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การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางสายกลางหรืออัลวะศอฏิยยะฮฺ
ในการดะอฺวะฮฺมวลชนผ่านคุฏบะฮฺวันศุกร์ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารซึ่งมีแหล่งที่มาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ มี
การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบบันทึกข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ห ลัก การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เพื่อให้ประจักษ์ถึงการดะอฺวะฮฺของท่านนบี  และแนวคิดตลอดจนวิธีการเผยแพร่ดะอฺวะฮฺในสังคมที่อยู่ใน
แนวทางสายกลาง ทัศนคติที่ถูกต้องของนักดาอีย์ที่เป็นผู้นาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์ประจาสัปดาห์ ผลการศึกษา
พบว่าการนาเสนอคุฏบะฮฺของท่านนบี  และสมัยเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงคุณธรรมเป็นการนาเสนอคุฏบะฮฺที่เป็น
กลาง พอเหมาะ ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับผู้นาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์ในปัจจุบันควรมีทัศนคติที่เป็น
กลาง สร้างสรรค์ ถูกต้อง และสามารถโน้มน้าวผู้ฟังสู่การเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นความจริง จนนาไปสู่การเป็น
มุสลิมที่ดี มีวิสัยทัศน์ สร้างสังคมสันติ และอยู่บนแนวทางที่ถูกต้อง โดยไม่สร้างความแตกแยกในสังคมด้วย
ทัศนคติที่ลาเอียง สร้างพรรคพวก แม้อาจมีความหลากหลายด้านทัศนคติก็ตาม
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Abstract
This study was a research journal, The purpose was to study the middle path or Al
wasatiyah with the propagation to the mass on the Friday Khutbah, The data collection was
(1) To study the information from the printed matter. (2) To collect data by using data
collecting paper.(3)To analyze the data by using Islamic principles to compare with Sunnah
of the Prophet (Peace be upon him) what was his attitude, his propagating strategies in the
society on the middle path and also the attitude of muslim scholars who gave the Friday
Khutbah. The result was that the prophet’s khutbah and the Khutbah of the righteous
Khalifah was on the middle path, Appropriation, Explication and it was acceptable as the
speaker (Khateeb) in now days have to be compact, middle, creative and encourage to the
listeners to understand the truth and lead them to be good muslims, to give them the good
attitude to live peacefully in the society on the based minded or patisant even there were
many attitude in the society.
Key words: Al-Wasatiyah, Da’wah, Khutbah
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บทนา

การเชิญชวนดะอฺวะฮฺสู่ความดีนั้นเป็นภารกิจหลักของบรรดาเราะสูลทุกยุคสมัยที่ได้เชิญชวนมนุษย์สู่
การศรัทธาเพื่อให้เกิดการยาเกรงต่ออัลลอฮฺ  ด้วยการยึดมั่นกับบทบัญญัติของพระองค์ เข้าใจอย่างถ่องแท้
ควบคู่กับการกระทาความดีด้วยการประกอบอิบาดะฮฺ มีคุณธรรมเป็นที่ พึ่ง มีจริยธรรมที่งดงามในการดาเนิน
ชีวิต ละเว้นจากความชั่วและบาปทั้งปวง
ภารกิจดังกล่าวไม่ได้สิ้นสุดด้วยการจากไปของท่านนบี  แต่บรรดาเศาะหาบะฮฺ  และบรรดาอุ
ละมาอฺผู้รู้ทั้งหลายยังคงสานภารกิจสาคัญนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักคาสอนจากพระมหาคัมภีร์อัลกุ
รอาน อัสสุนนะฮฺ และศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย
การบูรณากับศาสตร์ที่หลากหลาย ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อกลุ่มเป้าหมายโดยหวังการ
ชี้นาทางที่เที่ยงตรงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกเชิญชวนได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺ 
รูปแบบการดะอฺวะฮฺมีหลากหลาย ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจหลักการศาสนา ได้
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นคนดีและยาเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งนักเผยแพร่ที่ปรารถนาความเจริญของ
ประชาชาติด้วยหลักธรรมทุกท่านนั้นย่อมอุทิศตนที่จะฟื้นฟูหลักคาสอนศาสนา พัฒนาสังคมด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้และปรับความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ  และท่านนบี  อย่างแท้จริง
เพื่อให้สังคมตื่นตัว เจริญรุ่งเรืองด้วยหลักธรรม มั่งคั่งด้วยคุณธรรม งดงามด้วยจริยธรรม เป็นสังคมที่แสวงหา
ความจริงจากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ทั้งด้วยการอ่าน การฟัง การเขียน หรือแม้กระทั่งในรูปอวจนะภาษาก็
ตาม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในการดารงชีวิต
เป็นที่ประจักษ์ว่าวิธีการเผยแพร่ของท่านนบี  และบรรดาดาอีย์ทุกยุคสมัยนั้น มีสองรูปแบบเป็น
อย่างน้อย คือการดะอฺวะฮฺส่วนตัวที่มักเกิดขึ้นในหมู่เครือญาติหรือคนใกล้ชิด และการดะอฺวะฮฺทั่วไปที่มีมัก
เกิดขึ้นในศาสนสถาน ซึ่งทั้งสองรูปแบบนั้นล้วนเป็นการเชิญชวนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและรับคาสอนอิสลาม มี
หลักการศรัทธาที่บริสุทธิ์ สามารถปฏิบัติตนอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องทั้งวิถีดาเนินชีวิตและการประกอบอิบาดะฮฺ
ซึ่งการดะอฺวะฮฺของท่านนบี  นั้นแสดงถึงการดะอฺวะฮฺที่อยู่บนพื้นฐานสายกลาง ท่านได้ปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมทั้ง
ด้วยวาจาและการแสดงออกที่เป็นแบบอย่างแก่ทุกคน ซึ่งล้วนประทับใจและยอมรับการเป็นเราะสูลที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างแท้จริง
ดาอีย์ทุกคนควรศึกษาวิธีการนาเสนออิสลามที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสลาม และด้วยศาสตร์ต่าง ๆ
ที่ทันสมัยโดยใช้แนวทางสายกลางหรือแนวทางอัลวะศอฏิยยะฮฺ เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ ไม่รีบเร่ง
ในผลการดะอฺวะฮฺ แต่หวังในความเข้าใจที่ บริสุทธิ์ ถูกต้อง และเป็นกลางในหมู่กลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักสัจ
ธรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะการชี้นาทางฮิดายะฮฺแก่ผู้ที่ถูกเชิญชวนนั้นย่อมอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺ  เพียงองค์
เดียว ส่วนดาอีย์มีหน้าที่เผยแพร่ความดีที่มาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺพร้อมด้วยการอธิบายที่ถู กต้อง เป็น
กลางทั้งด้วยวาจาและแบบอย่างที่ดี
หนึ่งในรูปแบบการเผยแพร่ดะอฺวะฮฺด้วยวาจาของท่านนบี  คือการนาเสนอคุฏบะฮฺแก่บรรดาเศาะ
หาบะฮฺที่ร่วมละหมาดวันศุกร์ คุฏบะฮฺของท่านกะทัดรัด ชัดเจน เที่ยงตรง ครอบคลุมทุกด้าน เป็นที่ยอมรับ
และที่สาคัญคือเป็นบทเรียนแก่ผู้ ฟัง จนสามารถนาใช้เป็นเสบียงในการดาเนินชีวิตสู่ความโปรดปรานจาก
พระองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งการละหมาดวันศุกร์เป็นวาญิบสาหรับผู้ ชายที่บรรลุศาสนภาวะและจาเป็นต้องฟัง
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คุฏบะฮฺทุกครั้งก่อนละหมาด เนื้อหาคุฏบะฮฺก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้สังคมได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การนาเสนอที่ถูกวิธีย่อมเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟัง และปรารถนาที่จะให้ทุกมัสญิดในชุมชนมีการนาเสนอคุฏบะฮฺที่
เข้าใจง่าย บนพื้นฐานของทางสายกลางหรือแนวทางอัลวะศอฏิยยะฮฺ ซึ่งเป็นแนวทางที่มาจากหลักคาสอนที่มี
ในคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺ
เมื่อคุฏบะฮฺเป็นส่วนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺแล้ว จึงเป็นโอกาสดีสาหรับเคาะฏีบที่ควรเลือกหัวข้อและ
กาหนดเนื้อหาที่เป็นกลาง พอเหมาะกับผู้ที่ร่วมละหมาดวันศุกร์ ได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ถึงแม้ส่วนสาคัญของคุฏบะฮฺจะเน้นเรื่องการยา
เกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ  มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่สามารถแก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้าน สอดคล้องกับ
อายะฮฺอัลกุรอานที่พระองค์ฯ ทรงเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายรีบไปยังมัสญิดในวันศุกร์เพื่อฟังการ
ตักเตือนและราลึกถึงพระองค์ ฯ ด้วยการละหมาดอย่างพร้อมเพรียงกัน
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นควรศึกษาแนวทางอัลวะศอฎิยยะฮฺกับการดะอฺวะฮฺมวลชนผ่านการ
นาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์ ผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษาในครั้งนี้จะอานวยประโยชน์ให้กับวิทยาการอิสลาม และผู้ที่
หวังในทางสายกลางในการนาเสนอหลักการและการดะอฺวะฮฺอิสลาม ทั้งปัจจุบั นและอนาคต และผู้ศึกษาเห็น
ว่าแนวทางสายกลางเท่านั้นสามารถที่จะนาพาสังคมสู่สันติสุขตลอดกาล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดะอฺวะฮฺมวลชนบนแนวทางสายกลางอัลวะศอฏิยยะฮฺ
ด้วยการนาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์
ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงการนาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการเผยแพร่สู่ความเข้าใจ
ศาสนาและวิถีชีวิตบนแนวทางที่ถูกต้องและเป็นกลาง
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะการนาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์เท่านั้น
นิยามศัพท์เฉพาะ
อัลวะศอฏิยยะฮฺ หมายถึง ดุลยภาพ ความสมดุลของแนวคิด และการนาเสนอหลักการอิสลามต่อ
สาธารณชนเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามหลักการที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ  และท่านเราะสูล 
ด้วยการอธิบายจากบรรดาอุลามาอฺผู้รู้ที่มีทัศนคติที่อยู่บนแนวทางสายกลางและไม่ลาเอียง
การดะอฺวะฮฺ หมายถึงการเชิญชวนสู่การศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺ  และคาสอนที่มาจากบรรดา
เราะสูล ด้วยการยึดมั่นและทาตามตลอดจนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยหลักการอิสลาม หลักการอิหม่านและ
หลักการอิหฺสาน หรือเป็นการเรียกร้องและแนะนาผู้อื่นสู่การเข้าใจอิสลามที่มาจากบทบัญญัติในพระมหา
คัมภีร์อัลกุรอาน และวจนะของท่านเราะสูล  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทันสมัยกับกลุ่มเป้าหมาย
อัล-นูร
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ดาอีย์ หมายถึง ผู้ เชิญชวน ผู้เผยแพร่ ทาหน้าที่เป็นผู้เชื้อเชิญคนอื่นสู่การเข้าใจหลักการศาสนา
อิสลามด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สาสน์อิสลามนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างสมบูรณ์แบบ
มวลชน หมายถึง คนจานวนหนึ่งที่รวมตัวกันในสถานที่แห่งหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ที่มีการนัดหมายมา
ก่อนหรือเป็นที่ทราบกันในหมู่พวกเขา
คุฏบะฮฺวันศุกร์ หมายถึง ถ้อยคาหรือประโยคที่มีการนาเสนอแก่ผู้ฟังในวันศุกร์ก่อนพิธีการละหมาด
ซึ่งเนื้อหาในคุฏบะฮฺวัน ศุกร์ เป็ นการให้ความรู้ต่าง ๆ และเป็นการสั่ งเสียแก่ผู้ ฟังเพื่อให้ เกิดการยาเกรงต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ  ตลอดจนยึดมั่นในคาสอนของศาสนาเพื่อให้การดาเนินชีวิตตรงกับหลักการศาสนา
เคาะฏีบ หมายถึง ผู้น าเสนอเนื้อหาปาฐกถาหรือคุฏบะฮฺก่อนละหมาดวันศุกร์ใ นมัส ญิด อาจโดย
ตาแหน่งหรือผู้ที่ได้รับเชิญให้นาแสดงคุฏบะฮฺแก่ผู้ร่วมละหมาดทุกสัปดาห์โดยใช้ประโยคคาพูดด้วยปากเปล่า
หรืออ่านจากเอกสารที่ได้เตรียมไว้เพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟัง
วิธีการศึกษา
1. รูปแบบการศึกษา
การศึกษาเรื่อง“อัลวะศอฏิยยะฮฺในการดะอฺว ะฮฺมวลชนผ่านคุฏบะฮฺวันศุกร์ ”เป็นการศึกษาเอกสาร
โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ซึ่งมีแหล่งที่มาจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2. เครื่องมือในการศึกษา
สาหรับการศึกษาครั้ งนี้เป็น การศึกษาเอกสาร ผู้วิจัยใช้แบบบันทึกข้อมูลเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้บันทึกชื่อตาราอ้างอิง ผู้แต่ง โรงพิมพ์ ปีที่พิมพ์และสถานที่พิมพ์ นอกจากนี้ยังใช้
บันทึกข้อความและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฎีและแนวคิดของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อการดะอฺวะฮฺ ตลอดจนใช้
บันทึกข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการได้มาของข้อมูล ที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า การอ่านและการ
รวบรวมเอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ที่ เ ป็ น หนั ง สื อ ต ารา งานวิ จั ย และบทความวิ ช าการเกี่ ย วกั บ การดะอฺ ว ะฮฺ และ
บทบัญญัติว่าด้วยการนาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์ซ่งึ มีแหล่งที่มาจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ
4. การจัดกระทาข้อมูล
ในการศึกษาแนวทางอัลวะศอฏิยยะฮฺในการดะอฺวะฮฺมวลชนผ่านคุฏบะฮฺวันศุกร์ ครั้งนี้เป็นการศึกษา
เอกสารซึ่งได้ร วบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จากหนังสื อ ตารา เอกสารงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการซึ่งผู้วิจัยได้จาแนกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อที่ได้กาหนดไว้
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารดังนั้นผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อมูลก่อน
นามาวิเคราะห์ และใช้การตรวจสอบวิเคราะห์โดยจาแนกออกเป็น 1) การตรวจสอบวิเคราะห์ภายนอกหรือ
การวิพากษ์หลักฐาน เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรวมถึ งการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และ2)
การตรวจสอบวิเคราะห์ภายในหรือการวิพากษ์ข้อมูล เพื่อตรวจสอบในการประเมินค่าและตีความข้อมูลที่ได้
นามาศึกษา
อัล-นูร
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องแนวทางสายกลางหรืออัลวะสะฏียะฮฺในการดะอฺวะฮฺมวลชนผ่านคุฏบะฮฺวันศุกร์
พบว่าการดะอฺวะฮฺเชิญชวนสู่ความดีงามนั้นเป็นภารกิจหลักของบรรดาเราะสูลทุกยุคสมัยที่ได้เชิญชวนมนุษย์สู่
การศรัทธาเพื่อให้เกิดการยาเกรงต่ออัลลอฮฺ  ด้วยเข้าใจและการยึดมั่นกับบทบัญญัติของพระองค์ ควบคู่กับ
การปฏิบัติความดีด้วยการประกอบอิบาดะฮฺ มีคุณธรรมเป็นที่พึ่ง มีจริยธรรมที่งดงามในการดาเนินชีวิต ละเว้น
จากความชั่วและบาปทั้งปวง ดังอายะฮฺที่พระองค์อัลลอฮฺ  ตรัสว่า
45
ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ
ความว่า และไม่มีภ าระสาหรับศาสนทูตอื่นจากการเผยแพร่ (หลักธรรมที่ได้รับการประทานมา)
(อันนูรฺ : ส่วนหนึ่งของอายะฮฺ 54)
จากอายะฮฺข้างต้น อัฏเฏาะบะรีย์ (al-Tabariy, 1422 : 17/ 345) ได้อธิบายว่า บรรดาเราะสูลที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้เผยแพร่สัจธรรมนั้นไม่มีภารกิจใดที่สาคัญกว่าการเชิญชวนประชาชาติของตนอย่างชัดแจ้งดัง
ความประสงค์ของพระองค์อัลลอฮฺ  เช่นเดียวกับภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ได้เชิญชวนผู้คนขณะนั้น
ด้วยการเผยแพร่สัจธรรม เพื่อท่านจะได้เป็นพยานแก่ประชาชาตินี้และทุกประชาชาติว่าการปฏิบัติภารกิจดะอฺ
วะฮฺนั้นได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว
ภารกิจการดะอฺวะฮฺไม่ได้สิ้นสุดด้วยการจากไปของท่านนบี  แต่บรรดาเศาะหาบะฮฺ และบรรดาอุ
ละมาอฺผู้รู้ทั้งหลายยังคงสานภารกิจทีส่ าคัญนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยยึดหลักคาสอนจากพระมหาคัมภีร์อัล
กุรอาน อัสสุนนะฮฺ และศาสตร์ร่วมสมัยเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย
วิธีการที่ห ลากหลาย ทันสมัย มีประสิทธิภ าพและเกิดประสิท ธิผ ลต่อกลุ่มเป้าหมายโดยหวังการชี้นาทางที่
เที่ยงตรงและได้รับความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺ  แก่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกเชิญชวน
รูปแบบการดะอฺวะฮฺมีหลากหลาย แต่เป็นที่ประจักษ์ในหมู่นักดาอีย์มีสองรูปแบบสาคัญ คือการดะอฺ
วะฮฺส่วนตัวที่มักเกิดขึ้นในหมู่เครือญาติหรือคนใกล้ชิด และการดะอฺวะฮฺทั่วไปที่มักเกิดขึ้นในศาสนสถาน ซึ่งทั้ง
สองรูปแบบมีจุดหมายเดียวกันคือเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจหลักการศาสนา ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นคนดีและยา
เกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งนักเผยแพร่ที่ปรารถนาความเจริญของประชาชาติด้วยหลักธรรมทุกคนย่อม
อุทศิ ตนที่จะฟื้นฟูหลักคาสอนศาสนา พัฒนาสังคมด้วยการเสริมสร้างความรู้และปรับความเข้าใจให้สอดคล้อง
กับหลักการที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺ  และท่านนบี  อย่างแท้จริง เพื่อให้สังคมตื่นตัว เจริญรุ่งเรืองด้วย
หลักธรรม มั่งคั่งด้วยคุณธรรม งดงามด้วยจริยธรรม จนเป็นสังคมที่แสวงหาความจริงที่เชื่อถือได้ ในทุกรูปแบบ
ทั้งการอ่าน การพูด การเขียน หรือแม้กระทั่งในรูปอวจนะภาษาก็ตาม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
ที่ดีในการดารงชีวิต
การดะอฺวะฮฺเชิญชวนสู่แนวทางสัจธรรมนั้นเป็นคาสั่งจากพระองค์อัลลอฮฺ  แก่ท่านนบี  เพื่อให้
ท่านเชิญชวนคนสู่แนวทางของพระองค์ฯ ด้วยวิทยญาณ ซึ่งในเรื่องนี้ อิบนุ ญะรีรฺ ได้กล่าวว่าเป็นการเชิญชวน
เพื่อกลับไปสู่อัลกุรอาน อัสสุนนะฮฺ ด้วยการตักเตือนเพื่อห่างไกลจากข้อห้ามต่าง ๆ และระมัดระวังจากภัย
พิบัติที่มาจากพระองค์ฯและพระองค์ทรงให้ท่านนบีประกาศแก่ญิบและมนุษย์ ว่านี่คือแนวทางที่ฉันและผู้ตาม
อัล-นูร
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ฉันเชิญชวนสู่การปฏิญาณตนด้วยความเอกกะและไม่มีการตั้งภาคีใด ๆกับพระองค์ บนแนวทางที่ชัดเจนด้วย
หลักฐานทั้งที่เป็นบทบัญญัติและสติปัญญา (Ibn Kathir : 2000. 8/91-92)
หนึ่งในรูปแบบการเผยแพร่ดะอฺวะฮฺด้วยวาจาของท่านนบี  คือการนาเสนอคุฏบะฮฺแก่บรรดาเศาะ
หาบะฮฺที่ร่ว มละหมาดวันศุกร์ การนาเสนอคุฏบะฮฺของท่านเป็นการนาเสนอที่กะทัดรัด ชัดเจน เที่ยงตรง
ครอบคลุมทุกด้าน เป็นที่ยอมรับ และที่สาคัญคือเป็นบทเรียนแก่ผู้ฟัง จนสามารถนาใช้เป็นเสบียงในการดาเนิน
ชีวิตสู่ความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺ  ซึ่งเมื่อเทียบกับสังคมปัจจุบัน หากคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
กับเนื้อหาคุฏบะฮฺจนนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว การนาเสนอคุฏบะฮฺดังกล่าวย่อมเป็นที่ชื่นชอบของ
สังคม และปรารถนาที่จะให้ทุกมัสญิดในชุมชนมีการเผยแพร่คาสอนอิสลามที่เข้าใจง่าย บนพื้นฐานของทาง
สายกลางหรื อแนวทางอั ล วะศอฏิย ยะฮฺ ซึ่งเป็นแนวทางที่ มาจากหลั กค าสอนที่มีในคัมภีร์อั ล กุรอานและ
อัสสุนนะฮฺ
อัตตุรกีย์ (al-Turkiey : 1997. 20-24 ) ได้กล่าวว่า แนวทางการเผยแพร่ของท่านนบี  นั้นเป็น
แนวทางสายกลางมาตั้งแต่เริ่มต้นของการดะอฺวะฮฺ แต่แนวทางที่แหวกแนวนั้นเป็นแนวทางที่สุดโต่งและหย่อน
ยานไม่ว่าจะเกิดขึ้นในยุคและสถานที่ใดก็ตาม ดังนั้นดาอีย์รวมถึงผู้นาเสนอคุฏบะฮฺทุกคนควรเพิ่มพูนความรู้
ด้วยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องที่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺด้วยกระบวนการอธิบายที่
ถูกต้อง เพิ่มพูนอิหม่านด้วยการศึกษาควบคู่ กับการปฏิบัติอามาลที่ศอลิหฺ ส่วนผู้รู้ควรดะอฺวะฮฺบรรดามุสลิมให้
เกิดความเข้มแข็งกับการยึดมั่นในศาสนา บนแนวทางอัลวะศอฎิยยะฮฺ และควรดะอฺวะฮฺคนต่างศาสนิกเพื่อให้
เข้าใจหลักคาสอการอิสลาม ได้รับฮิดายะฮฺทางนาจากพระองค์อัลลอฮฺ  อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ดาอี ย์ ทุ ก คนควรศึ กษาวิธี การน าเสนออิ ส ลามด้ว ยทัก ษะที่ทัน สมั ยโดยใช้แ นวทางสายกลางหรื อ
แนวทางอัลวะศอฏิยยะฮฺ เพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์ โดยไม่รีบเร่งถึงผลการดะอฺวะฮฺ แต่หวังในความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายโดยใช้หลักความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง เพราะฮิดายะฮฺ หรือทาง
นาที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ถูกเชิญชวนนั้นย่อมอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺ  เพียงองค์เดียว ส่วนดาอีย์มีหน้าที่เผยแพร่สัจ
ธรรมที่ ม าจากอั ล กุ ร อานและอั ส สุ น นะฮฺ พ ร้ อ มด้ ว ยการอธิ บ ายทั้ ง ด้ ว ยวาจาและแบบอย่ า งที่ ดี เ ท่ า ที่ มี
ความสามารถ
ผู้ที่ดาเนินการดะอฺวะฮฺเชิญชวนมนุ ษย์สู่ความดีทุกยุคสมัย ย่อมเป็นผู้ที่ประเสริฐด้วยวาจาและการ
กระทาที่ดีเลิศ อีกทั้งยังได้รับการชื่นชมจากพระองค์อัลลอฮฺ  ว่าเป็นคนที่มีคาพูดที่ดีเลิศยิ่ง ดังอายะฮฺที่
พระองค์ตรัสว่า
) 33 :
( ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ
ความว่า และใครกันเล่า ที่จะมีถ้อยคาอันงดงามยิ่งไปกว่าบุคคลที่เรียกร้อง(ผู้อื่น)ไปสู่(แนวทางของ)อัลลอฮฺ
และประพฤติแต่ความดี และเขากล่าวว่า “แท้จริงตัวฉันเป็นผู้หนึ่งจากบรรดาผู้สวามิภักดิ์” (ฟุศศิลัต: 33)
อัลกุรฏุบีย์ ( al-Qurtubiy, 1427 : 18/ 419) กล่าวว่า ผู้ที่ถูกกล่าวในอายะฮฺคือท่านนบี  นั่นเอง
รวมถึงบุคคลทั่วไปที่เชิญชวนเพื่อนมนุษย์สู่ทางนาของพระองค์อัลลอฮฺ  ด้วยการประกอบศาสนกิจทั้งที่เป็น
อัล-นูร
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วาญิบและสุนัต พร้อมทั้งห่างไกลจากสิ่งต้องห้ามทั้งปวง อั ล เฏาะบารีย์ (al-Tabariy, 1422 : 20/ 429-430)
ได้อธิบายว่าอายะฮฺดังกล่าวว่า ผู้ที่มีคุณลักษณะดังอายะฮฺข้างต้นนั้นย่อมเป็นบ่าวที่ดี ด้วยการปฏิญาณตนและ
ยอมรับว่าพระองค์อัลลอฮฺ  ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเขา เผยแพร่สัจธรรมแก่เพื่อนมนุษย์ ปฏิบัติในหลักคา
สอนที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ และห่างไกลจากสิ่งที่ต้องห้ามทั้งปวง
เมื่อคุฏบะฮฺเป็น ส่วนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ จึงเป็นโอกาสดีสาหรับเคาะฏีบที่ควรกาหนดหัวข้อและ
เนื้อหาที่พอเหมาะกับผู้ที่ร่วมละหมาดวันศุกร์ ได้ฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจ
สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม ถึงแม้ส่วนสาคัญของคุฏบะฮฺจะเน้นเรื่องการยาเกรงต่อพระองค์
อัลลอฮฺ  มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามที่สามารถแก้ปัญหาในชุมชนหมู่บ้าน สอดคล้องกับอายะฮฺอัลกุรอาน
ที่พระองค์ฯ ทรงเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายรีบไปยังมัสญิดในวันศุกร์เพื่อฟังการตักเตือนและราลึกถึง
พระองค์ ฯ ด้วยการละหมาดอย่างพร้อมเพรียงกัน
การนาเสนอคุฏบะฮฺวันศุกร์แก่ผู้คนจานวนมาก เป็นการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิต
ของคนในชุมชนเพื่อทาความเข้าใจกับหลักการศาสนาและสามารถแก้ปัญหาสังคม อะลี (Ali,1991:11) ได้
กล่าวว่า เมื่อนักเผยแพร่ได้บูรณาการการดะอฺวะฮฺด้วยวิธีที่หลากหลาย คุฏบะฮฺวันศุกร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
ดะอฺวะฮฺที่มีเนื้อหาเจาะจงเป็นการเฉพาะหรือเป็นการชี้นาสังคมทั่วไป ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสังคม
ด้วยความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยเน้นถึงยาเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺ  การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
ตามอัสสุนนะฮฺของท่านนบี  การสร้างสังคมที่ดีด้วยความรู้ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ร่วมละหมาด
คุฏบะฮฺจะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับหัวข้อ เนื้อหา และความสาคัญของการนาเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ถ้าหากคุฏบะฮฺสั้น ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ดีและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ก็ถื อว่าเป็น
คุฏบะฮฺที่ดี แต่หากคุฏบะฮฺสั้น ผู้ฟังไม่สามารถเข้าใจและไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อผู้ฟัง ก็ถือว่าเป็นคุฏบะฮฺที่ไม่ดี
ถึงแม้ในเนื้อหาจะเต็มไปด้วยหลักฐานจากอายะฮฺจาก อัลกุรอานและอัลหะดีษของท่านนบี  ก็ตาม ก็ถือว่า
คุฏบะฮฺนั้นต้องพัฒนาวิธีการนาเสนอ เพราะผู้เขียนได้กล่าวว่า คุฏบะฮฺที่ดีนั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่างควบคู่กัน
เช่น คุณลักษณะของผู้แสดงคุฏบะฮฺที่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพูด การนาเสนอ การเลือกหัวข้อ การใช้ถ้อยคา
การใช้เสียงสูงเสียงต่า การเริ่มต้นเกริ่นนาก่อนเข้าสู่เนื้อหา การวรรคตอนระหว่างการนาเสนอ การสรุปผล การ
หยิบยกหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ จากประวัติศาสตร์ที่เป็นบทเรียนแก่ผู้ฟัง การเปรียบเทียบเหตุการณ์
หนึ่งอันเป็นผลดีต่อผู้ฟัง การกล่าวกลอน เรื่องราวที่น่าสนใจ และอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังสามารถนาผล
จากการฟังคุฏบะฮฺไปใช้ประโยชน์ได้ อันเป็ นความรู้ใหม่หรือเป็นการตักเตือน กระตุ้นให้ยาเกรงต่อพระองค์
อัลลอฮฺ และเป็นคนที่เข้าใจวิถีชีวิตที่ดีอันนาไปสู่ความสุขทั้งโลกนี้และอาคิเราะฮฺ
มุฮัมมัด ยุสรียฺ (Muhammad Yusri,1418 :77-80 ) ได้ให้ทัศนะว่า สาระและเนื้อหาที่ถูกนาเสนอใน
คุฏบะฮฺนั้นจะสะท้อนถึงความเป็นคุฏบะฮฺที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องการยาเกรงต่ออัลลอฮฺ  และเรื่องอาคิ
เราะฮฺเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเนื้อหาที่ถูกกล่าวเพื่อเป็นแนวทางชีวิตที่เป็นประโยชน์และเป็นบทเรียนแก่ผู้ฟัง
เปี่ยมด้วยคุณค่า มากหลายด้วยเนื้อหา เคาะฏีบควรนาเสนอสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชน ตรงประเด็นและตรงจุดกับปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมนาเสนอวิธีแก้ไข แนะนาทางออกของปัญหา เพื่อให้
ผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟัง การเชิญชวนสู่ความดีงามนั้น เข้าใจอย่างถ่องแท้ ควบคู่กับการกระทา
ความดีด้วยการประกอบอิบาดะฮฺ มีคุณธรรมเป็นที่พึ่ง มีจริยธรรมที่งดงามในการดาเนินชีวิต
อัล-นูร
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สัยฟฺ อัลอิสลาม (Saif al-Islam,1406 : 65-66) เห็นว่าคุฏบะฮฺเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาสังคม
ทุกระดับด้วยบทบาทของผู้นาที่มีจิตสานึกในการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยวิธีการเผยแพร่เชิญ
ชวน เพื่อให้คนเหล่านั้นหลุ ดพ้นจากความมืดมนต์สู่รัศมีแห่งแสงสว่าง อันจะเห็นได้ชัดของส่วนหนึ่งจากการ
พัฒนาสังคมในสมัยของท่านนบี  ด้วยการนาเสนอคุฏบะฮฺที่แสดงถึงความจริงใจของท่าน
อย่างไรก็ดี ถึงแม้คุฏบะฮฺเป็นส่วนหนึ่งของการดะอฺวะฮฺ แต่กระบวนการนาเสนอย่อมแตกต่างจากการ
ดะอฺวะฮฺในรูปแบบอื่น อาทิ การเตรียมคนที่มีความรู้ความสามารถและสันทัศน์ในเรื่องการนาเสนอคุฏบะฮฺ
การเลื อ กหั ว ข้อ ที่ เหมาะกับ สถานการณ์ การกล่ า วบทเกริ่น น า การนาสู่ เ นื้ อหาตามกฎและเงื่อ นไข การ
เรียงลาดับความสาคัญของเนื้อหา การนาหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดี ษ การหยิบยกปัญหา การเสนอทาง
แก้ให้กับสังคม
สรุปผล
คุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกร์ ย่อมมีความสาคัญอย่างยิ่งกับ สังคมมุสลิมที่อาจหาได้ไม่ง่ายนักที่มีคน
รวมตัวในมัสญิดเป็นจานวนมากในเวลาอันจากัดซึ่งย่อมหายากหากไม่ใช่เพราะการฟังคุฏบะฮฺ โดยไม่มีใครเชิญ
ชวนนอกจากเสียงอะซาน ผู้นาเสนอคุฏบะฮฺควรมีการวางแผนเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังมากที่สุด
ให้ความรู้และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ฟังสามารถนาไปพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักคาสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน
และอัสสุนนะฮฺเพื่อให้เกิดคุณธรรมในชีวิต หากมีการวางแผนอย่างมีระบบ เช่นการเตรียมคนที่มีความรู้และสัน
ทัศน์ในเรื่องการนาเสนอคุฏบะฮฺ การเลือกหัวข้อที่เหมาะกับสถานการณ์ การกล่าวบทเกริ่นนา การนาสู่เนื้อหา
ตามกฎและเงื่ อ นไข การเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของเนื้ อ หา การน าหลั ก ฐานจากอั ล กุ ร อาน อั ล หะดี ษ
สร้างสรรค์ เร้าใจ เป็นสิ่งใหม่ให้แก่ผู้ฟังด้วยการหยิบยกปัญหา การเสนอทางแก้ และที่สาคัญคือการนาเสนอ
เนื้ อหาที่ถูกต้อง เป็ น กลาง สามารถสรุ ป ผลได้ถูกต้องตรงประเด็น คุฏ บะฮฺก็จะกลายเป็นการสร้างสั งคม
คุณธรรมเป็นอย่างยิ่ง
คุฏบะฮฺและละหมาดวันศุกร์ ย่อมมีความสาคัญอย่างยิ่งกับ สังคมมุสลิมที่อาจหาได้ไม่ง่ายนักที่มีคน
รวมตัวในมัสญิดเป็นจานวนมากในเวลาอันจากัดซึ่งย่อมหายากหากไม่ใช่เพราะการฟังคุฏบะฮฺ โดยไม่มีใครเชิญ
ชวนนอกจากเสียงอะซาน ผู้นาเสนอคุฏบะฮฺควรมีการวางแผนเพื่อให้ผู้ฟังได้รับ ประโยชน์จากการฟังมากที่สุด
ให้ความรู้และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้ฟังสามารถนาไปพัฒนาชุมชนและสังคมตามหลักคาสอนจากคัมภีร์อัลกุรอาน
และอัสสุนนะฮฺเพื่อให้เกิดคุณธรรมในชีวิต หากมีการวางแผนอย่างมีระบบ เช่นการเตรียมคนที่มีความรู้และสัน
ทัศน์ในเรื่องการนาเสนอคุฏบะฮฺ การเลือกหัวข้อที่เหมาะกับสถานการณ์ การกล่าวบทเกริ่นนา การนาสู่เนื้อหา
ตามกฎและเงื่ อ นไข การเรี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ของเนื้ อ หา การน าหลั ก ฐานจากอั ล กุ ร อาน อั ล หะดี ษ
สร้างสรรค์ เร้าใจ เป็นสิ่งใหม่ให้แก่ผู้ฟังด้วยการหยิบยกปัญหา การเสนอทางแก้ และที่สาคัญคือการนาเสนอ
เนื้ อหาที่ถูกต้อง เป็ น กลาง สามารถสรุ ป ผลได้ถูกต้องตรงประเด็น คุฏ บะฮฺก็จะกลายเป็นการสร้างสั งคม
คุณธรรมเป็นอย่างยิ่ง
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