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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ดุลยภาพและความพอดีในการดะอฺวะฮฺ 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พวกเราขอ

สรรเสริญพระองค ขอความชวยเหลือจากพระองค และขออภัย

โทษตอพระองค ขออัลลอฮฺทรงคุมครองพวกเราใหรอดพนจาก

ความชั่วรายที่เกิดจากตัวเราและการงานของเรา ผูใดที่อัลลอฮฺ

ทรงชี้นําทางจะไมมีผูใดทําใหเขาหลงทางได และผูใดท่ีพระองค

ทรงทําใหเขาหลงทางก็ไมมีผูใดชี้นําทางเขาได ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆสําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค อัลลอฮฺไดทรงสง

ทานมาดวยทางนําและศาสนาแหงสัจธรรม โดยทานไดประกาศ

เผยแผสารนั้น และไดปฏิบัติหนาที่ ในการตักเตือนชี้แนะ

ประชาชาติของทาน ท้ังยังไดตอสูในหนทางของอัลลอฮฺอยาง

มุงมั่นกระทั่งสิ้นลมหายใจ ขอศานติและคําอํานวยพรจาก

พระองคจงประสบแดทาน วงศวานมิตรสหายของทาน 

ตลอดจนผูที่ยึดถือตามพวกทานเหลานั้นตราบจนวันกิยามะฮฺ 
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นับเปนโอกาสอันดีที่ขาพเจาไดมาพบปะพูดคุยกับทาน

ท้ังหลาย ในหัวขอที่มีความสําคัญตอพี่นองมุสลิมทุกคน นั่นคือ

เรื่องของการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผูอ่ืนสูหนทางของอัลลอฮฺ 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ۡحَسنُ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ن قَۡوٗ�  أ َّ م م  إمَ�  َدَ�ٓ  ِّ َّ َمَل  � ّ�م  َوقَاَل  َ�ٰلمٗحا وََع َم�َ  ممنَ  إَم ۡسلم َُ ۡ  �ل

 ] ٣٣: فصغت[ ﴾ ٣

ความวา "และผูใดเลาจะมีคําพูดดีเลิศย่ิงไปกวาผูเชิญชวนไปสู

อัลลอฮฺ และปฏิบัติการงานที่ดี และกลาววาแทจริงฉันเปนคน

หน่ึงในบรรดาผูนอบนอม" (ฟุศศิลัต: 33) 

 คําถามในอายะฮฺนี้เปนเชิงปฏิเสธ โดยมีความหมายวา 

“ไมมีผูใดท่ีมีคําพูดดีเลิศย่ิงกวา” ซึ่งการใชรูปประโยคคําถามกับ

สิ่งที่ตองการปฏิเสธนั้น เปนการสื่อถึงขอเท็จจริงสองประการคือ 

 หน่ึง: สิ่งนั้นไมมีอยู 

 สอง: เปนการทาทายผูรับสารใหนําสิ่งดังกลาวมาแสดง 

กลาวคือคําถามในท่ีน้ีแฝงการทาทายไว เปนการสื่อในทํานอง

วา “ถาเจามีสิ่งอ่ืนใดท่ีดีกวานี้ก็จงนํามา” ซึ่งเราก็จะตอบวา “ไม

มีผูใดจะมีคําพูดท่ีดีย่ิงไปกวาผูที่ดะอฺวะฮฺเชิญชวนสูหนทาง
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ของอัลลอฮฺ และปฏิบัติการงานที่ดี รวมท้ังไดกลาววาฉันเปนคน

หน่ึงจากบรรดามุสลิม” 

 การดะอฺวะฮฺสูหนทางของอัลลอฮฺน้ัน หมายถึงการ

เรียกรองเชิญชวนผูอ่ืนใหยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺ อันเปน

หนทางสูความเมตตาของพระองค ทั้งนี้ การดะอฺวะฮฺของบรรดา

เราะสูลน้ันครอบคลุมสามสิ่งดังตอไปนี้ 

 ประการแรก: การรูจักอัลลอฮฺ ผานพระนามอันไพจิตร

และคุณลักษณะอันสูงสงของพระองค 

 ประการท่ีสอง: การรูจักบทบัญญัติของพระองค 

 ประการท่ีสาม: การรูถึงผลบุญซึ่งเปนรางวัลสําหรับผูที่

เชื่อฟง และบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

 ทั้งนี้ การดะอฺวะฮฺเชิญชวนสูหนทางของอัลลอฮฺนั้นถือ

เปนองคประกอบสําคัญขอหน่ึงของการงานท่ีดีงาม อัลลอฮฺ ตะ

อาลา ตรัสวา 

َّ  ١ َو�ۡلَعۡ�م  ﴿ �َ�ٰنَ  إم مينَ  إمّ�  ٢ ُخۡ�ٍ  لَ�م  �ۡ�م َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا َملُوا ٰلمَ�ٰتم  وََع َّ  �ل
 ْ مٱۡ�َِقم  َوتََواَصۡوا ْ  ب ۡ�م  َوتََواَصۡوا َّ مٱل  ]  ٣-١: دلعص[ ﴾  ٣ ب

ความวา "ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยน้ันอยูในการ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลาย 
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และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เปนสัจธรรม และตักเตือนกัน

และกันใหมีความอดทน" (อัล-อัศร:ฺ 1-3) 

การสนับสนุนและสงเสริมกันในสิ่งท่ีเปนสัจธรรมนั้น 

จําเปนจะตองมีการชักชวนผูอ่ืนสูหนทางที่ถูกตอง เชนเดียวกับ

การสงเสริมใหอดทน ท่ีจะตองมีการเชิญชวนใหอดทนตอการ

ดํารงไวซึ่งศาสนาของอัลลอฮฺ ทั้งในสิ่งท่ีเปนเรื่องหลักสําคัญ

และสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอย 

(การดะอฺวะฮฺ: ระหวางสองฝายท่ีสุดขั้วกับฝายท่ียึดความพอดี) 

 เราจะเห็นวาผูที่ทํางานดะอฺวะฮฺในปจจุบันนั้นอาจแบง

ออกไดเปนสามประเภท โดยสองประเภทแรกเปนกลุมสุดขั้ว 

ในขณะที่อีกกลุมเลือกเดินสายกลางอยางเท่ียงธรรม 

 กลุมสุดขั้วที่ วานั้น  ฝายหน่ึงเปนกลุมท่ีมีความ

สุดโตงเกินเลย กลาวคือดาอียผูทําการเชิญชวนบางคนอาจมี

ความเครงครัดในศาสนาสูง จึงหวังที่จะใหผู อ่ืนปฏิบัติตาม

หลักการศาสนาทุกกระเบียดน้ิว โดยไมผอนปรนแมจะเปนสิ่งที่

ศาสนาอนุญาตใหผอนปรนได  ย่ิงไปกวาน้ันเมื่อเขาเห็น

ขอบกพรองของผูอ่ืนซึ่งเปนเรื่องมุสตะหับ (สงเสริมใหกระทําแตไม
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ถึงขั้นวาญิบ – ผูแปล) เขาก็จะโกรธเปนฟนเปนไฟ และเลือก

ตักเตือนผูคนเหลานั้นดวยกิริยาวาจาที่แข็งกราวและหยาบ

กระดาง ราวกับวาพวกเขาละทิ้งสิ่งท่ีเปนขอบังคับทางศาสนา

เลยทีเดียว ตัวอยางในเรื่องน้ีก็เชน 

 ตัวอยางแรก: ชายคนหน่ึงเห็นบางคนละหมาดโดยไม

นั่งพักสั้นๆในจังหวะท่ีจะลุกขึ้นยืนละหมาดตอในร็อกอัตที่สอง

หรือร็อกอัตที่สี่  ซึ่งนักวิชาการเรียกวาการนั่ง “อิสติรอหะฮฺ” 

ในขณะท่ีตัวเขาเห็นวาการนั่งในลักษณะน้ีถือเปนสุนนะฮฺที่ควร

ปฏิบัติ แตเขากลับเกรี้ยวกราดใสผู ท่ีไมปฏิบัติและถามวา 

“ทําไมคุณไมปฏิบัติสิ่งนี้?” ทั้งนี้ดวยถอยคําวาจาที่สอใหรูสึก

ประหนึ่งวาเขามองเรื่องดังกลาวเปนเรื่องวาญิบ ทั้งท่ีนักวิชาการ

มีความเห็นเปนเอกฉันทวาการนั่งในลักษณะดังกลาวไมถือเปน

วาญิบ เพียงแตมีความเห็นแตกตางกันเปนสามทัศนะดังนี้ 

 ทัศนะแรก: เปนสิ่งที่สงเสริมใหกระทําในทุกกรณ ี

 ทัศนะที่สอง: ไมสงเสริมใหกระทําในทุกกรณี 

ทัศนะท่ีสาม: สงเสริมใหกระทําในกรณีของผูที่มีความ

จําเปน เพื่อที่จะไมเปนการลําบากสําหรับเขา เชน ผูสูงอายุ ผู

เจ็บปวย ผูที่มีอาการเจ็บเขา หรือกรณีอ่ืนๆที่ใกลเคียง 
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 ซึ่งบางคนเขมงวดในเรื่องดังกลาวจนเกินเลยไป ราวกับ

วาเปนสิ่งที่วาญิบตองกระทํา 

 ตัวอยางท่ีสอง: บางคนเมื่อเห็นผูอ่ืนละหมาดโดยที่

เมื่อเงยหนาขึ้นจากการรุกูอฺแลววางมือขวาทาบลงบนมือซาย ก็

กลาวประณามเขาวา “สิ่งท่ีคุณทําเปนบิดอะฮฺ! ที่ถูกตองคือคุณ

ตองปลอยมือแนบขางตัว การเอามือวางทาบอกเชนนี้ถือเปน

บิดอะฮฺและขอผิดพลาดที่นารังเกียจ” ทั้งที่ประเด็นน้ีเปนเรื่อง 

“อิจญติฮาดิยะฮฺ” (ประเด็นท่ีอาจมีมุมมองตางกันไดขึ้นอยูกับความ

เขาใจท่ีมีตอตัวบท- ผูแปล) ซึ่งในความเปนจริงแลวตัวบทหลักฐาน

ที่มีอยูอาจสนับสนุนทัศนะท่ีวาเมื่อเงยขึ้นจากรุกูอฺใหวางมือทาบ

อกเหมือนทายืนกอนรุกูอฺมากกวาก็เปนได ดังความเขาใจจาก

หะดีษซึ่งบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ จากทานสะฮฺล  บิน สะอัด 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “พวกเราถูกสั่งใชใหละหมาดโดย

วางมือขวาทาบลงบนแขนซาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ: 707) 

 ตัวอยางท่ีสาม: บางคนตําหนิผูที่เคลื่อนไหวใน

ละหมาด แมจะเปนการเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอยและเปนกรณีที่

อนุญาตในทํานองที่มีปรากฏในตัวบทหะดีษก็ตาม โดยเขา
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ตําหนิผูนั้นอยางรุนแรงกระท่ังกลายเปนประเด็นหลักที่ใชตําหนิ

และโจมตีคนกลุมนั้น ทั้งที่การเคลื่อนไหวเล็กนอยนั้นถือวาเปน

ที่อนุญาต จากแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ก็ปรากฏชัดเจนวามีกรณีที่คลายคลึงกันหรือมากกวา

ดวยซ้ํา สิ่งน้ีถือเปนความเขมงวดจนเกินเลย 

 ครั้งหนึ่งทานอบูุหัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ซึ่งเปน

เศาะหาบะฮฺผูมี เ กียรติทานหน่ึง ยืนละหมาดโดยที่มือจับ

บังเหียนมาไว เมื่อมาเดินไปขางหนา ทานซึ่งละหมาดอยูก็ขยับ

ตัวตามทีละนิดกระทั่งเสร็จสิ้นการละหมาด ระหวางน้ันมีชาย

คนหน่ึงซึ่งเปนผูที่เขมงวดเกินเหตุเห็นเหตุการณ เขาจึงกลาว

วิจารณเชิงตําหนิวา “พวกทานดูสิ่งที่ชายคนนี้ทําสิ!”เมื่อทานให

สลามเสร็จสิ้นจากการละหมาด ทานก็อธิบายใหชายคนน้ัน

เขาใจวาสิ่งที่เขาเห็นนั้นถือเปนสิ่งที่อนุญาตใหกระทําได เพราะ

ถาหากทานปลอยมาของทานไปมันก็อาจจะเตลิดหายไป และ

อาจจะตามหาไมพบจนมืดคํ่า พวกทานไดฟงแลวก็ลอง

ไตรตรองใหดีถึงความเขาใจในหลักการศาสนาของเศาะหาบะฮฺ

ทานนี้ และความไมยุงยากซับซอนของบทบัญญัติอิสลาม 
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็เคยนํา

ละหมาดโดยอุมอุมามะฮฺหลานสาวของทาน (บุตรีของทานหญิง

ซัยนับ) ไปดวย เมื่อทานจะกมลงสุูดทานก็วางเธอลง แนนอน

วาการกระทําเชนนี้ถือเปนการเคลื่อนไหว นอกจากนี้การที่ทาน

เปนผูนําละหมาดน้ัน การกระทําของทานอาจทําใหผูละหมาด

ตามตองเหลือบมองเพื่อดูวาทานทําอยางไรกับเด็กนอยคนนี้ 

แตถึงกระนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูมีความยํา

เกรงอัลลอฮฺและมีความรูความเขาใจมากที่สุด ก็ยังกระทํา

เชนนั้น 

 อีกตัวอยางหน่ึง: ครั้งหนึ่งเศาะหาบะฮฺสามทาน

รวมตัวกันเพื่อไปสอบถามถึงการงานที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ปฏิบัติในยามที่อยูตามลําพัง เมื่อไดรับคําตอบ

แลวประหนึ่งวาพวกทานรูสึกวาสิ่งที่ทานนบีปฏิบัตินั้นนอยไป

หนอย พวกทานกลาวจึงวา “ก็ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดรับการอภัยโทษสําหรับทุกบาปความผิดในอดีตที่

ผานมาและในอนาคตตอไปแลวนี่นา สวนพวกเราคงจําเปนตอง

ปฏิบัติการงานใหมากย่ิงกวา เพื่อท่ีอัลลอฮฺจะทรงอภัยใหแก

เรา” บางคนจากกลุมน้ีกลาววา “ฉันถือศีลอดโดยไมละ” คนที่
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สองกลาววา “ฉันละหมาดกลางคืนโดยไมหลับไมนอน” สวนคน

ที่สามกลาววา “ฉันจะไมแตงงาน” เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ทราบเขาทานก็กลาววา 

»  
َ
  امّ أ

َ
َ أ  ا فَ ن

َ
 وَ  مُ وْ ُص أ

ُ
 وَ ، مُ طِ فْ أ

َ
 وَ  ومُ قُ أ

َ
َ أ  ، وَ امُ ن

َ
 َب غِ رَ  نْ مَ ، �َ اءَ سَ دلنِ  جُ وّ زَ تَ أ

ْ غَ فَ  ِت نّ سُ  نْ �َ    ] ١٤٠١ومسغم امقم  ٤٧٧٦رود  دلخاري امقم [ » ِّ مِ  َس ي

ความวา "สวนตัวฉันนั้น ฉันถือศีลอดแตฉันก็ละ ฉันต่ืนละหมาด

ในยามดึกแตฉันก็นอน และฉันก็แตงงานมีครอบครัว ดังนั้น 

ผูใดละท้ิงแบบฉบับของฉันเพื่อแสวงหาสิ่งอ่ืนใด ก็ไมถือวาเขาผู

นั้นอยูบนแนวทางของฉัน" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ: 4776 และ

มุสลิม: 1401) 

 ทั้งหมดน้ีแสดงใหเห็นวาความสุดโตงในเรื่องศาสนาน้ัน

เปนสิ่งตองหามและควรหลีกหาง ไมวาจะเปนกรณีของการดะอฺ

วะฮฺเชิญชวนผู อ่ืน หรือการงานท่ีเราปฏิบัติดวยตนเอง แต

จําเปนที่เราจะตองเดินทางสายกลางดวยความถูกตองเที่ยงตรง 

ดังที่อัลลอฮฺตะอาลาไดทรงบัญชาไว โดยพระองคตรัสวา 

﴿  َّ
َ
َ�ٰ�م  َ�َٰذا َوأ ا صم َٗ ۡسَتقمي ُّ  ۖ مُعوهُ ْ  َوَ�  ََٱتّب َّبمُعوا َق  �لّسُبَل  تَ َّ ََ َت  َعن بمُ�مۡ  ََ

مهۦم َوّصٮُٰ�م َ�ٰلمُ�مۡ  َسبميلمهمۦۚ  ََ  لََعّلُ�مۡ  ب  ]  ١٥٣: دألنعام[ ﴾ ١ ََّتُقو
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ความวา "และแทจริงนี้คือทางของขาอันเที่ยงตรง พวกเจาจง

ปฏิบัติตามมันเถิด และอยาปฏิบัติตามหลายๆทาง เพราะมันจะ

ทําใหพวกเจาแยกออกไปจากทางของพระองค นั่นแหละที่

พระองคไดสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจาจะยําเกรง" 

(อัล-อันอาม: 153) 

 และดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคย

กลาวแคเศาะหาบะฮฺวา 

ْطَمِت  «
َ
ََّصارَى دْ�َن َمْمَ�مَ  َت ُ�ْطُموِ�، َكَما أ  ]٣٢٦١رود  دلخاري امقم [ » د

ความวา “พวกทานอยาไดสรรเสริญเยินยอฉัน เหมือนกับที่พวก

นะศอรอไดเคยสรรเสริญบุตรของมัรยัม” (อัล-บุคอรียฺ: 3261) 

ครั้งหนึ่งขณะที่ทานกําลังเดินทางจากมุซดะลิฟะฮฺมุง

หนาสูมินา (ในพิธีหัจญ – ผูแปล) ทานหยิบหินกอนเล็กๆจํานวน

หน่ึงขึ้นมาแลวกลาววา 

ِء فَ  «
َ
ُةغُّو ِ  دّليِن َوِِيّاُ�ْم ، ودمُ ارْ اأمثاي َهُؤت

ْ
 ]٣٠٥٧رود  دلنسائ امقم [ » َودل

ความวา “พวกทานจงเลือกขวางดวยหินขนาดประมาณนี้ และ

จงพึงระวังความสุดโตงเกินเลยในเรื่องศาสนา” (บันทึกโดย

อันนะสาอีย: 3057) 
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ในทางกลับกันเราพบวาบางคนมีความหยอนยาน

และบกพรองในการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผูอ่ืน คนกลุมนี้มักปลอย

ใหโอกาสในการดะอฺวะฮฺหลุดลอยไปท้ังที่มีจังหวะเวลาที่

เหมาะสม โดยไปหลงเชื่อชัยฏอนท่ีคอยกระซิบวา “เวลานี้ยังไม

เหมาะที่จะทําการดะอฺวะฮฺ” หรือ “คนที่ทานจะดะอฺวะฮฺนั้นไมมี

วันรับฟงทานหรอก” หรือเหตุผลอ่ืนๆนานัปการท่ีชัยฏอนคอย

เปาหูหลอกลอใหหมดกําลังใจ และสูญเสียโอกาสไปในที่สุด 

ทั้งนี้บางคนเมื่อเห็นผูท่ีฝาฝนบัญญัติศาสนาดวยการ

ละทิ้งสิ่งที่เปนคําสั่งใชหรือกระทําสิ่งตองหาม ก็จะรูสึกรังเกียจ

คนผูนั้น ไมอยากเขาใกลหรือคบหาสมาคมดวย และคิดวาคง

หมดหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเขา ความคิดเชนนี้ถือเปนปญหา 

เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดทรงเนนยํ้าใหเราอดทนโดยหวังในผล

บุญตอบแทน พระองคตรัสแกศาสนทูตของพระองควา 

﴿  ۡ ا ََٱۡص�م ََ ْ  َصَ�َ  َك ْولُوا
ُ
َُّسلم  ممنَ  �ۡلَعۡزمم  أ ل َوَ�  �ل َُّهمۡ  لُّهمۚۡ  �َۡسَتۡعجم ََ  يَۡومَ  َكََ ۡو ََ  يَ

ََ  َما ْ  لَمۡ  يُوَعُدو ِ  ِممن َساَعةٗ  إمّ�  يَۡلَبُثٓوا َهۡل  بََ�ٰٞغۚ  �ۚ ََّهاۢ ََ  �ۡلَقۡومُ  إمّ�  ُ�ۡهلَُك  ََ ُقو  �ۡلَ�ٰسم
 ]  ٣٥: دألحقاف[ ﴾ ٣

ความวา "ดังนั้นเจาจงอดทน ดังเชนบรรดาผูต้ังจิตมั่นแหงเราะ

สูลท้ังหลายไดอดทนมากอนแลว และอยารีบเรง (ใหมีการ
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ลงโทษ) แกพวกเขา วันท่ีพวกเขาจะเห็นสิ่งที่ถูกสัญญาไวแก

พวกเขานั้น ประหน่ึงวาพวกเขามิไดพํานักอยูในโลกน้ี เวนแต

เพียงชั่วครูหนึ่งของยามกลางวันเทาน้ัน น่ีคือการประกาศ

ตักเตือน ดังนั้น ความหมายนะจะไมประสบแกผูใดนอกจากหมู

ชนผูฝาฝนเทาน้ัน" (อัล-อะหฺกอฟ: 35) 

ดังนั้น จึงจําเปนที่เราจะตองอดทนใหมาก เมื่อใดที่รูสึก

ทอใจไปบางก็ใหนึกถึงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เมื่อยามที่ทานตอสูญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺกระท่ังนิ้วของ

ทานเปนแผลเลือดออกจากการสูรบ ทานกลาวแตเพียงวา 

 إِْصبٌَع َدِميِت  «
ّ
نِْت إِت

َ
ْْ أ ِ َما لَِقيِت وَ ،  َه َّ ِْ د ِِي  » ِِ َس

ความวา “เจาเปนเพียงนิ้วมือที่ถูกบาดจนเลือดไหล และสิ่งที่เจา

พบเจอนั้นก็อยูในหนทางของอัลลอฮฺ” 

 ซึ่งคนกลุมท่ีสองนี้ตรงกันขามกับฝายแรก กลาวคือท้ังท่ี

เขาเห็นความผิดและการละเมิดบัญชาอัลลอฮฺตอหนาตอตา แต

ก็ไมคิดจะตักเตือนเชิญชวนผูอ่ืนใหยึดมั่นในหลักการศาสนา

และหยุดกระทําการฝาฝน ย่ิงไปกวาน้ันเรากลับไดยินบางคน

กลาววา “จําเปนท่ีประชาชาติอิสลามซึ่งละหมาดผินหนาไปยัง
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ทิศกิบลัตจะตองรวมตัวกันเปนกลุมกอนเดียวโดยไมมีความ

แตกตาง ไมตองมาแบงแยกระหวางผูที่อยูในแนวทางบิดอะฮฺ

กับผูที่ยึดมั่นในสุนนะฮฺ!” ไมเปนท่ีสงสัยเลยวาความคิดเชนนี้

เปนความคิดที่ผิดและอันตรายเปนอยางย่ิง เพราะสัจธรรม

ความถูกตองน้ันจําเปนจะตองไดรับการจําแนกออกจากสิ่งที่

เปนความเท็จ และตองแยกแยะระหวางผู ท่ีอยูในแนวทางที่

ถูกตองกับผูที่อยูในแนวทางท่ีหลงผิดเพื่อความชัดเจน ท้ังนี้ 

หากวามนุษยท้ังหมดหลอมรวมเปนหน่ึงเดียว แลวอยูรวมกัน

ภายใตรมเงาแหงอิสลามดังท่ีพวกเขาเหลานั้นกลาวอาง ท้ังที่

บางคนจากผูคนเหลานั้นลุมหลงอยูในแนวทางบิดอะฮฺที่อาจถึง

ขั้นนําพาเขาใหหลุดออกจากกรอบของอิสลามดวยซ้ํา สภาพ

เชนนี้คงไมมีผูใดที่มีความจริงใจในการตักเตือนจะยอมรับได  

 ในขณะที่บางคนมีความสามารถที่จะดะอฺวะฮฺเรียกรอง

สูอัลลอฮฺดวยความรูและความเขาใจที่มี แตเมื่อไดเห็นผู อ่ืน

บกพรองในบางเรื่อง พวกเขากลับไมกลาที่จะทําหนาที่นี้ 

เนื่องจากเกรงวาจะถูกตอบรับดวยการดาทอหรือความไมพอใจ

ตอการกลาวเตือนในสิ่งที่เปนความถูกตอง พวกเขาจึงมีความ

บกพรองและหยอนยานในการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผูคนสูหนทาง
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ของอัลลอฮฺ ซึ่งคนกลุมนี้เมื่อพวกเขามองดูการเคลื่อนไหวของ

กลุมสายกลางที่ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺดวยความเที่ยงตรง 

พวกเขาก็จะกลาวหากลุมคนเหลานั้นวาเปนพวกที่หลงทาง หรือ

เปนพวกเครงครัดสุดโตง ทั้งที่พวกเขาเหลานั้นยืนหยัดอยูบนสัจ

ธรรม ในขณะเดียวกันเมื่อกลุมท่ีมีความสุดโตงเกินเลยมองดู

กลุมที่หยอนยานนี้ พวกเขาก็จะกลาววาพวกนี้เปนผูที่มีความ

บกพรองตอหนาที่ และไมหวงแหนในศาสนาของอัลลอฮฺ! 

(แบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และแนวทางของ

เศาะหาบะฮฺคือเกณฑวัดความเขมงวดหรือความนุมนวลในการดะอฺวะฮ)ฺ 

ดวยเหตุนี้จึงไมควรนําอารมณความรูสึกและความ

ตองการของเรามาเปนเกณฑตัดสินวากรณีใดเปนความเขมงวด

เครงครัด และกรณีใดเปนความนุมนวลออนโยน แตเกณฑวัดท่ี

เปนมาตรฐานคือแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และแนวทางของเศาะหาบะฮฺ ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดวางกรอบของสิ่งนี้ไวอยางชัดเจนผาน

คําพูด การกระทํา และพฤติกรรมของทาน ดังนั้น ถาสมมติวา

เราตกอยูในสถานการณที่จําเปนตองเลือกระหวางความ
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เขมงวดกับความยืดหยุนผอนปรน โดยที่เราไมทราบแนชัดวา

วิธีการใดจะกอใหเกิดประโยชนมากกวา เชนนี้เราควรเลือกวิธี

ใด? คําตอบคือเราควรเลือกวิธีท่ียืดหยุนและงายกวา เพราะ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َْْن �ُْسٌ  «  ]٣٩رود  دلخاري امقم [ » إِّن دِل

ความวา “แทจริงศาสนานั้นเปนเรื่องงาย” (อัล-บุคอรียฺ: 39) 

เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สงทานมุอาซ 

และทานอบูมูซา อัล-อัชอะรีย ไปยังเมืองเยเมนทานไดกลาว

กําชับทั้งสองวา 

مد  « ِّ د َوت ُ�ََ ّّ َ ومسغم امقم  ٢٨٧٣رود  دلخاري امقم [ » �َّسد َوت ُ�َعّسد، َوش
١٧٣٣[ 

ความวา “ทานท้ังสองจงทําใหเกิดความงายดาย(ในเรื่อง

ศาสนา) อยาทําใหเกิดความยากลําบาก และจงประกาศสิ่งที่

เปนขาวดีแกผูคน อยาทําใหพวกเขาหนีออกหาง” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ: 3038 และมุสลิม: 1733) 

 และเมื่อชาวยิวผูหนึ่งเดินผานทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม แลวกลาวแกทานวา “يَ ا ُ�َ مّ د ซึ่ง ”دلسّ امُ  عَ غيَك  
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แปลวา “ขอใหความตายจงประสบแกทาน” (คําวา  ُدلسّ ام นั้น

หมายถึงความตาย) ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ซึ่ง

นั่งอยูดวยในขณะน้ันก็กลาวตอบวา “ ซึ่ง ”عَ غيَك  دلّسام  ودلغَْعََةُ 

แปลวา “ขอใหความตายและความพินาศจงประสบแกทาน” 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวแกนางวา 

ُ  دهللاَ  نّ ِِ وَ ، َق �ْ دلمِ  ّب ُ�ِ  ٌق يْ �ِ رَ  دهللاَ  نّ إِ  «
َ
ُْ مَ  ِق فْ المِ ي اِ طِ عْ ل  » ِف َْ ع دلعُ  يْ طِ عْ ا ت 

 ]٦٥٢٨رود  دلخاري امقم [

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงเปนผูท่ีออนโยนและทรงชอบความ

ออนโยน และพระองคทรงใหหลายสิ่งสําเร็จลุลวงไดดวยความ

ออนโยน ในขณะที่ความรุนแรงมิอาจทําใหสิ่งนั้นสําเร็จได” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ: 6528) 

 เมื่อเราพิจารณาดูทอนสุดทายของหะดีษบทน้ี (แท

จริงอัลลอฮฺทรงเปนผูท่ีออนโยนและทรงชอบความออนโยน และ

พระองคทรงใหหลายสิ่งสําเร็จลุลวงไดดวยความออนโยน 

ในขณะที่ความรุนแรงมิอาจทําใหสิ่งนั้นสําเร็จได) เราจะทราบ

วาในสถานการณท่ีตองเลือกระหวางการใชความเขมงวดกับ

ความนุมนวล เราควรจะเลือกใชอยางหลัง เพราะเราเชื่อมั่นใน
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คําพูดของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งถาใคร

อยากจะเขาใจสิ่งนี้ก็ใหลองดูได จะเห็นวาเมื่อคุณใชวิธีการที่

แข็งกราวเขมงวดกับผูที่คุณกําลังเชิญชวน เขาก็จะตอตานและ

ตีตัวออกหางทันที ทั้งยังตอบโตดวยความแข็งกราวพอๆกัน ถา

หากเขาเปนคนธรรมดาที่ไมมีความรูเขาก็จะกลาววา “ฉันตามอุ

ละมาอที่มีความรูมากกวาคุณเสียอีก” ถาเปนผูที่มีความรูบาง

เขาก็จะเถียงคุณ แมจะดวยสิ่งท่ีเปนเท็จอยางชัดแจงซึ่งทั้งคุณ

และเขาตางก็รูดี แตเขาก็ยังคงยืนกรานที่จะเอาชนะคุณ ทั้งนี้ก็

เพราะเขาไมรูสึกวาคุณมีความนุมนวลออนโยน หรือดะอฺวะฮฺ

เชิญชวนเขาดวยวิธีการวิธีการท่ีเหมาะสม และดวยคําพูดที่ดี 

ซึ่งสัจธรรมความถูกตองนั้นมีคนเพียงสองประเภทเทาน้ันที่จะ

มองไมเห็น คือคนที่ไมยอมรับฟง กับคนที่หย่ิงจองหอง สวนผูที่

มองหาสัจธรรมอยางใครครวญและนอบนอมน้ัน เขาจะไดรับ

การชี้นําทางสูความถูกตองอยางแนนอน 

 และสิ่งหน่ึงท่ีถือเปนความสุดโตงเชนกันก็คือในยุค

ปจจุบันนี้ เมื่อลูกๆท่ีเปนวัยหนุมสาวเริ่มมุงสูการปฏิบัติตามสุน

นะฮฺเทาท่ีสามารถจะทําได (อัลหัมดุลิลลาฮฺ) พอแมบางคนกลับ

สรางความลําบากใจแกพวกเขาขณะอยูในบาน หรือเมื่อ
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ตองการจะทํากิจกรรมตางๆ บางรายถึงขนาดหามไมใหเด็ก

เหลาน้ันทําในสิ่งท่ีเปนความดีงาม ทั้งที่สิ่งนั้นมิไดสรางความ

เดือดรอนแกพอแมหรือตัวของพวกเขาเองเลย บางคนบอกลูก

วาอยาทําสิ่งท่ีเปนสุนัตใหมากนักเลย หรืออยาถือศีลอดวัน

จันทรหรือวันพฤหัสบดีอะไรทํานองน้ี ทั้งที่สิ่งเหลานี้มิไดสราง

ความเดือดรอนแกพอแมเลยแมแตนอย และไมไดเปนอันตราย

ตอสติปญญา รางกาย หรือการเรียนของลูกเลย 

ขาพเจาเกรงวาการที่พวกเขาหามลูกๆของพวกเขา

เชนนี้ อาจจะเขาขายการเกลียดชังสัจธรรมความถูกตองและ

บทบัญญัติศาสนา ซึ่งพฤติกรรมเชนน้ีถือวาอันตรายย่ิงนัก 

เพราะการเกลียดชังสัจธรรมและบทบัญญัติศาสนาน้ัน อาจ

นําไปสู ‘ริดดะฮฺ’ (ส้ินสภาพความเปนมุสลิม – ผูแปล) ได เนื่อง

จากอัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

مَك  ﴿ َُّهمۡ  َ�ٰل َ َم ْ  ب ٓ  َكَمُهوا ََزَل  َما
َ
ُ  أ َّ ۡحَبَط  �

َ
ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ََأ

َ
 ]  ٩:  �مد[ ﴾ ٩ أ

ความวา "ทั้งนี้ เพราะวาพวกเขาเกลียดชังสิ่งที่ อัลลอฮฺทรง

ประทานลงมา พระองคจึงทรงทําใหการงานของพวกเขาไรผล" 

(มุหัมมัด: 9) 
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ซึ่งการงานจะไรผลก็ตอเมื่อเขาผูน้ันสิ้นสภาพความเปน

มุสลิม ดังที่อัลลอฮฺตรัสไววา 

دۡ  َوَمن ﴿ تَدم َۡ ۡت  دمينمهۦم َعن ممنُ�مۡ  يَ َُ َي َٞ  َوُهوَ  ََ ٰ�مَك  َ�َم ََ ْو
ُ
ۡعَ�ٰلُُهمۡ  َحبمَطۡت  ََأ

َ
 أ

ََۡيا �م  ُّ ةم�  � ََ ٰ�مَك  َو��خم ََ ْو
ُ
ۡصَ�ُٰب  َوأ

َ
ََ  َميَها ُهمۡ  �َّاۢم�  أ و ُ : دلقمة[ ﴾ ٢ َ�ٰ�م

٢١٧  [ 

ความวา "และผูใดในหมูเจากลับออกไปจากศาสนาของเขา 

แลวตายลงในขณะที่เขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาแลวไซร ชนเหลาน้ี

แหละบรรดาการงานของพวกเขาไรผล ทั้งในโลกน้ีและปรโลก 

และชนเหลาน้ีแหละคือชาวนรก ซึ่งพวกเขาจะอยูในนรกนั้น

ตลอดกาล" (อัล-บะเกาะเราะฮ:ฺ 217) 

นี่คือตัวอยางความเกินเลยของผูปกครอง สวนลูกๆนั้น

ตราบใดที่พวกเขายังเดินอยูในกรอบของศาสนา ก็ไมถือเปน

ความเกินเลยแตอยางใด แตในทางตรงกันขามก็มีลูกๆบางคน

ไมวาจะเปนชายหรือหญิง ที่เขมงวดและแข็งกระดางกับสมาชิก

ในบานจนเกินไป ถึงขนาดไมอาจทนรับสภาพของพวกเขาได 

ทั้งที่สิ่งที่พวกเขากระทํานั้นยังอยูในขอบเขตท่ีศาสนาอนุญาตก็

ตาม  โด ย เข าห วั ง แต จ ะ ใ หพ อ  แ ม  ห รื อพี่ น อ ง ของ เข า
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เปลี่ยนแปลงตัวเองใหมีความเครงครัดในระดับเดียวกับเขา ซึ่ง

ความคิดเชนนี้ไมถูกตอง ท่ีจําเปนสําหรับคุณคือเมื่อคุณเห็น

พวกเขากระทําในสิ่งท่ีไมถูกตองคุณก็ตองหามปรามพวกเขา 

แตถาคุณเห็นพวกเขาบกพรองในเรื่องที่อาจผอนปรนได เชนไม

ปฏิบัติสิ่งที่เปนสุนัตบางอยาง เชนน้ีก็ไมควรที่จะเขมงวดกับ

พวกเขาจนเกินไป ในเรื่องท่ีเปนเรื่องคิลาฟยะฮฺ (ประเด็นปญหาท่ี

อาจมีความเห็นแตกตางกันได -  ผูแปล) ก็เชนเกัน ถาหากวาพวกเขา

ยึดทัศนะของนักวิชาการทานใดทานหนึ่ง ก็ไมควรที่จะไปตําหนิ

หรือแสดงความเห็นที่รุนแรงตอพวกเขา 

(จุดสมดุลและพอดีระหวางความสุดโตงกับความหยอนยาน) 

 ดังนั้นจึงจําเปนสําหรับทุกคนไมวาในฐานะดาอียผูเชิญ

ชวนไปสูหนทางของอัลลอฮฺ หรือผูทําอิบาดะฮฺตอพระองค ที่

จะตองมีความพอดี ไมสุดโตงเกินเลยและไมหยอนยาน โดย

เลือกยืนหยัดในหลักการศาสนาอยางเที่ยงธรรม ดังท่ีอัลลอฮฺได

ทรงบัญชาไววา 

عَ  ﴿ مينم  ِممنَ  لَُ�م ۞َ�َ ُِ ٰ  َما � َّ مهۦم َو ميٓ  َُوٗحا ب َّ ٓ  َو� ۡوَحۡيَنا
َ
 َوّصۡيَنا َوَما إمَ�َۡك  أ

 ٓ مهۦم وَ�ٰ  إمبَۡ�ٰهميمَ  ب ُّ ۖ  َو ٰ ََ � َۡ  وَعم
َ
ْ  أ وا َُ �مي

َ
مينَ  أ ُِ ْ  َوَ�  � قُوا َّ ََ َت  َ�َ  َكُ�َ  َميهم�  ََ
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ۡ�م�م�َ  َُ ۡ ُ  إمَ�ۡهم�  تَۡدُعوُهمۡ  َما �ل َّ �  ٓ ميُب  َمن إمَ�ۡهم  َوَ�ۡهدميٓ  �ََشآءُ  َمن إمَ�ۡهم  َ�َۡت�م  يُن
 ]  ١٣: دلشورى[ ﴾ ١

คว า ม ว า  "พ ร ะ อ ง ค ไ ด ท ร ง กํ า หน ด ศ าส น าแ ก พ วก เ จ า

เชนเดียวกับที่พระองคไดทรงบัญชาแกนูหฺ และที่เราไดวะฮียแก

เจาก็เชนเดียวกับท่ีเราไดบัญชาแกอิบรอฮีม มูซา และอีซา วา

พวกเจาจงดํารงศาสนาไวใหมั่นคง และอยาแตกแยกกันในเรื่อง

ของศาสนา แตเปนเรื่องใหญแกพวกต้ังภาคีที่เจาเรียกรองเชิญ

ชวนพวกเขาไปสูศาสนาน้ัน อัลลอฮฺทรงเลือกสําหรับพระองคผูที่

พระองคทรงประสงค และทรงชี้แนะทางสูพระองคแกผูที่ผินหนา

สูพระองค" (อัช-ชูรอ: 13) 

 การดํารงศาสนานั้น หมายถึงการปฏิบัติตามหลักการ

ศาสนาอยางเที่ยงธรรมและมั่นคง ตามแนวทางที่อัลลอฮฺทรง

บัญญัติไว และท่ีพระองคทรงหามมิใหแตกแยกในเรื่องศาสนา

นั้น ก็เพราะวาความแตกแยกจะเปนผลเสียอยางรายแรงตอ

ประชาชาติอิสลามทั้งในระดับปจเจกบุคคลหรือกลุมองคกร 

 ความแตกแยกน้ันถือเปนเรื่องที่นาเศราและไมควร

เกิดขึ้น เพราะเมื่อแตกแยกกันก็จะเปนดังที่อัลลอฮฺตรัสไววา 
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﴿  ْ يُعوا طم
َ
َ  َوأ َّ َُۢسوَ�ُۥ � ْ  َوَ�  َو ْ  تََ�ٰزَُعوا َشلُوا َۡ َت ْۚ  ۢم�ُحُ�ۡمۖ  َوتَۡذَهَب  ََ ٓوا ُ َّ  َو�ۡص�م  إم
 َ َّ م�نَ  َمعَ  � ٰ�م َّ  ]  ٤٦: دألنِاي[ ﴾ ٤ �ل

ความวา "และจงเชื่อฟงอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคเถิด 

และจงอยาขัดแยงกัน จะทําใหพวกเจายอทอ และทําใหความ

เขมแข็งของพวกเจาหมดไป และจงอดทนเถิด แทจริงอัลลอฮฺนั้น

ทรงอยูกับผูที่อดทนทั้งหลาย" (อัล-อันฟาล: 46) 

เมื่อผูคนขัดแยงแตกแยกพวกเขาก็จะลมเหลว ขาดพลัง

ขาดความเขมแข็ง และจะกลายเปนกลุมชนที่ไรคาไรราคา ซึ่ง

บรรดาศัตรูอิสลามไมวาจะเปนผูที่เปนมุสลิมแตภายนอกหรือผู

ที่ประกาศตัวเปนศัตรูอิสลามท้ังภายนอกและภายในยอมปติ

ยินดีกับความแตกแยกนี้ เพราะพวกเขานั่นเองที่เปนผูจุดเชื้อไฟ

แหงความวุนวาย และสรางความเกลียดชังบาดหมางระหวางพี่

นองดาอียผูเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺ 

ดวยเหตุนี้จึงจําเปนที่ เราจะตองยืนหยัดตอสูกับคน

เหลาน้ัน ที่ตอตานอัลลอฮฺตะอาลาและเราะสูลของพระองค 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และตอตานศาสนาของพระองค 

จําเปนที่เราจะตองรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูกพันรักใคร
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เปนพี่นองกันบนพื้นฐานของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ดังเชนที่

บรรพชนยุคสลัฟไดเคยปฏิบัติไวเปนตัวอยางในชีวิตการทํางาน

และการดะอฺวะฮฺเชิญชวนของพวกทาน ซึ่งการไมยึดหลัก

พื้นฐานเดิมขอนี้อาจนําไปสูความปราชัยอันใหญหลวง 

ความแตกแยกนั้นถือเปนความสําเร็จของเหลาชัยฏอน

ทั้งที่เปนมนุษยและท่ีเปนญิน เพราะชัยฏอนนั้นไมอยากเห็นผูที่

อยูในสัจธรรมรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมวาในเรื่องใด ที่

พวกมันตองการคือทําใหพวกเขาแตกแยก เพราะพวกมันรูวา

ความแตกแยกคือตัวทําลายความเขมแข็งท่ีเกิดจากการมี

เอกภาพและเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สวนหนึ่งจากหลักฐานที่

ระบุถึงเรื่องนี้อยางชัดเจนก็เชนพระดํารัสของพระองคตอไปนี้ 

ْ  َوَ�  ﴿ ْ  تََ�ٰزَُعوا َشلُوا َۡ َت  ]  ٤٦: دألنِاي[ ﴾ ۢم�ُحُ�ۡمۖ  َوتَۡذَهَب  ََ

ความวา "และจงอยาขัดแยงกัน จะทําใหพวกเจายอทอ และทํา

ใหความเขมแข็งของพวกเจาหมดไป" (อัล-อันฟาล: 46) 

﴿ ْ مينَ  َوَ� تَُ�وَُوا َّ ْ  َكٱ قُوا َّ ََ ََ  ْ وا َُ مَ�ُٰتۚ  َجآَءُهمُ  َما َ�ۡعدم  ممنۢ  َو�ۡخَتلَ ٰ�مَك  �ۡ�َِي ََ ْو
ُ
 َوأ

يمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ   ]  ١٠٥: عممدن آي[ ﴾ ١ َعظم
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ความวา "และพวกเจาจงอยาเปนเชนบรรดาผูที่แตกแยกกัน 

และขัดแยงกัน หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจงไดมายัง

พวกเขาแลว และชนเหลาน้ีแหละ สําหรับพวกเขาคือการลงโทษ

อันใหญหลวง" (อาล อิมรอน: 105) 

﴿  َّ مينَ  إم َّ �  ْ قُوا َّ ْ  دميَنُهمۡ  ََ َيٗعا َوَ�َُوا �  �م  ممۡنُهمۡ  ّلۡسَت  شم ٍء  ]  ١٥٩: دألنعام[ ﴾ َ�ۡ

ความวา "แทจริงบรรดาผูท่ีแบงแยกศาสนาของพวกเขา และ

พวกเขาไดกลายเปนนิกายตางๆน้ัน เจา (มุหัมมัด) หาไดอยูใน

พวกเขาแตอยางใดไม" (อัล-อันอาม: 159) 

عَ  ﴿ مينم  ِممنَ  لَُ�م ۞َ�َ ُِ ٰ  َما � َّ مهۦم َو ميٓ  َُوٗحا ب َّ ٓ  َو� ۡوَحۡيَنا
َ
 َوّصۡيَنا َوَما إمَ�َۡك  أ

 ٓ مهۦم وَ�ٰ  إمبَۡ�ٰهميمَ  ب ُّ ۖ  َو ٰ ََ � َۡ  وَعم
َ
ْ  أ وا َُ �مي

َ
مينَ  أ ُِ ْ  َوَ�  � قُوا َّ ََ َت : دلشورى[ ﴾ َميهم�  ََ

١٣  [ 

คว า ม ว า  "พ ร ะ อ ง ค ไ ด ท ร ง กํ า หน ด ศ าส น าแ ก พ วก เ จ า

เชนเดียวกับที่พระองคไดทรงบัญชาแกนูหฺ และที่เราไดวะฮียแก

เจาก็เชนเดียวกับท่ีเราไดบัญชาแกอิบรอฮีม มูซา และอีซา วา

พวกเจาจงดํารงศาสนาไวใหมั่นคง และอยาแตกแยกกันในเรื่อง

ของศาสนา" (อัช-ชูรอ: 13) 



 

28 

 จะเห็นวาอัลลอฮฺทรงหามไมใหเราแตกแยก และทรง

บอกถึงผลเสียอันรายแรงที่จะตามมา จึงจําเปนท่ีเราจะตอง

รวมตัวกันเปนประชาชาติเดียวกัน มีความเปนปกแผนเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน แมวาเราจะมีความเห็นที่แตกตางกันบางใน

บางประเด็นปญหาหรือในวิธีการบางอยาง เพราะความ

แตกแยกนั้นนํามาซึ่งความเสียหาย ความวุนวาย และความ

ออนแอ 

ในสมัยเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ก็มีความ

คิดเห็นที่ตางกันแมในขณะท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ยังมีชีวิตอยู แตสิ่งนั้นก็ไมเคยสรางความแตกแยกหรือ

ความเ คียดแคนเกลียดชั งระหวาง กัน ครั้ งหนึ่ งทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกเศาะหาบะฮฺวา 

َحدٌ  يَُصغَّ�ّ  ت «
َ
ِِ  ِ   إِت دلَعْصَ  ِمَُْ�مُ  أ

 ٩٠٤رود  دلخاري امقم  [ » قَُم�َْظة اَ
 ]١٧٧٠ومسغم امقم 

ความวา “อยาไดมีคนใดในหมูทานละหมาดอัศรฺ นอกจากที่บนี 

กุร็อยเซาะฮฺเทาน้ัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ: 904 และมุสลิม: 

1770) 
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 เศาะหาบะฮฺจึงออกเดินทางจากมะดีนะฮฺไปยังบนี

กุร็อยเซาะฮฺ ระหวางทางเมื่อไดเวลาละหมาดอัศรฺ พวกทานก็มี

ความเห็นที่แตกตางกัน โดยฝายหนึ่งกลาววา เราจะไมละหมาด

นอกจากที่บนีกุร็อยเซาะฮฺ แมวาตะวันจะลับขอบฟาแลวก็ตาม 

เพราะทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

“อยาไดมีคนใดในหมูทานละหมาดอัศรฺ นอกจากที่บนี กุร็อย

เซาะฮฺเทานั้น” ซึ่งพวกเรายอมตองเชื่อฟงและปฏิบัติตาม 

ในขณะที่ อีกฝายหน่ึงเห็นวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺ

วะสัลลัม ตองการกระตุนใหรีบเรงเดินทางอยางไมชักชา แตเมื่อ

ถึงเวลาละหมาดเราก็ตองละหมาดในเวลา เมื่อทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทราบเรื่องทานมิไดตําหนิหรือดุดา

วากลาวเศาะหาบะฮฺฝายหน่ึงฝายใดในสิ่งท่ีพวกทานเขาใจ 

พวกทานเองก็ไมไดแตกแยกขัดแยงกันเพียงเพราะความเขาใจที่

แตกตางกันตอตัวบทหะดีษของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม จึงจําเปนท่ีเราจะตองหลีกหางความแตกแยก 

และรักษาไวซึ่งความเปนประชาชาติเดียวกัน 

แตอาจจะมีบางคนถามวา “ในกรณีซึ่งผูท่ีเห็นตางจาก

เรานั้นเปนผูท่ีกระทําบิดอะฮฺ เราจะปฏิบัติตอเขาอยางไร?” 
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กอนอื่นตองทราบวาบิดอะฮฺน้ันมีสองประเภท คือ

บิดอะฮฺที่ทําใหพนสภาพความเปนมุสลิม  และบิดอะฮฺที่

ลดหยอนลงมาโดยไมถึงขั้นทําใหพนสภาพความเปนมุสลิม 

 ทั้งนี้จําเปนที่เราจะตองดะอฺวะฮฺเชิญชวนคนทั้งสอง

จําพวกนี้ซึ่งประกาศตนเปนมุสลิม แตไดกระทําบิดอะฮฺที่สงผล

ใหพนสภาพความเปนมุสลิมหรือบิดอะฮฺในระดับท่ีเบากวา ดวย

การอธิบายชี้แจงสิ่งที่เปนสัจธรรมความถูกตอง โดยไมตําหนิ

โจมตีสิ่งที่พวกเขากระทําจนกวาจะทราบแนชัดวาพวกเขาด้ือดึง

และไมยอมท่ีจะรับฟงสิ่งท่ีเปนสัจธรรม เน่ืองจากอัลลอฮฺ ตะอา

ลา ไดตรัสแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 

ْ  َوَ�  ﴿ مينَ  �َُسّبوا َّ �  ََ َم  ممن يَۡدُعو م  ُدو َّ �  ْ َ  ََ�َُسّبوا َّ مَغۡ�م  َعۡدَوۢ� � : دألنعام[ ﴾ عملٖۡ��  ب
١٠٨ [ 

ความวา "และพวกเจาจงอยาดาวาบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอน

ขออ่ืนจากอัลลอฮฺ แลวพวกเขาก็จะดาวาอัลลอฮฺ เปนการ

ละเมิดโดยปราศจากความรู" (อัช-ชูรอ: 108) 

ในลําดับแรกเราจึงตองเรียกรองเชิญชวนพวกเขา

เหลานั้นใหเขาใจในสัจธรรมความถูกตอง อธิบายแจกแจงให

ชัดเจนพรอมหลักฐาน เพราะคนท่ัวไปท่ีมีจิตใจปกติและเท่ียง
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ธรรมจะสามารถรับฟงสิ่งที่เปนความถูกตองได เมื่อพบวาพวก

เขามีความด้ือดึงและไมยอมรับฟง เราจึงคอยชี้แจงขอผิดพลาด

และความหลงผิดของพวกเขา อยางไร ก็ตามการชี้ แจง

ขอผิดพลาดนั้นจะตองไมนําไปสูการโตเถียงกับพวกเขาเหลาน้ัน 

สวนการปลีกตัวออกหางและไมคบหาสมาคมกับผู

ที่กระทําบิดอะฮฺนั้น ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของบิดอะฮฺที่

เขากระทํา ถาหากเปนบิดอะฮฺท่ีทําใหพนสภาพความเปนมุสลิม 

ก็จําเปนจะตองปลีกตัวออกหางจากคนกลุมนี้ แตถาเปนบิดอะฮฺ

ที่ลดหยอนลงมาก็ตองพิจารณาดู ถาเห็นวาการตัดสัมพันธกับ

พวกเขากอใหเกิดประโยชนก็ใหทําได แตถาพิจารณาแลวเห็นวา

ไมนาจะมีเปนประโยชนอันใดก็ควรหลีกเลี่ยง ท้ังน้ีเพราะโดย

หลักพื้นฐานเดิมนั้นไมอนุญาตใหตัดสัมพันธผูศรัทธาดวยกัน 

เนื่องจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ِ  ّْ َ�ِ ت  «   مٍن ؤْ مُ  ٍْ جُ مَ ل
َ
  مَ جُ هْ َْ  نْ أ

َ
 ٥٧٢٧رود  دلخاري امقم  [ » الٍث ثَ  َق وْ فَ  ا ُ خَ أ

 ]٢٥٦٠ومسغم امقم 

ความวา “ไมอนุญาตใหผูศรัทธาโกรธเคืองและตัดสัมพันธพี่นอง

มุสลิมเปนเวลาเกินกวาสามวัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ: 5727 

และมุสลิม: 2560) 
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 ดังนั้น จึงไมอนุญาตใหตัดสัมพันธผูศรัทธาดวยกัน 

แมวาเขาผูนั้นจะเปนผูที่หมกมุนในบาปความผิดและการฝาฝน

ก็ตามหากการตัดสัมพันธนั้นไมกอใหเกิดประโยชน แตถา

พิจารณาแลวเห็นวาอาจเปนประโยชนก็ใหทําได เพราะการตัด

สัมพันธไมคบหาสมาคมดวยนั้นถือเปนยารักษาโรคขนานหนึ่ง 

แตถาไมกอใหเกิดผลใดๆ มิหนําซ้ํายังทําใหผูที่ถูกตัดสัมพันธ

กระดางกระเด่ืองและถลําลึกลงไปในความผิดและการฝาฝน

มากย่ิงขึ้น ก็ไมมีประโยชนอะไรที่จะทํา 

 ซึ่งทางออกของปญหาท่ีกลาวมา หมายถึงปญหา

ความแตกแยกน้ัน คือการที่เรายึดแนวทางของบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ โดยตระหนักวาความแตกตางทางทัศนะและความ

คิดเห็นอันมีบอเกิดจากการ ‘อิจญติฮาด’ (การท่ีอุละมาอใชความรู

ความเขาใจพิจารณาหลักฐานเพ่ือใหไดมาซึ่งหุกม –ผูแปล) ในประเด็น

ที่ใหอิจญติฮาดไดนั้น ไมควรจะเปนสาเหตุใหเกิดความแตกแยก 

ทั้งนี้ในความเปนจริงแลวสิ่งน้ีอาจถือเปนความเห็นพองกันเสีย

ดวยซ้ํา เพราะวาพวกเราทุกคนตางยึดถือในทัศนะที่เขาเลือกบน

พื้นฐานของตัวบทหลักฐาน เมื่อเปนเชนน้ันแลวหลักฐานจึงเปน

สิ่งที่เราทุกคนยึดถือ และที่ยึดถือทัศนะใดทัศนะหนึ่งก็เพราะ
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เห็นวาทัศนะดังกลาวคือความเขาใจท่ีตรงกับตัวบทหลักฐาน 

ดังนั้นจึงไมควรท่ีเราจะรูสึกไมพอใจตอพี่นองของเราที่เห็นตาง 

ย่ิงไปกวานั้นเราควรจะตองชื่นชมเขาดวยซ้ํา เพราะการที่เขา

เห็นตางจากเราน้ัน ก็เพราะเขาเห็นวาสิ่งท่ีเขายึดถือคือความ

เขาใจท่ีถูกตองจากตัวบทหลักฐานในมุมมองของเขา 

 ซึ่งการท่ีเราจะไปบังคับผูอ่ืนใหยึดตามทัศนะของเราน้ัน 

ก็คงไมไดดีกวาการท่ีเขาจะบังคับเราใหยึดตามทัศนะของเขา 

ดังน้ันจึงควรทําใหการมีทัศนะท่ีแตกตางกันในเรื่องที่วางอยูบน

พื้นฐานของการอิจญติฮาดเปนสิ่งที่แสดงถึงการมีความเห็นที่

สอดคลองพองกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะ

นํามาซึ่งความดีงามตางๆมากมาย 

 ทั้งนี้ ถาทุกฝายตางมีเจตนาท่ีดี ก็จะแกไขปญหาไดไม

ยาก แตถาเจตนาไมดี และตางฝายตางยึดติดเห็นดีเห็นงามแต

เฉพาะทัศนะของตนโดยไมสนใจผูอ่ืน เชนนี้แลวความสําเร็จก็

คงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก 

 อัลลอฮฺไดทรงกําชับใหบาวของพระองคมีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน โดยพระองคตรัสวา 
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ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ مينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا َُّقوا �  َ َّ مهۦم َحّق  � َُنّ  َوَ�  ََُقات و َُ َُتم إمّ�  ََ

َ
ََ  َوأ و َُ  ّمۡسلم

١  ْ وا َُ َم َۡبلم  َو�ۡ�َت م  �م َّ ْۚ  َوَ�  َ�ميٗعا � قُوا َّ ََ  ]  ١٠٣  ،١٠٢: عممدن آي[ ﴾ ََ

ความวา "โอผูศรัทธาทั้งหลาย จงยําเกรงอัลลอฮฺอยางแทจริง

เถิด และพวกเจาจงอยาตายเปนอันขาดนอกจากในฐานะที่พวก

เจาเปนผูนอบนอม และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดย

พรอมกัน และจงอยาแตกแยกกัน" (อาล อิมรอน: 102-103) 

อายะฮฺนี้ชางเปนคําเตือนสติที่ลึกซึ้งย่ิงนัก 

 ขออัลลอฮฺตะอาลาทรงใหขาพเจาและทานท้ังหลายได

เปนสวนหนึ่งของผูที่อยูในทางนําและผูที่ชี้นําทางสวางแกผูอ่ืน 

เปนผูที่มีคุณธรรมและอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทาง

ที่ดี แทจริงพระองคเปนผูทรงโอบออมอารีย่ิง 

 

 وصا دهللا وسغم ع نِيَا �مد، دلعال�،ودلمد هللا رب 
 .وع آ  وصبب  أجع�

 

หมายเหตุ บทความน้ีเปนการถอดเทปบรรยายของเชคอัล-อุษัยมีน 

จัดทําโดย ฟะฮัด บิน นาศิรฺ บิน อิบรอฮีม อัส-สุลัยมาน 


