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พูดถึงคำวาฮีโรทีไร ก็อดคิดถึงเจาหลานตัวซนของเราไมได  เพราะเจาตัวเล็กนั้น

บาคลั่งสไปเดอรแมนยิ่งกวาอะไรทั้งหมด ถามวาใครเปนฮีโรในดวงใจ แกก็จะบอกวา 

ผมชอบไอแมงมุมคับ... ฟงครั้งแรกก็ขำๆ ไปตามประสาเด็กอะนะ หลังจากนั้นผานมา

ชวงไมกี่วันไดมีโอกาสอานขาวหนังสือพิมพ โดยเฉพาะขาวอินเตอรเน็ตที่มีนอง

ฟอรเวิรดมา เรื่องถาคุณแนอยาแพป.4 ดูหัวขอแรกๆ นึกวาเปนเรื่องความนารักของเด็ก 

แตปรากฏวาพอเปดดูเทานั้นแหละ หัวใจหลนไปถึงตาตุมเลย... อัซตัฆฟรุลลอฮฺ นี่เด็กๆ 

สมัยนี้ไดเปลี่ยนไปขนาดนี้แลวหรือ มารรายชัยฏอนไมไดละเวนแมกระทั่งเด็กๆ ที่ยัง

ไมรูเดียงสาเลยหรือ 

 นี่ยังดีนะที่เด็กพวกนั้นไมใชลูกหลานมุสลิมของเรา... เอะ แลวเราแนใจแลว

หรือวาลูกหลานเราไมไดรับอิทธิพลจากสื่อเหลานั้น ดูเจาหลานตัวซนของเราสิ รูจัก

ไอแมงมุมดียิ่งกวาทานนบีและซอฮาบะฮทานอื่นๆ ซะอีก ครั้นมาเหลียวมองดูวัยรุน

แถวบานเราก็ตองหายใจเฮือกใหญ จะมีคนหนุมสักกี่คนนาที่ตั้งใจจะเรียนศาสนา มา

ยืนใหนาซีฮัต มายืนเปนอีมามใหกับคนในหมูบาน จะมีคนสาวสักกี่คนที่รักษาความ

บริสุทธิ์กิริยามารยาทและปฏิบัติตามแบบอยางตามซอฮาบียะห...จะมีเยาวชนคนมุสลิม

สักกี่คนที่เราสามารถเรียกเขาไดวาเปนแบบอยางและความหวังของอุมมะฮฺอิสลาม 

บางคนอาจจะบอกวาพวกเคายังเด็กยังไมรูประสา ยังเปนหนุมสาวที่ยังมีเวลาใชชีวิต

อีกยาว แตถามวาเปนเด็กไมตายเหรอ คนหนุมสาวนี่อัลลอฮฺจะไมเอารุฮ(วิญญาณ)

ใชมั๊ย... คนหนุมสาวสมัยนี้ชางแตกตางลิบลับกับเยาวชนในสมัยทานนบีหรือในสมัย

กอน ชางเทียบไมไดเลยกับชาวถ้ำที่ชางกลาหาญตอกรกับกษัตริยสมัยนั้นและยอม

สละชีวิตและที่อยูเพื่อศาสนาอิสลาม..และในขณะที่เหลาซอฮาบะฮใชเวลาทั้งหมด

ของแตละวันกับการศึกษากุรอานฮาดิษและสูรบกับศัตรูของอิสลาม เยาวชนมุสลิม

ปจจุบันกลับใชเวลาสวนใหญในการทองโลกเน็ต(โดยเฉพาะไฮไฟวและเว็บบันเทิง)

และหมดไปกับเรื่องไรสาระไปวันๆ แลวนี่เปนความผิดของใคร จะไปโทษสื่อนะหรือ 

โทษตัวเราดีกวา เพราะเปนหนาที่ของเราที่ตองอบรมสั่งสอนถึงสิ่งที่ถูกตอง และกลาว

ตักเตือนหามปรามเมื่อเห็นลูกหลานอุมมะฮอิสลามของเราทำสิ่งที่ผิดเพราะหากเราเพิก

เฉยไมหามไวก็เหมือนกับเราเห็นดีเห็นงามไปดวย เหมือนฮาดิษที่วา เด็กทุกคนเกิดมา

ดวยฟตเราะห แตพอแมของเขานั่นแหละคือผูที่ทำใหเขาเปนมุสลมิ ยิว หรือ คริสต

 พี่นองมุสลิมที่รัก...เรามาถามตัวเองซักครั้งดีกวามั๊ย วาถึงเวลาแลวหรือ

ยังที่ควรจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองใหเปนคนที่ดีขึ้น เปนกลุมเยาวชนที่อิสลามสามารถ

คาดหวังพึ่งพาได เปนตัวแทนของอัลลอฮที่เดินอยูบนหนาแผนดิน... พี่นองที่รัก..

อิสลามเรียกหาเราอยูทุกเมื่อยาม ซอฮาบะฮฺเคยถามทานนบีวา ใครคือผูที่จะมาดูแล

อิสลามในยามที่มุสลิมถูกรังแก อิลสามถูกใสรายจากศัตรู ทานนบีตอบวาอยางไรรูมั๊ย 

ทานบอกกับเหลาซอฮาบะฮวา พวกเขาคือคนที่คนหนุมสาวที่อาศัยอยูในรอบๆ บัยตุล-

มกัดสิ... ทานนบใีหความสำคญักบัเราคนหนุมสาวขนาดนี ้แลวเราจะทำใหทานผดิหวงั

อยางนั้นหรือ

 อลัลอฮยฺงัไดกลาวอกีวา ประชาชาตมิสุลมิถกูสรางมาเพือ่ประชาชาตติวัอยาง

แกประชาชาตอิืน่...ไมใชใหมสุลมิไปเลยีนแบบประชาชาตอิืน่เคา ฉะนัน้ ถงึเวลาแลวหรอื

ยังที่เราควรจะมาทำตัวเองใหเปนแบบอยางที่ดีตามแบบซุนนะหใหแกคนรุนหลัง เพื่อที่

เราอาจจะไดยินเด็กๆ มุสลิมตอบคำถามวา “ออ...ฮีโรของผมคือพี่นองมุสลิมของผม

นั่นเองฮับ”

 “ในวนักยิามตั...วนัทีเ่ราตองรอรบัการตดัสนิของอลัลอฮใฺนชวงเวลาทีย่าว

นานเปนพันหมื่นป ยามที่อากาศรอนเสมือนมีดวงอาทิตยอยูหนือศีรษะ เราไมอยาก

เปน1ในคน7กลุมทีไ่ดรบัสทิธพิเิศษใหอยูใตรมเงาในวนันัน้ของอลัลอฮนฺะหรอื เพราะ

หนึ่งในนั้นคือกลุมคนหนุมสาวที่เติบโตขึ้นมาบนการทำอิบาดะเพื่ออัลลอฮฺนั่นเอง”

 Editorial

                    Hero 

คำพูดที่วาทำตัวอยางนี้ อยากเปนฮีโรหรือไง ดูจะเปนคำกลาวที่ทำใหเราๆ 

รูสึกวาการทำตัวเดน เกง ดี กวาคนอื่นเปนเรื่องโออวด เรื่องที่ถูกดูแคลน 

ทั้งๆ ที่ความจริงคนที่เรามองเขาวาเปนฮีโร กลับไมไดตองการเปนฮีโร

เลยสักนิดเดียว

เขาเพียงทำในสิ่งที่ไมมีใครทำ ทำในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นวาถูกตอง

 การที่คนอื่นเรียกเขาวาเปนฮีโรไมไดทำใหเขาดีใจหรือพอใจ 

หรืออยากทำดีเพื่อคำชมก็หาไม 

 ลองหันไปดูสิ บรรดาคนที่เราเรียกพวกเขาวาฮีโร เขาทำดี

ไปเพื่ออะไร เพื่อใคร

 มุฮัมมัด อัลฟาติฮฺ ผูพิชิตคอนสแตนติโนเปล ไมไดมุงมั่น

ขัดเกลาตัวเอง แสวงหาความรูวิทยาการ ฝกฝนกลยุทธการรบ  แลวนำทัพ

บุกชิงเมืองครั้งแลวครั้งเลา เพื่อใหคนยกยองวาเปนผูพิชิต

 อุมัร อิบนุ อับดุลอะซิซ ไมไดเปนคอลีฟะฮฺที่ปกครองมุสลิม

อยางยุติธรรม ซื่อสัตย สมถะ เพียงเพื่อใหผูคนเรียกเขาวาอมีรผูใจบุญ

 อมิามอะบฮูานฟีะฮ ฺอมิามมาลกิ อมิามชาฟอยี และอมิามอะฮมฺดั 

มิไดเดินทางแสวงหาความรู เก็บรวบรวมฮะดิษจากที่ตางๆ เสียสละเวลา

ทั้งชีวิต เพียงเพื่อใหคนเรียกวาผูรู

พวกเขาไมไดทนลำบาก เหนื่อยยาก เพียงเพื่อคำสั้นๆ วาฮีโร!

 มุฮัมมัด อัลฟาติฮฺ เพียงแคไดยินไดฟงฮะดิษที่วา ทานนบี

เคยพูดวาคอนสแตนติโนเปลจะถูกพิชิตดวยกับคนที่ชื่อเดียวกับทาน 

เพียงฮะดิษบทเดียว ทานก็ใชทั้งชีวิตเพื่อบรรลุถึงเปาหมายของฮะดิษดัง

กลาว

 อุมัร อิบนุ อับดุลอะซิซ รักษาความยุติธรรม เพราะเกรงกลัว

ถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ เพราะบรรดาผูนำจะถูกลงโทษ ยกเวนผูที่มี

ความยุติธรรม

 อมิามอะบฮูานฟีะฮ ฺอมิามมาลกิ อมิามชาฟอยี และอมิามอะฮมฺดั 

เดินทางแสวงหาความรู เพียงเพื่อเขาใกลชิดอัลลอฮฺ เพราะการเดินทาง

แสวงหาความรูก็คือหนทางสูสวรรค และบรรดาผูรูคือทายาทของทานนบี 

 เคยบนกบัตวัเองบางไหมวา ทำไมตองมาทนลำบากลำบน เรยีน

อะไรยากๆ เหนื่อยก็เหนื่อย ทอก็ทอ ลาก็ลา ทำไม ทำไม

 ไมมีคำตอบให เพียงแคลองหันไปมองเหตุผลคนที่เดินลวงหนา

เราไปกอนแลว วาทำไมเขาจึงทนเหน็ดเหนื่อย ทำในสิ่งทีี่ไมมีใครทำ 

 เหลาฮีโรไมไดตองการคำชม หรือรางวัลจากมนุษยคนใด

 เพราะสิ่งที่เขาหมายมั่นนั้นยิ่งใหญกวาคำชมหรือรางวัลท่ีวานั้น

มากเหลือเกิน

 (สำหรับคนที่ยังหาฮีโรไมเจอ ทำไมไมลองเปนดูเองบางละครับ)



Then You Will Realize
      Hulayl

What do we mean by the word HERO

The person who makes us grow

The person who makes us know

That the love is all around but not for show

 

A hero was not born

Together we live in this world

Together we make the hero
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                    Hero 

 กลิ่นหมึกที่คุนเคย เหมือนจะวิ่งเขาหาทั้งๆ ที่ไมมีลมพัดพา ภาพกระดาษสีขาววิ่งผานตาอยาง

รวดเร็ว กอนจะถูกแตงแตมอักขระตามแบบนาซักทับถมไปมา และจบสิ้นโดยการเรียงลำดับจน

กลายเปนรูปเลม 

  แมสถานที่จะกวางกวาเดิมมากมาย แตภาพผูชายหัวลาน ลงพุงใสแวนที่คอยตรวจพิสูจน

อักษรจนดึกดื่นยังโลดแลนเหมือนเมื่อตอนเขามีชีวิตอยู ความคิดของลูกสาวที่คิดวาพอของตัวเองดี

ที่สุดและเปนวีรบุรุษคงเปนสามัญของทุกบุตรใีนโลกตอบิดาตน รูสึกอมยิ้มทุกครั้งที่มีคนทักวา

ทาทางในการทำงานคลายคลึงเหมือนพิมพเดียวกัน

 คำกลาวที่วา คนอียิปตแตงหนังสือ คนเลบานอนเปนคนพิมพ แตคนอิรักเปนคนอาน 

ก็ยังความจริงไวอยูไมนอย แมการโจมตีทางอากาศจากอิสราเอลพึ่งผานพนไมนาน โรงพิมพ

ก็เขาสูระบบที่มันเคยเปน เลบานอนฟนชีวิตอีกครั้ง ดินแดนนี้ไมใชแคสงออกเสียงเพลง แต

หนังสือที่ยอมรับวาตีพิมพไดดีที่สุดในประเทศอาหรับก็มาจากที่นี่เชนเดียวกัน

 หลายๆ ครั้งที่มาตรวจโรงพิมพคนเดียวตอนดึกๆ ขนพลันลุกชันเพราะรูสึกเหมือนมี

จิตวิญญาณของเจาของผลงานสถิตอยู มันมิใชความรูสึกกลัวตอวิญญาณรายที่จะมาหลอกหลอน 

แตหากเปนความเกรงขามถึงอุดมการณที่ทำใหเนื้อหาบนหนากระดาษคงกระพัน แรงบันดาลใจ

ที่ทำใหนักสืบสายรายงานเดินทางพาดกลางจากอันดาลูเซียจนถึงคูรอซานเพียง เพื่อหาสายรายงาน

ที่เชื่อถือได หรือสิ่งที่ทำใหนักภาษายอมคางแรมในทะเลทรายนับปเพื่อเก็บความบริสุทธิ์ของภาษากอนที่

กาลเวลาจะทำใหมันสูญหาย 

 หนังสือหนึ่งเลมที่บางปราชญใชทั้งชีวิตเพื่อประพันธ หรือรวบรวม กี่แสนชีวิตทียอมอุทิศเพียงเพื่อเปนอีกหนึ่งหวงโซเพื่อสืบทอดมรดกของประชาชาติ 

ถึงแมตำราบางเลมจะเหลือแคชื่อและเปนเพียงตำนานก็ตาม

 ในฐานะผูสงตอที่เปนทางผานเจตนารมณสูชนรุนหลัง ความรูสึกที่กรุนในอกมันมากเกินกวาจะเรียกวาความภูมิใจ สำหรับโรงพิมพแหงนี้ที่มีมากวา

สามชั่วอายุคน ความผูกพันที่มีใหมันมากกวากิจการของครอบครวั แมผูกอตั้งจะลวงลับ แมวัยตัวเองจะลวงเลย แตทุกครั้งที่ชำเลืองมองปกหนังสือที่พิมพ

เสร็จ จะเห็นหนาตาแกหัวลาน ใสแวนหันมายิ้มเสมอ ความภูมิใจในการสืบทอดคงจะรุนแรงกวานี้หลายเทาพันทวี ถาหากเกิดทันในยุคสลัฟ และไดกลาว

ดวยตัวเองวา ฉันเห็นทานศาสนทูตทำเชนนี้..... ฉันไดยินทานศาสทูตพูดวา.....

 บรรดากษัตริยที่ถูกกลาวขานวาเปนมหาราช จะถูกขนานนามก็เมื่อหลังเขาสิ้นชีพ ฉันใดฉันนั้นกับทุกๆ วีรบุรุษที่ไมมีใครเคยไดมีโอกาสสดับรับ

เสียงแซซองในวีรกรรมของตนดวยกับหูของตัวเองเอง ผูยิ่งใหญที่แทจริงคือไมใชผูทรงอำนาจปกครอง แตเปนคนที่ทิ้งบางสิ่งอนันตไวในโลก และสราง

รอยใหหลายๆ คนศรัทธาที่จะเดินตาม

 ความสันติจงมีแดทุกเจาของตำราที่ลวงลับ

 ขอความสงบจงมีแดทุกเจาของวีรกรรมที่ลวงเลย

 ขอความผาสุกจงมีแดคุณปู และคุณพอ วีรบุรุษในดวงใจ............

The transition

Learn to be a hero for yourself then for others

And you will realize and remember

That there are many things in this world waiting 

for you.......  TO CROSS OVER!
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การที่คนเราจะมีฮีโรสักคน หรือไมใชคนในดวงใจนั้นก็ไมแปลกอะไร แตเราจะสามารถเปนฮีโร

แบบมีพลังพิเศษไดเองนั้นคงเปนในฝนเทานั้น แตกอนที่เราจะฝนนั้นเราตองหลับใหไดอยางมี

สุขภาพดีกอน แตบางทีเราก็ไมมีเวลาแมกระทั่งสำหรับการนอน 

 การนอนหลับในระยะสั้นหลายๆ ครั้งเราเรียกวา polyphasic sleep ผูกอตั้งสถาบัน

วิจัยกลไกเวลาทางชีวภาพ (chronobiology)ในเมืองบอสตันเชื่อคลอดิโอ สแตมป (Clau-

dio Stampi)ถือเปนหนึ่งในผูเชี่ยวชาญชั้นนำของโลกในเรื่องการนอนหลับระยะสั้นนี้ครับ 

เนื่องจากเปนแพทย ความสนใจในการลองเรือทำใหเขาคนพบความจริงที่วา ผูแขงเรือ

มักจะใชการงีบหลับเปนชวงๆ แทนการหลับยาวเต็มอิ่มนี้ในการแขงขันที่มีระยะทางไกล 

สแตมปไดสังเกตเห็นวาผูที่หลับระยะสั้นหลายๆ ครั้งสามารถเขาสูระยะการนอนหลับลึก

หรือที่เรียกวา REM sleep ได และพวกเขาก็สามารถทำแบบทดสอบทางการจดจำไดดีอีก

ดวย เขายังสังเกตเห็นอีกวาคนที่เริ่มหลับระยะสั้นหลายๆ ครั้งมักจะปรับตัวเขากับการนอน

เชนนี้ไดดีอีก 

 ความกังวลในเรื่องนี้ก็คือ มันมีประสิทธิภาพเทียบเทากับการนอนเต็มอิ่มปกติ

หรือไม? 

 นการนอนหลับปกติ มนุษยจะผานการนอนหลับชวงตางๆ สามารถแบงออกได 

2 ประเภทกวางๆ คือ ระยะหลับลึก (Rapid Eye Movement; REM) และระยะที่ไมใชหลับลึก 

(Non-REM;NREM) ในชวงหลับลึกนั้น สมองเรายังคงทำงานอยู ซึ่งทำใหเกิดการฝนนั่นเองครับ 

ในชวงที่ไมใชหลับลึก เราอาจจะหลบัตื้นๆ (light sleep) เชนเมื่อคุณเริ่มเคลิ้มหลับ หรือชวงที่

รางการมีการเคลื่อนไหวแตสมองมีการทำงานนอย รางกายของคนเราจะวนเวียนระยะเหลานี้

ตลอดทัง้คนื และการหลบัลกึมกัจะเกดิขึน้หลงัจากนอนหลบัไปแลว 90 นาทคีรบั การศกึษาหลาย

ชิน้ไดพสิจูนครัง้แลวครัง้เลาวาการผานระยะการนอนหลบัเหลานีม้คีวามสำคญัตอสขุภาพดเีมือ่

ตืน่ขึน้แลวครบั การศกึษาในสตัวหลายชิน้ไดแสดงใหเหน็วาการอดนอนใหผลในดานลบตอราง

กายตัวอยางเชน การศึกษาที่ตีพิมพในวารสาร the American Journal of Physiology แสดงใ

หเห็นวาหนูจะตายถามันอดนอนเปนเวลาประมาณสองสัปดาห งานวิจัยอื่นๆ คนพบวาการอด

นอนผลเสียตอรางกายเหมือนกับผลจากการดื่มแอลกอฮอลมากกลาวคือ ไมสามารถควบคุม

ตัวเองได การตอบสนองและการตัดสินใจชาลง อาการที่สามารถเกิดขึ้นไดจากอดนอนมีมาก

มายเชนอาการซึมเศราและโรคเบาหวานชนิดที่สอง (type-2 diabetes)อีกดวย 

 การศึกษาจากมหาวิทยาลัยชิคาโกแสดงใหเห็นวา ความสามารถในการเผาผลาญ

กลูโคสจะลดลงเมื่ออดนอน ซึ่งนำไปสูโรคเบาหวานได ปริมาณการนอนหลับที่จำเปนในแตละ

วันจะแตกตางกันไปตามแตละบุคคล 

 การนอนหลับ8ชั่วโมงเปนปริมาณการนอนหลับที่จำเปนโดย

เฉลี่ย ซึ่งไดมาจากการศึกษาของสถาบันสุขภาพแหง

ชาติสหรัฐอเมริกา คำอธิบายของวิลเลียม ซี. 

เดอมองต (William C. Dement) ในหนังสือ 

The Promise of Sleep กลาววา ผูถูกทด

ลองจะอยูในหองที่ไมมีหนาตางที่เพียงการ

เปด-ปดไฟ ซึ่งจะไปกระตุนการนอนหลับ

เทานั้น ปริมาณการนอนหลับของผูถูก

ทดลองจะเพิ่มมากขึ้นจนถึง 14 ชั่วโมง 

แตในที่สุดแลว พวกเขา(เกือบจะทุกคน)

ตองการการนอนหลับประมาณ 8 ชั่วโมง

เทานั้น อยางไรก็ตาม จำนวนชั่วโมง

ดังกลาวเปนเพียงคาเฉลี่ย คนบางคนอาจ

จะทำกิจกรรไดดีหลังจากนอนเพียง 5-6 

ชั่งโมงเทานั้นครับปริมาณการนอนห

ลังที่คุณตองการขึ้นอยูกับพันธุกรรม 

Hero by myself

กจิกรรมทีอ่าจทำใหคณุอยูในภาวะตืน่เชนการดืม่กาแฟหรอืสบู

บุหรี่ นาิกาชีวภาพ และกิจกรรมทางรางกายที่บงบอกวาตอง

การการนอนหลับแลวอีกดวย สแตมปกลาววาถารางกายเรา

สามารถทำงานไดในระยะเวลาที่สั้นลง การหลับลึกของคุณ

สามารถปรับใหเกิดขึ้นในเวลาที่สั้นลงได แมคนสวนใหญจะไม

หลับถึงจนกวาจะถึง 90 นาทีหลังจากนอนหลับแลวก็ตาม

 คนที่นอนหลับระยะสั้นหลายๆ ครั้งมักจะเขาสูภาวะ

หลบัลกึไดหลงัจากนอนหลบัไปแลว 30 นาทคีรบั คณุควรจำไววา 

ถึงแมวาการนอนหลับระยะสั้นๆ จะมีประสิทธิภาพและรางกาย

เราสามารถปรบัใหเขากบัมนัได แตคนเราตองการการนอนหลบั

ที่แตกตางกันไปครับ เพราะฉะนั้น คุณควรจะนอนหลับใหเต็ม

อิ่มแบบยาวตลอดคืนจะดีกวา การนอนนั้นเปนตัวบงชี้สุขภาพ

ของเราดวย ถาเรานอนอยางที่เรียกวาไมเต็มอิ่มหรือนอนมาก

เกินไป ก็อาจจะทำใหเราปวยไขเนื่องจากการนอนไดเชนกัน 

เพราะอะไรที่นอยเกินไปหรือมากไปก็ไมดีกับการเปนฮีโรของ

ตัวเองหรอก เพราะเราทุกคนก็เปนฮีโรได  ถาฮีโรนั้นหมายถึง

การเปนคนดีที่ไมทำใหใครเดือดรอน



   
Hero เปนคำฝรั่งที่คนไทยใชกันติดปาก ติดความรูสึกและกระบวนการ

จินตนาการนึกคิดเฉกเชนคำไทยคำอื่นๆ 

 คำวาฮีโรแปลเปนไทยไดวา วีรบุรุษ ภาษามาเลยก็ใชคำนี้เหมือนกัน 

“para wira เหลาวรีบรุษุ” สมยันีเ้ปนนกักฬีา, เปนนกัรองระดบัอนิเตอรประเทศ

ชาติก็เชิดชูใหเปนวีรบุรุษวีรสตรีของชาติ ดวยเพราะไปสรางชื่อเสียงใหประเทศ

ชาติในเวทีโลกโดยไมเกี่ยงวาจะเอาสวนไหนไปสรางชื่อนอกจากน้ำเสียง ดังนั้น

คำจำกัดความของวีรบุรุษในสมัยนี้กับสมัยกอนจึงมีระยะหางและความตางที่

ควรจะตระหนักใหดี เพราะก็ดูเอาเถิดถลุงกินสมบัติของชาติแทบจะเหี้ยนเตียน 

จรดเทาลงจากเครื่องแคนั้นคนบางกลุมก็น้ำตาไหลพรากเหมือนไดวีรบุรุษ

กลับประเทศ 

 กอนจะไดกลาวตอถึงเนื้อความของขอเขียนชิ้นนี้ ขาพเจาใครออก

ตัวเสียกอนวา ในฐานะที่เปนหนึ่งในอิสลามิกบริษัท ขาพเจาขอละเหลาบรรดา

นบีและซอฮาบะฮฺทั้งสิ้นทั้งปวงไวในมุมที่จะไมกลาวถึงในขอเขียนชิ้นนี้เพราะ

นั่นเปนสิ่งประการที่เกี่ยวโยงถึงหลักศรัทธาอันมุสลิมและมุสลีมะฮฺทุกตัวคน

ตองเชิดชูใหเปนฮีโรอยูตายตัว จึงขอเวนใหเปนสิ่งที่รับรูกันอยูแลว

จึงขอเริ่มดวย Statement ที่วา 

ฮีโรของขาพเจานั้นคือตัวของขาพเจาเอง

 อนับรรทดัฐานในการกำหนดความเปนฮโีรของบคุคลยอมตางกนัตาม

แตแวดลอมและบรบิททีเ่ขาเจรญิเตบิโต, การศกึษา, และหลกัศรทัธา แตเชือ่แน

วา หนึ่งในเงื่อนไขที่นาจะวางอยูในจุดรวมของความเปนฮีโรของใครคนใดคน

หนึ่งคือ เขาที่จะเปนฮีโรของเรานั้นตองมีอะไรที่ทำใหเราถูกใจ, ภูมิใจ,และ

เคารพรัก เขาจึงจะนับเปนฮีโรสำหรับเรา และนี่ขาพเจาก็ขอนำมาเปนบรรทัด

ฐานในขอเขียนชิ้นนอยของขาพเจาชิ้นนี้

 ที่นำเอาตัวตนมาเปนฮีโรดวย ก็มิไดอยากจะนำตนเองมาสรรเสริญ

ใหเปนขี้ปากชาวบานรานตลาดแตอยางใด เพียงอยากจะบงชี้ใหเพื่อนนักอาน

ไดเหน็วา ตวัเรานีใ้นอกีเสีย้วหนึง่นัน้ยอมนบัเปนฮโีรไดอยางแนนอน มใิชจะเปน

เพียงแตสุสานของภูตผีมารรายเพียงอยางเดียว หากไมเปนเชนนั้นไฉนเลยเมื่อ

บริบทที่พระองคทรงกำหนดพรอมพรักในตัวบุคคลเขาจึงอยูเหนือบรรดา

มลาอีกะฮฺไดเลา กรอบความหมายของตนเองอันเปนฮีโรของขาพเจานั้นใน

อันดับแรก มิไดตีความรวมเอาความเปนตัวตนทั้งหมดเขามาในกรอบนี้ หากแต

เปนตวัตนทีย่นืหยดัและตอสูกบัอารมณไหลบาหลากหลายของตวัตนอกีดาน  เพือ่

ใหเห็นภาพกระจางชัดขึ้นจงสังเกตตนเองยามตั้งใจจะประกอบกรรมชั่วในชวง

เวลาใดเวลาหนึ่ง จะรูสึกไดถึงแรงสะทอนภายในของกำลังสองขั้วหรือเสมือน

มีตนเองสองคนกำลังตอสูกัน ฝายหนึ่งจะเอาใหได สวนอีกฝายหนึ่งบอกวาไม

เอาแตก็ใชโทนเสียงที่เบาเหลือเกิน ฮีโรที่ขาพเจาหมายถึงคือฝายที่ไมเอากรรม

ชั่วนั่นเอง

 แมในความเปนจรงิเราจะประจกัษวาฝายไมเอากรรมชัว่มกัจะรนถอย

เปนกำลังเสมอมาหรือถูกพัดหายตามกระแสอารมณหลากอยูบอยครั้งก็ตาม 

แตทุกครั้งมันก็ทำหนาที่ของตนเองอยางมั่นคงเราจึงเห็นความพะวาพะวงของ

ตนเองในชวงเริ่มแรกของการประกอบกรรมชั่ว นั่นเปนเพราะเสียงปฏิเสธของ

อีกขั้วยังคงดังกังวานใชไดอยูนั่นเอง นานวันเขาหากยังไมหันหัวเรือกลับในทิศ

ทางที่ถูกที่ควรเสียงนั่นก็คอยลดความกองกังวานเปนลำดับจนหายไปในที่สุด 

 ที่ขาพเจายกใหตัวตนของตนเองอีกดานเปนฮีโรนั้น ก็เนื่องดวยการตอสูกับ

ตัวตนอีกดานในรูปอารมณไหลบาหลากหลายมันเปนสิ่งที่ยากจะตานทานจริงๆ เพราะ

ตวัตนดานมดืนัน้ใชทัง้ไมแขง็ไมนวมเขาตอสู หากเราแขง็ขนืยนืกระตายขาเดยีวไมเอาไม

ทำพยายามเฉไฉความนึกคิดไปทางอื่น กัดฟนขมความรูสึก มันก็จะมีลูกลอลูกชนหวาน

ลอมใหเราคลอยตามไดเสมอ เอานาเหนื่อยมาทั้งวันแลว เอานานานๆ ครั้ง และสารพัด

สารพันวิธีการที่จะนำพาเราเบี่ยงเบนออกนอกลูนอกทางใหได การขมใจจึงตองการทั้ง

ศาสตรและศิลปรวมทั้งความชวยเหลือจากพระองค จงอยาไดนึกวาการตอสูลักษณะ

เชนนีเ้ปนสิง่ทีง่ายดาย เพราะการยนืหยดักดัฟนไมเอาในสิง่ทีอ่ารมณใครอยากปรารถนา

นัน้ไมใชสิง่ทีใ่ครๆ หรอืในทกุจงัหวะชวีติเราจะตานทานได ดวยมนษุยมอีารมณหนัเหไป

ทางใฝตำ่เปนแกนหลกัอยูแลว ทกุปจจัยเกือ้หนนุจงึสามารถเปนไมขดีจุดไฟปาไดไมยาก 

ดงันัน้หากวนัใดทีต่วัตนดานดขีองขาพเจาสามารถยนืหยดัตานทานการบงัคบัขูเขญ็ รวม

ถึงการหวานลอมยุยงของตัวตนดานมืดได (อึดพอ) ขาพเจาจึงยกใหมันเปนฮีโรของ

ขาพเจาเพราะมันทำใหขาพเจาภูมิใจในตนเอง เพราะก็ใชวาเมื่อลงมือกระทำกรรมชั่ว

หนึ่งๆ ลุลวงไปมันจะทำใหจิตใจเราปลอดโปรงหรือมีความสุขขึ้นก็หาไม แตตรงกันขาม

มันกลับทำใหจิตวิญญาณเราเองเปนทุกขจิตใจไมสงบสุข ในเมื่อมันสามารถยืนหยัดนำ

พาตัวตนของมันและลากเอาตัวตนดานมืดออกจากวัฏจักรไหลบารุนแรง รอดพนจาก

ปากเหวนรกในใจและนรกสุมไฟออกมาได เชนนี้แลวมันไมสมควรเปนฮีโรงั้นหรือ?

 ในสังคมหนึ่งยอมมีทั้งคนดีและคนไมดี การจะทำใหคนเปนคนดีไดทั้ง

หมดยอมเปนการยาก ดังนั้นอยูที่เราจะสงเสริมคนดีอยางไรใหขึ้นมามีอำนาจสามารถ

ควบคุมคนไมดีได เมื่อนั้นสังคมโดยรวมยอมสงบสุขและรอดพนจากภัยของคนไม

ดี ตัวปจเจกบุคคลก็เชนกัน การจะเรียกรองใหตนเองปราศจากราคีและความผิดใดๆ 

ยอมเปนการยาก แตอยูที่เราจะสงเสริมใหสามัญสำนึกดานดีของเราขึ้นมามีอำนาจอยู

เหนือความไมดีตางๆ ไดอยางไร และเมื่อไหรที่ตัวตนดานธรรมะของขาพเจาขึ้นมามี

อำนาจสามารถควบคุมการกระทำและกระบวนการนึกคิดใหอยูในกรอบได เมื่อนั้นฮีโร

ของขาพเจาก็คือตัวขาพเจาเองจริงๆ  ทั้งหมด

Hero ~ ฮีโร

 ºÙ´ÙËÂ´à´ÕÂÇ  â´Â ¡ŒÒ¹ÁÐÂÁ

                    Hero 
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อัลฮัมดุลิลลาห พระองคอัลเลาะห  ทรงใหผมไดมีโอกาสจับปากกาเพื่อถายทอดเรื่องราวและแกนแทของอิสลามอีกครั้งในฉบับนี้

 เราจะมาพูดถึงปจจัยอยางที่ 3 ที่ทำใหมนุษยหันเหออกจากสัจธรรม ปจจัยที่วานั้นก็คือ ความเผอเรอและเพิกเฉยของมุสลิมเอง

 พี่นองครับ หากแมนพวกเรานึกเตือนสติอยูในใจเสมอวา: 

 ในยามเชาแหงวันใหม มีสิ่งหนึ่งที่เรียกเราอยู นั่นคือเหลามลาอีกะหผูภักดีตออัลเลาะห พวกเขาจะกลาววา “พวกขาคือสรรพสิ่งที่ถูกสรางเฉกเชน

พวกเจา พวกขามีหนาที่คอยบันทึกอามาลและเปนประจักษพยานตอพวกเจา จงเตรียมเสบียงแหงวันตอบแทน! จงใชเวลาในการภักดีและปฏิบัติอามาลที่ดี

งามตออัลเลาะห  อยาเปนผูที่เผอเรอ!”

 เชาแหงการรำลึกถึงพระองคผูทรงสราง “โออัลเลาะห โออัลเลาะห พระเจาของฉัน ผูทรงอภิบาล ไมมีการตั้งภาคีใดๆ ตอทาน 

แมแตสักประการเดียว” (อบูดาวุด 1349, อะหมัด3/369)

 เชาแหงการประสาทพรตอทานรอซูล  ตลอดจนครอบครัวของทาน และบรรดาผูที่ติดตามแนวทางของทาน

 เชาที่มีการขอพร “โออัลเลาะห โปรดอภัยบาปของฉัน, โปรดประทานความเมตตาตอฉัน, โปรดประทานการชวยเหลือแกฉัน, 

และโปรดประทานโชคลาภ (ริสกี) แกฉัน” (มุสลิม2698)

 วันที่เต็มไปดวยความตื่นตัวและตระหนักถึงหนาที่และสิทธิของแตละบุคคลที่ใฝหาความโปรดปราน นิอฺมัตจากพระองค เปยมลนไปดวยความรูสึก

ของการเปนบาวที่ต่ำตอยของพระองค

 ไฉนเลย! ความเผอเรอจะเปดทางใหชัยตอนเขามาในชีวิตเราได อัลเลาะห  ตรัสไวในซูเราะห อัลอะรอฟ อายะฮฺที่ 205 ความวา:

 “และเจา(มูฮัมหมัด)จงรำลึกถึงพระเจาของเจาในใจของเจาดวยความนอบนอมและยำเกรงโดยไมออกเสียงดัง ทั้งในเวลาเชาและเย็น 

และจงอยาอยูในหมูผูเผอเรอ”

 ทุกครั้ง หากเราไดไตรตรอง ใชวิจารณญาณ จะพบวา ดุนยานั้นก็เปนเพียงชื่อหนึ่งของกาลเวลาและเปนบันไดขั้นหนึ่งในการกาวไปสูขั้นที่ถาวร

และยาวนานกวา นั่นแสดงวาดุนยาไมไดมีอะไรมากมายนอกจากแคเสี้ยวหนึ่งของกาลเวลาเทานั้นเอง!

 อยาโศกเศราเสียใจ เพราะมันจะทำใหเรากังวลกับสิ่งที่ผานไปแลวในอดีตและไมกลาที่จะกาวไปในอนาคต

 จงใครครวญและมองไปยังผูคนโดยรอบ ทุกคนถูกสรางมาดวยความแตกตาง เราก็คือตัวของเรา สิ่งที่เราประสบคนอื่นอาจจะไมประสบเหมือนกับ

เรา

 พี่นองครับ ใครบางจากพวกเราที่คิดวา ถาเขาเดินริมถนนที่เต็มไปดวยรถที่สัญจรไปมา เขาจะไมไดรับอุบัติเหตุจากความเผอเรอของเขา?

 อยาเปนผูเผอเรอเชนผูปฏิเสธศรัทธาตออัลเลาะห  เพราะมันจะนำพาเราไปสูความหายนะ ดั่งที่พระองคตรัสไวในซูเราะหยูนุส อายะฮฺที่ 7-8 

ความวา

 “แมจริงบรรดาผูที่ไมหวังจะพบเรา และพวกเขาพอใจตอชีวิตในโลกดุนยา และพวกเขาดีใจตอมัน และบรรดาผูที่ละเลยเพิกเฉยตอสัญญาณตางๆ 

ของเรา ชนเหลานั้นที่พำนักของพวกเขาคือนรก เนื่องดวยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว”

 พี่นองครับ อยาปลอยใหตัวเราอยูในความเผอเรอ เพราะมิฉะนั้นหัวใจของเราจะถูกปด ดั่งที่พระองคไดทรงตรัสไวในซูเราะหอัลนะหฺลฺ อายะฮฺที่ 108 

ความวา

 “ชนเหลานั้น คือผูที่อัลเลาะหทรงประทับตราหัวใจของพวกเขา และบนหูของพวกเขา และบนตาของพวกเขา และชนเหลานั้นคือผูเผอเรอ”

 เตือนสติตัวเองอยูเสมอวาชีวิตของเราคือการปฏิบัติอามาลที่ดีงามและรูจักหนาที่ พรอมมอบสิทธิของมันใหถูกตองและถูกที่ สองสิ่งที่จะตองปฏิบัตินี้

มากกวาเวลาที่หมุนอยูในแตละวันเสียอีก แนนอนครับ เราจะไมอยูในหมูชนที่เผอเรอเลย

 สุดทายนี้ ขอชูโกรตอเอกองคอัลเลาะห  ที่ใหผมสามารถจบเรื่องราวของบทความใน 3 ตอน ดวยนิอฺมัตจากพระองคที่ใหอามาลของขาพเจา

สมบูรณ 

Supported by princessess group

                    Hero 
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“และโดยแนนอน เราไดประทานโองการตาง ๆอันชัดเจนแกพวกเจาแลว 

และอุทาหรณจากบรรดาผูไดลวงลับไปกอนพวกเจา และขอตักเตือนแกบรรดาผูยำเกรง” 

(อันนูร : 34)     

ผูยำเกรงเอย... 
  

กองคาราวานของบรรดาผูปฏิเสธไดลวงหนาเราไปแลว 

กองคาราวานของบรรดาผูศรัทธาก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

ผูที่หลงใหลในอำนาจ และใชมันไปในการฝาฝนอัลลอฮฺอยาง “ฟรเอานฺ” 

ไดลวงหนาไปแลว 

ผูทีม่อีำนาจกวางขวางทัว่คาบสมุทรอาหรบั แตใชชวีติสมถะทีส่ดุดวยความเกรง

กลัวอัลลอฮฺอยางทาน “อุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบ” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

ผูที่ไมเคยอิ่มในทรัพยสมบัติอยาง “กอรูน” ไดลวงหนาไปแลว 

ผูที่ไมเคยอิ่มในการบริจาคอยางทาน “อุษมาน บิน อัฟฟาน” ก็ไดลวงหนา

ไปแลว 

  

ผูที่หลงใหลในรสหอมหวานของตำแหนง และใชมันไปในการทำความชั่วอยาง 

“ฮามาน” ไดลวงหนาไปแลว 

ผูที่รองไหดวยความเกรงกลัวบาป เมื่อไดรับตำแหนงผูปกครองอาณาจักร

อิสลามอันกวางใหญ อยางทาน “อุมัร บิน อับดุลอะซีซ” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

ผูโงเขลาแหงยุคสมัยญาฮิลียะฮฺอยาง “อบูญะฮัล” ไดลวงหนาไปแลว 

ผูเฉลียวฉลาดแหงยุคสมัยอิสลามอยางทาน “อลี บิน อบีฏอลิบ” ก็ได

ลวงหนาไปแลว 

  

ผูที่ไมเคยพลาดโอกาสในการกลั่นแกลงทานนบีอยาง “อบูละฮับ” ไดลวงหนา

ไปแลว 

ผูทีไ่มเคยพลาดโอกาสในการชวยเหลอืทานนบอียางทาน “อบบูกัร” กไ็ดลวงหนา

ไปแลว 

  

ผูนำแหงการกลับกลอกอยาง “อับดุลลอฮฺ บินอุบัยยฺ” ไดลวงหนาไปแลว 

ผูนำแหงความซื่อสัตยอยาง “อบูอุบัยดะฮฺ” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

ผูเปนนายที่เยยหยันอิสลามอยาง “อุมัยยะฮฺ” ไดลวงหนาไปแลว 

ผูเปนบาวที่ยืนหยัดเพื่ออิสลามอยางทาน “บิลาล” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

ผูเปนภรรยาของศาสนฑูต แตกลับปฏิเสธอัลลอฮฺอยาง “ภรรยาของนบีนัวฮฺ” ได

ลวงหนาไปแลว 

ผูเปนภรรยาของผูปฏิเสธ แตกลับศรัทธาในอัลลอฮฺอยาง “ทานหญิงอาซียะฮฺ-

ภรรยาของฟรเอานฺ” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

หมูชนผูมีความดื้อดึงในหัวใจอยาง “ชาวอาด และชาวสมูด” ไดลวงหนา

ไปแลว 

หมูชนผูมีความศรัทธาในหัวใจอยาง “ชาวถ้ำ (อะฮฺลุลกะฮฺฟฺ)” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

หมูชนผูอธรรมอยาง “ชาวกุเรช ในยุคญาฮิลียะฮฺ” ไดลวงหนาไปแลว 

หมูชนผูตอสูกับความอธรรมอยาง “ชาวบะดัร” ก็ไดลวงหนาไปแลว 

  

กองคาราวานของบรรดาผูปฏิเสธไดลวงหนาไปแลว...พวกเขาคือคนที่มีจุดมุงหมาย

อยูแคดุนยา และทิ้งอาคิเราะฮฺไวเบื้องหลัง 

กองคาราวานของบรรดาผูศรัทธาก็ไดลวงหนาไปแลว...พวกเขาคือคนที่มุงสู

อาคิเราะฮฺโดยทิ้งดุนยาไวเบื้องหลัง 

  

ระหวางการมีผูรวมทางเปนฟรเอาน,กอรูน,ฮามาน,อบูญะฮัล,อบูละฮับ ฯลฯ 

กบัการมผีูรวมทางเปนบรรดารอซลู และสาวกของทาน...เปนทานอบบูกัร, ทานอมุรั, 

ทานอษุมาน, ทานอล.ี..เปนทานหญงิคอดยีะฮ,ฺ ทานหญงิอาอชีะฮ,ฺ ทานหญงิฟาตมิะฮ ฺ

ฯลฯ 

  

                    Hero 

...เราตองการอยูรวมกับกองคาราวานของใคร?... 

  กมมองปลายเทาของเราเถอะ...วาตอนนี้มันกำลังย่ำเดินตามรอยทางของคาราวานกองไหน? 

  ...คาราวานที่มีปลายทางอยูที่สวนสวรรค  หรือคาราวานที่มีปลายทางอยูที่ขุมนรก?... 



 Don’t be sad   by Blue Sky [return]

“หากพวกทานยอมรับ อัลอิสลามเพราะมุฮัมหมัด พึงทราบเถิดวามุฮัมหมัดไดลวงลับไปแลว และหากพวกทานยอมรับ

ศาสนานี้เพื่อพระองคอัลลอฮฺ พวกทานทั้งหลายพึงทราบเถิดวา พระองคนั้นทรงมีชีวิตอยู และพระองคทรงเปนนิรันดร” 

เปนคำพูดของทานอบูบักร อัศศิดดี๊ก  ในขณะที่บรรดาเหลาซอฮาบะฮฺจำนวนไมนอยกำลังโศกเศรา และไขวเขวตอการจากไป

ของผูที่เปนที่รักที่สุดของพวกเขา

    คำพูดส้ันๆ ของทานอบูบักร  เปนเหมือนดั่งสายฟาฟาดลงกลางใจและสยบทุกๆ ทัศนะความคิดท่ีมันแทรกซอน

ครอบงำจติใจเหลาบรรดาผูศรทัธาในขณะนัน้ และในทีส่ดุทานกน็ำพาพวกเขาพนจากวงัวนความคดิทีว่า “การจากไปของมฮุมัหมดัคอืการ

สิ้นสุดของอิสลาม” เชนเดียวกัน

   นับจากวันนั้นซึ่งถือวาเปนยุคที่ดีที่สุดของอิสลาม จนกระทั่งถึงวันนี้คือยุคของพวกเราเอง มีเหลาบรรดาผูนำที่ยิ่งใหญเกิดขึ้น

อยางตอเนื่องบนหนาประวัติศาสตรอิสลาม โดยที่ไมจำเปนตองเอื้อนเอยชื่อบรรดาผูกลาเหลานั้น แนนนอนที่สุดพวกเขาเคยแบกรับ

ภาระที่หนักอึ้งไวบนตัวของพวกเขานั่นก็คือ การนำพาประชาชาติอิสลามสูความรุงเรืองมาแลวในอดีต และไมตองถามเลยวาพวกเขา

ตองเหนื่อยยากสักแคไหน มีอุปสรรคมากนอยสักเพียงใด ทุกยางกาวของพวกเขาเต็มไปดวยขวากหนามและความเจ็บปวด

 เราคือประชาชาติอิสลามที่ยืนอยูบนบานพับของกาลเวลาซึ่งก็คือปจจุบันที่อยูระหวางอดีตและอนาคต ดังนั้นหากพวกเรา

ตองการใหวีรบุรุษผูลวงลับหวนกลับมาฉุดอุมมะหอิสลามขึ้นมาจากความตกต่ำสูความรุงโรจนในอดีต นั่นคือความเพอฝน และหาก

เราเพียงแตรอคอยอิมามมะฮฺดีที่จะปรากฏในอนาคต แลวจะมีมุสลิมอีกจำนวนเทาไรที่ถูกฆา มุสลิมะฮฺอีกเทาไรที่ถูกขมขืน และเด็กๆ 

อีกเทาไรตองพรากจากพอแม

 เรากำลังภูมิใจกับวีรบุรุษหรือฮีโรที่เราไมเคยสัมผัสทั้งในอดีตและอนาคต ดังนั้นอยาถามหาหรือรอคอยอีกตอไป จงเริ่มเรียนรู

วิถีชีวิตของคนเหลานั้น และดำเนินตามรอยเทาของพวกเขา แนนอนที่สุด ความหวังที่จะไดเห็นฮีโร ทหารหาญของพระองคยอมไมเปน

เพอฝนในยุคบานพับแหงกาลเวลาอีกตอไป
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 Towards the Oneness of Allah â´Â ÍºÙ ÁØÈÅÔËÚ
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เนื่องจากเหตุการณการวาดการตูนลอเลียนทานนบีมุฮัมมัด  เมื่อ 2 ปที่แลว อันเปนเหตุใหเกิดการประทวงอยางรุนแรง

ทัว่โลกมสุลมิ มาวนันีโ้ลกมสุลิมตองถกูดถูกูเหยยีดหยามศกัดิศ์รอีกีครัง้เมือ่บรรดาสือ่หนงัสอืพมิพของเดนมารกกวา 17 ฉบับ 

นำรูปที่เคยเปนชนวนใหเกิดการประทวงเมื่อ 2 ปที่แลวมาลงตีพิมพอีกครั้งหนึ่ง โดยอาง เสรภีาพในการนำเสนอของสื่อ หรือ 

the freedom of expression

การนำการตูนลอเลียนทานนบีมาลงตีพิมพซ้ำในครั้งนี้นับไดวาเปนการประกาศเปนศัตรูกับมุสลิมทั่วโลก เพราะ

ตามหลกัการแลว นบมีฮุมัมัด  เปนผูทีม่สุลิมรกัและเคารพมากยิง่กวาบิดามารดาของเขาเสยีอกี โดยมีรายงานจากทานอนสั 

 ทานนบี  กลาววา “ไมมีคนใดในหมูพวกทานจะมีความศรัทธาจนกวาเขาจะรักฉัน (นบีมุฮัมมัด) มากกวาพอ 

บรรดาลูกๆ ของเขา และมนุษยชาติทั้งมวล”

แตในครั้งนี้ดูเหมือนวามุสลิมจะยังไมรูสึกตัววามีคนกำลังประณามบุคคลอันเปนที่รักของเขาอยู เปนสิ่งที่นาเศราเปน

อยางยิ่ง โดยเฉพาะนักศึกษามุสลิมที่เปนความหวังของอุมมะฮฺยอมที่จะนิ่งดูดาย และเพิกเฉยใหศัตรูของอิสลามมากระทำการลบหลูศาสดาอันเปนที่รักของเขา

ในฐานะผูศรทัธาในอลัลอฮ ฺ  และนบมีฮุมัมดั  การตืน่ตวัเพยีงแครบัรูความเปนไปของเหตกุารณนีแ้ตเพยีงอยางเดยีวคงจะไมเพยีงพอ เพราะเหตกุารณนีน้บัไดวา

เปนเครื่องวัด “อีมาน”ไดเปนอยางดี การกระทำอะไรบางอยางจึงนับวาเปน “ขั้นต่ำสุด” ตอการตอบโตในครั้งนี้

ผูเขยีนไมไดเรยีกรองใหไปทำอะไรรนุแรง หรอืกอจลาจล เพยีงแตอยากใหมสุลมิ และนกัศกึษามสุลมิไดแสดงถงึจดุยนืของอสิลามในเรือ่งนี ้โดยทำอะไรสกัอยางทีส่ามารถแสดง

ออกมาวา “เรารักนบี” มิใชเพียงพูดออกมาจากปากแตเพียงเทานั้น 

อาวธุอกีประการหนึง่ทีม่สีทิธิภาพทีม่สุลมิทกุคนสามารถทำไดนอกเหนอืจากการดอุาอ(ฺทีจ่รงิใจ)นัน่กค็อื การBoycott เพราะจากประวตัศิาสตรทีผ่านมา เราจะเหน็ไดวาอาวธุทาง

เศรษฐกจิก็มพีลงัไมนอยไปกวา อาวธุจรงิๆ ลองคดิด ูมสุลมิ 1,500 ลานคน ปฏเิสธทีจ่ะซือ้สนิคาของประเทศเดนมารก ประเทศเดนมารกจะตองสญูเสยีรายไดอยางมากมายมหาศาล ในวนัที่

ผูเขียนเขียนบทความนี้มีประเทศมุสลิมหลายประเทศ ไดประกาศ Boycott สินคาเดนมารกไปแลว เชน อินโดนีเซีย ซูดาน ซาอุดีอาระเบีย ฯลฯ 

ดงันัน้ ผูเขยีนขอเรยีกรองใหนกัศกึษาทกุคนทำการBoycottสนิคาเดนมารกทกุประเภท เพือ่เปนการแสดงจดุยนืของมสุลิมตอการกระทำทีห่ยาบชาดงักลาว และขอให

นำเรื่องราวนี้บอกตอกับพี่นองมุสลิมของเราจากประเทศอื่นตอไป

ถึงเวลาแลวที่นักศึกษามุสลิมควรตื่นจากการหลับใหลและการหลงใหลในวัตถุ และลุกขึ้นปกปองเกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่เปนที่รักของเรา นบีมุฮัมมัด  

>>>>รายชื่อสินคาจากเดนมารกที่ตองบอยคอต      http://www.islamway.com/mohammad/ar/?page=dkproducts

>>>>ติดตามขาวความคืบหนาทางเวบไซต    http://www.welovenabee.blogspot.com


