
 

บทที่ 3 
 

กลุมดะวะฮฺตับลีฆกับแนวคิดซูฟท่ีสําคัญ 
 
ความหมายของคําวา “ดะวะฮฺตับลีฆ” 
                     
                   เพื่อจะไดเรียนรูหลักการตาง ๆ ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆที่ปฏิบัติกันอยู เชน การเชิญชวน
ประชาชาติสูสัจธรรม การหามปรามมิใหกระทําความชั่วรายจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจ ความหมาย
ที่แทจริงของ “ดะวะฮฺตับลีฆ” เสียกอนวาคืออะไร กําเนิดและพัฒนาการอยางไร                                        
                   คําวา “ดะวะฮฺตับลีฆ” เปนคําผสมระหวางคําอาหรับสองคําคือคําวา “ดะวะฮฺ” และ   
“ตับลีฆ” 
 
1.  คําวา “ดะวะฮฺ” 
                   นักวิชาการไดใหคํานิยามของคําวา “ดะวะฮฺ” ดังนี้ 
                   1.  เชิงภาษาศาสตร 
                   อัลมุนจิด  (al –Munjid, 1978 : 441) คําวา “ดะวะฮฺ” มาจากคํา (  ا     หมายถึง การ ( دع
ออนวอนเพื่อชุมนุม  เชิญชวน  
                   อิบรอฮีม มุสฏอฟา (1990 : 286) : ดะวะฮฺ หมายถึง การขอ การสงเสริม การยุยง และ
การ   เรงเรา 
                   2.  เชิงวิชาการ 
                   อับดุลการีม  ไซดาน  (‘Abdulkarim Zaidan, 1987 : 5) อาจารยแผนกศาสนา  สาขา         
วรรณคดี มหาวิทยาลัยแบกแดด ประเทศอิรัก กลาววา “ดะวะฮฺ” หมายถึงการเชิญชวนสูพระองค
อัลลอฮฺ ซ่ึงพระองคทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทยูซุฟ อายะฮฺที่ 108 วา 

ความวา:จงประกาศเถิด “นี้แหละคือ แนวทางของฉัน ฉันและผูประพฤติตามฉันทําการชักชวนสู
อัลลอฮฺโดยหลักฐานอันประจักษแจงและทรงบริสุทธ์ิยิ่งนักและฉันหาใชเปนผูหนึ่งจากบรรดาพวก
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ตั้งภาคีไม” และการเชิญชวนสูพระองคอัลลอฮฺนั้นหมายถึงการเชิญชวนสูศาสนาของทานคือศาสนา
อิสลาม  
                   3.  เชิงปฏิบัติการของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   อับดุศศอมัด (‘Abd al-Samad, 1988 : 1) ไดใหคํานิยามของคําวา “ดะวะฮฺ” ซ่ึงเปนคํา
นิยามที่ทานไดแปลความหมายมาจากอับดุลการีม ไซดาน วา “ดะวะฮฺ” หมายถึงการเชิญชวนมวล
มนุษยสูพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ซ่ึงพระองคทรงตรัสไวในอัลกุรอานบทยูซุฟ        
อายะฮฺที่ 108 วา 

 
ความวา : จงประกาศเถิด “นี้แหละคือ แนวทางของฉัน ฉันและผูประพฤติตามฉันทําการชักชวนสู
อัลลอฮฺโดยหลักฐานอันประจักษแจงและทรงบริสุทธ์ิยิ่งนักและฉันหาใชเปนผูหนึ่งจากบรรดาพวก
ตั้งภาคีไม”     
                   ดร.โมหัมมัด อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 3) อามีรขณะเดินทางของดะวะฮฺตับลีฆ ณ ศูนย   
มัรกัสยะลา ไดกลาววา “ดะวะฮฺ”  คือการชี้ชวนใหมนุษยไปสูหนทางที่ปลอดภัย  ทั้งในโลกนี้และ
โลกหนา (วันอาคิเราะฮฺ) ดวยการสรางศรัทธา (อีหมาน) ตอเอกภาพ (เตาฮีด) ของเอกองคอัลลอฮฺ  
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ละเวนการตั้งภาคี (ชีริก) ตอเอกองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ปฏิบัติ
ศาสนกิจ (อิบาดะฮฺ)  ตาม “ซุนนะฮฺ” ของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ละเวนการ
ปฏิบัติช่ัวอันไมใชหนทางชีวิตของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
 
2.  คําวา “ตับลีฆ” 
                   นักวิชาการไดนิยามคําวา “ตับลีฆ” ดังนี้ 
                   1.  เชิงภาษาศาสตร 
                   อัลมุนจิด (1978 : 441) คําวา “ตับลีฆ” มาจากคํา ( بلغ  ) หมายถึง การประกาศ การชี้แจง  
การเตือน    
                   มัจมะอัลลุฆอฮฺอัลอะเราะบียะฮฺ (1992 : 61) “ตับลีฆ” หมายถึง ส่ิงที่ทําใหถึงจุดมุงหมาย 
                   2.  เชิงวิชาการ 
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                   อิบรอฮีม มุสฏอฟา (1990 : 70) กลาววา “ตับลีฆ” หมายถึงการเผยแพรสารและอื่นๆ  
                   มัจมะอัลลุฆอฮฺอัลอะเราะบียะฮฺ (1992 : 61) “ตับลีฆ” หมายถึงแถลงการณที่ประกาศใน
สารและอื่นๆ 
                   3.  เชิงปฏิบัติการของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   อับดุศศอมัด (1988 : 1-2)  กลาววา “ตับลีฆ” หมายถึง การเผยแผสารของอัลลอฮฺดังที่
อัลลอฮฺตรัสไวัในอัลกุรอานบทอัลมาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 67 วา 

 
ความวา : โอศาสนทูต! เจาจงเผยแพร (บทบัญญัติ) ท่ีถูกใหลงมายังเจาจากองคอภิบาลของเจา และ
หากเจาไมทํา (การเผยแพรบทบัญญัติท้ังหมดออกไปสูมวลชน) แนนอนเจาก็ยังไมไดเผยแพรสาร
ธรรมของพระเจาเลย (เพราะการไมเผยแพรบางสวนก็ เทากับไมเผยแพรท้ังหมดนั้นเอง) และ  
อัลลอฮฺทรงพิทักษจากเจา (ความชั่วรายของ) มวลมนุษย  แทจริงอัลลอฮฺไมทรงชี้นํากลุมชนท่ี
เนรคุณ  
                   ดะวะฮฺและตับลีฆเปนคุณลักษณะและหนาที่ของบรรดาศาสนทูตทั้งหลายซึ่งพระองค    
อัลลอฮฺทรงตรัสไวัในบทอัลอัฮซาบ อายะฮฺที่ 45- 46 วา 

 
ความวา : โอผูเปนศาสดา แทจริงเราไดแตงตั้งเจาเปนศาสนทูตเพื่อเปนพยาน (แกมวลประชาชาติ) 
และเปนผูแจงขาวประเสริฐ อีกท้ังเปนผูตักเตือนและ (ไดรับการแตงตั้งมา) เพื่อเปนผูเชิญชวน 
(ประชาชาติ) สู (แนวทางของ) อัลลอฮฺ โดยอนุมัติของพระองค และเพื่อเปนดวงประทีปอันสอง
ชัชวาล  
                   ปจจุบันคําวา “ดะวะฮฺตับลีฆ” นั้น นอยคนนักที่ไมรูจัก ไมเคยสัมผัส คําๆนี้เปนคําที่ทาน   
เมาลานา อิลยาส ใชปลุกสํานึกผูคนใหยอมรับการดํารงอยูของพระผูเปนเจา เรียกรองมนุษยให      
ยําเกรงพระผูเปนเจาและการฟนฟูซุนนะฮฺ (หนทางชีวิต)  ของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะ
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ลัยฮิวะซัลลัม)    ศาสนทูตทานสุดทายโดยการนําแบบอยางของทานมาเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิต
ดวยการยึดมั่นกับหลักหกประการ กฏขอปฏิบัติและวินัยดังนี้ 

1. หลักหกประการ 
1.1  มั่นใจในคําปฏิญาณตน 
1.2  ละหมาดที่มีสมาธิและนอบนอม 
1.3  ความรูและการรําลึกถึงอัลลอฮฺ 
1.4  ใหเกียรติและชวยเหลือพี่นองมุสลิม 
1.5  บริสุทธิ์ใจ 
1.6  เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ 

2. กฏขอปฏิบัติและวินัย 
2.1 ส่ีประการที่ควรกระทําใหมาก 

2.1.1 การชี้ชวน 
2.1.2 การเรียนการสอน 
2.1.3 การซิกิรฺและอิบาดะฮฺ (ปฏิบัติศาสนกิจ) 
2.1.4 การบริการ 

2.2 ส่ีประการที่ควรระวัง 
2.2.1 ใหเชื่อฟงหัวหนา 
2.2.2 มุงกิจกรรมสวนรวมมากกวาสวนตน 
2.2.3 อดทน อดกล้ัน 
2.2.4 ระวังเกียรติของมัสยิด 

2.3 ส่ีประการที่ควรลด 
2.3.1 เวลาสําหรับรับประทานและดื่ม 
2.3.2 เวลานอน 
2.3.3 การพูดจาในเรื่องของโลก 
2.3.4 การออกจากมัสยิด 

2.4 ส่ีประการที่ควรละเวน 
2.4.1 การหวังจากผูอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 
2.4.2 การขอจากผูอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 
2.4.3 การสุรุยสุรายและเหลือเฟอ 
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2.4.4 การใชของผูอ่ืนโดยมิไดรับอนุญาต 
2.5 ส่ีประการที่หามเกี่ยวของ                   

2.5.1 เร่ืองขอขัดแยงทางศาสนา 
2.5.2 เร่ืองการเมืองในและตางประเทศ 
2.5.3 เร่ืองฐานะและตําแหนง 
2.5.4 เร่ืองการขอบริจาคและการกระทําที่เสียเกียรติทางสังคม 

 
กําเนิดและพัฒนาการ 
 
1.  สภาพสังคม 
                    
                   ความปนปวนของแนวคิดและการปฏิวัติจิตวิญญาณในเขตตะวันออกเปนเอกลักษณ
ของคริสตศักราชที่ 19 โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย ซ่ึงมีความขัดแยงระหวางสองอารยธรรม คือ       
อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก สองวัฒนธรรมใหมและเกา และสองศาสนาคืออิสลามและ    
คริสเตียนเปนความขัดแยงที่รุนแรงและชัดเจน 
                   ความลมเหลวจากการปฏิวัติอินเดียอันยิ่งใหญทําใหอาณาจักรโมกุล1สลายตัวในป  ค.ศ.
1857 อํานาจของมุสลิมอินเดียไดรวงโรย ความรุงโรจนของอิสลามในอินเดียไดเร่ิมกลายเปนเรื่อง
อดีต ดินแดนอินเดียอันเคยรุงเรืองของโลกอิสลามไดตกอยูภายใตอํานาจการปกครองตามระบบ
ใหมของอังกฤษซึ่งเปนประเทศมหาอํานาจจากตะวันตกที่มีความเจริญรุงเรืองทางดานเทคนิคและมี    
แนวคิดตรงกันขามกับประเทศอินเดีย ก็เปนเรื่องธรรมดาที่ชาวมุสลิมอินเดียจะตองมีจุดยืนที่แตก
ตางกันและแตกออกเปนกลุมยอยดังนี้ 
                   1.  กลุมปกปองอารยธรรมตะวันออก ซ่ึงเปนกลุมผูนําทางศาสนาภายใตการแนะแนว
ของอุละมาอฺ กลุมนี้ไดตอตานประเทศมหาอํานาจจากตะวันตกดวยการสรางโรงเรียนโดยสอนแบบ
อยางอาหรับ เชน โรงเรียนดารุลอุลูมแหงดิวบาน ซ่ึงเปนสถาบันปฏิรูปศาสนศาสตรที่ยึดมั่นในตอรี

                                           
1 สถาปนาขึ้นในป ฮ.ศ.932/ค.ศ.1526 โดย มุฮัมมัด บุตร อุมัร  บาบูร (Muhammad bin ‘Umar  Babur ฮ.ศ.887 – 
936/ค.ศ.1482–1530) ชาวเตอรก ซึ่งถูกขับไลจากบานเกิดเมืองนอนในเตอรกีสถาน มาตั้งอาณาจักรอยูที่คาบุล   บา
บูรมีบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากเจงกีสขาน นักรบผูยิ่งใหญชาวมองโกล ตระกูลของบาบูรจึงมีช่ือวาโมกุล 
(Moghul) ซึ่งมาจากคําวามองโกล (Mongol) (สุภัทรา วรรณพิณ, 2532 : 14) 
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เกาะฮฺชิชตียะฮฺ สุฮัรวัรดิยะฮฺ นักชบันดียะฮฺและกอดิริยะฮฺ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 15 มุฮัรรอม ฮ.ศ. 
1283/30 เดือนพฤษภาคม ค.ศ.1866 เพื่อที่อนุรักษความสํานึกและวิถีชีวิตแบบอิสลามที่พอจะหลง
เหลืออยูเอาไวตอไปพรอมกับผลิตนักสอนและนักรบมุสลิมขึ้นมา 
                   ในบรรดาแนวหนาของผูที่พากเพียรพยายามในกลุมนี้มี เมาลานา มุฮัมมัด กอซิม         
นาโนตวี นักซูฟที่ติดตามรองรอยของทาน  ซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวี ซ่ึงเมาลานามะฮฺมูด            
อัลหะสัน อัลดิวบานดียฺ ศิษยที่มีชือเสียงที่สุดของทานไดเขียนไววา “เมาลานา  นาโนตวี ไดสราง 
มัดราซา (คือโรงเรียนดารุลอุลูมแหงดิวบาน) ขึ้นเพื่อใชเปนสถานการศึกษาเทานั้นหรือ? ตอนที่เร่ิม
วางอาคารนั้นขาพเจาก็อยูที่นั้นดวย เทาที่ขาพเจาทราบนั้น ความมุงหมายที่สําคัญของมันก็คือเพื่อ
ผลิตคนที่สามารถแกเผ็ดความลมเหลวในป 1857 ขึ้นมา” (อบุลหะซัน อาลี นัดวี, 2526 : 117 –118)  
                   2.  กลุมที่ยอมรับอารยธรรมตะวันตกเฉพาะสิ่งปลีกยอยโดยยึดพื้นฐานอิสลามเปนหลัก 
ซ่ึงอบุลหะสัน อาลี นัดวี (2526 : 121) ไดกลาววา “ คณะผูกอตั้งนัดวาตุลอุละมาอฺไดเรียกรองใหมี
การแกไขปรับปรุงและขยายหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามมันเปนการเรียกรองที่ไมเปน           
ที่คุนเคยเลยในอินเดีย” 
                   กลุมนี้ถือวาอิสลามเปนศาสนาสากลที่ไมรูจักตายและเปนวิถีชีวิตที่มั่นคงถาวรดังนั้น
พวกเขาจึงผลิตระบบความคิดแบบใหมๆเพื่อที่จะเชื่อมระหวางโลกเกากับโลกใหม                            
                   3.  กลุมผูสนับสนุนอารยธรรมตะวันตก ซ่ึงเปนกลุมที่หลงใหลในความมหัศจรรยของ
ศาสตรธรรมชาติ และอารยธรรมตะวันตกที่มีการพัฒนาแลว และพรอมที่จะเปลี่ยนฉากชีวิตสูความ
เจริญตามแบบฉบับของชาวตะวันตก ดังที่  ศิดดีก ฟาฎิล (2525 : 14) ไดกลาววา “การที่ตะวันตก
สามารถทําลายอาณาจักรอันใหญโตได ทําใหพวกเขาไดเคลื่อนไหวดานการกระทําใหทันสมัยแบบ
ตะวันตก ทั้งดานเทคนิคและแนวคิด”  กลุมนี้ไดพยายามดึงชาวมุสลิมใหยอมรับอํานาจตะวันตก
และปรับตนเพื่อกาวใหมในทางของอิสลาม โดยชี้ใหเห็นวาการไมยอมรับสิ่งใหมและไมยอมรับ
การศึกษานั้นจะเปนสิ่งที่ทําใหสังคมอิสลามดอยลงทุกๆดานในที่สุดแนวคิดนี้ไดถูกชาวอิสลามที่
เครง ครัดตอตานและประณาม แตชาวอินเดียรุนใหมไดใหการสนับสนุนอยางจริงจัง ดวยการตอสู
ของทานเซอร สัยยิด อะฮฺมัด  ขาน1โรงเรียนสําหรับมุสลิมไดเปดขึ้นที่เมืองอลิการฮ (Aligarh) ชาว

                                           
1 เกิดเมื่อป 1817 จากครอบครัวชนช้ันสูง ไดรับการศึกษาเบื้องตนตามประเพณี หลังจากบิดาเสียชีวิต เขาไดทํางาน
กับบริษัทอินเดียตะวันออก ไดรับการเลื่อนตําแหนงจนไดเปนผูพิพากษา ขณะเดียวกัน เขาก็ไดศึกษาวิชาดานตาง 
ๆ และมีผลงานดานประวัติศาสตร โดยเขียนหนังสือชือ อัตตาซาลุล ศอนดีก (Athsalul-Sandid) ในป 1847 เมื่อเกิด
การกบฏในป 1857 เขาพยายามหลีกเลี่ยงจากเหตุการณนี้ เขามีความสัมพันธอันแนนแฟนกับอังกฤษ มีทาทีโอน
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มุสลิมในอินเดียไดเร่ิมยอมเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัยใหม ทําใหเขาไดเขาทํางานใน
ตําแหนงงานที่ดีขึ้นทั้งในงานรัฐบาลและเอกชน ในที่สุดชาวมุสลิมเริ่มแสดงออกในทางการเมือง 
ในป ค.ศ. 1906 ไดตั้งพรรคการเมืองมุสลิมลีกส (Muslim Leagues) ซ่ึงกลายเปนพรรคการเมืองของ
ชาวมุสลิมในอินเดียคูกับพรรคคองเกรส (Congress) ของฮินดู แตการประกาศใชพระราชบัญญัติที่
เรียกวา Rowlatt Acts ซ่ึงตามพระราชบัญญัตินี้หามพรรคการเมืองและไดใหอํานาจรัฐใหจับกุมคุม
ขังบุคคลผูทํางานใหกับพรรคการรเมืองโดยไมตองไตสวน บุคคลสําคัญของทั้งพรรคมุสลิมลีกส
และพรรค คองเกรสไดถูกจับขังคุกหมดทุกคน บุคคลสําคัญของพรรคมุสลิมลีกสมีมุฮัมหมัด อลี  
ยันนะฮฺ (Muhammad ‘Ali Jannah) และเซากัต อลี (Shaukat ‘Ali) สวนบุคคลสําคัญของพรรคคองเก
รสคือมหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) (ประจักษ ชวยไล, 2521 : 338–341) 
                   การเปลียนแปลงดังกลาวทําใหชาวมุสลิมในประเทศอินเดียตองประสบกับความพิศวง
และเคราะหราย พวกเขาตองทนทุกขกับอํานาจทางการเมืองและวัฒนธรรมอันรุนแรง นอกจากนั้น
มหาอํานาจตะวันตกไดดําเนินการทําลายลางวัฒนธรรมและอารยธรรมอิสลามในประเทศอินเดีย
ดวยการยุยงสงเสริมกิจกรรมของพวกมิชชันนารีคริสเตียนเปนทางการอยางเปดเผย ดังที่อัลนาดาวียฺ 
(al- Nadawi, 1971 : 19-20) ไดอธิบายวา : ประเทศมหาอํานาจที่มีเกียรติและชื่อเสียงเริ่มดําเนินการ
กระจายวัฒนธรรมและอารยธรรมดวยการแผกระจายบาดหลวงในประเทศอินเดีย บาดหลวงเหลา
นั้นไดชักชวนชาวอินเดียรับศาสนาคริสตพรอมกับพยายามเปลี่ยนแปลงหลักการเชื่อมั่นทางศาสนา
อิสลามและเปดชองวางในเรื่องการไววางใจกับรากฐานหลักการเชื่อมั่นทางศาสนาและปฐมภูมิแหง
บัญญัติศาสนา ชนรุนใหมที่ไมไดรับการศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม จึงเปนเหยื่อของขบวนการเผยแผ
ศาสนาคริสต ในเมื่อสถาบันการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการสรางความปนปวนความ
คิดและปฏิวัติจิตวิญญาณขบวนการเปนคริสตก็ปรากฏขึ้น คล่ืนแหงการออกนอกศาสนาและสงสัย
ในหลักการเชื่อมั่นทางศาสนาจึงแรงและเกินขอบเขต การโตแยงระหวางบาดหลวงและอุลามะอฺ
มุสลิมก็เพิ่มขึ้น แตชัยชนะเปนของอุละมาอฺ พลังแหงเหตุผลอิสลามจึงปรากฏ แตหลังจากนั้นความ
วิตกกังวลในจิตวิญญาณ ความไมสงบในความคิดและหลักการเชื่อมั่นทางศาสนาอิสลามก็เกิดขึ้น 
                                                                                                                         
ออนตอคริสเตียนและเลื่อมใสในอารยธรรมตะวันตก ไดรับเกียรติอยางสูงจากอังกฤษจนไดรับบรรดาศักดิ์เซอร 
(sir) และไดรับการแตงตั้งเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของโรยัล เอเซียติค ออฟ ลอนดอน (Royal Asiatic of London) ใน
ป 1869 เขาไดเดินทางไปประเทศอังกฤษ เพื่อดูความยิ่งใหญของอารยธรรมตะวันตก สัยยิดอะฮฺมัด มีความ   สนใจ
อยางมากตอระบบการศึกษาสมัยใหม จึงกอต้ังโรงเรียนที่ทันสมัยตามระบบการศึกษาตะวันตกแหงหนึ่ง โดยใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาใชในการสอนในป 1920 โรงเรียนดังกลาวถูกยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยมุสลิมอะลีฆัรฮฺ 
(Aligarh Muslim University) เขาเสียชีวิตในป 1898  (ศิดดีก, 2525 : 14) 
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ในเมื่อการฉีกขาดระหวางกลุมมุสลิมกวางขวาง ทุกกลุมไดทําการโตตอบอยางเข็มงวด ความขัดแยง
และทะเลาะวิวาทก็เพิ่มขึ้น อันนําไปสูการตีกันและพิพากษาซึ่งกันและกัน สมรภูมิขั้นแตกหักและ
ทะเลาะวิวาทอยางรุนแรงอันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความวิตกกังวลในความคิด ลดความศักดิ์สิทธ
และยกยองศาสนา และลดเกียรติยศและการนับถืออุลามาอฺ 
                   นอกจากนั้นพวกเขาตองทนทุกขกับอํานาจทางเศรษฐกิจของตะวันตกที่มีอิทธิพลอยูนั้น
เปนปฏิปกษตออารยธรรมของอิสลาม เพราะตั้งอยูบนพื้นฐานของการกูยืมเงินและการคาดอกเบี้ย
ซ่ึงเปนของตองหามตามคัมภีรอัลกุรอาน 
                   ในเมื่อมหาอํานาจตะวันตกนับถือแนวคิด โลกียะนิยม (secularism) ที่ละทิ้งศาสนาและ
มุงเนนในศาสตรธรรมชาติและวัตถุนิยม ทําใหมุฮัมหมัด อัลบาฮีย ไดกลาววา“สภาพเชนนี้จะผลัก
ดันใหมีทาทีที่ไมใหความสําคัญตอคุณคาทางจิตใจ (รูฮานียะฮฺ) ซ่ึงเปนลักษณะสําคัญของคําสอน
ของศาสนาของพระเจา” (อางใน ศิดดีก ฟาดิล, 2525 :15) 
                   ขณะที่สภาพจิตใจออนแอ  ความขัดแยงกับเจตนาของศาสนาจึงเกิดขึ้น แนวคิดของ 
เซอร สัยยิด อะฮฺมัด  ขานและก็อดยานี1  เปนขอพิสูจนที่ชัดเจน ศิดดีก ฟาฎิลไดอธิบายถึงแนวคิด
ของ เซอร สัยยิด อะฮมัด ขาน (2525 : 17) วา “เขาจะพยายามนําอิสลามใหเขาใกลแนวความคิดของ
ตะวันตกใหมากที่ สุดเทาที่ จะมากได  เชนความเห็นของเขาเกี่ยวกับการมีภรรยาหลายคน 
(Polygamy) วาเปนสิ่งที่ขัดแยงกับเจตนาของกฎหมายอิสลาม” และศิดดีก ยังอธิบายถึงแนวคิดของ
มิรซา ฆุลาม อะฮฺมัด (เสียชีวิตในป 1908) ผูกอตั้งลัทธิก็อดยานี  (2525 : 19) วา “ผูกอตั้งลัทธินี้คือ 
มิรซา ฆุลาม อะฮฺมัด ผูซ่ึงอางตนวาเปนนบี (ศาสดา) และอีหมามมะฮฺดี คําสอนที่สําคัญคือการยก
เลิกคําสอนเรื่องการญิฮาด” เพี่อทําลายขบวนการตอตานตะวันตก 
                   จากความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย อันเปนผลลัพธของความกาวราวที่
สรางขึ้นโดยมหาอํานาจอังกฤษ ทําใหชาวมุสลิมอินเดียขาดจริยธรรม เหินหางออกจากศาสนาและ
ไมไดสนใจใยดีตอหลักการอิสลามที่เคยประคองมากอน การละเมิดขอหามของศาสนา การแผ
กระจายของความชั่วชาและการดูหมิ่นดูแคลนตอศาสนาไดแพรหลายและทวีความรุนแรงขึ้น จน
                                           
1 “กอดิยานี” มาจากชื่อของสถานที่แหงหนึ่งช่ือ กอดิยาน ในจังหวัดปนจาบ ซึ่งเปนที่อยูของผูสถาปนาลัทธิ      
กอดิยานี คือมิรซา ฆุลามอะฮฺมัด (เสียชีวิตในป 1908) แนวทางนี้มีการจดทะเบียนอยางเปนทางการในป 1900 
สานุศิษยของเขามีอยูในปนจาบ อัฟฆานิสถานและอิหราน วารสารรายเดือนอันเปนกระบอกเสียงที่สําคัญคือ The 
Review of Religions และหนังสือที่ฆุลามเขียนเอง คือ Barahinu ‘I-Ahmadiyyah ตอมาแนวทางนี้ไดแตกออกเปน 
2 พวก กลุมใหมรูจักกันในนาม “อะฮฺมะดียะฮ” หรือกลุมลาโฮร มี คอวายะฮฺ กามาลุดดีน (Khawaja Kamaluddin) 
และเมาลานา มุฮัมมัด อลี (Maulana Muhammad ‘Ali) เปนผูนํา 
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กระทั้งสิ่งตาง ๆ เหลานี้กลายเปนปรากฏการณที่ไมใชเปนเรื่องซอนเรนปดบังอะไรแมแตนอย (เชค
กุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 319-320) สภาพดังกลาวทําใหเกิดการผสมกลมกลืน
ซ่ึงกันและกันดังคํากลาวของมาโย (Major) ที่ไดกลาวไวในวารสาร Gazetteer ของเขตอัลวาร (al-
War) ที่ออกในป ค.ศ. 1978 วา “ชุมชนเมวัตเปนชาวมุสลิมสวนใหญ แตรูปเคารพในหมูบานของ
พวกเขาคือ รูปเคารพของลัทธิฮินดู มีการจัดงานฉลองในวันร่ืนเริงของลัทธิฮินดูและพวกเขาจะไมรู
จักคําวา ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ) และกฎขอปฏิบัติในการละหมาด
เปนสวนใหญ” (อางใน al-Nadawi, 1990 : 23) 
                   สวนในเขตกุรกาวาน (Gurgawan) และบางพื้นที่ในเขตอัลวารซึ่งเปนเขตที่มีโรงเรียนจึง
ทําใหระดับการปฏิบัติศาสนาของพวกเขาสูงกวาสถานที่อ่ืน ๆ มีความรูเกี่ยวกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 
และกฎขอปฏิบัติในการละหมาด และมีความประสงคที่จะเรียนรูในโรงเรียน แตการแตงงานและ
การแตงกายยังผสมผสานกับวัฒนธรรมฮินดูอยู (al-Nadawi, 1990 : 23) 
                   ถึงแมสถาบันการศึกษามีอยูมากมายหลายแหงแตสถาบันเหลานั้นไมสามารถตอบสนอง
ความจําเปนของกลุมชนไดทั่วถึงและไมสามารถสั่งสอนเขาเหลานั้นตามแนวทางอิสลามอยางเต็ม
ภาคภูมิ (al-Nadawi,1990:29) สวนเรื่องการกําชับการชักชวนสูความดีนั้นเกือบจะไมตองพูดถึงเลย 
ทุกคนไดทอดทิ้งกันไปจนเกือบสิ้น (เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 325) 
                   เพื่อชวยเหลือชาวมุสลิมในหมูบานดังกลาว ทานอิลยาสจึงเริ่มสถาปนากลุมดะวะฮฺ    
ตับลีฆขึ้นที่เขตเมวาตในป ค.ศ. 1927 ซ่ึงเปนเขตที่มีมุสลิมเพียงแตช่ือเทานั้นโดยอาศัยความรูและ
ประสบการณจากนักวิชาการดิวบาน  (Indonesia Weekly, 1997 : 2) ทานเปนผูริเร่ิมสรางโรงเรียน
ศาสนาเพื่อใหลูกหลานชาวเมวาตไดมีโอกาสศึกษาศาสนาขั้นพื้นฐาน แตดวยอารธรรมยุโรปไดมี
อิทธิพลตอประชาชาติทั้งมวลในพิภพ การดํารงชีวิตแบบชาวยุโรปไดกลายเปนแบบของการดํารง
ชีพของมนุษยในสังคมยุคใหมไปทั่วโลกรวมทั้งชาวมุสลิม โดยแทจริงแลววิธีการใชเงิน ใชชีวิต 
การดําเนินธุรกิจ การทํางาน การศึกษา การแตงกาย ตลอดจนความสัมพันธในครอบครัว ตามแบบ
ของยุโรปหรือของยุคใหมนั้นมีอยูมากมายหลายประการที่กระทบกระเทือนตอหลักศาสนาอัน      
พื้นฐาน (Fundamental) ของอิสลาม 
                   ในขณะที่โลกกําลังไดรับอารยธรรมฝรั่งกันไปหมดกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดกระจายกลุม
ของตนสูสวนตางๆของโลก 
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2.  ผูกอตั้งกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
        

                   แมการดะวะฮฺมีมาแตสมัยทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) แตในชวงหลัง
กิจกรรมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกาศเชิญชวนใหมุสลิมอยูในหลักการคอนขางจะลดนอยลง 
การดะวะฮฺไดถูกฟนฟูขึ้นใหมอยางจริงจังโดยมุสลิมอินเดียคือ ทานเมาลานา (ผูคงแกเรียนในดาน
ศาสนา) อีลียาส (เสาวนีย  จิตตหมวด, 2531 : 238)  
                   คํากลาวขางตนนี้สอดคลองกับคํากลาวของ เชคกุลฮะดิษเมาลานามูฮัมมัด ซะกะรียาใน
หนังสือฟะฎออิลอะมาล (Fadail al-A‘mal คุณคาของอามาล) (ม.ป.ป. : 374) ซ่ึงเปนหนังสือหลัก
ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ วา “‘งานตับลีฆ’ ที่ไดเร่ิมขึ้นโดยคุณลุงผูเปนที่เคารพคือ ทานเมาลานา         
มุฮัมมัด อิลยาส คันดะฮฺลาวีย ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานเผยแพรศาสนาอันพิเศษยิ่งนี้และงาน
ของทานนั้นไดแผขยายออกไป มิใชเฉพาะในประเทศอินเดียเทานั้น แตยังไดแผขยายเขาไปในฮิยาซ 
(ซาอุดิอารเบีย) เชนกัน ผูคนที่มาจากทั่วทุกภาคของอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกเมวัต และที่มา
จากตางประเทศเชนกัน ยอมไดรับผลประโยชนจากงานชิ้นนี้” และสอดคลองกับคํากลาวของเวีย 
(Veer, 1992 : 552) วา “กลุมตับลีฆเปนชื่อของขบวนการปฏิรูป ซ่ึงกอตั้งขึ้นโดย ฮัดรัต เมาลานา     
มุฮัมมัด อิลยาส (ค.ศ.1885-1944) และประสบผลสําเร็จในการรณรงคเพื่อปรับปรุงความรูความเขา
ใจเกี่ยวกับอิสลามและความประพฤติของชุมชนมุสลิมเขตเมวัต ใกลเดลลีในป ค.ศ. 1934 อิลยาสได
จัดตั้งสํานักงานใหญที่มัสยิดและโรงเรียนที่ทานบิดาเคยรับใช ซ่ึงอยูใกลกับสถานที่อันสําคัญและมี
ช่ือเสียงของซูฟที่มีช่ือวา  นิซามุดดีน ณ เดลลี” สวนอัลฮัฟนียฺ (al-Hafni, 1993 : 148) กลาววา “กลุม
ดะวะฮฺตับลีฆถือกําเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย จัดตั้งขึ้นโดย เชค มุฮัมมัด อิลยาส คันดะฮฺลาวียฺ (ฮ.ศ. 
1303-1363) กับบุตรชายของเขาที่มีนามวา เชค มุฮัมมัด  ยูซุฟ คันดะฮฺลาวียฺ” 
                   ขอความทั้งหมดที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนขบวนการฟนฟู
การดะวะฮฺของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เพื่อปฏิรูปสังคมมุสลิม กอตั้ง
โดยมุสลิมชาวอินเดียช่ือวา อิลยาส คันดะฮฺลาวียฺ ตามดวยบุตรชายของทานที่ช่ือวา มุฮัมมัด ยูซุฟ  
คันดะฮฺลาวียฺ ซ่ึงประสบผลสําเร็จในป 1934 และไดแพรหลายในและนอกประเทศอินเดีย 
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3.  ชีวประวัติผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆท่ีสําคัญ 
 

          3.1  เชค มุฮัมมัด อิลยาส อัลคันดะฮฺลาวียฺ 
              
               3.1.1  กําเนิด 

       
                   เชค มุฮัมมัด อิลยาส อัลคันดะฮฺลาวียหรือที่เรียกสั้นๆวา เมาลานา อิลยาส บุตรเมาลานา      
อิสมาอีล บุตร กุลามฮุเซ็น บุตร ฮากิมการีมบากช บุตร หะกีมฆุลามมุดฮุดดีน บุตร มุลวีมุฮัมมัด      
ซาญิด บุตรมุลวีมุฮัมมัด ฟาอิซ บุตรมุลวีมุฮัมมัดซารีฟ บุตรมุลวีอัชรอฟ บุตร เชคญะมาลมุฮัมมัด    
ชาหฺ บุตร บาบันชาห บุตร เชคมุฮียุดดีน ชาหฺ บุตรมุลวีมุฮัมมัดเชค บุตร เชคมุฮัมมัด ฟาซิล บุตร เชค
กุตุบชาหฺ  เกิดในป  ฮ.ศ.1303-1364 / ค.ศ. 1885-1944 เปนผูสถาปนากลุมดะวะฮฺตับลีฆ  เกิดใน   
ครอบครัวซูฟที่หมูบานคันดะฮฺลา (Kandhla) เขตมูซัฟฟรนากอฮฺ (Muzaffarnagah) ประเทศอินเดีย 
เปนบุตรคนที่ 2 และเปนบุตรสุดทองของมุฮัมมัด อิสมาอิล (ฮ.ศ.1335/ค.ศ.1917) กับภรรยาคนที่ 2 
ที่มีนามวา “ศอเฟย” ผูจดจําคัมภีรกุรอานไดทั้งหมด (al-Nadawi, 1990 : 9-10, W.Troll, n.d. : 139) 
                   ในชวงวัยเด็กทานใชชีวิตอยูกับปูทางฝายมารดาของทานที่ตําบลคันดะฮฺลาและกับบิดา
ของทานที่นิซามุดดีน ในชวงเวลานั้นตําบลคันดะฮฺลาเปนตําบลที่มีช่ือเสียงในเรื่องของการศึกษา
ศาสนา เด็กชายอิลยาสเติบโตขึ้นในชุมชนสองแหงนี้ (มุสลิมไทมส ฉบับเดือนพฤษจิกายน, 2541 : 
31) 
 
               3.1.2  ครูของทานเชคเมาลานา มุฮัมมัด อิลยาส อัลคันดะฮฺลาวียฺ 

       
                   เมาลานาอิลยาส เร่ิมการศึกษาของทานในโรงเรียนเล็กๆและตามธรรมเนียมของ    
ครอบครัวคือการเรียนทองจําอัลกุรอานที่คันดะฮฺลา การเรียนทองจําอัลกุรอานเปนเรื่องปกติของ
ครอบครัวและเปนประเพณีที่สืบตอมาของมุสลิมอินเดีย ทานไดศึกษากับอาจารยที่มีช่ือเสียงหลาย
ทานในสมัยนั้น เชน 
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3.1.2.1 เชค มุฮัมมัด ยะฮฺยา 
 

                   ป ฮ.ศ. 1315/ค.ศ. 1897 ทานอาสาพี่ชายไปอยูที่แกนโกะฮฺซ่ึงเปนศูนยกลางทางการ
ศึกษาศาสนาอิสลามที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งในอินเดีย ทําใหทานอิลยาสใชชีวิตอยูทามกลางนักวิชาการ
มุสลิมและเริ่มศึกษากับพี่ชายคนโต เชค มุฮัมมัด ยะฮฺยา ครูสอนในโรงเรียนมาซอฮีรุลอุลูม              
(Mazahirull Uloom) ที่ซาฮารันปูร (Saharanpur) 
                   แกนโกฮฺในสมัยนั้นเปนถ่ินที่อยูของพวกซูฟและปราชญเมธีเปนจํานวนมาก จึงเปนผลดี
แกเมาลานาอิลยาสอยางมาก 
 
                   3.1.2.2  เชค รอชีด อะฮฺมัด อัล แกนโกฮี  
                   ในชวงทานอาสาพี่ชายไปอยูที่แกนโกะฮฺ ณ.ที่นี้เองทานอิลยาสไดมีโอกาศพบปะกับ  
นักวิชาการสําคัญทานหนึ่งคือ เชค อะฮฺมัด  อัล แกนโกฮี (ฮ.ศ.1244-1323/ค.ศ.1829-ค.ศ.1905) 
สหายของทานเมาลานา มุฮัมมัด กอเซ็ม นานาโนตวี ที่ไดเปนผูบริหารและผูดูแลนักศึกษาโรงเรียน
ดารุลอุลูมและทานไดทําการใหสัตยาบันในแนวทางของเชค อิมดาดุลลอฮฺ  ทาน มุฮัมมัด  อิลยาส 
ไดทําการใหสัตยาบันในแนวทางของทานเชค อะฮฺมัด  อัล แกนโกฮีและทานอิลยาสไดคลุกคลีอยู
กับทานนักปราชญทานนี้อยูนานเปนเวลา 10 ป 
 
                   3.1.2.3  เมาลานา มะฮฺมูด หะซัน  
                   ป ฮ.ศ.1326/ค.ศ.1908 ทานอิลยาสไดเดินทางไปศึกษาที่ดิวบาน (Deoban) เพื่อศึกษาทาง
ศาสนากับทาน เมาลานา มะฮฺมูด หะซัน (ฮ.ศ.1268-1339/ค.ศ.1851-1920) อุลามะอฺหะดีษที่มีช่ือ
เสียงจากโรงเรียนดารุลอุลูม (Darul Uloom) ที่ดิวบาน และเชคของกลุมดะวะฮฺตับลีฆที่นี้ทานได
ศึกษาหะดีษติรมีซีและหะดีษบุคอรี เมาลานา มะฮฺมูด หะซัน แนะนําใหไปเรียนวิชาตะเศาวุฟกับ   
เมาลานา คอลีล อะฮฺมัด ซะฮะรันปูรี 
 
                   3.1.2.4  เมาลานา คอลีล อะฮฺมัด ซะฮะรันปูรี  
                   หลังจากทานไดเรียนรูจากทานเมาลานา มะฮฺมูด หะซัน ตอมาไดรูจักกับเมาลานา คอลีล 
อะฮฺมัด ซะฮะรันปูรี ทานอิลยาสก็ไดทําการใหสัตยาบันใหมภายใตการชี้นําของ ทาน เมาลานา     
มะฮฺมูด ฮะซัน ทําใหทานอิลยาสไดมีโอกาศเรียนรูวิชาทางดานการขัดเกลาจิตใจจากอาจารยทานนี้ 
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และทานสําเร็จวิชาตะเศาวุฟหลายแขนงจากการอบรมสั่งสอนของเมาลานา คอลีล  อะฮฺมัด ซะฮะ
รันปูรีผูนี้ 
 
                   3.1.2.5  เชค อับดุลราฮีม อัลรออีย 
                   ทาน เมาลานา อิลยาส ไดติดตอกับเชค อับดุลราฮีม อัลรออียและไดศึกษาความรูจาก
ทาน 
 
                   3.1.2.6  เชค อัซรอฟ อะลี อัลตะฮานะวีย 
                   นอกจากนั้ นท าน  เม าลานา  อิลยาส  ก็ ไดศึ กษาบางวิชากับ เชค  อัซรอฟ  อะลี                   
อัลตะฮานะวีย (ฮ.ศ.1280-1368/ค.ศ.1863-1943) อีกดวย (al-Nadwah al-‘Alamiyyah li al-Shabab al-
Islami, 1989 : 91-92 และ al-Nadawi, 1990 : 11-15) 
 
               3.1.3  ชีวิตการเปนครู 
                    
                   ในป ฮ.ศ.1328/ค.ศ.1910 ประชาชนเปนจํานวนมากรวมทั้งคณะครูอาวุโสของโรงเรียน
สอนศาสนามะซอฮิรุลอุลูมจากสะหะรันปูรีไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย ดังนั้นจึงมีความจําเปน
ตองรับสมัครครูใหม เพื่อเขาสอนแทน เมาลานาอิลยาสเปนคนหนึ่งที่สมัครเปนครูในโรงเรียนแหง
นั้น ทานไดรับมอบหมายใหสอนนักเรียนระดับชั้นปที่สอง เมื่อครูอาวุโสเดินทางกลับจากมักกะฮฺ 
ครูใหมทั้งหมดก็หมดหนาที่แตเมาลานาอิลยาสไดอยูทําการสอนตอไป 
                   ณ. ที่มะซอฮิรุลอุลูม ทานตองสอนหนังสือหลายเลมซึ่งทานไมไดศึกษามากอนตามแผน
การสอนของเมาลานายะหฺยานั้นไมจําเปนตองศึกษาจนจบเลม แตทานพยายามอยางมากเพื่อชดเชย
ขอบกพรองและทานเตรียมการสอนเปนอยางดี 
  
               3.1.4  การสมรส 
 
                   ในป ฮ.ศ.1330/ค.ศ.1912 ทานไดเขาพิธีสมรสกับบุตรสาวของทานรออูฟ หะซัน ซ่ึงเปน
ลุงฝายมารดา พิธีสมรสไดเร่ิมภายหลังละหมาดอัสรีในวันศุกรที่ 17 ตุลาคม ในเมืองกันดะฮฺลา ใน
งานนี้มีนักวิชาการศาสนาผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดมารวมเปนสักขีพยาน เปนตนวา ทานคอลีล     
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อะฮฺมัด ซะฮะรันปูรี ซาฮฺอับดุรรอฮีม ไรบูรี และเมาลานา อัชฮาฟ อลี ฎอนวี และทานอัรรอฟ อลี ทํา
หนาที่เปนผูอานบทเทศนาโดยทานไดบรรยายเรื่อง “ประโยชนของความเปนเพื่อน”  
 

   3.1.5  การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจยคร้ังแรก 
 

                   ใน ป ฮ.ศ.1333/เดือน สิงหาคม ค.ศ.1914 ทานอิลยาสมีโอกาสโดยสารเรือลําเดียวกันกับ    
เมาลานาคอลีลสะหะรันปูรีออกไดเดินทางเพื่อประกอบพิธีฮัจยเปนครั้งแรก 
                   ในป ฮ.ศ.1334/กุมภาพันธ ค.ศ.1915 ทานเดินทางกลับมาถึงประเทศอินเดีย และทําหนา
ที่สอนอยูที่สถาบันมะซอฮิรุลอุลูมอีกครั้งหนึ่ง (เมาลานา อบุล หะสัน อัน–นัดวี, 2542 : 20) 
 
               3.1.6  การดําเนินงานดะวะฮฺ 
                     
                   หลังจากทาน เมาลานามุฮัมมัดอิลยาสไดนั่งลงในมัสยิดบังเลอวาลี (Banglewali) ใกล
สุสานที่มีช่ือเสียงของทาน ฮัดรัต นิซามุดดีน (Hadrat Nizammuddin) ณ. เดลลี ทานก็ไดชวยงาน
ศาสนาในเขตเมวัตที่กําลังดําเนินโดยบิดาของทานและทานก็ไดเปดโรงเรียนชั้นประถม แตพอแม
สวนใหญไมเต็มใจที่จะสงลูกเขาโรงเรียนดังกลาวอยางสม่ําเสมอ หลังจากนั้นทานก็ไดเดินทางไป
ประกอบกิจกรรมฮัจยเปนครั้งที่สองระหวางประกอบกิจกรรมดังกลาวทานก็ไดไปอยูที่นคร         
มะดีนะฮฺและมักกะฮเปนเวลาหาเดือน ทานก็ไดรับพื้นฐานแรงบันดาลใจที่จะเริ่มเผยแผอิสลามให
กับชาวเมวัตเพื่อจะฟนฟูสภาพอีหมานและปฏิบัติส่ิงที่เกี่ยวของกับอีหมานของชุมชนแถบนี้ให    
เข็มแข็งขึ้น 
                   ป ฮ.ศ.1344/ค.ศ.1925 ทานก็ไดเดินทางกลับสูนิซามุดดีน 
                   ป ฮ.ศ.1345/ค.ศ.1926 ทานมุฮัมมัดอิลยาสเริ่มดําเนินงานดะวะฮฺดวยการเผยแพรกาลีมะ
ฮฺ  (ประโยคปฏิญาณตน) สอนการละหมาดและเชิญชวนผูอ่ืนเพื่อทํางานดะวะฮฺเชนกัน ซ่ึงเปนผล
ของการสังเกตการณถึงความโงเขลา มืดมนตและละเลยศาสนาของผูคนในประเทศ 
                   ป ฮ.ศ.1351/1932 เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยคร้ังที่ 3 โดยปกติแลวทานจะจัดพิธีนัดการ
ประชุมดะวะฮฺและทานจะพูดถึงการเชิญชวนและเผยแพร ซ่ึงเปนหัวขอเดียวที่ทานพูดถึงในทุก
สถานที่ 
                   ดําเนินการสงยามาอะฮฺ (กลุม) ชาวเมวัตซ่ึงเปนยามาอะฮฺแรกสูบานเกิดคันดะฮฺลาและ     
ยามาอะฮฺที่สองสูรออียฟูร 
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                   จัดสงสิบหกยามาอะฮฺสูทั่วดินแดนเมวัต ส่ียามาอะฮฺสูเขตพื้นที่ที่มีภูเขาเปนจํานวนมาก 
ส่ียามาอะฮฺสูหมูบานที่ตั้งอยูระหวางถนนใหญและภูเขา ส่ียามาอะฮฺสูหมูบานที่ตั้งอยูระหวางถนน
จากฮาวดาล (Hawdal) และอัลวัร (Alwar) สูเดลลี ส่ียามาอะฮฺสูหมูบานที่ตั้งอยูระหวางแมน้ํายามูนา  
(Yamuna) และถนนใหญจากเดลลีสูฮาวดาล 
                   จัดการชุมนุมพบปะกลุมดังกลาวที่มัสยิดยามา (Jama) ณ. เดลลี 
                   ในป ฮ.ศ.1357/เดือนมีนาคม ค.ศ.1938 ทานเมาลานาพรอมดวยฮัจยีอับดุลลอฮฺเดลาวี          
อับดุรเราะหฺมานมาซฮารและมุลวีอิสติฮามุลหะซันเขาเฝากษัตริยอิบนิซาอูดแหงราชอาณาจักร              
ซาอุดิอารเบีย พระองคเสด็จลงจากที่ประทับมาตอนรับคณะของทานเมาลานาอิลยาส ไดมีการ
สนทนาเกี่ยวกับความเปนเอกะของอัลลอฮฺ กุรอานและซุนนะฮฺและความจําเปนในการที่ตองปฏิบัติ
ตามชารีอะฮฺประมาณ 40 นาที เมื่อคณะเขาเฝาลากลับ พระองคก็เสด็จลงจากที่ประทับมาสงเปนการ
อําลา 
                   ในป ฮ.ศ.1359/ค.ศ.1940 ทานเมาลานามุฮัมมัดอิลยาสไดจัดสงบรรดานักศึกษาดารุลอุ
ลูมนัดวะฮฺอุลามาอฺ และคณาจารยสูลักเนาว 
                   ในวันที่ 8-9-10 เดือนซุลเกาะดะฮฺ ป ฮ.ศ.1360 ซ่ึงตรงกับวันที่ 28-29-30 พฤศจิกายน 
1941 ไดมีการจัดชุมนุมครั้งใหญที่ตําบลนูฮฺ อําเภอกอรฺอกอน ผูคนมาเขารวมเปนจํานวนมาก ซ่ึงไม
เคยมีคนมารวมมากอยางครั้งนี้ มีจํานวนผูมารวมประมาณ 20,000-25,000 คน มีเปนจํานวนมากที่ผู
เขารวมประชุมเดินทางดวยเทาเปนระยะทาง 40-50 ไมล โดยมีสัมภาระอยูบนบา 
                   กลุมเผยแพรตางๆซึ่งประกอบดวยชาวมีวัต ซ่ึงมีทั้งพอคาชาวเมืองเดลลี นักเรียน        
นักศึกษาจากโรงเรียนศาสนาไดมุงหนาออกไปยังตําบล และเมืองตางๆทางภาคเหนือ เชน แควน 
ปญจาบที่เมืองดูรญะฮฺ อะบีญะรอฮฺ อุกเราะฮฺ บะลันซะฮัร มีรตะฮฺบะนีบัด ซุนีบัด กัรนาล เราะฮฺตั๊ก 
                   ป ฮ.ศ.1362/ ค.ศ.1941 ดําเนินการสงสองยามาอะฮฺสูการาจี ยามาอะฮฺแรกในเดือน
กุมภาพันธ และยามาอะฮฺที่ 2 ในตนเดือนเมษายน งานเผยแพรไดดําเนินไปในการาจีและสะนัต และ
ไดเกิดกลุมใหมขึ้นอีกหลายกลุมในยานตางๆของกรุงการาจี โดยมีไซยิดราซาเปนอามีร 
                   ในปฮ.ศ. 1364/ค.ศ.1943 เมาลานาอิลยาส ตัดสินใจเดินทางไปลัคเนาว กอนการเดินทาง
ไปยามาอัต ชาวเมวาตและนักธุรกิจชาวเดลลีประมาณ 40 คนเดินทางไปลวงหนาแลว เพื่อเตรียม
การสําหรับการเดินทางมาของทาน 
                   ตนเดือนเมษายน ค.ศ.1944 คณะตับลีฆประมาณ 60 คน ออกเดินทางไปแควนสินธุภาย
ใตการนําของฮาฟซมักบูลหะสัน ยามาอัตไดหยุดพักที่ละโฮรเปนเวลาไมนาน สมาชิกคณะตับลีฆมี
โอกาสพบกับฮัรรัตนูรุลมูญาฮิต แหงกรุงคาบูลและถือโอกาสเชิญชวนทานทํางานตับลีฆ นอกจาก
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นั้นยังมียามาอัตขนาดใหญไปทํางานที่โบปาล ตามความตองการของอิหมามอับดุรรอชีดมีสกีนอีก
สองยามาอะฮฺไปทํางานที่ไรปูร ตามความตองการของศาตราจารยอับดุลมุกนีและอีหมามอับดุลรอ
ชีดนัวะมานี พื้นที่แหงใหมที่ทํางานตับลีฆไดรับการตอนรับมากที่สุดคือ โบราดาบาด 
                   เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 ทานเมาลานาอิลยาสประสบกับโรคทองรวงจนสิ้นชีวิตใน
วันที่ 13 กรกฎาคม 1944 ทานมีบุตร 2 คน คือ (1) เชคมุฮัมมัด ยูซุฟ ผูนําคนที่สองของกลุมดะวะฮฺ
ตับลีฆ  (2) ภรรยาของทาน เชค ฮะดีษ เมาลานา มุฮัมมัด ซะกะรียา ผูแตงหนังสือ Fada il al-A’mal   
(คุณคาของอามาล) (al-Nadawi, 1990 : 29-78, W.Troll, n.d. 139-142) 
 
               3.1.7  ความสัมพันธกับนักซูฟ 
                     
                   แทจริงขบวนการที่เร่ิมขึ้นโดย ทาน เชค มุหัมมัด อิลยาส เปนสาขาหนึ่งของขบวนการที่
ใหญหลวงที่สถาปนาขึ้นโดย ทาน เชค อะฮฺมัด อัล ซิรฮินดีย1(นักซูฟปฏิรูปในรอบสหัสวรรษที่  
สอง) เพื่อตอสูกับชาวฮินดูที่บูชาเจว็ด ชิอะฮฺจากอีหรานและศาสนาใหมหรือที่เรียกวาดีนอิลาฮี (Din 
– al – Ilahi) ที่กอตั้งขึ้นโดยจักรพรรดิญาลาลุดดีน อักบารแหงอาณาจักรโมกุล (Pirzada, 1993 : 99) 
                   เมื่อ ญาลาลุดดีน  อักบาร (Jalalluddin ‘Akbar ฮ.ศ. 949–1014/ค.ศ.1542–1605) ขึ้นครอง
ราชยเปนจักพรรดิ์องคที่สามของราชวงคโมกุล ในป ฮ.ศ. 963/ค.ศ. 1556 พระองคไดช่ือวา เปนผู
สรางจักรวรรดิ์ที่แทจริง พระองคทรงสรางความสามัคคีและเอกภาพทางศาสนาดวยการยกเลิกภาษี
จิสยา (Jizyah) หรือภาษีที่เก็บจากคนนอกศาสนา พระองคยังโปรดใหชาวฮินดูไดเขารับราชการใน
ตําแหนงสูง ๆทรงสรางพันธมิตรโดยการอภิเษกสมรสกับเจาหญิงราชปุตซ่ึงเปนชาวฮินดูและสนใจ
ในวัฒนธรรมฮินดู นอกจากนั้นพระองคทรงดําเนินการปฏิรูปศาสนาโดยการทรงจัดใหมีการ
ประชุมนักปราชญของศาสนาตาง ๆขึ้นมีอิสลามทั้งนิกายชิอะฮฺและสุนนี คริสตทั้งคาธอลิคและ              
โปรแตสแตนท  ศาสนาพุทธ  เชน พราหมณ  และโซโรอัสเตอร อักบารเองก็รวมการถกเถียง
อภิปรายดวยและทรงใหโอกาสใหทุกศาสนาพูดถึงความดีของศาสนาของตนและชี้ขอบกพรองของ
ศาสนาอื่นไดเต็มที่ปรากฎวาตางศาสนาก็ทับถมศาสนาอื่น ๆ และยกยองตน  อักบารไดทรงประกาส
วาจะไมนับถือศาสนาใดทั้งสิ้น และพรอมกันนี้พระองคไดทรงประกาศตั้งศาสนาใหมเรียกวา      
ดีนอิลาฮีและประกาศวาพระองคคือศาสดาแหงศาสนานั้น (ดูสุภัทรา  วรรณพิณ, 2532 : 15-16, 

                                           
1 ผูกอต้ังนิกายซูฟมูญัดีดียะฮฺ ซึ่งเปนสาขายอยของนักชบันดียะฮฺที่กอต้ังขึ้นโดยทานบะฮาอุดดีน นักชบันดี 
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ประจักษ  ชวยไล, 2521 : 271–272, S.F Mahmud, 1960 : 256)  เพื่อความอยูรอดของชาวมุสลิม ทาน 
เชค อะฮฺมัด อัลซิรฮินดียฺก็ไดทําการตอสูดวยการกอตั้งขบวนการขึ้น 
                   กอนสลายอาณาจักรดังกลาวเพียงเล็กนอยขบวนการก็ไดรับการปฏิรูปจากทานซาฮฺวะ
ลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวีผูซ่ึงไดรับการศึกษาดานญานวิทยาจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ ชิชติยะฮฺและ      
นักชบันดีโดยการแบงขบวนการนี้ออกเปนแผนกมากมายซึ่งทานพิรซาดา (Pirzada, 1993 : 100) ได
รวบรวมรายชื่อแผนกตางๆดังตอไปนี้ 
                   1.  แผนกกองกําลังติดอาวุธ 
                   2.  แผนกการปกปองมรดกของอิสลาม 
                   3.  แผนกแปลเอกสารของอิสลาม 
                   4.  แผนกเชิญชวนสูแนวทางของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
                   5. แผนกเตรียมศึกษาเกี่ยวกับบทหะดีษ 
                   6.  แผนกอบรมสั่งสอนชี้แนะชาวมุสลิม 
                   7.  เปดโรงเรียนสอนศาสนาดวยภาษาอาหรับ 
                   ขบวนการนี้ก็ไดทําการตอสูเร่ือยมาจนมหาอํานาจอังกฤษตองประสบกับความพายแพ 
ขบวนการนี้ก็เร่ิมสถาปนารัฐอิสลามแหงปากีสถาน และขบวนการนี้ยังดําเนินงานตอไปทั้งใน
อินเดียและปากีสถานเอง แตหลังจากนั้นขบวนการนี้ก็เปนที่รูจักในนาม “ขบวนการดิวบาน” อัน
เปนมรดกชิ้นเดียวของทานซาฮฺวลียยุลลอฮฺนักปฏิรูปซูฟนักชบันดีผูยิ่งใหญแตขบวนการนี้ก็ไดรับ
การปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งโดยโรงเรียนดารุลอุลูม เมืองดิวบาน เขตซิฮารอนฟูร ดวยการแบงกลุมออก
หลายๆกลุมและแตละกลุมก็จัดแผนกและศูนยเปนของตนเอง ซ่ึงทาน Pirzada (1993 : 102-105) ได
รวบรวมรายชื่อแผนกตางๆดังตอไปนี้ 
                   1.  แผนกเปดโรงเรียนสอนศาสนาดวยภาษาอาหรับ 
                   2.  แผนกเตรียมอาจารยและผูพิพากษา 
                   3.  แผนกงานเขียนและงานแปล 
                   4.  แผนกกองกําลังติดอาวุธ 
                   5.  แผนกการเมือง 
                   6.  แผนกปราบปรามขบวนการปลอมแปลงหลักความเชื่อของชาวมุสลิม 
                   7.  แผนกกําชับในความดีและยับยั้งความชั่ว ซ่ึงเปนแผนกของทาน เมาลานา มุหัมมัด 
อิลยาส ผูสถาปนากลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
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                   ในเมื่อความเปนปกแผนของขบวนการแหงการเมืองไดเสื่อมลงหลังสงครามโลกครั้งที่ 
1 (ฮ.ศ.1333–1337/ค.ศ.1914–1918) ทานเมาลานา อิลยาส จึงหันสูการรวมตัวในรูปแบบสมาคมที่
ไมสนใจในเรื่องการเมือง 
                   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา : ทาน เมาลานา มุฮัมมัด  อิลยาส ผูสถาปนากลุมดะวะฮฺตับ
ลีฆและนักวิชาการมุสลิมที่ติดตามรองรอยของทานไดรับแนวคิดซูฟจากตอรีเกาะฮฺกอดิริยะฮฺ  ชิชติ
ยะฮฺและนักชบันดีผานทาน ซาฮฺวลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวีและโรงเรียนดารุลอุลูม ณ.เมืองดิวบาน 
 
          3.2  เชค มุฮัมมัด ยูซุฟ อัลคันดะฮฺลาวีย  

   
                   ในวันที่ 12 กรกฎาคม เมาลานาอิลยาสถามเมาลานา ซะกะรียา เมาลานาอับดุลกอดีร    
ไรปูรี และเมาลานาซอฟารอะหฺมัดวา บุคคลเหลานี้ทานไววางใจผูใดมากที่สุด คือ ฮาฟซมัดบูล     
หะซัน กอฎี ดาวูด มุลลีเอี๊ยะติฮามุลหะซัน มุลวีมุฮัมมัดยูซุฟ อีนามุลหะซันและมุลวีไซยิดราซา     
หะสัน และควรแนะนําประชาชนใหคํามั่นกับคนใดคนหนึ่งที่พวกทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด 
บรรดาผูอาวุโสเหลานี้ไดปรึกษากันแลวและบอกกับเมาลานาอิลยาสวาพวกเขาเห็นวา เมาลานายูซุฟ
เหมาะสมที่สุดดวยประการทั้งปวง ทานมีความแตกฉานในบทบัญญัติศาสนา เปนผูศึกษาคนควา
ตลอดเวลา เปนผูเครงครัดศาสนา เมาลานาอิลยาสกลาววา “หากทานเลือกเชนนั้นพระเจาจะ
ประทานความเปนศิริมงคลใหแตกอน ขาพเจากลุมใจและหวั่นใจมาก ทานกลาวเสริมวา แตเดี๋ยวนี้ 
ขาพเจาสบายใจแลว และหากพระเจาประสงคงานตับลีฆก็ยังคงดําเนินตอไปหลังจากขาพเจาจากไป
แลว” หลังจากนั้นทานก็เรียกหาเมาลานายูซุฟวาใหเขามาใกลๆฉัน ใหฉันไดกอดทาน ฉันกําลังจะ
จากไป (เมาลานา อบุล หะซัน อัน-นัดวี, 2542 : 102) 
                   พิธีการสืบทอดภาระหนาที่ของเมาลานายูซุฟจัดขึ้นในตอนเชา ทามกลางน้ําตาแหง
ความเศราโศก ผาโพกศีรษะของเมาลานาถูกนํามาโพกใหกับเมาลานายูซุฟ 
                   เชค  มุฮัมมัด  ยูซุฟ  อัลคันดะฮฺลาวียฺ (Shaykh Muhammad Yusuf ฮ.ศ.1335/1385ค.ศ .
1917-1965) เปนบุตรชายของเชค มุฮัมมัด อิลยาส และเปนผูสืบตําแหนงแทน เกิดที่ดะฮฺลา สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนดารุลอุลูมแหงดิวบาน ทานไดเขียนหนังสือ ฮะยาตอัลเศาะฮาบะฮฺ (Hayat al-
Sahabah) ทานสิ้นชีวิตที่ลาโฮรฺ (Lahore) ฝงศพที่นิซามุดดีน ใกลกับสุสานของทานเชค มุฮัมมัด     
อิลยาส มีบุตรคนเดียวมีนามวา มุฮัมมัด ฮารูน เปนบุคคลหนึ่งที่ติดตามในแนวทางของทาน (al – 
Nadwah al  ‘Alamiyyah  li Shabab al–Islami, 1989 : 93) 
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                   ภายใตอามีร (ผูนํา) ยูซูฟ ขบวนการนี้ก็ไดขยายออกไปทั่วอินเดียและปากีสถานและยิ่ง
กวานั้นขบวนการนี้ไดแพรหลายในซาอุดีอาระเบีย อิรัก ซีเรีย จอรเดน ตุรกี อังกฤษ ญ่ีปุน และ     
อเมเริกา (W. Troll, n.d. : 142) ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาเปนจุดเริ่มตนของการแพรหลายของกลุมดะวะฮฺ
ตับลีฆ 
 
          3.3  เมาลานา เอนอามูลหะซัน  
                    
                   เมาลานา เอนอามูลหะซัน (Maulana In‘amul Hasan) เปนผูนําคนที่ 3 ของกลุมดะวะฮฺ
ตับลีฆซึ่งดํารงตําแหนงหลังจากทาน เชคมุฮัมมัด ยูซุฟ อัล คันดะฮฺลาวียเสียชีวิตในป ฮ.ศ. 1385/ 
ค .ศ .1965  (al - Nadwah al  ‘Alamiyyah  li Shabab al - Islami, 1989 : 93) สมัยนี้ เองกลุมดะวะฮฺ    
ตับลีฆก็เขาสูประเทศไทยและมาเลเซียหรืออาจกลาวไดวาเปนสมัยที่กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดแพร
หลายไปทั่วโลก 
 
4.  ศูนยการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                      
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดจัดตั้งศูนยกลางการบริหารเปนจํานวนมากแตผูวิจัยขอนําเสนอ
เพียงที่สําคัญๆดังนี้ 
                   1.  มัสยิดบังกเลอวาลี 
                   มัสยิดบังกเลอวาลี (Banglewali) นิซามุดดีน (Nizammuddin) นิวเดลลี ประเทศอินเดีย
ศูนยกลางการบริหารระดับโลกของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ เปนสถานที่ที่เมาลานาอิสมาอีลผูเปนบิดา
ของทานเมาลานา มุฮัมมัด  อิลยาส ผูสถาปนากลุมดะวะฮฺตับลีฆ เคยอยูมากอน ที่มัสยิดแหงนี้มี   
โรงเรียนสอนศาสนาแหงหนึ่ง ซ่ึงบิดาของทานของทานเปนผูกอตั้งขึ้น เปนโรงเรียนที่ใหการศึกษา
ระดับตนและนักเรียนสวนมากเปนลูกหลานของชาวเมวาต ในสมัยของทานเมาลานามุฮัมมัด         
อิลยาส สถานที่แหงนี้ก็ไดจัดใหเปนศูนยกลางการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   2.  ไรวินด 
                    ไรวินด  (Raiwind) ประเทศปากีสถาน  ศูนยนี้ ไดจัดงานพบปะชุมนุมใน เดือน
พฤศจิกายนของทุกปและมีผูเขารวมทั่วโลกกวาหนึ่งลานคน 
 
                  3.  ตุงงี 
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                   ตุงงี (Tungi) เมืองดักกา ประเทศ บังกลาเทศ ศูนยนี้ไดจัดงานพบปะชุมนุมในเดือน
มกราคมของทุกปและมีผูเขารวมทั่วโลกกวาหนึ่งลานคน 
                   4.  มัสยิดมัรกาซี 
                   มัสยิดมัรกาซี (Markazi) เดิมเปนโบสถของชาวยิว หลังจากกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเขาไป
ในประเทศอังกฤษในป 1946 โบสถดังกลาวก็ถูกเปลี่ยนเปนมัสยิดและเปนศูนยกลางการบริหารของ
กลุมดะวะฮฺตับลีฆในกรุงลอนดอน 
                   5.  อเมริกา 
                   จากการสํารวจการขยายตัวของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในอเมริกาในรอบ 35 ป เร่ิมตั้งแตแรก
เขาไปของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในอเมริกาเมื่อป ค.ศ. 1952 จนถึง 1987 พบวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆได
ครอบครองมัสยิดในอเมริกาเปนจํานวนทั้งหมด 25 มัสยิดดวยกัน (Haddad and Lummis อางใน 
Metcalf, n.d. : 113) 
                   6.  มัสยิดอุมัร 
                   มัสยิดอุมัร (Omar) เปนศูนยกลางการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ศูนยนี้ไดจัดตั้งขึ้นหลังจากกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเขาไปดําเนินงานในฝรั่งเศสเปน
คร้ังแรกในป ค.ศ. 1962 
                   7.  สมาคมและมัสยิดกลุมดะวะฮฺตับลีฆแหงประเทศเบลเยียม 
                   สมาคมและมัสยิดกลุมดะวะฮฺตับลีฆแหงประเทศเบลเยียม สถาปนาอยางเปนทางการ
ขึ้นในป ค.ศ.1975 โดยผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆซึ่งเปนชาวโมร็อคโค เพื่อเปนศูนยกลางการบริหาร
ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในประเทศเบลเยียม 
                   8.  ดิวสเบอรี 
                   โรงเรียนสอนศาสนาดิวสเบอรี (Dewsbury) ในภาคตะวันตกของยอรคไชร (West York 
shire) เปนศูนยกลางการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในบริเตน ที่ไดจัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1980 ศูนย
นี้ไดจัดงานพบปะชุมนุมในเดือนมิถุนายนของทุกปและมีผูสนใจเขารวมเปนจํานวนหลายพันคน 
                   9.  สถาบันการศึกษาอิสลามอัลรอซีด 
                   สถาบันการศึกษาอิสลามอัลรอซีด (al–Rashid Islamic Institute) จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 
1987 ซ่ึงมีมัสยิดโตรอนโต (Toronto) สถาบันนี้เปนศูนยกลางการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆใน
ประเทศแคนาดา 
 
                   10.  มัสยิด อัลนูร–มัรกัสยะลา 
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                   มัสยิด อัลนูร–มัรกัสยะลา ตั้งอยูที่หมูที่ 3 ตําบลสะเตงนอก  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
เปนศูนยกลางการบริหารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย มัสยิดนี้ไดจัดตั้ง
ขึ้นในป พ.ศ. 2536 

 
5.  กลุมดะวะฮฺตับลีฆในประเทศไทย 

        
                   ม.รว.คึกฤทธิ์  ปราโมช กลาววา “สําหรับศาสนาอิสลาม หรือคนที่นับถือศาสนาอิสลาม
นั้น นาจะมีอยูในดินแดนที่เรียกวาประเทศไทยนี้ตั้งแตเร่ิมประวัติศาสตรของคนชาติไทย เพราะวา
ศาสนาอิสลามไดเผยแพรเขามาถึงอินโดนีเซียและในแหลมมลายูนั้น กอนที่คนอีกเผาหนึ่งจะได
เคลื่อนมาจากยูนานใต นอกจากพวกอิสลามที่มีปรากฎอยูในประเทศไทยแลวนับตั้งแตกรุงสุโขทัย
มา ปรากฎวามีการติดตอความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ ที่นับถือศาสนาอิสลาม
หลายประเทศ” (อางในประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, ม.ป.ป. : 1-2)  
                   อินเดียเปนประเทศหนึ่ง ซ่ึงบรรพบุรุษเคยเขามาประกอบการคาทางทะเล ตั้งแตสมัยกรุง
ศรีอยุธยา (ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, ม.ป.ป. : 31) และแมจนถึงปจจุบัน จึงเปดโอกาสใหเอนอามูล
หะซัน  (In‘am al- Hasan) ผูนําคนที่สามของกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเขามาดําเนินงานดะวะฮฺใน
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2508 - ค.ศ. 1965 ดังคํากลาวของ เสาวนีย จิตตหมวด (2531 :239)วา “ กลุม
ดะวะฮฺตับลีฆไดดําเนินงานดะวะฮฺในประเทศไทยในป พ.ศ. 2508 โดยมี หะยี ยูซุฟ ขาน (เสียชีวิต 
พ.ศ.2543)ในชุมชนที่อยูคือ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และไดขยายไปยังจังหวัดตาง ๆ ในภูมิภาค
ทางเหนือกอนที่จะขยายไปทั่วทุกภูมิภาคเชนปจจุบันแตทั้งนี้โดยการรายงานใหทานจุฬาราชมนตรี
ไดรับทราบ ตลอดเวลาที่ผานมาไดมีการจัดชุมนุมดะวะฮฺคร้ังใหญข้ึนหลายครั้งในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ การจัดชุมนุมแตละครั้งมีมุสลิมมารวมชุมนุมเปนจํานวนหมื่น”  
                   จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา : กลุมดะวะฮฺตับลีฆเริ่มเขาสูประเทศไทยทางจังหวัด
ตาก ในสมัยจุฬาราชมนตรี ตวน สุวรรณศาสน (อิสมาแอล ยะหยาวี) ซ่ึงเปนมุสลิมนิกายสุนนีคนที่ 
2 ที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดช (ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ, ม.ป.ป. : 158) หลังจากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดขยายตัวสูภาค
ตางๆของประเทศ 
                   ความจริงแลวกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังมีทางอื่นนอกจากจังหวัดตากคือทางจังหวัดชายแดน
ภาคใต 
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                   ในป พ.ศ. 2518 โดยประมาณกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็เร่ิมเขาสูจังหวัดชายแดนภาคใตในเขต
จังหวัดนราธิวาสโดยผานรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย 
                   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวากลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเขาสูประเทศไทยโดยผานสองแนวทาง 
ดวยกัน (1) จังหวัดตาก (2) จังหวัดนราธิวาส แตในเวลาตอมาก็มีการประสานงานระหวางสอง   
แนวทางดังกลาวและไดแบงเขตการบริหารออกเปน 7 เขตดวยกันคือ 

1. เขตสามจังหวัดภาคใต 
2. เขตอันดามัน 
3. เขตอาวไทย 
4. เขตกรุงเทพฯ 
5. เขตภาคตะวันออก 
6. เขตภาคอีสาน 
7. เขตภาคเหนือ 

                   การเขามาของกลุมดะวะฮฺตับลีฆดังกลาวทําใหเกิดปญหาขัดแยงกันทางความคิดใน
ระหวางกลุมพีนองมุสลิมที่ทํางานอิสลาม จนบอยครั้งที่มีการโจมตีใสรายปายสีกันและกัน 
 
 
แนวคิดซูฟในกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 

 
1.  เตาฮีด 

 
1.1 ความสําคัญ 
 

                   พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในอัลกุอานบทอัลอันฟาล อายะฮฺที่ 
19 วา 
 
ความวา : และแทจริงอัลลอฮฺทรงอยูกับผูศรัทธาท้ังหลาย และบทอันนะฮลิ อายะฮฺที่ 28 วา 
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ความวา :“แทจริงอัลลอฮฺทรงอยูกับบรรดาผูท่ีสํารวมตนและบรรดาที่พวกเขากระทําการดี” 
                   ดวยอายะฮฺดังกลาวทําใหเมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ (ม.ป.ป. : 52–53) มีความเห็นวา : 
การชวยเหลือของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และการดูแลเอาใจใสของพระองคมิไดขึ้นอยูกับ
ความไพบูลย มิไดขึ้นอยูกับวัตถุปจจัย และมิไดขึ้นอยูกับการครอบครองเครื่องมืออันทันสมัย
จํานวนมากๆแตการชวยเหลือและการดูแลเอาใจใสของพระองคขึ้นอยูกับผูศรัทธาและสํารวมตน
เพื่อไดรับการชวยเหลือและการดูแลเอาใจใสของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) กลุม     
ดะวะฮฺตับลีฆจึงเนนการปลดปลอยความนึกคิดในความยิ่งใหญของบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก 
(รวมถึงมนุษย) และฝงความมั่นใจอยางลึกซึ้งถึงความยิ่งใหญของเอกองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะ
อาลา) ในหัวใจอันเปนกุญแจหลักแหงความปลอดภัยในโลกนี้และโลกหนา ดวยเหตุนี้เองกลุม      
ดะวะฮฺตับลีฆจึงวางเปาหมายหลักของงานดะวะฮฺดังนี้ 
                   1.  การปลุกจิตสํานึกของประชาชาติใหระลึกและตระหนักถึงสถานภาพแหงรากฐานที่
เที่ยงแท และดั้งเดิมของพวกเขา (ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ) 
                   2.  ใหมีการนําเอาแบบอยางทั้งหมดจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดยแทจริง ไมจํากัดกลุมหรือองคกรใด  
                   3.  ตระนักถึงภราดรภาพที่แทจริง (เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ, ม.ป.ป. : 44) 
                   นอกจากนั้นทานมุฮัมมัด มันซูร นัวมานี สหายของทานเมาลานา มุฮัมมัด อิลยาส ได
กลาวไวในบทนําของหนังสือ เมาลานา อิลยาส นักดะวะฮฺ แหงศตวรรษ (2542, 2) วา “จุดประสงค
คือทําใหมุสลิมมีความเชื่อมั่นและศรัทธา และใหอิสลามเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตของมุสลิมทุก
คน” 
                   เปาหมายหลักดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเร่ิมจากฐานเรื่องอะกีดะฮฺ
(ความเชื่อ) หรือการศรัทธาอันมั่นคงตอหลักเอกภาพดวยคําปฏิญาณ (ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ มุฮัมมัด
รอซูลุลลอฮฺ) ไปสูวิถีชีวิตจากปกเจกชนไปสูครอบครัว สังคม ประเทศและโลก อันเปนการขยายตัว
ที่เนนในเรื่องของปริมาณโดยมิไดคํานึงถึงมาตรฐาน 
                   ดวยฐานดังกลาวการศรัทธาอันมั่นคงตอหลักเอกภาพดวยคําปฏิญาณ (ลาอิลาฮะอิ้ล
ลัลลอฮฺ มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ )จึงเปนคุณสมบัติประการแรกของผูที่เชิญชวน 
                   จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ความปลอดภัยในโลกนี้และโลกหนานั้นขึ้นอยูกับ
การศรัทธาอันมั่นคงตอพระองคอัลลอฮฺเทานั้น อันเปนแนวคิดที่นักซูฟไดใหความสําคัญเปนอยาง
มาก 
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              1.2  ความหมาย 
 
                   เมาลานาอาซิก (Maulana ‘Ashiq,1981 : 3) ไดแปลความหมายของคําวา “ลาอิลาฮะอิ้ล
ลัลลอฮฺ” วา ไมมี ส่ิงใดที่สมควรไดรับการสักการะบูชานอกจากอัลลอฮฺ สวนทานโมหัมมัด            
อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 12)  ไดแปลความหมายของคําดังกลาววา : ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก     
อัลลอฮฺ ความวา : ไมมีพระเจาที่ควรแกการสักการะ ไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการมุงสู การ
สวามิภักดิ์ การสักการะและการวิงวอนขอความชวยเหลือในยามคับขันเดือดรอน  คราจําเปนและ
ยามประสบภัยพิบัติตางๆทุกๆกรณีนอกจากอัลลอฮฺ (เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ, ม.ป.ป. : 50) ดัง
นั้นลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺก็เปนรากฐานของการศรัทธาและเปนพื้นฐานของศาสนา 
                   ดวยคําปฏิญาณดังกลาวทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆมีความเห็นที่สําคัญๆดังนี้ 
                   1.  เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ (ม.ป.ป. : 50-51) มีความเห็นวา : อัลลอฮฺทรงสามารถ
เหนือทุกสิ่งโดยไมตองพึ่งสิ่งถูกสรางและสาเหตุตางๆ พระองคทรงสามารถขจัดความหิวโดยไม
ตองพึ่งอาหาร ทรงสามารถดับความกระหายโดยไมตองพึ่งน้ํา ทรงสามารถใหหายโรคโดยไมตอง
พึ่งยา ทรงสามารถสรางผลไมโดยไมตองมีตนไม และสิ่งถูกสรางทั้งหมดไมมีกรรมสิทธิครอบครอง
ใดๆในชั้นฟาและแผนดินแมเพียงปรมาณูเดียว 
                   การปฏิเสธศาสตรแหงเหตุและผลดังกลาวเปนสวนหนึ่งของแนวคิดที่ดําเนินการโดยนัก
ซูฟทุกยุคสมัย 
                   2.  มัรกัสยะลา (ม.ป.ป. : 2) หลัก 6 ประการ (ม.ป.ป. : 1) และอัลดะวะฮฺ (al-Da‘wah, 
3536 : 2) มีความเห็นวา : เราตองมั่นใจวาอัลลอฮฺมีความสามารถ ส่ิงถูกสรางไมมีความสามารถ 
อยางนอยเราตองมั่นใจวา : อัลลอฮฺเปนผูทรงสรางมนุษย อัลลอฮฺเปนผูทรงใหมนุษยตาย  อัลลอฮฺ
เปนผูทรงประทานริซกี (ปจจัยยังชีพ) แกมนุษย  อัลลอฮฺเปนผูทรงงดริซกีแกมนุษย  อัลลอฮฺเปนผู
ทรงประทานเกียรติแกมนุษยและอัลลอฮฺเปนผูทรงลดเกียรติแกมนุษย 
                   การมั่นใจดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดใหความสําคัญในเตาฮีด            
รุบูบียะฮฺมากกวาเตาฮีดอุลูฮียะฮฺเชนเดียวกับนักซูฟ 
           

1.3 แนวทางสูเตาฮีด 
 

                   ทาน เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มุฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 170) ไดกลาวถึงขอสรุปของ
นักซูฟ ทานเชคอับดุลอาซิซ ดะฮฺลาวีบุตรของทานซาฮฺ วะลียยุลลอฮฺ ดะฮฺลาวี ที่วา “การที่จะเดินทาง
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สูอัลลอฮฺในระดับเอียะฮซานนั้นคือดวยการพยายามใหความรําลึกนึกคิดถึงพระองคอัลลอฮฺเขาอยู
ในจิตใจเสมอ วิธีการเขาใกลชิดอัลลอฮฺที่จะไดผลนั้นมีอยูสามวิธีดวยกันคือ 1. ตะเศาวุร คือดวยการ  
ตะฟกกุรและตะดับบุร (ใครครวญและไตรตรอง พินิจพิจารณา) ซ่ึงเปนที่เขาใจตามแนวชารีอัต แต
ตามทัศนะของนักตะเศาวุฟถือเปนการมูรอกอบะฮฺ (เพงเล็งดวยการตั้งสมาธิ) 2. ซิกิรฺ คือกลาวคํา
รําลึกพระองคอัลลอฮฺดวยปาก 3. ตีลาวะฮฺ คือการอานอัลกุรอาน” 
                   สรุปคือวิธีที่หนึ่งเปนการรําลึกดวยใจ วิธีที่สองเปนการรําลึกดวยปาก วิธีที่สามเปนการ
รําลึกถึงพระเจาดวยการอาน สวน เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ (ม.ป.ป. : 56) กลาววา “เราจําเปนตอง
ทุมเทความพยายามโดยกลาว ‘ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ’ ใหมากๆ เราจะตองเรียกรองเชิญชวนมนุษย
ชาติมาสูยะกีน (ความศรัทธาอันมั่นคง) และเราจะตองขอวิงวอนจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
ใหพระองคทรงประทานมันใหเรา” ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของโมฮัมมัด  อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 
13) ที่กลาววา  :  
                   “ใหมีการกลาวกาลีมะฮฺ (คํา) ‘ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ’ มากๆ 
                   ใหเผยแผกาลีมะฮฺ ‘ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ’ แกบุคคลอื่นตอไปดวย 
                   ขอพรจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ใหโปรดประทานความมั่นใจอันลึกซึ้งใน
ความหมายของกาลีมะฮฺ ‘ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ’ ในหัวใจของเราและผูอ่ืนดวยการกลาววา ‘โอ     
อัลลอฮฺไดโปรดปลูกฝงความเชื่อมั่นตอพระองคในจิตใจของขาพระองค ไดโปรดปลดปลอยความ
เชื่อมั่นและการยึดถือใด ๆ แกขาพระองค พระองคเทานั้นที่ทรงมีอํานาจและทรงเมตตา ไดโปรด
ประทานกาลีมะฮฺลาอีลาฮาอิลลาลลอฮฺในวาระสุดทายของขาพระองคและวาระสุดทายของบุตร
ภรรยาของขาพระองค’” (โมหัมมัด    อับดุลการเดร, ม.ป.ป. : 42 และ al-Da’wah, 2536 : 8) นอก
จากนั้นอัดดะวะฮฺ (3536 : 2)ไดกลาววา “ใหมีการกลาวคําวา ‘ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ’ อยางนอย 70 
คร้ังตอวัน เมื่อรูแลวใหชักชวนตัวเราเอง ครอบครัว และผูอ่ืน” สวนมัรกัสยะลา (ม.ป.ป. : 2) หลัก 6 
ประการ (ม.ป.ป. : 2) กลาววา “เราจะตองกลาว ‘ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ’ ใหมากๆในแตละวันอยาง
นอย 70 คร้ัง” 
                   นอกจากนั้นแลวทาน เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 24) ไดกลาว
วา“เมื่อมีคนใดที่กําลังละหมาด ประตูสวรรคถูกเปดออก และมานกั้นระหวางเขากับอัลลอฮฺก็ถูกเปด
เชนกัน” 
                   แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่ไดรับความนิยมในหมูซูฟ ดวยแนวคิดดังกลาวทําใหกลุม       
ดะวะฮฺตับลีฆไมใหความสนใจในเรื่องการศึกษาเชิงวิชาการ 
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2.  มุจาฮะดะฮฺ  
 
          2.1 ความสําคัญ 

    
                   ความสําเร็จคือความปรารถนาของมนุษยทุกคนที่อาศัยอยูบนโลกนี้ และพระองคอัลลอ
ฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เองก็ทรงประสงคใหมนุษยทุกคนประสบความสําเร็จในโลกนี้และโลก
หนา แตความสําเร็จตามทัศนะของมนุษยมีความแตกตางกันกับความสําเร็จที่พระองคทรงประสงค 
มนุษยมีความเห็นวาความสําเร็จนั้นขึ้นอยูกับทรัพยสิน เงินทอง ตําแหนง และเกียรติยศ แตความ
สําเร็จที่พระองคทรงประสงคมิไดขึ้นอยูกับสิ่งเหลานั้น ความสําเร็จของมนุษยไมวาจะเปนชายหรือ
หญิง จนหรือรวย คนในเมืองหรือคนในชนบท กษัตริยหรือสามัญชน นักวิชาการหรือบุคคลทั่วไป
ขึ้นอยูกับการดํารงชีวิตตามศาสนาดวยการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะ
ตะอาลา) และดําเนินชีวิตตามแบบอยางของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) (‘Abd  al-
Rahman  Golok  เทปบันทึกเสียง, n.d.) ดังที่ทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดกลาววา 
لجنة اال من أَبى من أطاعني دخَل الجنَة وَمن عصاني فقدأبيآل أمتي يدخلون ا ”  “      
ความวา : ทุกกลุมประชาชนของฉันเขาสวรรค เวนแตผูปฏิเสธ ทานเศาะฮาบะฮฺจึงถามวาใครหรือ
เปนผูปฏิเสธ? ทานตอบวา ผูใดก็ตามที่ภักดีฉันก็เขาสวรรคและผูใดก็ตามที่ละเมิดไมเชื่อฟงฉันคือผู 
ปฎิเสธ (รายงานโดย บุคอรีย กิตาบที่ 96 บาบที่ 2 หะดีษหมายเลข 7280 ) หรือที่ทานเชคกุล ฮะดิษ 
เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 325) เรียกบุคคลเหลานี้วามวลผูสํารวม (ตักวา) ตอพระองค
อัลลอฮฺซ่ึงพระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไวในบทฏอฮา อายะฮฺที่ 132 วา 

 
ความวา “ และความสําเร็จยอมไดแกความสํารวม” 
                   แนนอนการตักวาความยําเกรงตอพระองคอัลลอฮฺนั้น ยอมเปนพื้นฐานในภารกิจทุกอยางเพราะเมื่อใดก็
ตามที่จิตใจของมนุษยมีความกลัวเกรงตอพระองคอัลลอฮฺแลวความช่ัวตางๆก็ยอมจะไมเกิดขึ้นจากตัวของเขาเด็ด
ขาด และจะไมหว่ันไหวตอความทุกขยาก ความลําบากใดๆทั้งสิ้น 
                   ในเมื่อความปลอดภัย ขึ้นอยูกับความประสงคของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอา
ลา) แตผูเดียวดังที่พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทอัตตาฆอบุน อายะฮฺที่ 
11 วา         
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ความวา : ไมมีเหตุการณใด ๆ ท้ังสิ้นท่ีอุบัติขึ้น (โดยลําพังมันเอง) นอกจากตองเปนไปโดยอนุมัติ
ของอัลลอฮฺและผูใดศรัทธามั่นในอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จักทรงชี้นําจิตใจของเขา และอัลลอฮฺทรงรอบรูยิ่ง
นักในทุกสิ่ง  
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงใฝหาความยินยอมดวยการดําเนินชีวิตตามแบบอยางของทาน      
ศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ดังคํากลาวของผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   1.  เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 49) กลาววา “นอกจากตองกลับ
ไปดําเนินตามพระบัญชาของพระองคตามคําสั่งสอนของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
และเศาะฮาบะฮฺ ผูซ่ึงไดรับทางนําแหงอัลลอฮฺแลวเราจะเปนผูมีชัยและโชคดี ทั้งโลกนี้และโลกหนา
ที่เราตองกลับไปอยูอยางมั่นคงและถาวร” 
                   2.  เมาลานา อาซิก อิลาฮี (1981 : 23) ไดอางถึงคํากลาวของ ซัฮลฺ ตัสตารี นักซูฟที่กลาว
วา “ผูที่ปรารถนาความยินยอมของอัลลอฮฺจะตองปฏิบัติในสิ่งที่สะอาดและอนุมัติพรอมปฏิบัติตาม 
จริยวัตของทานศาสดา (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ”  
                   3.  โมหัมมัด อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 2 -3) ไดกลาววา “ดําเนินชีวิตตามแบบอยางของ
ทานศาสนทูต (มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺ (สหายทานศาสนาทูต) ซ่ึง
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ยินยอมและชื่นชม อันเปนหนทางเดียวเทานั้นที่จะไดรับความสําเร็จ
ในโลกนี้และวันอาคีเราะฮฺ” 
                   4.  อัลดะวะฮฺ (2536 : 3) ไดกลาววา “ไมมีวิธีการใชชีวิตที่ไดรับการยินยอมจากพระองคอัลลอฮฺ นอก
จากใชวิธีการใชชีวิตตามแบบอยางทานศาสดามุฮัมมัดเทานั้น” 
                   5.  ทานอับดุลรอฮฺมาน โก-ลก (‘Abd  al-Rahman  Golok, เทปบันทึกเสียง), n.d. ได
กลาววา “หากชนยุคกอนและชนยุคกลางปลอดภัยดวยการปฏิบัติตามศาสนา ชนรุนหลังก็จะ    
ปลอดภัยดวยการปฏิบัติตามศาสนาเชนกัน” 
                   ดวยเหตุนี้เองกลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงใหความหมายของคําวา “มุฮัมมาดนรอซูลุลลอฮฺ” วา 
ไมมีวิธีการใชชีวิตที่ไดรับการยินยอมจากพระองคอัลลอฮฺ นอกจากวิธีการใชชีวิตของมุฮัมมัด (al-
Da‘wah, 2536 : 3) ผูซ่ึงถูกประทานใหกับชาวโลกเพื่อนําขาวดีและตักเตือนผูที่ปฏิเสธสาสนของ
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ทานหรือสงสัย เหยียดหยามศาสนทูตอื่น ๆหรือตําหนิคํากลาวและการกระทําของทานหรือเปรียบ
เทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อแสวงหาแนวทางตําหนิและติเตียนหรือปฏิเสธความสิ้นสุดของศาสนทูต
เขาผูนั้นเปนกูฟุร (Silm al-Wa’izin อางใน ‘Abd al-Samad, 1988 : 23) ซ่ึงพระองคไดตรัสไวใน    
อัลกุรอานบทซาบะ อายะฮฺที่ 28 วา 

 
ความวา : และเรามิไดสงเจามาเปนศาสนทูต (เพื่อชุมชนใดโดยเฉพาะ) นอกจากเพื่อสังคมมนุษย
เปนสวนรวม เพื่อเปนผูแจงขาวประเสริฐ และเปนผูตักเตือน แตมนุษยสวนมากไมรู   
                   เพื่อความมั่นคงของแนวคิดดังกลาว ผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงอางอายะฮฺอัลกุรอาน บท
อาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 31 ที่วา 

 
ความวา  โอมุฮัมมัดเจาจงประกาศเถิดวา ถาหากพวกทานทั้งหลายรักพระองคอัลลอฮฺจริงพวกทาน
จงตามฉันแลว แนนอนพระองคจะทรงรักใครพวกทาน แลวพระองคจะทรงอภัยใหในบาปโทษของ
พวกทาน เพราะพระองคอัลลอฮฺผูทรงอภัยเสมอและทรงเมตตายิ่ง 
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                   ดังนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆมีความเห็นวา อัตราความสําเร็จและปลอดภัยของมวลมนุษย
ในโลกนี้1และโลกหนา (วันอาคีเราะฮฺ) 2ขึ้นอยูกับอัตราการปฎิบัติตามแบบฉบับของทานศาสนทูต        
มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่ตั้งบนพื้นฐานของอีหมาน เนื่องจากการปฏิบัติความดีทุก
อยางนั้นจะไมเปนที่รับรองสําหรับอัลลอฮฺ นอกจากการปฏิบัติที่มีการศรัทธา (อีหมาน) เปนพื้นฐาน 
ดวยเหตุนี้เองกลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงกําหนดจุดมุงหมายดังนี้  
                   1.  ทานเมาลานา มุฮัมมัด อิลยาส (n.d. : 2) “ความประสงคอันเดียวของเรากับขบวนการ
นี้คือพยายามฟนฟูอีหมานที่แทจริงเทานั้น” 
                   2.  เชคกุล ฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 370) “จุดมุงหมายของเราเพียง
เพื่อเปนการเตือนเกี่ยวกับเรื่องศาสนา” 
                   3.  เมาลาวี  ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี  (ม.ป.ป : 1) “การเผยแผ (ดะวะฮฺ) อันดับแรก
นั้นคือการเชิญชวนใหมนุษยทุกผูนามไดศรัทธาตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)” 
                   4.  โมหัมมัด อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 3) “เพื่อช้ีชวนใหมนุษยไปสูหนทางที่ปลอดภัยทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา” 
                   เพื่อวัตถุประสงคดังกลาว กลุมดะวะฮฺจึงพยายามฟนฟูอีหมานดวยการสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจริยวัตรของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)” (‘Abd al-Samad,1988 : 23)                 
                   ในเมื่อทานศาสนทูตและบรรดาเศาะฮาบะฮฺของทานไดรับระดับอีหมานที่สูงสงดวยการ
สละทรัพยสินและชีวิตของพวกเขาในการยืนยันในศาสนาของอัลลอฮฺ (Ilahi, 1981 : 47) กลุมดะวะ
ฮฺตับลีฆจึงมีความเห็นวา อีหมานที่เกิดจากการมุจาฮะดะฮฺนั้นเปนอีหมานที่คงทนถาวรมีพลังในการ
ปฏิบัติศาสนกิจ มีพลังที่งดความชั่ว อีกทั้งมีพลังที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะ
อาลา) และแบบอยางของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ดังนั้นกลุมดะวะฮฺ  
ตับลีฆจึงไดสงเสริมพัฒนาอีหมานดวยการวางหลักการมุจาฮะดะฮฺ อันเปนหลักการหนึ่งที่บรรดา
นักซูฟทุกยุคสมัยไดใหความสําคัญเปนอันดับแรกแกบรรดาผูที่เดินทางในแนวทางของนักซูฟ 
                   เพื่อความมั่นคงของอีหมานหลักการมุจาฮะดะฮฺจึงเปนหลักการสําคัญในการดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหบรรลุเปาหมายที่ไดจัดตั้งไวโดยกลุมดะวะฮฺตับลีฆ ซ่ึงทานเชคกุล ฮะดิษ เมาลานา 

                                           
1 ความปลอดภัยในโลกนี้ หมายถึงมีบารอกัต (พรพระเจา) ในชีวิตและทรัพยสิน (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 
12) 
2 ความปลอดภัยในโลกหนา หมายถึงหลุดพนจากการทุกขทรมานของไฟนรก  พรอมไดรับความโปรดปรานจาก
พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  (โมหัมมัด อับดุลกาเดร,ม.ป.ป. : 12) 
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มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 225) ไดกลาววา “ตองเพียรพยายามเพื่อใหเปลือกที่หอหุมหรือปดอยู
นั้นไดแยกและเปดออก” 
 
           2.2 นิยามมุจาฮะดะฮฺ 
                     
                   หนังสือหลัก 6 ประการ (ม.ป.ป. : 5) ที่ตีพิมพโดยศูนยมัรกัสยะลากลาววา “มุจาฮะดะฮฺ
แปลวาการเสียสละในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)” และโมฮัมมัด              
อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 33) ไดอธิบายคํากลาวขางตนวา “เสียสละในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดวยทรัพยสมบัติ แรงกาย เสียสละความหยิ่งและกิเลสตาง ๆ ในตัวใหมากที่
สุด” สวนอับดุลรอฮฺมานพัทลุง ไดกลาวไวในบายาน (บรรยายธรรม) ของทานที่ศูนยมัรกัสยะลาเมื่อ
วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2543 วา “มุจาฮะดะฮฺหมายถึงการตอสูกับนัฟซูเพื่อภักดีตออัลลอฮ” 
นอกจากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังถือวาการเดินทางนั้นเพื่อเชิญชวนนั้นเปนการมุจาฮะดะฮฺ  
                   นิยามมุจาฮะดะฮฺดังกลาวสอดคลองกับนิยามมุจาฮะดะฮฺที่ใหโดยบรรดานักซูฟ 
 
          2.3  ประเภทมุจาฮะดะฮฺ 
 
                   จากนิยามมุจาฮะดะฮฺที่กลาวโดยกลุมดะวะฮฺตับลีฆทําใหผูวิจัยมีความเห็นวาประเภท
ของมุจาฮะดะฮฺตามทัศนะของกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็เหมือนกับประเภทของมุจาฮะดะฮฺที่ถูกแบงโดย
นักซูฟคือ 
                   1.  มุจาฮะดะฮฺอินทรีย 
                   2.  มุจาฮะดะฮฺนัฟซู 
                   3.  มุจาฮะดะฮฺไซฏอน 
                   4.  มุจาฮะดะฮฺการคลุกคลีในสังคม 
 
           2.4  เปาหมายมุจาฮะดะฮฺ 
         
                   โมหัมมัด อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 33) ไดกลาววา “ผูใดจะมีเกียรติมากหรือนอยสําหรับ
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) นั้นขึ้นอยูกับอัตราความยําเกรงของเขาตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะ
อาลา)  
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                   ผูที่ใกลชิดกับอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เรียกวา ‘มูก็อรรอบีน’ 
                   ผูที่จะเปน ‘มูก็อรรอบีน’ ตองเปนผูที่มีความยําเกรงตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
ระดับสูงขึ้นไปเรียกวา ‘มุตตากีน’ 
                   ที่จะเปน ‘มุตตากีน’ ตองเปนผูที่มีความบริสุทธิ์ ระดับสูงขึ้นไปเรียกวา ‘ศอลีฮีน’ 
                   ผูที่จะเปน ‘ศอลีฮีน’ ตองเปนผูที่มีความศรัทธา ระดับสูงขึ้นไปเรียกวา ‘มุมีนีน’ 
                   ระดับความศรัทธา 
                   1.  ผูที่จะมี ‘ยากีน’ ความมั่นใจในอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ตองเปนผูที่ ‘ฎออัต’
ภักดีตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ภักดีตอรอซูล (ศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และ
ภักดีตอบรรดาหัวหนาของเขา 
                   2.  ผูที่จะมี ‘ฎออัต’  การภักดีไดนั้นเขาตองมี “อีหมาน” มั่นคง 
                   3.  ผูที่จะมี ‘อีหมาน’  มั่นคง ความศรัทธาสูงนั้นตองเปนผูปฏิบัติตาม ‘ซุนนะฮฺ’ แบบ
อยางของทานนบี (ศาสดา ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มั่นคงดวย 
                   4.  ผูที่จะปฏิบัติตาม ‘ซุนนะฮฺ’ ในระดับสูงนั้นตองไดรับฮีดายะฮฺ1 การชี้นําจากอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
                   5.  ผูที่จะได ‘ฮิดายะฮฺ’ การชี้นําจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) นั้นเขาจะตองมี              
‘มุจาฮะดะฮฺ’ เสียสละสูง เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดวยทรัพยสมบัติ 
เสียสละแรงกาย เสียสละความหยิ่งและกิเลสตาง ๆ ในตัวใหมากที่สุด” คํากลาวของโมหัมมัด       
อับดุลกาเดรขางตนสอดคลองกับคํากลาวของเมาลานา ยูซุฟ วา “ฮิดายะฮฺขึ้นอยูกับระดับของความ
พยายาม” (อางใน ‘Abd al-Samad, 1988 : 35) และสอดคลองกับคํากลาวของอับดุลรอฮฺมาน (เทป
บันทึกเสียง), n.d. วา “การมีดะวะฮฺ (มุจาฮะดะฮฺในการเชิญชวน) คือการมีอีหมานและการมีดะวะฮฺ
คือการมีฮิดายะฮฺเนื่องจากอีหมานชนรุนหลังเปนอีหมาน อัลเมายูด (ดังเดิม) หากไมมีการมุจาฮะดะ
ฮฺ ระหวางอีหมานกับการตกศาสนามีความใกลกันเสมือนตาขาวกับตาดํา” 
                   สวนอับดุศศอมัด (1988 : 26-27) ผูเขียนหนังสือริซาละฮฺ อัดดะวะฮฺ (Risalat al-Da’wah 
สารเชิญชวน) ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดกลาววา : ลักษณะของมนุษยแบงออกเปน 3 ลักษณะ 
                   1.  ลักษณะแบบสัตว 
                   2.  ลักษณะแบบมลาอิกะฮฺ (เทวทูต) 

                                           
1 ผูที่ความปรารถนาแหงชีวิตของเขาสอดคลองกับความปรารถนาแหงพระองคอัลลอฮฺ (โยรปูเราะนา, 16 สิงหาคม 
2542) ซึ่งสอดคลองกับนิยามของฟะนาอฺที่ใหโดยซะกีย  มุบาร็อค อัลจัยยาซียฺและอัลฆอซาลียฺ 
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                   3.  ลักษณะแบบคิลาฟะฮฺ (การเปนตัวแทน) 
และทานไดกลาวไววา  “เมื่อใดที่มนุษยปฏิบัติตามวินัยและจริยวัตรที่ส่ังสอนโดยทานศาสนทูต           
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ลักษณะที่หนึ่ง (สัตว) ของมนุษยก็จะกลายเปนลักษณะที่สอง หรือ
เรียกวาลักษณะมลาอิกะฮฺ (เทวทูต) และหากมนุษยไดทําการรักษาลักษณะมะลาอิกะฮฺใหคงที่ดวย
การมุจาฮะดะฮฺ (ตอสู) กับตัณหาและซาตานมนุษยก็จะกาวสูตําแหนงคิลาฟะฮฺ” ซ่ึงพระองคไดตรัส
ไวในบทอันนูร อายะฮฺที่ 55 วา 

 
ความวา : อัลลอฮฺไดทรงสัญญาไวแกบรรดาผูศรัทธาและประพฤติแตการดีจากพวกเจาท้ังมวลวา 
แทจริงพระองคจักทรงสืบทอดอํานาจปกครองแผนดินแกพวกเจา ประดุจเดียวกับท่ีพระองคทรงให
การสืบทอดแกมวลประชาชาติยุคกอนพวกเขา และพระองคจักทรงบันดาลความมั่นคงแกพวกเขา 
ซ่ึงศาสนาของพวกเขา อันเปนสิ่งท่ีพึงไวสําหรับพวกเขา และพระองคจักทรงเปลี่ยนแปลงพวกเขา 
ภายหลังจากภาวะหวาดกลัวของพวกเขา มาสูภาวะปลอดภัยพวกเขาทําการนมัสการตอขา โดยพวก
เขามิไดตั้งสิ่งใดขึ้นเปนภาคีรวมกับขาเลย และผูใดคัดคานภายหลังจากนั้น แนนอนพวกเหลานั้น
เปนพวกที่เลวทรามโดยแทจริง  
                   จากคํากลาวขางตนผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ทุกคนเห็นพองกันวา ระดับความปลอดภัย
ของมนุษยในโลกนี้และโลกหนานั้น ขึ้นอยูกับระดับอัตราการมุจาฮะดะฮฺ  แตมีความเห็นที่แตกตาง
กันในเรื่องเปาหมายของมุจาฮะดะฮฺซ่ึงโมหัมมัด  อับดุลกาเดรและอับดุลรอฮฺมาน โก-ลก มีความ
เห็นวามุจาฮะดะฮฺเพื่อไดรับฮิดายะฮฺ และปฏิบัติซุนนะฮฺ สวนอับดุศศอมัด มีความเห็นวา มุจาฮะดะฮฺ
เพื่อปกปองซุนนะฮฺ  
                   จะอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวา มุจาฮะดะฮฺกับซุนนะฮฺคือรากฐานของหลักการและทฤษฎี 
สูจุดมุงหมายของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ ประโยชนของมุจาฮะดะฮฺขึ้นอยูกับอัตราการปฏิบัติตามซุนนะ
ฮฺ และระดับความมั่นคงของซุนนะฮฺขึ้นอยูกับอัตราของมุจาฮะดะฮฺ 
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                   ในเมื่อหลักการมุจาฮะดะฮฺเปนแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงแกไขตนเองให
ดําเนินชีวิตตามแบบอยางของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และเศาะฮาบะฮฺ กลุม
ดะวะฮฺตับลีฆจึงจําแนกเปาหมายของหลักการมุจาฮะดะฮฺออกเปน 2 กลุมคือ 
                   1.  มุจาฮะดะฮฺ เพื่อปรับปรุงตนเองใหดําเนินชีวิตตามแบบอยางของทานนบี (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
                   2.  มุจาฮะดะฮฺเพื่อช้ีชวนประชาชาติใหมีความเจริญรุงเรืองเสมือนในสมัยทานนบี         
มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
                   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา มุจาฮะดะฮฺของกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนการมุจาฮะดะฮฺเพื่อได
รับฮิดายะฮฺและดําเนินชีวิตตามแบบอยางของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และใน
เมื่อนิยามของคําวา “ฮิดายะฮฺ” ตามทัศนะของบางคนในกลุมดะวะฮฺตับลีฆสอดคลองกับนิยามของ
คําวา “ฟะนาอฺ” ตามทัศนะของนักซูฟ ดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงสรุปวา ฟะนาอฺอันเปน 
แนวคิดที่สําคัญยิ่งของนักซูฟคือเปาหมายของมุจาฮะดะฮฺที่ดําเนินการโดยกลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
 
            2.5 แนวทางสูมุจาฮะดะฮฺ 
 
                   เพื่อกระตุนหลักการมุจาฮะดะฮฺใหบรรลุเปาหมายที่วางไว กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงเนน
หลักการตัรฆีบและตัรฮีบดังคํากลาวของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ เชน  
                   1.  เมาลานา มุฮัมมัด อิยาส ไดกลาววา “จําเปนอยางยิ่งสําหรับมุสลิมทุกคนที่จะตองเอา
ใจใสในความรูที่เกี่ยวของกับกิยามะฮฺ อันเปนปจจัยกระตุนในการปฏิบัติ และจะตองบากบั่นงาน
ศาสนาและพิจารณาการตอบแทนจากพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เทานั้น” (อางใน al-
Nadawi, 1990 : 83) 
                   2.  โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, (ม.ป.ป. : 7) ไดกลาววา “ช้ีชวนคนอื่นรวมเรียนรวมคิดเรื่อง        
อีหมาน เร่ืองการศรัทธาตอการตอบแทน นรก-สวรรค เร่ืองในกูบูรฺ (หลุมฝงศพ) เร่ืองการชุมนุมที่        
มะฮฺซารฺและการขามสะพานซีรอตฯ โดยใชหลักการตัรฆีบและตัรฮีบ (สงเสริมและตักเตือน) เปน
หลัก เชน หนังสือคุณคาของอามาล ที่เขียนโดย เมาลานา มูฮัมมัด  ซะกะรียา และหนังสือตัรฆีบวัล
ตัรฮีบ” 
                   หลักการตัรฆีบและตัรฮีบดังกลาวเปนหลักการตะเศาวุฟที่แพรหลายในหมูซูฟ 
     
 3.  คุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ 
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          3.1 ความสําคัญ 
                
                   เมาลานา มุฮัมมัด อิลยาสเห็นวา จะไมมีความกาวหนาในทางศาสนาไดเลย ถาหาก
ปราศจากการสรางสภาพแวดลอมที่ดี (เมาลานา อบุล หะสัน อัน-นัดวี, 2542 : 52 )  แนวคิดดังกลาว
ทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆมีความเห็นวา สภาพแวดลอมที่ดีมีความจําเปนอยางยิ่ง ดังคํากลาวของ      
อับดุลรอฮฺมาน โก-ลก (เทปบันทึกเสียง), n.d. ผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆกลาววา “บรรยากาศมีอิทธิพล
อันใหญหลวงในการตอบสนองความตองการของมนุษยที่จะเห็นภาพปรากฏตอหนาและสายตาตน
เอง ดวยเหตุนี้เองการเผยแผศาสนาจึงจําเปนตองอาศัยบรรยากาศศาสนา” 
                   เพื่อเตรียมดําเนินการปฏิบัติตามแบบอยางของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงพยายามสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีดวยการ
ทําความใกลชิดกับผูยําเกรงและผูรู ดังคํากลาวของผูนํากลุมดะวะฮฺตับลีฆ เชน  
                   คําพูดของเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 365) ที่วา “เราขอเนนให
บรรดามุสลีมีนทั้งหลายไดรวมกันดําเนินตามแบบฉบับของทานนบีและพยายามตีตัวเขาใกลชิดนั่ง
รวมกลุมกับบรรดาผูที่ยําเกรงตออัลลอฮฺ ผูที่พยายามสั่งสอนเรียนบทบัญญัติของพระองค และพร่ํา
รําลึกถึงพระองคอยูเสมอ”  
                   เมาลานา อาซิก อิลาฮียฺ (1981 : 17) ไดกลาววา “ความบริสุทธใจนี้ไมงายที่จะไดมาโดย
ปราศจากการคลุกคลีกับบรรดาผูที่พระองคอัลลอฮฺทรงรัก” ซ่ึงทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด        
ซะกะรียาไดอางอายะฮฺอัลกุรอาน ซ่ึงพระองคทรงตรัสไวในบทอัตเตาบะฮฺ อายะฮฺ ที่ 119 วา 

 
ความวา โอบรรดาผูศรัทธา (อีหมาน)ท้ังหลายสูเจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด และสูเจาจงอยูพรอมกับ
บรรดาสิดดีกีน  บรรดาผูสัจจริง) และพระองคทรงตรัสไวในบทอัลกะฮฺฟ อายะฮฺที่ 28 วา 

 



          
       121

 
ความวา เจาจงซอบัร (อดทน) ตัวของเจาเองพรอมกับบรรดาผูซ่ึงเรียกรองวิงวอนตอพระผูอภิบาล
ของเขา ท้ังในตอนเชาและตอนเย็น เพื่อหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ตาทั้งสองของเจาอยา
ไดเมินจากพวกเขา เพราะหวังในความเพริดพริ้งของโลกนี้ และเจาอยาไดดําเนินตามผูท่ีจิตใจของ
เขาหลงลืมจากการรําลึกถึงเรา  เขาตามอารมณในสภาพที่เขาละเมิดขอบเขต  
                   นอกจากนั้นทานยังอางคํากลาวของเชคอักบารที่วา “ทานทั้งหลายไมสามารถที่จะหลีก
หางจากความชั่วและไมอาจเลิกจากความเลวรายได จนกวาทานจะตองยอมใหอารมณแหงความ
ตองการของทาน ตองคลอยตามและปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ ดําเนินตามแบบฉบับ (ซุนนะฮฺ) 
ของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)  เมื่อพวกทานไดพบกับบุคคลที่มีความจงรักตอ
อัลลอฮฺจงปรนนิบัติและชวยเหลือเขาดวยดีและจงตามคําสอนของเขา จงปรึกษาขอความคิดเห็นจาก
เขาในเรื่องปญหาการปรับปรุงจิตใจและเรื่องของศาสนา เพื่อวาเขาจะไดจูงนําพวกทานสูทางนําที่
ถูกตองพรอมที่จะนําพาทานสูความใกลชิดตออัลลอฮฺ” 
                   เพื่อใหรอดพนจากความเปนอยูและพนจากสภาพแวดลอมที่ไมมีศาสนามาสูบรรยากาศ
ที่ดี แตกตางกับที่เคยเปนอยูอยางสิ้นเชิง ใหหางจากกิจการตางๆและหางจากผลประโยชนอันเปน 
กิจวัตรประจําสักระยะหนึ่ง กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงดําเนินการจัดตั้งโครงการคุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ (ออก
ในหนทางของอัลลฮฮฺ) ขึ้น แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดการทัศนาจรที่มีอยูในหมูนักซูฟ 
                   นอกจากนั้นการเผยแผไมสามารถที่จะดําเนินการไดหากผูเผยแผไมยอมเยี่ยมเยียนเมืองหรือประเทศ
ตางๆ (Ilahi, 1981 : 49)  
                   ดังนั้นการทัศนาจรหรือที่กลุมดะวะฮฺตับลีฆเรียกวาออกในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) จึงเปนหลักประการที่หกที่กลุมดะวะฮฺตับลีฆใหความสําคัญเปนอยางมากดัง
ที่ผูนําและสารของกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดช้ีแจงไวดังนี้ 
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                   1.  ทานเมาลานา มุฮัมมัด อิลยาส (n.d.) “ตอนท่ีหกของกําหนดการคือตัฟรีกกิลวักต 
(แบงเวลา) ” 
                   2.  ทาน เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ (ม.ป.ป. : 66) “คุณสมบัติที่หกคือการเรียกรอง    
เชิญชวนสูอัลลอฮฺและออกไปในหนทางของพระองคเพื่อฟนฟูศาสนา” 
                   3.  โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 18) “หลักสําคัญประการที่หกคือ “คุรูจฟซาบีลิล  
ลาฮฺ” (ออกในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ)”   
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตเรียกหลักสําคัญประการที่หกนี้วา               
มุจาฮะดะฮฺอันหมายถึงเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺดวยการเดินทาง (ดู มัรกัส.  ม.ป.ป. : 5)         
                   ดังนั้นผูวิจัยมีความเห็นวา : การเสียสละทุกสิ่งทุกอยางเพื่อออกในหนทางของพระองค  
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) คือหลักสําคัญประการที่หกอันเปนหลักสําคัญประการสุดทายของ
กลุมดะวะฮฺตับลีฆ 
                   ดวยความสําคัญของการออกเดินทางในหนทางของอัลลฮฺดังกลาว ทําใหทานเมาลานา
อิลยาสไมพอใจเมื่อทานรูวาคนใดคนหนึ่งตองการพบทาน แตมิใชเพื่อรวมงาน คร้ังหนึ่งชาวเมวาต
คนหนึ่งกําลังนวดศีรษะของทานขณะทานปวยใกลเสียชีวิต ทานพูดดวยความโกรธวา “แกไมเคย
ออกยามาอะฮฺเลยมิใชหรือ?ฉันไมตองการใหแกทําอะไรใหกับฉันอีกแลว ออกไปใหพน” และก็เชน
เดียวกันมีสุภาพบุรุษสูงอายุทาทางอยากจะรับใชทานเมาลานาอิลยาสเปนอยางยิ่ง ทานพูดกับ        
เมาลานามันซูร  นัวะมานีวา “เขารักฉันเปนอยางยิ่ง แตเขาไมยอมทําในสิ่งที่ฉันเสนอ เขาไมตอบรับ
การเรียกรองสูงานตับลีฆ ทานเอาเขาออกไปและบอกใหเขาเอาตัวของเขาเองเขารวมงานตับลีฆ เปน
ความปวดราวแกฉันเปนอันมากทีจะใหเขาดูแลความสุขสบายของฉันถาหากเขาไมไดทํางาน        
ตับลีฆ” (เมาลานา อบุล หะซัน อัน-นัดวี , 2542 : 93-94)  
                   การออกเดินทางดังกลาวเปนการปลดตัวเองจากสภาพแวดลอมและเขาสูบรรยากาศที่
อํานวยตอการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อฝกปฏิบัติศาสนกิจ แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดการตัดความ
สัมพันธกับสภาพแวดลอมแหงโลกนี้ อันเปนแนวคิดที่สําคัญของนักซูฟ 
 
          3.2  วัตถุประสงคของคุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ 
    
                   หลังจากกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดประกาศหลักการออกเดินทางในหนทางของพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) แลว กลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดช้ีแจงถึงวัตถุประสงคของการออกเดิน
ทางดังกลาววา   
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                   1.  จุดประสงคที่เราออกไปกับยามาอะฮฺ (คณะ) นั้นใหทุกคนตั้งเจตนาปรับปรุงตนเอง 
ประเด็นที่เราจะปรับปรุงไดแก 1. ปรับปรุงการศรัทธา 2. ปรับปรุงความคิดใหเกิดความปวดราวและ
ความเปนหวงมนุษยโลกเหมือนกับที่ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) คิดและเปนหวง 3. 
ปรับปรุงการปฏิบัติศาสนกิจใหไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวยมากที่สุด (เมาละวี ซัยยิด  อุบัยดุลลอฮฺ, 
ม.ป.ป. : 8) 
                   2.  ออกเสียสละในหนทางของพระองคอัลลอฮฺเพื่อแสวงหาความพอใจของอัลลอฮฺ    
(มัรกัส, ม.ป.ป.  : 5) 
                   3.  ออกในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เพื่อมุงแกไขปรับปรุง
ตนเองและชี้ชวนผูอ่ืนเพื่อแกไขปรับปรุงตนเองเชนเดียวกันและคิดเพื่อศาสนาของพระองคอัลลอฮฺ 
(ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) มีความเจริญรุงเรืองเหมือนสมัยทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม)   
(โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 18) 
                   4.  การเดินทางในหนทางของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) เพื่อแสวงหา
ความพอใจของอัลลอฮฺและเพื่อเปนประชาชาติมุฮัมมัดที่สมบูรณแบบ (al-Da‘wah,  n.d. : 7) 
                   จากขอความขางตนผูวิจัยมีความเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดแสวงหาความพึงพระทัย
ของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
ดวยการสละเวลาออกร่ําเรียนหาความรูเกี่ยวกับหนาที่ของตน ฝกปฏิบัติในสิ่งที่ตนเรียนรูใหเปน
ประเพณีและออกเผยแพรในสิ่งที่ตนไดปฏิบัติใหแกมวลมนุษยทุกหนแหง เพื่อเขาเหลานั้นไดรับ
ความพึงพระทัยพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และไดเปนประชาชาติของมุฮัมมัด (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่สมบูรณแบบ 
                   คุรูจฟซะบีลิลลาฮฺดังกลาวเปนการออกในหนทางของอัลลอฮฺเพื่อใฝหาความอิสระจาก
การตกเปนทาสตอสภาพแวดลอมสูความเปนทาสที่แทจริงตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอา
ลา) อันเปนแนวคิดที่สําคัญของนักซูฟ 
                   การเชิญชวนดวยการเดินทางนั้นเปนจริยวัตรของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) (‘Abd  al-Samad, 1988 :7) ซ่ึงทานไดกลาวบทหะดีษที่วา 

ُه النارتاَقَدماعبٍدفي سبيِل اِهللا فتمّسمااغبّر                                             
ความวา : เทาผูใดที่ติดฝุนละอองในทางอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺจะปลอดรางกายของเขาจากไฟนรก        
(รายงานโดย บุคอรีย กิตาบที่ 56 บาบที่ 16 หะดีษหมายเลข 2811) และทานโมหัมมัด อับดุลกาเดร 
(ม.ป.ป. : 11) อัดดะวะฮฺ (2536 :1, 7)  และมัรกัส (ม.ป.ป. : 1) ยังอางบทหะดีษที่วา 

ي سبيِل اِهللا خيرمماتطُلُع عليه الشمُس وتغرُبلَغدوةأوَروحةف                 
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ความวา การไปมาในตอนเชาหรือค่ําในหนทางอัลลอฮฺดีกวาทุกสิ่งทุกอยางที่อยูภายใตแสงอาทิตย 
และลับจากแสงอาทิตย (รายงานโดย บุคอรีย กิตาบที่ 56 บาบที่ 5 หะดีษหมายเลข 2793) 
                   ความจริงหะดีษทั้งสองเปนหะดีษที่เกี่ยวกับการตอสูในสนามรบเพื่อปกปองอิสลาม 
                   บรรดาศาสนทูตจะไมปลอยมวลมนุษยใหอยูในสภาพโงเขลา แตทานจะรองเรียกบุคคล
เหลานั้นตามที่พักอาศัยจากประตูสูประตู ทีละคนเพื่อช้ีแนะเกี่ยวกับศาสนาของพระองคอัลลอฮฺ (al-
Ghazali อางใน ‘Abd al-Samad,1988 : 8-9) อันเปนสิทธิ์ของผูถูกเชิญชวนที่ผูเชิญจะตองไปหาและ
เชิญชวน ดังที่อิบนุฮิชามไดรายงานวา ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไมพอ
เพียงกับชาวมักกะฮฺและผูที่มาหาทาน แตทานจะออกเดินทางไปนอกเมืองมักกะฮฺ ทานไปที่ฏออิฟ 
(Ta if) และทําการเชิญชาวฏออิฟ หลังจากนั้นทานไปพบกับผูนําบานีซากีฟและทําการเชิญชวน 
(Zaidan, 1981 : 359 และ ‘Abd al-Samad, 1988 : 7) ซ่ึงทําใหอัลฆอซาลียฺ พบขอสรุปวา เปนไปไม
ไดที่บุคคลหนึ่งอยูเพียงแตในบาน ไมยอมออกไปมัสยิด ทั้ง ๆ ที่เขารูวามีผูที่ยังละหมาดไมสมบูรณ 
หากเขารูวาเปนเชนนั้น เขาจะตองออกสั่งสอนและหามตามสมควร เชนกันกับทุก ๆ คนที่รูวาโดย
ปกติจะมีการฝาฝนกฎของศาสนาบัญญัติตามทองตลาดหรือในชวงเวลาอันแนนอน เขาจะหยุดนิ่งที่
บานไมไดอีกแลว ซ่ึงเปนหนาที่ของเขาที่จะตองออกไป (al-Ghazali  อางใน ‘Abd al-Samad, 1988 : 
9)  
 
       3.3  วิธีการคุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ 

       
                   โมหัมมัด อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 7-8) ไดอธิบายถึงวิธีเดินทางวา “โดยทั่วไปผูที่ออก  
‘ดะวะฮฺ’ จะรวมกลุมคน กลุมละประมาณ 10 คน หลาย ๆ กลุม ซ่ึงอาจมีกลุมที่จะออก 3 วัน หรือ
ออก 40 วัน หรือออก 4 เดือนในประเทศ ตางประเทศ ออกเฉพาะชายหรือออกชายหญิง เรียกวา      
‘มัสตูรา’ ผูที่จะออกเดินทางจะตองฟง ‘บายานฮีดายะฮฺ’ คือการปฐมนิเทศวาดวยการตั้งใจถึงความ
มุงหมาย และกฎขอปฏิบัติในการเดินทางของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ เชน ผูออกดะวะฮฺตองตั้งใจออก
เพื่อเรียนและเพื่อปรับปรุงแกไขตนเองมิใชมุงแกคนอื่นพรอมชี้ชวนคนอื่นรวมเรียนรวมคิดเรื่องอีห
มาน เร่ืองการศรัทธาตอการตอบแทน นรก สวรรค เร่ืองในกูบูรฺ (หลุมฝงศพ) เร่ืองการชุมนุมที่มะฮฺ
ซารฺและการขามสะพานซีรอตและการทําอามั้ลการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความสําเร็จที่แทจริงในโลก
นี้และโลกหนา (วันอาคีเราะฮฺ) การเตรียมตัว เตรียมการเดินทาง การเคารพและเชื่อฟง ‘อามีร’ หัว
หนาคณะเดินทางอยางเครงครัด ออนนอม ถอมตน  ไมพูดในสิ่งที่ไมเปนประโยชนควรมีน้ํา
ละหมาดตลอดเวลา ทําซิกิร ระลึกถึงอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทําฮัลเกาะฮฺกุรอาน ทําดะวะฮฺ
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ทุกโอกาสที่มีกอนออกเดินทางจะมีกําหนดสถานที่ ที่จะไปตามขอมูลของมัรกัส หรือมัสยิด แลว
แตงตั้ง       ‘อามีร’ หัวหนาคณะเดินทางหนึ่งคน เมื่อทุกอยางพรอม หัวหนาคณะ ‘อามีร’ จะอานดุ
อาหรืออาจมอบใหคนในคณะอานแทนก็ได เสร็จแลวทุกคนจะขึ้นพาหนะ ขณะขึ้นพาหนะทุกคน
ควรอาน1        سبحا ن الذى سخرلناهذاوماآناله مقرنين واناالى ربنالمنقلبون                  
แลวเดินทางไปมัสยิดที่กําหนด เมื่อเห็นหมูบานที่จะเขาพักใหทุกคนอาน2                              
اللهم انى اسألك من خيرهذه وخيرماجمعت فيها واعوذبك من شرها وشرماجمعت 
 فيها اللهم ارزقناحياهاواعذنامن وباها وحببنا الى اهلها وحبب صالحى اهلهاالينا

เมื่อเห็นมัสยิดที่จะพักใหอานซอลาวัตสามครั้ง เมื่อถึงมัสยิดลงจากยานพาหนะ รวบรวม ‘ยามาอะฮฺ’ แลวทบทวน
จุดมุงหมายในการกระทําดะวะฮฺครั้งนี้ พรอมทบทวนมารยาทตอมัสยิด อานดูอาแลวจึงเขามัสยิดดวยเทาขวากอน
แลวอาน1 اللهم افتح لى أبواب رحمتك    
เสร็จแลวละหมาดตะฮัยยาตุลมัสยิดสองรอกาอัตรีบจัดขาวของใหเรียบรอย เอาผาคลุมใหดูสวยงาม
เปนระเบียบ ‘อามีร’ จะเชิญประชุมทุกคนพรอมกับคนในพื้นที่เพื่อกําหนดการทําคูซูซี-การเยี่ยม
พิเศษเฉพาะและกําหนดคนนําทาง (รูฮาบา) นอกจากนั้นจะกําหนดภารกิจประจํา ไดแก ผูบริการ
อาหาร ผูบรรยายธรรม แนะนําคณะ (ตะอารูฟ) บรรยายขอปฏิบัติการทําฆัสต (ออกพบปะ) การออก
ช้ีชวนและออกฆัสต กําหนดผูบายานตอนค่ํา และบายานซูบฮฺวันรุงขึ้นดวย จะมีบายาน ‘ตังโงะฮ’ 
(ปจฉิมนิเทศ) หรือ ‘วับซี’ เปนการบายานใหผูที่ออกครบกําหนดและกอนที่จะแยกยายกลับบาน 
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติประจําวันที่บาน อันไดแก การซิกิรฺ เชาและเย็น การอานอัลกุรอาน 
การไปละหมาดที่มัสยิด การอานตะลีฆที่บาน ที่มัสยิด การทํากัสต 1 และฆัสต 2 การใหเวลาแก
มัสยิดวันละ  2  1/2   ช.ม. การใหนุสเราะฮฺ (ความชวยเหลือ) แกยามาอะฮฺ เมื่อมีการขอการเยี่ยม
เยียนญาติพี่นอง เพื่อนบาน การพูดจาที่นิ่มนวลและสุภาพ ซ่ึงจะสามารถสรางความรักใคร สามัคคี 
และรวมออกในหนทางของอัลลอฮฺตอไป” 
                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดใชมัสยิดอันเปนสถานที่บริสุทธเปนที่พักดังคํากลาวของทาน     
เมาลานา อาซิก อิลาฮียฺ (1981 : 39) ที่วา “ผูเผยแผจงอาศัยมัสยิดเปนที่พัก” หลักการดังกลาวเปน
หลักการอันสําคัญของทานซาฮฺ วะลียยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ  
           
          3.4  ตารางเวลาการคุรูจฟซะบีลิลลาฮฺ 
                                           
1 ดูหะดีษรายงานโดยตัรมิซียฺ กิตาบที่ 49 บาบที่ 47 หะดีษหมายเลข 3446 Abu‘Isa กลาววา เปนหะดีษศอเฮียะฮฺ 
2ดูหะดีษรายงานโดยอิบนุซินนิยฺ บาบที่ 319 หะดีษหมายเลข 527 เปนหะดีษฎออีฟ  
1 ดูหะดีษรายงานโดยมุสลิม กิตาบที่ 6 บาบที่ 10 หะดีษหมายเลข 713 
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                   ทาน เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ (ม.ป.ป. : 70) ไดกลาวถึงตารางเวลาของการออกเดิน
ทางในหนทางของพระองคอัลลอฮฺวา “บรรดานักปราชญไดกลาวไววา ‘สมควรอยางยิ่ง ที่มุสลิมนั้น
จะออกไปในหนทางของอัลลอฮฺ 4 เดือนเพื่อที่จะเรียนรูถึงวิธีการเชิญชวนมนุษยทั้งหลายไปสู   
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค เชื่อฟงศาสนทูตของพระองค 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เพื่อตระหนักวาจะทําอยางไรเขาจึงจะมานะพยายามในการเผยแพร
ศาสนาของพระองคและทําใหพจนารถของพระองคสูงสงยิ่งขึ้น ใหเขาออกปละ 40 วัน เดือนละ 3 
วัน ในสัปดาหหนึ่งใหออกเยี่ยมเยียนพีนองมุสลิม 2 คร้ัง หนึ่งครั้งในหมูบานของเรา อีกหนึ่งครั้งใน
หมูบานอื่น”’ สวนอับดุลรอฮฺมาน โก-ลก, เทปบันทึกเสียง, n.d., โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 6) 
มัรกัส (ม.ป.ป. : 5) อัลดะวะฮฺ (2536 : 7) และอับดุศศอมัด (1988 : 12) ไดกําหนดตารางเวลาการเดิน
ทางของกลุมดะวะฮฺตับลีฆวา “เดือนละ 3 วัน ปละ 40 วัน  4 เดือนในชั่วชีวิต และ 24 ช่ัวโมงสําหรับ
ครูและนักศึกษา” ซ่ึงอับดุศศอมัด (1988 :12-13) ไดบงชี้ถึงอัลหะดีษดังนี้ 
                   1.  ออกเดินทางในทางของอัลลอฮฺ 3 วัน 
ن الّن يَع ب � ّل  لّ َص ْيِه َوَس اَل ى اُهللا َعَل م َق ْنُكْم    اّن : َرَك ِم ْن َت اٍن َم ي َزَم ْم ِف ُك

ُكْم ِبُعْشر َماُأِمَرِبِه َنَجا َيأِتي َزَمان َمْن َعِمَل ِمْنُعْشَرَماُأِمَرِبِه َهَلَك ُثّم                  
ความวา ทานศาสดา  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาวความวา “แทจริงทานอยูในสมัยท่ีบุคคลใด
จากทานไดละท้ิงหนึ่งสวนสิบของคําสั่ง เขาจะประสบกับความหายนะ แลวมาถึงสมัยท่ีบุคคลใด
จากทานไดปฏิบัติเพียงหนึ่งสวนสิบของคําสั่งเขาจะประสบกับความปลอดภัย” (รายงานโดยอัตตัร
มีซียฺ  กิตาบที่ 34 บาบที่ 79 หะดีษหมายเลข 2163 Abu Isa กลาววา เปน หะดีษ Hasan Gharib  และ 
al– Tabrizi กิตาบที่ 1 บาบที่ 5 หะดีษหมายเลข 179 al-Nasir al- Din al-Bani กลาววา เปนหะดีษ 
Gharib) 
                   2.  ออกเดินทางในหนทางของอัลลอฮฺ 40วัน 

ال النبي صلى    لم    ق يه وس ن صلّ   ”:اهللا عل ير       َم ْدرُك التكب ا فى جماعة ُي َن يوًم ى هللا أربعي

َفاقار وبراء ة من الّنَبراَء ة من الّن :اُألولى ُآتَبْت له َبَراَءَتان  “ 
ความวา จากทานอนัสบินมาลิก กลาววา “ทานศาสดา  (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาวความวา
ผูใดที่ละหมาดญะมาอะฮฺ (กลุม) เพื่ออัลลอฮฺ 40 วัน โดยทันตักบีรคร้ังแรก (ตักบีรอตุลอีหรอม) 
อัลลอฮฺทรงบันทึก ใหเขารอดพนจากสองอยางดวยกัน รอดพนจากไฟนรกและรอดพนจากการเปน
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มุนาฟก (กลับกลอก)” (รายงานโดยอัตตัรมีซียฺ บาบที่ 64 หะดีษหมายเลข 241 Abu Isa กลาววา เปน 
หะดีษ Da‘if) 
                   ตามเนื้อหาในหะดีษแลวทําให เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 57) 
มีความเห็นวา มนุษยจะมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 40 วัน ขอสรุปดังกลาวเปนขอสรุปของนักซูฟ
เนื่องจากอุลามะอฺตะเศาวุฟสวนใหญไดยึดเวลา 40 วัน เปนการฝกอบรมบมนิสัยใหมีความยําเกรง
ตออัลลอฮฺ (เชคกุลฮะดิษ เมาลานามูฮัมมัด ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 58) 
                   3.  ออกเดินทางในหนทางของอัลลอฮฺ 4 เดือน 
                   ขณะที่ทานอุมัร  (ขอพระองคทรงพอพระทัยในเขาดวยเถิด) เปนผูนํามุสลิมและทาน 
กําลังทําการเวียนรอบกะอฺบะฮฺ ทานไดยินเสียงสตรีกลาวลํานํากลอนพูดถึงสามี อุมัรจึงถามวา 

أردِت  سوًءا ؟  :قال!ومالِك ؟ قا لْت أغربت زوجى منُذ أشهروقداشتقُت اليه  :
اذاهللا    :قالت  ال !مع بريدُ            :ق ا هو ال ِك فانم يِك نفس املكى عل يه فبعث اليه ثم       ف  ال
ال        ي          :دخل علىحفصة فق ٍر قدأهمن ائلِك عن أم ي س فافرجيه عني في آم      ان

ا   ى زوجه رأة ال تا ق الم ال  ! تش تحيت ق ها واس ان اهللا ال : فخفضت رأس ف
تحيي من الحق �يس ة أشهر فكتب   ة أشهر واال فأربع يدها ثالث فأشارت ب

                         عمر أن ال تحبس الجيوُش فوق أربعة أشهٍر
ความวา “ทําไมทานจึงรองเรียกเชนนี้?” สตรีผูนั้นก็ตอบวา “สามีของฉันไดจากฉันไปหลายเดือน
แลวซ่ึงทําใหฉันคิดถึง” ทานอุมัรจึงถามวา “ทานเคยคิดไหมวาทานจะกระทําผิดประเวณี?” สตรีผู
นั้นก็ตอบวา “ขอความคุมครองจากพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ใหพนจากสิ่งนั้น” อุมัร
ก็กลาวตักเตือนวา “ทานจงรักษาตัวทานใหคงสภาพเชนนั้น” หลังจากนั้น อุมัรกลับบานเขาพบบุตรี
ของทานที่มีชื่อวา ฮัฟเซาะฮฺ และกลาววา “ฉันอยากถามลูกในสิ่งท่ีสําคัญมากคือวา ก่ีวันท่ีสตรี
สามารถปกปองตนเองขณะที่สามีของนางจากไป?” ฮัฟเซาะฮฺจึงกมหนาเนื่องจากละอายใจใน       
คําถามของผูท่ีเปนพอ  อุมัรกลาววา “แทจริงพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ไมทรงสั่งให
อายในสิ่งท่ีเปนจริง”  ฮัฟเซาะฮฺ จึงชี้แจงดวยนิ้ววา 3 เดือนและสูงสุด  4 เดือน  (รายงานโดย           
อัศศ็อนอานียฺ หะดีษหมายเลข 12593) 
                   จากตารางเวลาการออกเดินทางในหนทางของอัลลฮฺดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมดะวะ
ฮฺตับลีฆชอบตั้งถ่ินฐานมากกวาเดินทางอยาง อัลฆอซาลียฺ‚ อัลยุเนด‚ ซัฮล บุตร อับดุลลอฮฺ และอบู
ยะซีด อัลบัสฏอมีย แตความจริงแลวกลุมดะวะฮฺตับลีฆเห็นชอบกับการเดินทางจนสิ้นชีพ อยาง อบู        
อับดุลลอฮฺ อัลมัฆริบียและอิบรอฮีม บุตร อัดฮัม อันเนื่องจากการจัดโยรของกลุมดะวะฮฺตับลีฆใน
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ทุกรอบ 4 เดือน ขึ้นเพื่อรวบรวมสมาชิกกลุมใหออกเดินทางในชวง 4 เดือนตอไปหรือหนึ่งปหรือ
ตลอดชีพ 
 
         3.5  ตารางกิจกรรมประจํา 

       
                   เพื่อสรางสรรคหนาที่ของมัสยิด (‘Abd al-Samad,1988 : 18) ดังคําเรียกรองของศาสน
ทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ที่กลาวในหะดีษบทหนึ่งวา 

َوَيْرَفُع ِبِه الد   َيْمحواهللا ِبِه الَخَطاَيا   ُكْم َعَلى َما   أُدّل أَال � وا َبَلى َيا َرُسْوَل اهللا        َرَجاِت ؟ قالُ   ! 

الِة الِة َبْعد الّصاْسَباُغ الُوُضوِء َعَلى اْلَمَكارِه َوَآْثَرُة اْلُخَطا الى اْلَمَساِجِد َواْنِتَظاُر الّص ”قاَل

                                                     “ َباُط�َفَذِلُكُم الر
ความวา “ทานชอบไหมที่ฉันจะชี้แนะกับทานทั้งหลายเกี่ยวกับสิ่งท่ีทําใหพระองคอัลลอฮฺทรงลบลาง
บาปท้ังหลายและทําการยกระดับ? ” เขาเหลานั้นตอบวา “ใชพวกเราชอบ” ทานก็กลาววา “อาบน้ํา
ละหมาดใหสมบูรณในเวลาที่ยากเย็น เดินไปมัสยิดใหมาก ๆ และรอละหมาดหลังละหมาด สิ่งเหลา
นั้นคือริบาต (การเตรียมพรอมในการญีฮาด)” ซ่ึงเปนหะดีษที่รายงาน โดย มุสลิมในกิตาบที่ 2 บาบ
ที่ 14 หะดีษหมายเลข 251 ซ่ึงอับดุศศอมัด  (1988 : 18) ไดคัดจากเซากานียฺ (1993 : 1 : 618) นัก
ปฏิรูปในศตวรรษที่ 12 ของฮิจฺเราะฮฺศักราช (Khan.Sidiq และ Laknawi อางใน ‘Abu Hafs, 1993 : 
1 : 23) กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงจัดตารางกิจกรรมประจําของกลุมดะวะฮฺตับลีฆขณะพักอาศัยตามมัสยิด
ชวงการเดินทาง 
12.30-13.00 น. ละหมาดฎฮริ, บายานตะอารูฟ (แนะนําคณะ) 
13.00-13.30 น. รับประทานอาหาร 
13.30-15.00 น. พักผอน 
15.00-15.45 น. ตะลีม (เรียน) มูซากาเราะหฺ (อภิปราย, ช้ีแจงเกี่ยวกับ) อาดับ ๆ         
                          (หลักวินัย), ดูอา (การขอพร) 
15.45-16.15 น. ละหมาดอาซัร 
16.15-16.45 น. บายานฆัสต (บรรยายขอปฏิบัติในการออกพบปะเชิญชวน)   
16.45-18.00 น. อิฟรอดีอามัล (ปฏิบัติศาสนกิจสวนตัว) 
18.00-18.30 น. ออกฆัสต (ออกพบปะเชิญชวน) 
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18.30-20.00 น. ละหมาดมัฆริบ บายาน (บรรยายธรรม) 
20.00-20.30 น. ละหมาดอีซา 
20.30-21.00 น. รับประทานอาหารค่ํา พักผอนและนอน 
03.00-04.00 น. ละหมาดตะฮัจจุด,ละหมาดวิติร, ละหมาดฮาจัด, ละหมาดเตาบะฮฺ 
04.00-05.15 น. อานกุรอาน, ซิกิรฺ 
05.15-05.30 น. ละหมาดซูโบะฮฺ 
05.30-07.00 น. บายาน กุลลียะฮฺซูโบะฮฺ, ละหมาดอิซรอค, ฎฮา 
07.00-08.00 น. กัรกนซารี (รายงานผล) 
08.00-09.30 น. รับประทานอาหาร 
09.30-10.30 น. พักนอก 
10.30-11.00 น. ตะลีม, มูซากาเราะฮฺ, ฮัลเกาะฮฺอัลกุรอาน, อาดับ, อูซูล, ดูอา 
11.00-12.00 น. ภารกิจสวนตัว (อาบน้ํา, ซักผา ฯลฯ) 
เมื่อครบกําหนดเวลาออกแลว จะมีบายาน  “ตังโงะ” หรือ  “วับซี” กอนจะเดินทางกลับบาน             
(โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 10)  
                   ตารางกิจกรรมประจําดังกลาวแสดงใหเห็นวากลุมดะวะฮฺตับลีฆไดฝกหัดตนเองดวย
การขับไลความเคยชินและยุยงใหแยกจากความคุนเคยในชีวิตประจําวันอันเปนแนวคิดที่สําคัญของ
นัก ซูฟอัลกุไซรีและกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเดินทางดวยกายและใจซึ่งเปนรูปแบบอัลซิยาฮะฮฺที่สําคัญ
ของนักซูฟ นอกจากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังใชมัสยิดเปนสถานที่พักอันเปนแนวคิดที่สําคัญของ
ทาน  ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ 
 
 
 
 
 
 
 
4.  อัดดะวะฮฺ 
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          4.1  ความสําคัญ 
 
                   อิสลามสอนวา : ความเลอเลิศและความปลอดภัยของประชาชาตินั้นขึ้นอยูกับการกําชับ
ในความดีและยับยั้งจากความชั่วดังที่พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทอาลิ
อิมรอน อายะฮฺที่ 110  วา 

 
ความวา  พวกเจาเปนประชาชาติท่ีดีท่ีสุด ท่ีถูกใหอุบัติมา เพื่อมนุษยชาติ พวกเจาใช (ใหกระทํา) แต
คุณธรรมหาม (กระทํา)สิ่งตองหาม และพวกเจามีศรัทธามั่นในอัลลอฮฺ และทานศาสนทูต (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทรงกลาวไวในหะดีษบทหนึ่งวา 

َآَمثِل َقْوٍم استهموا على سفينة في البحرفـأصاب  ِفْيَها َمَثُل اْلَقاِئم َعَلى ُحُدوِداِهللا َواْلُمدِهن”

يصعدون فيستقون الماء  بعضهم أعالها وأصاب بعضهم أسفلها فكا ن الذين في أسفلها

صعدون فتؤذوننا فقال فيصبون على الذين في أعالها فقال الذين في أعالها ال ندعكم ت

الذين في أسفلها فانا ننقبها من أسفلها فنستقي فان أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا 

جميعا وان ترآوهم غرقوا  “ 
ความวา จากนุมานบินบะซีร กลาววา อุปมาผูบําเพ็ญตนภายใตอาณัติแหงอัลลอฮฺและผูละเมิดฝาฝน
ก็อุปมัยดังกลุมชนที่โดยสารเรือลําเดียวกัน กลุมหนึ่งอยูชั้นบนของเรือ สวนอีกกลุมอยูชั้นลาง ฝาย
กลุมท่ีอยูชั้นลางนั้นเมื่อตองการน้ําเขาตองเดินผานขึ้นสูชั้นบน ดังนั้นเขาจึงกลาววา หากเราจะทํา
การเจาะเรือในสวนท่ีเราพํานักอยู โดยไมตองรบกวนผูอยูชั้นบนก็จะเปนการดียิ่ง และถาเมื่อพวกเขา 
(ผูอยูชั้นบน) ปลอยใหพวกเขา (ผูอยูชั้นลาง) ทําตามความประสงค พวกเขาทั้งหมดจะตองพินาศ
สิ้น หากพวกเขาชวยกันจับมือไว พวกเขาผูอยูชั้นบนและพวกนั้น (ผูอยูชั้นลาง ) จะปลอดภัยโดยทั่ว
กัน (รายงานโดย อัตตัรมีซียฺ กิตาบที่ 34 บาบที่ 12  หะดีษหมายเลข 2173  Abu ‘Isa กลาววาเปน    
หะดีษ Hasan) 
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                   ดวยคําสอนดังกลาวกลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงมีความเห็นวา : ความสําเร็จในโลกนี้และโลก
หนาขึ้นอยูกับระดับอัตราของความรับผิดชอบตอตนเองและประชาชาติ ในเมื่อสังคมมุสลิมปจจุบัน
เปนสังคมที่เหินหางจากหลักการอิสลามที่นําโดยทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลุม
ดะวะฮฺตับลีฆจึงใชความอุตสาหะพยายามในการสรางบรรยากาศเพื่อแกไขปรับปรุงประชาชาติ 
(‘Abd  al-Rahman  Golok  เทปบันทึกเสียง, n.d.) ดวยการ “มุงแกไขปรับปรุงตนเอง และชี้ชวนคน
อ่ืนเพื่อแกไขปรับปรุงตนเองเชนเดียวกัน” (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร , ม.ป.ป. : 18) ภายใตการดําเนิน
ตามคําสั่งสอนของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และตามแบบฉบับของทาน ดังคํา
กลาวของทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 3) วา : เราจะเห็นไดวามีจํานวน
มากเหลือเกินที่มุสลิมของเรากําลังเหินหางออกจากศาสนาและไมไดสนใจใยดีตอหลักการอิสลามที่
สําคัญ ดวยเหตุนี้เองขาพเจาจึงพยายามรวบรวมจากหนังสือตางๆที่เกี่ยวกับวิธีการเชิญชวนในภาค
ปฏิบัติภายใตการดําเนินตามคําสั่งสอนของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และตาม
แบบฉบับของทาน การเนนหนักการปฏิรูปตัวเองและตามดวยการเรียกรองเชิญชวนผูอ่ืนโดยมีจุด 
มุงหมายเพื่อใหมวลมนุษยไดปฏิบัติตามแบบฉบับของทานศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
แนวคิดดังกลาวเปนแนวคิดที่สําคัญของนักซูฟ ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ นอกจากนั้นทานอับดุลรอฮฺมาน 
(เทปบันทึกเสียง), n.d. ไดช้ีถึงความสําคัญของงานนี้วา “พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
ทรงประทานศาสนาพรอมกับผูรับผิดชอบศาสนา (ผูเชิญชวน) บุคคลเหลานั้นไดทําการเผยแผสาร
ของพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ใหกับมวลชน” ดังที่พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะ
อาลา) ทรงตรัสไวในบทอัลอันกะบูต อายะฮฺที่ 18 วา 

 
ความวา และหากพวกทานวา (เร่ืองนี้) เปนความเท็จ แนนอนบรรดาประชาชาติในยุคกอนพวกทาน
ก็เคยวาเปนความเท็จมาแลว (แลวพวกนั้นก็ถูกทําลายลาง) และหนาท่ีของศาสนทูตไมมีอะไรเลย
นอกจากการเผยแพรอันชัดแจงเทานั้น การเผยแพรจึงเปนภาระหนาที่ของบรรดาศาสนทูตทั้งหลาย
เชน 
                   1.  ศาสดานูหฺไดทําการเผยแผศาสนาทั้งกลางวันและกลางคืนเปนเวลา 950 ป ดังที่   
พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทนูหฺ อายะฮฺที่ 5 วา 
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ความวา เม่ือนบีนูหฺประกาศแกพวกเขา (แตไมมีใครเชื่อฟงจนทอแท) เขาจึงวอนขอวา “ โอองค
อภิบาล แทจริงขาพเจาไดประกาศตอกลุมชนของขาพเจาแลว ท้ังกลางคืนและกลางวัน” และในบท
อัลอันกะบูต อายะฮฺที่ 14 วา 

 
ความวา  ขอยืนยัน แทจริงเราไดสงนูหฺใหเปนศาสนทูตไปยังประชาชนของเขา แลวเขาก็อยูในพวก
นั้น (เพื่อประกาศสัจธรรมของอัลลอฮฺ เปนระยะเวลาถึง) หนึ่งพันป หยอนหาสิบป คร้ันแลวมหา
อุทกภัยไดทําลายลางพวกเขา โดยพวกเขาเปนผูฉอฉล (ไมยอมศรัทธาคําประกาศของนบีนูหฺ)  
                   2.  ศาสดาอิบรอฮีม  พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทอัล     
อันกะบูต อายะฮฺที่ 16  วา 

 
ความวา  และ (จงระลึกถึงประวัติของ) อิบรอฮีม เม่ือคร้ังเขาไดประกาศแกประชาชนของเขาวา         
“พวกทานจงนมัสการอัลลอฮฺและยําเกรงพระองคเถิด นั้นแหละเปนสิ่งดีงามที่สุดสําหรับพวกทาน 
หากพวกทานรู ”  
                   3.  ศาสดามูซาและฮารูน  พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบท  
ฏอฮา อายะฮฺที่ 43 - 44 วา 
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ความวา  เจาท้ังสองจงไปยังฟรเอาน เพราะเขาเปนผูละเมิด แลวเจาท้ังสองจงพูดกับเขาดวยคําพูด
อันออนโยน เพื่อเขาจะไดสํานึกหรือเกรงกลัว  
                   4.  ศาสดาอีซา  พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ทรงตรัสไวในบทอัลมาอิดะฮฺ        
อายะฮฺที่ 72  

 
ความวา  แทจริงไดตกเปนผูเนรคุณไปแลว บรรดาผูท่ีกลาววา แทจริงอัลลอฮฺก็คืออัลมะซีฮ (อีซา) 
บุตรมัรยัม ท้ังท่ีอัลมะซีฮไดประกาศ (อยางชัดเจนปฏิเสธฐานะของตัวเองท่ีถูกยกยองเปนพระเจา) 
วา  โอเผาพันธแหงอิสรออีล พวกทานจงนมัสการอัลลอฮฺผูเปนพระเจาของฉัน และพระเจาของพวก
ทานเถิด เพราะแทจริงผูใดตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ แนนอนอัลลอฮฺจักทรงหามสวรรคแกเขาและที่อยูของ
เขาคือนรกและไมมีผูหนึ่งจากบรรดาผูใหการชวยเหลือแกพวกที่ฉอฉลเลย   
                   5.  ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) “ดะวะฮฺ” หรือเชิญชวนเปนซุนนะฮฺ 
เปนงานที่มีแบบฉบับจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) (โมหัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 
7) ทานนบี (ศาสดา มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ไดทําดะวะฮฺทันทีหลังจากไดรับอายะฮฺ
ให “ดะวะฮฺ” จากอัลลอฮฺ (‘Abd al- Rahman Golok, เทปบันทึกเสียงม n.d., โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, 
ม.ป.ป. :5) อัลลอฮฺไดทรงตรัสไวในบทอัลมุดัซซีร อายะฮฺที่ 1-7 วา 

 
ความวา โอผูหมผา (นบีมุฮัมมัด) เจาจงยืนขึ้น แลวจงประกาศเตือนเถิด และเฉพาะตอองคอภิบาล
ของเจานั้นเจาจงสดุดีความยิ่งใหญเถิด และแกเสื้อผาของเจานั้น เจาจงทําความสะอาด และแกความ
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ชั่วรายท้ังหลาย เจาจงปลีกหางเถิดและเจาจงอยาเอื้อเฟอ (สิ่งใดๆโดยมีจุดมุงหมายเพื่อ) เจาจะได 
(ตอบแทนที่) มาก (กวาท่ีใหไป) และเฉพาะเพื่อองคอภิบาลของเจา เจาจงอดทนเถิด 
 และทานเศาะฮาบะฮฺ (สหายของทานนบี) ทําดะวะฮฺทันทีที่รับอิสลามและไดทํา “ดะวะฮฺ” ดวย
ความอุตสาหะเสียสละทรัพยสมบัติ เสียสละรางกายและจิตใจเพื่องาน “ดะวะฮฺ” (โมฮัมมัด  อับดุล
กาเดร, ม.ป.ป. : 5) เนื่องจากทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัย ฮิวะซัลลัม) ทรงกลาววา 

 “الخ ..........بلغواعنى ولواية ”
ความวา : จงเผยแพรจากฉันถึงแมอายะฮฺเดียว (เปนสวนหนึ่งของหะดีษที่รายงาน โดย อัตตัรมีซียฺ   
กิตาบที่ 41 บาบที่ 13 หะดีษหมายเลข 2669  Abu ‘Isa กลาววาเปนฮะดีษ Hasan Sahih) (‘Abd  al-
Rahman  Golok , เทปบันทึกเสียง, n.d.) 
                   ดวยการเสียสละในการเผยแผของทานนบี (ศาสดา) มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล
ลัม) และบรรดาเศาะฮาบะฮฺ (สหายของทานนบี) ตอสูและฟนฝาความยากลําบากจากการถูกตอตาน 
ถูกปฏิเสธ ถูกทํารายนานาประการ รวมทั้งใชกองกําลังเพื่อการทําลายลางทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) อิสลามแพรกระจาย นอกจากจะครองพื้นที่ในดินแดนอาหรับทั้งหมดแลว 
ยังแผไพศาลไปถึงเอเชียกลาง อินเดีย  สเปญ มอรอคโค ฯลฯ (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 1) 
ทานศาสนทูตและบรรดาเศาะฮาบะฮฺจึงกลายเปนบุคคลที่ประสบผลสําเร็จ ยอมรับและชื่นชมโดย   
พระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)  
                   ปรากฏการณดังกลาวทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆมีความเห็นวา : อิสลามนั้นไดกําหนดการ
เผยแผใหเปนหนาที่ของผูศรัทธาทุกคน 
                   และเมื่อใดขาดดะวะฮฺ ขาดการใหความชวยเหลือกันและกันเมื่อนั้นมุสลิมจะเสื่อมดังตัว
อยางของชาวมุสลิมในประเทศสเปน 2,000,000 คน (สองลานคน) สูญหายไป ถูกทําลายไมมีคน
ชวย ถูกขมเหง ไมมีที่พึ่งและถูกกลืนจนหมดภายใน 900 ป (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 4) 
                   ชวงใด  ยุคใด ขาดนบี  ขาดการดะวะฮฺชวงนั้นจะมืดมน  มนุษยหันหลังใหศาสนา
ประพฤติปาเถ่ือนและเหลวแหลก (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 3) เกียรติยศและความดีเดนของ
อิสลามทุกดานที่เคยเปนแบบอยางแกชาวโลกกําลังถูกทําลายโดยมุสลิมเองจนกลับกลายมาอยูใน
สภาพที่ลาหลังลําบากปราศจากอํานาจ ความเปนมิตรตอกัน ความรักซึ่งกันและกันลดนอยถอยลง 
จนหาความจริงใจตอกันยาก (Ehtesham-ul-Hassan Kandalvi, อางใน โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. 
: 2) บางก็จมตามไปในสิ่งชั่วรายของสิ่งแวดลอมในสังคมที่เอาแบบอยางของชนที่มิใชมุสลิม 
สาเหตุสําคัญเพราะมุสลิมหลงกับความสุขและประโยชนสวนตัว ขาดความเชื่อมั่นในคําสอนของ
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ศาสนา (โมหัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 2) จมดิ่งอยูในการหลงใหลตัณหาราคะและกามารมณ 
ทําลายจรรยามารยาทที่ดีงาม วันเวลาจึงผานไปพรอมๆกับการที่ประชาคมมุสลิมยิ่งมีสภาพที่เลวราย
ลงไปเรื่อยๆกลางคืนของพวกเขาก็ยิ่งมืดทึบมากขึ้น 
                   ในเมื่อมุสลิมบางสวนไดละเลยในการปฏิบัติศาสนกิจจากภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของ
สังคมที่ทําใหส่ิงมอมเมาและอบายมุขตางๆเพิ่มขึ้น ก็ยอมเปนหนาที่ในความรับผิดชอบของผูที่มี
ความรูในขอบังคับอยางใดอยางหนึ่งของศาสนาที่จะตองเผยแพรขอบังคับนั้นๆไปสูผูอ่ืน และเมื่อ
เขาประสบกับความชั่วรายโดยที่เขาสามารถยับยั้งหรือขจัดมันลงได ก็เปนหนาที่ที่เขาจะตองกระทํา
โดยฉับพลันทันใด (เชคกุลฮะดิษ  เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 321)  ทานอิลยาส จึงนําเอา
แนวความคิดการเผยแพรอิสลามมาจัดรูปแบบการปฏิบัติเพื่อเปนทั้งการฝกฝนตนเองของผูที่เขา
กระบวนการดะวะฮฺและเชิญชวนผูอ่ืนดวย ในขณะเดียวกันรูปแบบนี้ไดถูกเผยแพรออกสูชนมุสลิม
ทั่วโลก เพื่อเนนในการสรางคุณภาพของมุสลิม ทั้งนี้เพื่อความสุขอันนิรันดรในปรโลกของผูปฏิบัติ 
(เสาวนีย  จิตตหมวด, 2531 : 238)   
                   เพื่อความมั่นคงของแนวคิด กลุมดะวะฮฺตับลีมจึงปกหลักประกันที่เยี่ยมยอดดวยการเผยแผและเชิญ
ชวน การชี้ชวนใหมาก ๆ จึงกลายเปนกฎขอปฏิบัติในกลุมดะวะฮฺตับลีฆขอที่ 1.1        (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร, 
ม.ป.ป. : 20 และ al-Da‘wah, 2536 : 25) โดยอางถึงอัลกุรอาน และแนวคิดของอุละมาอฺ 
                   1.  เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา ไดอางอายะฮฺตาง ๆ จากอัลกุรอานและอัล      
หะดีษที่เกี่ยวของกับการเชิญชวนอยางมากมายไวในหนังสือ Fadail  Tabligh (คุณคาการตับลีฆ) ซ่ึง
เปนหนังสือที่เขียนขึ้นมาเพื่อตอบสนองคําขอรองของปรมาจารยคนสําคัญของยุคปจจุบันคนหนึ่ง
จากกลุมขบวนการฟนฟูอิสลาม และสําหรับใชเปนคูมือของขบวนการตับลีฆ (เชคกุลฮะดิษ         
เมาลานา มูฮัมมัด  ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 319) 

     1.1  อายะฮฺอัลกุรอาน 
                   ทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานามูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 322-328) ไดทําการตรวจสอบจํานวนอายะฮฺใน
อัลกุรอานทั้งหมด พบวามี 60 อายะฮฺดวยกันที่กลาวถึงความสําคัญของการเรียกรองเชิญชวนสูศาสนา แตทานได
นํามากลาวเพียงบางอายะฮฺดังตอไปนี้ เชน 

1.1.1 บทอาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 110  วา 
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ความวา  พวกเจาเปนประชาชาติท่ีดีท่ีสุด ท่ีถูกใหอุบัติมา เพื่อมนุษยชาติ พวกเจาใช (ใหกระทํา) แต
คุณธรรมหาม (กระทํา) สิ่งตองหามและพวกเจามีศรัทธาม่ันในอัลลอฮฺ 

1.1.2 บทอาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 104 วา 

 
ความวา และจงใหมีจากเจาซึ่งประชาชาติกลุมหนึ่งท่ี (ทําหนาท่ี) เรียกรอง (ผูคน) ไปสูความดีงาม 
และใชใน (การกระทําแต) คุณธรรมและหามจาก (การกระทํา) สิ่งตองหามและพวก เขาเหลานั้นลวน
เปนพวกที่สมหวัง (โดยแทจริง) 

   1.2  วจนะของทานรอซูล 
                   ทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 329-339) ไดเลือกนํามากลาว
เฉพาะที่เห็นวาจําเปนเทานั้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงการเนนหนักของทานศาสดาตอความสําคัญของ
งานนี้ดังนี้  
                             1.2.1  รายงานจาก อบีดารดาอฺวา ทานรอซูลลลอฮฺทรงตรัสวา 

بلى قال : ؟ قالوا   أال أخبرآم بأفضل درجة الصالة والصيام والصدقة ”
 “اصالح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة

ความวา:“พึงสังวรณฉันจะแจงแกทานทั้งหลาย ถึงสิ่งท่ีประเสริฐยิ่งดีกวาการละหมาด ถือศีลอด
และ การใหทาน” อบีดารดาอฺกลาววา  พวกเราจึงทูลวา “หามิได ขาแตทานรอซูลลลอฮฺ )โปรดแจง
แกเราเถิด(” ทานจึงกลาววา “คือการสรางสรรแกมนุษย และการอิจฉาริษยานั้นเปนการทําลายคุณ
ธรรม (ประดุจใบมีดโกนขจัดเสนผมจากศีรษะ)” (รายงาน โดย อะฮฺมัด หะดีษหมายเลข 27381 เปน
หะดีษที่มีสายรายงาน Sahih) 
                   หะดีษบทนี้ช้ีใหเห็นถึงความจําเปนที่มุสลิมทุกคนตองยืนหยัดในการสรางสรรคสังคม
ตามควรแกอัตตภาพของแตละคน เพราะการสรางสรรคสังคมนั้นเปนหนวยงานหนึ่งของการ         
ชักชวนสูความดีเชนกัน 
                            1.2.2  จากอบีสะอีดอัลคุฎรียฺกลาววาฉันไดฟงทานศาสดากลาววา 
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بيده فا ن لم يستطع فبلسانه فا ن لم يستطع فبقلبه وذلك  من رأى منكم منكرا فليغيره”

 “ أضعف االيما ن

 ความวา : “ผูใดในหมูพวกเจาเห็นความชั่วก็จงหักลางมันดวยมือ หากไมสามารถก็ดวยวาจา หากไม
สามารถก็ดวยใจ และนั้นคือ ระดับต่ําสุดของการศรัทธา” (รายงาน โดย มุสลิม กิตาบที 1 บาบที่ 20      
หะดีษหมายเลข  78)  
                            1.2.3  ทานฮุไซฟะฮฺรายงานวา ทานรอซูลลลอฮฺกลาววา  

والذي نفسي بيده لتأمرن  بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليوشكن اهللا أن يبعث عليكم ”

 “  ثم تدعونه فال يستجاب لكمعقابا منه
ความวา “ขาขอสาบานดวยพระเจาผูซ่ึงชีวิตอยูในอํานาจแหงพระองควา เจาท้ังหลายตองชักชวนสู
ความดี และยับยั้งจากความชั่ว หรือมิฉะนั้นในไมชาอัลลอฮฺก็จะทรงบันดาลการลงโทษเหนือพวก
เจาภายหลังเมื่อพวกทานพร่ําวอนพระองคก็ไมทรงสนองตอบแกพวกเจา (รายงานโดย อัตตัรมีซียฺ        
กิตาบที่ 34 บาบที่ 9 หะดีษหมายเลข 2169 Abu  ‘Isa กลาววา เปนหะดีษ Hasan Sahih) 
                   จากขอพิสูจนที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยมีความเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆมีทัศนะวาความ
ปลอดภัยของมนุษยขึ้นอยูกับความรับผิดชอบตอตนเองและประชาชาติมุฮัมมัดใหดําเนินปฏิบัติตาม
แบบอยางของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
                   ดวยเหตุนี้เองกลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงยึดถือแนวทางนี้เปนแนวทางอันประเสริฐที่สุดไมมี
ส่ิงใดเทียบเคียงได เนื่องจากทุกคําสั่งจะไดรับการยินยอมจากพระองคอัลลอฮฺ เมื่อสอดคลองกับ  
ซุนนะฮฺ (‘Abd al-Samad, 1988 : 3) ซ่ึงทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆเรียกรองมวลมนุษยวา “โอทานทั้ง
หลายจงใหความสําคัญกับทุกคําสั่งของพระองคอัลลอฮฺและศาสนทูตไมวาคําสั่งนั้นจะเปนซุนัต 
(ควรทํา) หรือวายิบ (จําเปนตองทํา)” (‘Abd  al-Samad, 1988 : 32) 
 

4.2 จุดมุงหมายของงานดะวะฮฺ 
                    
                   การลืมเลือนการศรัทธาอันมั่นคงตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และการไมปฏิบัติ
ตามจริยวัตรของทานนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) อยางครบวงจร ทําใหหัวใจของ
มุสลิมหลงใหลและยึดติดอยูกับความสมบูรณพูลสุข ความศีวิไลซของโลกนี้โดยไมคํานึงถึงชีวิต
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หนา จึงเปดโอกาศใหกระแสความคิด และลัทธิอุบาทวตางๆทะลักเขาสูสังคมมุสลิม ดวยเชื้อโรคดัง
กลาวทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดวางเปาหมายหลักของงานดะวะฮฺเพื่อเปนภูมิตานทานแกชาวมุสลิม
ดังนี้ 
                   1.  การปลุกจิตสํานึกของประชาชาติใหระลึกและตระหนักถึงสถานภาพแหงรากฐานที่
เที่ยงแทและดังเดิมของพวกเขา (ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺ) 
                   2.  ใหมีการนําเอาแบบอยางทั้งหมดจากทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดยแทจริง ไมจํากัดกลุมหรือองคกรใด 
                   3.  ตระนักถึงภราดรภาพที่แทจริง (เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ, ม.ป.ป. : 44) 
                   ดวยการตระนักถึงภราดรภาพดังกลาวทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆตองละเวนจากการพูดถึง
ชาติ เขต และอาณาประชาราษฎร เนื่องจากคําพูดดังกลาวไดนําพาสูความแตกแยกภายในกลุมดังคํา
กลาวของทานเมาลานา มุฮัมมัด ยูซุฟ กอนทานจะเสียชีวิตในป ค.ศ. 1965 วา “จงจําไวคําวา ชาติของ
ฉัน เขตของฉัน และประชาราษฎรของฉัน คําดังกลาวนําไปสูความแตกแยกและพระเจาไมเห็นดวย
กับความแตกแยกดังกลาวมากกวาสิ่งอื่นใด” (อางใน Metcalf , n.d. : 120) 
                   นอกจากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังละเวนในเรื่องขอขัดแยงทางศาสนา เร่ืองการขอ
บริจาคเร่ืองฐานะและตําแหนง เนื่องจากสิ่งเหลานั้นหากผิดพลาดจะกอใหเกิดความแตกแยกซึ่งกันและกัน (‘Abd 
al-Samad, 1988 : 23-24 โมฮัมมัด    อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 20 และ al-Da’wah, 2536 : 25) ความแตกแยกและ
ทะเลาะวิวาทนั้นเปนเสนขนานกับการสรางเอกภาพแหงประชาชาติ (‘Abd  al-Rahman  Golok, เทปบันทึกเสียง, 
n.d.) เชนบุคคล 2 คนอยูในพรรคการเมืองที่แตกตางกัน เอกภาพยอมไมเกิดขึ้น แตท้ังสองจะสรางความหลงผิด
และฆาฟนซึ่งกันและกัน เชนกันกับการขัดแยงทางศาสนา ผูท่ีนับถือแนวทางที่แตกตางกันยอมถือวาแนวทางของ
ตนเปนแนวทางที่ถูกตองที่สุด จนเกิดความหลงผิดดวยคําชี้ขาดวา ละหมาดตามกันไมได เชนกันในเรื่อง
บริจาค ฐานะและตําแหนง 
                   การละเวนดังกลาวทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆประสบกับจุดออนบางประการ เชน ขาดนัก
วิชาการและขาดพลังสนับสนุนจากนักการเมือง 
                   การเนนหนักในเรื่องเตาฮีด การปฏิบัติตามแบบอยางของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และการละทิ้งในสิ่งที่คล่ังไคลดังกลาวเปนแนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิด
ของทาน ซาฮฺ วะลียุลลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ 
 
          4.3  รูปแบบการดะวะฮฺ 
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                   เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี (ม.ป.ป. : 18–23) ไดกลาวถึงรูปแบบการดะวะฮฺ
ของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) วามี 5 รูปแบบดวยกัน อันไดแก 
                   1.  การประกาศทามกลางชุมชน วิธีนี้ทานจะเชิญผูคนใหมาชุมนุมกันแลวทานก็จะ
ประกาศคําเชิญ 
                   2.  การเขาพบกับกลุมบุคคลตางๆทานจะพยายามไปพบปะกับผูคนทุกสถานที่ไมวาพวก
เขาจะอยูที่ไหนก็ตาม 
                   3.  การเดินทางไปสูแดนไกลซึ่งทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) เดินทางไปเผย
แผที่ฎออิฟโดยการเดินเทาทั้งไปและกลับ (ระยะทางระหวางมักกะฮฺและฏออิฟประมาณ 50 ไมล)      
                   4.  ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) มอบภารกิจการเผยแผใหเปนหนาที่ของผูที่
ไดรับอิสลามแลว 
                   5.  การสงสาสนไปเผยแผแกกษัตริยและผูนําของประเทศตางๆ 
                   นอกจากนั้นทานเมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี ไดกลาววา “คณะดะวะฮฺไดนํารูป
แบบเหลานั้นมาปฏิบัติ” แตสําหรับจังหวัดชายแดนภาคใตแลว กลุมดะวะฮฺตับลีฆจะปฏิบัติเพียง 3 
รูปแบบแรกเทานั้น สวนรูปแบบที่ 4 และรูปแบบที่ 5 ยังไมมีการปฏิบัติ เนื่องจากกลุมดะวะฮฺตับลีฆ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตไดทําการชักชวนในหมูชนมุสลิมเทานั้น โดยทั่วไปแลวรูปแบบการ       
ดะวะฮฺของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตจะเปนรูปแบบการเคาะประตูบานมุสลิม เขา
พบกับบุคคลที่จะทําการเผยแผโดยตรง ซ่ึงเปนการเผยแผแบบเขาถึงตัวของผูที่ตองการเผยแผเปรียบ
เสมือนการขายตรง (DIRECT  SALE) ระหวางชาวมุสลิมดวยกัน  แนวคิดการเผยแผโดยตรง
ระหวางชาวมุสลิมดังกลาวเปนแนวคิดของทานอัลฆอซาลียฺ (ดู Zaidan, 1981 : 360) 
                   การทํางานของกลุมดะวะฮฺตับลีฆเปนการทํางานในรูปแบบกลุมซึ่งทานอับดุลรอฮฺมาน 
โก-ลก (เทปบันทึกเสียง), n.d. มีความเห็นวา : การทํางานเปนกลุมยอมประสบผลสําเร็จสูงกวาการ
ทํางานคนเดียว ความแตกตางระหวางศาสดานูหและศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล
ลัม) เปนขอพิสูจนที่เดนชัด ศาสดานูหฺไดทําการเผยแผศาสนาทั้งวันและคืนเปนเวลา 950 ปแตมีผูรับ
ศาสนาเพียง 83 คนเทานั้น สวนทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทําการเผยแผ
เพียง 23 ปแตมีผูรับศาสนาในสมัยฮัจยคร้ังสุดทายเปนจํานวนทั้งสิ้น 124,000 คน 
                   เพื่อความสําเร็จในกิจกรรมสวนรวม กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงจัดตั้งกฎขอปฏิบัติขอที่ 2.1 ที่
กลาววา “ใหเชื่อฟง‘อามีร’” ผูนํา (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 20 และ al-Da‘wah, 2536 : 25) 
และไดวางขอบเขตของการเชื่อฟงวา “จงปฏิบัติตามผูนําจนกวาจะออกจากศาสนบัญญัติ” ( ‘Abd al-
Samad, 1988 : 20) 
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                   อามีรจะเปนผูนําการประชุมและเปนผูตัดสินใจ และผูที่จะเสนอความคิดเห็นควร
อนุญาตอามีรกอน (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 21-22 ) 
                   การมอบการถวายตนตออามีรโดยสมาชิกหมดสิทธิในการออกความคิดเห็นเปนแนวคิด
ที่แพรหลายและเปนที่รูจักในหมูนักซูฟ 
 
          4.4  ประเภท 

        
                   อัลดะวะฮฺ (2536 : 25) ไดแบงประเภทของการชักชวนออกเปน 4 ประเภทไดแก 
                   1.  ดะวะฮฺอินฟรอดียฺหมายถึงดะวะฮฺที่จําเปนสําหรับทุกคนตองประกาศแกบุคคลที่เขา
พบเห็น (Pirzada,1993 :139)  
                   2.  ดะวะฮฺคุศูศียะฮฺหรืออัลเญาละฮฺอัลคุศูศียะฮฺคือการเยี่ยมเยียนเปนกรณีพิเศษ เชน 
เยี่ยม      อิมาม ผูอาวุโส นักการศาสนา กํานัน ผูใหญบาน เปนตน การเยี่ยมในลักษณะนี้ไมไดมีจุด
ประสงคไปชักชวนใหกลุมบุคคลดังกลาวออกไปกับยามาอาฮฺ แตเพื่อเปนการใหเกียรติแกบุคคล
เหลานั้นขอใหทานสนับสนุนการทํางานของยามาอะฮฺโดยเลาความคืบหนาของการปฏิบัติภารกิจนี้ 
(เมาละวี   ซัยยิดอุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี,  ม.ป.ป. : 12) 
                   3.  ดะวะฮฺอุมูมียฺหรืออัลเญาละฮฺอัลอุมูมียฺ หมายถึงการดะวะฮฺ (เชิญชวน) และตับลีฆ
(การเผยแผ) ( เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี,  ม.ป.ป. : 79) 
                   4.  ดะวะฮฺอิจติมาอียฺ หมายถึงการกระทําที่เร่ิมขึ้นหลังจากดะวะฮฺคุศูศียะฮฺและดะวะฮฺ    
อุมูมียฺ เชน การจัดการอบรมสั่งสอนในมัสยิดหรือศูนย การชุมนุม ฯลฯ (Pirzada, 1993 : 138) 
                   จากประเภทดังกลาวผูวิจัยมีความเห็นวา ดะวะฮฺประเภทแรก  ประเภทที่สามและ
ประเภทที่ส่ี เปนประเภทของดะวะฮฺที่มีอยูในแนวคิดของทาน ซาฮ วะลียยุลลอฮ สวนดะวะฮฺ
ประเภทที่สอง ผูวิจัยไมสามารถยืนยันไดวาเปนแนวคิดของทาน อันเนื่องจากผูวิจัยไมมีหลักฐานที่ 
ชัดเจน 
          4.5  กฏเกณฑของดะวะฮฺ 
       
                   1.  คุณสมบัติของผูทําการชักชวน 
                   จากการสังเกตคุณสมบัติของผูทําการชักชวนของกลุมดะวะฮฺตับลีฆผูวิจัยมีความเห็นวา
กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดรับแนวคิดจากทาน ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ อันเนื่องจากแนวคิดทั้ง
สองเปนแนวคิดที่เหมือนกัน เชน จะตองเปนผูที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามคุณลักษณะอันเปนมุสลิมที่
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สมบูรณแบบพรอมดําเนินการรําลึก นอกจากนั้นยังใชตะลีมเปนสื่ออันประกอบดวยอัลกุรอาน      
อัลหะดีษ คําพูดของเศาะฮาบะฮฺ ตาบิอีนและบรรดาผูศรัทธาที่มีความเที่ยงธรรม และเกียรติประวัติ
ของทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) 
 
                   2.  วิธีการ 
                   จากการสังเกตวิธีการทําการชักชวนของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ ผูวิจัยมีความเห็นวาวิธีการ
ดังกลาวสอดคลองกับวิธีการชักชวนของ ทาน ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ เชนไมชักชวนหรือ
ตักเตือนทุกเวลา ใชมัสยิดเปนสถานที่พัก เร่ิมคําพูดดวยการกลาววา “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” และขอพรให
ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) พูดถึงสัญญาดีจากพระองคอัลลอฮฺตามดวย
สัญญาราย พูดถึงขอปฏิบัติที่งายๆ ไมพูดในสิ่งไมดีและไมคล่ังไคลในสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
 
                   3.  รากฐานของการชักชวน 
                   จากการสังเกตรากฐานการชักชวนของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวา ราก
ฐานดังกลาว อยูในแนวเดียวกันกับรากฐานของนักซูฟ เชน กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดใชหลักการ        
อัลตัรฆีบและอัลตัรฮีบ การอุปมาอุปมัย ตั้งปญหาเกี่ยวกับสิ่งอนุมัติและตองหามหรือเกี่ยวกับหลัก
วินัย 
 
 
 
                   4.  กฏขอปฏิบัติของผูฟง 
                   จากการสังเกตกฏขอปฏิบัติของผูฟงของกลุมดะวะฮฺตับลีฆทําใหผูวิจัยมีความเห็นวากฏ
ดังกลาวเปนกฏทาน ซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ เชน หามเผชิญหนากับผูชักชวนและหามถาม
ในเรื่องที่ผูทําการชักชวนไดพูด 
 
5.  ซิกิรฺ 
                    
          5.1  ความสําคัญ 
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                   เมาลานาอิลยาสกลาววา “จงซิกิรฺใหมากๆ และทําเปนประจํา” ( เมาลานา อบุล หะซัน 
อัน-นัดวี, 2542 : 86) จากนั้นทานเมาลานาแนะนําใหซิกิรจนเปนนิสัย และทําเปนประจํา ทานพูดวา 
“การซิกิรเปนเหมือนปอมปราการที่ชัยฏอนไมสามารถทําลายไดและไมมีอํานาจเหนือทาน การ
รําลึกถึงอัลลอฮฺทําใหหัวใจไดพักผอน” (เมาลานา อบุล หะซัน อัน-นัดวี, 2542 : 87) นอกจากนั้น
ทานยังกลาวอีกวา “การซิกิรและวิชาความรูเปนลอทั้งสองของงานตับลีฆ” (เมาลานา อบุล หะซัน 
อัน-นัดวี, 2542 : 96) 
                   ดวยคําแนะนําที่ไดกลาวโดยทานเมาลานาอิลยาสทําใหเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มุฮัมมัด        
ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 396) ไดกลาวย้ําไวในหนังสือ คุณคาของอามาลซึ่งเปนหนังสือหลักของกลุม   
ดะวะฮฺตับลีฆวา “การรําลึกถึงอัลลอฮฺคือการทําความสะอาดหัวใจ การทําความสะอาดหัวใจนั้นเปน
ความรับผิดชอบสําหรับความอิคลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) และอิคลาสเปนพื้นฐานของการเคารพกราบ
ไหวทั้งมวล” 
                   ดวยการเคารพกราบไวพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) และวงศวานเศาะฮาบะฮฺกลายเปนผูที่ไดรับความพอพระทัยจากพระองค
อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ในเมื่ออิคลาศเปนพื้นฐานของการเคารพกราบไหวทั้งมวล อิคลาศ
จึงกลายเปนกฎขอที่ 5 ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ และเมื่อการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
คือตัวทําความสะอาดใจอันเปนความรับผิดชอบสําหรับความอิคลาศ กลุมดะวะฮฺตับลีฆจึงเนนใน
เร่ืองการซิกิรฺนอกจากนั้นทานเมาลานา อาซิก อิลาฮียฺ (1981 : 47) ไดกลาววา “ซิกิรฺคือปอมปราการ
ที่ แข็งแกรงในการปองกันตัวจากการรุกรานของซาตาน” สวนทานเมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ           
อัลบุคอรี (ม.ป.ป. : 61) ไดกลาววา “ความรูคือรัศมีและการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) 
นั้นคือปอมปราการ” 
                   การรําลึกถึง (ซิกิรฺ) อัลลอฮฺ ถือเปนหลักขั้นพื้นฐานของตะเศาวุฟและตะเศาวุฟทุกสาขา
ก็ปฏิบัติการซิกิรฺ ในเมื่อกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดเนนหนักในหลักการดังกลาวผูวิจัยจึ่งเชื่อวากลุม        
ดะวะฮฺตับลีฆเปนสาขาหนึ่งของซูฟ 
            
         5.2  ความหมาย                     
 
                   ซิกิรฺ แปลวา ระลึกอัลลอฮฺ (โมฮัมมัด อับดุลการเดร, ม.ป.ป. : 16) อันหมายถึงการกลาว
คําหนึ่งๆที่มุงตรงสูพระองคอัลลอฮฺซํ้าแลวซํ้าเลากลับไปกลับมาหลายๆครั้งการทําเชนนี้ยอมเปน
การนําเรามุงสูมุดรอกะฮฺ ( คือมีพลังหนุนในการที่จะเขาใจถึงความสัมพันธที่มีตอพระผูเปนเจาที่
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เปนที่พึ่งซึ่งเรากําลังกลาวถึง) การกลาวเชนนี้ทําใหเกิดความรูสึกนึกคิดคลายกับวาผูที่เรากําลังกลาว
ถึงกําลังอยูตอหนาเรา การอยูแบบนี้โดยตลอดนั้นคือการเขาสู “มะอียะฮฺ” (Ma‘iyah) คือพระองค
พรอมกับบาวของพระองคเสมอ (เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 170)  
                   จากความหมายของคําวาซิกิรผูวิจัยมีความเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดกลาวถึงสภาพสู 
มะอียะฮฺหรือที่บรรดานักซูฟเรียกวา “อิตติฮาด” อันหมายถึงการเขาไปรวมเปนหนึ่งเดียวในระหวาง
ผูปฏิบัติซิกิรกับพระองคอัลลอฮฺ 
                   หลังจากทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียาไดกลาวถึงหลักการอิตติฮาดแลว
ทาน (ม.ป.ป. : 197) ก็ไดกลาวถึงหลักเวียะฮฺดะตุลวููดของซูฟวา “ทุกสิ่งที่มีในคัมภีรกอนๆนั้นจะมี
อยูในอัลกุรอาน และอัลกุรอานทั้งหมดนั้นก็มีอยูในซูเราะฮฺ (บท) อัลฟาติฮะหฺ และทุกสิ่งที่มีอยูใน
อัลฟาติฮะหฺนั้นยอมมีอยูในบิสมิลลาฮฺและสิ่งที่มีอยูในบิสมิลลาฮฺทั้งหมดนั้นก็มีอยูในจุดของอักษร
ตัวแรกคือบา และมันเปนจุดรวมของแกนสารและความลึกลับทั้งหมด” นอกจากนั้นทาน (ม.ป.ป. : 
586) ก็ไดกลาวถึงหลักกัซฟวา “ปราศจากขอสงสัยใดๆอีกแลววาบรรดาผูไดรับกัซฟสามารถมอง
เห็นสิ่งล้ีลับได ซ่ึงขึ้นอยูกับอัตราของขั้นที่เขาไดรับ” 
                   แนวคิดดังกลาวลวนเปนแนวคิดที่สําคัญๆของนักซูฟดังที่ไดกลาวมาแลว 
 

5.3 เปาหมายของซิกิรฺ                     
 

                   กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดกลาวถึงเปาหมายของซิกิรฺวา : 
                   1.  วิธีการทําความสะอาดชีวิตคือซิกิรฺ (Ilahi,1981 : 48)  
                   2.  เปาหมายของการระลึกถึงอัลลอฮฺคือ การชําระจิตของเราใหสะอาดจากสิ่งโสโครก
แหงโลกนี้และลบลางมลทินแหงความผิดบาปทั้งหลาย (เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี, 
ม.ป.ป. : 61) 
                   3.  จุดประสงคของซิกิรฺ เราตองการเชื่อมโยงตัวของเราผูเปนทาสกับอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุ
วะตะอาลา) (มัรกัส, ม.ป.ป. : 3) 
                   4.  จุดประสงคของซิกิรฺเพื่อเปนการสื่อสัมพันธระหวางมนุษยกับพระองคอัลลอฮฺ (ซุบ
ฮานะฮุวะตะอาลา) (al-Da‘wah, 2536 : 5) 
                   5.  ความมุงหมายและวัตถุประสงคของซิกิรฺเพื่อปลูกฝงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ (ซุบฮา
นะฮุวะตะอาลา) ในหัวใจของเรา (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. :16)  
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                   จากคํากลาวขางตนเเสดงใหเห็นวา กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดดําเนินการซิกิรฺเพื่อเปนเยียวยา
ทําความสะอาดหัวใจจากความวิตกกังวลและความโศกเศราของผูปวยไข ที่เกิดขึ้นจากสภาพ    
วิกฤตการณทางศาสนาในโลกมุสลิมทุกวันนี้ และเพื่อนํามวลมนุษยสูคุณธรรม ดวยการสรางความ
ใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺ อันเปนหลักประกันถึงความปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหนา ดังคํากลาว
ของ เชคกุลฮะดีษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 410) วา “การอยูรวมกับวงซิกิรฺดวยความ
บริสุทธิ์ใจ จึงจะนําไปสูการเปลี่ยนจากบาปไปสูคุณธรรม” (1992 : 65) “การรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกิรฺ) 
จะเปนหลักประกันถึงความปลอดภัยจากการถูกทรมานในหลุมฝงศพ” ดวยเหตุนี้เองซิกิรฺจึงกลาย
เปนกฎและหลักสําคัญของกลุมดะวะฮฺตับลีฆดังที่ปรากฎในหนังสืออัลดะวะฮฺ หลัก 6 ประการ และ
มาดะวะฮฺกันเถิด ที่กลาววา “กฎขอปฏิบัติขอที่ 1.3 ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆกลาววา ควรทําซีกิรฺและ  
อีบาดะฮฺใหมาก” (โมหัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 20) การทําซิกิรฺเปนหลักสําคัญสูความมีชัยที่
ถาวรขอที่ 3 ของกลุมดะวะฮฺตับลีฆ (โมฮัมมัด  อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 12 al-Da’wah, 2536 : 2 และ
มัรกัส, ม.ป.ป. : 3) 
                   การซิกิรฺเพื่อขัดเกลาจิตใจใหสะอาดและแสวงหาความใกลชิดกับพระองคอัลลอฮฺดัง
กลาวเปนแนวคิดที่แพรหลายในหมูซูฟ 
 
          5.4  วิธีการดําเนินการซิกิรฺ 
                      
                   ทานเมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี (ม.ป.ป. : 62) ไดกลาวถึงวิธีการซิกิรฺของกลุม
ดะวะฮฺตับลีฆวา “เราจะตองใหความสําคัญตอตัสเบียะฮฺ (การกลาวคําสดุดีตออัลลอฮฺ) ทั้งสามทั้ง
ยามเชาและยามเย็น” ซ่ึงพระองคทรงตรัสไวในบทอาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 41 วา 

 
ความวา และเจาจงรําลึกถึงพระผูอภิบาลของเจาใหมาก และจงถวายสดุดีพระบพิตรคุณท้ังในยาม
เย็นและเชา และในบทอัลอะรอฟ อายะฮฺที่ 205 วา 
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ความวาเจาจงรําลึกถึงพระผูอภิบาลของเจาเปนสวนตัวโดยนอบนอมและโดยความเกรงกลัว และ
โดยไมตองสงเสียงดังนัก ท้ังในยามเชาและยามเย็น  และเจาจงอยาเปนผูหนึ่งจากพวกที่ลืมเลือนเลย 
ทานไดกลาวอีกวา  “กลาวคือคําสดุดี ‘ซุบฮานัลลอฮฺ’ 100คร้ัง กลาวคําอวยพรแดทานศาสนาทูตของ
อัลลอฮฺ 100 คร้ัง กลาวคําอิสติฆฟาร (ขออภัยโทษ) อีกหนึ่งรอยครั้ง (เชา 300 เย็น 300 คร้ัง) ” วิธีการ
ดังกลาวสอดคลองกับวิธีการของกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใตดังคํากลาวของมัรกัส 
(ม.ป.ป. : 4) อัลดะวะฮฺ (2536 : 5-6) และโมฮัมมัด  อับดุลการเดร (ม.ป.ป. : 16) ที่กลาววา “ใหทํา    
ซิกิรฺตออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) มากๆในเวลาเชาและเย็นดวยซิกิรฺปรกติ 
اهللا    (1)                    بروالحول والقوةاالب ه االاهللا واهللا أآ دهللا والال بحان اهللا والحم س

100 1 العلىالعظيم   คร้ัง                                                                                                             
อานวา ซุบฮานัลลอฮีวัลฮัมดูลิลลาฮิวาลาอีลาฮาอิลลาลลอฮูวัลลอฮูอักบัร  วาลาเฮาลาวาลากูวาตาอิล
ลาบิลลาฮิลอาลียยิลอาซีม  
ความวา มหาบริสุทธิ์แหงอัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และพระองคทรงยิ่งใหญ และไมมีความ
สามารถและพลังอํานาจใด ๆ นอกจากอัลลอฮฺขาแดอัลลอฮฺโปรดประทานอภัยใหขา    พระองคดวยเถิด 
                           คร้ัง 100                                              أللهم صل على محمد وعلى أل محمد        ( 2 )                   
อานวา อัลลอฮฺฮุมมาซอลลี อาลามุฮัมมาเด็น วาอาลาอาลาลีมุฮัมมัด  
ความวา ขาแดอัลลอฮฺ ขอพระองคทรงเมตตาตอมุฮัมมัด และตอวงศวานของมุฮัมมัด 
                                                  أستغفراهللا ان اهللا غفوررحيم      ( 3 )                   
           100 คร้ัง                                                           อานวา อาซตัฆฟรุลลอฮฺ อินนัลลอฮา ฆอฟุ
รูรรอฮีม  
ความวา ขาพระองคขออภัยโทษตออัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺผูทรงใหอภัยผูทรงปรานี” 
                   เวลาหลังละหมาดฟะญัรและอซัรเปนเวลาที่สงวนไวเปนพิเศษสําหรับการซิกิรฺซ่ึงถือ
เปนภารกิจประจําวันของพวกซูฟ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาหลังละหมาดฟะญัรไดถูกสงวนไวเชนกัน
สําหรับการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา, ม.ป.ป. : 434) 
                   ทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 396) ใหรําลึกถึงอัลลอฮฺดวยล้ิน
และหัวใจ ดังคํากลาวของทานที่วา “มีนักซูฟหลายทานไดกลาวไววา ‘การรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกิรฺ) 
                                           
1 ทานศาสนทูตมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาวความวา “จําเปนแกทานที่จะตองกลาวคําวา ‘ซุบฮา
นัลลอฮีวัลฮัมดูลิลลาฮิวาลาอีลาฮอิลลาลลอฮูวัลลอฮูอักบัร วาลาเฮาลาวาลากูวาตาอิลลาบิลลาฮิลอาลียยิลอาซีม’  
แทจริงมันเปนสวนที่เหลือที่ดี มันทําใหบาบรวงเสมือนใบไมรวงจากตนไม และมันเปนสวนหนึ่งของคลังแหง
สวรรค” (รายงาน โดยอิบนุมาจะฮฺ กิตาบ 33 บาบ 56 หะดีษหมายเลข 3813 เปนหะดีษฎออีฟ ) 
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หมายถึงการรําลึกถึงดวยล้ินและการรําลึกถึงดวยหัวใจ ยอมไมมีขอสงสัยใดๆวาสภาพเชนนี้เปนที่
ชอบมากที่สุด’” 
                   จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวากลุมดะวะฮฺตับลีฆ เห็นดวยกับการซิกิรฺที่ดําเนินการ
โดยทานซาฮฺ วะลียฺยุลลอฮฺ อัลดะฮฺละวียฺ และฮะยีตาโยล อารีฟฟน อันเปนซิกิรฺที่ทานศาสนทูต        
มุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ทรงรักหรือที่เรียกวา ซิกิรฺซัรอี ตามรูปแบบเกาลียและ     
กอลบียแตในเมื่อตูวัยยะรี1ไดกลาววา กลุมดะวะฮฺตับลีฆไดดําเนินการซิกิรฺดวยการกลาววา  ฮู ฮู ฮู 
ทําใหผูวิจัยมีความเห็นวา อาจเปนไปไดที่ซิกิรฺดังกลาวจะมีเฉพาะบุคคลชั้นสูงภายในกลุมดะวะฮฺ  
ตับลีฆ จะอยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมพบในกลุมดะวะฮฺตับลีฆในจังหวัดชายแดนภาคใต 
                   นอกจากนั้นทานไดอาง อัลกุรอาน หะดีษ และคํากลาวของนักซูฟยอันมากมาย เชน 

1. อัลกุรอาน 
1.1 พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไวในบทอัซซุครุฟ อายะฮฺที่ 36 วา 

 
ความวา และบุคคลใดละเลยตอการรําลึกถึงองคผูทรงเมตตา แนนอนเราก็จะสงเสริมมารรายใหแก
เขา ดังนั้นจะเปนคูคิดของเขา 

1.2 พระองคอัลลอฮฺทรงตรัสไวในบทอัลุมุอะฮฺ อายะฮฺที่ 10 วา 

 
ความวา คร้ันเมื่อการละหมาดเสร็จแลว พวกเจาก็จงแยกยายกันไปในแผนดินเถิด และพวกเจาจง
แสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺและพวกเจาจงรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมากเถิด เพื่อพวกเจาจัก
ประสบชัยชนะ 
                   2.  อัลหะดีษ 

                                           
1  เปนเจาของหนังสือ Kaulu al- Baligh fi Tahzir ‘an Jama‘at al- Tabligh เปนนักเขียนรวมสมัย 
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                   ทานเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา  (ม.ป.ป. : 389- 435)  ไดอางบทอัลหะดีษ
เปนจํานวนทั้งหมด 20 หะดีษแตผูวิจัยขอนําเสนอเพียง  5 หะดีษดังนี้ 

2.1 อบีมูซา (รอดิยัลลอฮุอันฮู) รายงานวา ทานศาสดา (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัล 
ลัม) กลาววา 

تربه َمَثُل الحى والمّي َيْذُآر ُه والذي الَرّب َمَثُل الذي َيْذُآُر ” “ 
ความวา“บุคคลท่ีรําลึกถึงอัลลอฮฺ และบุคคลท่ีไมไดรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้น ประดุจดังบุคคลท่ีมีชีวิตกับ
บุคคลท่ีตายแลว” (รายงาน โดย บุคอรีย กิตาบที่ 80 บาบที่ 66 หะดีษหมายเลข 6407) 
                   พวกนักซูฟ กลาววา หะดีษนี้หมายถึงความเปนอมตะของชีวิต ซ่ึงหมายความวาผูที่
รําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากมายและดวยความจริงใจจะไมตายพวกเขาจะถูกยายจากโลกนี้ไปยังอีกโลก
หนึ่ง 
                                2.2  ทานอบูฮุรอยเราะฮฺ (รอดิยัลลอฮุอันฮู) ไดรายงานวาทานศาสดา (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กลาววา  

” االمام العادل وشاب نشأ في : سبعة يظلهم اهللا في ظله يوم ال ظل االظله 
عبادة اهللا ورجل قلبه معلق في المساجد ورجالن تحابا في اهللا اجتمعاعليه 

اني أخاف اهللا : وتفرقاعليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال 
 ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذآراهللا خاليا ورجل تصدق أخفى حتى

 “ ففاضت عيناه
ความวามีผูคนอยูเจ็ดคน (จําพวก) ท่ีอัลลอฮฺจะใหพวกเขาเขาไปพํานักอยูใตรมเงาของความเมตตา
ของพระองคในวันท่ีซ่ึงไมมีรมเงาใดๆนอกจากของพระองคอัลลอฮฺ นั้นคือ   (1) ผูปกครองที่ทรง 
คุณธรรม (2) ชายหนุมท่ีทําการสักการะอัลลอฮฺในวัยหนุมของเขา (3) บุคคลหนึ่งท่ีหัวใจของเขา มุง
ม่ันตอมัสยิด (4) บุคคลสองคนท่ีเขารักกันเพื่ออัลลอฮฺ พบกัน และจากกันเพื่อเห็นแกความโปรด
ปรานของอัลลอฮฺ (5) ชายคนหนึ่งผูถูกยั่วยุโดยหญิงมีฐานะและสวยคนหนึ่งแตเขาปฏิเสธท่ีจะสนอง
ตอบพรอมไดกลาววา แทจริงฉันเกรงกลัวในอัลลอฮฺ (6) บุคคลผูหนึ่งท่ีบริจาคอยางลับๆจนกระทั่ง
วามือซายของเขามิไดรับรูวามือขวาของเขาไดบริจาคอะไรไป ( นั้นคือเปนความลับสุดยอดแสดงถึง
การบริจาคที่อิคลาศ ) และ (7) บุคคลผูซ่ึงรําลึกถึงอัลลอฮฺในขณะอยูตามลําพัง ( อยางลับๆ)ใน
ลักษณะที่วาน้ําตาไดไหลรินออกจากดวงตาของเขา  (รายงานโดย  บุคอรีย กิตาบที่ 10  บาบที่ 36   
หะดีษหมายเลข 660)                                                                                                                             
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                   คําวา “อยูตามลําพัง” นี้พวกซูฟกลาววา มันอาจหมายถึงบุคคลผูนั้นอยูโดยปราศจาก
บุคคลผูอ่ืนนั้นคือ เขาอยูอยางเดียวดาย ซ่ึงเปนความหมายทั่วไปหรือมันอาจหมายถึงวา หัวใจของ
บุคคลผูนั้นปราศจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากอัลลอฮฺ    
                   3.  คํากลาวของนักซูฟ 
                             3.1  ทานฟุเฎลบินอะญาฎ กลาววา “บานซึ่งมีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกิรฺ) จะสองแสงใหกับชาว
สวรรคเสมือนตะเกียง” 
                              3.2  ทานซิรรี อัลซุกตียกลาววา เขาไดยินทานญัรญานี (นักซูฟที่มีช่ือเสียง) กลาววา “เมื่อฉันนับ
ดูเวลาที่แตกตางกันระหวางการกินขนมปงกับการกินแปงบาเลยทอดแลว ฉันจึงไดรูวาฉันสามารถกลาวคําวา ‘ซุบ
ฮานัลลอฮฺ’ (อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ยิ่ง) ไดมากกวาถึงเจ็ดสิบครั้ง เมื่อฉันกลืนกินแปงบาเลยทอดเพราะฉะนั้นฉันจึง
เลิกกินขนมปง และมากินแปงบาเลยทอดเปนเวลาสี่สิบปแลว” และทานยังกลาวถึงทานมันซูร บินมุอัมมาร (อุลา
มะอฺซูฟ) วา “เขามิไดพูดจากับใครเลยหลังจากเสร็จละหมาดอีซา มาเปนเวลาสี่สิบปแลว” 
                   ผูวิจัยจึงมีความเห็นวารูปแบบซิกิรฺกลุมดะวะฮฺตับลีฆถูกวางโดยนักซูฟดังที่ไดกลาวมา
แลว 
 
6.  ซุฮดและตะวักกุล 

         
                   ผูวิจัยไดทําการศึกษาคํากลาวที่เกี่ยวของกับหลักการซุฮดฺของกลุมดะวะฮตับลีฆพบวาทานเมาลานาอิล
ยาสเขียนไวในจดหมายฉบับหนึ่ง (อางในเมาลานา อบุล หะซัน อัน-นัดวี, 2542  : 53) วา “ความคิดของมนุษยผิด
พลาดอยางมาก มนุษยมิไดถูกบังเกิดมาเพื่อแสวงหาเครื่องยังชีพ มีคําสาปแชงของพระเจาอยูบนโลก”            
                   เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 165) ไดกลาววา “ผูที่มีสติปญญาควรสังวรตัวเอง
ใหหมกมุนอยูในสามสิ่งคือ เตรียมเสบียงเพื่อกลับไปโลกหนา ทํางานเพื่อการมีชีวิตในโลกนี้ และหาความสุขไม
เปนสิ่งตองหาม (ฮารอม) ” 
                   เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 168) กลาววา “สิ่งแบบนี้ (เห็นสวนสวรรคตั้งแต
โลกนี้)  จะเกิดขึ้นเมื่อความสมบูรณในการตัดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺออกจากความนึกคิดของเขาเสีย
แลว” 
                   เชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 346) ยังกลาวอีกวา “พีนองที่รักทั้ง
หลายถามาตรแมนเราทั้งหลายไมสามารถใหความเทาเทียมกันระหวางโลกนี้กับโลกหนา ก็จงเลือก
เอาความสุขในโลกหนาเถิด” 
                   เมาลานา อาซิก อิลาฮียฺ (1981 :19) กลาววา “ในทางที่ดีที่สุดเขาจะตองละทิ้งกิจการแหงโลกนี้” 
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                   เมาลานา อาซิก อิลาฮียฺ (1981 :19) กลาววา “ในฐานะมนุษยที่ออนแอ เราไมมีความสามารถพอที่จะเอา
ใจใสในเรื่องศาสนา 100 เปอรเซ็น ซึ่งมีเรื่องแหงโลกนี้ปะปนกับเรื่องของ  อัลลอฮฺโดยมิไดต้ังใจดังนั้นเราจะตอง
ขออภัยโทษจากพระองค” 
                   เมาละวี ซัยยิด อุบัยดุลลอฮฺ อัลบุคอรี (ม.ป.ป. : 90) กลาววา “เราใชเวลาสวนตัวใหนอยที่
สุด อาทิ การกิน การดื่ม การนอน การออกจากมัสยิด” 
                   อัลดะวะฮฺ (2536 : 25) และโมฮัมมัด อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 20 ) กลาววา “ควรทําการลด
อัตราความตองการของชีวิตดังกฎขอปฏิบัติในกลุมดะวะฮฺตับลีฆขอที่ 3 ที่กลาววา ‘4 ประการที่ควร
ลด 3.1  เวลาสําหรับรับประทานและดื่ม  3.2  เวลานอน  3.3  การพูดจาในเรื่องของโลก 3.4  การ
ออกจากมัสยิด’” 
                   โมหัมมัด  อับดุลกาเดร (ม.ป.ป. : 7) จึงมีความเห็นวา การทํา “ดะวะฮฺ” มิไดหมายความ
ใหทุกคนทิ้งงาน ทิ้งอาชีพ มาทําดะวะฮฺแตอยางเดียว 
                   คํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวากลุมดะวะฮฺตับลีฆมิไดประสงคใหทุกคนทอดทิ้งชีวิตทางโลกอยางสิ้น
เชิง ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหารายไดหรือผลประโยชนทางโลกและโชคผลตามวิธีทางที่ถูกตองอยางเต็มสติกําลัง 
แตที่ตองการก็คือใหทุกคนเสียสละกําลังสติของตนเองแกศาสนาของอัลลอฮฺ อยาไดลดหยอนไปกวาที่ทานตอง
สละใหแกชีวิตในโลกนี้เลย 
                   จะอยางไรก็ตามกลุมดะวะฮฺตับลีฆก็ไดพยายามชี้แนะแนวทางที่เห็นวาดีที่สุดอันเปนการชักนําสมาชิก
กลุมสูการละทิ้งโลกนี้ การชักนําสูการละทิ้งดังกลาวเปนแนวคิดของทานซาฮฺ วะลียยุลอฮฺ อัลดะฮฺลาวียฺ  
                   ดวยแนวคิดดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความเห็นวา ซุฮดฺ ในความหมายของกลุมดะวะฮฺ      
ตับลีฆ หมายถึงการใชชีวิตแบบเรียบงาย 
                   การใชชีวิตแบบเรียบงายดังกลาวทําใหกลุมดะวะฮฺตับลีฆมีโอกาศเขารวมในกิจกรรม              
การบริการ ซึ่งประกอบดวย 4 ประเภทดังนี้ 
                   1.  บริการใหกับตนเอง  
                   2.  การใหกับผูนํา 
                   3.  บริการใหกับคณะ  
                   4.  บริการใหกับสิ่งแวดลอมทั้งมวล (al-Da‘wah, 2536 : 25) 
                   นอกจากนั้นกลุมดะวะฮฺตับลีฆไดแบงกิจกรรมใหการบริการออกเปน 2 สวน คือ 
                   1.  บริการเปนรายบุคคล หรือใหเกียรติแกคนมุสลีมีน หมายถึง การใหสิทธิแกมุสลิมอื่น โดยมิไดเรียก
รองใหผูอื่นรักษาสิทธิ์ของเรา (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 13 และ al-Da’wah, 2536 : 6) ซึ่งบุคคลใดชวย
เหลือเพื่อนมุสลิมใหพนทุกขของเขาในวันนี้อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) จะชวยเหลือความทุกขยากของเขาทุก
ประการในขณะที่เหตุการณอลเวงในวันมะฮฺซารฺ           (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 17) 
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                   2.  บริการเปนกิจกรรมสวนรวม ซ่ึงกฎขอปฏิบัติในกลุมดะวะฮฺตับลีฆขอที่ 2.2 วา มุง 
กิจกรรมสวนรวมมากกวาสวนตน (โมฮัมมัด อับดุลกาเดร, ม.ป.ป. : 20 และ al-Da’wah, 2536 : 25) 
                   การใชชีวิตอยางเรียบงายดังกลาวเปนสวนหนึ่งของการทรมานกายเพื่อไดรับความโปรดปรานจากพระ
องคอัลลอฮฺดังคํากลาวของเชคกุลฮะดิษ เมาลานา มูฮัมมัด ซะกะรียา (ม.ป.ป. : 348) ที่วา “เมื่อเราไดผินหลังของเรา
ใหกับเรื่องในทางโลก สละในเรื่องการกินและการดื่มทุกชนิดแลว เพื่อที่วาจะใหไดรับความโปรดปรานของอัลลอ
ฮฺ”  
                   การทรมานกายเพื่อไดรับความโปรดปรานจากพระองคอัลลอฮฺดังกลาวเปนแนวคิดที่ไดรับการ
สรรเสริญจากนักซูฟเพื่อบรรลุจุดมุงหมายที่ไดต้ังไว                      
                   ในเมื่อพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) คือศูนยแหงพลังอํานาจอันสูงสงที่ปราศจากขอบเขต 
ทําใหสิ่งถูกสรางทั้งหลายไมมีกรรมสิทธิ์ครอบครองแมแตปรมาณูเดียว ดวยความเชื่อดังกลาวทําใหเมาลานา อา
ซิก อิลาฮียฺ (1981 : 4) มีความเห็นวา : จะตองมอบกายถวายตนตอพระองคโดยสิ้นเชิงและในเมื่อพระองคอัลลอฮฺ
ทรงตรัสไวในบทอันฟาลอายะฮฺที่ 19 วา 
 
 
ความวา  : “และแทจริงอัลลอฮฺทรงอยูกับผูศรัทธาทั้งหลาย” และในบทอันนัฮลิอายะฮฺที่ 128 วา 

 
ความวา  : “และแทจริงอัลลอฮฺทรงอยูกับบรรดาผูสํารวมตนและบรรดาผูท่ีพวกเขากระทําการดี” ทําใหเมาละวี อุ
บัยดุลลอฮฺ  (ม.ป.ป. : 52–53) มีความเห็นวา : การชวยเหลือของอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) และการดูแลเอาใจ
ใสของพระองคมิไดขึ้นอยูกับความไพบูลย มิไดขึ้นอยูกับวัตถุปจจัย และมิไดขึ้นอยูกับการครองเครื่องมืออันทัน
สมัยจํานวนมากๆ แตการชวยเหลือและการดูแลเอาใจใสของพระองคขึ้นอยูกับผูศรัทธาและผูสํารวมตน  
                   ความคิดเห็นดังกลาวผูวิจัยมีความเห็นวา ตะวักกุลในความหมายของกลุมดะวะฮฺตับลีฆฺเปนการมอบ
กายถวายตนโดยสิ้นเชิงตอพระองคอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา) ดวยความศรัทธาและสํารวมตนในพระองค 
โดยปราศจากความพยายามแหงโลกนี้ เนื่องจากระดับความสําเร็จนั้นมิไดขึ้นอยูกับอัตราของเหตุและผลแหงสติ
ปญญา 
                   จะอยางไรก็ตามกลุมดะวะฮฺตับลีฆยังเตรียมสําภาระที่จําเปนทุกครั้งที่ออกเดินทาง การ
มอบตัวอยางจริงจังของบุคคลหนึ่งที่มีตอพระองคอัลลอฮฺนั้นเปนสาเหตุใหพระองคอัลลอฮฺทรงรัก
และสงสาร แลวพระองคอัลลอฮฺจะเปนผูคุมครองทุกสวนในรางกายของเขา ตา หู มือ เทา ของเขา
ทั้งหมดใหสยบอยูใตอํานาจของพระองค 
                   การละท้ิงและการใชชีวิตแบบเรียบงายพรอมกับมอบกายถวายตนตอพระองคอัลลอฮฺ
โดยปราศจากความพยายามในเรื่องของเหตุและผลแหงโลกนี้และการเชื่อวาอํานาจของทุกสิ่งทุก
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อยางอยูภายใตอํานาจของอัลลอฮฺองคเดียวโดยมนุษยไมมีสิทธิ์เลือกแมแตนิดเดียว แนวคิดดังกลาว
เปนแนวคิดที่แพรหลายและเปนที่รูจักในหมูซูฟดังที่ไดกลาวมาแลว 
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