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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

“อุมมะตัน วาหิดะฮฺ” ประชาชาติเดียวกัน  
คือ หลักการของ อะฮฺลุสสนุนะฮฺ วลั-ญะมาอะฮฺ 

 
 

رْشَ 
َ
َالُم بَلَ أ َالُة َوالسَّ ،  َوالَصّ ِ رَبِّ الَْعالَِمنْيَ ،  وبََلَ احَْلَْمُد ِبّٰ ِف الْـُمرَْسِلنْيَ

مْجَِعنْيَ 
َ
ِ وََصْحِبِه أ ِ   آ

 
ปจจุบัน ความเขาใจและจิตสํานึกดานความเปนประชาชาติเดียวกันอันเปนวิถีการดําเนิน

ชีวิตของประชาชาติอิสลามที่แทจริงเกือบจะถูกลบเลือนจากมโนคติของชาวมุสลิมสวนใหญที่อาศัยอยู
ประเทศนี้ จนกลายเปนสังคมที่อุดมดวยความขัดแยง แตกแยก และวุนวายที่ยากแกการเยียวยา  

ดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบที่เทาทวีคูณในการใหคําชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริงของ
ความเปนประชาชาติเดียวกันแกสังคมมุสลิม ผูเขียนจึงไดเรียบเรียงบทความชิ้นนี้เพื่อชี้แจงใหทุกคน
จะไดประจักษถึงความหมายที่แทจริงของความเปนประชาชาติเดียวกัน โดยหวังวาจะสามารถเปน
แนวทางในชีวิตการตอสูของบรรดาอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ตอไปในอนาคต  อินชาอัลลอฮฺ 
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บทที่ 1 ความเปนมาของ “ประชาชาติเดียวกนั” 
       

 
เดิมทีมนุษยทุกคนเปนประชาชาติเดียวกัน (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) ที่ต้ังอยูบนเอกภาพแหง

ความดีงามของอิสลามอันเปนศาสนาของออัลลอฮฺสําหรับมวลมนุษยผูเปนบาวของพระองค ภายใต
การนําของนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ตอมาพวกเขาไดขัดแยงและแตกแยกเกี่ยวกับจุดยืนของพวกเขา
ตอการดะวะฮฺของบรรดานบีและศาสนทูต ตามนิสัยโดยธรรมชาติของมนุษยที่ชอบขัดแยงและ
แตกแยก เวนแตบรรดาผูที่อัลลอฮฺทรงเมตตาใหพวกเขาเปนประชาชาติเดียวกัน โดยผานหลักคําสอน
ของคัมภีรตางๆที่พระองคทรงประทานใหแกบรรดาศาสนทูต จนสุดทายจึงบังเกิดกลุมชนที่ไดรับการ
ขนานนามวา “อุมมะตุน วาหิดะฮฺ” หรือ “ประชาชาติเดียวกัน” ที่ภักดีและยําเกรงตออัลลอฮฺ  

อัลลอฮฺตรัสวา 
ةٗ  ٱلَّاُس  َكنَ ﴿ مَّ

ُ
ُ ٱ َفَبَعَث  َوِٰحَدةٗ  أ ِينَ  نَ  ۧٱلَّبِّيِ  َّ نَزَل  َوُمنِذرِينَ  ُمبَّشِ

َ
 َوأ

ْ  فِيَما ٱلَّاِس  َبۡيَ  ِلَۡحُكمَ  بِٱۡلَقِّ  ٱۡلِكَتَٰب  َمَعُهمُ   ٱۡخَتلََف  َوَما فِيهِۚ  ٱۡخَتلَُفوا
َّ  فِيهِ  ِ ِينَ  إ وتُوهُ  ٱلَّ

ُ
ُ  َفَهَدى بَۡيَنُهۡمۖ  َبۡغَيۢا ٱۡلَّيَِنُٰت  َجآَءۡتُهمُ  َما َبۡعدِ  ِمنۢ  أ َّ  ٱ

ِينَ  ْ  ٱلَّ ْ  لَِما َءاَمُنوا ۦۗ  ٱۡلَقِّ  ِمنَ  فِيهِ  ٱۡخَتلَُفوا ُ  بِإِۡذنِهِ َّ ٰ  يََشآءُ  َمن َيۡهِدي َوٱ َ ِ  إ
ۡسَتقِيمٍ  ِصَرٰطٖ    1﴾ مُّ

ความวา “มนุษยนั้นเคยเปนประชาชาติเดียวกัน แลวอัลลอฮฺจึงไดสงบรรดานบีมา
(หลังจากที่เกิดความขัดแยงขึ้น)ในฐานะผูแจงขาวดี และผูตักเตือน และได
ประทานคัมภีรที่เปยมดวยสัจธรรมมาพรอมกับพวกเขา เพื่อตัดสินระหวางมนุษย
ในสิ่งที่พวกเขาขัดแยงกัน และไมมีผูใดขัดแยง (เกี่ยวกับสัจธรรมของ)คัมภีรเลมนั้น 
นอกจากบรรดาผูที่รับคัมภีรนั้นหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจงไดปรากฏแก
พวกเขาแลว สาเหตุอันเนื่องจากความอิจฉาริษยาในระหวางพวกเขา แลวอัลลอฮฺ
ก็ทรงชี้นําบรรดาผูศรัทธาสูขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาขัดแยังกันดวยอนุมัติ
ของพระองค และอัลลอฮฺจะทรงชี้นําแกผูที่พระองคทรงประสงคไปสูทางอัน
เที่ยงตรงเสมอ”  
 
 

ٓ  ٱلَّاُس  َكنَ  َوَما﴿ َّ ِ ةٗ  إ مَّ
ُ
ْۚ  َوِٰحَدةٗ  أ َ  فَٱۡخَتلَُفوا ّبَِك  ِمن َسَبَقۡت  َكَِمةٞ  َولَۡو  رَّ

  2﴾ َيَۡتلُِفونَ  فِيهِ  فِيَما بَۡيَنُهمۡ  لَُقِضَ 

                                                            
1 สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ, อายะฮฺ 213 
2 สูเราะฮฺ ยูนุส, อายะฮฺ 10:19 
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ความวา “และมนุษยนั้นมิใชอ่ืนใด นอกจากเปนประชาชาติเดียวกัน แลวพวกเขาก็
แตกแยกกัน และหากมิใชเพราะลิขิตซึ่งไดบันทึกไวที่พระผูอภิบาลของพวกเจาแลว
ไซร แนนอนก็คงเกิดการตัดสินแลวระหวางพวกเขาในเรื่องที่พวกเขาขัดแยงกัน”  

 
บทเรียนจากอายะฮฺ 

จากสองโองการของอัลลอฮฺขางตนทําใหเปนที่ประจักษวา 
1. บรรพบุรุษเดิมของมนุษยเปนประชาชาติเพียงหนึ่งเดียวที่ทําหนาที่เพียงการตอบรับและ

ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลของพวกเขา 
อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาวความวา “ชวงเวลาระหวางนบีอาดัมและนบีนูหฺ

หางกันสิบศตวรรษ บรรดาผูที่มีชีวิตอยูในชวงเวลาดังกลาวตางนับถือศาสนาอิสลาม (ไมมีการตั้งภาคี
ตออัลลอฮฺ)” 3 (ตามหลักคําสอนเผยแผโดยนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม) 4 

2. อัลลอฮฺไดสงบรรดาศาสนทูตของพระองคมายังมนุษยชาติคนแลวคนเลา นับต้ังแตนบี
อาดัม หรือนบีนูหฺ อะลัยฮิมุสสลาม จนกระทั่งนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูเปนนบีทาน
สุดทาย เพื่อเผยแผคําสอนและคําชี้แจงจากอัลลอฮฺตอปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหมูมนุษยตาม
หลักการศาสนาที่บันทึกไวในคัมภีรของพระองคที่เพียบพรอมดวยคําชี้แจงที่ชัดแจงและขอเท็จจริงที่
ปราศจากความคลุมเครือ นั่นคือศาสนาอิสลามที่มีหลักศรัทธาในอัลลอฮฺพระเจาเพียงพระองคเดียว 

3. ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในหมูมนุษยมิใชผลพวงจากความโงเขลาของพวกเขา แตเกิดจาก
ความอิจฉาริษยาอันเปนขวากหนามที่คอยสกัดกั้นพวกเขามิใหไดรับทางนําจากอัลลอฮฺเพื่อใหเขา
ยอมรับสัจธรรมในการแกปญหาความขัดแยงและมุงสูเสนทางที่เที่ยงตรง 

4. ธรรมชาติแหงการสรางของอัลลอฮฺเกี่ยวกับความขัดแยงในหมูมนุษยยอมตองเกิดขึ้น
อยางหลีกเลี่ยงไมได ยังไมมีกฎหมายหรือบทลงโทษที่ชัดเจนและเหมาะสมสําหรับบรรดาผูที่สราง
ความขัดแยงบนโลกนี้ อาจจะเปนเพราะเหตุนี้นี่เองที่มีสวนทําใหมนุษยเกียจครานและหลงระเริงอยูกับ
ความหลงทางของพวกเขา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาความหลงทางของพวกเขาไดรับการยั่วยุเติมแตงจาก
ชัยฏอนจนทําใหเขาเห็นผิดเปนชอบและเชื่อวาตัวเองดํารงอยูบนสัจธรรมและความถูกตอง 

5. แทจริงแลว ความรูเพียงอยางเดียว ถึงแมจะถูกตอง ยังไมเพียงพอที่จะทําใหแตละคน
ยอมรับสัจธรรมแหงการดําเนินชีวิต แตทวา ฮิดายะฮฺ (ทางนํา) จากอัลลอฮฺเทานั้นที่จะทําใหเขา
ยอมรับในสัจธรรม พึงทราบวาผูที่มีจิตใจอิจฉาริษยาจะไมมีทางไดรับฮิดายะฮฺจากอัลลอฮฺ เพราะความ
อิจฉาริษยาเปนนิสัยของผูที่อธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสิ่งนั้นขึ้นกับบรรดาผูที่ไดชื่อวามีความรู 

                                                            
3 ญามิอฺ อัล-บะยาน ของ อัฏ-เฏาะบะรีย เลม 4 หนา 275, มุสนัด อัล-บัซซารฺ เลม 11 หนา 99 หมายเลข 4815, อัล-
มุสตัดร็อก ของอัล-หากิม เลม หนา หมายเลข, อัล-หากิมกลาววา “นี่เปน หะดีษที่เศาะฮีหฺบนเงื่อนไขของอัล-บุคอรีย 
แตทั้งอัล-บุคอรียและมุสลิมไมไดบันทึกหะดีษไวในหนังสือเศาะฮีหฺของทั้งสองทาน” และอัซ-ซะฮะบียกลาววา “เปน
หะดีษบนเงื่อนไขของอัล-บุคอรีย”   
4 อัล-บิดะยะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ ของอิบนุ กะษีร เลม 1 หนา 125 
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ُ وَ ﴿ َّ ٰلِِميَ  ٱۡلَقۡومَ  َيۡهِدي َ  ٱ  5﴾٨٦ ٱلظَّ

“และอัลลอฮฺจะไมประทานทางนําแกบรรดาผูที่อธรรม”  
 

6. ผูใดที่ไดรับทางนําจากอัลลอฮฺใหยอมรับอิสลามเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตในฐานะบาว
ของพระองค เขาก็ควรจะฟูมฟกและทะนุถนอมทางนําดังกลาวใหเจริญงอกงามตลอดไป นี่คือสวน
หนึ่งของความลับที่ซอนเรนอยูในดุอาอหลักที่เราทุกคนอานทุกครั้งเมื่อละหมาดวา 

َرَٰط  ٱۡهِدنَا﴿  ﴾ٱلُۡمۡسَتقِيمَ  ٱلّصِ

“ขอพระองคโปรดประทานทางนาํแกเราสูเสนทางที่เทีย่งตรงดวยเถดิ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 86 
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บทที่ 2 ความขัดแยงและความเปนเอกภาพของประชาชาติ 
 
 
อัลลอฮฺไดใหมนุษยบังเกิดขึ้นภายใตกรอบกฎเกณฑที่พระองคไดทรงกําหนดไว นั่นก็คือ 

มนุษยทุกคนมีนิสัยชอบขัดแยง ยกเวนผูที่พระองคทรงเมตตาเทานั้น 
อัลลอฮฺตรัสวา 

ةٗ  ٱلَّاَس  َلََعَل  َربَُّك  َشآءَ  َولَوۡ ﴿ مَّ
ُ
ۖ  أ َّ  ١١٨ ُمَۡتلِفِيَ  يََزالُونَ  َ وَ  َوِٰحَدٗة ِ  َمن إ

  6﴾ َخلََقُهۡمۗ  َولَِذٰلَِك  َربَُّكۚ  رَِّحمَ 
ความวา “และหากพระผูอภิบาลของเจาทรงประสงค แนนอน พระองคจะทรงทํา
ใหปวงมนุษยเปนประชาชาติเดียวกัน (แตพระองคมิไดทรงประสงคเชนนั้น ดวย
เหตุนี้) พวกเขาจะยังคงแตกแยกตอไป เวนแตผูที่พระผูอภิบาลของเจามีเมตตา 
(ใหเขารับอิสลาม และยึดปฏิบัติกับคําสอนของทานนบีมุหัมมัด) และบนหลักการ
ดังกลาวนั่นเองที่พระองคทรงใหพวกเขาบังเกิดขึ้น” 

 
บทเรียนและสารัตถะจากอายะฮฺ 

1. อัลลอฮฺไมประสงคใหมวลมนุษยเปนประชาชาติเดียวกัน ดวยเหตุนี้ จึงเกิดความขัดแยง
ข้ึนในหมูพวกเขา อันเปนปฐมเหตุใหกําเนิดศาสนาและลัทธิความเชื่อตางๆ ที่มากมาย 

2. ดวยความเมตตาของอัลลอฮฺเทานั้นที่จะทําใหแตละคนปลอดภัยจากความขัดแยง อันเปน
เงื่อนไขหลักสูความเปนเอกภาพของประชาชาติบนเสนทางที่พระองคทรงพอพระทัย ทามกลางมรสุม
แหงความขัดแยงที่มากมายของมนุษย จนกระทั่งเขาไดกลายเปนหนึ่งในจํานวนสมาชิกของ 
“ประชาชาติเดียวกัน”  ( ةٗ  مَّ

ُ
 (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ -  َوِٰحَدةٗ  أ

3. ความขัดแยงของมนุษยมักจะนําไปสูความหายนะ ยกเวนบรรดาผูที่พระองคทรงเมตตา 
และดําเนินอยูบนเสนทางของพระองค พวกเขาเหลานั้นจะปลอดภัยจากการถูกกดขี่ และพวกเขาจะ
ประสบความสําเร็จในการเปน “ประชาชาติเดียวกัน” ( ةٗ  مَّ

ُ
 (อุมมะตัน วาหิดะฮฺ -  َوِٰحَدةٗ  أ

4. นี่คือธรรมชาติแหงการบังเกิดมนุษยตามที่อัลลอฮฺไดกําหนดไว นั่นคือ “ความเมตตา
ของอัลลอฮฺจะทําใหแตละคนปลอดภัยและหลุดออกจากคลื่นแหงความขัดแยงและนําเอกภาพมาสู
ประชาชาติ บนพื้นฐานแหงสัจธรรมของศาสนา ทามกลางความวุนวายของมนุษยที่มักจะเดินฝาความ
ขัดแยงทามกลางมหาสมุทรแหงความหลงผิด”  
 
อิสลามเปนความเมตตาจากอัลลอฮฺ 

                                                            
6 สูเราะฮฺ ฮูด, อายะฮฺ 118-119 



6 
 

5. ความเมตตาของอัลลอฮฺคือ (คําสอนของ) อิสลามตามแบบฉบับที่ทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสอนส่ังไวผานสาสนของทาน นั่นคือ อัลกุรอานและสุนนะฮฺ 

6. รากฐานของอิสลามคือ คําปฏิญาณตน “อัชฮะดุ อัล ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะอัชฮะดุ 
อันนะ มุหัมมะดัร ศาสนทูต” นั่นคือ 

• อัลลอฮฺ ในฐานะที่เปนผูที่ทรงมีเมตตามากมายลนพนเหนือกวาบรรดาผูมีเมตตา
ทั้งหลาย 

ِٰحِيَ ﴿ رَۡحُم ٱلرَّ
َ
  7﴾أ

“(พระองคอัลลอฮฺ) คือ ผูที่เมตตาที่สุด ในบรรดาผูมีเมตตาทั้งหลาย” 
• กิตาบุลลอฮฺ  ในฐานะที่เปนความเมตตาแกมุอมินผูศรัทธา 

ُِل  ﴿   8﴾ۡؤِمنِيَ ّلِۡلمُ  َورَۡحَةٞ  ِشَفآءٞ  ُهوَ  امَ  ۡرَءانِ ٱۡلقُ  ِمنَ  َوُنَنّ
“และเราไดใหสวนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมา ซึ่งเปนการบําบัดและความ
เมตตาแกบรรดาผูศรัทธา”  

• ศาสนทูต ในฐานะที่เปนผูเผยแผความเมตตาที่เปยมดวยความหวงใยและเมตตาตอ
ชาวโลก 

﴿ ٓ رَۡسۡلَنَٰك  َوَما
َ
َّ  أ ِ   9﴾ّلِۡلَعٰلَِميَ  ةٗ رَۡحَ  إ

"และเรามิไดสงเจามาเพื่ออ่ืนใดนอกจากเพื่อเปนความเมตตาแกประชาชาติ
ทั้งหลาย" 

  10﴾رَِّحيمٞ  رَُءوٞف  بِٱلُۡمۡؤِمنِيَ ﴿
"เปนผูทีห่วงใยและเมตตา ตอบรรดาผูศรัทธา"  

 
นี่คือรากฐานของความเมตตาแหงอิสลาม ที่นําสูความเปนเอกภาพของประชาชาติ ดัง

โองการที่วา 
﴿ َّ ِ  ﴾َربَُّكۚ  رَِّحمَ  َمن إ

“เวนแตผูทีพ่ระผูอภิบาลของเจามีเมตตา” 
สวนบรรดาผูที่ไมไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺ พวกเขาคือผูอธรรมที่มีความขัดแยงในชีวิต

อยูตลอดเวลา 
 ﴾ َخلََقُهۡمۗ  َولَِذٰلَِك ﴿

                                                            
7 สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ, อายะฮฺ 151 
8 สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ, อายะฮฺ 82 
9 สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ, อายะฮฺ 107 
10 สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, อายะฮฺ 128 
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“เวนแตผูทีพ่ระผูอภิบาลของเจามีเมตตา” 
 
นี่คือสวนหนึ่งของนัยจากดุอาอที่อัลกุรอานไดสอนใหมุสลิมอานวา 

1@@ ﴿ َ ٓ  َربََّنا قَا نُفَسَنا َظلَۡمَنا
َ
 ِمنَ  َلَُكوَننَّ  َوتَرَۡحَۡنا َلَا َتۡغفِرۡ  لَّمۡ  ن أ

  11﴾ٱۡلَخِٰسِينَ 
ความวา “เขาทั้งสอง (อาดัมและเฮาวาอ) วิงวอนวา โอพระผูอภิบาลของเรา เราได
อธรรมตอตัวเราแลว และถาพระองคไมทรงประทานอภัยและเมตตาแกเรา 
แนนอนวาเราตองตกอยูในกลุมของบรรดาผูที่หายนะเปนแน”  
 
ธรรมชาติของมนุษยชอบทํารายตัวเอง(ดวยการทําความผิดบาป) ถาเขาไมไดรับการอภัย

โทษและความเมตตาจากอัลลอฮฺ เขาก็จะกลายเปนผูที่ขาดทุน ทั้งบนโลกนี้และวันอาคิเราะฮฺ เพราะ
ดวยการอภัยโทษและความเมตตาจากอัลลอฮฺเทานั้นที่จะสามารถนําพามนุษยออกจากความทารุณ 
ความหลงผิดและความขาดทุน 

2@@﴿نَت  َوٱرَۡحمۡ  ٱۡغفِرۡ  رَّّبِ  َوقُل
َ
ِٰحِيَ  َخۡيُ  َوأ   12  ﴾ٱلرَّ

ความวา “และจงวิงวอนเถิด (โอมุหัมมัดวา) โอพระผูอภิบาลของฉัน โปรดประทาน
อภัยและเมตตาแกฉัน และพระองคทรงเปนผูเมตตาที่ประเสริฐยิ่ง”  

 
อิบนุ กะษีรฺไดกลาวอธิบายอายะฮฺขางตนวา “นี่คือคําสอนของอัลลอฮฺที่ทรงกําชับใหเราชาว

มุสลิมใชดุอาอขางตนวิงวอนตอพระองค  
การอภัยโทษ อัล-ฆ็อฟรุ หมายถึง การลบลางและปกปดบาปของมนุษย 
ความเมตตา อัร-เราะหฺมะฮฺ  หมายถึง (ความเมตตาของอัลลอฮฺ ซึ่งดวยความเมตตาของ

พระองคทําใหแตละบุคคลดําเนินอยูบน)ความถูกตองและไดรับการเห็นชอบ(จากพระองค)ในคําพูด
และการกระทํา 

 
 
 

 
 

                                                            
11 สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ, อายะฮฺ 23 
12 สูเราะฮฺ อัล-มุอมินูน, อายะฮฺ 118 
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บทที่ 3 “ประชาชาติเดียวกัน” ในมิติของกฎเกณฑแหงการสรรคสรางของอัลลอฮ ฺ
 
 
หลังจากสิ้นสุดชวงแรกของชีวิตมนุษยชาติ ตอจากนั้นเรื่อยมาโดยธรรมชาติแหงการสราง

ของอัลลอฮฺ มนุษยชาติทั้งหลายจะไมสามารถกลายเปนประชาชาติเดียวกัน ( ةٗ  مَّ
ُ
 อุมมะตัน -   َوِٰحَدةٗ   أ

วาหิดะฮฺ) ไดอีก โปรดไตรตรองคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 
1@@﴿ َۡشآءَ  َولَو  ُ َّ ةٗ  َلََعلَُهمۡ  ٱ مَّ

ُ
 رَۡحَتِهِۦۚ  ِف  يََشآءُ  َمن يُۡدِخُل  َوَلِٰكن َوِٰحَدةٗ  أ

ٰلُِمونَ  َ  َوِلّٖ  ّمِن لَُهم َما َوٱلظَّ  13 ﴾  نَِصيٍ  َو
ความวา “และหากอัลลอฮฺทรงประสงค แนนอนพระองคจะทรงทําใหพวกเขาเปน
ประชาชาติเดียวกัน แตทวา (พระองคไมทรงประสงคเชนนั้น) พระองคจะทรงนําผู
ที่พระองคทรงประสงคเขาสูความเมตตาของพระองค (ตามกฎเกณฑที่พระองคได
กําหนดไว ดังนั้น เขาก็จะกลายเปนสวนหนึ่งของประชาชาติเดียวกัน) สวนบรรดาผู
อธรรม (หมายถึงผูที่ไมไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺและยังคงขัดแยงอยูในความ
หลงทางแหงชีวิต) จะไมมีผูใดสามารถใหความคุมครองและชวยเหลือพวกเขาได”  
 

2@@ ﴿ َۡشآءَ  َولَو  ُ َّ ةٗ  َلََعلَُكمۡ  ٱ مَّ
ُ
 َوَيۡهِدي يََشآءُ  َمن يُِضلُّ  َوَلِٰكن َوِٰحَدةٗ  أ

ۚ  َمن ا لُنَّ  َٔ َولَتُۡس  يََشآُء   14﴾َتۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  َعمَّ
ความวา “และหากอัลลอฮฺทรงประสงค แนนอนพระองคจะทรงบันดาลใหพวกเจา
เปนประชาชาติเดียวกัน (ที่เปนเอกภาพบนศาสนาของอัลลอฮฺเพียงศาสนาเดียว) 
แตพระองคจะทรงทําใหหลงทางแกผูใดก็ตามที่พระองคประสงค (ดังนั้น เขาจึง
กลายเปนผูที่หลงทางบนความขัดแยงที่มากมาย) และพระองคจะทรงชี้ทางนําแก
ผูใดก็ตามที่พระองคทรงประสงค (ดังนั้น เขาจึงกลายเปนสวนหนึ่งของประชาชาติ
เดียวกัน) และ (ในวันอาคิเราะฮฺ) พวกเจาจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจาไดกระทํา
ไวอยางแนนอน” 
 

3@@@﴿ َۡشآءَ  َولَو  ُ َّ ةٗ  َلََعلَُكمۡ  ٱ مَّ
ُ
َۡبلَُوُكمۡ  َوَلِٰكن َوِٰحَدةٗ  أ ٓ  ِف  ّلِ ُٰكۡمۖ ءَ  َما  اتَ

 ْ َ  ٱۡلَۡيَرٰتِۚ  فَٱۡستَبُِقوا ِ ِ  إ َّ  فِيهِ  ُكنُتمۡ  بَِما َفُينَّبُِئُكم اَجِيعٗ  َمرِۡجُعُكمۡ  ٱ
  15﴾َتَۡتلُِفونَ 

                                                            
13 สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ, อายะฮฺ 8 
14 สูเราะฮฺ อัน-นะหฺลุ, อายะฮฺ 93 
15 สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ, อายะฮฺ 48 
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ความวา “และหากอัลลอฮฺทรงประสงค แนนอนวาพระองคจะทรงบันดาลใหพวก
เจาเปนประชาชาติเดียวกัน (ที่เปนเอกภาพบนศาสนาของอัลลอฮฺเพียงศาสนา
เดียว) แตทวา (พระองคไมทรงประสงคเชนนั้น) เพื่อที่พระองคจะไดทดสอบพวก
เจาในการนอมรับ (และปฏิบัติตามคําสอนของ)คัมภีรตางๆ (โดยเฉพาะอัลกุรอาน) 
ที่พระองคไดประทานแกพวกเจา ดังนั้น พวกเจาจงแขงขันทําความดีตางๆ เถิด 
(หมายถึงการภักดีตอพระองคดวยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลกุรอานที่ได
ยกเลิกบทบัญญัติในคัมภีรตางๆ กอนหนานี้ เพื่อที่พวกเจาจะไดกลายเปน
ประชาชาติเดียวกัน) ยังอัลลอฮฺเทานั้นคือสถานที่ที่พวกเจาทั้งหมดจะตองคืนกลับ 
(ในวันกิยามะฮฺ) แลวพระองคจะทรงแจงใหพวกเจาทราบ (วาสิ่งใดที่เปนสัจธรรม
และสิ่งใดที่เปนสิ่งจอมปลอม) เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเจากําลังขัดแยงกัน (ขณะที่ยังมี
ชีวิตอยูบนโลก)”  
 

4@@@﴿ ِۡض  ِف  َمن َمنَ  َربَُّك  آءَ شَ  َولَو
َ
ۚ  ُكُُّهمۡ  ٱۡل نَت  َجِيًعا

َ
فَأ
َ
 ٱلَّاَس  تُۡكرِهُ  أ

 ٰ ْ  َحتَّ   16@﴾ُمۡؤِمنِيَ  يَُكونُوا
ความวา “และหากพระผูอภิบาลของเจาทรงประสงค แนนอนวา (พระองคจะทรง
บันดาลให) มนุษยทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินนี้ศรัทธา (ตอพระองค ดังนั้นเจาจง
อยาเสียใจตอการดื้อดึงของบรรดาผูปฏิเสธ หากพระผูอภิบาลของเจาไมทรง
ประสงคใหพวกเขาศรัทธา) หรือเจา (คิดวา) จะสามารถบังคับผูคนใหกลายเปนผู
ศรัทธา (ในฐานะประชาชาติเดียวกัน) ไดกระนั้นหรือ?”  

 
บทเรียนและสารัตถะจากอายะฮฺ 

สวนหนึ่งของบทเรียนและสารัตถะของบรรดาอายะฮฺขางตนคือ 
1. คําวา ( ةٗ  مَّ

ُ
อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) “ประชาชาติเดียวกัน” ในที่นี้ หมายถึง -   َوِٰحَدةٗ   أ

ประชาชาติอิสลามที่ศรัทธาตออัลลอฮฺในฐานะของกลุม อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ 
2. ประชาชาติเดียวกัน หมายถึง ประชาชาติที่ทําการภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว เปน

ประชาชาติของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพียงทานเดียว เปนผูที่มีกะบะฮฺเพียง
แหงเดียวที่เปนทิศทาง (กิบลัต)ในการอิบาดะฮฺ และเปนผูที่ วะลาอ (มอบความเชื่อใจและภักดี) ตอ
ผูนําของประชาชาติเดียวกันเพียงผูเดียว 

3. โดยแทจริงแลว อัลลอฮฺทรงมีเดชานุภาพยิ่งที่จะรวบรวมมนุษยชาติทั้งหมดใหกลายเปน
ประชาชาติเดียวกันที่ไดรับทางนําสูเสนทางที่เที่ยงตรง ทวา ในดานกฎเกณฑแหงการสรรคสรางของ
พระองค พระองคไมทรงประสงคที่จะทําใหมนุษยชาติบนโลกนี้เปนเพียงประชาชาติเดียว 
                                                            
16 สูเราะฮฺ ยูนุส, อายะฮฺ 99 
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4. เจตนารมณของอัลลอฮฺขางตนนั้น ก็เพื่อทําการทดสอบบาวของพระองคเกี่ยวกับการ
ยอมรับของพวกเขาตอคัมภีรที่พระองคไดสงไปยังพวกเขา เพื่อใหคําภีรดังกลาวเปนวิถีการดําเนินชีวิต
ของประชาชาติเดียวกัน ดังนั้น ทุกคนจําเปนตองแขงขันกันทําความดีตามคําสอนที่ถูกบันทึกไวในอัลกุ
รอาน เพื่อที่จะไดเปนหนึ่งในสมาชิกของประชาชาติเดียวกันนี้ 

5. อัลลอฮฺเทานั้นที่สามารถชี้นําผูที่พระองคทรงประสงคสูความเมตตาของพระองคโดย
ผานฮิดายะฮฺการชี้นําของพระองค พระองคเทานั้นที่จะนําพาแตละบุคคลสูเสนทางแหงความเปน
เอกภาพของประชาชาติเดียวกัน นั่นคือ ประชาชาติอิสลามที่แทจริง ซึ่งเปนประชาชาติที่เปนเอกภาพ
บนพื้นฐานแหงชะรีอะฮฺหรือบทบัญญัติของอัลลอฮฺและสุนนะฮฺหรือแบบอยางของทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

6. ไมมีแหลงพึ่งพิงและความชวยเหลือจากอัลลอฮฺสําหรับบรรดาผูอธรรม และบอยครั้งที่
ความอธรรมของพวกเขาไดสกัดกั้นพวกเขาเองจากการเปนประชาชาติเดียวกัน 

7. ในวันอาคิเราะฮฺ มนุษยทุกคนจะถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอธรรมของพวกเขา (หมายความวา จุดยืนตางๆ ของพวกเขาที่ไมตรงตามสัจ
ธรรมแหงศาสนาของอัลลอฮฺ) โดยเฉพาะบรรดาผูอธรรมที่ไมเพียงปดกั้นเสนทางของตัวเขาเองสูความ
เมตตาของอัลลอฮฺและความเปนประชาชาติเดียวกันเทานั้น แตทวา เขายังไดปดกั้นเสนทางของผูอ่ืนมิ
ใหไดรับความเมตตาของอัลลอฮฺและเปนหนึ่งในสมาชิกของประชาชาติเดียวกันอีกดวย ซึ่งผลที่ตามมา
ก็คือ ชีวิตของพวกเขาจะจมปลักอยูกับความขัดแยงตลอดเวลา แบงพรรคแบงพวก มีความแตกแยก  
และเกิดความโกลาหลวุนวายในชีวิต ทั้งบนโลกนี้และในวันอาคิเราะฮฺ 

9. อัลลอฮฺจะไมอนุญาตใหผูใดบังคับผูอ่ืนใหยอมรับในคําสอนของพระองคเพื่อใหอยูใน
ฐานะประชาชาติเดียวกัน  แตที่พระองคอนุญาตก็คือการเรียกรองและเชิญชวนพวกเขาสูทางนําที่
เที่ยงตรงดวยวิทยปญญา และการยกอุทาหรณบทเรียนที่ดี หรือดวยการสานเสวนาอยางสุภาพ เพราะ
เสนทางของอัลลอฮฺเปนเสนทางที่ชัดเจน เที่ยงตรงและสอดคลองกับธรรมชาติแหงการสรางของมนุษย
ที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอเสนทางของพระองค เปนเสนทางที่ผูมีสติปญญาที่สมบูรณสามารถรับได 
ดวยความประสงคของพระองค โดยไมจําเปนตองมีการบังคับขูเข็ญแตอยางใด เพราะการขูเข็ญบังคับ
เปนการกระทําที่นาละอายและไมเปนที่ยอมรับของสติปญญาที่สมบูรณ และเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม
อยางยิ่งกับคําสอนที่เปยมดวยความสมบูรณของอัลลอฮฺ วัลลอฮุอะอฺลัม 

10. ธรรมชาติแหงการสรางของอัลลอฮฺในดานปญหาความขัดแยงและความแตกแยกของ
ประชาชาติทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยอมตองเกิดขึ้นอยางแนนอน ดวยเหตุ
นี้ อัลลอฮฺจึงตอบปฏิเสธคําวิงวอนของทานศาสนทูต เกี่ยวกับปญหาดังกลาว ดังที่ทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแจงไวในหะดีษบทหนึ่งวา 

ْن َال جَيْ ... «
َ
حْكُُه أ

َ
َسُهْم بَيْنَُهْم َفَمنََعِنيَْهاوََسأ

ْ
 17»َعَل بَأ

                                                            
17 หะดีษเศาะฮีหฺ มุสลิม, หมายเลข 2890 
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ความวา “…และฉันไดวิงวอนตออัลลอฮฺเพื่อไมใหพระองคบันดาลใหประชาชาติ
ของฉันเกิดความขัดแยงกัน แตพระองคตอบปฏิเสธ (ไมรับ) คําวิงวอนของฉัน
ดังกลาว”  
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บทที่ 4 การเปน “ประชาชาติเดียวกัน”  
ที่ปรากฏตามบทบัญญัติของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 
 

ถึงแมวามนุษยชาติในยุคหลังจากนบีอาดัมไมสามารถเปนประชาชาติเดียวกันไดตาม
ธรรมชาติหรือกฎเกณฑแหงการสรางของอัลลอฮฺ แตบนพื้นฐานของการเชิญชวนและบทบัญญัติชะ
รีอะฮฺของอัลลอฮฺพวกเขาก็ถูกเรียกรองใหพยายามเปนหนึ่งในสมาชิกของประชาชาติเดียวกัน ดวยการ
รับอิสลามเปนวิถีการดําเนินชีวิตของพวกเขา ดังนั้น หมายความวาประชาชาติอิสลามทุกคนที่ตอบรับ
การเชิญชวนของอิสลามและตั้งมั่นอยูบนชะรีอะฮฺของอัลลอฮฺจึงเปนประชาชาติเดียวกัน ที่รับคําสั่งให
ปฏิบัติหนาที่อิบาดะฮฺอยางแทจริงดวยความยําเกรงตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 

โปรดสดับฟงคําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 
1@@﴿ َُّتُكمۡ  َهِٰذهِۦٓ  إِن مَّ

ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  َوِٰحَدةٗ  أ نَا

َ
ْ   فَٱۡعُبُدونِ  َربُُّكمۡ  َوأ ُعٓوا  َوَتَقطَّ

ۡمَرُهم
َ
  18 ﴾ َرِٰجُعونَ  إَِلَۡنا ُكٌّ  بَۡيَنُهۡمۖ  أ

ความวา “แทจริง ศาสนา(อิสลาม)นี้คือศาสนาของพวกเจา(โอ บรรดานบีทั้งหลาย)
ซึ่งเปนศาสนาเดียวกัน (นั่นคือศาสนาที่เชิญชวนทุกคนสูการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ
แตเพียงพระองคเดียว และไมมีการตั้งภาคีใดๆ เสมอพระองค) และขานี่แหละคือ
พระผูอภิบาลของพวกเจา (แตเพียงผูเดียว) ดังนั้น พวกเจาจงเคารพภักดีตอขาเถิด 
(แตมนุษยสวนใหญยังคงขัดแยง) และเกิดความแตกแยกในเรื่องศาสนาของพวก
เขา (พึงทราบเถิดวา) พวกเขาทั้งหมดลวนตองกลับคืนสูเรา (เพื่อรับการตอบแทน
ในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว)”  
 

2@@﴿ َّن  ِ ُتُكمۡ  ۦٓ َهِٰذه مَّ
ُ
ةٗ  أ مَّ

ُ
۠  َوِٰحَدةٗ  أ نَا

َ
ْ   فَٱتَُّقونِ  ُكمۡ َربُّ  َوأ ُعٓوا  َفَتَقطَّ

ۡمَرُهم
َ
يِۡهمۡ  بَِما ِحۡزبِۢ  ُكُّ  اۖ ُزُبرٗ  بَۡيَنُهمۡ  أ   19 ﴾ فَرُِحونَ  َلَ

ความวา “และแทจริง ศาสนานี้(หมายถึงศาสนาอิสลามที่เชิญชวนโดยบรรดาศา
สนทูตของอัลลอฮฺ) เปนศาสนาของพวกเจาทั้งหลาย ซึ่งเปนศาสนาเดียวกัน และ
ขาคือพระผูอภิบาลของพวกเจา ฉะนั้นพวกเจาจงยําเกรงตอขา ตอมา(บรรดา
ผูติดตามและนับถือศาสนทูตเหลานั้น)ไดเกิดความแตกแยกในเรื่องศาสนาของ
พวกเขาออกเปนกลุมตางๆ แตละกลุมตางภาคภูมิใจกับส่ิงที่ตนเองยึดถือ”  
 

                                                            
18 สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ, อายะฮฺ 92-93 
19 สูเราะฮฺ อัล-มุอมินูน, อายะฮฺ 52-53 
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ทั้งนี้ ยังมีหลักฐานอื่นนอกจากอัลกุรอานที่บงชี้ถึงประเด็นนี้ คือสนธิสัญญาที่ไดทําขึ้น
ระหวางชาวมุสลิมในสมัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับชาวยิวที่อาศัยอยูที่เมืองมะดี
นะฮฺ ซึ่งเปนที่รูจักในนามของ “เศาะฮีฟะฮฺ อัล-มะดีนะฮฺ” (ธรรมนูญแหงมะดีนะฮฺ) 

ِّ َننْيَ الُْمْسِلِمنْيَ  ِن الرَِّحيِْم، ٰهَذا ِكتَاٌب الرَّمْحَٰ  ِۢ اهللاِ « يمِّ
ُ
ٍد اجَّيِبِّ األ ِمْن حُمَمَّ

ُهْم  غَّ
َ
ٌة َوالُْمْؤِمِننْيَ ِمْن قَُريٍْش َوَيرْثَِب َوَمْن تَِبَعُهْم فَلَِحَق بِِهْم وََجاَهَد َمَعُهْم؛ ك مَّ

ُ
أ

ْ ... ِمْن ُدوِن اجَّاِس  َواِحَدةٌ  ٌة َمَع ال مَّ
ُ
ِنَّ َفُهوَْد بيَِن َعوٍْف أ ، لِلْيَُهوِْد ِدْفنُُهْم ُمْؤِمِننْيَ َو

نَّ  ...َولِلُْمْسِلِمنْيَ ِدْفنُُهمْ 
َ
ِحيَْفِة، َوأ ْهَل َهِذهِ الصَّ

َ
نَّ بَيْنَُهْم اجَّرْصَ بَلَ َمْن َحارََب أ

َ
َوأ

  20 »... بَيْنَُهْم اجَّْصَح َواجَِّصيَْحَة َوالرِْبَّ ُدْوَن اِالثْمِ 
“ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณา ผูทรงปรานียิ่ง นี่คือหนังสือ(สนธิสัญญา)
จากมุหัมมัด นบีผูไมสามารถอานออกเขียนได (ที่ทําขึ้น) ระหวางชาวมุสลิมและ
มุอมินจากเผากุเรช กับชาวยัษริบ (มะดีนะฮฺ) และผูติดตาม และรวมตอสูเคียงบา
เคียงไหลกับพวกเขา แทจริง พวกเขาทั้งหมดเปนประชาชาติเดียวกัน ... และ
แทจริงชาวยิวตระกูลเอาฟฺก็เปนประชาชาติหนึ่งรวมกับบรรดาผูศรัทธา สําหรับ
ชาวยิวก็ยึดมั่นกับศาสนาของพวกเขา และสําหรับชาวมุสลิมก็ยึดมั่นกับศาสนา
ของพวกเขา ... และระหวางทั้งสองมีขอตกลงวาจะรวมกันโจมตีบรรดาผูที่บุกรุก
สมาชิกที่มีอยูในสัญญานี้ และในระหวางพวกเขาตองมีความบริสุทธิ์ใจกัน มี
คุณธรรมดานการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหการตักเตือน และการคุณประโยชนใน
ส่ิงที่ดีงามและไมผิดบาป...”  

 
บทเรียนและสารัตถะของอายะฮฺ 

สวนหนึ่งของบทเรียนที่ไดรับจากบรรดาอายะฮฺขางตน คือ 
1. แกนแทของ “ประชาชาติเดียวกัน” คือการเคารพภักดีตออัลลอฮฺผูเปนพระผูอภิบาลเพียงผู

เดียว » ِفَٱۡعُبُدون«   ดวยความยําเกรงยิ่ง » ِفَٱتَُّقون«   
2. การเคารพภักดี (อิบาดะฮฺ) และความยําเกรง (ตักวา) ที่แทจริง เปนสองพื้นฐานหลักสู

ความใกลชิดกัน ความปรองดองและเปนสิ่งที่จะสรรคสรางประชาชาติเดียวกัน  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  ให

เกิดขึ้น 
3. มุสลิมทุกคนไมวาจะเปนกลุมมุฮาญิรีน หรืออันศอรฺ ตลอดจนบรรดาผูที่ตามพวกเขา และ

รวมตอสูกับพวกเขาจากกลุมผูที่มาหลังจากพวกเขา ทั้งที่เปนมุอมินหรือมุสลิม ลวนเปน “ประชาชาติ
เดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  ยุคแรกที่ถือกําเนิดขึ้นในสมัยของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

                                                            
20 อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ ของอิบนุกะษีร เลม 2 หนา 320 
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วะสัลลัม และดังที่วานี่เองคือหลักการดําเนินชีวิตของประชาชาติมุหัมมัดทุกยุคสมัยในฐานะที่เปนอะฮฺ
ลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 

4. นอกเหนือจากกลุม “ประชาชาติเดียวกัน” < ٗة مَّ
ُ
<َوِٰحَدةٗ  أ  หรือกลุมที่ทําการภักดีตออัลลอฮฺ 

พวกเขาทั้งหลายคือกลุมตางๆ ที่มักจะลําพองตนและภาคภูมิใจกับส่ิงตางๆ ที่กลุมของตนครอบครอง
อยูบนโลกนี้ แตทั้งหมดนั้นลวนตองกลับคืนสูอัลลอฮฺแตเพียงพระองคเดียว เพื่อพระองคจะไดทําการ
สอบสวนพิพากษาและใหการตอบแทนในสิ่งเหมาะสมที่สุดกับการกระทําของพวกเขาบนโลก 

5. ประชาชาติที่มิไดรวมอยูในกลุม “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ   เชน ชาวยิว หรือ

อ่ืนๆ ตราบใดที่พวกเขาไมเปนศัตรูกับกลุมประชาชาติเดียวกันที่วานี้ ในมุมมองของอิสลามถือวาพวก
เขาเปนอีกประชาชาติหนึ่งที่ใชชีวิตอยูรวมกับชาวมุสลิม เพื่อทําความรูจักกัน มีความเขาใจตรงกัน 
และมีความรวมมือกันเพื่อกอใหเกิดสันติภาพในชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลาย ทั้งบนโลกนี้ และวันอาคิ
เราะฮฺ 

6. สนธิสัญญามะดีนะฮฺเปนแบบอยางความเปนนบีของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ที่สงเสริมใหประชาชาติอิสลามทําสนธิสัญญาความรวมมือ และการปกปองซึ่งกันและกัน 
ดวยเปาหมายที่สูงสงและสรางความปรองดองกันระหวางกลุม “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
<َوِٰحَدةٗ   أ  

จากชาวมุสลิมฝายหนึ่ง กับประชาชาติอ่ืนๆ ที่นับถือศาสนาตางๆ ที่หลากหลายอีกฝายหนึ่ง 
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บทที่ 5 “ประชาชาติเดียวกัน” คือประชาชาติที่เที่ยงธรรมในฐานะประชาชาติที่ดีเลิศ 
 
 

ประชาชาติที่ดีเลิศ  » َرْيَ خ  
ُ
» ةٍ مَّ أ  ตามนัยที่แทจริงก็คือประชาชาติที่เที่ยงธรรม  » ٗة مَّ

ُ
»اَوَسطٗ   أ  

อัลลอฮฺตรัสวา 
ةٗ  َجَعۡلَنُٰكمۡ  َوَكَذٰلَِك ﴿ مَّ

ُ
ْ  اوََسطٗ  أ َُكونُوا َ  ُشَهَدآءَ  ّلِ  َوَيُكونَ  ٱلَّاِس  َ

  21﴾ اۗ َشِهيدٗ  َعلَۡيُكمۡ  ٱلرَُّسوُل 

ความวา “และในทํานองเดียวกัน เราไดกําหนดใหพวกเจา(ประชาชาติอิสลาม)เปน
ประชาชาติที่เที่ยงธรรมและถูกคัดเลือก เพื่อใหพวกเจาเปนสักขีพยานตอ(การ
กระทําของ)มนุษยทั้งหลาย และเพื่อใหศาสนทูต(มุหัมมัด)เปนสักขีพยานตอ(การ
กระทําของ)พวกเจา” 
 
บนพื้นฐานแหงการคัดสรรของอัลลอฮฺดังกลาวพวกเขาจึงกลายเปนประชาชาติที่ดีเลิศ อัลลอ

ฮฺไดตรัสไววา 
ةٍ  َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ

ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
 ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَتۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  تَأ

ِۗ�ِ�ِ َوتُۡؤِمُنونَ  َّ   22﴾بِٱ
ความวา “พวกเจา (โอ ประชาชาติมุหัมมัด ผูเปนประชาชาติเดียวกัน) เปน
ประชาชาติที่ดีเลิศซึ่งถูกบังเกิดขึ้นเพื่อ(ผลประโยชนของ)มนุษยชาติ (หนาที่คือ)
พวกเจาตองสั่งใช(ผูคน)ใหปฏิบัติความดี และหามปราม(พวกเขา)มิใหปฏิบัติ
ความชั่ว และพวกเจาตองศรัทธาตออัลลอฮฺ”  

 
สวนหนาที่ของประชาชาติเดียวกันคือ นํามนุษยชาติออกจากความมืดมนแหงญาฮิลียะฮฺสู

แสงสวางแหงอิสลาม อัลลอฮฺตรัสวา 
نَزۡلَنٰهُ   ِكَتٌٰب   الٓرۚ ﴿

َ
لَُمٰتِ   ِمنَ   ٱلَّاَس   ِلُۡخرِجَ   إَِلَۡك   أ َ   ٱلظُّ  َرّبِِهمۡ   بِإِۡذنِ   ٱلُّورِ   إِ

 ٰ َ ِ   23﴾١ِِِ دِ ٱۡلَِمي ٱۡلَعزِيزِ  ِصَرٰطِ  إ
ความวา “อะลีฟ ลาม รออ (นี่คือ)คัมภีรที่เราไดประทานแกเจา (โอ มุหัมมัด) 
เพื่อใหเจานํามนุษยชาติออกจากความมืดมนแหงญะฮิลียะฮฺสูแสงสวางแหง
อิสลาม ดวยความประสงคของพระผูอภิบาลของพวกเขา มุงสูแนวทางของพระผู
อภิบาลที่ทรงเดชานุภาพและไดรับการสรรเสริญยิ่ง” 

                                                            
21 สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ, อายะฮฺ 143 
22 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 110 
23 สูเราะฮฺ อิบรอฮีม, อายะฮฺ 1 
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เนื้อแทของประชาติเดียวกัน 

บนพื้นฐานแหงการเลือกสรรของอัลลอฮฺใหประชาชาติอิสลามเปนประชาชาติที่เที่ยงธรรม
และเปนกลาง  » ٗة مَّ

ُ
» اَوَسطٗ   أ  ซึ่งมีคุณภาพอันสูงสงและยืนหยัดบนแนวทางที่เที่ยงแท บนพื้นฐาน

ดังกลาวนี้เอง พวกเขาจึงเปนประชาชาติที่ดีเลิศและไดรับอะมานะฮฺ(หนาที่)ในการนํามนุษยชาติออก
จากความมืดมนแหงวิถีชีวิตญะฮิลียะฮฺสูแสงสวางแหงวิถีชีวิตอิสลาม ผดุงคุณธรรม และรักษา
ผลประโยชนของประชาชาติ  » ۡخرَِجۡت

ُ
» لِلنَّاِس   أ  พรอมกับเปนสักขีพยานและดูแลสถานะของ

มนุษยชาติทั้งหลาย » ْ َُكونُوا َ  ُشَهَدآءَ  ّلِ » ٱلَّاِس  َ  ภายใตการดูแลและเปนสักขีพยานอีกชั้นหนึ่งโดย

ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  » َاۗ َشِهيدٗ   َعلَۡيُكمۡ   ٱلرَُّسوُل   َوَيُكون «  ไมวาจะเปนบน
โลกนี้หรือในวันอาคิเราะฮฺ 
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บทที่ 6  ความขัดแยงที่ถกูตําหน ิ
และสภาพความเปนจริงของความเปน “ประชาชาติเดียวกัน” ในยุคหลัง 

 
 
อิสลามไดกําชับใหประชาชาติมุสลิมใหเปนประชาชาติเดียวกัน และหามไมใหแตกแยกกัน 

โดยทั่วไปแลว ความแตกแยกจะเกิดขึ้นจากผลพวงของความเห็นที่ไมตรงกัน แตไมไดหมายความวา
ทุกๆ ความคิดเห็นที่ไมตรงกันจะกอใหเกิดความแตกแยก เพราะในอดีตไดปรากฏความเห็นที่แตกตาง
กันมากมายระหวางบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม แตการณดังกลาวก็มิไดเปนชนวนสูความ
แตกแยกและการแบงพรรคแบงพวกที่ถูกตําหนิแตประการใด ดังนั้น ความแตกตางดานความคิดที่
ไมไดเกิดขึ้นจากสาเหตุของความแตกแยกและไมไดกอใหเกิดความแตกแยกจึงเปน สุนนะตุลลอฮฺ หรือ
ธรรมชาติแหงการสรางของอัลลอฮฺที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา และไมไดเปนสิ่งที่ถูกตําหนิทั้งหมดเสีย
ทีเดียว ถึงแมวาสิ่งดังกลาวจะไมไดเปนที่นิยมชมชอบของอิสลามก็ตาม 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
َ ﴿@ـ 1 ْ  َو ِينَ  تَُكونُوا ْ  َكٱلَّ قُوا ْ وَ  َتَفرَّ  ٱۡلَّيَِنُٰتۚ  َجآَءُهمُ  َما َبۡعدِ  ِمنۢ  ٱۡخَتلَُفوا

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
  24﴾َعِظيمٞ  َعَذاٌب  لَُهمۡ  َوأ

ความวา “และพวกเจาจงอยาเปนเฉกเชนบรรดา (ชาวยิวและคริสต) ที่ไดแตกแยก
และขัดแยงกัน (ในเร่ืองศาสนาของพวกเขา) หลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจง 
(จากอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค) ไดปรากฏแกพวกเขา และพวกเขา
เหลานั้นจะไดรับการทรมานอันมหันต” 
 
นี่คือธาตุแทของชาวยิวและคริสตที่มักจะขัดแยงและแตกแยกออกเปนกลุมตางๆ ในขณะที่

คัมภีรของพวกเขามีเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น (เปนคําอธิบายของ อัล-วาหิดีย) 
ความหมายโดยภาพที่เห็นชัดจากอายะฮฺนี้คือ การที่อัลลอฮฺไดเร่ิมดวยคําวา “แตกแยก” 

 » ْ ُقوا » َتَفرَّ  ซึ่งเปนตนเหตุของ “ความขัดแยง”    » ْ » َوٱۡخَتلَُفوا ในเรื่องศาสนา เพราะความแตกแยกมักจะ
เปนบอเกิดแหงความเคียดแคนที่นําไปสูความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ที่แบงเปนพรรคเปนพวก 
แมวาประเด็นดังกลาวไมนาจะเปนประเด็นที่ตองขัดแยงถามองกันในดานวิชาการ กระนั้น ความ
แตกแยกดังที่วานี้ก็ปรากฏใหเห็นบอยในหมูคนที่ถือวาเปนชนผูมีความรูและไดเห็นคําอธิบายตางๆ 
อยางชัดแจงแลว แตเนื่องจากหัวใจไดแตกและเสียหายไปแลวจึงทําใหกมลสันดานหรือ ฟฏเราะฮฺ อัน
บริสุทธิ์ของเขาเสียหายตามไปดวย จนกระทั่งไมสามารถที่จะยอมรับความสัจจริงและยังคงยืนกรานที่
จะขัดแยงกันเชนเดิม สุบหานัลลอฮฺ !! 

 

                                                            
24 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 105 
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نۡ ﴿  ـ 2
َ
ْ  أ قِيُموا

َ
َ  ٱّلِينَ  أ ْ  َو قُوا   25 ﴾فِيهِۚ  َتَتَفرَّ

ความวา “พวกเจาจงธํารงศาสนา (อิสลาม) ไวใหมั่น และจงอยาไดแตกแยกกันใน
เร่ืองศาสนา”  
 
กลาวไดวา คําสั่งของอัลลอฮฺที่มีตอบรรดาศาสนทูตของพระองค ตลอดจนประชาชาติ

อิสลามทุกคน คือการยึดมั่นเปนน้ําหนึ่งเดียวกันในการธํารงศาสนา  » ْ ِقيُموا
َ
» ٱّلِينَ   أ  เพราะมันเปน

หนาที่หลักของบรรดาศาสนทูตและบรรดาผูตอบรับคําเชิญชวนของพวกเขาในทุกเวลาและทุกสถานที่ 
และปญหาหรืออุปสรรคที่ยิ่งใหญในการอิกอมะตุดดีน (ธํารงศาสนา) คือความแตกแยกที่ตองหาม 

» َ ْ  َو قُوا »فِيهِۚ  َتَتَفرَّ  
 

ْ  َوَما﴿  ـ 3 قُٓوا َّ  َتَفرَّ ِ   26 ﴾بَۡيَنُهمۚۡ  َبۡغَيۢا ٱۡلعِلۡمُ  َجآَءُهمُ  َما َبۡعدِ  ِمنۢ  إ
ความวา “และ (ประชาชาติของบรรดาศาสนทูต) พวกเขามิไดแตกแยกกัน (ในดาน
การดําเนินชีวิตตามคําสอนของศาสนา) เวนแตหลังจากคําสอนตางๆ ที่ชี้แจงถึง
ขอเท็จจริงไดถึงพวกเขาแลว ทั้งนี้เพราะความริษยาในหมูพวกเขากันเอง”  

 
ความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นไมวาในหมูผูนําหรือผูตาม ปจเจกบุคคลหรือกลุมพวก คือปจจัย

หลักที่กอใหเกิดความแตกแยกที่ถูกตําหนิ  »بَۡيَنُهمۚۡ   َبۡغَيۢا «  ทั้งๆ ที่มีคําชี้แจงหรือคําสอนที่ชัดเจนจาก
ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดวยอัลกุรอานหรือหะดีษตางๆ เกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง
แลว สุบหานัลลอฮฺ!  

และการอิจฉาริษยานั้นมีความเกี่ยวพันอยางแนนแฟนกับผลประโยชนทางโลกที่มิชอบและ
นาตําหนิ ซึ่งมักจะทําใหคนตองหนามืดตามัวแมกระทั่งคนที่ถูกเรียกขานวาเปนอุละมาอหรือผูรูแลวก็
ตาม สุบหานัลลอฮฺ!!  

สวนความแตกตางที่ไมไดมีพื้นฐานอยูบนความอิจฉาริษยาและผลประโยชนใดๆ ทางโลก 
ยอมมีทางออกเสมอเมื่อไดรับการชี้นําจากคําอธิบายของอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคผานการ
นําเสนอของบรรดา อุละมาอ (ผูรู) และ หุกะมาอ (ผูมีวิทยปญญา) ที่บริสุทธิ์ใจ  

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา   

                                                            
25 สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ, อายะฮฺ 13 
26 สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ, อายะฮฺ 14 
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ُة بَلَ ... «  ـ 4 مَّ
ُ
ُق َهِذهِ األ َمْن : ِقيَْل  » ثََالٍث وََسبِْعنَي لُكَُّها يِف اجَّاِر إِالَّ َواِحَدةً وََستَْفرَتِ

؟، قَاَل  ِ نَا «: و بعض الرواية .27 »يِهَ اجْلََماَعةُ «: ىِهَ يَا رَُسوَل ابَّ
َ
َمْن اَكَن بَلَ ِمثِْل َما أ

 ِ ْصَحا
َ
َْوَم َوأ ْ     .28»َعلَيِْه ا

ความวา “ประชาชาตินี้ (ของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จะ
แตกออกเปนเจ็ดสิบสามพวก ทุกกลุมตองเขานรกเวนแตพวกเดียว” มีผูถามวา 
ใครเลา โอ ทานศาสนทูต ? ทานตอบวา “คือ อัล-ญะมาอะฮฺ” ในรายงานอื่นระบุวา 
“คือคนที่อยูบนแนวทางเดียวกันกับที่ฉันเดินในวันนี้ และแนวทางเศาะหาบะฮฺของ
ฉัน” 
 
มีสองทัศนะจากอุละมาอที่ไดใหความหมายคําวา “ประชาชาตินี้” ตามที่ระบุในหะดีษ วาใคร

คือประชาชาติทั้งเจ็ดสิบสองพวกที่นอกเหนือไปจากกลุมเดียวที่รอดพนนั้น? ดังตอไปนี้ 
หนึ่ง อุมมะฮฺ อัล-อิญาบะฮฺ  กลาวคือ คําวา “ประชาชาตินี้” ในหะดีษดังกลาวหมายถึง

บรรดาคนที่ไดยอมรับนับถือศาสนาอิสลามแลวเทานั้น นั่นก็คือวา ทั้งเจ็ดสิบสามพวกที่ถูกระบุในหะ
ดีษนั้นคือผูที่รับอิสลามแลวทั้งสิ้น และกลุมที่รอดพน ฟรฺเกาะฮฺ นาญิยะฮฺ แคกลุมเดียวนั้นก็คือกลุมที่
ยึดมั่นในสุนนะฮฺของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และแนวทางบรรดาเศาะหาบะฮฺของ
ทาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ดังนั้น จึงอาจใหความหมายไดวา กลุมอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากนั้นก็เปนมุสลิม
ทั้งหมด ไมใชกาฟรฺ ถึงแมวาพวกเขาตองเขานรกกอนแลวจึงสามารถจะเขาสวรรคได เนื่องมาจากการ
เดินบนเสนทางที่ขัดแยงกับสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และแนวทางของเหลา
เคาะลีฟะฮฺ รวมถึงเศาะหาบะฮฺทั้งหลายดวย เพราะมีรายงานในบางหะดีษที่ไดบอกวา ผูที่กลาวชะฮา
ดะฮฺปฏิญาณตนวาเปนมุสลิมทุกคนจะไดออกจากนรกและไดเขาสวรรคหลังจากนั้นในที่สุด29 

บนพื้นฐานของทัศนะนี้ อุละมาอจึงยืนยันชัดวา ใครก็ตามที่กลาวหาพี่นองมุสลิมในกลุมอ่ืนๆ 
นอกเหนือไปจากกลุม “ฟรฺเกาะฮฺ นาญิยะฮฺ” ทั้งเจ็ดสิบสองพวกวาเปนกาฟรฺ แสดงวาเขาไดเห็นขัดแยง
                                                            
27 บันทึกโดยอะหมัด เลม 4 หนา 102: หะสัน เศาะฮีหฺ 
28 บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย หมายเลข 2643, อะหมัด เลม 2 หนา 332, เลม 3 หนา 120,145: เฎาะอีฟ 
29 ทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เลาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ทานกลาววา 

ْهُل   َيْدُخُل « 
َ
ْهُل   اجْلَنََّة،  اجْلَنَّةِ   أ

َ
اَر،  اجَّارِ   َوأ ُ   َفُقوُل   ُعمَّ   اجَّ ْخرُِجوا  َيَعاىَل   ابَّ

َ
 ِمنْ   َحبَّةٍ   ِمثَْقاُل   َقلِْبهِ   ىِف   اَكنَ   َمنْ   أ

وا  َقدِ   ِمنَْها  َفيُْخَرُجونَ .  َمانٍ ِإي  ِمنْ   َخْرَدلٍ   َجاِنِب   ىِف   احْلَبَّةُ   َتنْبُُت   َكَما  َفيَنْبُتُونَ   احْلَيَاة  َغَهرِ   ىِف   َفيُلَْقْونَ   اْسَودُّ
يْلِ    .»...السَّ

ความวา “ชาวสวรรคจะเขาสวรรคและชาวนรกก็จะเขานรก หลังจากนั้นอัลลอฮฺจะตรัส (แกมลาอิกะฮฺ) วา จงนํา
บรรดาผูที่มีศรัทธาในหัวใจแมจะหนักเทาผงธุลี (ออกจากไฟนรก) ดังนั้นชาวนรก (ที่มีคุณลักษณะดังกลาว) ก็จะถูก
นําออกจากไฟนรกในสภาพที่ดํา (เหมือนตอตะโก เนื่องจากถูกเผาไหมดวยไฟนรก) แลวพวกเขาก็ถูกโยนลงในลําธาร
ชีวิต ดังนั้นพวกเขาจึงกลับงอกเงย (มีชีวิตชีวา) ขึ้นมาใหมอีกครั้ง ดังเมล็ดพืชที่งอกเงยขึ้นตามริมน้ํา...” (หะดีษบันทึก
โดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 22)     



20 
 

กับคําสอนของอัลกุรอาน สุนนะฮฺ และอิจญมาอฺของเหลาเศาะหาบะฮฺและตาบิอีน30 เพราะพวกเขา
เหลานั้นก็คือมุสลิม ตองไมถือวาพวกเขาเปนกาฟรฺตราบใดที่ไมมีเครื่องหมายแกกุฟรฺปรากฏชัดเจน 
วัลลอฮุ อะอฺลัม 

ทั้งเจ็ดสิบสามพวกในอิสลามดังที่ไดกลาวนั้น ลวนเปนประชาชาติของทานนบี มุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งตองพยายามหาวิธีเพื่อใหเกิดการรวมตัวเปนประชาชาติเดียวกันตามที่
สามารถจะทําได นั่นก็คือดวยการยึดมั่นในแนวทางของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใน
ทุกๆ ดานของการดําเนินชีวิต และการหางไกลจากชิริกหรือการตั้งภาคีตออัลลอฮฺทุกรูปแบบ เพราะ
บาปของการตั้งภาคีนั้นจะไมถูกอภัยเพื่อใหเขาสวรรคได และสวรรคเปนที่ที่ไมคูควรสําหรับคนที่มีบาป
ติดตัว วัลลอฮุอะอฺลัม 

สอง อุมมะฮฺ อัด-ดะอฺวะฮฺ หมายถึง ทัศนะที่สองนี้มองวาเจ็ดสิบสองพวกที่ถูกระบุในหะ
ดีษดังกลาวไปแลวนั้นคือบรรดาผูที่ยังไมไดรับอิสลาม จึงหมายความวา มนุษยทุกคนบนโลกนี้ก็ลวน
เปนประชาชาติของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และมุสลิมทุกคนไมวาจะนับ
ถือมัซฮับหรือแนวทางใดที่ไดกลาวปฏิญาณตนเปนมุสลิมก็ลวนรวมอยูในกลุมเดียวกันคือกลุม “ฟรฺ
เกาะฮฺ นาญิยะฮฺ” ที่รอดพน และจะไดเขาสวรรคทั้งสิ้น สวนที่เหลืออีกเจ็ดสิบสองพวกนั้นก็คือผูที่ยัง
ไมไดรับอิสลาม ยังไมไดกลาวปฏิญาณตนเปนมุสลิม ยังไมไดละหมาดและปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ อยางไร
ก็ตามพวกเขาก็ถือวาเปนประชาชาติของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เชนเดียวกัน แต
พวกเขาอยูในระดับ “อุมมะฮฺ อัด-ดะอฺวะฮฺ” หมายถึง ผูคนที่มุสลิมมีหนาที่ตองเชิญชวนพวกเขาใหมา
เดินบนเสนทางของอิสลาม31 

เพราะประชาชาติของทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่รับอิสลาม หรือ อุม
มะฮฺ อัล-อิญาบะฮฺ โดยภาพรวมแลวคือประชาชาติที่ไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺ เชนที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ِ َهِذِه «
مَّ
ُ
ٌة َمرُْحوَمةٌ  أ مَّ

ُ
ْغيَا  ،لَيَْس َعلَيَْها َعَذاٌب ىِف اآلِخَرةِ  ،أ ُّ َعَذاُنَها ىِف ا

َالِزُل َوالَْقتُْل     32»الِْفنَتُ َوالزَّ
ความวา “ความวา “ประชาชาติของฉัน(หมายถึงผูศรัทธา)เปนประชาชาติที่ไดรับ
พระเมตตา (จากอัลลอฮฺ) พวกเขาจะไมถูกลงโทษในวันอาคิเราะฮฺ โทษของพวก
เขาจะเกิดขึ้นกอนในโลกนี้ กลาวคือ การที่พวกเขาโดนบททดสอบ แผนดินไหว 
และการคราชีวิต” 
 

                                                            
30 มินฮาจญ อัส-สุนนะฮฺ ของอิบนุ ตัยมียะฮฺ เลม 5 หนา 248-250 
31 ดู หะดีษ อิฟติรอก อัล-อุมมะฮฺ อิลา นัยยิฟน วะสับอีน ฟรเกาะฮฺ ของ อัศ-ศ็อนอานีย  
32 บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลข 4278, อะหมัด เลม 4 หนา 410, 418, อัล-หากิม เลม 4 หนา 491 อัล-หากิมกลาว
วา เศาะฮีหฺ และอัซ-ซะฮะบียก็ยอมรับ, อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัรไดกลาวในหนังสือบัซลุ อัล-มาอูน หนา 219 วา บันทึก
โดยอบู ดาวูด ดวยสายสืบที่หะสัน 
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นอกจากนี้ใหเราไดพิจารณาความหมายของหะดีษอีกบทหนึ่งจากหุซัยฟะฮฺ บิน อัล-ยะมาน 
ที่ทานไดบอกวา  

لُْوَن رَُسْوَل اهللاِ 
َ
ُ َعِن صىل اهللا عليه وسلم  اَكَن اجَّاُس يَْسأ ُ

َ
ْسأ

َ
، َوُكنُْت أ َعِن اخْلرَْيِ

، َفُقلُْت  ْن يُْدِرَكيِنْ
َ
ِّ خَمَافََة أ ، فََجاَءنَا : الرشَّ يَا رَُسْوَل اِهللا، إِنَّا ُكنَّا يِفْ َجاِهِليٍَّة َورَشٍّ

؟ قَاَل  ، َفَهْل َنْعَد َهَذا اخْلرَْيِ ِمْن رَشٍّ رَُسْوَل اِهللا،  يَا: قُلُْت . »َغَعمْ «: اُهللا بَِهَذا اخْلرَْيِ
؟ قَاَل  ِّ ِمْن َخرْيٍ يَا رَُسْوُل اِهللا، َما : قُلُْت . »َغَعْم، َوِفيِْه َدَخنٌ «: َهْل َنْعَد َهَذا الرشَّ

ْ، َويَْستَنُّْوَن بَِغرْيِ ُسنَّيِتْ «: َدَخنُُه؟ قاََل  ِ َيْعرُِف ِمنُْهْم  ،قَْوٌم َفْهُدْوَن بَِغرْي َهْد
؟ قَاَل  َهْل : قُلُْت . »َوُينِْكرُ  بَْواِب َجَهنََّم، «: َنْعَد َهَذا اخْلرَْيِ ِمْن رَشٍّ

َ
َغَعْم، ُدَخٌة بَلَ أ

َْها قََذفُوُْه ِفيَْها َ
َجاَنُهْم إِ

َ
ُهْم ِمْن «: قَاَل . يَا رَُسْوَل اِهللا، ِصْفُهْم َجَا: قُلُْت : قَاَل . »َمْن أ

لِْسنَِتنَا
َ
تِنَا َوَيتلََكَُّمْوَن بِأ ْدَرَكيِنْ : قُلُْت : قَاَل . »ِجْتَ

َ
ُمُرىِيْ إِْن أ

ْ
يَا رَُسْوَل اِهللا، َفَما تَأ

َِماَمُهمْ «: َذلَِك؟ قَاَل  إِْن لَْم يَُكْن لَُهْم مَجَاَعٌة : قُلُْت . »تَلَْزُم مَجَاَعَة امْلُْسِلِمنْيَ َو
فَ

ْل تِلَْك الِْفَرَق لَكََّها«: َوَال إَِماٌم؟ قَاَل  ْن َيعَ  ،فَاْقزَتِ
َ
ْصِل َشَجَرةٍ َولَْو أ

َ
َّ  ،ضَّ بِأ َح

نَْت بَلَ َذلَِك 
َ
   33»يُْدِرَكَك الَْموُْت َوأ

ความวา คนอื่นๆ ไดถามทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับส่ิงที่
ดี แตฉันไดถามทานเกี่ยวกับส่ิงที่ชั่วรายเพราะกลัววามันจะประสบกับตัวฉัน ฉันได
ถามทานวา โอ ทาน ศาสนทูต แทจริงแลว แตกอนนั้น (กอนที่จะมีการแตงตั้ง
ทานนบี)พวกเราเคยอยูในยุคสมัยญาฮิลียะฮฺและความชั่วราย แลวอัลลอฮฺก็นํา
ความดีงามเหลานี้มาใหเรา หลังจากยุคแหงความดีงามของอิสลามนี้ยังจะมีความ
ชั่วรายอีกหรือไม? ทานศาสนทูตตอบวา “ใช” ฉันถามตอไปวา แลวหลังจากความ
ชั่วรายนั้นจะมีความดีงามอีกครั้งไหม? ทานตอบวา “ใช แตทวามันปนกันกับรอย
ดางขมุกขมัว(ดะค็อน)” ฉันถามทานวา อะไรคือความขมุกขมัวที่วานั้น? ทานตอบ
วา “คือกลุมคนที่เดินดวยเสนทางอื่นที่ไมใชเสนทางของฉัน และใชแนวทางอื่นที่
ไมใชแนวทางของฉัน เจาจะยอมรับพฤติกรรมบางสวนพวกเขา และจะปฏิเสธ
พฤติกรรมของพวกเขาอีกบางสวน” ฉันถามทานตอไปวา แลวหลังจากความดีงาม 
(ที่ขมุกขมัว) ดังกลาวยังจะมีความชั่วรายอีกหรือไม? ทานตอบวา “ใช มีผูประกาศ
เชิญชวนที่ยืนอยู ณ ประตูนรก ใครที่ตอบรับพวกเขาก็จะถูกพวกเขาโยนลงสูนรก” 
ฉันกลาวแกทานวา โอ ศาสนทูตลุลอฮฺ ไดโปรดอธิบายคุณลักษณะของพวกเขาแก
ฉันเถิด ทานตอบวา “พวกเขาเปนลูกหลานของเรา และพูดภาษาของเรา” ฉันถาม
ทานตอไปอีกวา โอ ทานศาสนทูต ทานจะสั่งเสียอะไรแกฉัน ถาสมมติวาสิ่งนั้นได

                                                            
33 หะดีษ มุตตะฟกอะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย หมายเลข 3606, มุสลิม หมายเลข 3434 
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เกิดขึ้นมาทันกอนที่ฉันจะตาย? ทานตอบวา “เจาจงยึดมั่นอยูกับกลุมญะมาอะฮฺ
ของประชาชาติอิสลามและผูนําของพวกเขา” ฉันถามทานวา ถาไมมีญะมาอะฮฺ
และไมมีผูนําเลา? ทานตอบวา “เจาจงปลีกตัวออกหางจากกลุมตางๆ เหลานั้น
ทั้งหมด แมวาเจาจําเปนจะตองกัดกินรากไมก็ตาม กระทั่งความตายไดมาเยือน
เจาก็ใหเจาจงยึดมั่นอยูเชนนั้นอยาไดเปลี่ยนแปลง” 
 
ความหมายของคําวา “ดะค็อน” หรือความขมุกขมัวดังกลาว หมายถึงหัวใจที่เสียหายมีรอย

ดางกับอิสลาม หรือหัวใจที่เคียดแคน เปนสิ่งที่ส่ือวา “ความดีงาม” ที่มาหลังจาก “ความชั่วราย” นั้น 
ไมใชความดีงามของอิสลามที่บริสุทธิ์อีกตอไป แตเปนสิ่งที่ถูกคละเคลาดวยความสกปรกไปเสียแลว34 
มันไมเหมือนความดีงามของอิสลามในยุคสมัยของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวย
เหตุนี้เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงของ “ดะค็อน” ที่วา ทานจึง
ตอบวา “คือกลุมคนที่เดินดวยเสนทางอื่นที่ไมใชเสนทางของฉัน และใชแนวทางอื่นที่ไมใชแนวทางของ
ฉัน” นี่คือผลของ “ดะค็อน” ที่กอใหเกิดความเสียหายซึ่งมีอยูในหัวใจของพวกเขาเหลานั้น จากนั้นทาน
ยังไดพูดตอไปวา เจาจะยอมรับพฤติกรรมบางสวนพวกเขา และจะปฏิเสธพฤติกรรมของพวกเขาอีก
บางสวน” หมายความวา เจาจะยอมรับพฤติกรรมบางสวนพวกเขา และจะปฏิเสธพฤติกรรมอีก
บางสวน ทั้งนี้เพราะในหมูคนเหลานั้นมีทั้งคนที่ยึดถือกับ สุนนะฮฺและความยุติธรรม และมีทั้งคนที่
เรียกรองไปสูบิดอะฮฺและการขมเหงรังแกโดยอธรรม35  

เร่ืองดังกลาวนี้ไดเคยเกิดขึ้นแลวตั้งแตสมัยเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เชนในสมัยของ
มุอาวียะฮฺและการปกครองหลังจากนั้นเรื่อยมา36 ดังนั้น จึงไมนาแปลกที่เหตุการณเยี่ยงเดียวกันนั้นจะ
มีใหเห็นในยุคสมัยของเราดวย  

อยางไรก็ดี แมวาสภาพของประชาชาติจะมีทั้งผูที่ยึดมั่นในสุนนะฮฺของทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และผูที่ชื่นชอบกับบิดอะฮฺ แตก็ยังถือวายังเปนประชาชาติแหง “ความดี
งาม” แตอาจจะคละเคลากับ “ความขมุกขมัว” คือ ดีแตไมคอยผองใส หรือดีแตไมเต็มเปยมเหมือนเดิม
อีก นี่คือการบอกเลาของจากหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังกลาวผานการอธิบาย
ของอุละมาอดานหะดีษ วัลลอฮุอะอฺลัม เพราะหลังจากนั้น จะไมมียุคแหงความดีที่วาแลว แตจะมียุค
แหง “ความชั่วราย” ในรูปของ “ผูปาวประกาศเชิญชวนที่ยืนอยู ณ ประตูนรก” นั่นคือกลุมชนทุกกลุมที่
เรียกรองเชิญชวนผูคนทั้งหลายใหทําผิดประหนึ่งกําลังยืนอยูบนบานประตูของนรกญะฮันนัม ซึ่งพวก
เขาก็เปนลูกหลานจากเชื้อสายที่ไดชื่อวาเปนมุสลิมดวยกันนี่เอง “พวกเขาเปนลูกหลานของเรา และพูด
ภาษาของเรา” หมายถึงเปนลูกหลานเชื้อสายอาหรับและพูดภาษาอาหรับ  

                                                            
34 ฟตหุลบารีย ของอัล-อัสเกาะลานีย เลม 7 หนา 37, อุมดะตุลกอรีย ของอัล-อัยนีย เลม 2 หนา 78 
35 อางแลว 
36 อางแลว 
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กลุมที่วานี้มีทัศนะจากอุละมาอหะดีษบางทานอธิบายวาคือกลุมเคาะวาริจญและกลุมอ่ืนๆ 
เยี่ยงเดียวกันที่ชอบยึดอํานาจการปกครอง จนกระทั่งพวกเขาหลุดออกไปจากสัจธรรมแหงอิสลามเสีย
เอง นี่คือความหมายของ “ผูปาวประกาศเชิญชวนที่ยืนอยู ณ ประตูนรก” ตามความเห็นของอุละมาอ
หะดีษ37 วัลลอฮุอะอฺลัม 

ทามกลางสภาพที่มี “ผูปาวประกาศเชิญชวนที่ยืนอยู ณ ประตูนรก” ซึ่งจะนํามนุษยไปสูปาก
เหวแหงนรกนั้น ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดมีคําสั่งใหมุสลิมทุกคนยึดมั่นอยูกับ
กลุมญะมาอะฮฺของเหลาชาวมุสลิมและผูนําของพวกเขา แมวากลุมดังกลาวจะมีความออนแอหรือ
ผูนําไมมีความยุติธรรมในการปกครอง ขอเพียงแควาพวกเขารวมตัวกันบนฐานแหงการเชื่อฟงตอเคาะ
ลีฟะฮฺ หรืออะมีรฺ หรืออิมาม หรือชื่ออะไรก็ตามแตที่ถูกเรียกผูนํากลุมในยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งผูนําที่วายังคง
อยูในกรอบของ “ประชาชาติเดียวกัน” หมายถึงวาโดยผิวเผินแลวยังทําการอิบาะอฺและมีความยําเกรง
ตออัลลอฮฺอยู แมวาจะคละเคลาปะปนกับบิดอะฮฺและคุเราะฟาตบาง ซึ่งอุละมาอหลายคนไดผูกโยง
ความหมายของญะมาอะฮฺจากหะดีษนี้เขากับคําวา “ญะมาอะฮฺ” ในหะดีษที่กลาวถึงความแตกแยก
ของประชาชาติดังที่กลาวมาขางตนแลว38 

อบู ญะอฺฟรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย ไดกลาว  
ْفَن يِف َطاَعِة َمْن اْجتََمُعْوا بَلَ «  ِ

َّ نَّ الُْمَراَد ِمَن اخْلرَْيِ لُُزْوُم اجْلََماَعِة ا
َ
َواُب أ َوالصَّ

ِمرْيِهِ، َفَمْن نََكَث َنيَْعتَُه َخَرَج َعِن اجْلََماَعةِ 
ْ
  39»تَأ

ความวา “ที่ถูกตองก็คือ ความหมายของคําวา “ความดีงาม” ในหะดีษนั้น หมายถึงการยึด
มั่นอยูกับญะมาอะฮฺที่เชื่อฟงผูนําที่พวกเขาเห็นพองกันยกใหเขาเปนผูนํา ดังนั้น ใครก็ตามที่คัดคาน
และทําลายสัตยาบันที่ใหไวเขาก็คือผูที่หลุดออกไปจากญะมาอะฮฺ”  

และนี่คือขอเท็จจริงของคําวา “ประชาชาติเดียวกัน” วัลลอฮุ อะอฺลัม 
อัฏ-เฏาะบะรีย ยังไดกลาวเสริมวา 

ْحَزاًبا َفَال َيتَِّبْع « 
َ
اُس أ َق اجَّ َ لَْم َيُكْن لِلنَّاِس ِإَماٌم َفاْفرَتَ ُه َم نَّ

َ
ِ احْلَِدْيِث، ك َو

ِل اجْلَِميَْع إِِن اْستََطاَع َذلَِك َخْشيًَة ِمَن الُْوقُْوِع يِف  َحًدا يِف الُْفْرقَِة َوَيْعزَتِ
َ
ِّ أ   40» الرشَّ

ความวา “ในหะดีษนี้ส่ือวา เมื่อใดก็ตามที่มวลชนไมมีผูนําที่เหมาะสม เปนเหตุใหพวกเขา
แตกออกเปนพรรคเปนพวกมากมาย ดังนั้นก็อยาไดตามกลุมใดกลุมหนึ่งที่แตกแยกนี้ แตจงปลีกตัว
ออกหางจากกลุมตางๆ เหลานั้นถาหากเขาทําได เพราะเกรงวาอาจจะตองตกเขาไปสูความชั่วรายได
ถาหากวาเขาไปพัวพันกับกลุมหนึ่งกลุมใด”  

                                                            
37  อางแลว 
38 อุมดะตุลกอรีย ของอัล-อัยนีย เลม 2 หนา 78 
39 ฟตหุลบารีย ของอัล-อัสเกาะลานีย เลม 13 หนา 37 
40 อางแลว 
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เวนแตวา ถาไมสามารถทําไดเชนนั้น ก็อาจจะอนุโลมใหเขาไปเกี่ยวของไดพรอมกับตอง
ระมัดระวังตอความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดความเสียหายได วัลลอฮุอะอฺลัม 

อิบนุ หะญัรฺ  อัล-อัสเกาะลานีย ไดกลาววา  
نَِّة َوَجَعلَُهَما َفرًْخ «  ْصًال ِخَالَف اْلِكتَاِب َوالسُّ

َ
يِْن أ َوُيؤَْخُذ ِمنُْه َذمُّ َمْن َجَعَل لِتِّ

ِي اْنتََدُعوْهُ 
َّ ْصِل ا

َ
لَِك اْأل َ ِ«41  

ความวา “จากหะดีษนี้ไดบทเรียนวา เปนการตําหนิและประนามผูที่คิดหลักการอื่นที่คาน
กับอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และทําใหอัลกุรอานและสุนนะฮฺเปนเพียงแคสาขาที่แตกออกมาจากหลักการ
ที่ตนคิดคนอุตริข้ึนมา”  

มาเถิด มารวมกันพยายามนําตัวเองและกลุมตางๆ แตละกลุม สูการสรางผูนําและญะ
มาอะฮฺ พรอมกับใหมีการหันหนาเขาหากันระหวางกลุมตางๆ ทั้งหมด เพื่อใหเกิด “ประชาชาติหนึ่ง
เดียวกัน” ( ةٗ  مَّ

ُ
อุมมะตัน วาหิดะฮฺ) ทามกลางกระแสคลื่นความดางพรอยของหัวใจ การ -   َوِٰحَدةٗ   أ

กระทําบิดอะฮฺ และพฤติกรรมแบบญาฮิลียะฮฺที่พยายามตอตานอิสลามอันแทจริงไมใหเปนวิถีชีวิตของ
เรา ซึ่งเปนพฤติกรรมในหมูคนของเราเอง ดวยความอดทนที่เต็มเปยมและตระหนักถึงคุณคาของ
อิสลามที่กําลังถูกลดทอนลงไปอยางมากในยุคหลังๆ นี้ วัลอิยาซุ บิลลาอฮฺ มิน ซาลิก 

จงฟงคําสั่งเสียของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 
يِت  َخرْيُ « مَّ

ُ
ينَ  ُعمَّ  قَْرىِي، أ ِ

َّ ينَ  ُعمَّ  يَلُوَغُهمْ  ا ِ
َّ   42»ُهمْ يَلُوغَ  ا

ความวา “ประชาชาติที่ดีที่สุดของฉันคือคนในยุคสมัยฉัน จากนั้นก็คือคนยุคถัดไป 
แลวก็คนยุคถัดไปจากพวกเขา” 
 
ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ينَ  ُعمَّ  قَْرىِي، اجاس َخرْيُ « ِ
َّ ينَ  ُعمَّ  يَلُوَغُهمْ  ا ِ

َّ ءُ  ُعمَّ يَلُوَغُهْم،  ا ِ قَْوامٌ  يَ
َ
 تَْسِبُق  أ

َحِدِهمْ  َشَهاَدةُ 
َ
  43»َشَهاَدتَهُ  َوَيِمينُهُ  يَِمينَهُ  أ

ความวา “คนที่ดีสุดคือคนในยุคสมัยของฉัน แลวก็คนที่ในยุคถัดไป จากนั้นก็คือ
คนในยุคถัดไปอีก แลวจะมีกลุมหนึ่งมา เปนกลุมที่บางครั้งก็ปฏิญาณตนกอนที่จะ
สาบาน หรือบางครั้งก็สาบานกอนที่จะปฏิญาณ (เปนการเปรียบเปรยถึงสถาพ
ความบกพรองและความไรจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเขา)” 

                                                            
41 อางแลว 
42 หะดีษ มุตตะฟกอะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย หมายเลข 2458, มุสลิม หมายเลข 4601 
43 หะดีษมุตตะฟกอะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย หมายเลข 3650, มุสลิม หมายเลข 6632 
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บทที่ 7 การแบงประเภท “ประชาชาติเดียวกนั”  ตามสภาพการใชชีวิตของพวกเขา 
 
 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ۡوَرۡثَنا ُثمَّ ﴿
َ
ِينَ  ٱۡلِكَتَٰب  أ ۖ  ِمنۡ  ٱۡصَطَفۡيَنا ٱلَّ َۡفِسهِۦ َظالِمٞ  ُهمۡ فَِمنۡ  ِعَبادِنَا  ّلِ
ۡقَتِصدٞ  َوِمۡنُهم ِۚ  بِإِۡذنِ  بِٱۡلَۡيَرٰتِ  َسابِقُۢ  َوِمۡنُهمۡ  مُّ َّ  ٱۡلَكبِيُ  ٱلَۡفۡضُل  ُهوَ  َذٰلَِك  ٱ
٣٢﴾ 44  

ความวา “และเราไดใหคัมภีรเปนมรดกสืบทอดมาแกบรรดาผูที่เราคัดเลือกแลว
จากปวงบาวของเรา บางคนในหมูพวกเขาเปนผูอธรรมแกตัวเอง และบางคนใน
หมูพวกเปนผูเดินสายกลาง และบางคนในหมูพวกเขาเปนผูรุดหนาในการทําความ
ดีทั้งหลาย ดวยอนุมัติของอัลลอฮฺ นั่นคือความโปรดปรานอันใหญหลวง” 
 
อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดอธิบายวา  

• ผูที่รุดหนาทําความดี หมายถึง ผูที่ไดเขาสวรรคโดยไมตองมีการพิพากษา 
• ผูเดินสายกลาง คือ ผูที่ไดเขาสวรรคดวยความเมตตาของอัลลอฮฺ 
• ผูที่อธรรมแกตัวเอง คือ ผูที่ไดเขาสวรรคดวยการใหชะฟาอะฮฺของทานนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 45 
 
อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา ประชาชาตินี้ถูกแบงออกเปนสามพวกในวันกิยา

มะฮฺ หนึ่งพวกไดเขาสวรรคโดยไมตองมีการสอบสวนพิพากษา อีกหนึ่งพวกไดเขาสวรรคหลังจากผาน
การสอบสวนเพียงเล็กนอย สวนอีกหนึ่งพวกสุดทายคือพวกที่ฟนขึ้นมาในวันอาคิเราะฮฺดวยบาปใหญ
ตางๆ แลวอัลลอฮฺก็ถาม –ทั้งที่พระองคทรงรูดียิ่ง– วา พวกนี้เปนใครกันเลา? เหลามะลาอิกะฮฺก็จะตอบ
วา นี่คือมนุษยพวกที่ทําบาปแตพวกเขาไมไดชิริกตั้งภาคี แลวอัลลอฮฺก็ตรัสวา จงใหพวกเขาไดเขา
สวรรคดวยความกวางขวางจากเมตตาของขา46 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
ۡنَيا يُرِيدُ  مَّن ِمنُكم﴿ ۚ  يُرِيدُ  مَّن َوِمنُكم ٱلُّ ِخَرةَ   47﴾ٱ

ความวา “(อัลลอฮฺไดพูดถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบีวา) ในหมูพวกเจามีผูที่
ตองการดุนยา และในหมูพวกเจามีผูที่ตองการอาคิเราะฮฺ” 

                                                            
44 สูเราะฮฺ ฟาฏิรฺ, อายะฮฺ 32 
45 หะดีษบันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย หมายเลข 11292, อิบนุ กะษีร เลม 9 หนา 391  
46 อัล-มุหัรร็อร อัล-วะญซฺ ของอิบนุอะฏียะฮฺ เลม 7 หนา 219 
47 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 152 
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อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ฉันไมเคยทราบวาในระหวางเศาะหาบะฮฺของ

ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น มีผูที่มุงหวังในดุนยาดวย จนกระทั่งอายะฮฺนี้ถูก
ประทานลงมาในสงครามอุหุด48  

 
@@ @

 
 

                                                            
48 มัจญมะอฺ อัซ-ซะวาอิด ของอัล-ฮัยษะมีย เลม 6 หนา 328, ญามิอุลบะยาน ของอัฏ-เฏาะบะรีย เลม 7 หนา 295-
296, อัล-วะสีฏ ของ อัล-วาหิดีย เลม 1 หนา 505  
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บทที่ 8 ฟตนะฮฺนิฟาก หรอืการเปนมนุาฟก ในหมู “ประชาชาติเดียวกัน” 
 

 
ในขณะเดียวกัน ตองไมลืมวาในระหวาง “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  นี้ก็มีผูที่อีมาน

ออน นิสัยเสีย ข้ีครานอิบาดะฮฺ หนําซ้ํายังมีจํานวนไมนอยที่รุนแรงถึงระดับข้ันเปนมุนาฟกผูชื่นชอบอริ
ศัตรูผูเปนปฏิปกษกับอัลลอฮฺในการวางแผนรายตอ “ประชาชาติเดียวกัน” คนกลุมนี้เปนพวกที่มีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการใหนาศีฮัตตักเตือน การชี้นําดวยวิทยปญญา และเปดอกใหกวาง ... อัลลอฮุลมุส
ตะอาน  

พึงสดับตอพระดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ไดเลาถึงสันดานของพวกมุนาฟก ซึ่งหัวใจของ
พวกเขาโดนรุมทํารายดวยโรคของการชอบสรางความปนปวนและฟตนะฮฺ เพื่อมุงหวังในการสราง
ความหายนะและความออนแอแกสถานะของ “ประชาชาติเดียวกัน” ที่แข็งแกรงในสมัยของทานศาสน
ทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พระองคตรัสวา   

ْ  لَوۡ ﴿ ا فِيُكم َخرَُجوا َّ  َزاُدوُكمۡ  مَّ ِ ٗ  إ ْ  َخَبا ۡوَضُعوا
َ
 َيۡبُغونَُكمُ  ِخَلٰلَُكمۡ  َوَل

ُٰعونَ  َوفِيُكمۡ  ٱۡلفِۡتَنةَ  ُ  لَُهۡمۗ  َسمَّ َّ ۢ  َوٱ ِ  َعلِيُم ٰل ْ  لََقدِ     ِميَ بِٱلظَّ  ٱۡلفِۡتَنةَ  ٱۡبَتَغُوا
ْ  َقۡبُل  ِمن ُمورَ  لََك  َوقَلَُّبوا

ُ
ٰ  ٱۡل ۡمرُ  َوَظَهرَ  ٱۡلَقُّ  َجآءَ  َحتَّ

َ
ِ  أ َّ  َكٰرُِهونَ  وَُهمۡ  ٱ

﴾49  
ความวา “หากวาพวกเขาออกไปพรอมๆ กับพวกเจา(เพื่อทําการญิฮาด)แลว พวก
เขาก็ไมมีอะไรเพิ่มแกพวกเจานอกจากความเสียหายเทานั้น และแนนอน พวกเขา
ก็ยอมฉวยโอกาสยุแหยระหวางพวกเจาโดยปรารถนาใหเกิดความวุนวายแกพวก
เจา และในหมูพวกเจานั้นก็มีพวกที่รับฟงพวกเขาอยู และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบ
รูในผูอธรรมทั้งหลาย แทจริงแลว พวกเขาเหลานั้น(คือ อับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย บิน 
สะลูล และลูกนองทั้งหลายที่เปนมุนาฟก)ไดแสวงหาความวุนวายมากอนแลว 
และวางแผนตางๆ นานาเพื่อตอตานเจา จนกระทั่งความจริงไดมาและพระบัญชา
ของอัลลอฮฺไดประจักษข้ึน ในสภาพที่พวกเขาไมพอใจ” 
 
คุณลักษณะดานลบบางประการของพวกมุนาฟกที่มุงรายตอ “ประชาชาติเดียวกัน” คือ 
1.  ٗ สรางความเสียหาย ยุแหยตะแคงรั่ว สรางประเด็นปญหาเพื่อใหเกิดความแตกแยก َخَبا

ในหมู “ประชาชาติเดียวกัน”  
2.   ْ ۡوَضُعوا

َ
ِخَلٰلَُكمۡ   َوَل   ชอบที่จะสรางความบาดหมางใหเกิดขึ้นในหมู “ประชาชาติ

เดียวกัน”  
                                                            
49 สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, อายะฮฺ 47-48  
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3.  ْ ٱۡلفِۡتَنةَ   ٱۡبَتَغُوا     ชอบที่จะสรางฟตนะฮฺความวุนวายในหมูพวกเจา เพื่อใหเกิดความไมลง
รอยกัน 

4.  ْ ُمورَ   لََك   َوَقلَُّبوا
ُ
 ”ดขวางแผนงานและทําลายกิจการตางๆ ของ “ประชาชาติเดียวกัน    ٱۡل

ซึ่งนําไปสูความลมเลิกและความถดถอย 
َكٰرُِهونَ   َوُهمۡ   .5  พวกเขาเกลียดอยูเสมอกับชัยชนะและความสําเร็จของ “ประชาชาติ

เดียวกัน” ในการฟนฟูศาสนาอิสลามของอัลลอฮฺและการสรางความเจริญแกประชาชาตินี้ เพื่อสราง
ความเมตตาธรรมใหเกิดขึ้นแกโลกทั้งมวล 

เหลานั้นคือคุณลักษณะของเหลามุนาฟกที่ถูกประนามในทุกยุคสมัยของ “ประชาชาติ
เดียวกัน” ความพยายามของพวกเขาก็คือเพื่อทําลายสถานะของ “ประชาชาติเดียวกัน” ในระหวาง
สังคมมุสลิมดวยกันเอง ซึ่งโดยทั่วไปแลวพวกเขาก็คือเครือขายศัตรูของอัลลอฮฺที่อยูนอกวง 
“ประชาชาติเดียวกัน” ไมวาจะเปนเครือขายโดยตรงหรือไมก็ตาม วัลอิยาซุบิลลาฮฺ มิน ซาลิก 

นอกจากนั้น มุสลิมทุกคนจําเปนตองระแวดระวังตัวเอง เพราะเกรงวาอาจจะตกไปอยูรวมกับ
พวกมุนาฟกเหลานี้โดยไมทันรูสึกตัวดวย เพราะเรื่องดังกลาวนี้คือส่ิงที่บรรดาเศาะหาบะฮฺตางก็หวั่น
เกรง เชนที่ อิบนุ อบี มุลัยกะฮฺ ไดกลาววา “ฉันเคยพบกับเศาะหาบะฮฺบางทาน พวกเขาทุกคนตางก็
หวั่นเกรงวาตัวเองจะเปนมุนาฟก”   50  อัล-หะสัน อัล-บัศรีย กลาววา  “ไมมีใครที่กลัววาตนเองจะเปนมุ
นาฟกนอกจากวาเขาคือมุอมินที่แทจริง และไมมีใครที่ทําเฉยเมยไมกังวลวาตนเองจะเปนมุนาฟก 
นอกจากวาเขานั่นแหละคือมุนาฟกแลว”   51  เพราะเปนไปไมไดที่คนผูหนึ่งจะไมกลัววาตนเองจะเปนมุ
นาฟก ถาหากเขารูวาในจํานวนคุณลักษณะหลักๆ ของมุนาฟกตามที่อัลลอฮฺไดสาธยายในอัลกุรอาน
บางโองการนั้นชางสอดคลองและตรงตามสภาพจริงของเราเสียเหลือเกิน เชน การละหมาดดวยความ
เกียจคราน ไมชอบที่จะใชจายทรัพยสินในหนทางของอัลลอฮฺเวนแตดวยอาการไมพอใจและถูกบังคับ 
ชอบโกหกมดเท็จ ชอบทําลายความเชื่อถือ และคิดรายตออัลลอฮฺ รวมทั้งไมวะลาอตอผูนําของเหลาผู
ศรัทธา วัลลอฮุอะอฺลัม  

นอกจากนี้ บรรดาผูที่ถูกเรียกวาเปนมุนาฟกในทัศนะของอัลลอฮฺนั้น สวนใหญแลวมักจะไม
รูสึกตนวาตัวเองเปนเชนนั้น   

َ  َّ  َوَلِٰكن﴿  52﴾ۡشُعُرونَ ي
ความวา “ทวา พวกเขา(มนุาฟก)ไมรูตัว” 

 

 
และคนทั่วไปก็ไมสามารถจะแยกแยะไดชัดเจนวาใครเปนมุนาฟกหรือไม อัลลอฮฺตรัสวา 

                                                            
50 บันทึกโดยอัล-บุคอรียดวยสํานวนตะอฺลีกที่ยืนยันถึงอิบนุ อบี มุลัยกะฮฺ, บทวาดวยความกลัวของมุอมินตอการสูญ
หายของผลบุญที่ไดกระทําไวโดยไมรูสึกตัว เลม 1 หนา 19 
51 อางแลว เปนการบันทึกดวยสํานวนตะอฺลีกที่ไมยืนยันถึงทาน อัล-หะสัน อัล-บัศรีย 
52 สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ, อายะฮฺ 12 
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  53﴾َنۡعلَُمُهمۚۡ  َنۡنُ  َتۡعلَُمُهۡمۖ  َ ﴿
ความวา “เจา(โอ มุหมัมัด)ไมรูจักพวกเขา แตอัลลอฮฺรูจักพวกเขาดี” 

 
โอ อัลลอฮฺ แทจริง ขาขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากนิฟากและมุนาฟก โอ อัลลอฮฺ

ขอทรงทําใหขาพระองคเปนมุอมินที่สัจจริง และอยาไดทําใหขาพระองคเปนผูโกหก ดวยพระเมตตา
ของพระองค โอ ผูทรงเมตตาที่สุดในหมูผูเมตตาทั้งหลาย 

 

                                                            
53 สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, อายะฮฺ 101 
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บทที่ 9  วิธกีารสราง “ประชาชาติเดียวกัน”  
 

 
สวนหนึ่งของวิธีและแนวทางในการธํารงความเปนประชาชาติเดียวกันไว คือ 
1. ศึกษาและเพิ่มพูนความรู 
คุณลักษณะประการหนึ่งของความเปนประชาชาติเดียวกันคือ การศึกษาดวยการอาน เพราะ

ประชาชาติเดียวกันไดถูกกอต้ังขึ้นดวยดํารัสของอัลลอฮฺที่วา “อิกเราะอ” (จงอาน) ที่ข้ึนอยูกับพระนาม
ของพระผูอภิบาลของเจา  »ِۢ  ََك بِّ ر «  ดวยการเปดกวางที่สุดในสิ่งตางๆ ที่จะอาน ซึ่งแนนอนวา
ทั้งหมดนั้นลวนเปนสัญญาณหรือเครื่องหมาย(อายาต)ของอัลลอฮฺ  ไมวาจะอยูในรูปของโองการอัลกุ
รอานที่ถูกประทานลงมา หรือสัญญาณแหงการสรรคสรางของอัลลอฮฺ อาทิ ดวงอาทิตย ดวงจันทร 
ทองฟา พื้นดิน รวมทั้งตัวเราเองดวย และสิ่งที่ถูกสรางอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดลวนเปนเครื่องหมาย
ของอัลลอฮฺที่กอใหเกิดความรูและเปนขอมูลที่เปนประโยชนยิ่ง ทั้งในดานอิบาดะฮฺ การปฏิสัมพันธ (มุ
อามะลาต) และกา ปกครอง (คิลาฟะฮฺ) บนโลกนี้  

โปรดพิจารณาคําสอนของอัลลอฮฺที่ชี้แจงถึงวิธีการของทานศาสนทูตในการหลอหลอมและ
อบรม ”ประชาชาติเดียวกัน” โดยผานคําตรัสของพระองคที่วา 

ِي ُهوَ ﴿ ّمِّيِ  ِف  َبَعَث  ٱلَّ
ُ
ٗ  نَ  ۧٱۡل ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسو ِ  َءاَيٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َيۡتلُوا  يِهمۡ َوُيَزّك

ْ  ن َوٱۡلِۡكَمةَ  ۡلِكَتَٰب  َوُيَعّلُِمُهمُ  بِيٖ  َضَلٰلٖ  لَِف  َقۡبُل  ِمن َكنُوا   54﴾٢ مُّ
ความวา “พระองค (อัลลอฮฺ) ทรงเปนผูแตงตั้งศาสนทูตคนหนึ่งขึ้นในหมูผูไมรูจัก
หนังสือจากพวกเขาเอง (นั่นคือนบีมุหัมมัด) เขาจะอานอายาตตางๆ ของพระองค
ใหพวกเขาฟง และทําการอบรมพวกเขา และสอนคัมภีรและความรูตางๆ แกพวก
เขา และแทจริง กอนหนานี้พวกเขาอยูในความหลงผิดอยางชัดแจง” 

 
และดํารัสของอัลลอฮฺแกทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อใหทานแสวงหา

และเก็บเกี่ยวความรูใหมๆ ไวเปนเสบียงอยูเสมอ ดังดุอาอของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ตอไปนี้ 

 55﴾اِعۡلمٗ  زِۡدِن  رَّّبِ  َوقُل﴿
ความวา “และจงกลาวเถิด(มุหัมมัด) โอ พระผูอภิบาลของขา โปรดเพิ่มพูนความรู 
(ที่เปนประโยชน)แกขาพระองคดวยเถิด” 

 

                                                            
54 สูเราะฮฺ อัล-ุมุอะฮฺ, อายะฮฺ 2  
55 สูเราะฮฺ ฏอฮา, อายะฮฺ 114 
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เนื่องจากวา ความรูที่มีอยู ถึงแมจะมากมายสักปานใด ก็ยังไมเปนการเพียงพอสําหรับแตละ
คน  ทวา เขาจําเปนตองแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูตลอดเวลาตามสถานการณและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 
วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
2. มีความศรัทธา ปฏิบัติดี และสั่งเสียซ่ึงกันและกันดวยสัจธรรมและความอดทน 
อัลลอฮฺตรัสวา 

نَسٰنَ  إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡصِ ﴿ َّ  ٢ ُخۡسٍ  لَِف  ٱۡلِ ِ ِينَ  إ ْ  ٱلَّ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِحٰتِ  وََعِملُوا  ٱلصَّ
 ْ ْ  بِٱۡلَقِّ  َوتََواَصۡوا ۡبِ  َوتََواَصۡوا   56﴾٣ بِٱلصَّ

ความวา “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยจะอยูในความขาดทุนอยาง
แนนอน ยกเวนบรรดาผูที่ 
1. มีความศรัทธา (ตออัลลอฮฺ และหลักการศรัทธาตางๆ) 
2. ปฏิบัติกรรมดี (ในทุกๆ อิบาดะฮฺและมุอามะลาต) 
3. ส่ังเสียซึ่งกันและกันในทุกๆ ส่ิงที่เปนสัจธรรมและและการอดทน” 

 
3. มีมารยาทที่สูงสง 
สวนหนึ่งของคุณลักษณะพื้นฐานของประชาชาติเดียวกันคือ การมีมารยาทที่สูงสง อัลลอฮฺ

ไดตรัสชมเชยทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 
  57﴾٤نََّك لََعَلٰ ُخلٍُق َعِظيٖم ﴿

ความวา “และแทจริงเจา (โอมุหัมมัด) ดํารงอยูบนมารยาทที่สูงสง” 
 
มารยาทที่ดีงามนั้นคืออะไร? เรามาฟงคําตอบจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

เมื่อคร้ังที่ทานถูกถามเกี่ยวกับมารยาทของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานหญิงตอบ
วา 

@58»اَكَن ُخلُُقُه الُْقْرآنَ « @
ความวา “มารยาทของทานศาสนทูต คือคําสอนของอลักุรอาน” 

 
มารยาทที่ดีงามเปนผลหรือตัวชี้วัดของการศรัทธา ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวไววา 
ْكَمُل الُْمْؤِمنِ «

َ
ْحَسنُُهْم ُخلُقً أ

َ
 59 »انْيَ إِْفَمانًا أ

                                                            
56 สูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ, อายะฮฺ 1-3 
57 สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม, อายะฮฺ 4 
58 บันทึกโดยอะหมัดในอัล-มุสนัด เลม 6 หนา 91 
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ความวา “บรรดามุอมินที่มีความสมบูรณที่สุดในดานอีมาน คือบรรดาผูที่มี
มารยาทที่สูงสงที่สุด (ไมใชทําอิบาดะฮฺมากที่สุดเพียงอยางเดียว)” 
 
- การมีมารยาทที่ ดีงามเปนบุคลิกลักษณะของผูศ รัทธาแตละคน  ในการสราง

ความสัมพันธกับอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค รวมถึงบรรดาชาวมุสลิมและผูที่ไมใช
มุสลิมดวย 

- การมีมารยาทที่ดีงามตออัลลอฮฺ หมายถึงการไมต้ังภาคีเสมอพระองค การทําอิบาดะฮฺที่
ดีตอพระองค การไมลวงล้ําคําสอนของพระองค พรอมกับการมอบหมายทุกๆ ส่ิงแด
พระองคเพียงผูเดียว 

- การมีมารยาทที่ดีงามตอทานศาสนทูต หมายถึงการนําสุนนะฮฺของทานไปปฏิบัติอยางดี
เยี่ยม พรอมกับพยายามเผยแผและปกปองสุนนะฮฺของทานใหถึงที่สุด และกลาวเศาะ
ละวาตตอทานใหมาก 

- การมีมารยาทที่ดีงามตอบรรดาชาวมุสลิม หมายถึงการชอบทําความรูจักกับผูอ่ืน การ
จับมือใหสลามกัน การนอบนอมถอมตน การรักใครและหวงใย(วะลาอ)ซึ่งกันและกัน 

- สวนการมีมารยาทที่งามตอบรรดาผูที่ไมไดรับอิสลาม หมายถึงการมีมนุษยสัมพันธที่ดี
กับพวกเขา ใหการบริการแกเขา และใหความรวมมือกับเขาในสิ่งที่เปนความดีและ
เจริญรุงเรือง พรอมๆ กับการเชิญชวนและเผยแผเขาสูความเมตตาแหงอิสลาม 

 
4. ยึดมั่นในศาสนาของอัลลอฮฺ 

﴿ ْ ِ  ِبَۡبلِ  َوٱۡعَتِصُموا َّ َ  اَجِيعٗ  ٱ ْۚ  َو قُوا   60﴾َتَفرَّ
ความวา “และพวกเจาทั้งหลายจงยึดมั่นกับสายเชือกของอัลลอฮฺ (ศาสนาอิสลาม) 
และจงอยาแตกแยกกัน (ในเรื่องศาสนา)” 
  
ในความหมายที่วา แนวทางและวิธีการสรางเอกภาพสําหรับประชาชาติเดียวกันนั้นมีเพียง

หนึ่งเดียว นั่นคือการ “ยึดมั่น” กับสายเชือกและศาสนาของอัลลอฮฺ(อิสลาม)เทานั้น สวนสายเชือกอื่นๆ 
ไมเพียงไมสามารถนํามาซึ่งความเปนเอกภาพที่แทจริงของประชาชาติเทานั้น ทวายังเปนบอเกิดแหง
ความแตกแยก เปนสาเหตุแหงความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพยสิน แมกระทั่งศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เรือง
ปญญาอีกดวย 

อัล-กุรฏบียไดอธิบายความหมายของอายะฮฺขางตนวา 

                                                                                                                                                                                 
59 บันทึกโดยอบู ดาวูด ใน อัส-สุนัน หมายเลข 4684 
60  สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 103 
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ِْهَما ِعنَْد « َ
َك بِِكتَابِِه وَُسنَِّة نَِبيِِّه َوالرُُّجْوَع إِ وَْجَب َيَعاىَل َعلَيْنَا احكََّمسُّ

َ
فَأ
نَِّة ِاْعِتَقاًدا َوَقَمًال، اال َمَرنَا بِاالْجِتَماِع بَلَ االْعِتَصاِم بِالِْكتَاِب َوالسُّ

َ
ْخِتَالِف، َوأ

يِْن،  ِّ ْغيَا َوا ُّ ِي يَِتمُّ بِِه َمَصاِلُح ا
َّ تَّاِت ا وََذلَِك َسبَُب ايَِّفاِق اللَْكَِمِة َوانِْتَظاِم الشَّ

الََمُة ِمَن االْخِتَالِف  @ 61»َوالسَّ @
ความวา “ดังนั้น อัลลอฮฺไดกําหนดใหเรายึดมั่นกับคัมภีรของพระองค และสุนนะฮฺของศาสน

ทูตของพระองค และใหเรากลับคืนสูทั้งสองอยางนี้ ทุกครั้งที่เกิดขอพิพาทและขัดแยงกัน อัลลอฮฺยังได
ดํารัสใหเราเปนเอกภาพบนพื้นฐานแหงการยึดมั่นในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ทั้งในดานการยึดมั่น
ศรัทธาและการปฏิบัติอิบาดะฮฺ ดังกลาวนั้นคือสาเหตุแหงความเปนเอกภาพในดานทัศนคติและความ
เปนหนึ่งเดียวของประชาชาติที่จะนําไปสูผลประโยชนที่สมบูรณ ทั้งบนโลกนี้และในวันอาคิเราะฮฺ และ
รอดพนจากอันตรายของความขัดแยง” 

สรุปคือ การยึดมั่นกับอัลกุรอานและสุนนะฮฺเปนบอเกิดแหงการรวมตัวและเปนเอกภาพของ
ประชาชาติ ไมใชความแตกแยก นี่คือคํายืนยันจากอัลลอฮฺที่บรรดานักอธิบายอัลกุรอานที่นาเชื่อถือได
เขาใจ ทั้งในอดีตและปจจุบัน วัลลอฮุอะอฺลัม 

เสนทางของความเปนประชาชาติเดียวกันคือเสนทางของอัลลอฮฺที่เที่ยงตรง พรอมกับไดรับ
การบํารุงรักษาอยางดีและเปนธรรมในฐานะที่เปนประชาชาติที่ดีเลิศที่พยายามชักนํามนุษยชาติสู
ความสงบสุขเพื่อประโยชนทางดานการเผยแผความเมตตาของอัลลอฮฺสูสากลโลก 

โปรดสดับฟงการประกาศของอัลลอฮฺที่วา 
نَّ ﴿
َ
ۖ فَٱتَّبِ  اُمۡسَتقِيمٗ  ِصَرِٰط  َهَٰذا َوأ َ  ُعوهُ ْ  َو ُبَل  تَتَّبُِعوا َق  ٱلسُّ  َعن بُِكمۡ  َفَتَفرَّ

  62 ﴾َسبِيلِهِۦۚ 
ความวา “และแทจริงนี่คือเสนทางของขาที่เที่ยงตรง ดังนั้น พวกเจาจงดําเนินตาม
เสนทางนั้นเถิด และจงอยาดําเนินตามเสนทางอื่นๆ (จากเสนทางของอัลลอฮฺนี้) 
เพราะจะทําใหพวกเจาแยกออกจากเสนทาง (ที่เที่ยงตรง) ของพระองค”  
 
- ส่ิงที่ตรงขามกับเสนของอัลลอฮฺที่เที่ยงตรง คือเสนทางตางๆ ที่คดเคี้ยวอันเปนกับดักของ

ชัยฏอน และบรรดาผูที่ไมใชมุสลิม ซึ่งบางครั้งอาจจะไดรับการสนับสนุนจากชาวมุสลิมที่เบี่ยงเบนอีก
ชั้นหนึ่งดวย 

- เสนทางของ “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  มักจะมีขวากหนามคอยทิ่มแทงและถูก

ขัดขวางอยูเสมอจากฝายตางๆ ที่อคติและไมพอใจตอพวกเขา  
อัลลอฮฺไดตําหนิชาวยิวและคริสตในคําตรัสของพระองที่วา 

                                                            
61 อัล-ญามิอฺ ลิ อะหฺกาม อัลกุรอาน ของอัล-กุรฏบีย เลม 2 หนา 406 
62  สูเราะฮฺ อัล-อันอาม, อายะฮฺ 153 
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ۡهَل  قُۡل ﴿  1‐
َ
أ ونَ  لِمَ  ٱۡلِكَتٰبِ  َيٰٓ ِ  َسبِيلِ  َعن تَُصدُّ َّ  وَنَهاَتۡبغُ  َءاَمنَ  َمنۡ  ٱ

نُتمۡ  اِعوَجٗ 
َ
ۗ ُشَهدَ  َوأ ُ  َوَما آُء َّ ا بَِغٰفِلٍ  ٱ @63@﴾٩٩ َتۡعَملُونَ  َعمَّ @

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัดวา) โอผูที่ไดรับคัมภีรทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวก
ทานจึงขัดขวางผูศรัทธาไมใหดําเนินอยูบนเสนทางของอัลลอฮฺ และประสงคที่จะ
ใหเสนทางของอัลลอฮฺที่เที่ยงตรงเกิดความบิดเบี้ยว ในขณะที่พวกทานทั้งหลาย
ตางเปนพยาน (เกี่ยวกับความเที่ยงตรงของอิสลาม) และอัลลอฮฺไมเคยเผลอเรอ
ตอส่ิงที่พวกทานไดกระทําไว”  
 
นี่คือธาตุแทของบรรดาผูอธรรมในหมูชาวคัมภีรและบรรดาบริวารของพวกเขาที่ไมพึงพอใจ

ตอเสนทางของอัลลอฮฺที่เที่ยงตรงและเที่ยงแท 
 

ِينَ  ﴿@2‐ ونَ  ٱلَّ ِ  َسبِيلِ  َعن يَُصدُّ َّ ِ بِٱ وَُهم اِعوَجٗ  َوَيۡبُغوَنَها ٱ  ُهمۡ  ِخَرة
  64﴾ َكٰفُِرونَ 

ความวา “ผูอธรรมเหลานั้นคือบรรดาผูที่ขัดขวาง (มนุษยใหหันเหออก) จาก
เสนทาง (อิสลามที่เที่ยงตรง) ของอัลลอฮฺ และใครที่จะใหเสนทางดังกลาวคดเคี้ยว 
(ไมเที่ยงตรง เพื่อที่จะไดไมมีผูใดดําเนินตาม) โดยที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาตอวัน
อาคิเราะฮฺ”  
 
คําวา  »اِعوَجٗ   َوَيۡبُغوَنَها «  หมายถึง พยายามเบี่ยงเบนและเปลี่ยนแปลงความหมายเสนทาง

ของอัลลอฮฺดวยความโปปดและอารมณใฝตํ่า (อธิบายโดย อัฏ-เฏาะบะรีย) 
การดําเนินตามเสนทางตางๆ ที่ถูกอุตริข้ึน และเสนทางที่เบี่ยงเบนเปนสาเหตุสําคัญที่

กอใหเกิดความแตกแยก 
นี่คือธาตุแทของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาที่ชอบขัดขวางเสนทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺ พรอม

กับประดิษฐคิดคนและอุปโลกนเสนทางที่เบี่ยงเบนแกประชาชาติอิสลาม นับต้ังแตอดีตจวบจนถึงวันกิ
ยามะฮฺ เพราะโดยปกติแลว ความพยายามในการสกัดกั้นเสนทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺ  » َون  يَُصدُّ

ِ  َسبِيلِ  َعن َّ »ٱ  จะไมประสบผลสําเร็จ หากไมไดรับการเกื้อหนุนดวยเสนทางที่เบี่ยงเบนซึ่งถูกอุตริข้ึน

เพื่อใชในการลอลวง  » َاِعوَجٗ   َيۡبُغوَنَهاو «  และเสนทางที่เบี่ยงเบนเหลานี้มักถูกเขาใจผิดจากบรรดาผูที่
ไมทราบขอเท็จจริงทําใหคิดวาเปนเสนทางที่เที่ยงตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวมุสลิมเองที่ไมประสากับ
กลอุบายของพวกเขา วัลลอฮุอะอฺลัม  
                                                            
63 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 99 
64 สูเราะฮฺ ฮูด, อายะฮฺ 19 
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และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่กอใหเกิดความขัดแยงและการตอตานในหมูประชาชาติมุสลิมดวย
กันเอง ทุกครั้งที่ปรากฏมีผูมาฟนฟูศาสนา ดวยการนําวิถีการดําเนินชีวิตของชาวมุสลิมกลับคืนสูหลัก
คําสอนที่แทจริงและดั้งเดิมของอิสลาม โดยใหสอดคลองกับเวลาและสภาพการณดําเนินชีวิตรวมสมัย 

 
5. เปนพี่นองและปรองดองกัน 
อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنََّما﴿ ْ  إِۡخَوة ۡصلُِحوا
َ
َخَوۡيُكمۚۡ  َبۡيَ  فَأ

َ
ْ  أ ُقوا َ  َوٱتَّ َّ  لََعلَُّكمۡ  ٱ

  65﴾١٠ تُرَۡحُونَ 
ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาตางเปนพี่นองกัน ดังนั้นพวกเจาจงสรางความ
ปรองดองใหเกิดขึ้นระหวางพี่นองทั้งสองฝายของพวกเจา และจงยําเกรงอัลลอฮฺ
เถิด เพื่อที่พวกเจาจะไดรับความเมตตา”  
 
* การศรัทธาเปนรากฐานของความเปนพี่นอง »َما ٞ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  إِنَّ »إِۡخَوة   
* ความเปนพี่นองกันจะไมไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺอยางสมบูรณ ตราบใดที่มาตรการ

ดานการสรางความปรองดองและความยําเกรงยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในยาม
แกปญหาความขัดแยงและการทะเลาะวิวาท  » ْۡصلُِحوا

َ
َخَوۡيُكمۚۡ   َبۡيَ   َفأ

َ
ْ   أ ُقوا َ   َوٱتَّ َّ  َلَعلَُّكمۡ   ٱ

» تُرَۡحُونَ    เมื่อไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺ ก็จะไดรับเงื่อนไขสําหรับการเปน “ประชาชาติเดียวกัน” 

ةٗ > مَّ
ُ
ٰ  أ <ِحَدةٗ َو  .. วัลลอฮุอะอฺลัม 

 
6. มุอมินตองวะลาอตอกัน  

ۡوِلَآءُ  َبۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤِمَنُٰت  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ ﴿
َ
ُمُرونَ  َبۡعٖضۚ  أ

ۡ
 َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  يَأ

لَٰوةَ  َوُيقِيُمونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َكٰوةَ  َوُيۡؤتُونَ  ٱلصَّ َ  َوُيِطيُعونَ  ٱلزَّ َّ ۥٓۚ َورَُسو ٱ  َلُ
ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ۗ  َسَيَۡحُُهمُ  أ ُ َّ َ  إِنَّ  ٱ َّ   66﴾ َحِكيمٞ  َعزِيزٌ  ٱ

ความวา “และบรรดามุอมินชายและหญิง บางสวนของพวกเขาตางเปนผู
ชวยเหลืออีกบางสวน พวกเขาจะสั่งใชใหทําความดีและหามปรามจากการทําชั่ว 
ดํารงการละหมาด จายซะกาต และภักดีตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค ชน
เหลานี้แหละที่อัลลอฮฺจะประทานความเมตตาแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺคือผูทรง
เดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณยิ่ง”  

                                                            
65 สูเราะฮฺ อัล-หุุรอต, อายะฮฺ 10 
66 สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ, อายะฮฺ 71 
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- การวะลาอ (ชวยเหลือเกื้อกูลกัน) ในหมูชาวมุอมินผูศรัทธาทั้งชายและหญิง ทั้งในระดับ

ปจเจก ครอบครัว หรือระดับสังคม เปนคุณลักษณะของความเปน “ประชาชาติเดียวกัน” < ٗة مَّ
ُ
<َوِٰحَدةٗ  أ   

- เปาหมายและผลของการวะลาอระหวางชาวมุอมินชายและหญิง คือ การสั่งใชใหกระทํา
ความดี ส่ังหามจากการกระทําความชั่ว ดํารงการละหมาด จายซะกาต และเชื่อฟงอัลลอฮฺและศาสน
ทูตของพระองค การกระทําทั้งหมดนั้นจะเปนสาเหตุจะไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺที่ชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับความเปน “ประชาชาติเดียวกัน” < ٗة مَّ

ُ
<َوِٰحَدةٗ  أ  

 
7. ใหความรวมมือในสิ่งที่ดีงาม 
ถึงแมวาลักษณะของการใหความรวมมือจะเปนผลของการวะลาอ แตทวา มันกลับไดรับการ

กําชับจากอัลลอฮฺดวยการเจาะจงแนวทางการใหความรวมมือที่อนุญาตและไมอนุญาตอยางชัดเจน 
อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿ ْ َ  َوَتَعاَونُوا َ  ِ َ  َوٱلَّۡقَوٰىۖ  ٱلِۡبّ ْ  َو َ  َتَعاَونُوا ثۡمِ  َ ْ  َوٱۡلُعۡدَوٰنِۚ  ٱۡلِ ُقوا ۖ  َوٱتَّ َ َّ  إِنَّ  ٱ
 َ َّ   67﴾٢ ٱلۡعَِقابِ  َشِديدُ  ٱ

ความวา “และพวกเจาจงชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนคุณธรรมและความยําเกรง และ
จงอยาชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนบาปและเปนศัตรูกัน และพึงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด 
แทจริงอัลลอฮฺ คือผูทรงรุนแรงในการลงโทษ”  
 
“ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  จะถูกสั่งกําชับใหมีความรวมมือและชวยเหลือกันในสิ่ง

ที่เปนคุณธรรม และความยําเกรง โดยอัลลอฮฺไมไดระบุเจาะจงวาฝายที่เขาจะรวมมือดวยนั้นเปนใคร 
มาจากไหนและนับถือศาสนาใด ทั้งนี้เพื่อใหสนามแหงความรวมมือไดเปดกวางและใหโอกาสแกทุก
ฝายที่พรอมใหความรวมมือ ไมวาระหวางมุสลิมดวยกัน หรือกับชนตางศาสนิก ตราบใดที่ภาระงาน
และขอบเขตที่รวมมือกันนั้นไมมีส่ิงที่ผิดบาป  » ِثۡم » ٱۡلِ  และความเปนศัตรู    » َِۚوٱۡلُعۡدَوٰن « แฝงอยู เพราะ
อิสลามไมอนุญาตใหมีความรวมมือในส่ิงที่ผิดบาปและความเปนศัตรู 

ทุกฝาย ไมวาจะเปนปจเจกบุคคลหรือองคกรมีหนาที่รับผิดชอบในการพยายามประสาน
ความรวมมือหรือมีสวนชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางฝายตางๆ ที่มีคุณลักษณะแหงความดีงาม ดวย
จิตใจที่เปดกวางและบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในแขนงสาขาที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน โดยหวังวาใน
อนาคตจะสามารถประสานความรวมมือกันในทุกๆ แขนงสาขา อินชาอัลลอฮฺ ภายใตสโลแกน “จงให
ความรวมมือกับทุกฝายที่ดี ในแขนงสาขาที่มีความเหมือนในดานคุณธรรมและความยําเกรง 

                                                            
67 สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ, อายะฮฺ 2 
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แลวอัลลอฮฺจะประทานความเห็นชอบ (เตาฟก) โดยผานความเมตตาของพระองคใหเกิดความเขาใจที่
ตรงกัน หรือมีความเห็นอกเห็นใจกันในแขนงสาขาที่ยังแตกตางกัน” 
 

8. มีความบริสุทธิ์ใจ ใหการตักเตือน และชอบความปรองดอง 

สังคมของความเปน “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  เปนสังคมที่มีความปลอดภัยทาง

จิตใจ มักจะมีการใหการตักเตือนตอกันอยูเสมอ และหางไกลจากสิ่งที่กอใหเกิดความเขาใจผิดที่บั่น
ทอนเสถียรภาพของความเปนประชาชาติเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการตั้งตนเปนศัตรูกับประชาชาติ
เดียวกันหรือกับกลุมใดกลุมหนึ่งจากสมาชิกของประชาชาติเดียวกัน 

การตักเตือนเปนหนาที่ของมุสลิมและมุสลิมะฮฺทุกคน เพราะการตักเตือนเปนสวนหนึ่งของ
ศาสนา ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

يُن اجَِّصيَحةُ « ِّ ِة الُْمْسِلِمنَي : لَِمْن ؟ قَاَل : ، قُلْنَاا ئِمَّ
َ
ِ َوأل ِ ِ َوِلِكتَابِِه َولِرَُسو ِبّٰ

ِتِهمْ     68»وََخمَّ
ความวา “ศาสนาคือการตักเตือน (หมายถึงความหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจตอผูอ่ืน)” 
เรา(บรรดาเศาะหาบะฮฺ)ถามวา สําหรับผูใดหรือ? ทานตอบวา “สําหรับอัลลอฮฺ 
สําหรับคัมภีรของพระองค สําหรับศาสนทูตของพระองค สําหรับบรรดาผูนําของ
ชาวมุสลิม และสําหรับชาวมุสลิมทุกคน” 
 
หมายความวา 

- ตองหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
- ตองหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจในการศึกษาและสอนคัมภีรของอัลลอฮฺ พรอมทั้งนําคํา

สอนดังกลาวไปปฏิบัติ 
- ตองหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจในการดําเนินตามสุนนะฮฺของทานศาสนทูต ทั้งดานการ

ปฏิบัติ การเผยแผ และการปกปอง 
- ตองหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจในการเชื่อฟงและใหความชวยเหลือผูนําอิสลาม 
- ตองหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจในการรักและผูพันกับมุสลิมดวยกัน 

 
ในการปฏิบัติตามหะดีษขางตน ขอใหเราพิจารณาความจริงจังของเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งที่มี

ชื่อวา ญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ ทานไดเลาวา 
ْمعِ  بَلَ  صىل اهللا عليه وسلم رَُسْوَل اهللاِ  بَايَـْعُت « اَعِة، السَّ نَيِن  َوالطَّ  ِفيَما فَلَقَّ

 69»ْسِلـمٍ مُ  ِللُكِّ  َواجُّْصِح  اْستََطْعُت،

                                                            
68 บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 55 
69 หะดีษ มุตตะฟก อะลัยฮฺ: อัล-บุคอรีย หมายเลข 57, 58, 524, มุสลิม หมายเลข 208, 210 
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ความวา “ฉันไดจับมือใหคําสัตยาบันกับทานศาสนทูต วาจะเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามตอทุกคําสั่งของทาน โดยที่ทานไดเนนวาใหเชื่อฟงเทาที่ฉันมีความสามารถจะ
ทําได และ(ฉันไดใหสัตยาบันวา)จะหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจ(นะศีหะฮฺ)แกชาวมุสลิม
ทุกคน” 
 
โดยปกติแลว บรรดาผูมีความหวังดีอยางบริสุทธิ์ใจ มีจิตวิญญาณแหงการตักเตือน และรัก

ความปรองดอง พวกเขาจะเปนคนที่ไมสรางปญหาในดานการปฏิสัมพันธกับชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูที่มีจิตวิญญาณแหงความเปน “ประชาชาติเดียวกัน” < ٗة مَّ

ُ
<َوِٰحَدةٗ  أ  

 
9. เปดใจใหกวาง และพยายามสรางความใกลชิด 
พึงทราบวา บางครั้งความขัดแยงที่เกิดขึ้นอาจจะเปนเพียงความขัดแยงดานนามธรรมเทานั้น 

ไมไดเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับปญหาที่เปดกวาง ไมคับแคบ และพบวาทั้ง
สองแนวทางลวนถูกตอง ขอใหพิจารณาจุดยืนและการตัดสินของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ในเหตุการณตางๆตอไปนี้ 

1. อิบนุ มัสอูดเลาวา “ฉันเคยไดยินชายทานหนึ่งอานอายะฮฺทอนหนึ่งที่ฉันไดยินทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยอาน ซึ่งแตกตางจากการอานของเขา ดังนั้น ฉันจึงเขาไปจับแขนเขา
พาไปพบกับทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และฉันไดบอกเหตุการณดังกลาวใหแก
ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวฉันก็เห็นใบหนาของทานแสดงออกถึงความรังเกียจตอ
ความขัดแยงในเรื่องดังกลาว ตอบวา 

إِنَّ َمْن اَكَن َقبْلَ «
   70 »اُكُم اْختَلَُفوا َفَهلَُكوالِكُكَما حُمِْسٌن ، فَال خَتْتَِلُفوا، فَ

ความวา “เจาทั้งสองไดทําดีแลว (หมายความวา ทั้งสองคนถูกตอง) และพวกเจา
จงอยาขัดแยงกัน เพราะแทจริงประชาชาติกอนหนาพวกเจาชอบขัดแยง พวกเขา
จึงตองพบกับความหายนะ” 
 
ดังนั้น จึงเปนที่ประจักษวา ในดานมโนทัศนของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ทานไมชอบที่จะใหประชาชาติเดียวกันเกิดความขัดแยงกัน โดยเฉพาะในปญหาเล็กๆ ที่ไมใชแกนหลัก 
เพราะความขัดแยงมักจะกอใหเกิดความวุนวายและความสูญเสีย ขออัลลอฮฺโปรดคุมครองพวกเราให
ปลอดภัยจากสิ่งดังกลาวดวย 

 
2. อิบนุ อุมัรฺ เลาวา “ทานศาสนทูตไดกลาวแกพวกเรา หลังจากกลับจากสงครามอะหฺซาบ 

วา 

                                                            
70 บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 2410 
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َحٌد الَْعرْصَ إِالَّ يِف بيَِن قَُريْظَ «
َ
ْدرََك َنْعَضُهُم الَْعرْصُ يِف  »ةَ َال يَُصلِّنَيَّ أ

َ
فَأ

ِريِق، َفَقاَل َنْعُضُهمْ  ِييََها: الطَّ
ْ
َّ نَأ ، لَْم بَْل نُ : وقَاَل َنْعُضُهمْ . َال نَُصيلِّ َح َصيلِّ

 71، فَلَْم ُفَعنِّْف َواِحًدا ِمنُْهمْ صىل اهللا عليه وسلمفَُذِكَر لِلنيَِبِّ . يَُرْد ِمنَّا ذلَِك 
ความวา “หามทุกคนละหมาดอัศริ (ระหวางทาง) ยกเวน (เมื่อถึง) หมูบานบนี 
กุร็อยเซาะฮฺ” แตแลว เวลาอัศริก็มาถึงขณะที่พวกเขากําลังอยูระหวางทาง ดังนั้น 
(จึงเกิดความขัดแยงระหวางพวกเขา) สวนหนึ่ง (ยึดมั่นในคําสั่งเสียของทานศาสน
ทูต พวกเขา) จึงกลาววา พวกเราไม(อนุญาตให)ละหมาดอัศริจนกวาเราจะไปถึง
ยังหมูบานบนีกุร็อยเซาะฮฺกอน” สวนอีกกลุมหนึ่งกลาววา ไม เราตองละหมาดที่นี่
เลย เพราะคําสั่งเสียของทานศาสนทูต ไมไดมีวัตถุประสงคใหเราปฏิบัติเชนนั้น 
ดังนั้น จึงมีคนไปเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหทานศาสนทูตทราบ และทานศาสนทูตก็ไมได
ตําหนิติเตียนทั้งสองฝาย (เพราะการอิจญติฮาดหรือการวินิจฉัยของทั้งสองฝาย
ลวนถูกตอง)” 
 
บนพื้นฐานของหะดีษขางตน บรรดาอุละมาอหะดีษมีทัศนะวา “การตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่ดี

งามบนพื้นฐานแหงการอิจญติฮาดที่ถูกตอง เปนการปฏิบัติที่อนุญาตในอิสลาม(ไมเปนที่ตําหนิ) ไมวา
จะเปนการยึดปฏิบัติตามความหมายตรงของหลักฐาน หรือยึดปฏิบัติตามวัตถุประสงค(การตีความ)
จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ”  72  

มาเถิด เรามารวมกันพยายามประสานความขัดแยงที่วางอยูบนพื้นฐานแหงการอิจญติฮาด
ระหวางสองทัศนะที่ตางกันหรือมากกวานั้น หรือยึดมั่นกับทัศนะใดทัศนะหนึ่ง โดยไมรูสึกหนักใจหรือ
รับไมไดที่จะตองปฏิบัติตามทัศนะอื่น ถึงแมวาทัศนะดังกลาวไมสามารถยอมรับไดวาถูกตอง (ตาม
ความเห็นของเรา)ก็ตาม ขณะเดียวกัน เราก็ตองพยายามดะอฺวะฮฺและเชิญชวนพวกเขาดวยวิธีการที่
เปยมดวยวิทยญาณ (หิกมะฮฺ) และพยายามตักเตือนพวกเขาดวยวาจาที่สุภาพตามแบบฉบับการดะอฺ
วะฮฺของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  @

 
10. ไมประพฤติหยาบชา/เปนผูที่ใหอภัย 

สวนหนึ่งของอัตลักษณความเปน “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  คือไมแสดงกิริยาที่

แข็งกระดางและหยาบชา และเปนผูที่ใหอภัยแกผูที่กระทําผิด โดยเฉพาะผูที่อยูในระดับผูนํา 
ขอใหสดับฟงตรัสของอัลลอฮฺที่ไดสอนทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใน

ฐานะศาสนทูตที่พระองคสงไปยังผูเปนประชาชาติเดียวกันในคําตรัสที่วา 
                                                            
71  หะดีษ มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 946, 4119 และมุสลิม หมายเลข 4101  
72  ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม ของอัน-นะวะวีย เลม 6 หนา 220, ฟตหุลบารีย ของอิบนุเราะญับ เลม 7 หนา 27, ฟตหุลบารีย 
ของอิบนุ หะญัร เลม 11 หนา 452 
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ِ ٱ ّمِنَ  رَۡحَةٖ  فَبَِما﴿ ا ُكنَت  َولَوۡ  لَُهۡمۖ  ِلَت  َّ ْ  ٱۡلَقۡلبِ  َغلِيَظ  َفظًّ وا نَفضُّ  ِمنۡ  َ
مۡ  ِف  وََشاوِرُۡهمۡ  لَُهمۡ  َوٱۡسَتۡغفِرۡ  َعۡنُهمۡ  فَٱۡعُف  َحۡولَِكۖ 

َ
ۡ  َعَزۡمَت  فَإَِذا رِۖ ٱۡل  َفَتَوكَّ

 َ َ  ِۚ َّ َ  إِنَّ  ٱ َّ ِيَ  ُيِبُّ  ٱ @@73 ﴾١٥٩ ٱلُۡمَتَوّكِ @

ความวา “ดังนั้น ดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺ ทําใหเจา(มุหัมมัด)เปนผูที่สุภาพ
ออนโยนตอพวกเขา (หมายถึงกับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกับบรรดาผูที่กระทําผิด) 
และถาหากเจาประพฤติหยาบชาและมีใจแข็งกระดาง(ตอพวกเขา) ผูคนยอมตอง
หนีเตลิดและไมเขามารายลอมตัวเจา ดังนั้น เจาจงใหอภัย(ตอความผิดพลาดของ)
พวกเขา และจงขอใหอัลลอฮฺประทานอภัยตอ(ความผิดพลาดของ)พวกเขา และจง
ปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเมื่อเจาไดตัดสินใจแลว (หลังจาก
ที่ไดปรึกษาหารือเพื่อดําเนินการในกิจการใดกิจการหนึ่ง) เจาก็จงมอบหมาย
(กิจการดังกลาว)ตออัลลอฮฺ แทจริง อัลลอฮฺทรงรักใครบรรดาผูที่มอบหมาย
(กิจการของพวกเขาตอพระองค)” 
 
อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ กลาววา “คุณลักษณะของทานศาสนทูตไดถูกระบุในคัมภีรเกา

ของอัลลอฮฺวา “แทจริง เขาเปนคนที่ไมหยิ่งยโส ไมหยาบคายและแข็งกระดาง ไมเคยสงเสียงดังเพราะ
ความโกรธ และไมตอบโตดวยวิธีการที่ไมดีกับผูที่กระทําไมดีตอเขา แตทวา เขาเปนคนที่ใหอภัยเสมอ 
และมีความบริสุทธิ์ใจกับทุกคน”  74  
 

11. ดะอฺวะฮฺและเผยแผความเมตตาสูสากลโลก 
ดะอฺวะฮฺอิสลามเปนหนึ่งในวิถีการดําเนินชีวิตของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ในฐานะที่

เปนสวนหนึ่งของ “ประชาชาติเดียวกัน” < ٗة مَّ
ُ
<َوِٰحَدةٗ  أ  โปรดตอบรับดํารัสของอัลลอฮฺตอไปนี้ 

ةٞ  ّمِنُكمۡ  َوۡلَُكن﴿ مَّ
ُ
َ  يَۡدُعونَ  أ ِ ُمُرونَ  ٱۡلَۡيِ  إ

ۡ
 َعنِ  َوَيۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  َوَيأ

 ۚ ْوَلٰٓئَِك  ٱلُۡمنَكرِ
ُ
  75﴾ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

ความวา “และพวกเจากลุมหนึ่งจงเปนประชาชาติหนึ่งที่คอยเชิญชวน(มนุษชาติ) 
ไปสูความดีงาม (ของอิสลาม) สอนสั่งพวกเขาใหทําดี และหามปรามพวกเขามิให
ทําความชั่ว ชนเหลานี้แหละคือผูที่ไดรับความสําเร็จ” 

 

                                                            
73  สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 159 
74  ฟตหุลบารีย ของอิบนุ หะญัร เลม 8 หนา 449 
75  สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน, อายะฮฺ 104 
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อายะฮฺขางตนสามารถอธิบายดวยความหมาย “ตองใหมีชนกลุมหนึ่งในหมูพวกเจา โอ ผูเปน 
“ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  เพื่อทําหนาที่เชิญชวนมนุษชาติสูความดีงามของอิสลาม (ใน

ยุทธศาสตรการเพิ่มประชากรแหงประชาชาติเดียวกันใหมากยิ่งขึ้น) พวกเขาจะคอยทําหนาที่เชิญชวน
มนุษยใหทําความดีและหามปรามมนุษยไมใหทําชั่ว และพวกเขาเหลานั้นแหละคือบรรดาผูประสบ
ความสําเร็จ” 

นอกจากนั้น ความพยายามในการเชิญชวนสูอิสลาม ถึงแมวาจะมุงเปาไปยังชาวมุสลิมทั่วๆ 
ไป แตก็ตองมุงเนนไปยังกลุมเปาหมายที่ไมใชมุสลิมดวย เพราะภารกิจระหวางชาวมุสลิมโดยรวมแลว
จะมุงเนนในดานหนาที่การตักเตือนซึ่งกันและกันมากกวา ถึงแมวาการตักเตือนจะเปนสวนหนึ่งของ
การเชิญชวนหรือดะอฺวะฮฺแลวก็ตาม วัลลอฮุอะอฺลัม 

สรุปคือ 
 

 
 
 
 

   
 

*  ไมมีเหตุผลใดที่กลุมตางๆ ในอิสลามตองมีจุดยืนที่แข็งกราวในการปกปองสถานภาพของ
ตัวเอง โดยปราศจากความพยายามสูความเปนเอกภาพดานอุคูวะฮฺ (การเปนพี่นองกัน) วะลาอ (การ
รักใครและชวยเหลือกัน) นะศีหะฮฺ (การตักเตือนกัน) และตะอาวุน (การชวยเหลือกัน) โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ถาจุดรวมระหวางกลุมตางๆ เหลานั้นมีมากกวาจุดตางถึงเกาสิบเปอรเซน และขอใหเราตระหนักวา 
ความยากลําบากในหนทางสูความเปนประชาชาติเดียวกันยอมประเสริฐกวาความสะดวกสบายใน
หนทางสูความแตกแยกของประชาชาติ 

* ชาวมุสลิมทุกกลุมจําเปนตองสรางความใกลชิดกับกลุมอ่ืนๆ โดยผานแผนความรวมมือที่ดี 
โดยเฉพาะกับกลุมที่มีเปาหมายและหลักสูตรที่คลายคลึงกัน พรอมกับพยายามหลีกเลี่ยงอยางสุด
ความสามารถจากการเปนศัตรูกันและมีสัมพันธในทางลบกับกลุมตางๆ ที่ทํางานเพื่ออิสลาม 

*  ขาพเจามั่นใจอยางยิ่งวาบรรดาแกนนําองคกร หรือสถาบัน หรือกลุมตางๆ ที่ดําเนินอยูบน

พื้นฐานแหงคําสอนของอิสลามลวนเปนสมาชิกของ “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  แตละกลุม

ลวนตองมีความบริสุทธิ์ใจในการนําพาภารกิจอันบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม สูเปาหมายอันสูงสงของ
อิสลามในกรอบของการสรางวิธีการสูความเปนอุคุวะฮฺ (ความเปนพี่นองกัน) วะลาอ (ความรักใครและ
ปกปองกัน) นะศีหะฮฺ (การตักเตือนกัน) ตะอาวุน (ความชวยเหลือกัน) และตะกาฟุล (ความเปนน้ํา

ةٍ  مَّ
ُ
 َخرْيَ أ

 ِ َ عَ لْ ل  نْيَ مِ ال

 ตอมุอมิน: อุควูะฮ ฺวะลาอ ตะอาวุน  ةً مْحَ رَ 
ตอเราะสูล: อิตติบาอฺ เศาะลาต ดะอฺวะฮ ฺ
ตออัลลอฮ:ฺ อิบาดะฮ ฺตักวา อิอตฺิศอม 

ตอศาสนิกอืน่: ตะอารุฟ ดะอฺวะฮฺ ตะอาวุน 

พันธกิจของ 
ٌة  واِحَدةٌ  «  مَّ

ُ
  » أ
  » فِْرقٌَة  نَاِجيَةٌ « 
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หนึ่งใจเดียวกัน) ระหวางทุกองคกรหรือกลุมตางๆ ในฐานะที่เปน “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
<َوِٰحَدةٗ   أ  

เปนประชาชาติที่ดีเลิศ » َرْيَ خ  
ُ
»ةٍ مَّ أ  และเปนกลุมที่ปลอดภัย (รอดพนจากไฟนรก) » ٌفِْرقٌَة نَاِجيَة«  

*  ขอสงเสริมใหทุกองคกรหรือกลุมแหงประชาชาติเดียวกัน (ประชาชาติอิสลาม) มี
ปฏิสัมพันธที่ดีกับประชาชาติอ่ืนที่มิไดนับถือศาสนาอิสลามในกรอบของการตะอารุฟ (การทําความ
รูจักกัน) ดะอฺวะฮฺ (การเชิญชวนสูสัจธรรมแหงอิสลาม) และตะอาวุน (ใหความชวยเหลือกัน) ในสิ่งที่ดี
และทันสมัย หากไมแลวก็อยาถึงกับมีการตะอาวุน(ใหความชวยเหลือกัน)ในสิ่งที่เปนบาปและสราง
ความบาดหมางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความบาดหมางกับกลุมอิสลามอื่นๆ  

* การสูญสลายของ “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  ในฐานะประชาชาติที่ดีเลิศ  » َرْيَ خ 

 
ُ
» ةٍ مَّ أ   ในการนําพามนุษยชาติไปสูอัลลอฮฺ นับเปนความขาดทุนและหายนะอยางใหญหลวงตอมวล

มนุษยชาติ 
ประชาชาติอิสลามที่สํานึกในหนาที่ทั้งหลาย ในหนทางสูความเปน “ประชาชาติเดียวกัน” 

ةٗ >  مَّ
ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  พวกทานจะตองไมเปนผูที่มีจิตใจแข็งกระดาง ตองไมเปนผูที่ไมชอบตอบรับการเชิญ

ชวนสูความเปนอุคูวะฮฺอิสลามียะฮฺ (ความเปนพี่นองกันในอิสลาม) ชอบปฏิเสธแนวคิดความเปนญะ
มาอะฮฺอิสลามียะฮฺ และชอบทําลายความเปนเอกภาพของประชาชาติเดียวกันอยูเสมอ เพราะการ
กระทําเชนนั้นเปนการกระทําที่สอดคลองกับแผนการรายของชัยฏอน และเปนการชวยเหลือศัตรู
ของอัลลอฮฺทางออม แมจะรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม 

อะนัส บิน มาลิก เลาวา ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
» ْ ِ ، َمَغا ِّ َق إِنَّ ِمَن اجَّاِس َمَفاِييَح لِلَْخرْيِ ِنَّ ِمَن اجَّاِس َمَفاِييَح لِلرشَّ ، َو ِّ , لِلرشَّ

َ لَِمْن َجَعَل اُهللا َمَفاِييَح اخْلرَْيِ بَلَ يََديِْه، َوَويٌْل لَِمْن َجَعَل  ، َفُطو َق لِلَْخرْيِ ِ َمَغا
ِّ بَلَ يََديْهِ اهللاُ    76» َمَفاِييَْح الرشَّ

ความวา “แทจริง มนุษยบางคนจะเปนกุญแจสําหรับไขความดี และเปนสลักกลอน
สําหรับปกปดความชั่ว และมนุษยบางคนจะเปนกุญแจสําหรับไขความชั่ว และ
เปนสลักกลอนสําหรับปกปดความดี ดังนั้น ความดีจงประสบแดผูที่อัลลอฮฺทรง
บันดาลใหกุญแจสําหรับไขความดีและสลักกลอนสําหรับปกปดความชั่วอยูในมือ
ของเขา และความหายนะจงประสบแดผูที่พระองคทรงบันดาลใหกุญแจไขความ
ชั่วและสลักกลอนสําหรับปกปดความดีอยูในมือของเขา”  
 

                                                            
76 หะดีษหะสัน: บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 237 (ดูเศาะฮีหฺ สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ ของอัล-อัลบานีย เลม 1 หนา 
46) 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งความชั่วที่ไมไดมีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของเขาแตเพียงผูเดียว แต
ยังกระทบตอเสถียรภาพของ “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  ทั้งผองอีกดวย ขออัลลอฮฺโปรด

คุมครองเราจากสิ่งดังกลาวดวยเถิด 
บรรดาแกนนํากลุม พรรค และองคกรทั้งหลาย ขอใหทานโปรดตระหนักและสํานึกในสัจธรรม

ของหะดีษขางตน ขาพเจาขอวิงวอนตอเอกองคอัลลอฮฺโปรดประทานความเห็นชอบ (ประทานเตาฟก) 
ใหชีวิตของขาพเจา และพี่นองชายหญิงทั้งหลายเปน “กุญแจสําหรับไขความดีและสลักกลอนปกปด
ความชั่ว” ดวยเทอญ อามีน 
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บทที่ 10 คําสงทาย 
 
สุดทายนี้ โปรดเปดใจรับสัจธรรมบางประการจากคําตรัสของอัลลอฮฺตอไปนี้ 

ِ  َيۡعَتِصم َوَمن﴿ ـ 1 َّ ٰ  ُهِديَ  َفَقدۡ  بِٱ َ ِ ۡسَتقِيمٖ  ِصَرٰطٖ  إ   77﴾ مُّ
ความวา “และผูใดยึดมั่นกับคําสอนของอัลลอฮฺ (อัลกุรอานและสุนนะฮฺในสภาพที่
เปยมดวยการมอบหมายตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว) แทจริง เขาไดถูกชักนําสู
เสนทางอันเที่ยงตรงแลว”  
 

ٰلِِميَ  رَۡحَتِهِۦۚ  ِف  يََشآءُ  َمن يُۡدِخُل ﴿@ـ 2 َعدَّ  َوٱلظَّ
َ
ِلَمۢا َعَذابًا لَُهمۡ  أ

َ
  78﴾٣١ أ

ความวา “พระองคจะทรงนําผูที่พระองคทรงประสงค (ตามกระบวนการที่พระองค
ไดกําหนดไว) เขาสูความเมตตาของพระองค (ดวยการใหพํานักในสวนสวรรค) 
และสําหรับบรรดาผูอธรรม พระองคทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวด (ในไฟนรก)” 
 
มาเถิด เรามารวมกันฟนฟูสัจธรรมแหงความเปน “ประชาชาติเดียวกัน”  < ٗة مَّ

ُ
< َوِٰحَدةٗ   أ  ตาม

นโยบายของประชาชาติสายกลางที่เที่ยงธรรม    »ًة وََسًطا مَّ
ُ
» أ เพื่อเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของเรา 

ดวยเปาหมายแหงการบังเกิดประชาชาติที่ดีเลิศ  » َرْيَ خ  
ُ
»ةٍ مَّ أ และกลุมที่ปลอดภัย (รอดพนจากไฟนรก)  

» ِفْرَقة نَاِجيَة«   ที่มีความรวมมือกับประชาชาติอ่ืนอยูตลอดเวลา ในกรอบของการเผยแผความเมตตา
และความสงบสุขของอิสลามสูสากลโลก ในฐานะที่เปนประชาชาติของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ที่เชิดชูนโยบายตอไปนี้อยูเสมอ 

 ﴿ ٓ رَۡسۡلَنَٰك  َوَما
َ
َّ  أ ِ   79﴾ّلِۡلَعٰلَِميَ  رَۡحَةٗ  إ

ความวา “และเรามิไดสงเจา(โอมุหัมมัด) ยกเวนเพื่อเปนความเมตตาสูสากลโลก”  
 
เปนความเมตตาที่กําเนิดประชาชาติเดียวกัน และเปนประชาชาติเดียวกันที่นําพาและเผยแผ

ความเมตตาสูสากลโลก 
وأفّوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري  أقول قو هذا وأستغفر اهللا يل ولكم،

سبحان ربك   . بل نبّينا حمّمد وبل آ وصحبه وسلّموصىل اهللا  .بالعباد
 .واحلمد هللا رّب العاملني، رّب العزة عّما يصفون، وسالم بل املرسلني 

                                                            
77 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน, อายะฮฺ 101 
78 สูเราะฮฺ อัล-อินซาน, อายะฮฺ 31 
79สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ, อายะฮฺ 107 




