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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ค าน า 
 

د هلل من تعب  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع سيد املرسلني، وإمام املوحدين، وخري 
ته إىل يوم ادلين، ك بسن  رب العاملني، وىلع آهل وصحبه أمجعني، وىلع من اقتىف أثره، وسار ىلع دربه، وتمس  

 أما بعد:
มุสลิมคณะใหม่เล่มนี ้หมายถึงมสุลิมกลุ่มใหม่ทีไ่ม่ใช่มุสลิมกลุ่มเดิมที่มีในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด 

ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ผู้เขียนไม่ได้มีจดุประสงคเ์ขยีนหนงัสือเล่มนีเ้พื่อสร้างความแตกแยกแต่อยา่งใด 

หากแต่เห็นวา่มุสลิมเป็นพีน่้องกัน และเหน็วา่เป็นความจริงใจกวา่หากได้เขียนถงึความเป็นจริงที่เกิดขึน้ 

มากกวา่การหลับหูหลบัตาแล้วบอกวา่ "เราเหมอืนกนั" ทั้งที่ความเป็นจริง "เราต่างกนั" เพื่อเตือนสตติัวเอง และ

คนที่สนใจใฝ่หาความจรงิ ให้พาตัวเองเขา้ใกล้อัลลอฮฺมากที่สดุเท่าที่จะท าได ้ 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดบ้อกให้เราทราบวา่ประชาชาติอิสลามจะแตกเป็น 73 

กลุ่ม แม้จะมีการถกเถียงกันอยา่งมากถงึความถกูต้องของฮะดีษบทนี ้แตก่็ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงได้ว่า 

จากอดีตถึงปัจจุบนัมุสลิมแตกออกเป็นหลายกลุ่มจรงิ ๆ แต่เนื่องจากบางกลุ่มเกดิขึ้นมาแล้วกด็ับไปเพราะไม่มีผู้

สืบทอด บางกลุ่มเรื่องราวของพวกเขาก็สูญหายไปกับกาลเวลามาไม่ถึงพวกเรา บางกลุ่มมีหลายช่ือแตแ่นวคิด

เดียวกนั บางกลุ่มมีช่ือซ้ ากันแต่แนวคิดต่างกนั การจะตกีรอบอยา่งชัดเจนให้ได ้73 กลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก 

หนังสือเล่มนีจ้ึงไม่ได้มีวัตถปุระสงคจ์ะเขียนให้ครบทกุกลุ่ม หากแต่เปน็บางกลุ่มที่มีความน่าสนใจ หรือใกลต้ัว

เสียมากกวา่ และเปน็เพยีงการสรุปสัน้ ๆ ทีท่ าให้คลายหวิเท่านั้น แต่ไม่ท าใหถ้ึงกับอ่ิมแต่อยา่งใด เพยีงต้องการ

ให้ผู้อ่านเกิดความเขา้ใจในระดบัเบื้องตน้เท่านัน้ และผู้เขียนก็ได้พยายามจัดเรยีงกลุ่มต่าง ๆ ตามล าดับ

เหตุการณ์ตามความเขา้ใจของผู้เขียน 

ผู้ที่ต้องการศึกษากลุ่มนกิายต่างๆ จากแหล่งของคนในกลุ่มนั้นโดยตรง ควรมคีวามรู้ความเข้าใจ

หลักอะกดีะฮฺของสลัฟอย่างแน่นแฟ้นเสยีก่อน เพื่อจะได้ไม่หลงคล้อยตามไปกับข้อโตแ้ยง้ทีห่ลายอยา่งก็น่า

กังวลมาก ถ้าไม่ตั้งหลักดีๆ  ก็อาจท าให้เสียอะกีดะฮไฺด้ ซ่ึงผู้เขียนเองก็ยังรูส้ึกหนกัใจ และเปน็ห่วงแทนผู้อ่านทกุ

ท่าน  

ผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องราวของมุสลิมกลุ่มใหม ่จะต้องฉงนใจวา่เหตุใดมุสลิมจงึเปลี่ยนไปได้มากถงึเพยีงนี้ ทั้ง

ที่เริ่มต้นมาจากนบีคนเดียวกันแท้ ๆ  สาเหตกุ็เพราะเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงใดเกดิขึ้นเรากลับเพกิเฉย คดิวา่เป็น
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เรื่องเลก็น้อย บางทกี็หาเหตุผลมาประกอบเพื่อให้ไดร้ับการยอมรับ บางครั้งกถ็ูกปกป้องด้วยค าวา่ "บดิอะฮฺท่ี

ดี" จากนั้นจึงคอ่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกลายเปน็มุสลิมกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่ม นับเป็นอุทาหรณ์ส าคัญ

ส าหรับมุสลิมที่ต้องช่วยกันรักษาศาสนาไม่ให้มีใครมาเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเพยีงเลก็น้อยก็ตาม 

ตามธรรมชาติของกลุ่มที่เกิดขึน้ใหม่มักจะต้องมีการอัพเดตปรบัปรุงความเช่ืออยูห่ลายต่อหลายครั้ง จึง

ท าให้ผู้ต้องการศึกษากลุ่มต่างๆ เกดิความสับสนได้ง่ายโดยเฉพาะเม่ือต้องอ่านจากต าราหลายๆ เล่ม หลายๆ 

คา่ย ผู้เขียนเองก็ได้พยายามในระดับหนึง่แล้ว ทั้งจากการอ่านต าราต่างๆ จากหลายๆ แหล่งที่มา รวมทัง้ ฟัง

การถกประเด็นระหว่างกลุ่มต่างๆ และฟังค าอธิบายของผู้รู้หลายคนผ่านทางยูทปู ตลอดจนเขา้ไปศกึษาจาก

เว็บไซต์ต่างๆ มากมาย แต่ด้วยความเปน็มนุษยค์วามผิดพลาดยอ่มเป็นเรื่องไม่เหนือความคาดหมาย จงึต้องขอ

อภัยมา ณ ที่นีด้้วย หากพบข้อความใดผิดพลาดไปจากความเป็นจริงโปรดแจ้งมาที่ผู้เขียนด้วย เพื่อทีจ่ะได้

ตรวจทานและแก้ไขต่อไป อินชาอัลลอฮ ฺ

ผู้เขียนขอขอบคุณ อ.ยูนสุ วารีย์ อ.คอลิด วารีย์ อ.อิสยาส วารีย์ อ.ดาวดู ธิยนั ที่ให้ค าแนะน าด ีๆ  

สุดท้ายนี้ข้อความใดท าให้พ่ีน้องไม่สบายใจ ผมก็ขอมะอัฟมา ณ ที่นีด้้วยเช่นกัน 

 

 م تسليما كثرياامهلل ىلع حممد وىلع آهل وصحبه وسل   وصل  
 

สะอัด  วารยี ์

daasee@live.com 

2 / 9 / 2016  
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กลุ่มมุสลิมที่มีความเข้าใจค าสอนของอิสลามคลาดเคล่ือน 

 

 เคาะวาริจญ์  
"กลุ่มที่นิยมความรุนแรง หุก่ม (ตัดสิน) คนอื่นเป็นกาเฟร และต่อต้านผู้น าที่ท าบาปใหญ่" 

ปี ฮ.ศ. 37  

 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม กล่าวว่า "จากคนลักษณะแบบนี้ จะเกดิกลุม่ชนท่ีอ่านอัลกุ

รอาน ไม่เลยคอหอย(คือไปไมถ่ึงหัวใจ) พวกเขาจะเข่นฆ่าชาวอิสลาม และปล่อยชาวเจว็ด พวกเขาจะ

(หลุด)ออกจากอิสลาม(เร็ว)เหมือนท่ีลูกศรออกจากคันธนู หากฉันอยู่ทันพวกเขา แน่นอนฉันจะออกไป

สังหารพวกเขาให้เหมือนกับพวกอ๊าดถูกสงัหาร(คือ ไม่ให้เหลอืแม้แต่คนเดียว)" บันทกึโดยบุคอรียฺ และ

มุสลิม 

เคาะวาริจญ์เป็นกลุ่มแรกที่แตกออกมาจากอิสลาม อยูใ่นยุคเคาะลีฟะฮฺอล(ีฮ.ศ.35-40) ก่อตัวขึน้หลัง

เหตุการณ์ตะหก์ีม (ในช่วงที่เกดิสงครามศิฟฟีน ระหว่างท่านอลี และท่านมุอาวยีะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ป ีฮ.

ศ. 37 ฝ่ายกองทัพของมุอาวยีะฮฺเรียกร้องให้ยตุิความขัดแยง้โดยการแต่งตั้งคนขึน้มาช้ีขาดปัญหาที่เกดิขึ้น) โดย

ท่านอลีก็ได้ยินยอมท าตามขอ้เรียกร้องดงักล่าว แต่คนในฝ่ายกองทัพทา่นอลีจ านวนหนึง่เกดิไม่พอใจ และพากนั

ออกมาต่อต้านท่านอลี มีคนส าคัญ 3 คน คอื อัชอัต บนิก็อยส อัล-กันดียฺ)األشعت بن قيس الكندي(, มัสอัร 
บินฟะดะก ีอัต-ตะมีมียฺ)مسعر بن فدكي التميمي( และซัยด์ บินหุศ็อยน์ อัฏ-ฏออียฺ)زيد بن حصني الطائي( 
และพวกเขาได้ตัดสินว่าท่านอลีตกศาสนาแล้ว(ตกัฟรี) เพราะไปยินยอมตามขอ้เรียกร้องดังกล่าว และชูอายะฮฺ

ทีว่า่  

مُِِإِنِِ ُكح ِهِِإَِّلِِٱۡلح ِِلَ  
“การตดัสนิช้ีขาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านั้น” 

ส่วนท่านอลีกไ็ด้ให้ความเหน็ของท่านไวว้า่ “เป็นค าพดูจริงแตแ่ฝงเจตนาเท็จ” เดิมทนีั้นคนเหล่านี้มี

หลายพันคน แต่หลงัจากทีท่่านอลแีละท่านอับดุลลอฮฺ บนิอับบาสไปเจรจา ท าให้คนส่วนมากยอมกลับใจ เหลือ

เพยีงราว 1000 คนที่ยังคงยนืกรานแข็งขอ้อยู่ และภายหลังทีพ่วกเขาได้สงัหารคนบรสิุทธิ์ ดักปล้นชิงทรัพย์ และ

ท าร้ายคนต่างเช้ือชาติต่างศาสนา ท่านอลีจึงไดส้่งกองทพัไปจัดการคนเหล่านีจ้นหมดสิน้ แต่คนที่มีแนวคิดแบบ

นีย้ังคงเหลือรอดอยู ่และต่อมาไดแ้ตกแขนงออกไปเป็นอีกหลายกลุ่มหลายช่ือ 
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แนวคิดหลักท่ีเปน็ปัญหาของกลุม่นี ้

1. หุก่ม (ตดัสนิ) คนท าบาปใหญ่ว่าเปน็กาเฟร 

2. อนุญาตให้สงัหารมุสลิมที่ท าบาปใหญ่ได ้

3. จ าเป็นต้องออกมาต่อต้านผู้น าทีท่ าบาปใหญ่ 

4. ประกาศตนไม่เกีย่วข้องกับท่านอุษมาน อลี และผู้ร่วมในสงครามอูฐ(ฮ.ศ.36)ทกุคน และตดัสนิคน

เหล่านีว้า่เป็นกาเฟร 

 

กลุ่มนีถ้ือวา่เป็นกลุ่มที่เข้าใจอิสลามผิดเพีย้นอยา่งรนุแรง พวกสุดโต่งและพวกก่อการร้ายในปจัจุบนั

อาศัยแนวคิดนี้เป็นพืน้ฐานส าคัญ และมักใช้เป็นเหตุในการเขน่ฆา่ผู้บริสุทธิ ์และออกมาต่อต้านผู้น า จนเปน็เหตุ

ให้ผู้คนทั่วโลกหวาดกลัวและเขา้ใจอิสลามแบบผิดๆ คดิวา่อิสลามเป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรง 

คนในกลุ่มนีมั้กจะตอบโต้ผู้รู้ทีส่อนใหเ้ช่ือฟังและอดทนตอ่ผู้น าวา่เป็นผู้รู้ที่คอยรับใช้ผู้มีอ านาจ (อุละมาอ์

สะลาฏีน)  
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ชีอะฮ ฺ
"คลั้งไคล้ลูกหลานนบีจนหูหนวกตาบอด" 

เร่ิมต้นราว ปี ฮ.ศ. 37 - 40  

 

ชีอะฮฺ เดิมหมายถงึกลุ่มคนที่อยูฝ่่ายเดียวกับกองทัพของท่านอลี เรียกวา่ ชีอะฮฺอลี  

แต่ในภายหลังหมายถึง กลุ่มคนทีเ่ช่ือวา่ท่านอลี -เราะฎิยัลลอฮุอันฮ-ุ คอืเคาะลีฟะฮฺที่ชอบธรรม

ที่อัลลอฮแฺตง่ตั้งเองโดยระบุลงมาอยา่งชัดเจน แต่อบูบกัร อุมัร และบรรดาเศาะฮาบะฮฺคนอื่นๆ -เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุม- รวมหัวกันแยง่ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺไปจากอลี ชีอะฮฺยกยอ่งท่านอลี และลกูหลานของเขาเกินขอบเขตที่

ศาสนาก าหนด และได้กุเรื่องต่างๆ ขึ้นมากมาย 

การเกดิชีอะฮฺเป็นอุทาหรณใ์ห้เราระมัดระวังไมใ่ห้ถกูท าลายโดยใช้ความรักที่มีต่อมัคลูก๊มาลวงตา 

ต้นเหตุทั้งหมดเริ่มจาก อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์)عبد هللا بن سبأ( ชาวยวิจากเยเมนทีต่้องการท าลาย
อิสลาม แบบเดียวกับที่ยิวในอดีตเคยท ากับคริสเตยีน โดยชูความรักที่มีต่อนบีอีซาก่อนแล้วคอ่ยๆ สอดแทรก

ความเช่ือผิดๆ จนจากที่ทา่นนบีอีซาเป็นเพยีงมนุษย์กก็ลายเป็นลูกพระเจ้า และกลายเป็นพระเจ้าไปในทีสุ่ด 

อับดุลลอฮฺ บนิสะบะอ์แสร้งท าเป็นมาเขา้รับอิสลาม แลว้เริ่มวางแผนปลุกระดมสร้างความวุน่วายตั้งแต่

สมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมานแล้ว พอมาถึงสมัยอล ีก็เรียกร้องให้รกัและเทิดทนูอลี จนเม่ือท่านหุสัยนฺ (หลานของ

ท่านนบี) ถกูสังหารทีก่ัรบะลาอ์ ท าให้ผู้สบืทอดแผนการของอับดุลลอฮ ฺบินสะบะอ์ ได้จงัหวะฉวยโอกาสปลกุ

กระแสความคลั่งไคล้ที่มีต่อลกูหลานนบี และความเคยีดแคน้ที่มีต่อตระกูลอุมัยยะฮแฺละเศาะฮาบะฮฺไดส้ าเร็จ 

ช่วงแรกก็ยังชูเปน็เรื่องการเมือง แต่ต่อมาก็เริ่มพัฒนากลายเป็นเรื่องศาสนา  

เม่ือได้กุเรื่องใสร่้ายเศาะฮาบะฮตฺลอดจนภรรยานบีบางคนมากๆ เขา้ ก็ท าให้ชีอะฮฺชิงชังเศาะฮาบะฮ ฺเม่ือ

ชิงชังแล้วก็เลกิฟังค าสอนของท่านนบีผ่านเศาะฮาบะฮฺที่เป็นสาวกท่านนบ ีแล้วมาฟังพวกเขาแทน โดยพวกเขา

อ้างวา่สิ่งที่พวกเขาน ามาบอกคอืค าสอนอันบริสุทธิ์ไดร้บัมาจากลกูหลานของนบีโดยตรง (ซ่ึงในความเป็นจริง

แล้วไม่สามารถตรวจสอบได้) โดยไดห้ยิบเอาค าสอนของท่านนบีที่ได้จากเศาะฮาบะฮฺมาผสมผสานเพื่อให้ดู

สมจริงยิง่ขึ้นแล้วเจือยาพษิเข้าไปเพื่อท าลายศาสนา ฮะดีษของชีอะฮฺจึงมีส่วนคล้ายกับฮะดีษของสุนนียฺในหลาย

เรื่อง (ชีอะฮฺจึงมักบอกกับเราว่า พวกเราเหมอืนกัน)  พวกเขาได้แต่งฮะดีษขึ้นเปน็จ านวนมาก แล้วทกึทกัวา่เป็น

ค าพูดของลกูหลานนบี ชีอะฮกฺ็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ แตกเป็นกลุ่มยอ่ยต่างๆ มากมาย บางกลุ่มก็ไปไกลถึงกับเช่ือ

วา่อัลลอฮลฺงมาสถิตย์ในตัวของอลี  
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ฮะดีษปลอมถกูแตง่ขึ้นมากมายพร้อมสายรายงานปลอม แต่เนื่องจากคนที่ปลอมฮะดีษมีหลายคน 

หลายกลุ่ม จงึท าให้ขัดกันเองอยา่งหนัก ระบบตรวจสอบฮะดีษของชีอะฮจฺึงล้มเหลว ไม่มีความเป็นวชิาการใน

การตรวจสอบฮะดีษ แตกต่างจากระบบฮะดีษของสนุนียฺอยา่งสิน้เชิง 

กลุ่มชีอะฮฺเองมีความพยายามตอบโต้วา่อับดุลลอฮฺ บนิสะบะอ์ ไม่มีตัวตนอยูจ่รงิในประวัติศาสตร์ เป็น

เรื่องที่ศตัรูของชีอะฮฺอุปโลกน์ข้ึนมาใสร่้ายชีอะฮฺ แต่รายงานที่มีอยูม่ากมายทัง้จากทางสายของสุนนียฺและชีอะฮฺ 

รวมทั้งกลุ่มยอ่ยบางกลุ่มของชีอะฮกฺมี็ช่ือวา่ สะบะอียะฮ ฺทีไ่ด้มาจากช่ือหลังของชายยวิผู้นี ้ตลอดจนผู้ที่ได้ศกึษา

ชีอะฮฺบางกลุ่มจะได้เหน็วา่คนๆ นี ้เป็นหนึ่งในผู้ที่ไดร้ับการนับถือเปน็อยา่งมาก ท าให้ไม่สามารถปฏิเสธการมี

ตัวตนอยูจ่ริงของคนผู้นี้ได ้

เบื้องหน้าคอืการชูความรักและเรื่องการถูกรังแกของลูกหลานนบเีป็นเสมือนกบัดกัล่อให้คนเปลี่ยนมา

เป็นชีอะฮฺ ส่วนคนที่เป็นชีอะฮฺอยูแ่ล้วก็ใช้วันที่ 1-10 เดือนมุฮัรร็อม(เดือนที่ 1 ในปฏิทนิอิสลาม)ตอกย้ าภาพที่

ลูกหลานนบีถกูรงัแกซ้ าแล้วซ้ าเล่าจนฝังรากลกึอยูใ่นใจจนหูหนวกตาบอดเพื่อตรึงพวกเขาไม่ให้ออกไปจาก

ชีอะฮฺ แต่เบื้องลกึกลับกลายเป็นถกูดึงออกมาจากแถวของมุสลิมได้ส าเรจ็ หลักการศาสนาถกูเปลี่ยนแปลงไป

มากจนแทบไม่น่าเช่ือ  

 

ชีอะฮฺ 12 อีหม่าม (อิษนาอะชะรยีะฮ)ฺ  
 

กลุ่มนีเ้ป็นชีอะฮฺส่วนใหญ่ มีความเช่ือว่า โลกอยูโ่ดยไม่มีนบีหรืออิหมา่มไม่ได้ และอัลลอฮฺไดแ้ตง่ตั้งอี

หมา่มให้ข้ึนมาปกครองต่อจากท่านนบี 12 คน ที่เป็นญาติ และลูกหลานนบีทางท่านหญิงฟาฏิมะฮฺบุตรีของ

ท่านนบี โดยอิหม่ามคนที่ 12 คอื อัล-มะฮดฺียฺ ขณะนี้อยูใ่นช่วงหลบเร้น (ฆ็อยบะฮฺ กุบรอ) ตั้งแต่ป ีฮ.ศ.329 มี

อายมุากกวา่ 1,000 ปีแล้ว และจะมีชีวิตยืนยาวไปถึงกัลปาวสาน  

อิหม่ามทั้ง 12 ท่าน มีรายช่ือดงันี ้

1. ท่านอลี บนิอบีฏอลิบ อัล-มุรตะฎอ (เกิดก่อนฮิจเราะฮฺศกัราช 23 ป ี– เสียชีวิตปฮี.ศ.40) 

ลูกพีลู่กน้องและลูกเขยของท่านนบ ี

2. ท่านหะซัน บินอล ีอัซ-ซะกีย์ (ฮ.ศ.3-50) 

3. ท่านหุซัยน์ บนิอล ีซัยยดิุช-ชุฮะดาอ์ (ฮ.ศ.4-61) ซ่ึงเป็นที่มาของค าวา่  “แขกเจ้าเซ็น” 

4. ท่านอลี บนิอัล-หุซัยน์ ซัยนลุ-อาบิดนี (ฮ.ศ.38-94) 

5. ท่านมุฮัมมัด บนิอล ีอัล-บากิรฺ (ฮ.ศ.57-114) 
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6. ท่านญะอฺฟัร บินมฮุัมมัด อัศ-ศอดิก (ฮ.ศ.83-148) 

7. ท่านมูซา บินญะอฺฟัร  อัล-กาซิมฺ (ฮ.ศ.129-183) 

8. ท่านอลี บนิมูซา  อัร-ริฎอ (ฮ.ศ.148-202) 

9. ท่านมุฮัมมัด บนิอล ีอัล-เญาวา๊ด ฺ(ฮ.ศ.195-220) 

10. ท่านอลี บนิมุฮัมมัด อัล-ฮาดีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ.254) 

11. ท่านหะซัน บินอล ีอัล-อัสกะรีย์ (ฮ.ศ.231-260) 

12. ท่านมุฮัมมัด บนิอัล-หะซัน (เกดิ ฮ.ศ.255 และหลบเร้นครั้งแรก ฮ.ศ.260 และหลบเร้นครั้งที่

สอง ฮ.ศ.329)  คอื  อิหม่ามอัลมะฮดฺีย์ที่ชีอะฮฺ 12 อิหมา่มก าลังรอคอย 

ขออัลลอฮฺทรงอ านวยพร และให้ความจ าเริญแด่ทา่นนบ ีและลกูหลานท่านนบีด้วยเถิด 
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แผนภูมิแสดงสายอิหม่ามของชีอะฮฺ 12 อิหมา่ม และชีอะฮฺสายส าคัญอื่นๆ ซัยด์คือที่มาของชีอะฮสายซัยดียะฮ ฺ

และอิสมาอีลคือที่มาของชีอะฮฺสายอิสมาอีลียะฮฺ ซ่ึงยงัแตกออกเป็นอีกหลายกลุ่ม  

อลี (1) 

หะสัน (2) หุสัยน์ สัยยิดุช-ชุฮะดาอ์ (3) 

อลี ซัยนุล-อาบดิีน (4) 

ซัยด์ อิหม่ามสายซัยดียะฮฺ มุฮัมมัด อัล-บากริ (5) 

ญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก (6) 

อิสมาอีล อิหม่ามสายอิสมาอีลียะฮฺ มูซา อัล-กาซมิ (7) 

อลี อัร-ริฎอ (8) 

มูฮัมมัด อัล-ญะวาด (9) 

อลี อัล-ฮาดี (10) 

หะสัน อัล-อัสกะรียฺ (11) 

มุฮัมมัด อัล-มะฮฺดียฺ
(12) 
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หลักศรัทธาของชอีะฮฺ   

1- เอกภาพ (อัต-เตาฮีด) คอื เช่ือวา่อัลลอฮฺเปน็พระเจ้าองคเ์ดียว และไม่ตัง้ภาคใีดต่อพระองค์ และ

เช่ือม่ันวา่พระองคเ์ป็นผู้สร้าง ใหร้ิสกี ให้ตาย ให้เป็นแต่เพยีงผู้เดียว แต่อนุญาตให้ใช้สื่อ(ตะวัสสุล)

ด้วยกับสถานะและปาฏิหาริย์(กะรอมะฮฺ)ของนบีและอิหม่ามได้ ไมถ่ือวา่เป็นการอิบาดะฮฺ และเช่ือ

ว่า ไม่สามารถมองเหน็อัลลอฮฺได้ทัง้ในดนุยาและอาคเิราะฮฺ และปฏิเสธการทีพ่ระองค์มีร่างกาย

หรือคล้ายคลงึกบัมัคลู๊ก ส่วนอายะฮ์ที่กล่าวถงึ หน้า มือ การอยูเ่หนือ และอื่นๆ จะใช้การตีความ

ทั้งหมด 

2- นบี (อัน-นบุูวะฮฺ) คอื นบทีุกคนเป็นเราะสูลที่มาจากอัลลอฮ ฺถกูแต่งตัง้เพื่อประกาศเผยแผ่สจั

ธรรม และท่านนบี มุฮัมมัด เป็นนบีคนสุดท้าย และเปน็หัวหน้าของบรรดาเราะสูล เป็นมัคลูก๊ (สิง่

ถูกสร้าง) ที่ประเสริฐทีสุ่ด และเปน็มะอฺศูม (ผู้ไร้บาป และความผิดพลาด) ทั้งเรื่องดุนยาและอาคิ

เราะฮฺ และท่านไม่เคยท าผิดใดตลอดชีวิตของท่านทั้งก่อนและหลังการเป็นนบี ใครเช่ือวา่มีคัมภีร์อื่น

หลังจากท่านนบีถือวา่เปน็กาเฟรตกศาสนา และเช่ือวา่อัลกุรอานที่อยูใ่นมือมุสลิมปัจจุบันนีเ้ป็น

คัมภีร์ที่อัลลอฮฺประทานลงมาให้ทา่นนบี ไมมี่ตกหล่น เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแต่อยา่งใด 

3- การฟ้ืนคืนชีพ (อัล-มะอาด) คอื เช่ือวา่อัลลอฮฺจะทรงให้ทุกชีวิตฟืน้ขึ้นมาในวนักิยามะฮฺเพื่อรับ

การสอบสวน และเช่ือเรื่องสวรรคแ์ละนรก การลงโทษในหลุมฝังศพ การช่ังความดีความช่ัว การ

ขา้มสะพาน (ศิรอฏ) ชาวอะอฺรอฟ และบันทกึความดีความช่ัว 

4- ความยุติธรรม (อัล-อัดลฺ) คอื เป็นไปไมไ่ด้ที่อัลลอฮฺจะอยุติธรรมต่อบ่าว หรือท าสิ่งทีส่ติปัญญา

ดีๆ  บอกวา่น่ารงัเกียจ ผลจากการศรัทธาขอ้นี ้คอื การเช่ือวา่มนุษยค์อืผู้สร้างการกระท าของ

ตนเองด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺ ไม่เช่นนั้นบ่าวกจ็ะไม่มีบทบาทใด การสอบสวนจะกลายเป็นเรื่อง 

อยุติธรรมทนัที  

5- อิหม่าม (อัล-อิมามะฮฺ) เปน็ต าแหน่งที่แตง่ตั้งจากอัลลอฮฺ พระองค์ทรงเลือกเฟน้พวกเขาด้วยกับ

ความรู้ของพระองคเ์หมอืนกับที่เลือกเฟน้บรรดานบ ีและแผ่นดินไมอ่าจด ารงอยูโ่ดยปราศจากนบี 

หรืออิหม่าม จะเผยตัวหรือซ่อนเรน้อยูก่ต็าม และเช่ือวา่ท่านนบีสัง่เสีย (วะศียะฮฺ) แก่อลี และอลสีั่ง

เสียแก่หะสนั และอยา่งนีเ้รื่อยไป ผลจากการเช่ือหลกัการขอ้นี ้กต็้องเช่ือวา่ บรรดาอิหม่ามก็เป็น

มะอฺศูม (ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด) เหมอืนกับบรรดานบดี้วยเช่นกัน เพราะต าแหน่งอหีมา่มเปน็การ

ต่อเนื่องภาระกจิของนบโีดยต้องรกัษา ปกป้องอิสลาม ไม่ให้ถกูเปลี่ยนแปลง และต้องคอยสอน

ผู้คน  

บางทีก็เรียกวา่ ญะอฺฟะรียะฮ ฺโดยเอาช่ือมัซฮับฟกิฮฺของชีอะฮฺมาเรียก 
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ต าแหนง่ มัรญอฺิ คอื ต าแหน่งของผู้รู้ข้ันสงูที่สามารถวนิจิฉัยปัญหาให้คนทั่วไปท าตามได้ 

ต าแหนง่ วิลายะฮฺฟะกฮีฺ คอื ตัวแทนของอิหม่าม เปน็ต าแหน่งสูงสดุของผู้รู้ชีอะฮฺ 

ชีอะฮฺเวลาละหมาดต้องสุญูดบนวสัดุธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ไม้ เพื่อแสดงวา่ตนยอมนอบน้อมต่ออัล

ลอฮฺอยา่งแท้จรงิ เวลาละหมาดจงึเห็นวา่ชีอะฮฺจะกางผ้าที่มีดิน หรือหนิอยู ่เพื่อใหก้ารละหมาดใช้ได ้และดินที่มี

ความจ าเริญมากที่สุดคอืดินทีน่ ามาจาก กัรบะลาอ์ (ดินแดนที่ทา่นหุสยันถ์ูกสังหาร)  

 

ค าเช่ือหลักบางประการท่ีเป็นปัญหา 

1- เช่ือเรื่อง บะดาอ์ วา่ อัลลอฮฺ มีบางเรื่องที่พระองคเ์พิ่งจะรู้ และมีการเปลี่ยนใจใหม ่และเป็นเหตุผล

ทีม่าของการเปลี่ยนสายลูกหลานนบีจากหะสันคนพ่ี มาเป็นของหสุัยน์คนน้องแทน 

2- เช่ือวา่ ท่านอลีที่เป็นลูกเขยท่านนบ ีและลูกหลานของท่าน รวมทั้งหมด 12 คน คอืผู้ที่อัลลอฮแฺตง่ตั้ง

ให้เป็นเคาะลีฟะฮ ฺแตถ่กูท่านอบูบกัร ท่านอุมัร และเหลา่เศาะฮาบะฮฺรวมหัวกันแยง่ต าแหน่งไป ท่า

นอลีจึงต้องจ าใจอดทน ท าการอ าพลางตน (ตะกียะฮฺ) เพื่อจะรักษาชีวิตตนและเพื่อรักษาศาสนาที่

ถูกต้องเอาไว้ และเช่ือวา่ลูกหลานท่านนบถีูกกดขี่ขม่เหงจากบรรดาเศาะฮาบะฮ ฺและคนอื่นๆ อยู่

ตลอดเวลา  

3- เช่ือวา่ โลกไม่สามารถอยูไ่ดโ้ดยปราศจากอิหมา่ม เช่ือวา่ "ต าแหน่งของอิหม่ามประเสริฐกวา่

ต าแหน่งของนบี" 

4- บางกลุ่มเช่ือวา่ ญิบรีลน าวะฮีมาให้ผิดคน ที่จรงิต้องน ามาให้อลี แต่เห็นท่านนบ ีมีลักษณะคล้ายกัน

จึงเขา้ใจผิดน าวะฮีให้ท่านนบีแทน ทัง้ที่อลียังเป็นเด็กเล็กอยู่ 

5- ในยุคแรกคนในกลุ่มนี้เช่ือวา่ อัลกรุอานถกูเศาะฮาบะฮบฺดิเบอืนไปแล้ว แต่ในยุคหลังได้เปลี่ยนความ

เช่ือไปแล้ว ปจัจุบนันี้พวกเขาบอกวา่ อัลกุรอานไม่ไดถู้กบิดเบือน เพยีงแต่ถกูสลับต าแหนง่สูเราะฮฺ

และการแบ่งอายะฮฺที่ไม่ตรงกันเท่านั้น อัลกุรอานฉบับทีถู่กต้องอยูก่ับอิหม่ามมะฮฺดีเทา่นัน้ 

6- ไม่ใช้ฮะดีษของสุนนียฺ มีระบบฮะดีษเปน็ของตนเอง หนงัสือหลัก 4 เล่มคอื อัล-กาฟ,ี อัล-อิสติบ

ศอร, มันลายะห์ฎุรุฮลุฟะกีฮฺ,  อัต-ตะฮฺซีบ ที่มีทัง้ฮะดีษเศาะเฮียะห์ หะสนั มุวัษษกั เฎาะอีฟ และ

อื่นๆ แตก่็เป็นระบบฮะดษีที่ล้มเหลว ไม่เปน็ไปตามหลกัวชิาการ 

7- อิหม่ามคนที่ 12 อยูใ่นช่วงหลบเร้น (ฆ็อยบะฮฺ กบุรอ) เช่ือวา่ อิหม่ามมะฮ์ดี อีหม่ามคนที่ 12 เกิด

มาได้พันกวา่ปีแล้ว แต่ต้องลีภั้ยไปอยูใ่นถ้ า (ซิรดาบ) อัลลอฮฺให้มีอายุยนืเหมอืนชาวถ้ าในอัลกุรอาน 

ก าลังรอค าสั่งจากอัลลอฮฺให้ปรากฏตัว  

8- ยกเลกิการญิฮาดช่ัวคราวจนกวา่อิหม่ามมะฮ์ดีจะปรากฏตัว 
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9- อนุญาตให้ใช้การอ าพรางตน (ตะกยีะฮฺ) ได้ โดยอ้างวา่บรรดาอิหม่าม และชีอะฮฺในยุคแรกล้วนต้อง

อ าพรางตนเองเพื่อรักษาศาสนามาจนถึงปจัจุบนัได้ ชีอะฮฺจึงมักใช้หลกัการนีก้ับคนที่เป็นสุนนียฺเพื่อ

ชักชวน และหลอกล่อสุนนียฺให้เปลี่ยนมาเป็นชีอะฮฺ 

10- ดูหมิ่นเกยีรติของท่านนบ ีโดยการกล่าวหาและสาปแช่งภรรยานบีบางคนของท่าน คอือาอิชะฮฺ 

และฮัฟเซาะฮฺ วา่เปน็ผู้หญงิเลว  

11- ด่า และสาปแช่งเศาะฮาบะฮสฺ่วนใหญ่ว่าเป็นคนช่ัวร้าย 

12- เช่ือเรื่อง ร็อจอะฮฺ ว่าเม่ืออิหม่ามมะฮ์ดีปรากฏตัวจะท าให้พวกคนช่ัวทีสุ่ด เช่น ท่านอบบูักร ท่าน

อุมัร ท่านหญงิอาอิชะฮฺ ฟื้นขึ้นมาจากความตายและตดัสินลงโทษเฆี่ยนต ี

13- อนุญาตการแต่งงานช่ัวคราว (มุตอะฮฺ) ได้ โดยผู้ปกครองเองไม่จ าเป็นต้องรบัรู้ ท าให้สังคมวัยรุ่น

ชีอะฮฺเละเทะ บางคนถึงขัน้อนุญาตใหล้ิวาฏได้ (คอืมีเพศสัมพันธ์กบัเพศเดียวกนัทางทวารหนกัได้)  

14- บางส่วนก็มีการท าร้ายร่างกายตนเองจนเลือดแดงฉานเต็มท้องถนนในวันอาชูรออ์ (10 มุฮรัร็อม) 

เพื่อระบายความแคน้แทนอิหมา่มหุสัยน ์

15- เปลี่ยนแปลงค าปฏิญาณชะฮาดะฮฺโดยใหก้ล่าวว่า "ว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และ

มุฮัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และอลเีป็นวะลขีองอัลลอฮฺ" บ้างก็ให้มีการกล่าวยนืยนัวา่ อบู

บักร อุมัร อุษมาน อาอิชะฮฺ และฮัฟเซาะฮฺ เป็นชาวนรกด้วย 

16- ละหมาดรวมได้แม้ไม่มีความจ าเป็น ในหนึ่งวันจึงมักละหมาดเพยีง 3 ครั้งเท่านั้น 

17- จ่ายซะกาตทั้งแบบปกติ และแบบคุมุส (5 ชัก 1) หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได ้ท าให้มีทุนด าเนิน

กิจการศาสนามาก 

18- เขา้ออกเดือนโดยใช้การค านวณ 
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ก็อดรียะฮ ฺ
"ปฏิเสธเรื่องกอฎอ กอดัร" 

ก่อนปี ฮ.ศ. 80  

 

ก็อดรียะฮฺ : กลุ่มนีแ้ปลกได้ช่ือมาจากค าวา่กอดรั(ลิขิตของพระเจ้า) แตก่ลบัเป็นพวกที่ไม่เช่ือเรื่องกอดรั 

พวกเขากล่าวว่า ไม่มีการก าหนดล่วงหน้าจากอัลลอฮฺ ทกุอยา่งที่มนุษยท์ าเปน็สิง่ที่มนุษยเ์ลือกเองทั้งสิน้ ส่วน

ใหญ่ของกลุ่มนีจ้ะบอกวา่ อัลลอฮรฺู้ล่วงหน้าและได้จดบนัทึกเก็บไวห้มดแล้ว แต่ไม่ยอมรับวา่ทกุอยา่งเกดิขึ้น

เพราะอัลลอฮฺประสงค ์แตก่มี็บางกลุ่มถึงกับบอกวา่ อัลลอฮฺไม่รูล้่วงหน้า เลยทเีดียว  

คนแรกที่น าเสนอแนวคิดนี้ คอื มะอฺบัด อัล-ญุฮะนียฺ)معبد اجلهين( (เสียชีวิต ฮ.ศ.80) ที่เมืองดา
มาสกัส เขาได้รับอทิธิพลความคดินีจ้ากนายซูซันชาวเมืองบัศเราะฮ ฺอดีตคริสเตียนทีเ่ขา้มารับอิสลามจากนั้นก็

กลับไปเป็นคริสเตยีนตามเดิม โดยทีม่ะอฺบัดเขาไดก้ล่าววา่ "ไม่มีเรื่องกอดรั ทกุอยา่งเกิดขึน้ใหม่" และเม่ือท่าน

อับดุลลอฮฺ บนิอุมัร (เศาะฮาบะฮฺ) ได้ยินเรื่องนี้กต็อบวา่ "เจ้าจงน าความไปบอกเขาเถิดวา่ ขอสาบานต่อผู้ที่อับ

ดุลลอฮฺ บนิอุมัรใช้ในการสาบาน ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเขา และเขาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับฉัน แม้วา่เขา

จะมีทองเท่าภูเขาและบริจาคมันไปทั้งหมดในหนทางของอัลลอฮฺ อัลลอฮกฺ็จะไม่รบัอะมัลของเขา เขาจนกวา่เขา

จะต้องเช่ือเรื่องกอดรัเสียก่อน" 

 

แนวคิดหลักท่ีเปน็ปัญหาของกลุม่นี ้

1. ปฏิเสธเรื่องกอดรั 

2. บางส่วนกล่าวว่า อัลลอฮฺไม่รู้ล่วงหน้า 

3. มนุษยเ์ป็นผู้สร้างอะมัลของตนเอง 

4. อัลลอฮสฺร้างแตส่ิ่งด ีพระองคไ์ม่ประสงคส์ิ่งไมด่ ีฉะนั้นสิง่ไม่ดีอัลลอฮฺไม่ได้สร้าง มนุษยเ์ป็นผู้ท าเอง 

ท าให้ทา่นอิบนุอุมัรกล่าวว่า "มะญูซในประชาชาติอิสลามคอื พวกก็อดรียะฮฺ" เพราะมะญูซีมีพระ

เจ้าสององคค์อืกลางวนัและกลางคนื และจากแนวคดิเรือ่งกอดรัเหมอืนพดูว่า ผู้สร้างมีสององค ์

คอื อัลลอฮฺผู้สร้างแตส่ิ่งด ีและมนุษยผู้์สร้างสิ่งช่ัวร้าย 
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ญับรียะฮ ฺ
"อัลลอฮฺบังคับทุกอย่าง มนุษย์ไม่ได้เลือกเอง" 

 

ญับรียะฮฺ : กลุ่มที่คดิตรงขา้มกับก็อดรียะฮฺ เช่ือวา่ทกุอยา่งที่มนุษยท์ า ถึงมนุษยจ์ะคิดว่าเขาเลือกท าเอง 

แต่ในความเปน็จรงิ มนุษยไ์ม่ได้เลือกเองอยา่งที่เขาคดิ ทุกอยา่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺเท่านัน้ คน

แรกทีน่ าเสนอแนวคิดนีค้อื ญะอฺด์ บินดัรอัม )اجلعد بن درهم(   

 

 

 

เม่ือเราต้องเดนิตามก าหนดที่เราเลือกเองไม่ได้ เราก็ไม่ต่างกับนักแสดงที่ต้องเลน่ไปตามบทเท่านั้น การ

ที่เรามาอยูบ่นโลกนี ้และการสง่นบีมาสอน กไ็ร้ความหมายเป็นเพียงมายา รวมทั้งการช่ังความดีความช่ัว การ

ขา้มสะพานศิรอฏ นรกและสวรรคก์็จะไรแ้กน่สาร 

ทั้งสองกลุ่มนี ้คอืก็อดรียะฮฺ และญับรียะฮ ฺก็เป็นอีกหนึง่ตัวอยา่งของความผิดพลาดที่เกดิจาก

การศกึษาศาสนาไม่รอบด้าน อ่านเพยีงบางอายะฮแฺล้วดว่นสรุป หากได้ศกึษาทกุอายะฮฺที่เกีย่วข้องกับกอดรั ก็

จะสรุปออกมาอยา่งถูกต้องได้ไม่ยากนัก 

 

ความดีความช่ัวท่ีมนุษย์ท า 

ก็อดรียะฮ ฺ อิสลาม ญับรียะฮ ฺ

มนุษย์เลอืกเอง มนุษย์เลอืกจากตัวเลอืกท่ีอัลลอฮฺให้มา อัลลอฮฺเลอืกเอง 
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มุรญิอะฮ ฺ
"อีมาน (การศรัทธา) อยู่ที่ใจ แค่เช่ือก็ได้เข้าสวรรค์" 

 

มุสลิมบางคนคดิวา่ แคไ่ด้เป็นมสุลิม ไม่ต้องละหมาด ก็ได้เข้าสวรรคแ์ล้ว 

กลุ่มนีมี้แนวคิดว่า ค าวา่อีมาน (ศรัทธา) กับอะมัล (การท าด)ี เป็นคนละส่วนกัน แรกเริ่มเดิมทีค าวา่ 

มุรญิอะฮฺ หมายถงึกลุ่มคนที่วางตัวเป็นกลางกับเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นระหว่างอลี และมุอาวยีะฮฺ เนื่องจากขา่ว

คราวในเวลานัน้มีความสับสนมาก จึงไม่ขอตดัสนิเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และปล่อยให้เปน็หน้าที่ของอัลลอฮฺ

ตัดสนิเองในวันกิยามะฮฺ ซ่ึงแนวคิดแบบนีย้งัไม่ไดส้ร้างปญัหา 

แต่ต่อมาค าๆ นีถ้กูใช้กบัผู้ที่แยกเอา การท าดี (อะมัล) ออกจากค าวา่ อีมาน ซ่ึงขดักับทัศนะของผู้รู้

ชาวสลัฟ คนแรกที่น าเสนอแนวคิดนีค้อื ซัรร์ บนิอับดุลลอฮฺ อัล-มัซฮะญยฺี เปน็แนวคิดที่เลียนแบบมาจาก 

คริสเตียน 

ผลร้ายตามมาทันที คอื ท าให้คนบางคนมองวา่ไม่ว่าจะท าเลวแค่ไหน หรือไม่เคยท าดีใดๆ เลย ก็ไม่มีผล

กับอีมาน ถ้าเช่ือวา่อัลลอฮฺเปน็พระเจ้า กถ็ือวา่ผู้ที่มีอีมานอยา่งสมบูรณ์แล้ว  

บางกลุ่มเลยเถดิกวา่นั้นบอกวา่ ขอแคก่ล่าวค าปฏิญาณชะฮาดะฮฺ กถ็ือวา่เป็นผู้มีอีมานโดยสมบูรณ์แล้ว 

(ตามมุมมองนีมุ้นาฟกิกต็้องถกูนับวา่เป็นมุอ์มิน)  

กลุ่มที่เลยเถดิไปไกลทีสุ่ดบอกวา่ ขอเพยีงแครู่้ว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้า กถ็ือวา่ เขามีศรัทธาอยา่งสมบูรณ์

แล้ว (ตามมุมมองนี ้อิบลีสก็ต้องถกูนบัวา่เป็นมุอ์มิน)  

กลุ่มที่ใกล้เคียงกบัชาวสุนนะฮฺมากที่สดุ คอื กลุ่มที่กล่าวว่า อีมาน ประกอบด้วยใจและวาจา ส่วนกาย

แม้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอีมาน แตก่็ต้องอยูค่วบคูก่นัเสมอแยกกนัไม่ได ้หนึง่ในกลุ่มนี้คอื มุรญิอะฮหฺะนะฟยี ฺ
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ญะฮ์มยีะฮ ฺ
"ปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะทั้งหมดของอัลลอฮฺ"  

ก่อนปี ฮ.ศ. 128  

 

กลุ่มที่ปฏิเสธพระนามและศิฟัตทัง้หมดของอัลลอฮฺ เกิดในช่วงปลายยุคตาบิอีน คนที่น าแนวคิดนีม้า

เผยแพร่คือ ญะฮ์มฺ บินศ็อฟฟาน(اجلهم بن صفوان) (เสยีชีวิต ฮ.ศ.128) ที่ย่านตุรมุซ เมืองครุอซาน โดยทีเ่ขาได้
น าแนวคิดนีม้าจากญะอฺด ์บินดิรฮัม ที่น าแนวคิดนีม้าจากชาวยวิที่ช่ืออะบาน บินสัมอาน 

ญะฮ์มฺ บินศ็อฟฟาน เป็นคนแรกที่บอกวา่ อัลกุรอาน เป็นมคัลู๊ก(สิ่งถูกสร้าง) เนื่องจากเขา้ใจวา่ ค า

ว่าองคเ์ดียว ก็คอืมีแต่องคเ์ท่านั้น จะมีพระนามและศิฟตัประกอบเพิ่มเติมไม่ได ้พระนามและศิฟัตทีถู่กกล่าวไว้

ในอัลกุรอานเปน็เพยีงการเปรยีบเปรยเท่านั้น 

 

แนวคิดหลักท่ีเปน็ปัญหา 

1- ปฏิเสธพระนามและศิฟัตทัง้หมดของอัลลอฮฺ 

2- เรื่องกอดัรใช้แนวคิดของพวกญับรียะฮ ฺ

3- ความหมายของค าวา่ อีมาน ใช้แนวคิดของพวกมุรญิอะฮฺ ในระดับที่บอกวา่ อีมาน เป็นเรื่องของหัวใจ

เท่านั้น คนที่ท าบาปใหญ่ตามทศันะนีย้ังเป็นมุอฺมินที่มีอีมานสมบูรณ ์

4- กล่าวว่า อัลกุรอาน เป็นมัคลู๊ก 

5- ไม่เช่ือเรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ การขา้มสะพาน (ศริอฏ) และการเห็นอัลลอฮฺในวนักิยามะฮ ฺ

6- เช่ือวา่ สวรรค ์และนรกมีวันสูญสลาย 

7- เช่ือวา่อัลลอฮฺทรงอยูทุ่กที่ และอยูก่ับทกุคนด้วยองค ์(ซาต) ของพระองคเ์อง  

 

ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้แบ่งความเป็นญะฮม์ียะฮไฺว้สามระดับคือ 

1. ญะฮ์มียะฮฺ คอืกลุ่มที่ปฏิเสธพระนามและศิฟัตทั้งหมดของอัลลอฮฺ ทีน่ ามากล่าวถงึเพื่อการเปรียบ

เปรยเทา่นั้น 

2. มีความเป็นญะฮ์มียะฮฺอยู ่คอืกลุ่มมุอฺตะซิละฮ ฺกลุ่มที่ยอมรับพระนาม และปฏิเสธศิฟัตทั้งหมด 
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3. มีความเป็นญะฮ์มียะฮฺอยู ่คอื กลุ่มนิยมวพิากษ์ศาสตร ์(อะฮ์ลุลกะลาม) และนักฮะดีษบางท่าน เช่น 

มุฮัมมัด บนิกลุลาบ และคนที่ได้รบัอิทธพิลแนวคิดของเขา เช่น อบุลหะสัน อัลอัชอะรียฺ รวมทัง้นกั

ฟกิฮฺและนกัตะเศาวุฟบางท่าน ที่ยอมรับพระนามและศฟิัตของอัลลอฮฺในภาพรวม แตป่ฏิเสธ

บางพระนาม หรือบางศิฟัต หรือไม่ก็ตีความบางศิฟัตไปเป็นอยา่งอื่น 

  



มุสลิมคณะใหม่  

19 
 

มุอฺตะซิละฮ ฺ
"คนท าบาปใหญ่ไม่ใช่มุอ์มิน ไม่ใช่กาเฟร" 

ก่อนปี ฮ.ศ. 131  

 

มุอฺตะซิละฮฺ เป็นหนึ่งในตัวอยา่งของความผิดพลาดที่เกดิจากการลุ่มหลงปัญญา ตรรกะ ปรัชญา

ตะวันตกและปรัชญาตะวันออกมากเกินไป จนน าไปสู่การใช้สติปัญญาน าตัวบทอยา่งไรพ้รมแดน หลังจากเกิด

การสูร้บกนัระหว่างอลีและมุอาวยีะฮฺและระหว่างอลีและพวกเคาะวาริจญ์แล้ว ก็ได้มีการถกเถียงกนัอยา่ง

กวา้งขวางถงึประเดน็หกุ่ม (ตดัสิน) ของคนท าบาปใหญ่ และเรื่องกอดรัวา่ใครเปน็ผู้ก าหนด อัลลอฮฺหรือมนุษย ์

จนเป็นผลให้เกิดกลุ่มนีข้ึ้นมา 

กลุ่มนีเ้ริ่มปรากฏตัวในช่วงปลายราชวงค์อะมะวยีฺ และมารุ่งโรจน์ในช่วงของราชวงค์อับบาซียฺ ที่ไปที่มา

ของกลุ่มนีมี้การถกเถียงกันอยา่งมาก รากศัพท์ช่ือกลุ่มนีแ้ปลวา่ "แยกตัวออกไป" บ้างก็วา่มาจากคนที่ช่ือ วาศลิ 

บินอะฎออ์)واصل بن عطاء( (เสียชีวิต ฮ.ศ.131) ที่ปกตจิะมานั่งฟังเรื่องศาสนาในกลุ่มของหะสนั อัล-บัศรียฺ จน
เม่ือมีคนๆหนึ่งถามหะสัน อัล-บศัรียฺ ถึงหุกุ่มของคนท าบาปใหญ่ วาศิล บินอะฎออ์ ก็ชิงตอบก่อนวา่ "ฉนัไม่พูด

วา่ คนท าบาปใหญ่เป็นผู้มีอีหมานสมบูรณ์ หรือวา่เป็นกาเฟรสมบูรณ์ แต่เขาอยูใ่นสถานะที่อยูร่ะหว่างสถานะ

ของผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ" จากนั้นก็ไดแ้ยกตัวออกไปตั้งกลุ่มใหม่ขึน้ใหม่ หะสัน อัลบัศรียฺจงึกล่าวว่า "วาศิล

แยกตัวออกไปจากเราแล้ว" บ้างก็บอกวา่คนกลุ่มนีเ้ดิมเป็นกลุ่มของอลีและหะสนั แต่เม่ือหะสนัสละต าแหนง่ให้

มุอาวยีะฮฺ จึงพากนัแยกตัวออกไป 

ในช่วงเริ่มตน้มุอฺตะซิละฮฺ มีแนวคิด 2 ประการ คอื 

1- กล่าวว่ามนุษยมี์อิสระอยา่งสมบูรณ์ในการเลือกปฏิบตัิ อัลลอฮฺไม่มีส่วนในการก าหนดแต่อยา่ง

ใด 

2- คนท าบาปใหญ่ไม่ใช่ทัง้มุอ์มิน ไม่ใช่ทัง้กาเฟร แต่เขาเป็นคนบาป ในดุนยาเขาอยู่ในสถานะที่สาม

ซ่ึงอยูต่รงกลางระหว่างสถานะของมุอ์มินและสถานะของกาเฟร แต่ในวันอาคิเราะฮฺเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค ์และ

จะอยูใ่นนรกตลอดกาล 

ต่อมาก็ได้พัฒนาเปน็หลักพืน้ฐาน 5 ประการ คอื 

1- เตาฮีด 

คอื อัลลอฮฺเป็นองคเ์ดียวที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมอืน เพยีงเท่านีไ้ม่มีปัญหาแต่อยา่งใด แต่ปัญหาคือ เขาใช้

หลักการนี้สรปุวา่ ค าวา่องคเ์ดียวคือมีแต่ตัวตน (ซาต) ของพระองค ์ไม่มีคุณลักษณะใดๆ เพิ่ม เพราะถ้ามีกจ็ะ
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นับตัวตนของพระองคเ์ป็นหนึ่ง และคุณลักษณะของพระองคเ์ป็นสองสามสี่ไปเรื่อยๆ พวกเขาจึงปฏิเสธ

คุณลักษณะทั้งหมดของอัลลอฮ ฺและตามมาด้วยการกลา่วว่า อัลกุรอานเป็นมัคลูก๊ (สิง่ถกูสร้าง) 

2- ความยุติธรรม 

เม่ือโลกนีค้อืการทดสอบ ความยุติธรรมก็คอืการที่อัลลอฮฺต้องปล่อยให้มนุษยเ์ลือกปฏิบัติอยา่งเสรี

ปราศจากการก าหนดหรือแทรกแซงใดๆ จากอัลลอฮฺ และกล่าวว่าพระองคไ์ม่ได้สร้างการกระท าของบ่าว อัน

เป็นเหตใุห้พวกเขาปฏิเสธเรื่องของกอดัร 

3- สัญญาตอบแทนดีช่ัว 

ใครท าดีอัลลอฮตฺ้องใหร้างวัล ใครท าช่ัวอัลลอฮตฺ้องลงโทษ ใครที่ท าบาปใหญ่หากไม่เตาบะฮฺ พระองค์

จะไม่มีวันอภัยบาปให้เขาอยา่งเดด็ขาด เม่ืออัลลอฮฺไม่ใหอ้ภัยเขาก็ต้องอยูใ่นนรกตลอดกาล  

4- สถานะที่อยูร่ะหว่างสถานะทั้งสอง 

คนท าบาปใหญ่ในดุนยา จะอยูใ่นสถานะทีส่ามเป็นสถานะที่อยูร่ะหว่างสถานะของมุอ์มินและสถานะ

ของกาเฟร คอืเขาไม่ใช่ทัง้มุอ์มินและไม่ใช่ทัง้กาเฟร 

5- สั่งใช้การดีและห้ามปรามการช่ัว 

จ าเป็นต้องเผยแพร่อิสลาม ต้องเตือนคนที่ท าผิดอยา่งสดุก าลงั ใครพูดเก่งก็ใช้ค าพูด มีความรูก้็ใช้

ความรู้ มดีาบก็ใช้ดาบ หลักการนี้พวกเขาใช้เป็นเหตุผลวา่ จ าเป็นต้องลกุฮือออกมาต่อต้านผู้ปกครองที่

ประพฤตนิอกลู ่

ช่วงที่อาณาจักรอิสลามยิ่งใหญ่ เคาะลีฟะฮไฺด้ให้ความส าคัญกับการศึกษาอยา่งมาก มีการส่งเสริมให้

แปลหนังสือต่างๆ เขา้มาเป็นภาษาอาหรับ ในจ านวนนั้นก็มีการรับเอาตรรกะศาสตร ์ปรัชญาตะวันตกและ

ปรัชญาตะวันออกเขา้มาด้วย ในช่วงนัน้มีการถกเถียงกนัอยา่งมากระหว่างศาสนาต่างๆโดยใช้วชิาเหล่านี้เป็น

เครื่องมือถกเถยีง ซ่ึงในเวลานัน้วชิาเหล่านี้ยงัเป็นเรื่องใหมใ่นโลกอิสลาม การตอบโต้โดยใช้วชิาเหล่านี้จึงยงัเป็น

เรื่องยาก เม่ือมีการถกเถียงมุสลิมก็มักจะเพลี่ยงพล้ าไม่สามารถตอบโต้ได ้เม่ือพา่ยแพ้บอ่ยๆ มุสลิมจึงสับสน

งงงวยและอึดอัดใจ แต่เม่ือกลุ่มมุอฺตะซิละฮสฺามารถใช้วชิาเหล่านี้ตอบโต้ศาสนาอืน่ได้เปน็อยา่งด ีจึงได้รับการ

ช่ืนชมและเลื่อมใสจากเคาะลีฟะฮ ฺจนเคาะลีฟะฮฺเองก็เปลี่ยนเปน็มุอฺตะซิละฮฺ  

เม่ือกลุ่มนีมี้อิทธพิลทางการเมือง (ในยุคเคาะลีฟะฮฺมะอ์มูน) แล้ว กไ็ด้ใช้อ านาจบังคับให้ทกุคนเช่ือตาม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบงัคับให้ผู้รู้ทุกคนพูดวา่ "อัลกุรอานเป็นมัคลู๊ก" หากใครไม่เช่ือฟังกจ็ะถกูจองจ า ลงโทษ และ

เฆี่ยนตี บางคนก็เสียชีวิต หนึง่ในคนที่โดนบังคับ ถกูจองจ าและเฆี่ยนตี แต่ยืนหยัดไม่ยอมท าตามคอื อะห์มัด 

บินฮัมบลั ผู้น าชาวสุนนะฮฺ เหตกุารณ์ทีน่่าเศร้านีด้ าเนินไปอยา่งต่อเนื่องยาวนานถงึ 14 ป ี

แม้กลุ่มมุอฺตะซิละฮฺไดล้้มสลายไปนานแล้ว แต่แนวคิดการใช้ปัญญาน าหน้าตัวบทยงัคงมอียู่เสมอ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนทีศ่กึษาศาสนามาน้อย ไม่เข้าใจหลักการวเิคราะห์หลกัการศาสนา หรือรูไ้ม่รอบด้าน อ่าน
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หลักฐานไม่ครบ แต่ใช้ความฉลาดปราดเปรื่องที่มี วพิากษว์จิารณ์เรื่องศาสนาด้วยความไม่รู้ เรื่องใดที่เขาไม่

เขา้ใจก็จะหาเหตุผลปฏิเสธ หรือตีความตัวบทในเรื่องนัน้ทันที เช่น เรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ การประหาร

ด้วยการขว้าง การฆา่จิง้จกตุก๊แก เปน็ต้น 

 

  



มุสลิมคณะใหม่  

22 
 

กุลลาบียะฮ ฺ
"ค าพูดของอัลลอฮฺ คือค าพูดในใจ ไม่มีเสียงออกมา"  

ก่อนปี ฮ.ศ. 241  

 

กลุ่มนิยมวพิากษ์ศาสตรก์ลุ่มหนึ่ง ที่ถกูจดัเป็นสายหนึง่ของกลุ่มมุรญิอะฮฺ ทีต่ามความคดิของ อับ

ดุลลอฮฺ บินกลุลาบ อัล-ก็อฏฏอน (เสียชีวิต ฮ.ศ.241) เป็นชาวเมืองบัศเราะฮฺ อยูใ่นช่วงสมัยของเคาะลีฟะฮฺ

มะอ์มูน 

เป็นผู้เริ่มแนวคิดวา่ ค าพูดของอัลลอฮฺ คอืค าพูดที่อยู่ในใจ ไม่มีเสียงให้ได้ยิน และเปน็ต้นแบบของอะ

ชาอิเราะฮฺ และมาตุรดีียะฮฺ  

 

กัรรอมยีะฮ ฺ
"เปรียบอัลลอฮฺกับมัคลู๊ก (สิ่งถูกสร้าง)" 

ก่อนปี ฮ.ศ. 256  

 

กลุ่มที่เอียงไปทางการเปรียบเทียบอัลลอฮกฺับมัคลูก๊ (ตัชบีฮ์) คอืกลุ่มที่ตามมฮุัมมัด บินกัรรอม อัส-สิ

จิสตานียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 255) กลุ่มนีเ้ช่ือวา่ อีมาน คอืการกล่าวปฏิญาณด้วยวาจาเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของหัวใจ 

ปัจจุบันกลุ่มอืน่ๆ มักจะโจมตีกลุ่มสะละฟยีฺอยา่งเขา้ใจผิดว่า เป็นพวกที่ได้รับอทิธิพลความเช่ือมา

จากกรัรอมียะฮ ฺหมายถงึเป็นพวกที่ชอบตัชบฮีฺ เปรยีบเทยีบอัลลอฮฺกับมัคลู๊ก 
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อะชาอเิราะฮ ฺ
"คณะเก่า สายชาฟิอี" 

ก่อนปี ฮ.ศ. 324  

 

เป็นหนึง่ในกลุ่มทีน่ิยมวพิากษ์ศาสตร์ และเช่ือวา่เป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ที่สดุ กลุ่มนีเ้ช่ือตามแนวคิดของ

ท่าน อล ีบินอิสมาอีล อะบุลหะสัน อัล-อัชอะรียฺ (ฮ.ศ.260-324) ค าวา่ อะชาอิเราะฮฺ ก็ได้มาจากค าวา่ 

อัชอะรียฺ ซ่ึงชีวิตของท่านแบง่เป็น 3 ช่วง คอื  

ระยะที่ 1 เป็นมุอฺตะซิละฮฺ  เดิมทีทา่นเปน็มุอฺตะซิละฮ ฺพอ่ตาคอือบู อลี อลั-ญุบบาอียฺ เปน็ผู้รู้แนวหน้า

ของมุอฺตะซะละฮฺ และตัวทา่นก็อยูใ่นระดับแถวหน้าเช่นกันถึง 40 ป ี 

ระยะที่ 2 เป็นอะชาอิเราะฮฺ แล้ววันหนึ่งเมื่อท่านไม่สามารถหาค าตอบกับบางเรื่องได้ ท่านจึงหมกตัว

ครุ่นคดิทบทวนใหมแ่ละอิสติคอเราะฮฺอยูใ่นบ้านเปน็เวลา 15 วัน แล้วท่านก็ออกมาประกาศวา่ตนไม่เกี่ยวข้อง

ใดๆ กับมุอฺตะซิละฮฺ และไดน้ าเสนอแนวคิดใหม่ของท่านที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดของกลุ่มกุลลาบียะฮฺ เป็นระยะที่

เรียกวา่ อะชาอิเราะฮฺ  

ระยะที่ 3 เปน็อะฮล์ุสสนุนะฮฺ ในช่วงท้ายของชีวิตท่านไดเ้ขยีนสาสน์ไปถงึชาวแบกแดดช่ือหนังสือวา่ 

"อัลอิบานะฮฺ ฟ ีอุศูลิล-ดิยานะฮฺ" ในนั้นท่านได้เขยีนในค าน าหนังสือวา่ ท่านขอกลับไปใช้ทัศนะตามอิหม่าม

อะห์มัด บินฮัมบัล แตก่ลุ่มอะชาอิเราะฮฺปฏิเสธเรื่องดังกล่าวโดยสิน้เชิง โดยอ้างวา่สายรายงานของหนังสือมี

ความสับสน ไม่สามารถตรวจสอบว่าเล่มใดเป็นของจรงิได้ ทั้งที่เป็นลูกศิษย์แต่กลับไม่ยอมเก็บส าเนาตน้ฉบบัที่

ถูกต้องไว้ จึงถูกตั้งค าถามวา่เพราะเหตใุด? 

 

สรุปเร่ืองของศิฟัต ตามทัศนะของอะชาอิเราะฮฺพอสงัเขปดังนี ้

ศิฟัตของอัลลอฮฺมี 3 ประเภท  

1- ต้องมี (วาญิบะฮฺ)  

2- มีไม่ได้ (มุสตะฮีละฮฺ)  

3- จะมีหรือไม่มีขึ้นอยูก่บัพระประสงค์ของพระองค ์(ญาอิซะฮฺ)  

ประเภทท่ี 1 ศิฟตัที่ต้องมี (วาญิบะฮฺ) หากไม่มีถือเป็นความบกพร่องท าให้เป็นพระเจ้าไม่ได้ มี 20 ศิฟัต 

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1- ศิฟัตนัฟซียะฮ ฺ(องคข์องอัลลอฮฺ) มี 1 คุณลกัษณะ คอื ทรงมี (อัล-วุญูด)  
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2- ศิฟัตสลับียะฮ ฺมี 5 คุณลกัษณะ คอื 1- องคเ์ดียว (วะหด์านียะฮฺ) 2- เดิม (อัล-กิดัม) 3- ถาวร 

(อัล-บะกออ์) 4- ต่างกับมัคลู๊ก (อัล-มุคอละฟะฮ ฺลลิ-หะวาดิษ) 5- ด ารงด้วยพระองคเ์อง (อัล-กิ

ยาม บินนัฟส์)  

3- ศิฟัตมะอานี (ศิฟัตทีส่ามารถรับรู้ได้ด้วยปัญญา) มี 7 คณุลักษณะ คอื 1- การเป็น (อัล-หะยาอุ) 

2-ความรู้ (อัล-อิลม)ุ 3- เจตนา (อัล-อิรอดะฮฺ) 4- ก าลัง (อัล-กดุเราะฮฺ) 5-การได้ยิน (อัส-สัมอุ) 

6-การเหน็ (อัล-บะศ็อร) 7-การพูด (อัลกะลามุ)  

4- ศิฟัตมะอฺนะวยีะฮฺ มี 7 คณุลกัษณะ คอื 1-พระองคท์รงมีชีวิต 2-พระองคท์รงรอบรู ้3-พระองค์

ทรงมีเจตนารมณ ์4-พระองคท์รงมีพลานุภาพ 5-พระองคท์รงได้ยิน 6-พระองคท์รงมองเห็น 7-

พระองคท์รงพดู   

ประเภทท่ี 2 ศิฟตัที่มีไม่ได ้(มุสตะฮลี) คอืทุกลักษณะทีต่รงกันขา้มกับศิฟัตทีต่้องมี เช่น อ่อนแอตรง

ขา้มกับพลานุภาพ ไมรู่ต้รงขา้มกับรู้  ถกูบังคบัตรงขา้มกับท าตามประสงค ์

ประเภทท่ี 3 ศิฟัตที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ (ญาอิซะฮฺ) ขึ้นอยูก่ับพระประสงคข์องพระองค์ ไม่ถือวา่เป็น

ขอ้บกพร่องแต่อยา่งใด หรือเรียกอีกช่ือวา่ ศิฟัตการกระท า (อัฟอาล) อาทิ สร้าง ให้เปน็ ใหต้าย ใหร้ิสกี ให้

รางวัล ลงโทษ เป็นต้น ศิฟัตนีมี้มากมายเกนิกวา่จะรูไ้ดห้มด 

มีศิฟัตอีกประเภทที่เรียกวา่ เคาะบะรียะฮฺ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ศิฟัตที่อาจท าให้เข้าใจวา่เปน็การ

เปรียบเทียบกับมัคลูก๊ได้ เช่น พอใจ หัวเราะ โกรธ อยูเ่หนือ ลงมา มา มือ นิว้มือ หน้า ตา สีข้าง หน้าแขง้ เท้า 

เป็นศิฟัตที่อะชาอิเราะฮฺไม่ยอมรบั พวกเขาจะตีความ(ตะวลี) หรือไม่ก็มอบความหมายกลบัไปให้อัลลอฮฺ(ตัฟวีฎ)

แทน  

คนที่ได้ศกึษาอะชาอิเราะฮฺ จะพบวา่อะชาอิเราะฮฺผ่านการปรุงแต่งหลายต่อหลายครัง้ เนื่องจากการเปน็

กลุ่มใหญ่ ใครๆ ก็อ้างตนเป็นอะชาอิเราะฮฺ แล้วน าไปพฒันาสอดแทรกแนวคิดใหม่ๆ ของตนเองเขา้ไป  

ยกตัวอยา่งเช่น ท่านอบลุหะสัน ไดก้ล่าวถึง ศิฟัตไว ้8 คณุลักษณะ คอืมี ศิฟัตการรับรู้ (อิดรอก) ด้วย 

แต่ต่อมาในภายหลัง ท่านฟัครดุดีน-รอซียฺ ก็ได้คดัศิฟตันีอ้อกไปเหลือเพยีง 7 ศิฟตัเท่านั้น และเช่นกนัท่านฟัค

รุดดนี-อัร-รอซียฺ เปน็ผู้เพ่ิมศิฟัตวาญิบประเภทที่ 4 คอื ศิฟัตมะอฺนะวยีะฮ ฺ

หรือในเรื่องศิฟตัเคาะบะรียะฮฺ อะชาอิเราะฮฺมีหลายระยะ 

 ในช่วงแรกอะชาอิเราะฮฺจะมีทัศนะให้ตีความ (ตะอ์วีล) เช่น อิสตะวาอ์ (ทรงอยูเ่หนือ) ตีความ

เป็นครอบครอง มือตีความเปน็อ านาจ ลงมาตีความเป็นความเมตตาลงมา เป็นต้น  
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 แต่ในช่วงต่อมาอิหม่ามญุวัยนียฺ ได้เพิ่มทัศนะการมอบความหมายกลับไปให้อัลลอฮฺ (ตัฟวีฎ) 

คอืไม่รู้วา่หมายถึงอะไร มอบความหมายกลับไปให้อัลลอฮฺ และไม่ให้แปลโดยเด็ดขาด โดย

อ้างอิงวา่เป็นทัศนะของสลัฟ  

 และในช่วงท้ายกเ็พิ่มทัศนะ การยนืยันศิฟัตในภาพรวม (อิษบาต) แต่ปฏิเสธบางศิฟตั เขา้มา

ในมัซฮับ  

 

ผู้รู้คนส าคัญสายอะชาอิเราะฮฺมีมากมายแต่ขอยกมาเพยีงบางท่าน 

1- ท่านผู้พิพากษา อบูบักร อัล-บากลิลานียฺ (ฮ.ศ. 328-402)  

2- อบูอิสหาก อัช-ชีรอซียฺ (ฮ.ศ. 393-478)  

3- อบู ฮามิด อัล-เฆาะซาลียฺ (ฮ.ศ. 450-505)  

4- อบู อิสหาก อัล-อิสฟิรอยนีียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 418)  

5- อิหม่ามสองหะร็อม อบลุมะอาลี อัล-ญุวยันียฺ (ฮ.ศ.419-478)  

6- ฟัครุดดนี อัร-รอซียฺ (ฮ.ศ.544-606)  

7- อิบนุฮะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ 

นักรบที่ย่ิงใหญ่คนส าคัญสายอะชาอิเราะฮฺ 

1- เศาะลาฮุดดีน อัล-อัยยูบยี ฺ

 

เนื่องจากในช่วงหลังลูกศิษย์ลกูหาของอะชาอิเราะฮฺ มุ่งเน้นการเลียนแบบ (ตักลีด) ให้แก่คนในมัซฮับ

มากเสียจนสูญเสียความเป็นอะชาอิเราะฮฺที่เป็นนักคดิวเิคราะห์ไป จงึกลายเป็นเหมือนกับที่ทา่นอบูฮะซัน อัน-

นัดวยีฺ กล่าวว่า "ความมีชีวติชีวา และความกระตื้นรือร้นของกลุ่มนี้หายไป และผลติผล (ทางวิชาการ) 

ในช่วงหลังก็อ่อนลงอย่างหนัก และร้ิวรอยความแกช่ราก็เร่ิมเผยให้เห็น" 

 

แนวคิดหลักของอะชาอิเราะฮฺท่ีแตกต่างจากแนวคดิของอะฮ์ลุสสุนนะฮ ฺ

1- ใช้ปัญญา(ผ่านวชิาวพิากษ์ศาสตร์)น าตัวบทในเรื่องเตาฮดีและศิฟตั 

2- กล่าวว่า "วถิีของชนรุ่นแรก (สะลัฟ) ปลอดภัยกวา่ แต่วิถีของชนรุน่หลัง (เคาะลัฟ) เขา้ใจศาสนา

ลึกซ้ึงกวา่" อันสื่อได้ว่าชาวสลัฟฉลาดน้อยกวา่พวกตน 

3- ไม่ใช้ฮะดีษอาฮาด (ฮะดีษที่มีสายรายงานไม่เกิน 10 สาย) ในเรื่องความเช่ือ(อะกีดะฮฺ) ทัง้ที่อัลลอฮกฺ็

ส่งนบีมาสอนประชาชาติ(อุมมะฮฺ)เพยีงคนเดียว 
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4- เตาฮีด คอื เช่ือวา่อัลลอฮฺมีองคเ์ดียวในองค ์(ซาต) ของพระองค์ (มีโครงสร้าง มีส่วนประกอบ หรือ

แบ่งย่อยไม่ได้) เตาฮดีของอะชาอิเราะฮฺจะมุ่งเนน้เพื่อการโต้แยง้จึงครอบคลุมบางแง่มุมของเตาฮีด

ในอิสลามเท่านัน้ คอืมีเพียงเตาฮดีภาคศรัทธาเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมถงึเตาฮีดภาคปฏิบัติ ที่เป็น

เป้าหมายของการประกาศเผยแพร่ของบรรดานบี 

5- ปฏิเสธศิฟตัเคาะบะรียะฮฺ คอื การอยูเ่หนือ(อะรัช) การลงมา(ในช่วงสดุท้ายของกลางคนื) การมา

(ในวันกิยามะฮฺเพื่อสอบสวน) การพดูเป็นเสียง(ที่ได้ยิน) พอพระทัย การโกรธกริว้ มือ นิว้มือ หน้า 

ตา สีข้าง หน้าแขง้ เท้า แล้วไปใช้การตีความ หรือการมอบความหมายกลับไปให้อัลลอฮฺแทน  

6- เช่ือวา่หากยนืยันศิฟัตเคาะบะรียะฮฺเหล่านี ้จะกลายเป็นการเปรียบเทียบ(ตัชบีฮฺ)กับมัคลูก๊ไดก้รณี

เดียวเทา่นั้นเพราะเอาตรรกะของมัคลูก๊ไปครอบกับอัลลอฮฺ  คอืหากอัลลอฮฺจะมีศิฟัตเหล่านีจ้ะต้อง

เหมอืนกับมัคลู๊กได้อยา่งเดียว จะไม่เหมือนกับมัคลู๊กไม่ได้ 

7- กล่าวว่า ค าพูดของอัลลอฮฺ คอื ค าพดูที่อยูใ่นใจ ไม่ใช่เสยีงอักษรที่จะได้ยิน 

8- ตีกรอบนิยามค าวา่ อีมานคอื "ยอมรับด้วยวาจา และเช่ือด้วยใจ" แต่บางกลุ่มกก็ล่าวว่า "อีมาน" อยู่

ที่ใจเท่านั้น แม้จะไม่กล่าวชะฮาดะฮ ฺกถ็ือวา่เป็นมุอ์มินรอดพน้ในวนักิยามะฮแฺล้ว 

9- การแบง่บิดอะฮ ฺ(ศาสนกิจที่คิดคน้ขึน้มาเองในภายหลังการจากไปของท่านนบี) เป็น 5 ประเภท คอื 

บิดอะฮฺที่ต้องท า บิดอะฮฺที่ควรท า บิดอะฮฺทีห่้ามท า บิดอะฮฺที่ควรทิ้ง บิดอะฮทฺี่ท าก็ได้ไม่ท าก็ได้ ท า

ให้บิดอะฮหฺลายอยา่งได้รับการปกป้อง หรือฉวยโอกาสมาซุกใต้ปกีของค าวา่บิดอะฮฺที่ด ีรวมทั้งยงัมี

การต่อต้านการฟืน้ฟวูถิปีฏิบัติของนบีอีกด้วย 

10- น าเรื่องซูฟเีขา้มาในศาสนา และได้เปิดประตูเพิ่มแหล่งความรู้พื้นฐานของศาสนาใหม่ 

(นอกเหนือจากอัลกุรอานและฮะดีษ) คอื ความรู้ทีร่ับจากอัลลอฮฺโดยตรง (อิลมลุละดนุนียฺ) ความรู้

จากความฝัน ความรู้จากการเขา้ถึงอรรถรสของการปฏิบัติ และเรื่องของตอรกีัตต่างๆ 

11- ไม่ได้แยกความเขา้ใจระหว่าง พระประสงคท์างโลก (อิรอดะฮฺเกานียะฮฺ) และพระประสงคท์างธรรม 

(อิรอดะฮฺชัรอียะฮฺ) 

12- คนทีบ่รรลุศาสนภาวะ(อากิล บาลิฆ)แล้ว วาญิบแรกของเขาคอื ต้องรูจ้ักอัลลอฮฺ หรือพนิจิ

พเิคราะห์เรื่องอัลลอฮ ฺหรือตั้งเจตนาพนิิจพเิคราะห์เรื่องอัลลอฮ ฺ(บางคนกล่าวว่าต้องสงสัยก่อน

ว่าอัลลอฮฺมีจริงหรือเปล่า) หากเป็นมุสลิมตั้งแต่เดก็อยูแ่ล้วก็ต้องมาคดิทบทวนอีกครั้ง 
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มาตุรีดียะฮ ฺ
"คู่แฝดอะชาอิเราะฮฺ สายฮานาฟี" 

ก่อนปี ฮ.ศ. 333  

 

กลุ่มที่นยิมวพิากษศ์าสตร ์(อะฮ์ลุลกะลาม) อีกกลุ่มหนึ่ง ที่อ้างอิงถงึ มุฮัมมัด บินมะห์มูด อบมูันศูร 

อัล-มาตุรีดียฺ (เสียชีวิต 333) เกดิที่หมู่บา้น มาตุรีด ในเขตของเมืองสะมัรก็อนด์ ในช่วงปลายศตวรรษที่สาม

ของปีฮิจเราะฮฺ สังกดัอยูรุ่น่ที่สี่ของมัสฮบัฮานาฟยีฺ ได้รบัการยอมรับอยา่งมากในเมืองครุอซาน และเมืองมาวะ

รออันนะฮร์ฺ ปจัจุบันสถาบันที่เผยแพร่แนวคิดนีท้ี่โด่งดังที่สุดคอื มหาวิทยาลัยเดียวบันด ีประเทศอินเดยี 

กลุ่มนีมี้ความคล้ายคลึงกันอยา่งมากกับอะชาอิเราะฮฺ เหมอืนเป็นกลุ่มพีก่ลุ่มน้อง เพราะได้รับอทิธิพล

ความคดิมาจากกลุ่มกุลลาบียะฮฺเหมอืนกนั แตกต่างกันบ้างในบางประเด็น อาทิ เช่น  

มาตุรีดียะฮ ฺกล่าวว่าศิฟัตที่ใช้ปัญญาพสิจูน์ (ษุบตูียะฮฺ) มี 8 ศิฟัต คอื 7 ศิฟตัมะอานีของอะชาอิเราะฮฺ 

และเพิ่มศิฟัตการสร้าง (ตกัวนี) อีกหนึ่งรวมเปน็ 8 ศิฟัต 

- มาตุรีดียะฮฺเห็นวา่ ทกุสิง่ที่อัลลอฮฺท าวายบิต้องมีเหตุผล (หิกมะฮฺ) ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเหน็วา่ ไม่มี

อะไรวายบิกับอัลลอฮ ฺหากทรงประสงคก์็ท าโดยไม่ต้องมีเหตุผลกไ็ด้ แตส่ิ่งที่เกิดขึน้จรงิอัลลอฮฺทรง

ท าแต่สิ่งที่มีเหตุผลเท่านั้น  

- มาตุรีดียะฮฺเห็นวา่ อัลลอฮไฺม่ท าสิ่งผิดเป็นอันขาด และบอกวา่ค ากล่าวของอะชาอิเราะฮฺที่บอกวา่ 

"อนุญาตให้อัลลอฮฺลงโทษคนดี หรือจบันบีเข้านรกตลอดกาลได้" เป็นเรื่องไม่อนุญาต ขณะที่อะชาอิ

เราะฮฺเห็นวา่ อัลลอฮฺทรงมีกรรมสิทธิ์อยา่งสมบูรณ์จะท าอยา่งไรกับบ่าวของพระองคก์็ได้ แม้กระ

ทั้งจะทรงอภัยให้กาเฟรก็ยงัได ้

- มาตุรีดียะฮฺเห็นวา่ ปัญญาอยา่งเดียวก็เพยีงพอที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี และสามารถใช้ปัญญา

รู้จักอัลลอฮฺได ้หากใช้ปัญญาพสิูจนก์ารมีอยูข่องอัลลอฮฺกับใครแล้ว คนๆนัน้ก็ยงัไม่เช่ือ ก็ถือวา่เป็น

กาเฟรที่จะต้องเขา้นรกตลอดกาลโดยไม่มีข้ออ้างแล้ว ขณะท่ีอะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ ยังไม่ถือวา่เป็นกา

เฟรจนกวา่จะมีตัวบทอัลกรุอานและฮะดีษไปถึงก่อน 

- การรู้จกัอัลลอฮ ฺใช้ปัญญาหรือตัวบทในการพสิูจน ์อะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ใช้ตัวบทพสิูจน ์และเห็นวา่

ไม่จ าเป็นต้องอีมานก่อนทีจ่ะมีตัวบทมาถงึ ขณะที่มาตรุดีียะฮฺเหน็วา่ ใช้ปัญญาพสิูจน์ก็ได้แล้ว 

- มาตุรีดียะฮฺเห็นวา่ จ าเป็นต้องอีมานด้วยปัญญา ขณะท่ีอะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ จ าเป็นต้องอีมานด้วย

ตัวบท  

- มาตุรีดะยะฮฺเหน็วา่อีมานไม่มีเพ่ิมหรือลด ขณะท่ีอะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ อีมานมีเพ่ิมมีลด 
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- มาตุรีดียะฮหฺ้ามการกล่าวว่า "ฉันเป็นผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮฺ" (อิสตสินาอ์) ใครกล่าวอยา่งนี้ถือเป็น

กาเฟร เพราะเขาสงสัยในศรทัธาของตัวเอง ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ "อนุญาตให้พูดวา่ ฉันเป็นผู้

ศรัทธาอินชาอัลลอฮฺ" ได ้

- เห็นวา่ อิสลามกับอีมานเปน็อันเดียวกนั และขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นวา่อีมานกับอิสลามไม่ใช่อยา่ง

เดียวกนั 

- มาตุรีดียะฮ ฺเห็นวา่ อีมาน ไม่ใช่มัคลูก๊(สิ่งถูกสร้าง) ขณะท่ีอะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ อีมาน เปน็มัคลู๊ก 

ตามทัศนะนีม้าตุรดีียะฮฺบางคนเหน็วา่ ไม่อนุญาตให้ละหมาดตามหลังอีหมา่มที่เช่ือวา่ อีมาน

เป็นมัคลูก๊ได ้ในขณะทีต่ัวของอิหม่ามอบูหะนีฟะฮเฺองกเ็ป็นคนแรกทีบ่อกวา่ อีมาน เป็นมัคลูก๊ 

- ทั้งสองกลุ่มเช่ือวา่ การมองเหน็อัลลอฮฺ เป็นเรื่องที่เกิดขึน้ได้ แต่ต่างกนัที่มาตุรดีียะฮฺใช้ตัวบทกุ

รอานและฮะดีษเปน็ขอ้พสิูจน์ ในขณะที่อะชาอิเราะฮฺใช้ปัญญาเป็นขอ้พสิูจน ์และอิหม่ามรอซีก็

ตามมาตุรีดียะฮฺในเรื่องนี ้

- มาตุรีดียะฮ ฺเห็นวา่ คนทีถู่กบนัทกึไวแ้ล้ว ตอนอยูใ่นท้องแม่ว่าจะได้เป็นชาวสวรรคห์รือนรก ยัง

สามารถเปลี่ยนแปลงกอดรัได้อยู ่ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเหน็วา่เปลี่ยนแปลงไม่ไดแ้ล้ว 

- มาตุรีดียะฮ ฺเห็นวา่ค าวา่ จงเป็น (กุน) เปน็เพยีงค าเปรียบเปรยถงึความรวดเร็วในการสร้าง ไม่ใช่

เป็นค าจริงๆ ขณะท่ีอะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ การมีข้ึนของสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกับค าพูด (ในใจ) ของอัลลอ

ฮฺที่มีมาแต่เดิม และค าๆ นีเ้ช่ือมโยงไปถงึค าพูดในใจของพระองค์นั้น 

- มาตุรีดียะฮ ฺเห็นวา่ ค าวา่ ความส าเร็จ (เตาฟกี) คอืการช่วยเหลือ หรือท าให้เกิดความง่ายดาย 

ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ คอืการสร้างความสามารถให้ท าได ้

- มาตุรีดียะฮ ฺเห็นวา่ ผู้ชายเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการเปน็นบี ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นวา่ ไม่ใช่

เงื่อนไข 
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อิบาฎยีะฮ ฺ
"เคาะวาริจญ์กลายพันธุ์ไม่นิยมความรุนแรง " 

 

เป็นกลุ่มที่มีลกัษณะคล้ายคลึงกับเคาะวาริจญ ์บ้างกถ็ือวา่คอืกลุ่มที่แตกแขนงออกมาจากเคาะวาริจญ ์

แต่เป็นกลุ่มทีไ่ม่นิยมความรุนแรง ค าวา่อิบาฎียะฮฺได้มาจากช่ือผู้ประกาศแนวคิดนีเ้ป็นคนแรกคือ อับดุลลอฮฺ 

บินอิบาฎ อัต-ตะมมีียฺ (เป็นตาบิอียฺ ร่วมสมัยกับมุอาวยีะฮฺ และเสียชีวิตในตอนปลายรัชสมัยของกษตัริย์อับดุล

มะลิก บนิมัรวาน) ที่เมืองบศัเราะฮ ฺคนกลุ่มนีย้นืกรานวา่ตนไม่ใช่เคาะวาริจญ ์แต่ก็ออกมาแกต้่างใหก้ับเคาะ

วาริจญท์ี่แยกตัวออกมาในสมัยทา่นอลี และยังอ้างวา่พวกตนปฏิบัติตามแนวทางของญาบิร บินซัยด์ อัล-อะสะ

ดียฺ (ตาบิอียฺ ฮ.ศ.21-93)  

กลุ่มนีมี้หนังสือฮะดษีที่ช่ือมุสนดั อัร-เราะบีอฺ บินหะบบี และถือวา่เป็นหนังสือฮะดีษที่ดีทีสุ่ด ดกีวา่บุ

คอรียฺ และมุสลิมเสียอีก  

คนกลุ่มนีย้อมรับในตัวของอบบูักร และอุมัร แต่กล่าวหาอุษมาน, อลี, มุอาวยีะฮฺ, อัมรฺ บนิอาศ, หะสัน 

และหุสัยน ฺ

ท่าทางเวลาละหมาดของคนกลุ่มนีค้อื ไม่ยกมือตกับีร ไม่ยืนกอดอก และตอนสลามหนัหน้าขวาซ้ายแต่

ให้สลามครัง้เดียว 

ปัจจุบันคนกลุ่มนีพ้บมากที่ประเทศโอมาน โมร็อกโก และอัลจีเรีย มีจ านวนผู้นับถือราว 2.8 ล้านคน 

 

แนวคิดหลักท่ีเปน็ปัญหาของกลุม่นี ้

1. ปฏิเสธศิฟัตของอัลลอฮฺ เช่ือวา่อัลลอฮฺอยูโ่ดยไม่มีสถานที่ และบอกวา่ อัลกุรอานเปน็มัคลกู 

2. เช่ือวา่คนท าบาปใหญ่เป็นกาเฟร ประเภทปฏิเสธเนยีะมัต ยังไม่พ้นสภาพจากการเปน็มุสลิม คอื

ยังต้องปฏิบตัิต่อพวกเขาเหมอืนมุสลิมทั่วไป สามารถแตง่งาน และรับมรดกกนัได ้แต่ในวันอาคเิราะฮจฺะต้องอยู่

ในนรกตลอดกาลหากเขาไม่ไดก้ลับตัวกลับใจ (เตาบะฮฺ)  

3. อนุญาตให้ออกมาต่อต้านผู้น าที่ท าบาปใหญ่ได้หากผลดทีี่จะได้รับมีมากกวา่ผลเสีย 

4. ไม่เช่ือเรื่องการช่ังความดีความช่ัว (มีซาน) และการขา้มสะพาน (ศิรอฏ) พวกเขาอาศัยการ

ตีความแทน 

5. ไม่เช่ือเรื่องชะฟาอะฮฺ 

6. อนุญาตหรือส่งเสริมให้ท าการตะกียะฮฺได้ 
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ซูฟี 
"หลงไหลความเหนือธรรมชาติ " 

 

ซูฟ ีตามความหมายที่ถูกต้อง คอืหนทางขัดเกลาจิตใจตนเอง ซูฟีมีหลายระดบั บางระดับยังไม่

นับเป็นนิกาย (ฟิร็อก) เราจึงพบซูฟอียูใ่นนกิายต่างๆ มากมาย ยกเวน้ในสายสะละฟยีฺ ที่ไมน่ิยมใช้ค าวา่ ซูฟ ี

เพราะค านีถู้กน าไปใช้จนแปดเปื้อนแล้ว แต่จะใช้ค าวา่ คณุธรรม (อิห์ซาน) หรือการขัดเกลาจติใจ (ตัซกี

ยะฮฺนัฟส์) แตบ่างระดบัท่ีเลยเถิดไปมากก็ต้องนับเปน็อีกนิกายหนึ่ง 

ค าศัพท์ที่ควรรู ้(ตามความหมายของสลัฟ)  

กะรอมะฮฺ คอื สิ่งเหนือธรรมชาติ ทีไ่ม่ใช่เพื่อสนับสนุนความเป็นนบี เกิดกับบ่าวที่เปน็คนดีมีอะกีดะฮใฺส

สะอาด 

วะลี หรือ คนรกัของอัลลอฮฺ ตามหลักการหมายถึง มุสลิมทีมี่ความตักวา ปฏิบตัิวาญิบ และละทิง้หะ

รอมได้อยา่งครบถ้วน และเม่ือใดพลาดพลั้งท าผิดก็รบีกลับมาส านึกผิดทันที 

ตามธรรมชาติคนเรามักหลงใหล และช่ืนชมเรื่องปาฏิหาริย์  อิสลามไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของกะรอมะฮฺ 

เรื่องนีเ้กิดขึน้กับบ่าวของพระองค์ได้ เพื่อเป็นการให้เกียรติ ให้ก าลงัใจ หรือเพื่อช่วยเหลือบ่าวของพระองคใ์น

ยามคับขัน แต่ไม่ได้ใหห้มกมุ่นกับมัน มีคนจ านวนไมน่้อยทีลุ่่มหลงอยากใหเ้กดิกะรอมะฮกฺับตน ทุ่มเทกับการซิ

กรุลลอฮ ฺเป็นหมื่นๆ แสนๆ เพยีงเพื่อให้เกิดปาฏิหารยิ ์จนบางคนถึงกับเป็นบ้าไปเลยก็มี บางคนเพอ้ถึงขนาด

แยกแยะอะไรไม่ออก พดูอัลลอฮฺเปน็มัคลูก๊ พูดมัคลู๊กเปน็อัลลอฮฺ หรือพูดว่า "อัลลอฮฺอยูใ่นแขนเสือ้ฉัน" บางคน

ก็อ้างวา่ตนเปน็ซูฟทีี่มีกะรอมะฮฺเพื่อให้ผู้คนนับถือใหเ้งินให้ทอง บางคนเลีย้งญิน หรือขอ้งเกี่ยวกับไสยศาสตร์

ขาว หรือบางคนก็เกินเลยจนถึงชีรกิตะวสุสลุกับกุโบร์ของคนที่ตายไปแล้ว 

คนที่เป็นวะลจีริงจะไม่อวดอ้างตน แต่วะลีปลอมมักอวดอ้างตนเอง บางคนก็อ้างวา่ ตนเองได้รับความรู้

โดยตรงจากอัลลอฮฺ เม่ือเพง่ไปทีส่ิง่ใด ความรู้เกี่ยวกับสิง่นั้นก็ไหลพุง่ออกมาให้ไดร้ับรู้และเขา้ใจ และเรียกมันวา่ 

"อิลมุ ละดุนนียฺ" และเรียกผู้ได้รับความรูน้ีว้า่ "อะฮ์ลลิกะชัฟ" (บุคคลที่อัลลอฮเฺผยความรู้ให้) และเช่ือว่าค าพูด

ของวะลีมักแฝงไปด้วยความเรน้ลับ 

บางคนก็อ้างวา่ ตนถึงระดับช้ันที่ไม่ต้องท าอิบาดะฮฺทั่วไปแล้ว (คอืไม่ต้องละหมาดแล้ว) ตนมีหน้าที่อ่าน

ซิกรุลลอฮตฺามที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺโดยตรงเท่านัน้ 

บางคนก็อ้างวา่ ระดับของวะลนีั้น เหนือกวา่ระดับของนบี  
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วะลีบางคนกเ็รียกตนเองวา่ อัลเฆาษ ์(ผู้ช่วยให้รอดพน้) และบางคนก็ตัง้ช่ือขม่กันวา่ อัลเฆาษุลอักบัร 

(ผู้ช่วยให้รอดพน้ที่ย่ิงใหญ่ทีสุ่ด) ซ่ึงเปน็ช่ือที่มุสลิมทีด่ีไม่น ามาตั้งกนั 

บางคนก็เล่นของ ท าของ เลีย้งญนิ เหมอืนเป็นซูฟสีายเกจิ รับท าอาศิมัต หรือตาบีส แขวนคอ หรือผูก

ขอ้มือเด็กเพื่อป้องกันภัย หรือเอากระดาษมาเขยีนตารางและตัวเลขภาษาอาหรับลงไปแล้วใหน้ าไปติดหน้าร้าน

เพื่อให้ขายของไดด้ี หรือท าของให้ผู้หญงิรกัผู้หญงิหลง หรือมอบแหวนให้ใส่ตดิตัวยามไม่สบายให้ดูแหวนแล้ว

คดิถึงอาจารยแ์ล้วโรคที่เปน็กจ็ะหาย  

 

สถานะ (มะกอม) ฟะนาอ์ และบะกออ์ของซูฟ ี

ฟะนาอ์ คอื สูญ คอืการเพง่มองทุกสิ่งทกุอยา่งวา่ ไม่มี ไม่มีสิ่งใดมีอยูจ่ริง ทุกอยา่งต้องสูญสลายหมด 

เพื่อให้ตนเองหลดุพน้ 

บะกออ์ คอื อัลลอฮฺเพยีงองคเ์ดียวที่มีอยูจ่รงิ ทกุอยา่งหายไปเหลือแต่พระองค์ ขัน้ที่ 1 เห็นสิ่งใดก็คดิไป

ถึงอัลลอฮ ฺขั้นที่ 2 เห็นอัลลอฮฺก่อนเห็นสิ่งอืน่ 

ความเช่ือแบบนี้หากอธิบายไม่ดี จะท าให้คนบางคนแยกไม่ออกระหว่างค าวา่ "ทุกอยา่งมาจากอัลลอฮฺ" 

กับ "ทุกอยา่งคอือัลลอฮฺ" จึงเป็นที่มาที่ว่า อัลลอฮสฺถติอยูทุ่กหนทุกแห่งของซูฟบีางกลุ่ม หรือบางคนก็เพอ้

ออกมาวา่ "กูคอือัลลอฮฺ" "กูกึง่อัลลอฮกฺึ่งกู" การใช้ค าทีห่มิ่นเหมแ่บบนีเ้ปน็ทางถนัดอยา่งหนึ่งของชัยฏอน ดงัที่

เราพบในชีอะฮฺ ค าวา่ "ยา ฮูเซน" ที่ท าให้คนจ านวนไม่น้อยผูกพันกบัค านีถ้งึขัน้ชีรกิโดยไม่รู้ตัว  

 

ประเภทของซูฟี 

ประเภทที่ 1 กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตสมถะ ทุ่มเทประกอบอิบาดะฮฺ  

ประเภทที่ 2 มีบดิอะฮเฺขา้มา แต่ไม่ถึงขั้นตั้งภาคี (ชิริก) หรือปฏิเสธ (กุโฟร)  

ประเภทที่ 3 ซูฟสีุดโต่ง ถึงขัน้ชิริก บอกวา่อัลลอฮฺสถิตในตัวของมัคลูก๊ หรืออยูท่กุหนทุกแห่ง เช่น ซูฟี

ของอิบนุ อะเราะบียฺ ตะรีกตัสายตจีานีย ฺ

 

ตอรีกัต (สายซูฟี)  
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แปลวา่ ทาง หมายถงึ แนวทางไปสู่อัลลอฮฺ ประกอบด้วยอักษร 5 ตัว คอื  

ฏอ หมายถึง เช่ือฟัง (ฏออัต)  

รอ คอื พอใจ (ริฎอ)  

ยา คอื ยะกีน (เช่ือม่ัน)  

กอฟ คอื เพยีงพอ (เกาะนาอะฮฺ)  

ตา คอื ย าเกรง (ตกัวา)  
 

คนซูฟตี้องมีครู และต้องมีการให้บัยอะฮฺจบัมือระหว่างครูกับลูกศิษย์ โดยครกู็ต้องเป็นคนซูฟทีี่มีการ

ให้บัยอะฮฺจับมอืกับครูทีเ่ป็นซูฟขีองท่านอีกที และสามารถไล่เรียงยอ้นกลับไปถึงท่านนบี (ตามค ากล่าวอ้าง) จึง

เรียกวา่ สายซูฟี (ตุรกุซูฟยีะฮฺ) ซ่ึงมหีลายสาย แตล่ะสายเรียกวา่ตอรีกตั ตอรีกตัในยุคปัจจุบนัมีมากกวา่ 100 

สาย แต่ในเมืองไทยพบเป็นทางการราว 4 สายคือ 

1- สายกอดริียะฮฺ  

2- สายชาซุลลียะฮฺ (ผ้าเขยีวอ้างวา่ สีเขียวได้จากพรมเขยีวที่ท่านนบีเหยยีบตอนอยูบ่นช้ันฟ้า)  

3- สายอะห์มะดียะฮ ฺ

4- สายนักชะบันดียะฮ ฺ

สายที่ดังทีสุ่ดคอื สายกอดิรียะฮฺ เปน็สายที่อ้างวา่มาจากอับดลุกอดิร อัล-ญิลานียฺ 

คนตอรกีัต (มุรีด) ต้องยดึครู (เชค) เป็นสื่อกลาง (วะซีละฮฺ) อยา่งเหนียวแน่น เพื่อช้ีแนะในการ

รู้จักอัลลอฮฺ โดยต้องมีการใหส้ัตยาบนักนัระหว่างศิษยก์บัครูว่าจะเป็นศิษยเ์ป็นครูกนัทั้งดุนยาและอาคเีราะฮฺ 

เพื่อให้ครูช้ีแนะขัน้ตอนต่างๆ เพื่อจะที่บรรลุไปถึงขัน้วะล ีและเพราะว่าครูสามารถช่วยลกูศิษยไ์ด้ในวนักิยามะฮ ฺ

จากนั้นศิษยก์็ต้องเช่ือฟังครูโดยไม่มีข้อโต้แยง้ใดๆ ถึงแม้จะเห็นวา่ครูท าสิง่หะรอม หรือพดูไม่ถกูต้องแคไ่หนก็

ตาม หากโต้แย้งหรือคัดค้าน อาจต้องขาดการเป็นศษิยเ์ป็นครูได ้

การจะตามแนวทางของท่านนบีในทางตะรกีัตต้องเขา้ใจใน 4 ความหมาย คือ 

1- ชะรีอัต คอื วชิาภายนอก ด้านภาคปฏิบัติ ฟกิฮ ฺเปรียบเหมอืนเปลือกนอก 

2- ฮะกีกตั คอื วชิาภายใน หรือตะเซาวุฟ ที่ใช้ควบคุมด้านจติใจ จริยธรรม เปรียบเหมอืนแก่น

แท้ 

3- ตอรีกตั แนวทางของครูฝ่ายวชิาตะเซาวุฟที่เน้นหนกัไปในทางฮะกกีตั 

4- มะอฺริฟัต การรู้จกัอัลลอฮฺอยา่งแท้จรงิ เม่ือผู้ปฏิบัติมีความเขา้ใจในค าวา่ ชะรีอัต ตอรกีตั 

ฮะกีกตัแล้ว ก็จะออกมาเป็นตัวมะอฺริฟัต 
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บุคคลที่เนน้หนกัไปในด้านหลกัวชิาฮะกกีัตนานเขา้ พอได้รู้แจ้งเหน็จรงิ จะกลายเปน็คนซูฟ ีจากคนซูฟี

สูงขึ้นไปอกี เรียกวา่ อาริฟบิลลาฮฺ (ผู้รู้จกัอัลลอฮฺอยา่งแท้จริง)  

ตามหลักตะเซาวุฟ ความรู้มี 4 ระดบั 

1- ตะเซาวุฟช้ันต้น รู้เรื่อง การโออ้วด (ตะกับ๊บุร ริยาอ์ ซุมอะฮฺ)  

2- ขัน้ฮะกกีัต  รู้เรื่องละหมาดนอก ละหมาดใน 

3- ขัน้ซูฟ ี  สละโลก ชอบสันโดษ 

4- ขัน้อาริฟบิลลาฮ ฺ ผู้ใกล้ชิดพระเจ้า ระดบัวะล ี

แบ่งการซิกรุลลอฮฺ เป็น 4 ลักษณะ 

1- ซิเกรระดบัชารีอัต กล่าว ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ 

2- ซิเกรระดบัตอรกีัต กล่าว อัลลอฮฺ อัลลอฮ ฺ

3- ซิเกรระดบัฮะกกีัต กล่าว ฮ ูฮ ูฮ ู

4- ซิเกรระดบัมะอฺรีฟัต กล่าว ฮัก ฮกั หรือ อะฮฺ อะฮ ฺ

 

แนวคิดหลักท่ีเปน็ปัญหาของกลุม่นี ้

ซูฟมีีหลายกลุ่มหลายระดับจึงไม่สามารถระบุช้ีชัดลงไปวา่มีปัญหาอะไรบ้าง ขึ้นอยูก่ับความเช่ือ และ

การปฏิบัติทีเ่ลยเถิดแคไ่หน แตห่ากไม่ได้เลยเถดิใดๆ เพยีงแคใ่ช้ชีวิตสมถะ และทุ่มเทท าอิบาดะฮฺอยา่งถูกต้อง

ตามหลักศาสนาก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ทีจ่ะกล่าวต่อไปนีค้อืปัญหาบางประการที่หากพบในตัวซูฟคีนใดก็ถือวา่

เป็นขอ้ผิดพลาดของคนนัน้ 

1- เช่ือวา่ อัลลอฮฺทรงสถติย ์อยูใ่นมัคลู๊ก 

2- เช่ือวา่ อัลลอฮฺทรงอยูท่กุแหง่ 

3- เช่ือวา่ มีผู้ล่วงรู้เรื่องเร้นลับอื่นจากอัลลอฮ ฺและเช่ือวา่มีแหล่งความรู้อ่ืนที่เปน็บัญญัติศาสนาได ้

นอกเหนือจากอัลกรุอานและฮะดีษ คอืความรู้ที่อัลลอฮฺให้โดยตรง (อิลมุลละดุนนียฺ) หรือจากความ

ฝัน 

4- เช่ือวา่ มีผู้ที่ได้รับการยกเวน้ไม่ต้องปฏิบตัิตามบัญญัติอิสลาม เหมอืนที่อ้างวา่นบีเคาะดีรไม่ต้อง

ปฏิบัติตามนบีมูซา 

5- เช่ือวา่นบีเคาะดีรยังไม่ตาย 

6- อนุญาตให้ใช้สื่อ (ตะวัสสลุ) คร ูวลี และท่านนบีได ้ทั้งยามเป็นยามตายได้  
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7- การใช้ครูเปน็สื่อ และมีการมโนภาพครูที่จดุกลางหน้า ทีเ่รียกวา่ แจ้งนอกแจ้งใน (กอบะเกาซัย)  

ขณะท าการซิกรลุลอฮฺ และขอความช่วยเหลือจากครูในใจผ่านไปยังท่านนบีผ่านไปถึงอัลลอฮฺ 

8- เช่ือวา่ความรู้มีสองอยา่ง ความรู้เปดิ (ความรู้สอนทั่วไปได้) ความรู้ปดิ (ความรู้ที่ท่านนบแีอบสอน

กับเศาะฮาบะฮฺบางคน)  

9- คลั่งไคลจ้นถึงงมงายเรื่องปาฏิหารยิ์  

10- มีบางคนอา้งวา่ท่านนบีมาหาบ่อยๆ ในยามตืน่ และได้พบกับนบีเคาะดรีด้วย 

11- การโยกตามจังหวะท านองขณะท าซิกรุลลอฮฺ และการท าซิกรุลลอฮฺหมู ่

12- เช่ือวา่ การซิกรลุลอฮฺด้วยค าวา่ "ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ" นั้นเป็นของคนธรรมดา (เอาวาม) คนที่

ระดับสงูกวา่นัน้จะใช้ค าวา่ อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ และสูงกวา่นั้นอกี คอืฮ ุฮุ และทีสู่งที่สดุ คอื อะฮฺ อะฮ ฺ

13- ต้องมีการปลกีวเิวก (คุลวะฮฺ) เพื่อฝึกตน โดยต้องท าตามขัน้ตอนที่ครูบอกอยา่งเขม้งวด โดย

บางครั้งจะเป็นการฝึกหกัโหมในแบบที่อาจท าให้เป็นบ้าได้ 

14- ช่วงหักโหมมักพูดจาพร่ าเพอ้ค าทีเ่ป็นชิรกิออกมาโดยอ้างวา่ มีความหมายนัยยะลึกซ้ึงทีไ่ม่ใช่ชิริก 

เช่น "ทุกคนกลัวชิริก แตฉ่ันวายบิต้องชิรกิ" "กูคอือัลลอฮ"ฺ เป็นต้น 

15- บางคนให้ผู้อ่ืนให้เกียรติโดยการจูบสะดือ บางคนก็ให้จูบเท้าตน เหมอืนกับวา่ก าลังสุญูดให้ตน   

16- บางกลุ่มก็มีการเล่นของ หมกมุ่นกับการค านวณตัวเลขเพื่อหาซูเราะฮฺที่เหมาะสมกับคนที่มาขอ

ความช่วยเหลือ หรือออกกระดาษเขียนขอ้ความแล้วใหน้ าไปแปะหน้าบ้านเพื่อให้เกิดสริิมงคลกับ

ชีวิตและการคา้ขาย 

 

* มุสลิมสะอาดแต่ภายในกไ็ม่ได้ สะอาดแต่ภายนอกก็ไม่ได้ ต้องสะอาดทั้งภายในและภายนอกด้วยจึงถูกต้อง

สวยงาม สะอาดภายในคอืมีอิคลาส (บรสิุทธิ์ใจ) และสะอาดภายนอกคอืมีมุตาบะอะฮฺ (ตามนบี) 
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ชีอะฮฺ ซยัดียะฮ ฺ
 

กลุ่มคนทีป่ฏิบัติตาม ซัยด์ บินอลี (ซัยนลุอาบิดีน) บนิ หซัุยน์ บินอล ีบินอบฏีอลิบ (ฮ.ศ. 80-122) 

ปรากฏออกมาในช่วงต้นของศตวรรษที ่2  

กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มชีอะฮฺที่ใกล้เคียงกับสุนนียฺมากทีสุ่ด เพราะพวกเขาไม่ได้สดุโตง่เรื่องอะกีดะฮ ฺและไม่ได้

กล่าวหาวา่เศาะฮาบะฮสฺ่วนใหญ่สิ้นสภาพจากการเปน็มุสลิม และไม่ยกอีหมา่มถึงขัน้นบี หรือพระเจ้า 

ท่านซัยด์เคยศกึษากับวาศลิ บนิอะฏออ์  และถูกถือวา่เป็นนกัฮะดีษระดับเช่ือถือได้ (ษิเกาะอ์) ในยุคของ

เคาะลีฟะฮฺฮิชาม บินอับดุลมะลกิ และอิหม่ามอบูหะนีฟะฮฺเองกร็ักและสนับสนุนเขามาก และเคยดุอาอ์ให้เขา 

เคยกล่าวถึงเขาไวว้า่ "ฉันเคยพบซัยด์ บนิอลแีล้ว ฉันไม่เคยพบผู้ใดในยุคของเขาทีจ่ะเข้าใจศาสนา รอบรู ้และ

สามารถตอบค าถามได้อยา่งรวดเร็ว และกระจ่างได้มากไปกวา่เขา" 

เขาได้ออกไปที่เมืองกูฟะฮ ฺและมีชีอะฮฺจ านวนมากให้บัยอะฮฺเขา และมีคนทีร่ักเขาบางคนแนะน าเขาวา่ 

ทา่นกับฮิชามอยา่ให้เรื่องเป็นเหมอืนปู่ของท่านคอืหุสยัน ์กับยะซีด บินมุอาวยิะฮฺเลย แต่ทา่นกไ็ม่ฟัง และออกมา

ประกาศต่อต้านราชวงค์อุมะวยีะฮฺ แต่ตอนที่ต่อสู้กนักลบัมีคนสนับสนนุเพยีง 500 คนเท่านั้น จึงถูกสังหารในป ี

ฮ.ศ. 121 และภายหลัง ยะห์ยา ลูกชายของเขาก็ออกมาต่อต้าน และถกูสงัหารอีกในป ีฮ.ศ. 125  

กลุ่มซัยดียะฮฺยังคงมีอยูถ่ึงทกุวันนี้ทางตอนเหนือของประเทศเยเมน ชีอะฮฺ 12 อิหมา่มถือวา่ ชีอะฮฺกลุ่มนี้

ไม่ใช่มุสลิม เพราะไปเช่ืออิหม่ามคนที่อัลลอฮฺไม่ได้แต่งตัง้ และปฏิเสธอิหม่ามอีก 7 คนที่เหลือ เพราะการปฏิเสธ

อิหม่ามคนเดียวก็เหมอืนกับปฏิเสธนบีทัง้หมด 

 

ความเช่ือบางประการ 

1- ยอมรับการเปน็อิหม่ามของลกูหลานฟาฏิมะฮฺทุกสายทัง้ของหะสันและหสุัยน์ 

2- การเป็นอิหมา่มไม่ได้ถกูระบุทีต่ัวบุคคลใดเปน็การเฉพาะ 

3- แม้มีคนที่ประเสริฐกวา่ แต่คนทีป่ระเสริฐน้อยกส็ามารถเป็นอิหม่ามได ้

4- เห็นวา่อลีมีความชอบธรรมเปน็เคาะลีฟะฮฺมากกวา่อบูบกัรและอุมัร แต่กย็อมรับและพอใจกบัการ

เป็นเคาะลีฟะฮฺของอบูบกัร และอุมัร  และยอมรับการเปน็เคาะลีฟะฮฺของอุษมานเช่นกัน แต่

กล่าวหาในบางเรื่อง 

5- อนุญาตให้มีผู้น ามากกวา่หนึ่งคน แต่ต้องอยูก่นัคนละที ่

6- ไม่ด่าว่าเศาะฮาบะฮ ฺ

7- ศิฟัตของอัลลอฮฺเอียงไปทางมุอฺตะซิละฮฺ และคนท าบาปใหญ่อยูใ่นสถานะที่อยูร่ะหว่างสถานะของ

มุอ์มินและกาเฟร 
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8- ไม่ยอมรับเรื่องซูฟ ี

9- ปฏิเสธการแตง่งานมุตอะฮ ฺ(แตง่งานช่ัวคราวแบบชีอะฮฺ12อิหม่าม) 

10- มีซะกาตแบบห้าชักหนึ่ง (คุมุส) แบบชีอะฮฺทั่วไป 

11- อนุญาตให้อ าพลางตน (ตะกียะฮฺ) ได้เม่ือจ าเป็นเท่านั้น 

12- ปล่อยมือละหมาด 

13- ไม่ละหมาดตามหลงัคนช่ัว 

14- ไม่เช่ือเรื่องอิหม่ามไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด (มะอ์ศูม)  

15- ไม่เช่ือเรื่องอิหม่ามมะฮ์ดีย ฺ

16- ไม่ยอมรับเรื่องบะดาอ์ 
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ชีอะฮฺ อสิมาอีลยีะฮ ฺ
 

เป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากชีอะฮ ฺ12 อิหม่าม เม่ือถงึอิหม่ามคนที่ 6 คอืญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก ก็อ้างวา่คน

ต่อมาคอื อิสมาอีล บินญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก ไม่ใช่มูซา อัล-กาซิม อยา่งที่ชีอะฮฺ 12 อิหมา่มเช่ือ ตาม

ประวัติศาสตร์เขาเสียชีวิตก่อนผู้เปน็บิดา แต่พวกเขากลา่วว่า ที่จริงเขาไม่ได้เสียชีวิต แตแ่สรง้ท าเป็นเสียชีวิต

เพื่อป้องกันไม่ให้เปน็เป้าของการลอบสงัหาร แต่บางคนก็กล่าวว่า เรื่องที่เขาเสียชีวิตก่อนเป็นเรื่องจริงแตก่ารที่

ได้แตง่ตั้งเขาก็เพื่อให้อิหมา่มคนต่อไปมาจากเช้ือสายของอิสมาอีล โดยนับอิหมา่มคนที่ 7 คอื มุฮัมมัด บนิอิสมา

อีล    ชีอะฮฺ อิสมาอีลยีะฮฺเช่ือวา่มีอิหม่ามมีรอบละ 7 คน เม่ือครบ 7 คนแล้วก็วนรอบใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด  

คนพวกนีถ้ือเปน็กลุ่มหนึง่ของพวกบาฏินียะฮฺ (ภายใน) ทัง้นีก้็เพราะพวกเขาเช่ือวา่ อัลกรุอานมีนอกมีใน นอกคอื

เปลือก ในคอืเนือ้ อิหม่ามเท่านั้นทีจ่ะเข้าใจเนือ้ในได ้

ประวัติศาสตร์ได้ยืนยนัวา่ผู้ที่สร้างแนวคิดนีค้อืพวกลูกหลานของพวกมะญูซี ทีต่้องการท าลายอิสลาม 

ความเช่ือท่ีส าคัญ 

1- โลกมีมาแตเ่ดิม ไม่มีจดุเริ่มต้น 

2- อิหม่ามถูกระบตุัวตนชัดเจน พวกเขาเป็นมะอ์ศูม (ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด ทัง้บาปเลก็ และบาปใหญ่)  

3- อิหม่ามมีรอบละ 7 คน เม่ือครบแล้วก็วนมารอบใหม่ ไม่มีสิ้นสดุ บ้างก็เรียกวา่ สับอียะฮฺ 

4- อัลกุรอานมีนอก มีใน ความหมายภายในไม่มีผู้ใดหยั่งรูน้อกจากอิหม่ามเท่านั้น เพราะพวกเขาไดส้ืบ

ทอดความรู้กนัเองภายใน การยดึถืออัลกรุอานภายนอกไม่มีความหมาย ต้องเขา้ใจจากการตีความ 

และการเปรียบเปรยเทา่นัน้ 

5- ไม่ยอมรับความรู้ และฮะดีษใดนอกจากที่รายงานมาจากบรรดาอิหม่ามของพวกเขาเท่านัน้ 

6- ปฏิเสธมุอฺญิซาตของบรรดานบ ี

7- ของหะรอม รวมทัง้ผู้ที่เป็นมะห์รอม(ญาติใกล้ชิดที่แตง่งานด้วยไม่ได้)ถือเป็นที่อนุมัต ิ

8- บางกลุ่มเช่ือเรื่องการเวยีนว่ายตายเกิด (ตะนาสุค)  

9- ปฏิเสธศิฟัตของอัลลอฮฺทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด และกล่าวว่า อัลลอฮ ฺจะมีก็ไม่ใช่ และไม่มีกไ็ม่ใช่ 

 

ยิ่งเวลาผ่านไปคนในกลุ่มนีก้็ยิ่งแตกออกเปน็กลุ่มต่างๆ มากมาย และยิ่งเพิ่มความเช่ือนอกรีตมากขึน้ 

หนึ่งในกลุ่มที่แตกออกมาคอื อิสมาอีลียะฮ ฺโบหร์า (บุฮ์เราะฮฺ)  

 



มุสลิมคณะใหม่  

38 
 

ชีอะฮฺ โบห์รา 
 

ชีอะฮฺ โบหร์า (ชีอะฮฺทีถู่กทิง้) นับถือ อิหมา่มอัล-มุสตะอฺลี คนต่อมาคอื อัล-อามิร จากนัน้คอืลกูชาย

ของเขา ช่ือ อัฏ-ฏ็อยยบิ (อิหม่ามคนที่ 21) บางทีพวกเขาก็เรียกตัวเองวา่ ฏ็อยยบิะฮฺ พวกเขาอยูท่ี่อินเดียและ

เยเมน ปล่อยวางเรื่องการเมืองและไปท าเรื่องคา้ขายแทน ปะปนอยูก่ับคนอินเดีย เป็นทีรู่้จกัในช่ือ พวกโบหร์า 

ค าวา่ โบห์รา เปน็ค าภาษากุจราตในอินเดียแปลวา่ พอ่คา้ ปัจจุบันมีศูนยก์ลางอยูใ่นรฐักจุราต ทางภาคตะวันตก

ของอินเดีย 

ตัวของอิหม่าม อัฏ-ฏ็อยยบิ เขา้สูก่ารหลบเร้นในปี ฮ.ศ. 525 และบรรดาอิหม่ามต่อจากนั้นก็หลบเรน้

ซ่อนตัวกันหมด ปัจจุบนันีไ้ม่มีผู้ใดรู้จกัพวกเขา กระทัง่ผู้รู้โบหร์าเองก็ไม่รู ้

โบหร์า แตกออกเปน็ 2 กลุ่ม คอื 

1- โบหร์า ดาวูดียะฮฺ (ที่บา้นเราเรียก ดาวูดีโบห์รา เรยีกตัวเองวา่ มุอ์มิน ดาวดูีโบหร์า) อ้างไปถงึชาฮ์ 

ดาวูด แพร่กระจายอยูใ่นอินเดียและปากสีถานตั้งแต่ฮจิเราะฮฺศตวรรษที ่10 เม่ืออิหม่ามหลบเร้นอยู่ 

จึงมีการแต่งตั้งผู้น าสงูสดุเรียกวา่ ดาอี มุฏลัก คนปจัจุบนั เป็นดาอีคนที่ 53 คอื ไซยิดนา มุ

ฟัฎฎ็อล ไซฟุดดิน และส าหรับในประเทศไทย มีชาวมุสลิมดาวูดีโบห์ราอาศัยอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลเปน็ส่วนมาก นอกจากนัน้ยังมกีระจายอยูท่ี่เชียงใหม่ เพชรบรุี ยะลา และนราธิวาส มี

ศูนยก์ลางด้านสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ อยูท่ี่มัสยดิเซฟ ีเขตคลองสาน และมีสุสานดาวูดี

โบห์รา อยูท่ี่เชิงสะพานเจริญพาสน ์ฝ่ังธนบรุ ี

  

ไซยิดนา มุฟัฎฎ็อล ไซฟุดดิน 
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2- โบหร์า สุลัยมานียะฮ ฺอ้างไปถึง สุลัยมาน บินหะสัน ศูนยก์ลางของพวกเขาอยูใ่นเยเมนจนถงึทุก

วันนี ้

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับชีอะฮฺโบห์รา 

1- ปัญญาแรกทีด่ ารงอยูค่อืปัญญาที่มีคุณสมบัติของพระเจ้า และคอืความหมายของค าวา่ ปากกา ในสู

เราะฮฺอัลเกาะลัม 

2- ปฏิเสธพระนาม และคุณลักษณะท้ังหมดของอัลลอฮ ฺ

3- เช่ือวา่ อิสลามวางอยูบ่นหลักการ 7 ประการ และมีวิลายะฮฺ (ผู้ปกครอง) เป็นหลกัที่ส าคัญทีสุ่ด 

4- เทิดทูนอิหม่ามราวกับเป็นพระเจ้า พวกเขาท าละหมาดไม่ใช่เพ่ืออัลลอฮฺ แต่ท าเพื่ออิหม่ามคนทีห่ลบเร้น

อยูใ่นปัจจบุันที่เปน็ลกูหลานของ อัฏ-ฏ็อยยบิ ไม่ละหมาดในมัสยดิของมุสลิมทั่วไป ในบางทศันะก็บอก

วา่อลีเป็นพระเจ้าและท่านนบีเป็นผู้เผยแผ่เพ่ือไปสู่อลี บา้งก็บอกวา่ท่านนบีเปน็นกัเผยแผ่ (ดาอี) แบบ

พูดด้วยปาก ส่วนอลีคือนกัเผยแผ่แบบใช้ความเงียบ 

5- ตะวัสสลุ โดยใช้อิหม่าม บางคนก็สง่เสริมให้ตะวัสสุลโดยใช้ญิน 

6- เม่ือไปเยี่ยมสุสานอิหมา่มจะมีการสุญูดคารวะ 

7- เช่ือวา่ท่านนบีรับเอาเรื่องศาสนา และเรียนรู้ศาสนาจากคนที่เป็นมนษุย ์

8- ดาอี มุฏลัก คอืตัวแทนของอิหม่าม และเป็นมะอฺศูม (ไรบ้าป ไร้ข้อผิดพลาด) และแสดงคารวะให้เกียรติ 

ดาอี มุฏลัก มากกวา่คนทั่วไป มกีารสูญุด และการจูบเท้า 

9- เวลาละหมาดจะเอาของตดิตัวเช่นกระเป๋าสตางค ์กุญแจ ปากกา กระดาษออกมากองไวข้า้งหน้า 

ละหมาดที่เป็นวาญิบคือละหมาดใน 10 วันแรกของเดือนมุฮัรร็อม วันอ่ืนๆ ไม่ถือวา่เป็นวาญิบ  

10- จ่ายซะกาตคุมุสใหด้าอี มุฏลัก  

11- ไม่ดูเดือน แตใ่ช้การค านวณเอา และการถือศีลอด 30 วนัทุกป ี

12- กิ๊บละฮฺของพวกเขา คอื เราเฎาะฮฺ ฏอฮิเราะฮฺ คอืหลุมศพของดาอีมุฏลักคนที่ 51 ชื่อ ฏอฮริุดดีน อยูท่ี่

เมืองมุมไบประเทศอินเดีย 

13- ไปท าฮัจย์เหมอืนมุสลิมทั่วไป พวกเขาเช่ือวา่ กะอฺบะฮฺคอืสัญลักษณ์ตัวแทนของอิหม่าม และมีการท า

ฮัจย์แบบฮัจยเ์ลก็คอืการไปเยอืน เราเฎาะฮฺ ฏอฮิเราะฮฺ  

14- อนุญาตให้จ่ายหรือรับดอกเบีย้ได ้

15- เขาไม่ละหมาดในมัสยดิของสนุนียฺ แต่พวกเขาจะมีที่ละหมาดของพวกเขาเรียกวา่ ญะมิอฺ คานะฮ ฺ

16- สิบวันแรกของเดือนมุฮัมร็อมต้องไปรวมตัวกนัที่ คานะฮฺ หากไม่ไปอาจถกูคัดออกจากกลุ่ม 

17- ออกอีด และฮจัย์ก่อนเราประมาณ 2 วัน 
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18- ผู้ชายแต่งตัวชุดสีขาวแบบอินเดียคอืมีเสื้อกับกางเกง และโพกสาระบั่น 

 



มุสลิมคณะใหม่  

41 
 

ชีอะฮฺ นุศอ็ยรียะฮ ฺ
 

ได้ช่ือมาจาก มุฮัมมัด บินนุศ็อยรฺ อัน-นุมัยรียฺ (ศตวรรษที่ 3) เปน็กลุ่มชีอะฮฺสุดโต่งทีแ่ตกมาจากชีอะฮฺ

12อิหม่าม และเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของพวกบาฏินยีะฮ ฺ(เช่ือวา่อัลกุรอานมีนอกมีใน ส่วนที่ส าคัญคอืใน) มักจะ

แสดงต่อหน้าวา่เป็นชีอะฮฺทั่วไปทีร่ักอะฮ์ลุลบัยต์ กลุ่มนีบ้างทีก็เรียกวา่ อะละวียูน เรื่องของกลุ่มนีถู้กเปิดเผยข้ึน

เม่ือชายคนหนึ่งที่ช่ือ สุลัยมาน อัล-อะเฎาะนียฺ ที่เปน็ลกูหลานบุคคลส าคัญของกลุ่มนีไ้ด้เปลี่ยนไปนับถือคริส

เตียน และไดเ้ขยีนหนังสือ อัล-บากูเราะฮฺ อัส-สลุัยมานียะฮฺ เปิดโปงอะกีดะฮฺของคนกลุ่มนี ้ต่อมาในภายหลงั

เขาได้ถกูญาติๆ  ลวงใหก้ลับไปบ้านเกดิ และถกูสงัหารโดยการเผาทั้งเป็น เพื่อนครสิเตียนของเขาจึงได้น า

หนังสือของเขาไปตีพิมพท์ี่อเมรกิา 

 

ความเช่ือแปลกๆ ของคนกลุม่นี ้

1- เช่ือวา่ต้องปิดบังความเช่ือของกลุ่มเอาไว ้หากเปิดเผยจะต้องถกูสังหารอยา่งโหดร้าย 

2- เช่ือวา่ อลี เป็นพระเจ้า เพราะอัลลอฮลฺงมาสถิตในตัวของเขา 

3- รัก และเทดิทูนผู้สงัหารอลี คอือับดรุเราะห์มาน บินมุลญิม โดยถือวา่เปน็ผู้ที่ท าให้พระเจ้า (ลาฮูต) 

หลุดพน้จากรูปกายมนุษย์ (นาซูต)  

4- เช่ือเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิของวญิญาณ (ตะนาสุค) จากร่างมนษุยไ์ปร่างมนุษยอี์กคน ไปร่าง

สัตว ์ไปร่างแมลง ไปร่างตน้ไม้หรือก้อนหิน  และไม่เช่ือเรื่องวันกิยามะฮฺ และการสอบสวน และ

บางครั้งก็ทรมานสัตวโ์ดยถือวา่อบูบกัร อุมัร และอาอิชะฮฺมาเกิดในร่างนี้ 

5- บางกลุ่มบูชาดวงจันทร์ โดยเช่ือวา่อลีเคยไปสถติอยูท่ี่นัน่ บางคนก็บูชาดวงอาทติย ์บางคนก็บูชา

อากาศและบอกวา่นั่นคอื อัลลอฮ ฺ

6- เช่ือวา่สุราบริสุทธิ์เป็นสิง่ศกัดิส์ิทธิ์ โดยให้ช่ือวา่ อับดุลนรู และถือวา่การถอนต้นองุน่เป็นความผิด

ร้ายแรง 

7- ชะฮาดะฮฺของพวกเขาคอือักษรลับ 3 อักษรคอื อัยน์ มมี สีน (อลี มุฮัมมัด และสัลมาน) และอธิบาย

วา่ อลีสร้างนบีมุฮัมมัด และนบีมุฮัมมัดสร้างสลัมาน (อัล-ฟาริซียฺ) และสัลมานมาในรูปของญิบรีล

เพื่อสอนอัลกุรอานให้แก่มุฮัมมัด และสัลมานคอืผู้สร้างเด็กก าพร้าทั้ง 5 ที่คอยควบคุมความเปน็ไป

ของช้ันฟ้าและแผ่นดิน  

1) มิกดาด คอืผู้สร้างและดูแลมนุษย ์มีหน้าที่ควบคุมฟา้ผ่า ฟา้ร้อง และแผ่นดินไหว 

2) อบูดัร (อบู ซัรรฺ อัล-ฆ็อฟฟารียฺ) มีหน้าที่ควบคุมการโคจรของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ 
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3) อับดุลลอฮฺ บนิเราะวาฮะฮ ์มีหน้าทีดู่แลลมพายุ และเอาวญิญาณมนุษย์ 

4) อุษมาน บินมัซอูน มีหน้าที่ควบคุมกระเพาะอาหาร ความร้อนของร่างกาย และโรคภัย

ต่างๆ 

5) ก็อนบัร มีหน้าที่เป่าวญิญาณใส่ร่างกาย 

เป็นความเช่ือทีค่ล้ายคลึงกับพวกบูชาไฟ เพยีงแต่เปลี่ยนช่ือบุคคลเท่านั้น  

8- พวกเขามีหนังสืออื่นทีถ่ือวา่ศักดิ์สทิธิ์กวา่อัลกุรอาน ส่วนอัลกรุอานเปน็อันดับรองลงมา 

9- ละหมาด 5 เวลาไม่มีการสุญูด ดฮุ์ร ิ(8 ร็อกอะฮฺ) เพื่อมุฮัมมัด อัศริ (4 ร็อกอะฮฺ) เพื่อฟาฏิมะฮฺ มัฆ

ริบ (5 ร็อกอะฮฺ) เพื่อหะสัน อิชาอ์ (4 ร็อกอะฮฺ) เพื่อหุสัยน์ และฟัจริ (2 ร็อกอะฮฺ) เพื่อมุหส์ิน อัล-

เคาะฟยี ฺไม่มีละหมาดวันศกุร ์ละหมาดที่บา้น ไม่ต้องมีน้ าละหมาด หรืออาบน้ ายกหะดัษ 

10- อัจฉริยะในโลกใบนีมี้ 25 คน คนแรกคอื อบูอัยยูบ และคนสุดท้ายคือ อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ 

11- ดูถกูผู้หญงิ เช่ือวา่ผู้หญงิเป็นร่างกายทีไ่ม่มีวิญญาณ เม่ือตายไปก็ไม่มีวิญญาณให้เวยีนว่ายตายเกิด 

และไม่ยอมให้ผู้หญงิรับรู้ความเช่ือลับภายใน เพราะถือวา่ผู้หญงิเป็นเหตุความวุน่วายตั้งแต่อดตี

จนถงึปัจจบุัน  

ปัจจุบันคนกลุ่มนีอ้าศัยอยูท่างตอนเหนือ และตอนใต้ของซีเรีย และสามารถเขา้ไปมีอ านาจปกครอง

ซีเรียในปัจจุบันได้ส าเรจ็ 

กลุ่มนีต้ั้งแต่อดตีถงึปัจจบุันได้สังหารมุสลิมไปแล้วหลายแสนคน 
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ชีอะฮฺ ดุรสู 
 

กลุ่มนีถ้ือวา่อัลลอฮฺมาสถิตย์ในตัวของฮากีม บิอัมริลลาฮฺ  และรับแนวความเช่ือส่วนใหญ่มาจากชีอะฮฺ

สายอิสมาอีลียะฮฺ คนที่น าแนวคิดนีอ้อกมาคอื ฮมัซะฮฺ บินอล ีบินมุฮมัมดั อัซ-ซูซะนียฺในปี ฮ.ศ. 408 แต่ช่ือ

ได้มาจากผู้ร่วมก่อตั้งอกีคนช่ือ มุฮัมมัด บนิอิสมาอีล อัดดัรซียฺ กลุ่มนี้ไม่ชอบเรียกตัวเองวา่ ดุรูส เพราะค านี้ใน

ภาษาอาหรับแปลวา่ ลกูไม่มีพ่อ จึงมักเรียกตัวเองวา่ "มวุะห์ฮดิูน" กลุ่มนีแ้ตกมาจากกลุ่มชีอะฮฺสายอิสมาอีลี

ยะฮฺ ถือวา่เปน็พวกบาฏินียะฮฺกลุ่มหนึง่ ในปัจจบุันกะมาล ญันบะลาต ได้แตง่คัมภีร์ขึ้นมา คอืมุศฮัฟอัล-มุนฟะ

ริด บิซาติฮี หรือมุศฮัฟดรุูส ที่เต็มไปด้วยแนวคิดต่างๆ และผนวกบางซูเราะฮฺของอัลกุรอานเขา้ไปด้วย โดยอ้าง

วา่เป็นของฮัมซะฮฺ บนิอล ีแต่เนื่องจากเป็นภาษาและส านวนสมัยใหมจ่ึงคาดเดาได้ว่าเปน็ของกะมาล ญันบะลา

ตเอง 

 

ความเช่ือแปลกๆ ของคนกลุม่นี ้

1- เช่ือวา่ต้องปิดบังความเช่ือของกลุ่มเอาไว ้

2- ความเช่ือที่แท้จริงจะถูกสอนให้คนในกลุ่มเม่ือมีอายุ 40 แล้วเท่านัน้ 

3- เช่ือความเป็นพระเจ้าของ ฮากีม บิอัมรลิลาฮ ฺช่ือจรงิคอื อบูอลี อลัมันศรู บินอลั-อะซีซ บิลลาฮฺ (ฮ.ศ. 

375-411)  

4- เช่ือเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ เรียกมันวา่ การผลัดเสือ้ (ตะก็อมมุศ) จากคนหนึง่ไปที่อีกคนหนึ่งทนัทีที่

เสียชีวิต เช่ือวา่ร่างกายคือเสือ้ของวญิญาณ และเช่ือวา่มนุษยถ์กูสร้างมาพร้อมกันในคราวเดียว จ านวน

มนุษยไ์ม่มีเปลี่ยนแปลง เม่ือมีคนหนึ่งตายก็มีอีกคนเกิดทันท ี

5- ไม่เช่ือเรื่องวันกิยามะฮฺ 

6- ปฏิเสธนบีทกุคน และเรียกพวกเขาวา่พวกอิบลีส ชิงชังเป็นศัตรูกับบรรดานบี ไม่เช่ือวา่อาดัมเป็นมนุษย์

คนแรก และไม่เช่ือวา่ถูกสร้างจากดนิ 

7- คัมภีร์ของพวกเขาคอื มศุฮัฟอัล-มนุฟะริด บิซาติฮี  และยกเลกิบัญญัติต่างๆ ในอัลกุรอาน และฮะดีษ 

และกล่าวหาวา่อัลกรุอานเป็นผลผลิตของซัลมาน อัลฟาริซียฺ 

8- ไม่ต้องปฏิบัตศิาสนกิจใด และตีความละหมาด ซะกาต ถือศีลอดเป็นอยา่งอืน่ 

9- สวรรคค์อืการได้รู้จกัการเผยแผ่ของดรุูส นรกคอืการปฏิเสธหรือไม่ได้รูจ้ักดุรสู 

10- เช่ือวา่ฮากิม ไดส้่งนบีมา 5 คนคอื ฮัมซะฮฺ, อิสมาอีล, มุฮัมมัด อัล-กะลิมะฮฺ, อบุลค็อยรฺ และบะฮาอ์ 

11- ห้ามแต่งงาน บรจิาค หรือใหก้ารช่วยเหลือมุสลิมคนอืน่ๆ เดด็ขาด 
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12- ผู้หญงิไม่มีสิทธิ์รบัมรดก 

13- ไม่รับคนนอกเขา้กลุ่ม และไม่ให้คนในออกจากกลุ่ม 
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วะฮ์ฮาบียะฮ ฺ
“ฟื้นฟูอิสลามตามวิถีสลัฟ” 

ก่อนปี ค.ศ. 1765  

 

ค าวา่ วะฮ์ฮาบียะฮฺ ได้มาจากช่ือบิดาของ มุฮมัมัด บินอับดุลวะฮฮ์าบ (ค.ศ.1703-1791) 

วะฮ์ฮาบียะฮฺ คอืขบวนการฟื้นฟูวถิีการปฏิบตัิของสะลัฟ  คนในกลุ่มนีเ้รียกตัวเองวา่ สะละฟยีฺ(คนที่

ปฏิบัติตามแนวทางของสลัฟที่ดี) แต่คนในกลุ่มอื่นจะเรียกพวกเขาวา่ วะฮฮ์าบียฺ และพยายามท าให้ช่ือเรียกนีฟ้ัง

ดูน่ากลัวเหมือนเป็นตัวอันตราย 

มุฮัมมัด บนิอับดลุวะฮ์ฮาบ ผู้น าทางจิตวญิญาณ และมุฮมัมัด บินสะอู๊ด(เสียชีวิต ค.ศ.1765) ผู้น าทาง

การเมือง ได้ร่วมมือกันจนสามารถก่อตั้งประเทศซาอุดิอารเบียได้ส าเร็จ แม้ต่อมาจะถกูท าลายอีก 2 ครัง้ แต่ก็

สามารถกอบกู้ข้ึนได้อีกเป็นครั้งที่  3 ภายใต้การน าของกษัตริย์อับดลุอะซีซ อาละสะอูด(ค.ศ.1879-1953) 

ในเวลานัน้โลกอิสลามเต็มไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ทีมี่การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความเช่ือและ

หลักปฏิบัติศาสนาไปจากสมัยสลัฟอยา่งมาก ความพยายามเรียกร้องให้หวนกลับไปใช้แนวทางของสลัฟทีด่ีจงึ

เกิดขึน้อีกครัง้ เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของกลุ่มสะละฟยีะฮฺ (มุสลิมที่ยึดม่ันแนวทางของสลัฟทีด่ี)  

 

ความเช่ือบางประการของกลุ่มนี ้

1. เรียกร้องใหก้ลบัไปใช้วิธกีารเขา้ใจศาสนาตามแบบของสลัฟ คอืการศึกษาอัลกรุอาน และฮะดษีที่

เช่ือถือได้ผ่านมุมมองความเขา้ใจของสลัฟที่ด ีเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺและเราะสูลรบัรองแล้ว 

2. ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบสถานะของฮะดษี 

3. อิสลามใหก้ารรับรองการปฏิบัตติามแนวทางของบรรพชน 3 รุ่นแรกของอิสลาม(สะลัฟ) ผู้ที่ปฏิบัติ

ตามแนวทางของสลัฟเรียกวา่ สะละฟยีฺ  

4. เช่ือวา่ "ตัวบทกับปัญญาไม่ขัดแย้งกนั" ปัญญาที่ดจีะต้องคดิสอดคล้องกบัตัวบทเสมอ หากเรื่อง

ใดที่ปัญญายังไม่อาจเข้าใจ กจ็ะยกตัวบทน าปัญญาเสมอ เพราะตัวบทคือสจัธรรมที่มาจากอัลลอฮ ฺและปัญญา

คอืเครื่องมือท าความเขา้ใจที่มีข้อจ ากัดมากมาย 

5. แบ่งเตาฮีดเปน็ 3 ประเภท คอื (1) เตาฮดีรุบูบียะฮฺ (2) เตาฮีดอลุูฮียะฮ ฺและ (3) เตาฮีดพระนามและศิ

ฟัต ที่ต้องแยกเรื่องเตาฮดีพระนามและศิฟัตออกมาจากเตาฮีดรุบูบียะฮฺ ก็เพราะเป็นประเด็นใหญ่ที่ท าให้มุสลิม

แตกเป็นกลุ่มต่าง ๆ มากมาย จงึจ าเป็นต้องแยกออกมาอธิบายเป็นการเฉพาะ 
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6. ยนืยันศิฟัตของอัลลอฮฺทัง้หมดที่อัลลอฮฺหรือเราะสูลของพระองคย์นืยัน ในแบบที่คู่ควรกับความ

สูงสง่ของพระองค ์และไม่เหมอืนกบัมัคลู๊กใด ไม่มีการปฏิเสธ ไม่ตีความ ไม่เปรียบเทียบ และไม่ถามถงึ

รายละเอียดวธิกีาร 

7. อัลกุรอานคอืค าพูดของอัลลอฮฺทัง้ค าและความหมาย อัลกุรอานไม่ใช่มัคลู๊ก 

8. ศรัทธา(อีมาน) ประกอบด้วยกาย วาจา และใจ ศรัทธามีเพ่ิมมีลดได ้เพิ่มเม่ือท าความดี ลดเม่ือท า

บาป ศรัทธาเริ่มแรกคอืศรทัธาด้วยใจและปฏิญาณด้วยวาจา 

9. คนที่ท าบาปใหญ่ยังไม่พ้นสภาพจากการเปน็มุสลิม นอกจากท าบาปที่ท าให้เสียอีมานเท่านั้น 

10. มุสลิมทีมี่ความช่ัวมากกวา่ความดี พระองคจ์ะลงโทษหรอืให้อภัยก็ไดต้ามประสงคข์องพระองค์ 

11. บรรดานบีเทา่นั้นที่เป็นผู้ไรบ้าป(มะอฺศูม) ส่วนเศาะฮาบะฮฺ หรือบรรดาลกูหลานนบ ีไม่มีใครเปน็

มะอฺศูม 

12. รักและให้เกียรติทัง้บรรดาเศาะฮาบะฮฺ ภรรยานบี และลกูหลานของนบ ีศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

13. ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อ(ตะวสัสุล)กับคนตายได้แม้จะเป็นนบกี็ตาม แต่อนุญาตใช้สื่อจากความดีทีท่ าไป

ได ้

14. ให้อดทนกับผู้ปกครองทีไ่ม่ดี แม้จะถกูยดึทรัพย์หรือถกูโบยด้วยความไม่เป็นธรรมกต็าม จนกวา่จะ

เห็นการกระท าที่เป็นปฏิเสธ(กุโฟร)อยา่งแจ่มชัดไม่มีชุบฮะฮฺใด ๆ และการออกมาต่อต้านต้องมีผลดีมากกวา่

ผลร้ายที่จะตามมา 

15. ไม่ยอมรับการแบ่งบดิอะฮฺเป็นหลายประเภท เพื่อเป็นการให้เกียรตทิ่านนบ ีศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ที่กล่าวว่า "ทุกบิดอะฮฺคือการหลงผดิ" และเพราะถือวา่มันคอืประตสูู่การเปลี่ยนแปลงศาสนาที่

ส าคัญที่หลายกลุ่มมักใช้เป็นขอ้อ้าง 

16. ให้ความส าคัญกับเรื่องการรกัเพื่ออัลลอฮฺ(วะลาอ์) โกรธเพื่ออัลลอฮฺ(บะรออ์) และการตกัเตือน

(นะศีหะฮฺ) 

17. เช่ือเรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ และการขอชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮ ฺ 

 

ข้อกล่าวหาบางประการท่ีกลุ่มต่าง ๆ ใช้กับกลุม่นี้  

1. กล่าวหาวา่ "เป็นพวกตัจสมี" คอื ผู้ที่เช่ือวา่อัลลอฮฺมีอวัยวะ หรือมีร่างกาย แต่ในความเป็นจรงิวะฮ์

ฮาบียฺ เพยีงบอกวา่ มือเป็นศิฟัต(คุณลักษณะหนึง่)ของอัลลอฮ ฺและไม่เหมือนกับมัคลูก๊ ไม่ใหใ้ช้ค าวา่ เป็นอวัยวะ 

หรือเป็นร่างกาย และถือวา่การใช้ค าเหล่านั้นเปน็ค าบิดอะฮฺ เราใช้ได้เฉพาะค าเดียวกับที่อัลลอฮฺ และเราะสลูใช้
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เท่านั้น ใช้เกินไปกวา่นั้นไม่ได้ เพราะเรารู้จกัพระองคเ์ท่าที่พระองค์และเราะสูลบอกให้เราทราบเท่านัน้ เราไม่

อาจใช้สติปัญญาตีความศิฟัตของอัลลอฮฺเอาเองโดยปราศจากหลักฐานจากตัวบทได้ 

2. กล่าวหาวา่ "เป็นพวกชอบหุก่มชาวบ้านไปท่ัว" แต่ในความเป็นจริง การช้ีแจงความจริงอาจต้องมี

การพูดถึงปัญหาท่ีเกดิขึ้นของแต่ละกลุ่มด้วย ไม่มีการหกุ่มที่ตัวบุคคลแต่อยา่งใด (นอกจากบุคคลทีศ่าสนา

รับรองเช่น ฟริอูน อบูละฮับ เปน็ตน้) หากมีก็เป็นเพยีงการหุก่มที่ตวัของการกระท า ไม่ใช่ที่ตัวผู้กระท า และยงัใช้

ให้มองแงด่ีกบัพี่น้องมุสลิมของเขาวา่ เขาคนนัน้อาจยังมีขอ้คลุมเครืออยูห่รือยงัไม่รู้ความจริง ตัวเขามีหน้าที่

ต้องพยายามอธิบายโดยใช้วิธกีารที่เหมาะสมสวยงาม 

3. กล่าวหาวา่ "เป็นพวกชอบสร้างความแตกแยก" แตห่ากเราได้ศกึษาประวัตินบ ีศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม จะพบวา่ท่านนบีเปน็บุคคลแรกที่ถกูโจมตีด้วยขอ้กล่าวหานี ้แต่ทา่นก็อดทน ท างานเผยแผ่ของท่าน

ต่อไปจนอิสลามได้มาถึงเราทกุวันนี ้หากท่านหยดุเสยีแต่ตอนที่ได้ยินค าพดูนี้ พวกเราจะได้เป็นมุสลิมแบบทกุ

วันนีห้รือไม่ ส าหรับคนทีร่ักนบี การเรียกร้องใหก้ลบัไปท าตามสุนนะฮนฺบี ไมใ่ช่เปน็การสร้างความแตกแยก แต่

เป็นการแยกสัจธรรมกับความเท็จให้ออกจากกนั 

4. กล่าวหาวา่ "ชอบพูดจารุนแรง ก้าวร้าว ไม่มมีารยาท" เป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับค า

สอนของกลุ่ม บางคนที่เปน็อยา่งนัน้เพราะความจริงใจ แต่ขาดความเขา้ใจเรื่องวธิีการอธบิาย จึงพดูออกไปตรง 

ๆ ท าให้บางคนรับไม่ได้ หรือมีคนอ้างตนวา่เปน็สะละฟยีบฺางคนแต่เขารู้จักวะฮ์ฮาบียฺ หรือสะละฟยีฺเพียงผิวเผิน 

ก็เอาไปพูดจากับกลุ่มนัน้กลุ่มนีผิ้ด ๆ ถกู ๆ จงึท าให้คนอื่นเขา้ใจสะละฟยีฺผิดไปจากความเป็นจรงิ 
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กุรอานียนู 
“พวกไม่เอาฮะดีษ” 

ก่อนปี ค.ศ. 1898  

 

ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดก้ล่าว "เกอืบจะถึงเวลาแล้วท่ีจะมีคนนัง่เอกเขนกบน

เก้าอ้ีหรู ได้น าค าพดูของฉันมาพูด แลว้เขาก็กล่าววา่ ระหว่างเรากับระหว่างพวกท่านมีกิตาบุลลอฮฺ (อัล

กุรอาน) อยู่แล้ว เราพบเร่ืองใดหะลาลในนั้นเราก็บอกว่าหะลาล และเร่ืองใดหะรอมในนั้นเราก็บอกวา่

หะรอม พึงทราบเถดิ สิ่งท่ีเราะสูลของอัลลอฮฺได้ห้ามก็เหมือนกับสิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ห้ามนั่นแหละ" บันทกึ

โดยอะห์มัด อบดูาวูด และฮากิม ด้วยสายรายงานที่ถกูตอ้ง 

การจะท าลายอัลกุรอานเป็นเรื่องที่เปน็ไปไมไ่ด ้มีความพยายามหลายครั้งตัง้แต่ในอดตีจนถึงปัจจุบนั 

ศัตรูของอิสลามหมดหวังทีจ่ะท าลายอัลกุรอาน จึงหนัมาคดิท าลายฮะดีษแทน เพราะฮะดีษก็เปน็อีกส่วนหนึ่งที่มี

ความส าคัญในการท าความเขา้ใจศาสนา  

กุรอานียูน คอืกระแสมุสลิมทีถู่กจุดขึน้ (โดยน้ ามือของศตัรูอิสลาม) โดยใหย้ดึเอาเฉพาะอัลกุรอานทั้งใน

เรื่องความเช่ือและหลกัปฏิบตัิ กลุ่มนีบ้้างก็เรียกตนเองวา่ มุสลิม ฮุนะฟาอ์ 

พอจะแบ่งคนในกลุ่มนี้เปน็ 3 กลุ่ม คอื 

1- กลุ่มที่มีเปา้หมายจะท าลายอิสลาม 

2- กลุ่มที่ไม่เอาฮะดีษเลย (พบมากที่อินเดีย และปากสีถาน)  

3- กลุ่มที่เอาฮะดีษเฉพาะที่ไม่คา้นกับอัลกุรอาน หรืออารมณ์ตนเอง (พบมากที่อียิปต์ โมร็อกโก และ

อเมริกา)  
 

การปฏิเสธฮะดีษมีมาตัง้แต่ยุคทีเ่กดิชีอะฮฺแล้ว ที่ปฏิเสธฮะดีษทกุบทที่เศาะฮาบะฮฺรายงาน  

ส่วนคนแรกที่น าเสนอแนวคิดของกุรอานียูน คอื อะห์มดั คาน (1817-1898) ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาอาลี

การ์ ประเทศอนิเดีย (ที่มุสลิมทั่วโลกส่งบตุรหลานไปร่ าเรียน จบกลับมาก็มีบทบาทส าคัญในสังคม) ในช่วงที่

อังกฤษเข้ามายดึครอง และได้วางเงื่อนไขที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ในการรบัฮะดีษ เป็นผลให้ปฏิเสธฮะดีษส่วนใหญ่

ไป เขาเช่ือวา่อัลกุรอานไม่ไดถู้กประทานลงมาเป็นรูปค า แต่เปน็ความหมายที่ลงมาบนหัวใจของท่านนบ ีและไม่

อนุญาตให้แต่งงานมากกวา่ 1 คน และปฏิเสธการมีอยูข่องญิน 

คนส าคัญอีกคนคอื ฆุลาม อะห์มดั บะรูยิส (1903-1985) ที่มีแนวคิดคอื ปฏิเสธฮะดษี ไม่เช่ือการมีอยู่

จริงของอาดัม ไม่เช่ือวา่สวรรคแ์ละนรกมีอยูจ่ริง ปฏิเสธการมีอยู่ของมลาอิกะฮฺ กล่าวว่ากอฎอ-กอดรัเป็นแผน
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จากของพวกมะญูซี และผู้รู้ในแตล่ะยุคต้องท าหน้าที่ดึงหลักการศาสนาจากอัลกุรอานออกมาให้คนในยุคของ

ตน 

คนส าคัญในปจัจุบนัคอื อะห์มดั ศบุฮี่ มันศูร (เกดิ ฮ.ศ. 1949) คนอยีปีต์ทีต่้องลีภั้ยทางการเมืองไปอยู่

ที่อเมริกาเพราะมีความคิดอิสลามแบบเพี้ยนๆ มีแนวคิดวา่ การเศาะละวาตนบีคือการท าตามนบี, นบีไม่ใช่คนที่

ไม่รู้หนังสือ, ไม่อ่าน วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดรัเราะสลูุลลอฮฺ และเศาะลาวาตนบีหลงัอ่านอัตตะฮียาตุเพราะถือ

เป็นชีริก, นบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นนบีที่ดีทีสุ่ดเพราะเราถกูหา้มไม่ให้จ าแนกระหว่างนบี, การขยายดินแดนอิสลามใน

ยุคเคาะลีฟะฮฺคอืการขยายอาณานิคมเพื่อแสวงหาปจัจยั, กล่าวหาวา่ฮะดษี ประวตัินบ ีและประวัติศาสตร์ทีดู่

ผิวเผินเหมือนคา้นกับอัลกรุอานเปน็เรื่องโกหก, สามารถท าฮัจยใ์นเดือนหะรอมได้ด้วย, และอนุญาตให้ผู้หญงิ

มุสลิมะฮฺแต่งงานกับชายยวิหรือคริสเตียนได ้

 

แนวคิดหลักท่ีเปน็ปัญหาของกลุม่นี ้

1- เรียกตนวา่ ชาวอัลกุรอาน แต่ไม่เอาอัลกุรอานจริง เพราะปฏิเสธ และตีความอายะฮฺอัลกรุอาน

จ านวนมาก เช่น อายะฮฺมากมายที่อัลลอฮสฺั่งใช้ให้ท าตามนบี กต็ีความวา่ เป็นค าสัง่ใช้ให้ตามนบี

เฉพาะสมัยที่ทา่นนบยีังมชีีวิตอยูเ่ท่านัน้ 

2- เขา้ใจอัลกรุอานจากภาษาอาหรับเท่านั้น ไม่ตัฟซีร แต่ตคีวามอัลกุรอานตามปัญญาและอารมณ์ 

3- กล่าวว่า อัลกุรอาน ไม่มีนาซิค (อายะฮฺที่มายกเลกิอายะฮฺอื่น) มันซูค (อายะฮฺทีถู่กยกเลกิ)  

4- ปฏิเสธฮะดษี ไม่ยอมรับให้เป็นแหล่งบัญญัตศิาสนาทีส่อง เช่ือวา่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีฮะดีษ 

และระบบสายรายงานฮะดีษไม่มีความน่าเช่ือถือเพราะถกูรวบรวมขึ้นในภายหลัง แต่บางกลุ่มก็

ยอมรับเฉพาะฮะดีษที่เป็นการกระท าของนบ ี(ฟอฺิลียะฮฺ) ที่มีสายรายงานมากๆ (มุตะวาตริ) เท่านั้น 

เช่นเรื่องวธิลีะหมาด จ่ายซะกาต เป็นต้น 

5- เม่ือปฏิเสธฮะดีษแล้ว ผลที่ตามมาคอืปฏิเสธความเช่ือและหลกัการศาสนามากมาย อาทิ การ

ลงโทษในหลุมฝังศพ การขว้างคนท าซินา การประหารคนตกศาสนา หิญาบไม่ใช่วาญิบ เป็นต้น 

6- โจมตีฮะดษีของท่านนบีต่างๆ นานา วา่เป็นตน้ตอของความล้าหลังของอุมมะฮฺ มีอคติต่อสุนนะฮฺ 

ตอนละหมาดก่อนให้สลามไม่มีการกล่าว ปฏญิานตนวา่นบีมุฮัมมัดเปน็เราะสลูของอัลลอฮ ฺและไม่

เศาะลาวาตนบี ตอนอะซานก็ไม่มีการกล่าวค าวา่ "วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัร-เราะสูลลุลอฮฺ"  

7- ละหมาด 3 เวลา โดยตัง้กฎเกณฑ์และวธิีการละหมาดขึน้มาเอง ไม่รกุูอฺแบบที่มุสลิมทั่วไปรกุูอฺ 

8- นบีไม่ใช่คนมะอฺศูม(ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด) และเศาะฮาบะฮฺไม่ได้เช่ือถือได้ทกุคน 

9- การตอวาฟรอบกะอฺบะฮ์คือชิรกิ 
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10- มีภรรยาได้เพียงคนเดียว 

 

คนพวกนี้มักมีอคติเม่ือได้ยินฮะดีษนบี ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และมักกล่าวหาวา่พวกเราให้

ความส าคัญกับฮะดีษมากกวา่อัลกุรอาน  
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ก็อดยานยีะฮ ฺ
“นบีปลอม” 

ปี ค.ศ. 1900  

 

กลุ่มนีเ้ป็นเด็กปัน้ของอังกฤษในยุคล่าอาณานิคมศตวรรษที่ 19 ที่ประเทศอินเดีย โดย มิรซา ฆุลาม 

อะห์มัด ที่อินเดยีและปากีสถานใช้ช่ือวา่ ก็อดยานียะฮ ฺแต่ที่แอฟริกาใช้ช่ือวา่ อะห์มะดียะฮฺ มีจดุมุ่งหมายท า

ให้มุสลิมออกห่างจากค าสอน และไม่ออกมาต่อต้านอังกฤษ  

ฆุลาม อะห์มัด แรกๆ ก็อ้างวา่ตนเป็นผู้ได้รับวะฮ ีต่อมาก็บอกวา่ตนคอืมะซีห์ (ความจริงหมายถึงนบีอี

ซา) ที่ถูกสัญญาไว ้และสดุท้ายก็บอกวา่ตนคอื (ศาสดา) นบี และวา่ตนเป็นนบทีี่ประเสริฐที่สุด 

ในปีค.ศ. 1907 มีการถกเถียงกันระหว่างตัวเขากับอัลลามะฮฺ ษะนาอุลลอฮฺ และได้ทา้ทายวา่ใครโกหก

ขอให้อัลลอฮฺท าให้คนนั้นเปน็อหิวาตกโรคเสียชีวิต จากนั้นในปีค.ศ. 1908 ฆลุาม อะห์มัด ก็ตดิอหิวาตกโรค

ท้องร่วง เสียชีวิตในห้องส้วม ขณะก าลังนั่งถ่ายทุกข ์หากเป็นนบีจริง ตามหลกัการเสียชีวิตที่ไหนก็ต้องฝังที่นั้น 

อยา่งนั้นกค็งต้องฝังในบ่อส้วมแทน!  

หลังจากสิน้สดุเคาะลีฟะฮฺคนทีห่นึง่คอื นรูุดดีน ก็อดยานียฺก็แตกเป็นสองสาขา 

1. ก็อดยานียฺสาขาก็อดยาน มีผู้น าคอื มะห์มูด บิน ฆลุาม อะห์มัด เช่ือวา่ฆุลาม อะห์มัดเปน็นบ ี

2. ก็อดยานียฺสาขาลาโฮรยีฺ  มีผู้น าคนส าคัญคอื มุฮัมมัด อลี คนเขยีนอัลกุรอานฉบับแปลภาษา

อังกฤษคนดัง เคยมีคนดังทั่วโลกหลายคนไปเยี่ยมด้วยความเขา้ใจผิด และถูกถ่ายรูปไว ้แล้ว

โดนแอบอ้างวา่เปน็คนในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มนีเ้ช่ือวา่ ฆุลาม อะห์มัด คอืผู้มาฟื้นฟูอิสลาม ซ่ึงขดั

กับที่ตัวของฆุลาม อะห์มัดประกาศตัวเอง 

 

ความเช่ือท่ีส าคัญ 

1- นบีมุฮัมมัด ไม่ใช่นบีคนสุดท้าย 

2- มิรซา ฆุลาม อะห์มัด คอืนบีของยุคปัจจุบัน 

3- มีคัมภีร์ใหม่ ช่ือ กติาบุล-มุบนี 

4- เช่ือเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ และการลงมาสถิตของอัลลอฮ ฺพวกเขาเช่ือวา่นบีอิบรอฮีมมาเกดิ

ใหม่เป็นนบีมุฮัมมัด และนบีอีซามาเกิดใหมเ่ปน็ฆุลาม อะห์มัด 
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5- เปรียบเทียบอัลลอฮฺวา่เหมอืนกับมัคลูก๊ และวา่ อัลลอฮมีฺท าผิด ท าถูก มีหลบั มีตืน่ และบอกวา่ 

พระเจ้าเป็นคนองักฤษ พระองคต์ดิต่อกับเขาโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

6- ยกเลกิการท าญิฮาด และใช้ใหป้ฏิบัติตามผู้ปกครองชาวอังกฤษ 

7- เปลี่ยนการท าฮจัย์จากมักกะฮฺ ไปที่เมืองก็อดยาน ประเทศอินเดียแทน 

8- มุสลิมที่ไม่ศรัทธาตามก็อดยานียฺถือเป็นกาเฟรเพราะวา่เขาปฏิเสธนบี 

9- ไม่อนุญาตละหมาดญะนาซะฮฺให้มุสลิมทั่วไปได ้

10- ละหมาดตามหลงัมุสลิมทั่วไปถือวา่ละหมาดนัน้ใช้ไม่ได้ ต้องมาละหมาดใหม่ 

11- อ้างวา่ความหมายที่แท้จริงของอัลกรุอานมีแต่ฆุลาม อะห์มัดเท่านั้นที่จะเขา้ถึงได้ และปฏิเสธการ

ปฏิบัติตามฮะดีษทั้งหมด 
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อิควานมุสลิมนู 
“คิดดี ไม่เกี่ยงวิธีการ จึงไม่ส าเร็จ” 

ปี ค.ศ. 1923  

 

 

กลุ่มนี้เป็นกลุม่ท่ีเน้นเร่ืองการเมือง มุ่งหวังให้เกดิรัฐอิสลามที่ปกครองโดยกฎหมายอิสลามอยา่ง

แท้จรงิ 

นับตั้งแต่ที่อาณาจกัรออตโตมัน(อุษมานียะฮฺ)ที่เป็นจกัรวรรดิอิสลามล่าสดุ ล่มสลายลงไปในวันที่ 29 

ตุลาคม ค.ศ.1923 ศัตรูของอิสลามก็ขยาดกลัวว่ามุสลิมจะรวมตัวกนัไดใ้หม่ จงึไดแ้บ่งมุสลิมเป็นประเทศย่อย

ต่าง ๆ เพื่อท าให้มุสลิมอ่อนแอลง และยังมีขบวนการกระตุ้นให้เกิดการรกัชาติมากจนเกนิขอบเขต ท าให้มุสลิม

สนใจแต่เรื่องในชาติของตนเองเท่านั้น ความเป็นพี่น้องมุสลิมเริ่มมีบทบาทและความส าคัญน้อยลงไปเรื่อย ๆ 

กอปรกับผู้น าประเทศมุสลิมส่วนใหญ่มีความหวงแหนในอ านาจ และยอมท าไดทุ้กอยา่งเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของตน ใช้การเมืองน าการศาสนา บางครั้งถึงขนาดยอมตกเปน็เครื่องมือของศัตรูอิสลามเพื่อรกัษาอ านาจก็มี 

มุสลิมจ านวนมากมีความฝันที่จะมีระบอบเคาะลีฟะฮฺภายใต้ผู้น าคนเดยีวกนัอีกครัง้ มีความพยายามหลายครัง้

เพื่อรวมตัวมุสลิมกันใหม่ เพื่อสร้างอาณาจกัรมุสลิมที่เข้มแข็ง และฟื้นฟูระบอบเคาะลีฟะฮใฺหก้ลับมา หนึ่งใน

ความพยายามเหล่านั้นคอื การสร้างกลุ่มอิควานมุสลิมูนขึ้นมา 

ผู้ริเริ่มกลุ่มนี ้คือ หะสัน อัล-บันนา (ค.ศ.1906-1949) ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1928 ประเทศอียิปต์ 

และได้แพรก่ระจายไปอยา่งรวดเร็วในโลกอิสลามและอื่น ๆ ทั่วโลก และมีนกัคดิคนส าคัญคอื สัยยิด กุตบุ(ค.ศ.

1906-1966) ผู้เขียนหนังสือช่ือ "ฟี ซิลาลลิ-กุรอาน" ทีไ่ด้รับอทิธิพลแนวคิดอยา่งมากจาก อบลุ-อะอฺลา อัล-

เมาดูดียฺ    สัยยดิกุตุบได้อธิบายเรื่อง "เตาฮดีฮากมิียะฮฺ" (อัลลอฮฺเป็นผู้ตดัสนิองคเ์ดยีวเท่านั้น) เกินเลยไปอีก

มากจนได้ผลลัพธ์ออกมาว่า ผู้น าประเทศมสุลิม รวมทั้งผู้รู้ที่เช่ือฟังพวกเขา และมุสลิมโดยรวมที่เช่ือฟังพวกเขา

เป็นกาเฟรทั้งหมด เพราะพวกเขาไม่ยอมปกครองโดยใช้กฎหมายอิสลาม รวมทั้งท าตัวเป็นก าแพงส าคัญ

ขัดขวางการมีรฐัอิสลาม การอธิบายแบบนี้เป็นขอ้อ้างของการออกมาประท้วงขับไล่ผู้น าหลายครัง้ มีการใช้

ความรุนแรง ไปจนถงึมีคนจ านวนไม่น้อยหลดุไปเปน็พวกของผู้ก่อการร้ายด้วยแนวคิดนี ้
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แนวทางของกลุ่มนีต้ามที่หะสนั อัล-บันนา ระบุไวใ้น รสิาละฮฺ อัล-มุอ์ตะมัร อัล-คอมิสไวว้า่ "กลุม่อิ

ควานมุสลมินูนั้น เป็นการเผยแผ่แบบสลัฟ เปน็แนวทางแบบซุนนีย์ เป็นแก่นแท้แบบซูฟี เป็นกลุม่

เคลื่อนไหวทางการเมือง เปน็กลุ่มเคลื่อนไหวทางกฬีา เป็นสมาพันธ์แห่งการศกึษาและวัฒนธรรม เป็น

สถาบันแห่งเศรษฐกิจ เป็นทฤษฎีแห่งการปกครองสงัคม"  

การจะเป็นสมาชิกกลุ่มอิควานได้ต้องให้บัยอะฮฺผู้น า ตามที่หะสัน อัล-บนันาได้อธิบายไวว้า่ "หลกั

ส าคัญในบัยอะฮฺของเรา มีสิบประการ คอื (1)ความเขา้ใจ (2)ความบริสุทธิ์ใจ (3)การปฏิบตัิ (4)การต่อสู้ (5)การ

เสียสละ (6)การเช่ือฟัง (7)การยนืหยัด (8)มีอิสระจากอิทธิพลความคดิต่างๆ (9)ยดึในความเป็นพี่น้อง (10)มี

ความไวว้างใจ" 

อัลลอฮตฺรสัวา่ "..และหน้าท่ีของเราคือการช่วยเหลอืบรรดาผู้ศรัทธา" (สูเราะฮฺอัรรูม-47) 

ปัจจุบันนีเ้ป็นเวลากวา่ 90 ปีแล้วที่กลุ่มนีก้่อตั้งขึ้นมา โดยยังไมป่ระสบความส าเร็จ ยงัไม่สามารถมีเคาะ

ลีฟะฮฺไดแ้ม้เพียงคนเดียว หรือมีประเทศมุสลิม(ในแบบของอิควาน)แม้เพียงประเทศเดียว ไม่ว่าจะมีค าอธิบาย

สวยหรูเพยีงใด จะมีคนจริงใจและตั้งใจท างานมากแคไ่หน แต่ความส าเร็จนั้นมาจากอัลลอฮฺ การที่ยังไม่มีความ

ช่วยเหลือของอัลลอฮฺมา ยอ่มเปน็ตัวช้ีวัดส าคัญวา่กลุ่มนีมี้ปัญหา  

 

ส่วนหนึ่งของปัญหาท่ีกลุม่นี้เผชิญอยู่ 

1- ใช้การเมืองน าหน้าการศาสนา  

2- ทุ่มเททุกอยา่งเพื่อความส าเรจ็มากเกินไปจนละเลยเรื่องวธิีการทีถู่กต้องใสสะอาด เพราะ

ความส าเร็จ(เตาฟกี)ที่เปน็สิทธิ์ของอัลลอฮฺ และความพยายามที่ถูกต้องตามหลกัการศาสนาเป็น

หน้าที่ของมุสลิม 

3- ในประเทศอียิปต์ และตนูีเซียใช้การแสวงหาอ านาจผ่านระบอบประชาธิปไตย ทีถ่ึงแม้จะสามารถ

เขา้ไปมีอ านาจบริหารได้แล้ว แต่ระบอบนีก้มี็พันธนาการมากเกนิกวา่จะสามารถก้าวขา้มไปถึง

ระบอบเคาะลีฟะฮฺได ้

4- ผู้น าสูงสดุแตล่ะคนมักมีปัญหาเรื่องอะกีดะฮฺทีไ่ม่ถกูต้อง บางคนก็ต าหนเิศาะฮาบะฮฺของท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

5- เชิดชูหนังสือ ฟี ซิลาลลิ-กุรอาน ของซัยยดิกตุุบมากเกนิความจ าเป็น ทัง้ที่ผู้เขียนเป็นเพยีงนกัคดิ

และนกัเขยีนวรรณกรรม ไม่ใช่ผู้มีคุณสมบตัิเป็นนักอรรถาธิบายอัลกรุอานได้ อีกทั้งมีข้อผิดพลาด

นับไม่ถ้วน 
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6- มุ่งเน้นอะกดีะฮฺวะลาอ์(รกัเพื่ออัลลอฮฺ) และละเลยอะกีดะฮฺบะรออ์(รังเกียจเพื่ออัลลอฮฺ) 

7- ไม่เน้นเรื่องการปลกูฝังอะกีดะฮฺที่ถกูต้อง แต่เนน้เรื่องการรวมคน และสร้างการอิทธพิลทางการ

เมือง 

8- บางกลุ่มแม้ภายนอกดสูวยงามน่าช่ืนชม แต่เบื้องลึกมีด้านมืด มีพวกนกัเลงไวท้ างานสกปรกที่พวก

ตนท าต่อหน้าไม่ได้ รวมทั้งใช้อิทธพิลทางการเมืองที่มีจดัการกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย 

9- บางกลุ่มเม่ือมีคนในตตีนออกห่าง ก็จะพากนับอยคอต และเล่นงานต่างๆ นานา 
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กลุ่มมุสลิมก่อการร้าย 
 

หลังปี ค.ศ. 1966  

 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม ได้กล่าวว่า "จะมีชนกลุ่มหนึ่งเกดิข้ึนในช่วงท้ายของเวลา อายุ

น้อย เบาปัญญา พวกเขาพูดแตเ่ร่ืองศาสนา แต่พวกเขาออกจากอิสลาม(ไว)เหมือนลูกศรท่ี(ถูกปล่อย)

ออกจากคันธนู ศรัทธา(อีมาน)ของพวกเขาไม่เลยหอคอย(ไปถึงหัวใจ) ไม่ว่าพวกท่านจะพบพวกเขา ณ 

ท่ีแห่งใดก็จงสังหารพวกเขา เพราะคนท่ีสังหารพวกเขาจะได้รับผลบุญตอบแทนในวันกิยามะฮฺ" บันทกึ

โดยบุคอรียฺ 

การก่อการร้ายนับเป็นปัญหาใหญ่ในโลกอิสลามปัจจุบนั ที่เกดิจากการตีความอิสลามไปในทิศทาง

การเมือง ห่างไกลจากหลกัการพื้นฐานของบัญญัติอิสลาม ท าให้เกิดแนวทางแบบเคาะวาริจญข์ึ้นอกีครัง้

ท่ามกลางโลกมุสลิม และต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงคอืชีวิตและเลือดเนือ้ของลูกหลานมุสลิมเอง และภาพ

ของการสงัหาร ด้วยการเชือดคอ การเผาสด และการระเบิดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ท าลายภาพลกัษณแ์ละความ

งดงามที่แทจ้ริงของอิสลาม และก่อให้เกิดกระแสโรคเกลียดชังอิสลาม(อิสลาโมโฟเบยี)กระจายไปทั่วโลก  

คนเหล่านีเ้ช่ือวา่ อัลลอฮฺส่งบรรดาเราะสูลมาเพื่อสร้างรฐัที่ปกครองโดยใช้กฎหมายอิสลาม ค าวา่เตา

ฮีด ของพวกเขาหมายถึงการใช้กฎหมายของอัลลอฮฺมาปกครอง และชิริกคอืการไม่ยอมใช้กฎหมายของ

พระองคม์าปกครอง ผู้น าที่ไม่ยอมใช้กฎหมายของอัลลอฮฺมาปกครองจะถกูนับวา่เปน็ ฏอฆูต(สิง่ถกูสกัการะอื่น

จากอัลลอฮฺ) ไม่ต่างกับกษัตริย์ฟิรอูนและนัมรูด และคนของพวกเขา ที่รวมถึงกลุ่มคนที่ตรากฎหมายในรัฐสภา 

ขา้ราชการ ต ารวจ ทหาร ผู้รู้ทีส่นับสนุน อิหม่ามทีดุ่อาอ์ให้พวกเขา ประชาชนที่เลือกพวกเขาเขา้มา ถือเป็นไพร่

พลของฏอฆูต ไม่ต่างกับไพร่พลของกษตัริย์ฟิรอูนและนมัรูดที่จ าเปน็ต้องสังหาร และบ้านเมืองของพวกเขาถือ

เป็นบ้านเมืองกาเฟรที่อยูใ่นภาวะสงคราม จ าเป็นต้องอพยพหนีออกมา เพราะอาจถูกสังหารได้ทกุเม่ือ 

พวกเขาเช่ือวา่ชีวิตเลือดเนือ้ที่พวกเขาสงัหาร แบ่งเปน็ 4 กลุ่ม 

1- กลุ่มท่ีสมควรถูกสังหารแลว้ คอืผู้ปกครอง และคนที่อยูฝ่่ายเดียวกันกับพวกเขาทั้งหมด 

2- กลุ่มผู้ศรัทธา คอืผู้ที่ไม่ยอมรบัผู้ปกครอง และร่วมมือกนักับพวกเขาในการต่อต้าน คนเหล่านีไ้ม่

อนุญาตให้สงัหารพวกเขาเวน้แต่มีความจ าเป็นเท่านัน้ 
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3- คนท่ีเป็นกาเฟรเดิม ๆ  ถือวา่พวกเขาสมควรถกูสงัหารอยูแ่ล้ว ถงึแม้จะเขา้มาด้วยวซ่ีาที่ถูกต้อง

ถือเป็นชาวซิมมะฮฺ(ผู้ได้รับการคุม้ครอง) เพราะอ านาจผู้ปกครองไม่มีผลใช้เนื่องจากพวกเขาตก

ศาสนาไปแล้ว 

4- กลุ่มคนท่ียังไม่รู้สถานะว่าอยู่ในกลุ่มใด เนื่องจากอยูใ่นบ้านเมืองกาเฟรที่เป็นภาวะสงครามจึง

อนุญาตให้สงัหารได้แม้ไม่มีความจ าเป็นก็ตาม  

เพื่อให้เขา้ใจพวกเขามากขึน้ จงึขอแบ่งการก่อการร้ายเป็น 3 ระยะ 

ระยะท่ี 1 ก าเนดิเช้ือความคิด เกดิจากการตีความอิสลามแบบผิด ๆ แม้จะไม่ได้มีเจตนาไปถึงการก่อ

การร้ายก็ตาม แต่ผลที่ออกมาน าไปสู่ระยะที่ 2 และ 3 ตามล าดับ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1939 จากการบรรยาย

ของอบุล-อะอฺลา อัล-เมาดูดยีฺ ในหัวขอ้ "ทฤษฎีอิสลาม" ภายหลังไดถ้กูตีพิมพอ์อกมา และถกูแปลเปน็ภาษา

อาหรับในป ีค.ศ. 1946 ที่มีสรุปใจความวา่ พวกกาเฟร และมุชริก ในทกุยุคทกุสมัย ไม่เคยปฏิเสธการมีอยู่

ของอัลลอฮฺ ยอมรับวา่อัลลอฮฺเป็นผู้สร้างและบริหาร แม้กระทั้งตวัของกษตัริย์ฟิรอูนและนัมรดูเองก็ยอมรับ

เรื่องนี้ แต่เรื่องที่ขัดแยง้กันคอื ใครคือผู้มีอ านาจในแผ่นดินของเขา ทีส่ามารถปกครองหรือออกกฎหมายอยา่งไร

ก็ไดต้่างหาก ผู้ที่ศกึษางานของเขาจะเหน็ได้ชัดวา่เขาได้วางพื้นฐานส าคัญไว ้3 ประการ คอื  

1- ผู้ปกครองโลกมุสลิมในปัจจบุันนี ้คอื ฏอฆูตจ าเป็นต้องถูกถอดถอน 

2- ภารกิจที่ย่ิงใหญ่ทีสุ่ดของมุสลิมคอื การสร้างสงัคมมุสลมิ 

3- ต้องปลกีตัวออกห่างจากผู้รู้ทั้งหลาย โดยอ้างวา่เป็น ผู้รู้ขา้รับใช้ผู้ปกครอง 

และคนต่อมาคอื ซัยยดิ กตุุบ (ค.ศ.1906-1966) ทีห่ลงใหลทฤษฏีของ อบลุ-อะอ์ลา อลั-เมาดูดียฺ 

อยา่งมาก ไดส้านต่อแนวคิด และต่อยอดไปไกล ได้มีการอธิบายและตีความเรื่อง เตาฮดีฮากมิียะฮฺ(อัลลอฮฺ

องคท์ี่มีสิทธิ์ปกครองและออกกฎหมายแต่เพียงผู้เดยีว) อยา่งกวา้งขวาง และได้เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเพยีง

ทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบตัิจรงิ ความคดิของซัยยดิ กุตบุมีอิทธพิลอยา่งกวา้งขวางทั้งในกลุ่มอิควานเองและ

กลุ่มอื่น ๆ และได้น าไปสู่การมีระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป  

แนวคิดในระยะแรกพอจะสรุปพอสังเขปได้ดังนี ้

1- พันธกิจที่ส าคัญที่สดุของบรรดานบี คอืการสร้างรฐัอิสลาม และเรื่องราวความขัดแยง้

ระหว่างนบกีับประชาชาติของเขาคอืเรื่องวา่ใครเป็นผู้มีอ านาจปกครองที่แทจ้ริง 

2-  ผู้ปกครองโลกมุสลิมทุกคนเป็น กาเฟร และเรียกวา่ ฏอฆูต(สิ่งถกูสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ) 

3- เรียกร้องให้ออกห่างและท าการถอดถอนผู้ปกครองเหลา่นั้น 

4- ไม่มีชุมชนมุสลิมทีแ่ท้จริงบนโลกใบนี ้และจ าเป็นต้องสรา้งขึ้นมาให้ได ้
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5- มีความเห็นวา่ต้องแยกประชาชนออกจากผู้รู้ (ไม่ให้ฟงัผู้รู้ที่ไม่ได้อยูฝ่่ายเดียวกับเขา) 

ระยะที่ 1 นีส้ิน้สุดลงไปพร้อมกับการที่ซัยยดิ กตุุบ ถูกประหารชีวิตไปพร้อมกับพรรคพวกของเขา 

รวมถึงสมาชิกในกลุ่มของอิควานหลายพันคนถกูจบัขัง หลังจากทีมี่การเปิดโปงขบวนการลับ(ตันซีมซิรรียฺ)ของ

กลุ่มอิควาน 

 

ระยะท่ี 2 เร่ิมก่อตัว (ยังไม่ตักฟีรคนท่ัวไป) หลงัจากที่ซัยยดิ กตุุบถูกประหาร และสมาชิกในกลุ่มอิ

ควานหลายพันคนถกูจับเข้าคกุ ความเจ็บช้ าที่เกดิขึ้นไดก้่อให้เกิดแนวคิดเรื่องการ ตักฟรี (การตัดสินผู้อ่ืนว่าเปน็

กาเฟร) แพร่ไปในกลุ่มเยาวชนของอิควาน และได้เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาอีกหลายกลุ่ม ซ่ึงพอจะแบ่งรวม ๆ ออกได้ 

2 ประเภทคอื 

ประเภทที่ 1 กลุ่มที่ออกมาตักฟรี(กล่าวหาผู้อ่ืนว่าพน้สภาพจากการเปน็มุสลิม)อยา่งชัดเจน 

โดยใช้หลกัการของเคาะวาริจญ ์กลุ่มที่เป็นทีรู่้จักมากทีสุ่ดคอื ญะมาอะฮฺ อัต-ตักฟีร วัล-ฮิจเราะฮฺ 

ก่อตั้งโดยชุกรี่ มุศตอฟา แตก่ถ็ูกกวาดล้างไปจนหมดสิน้ 

ประเภทที่ 2 กลุ่มที่ภายนอกคอืการเผยแผ่อิสลาม(ดะอฺวะฮฺ) แต่ภายในคอืการตกัฟรีผู้ปกครอง

และประชาชน กลุ่มที่รูจ้ักมากที่สดุคอื ญะมาอะฮฺ อัล-ญฮิาด อัล-มิศรียะฮ ฺและ อัล-ญะมาอะฮฺ 

อัล-อิสลามียะฮ ฺ

ลักษณะท่ีส าคัญของระยะท่ี 2 มดีังนี ้

1- ในระยะนีเ้ริ่มมีการตีพิมพแ์นวคิดแบบเคาะวาริจญ์เปน็การเฉพาะแทรกลงไปในหนังสือต่าง ๆ ซ่ึง

เป็นการรวบรวมหลกัการพืน้ฐานต่าง ๆ ที่ได้จากระยะที ่1  

2- พยายามปลูกฝังให้เกิดการยอมรบัหลกัการ "จ าเป็นต้องสู้รบกับประเทศมุสลมิเพ่ือฟ้ืนฟู

ระบอบเคาะลฟีะฮฺขึ้นมา" 

3- ยอมรับหลกัการ "การต่อสู้กับกาเฟรท่ีเป็นมุสลมิตกศาสนา ต้องมาก่อนการต่อสู้กับกาเฟร

เดิม" และเริ่มมีการปฏิบัตกิารรนุแรงกับคนในประเทศ และในระยะนีพ้วกเขาไม่คิดถึงการต่อสู้กบั

ศัตรูอิสลามอยา่งพวกยวิหัวรนุแรงเลยแม้แต่ครั้งเดยีว 

4- มีการขยายกรอบการตักฟรีเพิ่มขึ้น และอนุญาตให้สงัหารคนเหล่านั้นได ้

5- เริ่มมีสัญญาณความรุนแรงเกิดขึน้โดยใช้ประเทศอัฟกานิสถานเป็นดินแดนบ่มเพาะเยาวชนรุน่ใหม่

ฝึกอบรมทั้งทางด้านความคดิและร่างกายที่นั้น จากนั้นก็ส่งกลบัไปที่ประเทศของพวกเขา เพื่อเป็น
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ก าลังต่อต้านผู้ปกครองในประเทศนั้น ๆ (ไม่ได้เหมารวมวา่มุสลิมที่ไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่

อัฟกานิสถานเปน็พวกก่อการร้ายทั้งหมด เพราะคนที่ดกี็มีมากมายเช่นกนั) 

6- ในระยะนีย้ังไม่มีการตกัฟรีประชาชนทั่วไป 

ระยะที่ 2 นี ้เปน็ระยะที่กนิเวลาราว 10 ปี มปีฏิบตัิการลอบสังหารผู้น าคนส าคัญหลายคน ระยะนีส้ิน้สุด

ลงด้วยการทีค่น 2 กลุ่มนีถ้กูผู้ปกครองตามล่าตัว บางคนกถ็ูกสังหาร ถกูจองจ า หรือหนีลี้ภัยไปประเทศอื่น 

บางส่วนก็ลีภั้ยไปที่อัฟกานสิถาน และใช้ที่นั้นเปน็แหล่งเผยแพร่อุดมการณ์เคาะวาริจญข์องพวกเขา และไดล้้าง

สมองเยาวชนดี ๆ ที่เดินทางมายังประเทศอัฟกานสิถานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเขา แตแ่กนน าบางส่วนทีถู่ก

จับกุมได้กอ็อกมาประกาศว่า พวกเขากลับตัวกลับใจแลว้ วัลลอฮุอะอฺลัม 

 

ระยะท่ี 3 จัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายข้ึนอย่างเป็นระบบ (มีการตักฟีรคนท่ัวไป) เป็นระยะที่แนวคิด

ต่างๆ ตกผลึกแล้ว และได้รับการยอมรับโดยไม่จ าเป็นตอ้งถกเถียงกนัอีก และได้แพรแ่นวคิดนีไ้ปทั่วโลกอิสลาม

อยา่งรวดเร็ว และได้เกิดกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ทีท่ างานอยา่งเป็นระบบ อาท ิอัลไกด้า(กอดิดะฮฺ) และไอซิส

(ดาอิช) เป็นต้น 

หลักการพืน้ฐานที่เกดิขึ้นในระยะนี้คอื 

1- ตักฟรีคนทั่วไปทัง้หมด และอนุญาตใหส้ังหารคนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคอื 

1) มีการเขยีนหนังสือออกมาอยา่งชัดเจนกล่าวถงึหลกัการพื้นฐานของแนวคิดนี้ 

2) ขยายการตกัฟรีไปครอบคลุมประชาชนทุกคน ยกเวน้แนวร่วมที่เห็นด้วยกบัการต่อต้านผู้น า 

3) เกิดหลกัการ "ผู้ใดไม่ตักฟีรมุสลมิท่ีตกศาสนา (กาเฟรมุรตัด) ย่อมเป็นกาเฟรไปดว้ย" 

4) ไม่ยอมรับข้ออ้างใดๆ ทั้งสิน้ คนทกุคนต้องรู้ว่าการปกครองโดยใช้กฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่

อิสลามถือเปน็การตกศาสนา 

2- ไม่นับผู้รู้อื่นวา่เป็นผู้รู้ และถือวา่บุคคลเหล่านัน้คอื ผู้รับใช้ผู้ปกครองที่ช่ัวร้าย ถือวา่เป็นคนที่ตก

ศาสนาไปแล้ว อนุญาตใหส้ังหารได ้

3- ฉวยโอกาสเม่ือมุสลิมเจ็บปวด หรือถกูรังแกจากประเทศต่าง ๆ เผยแพรแ่นวคิดของพวกตนเอง 

4- เทน้ าหนกัไปทีแ่นวคิดของพวกเขาทีว่่า "เป้าหมายของอิสลามที่แทจ้ริงคอื การสร้างระบอบเคาะ

ลฟีะฮฺข้ึนมา" 

5- ประกาศอยา่งชัดเจนว่าประเทศมุสลิมทัง้หมดเป็นประเทศกาเฟรตกมุรตัดอยูใ่นภาวะสงคราม และ

จ าเป็นต้องอพยพหนีออกมา หมายรวมถงึเมืองมักกะฮหฺรือมะดีนะฮดฺ้วย ไม่อยา่งนัน้อาจโดน

ลูกหลงไปด้วย 
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ข้อเตือนใจ 

การที่พวกเขาบอกวา่ต้องอพยพออกมาจากประเทศมุสลิมรวมทั้งมักกะฮแฺละมะดีนะฮฺด้วยนั้น แต่ท่านน

บี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม กลับไดร้ับรองวา่ที่มักกะฮฺไม่ต้องมีการอพยพอีกแล้ว ท่านไดก้ล่าวว่า "ไมม่ีการ

อพยพ(ออกจากมักกะฮฺ)อีกแล้วหลังพิชิต(มักกะฮฺ)ได้ ..." บันทกึโดยบุคอรียฺและมุสลิม และท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ยังกล่าวรับรองเมืองมะดีนะฮฺอีกวา่ "และมะดีนะฮนฺั้นดีกว่าส าหรับพวกเขา หาก

พวกเขารู้จริง" บันทึกโดยมุสลิม  

และการเผยแผ่(ดะอฺวะฮฺ)ของบรรดานบีวางอยูบ่นแนวทางที่ส าคัญ คอื 

1- เรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพ(เตาฮดี)ต่ออัลลอฮฺ 

2- อธิบายขอ้บัญญัติต่าง ๆ ทีต่้องปฏิบตัิที่ท าให้ศรัทธา(อีมาน)สมบูรณ ์

3- ปลูกฝังเรื่องการศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺในหัวใจ วา่พวกเขาต้องถกูน าตัวกลับไปหาพระองค์ 

และจะต้องถกูสอบสวนในสิ่งที่พวกเขาท า 

4- การขัดเกลาจติใจ และปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมทีง่ดงาม 

ปัญหาท่ีส าคัญของกลุ่มก่อการร้ายคือ พวกเขาเพกิเฉยกับหลักการพื้นฐานเหล่านี ้และไปให้น้ าหนักกับ

กรณกีารปกครองโดยไม่ใช้กฎหมายอิสลามมากเกินไป ท่านอิบนุตัยมียะฮ ฺไดก้ล่าวว่า "เปน็(เพียง)สุนนะฮฺท่ีให้

มุสลมิมีผู้น าคนเดียว คนท่ีเหลอืให้เป็นผู้แทนเขา แต่หากสมมติว่าอุมมะฮฺต้องออกจาก(อิหม่ามคน

เดียว)คนนั้นเพราะมีบางคนฝ่าฝืน และคนท่ีเหลอือ่อนแอ(ไม่สามารถปกป้องได้) หรือเพราะเหตุใดก็

ตาม แล้วกลายเป็นมผีู้น าหลายคน ผูน้ าแต่ละคนกม็ีหน้าท่ีต้องด ารงขอบเขตของศาสนา และดูแลเร่ือง

สทิธิ(ของประชาชน)อย่างครบถว้น" จากหนงัสือมัจมอฺู อัล-ฟะตาวา 
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อ้างอิง 
 

1- อัล-เมาซูอะฮฺ อัล-มุยสัสะเราะฮ ฺฟลี-อัดยาน วลั-มะซาฮิบ วัล-อะห์ซาบ อัล-มุอาเศาะเราะฮฺ, 

ดร. มานิอฺ บิน ฮัมมาด อัล-ญุหะนีย ฺพมิพใ์นนามขององคก์ร WAMY ปีที่พมิพ ์ค.ศ. 2003 

2- ฟริ็อก มุอาเศาะเราะฮ ฺตันตะสิบุ อลิัล-อิสลาม วะบะยาน เมากิฟิล-อิสลาม มินฮา, ดร. ฆอลิบ บิ

นอลี อัล-อิวาญียฺ ปีที่พมิพ ์ค.ศ. 2005 

3- เมาซูอะตุล-ฟริ็อก วลั-มะซาฮิบ วลั-อัดยาน อัล-มุอาเศาะเราะฮฺ, ดร. มัมดูห์ อัล-หรับียฺ 

4- อัล-บิดะอฺ วลั-มุหด์ะษาต วะมา ลา อัศละ ละฮู, ฮัมมูด บิน อับดุลลอฮ ฺอัล-มุฏ็อร ปีที่พมิพ ์ค.ศ. 

1999 

5- อัต-ตะอ์วีล อัล-ฟาสดิ วะอะษะรุฮ ูอัส-สัยยอ์ิ อะลัล-อุมมะฮฺ, มุฮัมมัด อัด-ดัรดีรีย ฺ

6- อัล-กศิเศาะฮฺ อัล-กามิละฮฺ ลิเคาะวาริจญ ์อัศรินา อัล-กออิดะฮ ฺดาอิช วะอะเคาะวาติฮา, อิบรอ

ฮีม บินศอลิห ์อัล-มุหัยมดี ปทีี่ตีพมิพ ์ฮ.ศ.1436 

7- อัลฮกิบะฮฺ มินัต-ตารีค, ดร. อุษมาน เคาะมีส 

8- ซิยัร อัล-อะอ์ลาม วนั-นุบะลาอ์, อิหม่ามซะฮะบียฺ 

9- มุซักกิเราะฮ ฺอัล-ฟริ็อก ของหะสนั อัส-สัยยดิ มุตะวลัลยีฺ ปีที่พิมพ ์ค.ศ. 1980 

10- ทางน าไปสู่อัลเลาะฮ์ จากหลักวชิาจติวทิยาของอิสลาม, อ.อาลี บินยนูุส ไชยา, จัดพมิพโ์ดยร้าน ส.

วงศ์เสงี่ยม 

11- ตอรีกอตุ้ลลอฮฺ แนวทางแห่งอัลอิสลาม, มูฮัมมัด ด ารงคห์วัง, จัดพมิพโ์ดยร้าน ส.วงศ์เสงี่ยม 

12- อัลอิควาน อัลมุสลิมูน แปลและสรุปโดย อ.ริฎอ อะหมดั สมะด ี

13- http://www.dorar.net/enc/firq 

14- http://shiaweb.org 

15- http://www.bohra.net/ 

16- http://www.mumineen.org/  

17- http://www.ahl-alquran.com 

18- ฟังการถกประเดน็กนัไปมาระหว่างผู้รู้หลายกลุ่ม และขอ้มูลอื่น ๆ ผ่านเว็บไซตต์่าง ๆ อีกมากมาย 

  

http://www.dorar.net/enc/firq
http://shiaweb.org/
http://www.bohra.net/
http://www.mumineen.org/
http://www.ahl-alquran.com/


มุสลิมคณะใหม่  

62 
 

อภิธานศัพท์ 
 

ค า ความหมาย 

เคาะลีฟะฮฺ ผู้น าที่มีอ านาจสูงสดุของมุสลิม, กาหลบิ 

เตาบะฮ ฺ กลับเนือ้กลับตัวด้วยความส านกึผิด 

เตาฮีด เอกภาพ, ท าให้เป็นหนึ่ง, ความเช่ือเรื่องอัลลอฮฺองคเ์ดียว 

เนียะมัต สิ่งดีๆ  ที่ได้มาเพราะความโปรดปรานของพระเจ้า 

เราะสูล ศาสนทูตของพระเจ้า 

เศาะฮาบะฮ ฺ สาวกของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลมั 

กอฎอ ลิขิตของพระเจ้า 

กอดัร ลิขิตของพระเจ้า 

กะรอมะฮ ฺ เรื่องปาฏิหาริย์ 

กัรบะลาอ์ สถานทีแ่ห่งหนึ่งอยูใ่กล้กับเมืองกูฟะฮฺ เป็นสถานที ่ๆ ท่านหุสัยน์ต้องพลีชีพ 

กาเฟร ผู้ปฏิเสธศรัทธา 

กิยามะฮ ฺ โลกหน้า, โลกหลังฟื้นจากความตาย 

กุโบร ์ หลุมศพ 

ฆ็อยบะตุลกบุรอ การหลบเรน้(หายตัวไป)ครั้งใหญ่ของอิหม่ามมะฮด์ี อิหม่ามคนที่  12 ของชีอะฮฺ 

ตั้งแต ่ฮ.ศ. 329 จนถึงปจัจุบัน 

ชะฟาอะฮฺ การขออนุเคราะหจ์ากอัลลอฮฺในโลกหน้า 

ชะฮาดะฮฺ การกล่าวปฏิญาณตน(เพื่อเขา้รับอิสลาม) 

ชาวสุนนะฮ ฺ ผู้ที่ให้ความส าคัญกับแบบฉบับของท่านศาสดา หรือผู้ทีย่อมรับฮะดีษของท่าน

ศาสดา 

ชาวอะอฺรอฟ คนที่มีความดีความช่ัวเทา่กันทีจ่ะถูกกักตัวไวบ้ริเวณที่เรยีกวา่ อะอฺรอฟ อยูร่ะหว่าง

สวรรคก์ับนรก ที่ในที่สดุก็จะได้เข้าสวรรค ์

ชิริก การตั้งภาคตี่ออัลลอฮฺ, แสวงหาอื่นจากอัลลอฮฺมาเคยีงคูก่ับพระองค ์

ซิกรุลลอฮ ฺ การร าลกึถึงพระเจ้า, การกล่าวสรรเสริญพระเจ้า 

ญิบรีล ทูตสวรรค์, กาเบรียล 

ญิฮาด การพยายามเพื่อให้ศาสนาอิสลามสงูเดน่ 
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ฏอฆูต สิ่งทีถู่กสักการะอื่นจากอัลลอฮ ฺ

ดุนยา โลกนี,้ ชีวิตในโลกนี ้

ดุอาอ์ การขอพรจากพระเจ้า 

ตะวัสสลุ การใช้สื่อกลางเพื่อแสวงความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ 

ตักฟรี การตดัสนิวา่บุคคลอื่นว่าพน้สภาพจากการเป็นมุสลิมแล้ว 

ตัชบีฮ ฺ การเปรียบเทียบ, การเทียบวา่สิง่ถกูสร้างมีส่วนเหมอืนกบัพระเจ้า 

ตาบิอีน ยุคที่ต่อจากยุคของเศาะฮาบะฮ ฺ

นักตะเศาวุฟ ผู้ที่หลงใหลแนวทางของซูฟี, ผู้ที่เนน้การขดัเกลาจิตใจ 

นักฟกิฮ ฺ นักนติิศาสตร์อิสลาม 

บิดอะฮ ฺ ศาสนกิจที่คิดคน้ขึ้นมาเองในภายหลงัการจากไปของท่านศาสดา 

ฟกิฮ ฺ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติในศาสนาอิสลาม 

มะจูซีย์ ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์, พวกที่บูชาไฟ 

มะอฺศูม ผู้ไร้บาป, ผู้ไร้มลทิน 

มัคลู๊ก ทุกสิง่ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา, สรรพสิ่งทั้งหลาย 

มัซฮับ ส านักคดิ, แนวทาง 

มุนาฟกิ คนหน้าไหวห้ลงัหลอก, คนกลบักลอก, คนที่เสแสรง้เขา้รับอิสลาม 

มุรตัด การพน้สภาพจากการเป็นมุสลิม 

มุอ์มิน ผู้ศรัทธา, ผู้มีศรัทธาอยา่งแน่นแฟน้ 

วะลี ผู้ที่พระเจ้ารัก, ผู้ปกครอง, ผู้ทีมี่ต าแหนง่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ 

วะศียะฮฺ ค าสั่งเสีย, ในชีอะฮฺ หมายถึง ค าสั่งเสียของท่านศาสดาหรือของอิหม่ามคนก่อน

ให้แก่อิหมา่มคนต่อไปให้ท าหน้าที่ปกครองมุสลิมต่อจากตนเอง 

วะฮี ววิรณ ์

วาญิบ สิ่งที่ต้องท า ไม่ท าถือเปน็บาป 

ศิฟัต คุณลักษณะ, โดยทั่วไปหมายถงึ คณุลกัษณะของพระเจา้ 

ศิรอฏ สะพานที่ทอดผ่านไปสู่สวรรคท์ี่เบื้องใต้มีนรกอยู ่มุสลิมจะต้องขา้มผ่านในโลกหน้า 

สะละฟยีฺ บุคคลทีด่ าเนนิตามแนวทางของชาวสะลัฟ 

สะลัฟ ชาวสะลัฟ หมายถึงคนใน 3 ยุคแรก บ้างก็วา่ 300 ปีแรก 

สุญูด การกราบลงกับพืน้ 
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สุนนะฮ ฺ แบบฉบับของท่านศาสดา 

สุนนียฺ กลุ่มมุสลิมที่ไม่ใช่ชีอะฮ ฺ

สูเราะฮ ฺ ช่ือเรียกบทต่าง ๆ ในคัมภีร์อลักุรอาน 

หะรอม ของต้องห้าม, สิง่ที่ห้ามท า 

หะลาล ของที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้, สิ่งทีท่ าได ้

หุก่ม ตัดสนิ 

อะมัล การกระท า, การท าความด ี

อะฮ์ลุลกะลาม กลุ่มที่นยิมวพิากษ์ศาสตร์, ผู้ที่ชอบใช้ตรรกะศาสตร์ในการถกเถียง 

อาคเิราะฮฺ โลกหน้า, โลกหลังฟื้นจากความตาย 

อายะฮฺ วรรคต่าง ๆ ในแต่ละซูเราะฮ ฺ

อินชาอัลลอฮ ฺ หากพระเจ้าประสงค ์

อิบลีส หัวหน้าของมารร้าย 

อิบาดะฮ ฺ พธิีกรรมทางศาสนา, ทุกการกระท าและค าพูดที่ท าให้อลัลอฮฺพอพระทัย 

อิรอดะฮฺเกานียะฮ ฺ สิ่งทั้งดีและไม่ดีที่พระเจ้าประสงคใ์ห้มีข้ึน และต้องเกดิขึน้จริงเสมอ 

อิรอดะฮฺชัรอียะฮ ฺ สิ่งด ีๆ ทีพ่ระเจ้ารกั ซ่ึงพระองคอ์าจประสงคห์รือไม่ประสงคใ์ห้เกิดขึน้จริงกไ็ด ้

อิหม่าม ผู้น า, ผู้ท าหน้าที่น าละหมาด, ในนิกายชีอะฮหฺมายถึง ผู้น าที่พระเจ้าทรงแตง่ตั้งให้มา

ปกครอง 

อีมาน ศรัทธา, เช่ือ 

ฮะดีษ ค าสอนของท่านศาสดา, ทกุค าพูด การกระท า การยอมรับ จริยธรรมหรือรูปลกัษณ์

ของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม 

 


