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บทคุตบะห ์
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واإِلحساِن، وأ شهد أن ال إلو باد ُه بالعدِل نزل  الكتاب  باحلِق وامليزاِن، وأ مر  عِ احلمُد هلِل الذي أ  

رَّم  الظُْلم  والُعدوان  والب  ْغي  والطُْغيان ، وأشهد أن حممًدا عبده ورسولو إال اهلل وحده ال شريك لُو الذي ح  
محًة لأل ناِم وُحجًَّة على اإِلْنِس واجل اِن، صلى اهلل عليو وعلى آلو وأصحابو ْدنان ، املبعوُث ر  يُِّد و ل ِد ع  س  

 .ن آمنوا بو وآز ُرْوُه ون صُرْوُه وات َّب  ُعْوُه بإحساٍن، وس لَّم  تسليًما كثريًاالذي

صيانِو وُُمالفِة ْوِصْيكم ون  ْفسي بت  ْقو ى اهلل العظيم وطاع ِتِو، وُأح ذِّرُُكم وإياي  من عِ عباد  اهلِل، أُ 
اء ف  ع ل ي ْه ا و م ا ر بُّك  ِبظ لَّٰ ٍم لّْلع ِبيِد{ أمرِه، لقولو تعاىل: }مَّْن ع ِمل  ص  ِٰلحًا ف ِلن  ْفِسِو و م ْن أ س  

 .[64]فصلت:
 

พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลาย 

สังคมในบ้านเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีศาสนิกของศาสนาต่าง  ๆ เป็นพลเมือง       
พุทธศาสนาเป็นศาสนาของพลเมืองส่วนใหญ่ ส่วนศาสนาอิสลามก็เป็นศาสนาของพลเมืองจ านวน
หลายล้านคน พุทธศาสนิกชนได้อยู่ร่วมกับชาวมุสลิมมานับแต่ครั้งโบราณกาล ไม่มีปัญหาความ
รุนแรงระหว่างท้ังสองศาสนา ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจกันหรือการมีอคติท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ของการรับรู้ข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน จริงๆ แล้วทุกศาสนามีกรอบและขอบเขตในการ
ด ารงอัตลักษณ์และความเป็นศาสนิกชนของตนด้วยกันท้ังสิ้น ในพุทธศาสนายึดหลักไตรสรณคมน์ 
คือ การเข้าถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก ส่วนในศาสนาอิสลามก็มีกรอบและขอบเขตท่ี
ชัดเจนในการรักษาความเป็นมุสลิมเอาไว้ โดยถือว่าศาสนาและพิธีกรรมเป็นเรื่องเฉพาะท่ีต้องสงวน
สิทธิเอาไว้ ไม่มีการบังคับหรือเบียดเบียนกัน ตลอดจนไม่มีการก้าวล่วงขอบเขตท่ีศาสนาก าหนดไว้ 
หากผู้ใดก้าวล่วงสู่ความเชื่อ พิธีกรรมของศาสนาอื่น ก็ถือว่าตกศาสนาและสิ้นสภาพจากการเป็น
มุสลิม (ริดดะฮฺ) ส่วนเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับชนต่างศาสนิกในเรื่องทางโลกท่ีไม่มีข้อบัญญัติห้าม
เอาไว้ มุสลิมก็สามารถปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสม 

การยอมรับถึงคุณงามความดีของบุคคลท่ีได้กระท าเอาไว้ ตลอดจนส านึกในบุญคุณเป็นสิ่งท่ี
ศาสนาอิสลามให้การยอมรับและเรียกร้องให้ศาสนิกชนตระหนักถึงความส าคัญในคุณูปการนั้น   
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาท่ีจ าต้องตั้งมั่นอยู่บนกรอบหลักการของ
ศาสนา  
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พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลาย 

เราจะไม่ยืนยันรับรองสิ่งใดในฐานะสักขีพยาน เว้นแต่ในสิ่งท่ีเรารู้เท่านั้น เราและท่าน
ท้ังหลายต่างก็รู้ดีว่า บ้านนี้เมืองนี้คือมาตุภูมิและถิ่นอยู่อาศัยของเรา และเราทุกคนรู้ดีว่าประเทศ
ของเราเป็นราชอาณาจักรคือแผ่นดินของพระราชา และพระราชาผู้ทรงเป็นมหาราชพระองค์นี้คือ
องค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงอุปถัมภ์ศาสนาของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดการครองราชย์ของ
พระองค์ซึ่งมากถึง ๗๐ ปี พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจท้ังปวงเพื่อพสกนิกรของพระองค์
โดยมิแบ่งแยก แม้กิจการของศาสนาอิสลาม พระองค์ก็ทรงท านุบ ารุงและทรงอุปถัมภ์ พระมหา
คัมภีร์อัล-กุรอานฉบับแปลความหมายภาษาไทยโดยท่านอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ อดีต
จุฬาราชมนตรี นั่นเป็นพระราชด าริของพระองค์ท่าน อีกท้ังยังทรงประทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์เพื่อการนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจุฬาราชมนตรีให้เป็นผู้น ากิจการศาสนาอิสลามใน
ประเทศไทย ทรงลงพระปรมาภิไธยในการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม ทรง
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการสร้างมัสยิด  ทรงพระกรุณาฯ    
ให้ก่อตั้งโครงการในพระราชด าริจ านวนหลายพันโครงการเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรในทุก
ภูมิภาคของประเทศ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นท่ีประจักษ์และเป็นท่ียอมรับของนานา
ประเทศ และพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามพระราชปณิธานตามท่ีทรงตั้งไว้เมื่อครั้งทรง
เสด็จขึ้นครองราชย์ว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" 
เหตุนั้น เมื่อเราและท่านท้ังหลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาชนชาวสยามซึ่งได้รับประโยชน์สุขจากการ
ปกครองโดยธรรมของพระองค์ ก็ขอให้เราและท่านท้ังหลายจงส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ท่ีทรงบันดาลให้เราและท่านท้ังหลายเป็นพสกนิกรของพระมหากษัตริย์     
ผู้ทรงธรรมและทรงอุปถัมภ์ค้ าจุนศาสนาอิสลาม เรายินดีในพระราชกรณียกิจของพระองค์         
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลามและพสกนิกรมุสลิม และเราส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ผู้ทรงเป็นในหลวงของเรา เพราะเราคือผู้ศรัทธาซึ่งส านึกในบุญคุณของผู้ปฏิบัติดีกับเรา
และศาสนาของเรา และผู้ศรัทธาท่ีมีศรัทธาอันสมบูรณ์คือผู้มีมารยาทอันงดงาม รู้คุณและถือใน
ความกตัญญูกตเวที 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

ศาสนาอิสลามและประชาคมมุสลิมได้ตั้งมั่นอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มาแต่ครั้งโบราณกาล 
ศาสนาอิสลามได้รับการอุปถัมภ์และส่งเสริมโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาคมมุสลิมมีสิทธิ
เสรีภาพในการถือศาสนาและการประกอบศาสนกิจ มีสิทธิและหน้าท่ีเสมอด้วยพลเมืองไทยท่ีถือใน
ศาสนาอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่มีการกดขี่ข่มเหงใด ๆ ในเรื่องการถือศาสนา
และการเผยแผ่ด้วยความจงใจ จะมีบ้างก็เกิดจากความไม่รู้และอคติจากคนบางกลุ่มเท่านั้น แต่ใน
หลวงของเราและพระบรมวงศานุวงศ์ไม่เคยมีปรากฏเรื่องดังกล่าวเลยแม้สักครั้ง เดียว ตลอดช่วง
ระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์ จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการปกครองแผ่นดินโดยธรรม         
ซึ่งประโยชน์แห่งศาสนาอิสลามและประชาคมมุสลิมเป็นไปอย่างปกติสุข ขอให้เราทุกคนจงยินดีต่อ
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ความโปรดปรานท่ีพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.)  ทรงประทานให้แก่เราด้วยการรู้คุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และปฏิบัติต่อในหลวงของเราและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยจรรยา
มารยาทอันงดงาม เพราะท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได้มีวจนะว่า: 

 

 َس َلْم َيْشُكِر اهللَ ((لنَّا)) َمْن َلْم َيْشُكِر ا
"ผู้ใดไม่รู้คุณคน ผู้นั้นไม่รู้คุณอัลลอฮฺ" 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

การท่ีชาวมุสลิมไม่ได้มีส่วนอันใดในการเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ของพระองค์ ก็มิได้หมายความว่าชาวมุสลิมไม่ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ท่านได้ทรง
กรณียกิจไว้ ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนหรือพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้มีการบังคับให้
ประชาชนในศาสนาอื่นจ าต้องเข้าร่วมในพระราชพิธีดังกล่าว เพราะเป็นเรื่องของศาสนาท่ีจะไม่มี
การเบียดเบียนหรือบังคับกัน  

สิ่งท่ีเราชาวมุสลิมท าได้อย่างแน่นอนก็คือการสนองพระมหากรุณาธิคุณนั้นด้วยการเป็น  
ศาสนิกชนท่ีดี เป็นพสกนิกรท่ีมีความรักในการสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม          
มีจิตส านึกสาธารณะ มีความสมัครสมานสามัคคี ไม่ท าตัวให้เป็นปัญหาของชาติบ้านเมือง ซึ่งเป็น
มาตุภูมิและปิตุภูมิท่ีเราทุกคนถือก าเนิดและฝังรกราก ด้วยเหตุท่ีประเทศของเรามีสถาบัน
พระมหากษัตริย์ซึ่งยึดหลักทศพิธราชธรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยศาสตร์ของศาสนาอิสลาม  
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาจึงอยู่เย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินนี้ และนี่คือความโปรดปรานท่ี   
พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้แก่พวกเราและพวกเรามีหน้าท่ีต้องรักษาเอาไว้ 

การเป็นมุสลิมท่ีดีก็คือการมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาอิสลามคือความศานติ 
ศานติคือความสงบสุขร่มเย็น มุสลิมจึงมิใช่ผู้บ่อนท าลายและเป็นภัยต่อความเป็นปกติสุขของสังคม 
ในขณะท่ีมุสลิมมีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนานั่นย่อมหมายถึงการท่ีมุสลิมต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยความดีงามทางจริยธรรม คุณธรรมโดยไม่แบ่งแยก เพราะมีหลักค าสอนว่า  
"ท่านจงปฏิบัติดีกับผู้คนด้วยมารยาทที่งดงาม" และ "จงท าความดีเยี่ยงที่พระองค์อัลลอฮฺทรง
ท าดีกับท่าน" การท่ีมีบุคคลเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามุสลิมเอาแต่เฉพาะพวกพ้องของตนนั้นก็อาจจะ
เกิดจากความไม่รู้ของเขาเอง หรือไม่ก็เกิดจากการประพฤติของคนมุสลิมเองท่ีไม่เข้าใจอย่ าง    
ถ่องแท้ในหลักการของศาสนา  

ความจริง มุสลิมสามารถช่วยเหลือผู้คนในสังคมนี้ ได้อย่างมากมายนานับปการ         
เพราะศาสนาใช้ให้เราเป็นมือบน (คือเป็นผู้ให้) แต่ปรากฏว่าชาวมุสลิมเองก็ละเลยท่ีจะกระท าและ
มักจะยินดีกับการเป็นมือล่าง (ผู้รับ) ในบ่อยครั้ง ถ้าหากชาวมุสลิมท่ีมีศักยภาพเห็นถึงความส าคัญ
ในการสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ท่ีตกทุกข์ได้ยากโดยไม่แบ่งแยก ลองคิดดูสิว่ า ศาสนา
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อิสลามจะได้รับการตอบรับมากกว่าท่ีเป็นอยู่มากแค่ไหน เพราะอย่างน้อยคนในสังคมบ้านเราก็ยัง
เป็นผู้ท่ีได้ชื่อว่าใจกว้างและพร้อมส าหรับการยอมรับอิสลามมากกว่ากลุ่มคนชาติอื่น  ๆ มุสลิม
จ าต้องรับผิดชอบต่อการละเลยในเรื่องการดะอฺวะฮฺนี้ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้า 

ส่วนหลักในการใช้ชีวิตร่วมกับชนต่างศาสนิกนั้น ก็ให้พิจารณาว่า ถ้าเป็นเรื่องทางโลกท่ีมี
การปฏิสัมพันธ์กันโดยท่ัวไป เช่น การมีมารยาทท่ีดีต่อกัน ให้เกียรติและช่วยเหลือกัน อย่างนี้เป็น
สิ่งท่ีกระท าได้ตราบใดท่ีไม่มีข้อบัญญัติห้ามระบุเอาไว้ ดังตัวอย่างว่า ถ้าเพื่อนเดือดร้อนเรื่องเงิน
และมาขอยืมเรา อย่างนี้ช่วยได้ แต่ถ้าเพื่อนขอแรงให้ไปซื้อเหล้า เบียร์มาให้ อย่างนี้ไม่ได้ เป็นต้น 
และถ้าเป็นเรื่องของศาสนาและพิธีกรรมข้อนี้จ าต้องขอสงวนสิทธิเอาไว้ว่าร่วมไม่ได้ เหมือนอย่างท่ี
เวลาเราท าพิธีกรรมทางศาสนาของเรา เขาก็ไม่ต้องมาร่วม เรียกว่า ของใครของมัน ไม่เกี่ยวกัน 
หากเราเข้าใจหลักท่ีว่านี้ ซึ่งพอจะอนุโลมเรียกว่า แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง เราก็คงอยู่ได้ใน
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรมนี้อย่างปกติสุข อินชาอัลลอฮ์ 
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