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อุมมะตัน วะสะฏอ วถิีแห่งประชาชาติที่ดีเลิศ 
 

   
 

บทน า 
 

  إِنَّ احْلَْمدَ 
َ
ْوِر أ ْنُفِسنَا َوِمْن هللِ ََنَْمُدهُ  َونَْستَِعيْنُِه َونَْستَْغِفُرهُ  َونَْستَْهِديِْه َوَنتُوُْب إََِلِْه، َوَنُعوْذُ بِاهللِ ِمْن ُُشُ

 
َ
ْشَهُد أ

َ
ْعَماِِلَا، َمْن َيْهِدهِ اهلُل فَالَ ُمِضلَّ ََلُ، َوَمْن يُْضِللُْه فَالَ َهاِدَي ََلُ. أ

َ
ْن الَ إََِلَ إِالَّ اهلُل وَْحَدُه َسيِّئَاِت أ

ًدا َعبُْدُه َورَُسْوَُلُ. اَللَُّهمَّ َصلِّ  نَّ ُُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
يَْك ََلُ، َوأ وََسلِّْم َوَبارِْك لََعَ نَِبيِّنَا وََحِبيِْبنَا الُْمْصَطََف  اَل َُشِ

ا َبْعُد، مَّ
َ
. أ ْْجَِعْْيَ

َ
ٍد، ولَََعَ آَِلِ وََصْحِبِه أ  ُُمَمَّ

 
แก่นแท้ของอุมมะตันวะสะฏอ 

อุมมะตนัวะสะฏอเป็นหนึ่งในความโปรดปรานของอลัลอฮฺท่ีพระองค์ทรงประทานแก่ประชาชาติ
ของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีควรค่าแก่การได้รับขนานนามว่า “ค็อยเราะ อุมมะฮฺ” 
(ประชาชาติท่ีดีเลิศ) เป็นการเฉพาะ ซึ่งในบรรดาคณุลกัษณะของ อมุมะตนั วะสะฏอ ก็คือ “อมุมะตนั วาหิ
ดะฮฺ” หมายถึง ประชาชาติหนึ่งเดียวเท่านัน้ท่ีถกูคดัเลือกให้เป็นผู้ดแูลมนุษยชาติทัง้หมดบนโลกนีแ้ละเป็น
สกัขีพยานในวนัอาคเิราะฮฺ 

อลัลอฮฺตรัสวา่ 

 1﴾ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ﴿

ความหมาย “และในท านองเดียวกนั (กบัท่ีเราได้ประทานทางน าแก่เจ้าโอ้มหุมัมดัสู่เส้นทางท่ีเท่ียงตรง หรือ
เราได้คดัเลือกเจ้าในฐานะลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมเพ่ือแต่งตัง้เป็นเราะสูลบนโลกนี)้2 เราก็ได้ก าหนดให้
พวกเจ้า (หมายถึงประชาชาติของนบีมุหัมมัดท่ีเป็นมุสลิม/อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) เป็น อุมมะตัน วะสะฏอ 
(หมายถึงประชาชาติท่ีเท่ียงธรรม ถกูคดัเลือก และประเสริฐท่ีสดุ) เพ่ือพวกเจ้าจะได้เป็นสกัขีพยานตอ่ (การ
กระท าของ) มนุษย์ทัง้หลาย และเพ่ือให้ท่านเราะสูล (มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุออะลัยฮิวะสัลลัม) เป็นสักขี
พยานตอ่  (การเป็นพยานของ) พวกเจ้า” 
 

มีเพียงอายะฮฺนีเ้ท่านัน้ในอัลกุรอานท่ีแจ้งว่าประชาชาติของนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั คือ “อมุมะตนั วะสะฏอ” โดยอายะฮฺข้างต้นถกูจดัวางไว้ระหว่างอายะฮฺต่างๆ ท่ีพูดถึงการเปล่ียน
                                                           
1 อลับะเกาะเราะฮฺ 2:143 
2 ดคู าอิบายของอลัวาหิดีย์ อลัวะสฏี ,1/224 นามิอฺ อลับะยาน ฟี ตฟัสรี อลักรุอาน ,อลัอีนีย์ ,1:100 
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ทิศกิบลตัจากบยัตลุมกัดิส ณ ปาเลสไตน์สู่บยัติลลาฮิล หะรอม ณ มกักะฮฺ อลัมกุรัเราะมะฮฺ ซึ่งในเวลานัน้ 
ทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ก าลงัเผชินหน้ากบัการถกูกล่าวหาและต าหนิเก่ียวกบัการเปล่ียน
ทิศกิบลตัโดยชาวยิวและคริสต์ท่ีไมป่ระสงค์ดี3 

การอธิบายท่ีดีท่ีสุดส าหรับความหมายของ “อมุมะตนั วะสะฏอ” ในอายะฮฺข้างต้น คือการอธิบาย
ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นคือ อัลอัดลุ  ) เท่ียงธรรม) โดยในวันอาคิเราะฮฺ
ประชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในฐานะ “อุมมะตนั วะสะฏอ” จะเป็นสกัขี
พยานท่ีสจัจริงและเท่ียงธรรมในการแก้ปันหาความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างเหล่านบีกับบรรดาประชาชาติ
ของพวกเขา เน่ืองเพราะประชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั เป็นประชาชาติท่ี
เท่ียงธรรม “อุมมะตนั วะสะฏอ” ประชาชาติสุดท้ายท่ีถือก าเนิดบนโลกนี ้ในความหมายท่ีว่า พวกเขาเป็น
ประชาชาติท่ีมีชะรีอะฮฺท่ีเท่ียงตรงและสมบูรณ์ท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานแห่งความเท่ียงธรรม ปานกลาง4 และมี
ดุลยภาพอันเป็นเหตุให้พวกเขาได้รับคัดเลือกให้เป็นประชาชาติท่ีน่ายกย่องและเหมาะสมท่ีจะเป็นสักขี
พยานแก่มนษุยชาติทัง้หมดท่ีถือก าเนิดบนโลกนีก้่อนหน้าพวกเขา โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมนษุย์ทกุคนก าลงั
รวมตวักนั ณ ทุง่มะหฺชรั ในวนัอาคเิราะฮฺ 

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ เศาะลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

؟ َفيَُقولُوَن: َفيُْدََع قَْوُمُه َفيَُقاُل: َهْل بَلََّغُكمْ  ،؟ َفيَُقوُل: َنَعمْ يُْدََع نُوٌح يَْومَ الِْقيَاَمِة َفُيَقاُل: َهْل بَلَّْغَت »
َحدٍ 

َ
تَانَا ِمْن أ

َ
تَانَا ِمْن نَِذيٍر َوَما أ

َ
تُهُ  ،قَاَل  ،َما أ مَّ

ُ
ٌد َوأ قَاَل: فََذلَِك  ،َفُيَقاُل ِِلُوٍح: َمْن يَْشَهُد لََك؟ َفَيُقوُل: ُُمَمَّ

قَاَل:  ،قَاَل: َفيُْدَعْوَن فَيَْشَهُدوَن ََلُ بِاْْلَاَلِغ  ،َقاَل: الْوََسُط الَْعْدُل ،  ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿قَْوَُلُ 
ْشَهُد َعلَيُْكْم َبْعدُ 

َ
 5«ُثمَّ أ

ความหมาย  “ ในวนักิยามะฮฺนบีนูหฺจะถูกเรียกตวัและถกูถามว่า  “ ท่านได้ป่าวประกาศค าสอนของอลัลอฮฺ 
(แก่ประชาชาติของท่าน) หรือไม่ ”?ท่านตอบว่า “ใช่(ฉันได้ป่าวประกาศแล้ว)” หลงัจากนัน้ประชาชาติของ
ท่านก็ถูกเรียกตวั และถูกถามว่า “นบีนูหฺได้ป่าวประกาศค าสอนของอลัลอฮฺแก่พวกเจ้าหรือไม่ ”?พวกเขา
ตอบว่า  “ ไม่มีผู้ให้ค าตกัเตือนมาป่าวประกาศค าสอนของอลัลอฮฺแก่พวกเราเลยแม้แตค่นเดียว ”ดงันัน้ นบีนู
หฺจึงถูกถามว่า  “ ใครสามารถเป็นสักขีพยานแก่ท่าน ”?ท่านตอบว่า  “ มุหัมมัดและประชาชาติของเขา   ”
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึกลา่ววา่ นัน่แหละคือความหมายค าตรัสของอลัลอฮฺ    

 ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

                                                           
3 ด ูอลับะเฆาะวย์ี มะอาลมิ อตัตนัซีล ,1/122 
4 ค าวา่ มส่งูและไมต่ ่าเกินไป ในท่ีนีห้มายถึงความพอด ีอยูร่ะหวา่งที่สดุของสองขัว้ ไมม่ากและไมน้่อยเกินไป ไ ”ปานกลาง“
ไมส่ดุโตง่จนเลยเถิดและไมห่ยอ่นยานจนละเลย  

5 อิบนุ อบีชยับะฮฺ ,อลัมศุ็อนนฟั เลขที่ 31684 ส านวนนีเ้ป็นรายงานของท่าน ,และอะหมดั ,อลัมสุนดั เลขที่ 11283, อลับุ
คอรีย์ ,เศาะฮีหฺ เลขที ่4487 



 

 

อุมมะตัน วะสะฏอ วิถีแห่งประชาชาตทิี่ดีเลิศ 
 3  

ท่านกล่าว (อธิบายความหมายของ วะสะฏอ) ว่า  “ อัลวะสัฏ คือ อัลอัดลุ (หมายความว่า พวกท่านคือ
ประชาชาติท่ีเท่ียงธรรม  ดงันัน้ พวกท่านจึงเหมาะท่ีจะเป็นสกัขีพยานแก่ผู้ อ่ืน) ”ท่านนบีกล่าวว่า  “ ดงันัน้ 
พวกเขา (ประชาชาตินบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั) จึงถกูเรียกตวั แล้วพวกเขาก็เป็นสกัขีพยาน
ตอ่การประกาศของนบีนหฺู ” ท่านนบีกล่าวตอ่ไปว่า  “ หลงัจากนัน้ ฉันก็จะเป็นสกัขีพยานให้แก่พวกท่านอีก
ชัน้หนึง่ด้วย” 

เหตกุารณ์ข้างต้นจะเกิดขึน้กบันบีทา่นอ่ืนๆเชน่เดียวกนั หมายความวา่ ประชาชาตขิองนบีมหุมัมดั 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือประชาชาติท่ีจะเป็นสกัขีพยานแก่ประชาชาติทัง้หลายท่ีถกูบงัเกิดก่อนหน้า
พวกเขาเก่ียวกับการเผยแผ่และการประกาศสารของเราะสูลทัง้หลายแก่ประชาชาติของพวกเขา  เหมือนท่ี
พวกเขาได้เป็นสกัขีพยานแก่ประชาชาติของ นบีนหฺูในวนัชมุนมุใหน่ ณ ทุง่มะหฺชรั นัน่แหละคือความหมาย
ของอายะฮฺ   

 ﴾ڦ   ڦ ڦ ڦ﴿

ซึ่งการเป็นสกัขีพยานของพวกเขาดงักล่าววางอยู่บนพืน้ฐานของความรู้จากอลักุรอาน ท่ีท่านนบี
มหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ถ่ายทอดให้พวกเขาได้ทราบถึงเร่ืองราวการตอ่สู้ของเหล่าศาสนทตู
ของอัลลอฮฺในการป่าวประกาศค าสอนหรือวะหฺยูของอัลลอฮฺแก่ประชาชาติของพวกเขาแต่ละคน  ส่วน
ประชาชาติของท่านนบีมุหมัมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม จะได้รับการเป็นสักขีพยานยืนยนัโดยท่าน
เราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั อีกชัน้หนึ่งถึงความสจัจริงในการนบัถือศาสนาและการเป็นสกัขีพยาน
ของพวกเขา และนัน่คือความหมายของอายะฮฺทอ่นท่ีวา่ 

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ﴿
ทา่นอิบนกุะษีรได้กลา่วอธิบายความหมายของอายะฮฺนีว้่า 

ْكَمِل ال
َ
ها بِأ َة وََسًطا َخصَّ مَّ

ُ
ا َجَعَل اهلُل َهِذهِ اْْل وَْضِح الَْمَذاِهبَولَمَّ

َ
قَْوِم الَْمنَاِهِج َوأ

َ
ائِِع َوأ َ  6َّشَّ

ความหมาย  “ ในเม่ืออัลลอฮฺได้ทรงสร้างประชาชาตินบีมุหัมมัดเป็น อุมมะตนั วะสะฏอ  พระองค์จึงทรง
ก าหนดชะรีอะฮฺท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ แนวทางท่ีตรงท่ีสดุ และวิถีท่ีชดัเจนท่ีสดุแก่พวกเขา” 
 

อุมมะตนั วะสะฏอ คือประชาชาติอิสลามในสมัยของเราะสูลท่านสุดท้ายท่ีช่ือ มุหัมมัด บิน อับ
ดลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ดงัค าตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ﴿

ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ    ائ ەئ ەئ وئوئ 

 7﴾ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  

                                                           
6 อิบน ุกะษีร ,ตฟัสรี อลักรุอาน อลัอะซีม 1/454 
7 สเูราะฮฺอลัหจัน์ 78  
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ความหมาย  “ พระองค์อลัลอฮฺทรงคดัเลือกพวกเจ้า (โอ้ประชาชาติมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
จากบรรดาประชาชาติทัง้หลายเพ่ือให้เป็นประชาชาติท่ีประเสริฐท่ีสุด ผ่าน ชะรีอะฮฺท่ีดีท่ีสุดและเราะสูลท่ี
ประเสริฐท่ีสดุ) และพระองค์มิได้ทรงท าให้การนบัถือศาสนาของพวกเจ้าเกิดความยากล าบาก  นัน่แหละคือ
ศาสนาของอิบรอฮีม บรรพบรุุษของพวกเจ้า พระองค์ทรงตัง้ช่ือพวกเจ้า (โอ้ประชาชาติมหุมัมดั) ว่า มสุลิมีน 
(พหพูจน์ของค าว่า มสุลิม หมายถึงผู้ ท่ีมอบตนและสิโรราบตอ่อลัลอฮฺ) ทัง้ในคมัภีร์ก่อนหน้านี ้และในอลักุ
รอาน เพ่ือให้เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัเป็นพยานตอ่ความสจัจริงในการนบัถือศาสนาของ
พวกเจ้า และเพ่ือให้พวกเจ้าเป็นพยานตอ่ประชาชาตอ่ืินๆ” 
 

เกียรติท่ีอัลลอฮฺได้มอบให้แก่ประชาชาตินบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งได้รับการ
ขนานนามว่า อุมมะตนั วะสะฏอ และได้รับคดัเลือกให้เป็นพยานต่อมวลมนุษยชาตินัน้ ได้รับการยอมรับ
จากประชาตทิัง้หลาย โดยเฉพาะในวนัอาคเิราะฮฺ 

เก่ียวกับการยอมรับดงักล่าว ท่านซยัด์ บิน อสัลมั ได้กล่าวว่า ในวนักิยามะฮฺประชาชาติทัง้หลาย
ตา่งพากนักล่าวว่า  “ ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ แท้จริง (สถานะของ) ประชาชาตินบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ทัง้หมด (ในวนันี)้ เสมือนกบัวา่พวกเขาล้วนเป็นนบี ” เน่ืองจากพวกเขาได้เห็นถึงความโปรดปราน
ท่ีอลัลอฮฺได้มอบให้แก่ประชาชาตนิบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั (ด้วยการให้เป็นพยานแก่ผู้ อ่ืน)8 

ความหมายของหะดีษข้างต้น ท าให้เราประจกัษ์วา่ 
1. บทบาทส่วนหนึ่งของ อุมมะตนั วะสะฏอ คือ ท าหหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของมวลมนุษยชาติในทุกยุค
สมยั นับตัง้แต่ประชาชาติสมัยนบีอาดมั อะลยัฮิสสลาม จวบจนวนักิยามะฮฺ ทัง้ในโลกนีแ้ละในวนั
อาคิเราะฮฺ ความมีเกียรติของพวกเขาเกิดจากความเท่ียงธรรมท่ีมีอยู่ในตวัพวกเขาซึ่งวางอยู่บนหลกั
แห่งความรู้ท่ีเท่ียงตรงและข้อมลูท่ีชดัแจ้งจากอลักรุอาน โดยเฉพาะเก่ียวกบัการตอ่สู้ของบรรดาเราะ
สลู อะลยัฮิมสุสลาม ในการเผยแผแ่ละประกาศค าสอนของอลัลอฮฺแก่ประชาชาติของพวกเขา เพราะ
ในบรรดาเง่ือนไขของความเท่ียงธรรมในการเป็นพยานคือมีข้อมูลท่ีชัดแจ้งต่อสิ่งท่ีจะเป็นพยาน 

  (ڦ   ڦ ڦ ڦ)
 

2. การเป็นพยานทัง้หมดของ อมุมะตนั วะสะฏอ จะขึน้ยดึโยงและขึน้อยู่กบัการเป็นพยานของท่านเราะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต่อความสัจจริงในการนับถือศาสนาและสถานะการเป็น

พยานของพวกเขา (ڄ  ڄ  ڄ  ڄ) วลัลอฮอุะอฺลมั 

 
3. อมุมะตนั วะสะฏอ ท่ีได้รับการยืนยนัรับรองจากท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ต่อ
ความสจัจริงในการนบัถือศาสนาของพวกเขาและสถานะการเป็นพยานของพวกเขาในวนัอาคเิราะฮฺ 

                                                           
8 อบัดรุร็อซซาก อศัศ็อนอานีย์ ,ตฟัสรี อลักรุอาน อลัอะซีซ 1/80 
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ย่อมเป็นประชาชาติท่ีไม่บกพร่องด้านรากฐานของศาสนาอิสลาม นัน่คือพวกเขาต้องปลอดจากการ
ตัง้ภาคี การอตุริในศาสนา และความจอมปลอมในด้านอะกีดะฮฺและอิบาดะฮฺ หากไมเ่ป็นเชน่นัน้แล้ว 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จะเป็นพยานต่อความสจัจริงในการนบัถือศาสนา
และความเท่ียงธรรมในการเป็นพยานของพวกเขาได้อย่างไรกัน ?น่ีแหละคือแก่นแท้ของ อมุมะตนั 
วะสะฏอ อนัหมายถึง ประชาชาติท่ีใช้ชีวิตเคียงคูอ่ลักุรอานพร้อมกบัค าอธิบายจากสุนนะฮฺของท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้ด้านอะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺ มอุามะลาต และอ่ืนๆ ซึง่น่ีเป็น
เง่ือนไขหลกัส าหรับการท่ีท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จะมาเป็นพยานตอ่ความสจัจริง
และความเท่ียงธรรมของพวกเขา 

 
ความหมายของ  “ วะสะฏอ” 
วะสัฏ คือ อัลอัดลุ (ความเที่ยงธรรม) 

ความหมายเดิมของ  “ วะสัฏ ”คือศูนย์กลางระหว่างทิศต่างๆ และทุกทิศจะเก่ียวพันกับมันอย่าง
พอเหมาะและสมดลุ โดยไมมี่ทิศใดเหล่ือมล า้กวา่ทิศอ่ืนๆ9  

นัน่แหละคือแก่นแท้ของความเท่ียงธรรมและความสมดลุท่ีน่าช่ืนชมตามการอธิบายของทา่นเราะสู
ลลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั10 

รากฐานของ วะสะฏียะฮฺ คือความเท่ียงธรรม เน่ืองเพราะนโยบายของอลักุรอานและสุนนะฮฺของ
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วางอยูบ่นหลกัแหง่ความเท่ียงธรรม อลัลอฮฺตรัสวา่ 

 11﴾ېېېى﴿

ความหมาย  “ จงกลา่วเถิด (โอ้มหุมัมดั วา่) พระผู้อภิบาลของฉนัได้สัง่ก าชบัฉนัให้ปฏิบตัอิยา่งเท่ียงธรรม ” 
 

หมายถึงเท่ียงธรรมในทกุๆ สิ่งและกบัทกุๆ คน แม้กระทัง่กบัผู้ปฏิเสธศรัทธาท่ีเป็นศตัรูของอิสลามก็
ตาม 
 

อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ﴿

 12﴾ې  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ

                                                           
9 ด ูอบ ูอสัสอุดู อิรชาด อลัอกัล ิอสัสะลมี ,1/172 
10 ด ูหะดีษเศาะฮีหฺ อลับคุอรีย์ เลขท่ี 4487 
11 สเูราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ 29 
12 สเูราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ 8 
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ความหมาย  “ โอ้ผู้ศรัทธาทัง้หลาย พวกเจ้าจงเป็นผู้ค า้ชคูวามเท่ียงธรรมเพ่ืออลัลอฮฺในทกุการเป็นพยานของ
พวกเจ้า และจงอย่าให้การเกลียดชงัพวกหนึ่งพวกใดท าให้พวกเจ้าไม่เท่ียงธรรมต่อพวกเขา พวกท่านจงมี
ความเท่ียงธรรมตอ่ทกุฝ่ายเถิด เพราะความเท่ียงธรรมของพวกเจ้าจะเป็นสิ่งท่ีใกล้กบัความย าเกรงกว่า และ
พวกเจ้าจงย าเกรงตอ่อลัลอฮฺเถิด แท้จริงอลัลอฮฺทรงรอบรู้อยา่งลกึซึง้ในการกระท าของพวกเจ้า” 
 
ความส าคัญของความเที่ยงธรรม 

อมุมะตนั วะสะฏอ คือประชาชาติท่ีมีความเท่ียงธรรม และต่อต้านความอธรรม เพราะความเท่ียง
ธรรมเป็นเง่ือนไขหลกัในการสร้างความปรองดองในหมู่ประชาชาติท่ีเป็น อมุมะตนั วาหิดะฮฺ ซึ่งเป็นวิถีชีวิต
ของอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลันะมาอะฮฺ13 

ความเท่ียงธรรมเป็นรากฐานของความเป็นเอกภาพและความปรองดองของประชาชาติ  หาก
ประชาชาติใดไม่มีความเท่ียงธรรมในหมู่พวกเขา โดยเฉพาะระหว่างผู้น ากบัสงัคม ประชาชาตินัน้ก็จะเกิด
ความระส ่าระสายและความแตกแยก 

ความเท่ียงธรรมของ อุมมะตนั วะสะฏอ เป็นรากฐานของอุมมะตนั วาหิดะฮฺ และเป็นเง่ือนไขของ
ความปรองดอง ความสงบสุข และความก้าวหน้าของประชาชาติท่ีควรได้รับการขนานนามว่า  “ ค็อยเราะ 
อุมมะฮฺ ” หมายถึง  “ ประชาชาติท่ีดีเลิศ ” เพราะความเท่ียงธรรมเป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงรักและโปรดปราน 
พระองค์ตรัสวา่ 

 14﴾ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ﴿

ความหมาย  “ และพวกเจ้าทัง้หลายจงมีความเท่ียงธรรมเถิด แท้จริงอลัลอฮฺทรงโปรดปรานบรรดาผู้ เท่ียง
ธรรม ” 
 

ความเท่ียงธรรมของอมุมะตนั วะสะฏอ โดยเฉพาะระหว่างผู้ปกครองกบัราษฎร จะน าความจ าเริน
สู่สังคม ทัง้ด้านเศรษฐกิจ ความส าเร็จด้านการปกครอง และความสันติสุขในสังคม รวมทัง้ความ
เจรินก้าวหน้าในการพฒันาประเทศในทกุๆด้าน วลัลอฮลุมวุฟัฟิก 

พงึทราบวา่ ความเท่ียงธรรมของอมุมะตนั วาหิดะฮฺ เป็นรากฐานของความสงบสขุของชีวิตระหว่าง
มนษุยชาตบินโลกนี ้หากปราศจากความเท่ียงธรรมความสงบสขุก็ย่อมจะไมเ่กิดขึน้ 
 
วะสัฏหมายถงึอัลค็อยรฺ (ดีที่สุด) 

ค าว่า  “ วะสัฏ   ” ถูกอธิบายด้วยค าว่า  “ อัลค็อยรฺ ”หมายถึงดี ท่ีสุด  ดังค าตรัสของอัลลอฮฺ 

ทา่นอิบน ุอบับาส, มนุาฮิด, สะอีด บนิ ญเุบร, เกาะตาดะฮฺ และทา่นอ่ืนๆ ได้กล่าวอธิบาย 15﴿گ    گ﴾ 
                                                           
13 ด ูหนงัสอือมุมะตนัวาหิดะฮฺ วิถีชีวิตอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลันะมาอะฮฺ ของผู้ เขียน 
14 สเูราะฮฺ อลัหญุรุอต 9 
15 สเูราะฮฺ อลัเกาะลมั 28 
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ความหมายของค าว่า ﴾گ﴿ ในอายะฮฺข้างต้นวา่ » ْهُ مْ  وَ خَ ْيُ هُ م ُ  عْ دَ ل
َ
หมายถึง“ ผู้ 16 »أ ท่ีเท่ียงธรรมท่ีสดุ

และดีท่ีสุดในหมู่พวกเขา ”การให้ความหมายดังกล่าวแก่ประชาชาตินบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั สอดคล้องกบัการขนานนามของอลัลอฮฺในอายะฮฺ 

 17﴾ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ﴿

ความหมาย  )“ โอ้ประชาชาติมุหัมมัด ผู้ เป็น อุมมะตัน วะสะฏอ)  พวกเจ้าเป็นประชาชาติท่ีดีท่ีสุดซึ่งถูก
บงัเกิดขึน้เพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ ซึ่ง (หน้าท่ีหลกัของพวกเจ้าบนโลกนีคื้อ) เชินชวนผู้คนให้
ปฏิบตัิในสิ่งท่ีเป็นมะอฺรูฟ(ความดีงาม) ห้ามปรามมิให้พวกเขาปฏิบตัิสิ่งท่ีเป็นมุนกรั(ความเลวทราม) และ
ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ” 
 

จากความหมายของอายะฮฺข้างต้นท าให้ประจกัษ์ว่า 
1. ระดบัและสถานะของอมุมะตนั วะสะฏอ คือ  “ ค็อยเราะ อมุมะฮฺ   ” หมายถึงประชาชาติท่ีดีท่ีสดุใน

ทุกมิติ เพราะนโยบายของประชาชาติท่ีดีเลิศคือ  “ วะสะฏอ   ” หมายถึง มีความเท่ียงธรรมและมี
ดลุยภาพ และตามธรรมชาติแห่งการสรรค์สร้างและการบริหารโลกของอลัลอฮฺ  จะท าให้นโยบาย
แห่ง  “ วะสัฏ ” ท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานแห่งความเท่ียงธรรมในทุกมิตินัน้น าพาประชาชาติสู่ระดบั  
“คอ็ยเราะ อมุมะฮฺ” (ประชาชาตท่ีิดีเลิศ) เสมอ 

2. หน้าท่ีหลกัของ  “ ค็อยเราะ อุมมะฮฺ) ”ประชาชาติท่ีดีเลิศ) คือถูกส่งมาเพ่ือค า้จุนผลประโยชน์ของ
มนุษย์ด้วยหลักแห่งความเมตตาแห่งอิสลาม นัน่คือ สิ่งดีงามต่างๆ ได้เกิดขึน้ในชีวิตมนุษย์ผ่าน
การดะอฺวะฮฺและเชินชวนพวกเขาสู่ความดี และสิ่งไม่ดีต่างๆ ท่ีสร้างความเสียหายแก่มนุษย์ได้
อนัตรธานหายไปหรือพ่ายแพ้ ผ่านความพยายามในการห้ามปรามมนุษย์จากความชั่วโดยพล
พรรคแหง่ประชาชาตท่ีิดีเลิศท่ีศรัทธามัน่ตอ่อลัลอฮฺผู้ทรงเอกะและเกรียงไกร 

 ﴾ٿٹٹٹٹ     ٿٿ﴿

พึงทราบว่า การยืนหยดัของสิ่งดีงามและการอ่อนตวัของสิ่งชัว่ช้าบนโลกนี ้เป็นเง่ือนไขหนึ่งท่ีจะท า
ให้ความเจรินรุ่งเรืองได้เกิดขึน้อย่างแท้จริงในการด าเนินชีวิตของมนษุย์ท่ีมีรากฐานของการศรัทธาตอ่อลัลอ
ฮฺผู้ทรงเดชานภุาพและทรงเมตตา 
 
วะสัฏหมายถงึอัฟฎ็อล (ประเสริฐที่สุด) 

ค าว่า  “ วะสัฏ ”ในด้านภาษาอาหรับมีความหมายว่า  “ อัฟฎ็อล ” หมายถึง ประเสริฐท่ีสุด หรือมี
ความประเสริฐ หรือดีท่ีสดุ ดงัค าพดูของทา่นอบบูกัร อศัศดิดีกเก่ียวกบัสถานะของชาวกเุรชวา่ 

وَْسُط الَعَرِب نََسبًا وََداًرا»
َ
 18«ُهْم أ

                                                           
16 อิบนกุะษีร ,ตฟัสรีอลักรุอาน อลัอะซีม 8/196 
17 สเูราะฮฺ อาลอิิมรอน 110 
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ความวา่  “ ชาวกเุรชคือชนเผา่อาหรับท่ีมีสถานะประเสริฐท่ีสดุทัง้ด้านสายตระกลูและถ่ินฐานภมูิล าเนา ” 
หมายความว่า เป็นประชาชาติท่ีประเสริฐท่ีสดุ เพราะค าวา่  “ คอ็ยเราะ อมุมะฮฺ ”หมายถึง  “ อฟัฎ็อล อมุมะฮฺ” 
นัน่คือ ประชาชาตท่ีิดีท่ีสดุ 
ข้อเท็จจริงดงักล่าวย่อมถูกต้อง เพราะ  “ อุมมะตนั วะสะฏอ ”เป็นประชาชาติยืนหยดับนรากฐานแห่งอลักุ
รอานและสุนนะฮฺท่ีคอยชีน้ าประชาชาติสู่ถีชีวิตท่ีดีเลิศ  ) อลัอักวัม (อยู่เสมอ ดงัค าตรัสของอัลลอฮฺ ผู้ทรง
สงูสง่วา่ 

 19﴾ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿

ความหมาย  “ แท้จริงอลักรุอานเลม่นีจ้ะคอยชีน้ าประชาชาตสิู่วิถีชีวิตท่ีดีเลิศ” 
 
* ค าวา่  “ อลัอกัวมั ”มีความหมายเชน่เดียวกบัค าวา่  “ อลัอฟัฎ็อล ”วลัลอฮอุะอฺลมั 

พึงตระหนกัว่า ตามทศันะอิสลาม แตล่ะประชาชาติไม่สามารถเรียกว่า  “ วะสะฎอ ”ในความหมาย
ของ  “ อักวัม ”หรือ  “ อัฟฎ็อล ”หรือ  “ อัจน์วัด ”ท่ีหมายถึง ดีเลิศ เว้นแต่ว่าประชาชาตินัน้ยืนหยัดอยู่บน
รากฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ตามความเข้าใจของชนสะลัฟศอลิหฺ และอุละมาอ์ท่ีได้รับการยอมรับ
เทา่นัน้ 
 
“วะสัฏ   ” หมายถงึ  “ อุลูว์ ” และ  “ ริฟอะฮฺ  ) ” สูงส่ง) 

ค าว่า  “ วะสะฏอ ”ยงัถูกอธิบายด้วยค าว่า  “ อลัอลุูว์ ” และ  “ อลัริฟอะฮฺ ” ท่ีมีความหมายว่า  “ สูง 
และยอดสดุ ” โดยอิงจากหะดีษท่ีทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัได้กลา่วไว้วา่ 

وَْسُط اجلَنَّة»
َ
لُوُه الِفرَْدوَْس، فَإِنَُّه أ

َ
ْْلُُم اهلَل، فَاْسأ

َ
 20«فَإَِذا َسأ

ความหมาย  “ ดงันัน้ เม่ือพวกเจ้าร้องขอตอ่อลัลอฮฺ พวกเจ้าจงร้องขอสวรรค์ฟิรเดาส์ เพราะแท้จริงมนัเป็น
สวรรค์ชัน้ยอดสดุ ” 
 

หมายความว่า ประชาชาติของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั เป็นประชาชาติท่ีสูงส่ง 
เพราะอิสลามเป็นศาสนาท่ีสงูสง่  

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมักลา่ววา่ 

 21«َيْعلُْو َواَل ُيْعَل  مُ الَ سْ اْلِ »
ความหมาย  “ อิสลามเป็นศาสนาท่ีสงูสง่และไมมี่ศาสนาใดเหนือกว่าศาสนาอิสลาม” 

                                                                                                                                                                                     
18 อลับคุอรีย์ เศาะฮีห อลับคุอรีย์ เลขท่ี ,6830 อะหมดั อลัมสุนดั เลขที่ ,391 
19 อลัอิสรออ์ ,9  
20 เศาะฮีหฺอลับคุอรีย์ หมายเลข 2790 
21 มสุนดัอลัเรายานีย์ หมายเลข 783, สนุนัอดัดาเราะกฏุนีย์ หมายเลข 3620, อลัสนุนั อลักบุรอ ของอลับยัฮะกีย์ หมายเลข 
12155, เศาะฮีหฺ อลันามิอฺ อลัเศาะฆีร หมายเลข 2778 
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ความหมายของ  “ วะสะฏียะฮ ฺ”ด้านความปานกลางและความสมดุล 
 นอกจาก  “ วะสะฏอ ”จะมีความหมายดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว ท่านอิบนุนะรีร อัฏเฏาะบะรีย์ ยังได้
อธิบายความหมาย  “ วะสะฏอ ”ว่าหมายถึง  “ ความปานกลางระหว่างสองข้ัวความเลยเถิด น่ันคือมาก
หรือสูงเกินไปและน้อยหรือต า่เกินไปจากขอบเขตท่ีแท้จริง ”22  
 อฏัเฏาะบะรีย์กลา่ววา่ 

نَّ اهلَل َتَعاََل ِذْكُرُه ِإنََّما وََصَفُهْم 
َ
رَى أ

َ
نَُّهم وََسٌط َوأ

َ
ْهُل ُغلُوٍّ ِفيِه، ُغلُوُّ  بِأ

َ
يِن، فَاَل ُهْم أ ِطِهْم ِِف ادلِّ ِْلَوَسُّ

ْهُل َتْقِصٍي ِفيِه َتقْ 
َ
ِب َوِقيلُُهْم ِِف ِعيََس َما َقالُوا ِفيِه، َواَل ُهْم أ َهُّ يَن َغلَْوا بِالَّتَّ ِ ِصُي اَْلَُهوِد اِلََّصارَى اَّلَّ

لُوا ِكتَا يَن بَدَّ ِ ٍط َواْعِتَداٍل اَّلَّ ْهُل تَوَسُّ
َ
نِْبيَاَءُهْم َوَكَذبُوا لََعَ َربِِّهْم َوَكَفُروا بِِه؛ َولَِكنَُّهْم أ

َ
َب اهلِل َوَقتَلُوا أ

وَْسَطَها
َ
ُموِر إََِل اهلِل أ

ُ
َحبُّ اْْل

َ
 23.ِفيِه، فَوََصَفُهُم اهلُل بَِذلَِك، ِإْذ ََكَن أ

ความหมาย  “ ฉันเห็นวา่การท่ีอลัลอฮฺทรงเรียกขานประชาชาตทิ่านนบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ด้วย  " วะสฏั ”นัน้ เน่ืองจากความปานกลางของพวกเขาในด้านการนบัถือศาสนา พวกเขาไม่เลยเถิดจนเกิน
ขนาดดัง่ความเลยเถิดของชาวคริสต์ท่ีได้ปฏิบตัิเกินเลยในด้านการอิบาดะฮฺ และค าพดูของพวกเขาตอ่นบีอี
ซาจนกระทัง่ยกย่องท่านเป็นพระเจ้า มหาบริสุทธ์ิอลัลอฮฺ และประชาชาตินบีมุหมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลัมก็ไม่บกพร่องดั่งความบกพร่องของชาวยิวท่ีได้เปล่ียนแปลงคัมภีร์เตารอตของอัลลอฮฺ  สังหาร
บรรดานบีของพวกเขา โกหกพระเจ้า และไม่ศรัทธาต่อพระองค์ แต่ประชาชาติของนบีมุหมัมดั ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือประชาชาติท่ีเป็นกลาง และมีความสมดลุด้านการนบัถือศาสนา ด้วยเหตนีุอ้ลัลอฮฺจึง
กล่าวถึงคุณลักษณะของพวกเขาว่าเป็น  “ อุมมะตนั วะสะฏอ ”เพราะการงานท่ีอัลลอฮฺทรงชอบท่ีสุดคือ
ความปานกลางและความพอดี” 

 
นั่นคือความหมายของ  “ อุมมะตัน วะสะฏอ ”ตามค าอธิบายของอิบนุ นะรีร อบู นะอฺฟัร 

อฏัเฏาะบะรีย์ ผู้ ได้รับการขนานนามวา่  “ อะมีรุล มฟัุสสิรีน ”หมายถึงหวัหน้าแหง่เหลา่นกัอธิบายอลักรุอาน 
 
“วะสัฏ ”หมายถงึ ความปานกลางและความสมดุลด้านอะกีดะฮแฺละชะรีอะฮฺ 

“อุมมะตนั วะสะฏอ ” คือประชาชาติท่ีหลกัความเช่ือ (อะกีดะฮฺ)  และบทบนันัติ (ชะรีอะฮฺ) ของ
พวกเขามีความโดดเดน่ด้านความปานกลางระหวา่งสองขัว้ลบของความเลยเถิด24 โดยลกัษณะของพวกเขา

                                                           
22 อฏัเกาะบะรีย์ นามิอฺ อลับะยาน เลม่ ,2 หน้า 338 
23 อฏัเกาะบะรีย์ นามิอฺ อลับะยาน เลม่ ,2 หน้า 626 
24 ความปานกลางและความสมดลุเป็นคณุค่าอย่างหนึ่งที่ทรงเกียรติยิ่ง และเป็นเร่ืองละเอียดออ่นและยากมากในการเอา
มนัมาใช้ตดัสินหรือก าหนดให้กับปันหาใดปันหาหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชาติใดประชาชาติหนึ่ง  และนี่คือ
ค ายืนยนัจากเหลา่นกัคิดที่เป็นท่ีรู้จกั แม้กระทัง่จากหมูค่นที่ไมใ่ช่มสุลมิเองก็ตาม ในจ านวนนัน้ได้แก่ อริสโตเติล ซึง่ได้กลา่ว
ไว้ในหนงัสอืของทา่นท่ีมีช่ือวา่ MORALITY “ศีลธรรม ” 
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จะมีความปานกลางระหว่างสองขัว้ความเลยเถิดหรือความจอมปลอมท่ีมีในค าสอนอ่ืนจากอลักรุอานและ
สนุนะฮฺ และมีความสมดลุระหวา่งสองขัว้ความต้องการของความจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนษุย์ 

“อุมมะตนั วะสะฏอ ”คือประชาชาติท่ีเป็นกลางและมีความสมดลุในด้านค าสอนเดิมของอิสลามบน
พืน้ฐานแห่งอัลกุรอาน (อัดดีน) และด้านรูปแบบการนับถือศาสนาอิสลามหรือการปฏิบัติศาสนกิจบน
พืน้ฐานแห่งสุนนะฮฺของท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และสุนนะฮฺเหล่าเศาะหาบะฮฺ  
เราะฎิยลัลอฮ ุอนัฮมุ (อตัตะดยัยนุ) กล่าวคือ มีความเป็นกลางระหวา่งสองความหายนะและมีความสมดลุ
ระหวา่งสองความต้องการ นัน่คือ 

(1) ความเป็นกลางระหว่างสองฟากแห่งความเลยเถิด  โดยศาสนาอิสลามท่ีวางอยู่บนพืน้ฐาน
แห่งอลักุรอานและการปฏิบตัิศานกิจท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานแห่งสุนนะฮฺคือความเป็นกลางระหว่าง
สองความหายนะหรือความเลยเถิดดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ระหวา่งความเลยเถิดของชาวยิวท่ีถกูกริว้และความเลยเถิดของชาวคริสต์ท่ีหลงทาง 
1.2 ระหว่างอิฟรอฏ (การปฏิบตัิท่ีเกินเลยจากขอบเขตท่ีแท้จริง) กบัตฟัรีฏ (การปฏิบตัิท่ีน้อยและ

ต ่ากวา่ขอบเขตท่ีแท้จริง)  
1.3 ระหวา่งอลัอิสรอฟ (การจบัจ่ายใช้สอยท่ีฟุ่ มเฟือย) และอลัอิกตาร (การจบัจา่ยใช้สอยท่ีตระหน่ี

ถ่ีเหนียว) 
1.4 ระหว่างอลัฆอลีย์ (การเชิดชยูกยอ่งท่ีสงูและเกินเลย) กบัอลันาฟีย์ (การเชิดชยูกย่องท่ีต ่าและ

น้อยเกินไป) 
1.5 ระหว่างอัตตมัษีล (การเทียบเคียงคณุลกัษณะของอลัลอฮฺกับคุณลกัษณะของสิ่งท่ีถูกสร้าง) 

กบัอตัตะอฺฏีล (การปฏิเสธคณุลกัษณะตา่งๆ ของอลัลอฮฺท่ีพระองค์และศาสนทตูของพระองค์
ได้ยืนยนัไว้) 

1.6 ระหว่างชีอะฮฺหรือรอฟิเฎาะฮฺในความเลยเถิดของพวกเขาด้านวะลาอ์ (การมอบความรักและ
ความจงรักภักดี) ตอ่เคาะลีฟะฮฺอาลี บิน อบีฏอลิบจนกระทัง่บูชาท่านและปฏิเสธเคาะลีฟะฮฺ
ท่านอ่ืนๆ กับเคาะวาริจน์ในด้านบะรออ์ (การปลีกตัวออกจากการเช่ือฟังเคาะลีฟะฮฺอาลี)
จนกระทัง่ตัง้ตวัเป็นศตัรูกบัทา่น 

2 ความสมดุลระหว่างสองความต้องการ โดยศาสนาอิสลามท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานแห่งอลักุรอานและ
การปฏิบตัิศาสนกิจท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานแห่งสุนนะฮฺคือความสมดลุระหว่างสองความต้องการส าหรับ
ความจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตบนโลกนี ้อาท ิ

2.1 ระหวา่งความต้องการของจิตวินนาณกบัความต้องการของร่างกาย 
2.2 ระหวา่งความต้องการของชีวิตบนโลกกบัความต้องการของชีวิตในวนัอาคเิราะฮฺ 
2.3 ระหวา่งความต้องการของปัจเจกบคุคลกบัความต้องการของกลุม่ชน หรือองค์กร 
2.4 ระหวา่งความต้องการของบรุุษเพศกบัความต้องการของสตรีเพศ 
2.5 ระหวา่งความต้องการเฉพาะอยา่งกบัความต้องการทัว่ไป 
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2.6 ระหวา่งความต้องการของรัฐกบัความต้องการของประชาชน 
 
สรุปคือ 

1. “วะสะฏอ ”คือความปานกลางและ
ความสมดุล ท่ี วางอยู่บนพื น้ฐานของความ
ยุติธรรม ด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นสิ่งท่ี ดี ท่ีสุดและถูก
คดัเลือกในฐานะสิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีอยู่บนสุดยอดของ
ความสงูสง่ 

2. ไม่มีค าใดท่ีสามารถให้ความหมาย
ของ  “ วะสะฏอ ”ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นค าในภาษาใดก็ตาม หรือไม่มีค าใดท่ีครอบคลุม
ความหมายทัง้หมดของ  “ วะสะฏอ ”ตามความหมายท่ีอลัลอฮฺได้กลา่วไว้ในอลักรุอาน 
 3. ประชาชาตินบีมุหมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั คือ  “ อุมมะตนั วะสะฏอ ”ท่ีครอบคลุมทุก
ความหมายของ  “ วะสฏั ”ด้านวิถีการด าเนินชีวิต เร่ิมตัง้แตส่จัธรรมและความสมบรูณ์ของศาสนาอิสลามอนั
เป็นศนูย์กลางแห่งดลุยภาพระหว่างทุกศาสนาและฝ่ายตา่งๆ ในด้านอะกีดะฮฺ (หลกัการศรัทธา) อิบาดะฮฺ 
(การเคารพภกัดี) ชะรีอะฮฺ (บทบนันัติ) มอุามะลาต (การปฏิสมัพนัธ์) และอคัลาก (จริยธรรม) ตลอดจนถึง
การน าหลกัค าสอนของศาสนาไปปฏิบตัิ  (อตัตะดยัยุน)  ในด้านความยตุิธรรมในการตดัสินความและการ
แสดงจุดยืน ด้านความยิ่งใหน่และการถูกคัดเลือกจากมวลมนุษยชาติ ด้านความสมดุลระหว่างความ
ต้องการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต โดยเฉพาะความสมดลุระหว่างความต้องการของจิตวินนาณกบั
ความจ าเป็นทางวตัถุ รวมทัง้ความต้องการทางโลกอาคิเราะฮฺอนัเป็นท่ีพ านกัชัว่นิรันดรกบัความจ าเป็นทาง
โลกอนัเป็นท่ีพ านกัชัว่คราว ด้านความปานกลางระหว่างความเลยเถิดตา่งๆ ท่ีเป็นอนัตรายและชัว่ร้าย ด้าน
ความพอดีในจดุยืนท่ีมีตอ่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด้านสถานภาพของศนูย์กลางศาสนา (บยัตลุลอฮฺ) ท่ีตัง้
อยูต่รงใจกลางระหวา่งซีกโลกตะวนัออกกบัซีกโลกตะวนัตก และระหวา่งซีกโลกเหนือกบัซีกโลกใต้  

ด้วยความหมายท่ีดีต่างๆ ของ  “ วะสฏั ”ดงักล่าว น าพา  “ อุมมะตนั วะสะฏอ ”ท่ีวางอยู่บนพืน้ฐาน
แห่งความเท่ียงธรรมสู่ความเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของประชาชาติ  “ อุมมะตนั วาหิดะฮฺ ”ท่ีมีพลังและ
เกียรติในการให้บริการต่อผลประโยชน์ของมวลมนุษย์ในฐานะประชาชาติท่ีดีเลิศ  “ ค็อยเราะ อุมมะฮฺ ”บน
โลกนี ้และเป็นพยานตอ่มวลมนษุยชาตใินวนัอาคเิราะฮฺตอ่ไปในอนาคต วลัหมัดลุิลลาฮฺ 
 
“วะสะฏียะฮ ฺ”เป็นสุนนะฮฺของอัลลอฮฺและสุนนะฮขฺองเราะสูลุลลอฮฺ 

ความเป็น  “ วะสะฏียะฮฺ ”ของอิสลามจะสอดคล้องกับธรรมชาติแห่งการสร้างโลกของอัลลอฮฺท่ีมี
ความสมดลุอย่างยิ่งระหว่างทกุฝ่าย เช่น โลกแห่งฟากฟ้า โลกแห่งพืชพนัธุ์   และโลกแห่งการสร้างทัง้หมด 
เช่นเดียวกบัสนุนะฮฺของท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีสมดลุทัง้ด้านอะกีดะฮฺ (หลกัการ
ศรัทธา) อิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี) ชะรีอะฮฺ (บทบันนัติ) มุอามะลาต (การปฏิสัมพันธ์) และอัคลาก 

อิสลามคือ 
ความสมดลุในด้าน 

อัดดีน : ความดัง้เดิมของค า
ส อน ที่ ว า งอยู่ บ นพื ้น ฐ าน
แหง่อลักรุอาน 

อัตตะดัยยุน  : รูปแบบการ
ปฏิบัติศาสนกิจที่วางอยู่บน
พืน้ฐานแหง่สนุนะฮฺ  
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(จริยธรรม) ซึ่งล้วนสอดคล้องอย่างยิ่งกบัฟิฏเราะฮฺแห่งการสร้างของอัลลอฮฺ หรือกมลสนัดานตามธรรมชาติ
ท่ีพระองค์ก าหนดให้กบัมนษุย์ 

 25﴾0ۆۆۈۈٴۇۋ﴿

ความหมาย  “ นัน่คือวิถีแหง่ฟิฏเราะฮฺ(กมลสนัดานดัง้เดมิ)ท่ีอลัลอฮฺสร้างมนษุย์ขึน้มาบนฐานของมนั” 
 
 “วะสะฏียะฮฺ ” คือเส้นทางความเมตตาท่ีประเสริฐท่ีสดุ เพราะเป็นเส้นทางท่ีสอดคล้องกบัธรรมชาติ
แห่งการสร้างของอัลลอฮฺท่ีไม่มีวันเปล่ียนแปลง โดยท่ีโลกนีต้้องด าเนินไปตามครรลองแห่งธรรมชาติ
ดงักลา่วเพ่ือให้ปลอดภยัและด าเนินตอ่ไปได้ ในความหมายท่ีว่า โลกนีจ้ าเป็นต้องมีระเบียบท่ีสมดลุระหวา่ง
ทุกสิ่งท่ีเก่ียวข้อง หากมีสิ่งใดก้าวล า้ขอบเขตท่ีถูกก าหนดโดยธรรมชาติแห่งการสร้างของอลัลอฮฺ  เช่นการ
โคจรของดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของความเลยเถิดจนเกินเลยจากขอบเขตท่ีถกู
ก าหนดไว้ ทัง้ด้านขนาดใหน่เล็ก ระยะทางใกล้ไกล และรูปลกัษณ์ หรือความฟุ่ มเฟือย และอ่ืนๆ ก็จะท าให้
โลกนีเ้กิดความเสียหายและสร้างความเส่ือมเสียต่อสิ่งอ่ืนๆทันที  เช่นเดียวกับ  “ วะสะฏียะฮฺ ”อันเป็น
แบบอย่างการปฏิบตัิของท่านเราะสลูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตามค าสอนของอลักรุอานท่ีถูก
เรียก  “ สนุนะฮฺ เราะสลูลุลอฮฺ ”ในทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านอบุดีูยะฮฺ (การเคารพภกัดี)  และชะรีอะฮฺ (บทบนันัต)ิ ท่ี
เท่ียงแท้และสมดลุยิ่ง ผู้ ใดละเมิดและฝ่าฝืนสนุนะฮฺของท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัใน
ด้านอุบูดียะฮฺ ก็เท่ากับว่าเขาได้ล่วงล า้ขอบเขตของสุนนะฮฺ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ  “ อิฟรอฏ ”หมายถึง การ
ปฏิบตัิท่ีเข้มงวดจนเกินขอบเขตของสุนนะฮฺเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมัท่ีเป่ียมด้วยความ
ปานกลาง หรือในรูปของ  “ ตฟัรีฏ ”หมายถึงการปฏิบตัิท่ีหย่อนยานและละเลยจนถึงขัน้บกพร่องจากขอบเขต
ของสนุนะฮฺเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัอนัเรียบง่าย สภาพการปฏิบตัท่ีิออกจากขอบเขตของ
สุนนะฮฺดงักล่าวย่อมก่อความเสียหายบนโลกนี  ้ไม่ว่าความเสียหายดงักล่าวจะอยู่ในรูปของอุตริกรรม 
(บดิอะฮฺ) หรือความเช่ือท่ีไร้สาระ (ครุอฟาต)   หรือ ไมเ่ท่ียงตรง (อิวจัน์) ก็ตาม หรือความเสียหายในวนัอาคิ
เราะฮฺด้วยการถูกลงโทษจากอัลลอฮฺ ทัง้หมดนัน้ล้วนเกิดขึน้จากการละเมิดและฝ่าฝืน  “ วะสะฏียะฮฺแห่ง
อิสลาม ”ตามท่ีทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ปฏิบตัไิว้เป็นแบบอยา่ง 
 
ตัวอย่าง  “ วะสะฏียะฮ ฺ”ในสุนนะฮ ฺ

ในบรรดาตวัอย่างท่ีดีท่ีสุดส าหรับวะสะฏียะฮฺแห่งสุนนะฮฺนะบะวียะฮฺในการแก้ปันหาเมล็ดพันธุ์
แห่งความสุดโต่ง (ฆุลูว์)  ซึ่งท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัมได้ปฏิบตัิกับเศาะหาบะฮฺของท่าน
กลุม่หนึง่ คือ หะดีษท่ีรายงานโดยทา่นอะนสั บนิ มาลิก ทา่นเลา่วา่ 

ْزَواِج اِلَِّبِّ 
َ
لُوَن َعْن ِعبَاَدةِ اِلَِّبِّ ، صل اهلل عليه وسلم  َجاءَ ثاََلثَُة رَْهٍط إََِل ُبيُوِت أ

َ
صل اهلل عليه  يَْسأ

ْيَن ََنُْن ِمَن اِلَِّبِّ وسلم
َ
نَُّهْم َتَقالُّوَها، َفَقالُوا: َوأ

َ
ْخِِبُوا َكأ

ُ
ا أ ؟ قَْد ُغِفَر ََلُ َما صل اهلل عليه وسلم، فَلَمَّ

                                                           
25 สเูราะฮฺ อรัรูม ,30 
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َ
ا أ مَّ

َ
َحُدُهْم: أ

َ
َر، قَاَل أ خَّ

َ
َم ِمْن َذنِْبِه َوَما تَأ ْهَر َواَل َتَقدَّ ُصوُم ادلَّ

َ
نَا أ

َ
بًَدا، َوقَاَل آَخُر: أ

َ
َصِّلِّ اللَّيَْل أ

ُ
نَا فَإِينِّ أ

 ِ بًَدا، فََجاَء رَُسوُل اَّللَّ
َ
ُج أ تََزوَّ

َ
ُل النَِّساَء فَاَل أ ْعََتِ

َ
نَا أ

َ
فِْطُر، َوقَاَل آَخُر: أ

ُ
إََِلِْهْم، صل اهلل عليه وسلم أ

يَن قُلْتُ »َفَقاَل:  ِ ْنتُُم اَّلَّ
َ
فِْطُر، أ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
ْتَقاُكْم ََلُ، لَِكِّنِّ أ

َ
ِ َوأ ْخَشاُكْم َّلِلَّ

َ
ِ إِينِّ َْل َما َواَّللَّ

َ
ْم َكَذا َوَكَذا، أ

ُج النَِّساَء، َفَمْن رَِغَب َعْن ُسنَِِّت فَلَيَْس ِمِّنِّ  تََزوَّ
َ
ْرُقُد، َوأ

َ
َصِّلِّ َوأ

ُ
 26«.َوأ

ความหมาย  “ มีเศาะหาบะฮฺสามคนได้เดินทางไปยังบ้านบรรดาภรรยาของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม พวกเขาได้ถามถึงการท าอิบาดะฮฺของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม (โดยเฉพาะการ
ปฏิบตัอิิบาดะฮฺท่ีบ้านซึง่ไมมี่ผู้ อ่ืนรู้เห็น) 
หลงัจากพวกเขาได้รับการชีแ้จง พวกเขารู้สึกว่า ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมัปฏิบตัิอิบาดะฮฺแต่
เพียงน้อย ดงันัน้พวกเขาจงึกลา่ววา่  “ แนน่อนวา่อิบาดะฮฺของเราไมส่ามารถไปเทียบกบัอิบาดะฮฺของท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัได้ เพราะท่านได้รับการอภยัโทษจากบาปตา่งๆท่ีผ่านมาและท่ีก าลงัจะเกิดขึน้
ในอนาคต) ”หมายความวา่ ทา่นไมจ่ าเป็นต้องปฏิบตัอิิบาดะฮฺมากมาย)  
พวกเขาคนหนึง่กลา่ววา่  “ สว่นฉนั ฉนัจะยืนละหมาดตลอดทัง้คืน (จะไมย่อมนอนเดด็ขาด)” 
อีกคนหนึง่กลา่ววา่  “ ฉนัจะถือศีลอดตลอดปี และจะไมย่อมหยดุสกัวนัหนึง่เลย” 
สว่นอีกคนหนึง่กลา่ววา่  “ ฉนัจะปลีกตวัออกจากสตรี ฉนัจะไมย่อมแตง่งานเดด็ขาด” 
เม่ือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม ได้ทราบเช่นนัน้ ท่านจึงไปหาพวกเขา แล้วกล่าวว่า 
“พวกทา่นใช่ไหมท่ีกล่าวอยา่งนัน้ อย่างนี ้! ฉนัขอสาบานด้วยพระนามของอลัลอฮฺวา่ แท้จริง ฉันน่ีแหละเป็น
ผู้ ท่ีเกรงกลวัและย าเกรงอลัลอฮฺมากท่ีสดุในหมู่พวกท่าน แต่ทว่า ฉันถือศีลอด (บางวนั) และฉันก็งดถือศีล
อด (อีกบางวนั) ฉันยืนละหมาดกลางคืนพร้อมกบันอนในช่วงเวลาหนึ่งของคืน และฉนัก็แตง่งานกบัสตรีเฉก
เชน่คนทัว่ไป ดงันัน้ ผู้ใดไมช่อบปฏิบตัติามสนุนะฮฺของฉนั พวกเขาก็ไมใ่ชป่ระชาชาตขิองฉนั” 
 

น่ีคือส่วนหนึ่งของตวัอย่างความปานกลางและเรียบง่ายของสนุนะฮฺเราะสูลลุลอฮฺ  ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ท่ีถกูน าเสนอตอ่หน้าเมล็ดพนัธุ์แห่งความเลยเถิดท่ีได้เกิดขึน้ตัง้แตส่มยัท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่  ซึ่ง
ต้นตอของความคิดท่ีเลยเถิดดงักล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดตอ่ความเป็น  “ วะสะฏียะฮฺของอิสลาม ”ไม่ว่า
ความเข้าใจผิดดงักล่าวจะเกิดขึน้จากหลกัการของศาสนา (อดัดีน) หรือการปฏิบตัิศาสนา (อตัตะดยัยุน) 
นัน่คือ สนุนะฮฺเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั พวกเขาเหลา่นัน้ได้ลว่งล า้ขอบเขตด้าน  “ อิฟรอฏ ”
หมายถึง การปฏิบตัท่ีิเกินเลยจากท่ีควร 

ส่วนด้าน  “ ตัฟรีฏ ”หมายถึง การปฏิบัติท่ีหย่อนยานและบกพร่อง ก็ขอให้พิจารณาจากสภาพ
ข้อเท็จจริงของหะดีษเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่ีได้กล่าวต าหนิเศาะหาบะฮฺสองท่าน
ตอ่ไปนี ้

1. ทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิ อมัรุ บนิ อลัอาศ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา  

                                                           
26 หะดีษ มตุตะฟัก อะลยัฮฺ: เศาะฮีหฺ อลับคุอรีย์ หมายเลข 5163 เศาะฮีหฺ มสุลมิ หมายเลข ,1401 
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يَا »: صل اهلل عليه وسلم  َعْمِرو بِْن الَعاِص رَِِضَ اهلُل َعنُْهَما، قَاَل: َقاَل ِِل رَُسوُل اهللِ  اهللِ بِْن  َعبْدِ  َعنْ 
 27«َعبَْد اهلِل، اَل تَُكْن ِمثَْل ُفاَلٍن ََكَن َيُقوُم اللَّيَْل، َفََّتََك ِقيَاَم اللَّيْلِ 

ความหมาย  “ ท่านอบัดลุลอฮฺ บิน อมัรุบิน อลัอาศ กล่าวว่า ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั
ได้กล่าวแก่ฉันวา่ อบัดลุลอฮฺ เอย๋! เจ้าจงอย่าเป็นเย่ียงเขาคนนัน้ ซึง่เคยด ารงละหมาดกลางคืน แตแ่ล้วเขาก็
ละทิง้มนั” 
 

2. ทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิ อมุรั บนิ อลัคอ็ฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัได้กลา่วแก่เขาวา่ 

 28َفََكَن َبْعُد اَل َينَاُم ِمَن اللَّيِْل إِالَّ قَِلياًل  قَاَل َسالٌِم :«. نِْعَم الرَُّجُل َعبُْد اهلِل، لَْو ََكَن يَُصِّلِّ ِمَن اللَّيْلِ »
ความหมาย  “ ผู้ชายท่ีดีท่ีสุดคืออบัดลุลอฮฺ (บินอุมรั) หากเขาชอบละหมาดในช่วงเวลาหนึ่งของกลางคืน ”
สาลิม (บุตรของอบัดลุลอฮฺ) กล่าวว่า หลงัจากนัน้เป็นต้นมา อบัดลุลอฮฺจะไม่นอนกลางคืนนอกจากเพียง
น้อยนิดเทา่นัน้ 
 
 น่ีคือส่วนหนึ่งของตวัอย่างการอบรมของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีมีต่อเหล่าเศาะ
หาบะฮฺของท่านในสภาพท่ีเป่ียมด้วยความปานกลาง หมายความว่า มีความสมดลุระหว่างความจ าเป็น
และความต้องการตา่งๆในการด าเนินชีวิตของมนษุย์ 

พึงตระหนกัว่า  “ วะสะฏียะฮฺ อิสลาม ”คือวิถีการสร้างเอกภาพของ  “ อุมมะตนั วาหิดะฮฺ ”และเป็น
รากฐานของการพัฒนา การสร้างสนัติภาพ ความก้าวหน้าของชีวิตมนุษย์บนโลกนี ้และความส าเร็จของ
ชีวิตวนัอาคเิราะฮฺในฐานะ“คอ็ยเราะ อมุมะฮฺ) ”ประชาชาตท่ีิดีเลิศ) 
 
“ฆุลูว์ ”ตรงข้ามกับ  “ วะสัฏ” 

ส่วนหนึ่งของคุณลักษณะท่ีตรงข้ามกับ  “ วะสัฏ ”คือ  “ ฆุลูว์ ”นัน่คือการก้าวล า้เส้นของ  “ วะสัฏ ”
และถกูเรียกเชน่กนัวา่  “ อิสรอฟ ”หมายถึง ฟุ่ มเฟือยเกินขอบเขต 

“ฆลุว์ู ”เป็นคณุลกัษณะท่ีถกูต าหนิในทกุเร่ือง เน่ืองจากคณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีวางอยูบ่นพืน้ฐานของ 
“ฆลุว์ู ”ท่ีตรงข้ามกบั  “ วะสฏั ”ล้วนเป็นสิ่งท่ีเสียหายและสร้างความเสียหายตอ่สิ่งอ่ืน  

อลัลอฮฺตรัสวา่ 

 29﴾پ ڀ ڀ ڀ        ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ﴿

                                                           
27 หะดีษ มตุตะฟัก อะลยัฮฺ: เศาะฮีหฺ อลับคุอรีย์ หมายเลข 1152เศาะฮีหฺ มสุลมิ หมาย ,เลข 1159 
28 หะดีษ มตุตะฟัก อะลยัฮฺ: เศาะฮีหฺ อลับคุอรีย์ หมายเลข 1122 เศาะฮีหฺ มสุลมิ หมายเลข ,2479 
29 สเูราะฮฺ อนันิสาอ์ ,171 
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ความหมาย  “ โอ้ชาวยิวและคริสต์เอ๋ย! จงอย่าปฏิบตัิเกินขอบเขตในศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่ากล่าว
ตอ่อลัลอฮฺ นอกจากสิ่งท่ีเป็นความจริง ”  

 
ในความหมายท่ีวา่ การเกินขอบเขตหมายถึงการลว่งล า้และฝ่าฝืนขอบเขตท่ีอนนุาต 

 
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

 30﴾پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿

ความหมาย  “ และพวกเจ้าจงทานและด่ืม และจงอย่าฟุ่ มเฟือยจนเกินขอบเขต แท้จริงอลัลอฮฺไม่ทรงชอบ
บรรดาผู้ ท่ีฟุ่ มเฟือยเกินขอบเขต” 
 

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺกลา่ววา่ 

ْهلََك َمْن »
َ
يِن، فَإِنَّما أ َها اِلَّاُس، إِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ ِِف ادلِّ يُّ

َ
يِن أ  31«ََكَن َقبْلَُكْم الُْغلُوُّ ِِف ادلِّ

ความหมาย  “ มนษุย์เอ๋ย! พวกท่านจงระวงัจากการเลยเถิดในการนบัถือศาสนา เพราะแท้จริงความเลยเถิด
ในการนบัถือศาสนาได้ท าลายประชาติก่อนหน้าพวกท่านมาแล้ว  (ซึ่งในจ านวนคนเหล่านัน้ได้แก่ชาวยิว
และคริสต)์  ”  

 
ความเลยเถิดท่ีหมายถึงในท่ีนีคื้อการก้าวล า้ขอบเขตท่ีอลักุรอานได้ก าหนดไว้ในฐานะท่ีเป็น  “ อัด

ดีน ”และก้าวล า้ขอบเขตการปฏิบตัิของสุนนะฮฺเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัในฐานะท่ีเป็น 
“อตัตะดยัยุน ”ในทุกๆสิ่ง ไม่ใช่ขอบเขตท่ีถกูก าหนดโดยชมุชนหรือบคุคลส่วนใหน่ตามค านิยามหรือความ
เข้าใจของชาวตะวนัตก32 

อลัลอฮฺทรงห้ามชาวยิวและคริสต์จ านวนสองครัง้ในสองอายะฮฺอลักุรอาน33 ไม่ให้พวกเขากระท า
การท่ีเลยเถิดในการนบัถือศาสนาของพวกเขา พร้อมกบัให้สนันาณว่าการกระท าท่ีเลยเถิดและสดุโตง่นัน้
ขดัแย้งกบัสจัธรรม  “ อลัหกัก์” 

พงึตระหนกัวา่ ความสดุโตง่ในการนบัถือศาสนาไมไ่ด้หมายความว่ามีค าสอนท่ีสดุโตง่อยูใ่นศาสนา 
เพราะศาสนาดัง้เดิมของอลัลอฮฺยงัคงสจัจริงเสมอ แต่ทว่าความสุดโต่งดงักล่าวเกิดจากวิธีการรับศาสนา
ของพวกเขา ตวัอย่างเชน่ความดัง้เดิมของศาสนาอลัลอฮฺท่ีถกูประทานแก่ทา่น นบีมซูา อะลยัฮิสสลาม ล้วน
เป็นค าสอนท่ีสจัจริง แตช่าวอิสราเอลผู้ เป็นประชาชาติของท่านเองท่ีกระท าการเลยเถิดในการนบัถือศาสนา 

                                                           
30 สเูราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ ,31 
31 หะดีษอนันะสาอีย์ เลขที่ 3007 อิบนมุานะฮฺ เลขที่ ,3020 อะหมดั เลขที่ ,1754 เศาะฮีหฺ อลันามิอฺ อศัเศาะฆีร เลขที่ ,
2680 
32 ดนูิยามของ Moderate ใน Cambridge Dictionary 
33 สเูราะฮฺ อนันิสาอ์ : 171 สเูราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ ,: 77 
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ไม่ว่าจะเป็นการกระท าท่ีมากกว่าหรือน้อยกว่าขอบเขตท่ีศาสนาอนนุาต เช่นเดียวกบัศาสนาของอลัลอฮฺท่ี
ถกูประทานแก่ทา่นนบีอีซา อะลยัฮิสสลาม  

และความเลยเถิดดงักล่าวเป็นเหตทุ าให้พวกเขาไม่ปฏิบตัิตามค าสอนท่ีแท้จริงจากคมัภีร์ของพวก
เขา และหานกล้าแก้ไขและเปล่ียนแปลงค าสอนดัง้เดิมในคัมภีร์ของพวกเขา  ไม่ว่าจะเป็นเตารอตหรือ
อินนีลก็ตาม น่ีคือสิ่งท่ีท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสัลลมักลวัท่ีสดุว่าจะเกิดขึน้กบัประชาชาติ
ของท่าน และนั่นคือส่วนหนึ่งของความลับหรือเหตุผลท่ีมุสลิมทุกคนจ าเป็น  (วานิบ) ต้องขอดุอาอ์ใน
ละหมาดของเขาอยา่งสม ่าเสมอด้วยดอุาอ์  

 ﴾ٹ  ٹ ٹ ﴿

มีความหมายวา่  “ ได้โปรดชีน้ าเราสูเ่ส้นทางท่ีเท่ียงตรงในการนบัถือศาสนา” 
 
นัน่คือ  “ เส้นทางของบรรดานบี และวะลีย์ท่ีดีก่อนหน้านี”้ 

ْنَعْمَت َعلَيِْهمْ 
َ
ْيَن أ ِ اَط اَّلَّ  ﴾ ﴿ِِصَ

“ไมใ่ชเ่ส้นทางของชาวยิวท่ีถกูกริว้เน่ืองจากความเลยเถิดในการนบัถือศาสนาของพวกเขา” 

 ﴿َغْيِ اْلَمْغُضوِْب َعلَيِْهْم﴾
“และไมใ่ชเ่ส้นทางของชาวคริสต์ท่ีหลงทางเน่ืองจากการก้าวออกนอกขอบเขตศาสนาท่ีแท้จริงของอลัลอฮฺ” 

الِّْْيَ   ﴾ ﴿ َواَل الضَّ
 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมักลา่ววา่ 

ُعونَ »  34قَالََها ثاََلثًا« َهلََك الُْمتَنَطِّ
ความหมาย  “ ความวิบตัจิะเกิดขึน้กบับรรดาผู้ ท่ีปฏิบตัเิกินขอบเขต ”ทา่นกลา่วย า้เชน่นัน้ถึงสามครัง้   
 

หมายถึงบุคคลท่ีเคร่งครัดเกินไปในสิ่งท่ีไม่ควรเคร่งครัด และบุคคลท่ีก้าวล า้ขอบเขตท่ีแท้จริง ทัง้
ค าพดูและการกระท า35 เชน่กระท าการเกินขอบเขตด้านการตดัสิน หรือการปฏิบตัติามค าสอนของอิสลาม 

โดยรวมแล้ว สาเหตจุากความสดุโตง่  (ฆลุว์ู) นีแ้หละท่ีก่อให้เกิดความวิบตัิตา่งๆ นานา อาทิ ความ
อธรรม (ซอลิม)  การตัง้ภาคี  (ชิริก) อุตริกรรม (บิดอะฮฺ) ความเช่ือท่ีไร้สาระ (คุรอฟาต) ความคลั่งไคล้ 
(ตะอศัศบุ) ในบคุคลหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ความไมเ่ท่ียงตรง (อิวจัน์) ความเบี่ยงเบน  (อินหิรอฟ) ความรุนแรง  
(อลัอนุฟฺ) ความเลยเถิด (อิสรอฟ) ขาดศีลธรรม (ฟาสิก) หลงทาง (เฎาะลาล) และอ่ืนๆ เพราะสนุนะฮฺเราะสู
ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัและสนุนะฮฺของบรรดาเคาลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทัง้ส่ีท่านล้วนเป็นสจัธธรม

                                                           
34 หะดีษเศาะฮีหฺมสุลมิ เลขที ่2670 
35 ด ูชรัหฺ เศาะฮีหฺมสุลมิ ของอนันะวะวีย์ เลม่ 16 หน้า 220 
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แห่งความปานกลางและวะสะฏอ ไม่มีค าสอนจากสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺท่ีถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) และ
ชดัเจน (เศาะรีหฺ) บทใดในทกุแขนงของการด าเนินชีวิตท่ีถือวา่สดุโตง่ (ฆลุว์ู)  อยา่งเดด็ขาด 
 น่ีคือส่วนหนึ่งของเหตผุลหรือสาเหตท่ีุท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัได้เน้นย า้ให้
ประชาชาตขิองทา่นยดึมัน่กบัสนุนะฮฺหรือวิถีการนบัถือศาสนาอิสลามของทา่น โดยทา่นได้กลา่วสัง่เสียไว้วา่ 

اِشِديْ » ْ َعلَيُْكْم بُِسنَِِّت وَُسنَِّة اْْلُلََفاِء الرَّ ْْيَ َن ال  36«َمْهِديِّ
ความหมาย  “ พวกทา่นจงยดึมัน่กบัสนุนะฮฺของฉนัและสนุนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม” 
 

เพราะสุนนะฮฺเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัและสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรง
ธรรมล้วนเป็นวิถีการด าเนินชีวิตท่ีเป่ียมด้วยความปานกลางในทกุด้านของการด าเนินชีวิต ทัง้ด้านอะกีดะฮฺ 
อิบาดะฮฺ ชะรีอะฮฺ มุอามะลาต อัคลากและอ่ืนๆ วิถีชีวิตของคนเหล่านีแ้หละคือเส้นทางท่ีเท่ียงตรง 

﴾ٹ ٹ  ﴿    

 
ส่วนบรรดาผู้ ท่ีต่อต้านหรือคดัค้านการด าเนินตามสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั พวกเขาก็คือผู้ ท่ีเลยเถิดเช่นกนั ดงัเช่นท่ีอายะฮฺอลักรุอานได้กล่าวถึงค าปราศรัยของเหล่านบี
ต่อบรรดาผู้ ต่อต้านท่ีชอบกล่าวหาว่าการด าเนินตามสุนนะฮฺ  หรือแนวทางของนบีนัน้จะก่อให้ลางร้าย 
ประสบเคราะห์กรรม และไมก้่าวหน้า พร้อมกบัขม่ขูว่า่จะทรมานหรือกระท าการทารุณตอ่ผู้ศรัทธา 

 37﴾ک گ گگ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿

ความหมาย  “ บรรดาเราะสลูตอบวา่ ลางร้าย เคราะห์กรรม และความล้าหลงันัน้อยู่กบัพวกทา่น (ซึ่งเกิดจาก
การปฏิเสธศรัทธา/ความอธรรมท่ีมีอยู่ในตัวของพวกท่านเอง) สมควรแล้วหรือเม่ือพวกท่านได้รับการ
ตกัเตือนและบทเรียนส าหรับความก้าวหน้าและความส าเร็จในชีวิต (แตแ่ล้วพวกท่านกลบักล่าวต าหนิพวก
เราด้วยสิ่งตา่งๆเหล่านัน้ ?พวกท่านหาใชห่มู่ชนท่ีต้องการแสวงหาสจัธรรม) แตท่ว่าพวกท่านคือหมู่ชนท่ีเลย
เถิด” 
 

สรุปคือ ทุกค าสอนของอัลกุรอานและทุกการปฏิบัติท่ีอยู่ในรูปของสุนนะฮฺเราะสูลุลลอฮฺ  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัในทกุๆ ด้าน ทัง้หมดล้วนมีความเป็น  “ วะสฏั ”ท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของ
มนุษย์ตามสภาพความเป็นจริงท่ีอลัลอฮฺได้แจ้งไว้ เพียงแต่ การน าความหมายของอายะฮฺอลักุรอานและ
การปฏิบตัิของสุนนะฮฺเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เหล่านัน้ลงสู่กาลเทศะท่ีถูกต้องและ
เหมาะสมตามสภาพเวลาและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ินจ าเป็นต้องพึ่งพาความเฉลียวฉลาดของ

                                                           
36 หะดีษอตัติรมิซีย์ เลขท่ี 2676อิบนมุานะฮฺ เลขท่ี , 42 
37 สเูราะฮฺ ยาสนี อายะฮฺ 19 
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บรรดาอุละมาอ์และหุกะมาอ์ ผ่านการวินิจฉัยของกลุ่มนกัวิชาการ  ) นะมาอะฮฺ อะฮฺลุลอิลมีย์ (ของทุกยุค
สมยัและพืน้ท่ี วลัลอฮอุะอฺลมั 
 
“อุมมะตัน วะสะฏอ ”คือ  “ อุมมะตัน วาหดิะฮ ฺ”ในฐานะท่ีเป็น  “ ค็อยเราะ อุมมะฮ”ฺ 

บนพืน้ฐานแห่งการคดัเลือกของอลัลอฮฺท่ีได้รับการขนานนามว่า  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”ท่ีวางอยู่บน
รากฐานของอลั  กรุอานท่ีน าพาประชาชาตสิูว่ิถีการด าเนินชีวิตท่ีดีท่ีสดุ  (อลัอกัวมั) ซึง่สว่นหนึง่ของลกัษณะ 
“อลัอกัวมั ”ก็คือ ต้องเป็นประชาชาติเดียวกัน (อุมมะตนั วาหิดะฮฺ) ดงันัน้ จากจุดดงักล่าวพวกเขาจึงเป็น
ประชาชาตท่ีิดีท่ีสดุท่ีได้รับการขนานนามว่า  “ คอ็ยเราะ อมุมะฮฺ ” 
 เพราะเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะมีประชาชาติอ่ืนท่ีดีและประเสริฐกว่าประชาชาตท่ีิอลัลอฮฺทรงก าหนดให้เป็น
ประชาชาติสายกลาง (อุมมะตนั วะสะฏอ) ในด้านลกัษณะของหลกัสูตรท่ีน่ายกย่อง นัน่คืออลักรุอานและ
สนุนะฮฺอนัเป็นแหล่งอ้างอิงท่ีเป็นสจัธรรมและความรู้ท่ีเป็นรากฐานของความยตุิธรรม และยงัเป็น  “ อุมมะ
ตนั วาหิดะฮฺ ”ในด้านความเป็นเอกภาพท่ีมั่นคงท่ีวางอยู่บนรากฐานแห่งอัลกุรอานและสุนนะฮฺท่ีน าพา
ประชาชาตสิูว่ิถีการด าเนินชีวิตท่ีดีและมัน่คงท่ีสดุ (อลัอกัวมั) 
 ด้วยเหตนีุ ้  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”จึงหมายถึงประชาชาตินบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมัท่ี
เป็นประชาชาติเดียวกัน  ) อุมมะตนั วาหิดะฮฺ (ท่ีได้รับการประทานสองภารกิจอนัทรงเกียรติอนัเป่ียมด้วย
ความพิเศษ นัน่คือ 

ٿ ﴿ .1 ถกูอบุตัิขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีน าพาผลประโยชน์และความดีงามสู่มนษุยชาติบน  ﴾ٺ  

โลกนีอ้ย่างดีท่ีสุด  ) อัลอกัวมั( เพราะความดีงามของประชาชาตินบีมุหมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมันัน้เหนือกวา่ความดีงามของประชาชาตอ่ืินๆ ในฐานะท่ีเป็นประชาชาตท่ีิดีท่ีสดุ (ค็อยเราะ 
อุมมะฮฺ) ในทุกด้านของชีวิต ทัง้ด้านอะกีดะฮฺ อิบาดะฮฺ อัคลาก การอบรม(ตรับียะฮฺ) เศรษฐกิจ 
การตดัสินความ การสงัคม การบริหาร และการปกครอง 

เป็นพยานตอ่ความสจัจริงของบรรดานบีในการเผยแผ่ค าสอนของอลัลอฮฺ  ﴾ڦ  ڦ  ڦ﴿ .2

ตอ่ประชาชาติของพวกเขาในวนัอาคิเราะฮฺ เน่ืองจากความยุติธรรมและการถกูคดัเลือกของพวก
เขาในฐานะ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”นัน้ มีมูลเหตมุาจากความประเสริฐของความยตุิธรรม ซึ่งมิได้มี
เฉพาะบนโลกอนัคบัแคบนีเ้ทา่นัน้ แตท่วา่ยงัครอบคลมุโลกอาคเิราะฮฺด้วย 

 
ดงันัน้ จึงเป็นท่ีประจกัษ์ว่า ค าสอนของอลักรุอานเป็นค าสอนหลกัส าหรับ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”ซึ่ง

แบบอยา่งการน าค าสอนของอลักรุอานไปปฏิบตัไิด้อยา่งสมบรูณ์แบบท่ีสดุคือสนุนะฮฺของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัและสนุนะฮฺของบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสนุ
นะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ ทรงธรรมทัง้ส่ีท่านท่ีมีลักษณะของ  “ วะสัฏ) ”เป็นกลางด้วยความยุติธรรม) 
“อักวัม ”(มาตรฐานดีท่ีสุด) และ  “ ค็อยรฺ) ”ดีเลิศ) และ  “ วาหิดะฮฺ) ”เอกภาพเป็นหนึ่งเดียว) ดังนัน้  
ประชาชาติใดก็ตามท่ีปฏิบัติตามค าสอนของอิสลามผ่านค าสอนของอัลกุรอานตามวิธีการปฏิบัติ
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ของสุนนะฮฺเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งในบรรดาสุนนะฮฺเหล่าน้ันได้แก่ การ
รวมตัวเป็นญะมาอะฮฺในรูปของ  “ อุมมะตัน วาหดิะฮฺ ”น่ันแหละคือ  “ อุมมะตัน วะสะฏอ ”ท่ีมีสิทธิจะ
เป็น  “ ค็อยเราะ อุมมะฮฺ ” และในทางกลับกัน การงานใดท่ีค้านกับสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ศ็อลลลัลอออุะลยัฮิวะสลัลมั สิ่งนัน้ย่อมไม่คูค่วรท่ีจะเรียกว่า  “ อุมมะตนั วะสะฏอ ”เป็นอนัขาด เพราะการ
ปฏิบตัิท่ีค้านกับสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลออุอะลยัฮิวะสัลลมั มักจะน าพาความแตกแยก 
และความเป็นศัตรูสู่ประชาชาติอิสลามอยู่เสมอ ท าให้เกิดความอ่อนแอ และล้าหลังบนโลกนี  ้เพราะ
ลักษณะเดิมของ  “ อุมมะตัน วะสะฏอ ”คือคุณลักษณะของท่านนบีมุหัมมัดผู้ เป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัและบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านท่ีรวมตวักนัเป็น  “ อมุมะตนั วาหิดะฮฺ ”ไม่วา่จะ
อยู่ในรูปของนะมาอะฮฺท่ีไร้อ านาจในสมยัมกักะฮฺ หรือในรูปของรัฐท่ีมีฐานอ านาจในสมยัมะดีนะฮฺก็ตาม  
นัน่คือข้อเท็จจริงของการด าเนินแบบอย่างส าหรับ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”ในทกุท่ีและทกุเวลา 
 
ความคลุมเครือและค าตอบเกี่ยวกับ  “ อุมมะตัน วะสะฏอ” 
บางคนยงัมีความเข้าใจท่ีความคลมุเครือเก่ียวกบัความหมายของ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”ในจ านวนนัน้ได้แก่ 

1. สบุหานลัลอฮฺ! ยงัมีประชาชาติอิสลามอีกจ านวนมากท่ียงัเข้าใจสบัสนและคลุมเครือเก่ียวกับ
ข้อเท็จจริงของประชาชาติอิสลามท่ีได้รับการขนานนามจากอลัลอฮฺว่า  “ อุมมะตนั วะสะฏอ ”
โดยพวกเขาเข้าใจวา่  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”หมายถึง ประชาชาติท่ีเป็นกลาง ในความหมายของ
ความกึ่งกลางระหวา่งสองกลุม่คน นัน่คือ กลุม่ชาวมสุลิมท่ียึดมัน่อย่างเคร่งครัดกบัค าสอนของ
อิสลามทัง้ด้านการศรัทธา และการปฏิบตัิตามสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั กบักลุม่ชาวมสุลิมท่ีไมเ่ข้าใจหรือไมป่ฏิบตัติามค าสอนของอิสลามอยา่งเคร่งครัด 
หมายความว่า พวกเขาคือกลุ่มชาวมุสลิมท่ีน าค าสอนของอิสลามบางส่วนท่ีสอดคล้องกับ
อารมณ์ตณัหาของพวกเขาไปปฏิบตัิและละทิง้อีกบางส่วนท่ีก่อความยุ่งยากแก่ชีวิตของพวก
เขา เน่ืองจากพวกเขาเห็นว่าอิสลามในรูปแบบดงักล่าวไม่เหมาะสมกบัยคุสมยัหรือไม่สามารถ
จะประสานกับศาสนาอ่ืนๆได้ หรือถือว่าเป็น  “ อิสลามสมัยใหม่ ”ท่ีค้านและสวนทางกับ
ข้อเท็จจริงของอิสลามท่ีมาจากอลักรุอานและสนุนะฮฺ 

 
ค าตอบมีดังนี ้

1. ความเข้าใจต่อความหมายของ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”ดงักล่าวเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้องและ
เลยเถิด เป็นความเข้าใจท่ีศตัรูของอลัลอฮฺจากชาวยิวและพันธมิตรของพวกเขาสร้างขึน้  และ
ชาวมสุลิมบางกลุ่มได้เสพความเข้าใจดงักล่าวอย่างหูนวกตาบอด เพราะความเข้าใจดงักล่าว
ไม่ได้วางอยู่บนรากฐานของอลักุรอานและสุนนะฮฺ แต่ทว่า เป็นความเข้าใจท่ีอลัลอฮฺได้กล่าว
ต าหนิในอลักรุอาน พระองค์ตรัสวา่ 
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ڃ ڃ چ چ  چچ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ  ﴿

 38﴾ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک کک  ک گ گ   گ گ 

ความหมาย  “ พวกเจ้าจะศรัทธาต่อบางส่วนของคมัภีร์ และปฏิเสธต่ออีกบางส่วนกระนัน้หรือ! ดงันัน้ ไม่มี
การตอบแทนส าหรับผู้กระท าเช่นนัน้ในหมู่พวกเจ้านอกจากความอัปยศในชีวิตบนโลกนี  ้และในวันอาคิ
เราะฮฺพวกเขาจะถกูส่งไปลงโทษ (ในนรก) ท่ีเจ็บแสบยิ่ง และ(พึงสงัวรวา่) อลัลอฮฺยอ่มไม่หลงลืมในทกุสิ่งท่ี
พวกเจ้าได้กระท าไว้บนโลกนี”้ 
  

ท่านอิบนุกะษีรได้กล่าวอธิบายอายะฮฺข้างต้นว่า  “ อายะฮฺนีไ้ด้ต าหนิชาวยิวต่อการด าเนินชีวิตของ
พวกเขาท่ีเบี่ยงเบนจากคมัภีร์เตารอตของพวกเขา  ”39 หวงัว่าการต าหนิดงักล่าวจะเป็นบทเรียนและข้อคิดท่ี
ส าคนัแก่ประชาชาตนิบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมัในจดุยืนของพวกเขาตอ่คมัภีร์อลักรุอาน 
อลัลอฮฺตรัสวา่ 

چ ڇ  ﴿ چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ 

ڑ ک  ژ   ژڑ  ڈ ڈ  ڎ ڎ  ڌ  ڍ ڌ  ڇ  ڍ  ڇ ڇ 

 40﴾ک ک ک 

ความหมาย  “ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และบรรดาเราะสูลของพระองค์ และต้องการท่ีจะ
สร้างความแตกต่างระหว่างการศรัทธาต่ออัลลอฮฺกับการศรัทธาต่อบรรดาเราะสูลของพระองค์  พวกเขา
กล่าวว่า เราศรัทธาต่อเราะสูลบางคน และไม่ศรัทธาต่อบางคน พวกเขาต้องการท่ีจะแสวงหาเส้นทางสาย
กลางระหว่างการศรัทธากับการปฏิเสธ (ดงันัน้ อัลลอฮฺจึงตดัสินว่า) พวกเขาเหล่านัน้คือผู้ปฏิเสธศรัทธา
อย่างแท้จริง (ถึงแม้ว่าพวกเขาจะศรัทธาตอ่เราะสลูบางคนก็ตาม เพราะผู้ ใดท่ีไม่ศรัทธาตอ่เราะสลูท่านใด
ทา่นหนึง่ก็เท่ากบัว่าเขาไมศ่รัทธาตอ่เราะสลูทัง้หมด)41 และเราได้เตรียมการลงโทษท่ีอปัยศส าหรับผู้ปฏิเสธ
ศรัทธาทัง้หลาย” 

ทา่นอิบนกุะษีรได้กล่าวอธิบายความหมายของอายะฮฺข้างต้นวา่  “ อลัลอฮฺทรงต าหนิบรรดาผู้ปฏิเสธ
ศรัทธาตอ่พระองค์และตอ่บรรดาเราะสลูของพระองค์ในหมูช่าวยิวและคริสต์ ซึ่งพวกเขาได้แยกแยะด้านการ
ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและการศรัทธาตอ่บรรดาเราะสูล โดยท่ีพวกเขาได้ศรัทธาต่อนบีของอลัลอฮฺบางท่านและ
ปฏิเสธต่อนบีท่านอ่ืนๆ เพียงเพ่ือสนองอารมณ์ตณัหาและอิทธิพลของประเพณีท่ีมีต่อชีวิตของพวกเขา 
พร้อมกับธรรมเนียมปฏิบัติท่ีตกทอดมาจากบรรพชนของพวกเขา  ไม่ใช่มาจากหลักฐานท่ีชัดแจ้ง  

                                                           
38 สเูราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 85 
39 ด ูตฟัสรี อลักรุอาน อลัอะซีม ของอิบนกุะษีร เลม่ 1 หน้า 320 
40 สเูราะฮฺ อนันิสาอ์ อายะฮฺ 150-151 
41 ดตูฟัสรีอลักรุอาน อลัอะซีม ของอิบนกุะษีร เลม่ 2 หน้า 445 
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เช่นเดียวกับชาวโซโรอัสเตอร์ซึ่งพวกเขาศรัทธาต่อนบีของพวกเขาท่ีถูกเรียกขานว่า  “ โซโรอัสเตอร์ ”ต่อมา
พวกเขาก็ไมเ่ช่ือตอ่บทบนันตัขิองศาสนา ดงันัน้พวกเขาจงึพยายามขจดับทบนันตัดิงักลา่วออกไป”42 

 
2. แท้จริงแล้ว  “ อุมมะตัน วะสะฏอ ”เป็นฉายาท่ีอัลลอฮฺผู้ ทรงปรีชานาณได้ทรงมอบให้แก่

ประชาชาติอิสลาม ไม่ใช่ฉายาท่ีมนษุย์ตัง้ขึน้ ดงันัน้มนษุย์ท่ีไม่เข้าใจอิสลาม โดยเฉพาะบรรดา
ผู้ปฏิเสธศรัทธา และศัตรูของอิสลาม จึงไม่มีสิทธิท่ีจะจ ากัดความหมายของ  “ อุมมะตนั วะ
สะฏอ ”ตามอ าเภอใจโดยเดด็ขาด 
 

3. อลัลอฮฺเท่านัน้ท่ีทรงสิทธ์ิในการก าหนดขอบเขต ขนาดและความหมายของ  “ วะสะฏอ ”นัน่คือ 
ความปานกลาง ความยุติธรรม และการถูกคัดเฟ้น ต่อศาสนาอิสลามของพระองค์อันเป็น
ศาสนาแห่งความเมตตาส าหรับสากลโลก ส่วนการน าอิสลามไปปฏิบตัิเป็นแบบอย่างของ  “ อมุ
มะตนั วะสะฏอ ”คือการปฏิบตัิของท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และบรรดา
เศาะหาบะฮฺของท่าน เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุม ไม่ใช่การปฏิบตัิท่ีตรงข้ามหรือไม่สอดคล้องกบัการ
ปฏิบตัขิองทา่นนบีและบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

 
4. แท้จริงอัลลอฮฺได้ให้สมนานาม  “ อุมมะตัน วะสะฏอ ”แก่นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั และบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่น หรือประชาชาตขิองทา่น เพราะค าวา่  «مْ اكُ نَ لْ عَ جَ » 
มีความหมายว่า  “ เราได้บงัเกิดพวกท่าน ”ซึ่งบรุุษสรรพนาม « ُمْ ك»  ในท่ีนีบ้ง่ชีถ้ึงท่านนบีมหุมั

มดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และประชาชาติของท่าน  ) เศาะหาบะฮฺ (ในสมยันัน้เป็นการ
เฉพาะ ตามสภาพข้อเท็จจริงท่ีท่านนบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ หรือประชาชาตขิองทา่น ได้ปฏิบตัติามค าสอนของอลักรุอานท่ีเป่ียมด้วยความยตุธิรรม 
ความดีงามและน่าสรรเสริน ในความหมายท่ีว่า ค าสอนของอัลกุรอานเป็นค าสอนท่ี  “ วะ
สะฏอ ”และประชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุออะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีศรัทธา 
ปฏิบัติ และมีจริยธรรมตามค าสอนของอัลกุรอาน ภายในกรอบแนวทางสุนนะฮฺของ
ท่านเราะสูลุลลอฮกฺ็เป็น  “ อุมมะตัน วะสะฏอ” เชน่เดียวกนั 

 
 
ความคลุมเครือที่สอง 
 มสุลิมบางคนเช่ือว่าศาสนาอิสลามตามค าสอนของอลักรุอานและสนุนะฮฺเป็นศาสนาท่ีสดุโตง่และ
ตกขอบ หรือไม่เหมาะสมกบัสมยัปัจจบุนั หรือล าบากท่ีจะน าไปปฏิบตัใินสงัคมสมยัใหม่ทกุวนันี ้หรือข้ออ้าง

                                                           
42 ดตูฟัสรีอลักรุอาน อลัอะซีม ของอิบนกุะษีร เลม่ 2 หน้า 445 
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ใดๆก็ตามท่ีเป็นเหตใุห้ศาสนาอิสลามตามค าสอนของอลักรุอานและสนุนะฮฺถกูปฏิเสธหรือถูกแก้ไขเพิ่มเติม
ตามความปรารถนาของมนษุย์ 
 
ค าตอบ 

1. ใคร่ขอถามว่าบุคคลท่ีมีความเช่ือดงักล่าวว่า เคยอ่านอลักุรอาน หรือเคยท าความเข้าใจกับค า
สอนของอลักรุอานและปฏิบตัิตามสนุนะฮฺอย่างถกูต้องหรือไม่ จนท าให้เกิดความเช่ือเช่นนัน้ ?
ไหนเล่าตัวอย่างข้อเท็จจริงของอิสลามตามค าสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺส าหรับการ
ด าเนินชีวิตของประชาชาติอิสลามในวันนีท่ี้ถูกเข้าใจว่าเป็นค าสอนท่ีสุดโต่งหรือตกขอบ  ?
ผู้ เขียนเช่ือเหลือเกินว่าผู้ ท่ีกล่าวเช่นนัน้คือผู้ ท่ีไม่เคยท าความเข้าใจกบัค าสอนของอิสลามท่ีมา
จากอลักรุอานและสนุนะฮฺท่ีถกูต้อง หน าซ า้มีบุคคลประเภทนีจ้ านวนไม่น้อยเลยท่ียงัไม่เข้าใจ
แม้กระทัง่ความหมายของสเูราะฮฺอลัฟาติหะฮฺท่ีพวกเขาอ่านอยูเ่ป็นประจ าในละหมาดของพวก
เขา! พวกเขายังไม่เข้าใจสุนนะฮฺและชีวประวัติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมอย่างแท้จริง พวกเขาไม่เข้าใจเป้าหมายของชะรีอะฮฺอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีท่ีพวกเขาถูกสร้างความหวาดกลวัโดยประชาชาติอิสลามไม่ก่ีคนท่ีค่อนข้างจะสุดโต่งใน
การน าค าสอนของอิสลามไปปฏิบตัิต่อสิ่งท่ีค้านกับสุนนะฮฺเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั สืบเน่ืองมาจากความไมเ่ข้าใจอยา่งถ่องแท้ตอ่ค าสอนของอลักรุอานและสนุนะฮฺ และ
ไม่เคยค านงึถึงเป้าหมาย (มะกอศิด) ของชะรีอะฮฺอิสลาม หรือกลุ่มชาวมสุลิมท่ีเป็นหุ่นเชิดหรือ
เคร่ืองมือของศตัรูอิสลามท่ีแสร้งแสดงออกถึงความแข็งกระด้างและโหดร้ายทารุณตอ่ผู้ อ่ืนใน
นามของนิฮาดในหนทางของอลัลอฮฺ ไม่วา่เขาจะรู้สกึตวั หรือไม่รู้สกึตวัก็ตามวา่นัน่คือแผนการ
ของศตัรูอลัลอฮฺเพ่ือให้ชาวโลกเห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาท่ีสุดโต่งหรือประชาชาติอิสลามเป็น
ผู้ก่อการร้ายท่ีจ าเป็นต้องตอ่ต้าน ตอ่สู้และก าจดั 
 

2. จะพูดว่าอิสลามตามค าสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺมีความสุดโต่งหรือยากท่ีจะปฏิบตัิได้
อยา่งไร ในเม่ืออลัลอฮฺได้ตรัสไว้วา่ 

 43﴾ۇۇۆۆۈۈٴۇۋ﴿

ความหมาย  “ อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้เกิดความสะดวกง่ายดายแก่พวกเจ้าในการปฏิบัติศาสนกิจและ
พระองค์ไมท่รงประสงค์ให้เกิดความยุง่ยากล าบาก (ในการนบัถือศาสนา)” 
  

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอออุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْيَن يُْسٌ »  44 «إِنَّ َهَذا ادلِّ
                                                           
43 สเูราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 185 
44 บนัทกึโดยอนันะสาอีย์ หมายเลข 5034 : เศาะฮีหฺ 
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ความหมาย “แท้จริงศาสนาอิสลามเป็นศาสนาท่ีเรียบง่าย”  
  

ถามวา่ อลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้โกหกตอ่อายะฮฺและหะดีษ
เศาะฮีหฺข้างต้นกระนัน้หรือ   ? สบุหานลัลอฮฺ (พระองค์ทรงบริสทุธ์ิจากคณุลกัษณะของการโกหก) หรือว่าเกิด
จากการเราไม่ยอมคิดท่ีจะพยายามท าความเข้าใจกับค าสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺอันเรียบง่าย
ดงักลา่ว? 

 
3. จะพดูว่าอิสลามตามค าสอนของอลักรุอานและสนุนะฮฺเป็นศาสนาก่อการร้ายได้อย่างไร ในเม่ือ

อลัลอฮฺได้ตรัสยืนยนัวา่ 

 45 ﴾ ک  ک  گ  گ  گ ﴿

ความหมาย  “ และเราไมไ่ด้สง่เจ้า โอ้มหุมัมดั เว้นแตเ่พ่ือความเมตตาตอ่สากลโลก ” 
 
โดยความเมตตาดงักล่าวครอบคลุมทัง้คนท่ีไม่ใช่มสุลิม สตัว์ และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ซึ่งทัง้คนและสตัว์

ต่างจะได้รับความเมตตาจากอลัลอฮฺผ่านการก าเนิดของท่านนบีมุหัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมัใน
ฐานะศาสนทตูของอลัลอฮฺท่ีได้น าศาสนาอิสลามอนัเท่ียงแท้มาเผยแผ่  ส่วนความแข็งกร้าวและการก่อการ

ร้ายเป็นสว่นหนึง่ของการกระท าท่ีค้านและตรงข้ามกบัคณุลกัษณะของความเมตตา ﴿  گ  گ ﴾   

 
4. จะพูดว่าการศกึษาอิสลามจากอลักรุอานเป็นสิ่งท่ียากล าบากได้อย่างไร ในเม่ืออลัลอฮฺได้ตรัส

ยืนยนัวา่ 

 46﴾ں ں ڻ ڻ    ڻ   ڻ ۀ﴿

ความหมาย  “ และแท้จริง เราได้ท าให้อัลกุรอานเป็นสิ่งท่ีง่ายดายส าหรับการศึกษาทบทวนเพ่ือให้ได้รับ
บทเรียนและข้อตกัเตือน แตท่วา่ จะมีสกัก่ีคนท่ีได้รับบทเรียนจากมนั” 
 
 ค าพดูของอลัลอฮฺไมเ่ป็นความจริงหรือวา่เราเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นกลุม่ของบรรดาผู้ ท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

 47﴾ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ﴿

ความหมาย “พวกเขาเหลา่นัน้ (กลุม่ชนผู้กลบักลอก) ต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงแก้ไขพระด ารัสของอลัลอฮฺ” 

 ขออลัลอฮฺโปรดคุ้มครองเราจากความคิดเชน่นัน้ 

                                                           
45 สเูราะฮฺ อลัอนับิยาอ์ อายะฮฺ 107 
46 สเูราะฮฺ อลัเกาะมรั อายะฮฺ 17, 22 
47 สเูราะฮฺ อลัฟัตหฺ อายะฮฺ 15 
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5. ถ้าหากอัลลอฮฺได้ทรงประทานค าสอนในอัลกุรอานท่ีไม่เหมาะสมกับความจ าเป็นและ

ความสามารถของบ่าวของพระองค์ในทุกยุคสมัยและสภาพการณ์  ก็แสดงว่าอัลลอฮฺไม่มี

คณุลกัษณะของความรอบรู้และความฉลาดหลกัแหลม สบุหานลัลอฮฺ หรือ «مُ يْ كِ احْلَ  مُ يْ لِ عَ الْ » 

ว่าอัลลอฮฺทรงกระท าการท่ีอธรรมต่อบ่าวของพระองค์ เพราะพระองค์น าวิถีการด าเนินชีวิต 
(ศาสนา) ท่ีไม่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความสามารถของบ่าวของพระองค์   ในขณะ
ท่ีอลัลอฮฺทรงมีคณุลกัษณะของความรอบรู้ 

 48﴾ۇۇۆۆۈۈ﴿
ความหมาย  “ แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้า (โอ้มหุมัมดั) เป็นผู้สร้างท่ีรอบรู้ (ทกุๆสิ่ง) ” 
 
 และพระองค์ไม่ทรงอธรรมตอ่ทกุๆ สิ่งเป็นอนัขาด โดยเฉพาะตอ่บา่วผู้ออ่นแอของพระองค์ พระองค์
ตรัสวา่  

 49﴾ڃڃڃڃچچ﴿

ความหมาย “แท้จริงอลัลอฮฺจะไมท่รงอธรรม )ตอ่ผู้ใด(  แม้เทา่ผงธุลี” 
 
หมายความวา่ พระองค์จะไมท่รงอธรรมถึงแม้จะเพียงน้อยนิดก็ตาม 
 

6. ผู้ ใดท่ีรับอิสลามจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺดงัท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และกัลยาณชนในยุคสะลัฟได้เคยรับไว้  เขาย่อมประจักษ์ว่า
อิสลามตามค าสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺมีความปานกลาง สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ง่ายดาย และเป็นค าสอนท่ีไม่เกินธรรมชาติของมนษุย์เด็ดขาด สิ่งเหล่านีไ้ด้รับการยืนยนัจากผู้
ท่ีไม่ใช่มุสลิมเองท่ีเคยคลกุคลีและอาศยัอยู่ในสงัคมมสุลิม โดยเฉพาะผู้ ท่ีอาศยัอยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจกัรอิสลามท่ีแท้จริง และนัน่คือเนือ้แท้ของความเป็นกลางของอิสลาม (วะ
สะฏียะฮฺ อลัอิสลาม) 

 
 
บทส่งท้ายและข้อเสนอแนะ 
 ท้ายนีผู้้ เขียนขอน าเสนอบางข้อเสนอแนะเพ่ือให้ฝ่ายตา่งๆพยายามยึดปฏิบตั ิดงันี ้

1. พยายามชีแ้จงแก่ประชาชนทัว่ไปวา่ อิสลามตามค าสอนของอลักรุอานและสนุนะฮฺ คือ อิสลามท่ี 
“วะสะฏอ ”และวิธีการปฏิบตัิของท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตอ่ค าสอนของอลักรุอาน
                                                           
48 สเูราะฮฺ อลัหิจน์รฺ อายะฮฺ 86 
49 สเูราะฮฺ อนันิสาอ์ อายะฮฺ 40 



 

 

อุมมะตัน วะสะฏอ วิถีแห่งประชาชาตทิี่ดีเลิศ 
 25  

และสนุนะฮฺ พร้อมกบับรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่น เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเป็นสจัธรรมของ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”
ดงักลา่วนัน้คือข้อเท็จจริงของสนุนะตลุลอฮฺ และสนุนะฮฺของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ท่ีสอดคล้องกบัความเป็นจริงแหง่สจัธรรมและฟิฏเราะฮฺในการสรรค์สร้างของอลัลอฮฺ 

 
2. “อุมมะตัน วะสะฏอ ”เป็นแบบแผนการด าเนินชีวิตประเภทหนึ่งของประชาชาตินบีมุหัมมัด  

ศ็อลลลัลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีวางอยู่บนรากฐานแห่งสัจธรรมและความยุติธรรมจากอัลลอฮฺและเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยความประเสริฐของมันคือการอ านวยผลประโยชน์และเผยแผ่
ความเมตตาสู่มวลมนุษย์ ด้วยการน าพาวิถีการด าเนินชีวิตท่ีดี  (อัลอักวัม/อัลค็อยรฺ) และการจัดการท่ี
เข้มงวดในรูปของ  “ อมุมะตนั วาหิดะฮฺ ” บนโลกนี ้ส่วนในโลกอาคิเราะฮฺพวกเขาจะเป็นพยานตอ่มวลมนษุย์

ทัง้หลาย   «ُشَهَداُء لََعَ اِلَّاِس » 

 
3. ผู้ ท่ีด าเนินตามเส้นทางวะสะฏียะฮฺของอิสลามไม่เคยมีจุดยืนท่ีเลยเถิดและแข็งกร้าวในการ

ปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืน และไม่นิ่งดดูายต่อความพยายามท่ีจะท าลายความเป็น  “ วะสะฏียะฮฺ ”ของอิสลามเป็นอนั
ขาด พวกเขาจะพยายามด าเนินตามค าสั่งของอัลลอฮฺหรือสุนนะฮฺท่ีแท้จริงของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เท่าท่ีมีความสามารถตามสภาพแวดล้อมรอบข้างในสมัยของเขาอย่างมี
เสถียรภาพและสมดุลระหว่างทุกความจ าเป็นและความต้องการในการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล  
ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ ยิ่งกว่านัน้ พวกเขาจะเน้นทกุการงานด้านการเผยแผค่วามเมตตาสู่สากล
โลกของพวกเขาด้วยวิธีการท่ีเป่ียมด้วยวิทยปันนาและความบริสทุธ์ิใจ 

 
4. ทุกสถาบนัการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ปอเนาะ มหาวิทยาลยั และมจัลิสอิลมีย์ตามมสัยิด

ตา่งๆ ต้องพยายามสร้างและบรรจุหลกัสูตรด้าน  “ วะสะฏียะฮฺ ”ในการศกึษาอิสลามจากอลักุรอานและสุน
นะฮฺตามค าอธิบายของบรรดาอุละมาอ์ผู้ เป็นท่ียอมรับ พร้อมกับให้ความส าคนัด้านเป้าประสงค์ของชะ
รีอะฮฺอิสลาม  (มะกอศิด อัชชะรีอะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ) และ  “ อะหฺกาม วัฎอียะฮฺ ” ท่ีเก่ียวข้องกับสาเหตุ 
เง่ือนไข และอุปสรรค์ในการด าเนินหรือปฏิบตัิหน้าท่ีใดๆท่ีเป็น  “ อะหฺกาม ตกัลีฟียะฮฺ ”ตามความสามารถ
ของแตล่ะคน 

 
5. ทุกประเทศหรือเขตท่ีมีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่จ าเป็นต้องมีการรวมกลุ่มในรูปขององค์กร 

สถาบนั และศนูย์วะสะฏียะฮฺ ท่ีมีความรับผิดชอบด้านการเผยแผแ่ละด าเนินการด้าน  “ อิสลามวะสะฏียะฮฺ ”
–บนพืน้ฐานแหง่อลักรุอานและสนุนะฮฺ - แก่สงัคมในประเทศนัน้ โดยเฉพาะสงัคมอิสลาม พร้อมกบัพยายาม
ให้ความรู้แก่ประชาชนเก่ียวกับข้อเท็จจริงของ  “ อิสลามวะสะฏียะฮฺ ”ว่าเป็นอิสลามตามค าสอนของอัลกุ
รอานและสนุนะฮฺ พยายามกระชบัให้ประชาชาติอิสลามหลีกห่างจากคณุลกัษณะของความเลยเถิด  ) ฆลุว์ู (
และความป่าเถ่ือนท่ีออกจากกรอบของอิสลามวะสะฏียะฮฺ   
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6. แต่ละครอบครัวควรจัดสัปดาห์  “ หะละเกาะฮฺอัลกุรอานและสุนนะฮฺ  ”กับสมาชิกภายใน
ครอบครัวท่ีประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกหลาน สักประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการชูสโลแกน  
“หน่ึงครอบครัว หน่ึงหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน ”เพ่ือเป็นการเข้าใกล้และท าความเข้าใจกบัข้อเท็จจริงของ 
“วะสะฏียะฮฺอิสลาม ”จากแหล่งปฐมภูมิ เพ่ือท่ีจะได้ปลอดภัยจากคุณลักษณะของความเลยเถิด (ฆุลูว์) 
พร้อมกบัพยายามติดตามการเรียนการสอนของมจัลิสอิลมีย์ตามมสัยิดตา่งๆท่ีมีการสอนตฟัสีรอลักุรอาน
และการอธิบายหะดีษจากบรรดาอลุะมาอ์ท่ีเป็นท่ีนา่เช่ือถือ50 เพราะการศกึษาดงักลา่วจะเป็นเสบียงสู่ความ
เข้มแข็งและความรุ่งเรืองในทกุแขนงชีวิตของ  “ อมุมะตนั วะสะฏอ ”บนโลกนีแ้ละวนัอาคเิราะฮฺ 
 
 
 

 ،واهلل املوفق واهلادي إَل سواء السبيل
 ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصل اهلل لَع نبينا ُممد ولَع آَل وصحبه وسلم

 وسالم لَع املرسلْي واحلمد هلل رب العاملْي.

                                                           
50 ดรูายละเอียดของวิธีการท าหะละเกาะฮฺอลักรุอานในหนงัสอื“ คูม่ือหะละเกาะฮฺอลักรุอาน ”ของผู้ เขียน 
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