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บทความวิจัย

การปฏิรูปคณะผู้บริหารราชการแผ่นดินของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน
แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ
ฮามีดะห์ มาสาระกามา
ซาฝีอี อาดา

บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิรูปองค์คณะผู้บริหารราชการแผ่นดินของเคาะ
ลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวานแห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ซึ่งเป็นวิจัยเอกสาร โดยศึกษาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเป็น
เคาะลีฟะฮฺในอิสลามตลอดจนถึงวิธีการปฏิรูปคณะผู้บริหาร จากการศึกษาพบว่าเคาะลีฟะฮฺหมายถึงผู้นารัฐ
อิสลามมีหน้าที่ปกครองประชาชนโดยใช้อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อให้ป ระชาชนได้รับความ
สงบสุขสมหวังอย่างยั่งยืน เคาะลีฟะฮฺต้องเป็นมุสลิม บุรุษ มีความรู้พร้อมความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และมีคุณธรรมจริยธรรมที่เพียบพร้อม มีหน้าที่ปกป้องรักษาไว้ซ่ึงศาสนาให้คงอยู่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ปลอดภัยจากการบิดเบือน ดารงไว้ซึ่งหลักแห่งความยุติธรรม มีความนุ่มนวลสุภาพอ่อนโยนและคอยตักเตือน
ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครอง เป็นต้น ท่านใช้กลไกต่างๆที่ทันสมัยในการปฏิรูปคณะผู้บริหาร เช่น การ
เข้าถึงและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดเคร่งครัด และการพิสูจน์คณะผู้บริหารที่สงสัยและปฏิบัติ
หน้าที่เกินขอบเขต เป็นต้น
คาสาคัญ: เคาะลีฟะฮฺ, อับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน, การปฎิรปู , คณะผู้บริหาร, ราชวงศ์อมุ ัยยะฮ



นักศึกษาปริญญาเอก, สาขาวิชาอิสลามศึกษา คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ดร. (ตะวันออกกลาง) และอาจารย์ประจาสาขาวิชาตะวันออกกลาง วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต



ปัตตานี

อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

110

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2016

RESEARCH

The Tribunal Reform The Management Team of Khalifah ‘Abdulmalik bin Marwan
of Umayyad Dynasty
Hamidan Masarakama 
Sarfee Ardam

Abstract
This research article was to focuses on the tribunal reform the management team of Khalifah
‘Abdulmalik bin Marwan of Umayyad Dynasty and is the conclusion of Arabic documentary research to
intrudce his in. By studying the provisions with the khalifah in islam as well as how to reform the
management team. The study found that Khalifah means is Islamic state leaders parentshave a duty to
the public by the Quranand al-hadith is unconstitutional so people get to fulfill a sustainable peace. A
Muslim a man with knowledge and faith in the moral grandeur is responsible for protecting,maintaining
religion to remain fully intact sfety of distortion principle of justice soft, gentle and always warn people
who live under the rule and use a different mechanism to reforms, such as access and monitor the
performance closely and strictly functional. Identiflying and monitoring the executives are skeptical and do
not neglect to maintain function beyond the limits and so on.
Keywords: Khalifah, Reform, Administrative ,‘Abdulmalik bin Marwan, Umayyad Dynasty
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บทนา

อิสลามเป็นศาสนาหรือวิถีชีวติ ที่สมบูรณ์ มีหลักการและกฎเกณฑ์ท่เี ที่ยงธรรมและชัดเจนสาหรับมวล
มนุษย์ชาติในมิติด้านต่างๆ เช่น การศรัทธามั่น การปฏิบัติศาสนกิจ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และคุณ
ธรรจริยธรรม เป็นต้น ระบอบการเมืองการปกครองของทุกรัฐย่อมมีเจตนารมณ์ที่จะให้ชาติบ้านเมืองมีความ
สงบสั นติ มี ความเจริญ ความมั่ น คง และให้ ป ระชาชนอยู่เย็ น เป็ น สุ ข เป็ น ประการสาคัญ เพื่อ จะให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อิสลามได้กาหนดบทบัญญัติว่าด้วยการเมืองการปกครอง เพื่อควบคุมดูแล บริหาร
จัดการ อานวยและชีน้ าการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปตามทรงประสงค์ของอัลลอฮฺ  ผู้ทรงมีอานาจยิ่งที่
แท้ในสากลจักรวาล
เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน เป็นตาบิอีน อุละมาอ์ (ผู้รู้) นักการเมืองหนุ่ม อัจฉริยะบุรุษ ผู้มี
วิสัยทัศน์อันกว้างไกล ดารงตาแหน่งเป็นเคาะลีฟะฮฺคนที่ 5 แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ มีศักยภาพในการปฏิรูป
และมุ่งน้นพัฒนาระบบรัฐอิสลามโดยนามาตรการใหม่ๆประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการราชการแผ่นดิน และ
มุ่งเน้นปฏิรูปคณะผู้บริหารโดยใช้กลยุทธ์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับยุคและการขยายตัวของรัฐซึ่งตั้งอยู่บน
หลักแห่งความนุ่มนวลและอ่อนโยนต่อผู้จงรักภักดีเข้มแข็งและเด็ดขาดต่อผู้ไม่หวังดี จึงทาให้การบริหาร
จัดการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนทั่วรัฐ จึงทาให้รัฐอิสลามมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ส่งผลทาให้กิจการงานทุกประเภทดาเนินอย่างมีระเบียบระบบอย่า งดียิ่ง
ประชาชนมีความสงบสุขสมหวังอย่างยั่งยืนด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่ดีเด่นและคุณูปการ
ดังกล่าวจึงทาให้ทา่ นได้รับขนานนามว่า“บิดาคนที่สองแห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ”และท่านดารงตาแหน่งเป็นเวลา
21 ปี
วิธีการปฏิรูปคณะผู้บริหารของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ ที่ทาให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงทาให้ประชาชนให้การยอมรับ ประทับใจ มี
ความสงบสุข สมหวังอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ ทาให้ผู้วิจัยเล็งเห็นความสาคัญจะศึกษาถึงวิธีการปฏิรูปของท่าน
เพื่อนาเสนอเป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างแก่ผู้นาในยุคปัจจุบันที่ใฝ่ฝันความสงบสุข นามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการบ้านเมืองของตน อันนาไปสู่ความสงบสุขสมหวังอย่างยั่งยืน
ระเบียบวิธกี ารวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเอกสาร ใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ( Historical
Approach )โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ( Documentary Research ) อัลกุรอาน อัลหะดีษ และตาราวิชาการ
ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิจากภาษาอาหรับ และวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วจิ ารณ์ภายในและภายนอก
ผลการวิจัย
นิยามคาเคาะลีฟะฮฺ
คาว่า “ เคาะลีฟะฮฺ” เชิงภาษาหมายถึงผู้นาประชาชน (อบูคอลีล, 1987 : 135) ส่วนเชิงวิชาการ
หมายถึงผู้นารัฐอิสลามดารงหน้าที่ นา บริหารจัดการ ดูแลปกครองประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองให้อยู่
อย่างสงบสุขสมหวังอย่างยั่งยืน โดยใช้อัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺเป็นรัฐธรรมนูญ และการพิทักษ์รักษาปกป้อง
ศาสนาอิสลามจากการบิดเบือน นอกจากนั้นยังมีหน้าที่การบริหารจัดการทรัพยากรทั้งมวลให้เป็นไปตาม
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หลักการอิส ลาม ซึ่งเป็ นการตอบสนองของการเป็ นบ่าวของอั ลลอฮฺ  ตามพระประสงค์ (อิบ นุ คอลดูน ,
1999/2 : 185) ดังที่พระองค์ตรัสในสูเราะฮฺอัลบะกอเราะฮฺ อายะฮฺที่ 30 ว่า
ﭽ ﭑﭒﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ

ความว่า “และจงราลึกถึงขณะที่พระเจ้าของเจ้าได้ตรัสแก่มะลาอิกะฮฺว่าแท้จริงข้าจะให้ผู้แทน
คนหนึ่งในนิภพนีม้ ะลาอิกะฮฺได้ทูลขึ้นว่าพระองค์จะทรงให้มีข้นึ ในพิภพ ซึ่งผู้ท่บี ่อนทาลาย และ
ก่อการนองเลือดกระนั้นหรือ”
บทบัญญัติและความจาเป็นในการแต่งตั้งเคาะลีฟะฮฺ
การมีเคาะลีฟะฮฺนับว่าเป็นความจาเป็นอย่างยิง่ สาหรับประชาชนชาวมุสลิม ดังที่อลั ลอฮฺ  ทรง
แต่งตั้งท่านบีอาดัม  ในอดีต เพือ่ ปกป้องความบริสุทธิข์ องศาสนาอิสลามโดยปกครองตามบทบัญญัติ
อิสลาม ซึ่งสัง่ ใช้ปฏิบัติคุณงามความดี ห้ามปรามความชั่วร้าย ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งตัวแทนประชาชาติก่อน
หน้านี้ ดังที่พระองค์ตรัสในสูเราะฮฺอันนูรฺอายะฮฺที่ 55 ว่า
ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﭼ

ความว่า “อัลลอฮฺทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้กระทาความดี
ทั้งหลายว่า แน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็น ตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดิน เสมือนดังที่
พระองค์ทรงให้บรรดาชนก่อนพวกเขาเป็นตัวแทน สืบช่วงมาก่อนแล้ว และพระองค์จะทรง
ทาให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่ มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขาและ
แน่นอนพระองค์จะทรง เปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัย หลังจากความกลัว
ของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้า ไม่ตั้งภาคีอื่นใด ต่อข้า ”
อิ ส ลามสั่ ง ใช้ มุ ส ลิ ม ทั้ ง มวลรั บ ผิด ชอบ ปกป้ อ ง พิ ทั ก ษ์ ศ าสนาให้ ยั ง คงอยู่ อ ย่ า งปลอดภั ย ในทุ ก
สภาวการณ์ทั้งในยามทุกข์และสุข ด้วยเหตุนอี้ ิสลามกาชับทุกสังคม องค์กร รัฐหรือประเทศชาติ ต้องปกครอง
ตามระบอบอิสลาม แม้สังคมหรือกลุ่มชนเล็ก ๆ ก็ตาม (อัลอัชอะรีย์, 2000 : 438) ดังที่ท่านนบีมุหัมมัด 
ได้กล่าวในบทอัลหะดีษที่รายงานโดยอบูดาวูด หมายเลขที่ 2608 ว่า
}

{

ความว่า “เมื่อสามคนออกเดินทาง พวกเจ้าจงแต่งตั้งผู้นาหนึ่งคน ในบรรดาพวกเจ้า”
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บทบาทหน้าที่ของเคาะลีฟะฮฺ
บทบาทหน้าที่ของเคาะลีฟะฮฺที่ต้องรับผิดชอบต่อศาสนาอิสลามดังนี้
1) เคาะลีฟะฮฺต้องปกป้องรักษาไว้ซึ่งศาสนาให้คงอยู่อย่างครบสมบูรณ์ ปลอดภัย พ้นจากการอุตริกรรม
สิ่งสงสัย คลุมเครือ บิดเบือน เบียงเบน อัลลอฮฺ  ส่งใช้บรรดาเคาะลีฟะฮฺดารงมั่นปฏิบัติตามบทบัญญัติ
อิสลามอย่างครบสมบูรณ์ โดยตระหนักการปฏิบัติศาสนกิจละหมาด การชาระซากาตการเชิญชวนประกอบ
คุณงามดี และห้ามปรามสิ่งที่ชั่วร้าย ดังที่พระองค์ได้ตรัสในสูเราะฮฺอัลหัจญ์ อายะฮฺที่ 41 ว่า
ﭽﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ

ความว่า “บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอานาจในแผ่นดินคือบรรดาผู้ดารงการละหมาดและ
บริจาคซะกาตและใช้การให้กระทาความดีและห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว ”
2) เคาะลีฟะฮฺต้องดารงไว้ซึ่งบนหลักแห่งความยุติธรรมในการดาเนินคดีประชาชนดังที่อัลลอฮฺ  ได้
ตรัสในสูเราะฮฺอันนิสาอ์อายะฮฺที่ 58 ว่า
ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼﯨ

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดาของฝากแก่เจ้าของมันและเมือ่ พวก
เจ้าตัดสินระหว่างผู้คน พวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วย ความยุติธรรม”
3) เคาะลีฟะฮฺต้องเลือกคณะผู้บริหารหรือบุคลากรเจ้าหน้าที่ของราชการแผ่นดินที่มีคุณสมบัติที่มี
ความเหมาะสมและมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัส ในสูเราะฮฺอัลกอศ็อศ อายะฮฺที่ 26 ว่า
ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ

ความว่า“แท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือผู้ที่แข็งแรง ผู้ที่ซื่อสัตย์”
4) เคาะลีฟะฮฺต้องคอยตรวจสอบคณะผู้บริหารและบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ
อัสสุนนะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด  ดังที่ท่านอบีหุมัยดฺ อัสสาอิดียฺ  ได้รายงาน ซึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรีย์
หมายเลขที่ 2597 และมุสลิมหมายเลขที่ 1832 ว่า




:

:

:

»
.

:

ความว่า “ จากอบีหุมัยดีย์ อัสสาอิดีย์ก ล่าวว่า “ท่านนบี  ได้แต่งตั้งจัดเก็บศอดะเกาะฮฺ
(ทานอาสา)เมื่อเขาเดินทางกลับมาเขากล่าวว่า ส่วนนี้สาหรับ พวกท่านและอันนี้ พวกเขา
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วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2016

114

มอบให้เป็นของกานัลแก่ฉัน ท่านนบีกล่าวว่า หากเขานั่งรออยู่ภายในบ้านของบิดาหรือบ้าน
มารดาเขาจะได้รับของกานัลหรือไม่? ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวติ ของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์
ไม่มีสิ่งใดที่มีผู้เอาไปนอกจากในวันกิยามะฮฺเขาจะแบกมันไว้บนไหล่ถึงแม้จะเป็นอูฐที่มันร้อง
ครวญคราง หรือวัวที่ร้องครวญคราง หรือแพะที่เป็นโรคเรื้อน ต่อจากนั้นท่านนบีได้ยกมือ
ขึ้นสูงจนกระทั่งพวกเราเห็นรักแร้ และกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺฉันได้บอกพวกท่านแล้วใช่หรือไม่
(สามครัง้ )”
5) เคาะลีฟะฮฺต้องคอยสอดส่องดูแลผู้อยู่ภายใต้การปกครองและการบริหารกิจการงานของพวกเขา
ท่านอิบนฺ อุมัรฺ ได้รายงานว่าท่านนบีมุหัมมัด ได้กล่าวในอัลหะดีษที่บันทึกโดยอัลบุคอรีย์หมายเลขที่ 893
และมุสลิมหมายเลขที่ 1829 ว่า
:





{

}......
ความว่า “จากอิบนิอุมัร  จากท่านนบี  กล่าวว่า “พึงรูเ้ ถิดพวกท่านทั้งหลายมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบและพวกท่านจะถูกสอบสวนในสิ่งที่รับผิดชอบ ดังนั้นผู้นาจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่
อยู่ภายใต้การดูแลและเขาจะถูกสอบสวนต่อผู้ที่เขารับผิดชอบดูแล...”
6) เคาะลีฟะฮฺต้องมีความเมตตา นุ่ มนวล สุภาพอ่อนโยนต่อผู้อยู่ภายใต้การปกครองคอยตักเตือน
และไม่เปิดเผยความลับของพวกเขา ดังที่ท่านมะอฺกอล บิน ยะสารฺ  ได้รายงานว่าท่านนบีมุหัมมัด  ได้
กล่าวในบทอัลหะดีษซึ่งบันทึกโดยมุสลิมหมายเลขที่ 142 ว่า
:



:



{

}
ความว่า “จากมะอฺก็อล บิน ยะสาร กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าว” ว่า
ไม่มีผู้นาคนใดที่ได้รับการต่งตั้งให้รับผิดชอบ กิจการของมวลมุสลิมจากนั้นเขาไม่ได้ใช้ความ
พยายามหรืออบรมตัก เตือนต่อพวก เขานอกจากเขาจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์พร้อมกับพวก
เขา”
7) เคาะลีฟ ะฮฺ ต้องเป็น แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนที่อ ยู่ภายใต้การปกครองดั ง ที่อั ลลอฮฺ  ตรัสในสู
เราะฮฺอัลฟุรกอนอายะฮฺที่ 74 ว่า ﭽﮭ ﮮ ﮯﭼความว่า “และทรงทาให้เราเป็นแบบอย่างแก่
บรรดาผู้ยาเกรง”
8) เคาะลีฟะฮฺต้องปกครองตามบทบัญญัติอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยห่างไกลจากการปฏิบัติ
ตามอารมณ์ใฝ่ต่า ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในสูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺอายะฮฺที่ 49 ว่า

อัล-นูร
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ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﭼ

ความว่า “และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาเถิด จงอย่า
ปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่าของพวกเขา และจงระวังพวกเขาในการที่ พวกเขาจะจูงใจเจ้าให้
ไขว้เขวออกจากบางสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาให้แก่ เจ้า แล้วถ้าหากพวกเจ้าผินหลัง
ให้ก็พึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮฺนั้นเพียงประสงค์จะให้ประสบแก่พวกเขาซึ่งบางส่วนแห่งโทษ
ของพวกเขาเท่านั้น”
9) เคาะลีฟะฮฺต้องรักษาความมั่นคง และความสงบสุขของประชาชน
10) เคาะลีฟะฮฺต้องดาเนินการลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติอิสลามอย่างยุติธรรม เสมอภาคและ
เด็ดขาด
11) เคาะลีฟะฮฺต้องสร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีฉันท์มิตร ความปรองดองในหมู่ประชาชน เพื่อ
สร้างความหวาดกลัวต่อศัตรูหรือผู้ไม่หวังดีท่มี ุ่งรุกราน โจมตีหรือทาลายความสันติสุขของประชาชน
12) เคาะลี ฟ ะฮฺ ต้ อ งต่ อ ต้ า นต่ า งศาสนิ ก ที่ รุ ก รานท าร้ า ยมุ ส ลิ ม จนกว่ า พวกเขาจะถอนตั ว หรื อ มี
ความสัมพันธ์อันดีงามกับชาวมุสลิม
13) เคาะลีฟะฮฺต้องดูแลควบคุมและปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของรัฐให้คงอยู่ในสภาพที่มั่นคงและ
ปลอดภัย
14) เคาะลีฟะฮฺต้องกาหนดเงินเดือนหรือค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่เหมาะสม สมดุลย์และ
บริการสวัสดิการแก่ผทู้ ี่มีสิทธิ์อย่างถูกต้อง ยุติธรรมและเสมอภาคอย่างทั่วถึง
16) เคาะลีฟะฮฺต้องสรรหาและคัดเลือกบรรดาผู้นาที่รับผิดชอบต่อหน้ าที่อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
เพื่อเป็นตัวแทนของตนในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ
17) เคาะลีฟะฮฺต้องดาเนินงานบนบรรทัดฐานการปรึกษาหารือหรือระบอบชูรอ ในการบริหารจัดการ
กิจการงานทุกประเภท ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการคลี่คลายไกล่เกลียปัญหาต่าง ๆ (อัลมาวัรฺดีย์,1427.h : 15)
ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสในสูเราะฮฺอัชชูรออายะฮฺที่ 38 ว่า
ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

ความว่า “ และบรรดาผู้ตอบรับต่อพระเจ้าของพวกเขา และดารงละหมาดและกิจการของ
พวกเขา (หมายถึงเรื่องส่วนรวม) มีการปรึกษาหารือระหว่างพวกเขาและเขาบริจาคสิ่งที่เรา
ได้ให้เครื่องปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา”
ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองต้องปฏิบัติตอ่
ดังนี้
(1) เชื่อฟัง จงรักภักดี ปฏิบัติตาม และอ่อนน้อม ต่อเคาะลีฟะฮฺ ทั้งในสิ่งที่ตนเห็นชอบและมิชอบตราบ
ใดสิ่งนั้นไม่ผิดกับหลักการอิสลามดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสในสูเราะฮฺ อันนิสาอ์ อายะฮฺที่ 59 ว่า
ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿﭼ

อัล-นูร
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ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลลอฮฺเชื่อฟังเราะสูลเถิดและผู้ปกครองในกลุ่มของ
พวกเจ้าด้วย” และท่านนบีมหุ ัมมัด  ได้กาชับในเรื่องดังกล่าวในอัลหะดีษที่รายงานโดยอิบน อุมัรฺ  และ
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์หมายเลข 7144 และมุสลิมหมายเลข 1839 ว่า
«:





{

.}
ความว่า “จากอิบนิอุมัร  จากท่านนบี กล่าวว่า ”นับเป็นความจาเป็นต่อมุสลิมที่จะต้อง
เชื่อฟังปฏิบัติตาม(ผู้นา) ทั้งในสิ่งที่เขารักและชัง ยกเว้นกรณีที่เขาใช้ในเรื่องที่ฝ่าฝืน หากถูก
ใช้ให้ฝา่ ฝืนไม่จาเป็นต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม”
2) การให้การแนะนาตักเตือนซึ่งกันและกัน อิสลามตระหนักการให้การตักเตือนกัน สาหรับผู้ปกครอง
ที่เป็นมุสลิม ประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองทุกระดับมีสิทธิ์ในการตรวจสอบพฤติกรรมและการบริหาร
จัดการของผู้นา หลักฐานทางประวั ติศาสตร์อิ สลามระบุว่า บุคคลที่เป็นสามั ญชนเข้าพบกับ ผู้นามุสลิม
เพื่อให้การตักเตือน ติชม คัดค้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติอิสลาม โดยเฉพาะอุละมาอ์ที่มีประสบการณ์
ควรใช้วิจารณญาณ และจิตวิทยาที่เหมาะสม ดังที่ นบีมุหัมมัด 
ในบทอัลหะดีษที่รายงานโดย
ตะมีม อัดดารีย์ซึ่งบันทึกโดยมุสลิมหมายเลขที่ 55 ว่า
:

،

:

:





{

}
“จากตะมี ม อัด ดารียฺ  กล่าวว่า แท้จ ริง ท่า นนบี  กล่า วว่า “ศาสนาคือการ
ตักเตือน พวกเราได้กล่าวถามว่า เพื่อใคร?ครับ ท่าน (นบี)ก็ตอบว่า เพื่ออัลลอฮฺ เพื่อคัมภีร์
ของพระองค์ เพื่อศาสนทูตของพระองค์ เพื่อบรรดาผู้นาชาวมุสลิมและเพื่อบรรดาคนทั่วไปทั้ง
มวล”
3) มุ่งมัน่ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเคาะลีฟะฮฺ ในเรื่องสัจธรรมและให้ความร่วมมือในการรักษา
ปกป้องความผาสุขของปะชาชนโดยการปฏิบัติคุณงามความดีและห่างไกลจากอบายมุขและสิง่ ที่ชั่วร้ายทั้งมวล
อัลลอฮฺ  ตรัสในสูเราะฮฺอลั มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 2 ว่า
ﯶﭼ

ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ความว่า “และพวกจงช่วยเหลือกันในสิง่ ที่เป็นคุณธรรมและความยาเกรงและจงอย่าช่วยกัน
ในสิง่ ที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน”
4) มุ่งเน้นให้ความร่วมมือในด้านความมั่นคงโดยให้ขอ้ มูล ข่าวสาร แก่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้อง เมื่อมี
อบายมุขหรืออาชญกรรมต่างๆ อุบัติข้นึ และต้องให้ความร่วมมือป้องกันทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของจ้าหน้าที่
เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยความยุติธรรม (อัศศอลาบีย์, 2006 : 184-185)
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คุณสมบัติของเคาะลีฟะฮฺ
คุณสมบัติของผู้ท่ปี ระสงค์จะดารงตาแหน่งเคาะลีฟะฮฺมีดังนี้
(1) เคาะลีฟะฮฺ ต้องเป็นมุสลิม การเป็นมุสลิมจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการเป็นเคาะลีฟะฮฺที่จะนา ดูแ ล
ควบคุมประชาชนชาวมุสลิม เนื่องจากเมื่อเขาเป็นเคาะลีฟะฮฺ ประชาชนชาวมุสลิมที่อยู่ภายใต้ ถูกสั่งใช้ให้เชื่อ
ฟังและจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ  ท่านเราะสูลและเคาะลีฟะฮฺ ซึ่งเป็นผู้นาอยู่ในระดับที่สาม นอกจากนั้นมุ สลิม
เท่านั้นที่มีความรูเ้ กี่ยวกับบทบัญญัติอิสลามทั้งในอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺที่สามารถปฏิบัติอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ดังที่อัลลอฮฺ  ได้ตรัสในสูเราะฮฺอะลาอิมรอนอายะฮฺที่ 28 ว่า
ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ

ความว่า “ และอัลลอฮฺจะไม่ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้
ศรัทธาเป็นอันขาด”
(2) เคาะลีฟะฮฺต้องเป็นบุรุษมิใช่สตรีเพศ อิสลามไม่ส่งเสริมสตรีเพศดารงตาแหน่งเป็นผู้นาของรัฐ
เนื่องจากสัญชาติญาณหรือฟิฏเราะฮฺดั้งเดิมของนาง ไม่เหมาะในการปกครอง บริหารจัดการควบคุมดูแล
ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเพศชาย เนื่องจากสตรีส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวง่ายและ หงุดหงิด มักใช้
ความรู้สึกเป็นตัดสินชี้ขาด ซึ่งมีความแตกต่างกับเพศชายโดยสิน้ เชิง และท่านนบีมุหัมมัด  ได้ยืนยันว่าการ
เป็นผู้นาของสตรีเพศนั้น ไม่ประสบผลสาเร็จ อัลหะดีษดังกล่าวรายงานโดยอบีบักเราะฮฺ  และบันทึก
โดยอัลบุคอรีย์หมายเลขที่ 7099 ว่า


:
}

{


:
ความว่า “จากอบีบักเราะฮฺ  กล่าวว่าอัลลอฮฺได้ทาให้ฉันได้รับประโยชน์ด้วยกับคาคาหนึ่งในช่วง
สมรภูมิอัลญะมัล เมื่อมีข่าวไปถึงท่านนบี  ว่าแท้จริงพวกเปอร์เซียได้มอบให้บุตรสาวของไก
เซอร์ (กิสรอ) ขึน้ เป็นกษัตริย์ ท่านจึงกล่าวว่า “กลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจะไม่ได้รับความสาเร็จเป็น
อันขาดการที่พวกเขาแต่งตั้งให้ผู้หญิงเป็นผู้ปกครองดูแลกิจการงานของพวกเขา”

3) เคาะลีฟะฮฺต้องมีศักยภาพในการดารงกิจการงานอย่างเคร่งครัด มีสติปัญญาที่สมบูรณ์ ชาญ
ฉลาด มองการณ์ไกลและมีศักยภาพในการนาประชาชนอย่างมีประสิทธิผล ส่วนเด็กหรือผู้ที่เสื่อมสมรรถภาพ
ทางสติปัญญา อิสลามไม่อนุญาตให้ดารงตาแหน่งนี้ ดังที่ทา่ นนบีมุหัมมัด  ได้กล่าวซึ่งบันทึกโดยอัตติรฺมิษีย์
หมายเลข1428
}

:

{

ความว่า “ ปากกา (กฎข้อบังคับ )จะถูกยกเลิกจากบุคคลสามประเภทด้วยกันคือ ผู้ที่นอน
จนกว่าเขาจะตื่น ผู้ที่เป็นเด็กจนกว่าเขาเป็นหนุ่ม คนที่ปัญญาอ่อน จนกว่าเขามีสติปัญญาที
สมบูรณ์”
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4) เคาะลีฟะฮฺต้องมีความรู้ พร้อมอะมานะฮฺและสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ ถ้ามิเช่นนั้น
ประชาชนจะประสบกับความล้มดหลว ดังที่ปรากฎในอัลหะดีษซึ่งบันทึกโดยอัลบุคอรีย์หมายเลข 54 ว่า
}

:

:

.

{

ความว่า“ เมื่อสูญเสียอามานะฮ ก็จงรอคอยความล้มเหลว มีคนถามว่า “การสูญเสียอาม
นะฮฺ หมายถึงอะไร?” ท่านก็ตอบว่า “เมื่อแต่งตั้งผู้รับ ผิดชอบกิจการงานแต่ละประเภทกับผู้ที่
ไม่มีคุณสมบัติต่อสิ่งนั้น ก็จง รอคอยความล้มเหลวเถิด”
5) เคาะลีฟะฮฺต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่เพียบพร้อมอย่างสง่างาม การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นเงื่อนไขสาคัญยิ่งสาหรับผู้นา ที่จะนาประชาชนให้อยู่ในสภาพที่สงบสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า
6) เคาะลีฟะฮฺต้องมีศักยภาพในการบริหารจัดการรัฐ และนามวลประชาชนให้คงอยู่อย่างปกติสุข
อย่างยั่งยืน กล้าชี้แนะ ตักเตือน และสั่งสอนคณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในการดารงไว้ซ่ึงความ
ยุติธรรม สุจริตและสนองตอบความต้องการของประชาชนให้อยู่ในขอบเขตศาสนา
7) เคาะลีฟะฮฺต้องมีอวัยวะและประสาทสัมผัสที่ครบและสมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีผลต่อการบริหาร
จัดการ เช่น ไม่เป็นคนตาบอด ใบ้ และหูหนวก เป็นต้น
8) เคาะลีฟะฮฺต้องเป็นผู้รู้บทบัญญัติที่ว่าด้วยหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ พร้อมสามารถทาวิจัยค้นหา
คาตอบในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทาอิจญติฮาดหรือวินิจฉัยด้วยตนเอง
(อัลอัชอะรีย์, 2000:442)
อิ ส ลามได้ กาหนดข้อ บั ง คับ ห้ า มการด ารงต าแหน่ ง เป็ น เคาะลี ฟ ะฮฺ เนื่อ งจากอิ ส ลามมุ่ ง หวั ง ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สุขสมหวัง และอย่างยั่งยืนโดยปราศจากความล้มเหลวดังนี้
1) ห้ามร้องขอหรือแสวงหาตาแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรือผู้นา อิสลามห้ามและไม่สนับสนุนการร้อง
ขอตาแหน่ง ดังที่ทา่ นนบีมุหมั มัด  ได้กล่าวในอัลหะดีษทีบ่ ันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หมายเลข 7147 และมุสลิม
หมายเลข 1652 ว่า
:

:



{
}

ความว่า “ จากอับดุรเราะฮฺมาน บิน สะมุเราะฮฺ  ได้กล่าวว่าท่านนบี  กล่าวกับฉันว่า
“โอ้อับดุรเราะหฺมาน บินสะมุเราะฮฺ ท่านอย่าร้องขอตาแหน่งผู้นาเถิด หากท่านได้รับตาแหน่ง
โดยการร้องขอ ท่านจะถูกปล่อยเมื่อมีปัญหา แต่หากท่านได้รับตาแหน่งโดยไม่ได้ร้องขอท่าน
ก็จะได้ รับการช่วยเหลือ”
2) ความอ่อนแอในการปฏิบัติหน้าที่ อิสลามห้ามผู้ที่ไม่มีศักยภาพ ในการปฏิดารงตาแหน่งเป็เคาะ
ลีฟะฮฺ ดังที่ท่านนบีมุหัมมัด  ได้กล่าวในอัลหะดีษที่รายงานโดยอบีษัรฺ  และบันทึกโดยมุสลิมหมายเลข
1825 ว่า
:
:
: : 
{
}
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ความว่า“จากอบีษัร  กล่าวว่า ฉันกล่าวว่า “โอ้ท่านท่านเราะสูลุลลอฮฺท่านไม่ให้ฉันเป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่หรือ? เขาได้บอกว่า ดังนั้นท่าน (เราะสูล)เอามือ ท่านมาเคาะบนไหล่ของฉันแล้ว
กล่าวว่า“โอ้อบูษัรแท้จริงท่านเป็นคนอ่อนแอ ตาแหน่งผู้นาเป็นภาระหน้าที่ที่หนักที่จะต้อง
รับผิดชอบและแท้จริงในวันกิยามะฮฺจะขาดทุนและเสียใจ นอกจากผู้ที่รับมันมาด้วยกับสิทธิ
หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่อันนั้น”
การปฏิรูปการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน แห่งราชวงศ์อุมัยยะฮฺ
คาปฏิรูป หมายถึงการพัฒนาทางด้านปัจเจกบุคคลและสังคมให้อยู่ในระดับที่เลิศ ซึ่งอัลลอฮฺ  ทรง
สร้างมนุษย์ชาติมีความแตกต่างกันในทุกด้าน ดังนั้นทุกคนต้องปฏิรูปศักยภาพของตนเองให้ดีและก้าวหน้า
อย่างยั่งยืน (อิบนุ มันซูร, มปป /4 : 2479) การปฏิรูปตามทัศนะอิสลาม หมายถึงการปฏิรูปชีวิตมนุษย์ ทุก
ส่วนให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ วัตถุ
วัฒนธรรมและการเมืองการปกครอง เป็นต้น หากมุ่งเน้นปฏิรูปทางด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยละ
ทิง้ ทางด้านจิตวิญญาณและคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนไม่สามารถบรรลุผลสาเร็จได้อย่ างยั่งยืน ยิ่งกว่านั้นยัง
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ เช่ น ความทุ ก ข์ แ ละความล าบากเป็ น ต้ น (มุ ซ ซั ม มิ ล ศิ ด ดี กี , 2551.สื บ ค้ น จาก
http://muslimtsu.com/2008 . สืบค้นเมื่อ 11 ธค. 2551) ส่วนอิบนุตัยมียะฮฺได้นิยามการปฏิรูปหมายถึง การใช้
บทบัญญัติอิสลามเป็นบรรทัดฐานในการบริห ารทุกกิจการงานบนโลกดุนยาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
ก) การดารงแจกจ่ายหรือแบ่งทรัพย์สินให้กับกลุ่มชนที่มีสิทธิ์อย่างเสมอภาค ข) ดารงการลงโทษอย่าง
ยุติธรรมต่อผู้ที่ฝา่ ฝืนบทบัญญัติอิสลาม สาหรับผู้ท่ไี ม่ฝา่ ฝืนบทบัญญัติ ส่งเสริมให้ปฏิรูปตนเองและกิจการงาน
ให้อยู่บนบรรทัดฐานอิสลามอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ( อิบนุ ตัยมียะฮฺ, 2004 : 41) ด้วยเหตุนี้ท่านอุมัรฺ บิน
อัลค็อฏฏ็อบ  ได้กล่าวว่าท่านนบีมุหัมมัด  เคยกล่าวในบทอัลหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิมหมายเลข 567 ว่า
}

:

{

ความว่า “ แท้จริงข้าได้ส่งบรรดาเจ้าหน้าที่ของข้าให้แก่พวกเจ้านั้นเพื่อ สั่งสอนคัมภีรข์ องพระ
เจ้าแก่พวกเจ้าและอัสสุนนะฮฺของนบีและแบ่งทรัพย์สินฟัยอ์แก่ พวกเจ้า”
เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน มุ่งเน้นปฎิรูป คณะผู้บริหาร
เคาะลี ฟ ะฮฺ อั บ ดุ ล มาลิ ก บิ น มั รฺ ว านมุ่ ง เน้ น ปฏิ รู ป คณะผู้ บ ริ ห ารโดยใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับการขยายตัวของรัฐ ดังนี้ (อัลอัยชฺ, 1988 : 235)
(1) การเข้าถึงและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารอย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เคาะ
ลีฟะฮฺอั บดุ ลมาลิก กาชับ คณะผู้บริหารปฏิบั ติห น้า ที่อ ย่างบริสุท ธิ์ใ จ(อิคลาศ) มี ระเบียบวินั ย มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามโดยห่างไกลจากสิ่งที่ เลวร้ายและความสับสนต่าง ๆ นอกจากนั้นท่านมุ่งเน้นสังเกตกาณ์และ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของบรรดาผู้พิพากษาเป็นระยะๆ เมื่อท่านทราบข่าวว่า ผู้บริหารท่านใดปฏิบัติหน้าที่
ทุจริตหรือรับสินน้าใจ(ฮะดียะฮฺ)จากประชาชนที่ใช้บริการ ท่านจะเรียกไต่สวนทันที ซึ่งมีตัวอย่างดังนี้คือ ก)
ครั้นหนึ่งมีผู้พิพากษารับสินน้าใจจากผู้ใช้บริการ ท่านก็เรียกและซักถามทันทีเลยว่า “ เจ้ารับสินน้าใจตั้งแต่
ข้ามอบหน้าที่ให้เจ้า รับผิด ชอบหรือ ? ผู้บริห ารตอบว่า “ โอ้อ ามีรฺ อัลมุมินีน รัฐ รุ่งโรจน์ รายรับจากภาษี
มากมาย จึงทาให้คลังของรัฐล้น มั่นคงและครบสมบูรณ์ และระบบต่างๆดีเยียมแล้ว” ท่านก็กล่าวอีกว่า “ เจ้า
อัล-นูร
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จงตอบคาถามของข้าเถิด ?และท่านซักถามครั้งที่สองด้วยคาถามดังกล่าว ผู้บริหารตอบว่า “ใช่” ท่านก็กล่าว
อีกว่า “ หากท่านรับสินน้าใจแล้ว และมิได้ชดเชยหรือคืนให้เจ้าของ ท่านคือผู้ถูกตาหนิ แท้จริงสิ่งนั้นมิใช่เป็น
ทรัพย์สินของเจ้า เจ้าคือผู้ทรยศและหลอกลวง ถ้าเช่นนั้น ทุกกิจการงานที่ข้าได้สั่งใช้เจ้า ๆ ได้ดาเนินในสภาพ
ที่เลวทรามและทรยศ หลังจากนั้นไม่นานผู้บริหารผูน้ ั้นถูกปลดจากตาแหน่งทันที” (อัลมัสอูดีย์, 1982/3 :125 )
และ ข) ครั้งหนึ่งภรรยาของผู้พิพากษาที่ชื่ออัลหาริษ อัล อัชอะรีย์ ได้พูดกับสามีนางว่า มีชายคนหนึ่งทาเรื่อง
ฟ้องร้องที่ศาลกับคุณ(สามี) และเขาได้มอบสินน้าใจเพื่อเป็นที่ระลึกสาหรับนาง เมื่อเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิกท
ราบข่าวเช่นนั้น ท่านก็เรียกเตือนทันที ว่าการสินน้าใจนั้น เป็นการรับสินบนหรือริชวะฮฺนั่นเอง ซึ่งเป็นบันไดที่จะ
นาไปสู่ความหายนะ ดังนั้น เจ้าจงห่างไกลจากพฤติกรรมเช่นนั้นอย่างเด็ดขาด การปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการสืบ
มรดกทอดจากผูท้ ี่โง่เขลา เจ้าจงดารงหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เถิด แน่นอนเจ้าจะประสบผลสาเร็จในโลกนี้และ
โลกหน้า เนื่องจากอัลลอฮฺ  เป็นผู้เฝ้าสังเกตบ่าวของพระองค์ทุกวินาที และจะทรงตอบแทนอย่างยุติธธรร
ที่สุด หลังจากนั้นท่านยังมอบหน้าที่เช่นเดิม (อะห์มัด, 1988 : 190)
2) การพิสูจน์และตรวจสอบคณะผู้บริหารที่ สงสัย เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก ได้บริหารราชการ
แผ่นดินตามแนวทางอุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ ในบางประเด็นที่ทา่ นสามารถปฎิบัติได้ เช่น ท่านได้แต่งตั้งอัฎฎุ
หาก บิน อับดุรรอห์มาน อัลอัชอะรีย์ดารงตาแหน่งเป็นผู้สังเกตการณ์ เฝ้าดูแลและติดตามฝ่ายการเงินของ
อาณาเขตต่า ง ๆ เขาถูกส่งไปยั งแคว้นอียิปต์ เพื่อ สังเกตการณ์การปฏิ บัติหน้าที่ของท่านอะษีนาสที่ดารง
ตาแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เลขานุการของกรมสรรพากร และเขาได้สอบส่วนก่อนที่จะถอดถอนและย้าย
จากตาแหน่ง เขาได้พูดคุย เจรจาจนถึงมีความรูส้ ึกผิดที่ตนได้กระทา (ญุร็อยร์,1991: 198)
3) ไม่ปล่อยละเลยคณะผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขต เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก มุ่งเน้นในการ
ดูแล สอดส่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อปฏิบัติตามหลักการอิสลาม โดยห่างไกล
จากพฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ต่าง ๆ เช่น ไม่สร้างความเดือดร้อน กดขี่ และขมเหงต่อผู้อื่น ท่านมุ่งเน้นในการ
บาบัดทุกข์และบารุงสุขประชาชนทุกศาสนิกที่อยู่ในรัฐอิสลาม เมื่อท่านใดปฏิบัติหน้าที่บนแนวทางที่ไม่พึง
ประสงค์ ท่ า นจะเรีย กมาให้ ตั กเตื อ นทั น ที ถึง แม้ ผู้ นั้น จะมี ต าแหน่ ง สู ง และมี ผ ลงานมากมายก็ ต าม เช่ น
เหตุการณ์ระหว่าท่านอะนัส บิน มาลิก  กับ หัจญญาจญ กล่าวคือวันหนึ่งท่านอะนัส เข้าไปหาหัจญญาจญ
และกล่าวสะลาม เขาไม่ตอบสะลามนั้น และได้กล่าวต่ออะนัสด้วยถ้อยคาที่ไม่สุภาพว่า “โอ้อุนัยส์ วันนีค้ ุณอยู่
กับข้า วันก่อนคุณอยู่กับอับดุลลอฮฺ บิน ซุบัยรฺ ข้าขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  ข้าจะตัดขาดความสัมพันธ์กับคุณ
เช่นบาดแผลที่เกิดใต้เท้าของข้า โดยที่ตัดมันออกให้หมด ข้าจะติดป้ายตัดความสัมพันธ์กับคุณ เช่นติดแสตมป์
ด้วยกาวที่หน้าซองจดหมาย” ท่านอะนัสได้กล่าวตอบด้วยถ้อยคาที่สุภาพและนุ่มนวลว่า “ ท่านอย่าทาผม
เช่นนั้นเลย โอ้อามีรฺ หวังว่าอัลลอฮฺ  ทรงปรับตัวท่านให้เป็นคนดีด้วยเถิด ให้เหมาะกับตาแหน่งของท่าน ”
หัจญญาจญก็ตอบอีกว่า “ ที่จริงอัลลอฮฺ  ทรงทาให้คุณเป็นคนหูหนวก คุณไม่ได้ยินหรือ ? สิ่งที่ข้าบอก”
ท่านอะนัสได้กล่าวตอบอีกว่า “ (
) ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ  หากว่าเขายังเป็นเด็ก ผมจะ
ปล่อย แต่เขาเป็นผู้ใหญ่มีตาแหน่งสูง ไม่ควรแสดงพฤติกรรมเช่นนี้เลย ” ครั้นต่อมาท่านอะนัสเขียนหนังสือ
ส่งไปยังเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก ทันที เล่าเหตุการณ์ดังกล่าว (อิบนุกะษีรฺ, 1988 /12 : 540) เมื่อเคาะลีฟะฮฺ
อับดุลมาลิกอ่านหนังสือเสร็จ ท่านก็ร้องไห้ทันที และโกรธต่อหัจญญาจญที่แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น ต่อมา
เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก เขียนหนังสือไปยังหัจญญาจญติเตียนและตักเตือน”(อ้างแล้ว /11 : 386) โดยสั่งใช้ให้
อิสมาอีล บิน อุบัยดิลละฮฺนาหนังสือจานวน 2 ฉบับไปให้หัจญญาจญ 1 ฉบับและท่านอะนัส 1 ฉบับ และสั่ง
ใช้ให้บอกท่านอะนัสว่า ข้าฝากสะลามถึงด้วย ซึ่งจ่าหน้าซองว่า “จากอับดุลมาลิก ถึงท่านอะนัส มีเนือ้ หาว่า
อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

121

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2016

“ด้วยนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีเสมอ จากเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก ถึงท่านอะนัส  ผู้รับใช้ของ
ท่านนบีมุหัมมัด  ข้าได้อ่านหนังสือของท่านและเข้าใจเนื้อหาอย่างดี แท้จริงข้าได้สั่งห้ามหัจญญาจญใช้
ความรุนแรง หยาบคาย ข่มเหง และเลวร้ายในการดาเนินกิจการงาน หากหัจญญาจญยังมีพฤติกรรมเช่นเดิม
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอความกรุณาจากท่าน จงเขียนหนังสือให้ข้าทราบทันที ข้าจะดาเนินการลงโทษ และจะ
ให้ความช่วยเหลือต่อท่านเป็นอย่างดียิ่งวัสสะลาม” หลังจากอะนัสได้อ่านหนังสือดังกล่าว เขามีความรู้สึกโล่
งอก และบรรเทาทุกข์โดยกล่าวขอบคุณต่อท่านว่า }
{”ความว่า “ขอให้อัลลอฮฺ
ทรงตอบแทนอะมีรฺ อัลมุอฺมินีน จากฉันด้วยความดีด้วยเถิด ” (อิบนุกะษีรฺ, 1988 /12 :540) ส่วนหนังสือ
ถึงหัจ ญญาจญมี ใ จความว่า “ จากเคาะลีฟะฮฺ อับดุ ลมาลิก อะมีรฺ อัล มุมินีน ถึง หัจญญาจญ ด้ว ยนาม
ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีเสมอ แท้จริงเจ้าเป็นบ่าว ที่หยิ่งยโส และก่อศัตรูกับผู้ท่ใี กล้ชิดกับข้าบรรพบุรุษ
ของเจ้าที่อาศัยอยู่ในเมืองฏออีฟ ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างขุดบ่อ แบกก้อนหินเท่า นั้น ข้าขอสาบานต่ออัลลอฮ
 ขอให้เจ้าได้ปรับตัวเป็นคนดีด้วยเถิด เจ้าไม่รู้หรือ ? ผลงานและและคุณงามความดีของท่านอะนัส ที่เป็น
เศาะหาบะฮฺแนวหน้าของท่านนบีมุหัมมัด  ท่านอะนัสไม่เคยฝ่าฝืน แม้แต่วินาทีเดียว ท่านอะนัส มุ่งหวังและ
แสวงหาความเห็ น ชอบและความเมตตาจากพระองค์ต ลอดเวลา เจ้ า เป็ น ผู้ ที่ล ะเมิ ด สั ญ ญา ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮ  ท่านอะนัส  เป็นผู้รับใช้และอาศัยอยู่กับท่านนบีมุหัมมัด  ตั้งแต่วัย 8 ขวบ รับใช้ตลอด
ชีพ ในทุกสภาวการณ์ และท่านเป็นเศาะหาบะฮฺแกนนาที่ยังมีชีวิตจนถึงบัดนี้ โอ้หัจญญาจญ เจ้าจงอ่าน
หนังสือของข้าอย่างไตร่ตรองด้วยเถิด แล้วเจ้าจงก้มหน้ามองข้างล่างและมองเท้าของเจ้าบ้าง ถ้ามิเช่นนั้น เจ้า
เป็นผู้สร้างความล้มเหลวให้ขา้ ทุกข่าวสารที่ได้มาฟ้องกับข้า นั้นเป็นความจริงทุกประการ( อ้างแล้ว,11 : 542)
เมื่อหัจญญาจญทราบว่าเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก โกรธ เขาก็มุ่งมั่ นปรับตัวทันทีให้เหมาะกับตาแหน่ง เขากลัว
ต่อท่านอับดุลมาลิกมาก ครั้นต่อมาเขาเขียนหนังสือส่งไปยังท่านอะนัส  เพื่อขออภัย (อับดุรอบบีห์, มปป.:
3,13,14) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หัจญญาจญเคารพและให้เกียรติต่อท่านอะนัส  อย่างดียิ่งจนวาระสุดท้าย
(ซัยดาน, 1984: 168 )
4) การปราบปรามการทุจริต และนิฟาก ของคณะผู้บริหาร เคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก มุ่งมั่น
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ดาเนินงานตามหลักการอิสลามอย่าง
ถูกต้อง ท่านจะคัดค้านการทุจริตหรือการหลอกลวงทุกรูปแบบบอย่างเข้มงวด เมื่อท่านทราบบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ทุจริต ท่านจะเร่งรีบกาจัดทันที ด้วยเหตุนี้ บุคคลเหล่านั้นดารงมั่นปฏิบัติตามหลักการอิสลามอย่าง
ถูกต้อง นอกจากนั้น ท่านยังกาชับบุคคลเหล่านั้นไม่ปล่อยเวลาโดยไร้ประโยชน์โดยตระหนักให้ปฏิบัติคุณงาม
ความดี สร้างคุณประโยชน์ทงั้ ส่วนตัวและส่วนร่วม ครั้นต่อมามีผู้บริหารท่านหนึ่งได้ขอตัวพักผ่อน ท่านก็สั่งใช้
ให้เขากลับไป ในขณะเดียวกันมีชายท่านอื่นอีกจะพูดคุยกับท่าน ๆ ก็ได้กล่าวความว่า “ เจ้าจงระวังคาพูดของ
เจ้าจาก 3 ประการ คือ 1) การโกงหรือหลอกลวง แท้จริงข้ารู้จักตัวข้าและตัวเจ้าอย่างดียิ่ง 2) ผู้ที่โกหกต่อข้า
นั้น แท้จริงเขาไม่รู้สึกตัวว่าเขาโกหกและ 3) เจ้าจงเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อข้า แท้จริงข้ารู้ดีว่าพวกเจ้าต้องการ
ความยุติธรรม ความเสมอภาค และความช่วยเหลือจากข้า ( อิบนุ กะษีรฺ, 1988 /12 : 387)
สรุปและอภิปรายผล
เคาะลีฟะฮฺหมายถึงผู้สืบทอดหน้าที่แทนท่านนบีมุหัมมัด  ในการดารงพิทักษ์ศาสนาอิสลาม โดย
ปราศจากจากการบิดเบื่อนและเบียงเบนต่างๆ การปฏิรูปมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพอย่างดีเยี่ยม
โดยมีแบบแผนที่ชัดเจน อิสลามมุ่งหวังให้ประชาชนชาวมุสลิมปฏิรูปตามระบอบอิสลามให้ครบทุกด้าน ซึ่งเป็น
อัล-นูร
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ที่เหมาะกับทุกยุค ทุกสถานที่และทุกสภาวการณ์ ส่วนหลักการศรัทธามั่นและบทบัญญัติอิสลามที่ถูกกาหนด
ในอัลกุรอาน และอัลหะดีษนั้น ห้ามปฏิรูปอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีความครบสมบูรณ์อย่างถี่ถว้ นอยู่แล้ว และ
ความทรงรอบรู้ทงั้ มวลเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ  เท่านั้น จากการศึกษาการปฏิรูปคณะผู้บริหารของเคาลีฟะฮฺ
อับดุลมาลิก พบว่า ท่านมุ่งเน้นติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารให้ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
หากพบเห็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทุจริต ท่านจะเรียกให้การตักเตือนทันที เพื่อการปรับตัว และครั้งต่อไปจะ
ลงโทษโดยการปลดตาแหน่งหรือโยกย้าย เป็นต้น โดยไม่คานึงถึงความใกล้ชิดหรือเป็นบุคคลสาคัญที่มีผลงาน
มากมายก็ต าม ด้ว ยเหตุ นี้คณะผู้บ ริห ารและบุ คลากรได้ป ฏิ บั ติหน้า ที่อ ย่า งโปร่ง ใส เป็ น ที่ป ระทั บใจของ
ประชาชน จากแบบอย่างของท่าน สมควรอย่างยิ่งสาหรับผู้นาทุกยุคทุกสมัย นาแบบอย่างนั้นมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการในตาแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้การงานมีประสิทธิภาพ

อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 (ฉ.ที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

123

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
July-December 2016

บรรณานุกรม
ซัยดาน, อับดุลกีม. 1984. นิซอม อัลกอฏออฺ ฟี อัชชะรีอะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ. บัฆดาด : อัลอาฟีย์. ญุร็อยร์,
ดีวาน.(1991) . อัลอิศลาหะฮฺ อัลมาลิยะฮฺ. เบรุต : ดาร์ ศอบิร์.
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย.ฮ.ศ. 1419 พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย
.ซาอุดีอาราเบีย : ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน อัลมะดีนะฮ์ อัล มุเนาวะเราะฮฺ
หาวา,สะอีด. 1988. อัลอิสลาม.พิมพ์ครัง้ ที่ 2. ไคโร: ดาร์ อัสสะลาม.
อบูคอลีล, เชากีย์. 1987. อัลหะฎอเราะฮฺ อัลอะรอบียะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ. ตรีโปลี :กุลียะฮฺ อัดดะอฺวะฮฺ อัล
อิสลามียะฮฺ.
อะห์มัด , ละบีด บิน อิบรอฮีม . 1988. อัลอิศลาหิยาต อัลมาลียะฮฺ วะ อัตตันซิมาต อัลอิดารียะฮฺ ฟี
อัลอะฮฺด์ อัลเคาะลีฟะฮฺ อับดุลมาลิก บิน มัรฺวาน. ริสาละฮฺ มัสเตอร์
อิบนุ กะษีร์, อิมาม อัดดีน อิสมาอีล บิน อุมัร์. 1988 .อัลบิดายะฮฺ วะ อันนิฮายะฮฺ. เล่ม 11,12.อัลกอฮีเราะฮฺ
: ดาร์ อัรรอยยาน ลิ อัตตุรอษ.
อิบนุ คอลดูน, อับดุรรอห์มาน บิน คอลดูน. 1992.กิตาบ อัลอิบร์ วะ ดีวาน อัล มุบตะดาอ์ วะ อัลอัคบาร์. เล่ม
ที.่ 2. เบรุต : ดาร์ อัลกุตุบ อัลอิลมียะฮฺ.
อัลบุคอรีย์, อบี อับดุลลอฮฺ มุหัมมัด บิน อิสมาอีล. 1997.เศาะหีหฺ อัลบุคอรีย์. เล่มที่ 14. อัรริยาฏ: ดาร์ อัสสะลาม.
มุสลิม, อิบนุ อัลหุจญญาจญ อันนัยสาบูรยี ์.(มปป). เศาะหีหฺ มุสลิม. เล่มที่ 2, 9. อัลกอฮีเราะฮฺ: ดาร์ อัชชะอฺบ์.
อัตติรมีษีย,์ อบี อีซา มุหัมมัด บิน อีซา บิน ษัรฺวะฮฺ. 1994. สุนัน อัตติรมีษีย์. เล่มที.่ 4. เบรุต : ดาร์อัลฟิกร์.
อัลมาวัรฺดีย์, มุหัมัด บิน หะบีบ อัลบะสาวตรีย์ อัลบัฆดาดีย์ . 2006 . อัลอะห์กาม อัสสุลฏนียะฮฺ. เบรุต:
ดาร์ อัลกุ ตุบ อัลอิลมียะฮฺ.
อัลมัสอูดีย์, อบี อัลหะสัน อะลี บิน หุสัยน์ บิน อะลีย์ . 1987. มุรูจญ์ อัษษะฮับ วะ มะอาดิน อัลเญาฮัร์ .เล่ม2.
เบรุต : อัลมักตะบะฮฺ อัลอัศรียะฮฺ.
อัลอัชอะรีย์, อะห์มัด บิน ดาวูด อัลมัซญาญีย์. มปป. มุก็อดดิมะฮฺ ฟี อัลอิดาเราะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ. อัลสะ
อุดียะฮฺ อัลอะรอบียะฮฺ : ญัดดะฮฺ.
อัลอัยช์, ยูสุฟ. (1998) .อัดเดาละฮฺ อัลอะมาวียะฮฺ วะ อัลอะหฺดาษ อัลละตี สะบะกอตฮา วะ มะฮัดฮา
อิบติดาอฺ มินฟิตนะฮฺ อุษมาน. ดิมัชค์: ดาร์ อัลฟิกร์
อิบนุ ตัยมิยะฮฺ, อัลฮารอนีย์ อะห์มัด อับดุลหาลีม.2004. อัสสิยาสะฮฺ อัชชัรฺอียะฮฺ.ริยาฎ :มักตะบะฮฺอัรรุชดฺ
อิบนุ มันซูร์,ญะมาล อัดดีน มุหัมมัด บิน มุกริม. มปป. ลิสาน อัลอาหรับ.เล่ม 4. อัลกอฮีเราะฮฺ : ดาร์ อัลมะอารีฟ
อับดุรรอบีห์,อะห์มัด บิน มุหัมมัด. มปป. อัลอักดฺ อัลฟะรีด.ตะห์กกี อามีน.มปพ.
อัศศอลาบีย์, อะลี มุหัมมัด. 2006. อัดเดาละฮฺ อัลอะมะวียะฮฺ อะวามิล วะ อัตตะดาอียาต อัลอินฮิยารฺ.เล่ม 2
อัลกอฮีเราะฮฺ : ดาร์ อัตเตาวซิอฺ วะ อันนัชรฺ อัลอิสลามียะฮฺ.
ข้อมูลออนไลน์
มุซซัมมิล ศิดดีกีย์, 2551. สืบค้นจาก http://muslimtsu.com/2008. สืบค้นเมื่อ 11 ธค. 2551.
มุศหัฟ อัลมะดีนะฮฺ อันนะบะวียะฮฺ ลิ อั นนัชรฺ อัลหาสูบีย์. มัจญมะอ์ มาลิก ฟะฮัด ลิ อัฏฏิบาอะฮฺ อัลมัศหัฟ
อัชชะรีฟ. www.Quran Complex.org.
อัล-นูร

