ เพราะรับทราบว่าอัลลอฮฺ
 จะไถ่ บ่ าวของพระองค์ ให้ หลุ ดพ้ น จากไฟนรกเป็ นจ านวนมากที่ สุ ด
เนื่องจากภารกิจเดียวของชัยฏอนคือการสร้างความแตกแยก ความปั่นป่วนใน
สังคมมนุษย์และต้องการให้มนุษย์ตกหลุมพรางของตนด้วยการเข้านรกให้
มากที่ สุ ด ในขณะที่ อั ลลอฮฺ  ทรงเชิ ญชวนสู่ สั นติ ภาพและทางน าของ
พระองค์
ﭽﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﭼ

(52/ )يونس
ความว่า : และอัลลอฮฺทรงเรียกร้องไปสู่สถานที่แห่งศานติและชี้แนะ
แนวทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่ทางที่เที่ยงธรรม
ﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ

(25/)األنبياء
ความว่า “แท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้า ซึ่งเป็นประชาชาติ
เดียวกันและข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีข้าเถิด”
และในวันที่ 10 ซุลหิจญะฮ์วันนี้ พี่น้องมุสลิมทั่วโลกพากันละหมาด
อีดิลอัฎฮา และเชือดกุรบานสาหรับผู้ที่มีความสามารถ อันเป็นต้นตารับ
ของจริ ยวั ตรนบี อิ บรอฮีมและบุ ตรชายชื่ อนบี อิ สมาอี ล  عليهَم السالمที่ ได้
ปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างไว้ ซึ่งสังคมในปัจจุบันจะต้องประยุกต์ใช้คาสอนบทนี้ให้
ถูกต้องตามปรัชญาที่วางไว้ให้มากที่สุด
กุ รบานที่ แท้ จริ ง ไม่ ใช่ เพี ยงแค่ เชื อดสั ตว์ กุ รบานแล้ วทานหรื อ
แจกจ่ายเนื้อแก่ผู้ยากไร้เท่านั้น
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กุ รบานที่ แท้ จริ ง ไม่ ใช่ เพี ยงแค่ เซลฟี่ ตนเองพร้ อมสั ตว์ กุ รบาน
เผยแพร่ในโลกโซเชียลเท่านั้น
แต่กุรบานที่เป็นต้นตารับของนบีอิบรอฮีม | คือ กุรบาน ลูกรัก
ยอมเชื อดลู กอั นเป็ นสุ ดที่ รั ก เพื่ อน้ อมน าค าสั่ งของอั ลลอฮฺ  เพื่ อให้
บทเรียนแก่สังคมในปัจจุบันว่า เราพร้อมกุรบานเพื่อลูกมากน้อยแค่ไหน เรา
พร้อมมอบลูกหลานของเราให้เป็นสิ่งอุทิศเพื่ออัลลอฮฺมากน้อยแค่ไหน คุณ
พ่อคุณแม่ทุกคนมีความพอใจแค่ไหนว่าลูกของตนได้กลายเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ
ที่ ผ่ านการทุ่ มเท เสี ยสละและการอบรมสั่ งสอนของตนเอง ครอบครั วใน
ปัจจุบันต้องตั้งคาถามดังๆ ว่าที่เขามีลูกเพื่ออะไรกันแน่
ลูกๆ ที่เป็นเหยื่อของยาเสพติดที่ระบาดไปทั่วหมู่บ้านขณะนี้ ถามว่า
เป็นผลผลิตของใคร
ลูกๆ ที่อยู่ตามสถานเริงรมย์ ผับบาร์ ซิ่งรถดึกๆ ดื่นๆ ทาตั วเป็ น
ภาระให้กับสังคมในปัจจุบัน กลายเป็นสัญญาณของความหวาดกลัวและความ
ห่วงใยของสังคม ณ ขณะนี้ ถามว่าใครรับผิดชอบ
ใครที่ จะคอยกอบกู้ ความเป็ นมนุ ษย์ ของเยาวชนส่ วนใหญ่ ที่ เป็ น
ความหวังของสังคมในภายภาคหน้าให้กลับคืนมา เราทุกคนต้องตอบคาถามนี้
ต่อหน้าอัลลอฮฺอย่างแน่นอน เพราะการปกป้องตัวเองและครอบครัวจากไฟนรก
ไม่ใช่เป็นงานอดิเรก ไม่ใช่เป็นงานเสริม แต่เป็นสิ่งวาญิบเหนือมุสลิมทุกคน
เรากุรบานทุกปีก็จริง แต่บางครั้ง หากเราไม่สามารถซึมซาบปรัชญา
ของกุรบานที่แท้จริง กุรบานก็เป็นเพียงเทศกาลเชือดสัตว์ที่ไม่ค่อยมีผลใดๆ
ในชีวิตประจาวัน
เราทาฮัจญ์ แต่หากไม่สามารถซึมซับปรัชญาฮัจญ์ที่แท้จริง สุดท้าย
ฮั จญ์ ก็ เป็ นเพี ยงการเดิ นทางที่ มี ราคาแพงที่ สุ ดที่ ไม่ อาจส่ งผลใดๆ ใน
ชีวิตประจาวันเลย
อัลลอฮฺกล่าวว่า
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)73/ﭽﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﭼ (احلج

ความว่ า “เนื้ อและเลื อดของสั ตว์ กุ รบานย่ อมจะไม่ ถึ งอั ลลอฮฺ
หากแต่สิ่งที่ถึงอัลลอฮฺคือความยาเกรงของพวกเจ้า”
ชาวอีดิลอัดฮาทั้งหลาย
นบีอิบรอฮีม | ได้สร้างวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ ด้วยการเชิญชวนผู้คน
ทั่วโลกตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮฺ  ด้วยการทาฮัจญ์ หลังจากนั้น โลก
ต้องรอคอยกว่า 5,000 ปี จนกระทั่งภาพแห่งการรวมตัวของผู้คนครั้งยิ่งใหญ่ได้
เกิ ดขึ้ นจริ งในยุ คประชาชาติ นี้ ที่ นครมั กกะฮฺ เป็ นภาพของการรวมตั วของ
ประชาชาติเดียวกันที่แสดงถึงความแตกต่างแต่ไม่แตกแยกที่เป็นรูปธรรมที่สุด
ในยุคนบีมูฮัมมัด × ท่านได้นาผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์กว่า 1 แสน
คนทาพิธีฮัจญ์อาลาในปี ฮ.ศ. ที่ 10 พร้อมประกาศนโยบายสาคัญในคุตบะฮฺ
ประวัติศาสตร์นี้ด้วยคาสอนที่เน้นถึงสันติภาพ การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม
ที่มีความเอื้ออาทร การให้เกียรติในความต่าง และขจัดสิ้นการกระทาที่นาไปสู่
การทะเลาะเบาะแว้ง การแบ่งพรรคแบ่งพวก ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการ
รักษาชีวิต เลือดเนื้อ ทรัพย์สินและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ก่อนฮัจญ์อาลานี้ นบีมูฮัมมัด × ได้เดินทางไปยังปาเลสไตน์ในค่า
คืนอิสรออ์ ณ บัยตุลมักดิสบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายได้รวมตัวละหมาด
ตามหลังนบีมูฮัมมัดโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อประกาศความเป็นประชาชาติ
เดี ยวกันและมอบธงความเป็นผู้ น าแก่ นบี มูฮั มมั ด × ดั งนั้ นทั้ งมั กกะฮฺ
และบัยตุลมักดิสต่างมีความผูกพันอย่างแยกกันไม่ออก เป็นความผูกพันที่
ยาวนานที่อัลลอฮฺได้กาหนดให้เป็นคู่กันจนถึงวันกิยามะฮฺ โดยที่พระองค์ได้
กล่าวว่า
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ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭼ

(1/)اإلارساء
ความว่า: “มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงนาบ่าวของพระองค์เดินทางในเวลา
กลางคืน จากมัสยิดอัลหะรอมไปยังมัสยิดอัลอักศอ ซึ่งบริเวณรอบมันเราได้
ให้ความจาเริญ เพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆของเรา
แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น”
พี่น้องชาวอีดิลอัฎฮาทั้งหลาย
กะอฺบะฮฺเป็นศูนย์รวมของประชาชาตินี้ที่มุสลิมทุกคนต้องหันหน้าไป
ทุกครั้งเวลาละหมาด ในขณะที่อัลอักศอคือกิบลัตแห่งแรกที่นบีและเศาะฮาบะฮฺ
หันหน้าสู่เป็นเวลานานถึง 16-17 เดือนหลังจากฮิจเราะห์สู่นครมะดีนะฮฺ ทั้งสอง
สถานที่นี้จึงมีความผูกพันกับมุสลิมอย่างแยกกันไม่ออกเลยทีเดียว
เช่นเดียวกันกับการปกป้องกะอฺบะฮฺประชาชาติในทุกยุคสมัย ต่างมี
ภารกิจและอะมานะฮฺที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องมัสยิดอักศอ เพราะมัสยิดอักศอ
ไม่ใช่เป็นสมบัติของชาวปาเลสไตน์หรือชาติพันธุ์ใดเป็ นการเฉพาะ แต่เป็น
ประวัติ ศาสตร์การญิ ฮาดของบรรดานบีตั้งแต่ นบีอาดัมนบีอิ บรอฮี ม และ
บรรดาศอลิฮีน จนกระทั่งยุคนบีมูฮัมมัด × เป็นสนามการญิฮาดระหว่าง
ค่ายเตาฮีดและสัญลักษณ์การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ  ผู้ทรงเอกา กับค่าย
ชิริก และสัญลักษณ์การกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ คือดินแดนอัน
บะเราะกะฮฺที่บรรดานบีมากมายเคยใช้ชีวิตและเสียชีวิตที่นี่ เป็นดินแดนที่
ผู้คนถูกไล่ต้อนและรวมตัวอีกครั้งก่อนวันกิยามะฮฺ การละหมาดในมัสยิดอัก
ศอ มีความประเสริฐมากกว่ามัสยิดอื่นที่นอกจากมัสยิดหะรอมและมัสยิดนบี
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ถึง 500 เท่า (บางรายงานระบุ 250 เท่า) อัลอักศอคือกิบลัตแห่งแรกของชาว
มุสลิมและเป็นหนึ่งในสามมัสยิดที่นบีส่งเสริมให้เป็นเป้าหมายในการเดินทาง
หลังจากที่นบีอิบรอฮีม  ได้สร้างกะอฺบะฮฺซึ่งเป็นบ้านหลังแรกที่
ถูกสร้างเพื่อเป็นสถานอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเสร็จสิ้นแล้ว คล้อยหลังอีก 40 ปี
นบีอิบรอฮีมได้เดินทางไปยังปาเลสไตน์เพื่อสร้างสถานอิบาดะฮฺแห่งที่สองใน
โลกนี้ หลังจากนั้นภารกิจการปกป้อง บูรณะซ่อมแซมอัลอักศอจึงตกเป็นของ
บรรดานบียุคหลังๆ โดยเฉพาะในยุคนบีสุไลมานที่มีการสร้างมัสยิดอัลอักศอ
ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง วันเวลาหมุนผ่าน จนกระทั่งถึงยุคประชาชาตินี้ที่ชาว
มุสลิมสามารถพิชิตเมืองนี้ในสมัยของเคาะลีะฮอุมัร ÷ ปีฮ.ศ.16 (ค.ศ.
637) ภายใต้การนาของแม่ทัพอะบูอุบัยดะฮฺ อัลญัรรอฮฺอัล ÷ อักศอจึง
อยู่ภายใต้อ้อมกอดของอิสลามอีกครั้ง ต่อมา ในปีค.ศ. 1099 กองทัพครูเสด
ได้ยกทัพตีเมืองอัลกุดส์แตกเป็นครั้งแรก และได้สังหารชาวมุสลิมที่รวมตัวกัน
ในบริเวณมัสยิดอัลอักศอจานวน 70,000 คนภายในเวลา 3 วันติดต่อกัน
หลังจากนั้น ได้ห้ามชาวมุสลิมละหมาดในมัสยิดอัลอักศอนานเกือบ 90 ปี
จนกระทั่งศอลาฮุดดีนอัลอัยยูบีสามารถยึดคืนในสงครามหิฏฏีนได้สาเร็จในปี
ค.ศ.1187 แต่ หลั งจากนั้ นอี ก 40 ปี ในปี ค.ศ.1228อั ลอั กศอก็ ตกภายใต้
กองทัพครูเสดเป็นครั้งที่ 2 ก่อนที่กองทัพอิสลามสามารถทวงคืนอีกครั้งในปี
ค.ศ.1239 ประวัติศาสตร์ได้ยืนยันว่ า ไม่มียุคไหนที่อัลอักศอเกิดสันติภาพ
สังคมอุดมด้วยความรักและเอื้ออาทร ให้เกียรติคนต่างศาสนิกมากไปกว่ายุค
ที่อยู่ภายใต้อ้อมกอดอิสลามอีกแล้ว
อัลอักศอจึงอยู่ภายใต้การปกครองของอิสลามตั้งแต่บัดนั้นนานเกือบ
700 ปี จนกระทั่ งเกิ ดสั ญญาอั ปยศในปี ค.ศ.1917 ที่ เรี ยกว่ าสนธิ สั ญญา
บัลโฟร์ ซึ่งรัฐบาลอังกฤษทาพิธีมอบแผ่นดินปาเลสไตน์ให้แก่ชาวยิว ที่เป็น
สัญญาอัปยศก็เพราะผู้มอบไม่ใช่เป็นเจ้าของ และผู้รับก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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ใดๆทั้งสิ้น ในขณะที่เจ้าของแผ่นดินซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ ที่ได้ตั้งรกรากมานาน
นับพันปีกลับไม่มีสิทธิ์ใดๆ แถมต้องเผชิญหน้ากับการไล่ที่ บุกรุก ปล้นสะดม
การสร้างอาณานิคม สร้างหมู่บ้านยิวที่อพยพเข้ามาใหม่ทับซ้อนกับหมู่บ้าน
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่รุนแรงและโหดเหี้ ยมที่ สุดในโลก
ปาเลสไตน์จึงกลายเป็นดินแดนแห่งความปวดร้าวที่เรียกได้อย่างเต็มปากว่า
ว่า เป็นดินแดนที่ไม่มีพลเมือง เพื่อพลเมืองที่ไร้แผ่นดิน
ฝันร้ายของดินแดนอัลกุดส์ ไม่หยุดเพียงเท่า นั้น ท่ามกลางความ
อ่อนแอของประชาชาติอิสลาม ประเทศอิสราเอลได้ถูกสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.
1948 หลังจากนั้นอัลอักศอถูกย่ายีมาโดยตลอด แฟ้มบันทึกการบุกทาลาย
มั สยิ ดอั ลอั กศอถู กสะสมมาแฟ้ มแล้ วแฟ้ มเล่ า จนกระทั่ งในปี ค.ศ.1969
ชาวยิวคนหนึ่งได้เผามิมบัรของศอลาฮุดดีน ประตูมัสยิดและบางส่วนของ
มัสยิดถูกไฟไหม้เสียหาย ชาวยิวไม่ว่าในระดับบุคคล กลุ่มองค์กรที่มีมากกว่า
20 องค์กร และรัฐบาลในทุกยุคสมัย ต่างมีวัตถุประสงค์ประการเดียวคือ
ทาลายมัสยิดอักศอและสร้างวิหารสุไลมานที่พวกเขาเชื่อมาทดแทน พร้อม
เชื่ อ อย่ า งฝั ง ใจว่ า อั ล กุ ด ส์ คื อ เมื อ งหลวงอั น นิ รั น ดร์ ข องยิ ว เท่ า นั้ น
นายกรัฐมนตรีคนแรกของอิสราเอลนายเบนกูเรียน ได้ประกาศว่า เราไม่มี
สิทธิ์ครอบครองปาเลสไตน์ในมิติทางการเมืองและประวัติ ศาสตร์ แต่เรามี
สิ ทธิ์ เหนื อแผ่ นดิ นนี้ ในมิ ติ ทางศาสนาเท่ านั้ นดั งนั้ น การขุ ดอุ โมงค์ ใต้ ดิ น
บริเวณอัลอักศอ จึงมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจนกระทั่งใน
วินาทีนี้ แม้กระทั่งในระดับนานาชาติ ก็ใช้กลยุทธ์ทุกรูปแบบเพื่อสถาปนา
รัฐบาลยิวและเห็นดีเห็นงามกับความป่าเถื่อนของรัฐบาลยิวในการทาลายล้าง
ชาวปาเลสไตน์ จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ก่อตั้งสหประชาชาติในปี 1945 เป็นต้น
มาประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริกาได้ใช้สิทธิ์วีโต้ยับยั้งมติลงโทษยิวที่
ได้ก่อกรรมทาเข็ญชาวปาเลสไตน์จานวน 42 ครั้ง ในจานวนนี้ มี 31 ครั้งที่
เป็นการใช้สิทธิ์ยับยั้งให้ความช่วยเหลือวิกฤติปาเลสไตน์ โลกไม่มีสิทธิ์ที่จะ
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ลงโทษอาชญากรแม้กระทั่งแค่ประณาม ในขณะที่ผู้ที่ถูกรังแก ก็ไม่มีสิทธิ์
แม้ ก ระทั่ ง ลุ ก ขึ้ น ต่ อ สู้ ป กป้ อ งตนเองแถมถู ก ยั ด เยี ย ดกล่ า วหาว่ า เป็ น
ผู้ก่อการร้ายแทน
นี่หรือสันติภาพที่ทุกคนเฝ้าฝัน นี่หรือประชาธิปไตยที่ชาวโลกใฝ่หานี่
หรือสิทธิมนุษยชนที่ชาวโลกยกย่อง โลกจะเกิดสันติภาพได้อย่างไร ในเมื่อคน
วางเพลิงกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นคนเดียวกัน โลกจะสันติสุขได้อย่างไร ใน
เมื่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกับผู้ทาลายศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นคน
เดี ยวกันโลกนี้ จะเกิดความรักและเอื้ ออาทรได้ อย่ างไร ในเมื่ อผู้ เรี ยกร้ อง
สันติภาพกับพ่อค้าขายอาวุธและผู้จุดไฟสงครามคือคนเดียวกัน
اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد

ในโอกาสนี้ขอทาความเข้าใจกับพี่น้องว่า มัสยิดอักศอไม่ใช่โดมเหลือง
ที่สร้างแล้วเสร็จสมัยคอลีฟะฮฺอับดุลมาลิกบินมัรวานในปีฮ.ศ. 72 และไม่ใช่
มัสยิดโดมเงินที่ถูกสร้างครั้งแรกสมัยท่านอุมัรในปีฮ.ศ.16 แต่มัสยิดอักศอ คือ
อาณาบริเวณรอบๆกาแพงที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 90 ไร่ ในบริเวณนี้คือสถานที่ที่
บรรดานบีรวมตัวละหมาดตามหลังนบีมูฮัมมัด × ทุกตารางนิ้วในบริเวณนี้คือ
รอยเท้าของบรรดานบี ที่รวมตัวกันเป็นสั กขีพยานในความเป็นประชาชาติ
เดียวกัน ดังนั้น ทุกคนที่เข้ามาในบริเวณนี้สามารถละหมาดตะหัยยะตุลมัสยิด
ได้เลย เพราะทุกอณูพื้นที่ในบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกาแพงคือมัสยิดอัลอักศอ
หากนบีอิบรอฮีม  คือผู้ประกาศความเป็นประชาชาติเดียวกัน
บนแผ่ นดิ นมั กกะฮฺ ผ่ านการประกอบพิ ธี ฮั จญ์ นบี มู ฮั มมั ดก็ คื อผู้ ปฏิ บั ติ
เจตนารมณ์ของประชาชาติเดียวกันทั้งในแผ่นดินมักกะฮฺและแผ่นดินอัลกุดส์
ดังนั้ น หั วข้อคุตบะฮฺปีนี้ จึงเน้ นเนื้ อหาที่ เชื่อมโยงระหว่ างดินแดน
หะรอมของอัลลอฮฺ ณ มหานครมักกะฮฺกับดินแดนอันบะเราะกะฮฺ ณ บัยตุล
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มักดิส ทั้งสองดินแดนนี้จะทาหน้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งของ
ประชาชาติเดียวกันตราบจนวันกิยามะฮฺ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านทั้งหลาย จะ
นากลับไปขยายผลและศึกษาในรายละเอียดต่อไป
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ﭽﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭼ
آن ا ْلعظِي ِم ،و َن َفعنِي وإِيا ُكم بَِم ِفي ِه ِمن اآلي ِ
ِ
ات
اهلل ِ ِْل َو َل ُك ْم ِِف ا ْل ُق ْر َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ
َب َار َك ُ
ِ
ِ
احل ِكي ِم ،و َت َقب َل ِمنِّي و ِمن ْ ُكم تِالَو َته،إِ َّنه هو ِ
َو ِّ
اهلل
الذك ِْر ْ َ ْ َ َّ
َ ْ َ ُ ُ ُ َ َّ
السميْ ُع ا ْل َعليْ ِمَ .و َأ ْس َت ْغف ُر َ
ِ ِ
ْي وا ْْلس ِلَم ِ
ِِ
ِ ِ
اس َت ْغ ِف ُرو ُه ،إِ َّن ُه ُه َو
ت َوا ْْل ُ ْؤ ِمن ِ ْ َ
ْي َوا ْْل ُ ْؤمنَات َف ْ
ِ ِْل َو َل ُك ْم َول َسائ ِر ا ْْل ُ ْسلم ْ َ َ ُ ْ َ
الر ِحيْ ُم.
ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
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(คุตบะฮฺที่สอง)
 اهلل، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب،اهلل أكرب
ِ
َ  َو ُسبْ َح،ريا
ًان اهلل ُبك َْر ًة َو َأ ِصيْال
ً ْ  اهلل أكرب كبريا واحلَ ْمدُ هلل كَث.أكرب
ِ َ ُون لِ ْلع
ِ ِِ
ْ
َ احلَ ْمدُ هللِ ا َّل ِذي ن ََّز َل ا ْل ُف ْر َق
،ْي ن َِذ ًيرا
َ اْل
َ َ ان َع َىل َعبْده ل َيك
ِ َ  َو َأ ْش َهدُ َأ ْن.َو َج َع َل ُه َ َْي ِدي لِ َّلتِى ِه َي َأ ْق َو ُم
َّ ِلِإ إ
.اهلل َو ْحدَ ُه ال ُشيل له
ُ ال
َ َ ال
َ َّم ٍد
َ ُ الله َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِار ْك َع َىل نَبِ ِّينَا
َ ُ َو َأ ْش َهدُ َأ َّن
ُ .َ َّمد ًا َعبْدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُه
ِ
َ َو َع َىل آلِ ِه َو َص ْحبِ ِه َو َم ْن َوا
اهلل َع َّز َو َج َّل
َ  َف َيا َأ ه ََيا ا ْْل ُ ْسل ُم ْو َن ا َّت ُقوا، ُ َأ َّما َب ْعد.ال ُه
ِ
.َ ِسن ُْو َن
ْ ُ ب ا َّل ِذ ْي َن ا َّت َق ْوا َوا َّل ِذ ْي َن ُه ْم
اهلل ُُي ه
َ َوا ْع َل ُم ْوا َأ َّن

ชาวอีดิลอัฎฮาที่เคารพทั้งหลาย
เพื่อเป็นการสรุปสาระสาคัญของคุตบะฮฺประจาปีนี้ ณ มิมบัรแห่งนี้
เราขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. เราต้องศึกษาและถอดบทเรียนการกุรบานของนบีอิบรอฮีมให้
เข้าใจปรัชญาที่แท้จริง พร้อมนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ตระหนัก
และให้ความสาคัญกับการสร้างครอบครัวที่ประสบผลสาเร็จ และการอบรม
เลี้ยงดูลูกที่สืบสานภารกิจของสังคมสันติภาพสืบไป
2. มักกะฮฺและอัลกุดส์คือสองศาสนถานที่สาคัญในอิสลาม ทั้งสอง
คือปอดทั้งสองข้างของเรือนร่างเดียวกัน ที่ประชาชาติยุคนี้ต้องเป็นกระดูก
ซี่โครงคอยปกป้องจากศัตรูผู้รุกราน การให้ความสาคัญข้างใดข้างหนึ่ง โดย
ละเลยอีกข้าง ถึงแม้อาจมีชีวิตเช่นคนปกติได้ แต่จะทาให้ร่างกายไม่สมบูรณ์
และไม่สามารถทางานหนักได้ เช่นเดียวกันกับประชาชาตินี้ ที่ไม่สามารถทา
หน้าที่อย่างสมบูรณ์ตราบใดที่อัลอักศอยังประสบกับวิกฤติดังปัจจุบัน
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3. ปัจจุบันอัลอักศอกาลังถูกคุกคามอย่างหนัก ถูกจากัดสิทธิในการ
ประกอบพิธีทางศาสนา ไม่ได้รับอนุญาตให้มีหน่วยงานที่คอยมาดูแลรักษา
ซ่อมแซม ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงเวลาอะซาน ออกกฎหมาย
คุ้มครองยิวให้ สามารถเข้ ามาในบริเวณมัสยิดอั กศอพร้ อมสวดมนต์ อย่ าง
เปิดเผย ในขณะที่มุสลิม กว่าจะเข้าบริเวณมัสยิดอักศอได้ กลับต้องได้รับการ
ตรวจค้นอย่างละเอียด ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 50 ปีเท่ านั้ นที่จะได้รับอนุญาต
ท่ามกลางกองกาลังทหารที่คุ้มกันอย่างแน่นหนา สตรี เด็กๆและคนชรามักถูก
ทาร้ายอย่างอิสระเสรีอยู่ตลอดเวลา เราในฐานะมุสลิม จึงไม่สามารถนิ่งเฉย
กับสิ่งอธรรมที่เกิดขึ้น และต้องปกป้องอัลอักศอในทุกวิถีทาง
4. ผู้ที่ปกป้องมัสยิดอักศอ และผู้ที่สนับสนุนผู้ปกป้องมัสยิดอักศอ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายแน่นอน หากชนกลุ่มนี้คือกลุ่ม
ก่อการร้าย บรรดานบียุคก่อนตลอดจนเหล่าผู้ติดตามที่คอยปกป้องอัลอักศอ ก็
เป็นผู้ก่อการร้ายเช่นกัน ซึ่งเป็นไปไม่ได้และไม่มีใครเชื่อยกเว้นคน ญาฮิลและ
คนดื้อดึงเท่านั้น ในประวัติศาสตร์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นว่า กลุ่มผู้ปกป้องมัสยิดอักศอ
คือก่อการร้าย และกลุ่มผู้ที่ต้องการทาลายมัสยิดอักศอคือผู้ก่อการดี ดังนั้นใน
ปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ทั่วโลกรับรู้ว่าใครกันที่คอยปกป้องมัสยิดอักศอ และใคร
กันที่จ้องทาลาย
5. การปกป้องอัลอักศอคือวาระแห่งประชาชาติ ทุกองคาพยพใน
สั งคม ทั้ งปัจเจกบุ คคล ครอบครั ว องค์ กร ระดั บประเทศและนานาชาติ
จาเป็นต้องบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาทาความเข้าใจให้ถูกต้อง
แก้ปัญหาอย่างถูกวิธี เห็นใจชาวผู้ถูกอธรรมที่ปาเลสไตน์ที่ได้กลายเป็นคุก
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และร่วมแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับกลุ่มชน
ผู้สร้างอธรรม ใช้กองกาลังกดขี่ข่มเหงประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพราะเราเชื่อว่า
ตราบใดที่ยังมีอธรรม สันติภาพไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน มุสลิมทุกคนต้องใจ
กว้างพอที่จะปฏิเสธสิ่งอธรรมที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ ทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มชน ทั้ง
11

ในพื้นที่และเพื่อนบ้านเรือนเคียง โดยเฉพาะชาวโรฮิงจา ซึ่งในขณะนี้พวกเขา
ก าลั งถู กไล่ ต้ อนและเข่ นฆ่ ายิ่ งกว่ าสั ตว์ และที่ น่ าหดหู่ ใจที่ สุ ดคื อ ผู้ อยู่
เบื้องหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้คือผู้มีอานาจ ประชาชน องค์กร แม้กระทั่ง
สถาบันทางศาสนา หรือในระดับโลกเช่น ซีเรีย อิรักเป็นต้น
6.
การปกป้ องอั ลอั กศอท าได้ ทุ กรู ปแบบตามโอกาสและ
ความสามารถของแต่ละคน ทั้งเผยแพร่ข้อมูลความเป็นจริง ติดตามข่าวสารที่
เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด การดุอา ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบริจาค
ทรัพย์สินและเงินทองเพื่อบูรณะและซ่อมแซมอัลอักศอ โดยเฉพาะการให้
ความช่ วยเหลื อสิ่ งจ าเป็ นต่ างๆ ดั งที่ หะดี ษหนึ่ งระบุ ว่ า “หากผู้ ใดไม่ มี
ความสามารถเดินทางไปละหมาด ณ มัสยิดอัลอักศอ ก็จงบริจาคน้ามัน เพื่อ
จุดตะเกียงให้แสงสว่างในบริเวณมัสยิด เพราะผู้ใดกระท้าเช่นนี เขาจะได้ผล
บุ ญเสมือนละหมาดในมั สยิ ดอั ลอั กศอเช่ นกัน” (หะดี ษรายงานโดยอิ บนุ
มาญะฮฺ/1407,)صحيح
หะดีษบทนี้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่สุด
ที่แสดงถึงความกว้างขวางคาสอนของอิสลาม ที่เปิดโอกาสให้มุสลิมสามารถ
ปฏิบัติอะมั้ลอื่นทดแทน หากไม่สามารถปฏิบัติอะมั้ลฉบับแท้ได้ โดยที่ผลบุญ
จะไม่ขาดตกบกพร่องใดๆ
7. เราทุกคนต้องรู้เท่าทันกลลวงชัยฏอนที่พยายามสร้างความ
แตกแยกในสังคม ชัยฏอนจะคอยหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังและสร้าง
ศัตรูระหว่างกัน โดยเฉพาะนักทางานศาสนาที่มักตกเป็นเหยื่อของกลุ่มตนเอง
และนิยามกลุ่มตนเองคือความถูกต้องและปราศจากความผิดพลาด พยายามชี้
กลุ่มอื่นๆคือความหลงผิดยกเว้นกลุ่มตนเอง จนกระทั่งเลยเถิดถึงขั้นมองพี่น้อง
ร่วมชะฮาดะฮฺกลายเป็นคนกาฟิร สุดท้ายก็ตกหลุมพรางแห่งการบูชากลุ่มตน
สร้างญะมาอะฮฺเพื่อภักดีต่อญะมาอะฮฺของตน ไม่ใช่ญะมาอะฮฺเพื่ออุมมะฮฺ
ตามที่ควรจะเป็น พึงรู้ว่า บุคคลที่มีความจาเป็นต่อความรู้มากที่สุดคือบรรดา
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ผู้รู้ กลุ่มชนที่จาเป็นต่อความเป็นเอกภาพมากที่สุดคือผู้ที่เชิญชวนสู่เอกภาพ
และผู้ที่ต้องได้รับการอิศลาหฺ โดยด่วนในปัจจุบันนี้คือผู้ที่เรียกร้องอิศลาหฺ
นั่นเอง
8. ในยุคญาฮิลียะฮฺ อับดุลมุฏฏอลิบซึ่งเป็นผู้นามักกะฮฺขณะนั้น เคย
กล่ าวขณะที่ กองทั พช้ างจะไปถล่ มกะอฺ บะฮฺ ว่ า กะอฺ บะฮฺ มี พระเจ้ าที่ จะ
คุ้มครองมัน ดังนั้นเราในฐานะมุสลิมก็เชื่อมั่นว่า อัลอักศอก็มีพระเจ้าที่จะ
คอยคุ้มครองมันอย่างแน่นอน แต่กฎกติกาของอัลลอฮฺได้กาหนดว่า พระองค์
จะไม่ ท รงเปลี่ ย นแปลงสภาพของกลุ่ ม ชนใด จนกว่ า กลุ่ ม ชนนั้ น จะ
เปลี่ยนแปลงตนเอง นบีฯได้กล่าวความว่า “ในหมู่ประชาชาติของฉัน จะมี
กลุ่มหนึ่งที่ยืนหยัดบนสัจธรรมและต่อสู้กับศัตรูอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เห็นต่างกับ
พวกเขา ไม่สามารถสร้างความเดือดร้อนใดๆ ยกเว้ นเป็นเพียงสร้างความ
ล้าบากเพียงเล็กน้อยเท่านัน พวกเขาจะยืนหยัดในสภาพนีจนกระทั่งค้าสั่ง
ของอัลลอฮฺได้มาถึง เศาะฮาบะฮฺถามว่า พวกเขาพ้านักอยู่ที่ไหนกัน นบีตอบ
ว่ า พวกเขาพ้ านั กอยู่ ในบั ยตุ ลมั กดิ สหรื อบริ เวณรอบๆ บั ยตุ ลมั กดิ ส ”
(รายงานโดยอิมามอะหฺมัด/22320)
9. เรามั่นใจว่า กลุ่มชนที่ได้สังหารบรรดานบี จะไม่มีทางปกครอง
ดินแดนของบรรดานบีอย่างแน่นอน อัลลอฮฺเพียงต้องการทดสอบปวงบ่าว
ของพระองค์ว่า จะมีใครที่จริงใจและจริงจังช่วยเหลือศาสนาของพระองค์แค่
ไหนต่ างหาก ดั งนั้ น ก่ อนที่ จะปลดปล่ อยอั ลอั ก ศอ มุ สลิ ม ทุ กคนต้ อ ง
ปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนของอารมณ์ใฝ่ต่า พยายามทาความ
เข้าใจและยึดมั่นกับอัลกุรอานและสุนนะฮฺอย่างถูกต้อง มุ่งพัฒนาตนเองด้วย
ความรู้ ที่ ถู กต้ องและการปฏิบัติ อะมั้ลศอลิ หฺ อย่ างสม่ าเสมอ ฝั งตั วเองให้
สามารถทางานอิสลามพร้อมๆกับกลุ่มที่เชิญชวนทาความดีและห้ามปราม
ความชั่ว พร้อมดุอาและพึ่งความเมตตาต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลา
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ขอให้ทุกท่านยาเกรงอัลลอฮฺ สานสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องร่วมศาสนาและ
พี่น้องร่วมโลก ให้อภัยและเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหาย จงนาคาสอนอิสลาม
ที่ครอบคลุมนี้ให้เป็นประจักษ์พยานถึงความสวยงามและความใจกว้างของ
ศาสนา ห่างไกลจากแนวคิดสุดโต่งและบิดเบือน ตลอดจนทัศนคติเชิงลบที่คิด
แต่ทาลาย พยายามใกล้ชิดอุละมาอ์และนักวิชาการผู้ทรงธรรม ใฝ่หาความรู้และ
ประสบการณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือและกลไกของการพัฒนาสังคม ตลอดจนซึม
ซาบปรัชญากุรบานที่แท้จริง เพื่อจรรโลงสังคมสันติภาพสืบไป
قال اهلل تعاَل:

ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﭼ (النور)55/

اهلل َو َمال َِئ َك َت ُه ُي َص هل ْو َن َع َىل النَّبِ ِّيَ ،يا َأ ه ََيا ا َّل ِذ ْي َن آ َمن ُْوا َص هل ْوا َع َليْ ِه
إِ َّن َ
َ َّم ٍد َو َع َىل آلِ ِه
َو َس ِّل ُم ْوا ت َْس ِليْ ًَم .ال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِار ْك َع َىل َعبْ ِد َك َو َر ُس ْولِ َل ُ َ
ِ
ِ
الصالِ ِح ُي َق ِّر ُبنَا إِ َليْ َل .ال َّل ُه َّم ا ْغ ِف ْر
َو َص ْحبِهَ .ال َّل ُه َّم َجدِّ ْد َلنَا إِ ْي ََم َننَا َو َو ِّف ْقنَا ل ْل َع َم ِل َّ
َات األَحي ِاء ِمن ْهم واألَمو ِ
ْي وا ْْل ْؤ ِمن ِ
ِِ
ِ ِ
ات .ال َّل ُه َّم
لِ ْل ُم ْس ِل ِم ْ َ
ْي َوا ْْل ُ ْسل ََمت َوا ْْل ُ ْؤمن ْ َ َ ُ
َْ ُ ْ َ َْ
إلسالَم وا ْْلس ِل ِم َ ِ
ِ
الِّش َك َوا ْْل ُ ْ ِ
ْيَ ،و َد ِّم ْر َأ ْعدَا َء الدِّ ْي ِنَ .ال َّل ُه َّم
ِّش ِك ْ َ
َأع َّز ا ِ ْ َ َ ُ ْ ْ
ْيَ ،و َأذ َّل ِّ ْ
ِِ
اهدُو َن ِىف سبِي ِل َل ِىف ك ُِّل مك ٍ
ْي ا َّل ِذين ُ ِ
ُْصنَا َوان ُ ِ
َان َ ،و َ
ال ِس َّي ََم ِِف
َ ْ
ُي ْ
َ
ُْص اْل ُ ْسلم َ ْ َ َ
ان ُ ْ
َغ َّزة بِ َف َل ْسطِ ْْي َو ُس ِ
ور َيا َوا ْل ِع َراقَ .ال َّل ُه َّم إِنَّا َن ْج َع ُل َل ِىف ن ُُح ْو ِر َم ْن َعا َدانَا َو َن ُع ْو ُذ
اش ِ
ِ
ف َم ْر َضانَا َو ْار َح ْم َم ْوتَانَا َوان ِْق ْذ ُم ْس َت ْض َع ِفيْنَا َو َ
ُش ْو ِر ِه ْمَ .ال َّل ُه َّم ْ
ال
بِ َل م ْن ُ ُ
ِسيَم ِىف َغز َة وسو ِريا وا ْل ِعراق ورو ِهن ْجاَ .ال َّلهم اجع ْلنَا ََجِيعا ه ِ
اد ْي َن ُم ْه َت ِد ْي َن
ًْ َ
ُ َّ ْ َ
َّ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
َّ َ
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ال م ِض ِّل ِ ِ
ب بِ ُح ِّب َل َم ْن
ري ضا ِّل ْ َ
ْي ،س ْل ًَم ألَ ْول َيائل َو َح ْر ًبا ألَ ْعدَائ َل ،نُح ه
َغ ْ َ
ْي َو َ ُ ْ
ِ
ِ
ادي بِع ِ
َأحب َل و ُنع ِ
ِ ِ
ِصاطِ َل
َ َ
َ َّ َ َ
دَاوت َل َم ْن َخا َل َف َل .اللهم ْاهدنَا َو ْاهد َش َبا َبنَا إ ََل َ
اعدْهم ِمن ا ْل َفو ِ
ِ
ِ
ِ
اح َش َما
ا ْْل ُ ْس َتقيْم َو َأ ْصل ْح َأ ْح َو َاَل ُم َو َأ ْخالَ َق ُه ْم َو َأ ْع ََم ََل ُ ْمَ ،و َب ُ ْ َ َ
ِ
ب َلنَا ِم ْن َأ ْز َو ِ
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتِنَا ُق َّر َة َأ ْع ُ ٍ
ْي
اج َع ْلنَا ل ِ ْل ُم َّت ِق ْ َ
ْي َو ْ
َظ َه َر من َْها َو َما َب َط َنَ .ر َّبنَا َه ْ
ِ ِ
اْلَ ِ ِ
محنَا َلنَك ُْون ََّن ِم َن ْ
ِف
إِ َما ًماَ .ر َّبنَا َظ َل ْمنَا َأ ْن ُف َسنَا َوإِ ْن ََلْ َت ْغ ِف ْر َلنَا َوت َْر َ ْ
اارس ْي َنَ .ر َّبنَا آتنَا ْ
ِ
ِ ِ
ِ
اب الن َِّارُ .سبْ َح َ
ان َر ِّب َل َر ِّب ا ْل ِع َز ِة َع ََّم
ِف اآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
الده ْن َيا َح َسنَ ًة َو ْ
ِ
ِ
ْي َو ْ
ْي.
احلَ ْمدُ هلل َر ِّب ا ْل َع َاْل ْ َ
َي ِص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َع َىل ا ْْل ُ ْر َس ِل ْ َ

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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