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ชอีะฮฺ 
 

ชอีะฮฺ ในภาษาอาหรับหมายถงึ 

ผูป้ฏบิตัติาม อลั-กรุอานกลา่ววา่ 

ْبَراِهيمََّ ِشيعَتِهَِّ ِمن َوإِن َّ  ََلِ

และแทจ้รงิ ผูท้ีด่ าเนนิตามแนวทางของเขา 

(นูฮฺ) นัน้ คอือบิรอฮมี [1] 

ชอีะฮฺ 

ตามความหมายของนักปราชญแ์ละมวลมสุ

ลมิทัง้หลายหมายถงึ 

กลุม่บคุคลทีม่คีวามเชือ่วา่ทา่นศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) 

กอ่นทีจ่ะสิน้พระชนมไ์ปนัน้ทา่นไดท้ าการแ

ตง่ตัง้ตวัแทน (เคาะลฟิะฮฺ) 

ปกครองประชาชาตมิสุลมิเอาไวโ้ดยกลา่วเ

ป็นสนุทรพจนใ์นวาระตา่ง ๆ เชน่ วนัที ่๑๘ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/2.htm#_ftn1
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เดอืนซลุฮฺจญฺ ปี ฮ.ศ. ที ่๑๐ ซึง่เรยีกวนันีว้า่ 

วนัเฆาะดรีคมุ 

เป็นวนัทีม่ปีระชาชาตมิสุลมิจ านวนมากมาย 

(แสนกวา่คน) ไดม้ารวมตวักนัและทา่น 

ไดท้ าการประกาศการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทาง

การขึน้ในวนันี ้

และแนะน าวา่ตวัแทนของทา่นคอื 

สถานทีย่อ้นกลบัของการเมอืง ความรู ้

และศาสนาภายหลงัจากทา่น 

ภายหลงัจากทา่นศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

มฮุาญรินีและอนัซอร ไดแ้บง่ออกเป็น ๒ 

กลุม่กลา่วคอื 

๑. กลุม่ทีม่คีวามเชือ่วา่ทา่น 

ไมไ่ดล้ะเลยการแตง่ตัง้ใหใ้ครคนใดคนหนึ่

งเป็นตวัแทน 

ท าหนา้ทีป่กครองประชาชาตภิายหลงัจาก

ทา่น ซึง่ตวัแทนทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 
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คอืทา่นอะล ี บตุรของอะบฏูอลบิ 

ผูท้ีไ่ดม้ศีรัทธาเลือ่มใสทา่นเป็นคนแรก ชน

กลุม่นีม้ทีัง้พวกมฮุาญรินี และอนัซอร 

บคุคลในชัน้แนวหนา้ของกลุม่เป็นผูอ้วโุสที่

มาจากตระกลูบะนฮีาชมิ 

และบรรดาเซาะฮาบะฮฺในชัน้แนวหนา้เชน่กั

น เชน่ ทา่นซลัมานฟารซยฺี ทา่นอะบซูรั 

ทา่นมกิดาร ทา่นค็อบบาน บนิ อะรซิ 

และบคุคลอืน่ทีอ่ยูใ่นฐานะเดยีวกนั 

พวกเขาไดย้ดึม่ับอยูก่นัความเชือ่ดงักลา่ว 

ซึง่ตอ่มาไดเ้รยีกพวกเขาวา่ ชอีะฮฺของอะล ี

(อ.) ตามความเป็นจรงิฉายานามดงักลา่ว 

(ชอีะฮฺอะล)ี ทา่นศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ไดเ้ป็นผูต้ัง้ใหแ้กพ่วกเขาตัง้แตท่า่นยังมชีวี ิ

ตอยู ่ ครัง้หนึง่ทา่นไดช้ีไ้ปทีท่า่นอะล ี (อ.) 

แลว้กลา่ววา่ 
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القيا يوم الفائزون لهم وشيعته هذا انَّّ ، بيده نفسى والّذي

 مة

ฉันขอสาบานตอ่ผูท้ีช่วีติของฉันอยูใ่นพระหั

ตถข์องพระองคว์า่ แทจ้รงิเขา (อะล)ี 

กบัชอีะฮฺของเขาคอืผูป้ระสบความส าเร็จใน

วนักยิามะฮฺ [2] 

اِلَحاتَِّ َوَعِملُوا آَمنُوا ال ِذينََّ إِن َّ  اْلبَِري ة َخْيرَُّ ُهمَّْ أُْولَئِكََّ الص 

ฉะนัน้ ชอีะฮฺ 

จงึหมายถงึมสุลมิในยคุแรกของอสิลามกลุ่

มหนึง่ 

ทีม่คีวามเชือ่เรือ่งการแตง่ตัง้ตวัแทนของท่

านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงพวกเขาจงึถกูเรยี

กวา่ชอีะฮฺ 

ซึง่แนวความคดิดงักลา่วไดส้บืสานมาจนถงึ

ปัจจบุนั 

พวกเขายังยดึม่ันอยูก่บัความเชือ่นัน้ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/2.htm#_ftn2
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และด ารงการปฏบิตัติามอะฮฺลลุบยัตฺของทา่

นศาสดาตลอดเรือ่ยมา ต าแหน่งและฐานะภ

าพของชอีะฮฺจงึถกูแนะน าดว้ยแนวคดิดงัก

ลา่ว 

มใิชต่ามค ากลา่วอา้งของบางกลุม่ทีพ่ดูวา่ 

ชอีะฮฺไดเ้กดิหลงัจากทา่นศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ไดส้ ิน้พระชนมไ์ปแลว้ 

ซึง่รเิริม่โดยอบัดลุลอฮฺ บนิซะบะฮฺ 

ดงันัน้หากตอ้งการคน้ควา้ทีม่าของชอีะฮฺให ้

มากขึน้ ศกึษาไดจ้ากหนังสอื อซัลชุอีะฮฺ 

วะ อซุลูฮุา. อัล-มรุอญอิาต 

หรอืหนังสอือะฮฺยานุชชอีะฮฺ 

๒. 

กลุม่ทีม่คีวามเชือ่วา่ต าแหน่งคลิาฟะฮฺหลงั

จากทา่นศาสดา   (ซอ็ล ฯ) 

มไิดม้าจากการแตง่ตัง้ 

แตม่าจากการเลอืกตัง้ 
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ดว้ยเหตนุีพ้วกเขาจงึใหส้ตัยาบนั (บยัอตั) 

กบัทา่นอบบูกัรฺ และตอ่มาไดถ้กูเรยีกชือ่วา่ 

อฮฺลซิซนุนะฮฺ หรอื ตะซนันุน 

ดงันัน้สรปุไดว้า่ชน ๒ 

กลุม่นีม้จีดุรว่มในเรือ่งอซุลู 

(มลูฐานหลกัของอสิลาม)  แตม่คีวามขดัแย ้

งกนัในเรือ่งคลิาฟะฮฺ 

ผูเ้ป็นตวัแทนของทา่นศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

และการเริม่ตน้ของชนทัง้ ๒ 

กลุม่ไดเ้ริม่ตน้มาจากพวกมฮุาญรินีและอนั

ซอร 

 

----------------------------------------------------------- 

[1] ซอฟาต / ๘๓ 

[2] ญะลาลดุดนี ซยุฏูยฺี ,ดรุลุมันซรู เลม่ที ่๖ 

ตอนอธบิายโองการที ่๗ ซเูราะฮฺบยัยนิะฮฺ 

 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/2.htm#_ftnref1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/2.htm#_ftnref2


9 
 

***** 

 

 

 

 

 

 

อหิมา่มอาล ี

ท าไมท่านอะล ี บุตร 

อะบฏูอลบิจงึไดเ้ป็นวะซียฺ 

และตัวแทนของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) 

ค าตอบ : ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ชีอะฮ ฺ

มีความเชื่อเรื่องการแตง่ตั้งตวัแทนของท่าา
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นศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ก่อนทีท่่านจะสิน้พระชนม์ 

และยังเชือ่อีกวา่บรรดาอิมามผูเ้ป็นตัวแทน

ของท่านอยู่ในฐานะภาพเดียวกันกับทา่นห

มายถึงทา่นไดร้ับการแต่งตัง้จากอัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

ตัวแทนของทา่นก็ต้องได้รบัการแต่งตัง้จาก

พระองค์เช่นเดยีวกัน ประวัติการใชช้ีวิตขอ

งท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ได้ยืนยันเรือ่งนีไ้ว้อยา่งดี 

เพราะท่านไดท้ าการแต่งตั้งใหท้่านอะลีเปน็

ตัวแทนของทา่นในวาระต่างมากมาย เช่น 

๑. 

เริ่มต้นการบอิฺซตั (การแต่งตัง้ศาสดา) 

ในเวลานั้นพระองค ์ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมีบญัชาใหท้่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 
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เชิญชวนญาติสนิท 

ตามความหมายของโองการทีว่่า 

( َق  َرِبيَْ َعِشريََتكَْ َوأَنِذرْ  اْل  ) 

จงตักเตือนวงศาคณาญาตทิี่ใกล้ชิดของเจ้า

 [1] ให้พวกเขายอมรบัและเลื่อมใสในพระเจ้

าองค์เดียว 

เมื่อพวกเขาไดม้ากันพรอ้มหนา้ท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) จึงประกาศว่า 

ใครก็ตามได้ชว่ยเหลือฉนัในภารกจิดังกลา่

ว 

เขาจะได้เป็นวะซียฺและเป็นตวัแทนของฉัน 

ค าประกาศของท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

 خليفىت و وزيرى و اخي يكون ان على اْلمر هذا ىف يوازرين فأّيكم

 فيكم وصيي و

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftn1
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บุคคลใดได้ชว่ยเหลือฉันในภารกิจดงัก

ล่าวเขาจะได้เปน็พี่นอ้งของฉัน 

ตัวแทนของฉัน 

เคาะลิฟะฮฺของฉันและเป็นวะซยีฺของฉนัใน

หมู่พวกทา่น 

ในทีน่ั้นมอียู่เพยีงคนเดยีวที่ตอบรบัค าป

ระกาศเชิญชวนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

คือ ทา่นอะลี (อ.) บุตรของทา่นอะบูฏอลบิ 

หลังจากนัน้ทา่นจึ่งได้หันไปทางกลุ่มเครือ

ญาติพร้อมทัง้กล่าววา่ 

 أطيعوه و له فامسعوا فيكم خليفيت و ووصيي أخي هذا انّْ

นี่คอือะลบีุตรของอะบฏูอลิบ 

เขาเป็นพี่นอ้งของฉนั เป็นวะซียฺและ 

เป็นเคาะลิฟะฮขฺองฉนัในหมูพ่วกท่าน 

จงเชื่อฟังและปฏิบัตติามเขา 
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๒. สงครามตะบูก ท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่าวกบัทา่นอะลี (อ.) ว่า 

بعد نبّْ ل أنّه إلّْ سى مو من هارون مبنزلة مّنْ تكون أن ترضى اأم

 ي

เจ้าไม่พอใจดอกหรือ 

ที่เจ้ากับฉันอยูใ่นฐานะเดียวกันกับฮารูนแล

ะมูซา 

นอกเสียจากว่าจะไม่มนีะบภีายหลังจากฉนั

อีก [2] 

ฐานะของท่านฮารูนคอื 

เป็นวะซียฺและเป็นตวัแทนโดยตรงของท่าน

ศาสดามูซา (อ.) ท่านอะลี (อ.) 

เช่นกันเป็นเคาะลิฟะฮฺ 

และเป็นตัวแทนโดยตรงของท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftn2
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๓. ปี ฮ.ศ.ที่ ๑๐ เมื่อท่านศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) 

เดินทางกลับจากการบ าเพญ็ฮจัญฺครั้งสุดท้า

ย (ฮัจญะตลุวะดา) 

เมื่อมาถึงสถานที่แห่งหนึง่ชือ่วา่ เฆาะดรีคมุ 

ท่านกลางประชาชนจ านวนมาก 

ท่านได้ประกาศแต่งตั้งให้ทา่นอะลี (อ.) 

เป็นตัวแทนปกครองบรรดามุสลิมีน 

และมอฺุมินทั้งหลายโดยกล่าววา่ 

 موله علي فهذا موله كنت من

ใครก็ตามทีฉ่ันเป็นผู้ปกครองเขา 

ดังนั้นอะลีก็เป็นผู้ปกครองเขาดว้ย 

ประเด็นส าคญัจะสงัเกตเห็นวา่ท่านศาส

ดาได้เริ่มกลา่วเทศนาโดยกลา่วว่า 
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 أنفسكم من بكم أوىل ألست

ฉันนั้นไม่ได้ดไีปกว่าตวัของพวกเจ้าดอ

กหรือ ซึ่งบรรดามุสลิมทั้งหลายที่อยู่ ณ 

ที่นั้นได้กล่าวเป็นเสียงเดยีวกนัว่า ใช ่

ท่านนั้นดีกว่าชวีิตของพวกเรา  เมื่อเป็นเช่

นนี้จุดประสงคข์องค าว่า เมาลา 

ที่ทา่นศาสดา   (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวนั้นหมายถึง 

ฐานะภาพที่สงูส่งกว่า  เป็นผูม้ีการเลือกสรร

ที่สมบูรณ์เหนอืบรรดามอฺุมนิทัง้หลาย 

ซึ่งต าแหน่งนัน้ท่านได้พิสจูน์ให้เห็นว่าเปน็

ของท่านอะลีเชน่กัน และท่านฮัซซาน บิน 

ซาบติ 

ได้ถ่ายทอดเหตุการณป์ระวัตศิาสตร์แห่งเฆ

าะดรีในวันนัน้ไว้เป็นบทกลอนว่า 
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 مناداي ابلّرسول وامسع خبم           نبّيهم الغدير يوم يناديهم

 الّتعاميا أهناك يبدوا ومل فقالوا         ونبيكم مولكم فمن فقال

 عاصيا الولية ىف مّنا تلق ومل            نبيّنا أنت و مولان هلك إ

 وهاداي اماما بعدي من رضيتك            فإّنين علي اي قم:له فقال

 مواليا صدق اتباع له فكونوا            ولّيه فهذا موله كنت فمن

 معاداي عليا عادى لّلذى وكن             وليه وال اللهم :دعا هناك

ได้รอ้งเรียกพวกเขาในวันเฆาะดีรโดยศ

าสดาของพวกเขา ณ คุม 

และได้ฟงัทา่นศาสดากล่าวเทศนา 

ท่านกลา่วว่า 

ใครเป็นผูป้กครองและเปน็นะบขีองเจ้า 

พูดว่า ณ ทีน่ี้ไม่มีใครเคยเปน็ผู้ปกครองเรา 
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พระเจา้ของทา่นคอืผู้ปกครองและทา่น

คือนะบีของเรา 

และจะไม่พบผูใ้ดทีป่ฏิเสธวิลายะฮฺของท่าน 

ดังนั้นท่านไดบ้อกเขาว่า ลุกข้ึนเถิด 

โออ้ะลี 

แท้จรงิฉันจะแต่งตั้งเจา้ให้เปน็อิมามผู้น าภา

ยหลังจากฉนั 

ใครก็ตามทีฉ่ันเป็นผู้ปกครองเขาและนี่

คือผูป้กครองเขา 

พวกเจ้าจงปฏบิตัิตามเขาผู้ปกครองที่สจัจริ

ง 

ณ ที่นั้นท่านไดดุ้อาอฺวา่ 

โออ้ัลลอฮฺโปรดรักผู้ที่รักวะลีของเขา 

และโปรดเป็นศตัรูกับผูท้ี่เปน็ศตัรูกับอะล ี[3] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftn3
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ฮะดซีเฆาะดีร 

เป็นฮะดีซมุตะวาติรของอิสลาม 

(ถูกต้องเชือ่ถอืได้อย่างมั่นใจ) 

ซึ่งนอกเหนือจากอุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺแล้ว 

ยังมีอุละมาอฺฝา่ยอฮฺลซิซุนนะฮอฺีกประมาณ 

๓๖๐ 

ท่านเป็นผูร้ายงาน [4]  ซึ่งสามารถสืบไปถึง 

เซาะฮาบะฮฺ ๑๑๐ ท่าน 

และฮะดีซดังกลา่วยังมอีุละมาออฺิสลามอีก 

๒๖ ท่าน เขียนถึงซะนัด และสายสืบ 

ท่านอะบญูะอฺฟรั ฏอ็บรียฺ 

นักประวตัิศาสตร์ชือ่ดังของมสุลิมไดร้วบรว

มซะนัดของฮะดีซดงักล่าวไว้ในหนังสอืสอง

เล่มใหญ่ของทา่น 

ท่านที่สนใจสามารถคน้หารายละเอียดเพิ่มเ

ติมได้จากหนังสือ อลั-เฆาะดรี 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftn4
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[1] ชุอะรออฺ / ๒๑๔ 

[2] ซีเราะฮฺ อบิน ิฮิชาม เล่มที่ ๒ หน้าที่ 

๕๒๐, เซาะวาอกิุลมุฮฺเราะเกาะฮฺ, อิบนุฮะญั

ร พิมพ์ครั้งที่สอง อียปิต์ บาบที่ ๙ หมวดที่ 

๒ หน้าที่ ๑๒๑ 

[3] อัล-มะนากิบ คอรซะมียฺ มาลกิียฺ หน้าที่ 

๘๐, ตัซกิเราะตลุคอซ อลัอุมมะฮฺ  ซิบติ 

อิบนิ เญาซียฺ ฮะนะฟียฺ หน้าที่ 

๒๐, กิฟายะตตุตอลบิ หน้าที่ ๑๗ 

[4] ตัวอยา่งหนงัสือเช่น อัซ-

เซาะวาอิกุลมุฮฺเราะเกาะฮฺ อิบนฮุะญรั 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftnref1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftnref2
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/3.htm#_ftnref3
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พิมพ์ครั้งที่ ๒ อยีิปต์ บาบที่ ๙ หมวดที่ ๒ 

หน้าที่ ๑๒๒ 

***** 

 

 

 

 

12 อหิมา่ม 

ขณะที่ยงัมีชวีิตอยู่ทา่นศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่าวอย่างชดัเจนว่า 

ภายหลงัจากทา่นยังมีเคาะลิฟะฮฺอีก ๑๒ 

ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวกุเรช 

และความยิง่ใหญ่ของอสิลามอยู่ใต้ร่มเงาแ

ห่งคิลาฟะฮฺของพวกเขา 
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ท่านญาบิร ซมัเราะฮฺพูดว่า 

ثّْ خليفةْ  عشر اثين اىل عزيزا السالم ليزال يقول  هللا رسول مسعت

 قريش من كّلهم : فقال ؟ قال ما ْلىب فقلت امسعها مل كلمة قال  

ฉันได้ยินท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) กล่าววา่ 

อิสลามจะมีเคาะลิฟะฮทฺี่ยิ่งใหญ่ถึง ๑๒ 

ท่านหลังจากนัน้ท่านได้กล่าวค าพูดหนึ่งแต่

ฉันไม่ได้ยนิ ฉันจงึได้พูดกับบิดาวา่ 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) พูดวา่อะไร 

บิดาได้บอกฉนัว่า 

พวกเขาทัง้หมดเป็นชาวกุเรช [1] 

ประวัตศิาสตรอ์สิลามได้ยนืยันให้เห็นสิ่

งนี้ไดอ้ย่างดีวา่ 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาทา่นจะไมพ่บวา่มี ๑๒ 

เคาะลิฟะฮฺใดท าหน้าที่ปกป้องอิสลามทีบ่รสิุ

ทธิ์ได้ดีเยี่ยมไปกว่า ๑๒ เคาะลิฟะฮ ฺ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/4.htm#_ftn1
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หรืออิมามตามที่ชอีะฮฺได้ศรทัธา 

เพราะว่าเคาะลิฟะฮฺ ๑๒ ท่านที่ทา่นศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) ไดแ้ต่งตั้งไว้นั้น 

พวกเขาได้เปน็เคาะลิฟะฮฺทนัทีห่ลังจากท่า

นศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งทราบว่า 

เคาะลิฟะฮฺทัง้ ๑๒ ทา่นนั้นเป็นใคร 

ฉะนัน้ถ้าหากไม่นับเคาะลิฟะฮ ฺ ๔ ท่านแรก 

ตามนิยามของอฮฺลซิซุนนะฮฺเรียกว่า 

เคาะลิฟะฮฺรอชดิีน 

ท่านจะไม่พบวา่มีเคาะลิฟะฮทฺา่นใดอีกทีท่ า

ให้อิสลามพบกับความแขง็แกร่ง 

ดังที่เราไดป้ระจักษ์ชัดกับชีวประวัติของบร

รดาเคาะลิฟะฮแฺห่งอะมะวียฺหรอื อบับาซีย ฺ

แต่ส าหรบั ๑๒ 

อิมามผูบ้รสิุทธิท์ี่ฝ่ายชอีะฮฺมคีวามเชือ่ 
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ล้วนเปน็ผู้มคีวามย าเกรง 

มีความบริสทุธิป์ราศจากบาปและความผดิ 

เป็นผู้ปกปอ้งซนุนะฮฺของทา่นศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) และความศักดิส์ิทธิ์ของอัล-

กุรอานไดอ้ย่างดีเยี่ยมด้วยชวีติ 

จนเป็นที่สนใจของเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺ 

ตาบอิิด ตาบีอนีและชนในรุ่นต่อมา 

และประวัติศาสตร์ยังได้จารึกความรู้ 

ความสัตย์จริง 

และความกลา้หาญไวอ้ย่างละเอียด 

สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงความถู

กต้องของพวกเขา     อิมามทั้ง ๑๒ 

ท่านได้แก่ 

๑. อะลี บิน อะบี ฏอลบิ 

๒. ฮะซัน บิน อะลี (มุจตะบา) 



24 
 

๓. ฮุซัยนฺ บิน อะลี (ซัยยดิุช ชฮุะดา) 

๔. อะลี บิน ฮุซยันฺ (ซัยนลุอาบดิีน) 

๕. มุฮัมมัด บนิ อะลี (บากิร) 

๖. ญะอฟฺัร บนิ มุฮัมมัด (ซอดิก) 

๗. มูซา บิน ญะอฺฟรั (กาซิม) 

๘. อะลี บิน มูซา (รฎิอ) 

๙. มุฮัมมัด บิน อะลี (ตะกีย)ฺ 

๑๐. อะลี บิน มฮุัมมัด (นะกียฺ) 

๑๑. ฮะซนั บิน อะลี (อซัการีย)ฺ 

๑๒. อิมามมะฮฺด ี (กออิม) 

ซึ่งมรีิวายะฮฺมตุะวาติร ฺ (เชื่อถือได้) 

กล่าวถึงท่านในฐานะของ มะฮดฺีเมาอูด 

เล่าโดยนักฮะดซีของอสิลาม 
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ชีวประวัติของบรรดาผูน้ าที่บริสุทธฺ์ 

ซึ่งท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่าวนามไวอ้ย่างชัดเจน 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสอืดงัต่อ

ไปนี้ ตซักิเราะตุลคอซ (ตัซกิเราะฮฺ 

คอซุลอุมมะฮฺ) กิฟายะตุลอะซรี 

วะฟะยาตลุอะอยฺาน หรืออะอฺยานชุชอีะฮฺ 

(คน้คว้าและวิจยัโดยซัยยิด มฮฺุซิน อะมนี 

อามิล)ี เป็นหนงัสือที่มคีวามสมบูรณ์กว่า ๓ 

เล่มแรก 
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[1] เซาะฮียมฺุสลมิ เล่มที่ ๖ หน้าที่ ๒ 

พิมพ์ทีอ่ียปิต ์

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

อหิมา่มมะฮ์ดี 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/4.htm#_ftnref1


27 
 

 

มะฮฺด ี อาลิมฮุัมมัดเป็นใคร 

ท าไมตอ้งรอคอยการมาของท่านด้วย 

ค าตอบ : เป็นเรื่องทีค่ัมภีร์แห่งฟากฟ้าทุ

กเล่มมีความเห็นพ้องตอ้งกัน 

กล่าวคอืตอ้งมผีู้มาปลดปลอ่ยและปรบัปรุงโ

ลกให้พบกับความยุติธรรมในยุคสุดท้าย 

ซึ่งเรือ่งนี้ไม่ใชเ่ฉพาะสงัคมมุสลิมเท่านัน้ทีร่

อคอย แต่สังคมของพวกยะฮูด ี

และนัซรอนีก็รอคอยผูท้ี่มคีวามยุติธรรมที่จ

ะมาท าหนา้ทีน่ี้เช่นกัน 

ดังนั้นถา้ได้ศึกษาคัมภีรอ์ะฮฺด ิ อะตีก 

และอะฮดฺิญะดดี (อะฮดฺ ิ อะตีกได้แก่ 

มะซามีร ดาวูด มัซมูร ๙๖/๙๗ 

และกิตาบดาลยาน   นะบ ี บาบที่ ๑๒, 
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อะฮฺดิญะดดี ไดแ้ก่อินญีล มะตา บาบที่ ๒๔, 

อินญลีมัรกซู บาบที่ ๑๓, อินญลีเลากา 

บาบที ่ ๒๑, 

ได้กล่าวถึงมะฮดฺีเมาอูดในฐานะของผู้มาปล

ดปลอ่ยโลก 

จะไดร้บัความกระจา่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

เก่ียวกับเรื่องนีท้่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวไว้ 

และบรรดนักฮะดีซได้เล่าต่อกนัมาวา่ 

ท่านศาสดา ไดก้ล่าววา่ 

عد ميألها بييت اهل من رجال هللا لبعث يوم إلّْ الدهر من يبقى لومل

 جوراْ  ملئ ت كما ل

ถ้าหากโลกจะไม่มีเวลาเหลอือกี 

นอกจากเพียงวนัเดียว 

อัลลอฮฺจะทรงให้ชายหนุ่มจากครอบครัวข
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องฉนัปรากฎออกมา 

เพื่อท าให้โลกนี้เปี่ยมล้นไปดว้ยความยุติธร

รม 

ดังเช่นที่เคยเปีย่มล้นด้วยความอธรรมมาแล้

ว [1] 

ดังทีไ่ด้กล่าวไปแล้วข้างตน้วา่ 

ความเชื่อเก่ียวกับเรื่องทีว่่าจะมีผู้มาปรับปรุ

งโลก 

เป็นที่เห็นพ้องต้องกันของศาสนาที่เชื่อในพ

ระเจ้าองค์เดียว 

นอกจากนั้นยังมีริวายะฮจฺ านวนมากถูกบัน

ทึกไว้ในหนังสอืซิฮาฮ ฺ และมะซา 

นีดของอหลฺิซซนุนะฮฺ และบรรดานักฮะดซี 

และผู้ศึกษาวิจยัทั้งซุนี 

และชอีะฮฺได้เขยีนต ารามากเก่ียวกับท่านอิ

มามมะฮฺดี 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/8.htm#_ftn1
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(อ.)  ดังปรากฏชื่อหนงัสอืตอ่ไปนี้ เช่น อัล-

บะยาน ฟี อัคบาร ซอฮิบซุซะมาน ผูว้ิจยั 

มุฮัมมัด บิน ยซูุฟ อบินุ อัล-กันญี ชาฟอิีย,ฺ 

หนังสอือลั-บุรฮาน ฟี อะลามาต มะฮฺด ี

อาคิรซุซะมาน ผู้วิจัย อะลี บนิ ฮิซามดุดีน 

รู้จักในนามของ มุตตะกียฺ ฮินดี, อัล-มะฮดฺ ี

วัลมะฮฺดะวียะฮ ฺผู้วิจัย อะฮฺมัดอะมนี มิซรี 

บรรดาริวายะฮฺเหล่านี้ไดบ้อกถึงคุณลัก

ษณะพิเศษ 

และสัญลักษณ์ของมะฮดฺีที่จะมาปรากฏนั้น

ถูกต้องตรงกับบุตรของท่านอมิามฮะซัน 

อัซ   การียฺ (อ.) [2]  ซึ่งเป็นอิมามท่านที่ ๑๑ 

ของชอีะฮฺ 

ตามพื้นฐานของริวายะฮฺดังกลา่วนั้นท่านอิ

มามมีชือ่เดียวกนักับทา่นศาสดา (ซ็อล 

ฯ) [3] เป็นอิมามท่านที ่ ๑๒ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/8.htm#_ftn2
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ของชอีะฮ ฺ[4]  เป็นหลานของทา่นอิมามฮซุัย

นฺ (อ.) บุตรท่านอิมาม อะลี บนิ อะบฎีอลบิ 

(อ.) [5] 

ท่านอิมามมะฮดฺี (อ.) ประสูติเมื่อ ฮ.ศ. ที่ 

๒๕๕ 

และได้เรน้กายไปตามพระบญัชาของพระอ

งคอ์ัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

ยังมีชีวติอยู่ตราบเทา่ทีพ่ระองค์ทรงประสง

ค ์สิ่งจ าเปน็ตอ้งกล่าวถึงคอืการด ารงชวีิตที่

ยาวนานเช่นนี้ 

ถ้าหากพิจารณาแล้วไม่นา่ทีจ่ะเป็นไปได้ 

ในโลกทศัน์ของวิชาการนั้นยอมรบัในเรื่อง

การมีอายุยืนแบบเป็นไปตามธรรมชาติของ

มนุษย์เช่นกัน อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงการมอีายุยืนของคนในอ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/8.htm#_ftn4
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ดีตอย่างเช่นท่านศาสดานฮู ฺ (อ.) 

โดยกล่าวว่า 

 َعام ا ََخ ِسيَْ ِإَلْ َسَنةْ  أَل فَْ ِفيِهمْ  فَ َلِبثَْ قَ و ِمهِْ ِإىَلْ نُوح ا أَر َسل َنا َوَلَقدْ 

และแน่นอนเราได้ส่งนูฮฺไปยังหมู่ชนขอ

งเขา และได้อยูร่่วมกบัพวกเขาหนึ่งพันปีย

กเว้นห้าสบิป [6] 

อัล-กุรอานกล่าวถึงทา่นศาสดายูนุซวา่ 

َعُثونَْ يَ و مِْ ِإىَلْ َبط ِنهِْ ِفْ لََلِبثَْ  ال ُمَسبِِّحيَْ ِمنْ  َكانَْ أَنَهُْ فَ َلو َلْ  يُ ب  

หากว่าเขามิไดเ้ป็นคนหนึง่ในหมู่ผู้แซ่ซ้

องสดุดีแลว้แนน่อน 

เขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทัง่วนัฟื้นคื

นชีพ [7] 

เช่นเดียวกันท่านเครฎฺ 

และทา่นศาสดาอีซา (อ.) ตามโองการอัล-

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/8.htm#_ftn6
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     กุรอาน 

และการเห็นพ้องต้องกันของมสุลิมทัง้หลาย

ปัจจบุันท่านทัง้สองยงัมีชวีิตอยู่ 

และการด ารงชพีของท่านเป็นไปตามพระบั

ญชาของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ฉะนัน้เรือ่งการมีอายุของคนไม่มีความขัดแ

ย้งกัน 

ถ้าสิ่งนัน้เป็นพระประสงค์ของพระองค ์

  

 

 

[1] เซาะฮียอฺะบดีาวูด พิมพ์ทีอ่ยีิปต์ อัล-

มัฏบะอะตุต-ตาซียะฮฺ เล่มที่ ๒ หน้าที่ 

๒๐๗, ยะนาบอีลุมะวดัดะฮฺ หนา้ที่ 

๔๓๒, นูรุลอบัซอร บาบที่ ๒ หน้าที่ ๑๕๔ 
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[2] ยะนาบอีุลมะวัดดะฮฺ บาบ 

๗๖, มะนากบิรายงานจากท่านญาบิร 

อับดุลลอฮอฺันศอรีย ฺ

[3] ติรมิซียฺ พิมพ์ที่ เดลี ปี ๑๓๔๒ เล่มที ่๒ 

หน้าที่ ๔๖, มุซนัดอะฮฺมดั พิมพ์ทีอ่ียิปต์ ปีที่ 

๑๓๑๓ เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๓๗๖ 

[4] ยะนาบอีุลมะวัดดะฮฺ หน้าที่ ๔๔๓ 

[5] อ้างแลว้ หนา้ที่ หน้าที่ ๔๔๒ 

[6] อังกะบูต / ๑๔ 

[7] ซอฟฟาต / ๑๔๔ 

***** 
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ค าถามที ่๙ : ถา้หากชอีะฮฺถกูตอ้ง 

ท าไมจงึเป็นมสุลมิสว่นนอ้ย 

และมสุลมิสว่นมากไมย่อมรบั 
 

ค าถามที่๙ : ถ้าหากชีอะฮฺถูกต้อง 

ท าไมจึงเปน็มุสลิมส่วนน้อย 

และมุสลิมส่วนมากไม่ยอมรบั 

ค าตอบ : การแยกแยะสิ่งถูกผดิไม่ได้ขึ้นอ

ยู่กับจ านวนของผู้ปฏิบตัิตาม 

เพราะหากเปรยีบเทียบประชากรมุสลิมกบั

ผู้ปฏิเสธอิสลาม มุสลิมจะมีจ านวนแค่ ๑/๕ 

หรือ ๑/๖  ของประชากรเทา่นั้น 

ส่วนมากของประชากรแถบตะวันออกจะนั

บถือรูปปั้น รูปวัวศักดิ์สทิธิ ์

และปฏิเสธความเชื่อเรือ่งพระเจ้า ประเทศ

จีนมีประชากรเกินหนึ่งพนัล้านคนซึง่สว่น

มากของประชากรเป็นคอมมิวนิสต์ 



36 
 

ประเทศอนิเดียมีประชากรเกือบหนึง่พันลา้

นคนส่วนมากเคารพบชูาววัศกัดิ์สิทธิ์ 

และนบัถือพทุธศาสนา ถ้าหากจะใชส้่วนม

ากของประชากรเป็นเกณฑ์ในการวัดควา

มถูกต้อง 

แสดงวา่คนจีนกับคนอนิเดียนัน้นับถอืศาส

นาถูกต้อง 

และทา่นจะมคี าตอบใดใหอ้ิสลาม 

ขณะทีอ่ัล-กุรอานกล่าวชื่นชมคนสว่นนอ้ย 

และปฏิเสธคนสว่นมากโดยกลา่ววา่   

ثَ َرُهمْ  َتَِدُْ َولَْ  َشاِكرِينَْ َأك 

 และจะไม่พบวา่ส่วนมากของพวกเขา 

เป็นผู้ขอบคุณ [1] 

لَِياءهُْ َكانُواْ  َوَما لَِيآُؤهُْ ِإنْ  َأو  ثَ َرُهمْ  َولَ ِكنَْ ال ُمتَ ُقونَْ ِإلَْ َأو   يَ ع َلُمونَْ لَْ َأك 
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และพวกเขามิใช่ผู้ปกครองของเขา 

บรรดาผูป้กครองของเขานั้นมใิช่ใครอืน่น

อกจากบรรดาผู้ย าเกรง 

แต่ทว่าส่วนมากพวกเขาไม่รู ้[2] 

نْ  َوقَِليلْ   الَشُكور ِعَباِديَْ مِّ

และส่วนนอ้ยแห่งปวงบ่าวของเราเป็นผู้

ขอบคุณ [3] 

ด้วยเหตุนี้ 

มนุษย์ไมอ่าจเอาจ านวนมากเปน็เกณฑ์ใน

การตัดสนิ 

และไม่สามารถพูดได้วา่แนวทางทีม่ีผู้ปฏบิั

ติน้อยนั้นไม่ถูกต้อง 

แต่ทว่าสิ่งส าคญัคอืการให้ความสวา่งแก่ส

ติปัญญา และการไดร้ับประโยชน์จากนรู 

(รัศม)ี มีชายคนหนึ่งได้ถามทา่นอิมามอะล ี
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(อ.)ว่า 

ท่านพิสูจนไ์ดอ้ย่างไรว่าผูค้นสว่นมากที่อยู่

ฝ่ายตรงขา้มในสงครามยะมัลนั้นเป็นฝา่ย

ผิด ท่านอิมาม (อ.) ตอบว่า 

ا أهله تعرف احلقّْ اعرف الرجال أبقدار يعرفان ل والباطل احلق انّْ

 أهله تعرف الباطل عرف

ความจรงิกับความเท็จนัน้ไมอ่าจรู้ไดด้้

วยจ านวนของผู้ปฏบิัติตาม 

ถ้าเจ้ารู้จักความจริงกจ็ะรู้จักผูป้ฏบิัติตาม 

และถ้าเจ้ารู้จักความเท็จ 

เจ้าก็จะรู้จักผู้ปฏิบัตติาม 

เป็นความจ าเปน็ส าหรบัมสุลิมคนหนึง่ที่

ต้องรู้จักความจริงดว้ยเหตุผล 

หลักฐานและการวิเคราะห์ดว้ยสติปญัญา 
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อัล-

กุรอานกล่าวแนะน าว่า َِْعل مْ  بِهِْ َلكَْ لَي سَْ َما تَ ق فُْ َول  

และอยา่ติดตามสิ่งที่เจา้ไม่มคีวามรู้ในเรื่อง

นั้น [4] 

กุรอานต้องการแนะน าว่าสูเจ้าจงใชส้ติ

ปัญญาเปน็สิ่งน าทางชวีิตเสมอ ดังนั้นแมว้่

าประชากรของชีอะฮฺจะมีจ านวนน้อยกว่า

อะฮฺลิซซุนนะฮฺ 

แต่นั่นไม่ได้หมายความวา่แนวทางของชอี

ะฮฺไม่ถูกตอ้ง 

เพราะได้ชี้แจงไปแล้วว่าสิง่ถูกผิดไม่ได้จ า

แนกด้วยจ านวนแต่ขึ้นอยู่กบัหลักฐาน 

เหตุผล และสตปิัญญา 

และถ้าท าการส ารวจประชากรชีอะฮฺ 

ท่านก็จะพบวา่ ๑/๔ 
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ของประชากรมสุลิมเป็นชีอะฮฺ 

ซึ่งอาศัยอยูทุ่กส่วนของโลก [5] ในหมู่ของ

ชีอะฮฺมอีุละมาอ ฺ

นักวิชาการชัน้แนวหน้าทุกสาขาวิชาการ 

ซึ่งตลอดหน้าประวัติศาสตรไ์ดพ้ิสูจน์ให้เห็

นแล้ววา่ 

ชีอะฮฺไม่ได้มีสิง่ใดน้อยหน้าไปกว่าอะฮฺลซิ

ซุนนะฮฺแม้แต่นดิเดียว 

มูลฐานหลักของความรู้ต่าง ๆ 

นั้นนักวชิาการของชอีะฮฺเปน็ผูก้่อตั้งทั้งสิ้น 

เช่น ท่านอะบลุอซัวัด ดะอิลยี ฺ

ผู้สถาปนาอลิมลุ นะฮวฺ ิ

(กฎไวยากรณภ์าษาอาหรบัหรือโครงสร้าง

ประโยคที่ถูกตอ้ง) ทา่นเคาะลีล บนิ 

อะฮฺมัด เปน็ผู้สถาปนาวิชาฉันทลักษณ ์

ท่านมะอาซ บนิ มุสลิม บิน อะบีซาเราะฮ ฺ
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กูฟียฺเป็นผู้สถาปนาวิชาไวยากรณ์และโคร

งสรา้งที่ถูกต้องของค าและวะล ี ท่านอะบ ู

อับดิลลาฮ ฺ มุฮัมมัด บินอิมรอน 

เป็นผู้สถาปนาวชิาวาทศลิป์ [6] 

เพื่อการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมถงึสถานภ

าพทางวชิาการของอุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺ 

สามารถศึกษาได้จากหนงัสือทีท่รงคุณค่า

ทางวิชาการ อัซซะรอีะฮฺ อลิา 

ตะซอนีฟชิชอีะฮฺ, อะอยฺานุชชอีะฮ ฺ

และถ้าตอ้งการศึกษาประวัตคิวามเปน็มาข

องชอีะฮ ฺ ศึกษาได้จากหนงัสอื 

ตารคีุชชอีะฮ ฺ

 

 

[1] อะอฺรอฟ / ๑๘ 
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[2] อันฟาล / ๓๔ 

[3] ซะบาอฺ / ๑๓ 

[4] อิซรอ / ๓๖ 

[5] ศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากหนังอะอฺยานุ

ชชีอะฮฺ เล่มที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๙๔ 

[6] ศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้จากตะอซฺีซุ 

อัชชอีะฮฺ ซัยยดิฮุซัยนซฺอ็ดรฺ 

 

***** 
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