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พี่น้องผู้กำลังเฉลิมฉลองวันอีดิลฟิฏริที่รักทั้งหลำย
ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีความยาเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงจิตใจที่ยาเกรงต่ออัลลอฮฺนั้น
เป็นจิตใจที่ช่วยให้บุคคลสามารถใช้เนียะมัตความโปรดปรานจากอัลลอฮฺได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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และในยามที่ต้องเผชิญความทุกข์ยากขาดแคลนก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยความอดทน อดกลั้น
จากจืตใจที่ยึดมั่นในอัลลอฮฺ
โลกมนุษย์ในปัจจุบัน เต็มไปด้วยเหตุการณ์รุนแรง และนาความโศกสลดมาสู่ผู้คน เช่น
เหตุ ก ารณ์ รุก ราน ขั บ ไล่ และเข่ น ฆ่ าชาวปาเลสไตน์ เหตุ ก ารณ์ ก ราดยิ งในมั ส ยิ ด ที่ นิ วซี แ ลนด์
เหตุการณ์ระเบิดในศรีลังกา การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาในพม่า และสงความที่ทาลายผู้คนเป็น
หมื่นเป็นแสนในโลกอาหรับ เหตุการณ์เหล่านี้บ่งชี้ว่า โลกกาลังเผชิญสภาวะบางอย่างซึ่งทาให้คนที่
ไม่มีหลักยึดเหนี่ ยวใจอย่างถูกต้อง กลายเป็นคนที่ มีความคิดสุดโต่ง และอาจลงมือกระทาการ
รุนแรงได้ตลอดเวลา ความรุนแรงดังกล่าว อาจทาให้พี่น้องของเราจานวนไม่น้อย ไม่สามารถเฉลิม
ฉลองวันอีด อย่างร่าเริงเบิกบานได้เหมือนที่พวกเรากาลังฉลอง แต่พวกเขากาลังทุกข์ระทมกับ
ความเจ็บปวดจากบาดแผลในร่างกาย หรือจากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก หรือบ้านทีพ่ ังทลายไป
ก็ได้
ดังนั้นขณะที่เรากาลังมีความสุขท่ามกลางญาติมิตรมากมายอยู่นี้ อย่าลืมเผื่อใจดุอาแก่คนที่
ต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนจานวนมาก ต้องละหมาดอย่างเดียวดายในแผ่นดินของคน
แปลกหน้า ไม่มีญาติมิตรมาร่วมแบ่งปันเสียงหัวเราะ และไร้ซึ่งคนปลอบใจให้คลายความเงียบเหงา
และเราก็จงดุอาต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าให้ประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรานี้ เป็นดินแดนแห่ง
ความสงบร่มเย็น ที่ผู้คนทั้งมุสลิม และมิใช่มุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีมิตรภาพ ภราดรภาพ
และร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไปได้
พี่น้องที่รักของอัลลอฮฺ ซุบฮำนะฮฺทุกท่ำน
อันการที่สังคมหนึ่ง ๆ จะมีความสุขสงบโดยรวมได้นั้น ผู้คนในสังคมดังกล่าวต้องมีวิถีชีวิต
มีแนวคิดที่ไม่สุดโต่ง และไม่หย่อนยานเกินไป พูดอีกนัยหนึ่ง คือ มีความคิด และวิถีชีวิตอยู่บนทาง
สายกลาง หรือความพอดีนั่นเอง และทางสายกลางนี้จะเกิดขึ้นได้จริง ต้องมีองค์ประกอบสาคัญ
3 ประการ คือ
1. ความรู้
2. ความอดทน
3. การสักการะต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าอย่างถูกต้อง
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ُّلل ال َح ْم هد
ُِ ِ للاه أ َ ْكبَ هُر َو
ُ !للاه أ َ ْكبَ هُر
ُ !للاه أ َ ْكبَ هُر
ُ
1. ควำมรู้
แม้มนุษย์จะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประกอบด้วย สติปัญญาอันล้าเลิศ แต่การใช้สติปัญญาเพียง
ลาพังเพื่อค้นหาความจริง และความถูกต้อง ย่อมไม่อาจทาให้บุคคลบรรลุสู่ทางสายกลางแห่งชีวิต
จริง ๆ ได้ เพราะสติปัญญาย่อมมีข้อจากัด เช่นเดียวกับการมองเห็นภายนอกของเราที่มีข้อจากัด
และต้องมีตัวช่วยในการมองเห็น ตัวช่วยที่จะทาให้ปัญญามองเห็นทางสายกลางได้ คือ ความรู้ที่มา
จากองค์พระผู้ทรงสร้างมนุษย์ และผู้ทรงประทานทางสายกลางมาให้ ซึ่งก็คือ ความรู้จากอัลกุ
รอาน และซุนนะฮฺนั่น เอง เป็น องค์ความรู้ที่มิใช่เพียงทฤษฎีตัวอักษร แต่ ได้ผ่านการพิ สูจน์ เชิง
ปฏิบัติมาแล้วว่าสามารถสร้างสันติสุขและความร่มเย็นขึ้นได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติโดย
บรมศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ นบีมุหัมมัด  ﷺดังอัลลอฮฺได้ทรงมีพระดารัสไว้ใน
ซู
รอฮฺ อาล อิมรอน : 164
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“แท้จริงอัลลอฮฺทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ใหญ่หลวงต่อปวงผู้ศรัทธาทั้งหลาย เมื่อพระองค์
ส่ ง ศาสนทู ต มายั ง พวกเขา มาท าหน้ า ที่ เ ผยแพร่ โ องการแห่ ง อั ล ลอฮฺ ใ ห้ พ วกเขาฟั ง
ขัดเกลาพวกเขา และสอนพวกเขา ให้รู้วิถีชีวิตตามคัมภีร์รวมถึงวิทยปัญญาต่าง ๆ แม้ก่อน
หน้านั้นพวกเขาจะอยู่ในภาวะของความหลงผิดอย่างชัดเจนก็ตาม”

การเรีย นรู้วิถี ชี วิต ที่ บ รมศาสนทู ต ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสอนจากคั ม ภี ร์แ ห่ งอั ล ลอฮฺ จึ งเป็ น
สิ่งจาเป็นสาหรับมุสลิม หาไม่แล้วมุสลิมคงหาทางสายกลางไม่เจอ และการหาทางสายกลางไม่เจอ
ก็ทาให้มุสลิมมีสถานภาพเป็นผู้หลงทาง 2 แบบ คือ หากไม่เป็นผู้ลุ่มหลงทางโลกจนกลายเป็นคนที่
ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพียงเพื่อความสุขฉาบฉวย ก็อาจกลายเป็นคนหลงทางในการเดินไปสู่สวรรค์ได้
เช่ น กั น การหลงทางที่ น าสู่ ส วรรค์ อ าจพบได้ ทั้งในรู ป แบบของการใช้ ค วามรุ น แรง สั งหารหมู่
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เห็นด้วยกับตนในนามของการญิฮาด หรือการปฏิบัติศาสนกิจที่มุ่งหวัง
สวรรค์ในอาคิรอฮฺ แต่ขาดความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตนบนโลกนี้ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ความรู้ที่น าไปสู่การยึดมั่น ต่ออัลกุรอานและซุน นะฮฺจึงจาเป็ น และการขาด
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวก็มีแต่ที่ให้เราหลงทิศผิดทางมากขึ้น ดังที่ท่านบรมศาสนทูตยืนยันว่า
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سنَّ ُةَ رسول للا صلى للا
َُِّ اب
َُ َ س ْكت هُْم بِ ِه َما ِكت
ُْ َْن ل
ُِ ت َ َر ْكتهُ فِي هك ُْم أ َ ْم َري
َّ ضلُّوا َما ت َ َم
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)عليه وسلم (رواه مالك عن أبي هريرة رضي للا عنه
“ฉันได้ทิ้งสองอย่ำงไว้แก่พวกท่ำน ซึ่งหำกพวกท่ำนยึดมั่นสองอย่ำงนี้ไว้ ก็จะไม่มีวันหลงทำง
คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และวัตรปฏิบัติแห่งศำสนทูตของพระองค์”
ُّلل ال َح ْم هد
ُِ ِ للاه أ َ ْكبَ هُر َو
ُ !للاه أ َ ْكبَ هُر
ُ !للاه أ َ ْكبَ هُر
ُ
2. ควำมอดทน
การบรรลุสู่เป้าหมายดี ๆ ในชีวิต ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่ก็ไม่ง่ายเสียทีเดียว อุปสรรค
สาคัญส่วนใหญ่อยู่ที่จิตใจของเราเอง ซึงมักยึดความสุขสบายจนไม่อยากต่อสู้ โดยเฉพาะการต่อสู้
เพื่อความมั่นคงทางศาสนา เพื่อให้ได้มาซึ่งสวรรค์อันสถาพร ซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺวางแนวทางไว้ว่า
บุคคลจะบรรลุสสู่ วรรค์ได้นั้น จะต้องผ่านบททดสอบของพระองค์เสียก่อน
صابِ ِرينَُ (آل
َُّ أ َُْم َح ِس ْبت هُْم أَن ت َ ْد هخلهوا ْال َجنَّ ُةَ َولَ َّما يَ ْعلَ ُِم
َّ ّللاه الَّذِينَُ َجا َهدهوا ِمن هك ُْم َويَ ْعلَ َُم ال
)142 : عمران
“พวกเจ้าคิดหรือว่าจะได้เข้าสวรรค์ โดยที่อัลลอฮฺยังไม่ทรงทาให้ประจักษ์วา่ ผู้ใดได้ต่อสู้บ้าง
และผู้ใดที่อดทนบ้าง”
ทางสายกลางในชีวิต ตามแบบฉบับอิสลาม ยามที่โลกคุกรุ่นด้วยไฟแห่งความลุ่มหลงใน
มายาคติ เป็นสิ่งแปลกหน้า ที่ผู้คนบางกลุ่มพากันต่อต้านอย่างรุนแรง และใช้วิธีการอันหลากหลาย
)89 : (النساء...ُِ س َوا ًُء
َ ََُودُّوا لَ ُْو ت َ ْكفه هرونَُ َك َما َكفَ هروا فَت َ هكونهون
“พวกเขาปรารถนาจะให้พวกเจ้าปฏิเสธ เหมือนทีพ่ วกเขาปฏิเสธ พวกเจ้าก็
จะได้เท่าเทียมกัน(กับพวกเขา)...”
การเรียนรู้ให้เข้าใจทางสายกลาง และลงมือปฏิบัติจริง จึงมีความจาเป็นต้องใช้ความอดทน
เป็นอย่างสูง การขาดความอดทนอาจทาให้เป็น ผู้ขาดความรู้ หรื อรู้ไม่เพี ยงพอต่อสถานการณ์
ซึ่งย่อมกลายเป็นเหยื่อได้ ไม่เป็นเหยื่อของแนวคิดสุดโต่ง บางอย่างก็เป็นเหยื่อของกระบวนการ
“ทาให้ปฏิเสธ” อิสลามได้ แม้จะมีความรู้แล้ว แต่ขาดความอดทน เราก็คงไม่อาจสร้างทางสาย
กลางขึ้นในสังคมนั้นได้ เพราะการสร้างทางสายกลางดังกล่าวจะต้องต่อสู้กับหลาย ๆ อุปสรรค ทั้ง
จากมุสลิมกันเอง บางกลุ่มที่ทาตัวขัดขวางการเติบโตของอิสลามเสียเอง เพราะความโฉดเขลาเบา
ปัญ ญา หรือเพราะหวงอานาจยศถาที่ ตนดารงอยู่ ดั งที่เราเห็ นได้จากการที่ อุละมาอฺ สายกลาง
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หลายท่านในโลกอาหรับต้องเผชิญกับการถูกจับกุมคุมขัง ทรมาน และถึงขั้นประหารชีวิต โดยไม่มี
ข้อหาใด นอกจากไม่เห็นด้วยกับผู้มีอานาจในการทาให้อิสลาม หรือมุสลิมเสียหาย ขณะที่ในศรี
ลังกา มุสลิมกาลังถูกไล่ล่าสังหารจากผลการกระทาของขบวนการก่อการร้ายไอสิส
ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า การสถาปนาทางสายกลางมิใช่เรื่องง่าย แต่เต็มไปด้วยอุปสรรคขวาก
หนาม ซึ่งเราจะต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูง จึงจะประสบชัยชนะ กระนั้นก็ตามแม้จะยากเย็น
เพียงใด เราต้องมั่นใจในชัยชนะเสมอ เพราะอัลลอฮฺทรงสัญญาไว้ว่า
صابِ هروا َو َرابِ ه
َُّللا لَعَلَّ هك ُْم ت ه ْف ِل هحون
ََُّ طوا َواتَّقهوا
ْ يَا أَيُّ َها الَّذِينَُ آ َمنهوا ا
َ صبِ هروا َو
)200 : (آل عمران
“โอ ผู้มีศรัทธาทั้งหลาย จงมีความอดทนในส่วนตัวของพวกเจ้า จงอดทนในการปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น จงตื่นตัวพร้อมระวังภัยจากศัตรูอยู่เสมอ และจงยาเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด
เพื่อพวกเจ้าจะประสบความสาเร็จแท้จริง”
ُّللِ ال َح ْم هد
ُ ِ للاه أ َ ْكبَ هُر َو
ُ !للاه أ َ ْكبَ هُر
ُ !للاه أ َ ْكبَ هُر
ُ
3. กำรมีอิบำดะฮฺเป็นฐำนกำรดำเนินชีวิต
การทุ่มเทสรรพกาลัง โดยหวังแค่ความสุขทางโลก ทาให้ความสมดุลของชีวิต และ
สังคมเบี่ยงเบนไป การถือวัตถุเป็นสรณะของชีวิต ทาให้ความความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเปราะบาง
และห่างเหิน ซ้ายังสามารถทาร้ายกันได้ตลอดเวลา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยความอธรรม
ความเลวร้ายนี้แผ่ลามไปยังสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการบริโภคที่เกินพอดีสร้างเศษ
ซากที่ถูกทิ้งสู่ระบบนิเวศมากมาย ซ้าร้า ยความโลภโมโทสันก็ยังกระตุ้นให้คนเรารุกเข้าทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง แม้ทรัพยากรเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยหลักในการดารงอยู่ของตนก็
ตาม
การทาให้สังคมกลับ สู่ความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับ มิติทางจิตวิญ ญาณจึงมีค วาม
จาเป็น และสามารถทาได้ด้วยการสร้างพื้นที่ให้คนเรามีความตระหนักและสานึกว่าเรามิได้อยู่เพื่อ
แสวงหาวัตถุ แต่อยู่เพื่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า และวัตถุก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้เรา
เดินไปสู่เป้าหมายนั้น
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พื้นที่แห่งจิตสานึกเช่นนี้ มีอยู่เต็มเปี่ยมในการประกอบศาสนากิจต่าง ๆ ที่อิสลามกาหนด
ขึ้น ตั้งแต่การกล่าวปฏิญาณตน การละหมาด การซะกาต การถือศีลอด และการประกอบพิธีฮัจญ์
ทุกศาสนกิจที่กล่าวถึงล้วนเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยตอกย้า ผลิตซ้า อุดมการณ์แห่งการดารงอยู่ของมนุษย์
ที่เชื่อมโยงกับอัลลอฮฺเป็นหลัก คอยฉุดดึงผู้ปฏิบัติมิให้หลงเพริดไปกับค่านิยมต่าง ๆ ที่ทาให้หลงลืม
พระองค์ ตลอดจนวางระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เปี่ยมด้วยวิทยปัญญา อันบุคคลสามารถนาไปเป็น
วิถีชีวิตของตนได้ ซึ่งจะก่อเกิดคุณประโยชน์อันมหาศาล ทั้งต่อตัวผู้ปฏิบัติเองและสังคมส่วนรวม
ด้วย
การรู้จักนาระเบียบแบบแผนแห่งการอิบาดะฮฺมาเป็นแบบแผนแห่งการดาเนินชีวิต ถือได้
ว่าเป็นการนาฮิกมะฮฺที่อัลลอฮฺทรงสอน และศาสนทูต  ﷺได้ปฏิบัติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
สมดังที่องค์อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า
)129 : (البقرة...َاب َو ْال ِح ْك َم ُة
َُ َ  َويهعَ ِل هم هه هُم ْال ِكت...
“ ทรงสอนพวกเจ้าให้รู้จัก (กฎเกณฑ์ใน) คัมภีร์ และ (ทรงสอนให้รู้จัก) วิทยปัญญา ”
ระบบอิบ าดะฮฺ เช่น นี้ จึงเป็ น การสร้างสมดุ ลขึ้น ในวิถีชีวิตของคนเรา มิให้ เป็ น ทาสของ
ความสุ ข ทางโลกจนหลงลื ม อาคิ รอฮฺ ขณะเดี ย วกั น ก็ มิ ได้ ก าหนดให้ ต้ อ งขวนขวายสู่ อ าคิ ร อฮฺ
โดยละทิ้งภาคผลทางโลกไปอย่างสิ้นเชิง แต่สามารถหาความสุข ความรื่นเริงบนโลกได้ ในกรอบ
ของการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเดินไปสู่จุดหมายในอาคิรอฮฺนั่นเอง
และนี่คือทางสายกลางอันเที่ยงตรงที่ปรากฏในพระดารัสแห่งอัลลอฮฺ ซุรอฮฺอาลอิมรอน
อายะฮฺ 51 ว่า
ُ ص َراطُ ُّم ْست َ ِق
يم
ََُّ ن
َُّ ِإ
ِ ّللا َربِي َو َربُّ هك ُْم َفا ْعبهدهوُهه َه َذا
“ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงเป็นผู้อภิบาลแห่งข้า และผู้อภิบาลของพวกท่านทั้งหลายด้วย
ดังนั้นจงสักการบูชาพระองค์เถิด นี่คือหนทางอันเที่ยงตรง ”
ُالذ ْك ُِر ال َح ِكي ِْم
ُِ آن ال َع ِظي ُِْم َو َنفَ َعنِي َو ِإيَّا هك ُْم ِب َما ِف ْي ُِه ِمنَُ اآل َيا
ُِ ي َو َل هك ُْم ِفي القه ْر
ُْ للا ِل
ُك ه
َُ ار
ِ ت َو
َ َب
سا ِئ ُِر
ُْ للا العَ ِظي َُْم ِل
َُ س ِم ْي هُع العَ ِل ْي هُم َوا ْست َ ْغ ِف هُر
َُ ََّوُتَقَب
َّ الوتَ ُهه ِإنَّ ُهه هه َُو ال
َ ي َو َل هك ُْم َو ِل
َ ل ِمنِي َو ِم ْن هك ُْم ِت
ا هل ْم ِس ِل ْمينَُ َوال هم ْس ِل َماتُِ َوال همؤْ ِم ِنيْنَُ َوال همؤْ ِمنَاتُِ َفا ْست َ ْغ ِف هر ْوهُه َف َيا َف ْو زَُ ال هم ْست َ ْغ ِف ِريْنَُ َو َيا
َُنَ َجاُة َ التَّائِبِيْن

