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ค าถามที ่๑ : อติระต ีถกูตอ้งหรอืซุนนะต ี
 

ค ำถำมที ่๑ : อติระต ีถกูตอ้งหรอืซนุนะต ี

บรรดำนักรำยงำนฮะดซีทีม่ชี ือ่เสยีงทัง้หลำย 

ไดร้ำยงำนฮะดซีซะเกำะลยันฺไว ้ ๒ รปูแบบ 

ซึง่ทัง้สองไดถ้กูบนัทกึอยูใ่นมะญำมอิลุฮะฮำดซี จ ำเป็น 

ตอ้งพจิำรณำดวูำ่ฮะดซีใดถกูตอ้งทีส่ดุระหวำ่ง 

ฮะดซีทีบ่นัทกึวำ่   بييت اهل وعرتيت هللا كتاب คมัภรีแ์หง่อลัลอ

ฮฺ และทำยำทของฉัน 

กบัฮะดซีทีบ่นัทกึวำ่  وسنيت هللا كتاب   คมัภรีแ์หง่อลัลอฮฺ

และแบบฉบบัของฉัน 

ค ำตอบ : ฮะดซีทีถ่กูตอ้งและมั่นใจไดจ้ำกทำ่นศำส

ดำ (ซอ็ล ฯ) คอืฮะดซีทีก่ลำ่ววำ่ คมัภรีแ์หง่อลัลอฮฺ 

และทำยำทของฉัน  (อะฮฺลบุยัต)ี  สว่นฮะดซีทีใ่ชค้ ำวำ่  

และแบบฉบบัของฉัน 

(ซนุนะต)ี  เมือ่พจิำรณำกระแสรำยงำน (ซะนัด) 

จะพบวำ่ออ่นและไมถ่กูตอ้ง ขณะทีฮ่ะดซีทีก่ลำ่ววำ่ 



และทำยำทของฉัน 

เป็นฮะดซีทีม่กีระแสรำยงำนทีแ่ข็งแรงเชือ่ถอืได ้

ซะนัดของฮะดซีทีว่ำ่  และทำยำทของฉัน 

(อะฮฺลบุยัต)ี  

ตัวบทของฮะดีซได้มีนักรายงานฮะดีซท่ีมีชื่อเสียง ๒ 

ท่านรายงานไว้ กล่าวคือ 

๑. มุสลิม ได้บันทึกไว้ในเซาะฮีย ฺ

ของท่านโดยรายงานมาจาก ซัยดฺ บิน อัรกอม ว่า 

วันหนึ่งท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวสุนทรพจน์ข้างๆ 

สระน ้าแห่งหนึ่งนามว่า คุม ซึ่งอยู่ระหว่างมักกะฮฺ 

กับมะดีนะฮฺ หลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺ 

และกล่าวตักเตือนประชาชนแล้วท่านได้กล่าวว่า 

ا الناس ايها اال ثقل فيكم اترك واان فاجيب ربمي رسول أييت ان يوشك بشر اان فاّنم

كتا على فحث به واستمسكوا هللا بكتاب فخذوا والنور اهلدى فيه هللا كتاب اوهلما ين



اُذي بييت اهل يف هللا كم اُذكمر بييت اهل يف هللا اُذكمركم بييت واهل :قال ثمي فيه ورغمب هللا ب

بييت اهل يف هللا كم كمر  

โอ้ประชาชนเอ๋ย  แท้จริงแล้วฉันเป็นปุถุชนคนหนึ่งเ

ท่านั น ใกล้เวลาที่ทูตแห่งพระผู้อภิบาลจะมา 

ซึ่งฉันได้ตอบรับค้าเชิญแล้ว 

ฉันขอฝากสิ่งหนักสองสิ่งที่มีค่าย่ิงไว้ในหมู่ของพวกท่าน 

สิ่งหนึ่งคือคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ ซึ่งในนั นมีทางน้าและนูร 

(รัศม)ี ฉะนั นจงยึดเหนี่ยวคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺไว้ให้ม่ัน 

ซึ่งท่านได้เน้นย ้าถึงการปฏิบัติตามคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ 

หลังจากนั นท่านได้กล่าวต่ออีกว่า และอะฮฺลุลบัยตฺ 

(ทายาท) ของฉัน ซึ่งได้กล่าวย ้าถึง ๓ ครั งว่า 

อัลลอฮฺได้เตือนส้าทับพวกท่านเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน 

อัลลอฮฺได้เตือนส้าทับพวกท่านเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน 

อัลลอฮฺได้เตือนส้าทับพวกท่านเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน [1]   
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ตัวบทดังกล่าว ท่านดารอมี 

ได้บันทึกไว้ในสุนันของท่านเช่นกัน [2] ซึ่งสามารถกล่า

วได้ว่า สายสืบของทั ง ๒ 

นั นมีความชัดเจนยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวัน 

โดยท่ีไม่มีความคลางแคลงใดๆ ทั งสิ น 

๒. ติรมิซียฺ 

ได้บันทึกด้วยค้าว่า بييت اهل وعرتيت  ไว้ในต้าราของท่านดังนี  

 كتاب اآلخر من اعظم احدمها بعدى تضلموا لن به متسمكتم ان ما فيكم اترك انمي

 احلوض علي ي يردا حىت يفرتقا لن بييت اهل وعرتيت االرض اىل السماء من ممدود حبل هللا

 فيها ختتلفون فانظروا

แท้ท่ีจริงฉันขอฝากสิ่งส้าคัญไว้ในหมู่พวกท่าน 

หากพวกท่านได้ยึดมั่นกับมันจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขา

ด 

สิ่งหนึ่งนั นมีความย่ิงใหญ่กว่าอีกสิ่ง ได้แก่คัมภีร์แห่งอัลล

อฮฺอันเป็นสายเชือกท่ีทอดตรงมาจากฟากฟ้าสู่แดนดิน 

และอีกสิ่งคืออะฮฺลุลบัยตฺ (ทายาท) ของฉัน 
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ทั งสองจะไม่แยกออกจากกันเด็ดขาด 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า 

พวกท่านจงพิจารณาเถิดว่า 

จะปฏิบัติกับของฝากของฉันอย่างไร [3]   

ท่านมุสลิม และท่านติรมีซียฺ เป็นผู้เขียนต้ารา 

เซาะฮียฺ และซุนัน ทั ง ๒ ท่านได้เน้นที่ค้าว่า อะฮฺลุบัยตี 

(ครอบครัว)  ซึ่งเป็นการเพียงพอต่อการพิสูจน์ตามทัศนะ

ของเรา และนอกเหนือจากนี สายสืบของทั ง ๒ 

ยังมีความแข็งแรง 

และน่าเชื่อถือเป็นพิเศษไม่จ้าเป็นต้องท้าการวิเคราะห์อีก 

ซะนัดของตัวบทท่ีว่า ซุนนะตี    (แบบฉบับของฉัน) 

ริวายะฮฺที่ได้ใช้ค้าว่า แบบฉบับของฉัน (ซุนนะต)ี 

แทนค้าว่า ทายาทของฉัน (อะฮฺลุบัยตี) นั น 

เป็นฮะดีซท่ีแต่งขึ นมา 

ซึ่งนอกเหนือจากจะมีซะนัดท่ีอ่อนแล้ว 

ยังมีสิ่งอื่นคือความสัมพันธ์กับราชวงศ์ อะมะวียฺ 

เป็นตัวการท่ี บ่งบอกว่าพวกเขาได้สร้างฮะดีซนี ขึ นมา 
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๑. ฮากิม นิชาบูรียฺ ได้บันทึกตัวบทไว้ในมุซตัดร็อก 

ของท่าน โดยมีกระแสรายงานดังต่อไปนี  อับบาซ บิน 

อะบีอุเวซ รายงานจาก อะบีอุเวซ จาก เซารฺ บิน ซัยดฺ 

อัดดัยละมียฺ จาก อิกเราะมะฮฺ จาก จาก อิบนุอับบาซ ว่า 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวว่า 

 نبيه وسنمة هللا كتاب ابدا تضلموا فلن به اعتصمتم ان فيكم تركت قد انمي الناس ايايها

โอ้ประชาชนเอ๋ย 

ฉันได้ฝากสิ่งส้าคัญไว้ในหมู่พวกท่าน 

หากพวกท่านได้ยึดมั่นกับมันจะไม่หลงทางอย่างเด็ดขา

ด ได้แก่คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ 

และแบบฉบับของศาสดาแห่งพระองค์ [4] 

จะสังเกตเห็นว่ากระแสรายงานตัวบทฮะดีซดังกล่าว

นั นเป็น บิดากับบุตร 

ซึ่งถือว่าเป็นกระแสรายงานที่น่ารังเกียจ 

และไม่เป็นท่ีเชื่อถือในหมู่นักรายงานด้วยกันกล่าวคือ 

อิซมาอีลบินอะบีอุเวซ และอะบูอุเวซ ทั ง ๒ 
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พ่อลูกคู่นี มิใช่แค่ไม่เป็นท่ีเชื่อถือเท่านั น 

แต่ยังถูกกล่าวหาว่า โกหก 

เป็นผู้อุปโลกน์และปลอมแปลงฮะดีซอีกต่างหาก 

ทัศนะของนักริญาล 

(ผู้ตรวจสอบสถานภาพของนักฮะดีซ) 

เก่ียวกับสองพ่อลูก 

ท่านฮาฟิซ มัซซียฺ ได้บันทึกไว้หนังสอื 

ตะฮฺซีบุลกะมาล เก่ียวกับสองพ่อลูกคู่นี  

โดยรายงานมาจาก  ยะฮฺยา บิน มุอีน 

(เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านริญาล) คนหนึ่ง พูดว่า 

อบูอุเวซกับบุตรชายของเขาไม่เป็นที่เชื่อถือ 

เขายังพูดอีกว่า สองคนนี เป็นคนขโมยฮะดีซ 

โดยเฉพาะบุตรชายของเขาไม่สามารถเชื่อถือได้เลย 

ท่านนะซาอียฺ ได้พูดถึงบุตรชายของอบูอุเวซว่า 

เขาเป็นผู้อ่อนแอและไม่ได้รับความเชื่อถือ 



ท่านอะบุลกอซิม ลาล กออียฺ พูดว่า นะซาอียฺ 

ได้พูดถึงเขาไว้มาก 

ถึงขนาดท่ีว่าจ้าเป็นต้องละเว้นฮะดีซของเขา 

ท่านอิบนุอะดียฺ (เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านริญาล) พูดว่า 

อิบนุอุเวซได้รายงานฮะดีซท่ีประหลาด จากมาลิก 

น้าชายของเขาซ่ึงไม่มีผู้ใดยอมรับ [5]  

อิบนิ ฮะญัรฺ ได้กล่าวไว้ในบทน้าของหนังสือ 

ฟัตฮุลบารียฺว่า 

ไม่มีใครสามารถน้าเอาฮะดีซของอิบนุอุเวซ มาปฏิบัติได้ 

เพราะท่านนะซาอียฺได้กล่าวต้าหนิเขาไว้อย่างมากมาย [

6] 

ท่านฮาฟิซ ซัยยิดอะฮฺมัด บิน ซดิดีก 

ได้บันทึกไว้ในหนังสือ ฟัตฮลุมุลกฺ อัล-อะอฺลา 

รายงานมาจากท่าน ซะละมะฮฺ บิน ชัยบะฮฺ ว่า 

ได้ยินมาจากอิซมาอีล บิน อะบี อุเวซ พูดว่า 

ในเวลานั นเกี่ยวกับเรื่องอุปโลกน์ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn5
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn6
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn6


ชาวมะดีนะฮฺได้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม 

ฉันจึงได้ปลอมฮะดีซขึ นมา [7] 

ด้วยเหตุนี  บุตรชายของเขา (อิซมาอีล บิน อบี 

อุเวซ) ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ปลอมแปลงฮะดีซ ส่วนอิบนิ 

มุอีน ได้กล่าวว่าเขาเป็นคนโกหก 

นอกเหนือจากนั นฮะดีซของเขายังไม่ได้ถูกบันทึกในเซา

ะฮียฺทั งสอง มุสลิม  ติรมซียฺ และหนังสือซิฮาฮฺเล่มอื่นๆ 

เก่ียวกับเรื่องของอบูอุเวซ นั นเพียงพอแล้ว 

หากจะน้าค้าพูดของท่าน อะบูฮาตัม 

รอซียฺท่ีบันทึกในหนังสือ ญัรฮฺ วะ ตะอดฺีล ท่ีกล่าวว่า 

ฮะดีซของเขาถูกบันทึกไว้จริงแต่ไม่สามารถน้ามาเป็นห

ลักฐานได้ 

เพาระฮะดีซเหล่านั นไม่แข็งแรงและไม่เป็นท่ีเชื่อถือ [8] 

ท่านอะบูฮาตัมได้รายงานจากท่านอิบนิมุอีนว่า 

อบูอุเวซไม่เป็นที่เชื่อถือ 

ริวายะฮฺทั งหมดท่ีรายงานมาจากทั งสองคนนี ถือว่าไม่ถูก

ต้อง และขัดแย้งกับริวายะฮฺท่ีเซาะฮียฺ 
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ประเด็นที่หน้าสนใจกว่านั น ผู้เล่าฮะดีซ 

อย่างเช่นท่านฮากิม นิชาบูรียฺ 

ได้สารภาพถึงความอ่อนแอของฮะดีซ 

ด้วยเหตุนี ท่านจึงไม่ท้าการตรวจสอบซะนัดของมัน 

ดังนั นฮะดีซของเขาจึงจัดเป็นฮะดีซท่ีอ่อนแอ 

และไม่เป็นท่ีเชื่อถือ 

ซะนัดท่ี ๒ ของริวายะฮฺ (วะซุนนะตี) 

ท่านฮากิม นิชาบูรียฺ 

ได้รายงานจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ 

ซึ่งเป็น     ฮะดีซมัรฟูอฺ ว่า 

عل يردا حيت يفرتقا ولن سنيت و هللا كتاب : بعدمها لواتض لن شيئني فيكم تركت قد ان

 احلوض يمي

แท้จริงฉันได้ละทิ งสองสิ่งไว้ในหมู่พวกท่าน 

ซึ่งพวกท่านจะไม่หลงทางหลังจากทั งสองอย่างเด็ดขาด 

ได้แก่คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และซุนนะฮฺของฉัน 



และทั งสองจะไม่แยกออกจากกัน 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า [9] 

ตัวบทของฮะดีซดังกล่าวท่านฮากิมได้รายงานด้วยซ

ะนัดเช่นนี  อัฎ ฎอบบียฺ จาก ซอลิฮฺ บิน มูซา อัลฎ็อลฮียฺ 

จาก อับดุลอะซีซ บิน รอฟีอฺ จาก อบีซอลิฮฺ จาก 

อบีฮุร็อยเราะฮฺ 

ฮะดีซดังกล่าว 

เหมือนกับฮะดีซก่อนหน้านี ท่ีปลอมแปลงขึ นมาเพราะใน

ซะนัดจะเห็นว่ามี ซอลิฮฺ บิน มูซา อัลฎ็อลฮียฺ 

เป็นผู้รายงานอยู่ด้วย ซึ่งบุคคลคนนี  

บรรดานักริญาลได้กล่าวถึงเขาไว้อย่างมากมาย เช่น 

ท่านยะฮฺยา บิน มุอีนได้กล่าวว่า ซอลิฮฺ บิน มูซา 

เป็นบุคคลท่ีเชื่อถือไม่ได้ ท่านอะบูฮาตัมรอซียฺพูดว่า 

ฮะดีซของเขาอ่อนและเป็นมุนกิร (ถูกปฏิสธ) 

ซึ่งฮะดีซส่วนมากของเขาท่ีเป็นมุนกิรนั นนักรายงานฮะดี

ซท่ีซิกเกาะฮฺ (เชื่อถือได้) ได้รายงานไว้ 

ท่านนะซาอียฺพูดว่า ฮะดีซของเขาไม่อาจน้ามาบันทึกได้ 
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ในอีกท่ีหนึ่งท่านพูดว่า 

ฮะดีซของเขาเป็นฮะดีซมัตรูก  (ถูกทอดทิ ง) [10] 

ท่านอิบนิฮะญัร ได้บันทึกไว้ใน ตะฮฺซีบุลตะฮฺซีบ ว่า 

อิบนิฮิบบัน พูดว่า ซอลิฮฺ อิบน ิ มูซา 

ได้กล่าวบางสิ่งบางอย่างถึงบุคคลท่ีซิกเกาะฮฺ 

แต่ค้าพูดของเขาไม่เหมือนกับค้าพูดของบุคคลเหล่านั นเ

ลย สุดท้ายท่านได้พูดว่า ฮะดีซของซอลิฮฺ เชื่อถือไม่ได้ 

อะบูนะอีมพูดว่า 

ฮะดีซของเขาเป็นฮะดีซมัตรูกและเป็นฮะดีซมุนกิร [11] 

ท่านอิบนิฮะญัร ได้พูดไว้ใน ตักรีบว่า 

ฮะดีซของเขาเป็นฮะดีซมัตรูก 

ท่านซะฮะบียฺได้บันทึกไว้ในกาชิบ [12] ว่า  ฮะดีซของเ

ขาอ่อนมาก และกล่าวไว้ใน อัลมีซานอิอฺติดาล [13] ว่า 

ฮะดีซที่ก้าลังพูดถึงขณะนี ได้รายงานมาจากเขา 

และได้พูดกันว่าเป็นฮะดีซมัตรูก 

ความรู้เก่ียวกับฮะดีซ แบ่งฮะดีซเป็น ๓ ประเภทดังนี  
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๑. ฮะดีซเซาะฮียฺ เช่น ฮะดีซมุตะวาติร (เชื่อถือได้) 

ทั งค้าและความหมาย 

๒. ฮะดีซหะซัน (เชื่อถือได้แต่ไม่ถึงขั นมุตะวาติร) 

๓. ฮะดีซเฎาะอีฟ 

หมายถึงฮะดีซที่ไม่มีคุณสมบัติของเซาะฮียฺและฮะซัน 

ในความหมายก็คือฮะดีซที่เชื่อถือไม่ได้ เช่น 

ฮะดีซมุรซัล หมายถึง 

ฮะดีซที่ไม่มีเซาะฮาบะฮฺเป็นผู้รายงาน 

คนในสมัยต่อจากเซาะฮาบะฮฺระบุว่าน้ามาจากท่านศาส

ดา (ซ็อล ฯ) 

มุนเกาะฏิอฺ 

หมายถึงฮะดีซที่รอวียฺได้ถูกตัดออกไปจากกระแสรายงา

น โดยน้ารอวียท่ีมัจฮูล (ไม่เป็นท่ีรู้จัก) 

มาใส่ไว้ในกระแสรายงาน 

ท้าให้กระแสรายงานขาดตอน 



มุอฺฎิล  หมายถึงฮะดีซที่มีรอวียฺ ๒ 

คนหรือมากกว่านั นได้ถูกตัดออกไปจากกระแสรายงาน

ติดต่อกัน 

มุดัลลัซ มี ๒ ประเภทกล่าวคือ มุดัลลัซซะนดั 

หมายถึงฮะดีซที่รอวียฺได้อยู่ร่วมสมัยกัน ได้พบกัน 

แต่ไม่ได้ยินการเล่าฮะดีซ ได้รายงานฮะดีซจากเขา 

อีกประเภทหนึ่งคือ มุดัลลัซชุยูค 

หมายฮะดีซที่รอวียฺได้เสริมเติมแต่งคุณลักษณะของอาจ

ารย์ของตนมากเกินความเป็นจริงหรือมีอคติ 

มุอัลลัล หมายถึงฮะดีซที่มีสาเหตุเงื่อนง้า 

ความบกพร่อง หรือตัวการบางอย่างแอบแฝงอยู่ 

ซึ่งถ้าเปิดเผยเงื่อนง้านั นออกมาจะมีผลเสียกับความถูกต้

องของฮะดีซ ซึ่งถ้ามองดูเผิน ๆ 

แล้วไม่มีข้อบกพร่องแต่อย่างใด 

มุฎเฏาะลิบ หมายถึงฮะดีซจ้านวนท่ีมากมาย 

ซึ่งฮะดีซเหล่านั นเท่าเทียมกัน 

โดยไม่อาจแยกแยะได้ว่าฮะดีซใดดีกว่ากัน 



อีกนัยหนึ่งคือฮะดีซท่ีเกิดข้อขัดแย้งกันในตัวบทหรือใน

สายรายงาน 

มักลูบ  หมายถึงฮะดีซที่ค้า  ตัวบท 

ได้ถูกเปลี่ยนไปด้วยสาเหตุท่ีเฉพาะเจาะจง หรือค้า ๆ 

หนึ่งของฮะดีซได้แทนที่ค้าอีกค้าหนึ่ง 

หรือผู้รายงานบางคนหรือสายรายงานได้ถูกเปล่ียนไป 

ชาซ  หมายถึงฮะดีซที่มีปัญหาเนื่องจากรอวียฺท่ีเชื่อถื

อได้ 

ได้รายงานฮะดีซดังกล่าวในลักษณะที่แตกต่างไปจากรอ

วียฺท่ีเชื่อได้อีกคนหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง 

รอวียฺท่ีถูกยอมรับได้รายงานฮะดีซในลักษณะที่ขัดแย้งกั

บรอวียฺท่ีเชื่อถือได้มากกว่าตน 

หรือฮะดีซที่ขัดแย้งกับฮะดีซอื่นที่มีคุณสมบัติดีกว่า 

โดยไม่สามารถเข้ากันได้ 

มุนกิร 

หมายถึงฮะดีซที่ผู้รายงานอ่อนได้รายงานขัดแย้งกับผู้รา

ยงานท่ีเชื่อได้ เป็นฮะดีซท่ีแตกต่างไปจากฮะดีซชาซ 



หรือฮะดีซที่มีผู้รายงานเพียงคนเดียว 

ซึ่งมีคุณธรรมและความทรงจ้าไม่ถึงระดับท่ีจะรับรองได้ 

มัตรูก หมายถึงฮะดีซที่มีรอวียฺเพียงคนเดียว 

ซึ่งนักฮะดีซลงความเห็นว่าเขาเป็นคนโกหก 

หรือเป็นฟาซิก (ฝ่าฝืน) หรือเป็นผู้หลงลืม 

มีความจ้าท่ีไม่ดี หรือเป็นคนขี สงสัย [14] 

อีกประเภทหนึ่งของฮะดีซคือ 

ฮะดีซที่มีหุ้นส่วนกันระหว่าง เซาะฮียฺ ฮะซัน และเฎาะอีฟ 

ซึ่งหนึ่งในนั นคือ ฮะดีซมัรฟูอฺ 

หมายถึงฮะดีซที่เซาะฮาบะฮฺ หรือบุคคลในสมัยถัดมา 

หรือสมัยหลังจากนั นได้ระบุว่าเป็นค้าพูด หรือการกระท้า 

หรือการยอมรับของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และไม่จ้ากัดว่าสายรายงานจะติดต่อกันหรือไม่ 

ฉะนั นฮะดีซมัรฟูอฺจึงเป็นได้ทั ง ๓ 

ลักษณะขึ นอยู่กับว่าเงื่อนไขใดชัดเจนกว่า 

ซะนัดท่ี  ๓ ของริวายะฮฺ (วะซุนนะตี) 
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ท่านอิบนิ อับดุล บัรริ ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 

อัตตัมฮีด [15] ของท่านว่าฮะดีซดังกล่าวได้บันทึกไว้โด

ยกระแสรายงานดังต่อไปนี  

อับดุรเราะฮฺมาน บินยะฮฺยา จาก อะฮฺมัด บิน ซะอดี 

จาก มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม อัดบีลยีฺ จาก อะลี บิน ซัยดฺ 

อัล-ฟะรออิฎ จาก อัล-ฮุนัยนียฺ จาก กะซีร บิน อับดุลลอฮฺ 

บิน อุมัร บิน เอาฟฺ จาก บิดาของเขา จาก ปู่ของเขา 

  

  

อิมามชาฟิอียฺ ได้พูดถึง กะซีร บิน อับดุลลอฮฺว่า 

เขาเป็นหนึ่งในผู้กล่าวเท็จ [16] อะบูดาวูดพูดว่า 

เขาเป็นหนึ่งในผู้ท่ีกล่าวเท็จและโกหกท่ีสุด [17]อิบนิฮับ

บานพูดว่า อับดุลลอฮฺ บิน กะซีร 

ได้เขียนต้าราฮะดีซโดยบันทึกจากบิดา และปู่ของเขา 

ซึ่งอยู่บนพื นฐานของการปลอมแปลงและการอุปโลกน์ขึ 

นมา ดังนั นการเล่าฮะดีซจากหนังสือ 
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หรือจากริวายะฮฺของอับดุลลอฮฺ    ฮะรอม (ไม่อนุญาต) 

นอกเสียจากว่าด้วยความประหลาดหรือเพื่อการ 

หักล้าง [18] 

ท่านนะซาอียฺ และท่านดารุก็อฎนียฺ พูดว่า 

ฮะดีซของเขาเป็นฮะดีซ มัตรูก ท่านอิมามอะฮฺมัดพูดว่า 

ฮะดีซของเขาถือว่าเป็นมุนกิร 

และตัวของเขาเชื่อถือไม่ได้ 

ท่านอิบนิมุอีนก็มีความคิดเช่นนี เหมือนกัน 

แต่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับท่าน อิบนิฮะญัร 

ท่ีได้กล่าวไว้ในหนังสือ อัต-ตักรีบ ซึ่งท่านใช้ค้าว่า 

เฎาะอีฟ เท่านั น และส้าหรับผู้ท่ีกล่าวหาว่าเขา 

(อับดุลลอฮฺ บิน กะซีร) เป็นคนพูดโกหก 

ท่านกล่าวว่าผู้ท่ีพูดเช่นนั นเป็นคนสุดโต่งทางความคิด 

ขณะท่ีนักริญาลคนอื่น ๆ 

และนักฮะดีซทั งหลายก่อนหน้านั นได้ลงความเห็นว่าเขา

เป็นคนโกหก และเป็นนักแต่งฮะดีซ 
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แม้กระท่ังท่านซะฮะบียฺยังพูดว่า 

เขาเป็นคนมุสาและอ่อนแอมาก (เชื่อถือไม่ได้) 

  

การรายงานโดยปราศจากซะนัด 

อิมามมาลิก ได้บันทึกไว้ในหนังสือ มุวัฏเฏาะอ ฺ

ของท่านโดยปราศจากซะนัด 

เป็นการรายงานแบบมุรซัล 

(ไม่มีเซาะฮาบะฮฺสักคนเป็นผู้รายงาน) 

ซึ่งทุกคนทราบดีว่าฮะดีซประเภทนี เป็นฮะดีซที่ไม่มีคุณค่

าอันใด [19] 

จากการวิเคราะห์เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า 

ฮะดีซที่กล่าวว่า และซุนนะต ี

เป็นฮะดีซท่ีนักรายงานฮะดีซ (รอวียฺ) ท่ีโกหกทั งหลาย 

ท่ีมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับราชวงศ์อะมะวีย์ได้แต่ง

ขึ นมา 

โดยมีเจตนาให้ขัดแย้งกับฮะดีซท่ีถูกต้องท่ีกล่าวว่า 
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(วะอิตระตี) ทั ง ๆ 

ท่ีในหนังสือเซาะฮียฺมุสลิมได้บันทึกไว้โดยใช้ค้าว่า 

อะฮฺลุบัยตี ในหนังสือติรมิซียฺบันทึกไว้โดยใช้ค้าว่า 

อิตระตีวะอะฮฺลุบัยตี 

ดังนั นจึงเป็นความจ้าเป็นส้าหรับผู้ท่ีท้าการศึกษาทุกท่าน 

ต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน 

เป็นการเหมาะสมแล้วหรือท่ีท่านได้น้าเอาฮะดีซท่ีอ่อนแ

อ (เฎาะอีฟ) ขึ นหน้าฮะดีซท่ีเซาะฮียฺ (ถูกต้อง) 

จุดประสงค์ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) จากค้าว่า 

อะฮฺลุบัยตี ทายาทของฉันนั นหมายถึงใคร 

หมายถึงทายาทชั นใกล้ชิดพิเศษของท่าน 

ได้แก่ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ท่านอิมามอะลี ท่านอิมามฮะซัน 

และท่านอิมามฮุซัยนฺ   ดังท่ีท่านมุสลิมได้บันทึกไว้ในเซา

ะฮียฺของท่าน [20] และติรมีซียฺได้บันทึกไว้ในซุนันของ

ท่าน [21] โดยรายงานมาจากท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า 

َا (ص) النىب على اآلية هذه نزلت رَكُي اْلبَ ْيتِي أَْهلَي الرمِْجسَي َعنُكمُي لُِيْذِهبَي اّلل ُي يُرِيدُي ِإّن  َويَُطهِم

 بكساء فجعللهم حسينا و وحسنا فاطمة  (ص) النىب فدعا ,سلمة اممي بيت ىف َتْطِهريًا مْي
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الرجس عنهم فاذهب بييت اهل هوالء اللهممي : قال ثمي بكساء فجعلله ظهره خلف على و

ا انت و مكانك على انت :قال هللا نيب اي معهم واان :سلمة اممي قالت .تطهريا طهمرهم و 

 اخلري ىل

โองการดังกล่าวถูกประทานลงมาท่ีบ้านของท่านหญิ

งอุมมุ ซะละมะฮฺ ท่านศาสดา  (ซ็อล ฯ) 

ได้เรียกท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ฮะซัน และฮุซัยนฺ 

ให้เข้าไปอยู่ในอะบา (ผ้าคลุม) 

โดยให้อะลีนั่งข้างหลังของท่านแล้วคลุมพวกเขาด้วยผ้า

คลุมกิซาอฺ หลังจากนั นท่านได้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ 

พวกเขาคืออะฮฺลุลบัยตฺของฉัน 

จงขจัดสิ่งโสมมทั งหลายให้ออกห่างจากพวกเขา 

และโปรดท้าให้พวกเขาสะอาดอย่างแท้จริง 

อุมมุซะละมะฮฺได้พูดว่า 

โอ้เราะซูลของอัลลอฮฺอนุญาตให้ฉันอยู่กับพวกเขาไหม 

(ให้นับฉันว่าเป็นอะฮฺลุลบัยตฺตามท่ีโองการได้ประทานล

งมา) ท่านศาสดากล่าวว่า เธอจงอยู่ในท่ีของเธอ 



(อย่าเข้ามาในผ้าคลุมเลย) 

เธออยู่บนหนทางท่ีดีแล้ว [22] 

ความเข้าในเกี่ยวกับฮะดีซซะเกาะลัยนฺ 

จากการท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวถึงอะฮฺลุลบัยตฺไว้เคียงข้างกับอัล-กุรอาน 

และแนะน้าว่าทั งสองเป็นหุจญัต (เหตุผล) 

ของอัลลอฮฺในหมู่ของประชาชน 

ซึ่งสามารถสรุปได้จากค้าพูดทั งสองดังนี  

๑. ค้าพูดของอิตรัต (ลูกหลาน) ของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) เป็นข้อพิสูจน์เหมือนกับอัล-กุรอาน 

ภารกิจที่เกี่ยวกับศาสนาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความศรัทธา 

หรืออะฮฺกาม (การปฏิบัติ) ต้องยึดถือค้าพูดของพวกเขา 

และด้วยการมีเหตุผลท่ีมาจากพวกเขา 

ประชาชนจึงไม่มีสิทธิ์ไปหาเหตุผลจากคนอื่น 

มุสลิมภายหลังจากท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้จากไป 

แม้ว่าในเร่ืองปัญหาการเมืองพวกเขาจะแบ่งออกเป็นสอ
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งกลุ่มก็ตาม 

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเหตุผลของตนเองว่าท้าไมพวกเขาจึงยึดถื

อแตกต่างกัน 

แต่ในเร่ืองของความรู้และวิชาการของอะฮฺลุลบัยตฺแล้ว 

พวกเขาต้องไม่ขัดแย้งกัน 

เพราะว่าทั งสองฝ่ายต่างยอมรับและเห็นพ้องต้องกันถึงค

วามถูกต้องของฮะดีซซะเกาะลัยนฺ 

ซึ่งได้ย ้าเน้นว่าสถานที่ย้อนกลับของความรู้ทั งหลักความ

เชื่อ (อะกีดะฮฺ) และหลักการปฏิบัติ (อะฮฺกาม) คืออัล-

กุรอานและอะฮฺลุลบัยตฺเท่านั น ฉะนั น 

ถ้าหากประชาชาติอิสลามได้ปฏิบัติตามฮะดีซดังกล่าว 

ความขัดแย้งของพวกเขาจะลดน้อยลงทันทีและเอกภาพ

จะเกิดขึ นในหมู่ของพวกเขา 

๒. อัล-กุรอานเป็นพจนารถของพระองค์อัลลอฮฺ 

(ซบ.) บริสุทธิ์จากความผิดพลาดทั งปวง 

และมนุษย์ไม่สามารถคิดถึงความผิดพลาดของอัล- 

กุรอานได้อย่างเด็ดขาดเพราะพระองค์ทรงตรัสรับรองว่า 



يل ي َخْلِفهِي ِمنْي َوالَي َيَدْيهِي بَ نْيِي ِمن اْلَباِطلُي أَيْتِيهِي الَي ِِ يد ي َحِكيم ي مِمنْي تَ ْنِز  َحَِ

ความเท็จจากข้างหน้าและจากข้างหลังจะไม่คืบคลา

นเข้าไปสู่อัล-    กุรอาน 

เป็นการประทานจากพระผู้ทรงปรีชาญาณ 

ผู้ทรงได้รับการสรร      เสริญ [23] 

ถ้าอัล-กุรอานบริสุทธิ์จากความผิดพลาด 

แน่นอนผู้ท่ีอยู่เสมอกับอัล-

กุรอานย่อมบริสุทธิ์จากความผิดพลาดตามไปด้วย 

เพราะเป็นสิ่งไม่ถูกต้องถ้าให้คนที่มีความผิดพลาดไปอยู่

เสมอชั นกับอัล-กุรอาน 

ฉะนั นฮะดีซดงักล่าวเท่ากับเป็นการยืนยันถึงความบ

ริสุทธิ์ของพวกเขาจากสิ่งโสมม 

และความผิดพลาดทั งหลาย 

สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกประการหนึ่งคือ 

ความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความจ้าเป็นร่วมกับนะบูวัต 

หมายถึงอาจเป็นไปได้ที่คน ๆ 
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หนึ่งมีความบริสุทธิ์แต่ไม่ได้เป็นศาสดา เช่น 

ท่านหญิงมัรยัม อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 اْلَعاَلِمنيَي ِنَسآءِي َعَلى َواْصطََفاكِي َوَطه َركِي اْصطََفاكِي اّللمَي ِإن ي   

แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงเลือกเธอและทรงท้าให้เธอบริสุ

ทธิ์ 

และได้ทรงเลือกเธอให้เหนือบรรดาหญิงแห่งประชาชาติ

ทั งหลาย [24] 

  

  

 

 

 

[1] เซาะฮียฺมุสลิม เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๘๐๓ ล้าดับที่ ๒๔๐๘ 

อับดุลบากียฺ 

[2] ซุนันดารอมี เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๔๓๑-๔๓๒ 
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[3] ซุนันติรมีซียฺ เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๖๖๓  ล้าดับที่ 

๓๗๗๘๘ 

[4] มุซตัดร็อก อัล-ฮากิม เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๙๓ 

[5] ฮาฟิซ มัซซียฺ ตะฮฺซีบุล กะมาล เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๑๒๗ 

[6] อิบนิ ฮะญัรฺ อัซเกาะลานียฺ มุก็อดดิมาต ฟัตฮุลบารียฺ 

หน้าท่ี ๓๙๑ พิมพ์ท่ี ดารุลมะอฺริฟะฮฺ 

[7] ฮาฟิซ ซัยยิดิอะฮฺมัดฟัตฮุลมุลกฺ อัล-อะอฺลา หน้าท่ี 

๑๕ 

[8] อะบูฮาตัม รอซียฺ อัล-ญัรฮฺ วัล ตะอฺดีล เล่มท่ี ๕ 

หน้าท่ี ๙๒ 

[9] มุซตัดร็อกฮากิม เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๙๓ 

[10] ฮาฟิซ มะซียฺ, ตะฮฺซีบุล กะมาล เล่มท่ี ๑๓ หน้าท่ี 

๙๖ 

[11] ตะฮฺซีบุซตะฮิซีบ, อิบนิหะญัร เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๓๕๕ 
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[12] ตักรบี, อิบนิฮะญัร ตัรญุมมะฮฺ ล้าดับที่ ๒๘๙๑ 

[13] ซะหะบียฺ มีซานอัล-อิอฺติดาล เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๓๐๒ 

[14] อะบูฮาตัม รอซียฺ อัล-ญัรฮฺ วัล ตะอฺดีล เล่มท่ี ๕ 

หน้าท่ี ๙๒ 

[15] อัตตัมฮีด เล่มท่ี ๒๔ หน้าท่ี ๓๓๑ 

[16] อิบนิ ฮะญัร, ตะฮฺซีบุล ตะฮฺซีบ เล่มท่ี ๘ หน้าท่ี 

๓๗๗ พิมพ์ท่ี ดารุลฟิกรฺ, ตะฮฺซีบุลกะมาล เล่มท่ี ๒๔ 

หน้าท่ี ๑๓๘ 

[17] เล่มเดิม 

[18] อิบนิฮับบาน อัล-มัจรูฮีน เล่มที่ ๒ หน้าท่ี ๒๒๑ 

[19] มาลิก  อัล-มุวัฏเฏาะอฺ หน้าท่ี ๘๘๙ ฮะดีซที่ ๓ 

[20] เซาะฮียฺมุสลิม เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๘๘๓ ฮะดีซที่ 

๒๔๒๔ 

[21] ติรมิซียฺ เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๖๖๓ 
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[22] คัดลอกมาจาก ฮะซัน บิน อะลี อัซ-ซะกอฟ เซาะฮียฺ 

เซาะลาตุนนะบี หน้าท่ี ๒๘๙-๒๙๔ 

[23] ฟุซซิลัต / ๔๒ 

[24] อาลิอิมรอน / ๔๒ 

ค าถามที ่

๒ : จดุประสงคค์ าวา่ชอีะฮฺ 

หมายถงึใคร 
 

ค้าถามท่ี ๒ : จุดประสงค์ค้าว่าชีอะฮฺ หมายถึงใคร 

ค้าตอบ : ชีอะฮ ฺ ในภาษาอาหรับหมายถึง 

ผู้ปฏิบัติตาม อัล-กุรอานกล่าวว่า 

بْ رَاِهيمَي ِشيَعِتهِي ِمن َوِإن ي  ََلِ

และแท้จริง ผู้ท่ีด้าเนินตามแนวทางของเขา (นูฮฺ) 

นั น คืออิบรอฮีม [1] 

ชีอะฮฺ 

ตามความหมายของนักปราชญ์และมวลมุสลิมทั งหลายห
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มายถึง กลุ่มบุคคลท่ีมีความเชื่อว่าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ก่อนที่จะสิ นพระชนม์ไปนั นท่านได้ท้าการแต่งตั งตวัแทน 

(เคาะลิฟะฮ)ฺ 

ปกครองประชาชาติมุสลิมเอาไว้โดยกล่าวเป็นสุนทรพจ

น์ในวาระต่าง ๆ เช่น วันที่ ๑๘ เดือนซุลฮฺจญฺ ปี ฮ.ศ. ท่ี 

๑๐ ซึ่งเรียกวันนี ว่า วันเฆาะดีรคุม 

เป็นวันท่ีมีประชาชาติมุสลิมจ้านวนมากมาย 

(แสนกว่าคน) ได้มารวมตัวกันและท่าน 

ได้ท้าการประกาศการแต่งตั งอย่างเป็นทางการขึ นในวัน

นี  และแนะน้าว่าตัวแทนของท่านคือ 

สถานที่ย้อนกลับของการเมือง ความรู้ 

และศาสนาภายหลังจากท่าน 

ภายหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

มุฮาญิรีนและอันซอร ได้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มกล่าวคือ 

๑. กลุ่มท่ีมีความเชื่อว่าท่าน 

ไม่ได้ละเลยการแต่งตั งให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทน 

ท้าหน้าท่ีปกครองประชาชาติภายหลังจากท่าน 



ซึ่งตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั ง คือท่านอะลี 

บุตรของอะบูฏอลิบ 

ผู้ท่ีได้มีศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นคนแรก ชนกลุ่มนี มีทั งพ

วกมุฮาญิรีน และอันซอร 

บุคคลในชั นแนวหน้าของกลุ่มเป็นผู้อวุโสท่ีมาจากตระกู

ลบะนีฮาชิม 

และบรรดาเซาะฮาบะฮฺในชั นแนวหน้าเช่นกัน เช่น 

ท่านซัลมานฟารซียฺ ท่านอะบูซัร ท่านมิกดาร 

ท่านค็อบบาน บิน อะริซ 

และบุคคลอื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน 

พวกเขาได้ยึดมั่บอยู่กันความเชื่อดังกล่าว 

ซึ่งต่อมาได้เรียกพวกเขาว่า ชีอะฮฺของอะล ี

(อ.) ตามความเป็นจริงฉายานามดังกล่าว (ชีอะฮฺอะลี) 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้เป็นผู้ตั งให้แก่พวกเขาตั งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ 

ครั งหนึ่งท่านได้ชี ไปท่ีท่านอะลี (อ.) แล้วกล่าวว่า 

 القيامة يوم الفائزون هلم وشيعته هذا انمي ، بيده نفسى والمذي



ฉันขอสาบานต่อผู้ท่ีชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของ

พระองค์ว่า แท้จริงเขา (อะล)ี 

กับชีอะฮฺของเขาคือผู้ประสบความส้าเร็จในวันกิยามะฮฺ [

2] 

رُي ُهمْي أُْولَِئكَي الص احِلَاتِي َوَعِمُلوا آَمُنوا ال ِذينَي ِإن ي  اْلََبِي ة َخي ْ

ฉะนั น ชีอะฮ ฺ

จึงหมายถึงมุสลิมในยุคแรกของอิสลามกลุ่มหนึ่ง 

ท่ีมีความเชื่อเรื่องการแต่งตั งตัวแทนของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 

โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงพวกเขาจึงถูกเรียกว่าชีอะฮฺ 

ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวได้สืบสานมาจนถึงปัจจุบัน 

พวกเขายังยึดมั่นอยู่กับความเชื่อนั น 

และด้ารงการปฏิบัติตามอะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดาตลอ

ดเรื่อยมา ต้าแหน่งและฐานะภาพของชีอะฮฺจึงถูกแนะน้า

ด้วยแนวคิดดงักล่าว 

มิใช่ตามค้ากล่าวอ้างของบางกลุ่มท่ีพูดว่า 

ชีอะฮฺได้เกิดหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 
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ได้สิ นพระชนม์ไปแล้ว ซึ่งริเริ่มโดยอับดุลลอฮฺ บินซะบะฮฺ 

ดังนั นหากต้องการค้นคว้าท่ีมาของชีอะฮฺให้มากขึ น 

ศึกษาได้จากหนังสือ อัซลุชีอะฮ ฺ วะ อุซูลุฮา. อัล-

มุรอญิอาต หรือหนังสืออะฮฺยานุชชีอะฮ ฺ

๒. 

กลุ่มท่ีมีความเชื่อว่าต้าแหน่งคิลาฟะฮฺหลังจากท่านศาสด

า   (ซ็อล ฯ) มิได้มาจากการแต่งตั ง 

แต่มาจากการเลือกตั ง ด้วยเหตุนี พวกเขาจึงให้สัตยาบัน 

(บัยอัต) กับท่านอบูบักรฺ และต่อมาได้ถูกเรียกชื่อว่า 

อฮฺลิซซุนนะฮฺ หรือ ตะซันนนุ ดังนั นสรุปได้ว่าชน ๒ 

กลุ่มนี มีจุดร่วมในเรื่องอุซูล 

(มูลฐานหลักของอิสลาม)  แต่มีความขัดแย้งกันในเร่ืองคิ

ลาฟะฮฺ ผู้เป็นตัวแทนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และการเร่ิมต้นของชนทั ง ๒ 

กลุ่มได้เร่ิมต้นมาจากพวกมุฮาญิรีนและอันซอร 

  

  



 

 

 

[1] ซอฟาต / ๘๓ 

[2] ญะลาลุดดีน ซุยูฏียฺ ,ดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๖ 

ตอนอธิบายโองการท่ี ๗ ซูเราะฮฺบัยยินะฮฺ 

ค าถามที ่๓ : ท าไมทา่นอะล ีบตุร 

อะบฏูอลบิจงึไดเ้ป็นวะซยฺี 

และตวัแทนของทา่นศาสดา (ซ็อลฯ) 
 

  

ค้าถามท่ี ๓ : ท้าไมท่านอะลี บุตร 

อะบูฏอลิบจึงได้เป็นวะซียฺ และตัวแทนของท่านศาสดา 

(ซ็อลฯ) 

ค้าตอบ : ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า ชีอะฮ ฺ

มีความเชื่อเรื่องการแต่งตั งตัวแทนของท่าานศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ก่อนที่ท่านจะสิ นพระชนม ์

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/2.htm#_ftnref1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/2.htm#_ftnref2
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia tojib/4.htm


และยังเชื่ออีกว่าบรรดาอิมามผู้เป็นตัวแทนของท่านอยู่ใ

นฐานะภาพเดียวกันกับท่านหมายถึงท่านได้รับการแต่ง

ตั งจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ตัวแทนของท่านก็ต้องได้รับการแต่งตั งจากพระองค์เช่น

เดียวกัน ประวัติการใช้ชีวิตของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ยืนยันเรื่องนี ไว้อย่างดี 

เพราะท่านได้ท้าการแต่งตั งให้ท่านอะลีเป็นตัวแทนของ

ท่านในวาระต่างมากมาย เช่น 

๑. เริ่มต้นการบิอฺซัต (การแต่งตั งศาสดา) 

ในเวลานั นพระองค์  อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมีบัญชาให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เชิญชวนญาตสินิท 

ตามความหมายของโองการท่ีว่า ( اْْلَق َْرِبنيَي َعِشريََتكَي َوأَنِذرْي ) 

จงตักเตือนวงศาคณาญาติที่ใกล้ชิดของเจ้า [1] ให้พวกเ

ขายอมรับและเลื่อมใสในพระเจ้าองค์เดียว 

เมื่อพวกเขาได้มากันพร้อมหน้าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จึงประกาศว่า 

ใครก็ตามได้ช่วยเหลือฉันในภารกิจดังกล่าว 

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


เขาจะได้เป็นวะซียฺและเป็นตัวแทนของฉัน 

ค้าประกาศของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

 فيكم وصيي و خليفىت و وزيرى و اخي يكون ان على اْلمر هذا ىف يوازرن فأيمكم

บุคคลใดได้ช่วยเหลือฉันในภารกิจดังกล่าวเขาจะไ

ด้เป็นพี่น้องของฉัน ตัวแทนของฉัน 

เคาะลิฟะฮฺของฉันและเป็นวะซียฺของฉันในหมู่พวกท่าน 

ในท่ีนั นมีอยู่เพียงคนเดียวท่ีตอบรับค้าประกาศเชิญ

ชวนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือ ท่านอะล ี (อ.) 

บุตรของท่านอะบูฏอลิบ 

หลังจากนั นท่านจึ่งได้หันไปทางกลุ่มเครือญาติพร้อมทั ง

กล่าวว่า 

 أطيعوه و له فامسعوا فيكم خليفيت و ووصيي أخي هذا انمي

นี่คืออะลีบุตรของอะบูฏอลิบ เขาเป็นพี่น้องของฉนั 

เป็นวะซียฺและ เป็นเคาะลิฟะฮฺของฉันในหมู่พวกท่าน 

จงเชื่อฟังและปฏิบัติตามเขา 



๒. สงครามตะบูก ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวกับท่านอะลี (อ.) ว่า 

 بعدي نيبمي ال أنمه إالمي سى مو من هارون مبنزلة منمي تكون أن ترضى أما

เจ้าไม่พอใจดอกหรือ 

ท่ีเจ้ากับฉันอยู่ในฐานะเดียวกันกับฮารูนและมูซา 

นอกเสียจากว่าจะไม่มีนะบีภายหลังจากฉันอีก [2] 

ฐานะของท่านฮารูนคือ 

เป็นวะซียฺและเป็นตัวแทนโดยตรงของท่านศาสดามูซา 

(อ.) ท่านอะลี (อ.) เช่นกันเป็นเคาะลิฟะฮฺ 

และเป็นตัวแทนโดยตรงของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

๓. ปี ฮ.ศ.ท่ี ๑๐ เมื่อท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เดินทางกลับจากการบ้าเพ็ญฮัจญฺครั งสุดท้าย 

(ฮัจญะตุลวะดา) เมื่อมาถึงสถานท่ีแห่งหนึ่งชื่อว่า 

เฆาะดีรคุม ท่านกลางประชาชนจ้านวนมาก 

ท่านได้ประกาศแต่งตั งให้ท่านอะลี (อ.) 
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เป็นตัวแทนปกครองบรรดามุสลิมีน 

และมุอฺมินทั งหลายโดยกล่าวว่า 

ذافه مواله كنت من  مواله علي 

ใครก็ตามท่ีฉันเป็นผู้ปกครองเขา 

ดังนั นอะลีก็เป็นผู้ปกครองเขาด้วย 

ประเด็นส้าคัญจะสังเกตเห็นว่าท่านศาสดาได้เริ่มกล่

าวเทศนาโดยกล่าวว่า 

 أنفسكم من بكم أوىل ألست

ฉันนั นไม่ได้ดีไปกว่าตัวของพวกเจ้าดอกหรือ ซึ่งบร

รดามุสลิมทั งหลายท่ีอยู่ ณ 

ท่ีนั นได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ใช่ 

ท่านนั นดีกว่าชีวิตของพวกเรา  เมื่อเป็นเช่นนี จุดประสง

ค์ของค้าว่า เมาลา ท่ีท่านศาสดา   (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวนั นหมายถึง 

ฐานะภาพท่ีสูงส่งกว่า  เป็นผู้มีการเลือกสรรที่สมบูรณ์เห

นือบรรดามุอฺมินทั งหลาย 



ซึ่งต้าแหน่งนั นทา่นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นของท่านอะลีเ

ช่นกัน และท่านฮัซซาน บิน ซาบิต 

ได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์แห่งเฆาะดีรในวันนั 

นไว้เป็นบทกลอนว่า 

 مناداي ابلرمسول وامسع خبم           نبيمهم الغدير يوم يناديهم

 التمعاميا أهناك يبدوا ومل فقالوا         ونبيكم موالكم فمن فقال

 عاصيا الوالية ىف منما تلق ومل            نبيمنا أنت و موالان هلك إ

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

 مواليا صدق اتباع له فكونوا            وليمه فهذا مواله كنت فمن

 معاداي عليا عادى للمذى وكن             وليه وال اللهم :دعا هناك

ได้ร้องเรียกพวกเขาในวันเฆาะดีรโดยศาสดาของพ

วกเขา ณ คุม และได้ฟังท่านศาสดากล่าวเทศนา 

ท่านกล่าวว่า ใครเป็นผู้ปกครองและเป็นนะบีของเจ้า 

พูดว่า ณ ที่นี ไม่มีใครเคยเป็นผู้ปกครองเรา 



พระเจ้าของท่านคือผู้ปกครองและท่านคือนะบีของเร

า และจะไม่พบผู้ใดที่ปฏิเสธวิลายะฮฺของท่าน 

ดังนั นท่านได้บอกเขาว่า ลุกขึ นเถิด โอ้อะล ี

แท้จริงฉันจะแต่งตั งเจ้าให้เป็นอิมามผู้น้าภายหลังจากฉั

น 

ใครก็ตามท่ีฉันเป็นผู้ปกครองเขาและนี่คือผู้ปกครอง

เขา พวกเจ้าจงปฏิบัติตามเขาผู้ปกครองที่สัจจริง 

ณ ที่นั นท่านได้ดุอาอฺว่า 

โอ้อัลลอฮฺโปรดรักผู้ท่ีรักวะลีของเขา 

และโปรดเป็นศัตรูกับผู้ท่ีเป็นศัตรูกับอะลี [3] 

ฮะดีซเฆาะดีร เป็นฮะดีซมุตะวาติรของอิสลาม 

(ถูกต้องเชื่อถือได้อย่างมั่นใจ) 

ซึ่งนอกเหนือจากอุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺแล้ว 

ยังมีอุละมาอฺฝ่ายอฮฺลิซซุนนะฮฺอีกประมาณ ๓๖๐ 

ท่านเป็นผู้รายงาน [4]  ซึ่งสามารถสืบไปถึง เซาะฮาบะฮฺ 
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๑๑๐ ท่าน และฮะดีซดังกล่าวยังมีอุละมาอฺอิสลามอีก ๒๖ 

ท่าน เขียนถึงซะนัด และสายสืบ 

ท่านอะบูญะอฺฟัร ฏ็อบรียฺ 

นักประวัติศาสตร์ชื่อดังของมุสลิมได้รวบรวมซะนัดของฮ

ะดีซดังกล่าวไว้ในหนังสือสองเล่มใหญ่ของท่าน 

ท่านท่ีสนใจสามารถค้นหารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากห

นังสือ อัล-เฆาะดีร 

  

 

 

 

[1] ชุอะรออฺ / ๒๑๔ 

[2] ซีเราะฮฺ อิบนิ ฮิชาม เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี 

๕๒๐, เซาะวาอิกุลมุฮฺเราะเกาะฮฺ, อิบนุฮะญัร 

พิมพ์ครั งท่ีสอง อียิปต์ บาบท่ี ๙ หมวดที่ ๒ หน้าท่ี ๑๒๑ 
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[3] อัล-มะนากิบ คอรซะมียฺ มาลิกียฺ หน้าท่ี 

๘๐, ตัซกิเราะตุลคอซ อัลอุมมะฮฺ  ซิบติ อิบนิ เญาซียฺ 

ฮะนะฟียฺ หน้าท่ี ๒๐, กิฟายะตุตตอลิบ หน้าท่ี ๑๗ 

[4] ตัวอย่างหนังสือเช่น อัซ-เซาะวาอิกุลมุฮฺเราะเกาะฮฺ 

อิบนุฮะญัร พิมพ์ครั งท่ี ๒ อียิปต์ บาบท่ี ๙ หมวดที ่๒ 

หน้าท่ี ๑๒๒ 

ค าถามที ่๔ : อะอมิมะฮฺเป็นเป็นใคร 
 

ค้าถามท่ี ๔ : อะอิมมะฮฺเป็นเป็นใคร 

ค้าตอบ : ขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่า 

ภายหลังจากท่านยังมีเคาะลิฟะฮฺอีก ๑๒ ท่าน 

ซึ่งทั งหมดเป็นชาวกุเรช 

และความย่ิงใหญ่ของอิสลามอยู่ใต้ร่มเงาแห่งคิลาฟะฮฺข

องพวกเขา 

ท่านญาบิร ซัมเราะฮฺพูดว่า 
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مل كلمة قال  ثمي خليفةًي عشر اثين اىل عزيزا االسالم اليزال يقول (ص) هللا رسول مسعت

 قريش من كلمهم : فقال ؟ قال ما ْلىب فقلت امسعها 

ฉันได้ยินท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

อิสลามจะมีเคาะลิฟะฮฺท่ียิ่งใหญ่ถึง ๑๒ 

ท่านหลังจากนั นท่านได้กล่าวค้าพูดหนึ่งแต่ฉนัไม่ได้ยิน 

ฉันจึงได้พูดกับบิดาว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) พูดว่าอะไร 

บิดาได้บอกฉันว่า พวกเขาทั งหมดเป็นชาวกุเรช [1] 

ประวัติศาสตร์อิสลามได้ยืนยันให้เห็นสิ่งนี ได้อย่างดี

ว่า ตลอดเวลาท่ีผ่านมาท่านจะไม่พบว่ามี ๑๒ 

เคาะลิฟะฮฺใดท้าหน้าท่ีปกป้องอิสลามท่ีบริสุทธิ์ได้ดีเยี่ยม

ไปกว่า ๑๒ เคาะลิฟะฮฺ หรืออิมามตามท่ีชีอะฮฺได้ศรัทธา 

เพราะว่าเคาะลิฟะฮฺ ๑๒ ท่านท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้แต่งตั งไวน้ั น 

พวกเขาได้เป็นเคาะลิฟะฮฺทันท่ีหลังจากท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 
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จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบว่า เคาะลิฟะฮฺทั ง ๑๒ 

ท่านนั นเป็นใคร ฉะนั นถ้าหากไม่นับเคาะลิฟะฮฺ ๔ 

ท่านแรก ตามนิยามของอฮฺลิซซุนนะฮฺเรียกว่า 

เคาะลิฟะฮฺรอชิดีน 

ท่านจะไม่พบว่ามีเคาะลิฟะฮฺท่านใดอีกที่ท้าให้อิสลามพ

บกับความแข็งแกร่ง 

ดังท่ีเราได้ประจักษ์ชัดกับชีวประวัติของบรรดาเคาะลิฟะ

ฮฺแห่งอะมะวียฺหรือ อับบาซียฺ แต่ส้าหรับ ๑๒ 

อิมามผู้บริสุทธิ์ท่ีฝ่ายชีอะฮฺมีความเชื่อ 

ล้วนเป็นผู้มีความย้าเกรง 

มีความบริสุทธิ์ปราศจากบาปและความผิด 

เป็นผู้ปกป้องซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และความศักดิ์สิทธิ์ของอัล-

กุรอานได้อย่างดีเยี่ยมด้วยชีวิต 

จนเป็นท่ีสนใจของเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺ ตาบิอิด 

ตาบีอีนและชนในรุ่นต่อมา 

และประวัติศาสตร์ยังได้จารึกความรู้ ความสัตย์จริง 

และความกล้าหาญไว้อย่างละเอียด 



สิ่งเหล่านี ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงความถูกต้องของพว

กเขา     อิมามทั ง ๑๒ ท่านได้แก่ 

๑. อะลี บิน อะบี ฏอลิบ 

๒. ฮะซัน บิน อะลี (มุจตะบา) 

๓. ฮุซัยนฺ บิน อะลี (ซัยยิดุช ชุฮะดา) 

๔. อะลี บิน ฮุซัยนฺ (ซัยนุลอาบิดีน) 

๕. มุฮัมมัด บิน อะลี (บากิร) 

๖. ญะอฺฟัร บิน มุฮัมมัด (ซอดิก) 

๗. มูซา บิน ญะอฺฟัร (กาซิม) 

๘. อะลี บิน มูซา (ริฎอ) 

๙. มุฮัมมัด บิน อะลี (ตะกียฺ) 

๑๐. อะลี บิน มุฮมัมัด (นะกียฺ) 

๑๑. ฮะซัน บิน อะลี (อัซการีย)ฺ 



๑๒. อิมามมะฮฺดี (กออิม) ซึ่งมีริวายะฮฺมุตะวาติร ฺ

(เชื่อถือได้) กล่าวถึงท่านในฐานะของ มะฮฺดีเมาอูด 

เล่าโดยนักฮะดีซของอิสลาม 

ชีวประวัติของบรรดาผู้น้าท่ีบริสุทธฺ์ ซึ่งท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ได้กล่าวนามไว้อย่างชัดเจน 

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหนังสือดังต่อไปนี  

ตัซกิเราะตุลคอซ (ตัซกิเราะฮฺ คอซุลอุมมะฮฺ) 

กิฟายะตุลอะซีร วะฟะยาตุลอะอฺยาน 

หรืออะอฺยานุชชอีะฮฺ (ค้นคว้าและวิจัยโดยซัยยิด มุฮฺซิน 

อะมีน อามิลี) เป็นหนังสือท่ีมีความสมบูรณ์กว่า ๓ 

เล่มแรก 

  

  

 

 

 



[1] เซาะฮียฺมุสลิม เล่มท่ี ๖ หน้าท่ี ๒ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

ค าถามที ่

๕ : ท าไมเวลาเซาะละวาต (สรรเสรญิ) 

ทา่นศาสดา ... 
 

  

ค้าถามท่ี ๕ : ท้าไมเวลาเซาะละวาต (สรรเสริญ) 

ท่านศาสดา ต้องมีลูกหลานต่อท้ายด้วยโดยกล่าวว่า 

อัลลอฮุมมะ ซ็อลลิอะลามุฮัมมัด วะอาลิมุฮัมมัด 

ค้าตอบ : เรื่องนี เป็นเร่ืองท่ีชัดเจนที่สุดเพราะท่านศา

สดา (ซ็อล ฯ) เป็นผู้สอนให้บรรดามุสลิมทั งหลายกล่าว 

เซาะละวาต ด้วยตัวของท่านเอง ขณะที่โองการ 

ْسِليًماتَي َوَسلِمُموا َعَلْيهِي َصلُّوا آَمُنوا ال ِذينَي أَي َُّها ايَي الن يبمِي َعَلى ُيَصلُّونَي َوَماَلِئَكَتهُي اّلل َي ِإن ي    

แท้จริงอัลลอฮฺและมะลาอิกะฮฺของพระองค์ประสาทพ

รแก่นะบี  โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั งหลาย 

พวกเจ้าจงประสาทพรให้เขา 

และประสาทความสันติอย่างแท้จริง [1]    

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/4.htm#_ftnref1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/5.htm#_ftn1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia tojib/6.htm


ได้ถูกประทานลงมา บรรดามุสลิมได้ถามท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) วา่จะให้พวกเรากล่าวเซาะละวาตอย่างไร 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

ِمي الَُتَصلُّوا  اْلبرتاء الص لوةَي عليم

พวกเจ้าจงอย่ากล่าวเซาะละวาตท่ีไม่สมบูรณ์แก่ฉัน 

พวกเขาได้ถามอีกว่า 

และจะให้พวกเราเซาะละวาตอย่างไร 

ท่านศาสดากล่าวว่า 

 دمحم آل على و دمحم على صلمي اللهم

โอ้อัลลอฮฺ โปรดประสาทพรแด่มุฮัมมัด 

และลูกหลานของมุฮัมมัด [2] 

ฐานะภาพของบรรดอะฮฺลุลบัยตฺนั นสูงส่ง 

ถึงขนาดท่ีอิมามชาฟิอียฺ ได้กล่าวเป็นบทกลอนไว้ว่า 

 انزله القرآن ىف هللا من فرض     حبمكم هللا رسول بيت اهل اي

 له صلوة ال عليكم يصلمي مل من     انكم القدر عظيم من كفاكم

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/5.htm#_ftn2


โอ้อะฮฺลุลบัยตฺของท่านเราะซูลความรักต่อพวกท่าน 

 เป็นข้อบังคับจากอัลลอฮฺทรงประทานไว้ในกุรอาน 

ความยิ่งใหญ่และฐานะภาพอันสูงส่งของท่าน 

เพียงพอแล้วหากใครไม่กล่าวเซาะละวาตต่อท่านเท่ากับ

เขาไม่ได้นะมาซ [3] 

  

 

[1] อะฮฺซาบ / ๕๖ 

[2] อัซ-เซารวาอิกุล มุฮฺเราะเกาะฮฺ อิบนุฮะญัร พิมพ์ครั งท่ี 

๒ มักตะบะตุล กอฮิเราะฮฺ อียิปต์ บาบท่ี ๑๑ หมวดท่ี ๑ 

หน้าท่ี ๑๒๖, ตับซีรอัดดุรุลมันซุร เล่มท่ี ๕ 

ตอนอธิบายโองการท่ี ๕๖ ซูเราะฮฺอะฮฺซาบ 

โดบรายงานมาจากบรรดานักฮะดีซ 

และเจ้าของต้าราซิฮาฮฺ และ มุซนัดทั งหลาย เช่น 

อับดุรเราะซาก อิบนิอะบีชัยบะฮฺ อะฮฺมัด 

บุคอรียฺ, มุสลิม, อะบูดาวูด, ติรมิซีย,ฺ นะซาอีย,ฺ อิบนุมาญ
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ะฮฺ, และอิบนุมัรดะวียะฮฺ รายงานมาจากกะอับ อิบนิ 

อุจเราะฮฺ จากท่านศาสกา (ซ็อล ฯ) 

[3] อัซ-เซาะวาอิกุล มุฮฺเราะเกาะฮฺ  บาบท่ี ๑๑ หน้าท่ี 

๑๔๘, หมวดที่หนึ่ง หนังสืออิตฮาฟ ชับรอวียฺ หน้าท่ี 

๒๙, มุชาริกุลอันวาร ฮัมซาวียฺ มาลิกี หน้าท่ี 

๘๘, วัลมะวาอิบ ชัรกอนียฺ และอัล-อิซอาฟ ซุบบาน 

หน้าท่ี ๑๑๙ 

ค าถามที ่

๖ : ท าไมจงึถอืวา่บรรดาอมิามเป็นผูบ้ร ิ

สทุธิ ์(มะอฺซูม) 
 

ค้าถามท่ี 

๖ : ท้าไมจึงถือว่าบรรดาอิมามเป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม) 

ค้าตอบ : การเชื่อว่าบรรดาอิมามทั งหมดซึ่งเป็นลูกห

ลานของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เป็นผู้บริสุทธิ์ (มะอฺซูม) 

นั น มีเหตุผลมากมาย แต ่ ณ 

ท่ีนี จะขอกล่าวเป็นสังเขปเพียงเหตุผลเดียว 
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จากการรายงานทั งชีอะฮฺ และซุนียฺว่า 

ในช่วงบั นปลายสุดท้ายแห่งชีวิตอันจ้าเริญของท่านศาส

ดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวสั่งเสียว่า 

ما و بييت وأهل هللا كتاب الثقلني فيكم اترك ان  احلوض عليمي يردا حىتمي يفرتقا لن أّنم

ฉันได้ฝากสิ่งหนักสองสิ่งไว้ในหมู่พวกท่านได้แก่ 

คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และอะฮฺลุลบัยตฺของฉัน 

ทั งสองจะไม่มีวันแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า [1] 

ประเด็นส้าคัญท่ีควรพิจารณาคือ 

ไม่เป็นท่ีสงสัยว่าอัล-กุรอานนั นปราศจากความผิดพลาด 

และการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเมื่อผู้ประทานอัล-

กุรอานคือพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ผู้น้ามาคือท่านญิบรออีล และผู้รับคือท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) และความบริสุทธิ์ของทั งสามพระองค์นั น 

เป็นที่ประจักษ์ชัดดุจดังแสงพระอาทิตย์ตอนกลางวัน 
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บรรดามุสลิมทั งหลายต่างยอมรับว่าการรับวะฮียฺของท่า

นศาสดา การปกป้อง 

และการเผยแผ่นั นสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความผิดพลา

ด ดังนั นเมื่ออัล-กุรอานมีความบริสุทธิ์ ถูกต้อง 

และมีความมันคงเช่นนั น 

อะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดาก็เช่นกันมีความบริสุทธิ์และ

ปราศจากความผิดพลาด 

เนื่องจากว่า  ฮะดีซดังกล่าวท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้แนะน้าว่าอะฮฺลุลบัยตฺคือผู้ชี น้า ประชาชาติ 

และอยู่ในฐานะเดียวกับอัล-กุรอาน 

และด้วยกฎดังกล่าวนั นเองทั งสอง (อัล-

กุรอานและอะฮฺลุลบัยตฺ) จึงมีความบริสุทธิ์เหมือนกัน 

อีกเหตุผลหนึ่ง 

ยังไม่พบว่ามีบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นมะอฺซูมได้ถูกน้าไปเทีย

บชั นกับอัล-

กุรอาน เหตุผลท่ีแสดงไว้อย่างชัดเจนที่สุดว่าบรรดาอะฮฺ



ลุลบัยตฺเป็นผู้บริสุทธิ์คือ ค้าพูดของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่ีกล่าวว่า 

 احلوض عليمي يردا حىتمي يفرتقا لن

ทั งสองจะไม่มีวันแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า 

ถ้าหากบรรดาอหฺบัยตฺ 

ไม่ปลอดภัยจากความผิดพลาดหรือได้ล่วงไปท้าบาป 

พวกเขาต้องแยกทางจากอัล-กุรอาน 

คัมภีร์ท่ีบริสุทธิ์อย่างแน่นอน 

แต่สิ่งนั นไม่อาจเกิดขึ นได้เพราะท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ย ้าเน้นและกล่าวว่าไม่มีทางเป็นเช่นนั นอย่างเดด็ขาด 

อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนว่าจุดประสงค์ของอะฮฺลุลบัย

ตฺตามค้ากล่าวของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ไม่ได้หมายรวมไปถึงลูกหลานทั งหมดของท่าน 

เพราะทั งหมดนั นไม่ได้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินทุกคน 



ฉะนั นจึงเหลือกลุ่มลูกหลานที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศ

ษ ท่ีได้รับเกียรติยศและฐานันดรอันสูงส่งนี  

ซึ่งได้แก่บรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

ท่ีตลอดหน้าประวัติศาสตร์คือผู้ท้าการพิทักษ์รักษาซุนน

ะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ)  อัล-

กุรอานและอิสลามศาสนาท่ีบริสุทธิ์เพ่ือประชาชาติมุสลิม

มาจนถึงทุกวันนี  

  

  

  

  

  

 

 

 



[1] มุซตัดร็อกฮากิม ญุซท่ี ๓ หน้าท่ี ๑๔๘, อัซ-

เซาะวาอิกุล มุฮฺเราะเกาะฮฺ  บาบท่ี ๑๑ หน้าท่ี 

๑๔๙, และรูปประโยคท่ีใกล้เคียงกันในหนังสือ 

กันซุลอุมาล ญุซท่ี ๑ บาบ อัล-อิอตฺิซามบินกิตาบ 

วัซซุนนะฮฺ หน้าท่ี ๔๔, มุซนัดอะฮฺมัด ญุซท่ี ๕ หน้าท่ี 

๑๘๒, ๑๘๙ และในต้าราเล่มอื่น ๆ 

ค าถามที ่

๗ : ท าไมเวลาอะซานตอ้งกลา่ววา่อชัฮะดุ

อนันะอะลยีนัวะลยีลุลอฮฺ 

และตอ้งยนืยนัถงึวลิายะฮฺของทา่นอะลดีว้

ย 

 

  

ค้าถามท่ี 

๗ : ท้าไมเวลาอะซานต้องกล่าวว่าอัชฮะดุอันนะอะลียัน

วะลียุลลอฮฺ และต้องยืนยันถึงวิลายะฮฺของท่านอะลีด้วย 

ค้าตอบ : เป็นการดีก่อนที่จะตอบปัญหาโปรดพิจาร

ณาถึงประเด็นส้าคัญดังต่อไปนี  
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๑. บรรดาฟุเกาะฮาของชีอะฮฺทุกท่าน 

(ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านนิติศาสตร์อิสลาม) 

ได้ลงความเห็นตรงกันว่า 

การยืนยันถึงวิลายะฮฺของท่านอิมามอะลี (อ.) 

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอะซานและอิกอมะฮฺ 

และไม่มีใครมีสิทธิ์อ้างว่าการยืนยันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่

งของทั งสอง 

๒. ท่านอิมามอะลี (อ.) ตามทัศนะของอัล-

กุรอานเป็นหนึ่งในเอาลิยาอฺของอัลลอฮฺ 

และโองการดังท่ีจะกล่าวต่อไปนี ได้ยืนยันว่า 

ท่านมีอ้านาจ วิลายะฮฺเหนือบรรดาผู้ศรัทธาทั งหลาย 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

َا  رَاِكُعونَي َوُهمْي الز َكوةَي َويُ ْؤُتونَي الص لوةَي يُِقيُمونَي ال ِذينَي آَمُنواْي َوال ِذينَي َوَرُسولُهُي اّللمُي َولِيُُّكمُي ِإّن 

แท้จริงผู้ปกครองของสูเจ้า 

คืออัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธา



ท่ีด้ารงนะมาซ และจ่ายซะกาต ขณะพวกเขาก้าลังโค้ง 

คารวะ [1] 

ริวายะฮฺซิฮาฮฺ และมุซนัดต่าง ๆ 

ของอฮฺลิซซุนนะฮฺได้ยืนยันว่า 

โองการดังกล่าวได้ถูกประท่านให้แก่ท่านอะลี (อ.) 

ซึ่งขณะนั นท่านก้าลังรุกูอฺและได้บริจาคแหวนให้กับคน

ยากจน  หลักฐานท่ียืนยันเร่ืองนี มีมากจนไม่อาจน้ามากล่

าวได้ทั งหมดแต่จะขอกล่าวเพียงบางเล่มเท่านั น เช่น 

ตัฟซีร    ฏ็อบรียฺ เล่มท่ี ๖ หน้าท่ี ๑๘๖, อะฮฺกามุลกุรอาน 

เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๕๔๒, ตัฟซีรบัยฎอวียฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๓๔๕, ตัฟซีรอัดดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี 

๒๙๓  เมื่อโองการดังกล่าวได้ประทานให้กับท่านอะลีเรี

ยบร้อยแล้ว ท่านฮะซาน บิน ซาบิต 

ได้กล่าวเป็นบทกวีว่า 

 راكع َخرْيي اي القوم نفوس فَدْتكَي     رَاكع أنت اذ أعطَْيتَي المذى فأنت

 الش رايع ُُمَْكَماتِي ىِفي وبَ ْينَها              ِوالية ي َخريَي هللا ِفيكَي فأنَزل
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ท่านคือผู้ท่ีบริจาคขณะรุกูอฺ    ชีวติทั งหลายยอมพลีเ

พื่อท่านโอ้ผู้ด้ารงการรุกูอฺท่ีดีที่สุด 

อัลลอฮฺทรงประทานวิลายะฮฺท่ีดีท่ีสุดแด่ท่าน  ทรงแจ้

งไว้ในอะฮฺกามชะรีอัตทั งหลาย 

๓. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

( ا ابلنيات االعمال اّنم )  แท้จริงการกระท้านั นขึ นอยู่กับเจตนาขอ

งมนุษย ์

ด้วยเหตุนี ถ้ายอมรับว่าวิลายะฮฺของท่านอะลี (อ.) 

เป็นหนึ่งในอุซูลท่ีอัล-กุรอานกล่าวถึง 

อีกด้านหนึ่งประโยคท่ีกล่าวถึงไม่ได้มีเจตนาให้เป็นส่วน

หนึ่งของอะซานและอิกอมะฮฺ 

ฉะนั นจะมีปัญหาอะไรหากจะกล่าวถึงความจริงนี ไว้เคียง

ข้างกับการปฏิญาณยืนยันถึงการเป็นศาสดาของท่านนะ

บี 

สิ่งจ้าเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ 

ถ้าสมมุติวา่การกล่าวบางประโยคใน   อะซานเป็นการกร



ะท้าไม่ดี หรือไม่ถูกต้อง 

ด้วยเหตุนี ชีอะฮฺจึงถูกต้าหนิว่าเป็นพวกบิดอะฮฺท้าในสิ่งที่

ไม่ถูกต้อง ถ้าอย่างนั นสองเรื่องนี ท่านจะอธิบายอย่างไร 

๑. 

ประวัติศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับยืนยันว่าประโยคท่ีกล่าวว่า 

 اْلَعَمل َخرْيِي على َحي ي

เป็นส่วนหนึ่งของอะซาน 

ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือดังตอ่ไปนี  กันซุลอุมาล 

กิตาบอัซ-เซาะลาฮฺ เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๒๖๖ 

จากอัฏฏ็อบรอนียฺพูดว่าท่านบิลาลได้อะซานในตอนเช้า

ว่า ( اْلَعَمل َخرْيِي على َحي ي )  ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๔๒๔/๔๒๕, มุวัฏเฏาะฮฺ มาลิก เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๙๓  ขณะในสมัยของท่านเคาะลิฟะฮฺอุมัรท่านได้เกรงว่า 

การท่ีประชาชนได้ยินประโยคนี ทุกวันจะท้าให้พวกเขา

คิดว่าการนะมาซเป็นการกระท้าที่ดีที่สุด 

และจะเป็นสาเหตุท้าให้พวกเขาไม่คิดท้าญิฮาดอีกต่อไป



ท่านจึงได้ตัดประโยคนี ออกจากอะซาน ดังปรากฏหลักฐ

านในหนังสือ กันซุลอิรฟาน เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๕๘, 

อัศศิรอตอลมุสตะกีม วะญะวาฮิรุลอัคบารฺ วัลอาษารฺ 

เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๙๒, ชัรฮฺ อัตตัจรีด กูชจ ี

ตอนกล่าวถึงอิมามะฮฺ หนา้ท่ี ๔๘๔พูดว่า 

ท่านอุมัรฺได้ขึ นมิมบัร และพูดว่า โอ้ประชาชนเอ๋ย 

มีอยู่สามประการในสมัยท่านศาสดา ฉันได้สั่งห้ามมัน 

ได้ท้าให้มันเป็นฮะรอม และลงโทษผู้กระท้าได้แก่ 

มุตอะฮฺนิซาอฺ มุตอะฮฺฮัจญฺ และประโยคท่ีว่า ฮัยยะ อะลา 

ค็อยริลอะมัล 

๒. ประโยค  ( ُِي الصالة الن ومِي ِمنَي َخي ْر  ) 

ประโยคนี ไม่มีในสมัยท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอะซาน 

แต่ต่อมาประโยคนี ได้ถูกกล่าวเพ่ิมในอะซาน [2] ด้วยเหตุ

นี ท่านชาฟิอียฺได้พูดไว้ในหนังสือ อัล-อุม ว่า 

 يذكره مل ُمذورة أاب ْلنمي "النوم من خري الصالة" االذان ىف اكره
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ฉันไม่ชอบเลยท่ีในอะซานนั นต้องกล่าวว่า อัซ-

เซาะลาฮฺค็อยรุน มินันนูม 

เพราะว่าไม่มีนักฮะดีซหรือรอวียฺน้ามาบันทึกในฮะดีซขอ

งตน [3] 
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[1] มาอิดะฮฺ / ๕๕ 

[2] กันซุลอุมาล, กิตาบุซเซาะลาฮฺ เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๒๗๐ 

[3] คัดลอกมาจาก ดะลาอิลุซ ซิดกฺ เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๙๗ 

ค าถามที ่๘ : มะฮฺด ี

อาลมิฮุมัมดัเป็นใคร 

ท าไมตอ้งรอคอยการมาของทา่นดว้ย 
 

ค้าถามท่ี ๘ : มะฮฺดี อาลิมุฮัมมัดเป็นใคร 

ท้าไมต้องรอคอยการมาของท่านด้วย 

ค้าตอบ : เป็นเรื่องที่คัมภีร์แห่งฟากฟ้าทุกเล่มมีความ

เห็นพ้องต้องกัน 

กล่าวคือต้องมีผู้มาปลดปล่อยและปรับปรุงโลกให้พบกับ
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ความยุติธรรมในยุคสุดท้าย 

ซึ่งเรื่องนี ไม่ใช่เฉพาะสังคมมุสลิมเท่านั นท่ีรอคอย 

แต่สังคมของพวกยะฮูดี 

และนัซรอนีก็รอคอยผู้ท่ีมีความยุติธรรมท่ีจะมาท้าหน้าท่ี

นี เช่นกัน ดงันั นถ้าได้ศึกษาคัมภีร์อะฮฺดิ อะตีก 

และอะฮฺดิญะดีด (อะฮฺดิ อะตีกได้แก่ มะซามีร ดาวูด 

มัซมูร ๙๖/๙๗ และกิตาบดาลยาน   นะบี บาบท่ี ๑๒, 

อะฮฺดิญะดีด ได้แก่อินญีล มะตา บาบท่ี ๒๔, อินญีลมัรกูซ 

บาบท่ี ๑๓, อินญีลเลากา บาบท่ี ๒๑, 

ได้กล่าวถึงมะฮฺดีเมาอูดในฐานะของผู้มาปลดปล่อยโลก 

จะได้รับความกระจ่างชัดเจนมากยิ่งขึ น 

เก่ียวกับเรื่องนี ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวไว้ 

และบรรดนักฮะดีซได้เล่าต่อกันมาว่า ท่านศาสดา 

ได้กล่าวว่า 

 جوراًي ملْئت كما عدال ميألها بييت اهل من رجال هللا لبعث يوم إالمي الدهر من يبقى لومل



ถ้าหากโลกจะไม่มีเวลาเหลืออีก 

นอกจากเพียงวันเดียว 

อัลลอฮฺจะทรงให้ชายหนุ่มจากครอบครัวของฉันปรากฎ

ออกมา เพ่ือท้าให้โลกนี เปี่ยมล้นไปด้วยความยุติธรรม 

ดังเช่นที่เคยเปี่ยมล้นด้วยความอธรรมมาแล้ว [1] 

ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า 

ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะมีผู้มาปรับปรุงโลก 

เป็นที่เห็นพ้องต้องกันของศาสนาท่ีเชื่อในพระเจ้าองค์เดี

ยว 

นอกจากนั นยังมีริวายะฮฺจ้านวนมากถูกบันทึกไว้ในหนัง

สือซิฮาฮฺ และมะซา นีดของอหฺลิซซุนนะฮฺ 

และบรรดานักฮะดีซ และผู้ศึกษาวิจัยทั งซุนี 

และชีอะฮฺได้เขียนต้ารามากเกี่ยวกับท่านอิมามมะฮฺดี 

(อ.)  ดังปรากฏชื่อหนังสือต่อไปนี  เช่น อัล-บะยาน ฟี 

อัคบาร ซอฮิบุซซะมาน ผู้วิจัย มุฮัมมัด บิน ยูซุฟ อิบนุ 

อัล-กันญี ชาฟิอียฺ, หนังสืออัล-บุรฮาน ฟี อะลามาต 

มะฮฺดี อาคิรุซซะมาน ผู้วิจัย อะลี บิน ฮิซามุดดีน 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/8.htm#_ftn1


รู้จักในนามของ มุตตะกียฺ ฮินดี, อัล-มะฮฺดี 

วัลมะฮฺดะวียะฮฺ ผู้วิจัย อะฮฺมัดอะมีน มิซรี 

บรรดาริวายะฮฺเหล่านี ได้บอกถึงคุณลักษณะพิเศษ 

และสัญลักษณ์ของมะฮฺดีที่จะมาปรากฏนั นถูกต้องตรงกั

บบุตรของท่านอิมามฮะซัน อัซ   การียฺ 

(อ.) [2]  ซึ่งเป็นอิมามท่านท่ี ๑๑ ของชีอะฮฺ 

ตามพื นฐานของริวายะฮฺดังกล่าวนั นท่านอิมามมีชื่อเดียว

กันกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) [3] เป็นอิมามท่านท่ี ๑๒ 

ของชีอะฮ ฺ[4]  เป็นหลานของท่านอิมามฮุซัยนฺ (อ.) 

บุตรท่านอิมาม อะลี บิน อะบีฎอลิบ (อ.) [5] 

ท่านอิมามมะฮฺดี (อ.) ประสูติเม่ือ ฮ.ศ. ท่ี ๒๕๕ 

และได้เร้นกายไปตามพระบัญชาของพระองค์อัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

ยังมีชีวิตอยู่ตราบเท่าท่ีพระองค์ทรงประสงค์ สิ่งจ้าเป็นต้

องกล่าวถึงคือการด้ารงชีวิตที่ยาวนานเช่นนี  

ถ้าหากพิจารณาแล้วไม่น่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ในโลกทัศน์ของวิชาการนั นยอมรับในเรื่องการมีอายุยืน
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แบบเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์เช่นกัน อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงการมีอายุยืนของคนในอดีตอย่างเช่น

ท่านศาสดานูฮฺ (อ.) โดยกล่าวว่า 

ِبثَيفَ لَي قَ ْوِمهِي ِإىَلي نُوًحا أَْرَسْلَنا َوَلَقدْي  َعاًما ََخِْسنيَي ِإال ي َسَنة ي أَْلفَي ِفيِهمْي 

และแน่นอนเราได้ส่งนูฮฺไปยังหมู่ชนของเขา และได้

อยู่ร่วมกับพวกเขาหนึ่งพันปียกเว้นห้าสิบป [6] 

อัล-กุรอานกล่าวถึงท่านศาสดายูนุซว่า 

َعُثونَي يَ ْومِي ِإىَلي َبْطِنهِي يفي لََلِبثَي  اْلُمَسبِمِحنيَي ِمنْي َكانَي أَن هُي فَ َلْواَلي  يُ ب ْ

หากว่าเขามิได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ่ซ้องสดุดีแล้ว

แน่นอน 

เขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพ [7] 

เช่นเดียวกันท่านเครฎฺ และท่านศาสดาอีซา (อ.) 

ตามโองการอัล-     กุรอาน 

และการเห็นพ้องต้องกันของมุสลิมทั งหลายปัจจุบันท่าน

ทั งสองยังมีชีวิตอยู่ 
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และการด้ารงชีพของท่านเป็นไปตามพระบัญชาของอัล

ลอฮฺ (ซบ.) 

ฉะนั นเรื่องการมีอายุของคนไม่มีความขัดแย้งกัน 

ถ้าสิ่งนั นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ 

  

  

  

 

 

 

[1] เซาะฮียฺอะบีดาวูด พิมพ์ท่ีอียิปต์ อัล-มัฏบะอะตุต-

ตาซียะฮฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๒๐๗, ยะนาบีอุลมะวัดดะฮฺ 

หน้าท่ี ๔๓๒, นูรุลอับซอร บาบท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๕๔ 

[2] ยะนาบีอุลมะวัดดะฮฺ บาบ 

๗๖, มะนากิบรายงานจากท่านญาบิร 

อับดุลลอฮฺอันศอรียฺ 
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[3] ติรมิซียฺ พิมพ์ท่ี เดลี ปี ๑๓๔๒ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี 

๔๖, มุซนัดอะฮฺมัด พิมพ์ท่ีอียิปต์ ปีท่ี ๑๓๑๓ เล่มท่ี ๑ 

หน้าท่ี ๓๗๖ 

[4] ยะนาบีอุลมะวัดดะฮฺ หน้าท่ี ๔๔๓ 

[5] อ้างแล้ว หน้าท่ี หน้าท่ี ๔๔๒ 

[6] อังกะบูต / ๑๔ 

[7] ซอฟฟาต / ๑๔๔ 

ค าถามที ่๙ : ถา้หากชอีะฮฺถกูตอ้ง 

ท าไมจงึเป็นมสุลมิสว่นนอ้ย 

และมสุลมิสว่นมากไมย่อมรบั 
 

ค้าถามท่ี ๙ : ถ้าหากชีอะฮฺถูกต้อง 

ท้าไมจึงเป็นมุสลิมส่วนน้อย 

และมุสลิมส่วนมากไม่ยอมรับ 

ค้าตอบ : การแยกแยะสิ่งถูกผิดไม่ได้ขึ นอยู่กับจ้านว

นของผู้ปฏิบัติตาม 
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เพราะหากเปรียบเทียบประชากรมุสลิมกับผู้ปฏิเสธอิสลา

ม มุสลิมจะมีจ้านวนแค่ ๑/๕ หรือ 

๑/๖  ของประชากรเท่านั น 

ส่วนมากของประชากรแถบตะวันออกจะนับถือรูปปั้น 

รูปวัวศักดิ์สิทธ์ิ 

และปฏิเสธความเชื่อเรื่องพระเจ้า ประเทศจีนมีประชากร

เกินหนึ่งพันล้านคนซึ่งส่วนมากของประชากรเป็นคอมมิ

วนิสต์ 

ประเทศอินเดียมีประชากรเกือบหนึ่งพันล้านคนส่วนมาก

เคารพบูชาวัวศักดิ์สิทธ์ิ 

และนับถือพุทธศาสนา ถ้าหากจะใช้ส่วนมากของประชา

กรเป็นเกณฑ์ในการวัดความถูกต้อง 

แสดงว่าคนจีนกับคนอินเดียนั นนบัถือศาสนาถูกต้อง 

และท่านจะมีค้าตอบใดให้อิสลาม ขณะท่ีอัล-

กุรอานกล่าวชื่นชมคนส่วนน้อย 

และปฏิเสธคนส่วนมากโดยกล่าวว่า   

 َشاِكرِينَي َأْكثَ َرُهمْي َتَِدُي َوالَي



 และจะไม่พบว่าส่วนมากของพวกเขา 

เป็นผู้ขอบคุณ [1] 

 يَ ْعَلُمونَي الَي َأْكثَ َرُهمْي َولَ ِكن ي اْلُمت  ُقونَي ِإال ي َأْولَِيآُؤهُي ِإنْي َأْولَِياءهُي َكانُواْي َوَما

และพวกเขามิใช่ผู้ปกครองของเขา 

บรรดาผู้ปกครองของเขานั นมิใช่ใครอื่นนอกจากบรรดา

ผู้ย้าเกรง แต่ทว่าส่วนมากพวกเขาไม่รู้ [2] 

 الش ُكور ِعَباِديَي مِمنْي َوقَِليل ي

และส่วนน้อยแหง่ปวงบ่าวของเราเป็นผู้ขอบคุณ [3] 

ด้วยเหตุนี  

มนุษย์ไม่อาจเอาจ้านวนมากเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน 

และไม่สามารถพูดได้ว่าแนวทางที่มีผู้ปฏิบัติน้อยนั นไม่ถู

กต้อง 

แต่ทว่าสิ่งส้าคัญคือการให้ความสว่างแก่สติปัญญา 

และการได้รับประโยชน์จากนูร (รัศม)ี 

มีชายคนหนึ่งได้ถามท่านอิมามอะลี (อ.) ว่า 
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ท่านพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผู้คนส่วนมากท่ีอยู่ฝ่ายตรงข้าม

ในสงครามยะมัลนั นเป็นฝ่ายผิด ท่านอิมาม (อ.) ตอบว่า 

قدارأب يعرفان ال والباطل احلق انمي  تعرف الباطل اعرف أهله تعرف احلقمي اعرف الرجال 

 أهله

ความจริงกับความเท็จนั นไม่อาจรู้ได้ด้วยจ้านวนขอ

งผู้ปฏิบัติตาม ถ้าเจ้ารู้จักความจริงก็จะรู้จักผู้ปฏิบัติตาม 

และถ้าเจ้ารู้จักความเท็จ เจ้าก็จะรู้จักผู้ปฏิบัติตาม 

เป็นความจ้าเป็นส้าหรับมุสลิมคนหนึ่งท่ีต้องรู้จักควา

มจริงด้วยเหตุผล 

หลักฐานและการวิเคราะห์ด้วยสติปัญญา 

อัล-

กุรอานกล่าวแนะน้าว่า ِعْلم ي بِهِي َلكَي لَْيسَي َما تَ ْقفُي َوالَي  และอย่าติดต

ามสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในเร่ืองนั น [4] 

กุรอานต้องการแนะน้าว่าสูเจ้าจงใช้สติปัญญาเป็นสิ่

งน้าทางชีวิตเสมอ ดังนั นแม้ว่าประชากรของชีอะฮฺจะมี
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จ้านวนน้อยกว่าอะฮฺลิซซุนนะฮฺ 

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแนวทางของชีอะฮฺไม่ถูกต้อง 

เพราะได้ชี แจงไปแล้วว่าสิ่งถูกผิดไม่ได้จ้าแนกด้วยจ้าน

วนแต่ขึ นอยู่กับหลักฐาน เหตุผล และสติปัญญา 

และถ้าท้าการส้ารวจประชากรชีอะฮฺ ท่านก็จะพบว่า ๑/๔ 

ของประชากรมุสลิมเป็นชีอะฮฺ 

ซึ่งอาศัยอยู่ทุกส่วนของโลก [5] ในหมู่ของชีอะฮฺมอีุละมา

อฺ นกัวิชาการชั นแนวหน้าทุกสาขาวิชาการ 

ซึ่งตลอดหน้าประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 

ชีอะฮฺไม่ได้มีสิ่งใดน้อยหน้าไปกว่าอะฮฺลิซซุนนะฮฺแม้แต่

นิดเดียว มูลฐานหลักของความรู้ต่าง ๆ 

นั นนักวิชาการของชีอะฮฺเป็นผู้ก่อตั งทั งสิ น เช่น 

ท่านอะบุลอัซวัด ดะอิลียฺ ผู้สถาปนาอิลมุล นะฮฺว ิ

(กฎไวยากรณ์ภาษาอาหรับหรือโครงสร้างประโยคท่ีถูก

ต้อง) ท่านเคาะลีล บิน อะฮฺมัด 

เป็นผู้สถาปนาวิชาฉันทลักษณ์ ท่านมะอาซ บิน มุสลิม 

บิน อะบีซาเราะฮฺ 

กูฟียฺเป็นผู้สถาปนาวิชาไวยากรณ์และโครงสร้างที่ถูกต้อ
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งของค้าและวะลี ท่านอะบู อับดิลลาฮฺ มุฮัมมัด บินอิมรอน 

เป็นผู้สถาปนาวิชาวาทศิลป์ [6] 

เพ่ือการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมถึงสถานภาพทางวิชาก

ารของอุละมาอฺฝ่ายชีอะฮฺ 

สามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ 

อัซซะรีอะฮฺ อิลา ตะซอนีฟิชชอีะฮฺ, อะอฺยานุชชีอะฮฺ 

และถ้าต้องการศึกษาประวัติความเป็นมาของชีอะฮฺ 

ศึกษาได้จากหนังสือ ตารีคุชชีอะฮฺ 

  

  

  

  

 

 

 

[1] อะอฺรอฟ / ๑๘ 
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[2] อันฟาล / ๓๔ 

[3] ซะบาอฺ / ๑๓ 

[4] อิซรอ / ๓๖ 

[5] ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังอะอฺยานุชชีอะฮฺ เล่มท่ี 

๑๒ หน้าท่ี ๑๙๔ 

[6] ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตะอฺซีซุ อัชชีอะฮฺ 

ซัยยิดฮุซัยนฺซ็อดรฺ 

ค าถามที ่๑๐ : ร็อจอะฮฺคอือะไร 

และท าไมตอ้งเชือ่ดว้ย  

ค้าถามท่ี ๑๐ : ร็อจอะฮฺคืออะไร 

และท้าไมต้องเชื่อด้วย 

ค้าตอบ : ร็อจอะฮฺ ในภาษาอาหรับหมายถึง 

การกลับ ส่วนในความหมายของนักปราชญ์หมายถึง 

การกลับของคนกลุ่มหนึ่งภายหลังจากความตายและก่อ

นการอวสานของโลก 
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(กิยามะฮฺ)  พร้อมกับการปรากฏกายของท่านอิมามามะฮฺ

ดี (อ.) 

และแก่นแท้ของเรื่องนี ไม่ได้ขัดแย้งกับเหตุผลทางสติปั

ญญาและอัล-กุรอานแต่อย่างใด 

ในทัศนะของอิสลาม และศาสนาอื่นๆ 

ท่ีมีความเชื่อต่อพระผู้เป็นเจ้านั นเชื่อว่ามนุษย์ 

แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์คือ วิญญาณท่ีเป็นมุญัรร็อด 

(หมายถึงไม่มีการดับสลายด้วยอ้านาจของพระผู้เป็นเจ้า

) หรือในบางครั งเรียกว่า นัฟซฺ เหมือนกัน 

ซึ่งวิญญาณนั นภายหลังจากร่างกายได้ดับสลายแล้ว 

มันยังคงด้ารงอยู่ตลอดไปอย่างเป็นอมตะ อีกด้านหนึ่งพ

ระองค์  อัลลอฮฺ (ซบ.) ผู้ทรงเกรียงไกรนั น อัล-

กุรอานได้กล่าวว่าเป็นผู้ทรงเดชานุภาพแต่เพียงผู้เดียว 

และอ้านาจของพระองค์ทรงครอบคลุมอยู่เหนือสรรพสิ่ง

ทั งหลาย ไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวาง 

หรือก้าหนดให้อ้านาจของพระองค์อยู่ในขอบเขตจ้ากัด

ได้ 



ด้วยสองบทน้าท่ีกล่าวมาท้าให้รู้ได้ว่าเรื่อง ร็อจอะฮฺ 

จากมุมมองของสติปัญญานั นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ 

เพราะว่าการกลับมาอีกครั งของบุคคลกลุ่มดังกล่าว   เป็

นเรื่องที่ง่ายดายกว่าการสร้างให้เกิดขึ นมาในครั งแรก   

พระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างพวกเขาให้เกิดขึ นมาในครั งแร

กจากสิ่งท่ีไม่มี 

ฉะนั นการน้าพวกเขากลับมาอีกครั งย่อมเป็นเรื่องที่ง่ายด

ายกว่าและเป็นไปได้ส้าหรับพระองค์ บนพื นฐานความเชื่

อดังกล่าว อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงการกลับมาของคนบางกลุ่มในอดีตไว้

ดังนี  

  تَنظُُرونَي َوأَنُتمْي الص اِعَقةُي َفَأَخَذْتُكمُي َجْهرَةًي اّلل َي نَ َرى َحىت ي َلكَي ن ُّْؤِمنَي َلن ُموَسى ايَي قُ ْلُتمْي َوِإذْي

 َتْشُكُرونَي َلَعل ُكمْي َمْوِتُكمْي بَ ْعدِي مِمن بَ َعثْ َناُكم ُث ي 

และ (จงร้าลึก) เมื่อพวกเจ้ากล่าวว่า โอ้มูซา 

เราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเด็ดขาด 

จนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮฺ อย่างแจ้งชัด 

ฉะนั นสายฟ้าได้คร่าชีวิตพวกเจ้า 



ขณะท่ีพวกเจ้ามองดูอยู่ แล้วเราได้ให้พวกเจ้าฟ้ืนขึ นมา 

หลังความตายของพวกเจ้า 

โดยหวังว่าพวกเจ้าจะส้านึกในพระคุณ [1] 

 อีกโองการหนึ่งอัล-

กุรอานได้กล่าวถึงค้าพูดของท่านศาสดาอีซา (อ.) ว่า 

 اّللمِي ِبِِْذنِي اْلَمْوَتى َوُأْحِيي

และฉันจะให้ผู้ท่ีตายแล้วมีชีวิตขึ นมาด้วยอนุมัติของ

อัลลอฮฺ [2] 

อัล-

กุรอานไม่ได้กล่าวว่าเรื่องร็อจอะฮฺจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เ

พียงอย่างเดียวเท่านั น 

แต่ยังได้สนับสนนุการกลับมาของกลุ่มชนบางกลุ่มอีกต่า

งหาก 

ดังบางโองการได้กล่าวถึงการกลับมาของคนกลุ่มหนึ่ง 

ภายหลังจากได้ตายไปแล้วก่อนวันกิยามะฮฺว่า 
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 اَلي ِِباَيتَِنا َكانُوا الن اسَي َأن ي ُتَكلِمُمُهمْي اْْلَْرضِي مِمنَي َداب ةًي هَلُمْي َأْخَرْجَنا َعَلْيِهمْي اْلَقْولُي َوَقعَي َوِإَذا

 يُوَزُعونَي فَ ُهمْي ِِباَيتَِنا ُيَكذِمبُي ممِم ن فَ ْوًجا أُم ة ي ُكلمِي ِمن ََنُْشرُي َويَ ْومَي  يُوِقُنونَي

และเมื่อพระด้ารัสเกิดขึ นแก่พวกเขา 

เราได้ให้สัตว์ออกมาจากแผ่นดินแก่พวกเขา 

เพ่ือกล่าวแก่พวกเขาว่า 

แท้จริงปวงมนุษย์นั นไม่ยอมเชื่อมั่นต่อโองการทั งหลาย

ของเรา และ (จงร้าลึกถึง) วันที่เราจะเรียกจากทุก ๆ 

ชาติ มาชุมนุมกันเป็นหมู่คณะ 

จากผู้ท่ีปฏิเสธโองการทั งหลายของเราโดยท่ีพวกเขาจะ

ถูกจัดเป็นกลุ่ม ๆ [3] 

ก่อนที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องร็อจอะฮฺ เป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ 

จ้าเป็นต้องกล่าวถึงประเด็นส้าคัญบางอย่างดังต่อไปนี  

๑. บรรดานักอธิบายอัล-กุรอานส่วนมากได้กล่าวว่า 

๒ โองการข้างต้นได้พูดถึงเรื่องวันกิยามะฮฺ 

ขณะท่ีโองการแรกนั นมีสัญลักษณ์ท่ี     บ่งบอกถึงเหตุกา

รณ์ท่ีจะเกิดก่อนกิยามะฮฺ ดังเช่นที่ท่านญะลาลุดดีน 
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ซุยูฏียฺ ได้กล่าวไว้ในตัฟซีรอัดดุรุลมันซูร 

โดยรายงานมาจากท่าน อิบนิอะบีชัยบะฮฺ จากท่าน 

ฮุดัยฟะฮฺว่า 

การออกมาชุมนุมของปศุสัตว์ทั งหลายได้เกิดก่อน    กิยา

มะฮ ฺ[4] 

๒. 

ไม่เป็นท่ีสงสัยว่าในวันกิยามะฮฺนั นมนุษย์ทั งหมดจะถูก

น้ามารวมกัน 

ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติที่เฉพาะเจาะจง 

อัล-กุรอานกล่าวถึงการเรียกให้มนุษย์มารวมกันว่า 

 م ْشُهود ي يَ ْوم ي َوَذِلكَي الن اسُي ل هُي َّم ُْموع ي يَ ْوم ي َذِلكَي

วันแห่งการรวบรวมปวงมนุษย์ส้าหรับพระองค์  และ

นั่นคือวันแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง [5] 

ในวันนั นตัฟซีรอดัดุรุลมันซูรได้อธิบายว่าเป็นวันกิย

ามะฮฺ [6] 

الَياْْلِبَي ُنَسريِمُي َويَ ْومَي ُهمْي نُ َغاِدرْي فَ َلمْي َوَحَشْراَنُهمْي اَبرِزَةًي اْْلَْرضَي َوتَ َرى   َأَحًدا ِمن ْ
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และ (จงร้าลึก) วันที่เราให้เทือกเขาเคล่ือนย้ายไป 

และเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบ 

และเราจะชุมนุมพวกเขา ดังนั น 

เราจะไม่ให้ผู้ใดออกไปจากพวกเขาเลย [7] 

ด้วยการยืนยันของอัล-

กุรอานจะพบว่าในวันกิยามะฮฺนั นมนุษย์ทุกคนจะถูกน้าม

ารวมกัน 

ซึ่งค้าส่ังนี ไม่ได้เฉพาะเจาะจงมนุษย์กลุ่มใดเป็นพิเศษ 

๓. โองการท่ี ๒ ซูเราะฮฺนัมลิ 

ได้กล่าวถึงการกลับมาของคนบางกลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจงจ

ากมวลประชาชาติ 

ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ทุกคนเพราะโองการกล่าวว่า และ 

(จงร้าลึกถึง) วันที่เราจะเรียกจากทุก ๆ ชาติ 

มาชุมนุมกันเป็นหมู่คณะ 

จากผู้ท่ีปฏิเสธโองการทั งหลายของเราโดยท่ีพวกเขาจะ

ถูกจัดเป็นกลุ่ม ๆ 
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โองการอัล-กุรอานได้กล่าวยืนยันอย่างชัดเจนว่า 

ไม่ได้หมายถึงชนทุกหมู่เหล่า เฉพาะบางกลุ่มเท่านั่นเอง 

บทสรุป   จากบทน้าทั งสามท่ีได้กล่าวมาท้าให้ทราบ

ว่า การกลับมาของกลุ่มชนท่ีปฏิเสธโองการต่างๆ 

ของอัลลอฮฺซ่ึงโองการท่ี ๒ ซูเราะฮฺนัมลิ 

ได้กล่าวถึงแสดงให้เห็นว่า 

เหตุการณ์ดังกล่าวนั นได้เกิดก่อนวันกิยามะฮฺอย่างแน่นอ

น 

(เพราะโองการได้กล่าวว่ามีเฉพาะบางกลุ่มเท่านั นท่ีได้ก

ลับมา) ด้วยเหตุนี  

ค้ากล่าวอ้างของชีอะฮฺที่ว่าจะมีกลุ่มชนกลับมาหลังจากค

วามตาย 

และก่อนวันกิยามะฮฺนั นจึงเป็นที่ชัดเจนด้วยการสนับสนุ

นของโองการดังกล่าว ซึ่งการกลับมานั นเรียกว่า 

ร็อจอะฮฺ นั นเอง 



บรรดาอะอิมมะฮฺ (อ.) 

ในฐานะของผู้ท่ีถูกเทียบเคียงและอธิบายอัล-

กุรอานได้กล่าวถึงสิ่งนี ไว้ เช่น 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า 

 القيامة ويوم الكرة يوم و القائم يوم ثالثة هللا اايم

วันแห่งอัลลอฮฺนั นมี ๓ วัน 

ได้แก่วันแห่งการปรากฏกายของมะฮฺดี วันแหง่การกลับ 

(ร็อจอะฮฺ) และวันกิยามะฮฺ 

ท่านอิมาม (อ.) ได้กล่าวอีกว่า 

 بكرتنا يؤمن مل من منا ليس

ผู้ท่ีไม่เชื่อเรื่องวันย้อนกลับถือว่าไม่ใช่พวกของเรา 

เป็นการดีหากจะกล่าวถึง ๒ 

ประเด็นส้าคัญดังต่อไปนี  



๑. 

ปรัชญาของการร็อจอะฮฺ แนวคิดในเร่ืองร็อจอะฮฺนั นมีเป้

าหมายท่ีสูงส่งอยู่สองประการกล่าวคือ 

เป็นการแสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่และการเจริญเติบโ

ตของอิสลาม 

และเป็นการท้าลายความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับอิสลาม 

อีกประการหนึ่งคือ 

เป็นการมอบรางวัลแก่ผู้ท่ีมีความศรัทธาท่ีประพฤติตนดี 

และเป็นการลงโทษผู้ปฏิเสธและผู้กดขี่ทั งหลาย 

๒. ความแตกต่างระหว่าง ร็อจอะฮฺกับตะนาซุค 

(การเวียนว่ายตายเกิด)  สิ่งจ้าเป็นท่ีต้องกล่าว 

คือความเชื่อเรื่องร็อจอะฮฺที่ชีอะฮฺเชื่อนั น 

แตกต่างเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแท้จริง 

เพราะแนวคิดในเร่ืองดังกล่าว 

ตั งอยู่บนพื นฐานของการปฏิเสธเรื่องวันสิ นโลก 

และวันแห่งการตอบแทนผลรางวัล 

เชื่อว่าโลกนี มีการเวียนว่ายตลอดไป 



และแต่ละครั งนั นคือการท้าซ ้าครั งก่อนเสมอ บนพื นฐาน

ความเชื่อดังกล่าวนี  

วิญญาณของมนุษย์ทุกคนหลังจากท่ีได้ตายแล้วจะกลับ

คืนสู่โลกอีกครั ง ในร่างอื่น 

ฉะนั นถ้าเขาเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติดี 

วิญญาณของเขาก็จะกลับมาสู่ร่างท่ีจะพาเขาไปพบกับค

วามสุข แต่ถ้าเขาประพฤติตัวไม่ด ี

วิญญาณของเขาจะกลับมาสู่ร่างท่ีจะพาเขาไปพบกับคว

ามทุกข์ระทม 

ซึ่งการเวียนว่ายเช่นนี ตามความเชื่อของเขาถือว่าเป็นก

ารตอบแทน 

ขณะท่ีผู้ท่ีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องร็อจอะฮฺนั น 

เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามหลักค้าสอนของอิสลาม 

มีความเชื่อต่อวัน  กิยามะฮฺ 

มะอาดและการตอบแทนการกระท้า 

และไม่เชื่อเรื่องการโยกย้ายวิญญาณจากร่างหนึ่งไปสู่อี

กร่างหนึ่ง ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 

เพียงแค่เชื่อว่าจะมีชนกลุ่มหนึ่งได้กลับมาก่อนวันกิยามะ



ฮฺ 

และหลังจากการจัดตั งรัฐบาลโลกซึ่งเป็นไปตามเจตนาร

มณ์ของพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ได้เสร็จสิ นลงพวกเขาก็จะต้องตายไปเหมือนคนอื่น 

และในวันกิยามะฮฺจะฟื้นคืนชีพขึ นมา 

เพ่ือรอรับการตัดสินเหมือนคนอื่นเช่นกัน 

แต่ไม่เชื่อว่าวิญญาณหนึ่งจะเปล่ียนไปอยู่อีกร่างหนึ่ง อ

ย่างไรก็ตามๆ แนวคิดของชอีะฮฺ 

ร็อจอะฮฺเป็นความเชื่อท่ีตั งอยู่บนพื นฐานของอัล-กุรอาน 

เหมือนกับความเชื่อในเร่ืองอื่นที่บรรดามุสลิมทั งหลายมี

ความเชื่อกันอยู่ 

ซึ่งเรื่องร็อจอะฮฺนั นไม่ใช่ความเชื่อของชีอะฮฺฝ่ายเดียว 

แต่เป็นความเชื่อท่ีมุสลิมทุกคนต้องเชื่อเพราะเป็นหลักกา

รท่ีปรากฏอยู่ในอัล-กุรอาน 

  

  



 

 

 

[1] อัล-บะเกาะเราะฮฺ / ๕๕ / ๕๖ 

[2] อาลิอิมรอน / ๔๙ 

[3] นัมลิ / ๘๒ / ๘๓ 

[4] อัดดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๑๗๗ 

ตอนอธิบายโองการท่ี ๘๒ ซูเราะฮฺนัมลิ 

[5] ฮูด / ๑๐๓ 

[6] ตัฟซีรอัดดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๓๔๙ 

[7] กะฮฺฟิ / ๔๗ 

ค าถามที ่๑๑ : ชะฟาอะฮฺ 

(ความอนุเคราะห)์ 

ทีช่อีะฮฺมคีวามเชือ่น ัน้หมายถงึอะไร 
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ค้าถามท่ี ๑๑ : ชะฟาอะฮฺ (ความอนุเคราะห์) 

ท่ีชีอะฮฺมีความเชื่อนั นหมายถึงอะไร 

ค้าตอบ : ชะฟาอะฮฺเป็นอุซูล (หลักการ) 

ท่ีชัดเจนของอิสลาม 

ทุกกลุ่มและทุกนิกายในอิสลามต่างยอมรับหลักการนี  

บนพื นฐานของอัล-    กุร อานและฮะดีซของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 

แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของผลลัพธ์ก็ตาม 

แก่นแท้ของชะฟาอะฮฺหมายถึงมนุษย์ท่ีมีเกียรติยิ่ง ณ 

อัลลอฮฺ มีความใกล้ชิดและมีต้าแหน่งอันทรงเกียรติ 

พวกเขาได้วอนขอต่อพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ให้พระองค์ทรงอภัยในความผิด 

หรือทรงเล่ือนชั นต้าแหน่งให้คนอื่นท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

กล่าวว่า 

 المميت فادمخرهتا الش فاعة َخساوأُعطيتُي أَعطيتُي



พระองค์อัลลอฮฺ ทรงประทานให้กับฉัน ๕ อย่าง 

ทรงประทานชะฟาอะฮฺให้กับฉัน 

เพ่ือฉันจะได้มอบสิ่งนี แก่ประชาชาติของฉัน [1] 

ขอบข่ายของชะฟาอะฮฺ จากทัศนะของอัล-

กุอานชะฟาอะฮฺเป็นหลักการหนึ่งที่ไม่มีเงื่อนไข (กัยดฺ) 

ชะฟาอะฮฺจะเกิดขึ นเมื่อผู้ให้ชะฟาอะฮฺได้รับอนุญาตจาก

พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) เสียก่อน 

กลุ่มชนท่ีสามารถให้ชะฟาอะฮฺได้ต้องมีพลังจิตที่สูงส่ง 

เป็นผู้นอบน้อมและมีความใกล้ชิดเป็นพิเศษต่อพระองค์ 

อัล-กุรอานกล่าว 

 َعْهًدا الر َْحَنِي ِعندَي اخت َذَي َمنِي ِإال ي الش َفاَعةَي مَيِْلُكونَي ال

พวกเขาไม่มีอ้านาจในการชะฟาอะฮฺ 

นอกจากผู้ท่ีได้ท้าสัญญาไว้กับพระผู้ทรงกรุณาปรานี  (

มัรยัม/๘๗) 

อีกโองการหนึ่งกล่าวว่า 

 قَ ْواًلي َلهُي َوَرِضيَي الر َْحَنُي َلهُي أَِذنَي َمنْي ِإال ي الش َفاَعةُي تَنَفعُي ال ي يَ ْوَمِئذ ي
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วันนั น การชะฟาอะฮฺ จะไม่เกิดประโยชน์อันใด 

นอกจากผู้ท่ีพระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตแก่เขา 

และพระองค์ทรงพอพระทัยในค้าพูดของเขาเท่านั น [2] 

บุคคลทีจะได้รับชะฟาอะฮ ต้องมีคุณสมบัติเพียงพอใ

นการรับชะฟาอะฮฺด้วย 

หมายถึงมีอีมานท่ีมั่นคงต่ออัลลอฮฺ 

มีจิตวิญญาณท่ีแนบแน่นกับผู้ประทานชะฟาอะฮฺ 

ด้วยเหตุนี จะเห็นว่าบรรดากาฟิรทั งหลายท่ีไม่ศรัทธาต่อ

อัลลอฮฺ หรือมุสลิมบางคนท่ีกระท้าความผิด เช่น 

มุสลิมท่ีไม่ด้ารงนะมาซ 

ไม่ปฏิบัติตามกฎชัรอียฺของพระองค์ 

จิตวิญญาณของเขามิได้แนบแน่นต่อผู้ประทานชะฟาอะ

ฮฺ 

อัล-กุรอานได้กล่าวถึงผู้ท่ีไม่ปฏิบัตินะมาซ 

และไม่เชื่อในวันตอบแทนดังนี ว่า 

 الش اِفِعنيَي َشَفاَعةُي تَنَفُعُهمْي َفَما
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ดังนั นการชะฟาอะฮฺของบรรดาผู้มีชะฟาอะฮฺจะไม่เกิ

ดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา [3] 

อัล-กุรอานกล่าวถึงพวกกดขี่ว่า 

يم ي ِمنْي لِلظ اِلِمنيَي َما  يُطَاعُي َشِفيع ي َواَلي َحَِ

  ไม่มีมิตรท่ีสนิทสนมส้าหรับบรรดาผู้อธรรม 

และไม่มีผู้อนุเคราะห์คนใดที่จะถูกเชื่อฟัง [4] 

ปรัชญาของชะฟาอะฮฺ การชะฟาอะฮฺเหมือนกับการเ

ตาบะฮฺ 

เป็นหวังแห่งการมีความหวังส้าหรับผู้ท่ีหลงทางและได้ก

ระท้าบาป และเขาได้ละทิ งสิ่งเหล่านั น 

ช่วงชีวติที่เหลือเขาได้กลับตัวกลับใจเป็นบ่าวท่ีดี 

เชื่อฟังและปฏิบัติตามค้าสอนของพระองค์เพราะผู้ท่ีได้ก

ระท้าบาป 

เมื่อเขามีความรู้สึกว่าเขาตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีจ้ากัด 

(ไม่ใช่ทุกเงื่อนไข) 

เขาสามารถขอชะฟาอะฮฺแก่ผู้ทีสามารถให้ชะฟาอะฮฺแก่เ
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ขาได้ 

แต่ต้องพยายามรักษาพรมแดนนี เอาไว้ให้มั่นคงและท้าใ

นสิ่งที่ดีกว่า 

ผลลัพธ์ของชะฟาอะฮฺ 

บรรดานักตัฟซีร (ผู้อธิบายอัล-กุรอาน) 

มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องที่ว่า 

ชะฟาอะฮฺนั นคือการอภัย บาป 

หรือว่าการยกระดับฐานันดรของบุคคลนั น 

แต่เมื่อพิจารณาที่พระวัจนะของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่ีกล่าวว่า  ชะฟาอะฮฺของฉันส้าหรับคนท่ีกระท้าบาปให

ญ่ ถือว่าทัศนะแรกถูกต้อง 

 أميت من الكبائر ْلهل القيامة يوم شفاعيت انمي

ชะฟาอะฮฺของฉันในวันกิยามะฮฺนั น 

ส้าหรับประชาชาติของฉันผู้ท่ีท้าบาปใหญ่ [5] 
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[1] มุซนัดอะฮฺมัด เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๓๐๑, เซาะฮียฺบุคอรียฺเล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๙๑ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

[2] ฏอฮา / ๑๐๙ 

[3] มุดัซซิร /๔๘ 

[4] ฆอฟิร / ๑๘ 

[5] ซุนัน อิบนิมาญะฮฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๕๘๓, มุนัดอะฮฺมัด 

เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๒๑๓, ซุนันอะบีดาวูด เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี 

๕๓๗, ซุนันติรมิซียฺ เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๔๕ 

ค าถามที ่

๑๒ : การขอชะฟาอะฮฺจากผูท้ ีม่สีทิธ ิใ์หช้ะ

ฟาอะฮฺเป็นชริกีหรอืไม ่
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ค้าถามท่ี 

๑๒ : การขอชะฟาอะฮฺจากผู้ท่ีมีสิทธิ์ให้ชะฟาอะฮฺเป็นชิรี

กหรือไม่ 

ค้าตอบ : ค้าถามท่ีได้ถามมานั น 

ท้าให้รู้ว่าการชะฟาอะฮฺเป็นสิทธิ์ของพระองค์อัลลอฮฺ 

(ซบ.) แต่เพียงผู้เดียว อัล-กุรอานกล่าวว่า 

يًعا الش َفاَعةُي ّللمِ ِي ُقل  َجَِ

จงประกาศเถิดว่า 

อัลลอฮฺผู้ทรงสิทธิ์ในการชะฟาอะฮฺทั งหมด [1] 

ด้วยเหตุนี การขอชะฟาอะฮฺจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

หรือการขออ้านาจเด็ดขาดของพระองค์จากผู้เป็นบ่าว 

และในความเป็นจริงการขอเช่นนี  

เท่ากับเป็นการภักดีต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

ซึ่งเป็นการไม่เหมาะสมกับเตาฮีดอิบาดะฮฺ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/12.htm#_ftn1


จุดประสงค์ของ ชิรีก 

ตรงนี ไม่ได้เป็นการท้าชิรีกในซาต (อาตมันสากล) 

หรือการสร้าง (คอลิกียะฮฺ) หรือการบริบาลของพระองค์ 

แต่เป็นชิรีกในอิบาดะฮฺ แน่นอนการอธิบายประเด็นดังก

ล่าว 

ต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการสร้างความเข้าใจเกี่ย

วกับการภักดีและการอิบาดะฮฺ ซึ่งทุกคนทราบดีว่า 

การอธิบายความหมายของอิบาดะฮฺไม่ได้อยู่ในอ้านาจข

องเรา 

เพ่ือว่าจะได้สามารถมอบความนอบน้อมทั งหลายแก่สรร

พสิ่งถูกสร้าง หรือเรียกขอทุกความต้องการจากปวงบ่าว 

อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงเรื่องของมะลาอิกะฮฺท่ีซัจดะฮฺท่านศาส

ดาอาดัม (อ.) ว่า 

 أَْجَِعنْيَي ُكلمُهمْي اْلَمالَِئَكة َفَسَجدَي َساِجِدْين لَهُي فَ َقُعوا ُرْوِحى ِمنْي ِفْيهِي َونَ َفْختُي َسو يُتهُي َفِأَذا

ต่อมาเมื่อฉันได้บันดาลเขาครบสมบูรณ์ 

ฉันได้เป่าวิญญาณของฉันลงไปบนเขาพวก 



แล้วทั งหมดก็ก้มลงกราบคารวะแก่เขา 

ดังนั นมะลาอิกะฮฺทั งหมดก็ก้มคารวะโดยดี [2] 

แม้ว่าการกราบนั นพระองค์อัลลอฮฺจะเป็นผู้สั่งก็ตาม 

แต่เมื่อพิจารณาจากกระท้าจะเห็นว่าบรรดามลาอิกะฮฺไม่

ได้ท้าอิบาดะฮฺต่อท่านอาดัม 

เพราะมิเช่นนั นพระองค์จะไม่สั่งเช่นนั นเด็ดขาด เช่นกันเ

รื่องราวของบุตรท่านศาสดายะอฺกูบ 

ตัวของท่านก็มิได้ซัจดะฮฺท่านศาสดายูซุฟ (อ.) อัล-

กุรอานกล่าวว่า  

 ُسج ًدا لَهُي َوَخرُّواْي اْلَعْرشِي َعَلى أَبَ َوْيهِي َوَرَفعَي

และเขาได้เชิญบิดามารดาขึ นบนบังลังก์ 

และทั งหมดได้ทรุดกายลงคารวะท่านศาสดายูซุฟ [3] 

ถ้าการนอบน้อมดังกล่าวเป็นการอิบาดะฮฺต่อท่านศา

สดายูซุฟ 

เราคงจะไม่เห็นท่านยะอฺกูบในฐานะของศาสดาท่านหนึ่ง

ท่ีบริสุทธิ์กระท้าเช่นนั น 
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และท่านก็คงจะไม่พอใจการกระท้าของบุตรของท่านอย่

างแน่นอน 

แต่อย่างไรก็ตามไม่มีการนอบน้อมใดท่ีจะสูงส่งเกินไปก

ว่าการซัจดะฮฺ ด้วยเหตุนี  

จ้าเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องแยกความเข้าใจเกี่ยวกับการนอ

บน้อม หรือการวอนขอจากผู้อื่นท่ีนอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

(ซบ.) ออกจากอิบาดะฮฺ แก่นแท้ของอิบาดะฮฺหมายถึง 

การท่ีมนุษย์ได้ค้านึงถึงการมีอยู่ของอัลลอฮฺ 

และได้ท้าการเคารพภักดีต่อพระองค์ 

สิ่งอื่นท่ีนอกเหนือจากนี ล้วนเป็นมัคลูก 

(สิ่งที่พระองค์ได้อุบัติขึ นมา) 

ของพระองค์ทั งสิ น  ค้านึงถึงภารกิจของพระองค์อย่างเช่

น การบริบาล การสร้าง 

และการอภัยในความผิดของปวงบ่าวเป็น 

วาญิบส้าหรับพระองค์ 

แต่ถ้าการเคารพของเราท่ีมีต่อบุคคลหรือสิ่งอื่น 

โดยท่ีไม่ได้คิดว่าเขาเป็นพระเจ้า 

หรือไม่ได้คิดถึงภารกิจต่าง ๆ 



ของเขาว่าเป็นภารกิจของพระผู้อภิบาล การนอบน้อม 

และแสดงความเคารพเช่นนี  

ก็เหมือนและไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าการคารวะนอบน้อ

มของมวลมลาอิกะฮฺท่ีมีต่อท่านศาสดาอาดัม (อ.) 

การคารวะของบุตรแห่งยะอฺกูบท่ีมีต่อท่านศาสดายูซุฟ 

เก่ียวกับค้าถามท่ีถามนั น 

ถ้าเมื่อใดก็ตามผู้ขอคิดว่าสิทธิในการให้ชะฟาอะฮฺเป็นข

องผู้ให้ชะฟาอะฮฺแต่เพียงอย่างเดียว 

และผู้ให้สามารถให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

อีกทั งยังสามารถอภัยในความผิดได้อีกต่างหาก 

การเชื่อเช่นนี ถือว่าเป็นชิรีกอย่างแน่นอน 

เพราะผู้นั นได้วอนขอภารกิจของพระองค์จากคนอื่น 

แต่ถ้ามีชนกลุ่มหนึ่งท่ีเป็นบ่าวท่ีบริสุทธิ์ของพระองค์ 

มิใช่เจ้าของการชะฟาอะฮฺ 

แต่ได้รับอนุญาตในขอบเขตจ้ากัดจากพระองค์อัลลอฮฺใ

ห้ท้าการชะฟาอะฮฺในบาปของคนอื่น 

ซึ่งสิ่งส้าคัญของเงื่อนไขคือการได้รับอนุญาต 



และความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ฉะนั นการชะฟาอะฮฺเช่นนี จากบ่าวที่บริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ 

ย่อมไม่ได้หมายความเขาเป็นพระเจ้า 

หรือการมอบหมายภารกิจของพระองค์ให้กับเขา 

แต่เป็นการขอในภารกิจที่เป็นสิทธิและอยู่ในความสามา

รถของเขา 

ในสมัยท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

คนท่ีท้าบาปได้ไปหาเพ่ือขออภัยในบาป 

ท่านก็ไม่ได้แสดงการเป็นชิรีกแต่อย่างใด หนังสือซุนัน 

อิบนิมาญะฮฺได้รายงานริวายะฮฺของท่านไว้ว่า 

ىن ما أتدرون  يدخل أن بني خريىن فانمه قال .أعلم ورسوله هللا قلنا ؟ اللميلة  رىبمي  خريم

 جيعلنا أن هللا ادع هللا رسول اي قلنا الشمفاعة فاخرتت الشمفاعة بني و اْلنمة اممىت نصف

 .مسلم لكلمي هى قال أهلها من

ท่านรู้ไหมว่า 

คืนนี พระผู้อภิบาลของฉันได้ให้ฉันเลือกระหว่างอะไร 

พวกเราพูดว่า อัลลอฮฺและเราะซูลเท่านั นเป็นผู้รู้ดีที่สุด 



ท่านกล่าวว่า 

อัลลอฮฺได้ให้ฉันเลือกระหว่างการให้ประชาชาติของฉัน

ครึ่งหนึ่งเข้าสวรรค์กับการให้ชะฟาอะฮฺ 

ซึ่งฉันได้เลือกการให้ชะฟาอะฮฺ พวกเราพูดว่า 

โอ้เราะซูลโปรดขอต่ออัลลอฮฺ 

ได้โปรดชะฟาอะฮฺให้พวกเราเป็นคนดี ท่านได้กล่าวว่า 

การชะฟาอะฮฺเป็นของมุสลิมทุกคน [4] 

ฮะดีซดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ว่าเหล่าบรรดาสาวกขอ

งท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ขอการชะฟาอะฮฺจากท่านศาสดา โดยกล่าวว่า 

ได้โปรดขอต่ออัลลอฮฺ  อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 تَ و اابًي اّللمَي َلَوَجُدواْي الر ُسولُي هَلُمُي َواْستَ ْغَفرَي اّللمَي فَاْستَ ْغَفُرواْي َجآُؤوكَي أَنُفَسُهمْي ظ َلُمواْي ِإذ أَن  ُهمْي َوَلوْي

 ر ِحيًما

และมาตรว่าพวกเขาได้อธรรมแก่ตัวเอง 

พวกเขาได้มาหาเจ้า แล้วขออภัยโทษต่ออัลออฮฺ 

และเราะซูลก็ได้ขออภัยโทษให้แก่พวกเขา 
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พวกเขาได้พบว่าอัลลอฮฺคือผู้ทรงอภัยโทษ 

ผู้ทรงเมตตาเสมอ [5] 

อีกโองการหนึ่งพระองค์กล่าวว่า    

 َخاِطِئنيَي ُكن ا ِإان ي ُذنُوبَ َنا لََنا اْستَ ْغِفرْي َأاَبانَي ايَي قَاُلواْي

พวกเขาพูดว่า 

โอ้บิดาของเราโปรดอภัยโทษในความผิดของพวกเรา 

แท้จริงพวกเราเป็นผู้ผิดพลาด [6] 

ท่านศาสดายะอฺกูบได้ให้สัญญาการอภัยโทษแก่พว

กเขา 

ซึ่งจะเห็นว่าท่านศาสดาไม่ได้ท้าให้พวกเขาเป็นชิรีกแต่

อย่างไรอัล-กุรอานกล่าวว่า 

 الر ِحيمُي اْلَغُفور ُهوَي اِن هُي َرىبمي َلُكمْي أْستْغَفر َسوفَي قَالَي

กล่าวว่า 

ฉันจะขออภัยต่อพระผู้อภิบาลของฉันแก่พวกเจ้า 

แท้จริงพระองค์ทรงอภัย อีกทั งทรงเมตตายิ่ง [7] 
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[1] ซุมัรฺ / ๔๔ 

[2] ซ็อด / ๗๒-๗๓ 

[3] ยูซุฟ /๑๐๐ 

[4] ซุนัน อิบนิมาญะฮฺ เล่มท่ี ๒ บาบ ซิกรุชชะฟาอฺ หน้าท่ี 

๕๘๖ 

[5] นิซาอฺ / ๖๔ 

[6] ยูซุฟ / ๙๗ 

[7] ยูซุฟ / ๙๘ 

ค าถามที ่

๑๓ : การขอความชว่ยเหลอืจากผูอ้ ืน่ทีไ่

มใ่ชอ่ลัลอฮฺเป็น ชริกีหรอื 
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ค้าถามท่ี 

๑๓ : การขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺเป็น 

ชิรีกหรือ 

ค้าตอบ : หากพิจารณาด้วยสติปัญญา 

ในมุมมองของอัล-กุรอาน 

จะพบว่ามนุษย์ทุกคนตลอดจนสรรพสิ่งหลายบนโลกนี  

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม 

ในการก้าเนิดล้วนต้องพึ่งพิงพระองค์อัลลอฮฺทั งสิ น 

และในการด้ารงอยู่ก็ต้องอาศัยพระองค์อีกเช่นกัน อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงเรื่องนี ว่า 

 احْلَِمْيد الَغِنُّي ُهوَي وهللا هللا ِاىَلي الُفُقرَاءُي أنْ ُتمُي الن اسُي أي َُّها ايَي

โอ้มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องพึ่งพิงอัลลอฮ ฺ

แต่อัลลอฮฺนั นทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือ 

ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ [1] 

 احلَِْكيمِي اْلَعزِيزِي اّللمِي ِعندِي ِمنْي ِإال ي الن ْصرُي َوَما
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และการช่วยนั น เฉพาะจากอัลลอฮฺ 

ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั น [2] 

كَي كَي نَ ْعُبدُي إاي   َنْسَتِعنيُي وِإاي 

  

เฉพาะพระองค์เท่านั นท่ีพวกเราเคารพภักดี 

และเฉพาะพระองค์เท่านั นท่ีพวกเราขอความช่วยเหลือ [

3] 

ดังนั นเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ นส้าหรับค้าตอบข้างบน

ขออธิบายว่า 

๑. แนวทางแรก 

มนุษย์ได้ขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกันหรือจากส

รรพสิ่งอื่น โดยถือว่าสิ่งนั นเป็นสิ่งท่ีมี 

หรือมีการกระท้าที่เป็นเอกเทศ  ไม่จ้าเป็นต้องพึ่งพิงพระ

ผู้เป็นเจ้า 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่ไ
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ม่ใช่อัลลอฮฺ (ซบ.) ในท้านองนี เป็นชิรีกอย่างแน่นอน 

อัล-     กุรอานกล่าวว่า 

ُدونَي َواَلي َرَْحَةًي ِبُكمْي أَرَادَي َأوْي ُسوًءا ِبُكمْي أَرَادَي ِإنْي اّلل ِي مِمنَي يَ ْعِصُمُكم ال ِذي َذا َمن ُقلْي  هَلُم جيَِ

 َنِصريًا َواَلي َولِيًّا اّلل ِي ُدونِي مِمن

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด 

ถ้าอัลลอฮฺประสงค์จะทรงลงโทษพวกท่าน 

ใครเล่าจะปกป้องพวกท่านให้รอดพ้นไปจากอัลลอฮฺ 

หรือทรงประสงค์จะให้ความเมตตาแก่พวกท่าน และพวก

เขาจะไม่พบใครอื่นนอกจากอัลลอฮฺ 

ท่ีจะเป็นผู้คุ้มครองและช่วยเหลือพวกเขา [4] 

๒. แนวทางที่สอง 

ขณะท่ีเขาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ด้วยกัน 

เขาได้ค้านึงเสมอว่าผู้นั นเป็นสิ่งหนึ่งท่ีถูกสร้าง 

และต้องอิงอาศัยอัลลอฮฺ (ซบ.) ตลอดเวลา 

เขาไม่ได้เป็นอิสระไปจากพระองค์ 

การด้ารงอยู่และการมีของเขา 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/13.htm#_ftn4


ล้วนได้รับการสนับสนุนมาจากพระองค์ผู้ทรงเกรียงไกร

ทั งสิ น 

ในความหมายการแก้ไขปัญหาบางอย่างของมนุษย์ 

อัลลอฮฺทรงประทานการแก้ไขโดยผ่านเขา 

บนพื นฐานความคิดดังกล่าว 

หากต้องการให้เขาเป็นผู้ช่วยเหลือถือว่าเขาเป็นเพียงสื่อ 

ท่ีพระผู้อภิบาลได้มอบหมายให้เขาเป็นสื่อกลางในการแ

ก้ไขปัญหา 

หรือสนองตอบความต้องการบางประการแก่มนุษย์ 

ฉะนั นการขอความช่วยเหลือท้านองเช่นนี  

ในความเป็นจริงเท่ากับเขาได้ขอความช่วย 

เหลือจากพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

เพราะพระองค์คือผู้ประทานให้เขาเป็นสื่อ 

ในการขจัดปัญหาความต้องการแก่คนอื่น 

ทรงท้าให้เขามีความสามารถ 

ซึ่งพระองค์คือสาเหตุท่ีแท้จริง 

และหากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจะพบว่า 



การด้าเนินชีวิตของมนุษย์ 

ได้วางอยู่บนความช่วยเหลือที่เป็นสาเหตุและมูลเหตุ 

หมายถึงถ้าหากมนุษย์ไม่ขอความช่วยเหลือจากเขา 

ชีวิตมนุษย์ก็จะมีแต่ความรันทด 

ดังนั นถ้ามนุษย์ได้สัมพันธ์กับพวกเขาบนพื นฐานของแน

วคิดดังกล่าวนั น 

ซึ่งในความเป็นจริงพวกเขาคือสาเหตุท่ีท้าให้เกิดการช่ว

ยเหลือจากอัลลอฮฺ 

และการมีอยู่ของพวกเขาก็มาจากพระองค์ การช่วย 

เหลือและการสนับสนุนทั งหลายของพวกเขามาจากพระ

องค์ ดังนั นการขอความช่วยเหลือในท้านองนี  

ไม่ได้ขัดแย้งกับความเป็นเอกะของพระองค์ 

หรือการเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวแต่อย่างไร 

ถ้าเกษตรกรคนหนึ่งท่ีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า 

ยอมรับความเป็นเอกะของพระองค์ 

และเขาต้องอิงอาศัยการช่วยเหลือจากตัวการอื่น ๆ ด้วย 

เช่น พื นดิน น ้า 



อากาศหรือแม้แต่แสงแดดเพื่อเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์  ในค

วามเป็นจริงเท่ากับเขาได้ขอความช่วยเหลือจากพระอง

ค์อัลลอฮฺ 

เพราะพระองค์คือผู้ประทานให้ส่ิงเหล่านั นมีก้าลังและคว

ามสามารถเป็นไป 

ประกอบกับเกษตรกรคนนั นมีความเลื่อมใสศรัทธาต่ออ้า

นาจและเดชานุภาพของพระองค์อยู่ก่อนแล้ว 

เป็นที่ชัดเจนว่าการขอความช่วยเหลือดังกล่าวนั น 

เข้ากันได้อย่างดีกับความเป็นเอกะและการเคารพภักดีต่

อพระเจ้าองค์เดียว ทว่าอัล-

กุรอานเองได้เชิญชวนและสอนเราให้ท้าการขอความช่

วยเหลือ และอิงอาศัยกับสรรพสิ่งอื่น เชน่ นะมาซ 

และความอดทน อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 َوالص لوةِي اِبلص َْبِي َواْسَتِعيُنواْي

และจงแสวงหาความช่วยเหลือ ด้วยความอดทน 

และการนะมาซ [5] 
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แน่นอนความอดทนอดกลั นนั นเป็นภารกิจของมนุษ

ย์ 

และเป็นหน้าท่ีของเราท่ีต้องขอความช่วยเหลือจากพวกเ

ขา อย่างไรก็ตามการขอความช่วยเหลือลักษณะอย่างนี  

ไม่ขัดกับความเป็นเอกะของพระองค์แน่นอน 

 

  

 

[1] ฟาฏิร / ๑๕ 

[2] อาลิอิมรอน / ๑๒๖ 

[3] ฟาติฮะฮฺ / ๕ 

[4] อะฮฺซาบ / ๑๗ 

[5] บะเกาะเราะฮฺ / ๔๕ 

ค าถามที ่

๑๔ : การอา่นหรอืการเรยีกคนอืน่  
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เป็นสาเหตขุองการเคารพบชูาพวกเขา 

และเป็นชริกีหรอืไม ่

  

ค้าถามท่ี ๑๔ : การอ่านหรือการเรียกคนอื่น 

เป็นสาเหตุของการเคารพบูชาพวกเขา 

และเป็นชิรีกหรือไม่ 

ค้าตอบ : สาเหตุท่ีท้าให้เกิดค้าถามดังกล่าว 

เนื่องจากมีบางโองการท่ีได้ห้ามมิให้มีการเรียกหาคนอื่น

ท่ีไม่ใช่อัลลอฮฺ (ซบ.) อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 َأَحًدا هللاِي َمعَي َتْدُعوا َفالَي هلل ِجدَي املَسا َواَن ي

และแท้จริงบรรดามัสญิดนั นเป็นของอัลลอฮฺ ดังนั น 

พวกเจ้าอย่าวิงวอนขอผู้ใดเคียงคู่กับอัลลอฮฺ [1] 

 َيُضرُّكَي َوالَي يَنَفُعكَي الَي َما اّللمِي ُدونِي ِمن َتدْعُي َوالَي

และเจ้าอย่าวิงวอนสิ่งใดอื่นนอกจากอัลลอฮฺท่ีไม่อ้าน

วยประโยชน์ และไม่ให้โทษแก่เจ้า [2] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/14.htm#_ftn1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/14.htm#_ftn2


มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งท่ีมีความเชื่อว่าโองการเหล่านี  

เป็นหลักฐานยืนยันไม่ให้ท้าการวิงวอน 

เรียกร้องต่อบรรดาเอาลิยาอฺ 

และผู้เป็นกัลยาณชนของพระองค์ 

ภายหลังจากท่ีพวกเขาได้สิ นชีวิตไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นชิรี

ก 

ส้าหรับความกระจ่างในเรื่องนี จ้าเป็นท่ีจะต้องท้าความเข้

าใจก่อนคือ ค้าว่าดุอาอฺ และอิบาดะฮฺ หมายถึงอะไร 

ไม่ต้องสงสัยว่า ค้าว่าดุอาอฺในภาษาอาหรับหมายถึง 

การวิงวอน เรียกร้อง ส่วนค้าว่า อิบาดะฮฺ หมายถึง 

การเคารพภักดี 

ดังนั นไม่สามารถกล่าวได้ว่าค้าสองค้ามีความหมายเหมือ

นกัน หรอืความหมายเดียวกัน ด้วยเหตุนี  

จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่า ทุก ๆ การเรียกร้อง 

และความต้องการเป็น อิบาดะฮฺหรือการเคารพภักดี 

เพราะว่า 



๑. ค้าว่าดุอาอฺได้ถูกใช้ในอัล-กุรอานหลายครั ง 

แต่ไม่สามารถกล่าวได้ว่าจุดประสงค์ของดุอาอฺหมายถึง 

การอิบาดะฮฺ เช่นกล่าวว่า 

ي َربمِي قَالَي  َونَ َهارًا لَْياًلي قَ ْوِمي َدَعْوتُي ِإنمِ

ท่านศาสดานูฮฺกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉัน 

ฉันได้เชิญชวนประชาชาติของฉนั 

(ไปสู่การภักดีกับพระองค์) ทั งกลางวันและกลางคืน [3] 

เป็นไปได้ไหม ท่ีจุดประสงค์ของท่านศาสดานูฮฺ (อ.) 

คือต้องการบอกว่าฉันได้ท้าอิบาดะฮฺกับประชาชาติของ

ฉันทั งกลางวันและกลางคืน ฉะนั น ไม่สามารถพูดได้ว่า 

ดุอาอฺ กับ อิบาดะฮฺให้ความหมายเดียวกัน 

และถ้าหากมีใครได้ขอความช่วยเหลือจากท่านศาสดา 

หรือจากบ่าวท่ีบริสุทธิ์คนหนึ่ง 

ถือว่าได้ท้าอิบาดะฮฺกับเขาเพราะได้ให้ความหมายดุอาอฺ 

ครอบคลุมไปถึงการอิบาดะฮฺด้วย 
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๒. 

จุดประสงค์ของดุอาอฺที่ได้กล่าวไว้ในโองการท่ีน้าเสนอม

านั น ไม่ได้หมายถึงการเรียกร้องทั งหมด 

แต่ให้ความหมายว่าเป็นการเรียกร้องท่ีเฉพาะเจาะจง 

ซึ่งอาจให้ความหมายว่าเป็นการอิบาดะฮฺก็ได้ 

เพราะโองการเหล่านี ได้ลงเกี่ยวกับเรื่องการเคารพบูชารู

ปปั้น 

ซึ่งพวกเขาถือว่าเทวรูปเหล่านั นเป็นเทพเจ้าน้อยส้าหรับ

พวกเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าการให้ความเคารพต่อเทวรูป 

และการร้องขอความช่วยเหลือในฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิ์ใน

การให้ชะฟาอะฮฺ และอภัยในบาป และอื่น ๆ 

ตลอดจนเชื่อว่าสิ่งเหล่านั นมี 

ความเป็นอิสระในการตอบสนองทั งโลกนี และโลกหน้าต

ามท่ีได้มีผู้ร้องขอมา การกระท้าด้วยเงื่อนไขเช่นนี  ทุก ๆ 

การร้องขอจากสิ่งที่มีอยู่จึงถือว่าเป็น    อิบาดะฮฺ 

ดังท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการร้องขอของพวกเขา 

บนความเชื่อท่ีว่าสิ่งเหล่านั นมีเหมาะสมต่อการอิบาดะฮฺ 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 



ُهمْي أَْغَنتْي َفَما  َشْيء ي ِمن اّللمِي ُدونِي ِمن َيْدُعونَي ال يِتي آهِلَتُ ُهمُي َعن ْ

และบรรดาพระเจ้าท่ีพวกเขาวิงวอนขอนอกเหนือไป

จากอัลลอฮฺนั น 

จะไม่อ้านวยประโยชน์อันใดให้แก่พวกเขาเลย [4] 

ดังนั น จะเห็นว่าโองการท่ีก้าลังกล่าวถึง 

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ก้าลังพูดถึงอยู่แต่อย่างใด 

เรื่องท่ีก้าลังกล่าวถึงคือ 

การร้องขอของบ่าวคนหนึ่งจากบ่าวอีกคนหนึ่ง 

โดยท่ีไม่ได้เชื่อว่าเขาเป็นพระเจ้าผู้อภิบาล 

หรือเป็นผู้มีสิทธิ์สมบูรณ์ในภารกิจท่ีเก่ียวข้องนั นทั งโลก

นี และโลกหน้า  ทว่ายอมรับว่าเขาเป็นเพียงบ่าวท่ีมีเกียร

ติ ณ พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

และเขาได้ถูกเลือกให้เป็นศาสดาหรืออิมาม 

และถูกให้สัญญาว่าดุอาอฺของเขาที่ขอให้มวลประชาชา

ติทั งหลายเป็นท่ียอมรับ อัล-กุรอานกล่าวว่า 
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 تَ و اابًي اّللمَي َلَوَجُدواْي الر ُسولُي هَلُمُي َواْستَ ْغَفرَي اّللمَي فَاْستَ ْغَفُرواْي َجآُؤوكَي أَنُفَسُهمْي ظ َلُمواْي ِإذ أَن  ُهمْي َوَلوْي

 ر ِحيًما

แม้ว่าพวกเขาได้อธรรมแก่ตัวเองได้มาหาเจ้า 

แล้วขออภัยโทษต่อ  อัลออฮฺ 

และร่อซูลก็ได้ขออภัยโทษให้แก่พวกเขา 

แน่นอนพวกเขาย่อมพบว่าอัลลอฮฺนั นคือผู้ทรงอภัยโทษ 

ผู้ทรงเมตตาเสมอ [5] 

๓. โองการท่ีได้กล่าวมาจะเห็นว่า 

จุดประสงค์ของดุอาอฺ 

ไม่ได้หมายถึงการร้องขอเพียงอย่างเดียว 

ทว่าเป็นการร้องขอในเชิงของอิบาดะฮฺ 

ด้วยเหตุนี จะพบว่าอีกโองการหนึ่งหลังจากค้าว่า ดุอาอฺ 

แล้วในความหมายของดุอาอฺนั นเองจะเปล่ียนเป็นค้าว่า 

อิบาดะฮฺทันทีอย่างเช่นโองการท่ีว่า 

 َجَهن مَي َسَيْدُخُلونَي ِعَباَديتي َعنْي َيْسَتْكَبُونَي ال ِذينَي ِإن ي َلُكمْي َأْسَتِجبْي اْدُعوِني َربُُّكمُي َوقَالَي

 َداِخرِينَي
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และพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าตรัสว่า 

จงวิงวอนขอต่อฉนั ฉันจะตอบรับส้าหรับพวกเจ้า 

แท้จริงบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีฉันนั น 

พวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่้าต้อย [6] 

หากพิจารณาจะพบว่าในตอนแรกของโองการจะใช้

ค้าว่า อัดอูนี แตห่ลังจากนั นโองการได้ใช้ค้าว่า อิบาดะตี 

ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีว่าจุดประสงค์ของการ ดุอาอฺ 

หรือการขอความช่วยเหลือต่อสิ่งท่ีอยู่ต่อหน้า 

ซึ่งพวกเขาได้ยอมรับว่านั นเป็นพระเจ้าของพวกเขา 

สรุป จากบทน้าทั งสามท่ีได้กล่าวมานั นสามารถสรุป

ได้ว่า จุด     ประสงค์หลักของอัล-

กุรอานจากโองการเหล่านี  คือการปฏิเสธ 

การเชิญชวนของกลุ่มท่ีเคารพบูชาเทวรูปทั งหลาย 

โดยถือว่าเทวรูปเหล่านั นเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหุ้นส่วนข

องพระเจ้า หรือเป็นผู้บริบาล หรือ เป็นเจ้าของชะฟาอะฮฺ 

การนอบน้อมทุกประเภท การขอความช่วยเหลือ 

การขอชะฟาอะฮฺ 
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และการขอในสิ่งท่ีตนปรารถนาจากสิ่งนั นโดยถือว่านั่น

คือพระเจ้าองค์น้อยส้าหรับตน 

ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจของพระผู้เป็นเจ้า 

ซึ่งพวกบูชาเทวรูปเชื่อว่าส่วนหนึ่งของภารกิจที่เกี่ยวข้อ

งกับโลกนี และโลกหน้า 

พระองค์ทรงมอบหมายในพระเจ้าองค์น้อยเหล่านั นเป็น

ผู้จัดการ 

โองการดังกล่าวนี มีความสัมพันธ์กับการขอความอนุเคร

าะห์จากจิตวิญญาณท่ีบริสุทธิ์ 

ในทัศนะของผู้ให้การเชิญชวนถือว่าพวกเขาประสบควา

มส้าเร็จกว่าคนอื่น 

ทว่าเขาคือบุคคลท่ีพระองค์ทรงให้ความรักเป็นพิเศษกร

ะนั นหรือ 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 احداًي هللا مع تدعوا فال هلل املساِجدَي وأن ي



มัสญิดนั นส้าหรับอัลลอฮฺ 

ดังนั นจงอย่าเรียกร้องผู้ใดร่วมกับ พระองค์  [7] 

จุดประสงค์ คือการเรียกร้อง 

หรือวอนขอในลักษณะของการ        อิบาดะฮฺ 

เพราะพวกอาหรับในสมัยญาฮิลียะฮฺนั น 

จะท้าการวอนขอต่อ  เทวรูปต่าง ๆ 

ตลอดจนจากมลาอิกะฮฺ และญินทั งหลาย 

ดังนั นจุดประสงคข์องโองการจึงหมายถึง 

การวอนขอจากตัวบุคคลหรือสรรพสิ่งอื่น 

ซึ่งถือว่าสิ่งนั นคู่ควรกับการเคารพภักดี 

และไม่ต้องสงสัยเลยว่าการวอนขอจากสิ่งเหล่านี  

และด้วยความเชื่อดังกล่าวเท่ากับเป็นการสักการะสิ่งนั น

แน่นอน แต่สิ่งทีส่งสัยคือ 

โองการดังกล่าวเกี่ยวข้องอันใดกับการดุอาอฺกับบุคคล 

ซึ่งผู้ขอไม่ได้คิดว่าเขาผู้นั นเป็นเทพเจ้า หรือผู้บริหาร 

หรือเป็นพระผู้อภิบาลแต่อย่างใด 
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เพียงแค่ยอมรับว่าเขาคือบ่าวท่ีดีท่ีสุดของพระองค์เท่านั 

น 

บางคนอาจคิดว่าการวอนขอจากเอาลิยาอฺท่ีดีและปร

ะเสริฐของ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

สามารถท้าได้เฉพาะในช่วงท่ีเขามีชีวิตอยู่เท่านั น 

การวอนขอภายหลังจากท่ีเขาตายไปแล้วถือว่าเป็นชิกรฺ 

ซึ่งอธิบายได้ดังนี  

๑. เราได้ขอจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) และบรรดาอิมาม (อ.) ซึ่งอัล-

กุรอานได้กล่าวว่าพวกเขายังไม่ตาย 

และมีความสูงส่งกว่าบรรดาชุฮะดาทั งหลาย 

พวกเขายังด้าเนินชีวิตอยู ่ ณ อาลัมบัรฺซัค 

(โลกหลังความตายท่ีไม่ใช่ทั งโลกนี และโลกหน้า) 

พวกเราไม่ได้ขอจากเรือนร่างท่ีฝังอยู่ในดิน 

และแม้ว่าในบางครั งอาจเห็นว่ามีชีอะฮฺยืนขอดุอาอฺที่ข้า

งหลุมฝังศพของบรรดาท่านเหล่านั น 

เนื่องจากว่าสภาพดังกล่าวจะท้าให้การติดต่อด้วยจิตด้า



นในของเรามีความกระตือรือร้นมากกว่า 

ประกอบกับ      ริวายะฮฺได้กล่าวว่า การขอดุอาอฺ ณ 

สถานที่ดังกล่าวจะท้าให้ดุอาอฺถูกตอบรับเร็วขึ น 

๒. การมีชีวิตอยู่หรือความตายของพวกเขา 

ไม่สามารถน้ามาเป็นเงื่อนไขของการเป็นชิกรฺ 

หรือเตาฮีดได้ ขณะท่ีสิ่งที่เราก้าลังกล่าวถึงคือ 

รูปแบบของการเป็นชิกรฺ และเตาฮีด 

ไม่ใช่เรื่องที่ว่าดุอาอฺจะมีประโยชน์หรือไม่ 

แน่นอนเรื่องเก่ียวกับการวิงวอนในท้านองนี จะมีประ

โยชน์หรือไม่มี จะท้าการอธิบายในบทต่อไป 

อินชาอัลลอฮ ฺ

ค าถามที ่

๑๕ : บะดาอฺหมายถงึอะไร 

และท าไมตอ้งเชือ่ดว้ย 
 

ค้าถามท่ี ๑๕ : บะดาอฺหมายถึงอะไร 

และท้าไมต้องเชื่อด้วย 
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ค้าตอบ : ค้าว่า บะดาอฺ 

ในปทานุกรมอาหรับหมายถึง การปรากฏ 

การเปิดเผย ในความหมายของนักปราชญ์ชีอะฮฺหมายถึ

ง  การเปลี่ยนแปลงชะตากรรมมนุษย์ด้วยกับการกระท้า

คุณงามความดี (อะมัลซอลิฮฺ) บะดาอ ฺ

เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในนิกายชีอะฮฺวางอยู่บนพื นฐาน

อัล-กุรอาน ตรรก และสติปัญญา ทัศนะของอัล-

กุรอานกล่าวว่า 

มนุษย์ไม่มีสิทธิ์เลือกสรรชะตากรรมของตนเอง 

แต่ว่าวิถีทางท่ีน้าไปสู่ความผาสุกนั นเปิดส้าหรับเขาตลอ

ดเวลา 

เขาสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองได้ดว้ยก

ารไปสู่แนวทางสัจธรรม 

และการประพฤติคุณงามความดี 

ด้วยเหตุนี เองจะเห็นว่าบะดาอฺเป็นความเชื่อท่ีเป็นแก่นปร

ะการหนึ่งของอิสลาม อัล-กุรอานกล่าวว่า 

ُواْي َحىت ي ِبَقْوم ي َما يُ َغريِمُي الَي اّللمَي ِإن ي  أِبَنْ ُفِسِهمْي َما يُ َغريِم



แท้จริงอัลลอฮฺจะมิทรงเปล่ียนแปลงประชาชาติใด 

จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเอง [1] 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

ِِي مِمنَي بَ رََكات ي َعَلْيِهم َلَفَتْحَنا َوات  َقواْي آَمُنواْي اْلُقَرى أَْهلَي َأن ي َوَلوْي  َواَْلْرضِي الس َماِء

และหากว่าชาวเมืองนั นได้ศรัทธาและมีความย้าเกร

ง 

แน่นอนเราจะเปิดประตูความจ้าเริญแห่งฟากฟ้าและแผ่

นดินให้แก่พวกเขา [2] 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

َعُثونَي يَ ْومِي ِإىَلي َبْطِنهِي يفي لََلِبثَي  اْلُمَسبِمِحنيَي ِمنْي َكانَي أَن هُي فَ َلْواَلي  يُ ب ْ

หากเขามิได้เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้แซ่ซ้องสดุดีแล้ว 

แน่นอน 

เขาจะอยู่ในท้องปลาจวบจนกระทั่งวันฟื้นคืนชีพ [3] 

จากโองการสามารถเข้าใจได้ว่า ท่านศาสดายูนุซ 

(อ.) ต้องอยูใ่นท้องปลา (อันเป็นท่ีคุมขังพิเศษ) 
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ส้าหรับท่านตลอดไปจนถึงวันกิยามะฮฺ 

แต่เป็นเพราะว่าความประพฤติที่ดี 

(ท่านท้าการแซ่ซ้องสดุดี) ชะตากรรมของท่านศาสดา 

(อ.) จึงเปลี่ยนแปลงไปและได้รับการช่วยเหลือในที่สุด 

ความจริงดังกล่าวเป็นที่ยอมรับของอิสลาม ท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

 إالمي العمر ىف يزيد ال و الدمعاء إال القدر يردمي وال يصيبه ابلذمنب الرزق ليحرم الرجل إن

 الَبمي

คน ๆ หนึ่งริซกี (ปัจจัยยังชีพ) จะถูกห้ามส้าหรับเขา 

เนื่องจากการท้าบาป 

และไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมนี ได้ 

นอกจากดุอาอฺ 

และอายุของเขาจะไม่ยืนนอกจากการปฏิบัติความดี [4] 

จากริวายะฮฺดังกล่าวและริวายะฮฺอื่น ๆ 

ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันนี สรุปได้ว่า 

มนุษย์เราจะถูกห้ามจากริซกีต่าง ๆ 
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เนื่องจากการกระท้าบาป 

แต่ทว่าด้วยกับการประพฤติคุณงามความดี เช่น 

การขอดุอาอฺ การบริจาคทาน 

และการทะนุบ้ารุงศาสนาของพระองค์ให้มีชีวิตเสมอ 

สามารถเปล่ียนชะตาชีวิตและท้าให้มีอายุยืน 

สรุป ทั งโองการและริวายะฮฺ 

สรุปได้ว่าแม้มนุษย์ได้ประพฤติตนตามใจปรารถนา 

(หากพิจารณาท่ีสาเหตุ 

และตัวการท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย์) 

ความประพฤติของเขานั่นเองที่เป็นตัวการส้าคัญท้าให้ช

ะตากรรมเปลี่ยนแปลงไป 

หรือในบางครั งอาจมีบรรดาเอาลิยาอฺของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

อย่างเช่น ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หรือบรรดาอิมาม (อ.) 

ได้แจ้งข่าวให้เขาทราบล่วงหน้า หมายถึงว่า 

ถ้าเขายังประพฤติเช่นนั นต่อไป 

เขาต้องพบกับชะตากรรมท่ีรออยู่อย่างแน่นอน 

แต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงการกระท้าอย่างฉับพลัน 



จะท้าให้ชะตากรรมของเขาเปลี่ยนทันที 

ดังนั นจะเห็นว่าแก่นแท้ของเรื่องดังกล่าว 

ท่ีวางอยู่บนพื นฐานของอัล-กุรอาน 

ซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ ชีอะฮฺเรียกว่า การบะดาอฺ 

หากพิจารณาไปตามความเป็นจริงจะพบว่า บะดาอฺ 

ไม่ใช่สิ่งท่ีมีจากชีอะฮฺฝ่ายเดียว 

หรือเป็นการตีความของผู้รู้ชีอะฮฺเท่านั น 

ทว่าเรื่องนี ได้มีบันทึกอยู่ในต้าราของอะฮฺลิซซุนนะฮฺ 

และท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวไว้เช่นกันเช่นกล่าวว่า 

 يبتليهم ان َجلمي و عزمي هللُي ا َبدَي

อัลลอฮฺทรงยกเลิกการทดสอบส้าหรับพวกเขา [5] 

สิ่งจ้าเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ การบะดาอฺ 

ไม่ได้เป็นสิ่งที่ท้าให้ความรู้ของพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

เปลี่ยนแปลงไป 

เนื่องจากพระองค์ทรงทราบตั งแต่แรกแล้วถึง 
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ความประพฤติท่ีเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ 

และตัวการท่ีเป็นสาเหตุท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

อันเป็นสาเหตุท่ีน้าไปสู่การ บะดาอฺ อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 اْلِكَتابِي أُمُّي َوِعنَدهُي َويُ ْثِبتُي َيَشاءُي َما اّللمُي مَيُْحو

อัลลอฮทรงยกเลิกสิ่งท่ีพระองค์ทรงประสงค์ 

และทรงยืนหยัดให้มั่น (สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์) 

และแม่บทแห่งคัมภีร์อยู่ ณ พระองค์ [6] 

ด้วยเหตุนี พระองค์อัลลอฮฺ 

ผู้ทรงปรีชาญาณและทรงพลานุภาพ  เมื่อพระองค์ทรงบ

ะดาอฺนั น แก่นแท้ของสิ่งดังกล่าวเป็นที่ล่วงรู้ตั งแต่แรก 

ณ พระองค์ แค่ทรงเปิดเผยสิ่งนั นให้มนุษย์ได้รับรู้ 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า 

 يبدوله ان قبل علمه ىف كان اال شيء ىف هللا بد ما

ไม่มีสิ่งใดปิดบังส้าหรับอัลลอฮฺ 

นอกจากว่าพระองค์ได้ล่วงรู้สิ่งนั นตั งแตแ่รกแล้ว [7] 
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ปรัชญาของการบะดาอฺ ไม่เป็นท่ีสงสัยหากมนุษย์สา

มารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองได้ 

แน่นอนเขาต้องท้าให้อนาคตของเขาสูงส่งและดี 

ความพากเพียรของเขาต้องมีมากและเป็นประโยชน์กว่า

ท่ีเป็นอยู่ อีกนัยหนึ่งดังที่กล่าวไปแล้วว่า การชะฟาอะฮฺ 

และการเตาบะฮฺเป็นความหวังในการช่วยเหลือมนุษย์ 

ซึ่งแก่นแท้ของการบะดาอฺก็เช่นกัน 

เป็นสาเหตุในการสร้างความสุข 

และความปิติยินดีแก่มนุษย์ 

ท้าให้มีความหวังต่ออนาคตของตนเอง 

เพราะว่ามนุษย์ทราบดีว่าเขาสามารถเปล่ียนแปลงชะตา

ชีวิตที่อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้ก้าหนดไว้แล้วแก่เขาได้ 

และยังสามารถกระท้าในสิ่งที่ดีกว่าแก่ตนเองได้อีกต่างห

าก 

  

  



 

 

 

[1] เราะอฺดุ / ๑๑ 

[2] อะอฺรอฟ / ๙๖ 

[3] ซอฟาต /๑๔๓-๑๔๔ 

[4] มุซนัดอะฮฺมัด เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๒๗๗, มุซตัดร็อกฮากิม 

เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๔๙๓, อัต-ตาญุล ญามิอฺลิลอุซูล เล่มท่ี ๕ 

หน้าท่ี ๑๑๑ 

[5] อัล-นิฮายะฮฺ ฟี ฆ่อรีบิลฮะดีซ วลัอะซัร มัจดุดดีน 

มุบารัก บิน มุฮัมมัด ญะซะรียฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๐๙ 

[6] เราะอฺดุ / ๓๙ 

[7] อุซูลอัล-กาฟียฺ เล่มท่ี ๑ กิตาบเตาฮีด บาบบะดาอฺ 

ฮะดีซที่ ๙ 

ค าถามที ่๑๖ : ชอีะฮฺเชือ่วา่อลั-
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กรุอานถกูเปลีย่นแปลงหรอื 

ค้าถามท่ี ๑๖ : ชีอะฮฺเชื่อวา่อัล-

กุรอานถูกเปลี่ยนแปลงหรือ 

ค้าตอบ : บรรดานักปราชญ์ทั งหมดของชีอะฮฺเชื่อวา่ 

อัล-

กุรอานซึ่งเป็นพระมหาคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง   ใด ๆ ทั งสิ น อัล-

กุรอานที่อยู่ในมือของเราปัจจุบันคืออัล-

กุรอานทีไ่ด้ถูกประทานแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เมื่ออดีตที่ผ่านมา ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมลงไปหรือถูกตัดออก 

ดังเหตุผลท่ีจะกล่าวต่อไปนี  

๑. พระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

พระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งได้รับประกันว่า 

พระองค์จะเป็นผู้ปกป้องคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิแห่งฟากฟ้าด้วย

พระองค์เอง อัล-  กุรอานกล่าวว่า 

 حَلَاِفظُونَي لَهُي َوِإان ي الذمِْكرَي نَ ز ْلَنا ََنْنُي ِإان ي



แท้จริงเราเป็นผู้ประทานอัล-กุรอานลงมา 

และเราจะเป็นผู้พิทักษ์อย่างแน่นอน [1] 

เป็นที่ชัดเจนว่าบรรดาชีอะฮฺทั งหลายนับตั งแต่ได้ยึด

ถือว่า อัล-

      กุรอานคือรัฐธรรมนูญสูงสุดในการด้าเนินชีวิตและจ

ากโองการดังกล่าว ชีอะฮฺมีความเชื่อว่า อัล-

กุรอานได้รับการปกป้องให้บริสุทธิ์จากการเปล่ียนแปลง

ทั งหลาย 

๒. ผู้น้าท่ียิ่งใหญ่ของชีอะฮฺ ท่านอิมามอะลี (อ.) 

ผู้อยู่ร่วมกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ขณะท่ีวะฮียฺได้ถูกประทานลงมา 

และเป็นผู้จดบันทึกวะฮียฺ 

ท่านได้กล่าวเชิญชวนให้บรรดามุสลิมทั งหลายไปสู่อัล-

กุรอานฉบับปัจจุบันในวาระต่าง ๆ 

ดังค้าพูดต่อไปนี ของท่าน 

ىذاهلا اليغشمو المذى النماصح هو القرآن هذا أنمي واعلموا  يضلمي ال المذى 
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จงรู้ไว้ว่า แท้จริงอัล-

กุรอานเล่มปัจจุบันคือค้าตักเตือนที่ไม่มีการบิดเบือน 

และเป็นค้าชี น้าท่ีไม่มีการหลงทาง [2] 

 املبني سببه و املتني هللا حبل فإنمه القرآن هذا مبثل أحداُي يَِعظْي مل سبحانه هللا إنمي

แท้จริงแล้วอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ไม่เคยแนะน้าผู้ใดเหมือนกับอัล-กุรอาน อัล-

กุรอานนั นเป็นสายเชือกท่ีมั่นคงของอัลลอฮฺ 

และเป็นสื่อท่ีชัดแจ้งของพระองค์ [3] 

 يضلمي ال منهاجاًي و  توقمده خيبوا ال سراجاًي و مصابيحه تطفأ ال نورًا الكتاب عليه أنزل ثمي

 هانه بر خيمد ال ّنجهيفرقاان

หลังจากนั นอัลลอฮฺทรงประทานแก่เขา 

คัมภีร์ท่ีเป็นรัศมีท่ีไม่มีวันสิ นแสง 

เป็นประทีปที่ไม่มีวันมืดมิด 

เป็นแนวทางที่ไม่น้าไปสู่การหลงทาง 

และเป็นสิ่งจ้าแนกความถูกผิดที่ไม่มีวันสิ นด้วยเหตุผล [4] 
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จากค้าพูดของท่านอิมามอะลี (อ.) 

ผู้น้าท่ียิ่งใหญ่ของชีอะฮฺ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า อัล-

กุรอานคือ 

ประทีปท่ีทอแสงไม่มีวันดับจนกว่าจะถึงวัน  กิยามะฮฺ 

เป็นแสงสว่างแก่ผู้ท่ีปฏิบัติตาม และเป็นสิ่งที่ด้ารงอยู่ 

จะไม่พบว่าอัล-

กุรอานเป็นสาเหตุที่ท้าให้ผู้ปฎิบัติตามหลงทาง 

หรือท้าให้พวกเขาต้องสิ นหวังในชีวิต 

๓. บรรดานักปราชญ์ของชีอะฮฺ เห็นพ้องต้องกันวา่ 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

ฉันได้ฝากสิ่งหนักสองสิ่งท่ีมีค่ายิ่งไว้ในหมู่ของพวกท่าน 

สิ่งหนึ่งคือคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ 

และอีกสิ่งได้แก่อิตระตีทายาทของฉัน 

หากพวกท่านได้ยึดมั่นกับทั งสองพวกท่านจะไม่หลงทาง

ตลอดไป 

ฮะดีซซะเกาะลัยนฺ เป็นฮะดีซมุตะวาติรของอิสลาม 

(ไม่อาจคาดถึงการโกหก) ทั งซุนนะฮฺ 



และชีอะฮฺได้รายงานฮะดีซดังกล่าวไว้ 

จากค้าพูดดังกล่าวเป็นที่ชัดเจนว่าในทัศนะของชีอะฮฺ 

เชื่อว่าอัล-กุรอานฉบับปัจจุบันมีความสมบูรณ์ 

ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั งสิ น เนื่องจากถ้าอัล-

กุรอานมีการเปล่ียนแปลงการยึดมั่นกับอัล-

กุรอานไม่สามารถน้าทางและขจัดข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ 

ทว่ายังเป็นสาเหตุน้าไปสู่การหลงทางอีกต่างหาก 

ซึ่งบทสรุปดังกล่าวนี มีความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับฮะดีซ

ซะเกาะลัยนฺ 

๔. ริวายะฮฺของบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) 

ฝ่ายชีอะฮฺ ท่ีบรรดาผู้รู้และนักปราชญ์ได้รายงานไว้นั น 

ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าอัล-

กุรอานคือมาตรฐานของการจ้าแนกสิ่งถูกผิด 

สัจธรรมและความเท็จทั งหลาย 

หมายความว่าแม้แต่ริวายะฮฺต่าง ๆ ท่ีได้มาถึงเรา 

จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยกับอั

ล-กุรอาน ถ้าริวายะฮฺนั นเข้ากับอัล-



กุรอานได้ถือว่าถูกต้อง 

ถ้าไม่เช่นนั นถือว่าไม่ถูกต้องและใช้ไม่ได้ ริวายะฮฺท่ีกล่า

วถึงเรื่องนี มีอยู่มากมาย ทั งท่ีบันทึกอยู่ในต้าราฟิกฮฺ 

และต้าราเล่มอื่นๆ ซึ่งจะขอหยิบยกบางริวายะฮฺเท่านั น 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า 

 ُزْخُرفُي فَ ُهوَي اْلُقرآنَي احْلَِدْيثِي ِمنَي يُواِفقَي َماملَْي : (ع) الصادق قال

ถ้าหากค้าพูดใดไม่เข้ากับอัล-กุรอาน 

ถือว่าค้าพูดนั นไร้ประโยชน์และไม่ถูกต้อง [5] 

ริวายะฮฺดังกล่าวเป็นท่ีกระจ่างว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแ

ปลงใด ๆ ทั งสิ นเกิดกับอัล-กุรอาน ด้วยเหตุนี อัล-

กุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิ 

จึงสามารถเป็นมาตรฐานในการวัดความถูกผิด 

และจ้าแนกสัจธรรมกับความเท็จได้ตลอดไปจนถึงวันแห่

งการอวสานของโลก 

๕. นักปราชญ์ท่ียิ่งใหญ่ของชีอะฮฺ 

ผู้อยู่ร่วมกับความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและการเ
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ติบโตของชีอะฮ ฺ ต่างยอมรับว่า อัล-

กุรอานนั นบริสุทธิ์จากการเปล่ียนแปลง 

แต่การนับจ้านวนนักปราชญ์ทั งหมดเหล่านั นเป็นเรื่องยา

กล้าบาก ฉะนั นจะขอยกตัวอย่างบางท่านท่ีมีชื่อเสียง 

เช่น 

๕.๑ อะบูญะอฺฟัรฺ มุฮัมมัด บิน อะลี บิน ฮุซยันฺ 

บาบูยะฮฺ กุมมียฺ มีฉายานามว่า เชคซุดูก เสียชีวิตเมื่อ 

ฮ.ศ. ท่ี ๓๘๑ กล่าวว่า ความเชื่อของเราท่ีมีต่ออัล-

กุรอานอันเป็นพระด้ารัสของพระผู้เป็นเจ้า 

เป็นคัมภีร์ท่ีความเท็จไม่อาจย่างกรายเข้าไปสู่ 

และเป็นคัมภีร์ท่ีได้รับการประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้

า ซึ่งพระองค์คือผู้พิทักษ์รักษาคัมภีร์ [6] 

๕.๒ ซัยยิด มุรตะฎอ อะลี บิน ฮุซัยนฺ มูซาวี อะละว ี

มีฉายานามว่า อะละมุลฮุดา เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๔๓๖ 

กล่าวว่า มีเซาะฮาบะฮฺกลุ่มหนึ่ง เช่น อับดุลลอฮฺ บิน 

มัซอูด อุบัย บินกะอับ และคนอื่น ๆ 

ได้อ่านกุรอานทั งเล่มต่อหน้าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 
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สิ่งนี ย่อมแสดงใหเ้ห็นว่าอัล-

กุรอานได้ถูกรวบรวมไว้แล้วในสมัยของท่าน 

โดยไม่มีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง [7] 

๕.๓ อะบูญะอฺฟัรฺ มุฮัมมัด บิน ฮะซัน ฎูซียฺ 

มีฉายานามว่า ชัยคฺฏออิฟะฮฺ เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๔๖๐ 

กล่าวว่า ค้าพูดที่กล่าวว่า การเพ่ิมเติม หรือการแต่งขึ น 

ไม่ใช่ถ้อยค้าที่มีในอัล-กุรอาน 

เนื่องจากบรรดามุสลิมทั งหลายเห็นพ้องต้องกันว่า อัล-

กุรอานนั นบริสุทธิ์จากการเพิ่มเติมและการเปลี่ยนแปลง 

ส่วนเรื่องการเพ่ิมเติม 

นิกายส่วนใหญ่ของอิสลามต่างไม่ยอมรับ 

ค้าพูดท่ีว่าไม่มีการเพ่ิมเติมนั นเหมาะสมกับนิกายของเรา 

ซึ่งท่านซัยยิดมุรตะฎอ ยอมรบัและสนับสนุนค้าพูดนี  

ประกอบกับความหมายท่ัวไปของริวายะฮฺก็กล่าวเช่นนี เ

หมือนกัน 

จะมีบางคนทั งซุนนีและชีอะฮฺเท่านั นท่ีพูดถึงริวายะฮฺ 

ท่ีกล่าวว่าอัล-กุรอานไม่สมบูรณ์ หรือพูดว่า โองการอัล-
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     กุรอานได้สลับเปลี่ยนที่กัน 

ซึ่งริวายะฮฺเหล่านั นเป็นริวายะฮฺประเภท เคาะบัรวาฮิด 

หมายถึงไม่สามารถน้ามาเป็นหลักฐานทางวิชาการและ

การปฏิบัติได้ ดีกว่าให้ละทิ งริวายะฮฺประเภทนี  [8] 

๕.๔ อะบูอะล ี เฏาะบัร เราะซียฺ เจ้าของตัฟซีร 

มัจมะอุลบะยาน กล่าวว่า 

เรื่องการเพ่ิมเติมความหมายของอัล-กุรอาน 

มุสลิมส่วนใหญ่มีทัศนะตรงกันว่าเป็นไปได้ 

ส่วนการเพ่ิมโองการของอัล-กุรอาน 

มีสาวกบางคนของชีอะฮฺ 

และนิกายฮัชวียะฮฺจากอะฮฺลิซซุนนะฮฺได้กล่าวอ้างถึงริว

ายะฮฺเหล่านั น 

ซึ่งสิ่งท่ีนิกายชีอะฮฺยอมรับและถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องขัดแย้

งกับความคิดเหล่านี  [9] 

๕.๕ อะลี บนิ ฏอวูซ ฮิลลี มีฉายานามว่า 

ซัยยิดิบนิฏอวูซ เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ.ท่ี ๖๖๔ กล่าวว่า 
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ทัศนะของชีอะฮฺไม่ยอมรับว่าอัล-

กุรอานได้ถูกเปลี่ยนแปลง [10] 

๕.๖ ชัยคฺซัยนุดดีน อามิลี เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี 

๘๗๗  ได้อธิบายโองการ 

 حَلَاِفظُونَي لَهُي َوِإان ي الذمِْكرَي نَ ز ْلَنا ََنْنُي ِإان ي

แท้จริงเราเป็นผู้ประทานอัล-กุรอานลงมา 

และเราจะเป็นผู้พิทักษ์  มันอย่างแน่นอน (ฮิจร์/๙) 

หมายถึงอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงเป็นผู้ปกป้องรักษา   อัล-

กุรอานจากการเปล่ียนแปลง การเพ่ิมเติม 

และการตัดทอนด้วยพระองค์   เอง [11] 

๕.๗ กอฎี ซัยยิด นูรุดดีน ตุซตะรียฺ เจ้าของต้ารา 

อิฮฺกอกุลฮัก เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๑๐๑๙ 

กล่าวว่า  ค้าพูดท่ีใส่ร้ายชีอะฮฺอิมามียะฮฺว่า 

ชีอะฮฺมีความเชื่อว่าอัล-กุรอานถูกเปล่ียนแปลง 

ไม่เป็นท่ียอมรับของชีอะฮฺทั งหลายเนื่องจากว่ามีชีอะฮฺบ

างคนเท่านั นท่ีมีความเชื่อท้านองนี  
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ชีอะฮฺส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเหล่านี  

และไม่เคยสนใจกับค้าพูดของเขา [12] 

๕.๘ มุฮัมมัด บิน ฮุซัยนฺ มีฉายานามว่า บะฮาอุดดีน 

อามีลี เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๑๐๓๐ 

กล่าวว่า  สิ่งที่ถูกต้องคืออัล-

กุรอานบริสุทธิ์จากการเปล่ียนแปลงทั งปวง 

และการท่ีมีบางคนพูดว่า นามของท่านอิมามอะลี (อ.) 

ได้ถูกตัดออกจากอัล-กุรอานนั นไม่ 

เป็นที่ยอมรับของนักปราชญ์และผู้รู้ทั งหลาย 

และบุคคลใดก็ตามท่ีได้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

และริวายะฮฺจะ พบว่าอัล-

กุรอานมีความมั่นคงในความถูกต้องด้วยการยืนยันของ

ริวายะฮฺมุตะวาติร 

และเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺอีกเป็นพันท่าน ซึ่งอัล-

กุรอานนั นได้ถูกรวบรวมตั งแต่สมัยของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) [13] 
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๕.๙ ฟัยฎฺกาชานียฺ เจ้าของต้ารา อัล-วาฟียฺ 

เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๑๐๙๑ 

หลังจากได้อธิบายถึงโองการท่ีว่า 

 حَلَاِفظُونَي لَهُي َوِإان ي الذمِْكرَي نَ ز ْلَنا ََنْنُي ِإان ي

แท้จริงเราเป็นผู้ประทานอัล-กุรอานลงมา 

และเราจะเป็นผู้พิทักษ์มันอย่างแน่นอน [14] กล่าวว่า 

ในสภาพเช่นนี  เป็นไปได้อย่างไรท่ีอัล-

กุรอานจะถูกเปลี่ยนแปลง หรือได้รับการเพิ่มเติม 

หรือถูกตัดทอน ประกอบกับริวายะฮฺท่ีกล่าวว่าอัล-

   กุรอานถูกเปล่ียนแปลงนั นขัดแย้งกับอัล-กุรอาน 

ดังนั นต้องถือว่าริวายะฮฺเหล่านั นไม่ถูกต้อง 

อ่อนแอและไม่สามารถน้ามาเป็นหลักฐานทางวิชาการห

รือการปฏิบัติได้ [15] 

๕.๑๐ ชัยคฺฮุร อามีลี เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๑๑๐๔ 

กล่าวว่า ประวัติ ศาสตร์ และริวายะฮฺกล่าวว่า อัล-

กุรอานมีความมั่นคงในความถูกต้อง 
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ด้วยการยืนยันของริวายะฮฺมุตะวาติรฺ 

และเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺอีกเป็นพันท่าน ซึ่งอัล-

กุรอานนั นได้ถูกรวบรวมตั งแต่สมัยของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) [16] 

๕.๑๑ มุฮักกิก กาชิฟุลฆิฏออฺ 

ได้กล่าวไว้ในต้าราท่ีมีชื่อเสียงของท่าน 

กัชฟุลฆิฏออฺว่า  ไม่ต้องสงสัยอัล-

กุรอานได้ถูกปกป้องรักษาให้บริสุทธิ์ 

จากการเปลี่ยนแปลงทั งหลายโดยพระองค์อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ซึ่งอัล-

กุรอานและนักปราชญ์ในทุกยุคทุกสมัยได้กล่าวยืนยันเอ

าไว้ และมีความคิดขัดแย้งกับกลุ่มชนท่ีเชื่อว่าอัล-

กุรอานไม่สมบูรณ์ อีกทั งไม่สนใจในค้าพูดเหล่านั น 

๕.๑๒ ท่านอิมามโคมัยนี (รฎ.) 

ผู้น้าการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน 

เก่ียวกับเรื่องนี ท่านได้กล่าวว่า  บุคคลใดก็ตามท่ีรู้และเข้

าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการรวบรวมอัล-กุรอาน 
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การปกป้องรักษา การบันทึก และการอ่าน 

แน่นอนเท่ากับเขาได้ยืนยันถึงความถูกต้อง 

และเป็นการปฏิเสธการถูกเปลี่ยนแปลงของอัล-กุรอาน 

ส่วนริวายะฮฺท่ีได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของอัล-

กุรอาน ไม่สามารถน้ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 

ประกอบกับเป็น    ริวายะฮฺที่ไม่เป็นท่ีรู้จัก 

และบ่งชี ถึงการถูกอุปโลกน์ขึ นมา 

หรือความหมายโดยรวมของริวายะฮฺเหล่านั น 

มีความหมายในเชิงของการตะอ์วลี และตัฟซีรอัล-

กุรอานหรือความหมายอื่น ๆ 

ฉะนั นหากศึกษาประวัติศาสตร์ของอัล-

กุรอานตลอดทุกศตวรรษที่ผ่านมา จะพบว่า อัล-

กุรอานที่ถูกต้องคือฉบับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

ส่วนที่มีการอ่านแตกต่างกันนั น 

เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ นในสมัยใหม่ 

ไม่เกี่ยวข้องกับอัล-

กุรอานที่ท่านญิบรออีลได้น้าลงมาให้ท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) แม้แต่นิดเดียว [17] 
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บทสรุป มุสลิมโดยทั่วไปทั งซุนนี และชอีะฮ ฺ

มีความเชื่อว่าอัล-

      กุรอานที่อยู่ในมือของมุสลิมปัจจุบัน 

คือคัมภีร์ท่ีถูกประทานลงมาท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ปราศจากการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติม 

และการตัดทอนจากค้าอธิบายข้างต้นเป็นที่ชัดเจนว่า 

ค้าใส่ร้ายท่ีมีต่อชีอะฮฺ 

สามารถยุติได้และเป็นค้าพูดท่ีไม่มีมูลความจริง 

แต่ถ้าจะพูดว่าการอ้างถึงริวายะฮฺท่ีอ่อนแอเหล่านั นมาจา

กชีอะฮฺโดยเฉพาะ 

เราขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะไม่ได้มีขอบเขต

จ้ากัดอยู่แค่ชีอะฮฺกลุ่มน้อย หากแต่ว่ามีนักตัฟซีรอัล- 

กุรอานฝ่ายอะฮฺลิซซุนนะฮฺบางท่านได้อ้างอิงถึงริวายะฮฺ

ท่ีอ่อนแอเหล่านั น เช่น 

๑. อะบูอับดิลลาฮฺ มุฮัมมัด บิน อะฮฺมัด อันซอรยีฺ 

กุรฺฎุบียฺ ได้กล่าวถึงริวายะฮฺไว้ในตัฟซีรของตน 

โดยรายงานมาจาก อบูบักร์ อันบาซีย์ จาก อุบัย 



บินกะอับว่า ซูเราะฮฺอะฮฺซาบในสมัยของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) มีมากกว่าท่ีมีอยู่ ๗๓ 

โองการเท่ากับจ้านวนโองการในซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ 

(๒๘๖ โองการ) และโองการรัจมฺ 

ก็อยู่ในซูเราะฮฺนี ด้วย (ตัฟซีรกุรฺฏุบียฺ ญุซท่ี ๑๔ หน้าท่ี 

๑๑๓ ในตอนต้นของซเูราะฮฺอฮฺซาบ) 

แต่ปัจจุบันนี ไม่เห็นร่องรอยของโองการเหล่านั นในซูเรา

ะฮฺนี อีกต่อไป 

และในหนังสือเล่มดังกล่าวยังมีรายงานจากท่านหญิงอา

อิชะฮฺว่า ซูเราะฮฺอะฮฺซาบในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) มีจ้านวน ๒๐๐ โองการ 

แต่หลังจากได้รวบรวมเป็นเล่มแล้ว 

ฉันไม่เห็นโองการท่ีมีมากไปกว่านี  [18] 

๒. เจ้าของต้ารา อัลอิตติกอน พูดว่า 

จ้านวนซูเราะฮฺต่าง ๆ ในมุซฮับของอุบัยมีถึง ๑๑๖ 

ซูเราะฮฺ ซึ่งสองซูเราะฮฺที่ไม่ได้มีอยู่ในอัล-

กุรอานปัจจุบันคือ ซูเราะฮฺฮะฟะดะ และเคาะละอะ [19] 
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ขณะท่ีมุสลิมทุกคนทราบดีว่าอัล-กุรอานมีทั งสิ น 

๑๑๔ ซูเราะฮฺ 

นามของซูเราะฮฺท่ีกล่าวไว้ในมุซฮับของท่านอุบัยนั นไม่

ได้ปรากฏในอัล-กุรอานฉบับปัจจุบัน 

๓. ฮับตุลลอฮฺ บิน ซะละมะฮฺ ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 

นาซิควัลมันซูค โดยรายงานมาจากท่านอะนัซ บินมาลิก 

ซึ่งพูดว่า ในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ฉันได้อ่านอัล-

กุรอานซูเราะฮฺหนึ่งท่ีมีความยาวเท่ากับซูเราะฮฺ อัต-

เตาบะฮฺ 

และฉันได้ท่องจ้าโองการของซูเราะฮฺนั นไว้เพียงโองการ

เดียวเท่านั น ซึ่งโองการนั นได้แก่ 

ْينِي َلو ياِلِ ياِلَْيِهَما الَي الذ َهبِي ِمنَي ِداَينِي َوا آَدمَي اَن  يالَي َلهُي اَن ي َوَلوْي ََثلِثًا ْبتغى ا ًِ ي ََثِلَث ْبتغى

َها  اَتبَي َمنْي َعَلى اّللمُي َويَ ُتوب التُ رَاب ِاالمي آَدمَي اِْبنِي َجْوف مَيْأل َوالَي رَاِبًعا اِلَي ْ

ขณะท่ีมุสลิมทั งหมดทราบดีว่าโองการดังกล่าวไม่มีอ

ยู่ในอัล-กุรอาน 



และหากพิจารณาด้านวาทศิลป์ด้วยแล้วไม่เข้ากับวาทศิ

ลป์ของอัล-กุรอานแม้แต่นดิเดียว 

๔. ญะลาลุดดีน ซุยูฏียฺ ได้บันทึกไว้ในตัฟซีร 

อัดดุรุลมันซูร โดยรายงานมาจากท่าน อุมัร บิน 

ค็อฏฏ็อบว่า 

ซูเราะฮฺอะฮฺซาบมีความยาวเท่ากับซูเราะฮฺบะเกาะเราะฮฺ 

และในนั นมีโองการ รัจมฺ อยู่ด้วย [20] 

ด้วยเหตุนี   จะเห็นว่ามีผู้รู้ส่วนน้อยทั งซุนนีและชีอะฮฺ 

ได้รายงาน      ริวายะฮฺท่ีอ่อนที่กล่าวว่า อัล-

กุรอานถูกเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งริวายะฮฺเหล่านี มีผู้รู้และนักปราชญ์ทั งซุนนีและชีอะฮฺ

ส่วนมากไม่ยอมรับ ทว่าโองการ และริวา ยะฮฺท่ีถูกต้อง 

และมุตะวาติรฺของอิสลาม 

ประกอบกับบรรดาเซาะฮาบะฮฺจ้านวนเป็นพันท่าน 

และนักปราชญ์ของอิสลามส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่

า อัล-กุรอานปัจจุบันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง 

ไม่ได้มีการเพ่ิม หรือลดจ้านวนโองการแต่อย่างไร 
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[1] ฮิจรฺ / ๙ 

[2] นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ ซุบฮิซอลิฮฺ คุฎบะฮฺท่ี ๑๗๖ 

[3] นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ ซุบฮิซอลิฮฺ คุฎบะฮฺท่ี ๑๗๖ 

[4] นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ ซุบฮิซอลิฮฺ คุฎบะฮฺท่ี ๑๙๘ 

[5] อุซูลกาฟียฺ เล่มท่ี ๑ บาบฟัฏลุอิลมฺ, บาบุลอะคัซ 

บิซซุนนะติ วัชชะวาฮิดิลกิตาบ ริวายะฮฺที่ ๔ 

[6] อัล-อิอฺติกอดาต หน้าท่ี ๙๓ 

[7] มัจมะอุล บะยาน เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๐ 
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[8] ติบยาน เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๓ 

[9] มัจมะอุลบะยาน เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๐ 

[10] ซะดุซซุอูด หน้าท่ี ๑๔๔ 

[11] อิซฮารุลฮัก เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๓๐ 

[12] อาลาอุรเราะฮฺมาน หน้าท่ี ๒๕ 

[13] อะลาอุรเราะฮฺมาน หน้าท่ี ๒๕ 

[14] ฮิจรฺ / ๙ 

[15] ตัฟซีร อัซซอฟียฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๕๑ 

[16] อาลาอุรเราะฮฺมาน หน้าท่ี ๒๕ 

[17] ตะฮฺซีบุลอุซูล ตักรีรอต ดุรูซอมิามโคมัยนี เล่มท่ี ๒ 

หน้าท่ี ๙๖ 

[18] ตัฟซีรกุรฺฏุบียฺ ญุซท่ี ๑๔ หน้าท่ี ๑๑๓ 

ในตอนต้นของซเูราะฮฺอะฮฺซาบ 
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[19] อัล-อิตติกอน เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๖๗ 

[20] อัดดุรุลมนัซูร เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๑๘๐ 

ในตอนต้นของซเูราะฮฺอะฮฺซาบ 

ค าถามที ่

๑๗ : ชอีะฮฺมทีศันะเกีย่วกบัเซาะฮาบะฮฺ

อยา่งไร 
 

ค้าถามท่ี 

๑๗ : ชีอะฮฺมีทัศนะเกี่ยวกับเซาะฮาบะฮฺอย่างไร 

ค้าตอบ : ทัศนะของชีอะฮฺเกี่ยวกับผู้ท่ีได้พบเห็นท่าน

ศาสดา(ซ็อล ฯ) หรืออยู่ร่วมกับท่าน 

แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มด้วยกัน 

และก่อนที่จะท้าการอธิบายถึงกลุ่มเหล่านั น 

เป็นการดีอันดับแรกควรให้ความหมายของค้าว่า 

เซาะฮาบะฮฺก่อน 

การให้ความหมายค้าว่า 

เซาะฮาบะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) โดย รวม ๆ 
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นั นมีหลายทัศนะด้วยกันแต่จะเลือกเฉพาะทัศนะท่ีมักคุ้นเ

ท่านั น เช่น 

๑. ซะอีด บนิ มุซัยยับ พูดว่า เซาะฮาบะฮ ฺ

หมายถึงผู้ท่ีได้อยู่ร่วมกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) หนึ่งป ี

หรือสองปี 

และได้ออกสงครามร่วมกับท่านครั งหรือสองครั ง [1] 

๒. วากิดียฺ 

พูดว่า  บรรดานักปราชญ์ส่วนมากพูดว่าผู้ท่ีได้เห็นท่านศ

าสดา (ซ็อล ฯ) ได้ยอมรับอิสลาม 

พร้อมทั งปฏิบัติตามค้าสั่งสอน 

และมีความพอใจกับศาสนาพวกเราถือว่าเขาเป็นเซาะฮา

บะฮฺของท่าน  แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเพียงชั่วโมงเดียวก็ต

าม  [2] 

๓. มุฮัมมัด บิน อซิมาอีล บุคอรียฺ 

พูดว่า  มุสลิมคนใดก็ตามได้พบกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และอยู่ร่วมกับท่าน ถือว่าเขาเป็นเซาะฮาบะฮฺ [3] 
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๔. อะฮฺมัด บิน ฮัมบัล 

พูดว่า  บุคคลใดก็ตามได้อยู่ร่วมกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

แม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงหนึ่งเดือน หนึ่งวัน 

หรือหนึ่งชั่วโมงกต็าม หรือได้พบกับท่าน 

ถือว่าเขาเป็นเซาะฮาบะฮฺ  [4] 

ในหมู่นักปราชญ์อฮฺลิซซุนนะฮฺ อะดาลัด 

เซาะฮาบะฮฺถือว่าเป็นที่ยอมรับและเป็นแก่นท่ีมีส้าคัญอย่

างยิ่ง 

หมายถึงบุคคลใดได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ถือว่าอะดาลัดทั งสิ น (อะดาลัด 

หมายถึงคนดีมีความยุติธรรม และไม่ท้าความบาป) [5] 

สิ่งส้าคัญท่ีจะกล่าวต่อไปคือ เซาะฮาบะฮฺ 

ในความหมายของอัล-    กุรอานและในทัศนะของชีอะฮ ฺ

ประวัติศาสตร์ได้บันทึกนามของเซาะฮาบะฮฺเอาไว้ 

ซึ่งมีมากเกินกว่า ๑๒,๐๐๐ ท่าน 

และในหมู่ของพวกเขามีความแตก ต่างกัน 

ไม่เป็นท่ีสงสัยส้าหรับชนกลุ่มแรกท่ีอยู่ร่วมกับท่านศาสด
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า (ซ็อล ฯ) ย่อมได้รับเกียรติยศที่สูงส่ง 

และมุสลิมในรุ่นต่อมาต่างให้ความเคารพและให้เกียรติ

พวกเขา 

เนื่องจากพวกเขาเป็นมุสลิมรุ่นแรกท่ีได้ร่วมก่อร่างสร้าง

ตัว และน้าธงชัยแห่งอิสลามปักลง ณ 

แคว้นอาหรับในสมัยนั น อัล-

กุรอานได้กล่าวยกย่องผู้ท่ีปักธงเกียรติยศแห่งอิสลามว่า 

 ِمن أَنَفُقوا ال ِذينَي مِمنَي َدَرَجةًي أَْعَظمُي أُْولَِئكَي َوقَاَتلَي اْلَفْتحِي قَ ْبلِي ِمن أَنَفقَي م نْي ِمنُكم َيْسَتِوي الَي

 َوقَاتَ ُلوا بَ ْعدُي

ไม่เท่าเทียมกันในหมู่พวกเจ้า 

ผู้บริจาคและได้ต่อสู้บนหนทางของอัลลอฮฺ 

ก่อนการพิชิต (นครมักกะฮฺ) 

ชนเหล่านั นย่อมมีฐานะสูงส่งกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อ

สู้บนทางของอัลลอฮฺ หลังการพิชิต (นครมักกะฮ)ฺ [6] 

ขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าการได้อยู่ร่วมกับท่านศา

สดา (ซ็อล ฯ) นั นนอกจากจะถือว่าเป็นเกียรติยศแล้ว 
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ยังท้าให้จิตวิญญาณของเขาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี 

มีความเข็มแข็งและเป็นหลักประกันไปจนตลอดอายุขัยข

องเขา เพ่ือความกระจ่างในเร่ืองนี  

เป็นการดีหากเราจะพิจารณาจากอัล-กุรอาน 

ซึ่งเป็นคัมภีร์และเป็นธรรมนูญสูงสุดที่บรรดามุสลิมทั งหล

ายต่างยอมรับ 

เซาะฮาบะฮฺในทัศนะอัล-กุรอาน 

อัล-

กุรอานได้แบ่งกลุ่มชนท่ีได้พบและอยู่ร่วมกับท่านศาสดา

    (ซ็อล ฯ) ออกเป็น ๒ กลุ่มดังนี  

กลุ่มท่ีหนึ่ง บุคคลท่ีอัล-

กุรอานได้สรรเสริญและยกย่องพวกเขา 

และถือว่าพวกเขาคือผู้วางรากฐานที่ม่ันคงและเปี่ยมล้นไ

ปด้วยพลังแก่อิสลาม ซึ่งขอยกอัล-

กุรอานที่กล่าวถึงเซาะฮาบะฮฺกลุ่มนี ไว้ดังนี  

๑. เป็นชนกลุ่มแรกของอิสลาม 



نَصارِيَواْلَي اْلُمَهاِجرِينَي ِمنَي اَْلو ُلونَي َوالس اِبُقونَي ُهمْي اّللمُي َرِضىَي ِبِِْحَسان ي ات  بَ ُعوُهم َوال ِذينَي   َعن ْ

 اْلَعِظيمُي اْلَفْوزُي َذِلكَي أََبًدا ِفيَها َخاِلِدينَي اْلَنْ َهارُي ِمْنيََتْتَ َها ََتْرِي َجن ات ي هَلُمْي َوأََعد ي َعْنهُي َوَرُضواْي

บรรดาชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ 

จากพวกมุฮาญิรีนและอันซอร และบรรดาผู้ด้าเนินรอยต

ามพวกเขาด้วยการท้าความดี 

อัลลอฮฺทรงพอพระทัยพวกเขา 

และพวกเขาก็พอใจพระองค์ 

และพระองค์ทรงเตรียมบรรดาสรวงสวรรค์ท่ีมีแม่น ้าหลา

ยสายไหลผ่านอยู่เบื องล่างไว้ส้าหรับพวกเขาแล้ว 

พวกเขาจะพ้านักอยู่ในนั นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันใ

หญ่หลวง [7] 

๒. กลุ่มชนท่ีให้บัยอัตใต้ต้นไม้ 

 الس ِكيَنةَي َفأَنَزلَي قُ ُلوِِبِمْي يفي َما فَ َعِلمَي الش َجَرةِي ََتْتَي يُ َباِيُعوَنكَي ِإذْي اْلُمْؤِمِننيَي َعنِي اّلل ُي َرِضىَي َلَقدْي

 َقرِيًبا فَ ْتًحا َوَأََثبَ ُهمْي َعَلْيِهمْي

อัลลอฮฺทรงพึงพอพระทัยผู้ศรัทธาท่ีให้สัตยาบันกับเ

จ้าใต้ต้นไม้ พระองค์ทรงล่วงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา 
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ดังนั นพระองค์ไดป้ระทานความสงบมั่นแก่พวกเขา 

และทรงประทานชัยชนะอันใกล้แก่พวกเขา [8] 

๓. กลุ่มผู้อพยพ 

تَ ُغونَي َوأَْمَواهلِِمْي ِدايرِِهمْي ِمن ُأْخرُِجوا ال ِذينَي اْلُمَهاِجرِينَي لِْلُفَقرَاء  َوِرْضَواانًي اّلل ِي مِمنَي َفْضاًلي يَ ب ْ

 الص اِدُقونَي ُهمُي أُْولَِئكَي َوَرُسوَلهُي اّلل َي َويَنُصُرونَي

เป็นของบรรดาผู้อพยพท่ีขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกบ้าน

เกิดเมืองนอนของพวกเขา 

และได้ทอดทิ งทรัพย์สินของพวกเขาเพ่ือแสวงหาความโ

ปรดปราน และความปราโมทย์จากอัลลอฮฺ 

พวกเขาได้ช่วยเหลืออัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์ 

ชนเหล่านั นพวกเขาคือผู้สัตย์จริง [9] 

๔. สหายแห่งการพิชิต 

اءُي َمَعهُي َوال ِذينَي اّلل ِي ر ُسولُي ُمَُّم د ي نَ ُهمْي ُرََحَاءُي اْلُكف ارِي َعَلى َأِشد  تَ ُغونَي ُسج ًدا رُك ًعا تَ رَاُهمْي بَ ي ْ  يَ ب ْ

 السُُّجودِي أَثَرِي مِمنْي ُوُجوِهِهم يفي ِسيَماُهمْي َوِرْضَواانًي اّلل ِي مِمنَي َفْضاًلي
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มุฮัมมัดเป็นเราะซูลของอัลลอฮฺ 

และบรรดาผู้ท่ีอยู่ร่วมกับเขา 

เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญเหนือพวกปฏิเสธ 

เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขา 

เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้โค้งคารวะ 

ก้มกราบเพื่อแสวงหาความโปรดปราน 

และความปราโมทย์จากอัลลอฮฺ 

เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่อง

จากร่องรอยแห่งการซุญูด [10] 

กลุ่มท่ีสอง อีกกลุ่มหนึ่งบุคคลท่ีได้เห็นท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) แตเ่ป็นพวกสองหน้า 

จิตใจของพวกเขาเป็นโรค 

อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงสภาพของพวกเขาเอาไว้อย่างชัดเจ

น และทรงปกป้องศาสดาของพระองค์จากพวกเขา ณ 

ตรงนี จะขอยกบางโองการเพ่ือความชัดเจน 

๑. กลุ่มพวกกลับกลอก (มุนาฟิกีน) ท่ีรู้จัก 
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ن كَيإِي َنْشَهدُي قَاُلوا اْلُمَناِفُقونَي َجاَءكَي ِإَذا  ِإن ي َيْشَهدُي َواّلل ُي َلَرُسولُهُي ِإن كَي يَ ْعَلمُي َواّلل ُي اّلل ِي َلَرُسولُي 

 َلَكاِذبُونَي اْلُمَناِفِقنيَي

เมื่อพวกสับปลับ (มุนาฟิกูน) มาหาเจ้า 

พวกเขาพูดว่า เราขอปฏิญาณว่า 

แท้จริงท่านเป็นเราะซูลของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงรู้ดีว่า 

แท้จริงเจ้านั นเป็นเราะซูลของพระองค์ 

และอัลลอฮฺทรงยืนยันว่า 

พวกมุนาฟิกีนนั นเป็นผู้กล่าวเท็จอย่างแน่นอน [11] 

๒. กลุ่มพวกกลับกลอก (มุนาฟิกีน) ท่ีไม่รู้จัก 

 ََنْنُي تَ ْعَلُمُهمْي الَي النِمَفاقِي َعَلى َمَرُدواْي اْلَمِديَنةِي أَْهلِي َوِمنْي ُمَناِفُقونَي اَْلْعَرابِي مِمنَي َحْوَلُكم َومم نْي

بُ ُهم نَ ْعَلُمُهمْي  َعِظيم ي َعَذاب ي ِإىَلي يُ َردُّونَي ُث ي م ر تَ نْيِي َسنُ َعذِم

และส่วนหนึ่งจากอาหรับชนบทผู้ท่ีพ้านักอยู่รอบๆ 

ท่านนั น เป็นพวกกลับกลอก 

และพวกชาวมะดีนะฮฺ(ชาวเมือง) 

เช่นกันเป็นพวกดื อรั นในการฝ่าฝืน 

เจ้าไม่รู้จักธาตุแท้ของพวกเขา แต่เรารู้จักพวกเขาดี 
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เราจะลงโทษพวกเขาสองครั ง หลังจากนั นพวกเขาจะถูก

น้าไปสู่การลงโทษอันยิ่งใหญ่  [12] 

๓. พวกท่ีจิตใจเป็นโรค 

   ُغُرورًا ِإال ي َوَرُسولُهُي اّلل ُي َوَعَدانَي م ا م َرض ي قُ ُلوِِبِم يفي َوال ِذينَي اْلُمَناِفُقونَي يَ ُقولُي َوِإذْي

เมื่อพวกมุนาฟิกีนและพวกท่ีจิตใจของพวกเขาเป็นโ

รคพูดว่า 

อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์มิได้สัญญาส่ิงใดแก่เรา

นอกจากการหลอกลวง [13] 

๔. ผู้ท่ีประพฤติความผิด 

 ِإن ي َعَلْيِهمْي يَ ُتوبَي َأن اّللمُي َعَسى َسيِمًئا َوآَخرَي َصاحِلًا َعَمالًي َخَلطُواْي ِبُذنُوِِبِمْي اْعتَ َرُفواْي َوآَخُرونَي

   ر ِحيم ي َغُفور ي اّللمَي

และมีชนกลุ่มอื่นที่สารภาพความผิดของพวกเขา 

พวกเขาประกอบความดีปะปนกับความชั่ว 

โดยหวังว่าอัลลอฮฺจะอภัยโทษแก่พวกเขา 

แท้จริงอัลลอฮฺคือ ผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ [14] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/17.htm#_ftn12
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/17.htm#_ftn13
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/17.htm#_ftn14


นอกจากโองการอัล-กุรอานแล้ว 

ยังมีริวายะฮฺอีกเป็นจ้านวนมากจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่ีท้าการประณามเซาะฮาบะฮฺบางคน 

และจะขอกล่าวบางริวายะฮฺเพ่ือสร้างความเข้าใจดังนี  

๑. อะบูฮาซิม ได้รายงานจากท่าน ซะฮฺล บิน 

ซะอัดว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

 أقوام ي علي لريدنمي و ابداًي يظمأ مل شرب من و شرب ورد من احلوض على فرطكم أان

 بينهم و بيين حيال ثمي يعرفونين و أعرفهم

ฉันจะส่งพวกท่านไปยังสระน ้า 

บุคคลใดที่ได้เข้าไปและได้ดื่มน ้านั น 

ผู้ท่ีได้ดื่มน ้าเขาจะไม่กระหายน ้าต่อไปตลอดกาล 

และมีชนกลุ่มหนึ่งได้เข้ามาหาฉันซึ่งฉันรู้จักพวกเขา 

และพวกเขาก็รู้จักฉันอย่างดี 

หลังจากนั นฉันกับเขาได้แยกจากกัน 

อะบูฮาซิมพูดว่า 

ขณะท่ีฉันก้าลังอ่านฮะดีซบทดังกล่าวอยู่ นุอฺมาน บิน อบี 



อะยาช ได้ยินและพูดว่า ท่านได้ยินซะฮฺล พูดเช่นนี หรือ 

ฉันตอบว่า ใช่ เขาพูด ฉันขอยืนยันว่า 

ฉันก็ได้ยินท่านอะบูซะอีด คุดรียฺ 

พูดเช่นนี เหมือนกันและเขายังพูดต่ออีกว่า ท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

م  بعدي بدمل ملن سحقا سحقا فأقول بعدك أحدثوا ما تدري ال انمك فيقال مينمي ِاّنُّ

พวกเขามาจากฉัน ดังนั นท่านได้กล่าวว่า 

เจ้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาได้ท้าอะไร 

หลังจากฉันได้จากไป ฉะนั นฉันขอพูดว่าจงพินาศเถิด 

จงพินาศเถิด (จงห่างไกลจากความเมตตา) 

ผู้ท่ีได้เปลี่ยนแปลง (อะฮฺกาม) หลังจากฉัน [15] 

จากประโยคท่ีว่า ฉันรู้จักพวกเขา 

และพวกเขาก็รู้จักฉันอย่างดี 

กับประโยคท่ีกล่าวว่า  ผู้ท่ีได้เปลี่ยนแปลงหลังจากฉัน 

ท้าให้รู้ว่ากลุ่มชนที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ก้าลังกล่าวถึงนั นหมายถึง บรรดาเซาะฮาบะฮฺของท่าน 
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ซึ่งพวกเขาได้อยู่ร่วมกับท่านในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

และฮะดีซดังกล่าวนี ท่าน   บุคอรียฺ 

และท่านมุสลิมได้รายงานได้ด้วยเช่นกัน 

๒. บุคอรียฺ และมุสลิมได้รายงานจากท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ว่า 

  

ในวันกิยามะฮฺจะมีเซาะฮาบะฮฺของฉันกลุ่มหนึ่ง 

หรือกล่าวว่าประชาชาติของฉันได้เข้ามาหาฉัน 

และได้ออกห่างจากสระน ้า ฉันได้พูดว่า 

โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน พวกเขาเป็นเซาะฮาบะฮฺของฉัน 

ดังนั นพระองค์ตรสัว่า 

เจ้าไม่รู้หรอกว่าพวกเขาได้ท้าอะไรหลังจากเจ้าได้จากไ

ป 

พวกเขาได้ตกศาสนากลับไปสู่สภาพเดิมสมัยญาฮิลของ

พวกเขา [16] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/17.htm#_ftn16


สรุป จากโองการและริวายะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) สรุปได้ว่า บรรดาเซาะฮาบะฮฺ หรือผู้ท่ีได้เห็น 

หรือผู้ท่ีอยู่ร่วมกับท่านนั น ไม่เท่าเทียมกัน 

ซึ่งมีบางกลุ่มได้รับเกียรติยศ 

ถูกยกย่องเป็นผู้ยกระดับจิตใจของตนเอง 

และเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี 

การรับใช้ของพวกเขาเป็นสาเหตุท้าให้อิสลามเจริญเติบ

โต และมีความเข็มแข็ง 

ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกกลับกลอก มุนาฟิกีน 

พวกตีสองหน้า จิตใจเป็นโรค 

และกระท้าความผิดตั งแต่แรก 

(เพ่ือความชัดเจนมากย่ิงขึ นโปรดศึกษาอัล-

กุรอานซูเราะฮฺมุนาฟิกีน) 

ด้วยเหตุนี ทัศนะของชีอะฮฺเก่ียวกับเซาะฮาบะฮฺนั น 

เป็นไปตามทัศนะของอัล-กุรอาน 

และฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

มิได้เป็นไปตามความรู้สึก 



  

 

 

 

[1] อะซะดุลฆอบะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๑-๑๒ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

[2] อะซะดุลฆอบะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๑-๑๒ 

[3] อะซะดุลฆอบะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๑-๑๒ 

[4] อะซะดุลฆอบะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๑-๑๒ 

[5] อัล-อิซติอาบ ฟี อัซมาอิลอัซฮาบ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๒, ในค้าอธิบาย อัลอะซอบะฮฺ อะซะดุลฆอบะฮฺ เล่มท่ี ๑ 

หน้าท่ี ๓ คัดลอกมาจาก อิบนุอะซีร 

[6] ฮะดีด / ๑๐ 

[7] เตาบะฮฺ /๑๐๐ 

[8] ฟัตฮฺ / ๑๘ 
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[9] ฮัชรฺ / ๘ 

[10] ฟัตฮฺ / ๒๙ 

[11] มุนาฟิกูน / ๑ 

[12] เตาบะฮฺ / ๑๐๑ 

[13] อะฮฺซาบ / ๑๒ 

[14] เตาบะฮฺ / ๑๐๒ 

[15] ญามิอุลอุซูล อิบนิอะซีร เล่มท่ี ๑๑, กิตาบุลเฮาฎฺ ฟี 

วุรูดินนาซ อะลัยฮิ หน้าท่ี ๑๒๐ ฮะดีซที่ ๗๙๗๒ 

[16] ญามิอุลอุซูล เล่มท่ี ๑๑ หน้าท่ี ๑๒๐ ฮะดีซที่ ๗๙๗๓ 

ค าถามที ่

๑๘ : จดุประสงคข์องมตุอะฮฺคอือะไร 

และท าไมชอีะฮฺจงึถอืวา่ฮะลาล 
 

ค้าถามท่ี ๑๘ : จุดประสงค์ของมุตอะฮฺคืออะไร 

และท้าไมชีอะฮฺจึงถือว่าฮะลาล 
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ค้าตอบ : นิกาฮฺ 

หมายถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยา 

ซึ่งในบางครั งเป็นการอยู่ร่วมกันตลอดไป 

โดยไม่มีพรมแดนในการอ่านอักดฺ  นิกาฮฺ 

และในบางครั งเป็นการนิกาฮฺเช่นกัน 

แต่มีก้าหนดเวลาเป็นตัวขวางกั นระหว่างการอยู่ร่วมกันข

องสามีภรรยา 

อย่างไรก็ตามทั งสองนิกาฮฺต้องท้าไปตามเงื่อนไขทางชัร

อีย์ จะแตกต่างกันตรงที่ถาวรกับมีก้าหนดเวลาเท่านั น 

ส่วนในรายละเอียดอื่นๆ คล้ายกันทั งหมด 

ฉะนั นเงื่อนไขส้าหรับอักดฺมุตอะฮฺนั นเหมือนกับอักดฺ

ถาวรดังมีรายละเอียดต่อไปนี  

๑. 

ทั งหญิงและชายต้องไม่มีอุปสรรคทางชัรอีย์ในการแต่งง

าน เช่น เป็นพี่น้องทางสายเลือด หรือโดยสาเหตุ 

และอุปสรรคชัรอียฺอื่น ๆ มิเช่นนั นแล้วอักดฺจะเป็นโมฆะ 

(บาฎิล) 



๒. มะฮฺรียะฮฺที่ได้ตกลงกันระหว่างทั งสอง 

ต้องถูกกล่าวในขณะอ่านอักดฺนิกาฮฺ 

๓. ก้าหนดเวลาในการแต่งงานต้องระบุชัดเจน 

๔. ต้องท้าการอ่านอักดฺตามชัรอียฺ 

๕. 

บุตรท่ีเกิดจากทั งสองถือว่าเป็นบุตรท่ีถูกต้องตามชัรอีย์ 

เหมือนกับบุตรท่ีเกิดจากการนิกาฮฺถาวร 

ซึ่งมีสิทธิทุกอย่างในฐานะของบุตร 

๖. ค่าเลี ยงดูบุตรเป็นหน้าท่ีของบิดาต้องรับผิดชอบ 

และบุตรมีสิทธิ์รับมรดกทั งจากบิดาและมารดา 

๗. เมื่อก้าหนดเวลาของอักดฺมุตอะฮฺได้สิ นสุดลง 

หากฝ่ายหญิงไม่ได้อยู่ในช่วงวัยหมดระดู 

เธอต้องรออิดดะฮฺ 

และระหว่างรออิดดะฮฺอยู่นั นถ้าฝ่ายหญิงได้ตั งครรภ์ต้อง

หลีกเลี่ยงการแต่งงานจนกว่าเธอจะคลอดบุตร 



จ้าเป็นต้องเอาใจใส่ต่อเงื่อนไขอื่น ๆ 

ของการแต่งงานถาวรในการอ่านอักดฺแต่งงานชั่วคราว 

จะแตกต่างกันตรงที่ว่าอักดฺนิกาฮฺมุตอะฮฺได้ถูกก้าหนดขึ 

นเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีจ้าเป็นฉับพลันทันด่วน 

และค่าครองชีพ (นะฟะเกาะฮฺ) 

ของฝ่ายหญิงไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายชาย 

และขณะที่อ่านอักดฺถ้าฝ่ายหญิงไม่ได้ตั งเงื่อนไขว่าขอรั

บมรดกของฝ่ายชาย 

ดังนั นฝ่ายหญิงไม่มีสิทธิ์รับมรดกนั น 

และเป็นท่ีกระจ่างว่าเงื่อนไขทั งสองไม่มีผลนิกาฮฺแต่อย่า

งใด 

มุสลิมทั งหลายมีความเชื่อว่าศาสนาอิสลาม 

ท่ีมีชะรีอะฮฺเพียบพร้อมไปด้วยความสมบูรณ์ 

และเป็นศาสนาสุดท้ายต้องสามารถให้ค้าตอบแก่ความต้

องการทั งหลายได้ 

ฉะนั นจะเห็นว่าชายหนุ่มท่ีต้องเรียนหนังสือนานหลายปี

ติดต่อกัน 



และไม่สามารถแต่งงานถาวรได้เมื่อเขาต้องตกอยู่ในสภ

าพดังกล่าว 

จึงมีสิทธิ์เลือกท้าอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างใดจาก ๓ 

ประการดังต่อไปนี  

๑. ต้องครองความเป็นโสดตลอดไป 

๒. 

ต้องตกอยู่กับอบายมุขและความโสมมทั งหลายของจิตใจ 

จนหลงกระท้าบาป 

๓. เลือกท้าตามเงื่อนไขท่ีกล่าวมา 

โดยแต่งงานชั่วคราวกับหญิงท่ีมีเงื่อนไขตามก้าหนด 

ในกรณีแรกสามารถกล่าวได้ว่าส่วนมากแล้วจะพบกั

บความพ่ายแพ้ 

แม้ว่าบางคนสามารถควบคุมความต้องการทางเพศ 

มีความอดทน และสามารถหักห้ามจิตใจได้ 

แต่วิธีการดังกล่าวใช่ว่าทุกคนจะสามารถปฏิบัติได้ ส่วน

คนท่ีเลือกแนวทางท่ีสองเท่ากับเขาได้กระท้าความผิด  



ซึ่งเป็นสิ่งที่ค้าสอนของอิสลามได้สั่งห้ามเอาไว้ 

ถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวอ้างว่ามีความจ้าเป็น 

แต่สิ่งนั นก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่น้าไปสู่การหลงทาง 

ทั งความคิดและการกระท้า ด้วยเหตุนี จะเห็นว่าคงเหลือเ

ฉพาะแนวทางท่ีสามเท่านั น ท่ีอิสลามได้น้าเสนอเอาไว้ 

และในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ก็มีการปฏิบัติกันเปิดเผย 

แต่ต่อมาภายหลังมีความขัดแย้งเกิดขึ น 

การกระท้าดังกล่าวจึงได้ถูกยกเลิกไป 

สิ่งจ้าเป็นที่ต้องท้าความเข้าใจคือ 

บุคคลท่ีไม่เห็นด้วยกับการท้ามุตอะฮฺ 

และถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลาม 

ทั งที่อุละมาอฺและนักปราชญ์ส่วนใหญ่ยอมรับว่า 

โดยความหมายแล้วการกระท้าดังกล่าวถือว่าเป็นการ  นิ

กาฮฺถาวร เช่น คู่บ่าวสาวได้อ่านอักดฺนิกาฮฺถาวร 

แต่ทั งสองมีเจตนาว่าหลังจากหนึ่งปี หรือน้อยกว่านั น 



หรือมากกว่านั นเขาจะแยกทางกันด้วยการท้าเฏาะลาก 

(หย่า) 

ฉะนั นจะเห็นว่าการแต่งงานดังกล่าวถ้าพิจารณาจา

กภายนอกจะพบว่า เป็นการแต่งงานถาวร แต่จริง ๆ 

แล้วเป็นการแต่งงานชั่วคราวนั นเอง 

ความแตกต่างของนิกาฮฺอย่างนี กับการมุตอะฮฺ 

อยู่ตรงที่ว่าการมุตอะฮฺไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน 

มีเวลาท่ีแน่นอนเป็นตัวก้าหนด 

แต่การนิกาฮฺถาวรดังกล่าวดูภายนอกเหมือนว่าเป็นการ

นิกาฮฺถาวรแต่ภายในคือการมุตอะฮฺ (แต่งงานชั่วคราว) 

นั่นเอง 

บุคคลท่ีอนุญาตให้ท้าการแต่งงานดังกล่าวได้ 

และเป็นท่ียอมรับของอุละมาอฺและนักปราชญ์โดยท่ัวไป 

ท้าไมถึงมอีคติกับกฏชัรอียฺที่อนุญาตให้ท้ามุตอะฮฺ 

เราทราบแล้วว่าการมุตอะฮฺหมายถึงอะไร  ต่อไปจะก

ล่าวถึงหลักฐานท่ีอนุญาตให้ท้าการมุตอะฮฺ 

โดยจะน้าเสนอใน ๒ ประเด็นดังตอ่ไปนี  



๑. การอนุญาตให้ท้ามุตอะฮฺตั งแต่เริ่มแรกอิสลาม 

๒. 

การมุตอะฮฺไม่ได้ถูกยกเลิกในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) 

หลักฐานของประเด็นแรก อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 َفرِيَضةًي ُأُجوَرُهن ي َفآُتوُهن ي ِمن ُْهن ي ِبهِي اْسَتْمتَ ْعُتم َفَما

ดังนั นหญิงใดที่พวกเจ้าแสวงหาความสุขจากพวกน

าง 

ก็จงมอบรางวัลของพวกนางให้แก่พวกนางอันเป็นข้อก้า

หนด [1] 

จากค้าพูดของโองการเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

เรื่องดังกล่าวนั น เป็นเรื่องการท้ามุตอะฮฺเนื่องจากว่า 

ประการแรก  โองการได้ใช้ค้าว่า อิสตัมตาอฺ 

ซึ่งภายนอกหมายถึง การแต่งงานแบบมุตอะฮฺ (ชั่วคราว) 
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ถ้าจุดประสงค์ของโองการหมายถึงการแต่งงานแบบถาว

รจ้าเป็นต้องมีกะรีนะฮฺ (สัญลักษณ์) บ่งบอก 

ประการท่ีสอง  โองการได้ใช้ค้าว่า อุญูเราะฮุนนะ 

หมายถึงรางวัลของพวกนาง 

อันเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนอีกเช่นกันว่าการแต่งงาน

ดังกล่าวหมายถึง 

การมุตอะฮฺ  เนื่องจากวา่หากจุดประสงค์ของโองการหม

ายถึง  การแต่งงานถาวร  อัล-

กุรอานต้องใช้ค้าว่า  มะฮฺรียะฮฺ  หรือ     เซาะดาก 

แทนค้าว่า อุญูเราะฮุนนะ 

ประการท่ีสาม นักตัฟซีรทั งซุนนีและชีอะฮฺ 

มีความเห็นเหมือนกันว่าโองการดังกล่าวต้องการพูดถึงเ

รื่อง การแต่งงานแบบมุตอะฮฺ ไม่ใช่แบบถาวร 

ท่านญะลาลุดดีน ซุยูฏียฺ 

ได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของท่าน (อัดดรุุลมันซูร) 

โดยรายงานมาจากท่าน อิบนุญะรีร และท่านซุดาว่า 

โองการข้างต้นได้กล่าวถึงเรื่องการท้ามุตอะฮฺ [2] 
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ท่านอะบูญะอฺฟัร มุฮัมมัด บิน ญะรีร ฏ็อบรียฺ 

ได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของตน โดยรายงานมาจากท่าน 

ซุดา, มุญาฮิด, และอิบนุอับบาซ 

ว่าโองการดังกล่าวได้พูดถึงเรื่องการท้ามุตอะฮฺ [3] 

ประการท่ีสี่ เจ้าของต้าราซิฮาฮฺ มะซานีด 

และญะวามิอฺ 

ได้ยอมรับ   ริวายะฮฺท่ีกล่าวถึงความจริงเกี่ยวกับการมุตอ

ะฮฺ เช่น ท่านมุสลิม บิน ฮะญาจ 

ได้บันทึกไว้ในเซาะฮียฺของท่านโดยรายงานมาจาก 

ท่านญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ และซะละมะฮฺ บิน อุกูอฺว่า 

 يعين تستمتعوا أن لكم أذن قد هللا رسول انمي فقال (ص) هللا رسول منادي علينا خرج

 النمساء متعة

คนประกาศสาส์นของท่านศาสดา ได้มาหาพวกเรา 

และพูดว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้อนุญาตให้พวกท่านท้ามุตอะฮฺได้ 

หมายถึงแต่งงานชั่วคราวกับสตรี [4] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/18.htm#_ftn3
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/18.htm#_ftn4


ซิฮาฮฺ 

และมะซานีดได้กล่าวถึงริวายะฮฺเกี่ยวกับการท้ามุตอะฮฺไ

ว้อย่างมาก 

ดังนั นจะเห็นว่าการอนุญาตให้ท้ามุตอะฮฺเป็นท่ียอมรับข

องอุละมาอฺ นักปราชญ์ 

และนักตัฟซีรตั งแต่ในสมัยแรกของอิสลาม 

และในสมัยของท่านศาสดาเป็นต้นมา 

ตัวอย่างของต้าราท่ีบันทึกฮะดีซบทนี เอาไว้ 

เซาะฮียฺบุคอรียฺ บาบ ตะมัตตุอฺ, มุซนัดอะฮฺมัด เล่มท่ี ๔ 

หน้าท่ี ๔๓๖, และเล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๓๕๖, อัลมุวัฏเฏาะอฺ 

อิมามมาลิก เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๓๐, ซุนันบัยหะกียฺ เล่มท่ี ๗ 

หน้าท่ี ๓๐๖, ตัฟซีรฏ็อบรียฺ เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๙, 

นิฮายะฮฺอิบนุอะซีร เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๒๔๙, ตัฟซีรรอซียฺ 

เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๒๐๑, ตารีคอิบนุคุลกอน เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๓๕๙, อะฮฺกามุลกุรอาน ญะซอซ เล่มท่ี๒ หน้าท่ี ๑๗๘, 

มุฮาเฎาะราต รอฆิบ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๙๔, อัล-

ญามิอุลกะบีร ซุยูฎียฺ เล่มท่ี ๘ หน้าที ๒๙๓, ฟัตฮลุบารียฺ 

อิบนิฮะญัร เล่มท่ี ๙ หน้าท่ี ๑๔๑ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

ค้าถาม : โองการมุตอะฮฺถูกยกเลิก (มันซูค) แล้วหรือ 

ค้าตอบ : น้อยมากท่ีมุสลิมจะสงสัยว่าการท้ามุตอะฮฺใ

นสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เป็นที่อนุญาต 

สิ่งที่ก้าลังกล่าวถึงคือ การคงอยู่ 

หรือการถูกยกเลิกของกฎ (ฮุกุม) ดังกล่าว ประวัติศาสตร์ 

และริวายะฮฺได้กล่าวไว้ตรงกันว่า การท้ามุตอะฮ ฺ



มีมาตั งแต่สมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และได้ด้าเนินมาจนถึงกลางยุคสมัยของอุมัร 

เคาะลิฟะฮฺท่ีสอง ซึ่งเคาะลิฟะฮฺได้เล็งเห็นถึงความจ้าเป็น 

และความเหมาะสมท่านจึงสั่งยกเลิกการท้ามุตอะฮฺ 

มุสลิม บิน ฮะญาจ ได้กล่าวไว้ในเซาะฮียฺของท่าน 

โดยรายงานมาจาก อิบนุอับบาซ และอิบนุซุเบร 

เก่ียวกับการท้ามุตอะฮฺผู้หญิง และมุตอะฮฺฮัจญฺ 

ซึ่งเป็นการรายงานที่ขัดแย้ง ท่านญาบีรฺ บิน อับดุลลอฮฺ 

พูดว่า 

ماعنه ّناان ث هللا رسول مع مها فعلنا  هلما نعد فلم عمر 

พวกเราได้กระท้าทั งสอง (ฮัจญฺตะมัตตุอ ฺ

กับมุตอะฮฺผู้หญิง) พร้อมกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

หลังจากนั นอุมัร ได้สั่งห้ามเราไม่ให้ท้าทั งสอง 

ต่อมาพวกเราไม่ได้ท้าอีกเลย [5] 

ท่านญะลาลุดดีน ซุยูฏียฺ 

ได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของท่าน โดยรายงานมาจาก 
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อับดุรรอซาก, อะบูดาวูด, และอิบนุญะรีร 

ซึ่งพวกเขาได้รายงานมาจาก ฮะกัม 

อีกท่ีหนึ่งซึ่งได้มีคนถามว่า 

โองการมุตอะฮฺได้ถูกยกเลิกแล้วหรือ  ตอบว่า ยัง 

และอะลี (อ.) กล่าวว่า 

 شقي االمي زىن ما املتعة عن ّنى عمر انمي لوال

ถ้าหากอุมัรฺไม่ได้ห้ามการท้ามุตอะฮฺแล้วละก็ 

จะไม่มีใครผิดประเวณีเลย (ซินา) นอกจากคนชั่ว [6] 

อะลี บิน มุฮัมมัด กูจี พูดว่า อุมัร บิน ค็อฏฏ็อบ 

ได้เทศนาบนมิมบัรว่า 

و عليهنمي أعاقب و أحرمهنمي و عنهنمي أّني أان هللا رسول عهد على كنمي ثالث الناس ايمها

 العمل خري على حيمي و احلج متعة و النساء متعة هي 

โอ้ประชาชนเอ๋ย 

มีอยู่สามสิ่งที่ปฏิบัติในสมัยของท่านศาสดา    (ซ็อล ฯ) 

ซึ่งฉันได้สั่งห้ามมัน และผู้ท่ีปฏิบัติมันต้องถูกลงโทษ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/18.htm#_ftn6


ได้แก่การท้ามุตอะฮฺกับหญิง การท้ามุตอะฮฺฮัจญฺ 

และการกล่าวฮัยยะอะลาคอยริลอะมัลในอะซาน  [7] 

สิ่งจ้าเป็นต้องกล่าวคือ 

ริวายะฮฺในท้านองนี มีมากกว่าท่ีได้กล่าวไว้ ณ ท่ีนี  

เพ่ือการค้นคว้าเพิ่มเติมโปรดดูต้าราดังต่อไปนี  

มุซนัดอะฮฺมัด เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๓๕๖/๓๖๓, 

อัลบะยานวลัตับยีน ญาฮิซ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๒๒๓, 

อะฮฺกามุลกุรอาน ญะซอซ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๓๔๒, 

ตัฟซีรกุรฏุบียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๓๗๐, อัลมับซูฏ 

กิตาบฮัจญฺ บาบุลกุรอาน, ซาดุลมะอาด อิบนิกัยยุม เล่มท่ี 

๑ หน้าท่ี ๔๔๔, กันซุลอุมาล เล่มท่ี ๘ หน้าท่ี ๒๙๓, 

มุซนัดอะบีดาวูด เฎาะยาลิซซีย์ หน้าท่ี ๒๔๗, 

ตารีคฏ็อบรียฺ เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี๓๒, อัลมุซตับยีน ฏ็อบรียฺ, 

ตัฟซีรรอซียฺ เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๒๐๐/๒๐๒, 

ตัฟซีรอะบูฮัยยาน เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๒๑๘ 

สามารถกล่าวได้ว่า 

การมุตอะฮฺเป็นหนึ่งในการนิกาฮฺและการแต่งงานตามบ
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ทบัญญัติ เนื่องจากการนิกาฮฺได้แบ่งออกเป็น ๒ 

ประเภทกล่าวคือ แบบถาวรกับแบบชั่วคราว 

หญิงใดได้ท้าการมุตอะฮฺถือว่าเป็นภรรยาของชายคนนั 

น และชายคือสามีของหญิงแน่นอน 

การแต่งงานลักษณะดังกล่าว 

ได้ถูกรวมอยู่ในโองการท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองการแต่งงาน 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 أمَْيَانُ ُهمْي َمَلَكتْي َما أوْي أَْزَواِجِهمْي َعَلى ِإال ي َحاِفُظونَي لُِفُروِجِهمْي ُهمْي َوال ِذينَي

และบรรดาผู้ท่ีรักษาความบริสุทธิ์ของอวัยวะเพศพว

กเขา นอกเสียจากบรรดาภรรยาของพวกเขา 

หรือท่ีมือขวาของพวกเขาครอบครอง [8] 

หญิงที่ได้ท้าการมุตอะฮฺตามเงื่อนไขท่ีได้กล่าวมา 

ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อัล-กุรอานกล่าวถึง 

นอกเสียจากบรรดาภรรยาของพวกเขา 

หมายความว่าหญิงท่ีได้แต่งงานมุตอะฮฺกับชายคนหนึ่ง 

ถือว่าเธอเป็นภรรยาของชายคนนั น 
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ดังนั นเธอจึงรวมอยู่ในค้าว่า อัซวาญิฮิม 

(เหล่าภรรยาของพวกเขา) ถ้าหากว่าโองการข้างต้นใน

ซูเราะฮฺมุอฺมินูนได้อนุญาต 

ให้หาความสุขทางเพศกับหญิงสองกลุ่มได้ กล่าวคือ 

เหล่าบรรดาภรรยา และบรรดาทาสีในเรือนเบี ยทั งหลาย 

หญิงที่ได้ท้ามุตอะฮฺจัดอยู่ในกลุ่มแรก 

(เหล่าบรรดาภรรยา) 

น่าประหลาดใจท่ีบางคนได้กล่าวว่า 

โองการในซูเราะฮฺมุอฺมินูน ได้มายกเลิก (นาซิค) 

โองการมุตอะฮฺในซูเราะฮฺ นิซาอฺ / ๒๔ 

ขณะท่ีเป็นที่ทราบกันดีว่าโองการท่ีถูกประทานลงมาเพื่อ

ยกเลิกโองการอื่นนั น 

ต้องลงมาหลังจากโองการท่ีถูกยกเลิก  ตรงกันข้ามเพรา

ะซูเราะฮฺมุอฺมินูนในฐานะของผู้ยกเลิก (นาซิค) 

ถูกประทานลงมาท่ีมักกะฮฺก่อนท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จะท้าการอพยพไปสู่เมืองมะดีนะฮฺ 

ส่วนซูเราะฮฺนิซาอฺได้ถูกประทานลงมาท่ีมะดีนะฮฺหลังจา



กท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้อพยพไปแล้ว ตรงนี จึงเกิดค้าถามว่า 

โองการท่ีปรากฏในซูเราะฮฺมักกียะฮฺ 

จะสามารถยกเลิกโองการท่ีปรากฏใน   ซูเราะฮฺมะดะนีย

ะฮฺได้อย่างไร 

เหตุผลท่ีกระจ่างชัดอีกประการหนึ่งท่ีว่า 

โองการมุตอะฮฺไม่ได้ถูกยกเลิก 

กล่าวคือในยุคสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นพยานยืนยันได้อย่างดี เนื่องจากริวายะฮฺจ้านวนมาก 

ได้ปฏิเสธว่าการยกเลิกไม่ได้เกิดขึ นในสมัยของท่านแต่เ

กิดขึ นในสมัยหลังจากนั น 

ดังริวายะฮฺที่ท่านซุยูฏียฺได้กล่าวเอาไว้ในตัฟซีร 

ดุรุลมันซูร [9] 

ท้ายสุดนี  ขอกล่าวว่า 

บรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์แห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

ผู้ท่ีมหีน้าท่ีท้าการชี น้ามวลมนุษยชาติหลังจากท่านศาส

ดา (ซ็อล ฯ) และเป็นผู้ท่ีไม่แยกออกจากอัล-
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กุรอานตลอดไป ตามฮุกุมของฮะดีซซะเกาะลัยนฺ 

ถือว่าการท้ามุตอะฮฺเป็นท่ีอนุญาต 

และยังไม่ได้ถูกยกเลิก [10] 

อิสลามในฐานะท่ีเป็นศาสนาเดียวท่ีสามารถแก้ไขปั

ญหาสังคมได้ตลอดทุกยุคทุกสมัย 

ได้สนับสนุนการนิกาฮฺแบบมุตอะฮฺตามเงื่อนไขท่ีได้กล่า

วมา ซึ่งมุตอะฮฺเป็นวิธีเดียวท่ีสามารถช่วยเหลือ 

ให้เยาวชนรอดพ้นการท้าความผิดตามอ้าเภอใจได้ 

  

  

 

 

 

[1] นิซาอฺ / ๒๔ 

[2] อัดดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๑๔๐ 

[3] ญามิอุลบะยาน ฟี ตัฟซีริลกุรอาน ญุซท่ี ๕ หน้าท่ี ๙ 
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[4] เซาะฮียฺมุสลิม ญุซที ๔ หน้าท่ี ๑๓๐ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

[5] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๗ หน้าท่ี ๒๐๖, เซาะฮียฺมุสลิม 

เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี  ๓๙๕ 

[6] ดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๔๐ 

ตอนอธิบายโองการดังกล่าว 

[7] ชัรฮฺ ตัจรีด กูจี มับฮัซ อิมามะฮฺ หน้าท่ี ๔๘๔ 

[8] มุอฺมินูน / ๕ / ๖ 

[9] ดุรุลมันซูร เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๔๐/๑๔๑ 

ตอนอธิบายโองการดังกล่าว 

[10] วะซาอิลชีอะฮฺ เล่มท่ี ๑๔ กิตาบนิกาฮฺ บาบเอาวัล 

จากอับวาบมุตอะฮฺ หน้าท่ี ๔๓๖ 

ค าถามที ่

๑๙ : ท าไมชอีะฮฺจงึซจัดะฮฺบนดนิ  

ค้าถามท่ี ๑๙ : ท้าไมชีอะฮฺจึงซัจดะฮฺบนดิน 
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ค้าตอบ : มีชนบางกลุ่มคิดว่า การซัจดะฮฺบนดิน 

หรือบนดินของบรรดาชุฮะดา 

หมายถึงการสักการะสิ่งนั น 

และเป็นชิริกประเภทหนึ่ง ส้าหรับข้อสงสัยดังกล่าวนี  

สิ่งจ้าเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ 

ระหว่างค้าว่า   อัซซุญูดลิลลาฮฺ (การซัจดะฮฺอัลลอฮฺ) 

กับอัซซุญูดอะลัลอัรฎิ (การซัจดะฮฺพื นดิน) นั น 

มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

แต่ปัญหาท่ีเกิดเป็นข้อสงสัย 

เนื่องจากว่าผู้สงสัยไม่พยายามแยกแยะระหว่างความแต

กต่างของทั งสอง ค้าอธิบายโดยสรุปกล่าวคือ 

อัซซุญูดลิลลาฮฺ หมายถึงท้าการซัจดะฮฺเพ่ืออัลลอฮฺ 

ขณะท่ีความหมายของค้าว่า อัซซุญูดอะลัลอัรฎิ 

คือการซัจดะฮฺลงบนพื นดิน อีกนัยหนึ่งคือ 

พวกเราได้ท้าการซัจดะฮฺลงบนพื นดินเพื่อเป็นการซัจดะ

ฮฺต่ออัลลอฮฺ ทั งที่มุสลิมทั งหลายโดยปรกติเม่ือซัจดะฮฺ 

ต้องซัจดะฮฺลงบนสิ่งอื่นทั งสิ น 

อันเป็นการบ่งบอกว่าได้ท้าการซัจดะฮฺเพ่ืออัลลอฮฺ (ซบ.) 



บรรดานักแสวงบุญทั งหลาย (ฮุจญาต) 

ได้ท้าการซัจดะฮฺลงบนหินอ่อนของมัสญิดหะรอมทั งสิ น 

ขณะท่ีเป้าหมายในการซัจดะฮฺของเขานั น คือ อัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

ดังนั นจะเห็นว่าการซัจดะฮฺลงบนดิน พรม ใบไม ้

และอื่น ๆ ไม่ได้หมายความว่า 

ได้ท้าการสักการะบูชาสิ่งนั น 

ทว่าการซัจดะฮฺนั นเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) 

ฉะนั นการซัจดะฮฺลงบนดิน 

นอกเหนือไปจากการซัจดะฮฺท่ีมีต่อดิน  อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

 َواَْلْرضِي الس َماَواتِي يفي َمن َيْسُجدُي َوّللِمِي

และผู้อยู่ในชั นฟ้าทั งหลายและแผ่นดินต่างซุญูดต่อ

อัลลอฮฺด้วยความภักดี [1] 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

 طهورًا و مسجًدا االرض ىِلَي ُجِعَلتْي
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พื นดินได้ถูกมอบให้เป็นสถานท่ีซัจดะฮฺ 

และท้าความสะอาดส้าหรับฉัน [2] 

ด้วยเหตุนี การซัจดะฮฺเพ่ืออัลลอฮฺ 

กับการซัจดะฮฺลงบนดิน 

นอกจากจะไม่มีความขัดแย้งกันแม้แต่นิดเดียวแล้วยังสา

มารถเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์ 

เนื่องจากการซัจดะฮฺลงบนพื นดิน 

หรือลงบนใบไม้คือสัญลักษณ์สุดท้ายของการนอบน้อม 

ณ เบื องพระพักตร์ของพระองค์ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนตามหลักการของ

ชีอะฮฺ ขอน้าเสนอค้าพูดของท่านอิมามซอดิก (อ.) 

ผู้น้าท่ีบริสุทธิ์ของชีอะฮฺ อิมามกล่าวว่า 

عما و عليه السجود جيوز عما اخَبن (ع) هللا عبد ْلب قلت قال احلكم ابن هشام عن

 أو أكل ما إال اْلرض أنبتت ما أو اْلرض على اال جيوز ال السجود : قال ؟ جيوز ال 

 هلل اخلضوع هو السجود ْلنمي قال ؟ ذلك يف العلة ما فداك جعلت  له فقلت .لبس

 أيكلون ما عبيد الدنيا ابناء ْلنمي يلبس و يؤكل ما على يكون أن ينبغي فال عزموجل
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على والسجود بغرورها اغرتوا الذين الدنيا ابناء معبود على سجوده يف والساجد ويلبسون

 عزموجل هلل اخلضوع و التمواضع يف أبلغ ْلنمه افضل اْلرض 

ฮิชาม บิน ฮะกัมพูดว่า ฉันได้ถามท่านอิมามซอดิก 

(อ.) เก่ียวกับสิ่งที่ซัจดะฮฺลงบนนั นแล้วถือว่าถูกต้อง 

ท่านตอบว่า 

ต้องซัจดะฮฺลงบนดินหรือสิ่งที่งอกเงยขึ นจากดิน 

ยกเว้นสิ่งที่เป็นอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม ฉนัพูดว่า 

มีสาเหตุอะไรหรือ ท่านตอบว่า 

การซัจดะฮฺคือการแสดงความนอบน้อมและการภักดีท่ีมี

ต่ออัลลอฮฺ 

ซึ่งไม่เป็นการดีหากจะท้าการซัจดะฮฺลงบนอาหารหรือเค

รื่องนุ่งห่ม 

เนื่องจากว่าจะกลายเป็นผู้ท่ีมีความลุ่มหลงต่อโลก 

บูชาอาหารและเครื่องนุ่งห่ม 

ขณะท่ีท้าการซัจดะฮฺนั นมนุษย์ไดแ้สดงการเคารพภักดีต่

อพระองค์ 

ดังนั นไม่เป็นการดีหากเราจะน้าหน้าผากของเรา 



ซัจดะฮฺลงบนสิ่งท่ีพวกบูชาโลกได้สักการะต่อมัน 

ส่วนการซัจดะฮฺลงบนดินเป็นการกระท้าท่ีสูงและดีกว่า 

เนื่องจากว่าได้เข้าถึงแก่นของการแสดงความนอบน้อมถ่

อมตน ณ 

เบื องพระพักตร์ของพระองค์ผู้ทรงสูงส่งและเกรียงไกร [3

] 

จากค้าพูดของท่านอิมาม (อ.) 

เป็นที่ชัดเจนว่าการซัจดะฮฺบนดิน คือ 

สาเหตุท่ีน้าไปสู่การนอบน้อมถ่อมตนได้มากกว่าการซัจ

ดะฮฺลงบนสิ่งอื่น 

ตรงนี มีค้าถามว่า 

ท้าไมชีอะฮฺไม่ซัจดะฮฺลงบนสรรพสิ่งอื่น ต้องเป็นบนดิน 

หรือบนสิง่ที่งอกเงยขึ นจากดินที่ไม่ใช่อาหารเท่านั น 

ตอบว่า 

แก่นแท้ของอิบาดะฮฺหนึ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องออกมาจาก

ผู้วางกฎเกณฑ์ 

ส่วนเงื่อนไขและขั นตอนในการปฏิบัติต้องผ่านการบอก
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กล่าว และการแสดงออกของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เท่านั น เพราะท่านคือผู้ยึดมั่นอยู่กับอัล-กุรอาน 

ความประพฤติของท่านคือแบบอย่างส้าหรับมวลประชา

ชาติทั งหลาย 

ต่อไปนี จะขออธิบายฮะดีซอิสลาม 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดที่มาอธิบายประวัติและแบบฉบับของท่

านศาสดา 

ฉะนั นเมื่อศึกษาให้ละเอียดจะพบว่าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ไม่เคยซัจดะฮฺลงบนสิ่งอื่นใดนอกจากดิน 

และสิ่งท่ีงอกเงยขึ นจากดิน 

ดังเช่นที่ชีอะฮฺไดเ้ชื่อและยึดถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน 

๑. 

มีนักฮะดีซกลุ่มหนึ่งได้บันทึกค้าพูดของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ไว้ในซิฮาฮฺ และมะซานีดของตนว่า 

ท่านได้ใช้พื นดินเป็นสถานที่ซัจดะฮฺท่านกล่าวว่า 

 وطهورا مسجدا اْلرض يل جعلت



พระองค์ได้มอบให้ดินเป็นสถานที่ซัจดะฮฺ 

และท้าความสะอาดแก่ ฉัน [4] 

ค้าว่า ญะอะละ ในท่ีนี หมายถึงการก้าหนดกฎเกณฑ ์

หมายถึงว่าส่ิงนี เป็นกฎท่ีพระผู้เป็นเจ้าได้วางไว้ส้าหรับห

มู่ชนท่ีท้าการปฏิบัติตามค้าสอนของศาสนาอิสลาม 

ด้วยเหตุนี การซัจดะฮฺบนดิน 

หินและสิ่งที่งอกเงยขึ นจากดินจึงเป็นการอนุญาตไปโดย

ปริยาย 

๒. 

มีริวายะฮฺบางกลุ่มได้สนับสนุนทัศนะดังกล่าวโดยกล่าวว่

า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้เชิญชวนบรรดามุสลิมให้ซัจดะฮฺลงบนดิน 

ดังท่ีท่านหญิงอุมมุซะละมะฮฺ 

(ภรรยาท่านหนึ่งของท่านศาสดา) 

ได้รายงานจากท่านศาสดาว่า 

 هلل وجهك ترمب
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จงน้าใบหน้าของเจ้าวางบนดินเพื่ออัลลอฮฺ [5] 

จากค้าว่า ترمب ในค้าพูดของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท้าให้เกิดความกระจ่างขึ นสองประเด็นดังนี  หนึ่ง 

เป็นความจ้าเป็นส้าหรับมุสลิมทุกคนขณะซัจดะฮฺต้องวาง

หน้าผากลงบนดิน สอง การกระท้าของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) คือค้าสั่งท่ีสั่งให้มุสลิมปฏิบัติ 

และในความเป็นจริงจ้าเป็นส้าหรับมุสลิมทุกคนต้องถือป

ฏิบัติเช่นนั น เนือ่งจากค้าว่า ตัรริบ มาจากรากศัพท์ว่า 

ตุรอบ หมายถึงดินและเป็นกริยาในรูปค้าสั่ง 

๓. การกระท้าของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) คือค้ายืนยัน 

ท่ีสร้างความชัดเจนให้กับบรรดามุสลิม ท่านวาอิล บิน 

ฮะญัร พูดว่า 

 اْلرض على أنفه و جبهته وضع سجد إذا وسلمم وآله عليه هللا صلمى النيب رأيت

ฉันได้เห็นท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ขณะลงซัจดะฮฺได้เอาหน้าผากและจมูกวางลงบนพื น [6] 
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ท่านอะนัซ บินมาลิก ท่านอิบนุอับบาซ 

และภรรยาบางคนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เช่นท่านหญิงอาอิชะฮ ฺ อุมมุซะละมะฮฺ 

และบรรดานักฮะดีซอีกจ้านวนมากได้รายงานว่า 

 اخلمرة على يصلمى (ص) هللا رسول كان

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ซัจดะฮฺลงบนคุมเราะฮฺ  คุมเราะฮฺ 

หมายถึงสื่อที่ท้าจากกาบและใบของอินทผลัม [7] 

ท่านอะบูซะอีด 

ได้เล่าจากเซาะฮาบะฮฺคนหนึ่งของท่านศาสดา    (ซ็อล 

ฯ) ว่า 

 حصري على يصلمى وهو وسلمم وآله عليه هللا صلمى هللا رسول على دخلت

ฉันได้เข้าไปหาท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ขณะท่ีท่านก้าลังท้านะมาซอยู่บนเสื่อ [8] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftn7
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftn8


ค้าพูดดังกล่าวนี เป็นหลักฐานท่ีสนับสนุนทัศนะของชี

อะฮฺ 

ท่ีว่าอนุญาตให้ซัจดะฮฺลงบนสิ่งที่งอกเงยขึ นจากดินท่ีไม่

ใช่อาหาร 

๔. 

ค้าพูดและการกระท้าของบรรดาเซาะฮาบะฮฺและตาบิอีน 

เปรียบเสมือนซุนนะฮฺของศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่านญาบิรอับดุลลอฮฺ อันซอรียฺพูดว่า 

 أضعها كفي يف لتَبد احلصاء من قبضة فآخذ (ص) هللا رسول مع الظهر أصلي كنت

 احلر لشدة عليها أسجد ْلبهيت

ฉันได้ท้านะมาซซุฮฺริร่วมกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ซึ่งฉันได้กอบก้อนกรวดขึ นมาก้ามือหนึ่งถือไว้ในมือเพ่ือ

ให้เย็น ส้าหรับวางหน้าผากเมื่อเวลาลงซัจดะฮฺ 

ท่ีท้าเช่นนี เพราะว่าอากาศร้อนมาก [9] 
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รอวียฺได้กล่าวว่า 

ถ้าหากอนุญาตให้ท้าการซัจดะฮฺกับเสื อผ้าท่ีสวมใส่ก็คง

สะดวกกว่าการก้าก้อนกรวดที่ร้อนไว้ในมือ 

อิบนุซะอัด เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. ท่ี ๒๐๙ 

ได้บันทึกไว้ในต้าราของตน (อัฏเฏาะบะกอตุลกุบรอ) ว่า 

 السفينة يف عليها يسجد بلبنة خيرج خرج إذا مسروق كان

มัซรูก บิน อัจดะอ ฺ

เมื่อเวลาเดินทางไกลจะน้าเอาดินแห้งติดตวัไปด้วย 

(เพ่ือว่า) เมื่ออยู่ในเรือเขาจะได้ซัจดะฮฺบนมัน [10]  

สิ่งจ้าเป็นต้องกล่าวถึงคือ มัซรูก บิน อัจดะอ ฺ

เป็นหนึ่งในตาบิอีนของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นเซาะฮาบะฮฺของอิบนิมัซอูด 

เจ้าของต้าราอัฏเฏาะบะกอต 

ได้ยกย่องให้ท่านเป็นนักฮะดีซในชั นแรกจากกูฟะฮฺ 

หลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และท่านอิมามอะลี (อ.) 

ท่านอะบูบักรฺ อุมัร  อุซมาน และอบัดุลลอฮฺ อิบนิมัซอูด 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftn10


ค้าพูดของมัซรูกได้สร้างความกระจ่างแก่ผู้ท่ีกล่าวว่

า 

การท่ีชีอะฮฺพกพาดินติดตัวตลอดเวลาเพ่ือซัจดะฮฺนั นเป็

นชิริกและเป็นบิดอะฮฺ 

จะเห็นว่าชีอะฮฺได้ท้าเหมือนกับชนในยุคก่อนได้ท้า [11] 

ท่านนาฟิอฺ พูดว่า 

 ابْلرض جبهه يضع حىت يرفعها العمامه عليه و سجد إذا كان عمر ابن انمي

อับดุลลอฮฺ บินอุมัร เมื่อเวลาซัจดะฮฺ 

ได้ขยับอะมามะฮฺของตนออกเพื่อเอาหน้าผากวางลงบน

ดิน [12] 

เราะซีนพูดว่า 

 املروة أحجار من بلوح ايلمي ابعث أن عنه هللا رضي عباس بن عبدهللا بن عليمي اىل كتب

 عليه أسجد

อะลี บินอับดุลลอฮฺ บิน 

อับบาซได้เขียนจดหมายถึงฉันว่า ให้ช่วยส่งหินเลาฮี 
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ซึ่งเป็นหินจากเนินเขามัรวะฮฺเพ่ือจะได้ซัจดะฮฺลงบนนั น [

13] 

๕. นักฮะดีซอีกกลุ่มได้รายงานว่า ท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) 

ได้สั่งห้ามบุคคลที่ลงซัจดะฮฺแล้วแผ่อะมามะฮฺของตนออ

กเพื่อซัจดะฮฺลงบนนั น 

ซอลิฮฺ ซะบายีพูดว่า 

 هللا رسول فحسر جبهته على اعتممي قد و جبنبه يسجد رجال رأي (ص) هللا رسول إنمي

 جبهته عن وسلمم وآله عليه هللا صلمى

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เห็นชายคนหนึ่งท่ีท้าซัจดะฮฺลงบนอะมามะฮฺใกล้ ๆ 

กับท่าน 

ท่านได้ดึงเอาอะมามะฮฺนั นออกจากหน้าผากเขา [14] 

อิยาฏ บิน อับดุลลอฮฺ กุเรชพูดว่า 
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 و عمامتك إرفع : بيده ومأ فأ عمامته كور على يسجد رجال (ص) هللا رسول رأي

 جبهته إىل أومأ

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้เห็นชายคนหนึ่งก้าลังซัจดะฮฺ ลงบนอะมามะฮฺของตน 

ท่านได้ชี ให้เขาเอาออก และชี ไปท่ีหน้าผากของเขา [15] 

จากริวายะฮฺดังกล่าวนี เข้าใจได้ว่า 

ในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

มุสลิมทั งหลายได้ซัจดะฮฺลงบนดิน 

เพราะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมีมุสลิมคนหนึ่งซัจดะฮฺลงบนอ

ะมามะฮฺของตน ท่านจะสั่งห้ามทันที 

๖. บรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) ของชีอะฮ ฺ

ตามรายงานของฮะดีซ    ซะเกาะลัยนฺ 

คือผู้ท่ีไม่แยกออกจากอัล-กุรอานตลอดกาล 

ท่านศาสดา    (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวว่าค้าพูดของท่านเป็นฮุจญัติส้าหรับประชาชาติ 

ท่านได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftn15


يضةفري اْلرض علی السجود  سنمة اخلمرة على و 

การซัจดะฮฺบนดินเป็นข้อบังคับ (จากพระผู้เป็นเจ้า) 

ส่วนการซัจดะฮฺบนเสื่อเป็นซุนนะฮฺ [16] 

อีกท่ีหนึ่งกล่าวว่า 

 لبس أو أكل ما االمي اْلرض انبتت ما على أو اْلرض على االمي جيوز ال السجود

ไม่เป็นท่ีอนุญาตให้ซัจดะฮฺบนสิ่งอื่นใดนอกจากพื น

ดิน และสิ่งท่ีงอกเงยจากดิน 

ยกเว้นสิ่งที่เป็นอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม [17] 

สรุป จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา 

ท้าให้รู้ว่าไม่ใช่ริวายะฮฺท่ีมาจากอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

เพียงอย่างเดียว ทว่าเป็นซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ)  เป็นการปฏิบัติของเหล่าบรรดาเซาะฮาบะฮฺ 

และตาบิอีนของท่านศาสดาท่ีได้ท้าการซัจดะฮฺบนดิน 

และบนสิ่งท่ีงอกเงยขึ นจากดิน 

(ยกเว้นสิ่งที่เป็นอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม) นอกเหนือจาก

นั นเป็นที่รับทราบกันอย่างดีว่า 
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การซัจดะฮฺบนสิ่งท่ีได้กล่าวมาแล้วเป็นที่อนุญาต 

ขณะท่ีการอนุญาตให้ซัจดะฮฺบนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากสิ่

งที่กล่าวมา 

เป็นที่สงสัยและเป็นความขัดแย้งในหมู่นักปราชญ์และผู้

รู้ ด้วยเหตุนี ถือว่าเป็นการอิฮฺติยาฏ (ระมัดระวัง) 

และเป็นการท่ีดีควรซัจดะฮฺเฉพาะบนสิ่งที่ได้กล่าวมาเท่า

นั น 

สิ่งที่จ้าเป็นต้องกล่าวคือ 

ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องทางฟิกฮฺ (หลักปฏิบัติ) 

ซึ่งในหมู่ของนักปราชญ์มีทัศนะท่ีแตกต่างกันมาก 

แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาท่ีต้องเป็นกังวล 

เพราะแม้แต่นักปราชญ์ของ ๔ 

มัซฮับเองก็มีความขัดแย้งในเร่ืองของฟิกฮฺมากเช่นกัน 

เช่น ท่านมาลิก 

พูดว่าการเอาจมูกแตะพื นขณะซัจดะฮฺเป็นมุสตะฮับ 

แต่ฮัมบาลีพูดว่า การท้าเช่นนั นเป็นวาญิบ 



หากไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นสาเหตุท้าให้การซัจดะฮฺบาฏิล 

(โมฆะ) 

 

 

 

[1] เราะอฺดุ /๑๕ 

[2] เซาะฮียฺ บุคอรียฺ กิตาบุซเซาะลาฮฺ หน้าท่ี ๙๑ 

[3] บิฮารุลอันวาร เล่มท่ี ๘๕ หน้าท่ี ๑๔๗ 

คัดลอกมาจากหนังสือ อิลัล ชะรอยิอฺ 

[4] ซุนันบัยฮะกีย์ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๒๑๒ บาบอัตตะยัมมุม 

บิซเซาะอีดิฏฏอยยิบะฮฺ, เซาะฮียฺบุคอรียฺ เล่มท่ี ๑ 

กิตาบุซเซาะลาฮฺ หน้าท่ี ๙๑, อิกตฎิอ 

อัซซิรอตุลมุซตะกีม อิบนิตัยมียะฮฺ หน้าท่ี ๓๓๒ 

[5] กันซุลอุมาล เล่มท่ี ๗ หน้าท่ี ๔๖๕ ฮะดีซที่ ๑๙๘๐๙ 

กิตาบุซเซาะลาฮฺ อัซซุญูด วะมายะตะอัลละเกาะ บิฮี 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftnref1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftnref2
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftnref3
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftnref4
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/19.htm#_ftnref5


[6] อะฮฺกามุลกุรอาน ญะซอซ ฮะนะฟียฺ เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี 

๒๐๙ พิมพ์ท่ีเบรุต บาบ ซุญูด อะลัล วัจฮิ 

[7] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๔๒๑ กิตาบุซเซาะลาฮฺ 

บาบเซาะลาตุ อะลัลคุมเราะฮฺ 

[8] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๔๒๑ กิตาบุซเซาะลาฮฺ 

บาบเซาะลาตุ อะลัล ฮะซีร 

[9] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๔๓๙ กิตาบุซเซาะลาฮฺ 

[10] อัฏเฏาะบะกอตุลกุบรอ เล่มที่ ๖ หน้าท่ี ๗๙ 

ตอนอธิบายถึงสภาพของมัซรูก 

[11] ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ซีเราะตะนา 

อัลลามะฮฺอามีนี 

[12] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๐๕ กิตาบบุซเซาะลฮฺ 

บาบ อัลกัชฟฺ อะนิซซัจดะฮฺ ฟิซซุญูด 

[13] อัซเราะกียฺ อัคบารุลมักกะฮฺ เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๑๕๑ 

[14] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๐๕ 
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[15] ซุนันบัยฮะกียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๑๐๕ 

[16] วะซาอิลชีอะฮฺ เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๕๙๓ กิตาบเซาะลาฮฺ 

อับวาบ มายัซญุดุอะลัยฮิ ฮะดีซท่ี ๗ 

[17] วะซาอิลชีอะฮฺ เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๕๙๑ กิตาบเซาะลาฮฺ 

อับวาบมายัซญุดุอะลัยฮิ ฮะดีซที่ ๑ 

ค าถามที ่๒๐ : ท าไมเวลาซยิารตั 

(เยีย่ม) สถานทีฝ่งัศพ 

ชอีะฮฺจงึจบูประตหูรอืฝาผนงัของฮะรมั 

และถอืวา่ส ิง่น ัน้เป็นสริมิงคล 

 

ค้าถามท่ี ๒๐ : ท้าไมเวลาซิยารัต (เย่ียม) 

สถานที่ฝังศพ ชีอะฮฺจึงจูบประตูหรือฝาผนังของฮะรัม 

และถือว่าสิ่งนั นเป็นสิริมงคล 

ค้าตอบ : การขอความเป็นสิริมงคลกับสิ่งของหรือมร

ดกของบรรดามวลมิตร (เอาลิยาอฺ) แห่งอัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

ท่ีถือปฏิบัติกันในหมู่มุสลิมบางกลุ่มในปัจจุบันถือว่าไม่เป็

นไร 
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เพราะการปฏิบัติเหล่านี มีรากท่ีมาตั งแต่สมัยของท่านศา

สดา (ซ็อล ฯ) และเซาะฮาบะฮฺของท่าน 

ไม่ใช่เพียงท่านศาสดา (ศ็อล) 

กับบรรดาเซาะฮาบะฮฺของท่านเท่านั นท่ีปฏิบัติ 

ทว่าบรรดาศาสดา (อ.) 

ก่อนหน้าท่านได้ปฏิบัติเช่นกัน  ต่อไปนี จะกล่าวถึงเหตุผ

ลท่ีอนุญาตให้ท้าการขอความเป็นสิริมงคล 

จากสิ่งของหรือมรดกของบรรดามวลมิตรแห่งอัลลอฮฺ 

ทั งจากอัล-กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

๑. อัล-กุรอานกล่าวว่า เมื่อท่านศาสดายูซุฟ (อ.) 

ได้แนะน้าตัวท่านกับพ่ีน้องของท่านพร้อมกับกล่าวว่าพว

กท่านได้รับการอภัยจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว และกล่าวว่า 

 َبِصريًا أَيْتِي َأِبي َوْجهِي َعَلى َفأَْلُقوهُي َهَذا ِبَقِميِصي اْذَهُبواْي

พวกท่านจงน้าเสื อตัวนี ของฉันไป 

และจงวางลงบนใบหน้าของบิดาของฉันแล้วท่านจะได้ม

องเห็น [1] 
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หลังจากนั นท่านได้กล่าวว่า 

 َبِصريًا فَاْرَتد ي َوْجِههِي َعَلى أَْلَقاهُي اْلَبِشريُي َجاءَي َأن فَ َلم ا

ต่อมาเมื่อผู้แจ้งข่าวได้มาถึงเขา 

ได้วางลงบนใบหน้าของเขา (บิดาท่านยูซุฟ) 

แล้วเขาก็มองเห็น [2] 

สิ่งที่เข้าใจได้ อลั-กุรอานก้าลังบอกว่า 

ท่านศาสดายะอฺกูบก้าลังแสวงหาความเป็นสิริมลคลจากเ

สื อของศาสดาอีกท่านหนึ่งคือยูซุฟ (อ.) 

ซึ่งเสื อของท่านได้ท้าให้ดวงตาของท่านศาสดายะอฺกูบม

องเห็นอีกครั งหนึ่ง ตรงนี สามารถกล่าวได้ไหมว่า 

การกระท้าของท่านศาสดาทั งสอง 

ออกนอกขอบเขตของเตาฮีดและการเคารพภักดีต่อพระ

ผู้เป็นเจ้า 

๒. ไม่เป็นท่ีสงสัยว่าขณะที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เฏาะวาฟรอบบัยตุลลอฮฺ ท่านได้สัมผัสและจูบหินด้า 

(ฮะญะรุลอัซวัด) 
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ท่านบุคอรียฺได้กล่าวไว้ในเซาะฮียฺของท่านว่า 

มีชายคนหนึ่งถามท่านอับดุลลอฮฺ 

บินอุมัรเกี่ยวกับการสัมผัสดินด้า ท่านตอบว่า 

 يقبله و يستلمه (ص) هللا رسول رأيت

ฉันเห็นท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้สมัผัสและจูบมัน [3] 

สิ่งที่ชัดเจนท่ีสุดคือท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ไม่ยอมแลกความเชื่อของท่านท่ีมีต่อเตาฮีด 

ด้วยการจูบหินด้าเด็ดขาด 

แน่นอนสิ่งที่ท่านท้ายืนยันว่าท่านไม่ได้ท้าในสิ่งท่ีขัดกับ

ความเชื่อ 

๓. ในหนังสือเซาะฮียฺ มะซานดี 

หนังสือประวัติศาสตร์ และซนุัน ต่าง ๆ 

ได้บันทึกริวายะฮฺเก่ียวกับการแสวงหาความเป็นสิริมงคล

ของบรรดาเซาะฮาบะฮฺ 

จากสิ่งของเครื่องใช้ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เช่น 

เสื อผ้า น ้าท่ีใช้ท้าวุฎูอฺ ภาชนะใส่น ้า และอื่น ๆ 
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อีกมากมาย 

และเมื่อได้ย้อนกลับไปศึกษาริวายะฮฺเหล่านั นอย่างละเอี

ยด ท้าให้ไม่สงสัยเรื่องความถูกต้อง 

และการอนุญาตให้การแสวงหาความสิริมงคลจากสิ่งขอ

งเครื่องใช้ของบรรดาหมู่มวลมิตร (เอาลิยา) 

การกล่าวถึงริวายะฮฺจ้านวนมากเหล่านั นในหนังสือเ

พียงเล่มเดียวไม่อาจกล่าวได้ทั งหมด 

แต่จะขอยกเป็นตัวอย่างเท่านั น 

  ก. บุคอรียฺไดก้ล่าวไว้ในหนังสือเซาะฮียฺของท่าน 

เป็นริวายะฮฺท่ีมีความยาวโดยอธิบายถึงคุณสมบัติบางปร

ะการของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) และเซาะฮาบะฮฺ 

أتوض إذا و  وضوئه على يقتتلون كادوا 

ทุกครั งที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท้าวุฎูอฺ 

เกือบท้าให้บรรดามุสลิมต้องวิวาทกัน 

(เนื่องจากแย่งกันไปเอาน ้าท่ีท่านศาสดา) 

  ข. อิบนุฮะญัรกล่าวว่า 



 عليهم فيَبك ابلصمبيان يؤتى كان وسلم آله وعلى عليه هللا صلى النميب إنمي

ได้น้าเด็ก ๆ มาหาท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่านต้องการให้มีความเป็นสิริมงคลแก่พวกเขาจึงได้ขอ

ดุอาอฺ 

  ค. ท่านมุฮัมมัดฏอฮิรมักกียฺกล่าวว่า 

ได้มีรายงานจากท่าน อุมมุซาบิตว่า ท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ได้เข้ามาท่ีฉัน 

และได้ดื่มน ้าจากถุงน ้าสีด้าท่ีแขวนอยู่ 

ฉันได้ลุกขึ นไปตัดปากถุงน ้าสีด้านั น หลังจากนั นท่านได้

กล่าวต่ออีกว่า ฮะดีซนี ท่านติรมีซียฺได้รายงานไว้ว่า 

เป็นฮะดีซท่ีเซาะฮียฺ และฮะซัน, ท่านชาริฮฺ 

ได้รายงานฮะดีซนี ไว้ในหนังสือ  ริยาฎุซซอลิฮีนว่า 

ท่านอุมมุซาบิตได้ตัดปากถุงน ้าสีด้านั น 

เพ่ือเก็บบริเวณท่ีปากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้สัมผัสและเพ่ือเป็นสิริมงคล, 



บรรดาเซาะฮาบะฮฺกล่าวว่า บริเวณใดที่ท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ได้ดื่มน า้ ท่านก็จงดื่มตรงนั น [4] 

اذا (ص) هللا رسول كان  ِبانء يؤتى فما املاء فيها ِبنيتهم املدينة خدم جاء الغداة صلمى 

ا فيها يده غمس إالمي  فيها يده فيغمس الباردة الغداة ىف جاءوه فرمبم

เมื่อถึงเวลานะมาซซุบฮฺคนรับใช้ชาวมะดีนะฮฺ 

ได้น้าเอาภาชนะใส่น ้ามาให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่านได้เอามือจุ่มลงไปในภาชนะทุกใบ 

แม้ว่าตอนเช้ามืดจะมีอากาศหนาวเย็น 

และเมื่อคนอื่นน้าภาชนะมาอีก 

ท่านก็ได้เอามือจุ่มลงไปอีด [5] 

ด้วยเหตุนี  จะเห็นว่าเหตุผลที่กล่าวมา 

เป็นการแสดงให้เห็นว่าการแสวงความเป็นสิริมงคล 

จากสิ่งของเครื่องใช้ของบรรดาหมู่มวลมิตรแห่งอัลลอฮฺ 

(ซบ.) เป็นที่อนุญาต 

แต่ส้าหรับบุคคลที่กล่าวหาชีอะฮฺเวลา     ซิยารัต (เย่ียม) 

สถานที่ฝังศพได้จูบประตูหรือฝาผนังของฮะรัม 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/20.htm#_ftn4
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/20.htm#_ftn5


เพ่ือความเป็นสิริมงคลว่าเป็นชิริก 

(ตั งภาคี) หรือเคารพส่ิงอื่นร่วมปนกับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นเพราะว่าเข้าใจเตาฮีด และชิริกไม่ถูกต้อง 

ค้าว่าชิริก   หมายถึงขณะที่เคารพภักดีอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ได้ยอมรับสิ่งอื่นว่าเป็นพระเจ้าด้วยเช่นกัน 

หรือน้ากิจการท่ีเป็นภารกิจของพระองค์พาดพิงไปยังสิ่ง

นั น และถือว่าเป็นภารกิจของสิ่งนั น 

และยอมรับว่าสิ่งนั นเป็นแก่นของการมีอยู่ 

เป็นผู้ให้และการมีอยู่ของมันเป็นนิรันดร์ 

เอกเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า 

ขณะท่ีชีอะฮฺเชื่อว่า 

สิ่งของเครื่องใช้ของบรรดาหมู่มวลมิตรของ อัลลอฮฺ 

เป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์ คล้ายกับพวกเขา การมีอยู่ 

การถือก้าเนิด และแหล่งที่มาต้องพึ่งพิงพระองค์ (ซบ.) 

ทั งสิ น 

ชีอะฮฺ 

มีความรักและให้ความเคารพอย่างสูงแก่บรรดาอิมามผู้



น้าศาสนา 

ให้ความรักและหวงแหนสิ่งของท่ีเป็นท่ีรักของพวกเขาพ

ร้อมกับแสวงหาความเป็นสิริมงคลจากสิ่งเหล่านั น 

แม้ว่าชีอะฮฺ 

จะจูบลูกกรงที่ครอบพระศพของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และบรรดาอิมาม (อ.) เมื่อเวลาไปเยื่ยมสถานท่ีฝังศพ 

ได้ลูบประตูหรือก้าแพงเพียงเพราะความรักและความเคา

รพท่ีมีต่อบรรดาผู้บริสุทธิ์เหล่านั น  มิได้มีเจตนาอย่างอื่น 

สิ่งเหล่านี ถือว่าเป็นธรรมชาติดั งเดิมของมนุษย์ทุกคน 

แน่นอนไม่มีใครพึงปรารถนาจูบลูกกรงเหล็ก 

หรือก้าแพงปูนเพราะสิ่งเหล่านั นมีอยู่ดาษดื่น 

แต่เจตนารมณ์ท่ีจูบคือผู้บริสุทธิ์ท่ีฝังร่างอยู่ ณ 

ท่ีนั นต่างหาก เหมือนกับคนท่ีจูบอัล-

กุรอานมิได้มีเจตนารมณ์จูบกระดาษ 

ทว่าเป้าหมายท่ีแท้จริงคือด้ารัสของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

 

 



 

[1] ยูซุฟ/๙๓ 

[2] ยูซุฟ/๙๖ 

[3] เซาะฮียฺบุคอรียฺ ญุซท่ี ๒ กิตาบุลฮัจญฺ 

บาบตักบีลุลฮะญะเราะ หน้าท่ี ๑๕๑-๑๕๒ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

[4] ตะบัรรุก อัซ-เซาะฮาบะฮฺ, มุฮัมมัดฏอฮิร มักกียฺ ฟัฏลฺ 

ท่ี ๑ หน้าท่ี ๒๙ แปลโดย อันซอรยีฺ 

[5] ศีกษาเพิ่มเติมได้จาก มุวัฏเฏาะฮฺ มาลิก เล่มท่ี ๑ 

หน้าท่ี ๑๓๘ 

หมวดการกล่าวเซาะละวาตท่านศาสดา, อะซะดุลฆอบะฮฺ 

เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๙๐, มุซนัดอะฮฺมัด เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี 

๓๒, อัล-อิซตีอาบ ฟี ฮาชียะตุล อะซอบะฮฺ เล่มท่ี ๓ 

หน้าท่ี ๖๓๑, ฟัตฮุลบารียยฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๒๘๑-๒๘๒ 

ค าถามที ่

๒๑ : ทศันะของอสิลามถอืวา่ศาสนาไมไ่ดแ้

ยกออกจากการเมอืงใชไ่หม 
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ค้าถามท่ี 

๒๑ : ทัศนะของอสิลามถือว่าศาสนาไม่ได้แยกออกจากก

ารเมืองใช่ไหม 

ค้าตอบ : ก่อนที่จะเข้าสู่สาระและเนื อหาของค้าตอบ 

ขอท้าความเข้าใจกับค้าว่า การเมือง (ซิยาซัต) 

ก่อนเป็นการดีกว่า 

เพ่ือจะได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการเมือ

งได้ดียิ่งขึ น ความว่าซิยาซัต (การเมือง) 

สามารถอธิบายได้ ๒ ประการ 

๑. การเมืองในความหมายของ การอ้าพราง 

การใชเ้ล่ห์ 

ตลอดจนการใช้สื่อทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

(เป้าหมายจะถูกอธิบายด้วยสื่อ) 

แน่นอนการเมืองในความหมายเช่นนี ไม่ใช่ความหมายท่ี

แท้จริงของค้าว่า การเมือง 

ซึ่งมันไม่มีสิ่งใดเกินเลยไปจากการใช้เล่ห์เพทุบายและก



ารหลอกลวง 

ไม่มีความเหมาะสมกับศาสนาแม้แต่นิดเดียว 

๒. การเมืองในความหมายของ 

การบริหารภารกิจท่ีเก่ียวกับการด้าเนินชีวิตของสังคม 

โดยน้าเอาแก่นแท้ท่ีถูกต้องของอิสลามในแง่มุมต่าง ๆ 

มาเป็นตัวก้ากับดูแลและบริหารสังคมนั น 

การเมืองในความหมายดังกล่าวคือ 

การบริหารภารกิจของมุสลิมตามทัศนะของอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา 

และไม่มีวันท่ีจะแยกออกจากศาสนาอย่างเด็ดขาด 

 ต่อไปขอน้าเสนอเหตุผลท่ีเข้ากันระหว่างการเมืองกั

บศาสนา 

และความจ้าเป็นในการจัดตั งรัฐบาลเพ่ือปกครองสังคม 

สิ่งที่สนับสนุนค้าพูดท่ีกล่าวมาข้างต้นได้อย่างดีคือ 

แบบฉบับและวิธีการของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ในยุครุ่งโรจน์แห่งการประกาศศาสนา 



และถ้าศึกษาพระวัจนะและแบบฉบับของท่านอย่างละเอี

ยด จะท้าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ น 

ประหนึ่งแสงแดดในตอนกลางวัน 

เพราะนับตั งแต่วันแรกของการประกาศศาสนา 

ท่าน  ได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน 

ถึงการจัดตั งรัฐบาลอิสลามท่ีมีความเข็มแข็งบนพื นฐานข

องความศรัทธาท่ีมีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) 

เพ่ือจะได้ด้าเนินนโยบายตามท่ีอิสลามได้วางไว้ 

ขอยกเจตนารมณ์อันสูงส่งของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ในการให้ความส้าคัญต่อการจัดตั งรัฐบาลอิสลาม 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

คือผู้วางรากฐานในการจัดตั งรัฐอิสลาม 

๑. ขณะท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้รับมอบหมายให้ท้าหน้าท่ีประกาศค้าสอนของอิสลาม 

ท่านได้ใช้วิธีการต่าง ๆ 

ตลอดจนการจัดเตรียมกองก้าลังมุสลิมเพ่ือท้าการพิทักษ์

ต่อสู้ และเพื่อการชี น้าสั่งสอน 



ท่านได้ส่งพวกเขาไปพบกับกลุ่มชนท่ีเดินทางมาจากสถ

านท่ีต่าง ๆ ทั งใกล้และไกลเพื่อ    ซิยารัต (เย่ียมคารวะ) 

อัล-กะอฺบะฮฺ ให้เข้ารับอิสลาม 

ในหมู่พวกเขามีชนสองกลุ่มจากมะดีนะฮฺที่มาจากสถาน

ท่ีนามว่า อุกบะฮฺ ได้พบปะและพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด 

พวกเขาได้สัญญาว่าเมื่อไหร่ก็ตามหากท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) เดินทางไปยังเมืองเขา 

พวกเขาจะให้การคุ้มกันและช่วยเหลือท่าน [1]  ด้วยเหตุ

นี จะเห็นว่าก้าวแรกของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ในการเผยแผ่อิสลามคือการเตรียมพร้อมในการจัดตั งรัฐ

อิสลาม 

๒. ภายหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้เดินทางไปยังมะดีนะฮฺ 

ท่านได้มีค้าสั่งให้จัดตั งกองก้าลังทหารทันที 

พร้อมกับมีการระดมพลและให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ี 

ทหารในยุคเผยแผ่อิสลามมีกองก้าลังต่าง ๆ ถึง ๗๒ 

กองด้วยกัน พวกเขาได้ท้าการพิชิตข้าศึกรอบด้าน 
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และสามารถถอดถอนอุปสรรคท่ีขวางกั นการจัดตั งรัฐอิส

ลามออกไปได้ 

๓. 

หลังจากรัฐอิสลามในมะดีนะฮฺได้ถูกสถาปนาขึ นเป็นที่เรี

ยบร้อย ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ส่งทูตและสาส์นไปยังเจ้าเมืองต่าง ๆ 

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางด้านการเมืองและสังคม 

ท้าให้มีผู้น้าหลายฝ่ายลงนามด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

และการปกครองกับท่าน 

ชีวประวัติของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

มีจุดเด่นอยู่ท่ีสาส์นฉบับประวัติศาสตร์ที่ท่านส่งถึง กัซรอ 

จักรพรรดิแห่งอิหร่าน กัยซัร กษัตริย์แห่งกรุงโรม 

มะกูกิซ ผู้ปกครองอียิปต์ นะญาชียฺ 

ผู้บังคับบัญชาการของฮะบะชะฮฺ และผู้น้าคนอื่น ๆ 

ในสมัยนั น 

นักค้นคว้าบางคนได้กล่าวว่าสาส์นที่ได้กล่าวถึงนั นถูกร

วบรวมแยกไว้ในหนังสือต่าง ๆ อาทิเช่น  อัล-



วิซาอิกุซซิยาซียะฮฺ ของท่านมุฮัมมัด ฮะมีดุลลอฮฺ, 

มะกาตีบุรเราะซูล ของท่านอะลีอะฮฺ  มะดียฺ 

๔. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ท้าการแต่งตั งตัวแทนประจ้าเผ่าและประจ้าเมืองต่าง 

ๆ เพ่ือสนองนโยบาย 

และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับรัฐอิสลาม เช่น 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้แต่งตั งท่านริฟาอะฮฺ บิน ซัยดฺ 

ในฐานะตัวแทนของท่านและส่งกลับไปยังเผ่าเดิมของเข

า สาส์นแต่งตั งท่านริฟาอะฮฺ ความว่า 

) الرحيم الرَحن هللا بسم ذاه  بعثته إن زيد بن لرفاعة (ص) هللا رسول ُممذ من (کتاب 

 حزب ففى منهم اقبل فمن رسوله وإىل هللا إىل يدعوهم فيهم دخل من و عاممةًي قومه إىل

 شهرين أمان فله أدبر من و رسوله حزب و هللا

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปราน ี

สาส์นฉบับนี ส่งมาจากมุฮัมมัด 

ศาสทูตแห่งอัลลอฮฺส้าหรับ ริฟาอะฮฺ บิน ซัยด ฺ

แท้จริงฉันได้แต่งตั งเขาเป็นตัวแทนประจ้าเผ่าของเขา 



เพ่ือเชิญชวนประชาชนไปสู่อัลลอฮฺและศาสดาของพระอ

งค์ ดังนั นบุคคลใดตอบรับค้าเชิญชวนของเขา 

เขาจะถูกนับว่าเป็นพลพรรคของอัลลอฮฺและศาสดาของ

พระองค์ 

แต่บุคคลใดไม่ตอบรับค้าเชิญเขาจะมีโอกาสอยู่ในความ

ปลอดภัยเพียงสองเดือนเท่านั น [2] 

เมื่อพิจารณาการกระท้าและการอนุมัติของท่านศาส

ดา (ซ็อล ฯ) 

จะพบว่าตั งแต่แรกท่ีท้าการเผยแผ่ท่าน  มีเป้าหมายจัดตั 

งรัฐอิสลาม 

เพ่ือให้กฎหมายอิสลามครอบคลุมทุกแง่มุมในการด้าเนิน

ชีวิตของสังคม ดังนั น ภารกิจต่าง ๆ ท่ีท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) 

ได้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการลงนามในสนธิสัญญากับกลุ่มแ

ละเผ่าต่าง ๆ หรือการจัดตั งกองก้าลังทหาร 

การส่งทูตไปยังประเทศอื่น 

การเตือนสติมหาจักรพรรดิ์และเจ้าเมือง 
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การส่งสาส์นเยือน  การแต่งตั งตวัแทนไปประจ้าเผ่าและ

หัวเมือง 

ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชน

ทั งไกลและใกล้ และภารกิจอื่น ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน 

สิ่งเหล่านี ถ้าไม่ใช่ การเมือง ในความหมายของ 

การบริหารกิจการของสังคมอิสลามแล้วเราจะเรียกชื่อว่า

อะไร 

นอกเหนือจากแบบฉบับของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

แล้วยังมีการกระท้าของบรรดาเคาะลิฟะฮฺ 

รอชิดีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบบอย่างของท่านอะล ี

อะมีรุลมุอฺมินีน (อ.) 

ซึ่งเป็นแบบอย่างส้าหรับมุสลิมทั งซุนียฺ และชีอะฮฺ 

ในสมัยท่ีท่านด้ารงต้าแหน่งเคาะลิฟะฮฺปกครองอยู่ 

ท่านได้แสดงให้เห็นว่าระหว่างการเมืองกับศาสนานั น 

มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น นักปราชญ์ทั งซุนียฺแล

ะชีอะฮฺ 

ได้น้าเสนอหลักฐานอย่างกว้างขวางถึงความจ้าเป็นในก



ารจัดตั งรัฐอิสลาม เพ่ือบริหารกิจการของสังคม 

ทั งจากอัล-      กุรอาน และแบบฉบับของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ซึ่งจะขอ ยกบางประเด็นดังนี  

ท่านอะบุลฮะซัน มาวัรดียฺ 

ได้เขียนไว้ในหนังสือของท่านนามว่า 

อะฮฺกามุลซุลฎอนียะฮฺ มีความว่า 

نالدي حراسة ىف النبوة خلالفة موضوعة االمامة  ىف ِبا يقوم ملن وعقدها الدنيا وسياسة 

 َلَجاع اب واجب االممة

เป้าหมายของ 

อิมามะฮฺและการปกครองคือการเป็นตัวแทนของท่านศา

สดา ท้าหน้าท่ีปกครองศาสนจักรและอาณาจักร 

อ้านาจการปกครองเป็นของผู้ท่ียืนหยัดมัน 

และเป็นวาญิบส้าหรับมุสลิมทั งหลายต้องปฏิบัติตาม [3] 

นักปราชญ์อิสลามท่ีมีชื่อเสียงของอะฮฺลิซซุนนะฮฺคน

หนึ่ง ได้พิสูจน์ความหมายของซิยาซัต (การเมือง) 

โดยใช้สองเหตุผลดังนี  
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๑. เหตุผลทางสติปัญญา 

๒. เหตุผลทางชัรอียฺ (การกล่าวอ้างอิง) 

เหตุผลทางสติปัญญาท่านกล่าวว่า 

 و التمنازع ىف بينهم يفصل و التمظامل من مينعهم لزعيم التسليم من العقالء طباع ىف ملا

 مهجامضاعني و مهملني فوضى لكانوا الوالة لوال و التمخاصم

เนื่องจากเป็นธรรมชาติของผู้มีสติปัญญาที่ต้องปฏิบั

ติตามผู้น้า 

เพ่ือให้พวกเขาออกห่างจากการกดขี่กันและกัน 

ห้ามปรามพวกเขายามท่ีพวกเขาวิวาทกัน 

และถ้าหากไม่มีผู้น้าแน่นอนประชาชนต้องแตกกันออกไ

ปและปล่อยให้ความเชี่ยวชาญต้องหลุดมือไป [4] 

ส่วนเหตุผลทางชัรอียฺท่านกล่าวว่า 
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 آَمُنواْي ال ِذينَي أَي َُّها ايَي) عزوجل هللا قال الدمين ىف وليمه االمورإاىل بتفويض الشرع جاء ولكن

 هم و فينا االمر أوىل طاعة علينا ففرض (ِمنُكمْي اَْلْمرِي َوأُْويلي الر ُسولَي َوَأِطيُعواْي اّللمَي َأِطيُعواْي

 علينا املتامرون االئمة

ส่วนเหตุผลทางชัรอียกล่าวว่าให้มอบหมายภารกิจก

ารงานแก่ผู้ปกครองศาสนา อัลลอฮฺตรัสว่า 

(โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั งหลาย จงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลฮฺ 

จงเชื่อฟังปฏิบัติตามศาสดาและผู้ปกครองในหมู่สูเจ้า)  ฉ

ะนั น จะเห็นว่าอลัลอฮฺ ทรงก้าหนดให้เราปฏิบัติตามผู้น้า 

พวกเขาคือผู้น้าและเป็นผู้บังคับบัญชาของเรา [5] 

ซัยคฺซุดูก ไดเ้ล่าจากฟัฎลิบนิชาซานว่า 

ริวายะฮฺหนึ่งได้พาดพิงถึงท่านอิมามริฎอ (อ.) 

เป็นริวายะฮฺท่ีมีความยาว 

บางตอนของริวายะฮฺท่าน    อิมาม (อ.) 

ได้กล่าวถึงความจ้าเป็นในการจัดตั งรัฐอิสลามจะขอยกบ

างตอนของริวายะฮฺเหล่านั น. 
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 منه هلم البُدمي ملا ورئيس بقيمم إال وعاشوا بقوا امللل من ملمة ال و الفرق من فرقةًي جند ال اان

نيا و الدمين امر من  منه هلم البُد أنه يعلم ملا اخللق يرتك أن احلكيم حكمة ىف جيز فلم الدم

 مينع  َجعتهم به يقيمون  و  فيئهم به يقسمون و عدوهم به فيقاتلون به إال هلم والقوام

 مظلومهم من ظاملهم

เราจะไม่พบเห็นชนกลุ่มใด 

หรือประชาชาติใดสามารถด้าเนินชีวิตต่อไปได้โดยปรา

ศจากผู้น้า เราต้องการผู้น้าแห่งศาสนจักรและอาณาจักร 

ฉะนั น 

จะเห็นว่าไม่ใช่วิทยปัญญาแห่งอัลลอฮฺท่ีจะปล่อยให้ประ

ชาชาติด้าเนินชีวติไป 

ทั งที่พระองค์รู้ว่าพวกเขามีความจ้าเป็นต่อสิ่งนั น 

และถ้าปราศจากสิ่งนั นแล้วไม่อาจด้าเนินชีวิตต่อไปได้ 

ประชาชนได้ร่วมกับผู้น้าท้าการพิชิตศัตรู 

ได้จัดแบ่งทรัพย์สงคราม 

จัดนะมาซญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺตามค้าบังคับบัญชาของ

ผู้น้า 



และผู้น้ามีหน้าท่ีถอดถอนการกดขี่ออกจากบรรดาผู้ถูกก

ดขี่ทั งหลาย [6] 

เมื่อพิจารณาฟิกฮฺอิสลาม (กฎหมาย) 

จะพบว่ากฎหมายส่วนใหญ่ 

ถ้าปราศจากการจัดตั งรัฐอิสลามไม่อาจด้าเนินไปได้ 

อิสลามได้เชิญชวนประชาชาติสู่การสงคราม 

การปกป้องตนเอง การท้าลายผู้กดขี่ 

การช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่ 

การด้าเนินบทลงโทษตามกฎหมายอิสลาม 

การเชิญชวนไปสู่ความดีและก้าชับความชั่ว 

การจัดระบบการเงิน การสร้างเอกภาพในสังคมและอื่น 

ๆ 

แน่นอนเป้าหมายท่ีได้จัดตั งไว้หากไม่มีรัฐอิสลามบริหาร 

ไม่อาจด้าเนินการได้เด็ดขาด 

เพราะการปกป้องอิสลามและความศักดิ์สิทธิ์ต้องการกอง

ทหารท่ีมีความเข็มแข็งและมีความสามารถ 

ตลอดจนการลงโทษตามระบบอิสลาม 
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จ้าเป็นอย่างยิ่งต้องมีรัฐรองรับ 

ประมวลความทั งหมดที่กล่าวมาเป็นเหตุผลท่ียืนยันว่า  ก

ารจัดตั งรัฐอิสลามมีความจ้าเป็น 

หากเราต้องการด้าเนินชีวิตตามนโยบายของท่านศาสด

า (ซ็อล ฯ) และเท่าท่ีผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนว่า 

ไม่มีระบบใดสามารถแก้ไขปัญหาของสังคมได้ดีเท่าระบ

บอิสลาม ฉะนั น เมื่อรัฐอิสลามมีความจ้าเป็นแล้ว 

การเมืองจะแยกออกจากศาสนาได้อย่างไร 

เพราะเป็นเหมือนฝาแฝดกัน 

 

 

 

[1] ซีเราะฮฺอิบนุ ฮิชาม เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๔๓๑, มับอัซอุกบะฮฺเอาวะลี พิมพ์ครั งที่ ๒ อียิปต ์

[2] มะกาตีบุรเราะซูล เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๔๔ 

[3] อะฮฺกามุล ซุลฎอนนียะฮฺ  บาบท่ี ๑ หน้าท่ี ๕ พิมพ์ครั ง 

๑ อิยิปต ์
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[4] อ้างแล้วเล่มเดิม 

[5] อัล-อะฮฺกามุซ ซลฎอนียะฮฺ หน้าท่ี ๕ พิมพ์ครั งท่ี ๑ 

อียิปต ์

[6] อิลัลชะรออิอฺ หมวดที่ ๑๘๒ ฮะดีซที่ ๙ หน้าท่ี ๒๕๓ 

ค าถามที ่

๒๒ : ท าไมชอีะฮฺจงึถอืวา่บตุรของทา่นอิ

มามอะล ี(ฮะซนัและฮซุยันฺ) 

เป็นบตุรของทา่นศาสดา 

 

ค้าถามท่ี 

๒๒ : ท้าไมชีอะฮฺจึงถือว่าบุตรของท่านอิมามอะลี 

(ฮะซันและฮุซัยนฺ) เป็นบุตรของท่านศาสดา 

ค้าตอบ : จากการค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ ตัฟซีร 

ประวัติศาสตร์ และ 

ริวายะฮฺท้าให้รู้ว่าการพูดเช่นนี ไม่เฉพาะเจาะจงอยู่แค่ชี

อะฮฺเท่านั น 

ทว่าสามารถกล่าวได้ว่าบรรดานักค้นคว้ามุสลิมจากกลุ่ม
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ต่าง ๆ 

ได้มีความเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองนี  จากการอ้างอิงถึงอั

ล-กุรอาน ฮะดีซ และค้าพูดของนักอรรถาธิบายอัล-

กุรอานทีม่ีชื่อเสียงอันเป็นเหตุผลท่ีบ่งบอกถึงเรื่องนี ได้อ

ย่างชัดเจน 

โดยปรกติอัล-

กุรอานถือว่าบุตรหลานท่ีเกิดจากเลือดเนื อเชื อไขของต

นเป็นบุตรของตน เช่นกันบุตรที่เกิดจากบุตรของตน 

ไม่ว่าจะเป็นบุตรของบุตรสาวหรือบุตรของบุตรชายก็ถือ

ว่าเป็นบุตรของตน และเมื่อพิจารณาอัล-กุรอาน 

และซุนนะฮฺจะพบหลักฐานจ้านวนมากท่ียืนยันถึงความจ

ริงดังกล่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี  

๑. อัล-กุรอาน โองการต่อไปนี ถือว่า 

ท่านศาสดาอีซา (อ.) 

เป็นบุตรคนหนึ่งของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

ขณะท่ีศาสดาอีซา (อ.) คือบตุรของท่านหญิงมัรยัม 



ศาสดาอีซาสัมพันธ์กับท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

ทางสายมารดา 

  

  

َنا  َوُسَلْيَمانَي َداُوودَي ُذرمِي ِتهِي َوِمن قَ ْبلُي ِمن َهَديْ َنا َونُوًحا َهَديْ َنا ُكالًّي َويَ ْعُقوبَي ِإْسَحقَي َلهُي َوَوَهب ْ

 َوإِْلَياسَي َوِعيَسى َوحَيَْيي َوزََكراي ي اْلُمْحِسِننيَي جَنْزِي وََكَذِلكَي َوَهاُرونَي َوُموَسى َويُوُسفَي َوأَيُّوبَي

   الص احِلِنيَي مِمنَي ُكل ي

และเราได้ให้อิซหาก และยะอฺกูบแก่เขา 

เราได้ชี น้าทั งหมด และเราได้แนะน้านูฮฺแล้วก่อนหน้า 

อิบรอฮีมและลูกหลานของอิบรอฮีมคือดาวูด ซุลัยมาน 

อัยยูบ ยูซุฟ มซูาและฮารูน 

พวกท่ีท้าความดีเหล่านี แหละท่ีเราจะตอบแทนรางวัลคว

ามดี และ (จากบุตรหลานของอิบรอฮีม) ซะกะรียา 

ยะฮฺยา   อีซา และอิลยาซ ทุกคนนั นอยู่ในหมู่คนดี [1] 
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นักวิชาการของอิสลามถือว่าโองการข้างต้นเป็นเหตุ

ผลท่ีชัดเจนท่ีบ่งบอกว่า 

ท่านฮะซันและท่านฮุซัยนฺเป็นบุตรและเป็นเชื อสายท่ีใกล้

ชิดของท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

เพ่ือความเข้าใจท่ีดียิ่งขึ นขอยกค้าพูดบางตอนของนักป

ราชญ์อิสลามที่กล่าวว่า 

 ذرية من واحلسني احلسن أن تزعم انك بلغن : فقال يعمر بن حيي اىل احلجاج أرسل

 أجده فلم آخره إىل أومله من قرأته وقد هللا كتاب ىف َتده النمىب

 (عيسى و حيي و) بلغ حىتمي (سليمان و داود ذريته َوِمن) االنعام سورة تقرأ ألست قال

يةذري من عيسى أليس : قال بلى : قال  صدقت : قال ؟ أب ي له وليس ابراهيم 

วันหนึ่งฮัจญาจ ได้ส่งม้าเร็วไปหายะฮฺยา บิน ยะอฺมุร 

และได้พูดกับเขาว่า ได้มีรายงานมาถึงฉันว่า 

ท่านได้บอกว่า 

ฮะซันและฮุซัยนฺเป็นหลานและเป็นบุตรของท่านศาสดา 

ท่านเคยพบค้าพูดเหล่านี ในอัล-



กุรอานหรือ  ฉันได้อ่านอัล-

กุรอานตั งแต่แรกจนจบไม่เคยเจอค้าพูดเหล่านี เลย 

ท่านยะฮฺยา บิน ยะอฺมุร กล่าวว่า 

ท่านไม่เคยอ่านโองการนี ในซูเราะฮฺอันอามหรือ  อัลลอฮฺ

ตรัสว่า (และจากลูกหลานของเขาดาวูด และซุลัยมาน) 

จนถึงค้าพูดท่ีว่า (ยะฮฺยา และอีซา) ตอบว่า ฉันเคยอ่าน 

ยะฮฺยา พูดว่า อัล-

กุรอานไม่ได้บอกหรือว่าอีซาเป็นลูกหลานของอิบรอฮีม 

ขณะท่ีอีซานั นไม่มีบิดา 

(ทางสายมารดาเท่านั นท่ีอีซามีความสัมพันธ์กับอิบรอฮีม

) ฮัจญาจตอบว่า ท่านพูดถูกแล้ว [2] 

จากโองการต่าง ๆ 

ท่ีได้ยกมาพร้อมทั งค้าอธิบายของนักตัฟซีรทั งหลายท้าใ

ห้รู้ว่า 

ไม่ใช่เฉพาะชีอะฮฺเท่านั นท่ีเชื่อว่าฮะซันและฮุซัยนฺเป็นบุ

ตรหลานของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ทว่าบรรดานักปราชญ์ทั งหลายก็เชื่อเช่นนั นเหมือนกัน 
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๒. อีกโองการหนึ่งที่ยืนยันไว้อย่างชัดเจนว่า 

ท่านอิมามฮะซันและฮุซัยนฺ 

เป็นบุตรหลานของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ)  คือโองการมุบาฮะละฮฺ [3] ความว่า 

  

  

 َوِنَساَءانَي َوأَبْ َناءَُكمْي أَبْ َناَءانَي َندْعُي تَ َعاَلْواْي فَ ُقلْي اْلِعْلمِي ِمنَي َجاَءكَي َما بَ ْعدِي ِمن ِفيهِي َحآج كَي َفَمنْي

َتِهلْي ُث ي وأَنُفَسُكمْي َوأَنُفَسَنا َوِنَساءَُكمْي    اْلَكاِذِبنيَي َعَلى اّللمِي ل ْعَنتَي فَ َنْجَعل نَ ب ْ

ดังนั นผู้ใดท่ีโต้เถียงเจ้าในเรื่องของเขา (อีซา) 

หลังจากท่ีได้มีความรู้มายังเจ้าแล้ว จงบอกเถิดว่า 

ท่านทั งหลายจงมาเถิด เราก็จะเรียกลูก ๆ 

ของเราและลูกของพวกท่าน 

และเรียกบรรดาผู้หญิงของเราและบรรดาผู้หญิงของพว

กท่าน และตัวของพวกเราและตัวของพวกท่าน 

หลังจากนั นเราจะท้าการสาปแช่ง 
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และขอให้การสาปแช่งของอัลลอฮฺพึงประสบ 

แก่บรรดาผู้ท่ีพูดโกหก [4] 

บรรดานักอรรถาธิบายอัล-กุรอาน กล่าวว่า 

โองการข้างต้นคือโองการมุบาฮะละฮฺ 

เป็นการสาปแช่งกันระหว่างท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และเหล่าบรรดาผู้น้าชาวคริสเตียน นัจรอน 

หลังจากท่ีพวกเขาได้แสดงความก้าวร้าวท่านศาสดา 

อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมีบัญชาแก่ท่านให้ท้าการวิงวอนกันระหว่างท่านกับ

พวกผู้น้าคริสเตรียน โดยให้พาท่านอะลี 

ท่านหญิงฟาฎิมะฮฺ ท่านฮะซัน 

และท่านฮุซัยนฺออกไปเพ่ือท้าการมุบาฮะละฮฺ 

เมื่อพวกนัซซอรอได้เห็นท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺของท่านจริงจังกับเรื่องดังกล่าว 

พวกเขาจึงกลัวว่าชีวิตของพวกเขาจะเป็นอันตราย 

จึงได้ขอร้องทา่นให้ยกเลิกพิธีกรรมนั น 
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ท่านได้ตอบรับค้าขอร้องของพวกเขา 

และได้ลงนามในสัญญาเพื่อยกเลิกพิธีกรรมสาปแช่ง 

นักอรรถาธิบายอัล-

กุรอานทั งซุนียฺและชีอะฮฺตามมีความเห็นพ้องต้องกันว่า 

ในวันมุบาฮิละฮฺนั นท่านอิมามอะลี ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ 

ท่านอิมามฮะซัน และท่านอิมามฮุซัยนฺ 

ได้ร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าวด้วย ฉะนั น 

เป็นที่ชัดเจนว่าจุดระสงค์ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่ีกล่าวว่า อับบะนาอะนา (บุตรของพวกเรา) หมายถึง 

ท่านฮะซัน และท่านฮุซัยนฺ ตาม 

ความหมายข้างต้นจะเห็นว่าโองการได้รับรองว่าท่านทั ง

สองเป็นบุตรของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ)  ริวายะฮฺจ้านวนมากได้กล่าวสนับสนุน 

และยืนยันว่าเหตุการณ์ตามโองการมุบาฮิละฮฺถูกต้องจะ

ขอยกบางส่วนจากริวายะฮฺเหล่านั น 

ก. ท่านญะลาลุดดีน ซุยูฏียฺ ได้เล่าจาก ฮากิม อิบนุ 

มุรูดียะฮฺ และ อะบูนะอีม 



ซึ่งทั งสองคนรายงานมาจากท่านญาบิร บิน 

อับดุลลอฮฺว่า 

 فاطمة : نسائنا و احلسني و احلسن : أبنائنا و وعلي هللا رسول : أنفسكم و أنفسنا

จุดประสงค์ของค้าว่า อังฟุซะนา (ชีวิตของเรา) 

หมายถึงท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กับท่านอะลี ส่วนค้าว่า 

อับบะนาอะนา (บุตรของพวกเรา) 

หมายถึงท่านฮะซันและท่านฮะซัยนฺ และค้าว่า 

นิซาอะนา (สตรีของเรา) หมายถึงท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ   [5] 

ข. ท่านฟัครุดดีน รอซียฺ 

ได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของตน 

หลังจากอธิบายริวายะฮฺแล้ว ท่านได้กล่าวว่า 

ذهه أن واعلم يةالمروا   واحلديث التفسري اهل بني صحتها على كاملتمفق 

แน่นอนริวายะฮฺดงักล่าวนี  

อยู่ในฐานะของฮะดีซที่บรรดานักอรรถาธิบายกุรอาน 

และนักฮะดีซมีความเห็นพ้องต้องกันในเร่ืองความถูกต้อ

ง [6] 
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ท่านได้กล่าวอีกว่า 

هذه : الرمابعة املسألة  وعد هللا رسول إبن كاان (ع) واحلسني احلسن أنمي على دالمة ي االية 

 إبنيه يكون أن فوجب واحلسني احلسن فدع ابنائه يدعوا أن

โองการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 

ได้บ่งบอกว่าฮะซันและฮุซัยนฺเป็นบุตรของท่านศาสดา 

(ซ็อลฯ) 

เนื่องจากได้ตกลงว่าให้ท่านเรียกบุตรของท่านออกมา 

ดังนั น ท่านจึงเรียกฮะซันและฮุซัยนฺออกมา [7] 

ค. อะบูอับดิลลาฮฺ กุรฏุบียฺ 

ได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของตนว่า 

 أبناءًا يسممون البنات ابناء أن على دليل [أبنائنا]

อับบะนาอะนา ตามโองการกุรอานท่ีกล่าวถึง 

เป็นเหตุผลท่ียืนยันว่าบุตรหลานท่ีเกิดกับบุตรสาว 

ถูกนับว่าเป็นบุตรของคนนั นเช่นกนั [8] 
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๓. ค้ากล่าวของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นสิ่งยืนยันท่ีดีที่สุด ด้วยการกล่าวว่า 

ท่านฮะซันและท่านฮุซัยนฺป็นบุตรของท่าน 

ดังตัวอย่างบางค้าพูดท่ีว่า 

انذه  أحبمن فقد أحبهما من إبناى 

ฮะซันและฮุซัยนฺ เป็นบุตรชายสองคนของฉัน 

ใครรักเขาทั งสองเท่ากับรักฉัน [9] 

อีกครั งหนึ่งท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ชี ไปท่ีฮะซันและฮุซัยนฺพร้อมกับกล่าวว่า 

ينَيذه ابنمي إنمي نيا من رحيانىت   الدم

แท้จริงบุตรชายทั งสองของฉัน 

เป็นที่รักยิ่งส้าหรับฉันบนโลกนี  [10] 
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[1] อันอาม /๘๔-๘๕ 

[2] ดูรุลมันซูร เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๒๘ พิมพ์ท่ีเบรุต 

ตอนอธิบายโองการ ๖/๘๓-๘๔ 

[3] อาลิอิมรอน/๖๑ 

[4] อาลิอิมรอน / ๖๑ 

[5] ดูรุลมันซูร เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๓๙ พิมพ์ท่ีเบรุต 

ตอนอธิบายโองการดังกล่าว 

[6] ตัฟซีรมะฟาตีฮุลฆัยบฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๔๘๘ 

พิมพ์ครั งท่ี ๑ อียิปต์ ปี ฮ.ศ. ท่ี ๑๓๐๘ 

[7] อ้างแล้วเล่มเดิม 

[8] อัล-ญาอิมุ ลิอะฮฺกามิลกุรอาน เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๐๔ 

พิมพ์ท่ีเบรุต 
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[9] ตารีค มะดีนะฮฺ ดะมิชกฺ แก้ไขโดย 

อิบนิอะซากิร, ตัรญะมะตุลอิมามฮุซัยนฺ (อ.) หน้าท่ี ๕๙ 

ฮะดีซที่ ๑๐๖ พิมพ์ครั งท่ี ๑ เบรุต 

[10] เล่มเดิม 

ค าถามที ่

๒๓ : ท าไมชอีะฮฺจงึถอืวา่เคาะลฟิะฮฺตอ้งม

าจากการแตง่ต ัง้ 
 

ค้าถามท่ี 

๒๓ : ท้าไมชีอะฮฺจึงถือว่าเคาะลิฟะฮฺต้องมาจากการแต่ง

ตั ง 

ค้าตอบ : เป็นที่ชัดเจนว่าอิสลามศาสนาท่ีบริสุทธิ์ 

เป็นศาสนาแห่งสากลและต้องธ้ารงอยู่ตลอดไป 

ช่วงที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) มีชีวิตอยู่ท่านคือผู้น้า 

แต่หลังจากท่ีท่านได้อ้าลาโลกไปแล้ว 

แน่นอนอ้านาจการเป็นผู้น้าต้องมอบให้เป็นหน้าท่ีของผู้

ท่ีดีที่สุดในหมู่ประชาชาติ ปัญหาอยู่ท่ีว่าต้าแหน่งผู้น้าภา
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ยหลังจากท่าน  เป็นการแต่งตั ง 

(หมายถึงเป็นบัญชาของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

โดยท่านศาสดาเป็นผู้ประกาศ) 

หรือว่าเป็นต้าแหน่งท่ีอาศัยการเลือกตั งของประชาชน ม ี

๒ ทัศนะดังนี  

๑. ชีอะฮฺ เชื่อวา่อิมามผู้เป็นตัวแทนของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ตอ้งได้รับการแต่งตั งจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

หรืออีกนัยหนึ่งพระองค์คือผู้ก้าหนดผู้ท่ีจะมาด้ารงต้าแห

น่งดังกล่าว 

๒. ซุนียฺ เชื่อวา่อิมามผู้เป็นตัวแทนของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ต้องมาจาการเลือกตั งไม่ใช่แต่งตั ง 

ประชาชนคือผู้เลือกสรรอิมามให้มาท้าหน้าท่ีบริหารสังค

มภายหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

  

  



การดูแลรักษาสังคมเป็นสิ่งยืนยันว่าเคาะลิฟะฮฺต้องม

าจากการแต่งตั ง 

บรรดานักปราชญ์ฝ่ายชีอะฮฺ 

ได้รวบรวมหลักฐานจ้านวนมากที่ยืนยันถึงความจ้าเป็นใ

นการแต่งตั งอิมามไว้ในต้าราหลักความเชื่อของตน 

แต่ในหนังสือเล่มนี สิ่งท่ีต้องการกล่าวถึงคือ 

การวิเคราะห์เงื่อนไขของผู้ปกครองในสมัยของการประ

กาศศาสนา 

เพ่ือเป็นเหตุผลสนับสนุนแนวความคิดของฝ่ายชีอะฮฺ 

การวิเคราะห์ถึง 

การเมืองภายในและภายนอกอิสลามในช่วงการเผยแผ่ส

าส์น 

เป็นที่ยอมรับกันถ้วนหน้าว่าตัวแทนของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ตอ้งได้รับการแต่งตั งจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

โดยผ่านท่านเนื่องจากทุกคนมองเห็นว่าอิสลามในยุคนั 

น ตกอยู่ท่ามกลางอันตราย ๓ ด้านด้วยกันกลา่วคือ 

อันตรายจากกษัตริย์แห่งกรุงโรม กษัตริย์แห่งอิหร่าน 



และบรรดาพวกกลับกลอกทั งหลาย (มุนาฟิกีน) 

ทั งหมดได้ท้าการข่มขู่และคิดจะท้าลายอิสลามตลอดเวล

า 

ขณะเดียวกันเท่ากับเป็นการบีบบังคับให้ท่านท้าการแต่ง

ตั งตัวแทนทางการเมืองเพ่ือเป็นผู้น้าการต่อสู้กับศัตรูภาย

นอก 

และเพื่อน้าประชาชนทั งหมดให้ต่อสู้ไปในทิศทางเดียวกั

น 

อีกทั งเป็นการท้าลายแผนการของศัตรูที่คิดจะมีมีอิทธิพ

ลเหนืออิสลาม 

ค้าอธิบายข้อกล่าวอ้างข้างต้น 

ด้านหนึ่งของอันตรายเกิดจากอ้านาจท่ีมาจากโรม 

ถือว่าเป็นมหาอ้านาจในยุคนั น 

โรมตั งอยู่ทางทิศเหนือของแคว้นอาหรับพวกเขาได้สร้า

งปัญหาให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ต้องคิดตลอดเวลาจนกระท่ังช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตอนัจ้าเ

ริญ ท่านก็ไม่อาจหลุดพ้นความคิดต่อพวกโรมไปได้ 



การเผชิญหน้ากันเป็นครั งแรกระหว่างทหารอิสลาม

กับทหารของคริสเตียนแห่งกรุงโรม เมื่อปี ฮ.ศ.ท่ี ๘ 

บนพื นแผ่นดินปาเลสไตน์ การเผชิญ 

หน้ากันในครั งนี อิสลามได้สูญเสียบุคคลส้าคัญไปถึง ๓ 

คนคือ ท่านญะอฺฟัรฎอยยาร ท่านซัยดฺ บินฮาริซะฮฺ 

และท่านอับดุลลอฮฺ บินรุวาฮะฮฺ 

การต่อสู้จบลงด้วยความปราชัยของอิสลาม การล่าถอย

ของทหารอิสลามเมื่อเผชิญหน้ากับกองทหารฝ่ายผู้ปฏิเ

สธ 

ท้าให้กองทหารของกษัตริย์กัยซัรเกิดได้ใจและวางแผน

ท่ีจะโจมตีอิสลามตลอดเวลา ด้วยเหตุนี เอง ในปี ฮ.ศ. ท่ี 

๙ ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จึงได้ยกพลขนาดใหญ่เคล่ือนทัพไปยังชายแดนเมืองชา

ม 

เตรียมพร้อมการเผชิญหน้าในทุกรูปแบบภายใต้การน้า

ทัพของท่าน 

และในการเคลื่อนทัพครั งนี ฝ่ายอิสลามสามารถกอบกู้เกี

ยรติยศและศักดิ์ศรีของตนกลับคืนมาได้ 



เป็นการมอบชีวิตทางการเมืองใหม่ให้กับสังคมอิสลาม 

แม้จะเป็นไปด้วยความยากล้าบากก็ตาม 

แม้ว่าอิสลามจะได้รับชัยชนะ 

แต่ก็ไม่อาจท้าให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) สบายใจได้ 

หลังจากนั นเพียงไม่ก่ีวันท่านได้ล้มป่วยลง 

ขณะท่ีป่วยอยู่นั นท่านได้สั่งให้เคลื่อนทัพไปตึงก้าลังไว้ที่

ชายแดนเมืองชามอีกครั ง 

ภายใต้การน้าทัพของท่านอุซามะฮฺ 

ศัตรูอีกด้านหนึ่งของอิสลามคือ 

คุซโรกษัตริย์แห่งอิหร่านในสมัยนั น 

ซึ่งได้แสดงความรังเกียจเดียดฉันท์อิสลามมาตลอด 

ถึงขั นฉีกสาส์นที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ส่งไปเชิญชวนสู่อิสลาม ดถููกเหยียดหยาม 

และขับไล่ทูตท่ีท่านส่งไปออกจากพระราชวังอย่างไม่ไย

ดี อีกทั งยังได้ส่งสาส์นไปถึงกษัตริย์แห่งเยเมน 

ให้จับกุมท่านศาสดา ถ้าขัดขืนให้ สังหารทิ งเสีย 

ถึงแม้ว่ากษัตริย์คุซโรแห่งอิหร่านจะสิ นพระชนม์ไปตั งแ



ต่สมัยท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ยังมีชีวิตอยู่ก็ตาม 

แต่ประเทศเยเมนก็ไม่ได้รับอิสรภาพ 

ยังคงเป็นเมืองขึ นท่ีอยู่ในอาณัตของอิหร่านต่อไป 

อิหร่านไม่ได้ยินดีกับอ้านาจการเติบโตของอิสลามแม้แต่

นิดเดียว 

เพราะอิสลามยิ่งเติบโตความยิ่งใหญ่ของอิหร่านก็ลดน้อ

ยลงตามล้าดับ อิหร่านจึงไม่สามารถอดทนได้ 

ศัตรูด้านท่ีสาม 

จัดว่าเป็นศึกภายในท่ีเกิดจากบรรดาพวกกลับกลอก 

(มุนาฟิกีน) 

กลุ่มชนนี ได้แฝงตัวอยู่ในสังคมอิสลามมาตลอด 

เปรียบเสมือนเป็นสายเลือดเส้นที่ห้าท่ีคอยก่อกวน 

สร้างความเสื่อมเสีย และก่อกบถในหมู่มุสลิม 

จนถึงขั นท่ีว่าพวกเขาตั งใจเอาชีวิตของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 

โดยได้วางแผนลอบสังหารท่านระหว่างทางไปตะบูกกับ

มะดีนะฮฺ พวกเขาได้พูดกันว่าการตายของท่านเท่านั น 



ท่ีจะท้าให้ขบวนการอิสลามยุติลง 

และสร้างความเสียหายได้อย่างท่ัวถึง อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

 اْلَمُنونِي َرْيبَي بِهِي ن  تَ َرب صُي َشاِعر ي يَ ُقوُلونَي أَمْي

หรือพวกเขากล่าวว่า มุฮัมมัดเป็นกวี 

เราคอยภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ นแก่เขา [1] 

อ้านาจการสร้างความเสียหายของพวกมุนาฟิกีน 

(กลับกลอก) ได้ตั งรกรากอย่างมั่นคงในสังคม 

ถึงขนาดท่ีอัล-กุรอาน ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน นิซาอฺ 

มาอิดะฮฺ อันฟาล เตาบะฮฺ อังกะบูต อะฮฺซาบ มุฮัมมัด 

ฟัตฮฺ มุญาดะละฮฺ หะดีด มุนาฟิกีน 

และฮัชรฺได้กล่าวถึงบทบาทของพวกเขาไว้ [2] 

การมีศัตรูท่ีมีความแข็งแกร่งอยู่รอบด้าน 

ขณะท่ีอิสลามมีจ้านวนน้อยนิด 

และเป็นสังคมท่ีเพิ่งจะเติบโตขึ นมาใหม่ด้วยความยากล้า

บาก หลังจากนั นท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 
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ในฐานะผู้สถาปนาสังคมได้ทอดทิ งสังคมไป 

โดยไม่มีการแต่งตั งตัวแทนให้ท้าหน้าท่ีปกครองทั งศาส

นจักรและอาณาจักร 

นักสังคมวิทยากล่าวว่า ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ต้องท้าการแต่งตั งผู้น้าภายหลังจากท่าน 

ให้ด้ารงหน้าท่ีแทนเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งภายใน 

และเป็นแกนน้าท่ีแข็งแรงในการสร้างเอกภาพ 

และยืนหยัดต่อสู้กับศัตรู เหตุการณ์และภยันตรายต่าง ๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ นกับสังคม ดังนั น 

หลังจากการจากไปของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

การท่ีทุกเผ่าได้ออกมาเสนอว่าผู้น้าต้องเป็นคนจากเผ่าข

องเราถือว่าไม่ถูกต้อง 

และเป็นไปไม่ได้ท่ีท่านจะไม่แต่งตั งผู้น้าไว้ 

นักวิชาการท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 

สิ่งเดียวที่ท่านมุฮัมมัดได้ละเลยและก่อให้เกิดผลเสียมิใช่

น้อย ได้แก่การมิได้แต่งตั งผู้สืบต่อจากท่าน 

ค้าว่าผู้สืบต่อนี ภาษาอาหรับเรียกว่า เคาะลิฟะฮฺ 



ซึ่งเราเคยเรียกเพี ยนเป็นกาหลิบ 

การท่ีท่านมุฮัมมัดไม่ได้แต่งตั งเคาะลิฟะฮฺไว้ก็อาจเป็นเพ

ราะท่านมีความถ่อมตน 

ถือว่าหน้าท่ีแต่งตั งเคาะลิฟะฮฺเป็นของอัลลอฮฺ 

มิใช่ของท่าน 

อย่างไรก็ตามเมื่อท่านสิ นชีวิตลงโดยไม่มีผู้สืบทอดต่อ 

ก็ก่อให้เกิดปัญหาการคัดเลือกผู้เหมาะสม 

แม้จะได้มีการลงมติเลือกให้ อบูบักรฺ 

เพ่ือนสนิทของท่านเป็น เคาะลิฟะฮฺ 

แต่ก็มีผู้ไม่พอใจมตินี  

และเห็นควรให้อะลีบุตรเขยของท่านด้ารงต้าแหน่งเคาะ

ลิฟะฮฺมากกว่า พวกนี ได้ชื่อว่า พรรคของอะลี หรือ 

ชีอะฮฺ 

ซึ่งในที่สุดก็แตกแยกออกมาเป็นนิกายใหม่ของศาสนาอิ

สลาม การแตกแยกดังกล่าวคงจะไม่เกิดขึ น 

หากท่านศาสดาได้สั่งออกมาเด็ดขาดว่าจะให้ผู้ใดสืบต่อ

จากท่าน  [3] 
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ค้าพูดของนักสังคมวิทยาได้สนับสนุนความคิดของเ

ราท่ีว่า ผู้น้าภายหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ต้องได้รับการแต่งตั งไม่ใช่มาจากการเลือกตั ง 

หลักฐานการแต่งตั งของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) บนพื นฐานดังกล่าวนี จะเห็นว่าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ประกาศแต่งตั งตัวแทนตั งแต่วนัแรกท่ีได้รับการแต่งตั 

งให้เป็นศาสดา จนกระท่ังวันสุดท้ายแห่งชีวิตอนัจ้าเริญ 

ท่านได้ประกาศแต่งตั งตวัแทนพร้อมกับประกาศการเป็น

ศาสดาของท่าน ท่ามกลางหมู่เครือญาติชั นใกล้ชิด 

และท่านได้ประกาศอีกครั งท่ามกลางหมู่ชน ณ 

เฆาะดีรคุม 

ดังนั นตลอดอายุขัยของท่านศาสดาท่านได้แต่งตั งตัวแท

นไว้เรียบร้อยแล้วดังที่กล่าวมาแล้วในบทต้น ๆ 

เมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขของสังคมในยุคแรกของอิสลาม 

และหลักฐานที่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้แต่งตั งท่านอะลีไว้ ท้าให้รู้ว่า 



การแต่งตั งต้าแหน่งเคาะลิฟะฮฺเป็นสิ่งจ้าเป็นที่หลีกเลี่ยงไ

ม่ได ้

 

 

 

[1] ฏูร / ๓๐ 

[2] ฟุรูฆ อับดียะฮฺ ญะอฺฟัรซุฟฮานียฺ 

[3] อารยธรรมตะวันออก ศรีสุรางค์ พูลทรัทพย์ หน้าท่ี 

๕๙ พิมพ์ครั งท่ี ๖ ปี ๒๕๓๙ 

ค าถามที ่

๒๔ : การสาบานดว้ยกบันามอืน่ทีน่อกเหนอื

จากพระนามของอลัลอฮฺเป็นชริกิไหม 
 

ค้าถามท่ี 

๒๔ : การสาบานด้วยกับนามอื่นที่นอกเหนือจากพระนา

มของอัลลอฮฺเป็นชิริกไหม 
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ค้าตอบ : การอธิบายค้าว่า เตาฮีด และ 

ชิริกต้องพิจารณาจากโองการและซุนนะฮฺของท่านศาส

ดา (ซ็อล ฯ) เนื่องจากอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านเป็นแบบฉบับท่ีเข้าใจได้ง่าย

ท่ีสุดต่อการจ้าแนกความจริงออกจากความเท็จ 

และเตาฮีดออกจากชิริก 

บนพื นฐานข้างต้นเป็นการดีหากเราจะใช้วะฮียฺ 

และแบบฉบับการด้าเนินชีวิตของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นหลักในการจ้าแนกแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นชิริกหรือไม่ 

เพ่ือขจัดความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันและความอคติทั งหลาย

 ต่อไปนี จะน้าเสนอหลักฐานท่ีชัดเจนจาก อัล-กุรอาน 

และซุนนะฮฺที่อนุญาตให้สาบานต่อนามอื่น 

ท่ีนอกเหนือจากพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

๑. อัล-กุรอาน 

นอกจากกล่าวสาบานต่อความเป็นอมตะของตัวเอง 

และพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้ว 

ยังได้กล่าวสาบานต่อสิ่งถูกสร้างที่มีคุณค่าย่ิง  เช่น 



ชีวิตของท่านศาสดา จิตของมนุษย์ 

ปากกาอันเป็นแหล่งของการเขียน ดวงอาทิตย์ 

ดวงจันทร์ ดวงดาว กลางวันและกลางคืน 

ท้องฟ้าและพื นดิน เวลา ภูเขา และทะเล 

จะขอยกบางโองการเพ่ือเป็นตัวอย่างดังนี  

 يَ ْعَمُهونَي َسْكَرهِتِمْي َلِفي ِإن  ُهمْي َلَعْمُركَي

ขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้า 

แน่นอนแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทาง  [1] 

َها ِإَذا َتاَلَهاَوالن  َهارِي ِإَذا َواْلَقَمرِي َوُضَحاَها َوالش ْمسِي  َوَما َوالس َماءِي يَ ْغَشاَها ِإَذا َوالل ْيلِي َجال 

 َوتَ ْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأهْلََمَها  َسو اَها َوَما َطَحاَهاَونَ ْفس ي َوَما بَ َناَهاَواْْلَْرضِي

ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์ 

และแสงสว่างของมัน  และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามห

ลังมัน 

และด้วยเวลากลางวันเมื่อมันเจิดจรัส และด้วยเวลากลาง

คืนเม่ือความมืดปกคลุม 

และด้วยชั นฟ้าพร้อมสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมัน และด้วย
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แผ่นดินท่ีพระองค์ทรงแผ่มัน และด้วยชีวิตที่พระองค์ทร

งท้าให้มันสมบูรณ์  แล้วพระองค์ทรงดลใจมันให้รู้ทางชั่

วและทางส้ารวมของมัน    [2] 

 َهَوى ِإَذا َوالن ْجمِي

ขอสาบานด้วยดวงดาวเมื่อมันคล้อยตกลงมา [3] 

 َيْسطُُرونَي َوَما َواْلَقَلمِي ن

นูน ขอสาบานด้วยปากกา 

และสิ่งท่ีพวกเขาขีดเขียน [4] 

ِإن ي َواْلَعْصر ِِ نَسانَي   ُخْسر ي َلِفي اَْلِ

ขอสาบานด้วยกาลเวลา แท้จริงมนุษย์นั น 

อยู่ในการขาดทุน [5] 

 َعْشر ي َولََيال ي َواْلَفْجرِي

ขอสาบานด้วยยามรุ่งอรุณ และด้วยค่้าคืนทั งสิบ [6] 
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 َواْلَبْحرِي  اْلَمْرُفوعِي َوالس ْقفِي اْلَمْعُمورِي َواْلبَ ْيتِي م نُشور ي َرقم ي م ْسطُور يفي وَِكَتاب ي َوالطُّور

  اْلَمْسُجورِي

ขอสาบานต่อภูเขาอัฏฏูร ขอสาบานต่อคัมภีร์ท่ีถูกจา

รึกไว้ ในม้วนกระดาษหรือหนังท่ีกางแผ่ ขอสาบานต่ออ

าคารท่ีถูกเยือนอย่างสม่้าเสมอ ขอสาบานต่อท้องฟ้าท่ีอยู่

เบื องสูง ขอสาบานต่อทะเลท่ีลุกโชติช่วง [7] 

การสาบานต่อบรรดาสรรพส่ิงถูกสร้างอื่น ๆ 

ของโลกและจักรวาลท่ีปรากฏอยู่ในซูเราะฮฺ อันนาซิอาต 

อัล-มุรซะลาต อัล-บุรุจญฺ อัฎ-ฏอริก อัล-บะลัด อัตตีน 

และอัฎฎุฮา 

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากการสาบานต่อนามอื่นที่นอกเหนื

อจากพระนามของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นสาเหตุของการน้าไปสู่การเป็นชิริก 

หรือการเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

แน่นอนอัล-     กุรอานคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และเป็นอมตะ 

จะไม่กล่าวถึงสิ่งนั นอย่างเด็ดขาด 

นอกเหนือจากนั นถ้าหากการสาบานดังกล่าว 
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เป็นการสาบานท่ีเฉพาะเจาะจงส้าหรับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

จ้าเป็นอย่างยิ่งที่อัล-

กุรอานต้องกล่าวไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพ

ลาด 

๒. บรรดามุสลิมทั งหลายถือว่าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

คือแบบฉบับส้าหรับการปฏิบัติตน 

จึงได้ยึดถือการกระท้าและความประพฤติของท่าน 

เป็นตราชั่งในการแยกแยะสิ่งถูกผิด บรรดานักวิเคราะห์ 

ผู้เขียนหนังสือ    ซิฮาฮฺ 

และมะซานีดได้รายงานไว้ว่าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้สาบานต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

  ท่านอะฮฺมัด บิน ฮัมบัล ผู้น้านิกายฮัมนบะลียฺ 

ได้บันทึกไว้ในหนังสือมุซนัดของท่าน 

โดยรายงานมาจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า 

 تسكت أن من خري ي منكر ي عن تنهى و مبعروف ي تتكلم ْلن فلعمرى

ขอสาบานด้วยชีวิตของฉัน 

ถ้าท่านท้าการเชิญชวนไปสู่ความดีและก้าชับความชั่วดี

กว่าการนิ่งเฉย [8] 
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มุสลิม บิน ฮัจญาจ 

ได้บันทึกไว้ในหนังสือเซาะฮียฺของตน 

ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในหกหนังสือซิฮาฮฺ ดังนี  

و أما  : فقال  ؟ اجراًي اعظم  الصمدقة  أىمي هللا رسول اي فقال  (ص) النمىب إىل رجل جاء

 البقاء وأتمل الفقر ختشى شحيح صحيح ي وأنت تصدمق أنمي لتنبانمه أبيك 

มีชายคนหนึ่งถามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) วา่ 

รางวัลของการเซาะดะเกาะฮฺใดยิ่งใหญ่ท่ีสุด  ท่านตอบว่

า ขอสาบานในนามแห่งบิดาของท่านว่า 

ท่านจะได้รู้อย่างแน่นอน 

ถ้าท่านบริจาคในสภาพท่ีท่านสมบูรณ์ มีความละโมบ 

กลัวในความยากจน และมีความหวังท่ีจะอยู่ตลอดไป [9] 

ฉะนั น ผู้ท่ีกล่าวหามุสลิมกลุ่มหนึ่ง 

ท่ีถือว่าการสาบานด้วยนามอื่นท่ีนอกเหนือจากอัลลอฮฺเป็

นที่อนุญาต ว่าเป็นชิริกแล้ว 

ท่านจะอธิบายการกระท้าของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ว่าอย่างไร 

๓. นอกเหนือจากอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 
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แล้วยังมีแบบอย่างของบรรดาเซาะฮาบะฮฺชั นใกล้ชิด 

เป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงการอนุญาตให้สา

บานต่อนามอื่น ท่ีนอกเหนือจากพระนามของอัลลอฮฺ 

ท่านอิมามอะลี  (อ.) 

ได้กล่าวสาบานด้วยชีวิตของท่านหลายต่อหลายครั งดัง

ปรากฎในนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺว่า 

 أضعافًا بعدى من التميه لكم ليضعمفن ي لعمرى و

ขอสาบานด้วยชีวิตของฉันว่า 

หลังจากฉันพวกท่านจะต้องเถลไถลหลงทางมากไปกว่า

นี แน่นอน [10] 

 يطلبونك قليل ي عن لتعرفنمهم شقاقك و غيمك عن تنزع مل َلن لعمرى

ขอสาบานด้วยชีวิตของฉัน 

ถ้าพวกท่านไม่ถอนตัวจากความเฉไฉ 

และความเคราะห์ร้ายของท่าน 

พวกท่านจะได้รู้จักพวกเขาแน่นอนว่าพวกเขาต้องการท่

าน [11] 

เป็นที่ประจักษ์ว่าหลักฐานท่ีกล่าวมาทั งหมดทั งอัล-

กุรอานและ       ริวายะฮฺ เราไม่อาจท้าการอิจติฮาด 
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(วินิจฉัย) หรือท้าการอิซติฮฺซานได้ 

และไม่มีเหตุผลที่จะใส่ร้าย 

หรือกล่าวหาการกระท้าของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ท่ีปรากฏในอัล-กุรอาน แบบอย่างของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) และเซาะฮาบะฮฺชั นใกล้ชิดอย่างเช่นท่านอิมามอะลี 

(อ.) ว่าเป็นชิริก 

หรือเคารพสักการะสิ่งอื่นท่ีนอกเหนือจากอัลลออฮฺ 

บทสรุป จากหลักฐานทั งหมดที่กล่าวมาทั งอัล-

กุรอาน แบบอย่างของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และเซาะฮาบะฮฺ ท้าให้รู้ว่า การสาบานด้วยนามอื่น 

ท่ีนอกเหนือจากพระนามของอัลลอฮฺ 

(ซบ.) เป็นที่อนุญาตและไม่ขัดต่อความเชื่อที่มีต่อเตาฮีด 

(ความเป็นเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า) ด้วยเหตุนี  

ถ้า      ริวายะฮฺที่ได้ยกมาอ้างอิง 

ขัดแย้งกับความเชื่อท่ีได้พิสูจน์แล้ว 

จ้าเป็นอย่างยิ่งต้องท้าการอธิบาย ตีความ 

หรือขยายความหมายของความเชื่อนั น 

ไม่ให้ขัดกับหลักฐานที่แจ้งชัดทั งอัล-



กุรอานและริวายะฮฺ บางครั งมีการกล่าวริวายะฮฺที่มีความ

หมายคลุมเครือ พร้อมทั งกล่าวถึงตัวบทของริวายะฮฺนั น 

ขณะเดียวกันได้มีการอธิบายค้าตอบไว้ด้วย  เช่น 

  

  

 ومن ِبابئكم َتلفوا أن ينهاكم هللا إن فقال وأىب : يقول هو و عمر مسع هللا رسول انمي

 يسكت أو ابهلل فليحلف حالفا كان

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ยินอุมัรสาบานด้วยนามของบิดาของท่าน 

ท่านกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงห้ามพวกท่านไม่ให้สาบานในนามของบิดาของท่าน 

ใครท่ีสาบาน หรือสาบานในนามของอัลลอฮฺ 

หรือนิ่งเฉยเสีย [12] 

แม้ว่าฮะดีซข้างต้นเมื่อเทียบกับริวายะฮฺ และอัล-

กุรอานโองการท่ีอนุญาตให้สาบานด้วยนามอื่นได้ก็ตาม 

แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติตามฮะดีซนั นได้ 

หรือละทิ งฮะดีซโดยสิ นเชิง 

ทว่าสามารถรวมฮะดีซนี เข้ากับอัล-
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กุรอานโองการท่ีอนุญาต 

และริวายะฮฺตามท่ีกล่าวมาแล้วได้ 

ซึ่งจะได้ความหมายว่า 

ผู้ห้ามอุมัรฺม่ให้สาบานด้วยนามแห่งบิดาคือท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 

ตลอดจนท่านได้ห้ามสาบานเฉกเช่นอุมัรแก่คนทุกคน 

ด้วยเหตุผลท่ีว่า 

บิดาของท่านเหล่านั นเป็นผู้เคารพรูปป้ัน 

และเป็นชิริกโดยก้าเนิดโดยไม่ได้เปล่ียนแปลง 

ด้วยเหตุนี  จะเห็นว่าบุคคลท่ีเป็นกาฟิร 

ไมม่ีค่าพอท่ีจะกล่าวสาบานในนามของเขา 

หรือสอนให้เขาท้าการสาบาน 

 

 

 

[1] ฮิจร์ / ๗๒ 

[2] ชัมซฺ  /๑-๘ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/24.htm#_ftnref1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/24.htm#_ftnref2


[3] นัจมุ / ๑ 

[4] เกาะลัม / ๑ 

[5] อัซร ฺ/ ๑-๒ 

[6] ฟัตฮ ฺ/ ๑-๒ 

[7] ฏูร /๑-๖ 

[8] มุซนัดอหะฮฺมัด เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๒๒๔-

๒๒๕ ฮะดีซบะชีร บิน เคาะซอซียะฮฺ ซะดูซียฺ 

[9] เซาะฮียฺมุสลิม ญุซท่ี ๓ พิมพ์ท่ีอียิปต์ กิตาบุซซะกาต บ

าบ บะยาน อันนะ อัฟเฎาะลัซเซาะอดะเกาะฮฺ เซาะดะเกา

ะตุ เซาะฮียฺ อัชชะฮีฮฺ หน้าท่ี ๙๓-๙๔ 

[10] นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ มุฮัมมัด อับดุ คุฏบะฮฺท่ี ๑๖๑ 

[11] อ้างแล้ว จดหมายท่ี ๙ 
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[12] ซุนัน อัล-

กุบรอ เล่มท่ี ๑๐ หน้าท่ี ๒๙ ซุนันนะซาอียฺ เล่มท่ี ๗ หน้า

ท่ี ๔-๕ 

ค าถามที ่๒๕ : การขอผา่น 

(ตะวซัซุล) ไปยงัเอาลยิาอฺ (มวลมติร) 

เป็นสาเหตทุ าใหเ้ป็นชริกิและบดิอะฮฺหรื

อ   

 

  

ค้าถามท่ี ๒๕ : การขอผ่าน (ตะวัซซุล) 

ไปยังเอาลิยาอฺ (มวลมิตร) 

เป็นสาเหตุท้าให้เป็นชิริกและบิดอะฮฺหรือ   

ค้าตอบ : การตะวัซซุลถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีค่าท่ีสุด 

ท่ีท้าให้บ่าวไปถึงยังต้าแหน่งใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า  เป็

นเพียงสื่อที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าของต

นเอง ท่านอิบนิ มันซูร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ  ลิซานุล 

อาหรับว่า 

ا،ذبك إليه توسل  عليه تعطفه آصرة ي حبرمة إليه تقرمب 
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ได้สัมพันธ์กับเขาด้วยสิ่งท่ีมีอยู่ หมายถึง 

ได้ใกล้ชิดกับเขาด้วยเกียรติและฐานันดรท่ีดึงดูดเขา [1] 

อัล-กุรอานกล่าวว่า. 

 تُ ْفِلُحونَي َلَعل ُكمْي َسِبيِلهِي يفي َوَجاِهُدواْي اْلَوِسيَلةَي إِلَيهِي َوابْ تَ ُغواْي اّللمَي ات  ُقواْي آَمُنواْي ال ِذينَي أَي َُّها ايَي

ผู้ศรัทธาทั งหลาย ! พงึย้าเกรงอัลลอฮ์เถิด 

และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์ 

และจงต่อสู้บนทางของอัลลอฮฺเถิด 

เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความส้าเร็จ [2] 

ท่านญูฮะรียฺ ได้ให้ความหมายค้าว่า 

(วะซีละฮ)ฺ  ไว้ในซฺฮาฮุลลุเฆาะฮฺ ว่าหมายถึง 

 الغري إىل به يتقرب ما الوسيلة

สื่อหมายถึง 

สิ่งที่ท้าให้เราใกล้ชิดกับอีกสิ่งหนึ่งโดยมัน 

ด้วยเหตุนี  สิ่งที่มีค่ายิ่งที่เราได้สัมพันธ์ด้วยนั น 

บางครั งอาจเป็นความดีงาม 
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หรือการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใ

จ 

สิ่งเหล่านี ได้กลายเป็นสื่อท่ีทรงพลังท้าให้เราได้เข้าใกล้

ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้า 

และบางครั งอาจเป็นมนุษย์ท่ีเป่ียมล้นด้วยความดีงาม ณ 

พระองค์เขาคือผู้มีฐานันดรและมีเกียรติท่ีสูงส่ง 

ประเภทของการตะวัซซุล  สามารถแบ่งการตะวัซซุ

ลออกเป็น ๓ ประเภทดังนี  

๑. ตะวัซซุล กับอะอฺมาลซอลิฮฺ (คุณงามความดี) 

ดังท่ีท่าน ญะลาลุดดีน 

ซุยูฏียฺได้กล่าวอธิบายโองการท่ีว่า 

และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์  ( َلةَي إِلَْيهِي َوابْ تَ ُغْوا اْلَوِسي ْ )  โดยราย

งานมาจากท่านกุตาดะฮฺว่า 

َلةَي إِلَْيهِي َوابْ تَ ُغْوا] تعاىل قوله ىف قتادة عن  مبا العمل و بطاعته هللا إىل تقربوا : قال [اْلَوِسي ْ

 يرضيه



ท่านกุตาดะฮฺ ได้อธิบายโองการข้างต้นที่ว่า 

(จงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์) ว่าหมายถึง 

การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและพึงปฏิบัติในสิ่งที่พร

ะองค์พึงพอพระทัย 

อันเป็นสื่อท้าให้บ่าวใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า 

- ตะวัซซุล กับดุอาอฺของบ่าวท่ีดีดังที่อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงค้าพูดของพี่น้องของท่านศาสดายูซุฟ

ว่า 

 ُهوَي ِإن هُي َربِمَي َلُكمْي َأْستَ ْغِفرُي َسْوفَي قَالَي  َخاِطِئنيَي ُكن ا ِإان ي ُذنُوبَ َنا لََنا اْستَ ْغِفرْي َأاَبانَي ايَي قَاُلواْي

 الر ِحيمُي اْلَغُفورُي

 พวกเขากล่าวว่า  โอ้พ่อของเรา 

โปรดขออภัยโทษความผิดของเราให้แก่เรา 

แท้จริงเราเป็นผู้ผิดเขากล่าวว่า 

ฉันจะขออภัยโทษต่อพระเจ้าของฉันให้พวกเจ้า 

แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ [3] 
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โองการได้อธิบายว่าบุตรของท่านศาสดายะอฺกูบ 

(อ.) ได้ตะวัซซุลกับดุอาอฺที่บิดาได้ขออภัยให้กับพวกเขา 

และพวกเขาได้ถือว่าสิ่งนั นเป็นสื่อที่ 

ท้าให้พวกเขาพบกับความผาสุกและพ้นจากเคราะห์กรร

ม ท่านศาสดายะอฺกูบ (อ.) 

ไม่เพียงแต่มิได้ท้วงติงการตะวัซซุลของพวกเขาเท่านั น 

แต่ท่านยังได้สัญญากับพวกเขา 

ว่าจะวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่พว

กเขาอีกต่างหาก 

- การตะวัซซุล กับบุคคลท่ีมีเกียรติยศ 

และมีฐานันดรอันสูงส่ง ณ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระองค์โดยใ

ห้พวกเขาเป็นสื่อ 

การตะวัซซุลเช่นนี เป็นท่ียอมรับของสังคมอิสลามตั งแต่ยุ

คแรก 

และเป็นความประพฤติของบรรดาเซาะฮาบะฮฺชั นใกล้ชิ

ด 



ซึ่งต่อไปขอยกความประพฤติบางอย่างของเหล่าบรรดาเ

ซาะฮาบะฮฺ 

- ท่านอะฮฺมัด บิน ฮัมบัล 

ได้บันทึกไว้ในมุซนัดของท่าน โดยรายงานมาจาก 

อุซมาน บิน ฮะนีฟว่า 

 دعوت شئت إن : قال يعافين أن هللا ادع فقال (ص) النىب أتى اْلَبَصرِي ضرير رجال إنمي

 وضوئه فيحسن يتوضأ أن فأمره أدعه : فقال خري فهو ذاك أخرت شئت إن و لك

الرمَحة نيب دمحم بنبيمك إليك اتوجه و أسئلك إىنمي اللمهممي الدمعاء ِبذا يدعو و ركعتني فيصلى

 ىفمي شفعه اللهم ىل فتقضى هذه حاجىت ىف رىبمي إىل بك توجمهت إىن ُمممد اي 

มีชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และพูดว่า โปรดวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้อภัยโทษแก่ฉัน 

ท่านศาสดา กล่าวว่า 

หากท่านปรารถนาฉันจะดุอาอฺให้กับท่าน 

แต่ถ้าท่านปรารถนาให้ฉันประวิงเวลาออกไป 

มันจะเป็นการดี เขาได้พูดว่า ขอให้ท่านดุอาอฺถิด  ดังนั น 

ท่านศาสดาได้สั่งให้เขาไปท้าวุฏูอฺ  ด้วยความตั งใจหลัง



จากนั นให้ท้านะมาซ ๒ เราะกะอัต 

เมื่อเสร็จแล้วให้ดุอาอฺว่า โอ้อัลลอฮฺ 

ข้าฯขอวิงวอนต่อพระองค์ 

ข้าฯได้ผินหน้ามายังพระองค์โดยผ่านศาสดาของพระอง

ค์ มุฮัมมัด ศาสดาแห่งเมตตา โอมุ้ฮัมมัด 

แท้จริงฉันได้วิงวอนขอสิ่งท่ีต้องการจากพระผู้อภิบาลขอ

งฉันโดยผ่านท่าน เพ่ือให้การวิงวอนของฉันถูกตอบรับ 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้เขาเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ฉันเถิด  [4] 

ริวายะฮฺดังกล่าวอุละมาอฺฮะดีซส่วนใหญ่ได้เห็นพ้อง

ต้องกัน 

ถึงขนาดท่ีว่าท่านฮากิมภายหลังจากได้รายงานฮะดีซแล้

ว 

ท่านได้กล่าวยกย่องว่าเป็นฮะดีซเซาะฮียฺ  ท่านอิบนิมาญ

ะฮฺเช่นกันได้รายงานมาจากท่าน อะบูอิซฮาก 

และยกย่องว่าเป็นฮะดีซเซาะฮียฺ ท่านติรมิซียฺ 

ได้กล่าวสนับสนุนถึงความถูกต้องไว้ในหนังสือ 

อับวาบุลอัดอียะฮฺ 
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ท่านมุฮัมมัด นะซีบุรเราะฟาอียฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ อัตตะวัซเซาะลุ อิลา 

ฮะกีเกาะติตตะวัซซุลิ ดังนี ว่า 

اذه أن الشك  بصر ارتداد ريب وال شكمي بال فيه ثبت قد و.مشهور و صحيح احلديث 

 له وسلم [وآله]عليه هللا صل هللا رسول بدعاء اْلعمى

ไม่มีความสงสัยใด แท้จริงฮะดีซนี ถูกต้อง 

และเป็นท่ีรู้จักกัน ในริวา ยะฮฺได้พิสูจน์ให้เห็นว่า 

ดุอาอฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ท้าให้ดวงตาของชายตาบอดคนนั นมองเห็น [5] 

ริวายะฮฺได้ให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า 

การตะวัซซุลกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

โดยมีเจตนาให้ดุอาอฺถูกตอบรับอย่างรวดเร็วถือว่าอนุญ

าต ทว่าท่านได้สั่งให้ชายตาบอดดุอาอฺเช่นนั น 

โดยมอบให้ท่านเป็นสื่อกลางระหว่างตนเองกับอัลลอฮฺ 

การกระท้าอย่างนี ในความหมายก็คือ 
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การตะวัซซุลกับบรรดาเอาลิยาอฺ (มวลมิตร) 

และผู้ท่ีเป็นท่ีรักย่ิง ณ พระองค ์

๒. อะบูอับดิลลาฮฺ บุคอรียฺ 

ได้กล่าวไว้ในเซาะฮียฺของตนว่า 

ذاإ كان عنه هللا رضى اخلطماب بن عمر إن اسابلعبمي إستسقى قحطوا   املطلب عبد بن 

 قال فاسقنا نبيمنا بعمم إليك نتوسمل إان و فتسِقينا بنبينا إليك نتوسل كنما إانمي اللمهممي : فقال

 فيسقون

ทุกครั งที่ประสบภัยพิบัติแห้งแล้ง อุมัร บิน 

ค็อฎฎ็อบจะขอฝนผ่านท่านอับบาซ บิน อับดุลมุฏฎอลิบ 

ลุงของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) โดยกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ 

ในยุคของท่านศาสดาเราจะขอผ่านท่าน 

และพระองค์ได้ประทานฝนแห่งเมตตาตกลงแก่พวกเรา 

ปัจจุบันเราได้ขอผ่านลุงของท่านศาสดาขอพระองค์โปร

ดประทานแก่พวกเราได้ ดังนั นพวกเขาได้อิ่มส้าราญ [6] 

๓. การตะวัซซุลกับบรรดาเอาลิยาอฺแห่งอัลลอฮฺ 

(ซบ.) 
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เป็นเรื่องปรกติธรรมดา  ถึงขนาดท่ีว่าบรรดามุสลิมในยุค

แรกของอิสลามได้ให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นสื่อกลางระหว่างพวกเขากับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

โดยกล่าวเป็นบทกาลอน เช่น 

ซะวาด บิน กอริบ 

ได้กล่าวกลอนบทหนึ่งแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ซึ่งตอนหนึ่งของกลอนกล่าวว่า 

 غائب كل على مأمون أنمك و      غريه ربمي ال انميهللا أشهد و

ىنذأ وانك  االطائب اْلكرمني ايبن هللا إىل       سيلة و  سلني املر 

ขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์  แล

ะแท้จริงท่านคือหลักประกันแก่สิ่งซ่อนเร้นทั งหลาย 

ท่านคือสื่อท่ีใกล้ชิดอัลลอฮฺมากท่ีสุดในหมู่บรรดาศา

สดา โอ้บุตรของผู้ท่ีมีเกียรติและมีความบริสุทธิ์ [7] 

อย่างไรก็ตามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ยินกลอนดังกล่าวจาก ซะวาบ บิน กอริบ 
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และท่านมิได้ห้ามปรามหรือกล่าวหาว่า กอริบ 

ท้าชิริกหรือสร้างบิดอะฮฺแต่อย่างใด 

ท่านอิมามชาฟิอียฺได้กล่าวกลอนท่ีบ่งบอกถึงแก่นแท้

ไว้เช่นนี ว่า 

ريعىتذ النمىب آل  سيلىت و إليه هم  

 صحيفىت اليمني بيدى  غدأ اعطى أرجوِبم

ครอบครัวของท่านศาสดาเป็นสื่อไปสู่อัลลอฮฺส้าหรับ

ฉัน 

ฉันหวังว่าโดยสทิธิของพวกเขาฉันจะถูกมอบบัญชีก

ารกระท้าทางมือขวา [8] 

 จะเห็นได้ว่ามีริวายะฮฺจ้านวนมากอนุญาตให้ตะวัซ

ซุลกับบรรดาเอา ลิยาอฺ (มวลมิตร) ของอัลลอฮฺ 

(ซบ.)  และกล่าวยืนยันว่าการตะวัซซุลนั น 

เป็นที่ยอมรับในทัศนะของซุนนะฮฺ 

เป็นแบบอย่างของบรรดาเซาะฮาบะฮฺและนักปราชญ์ท่ียิ่
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งใหญ่ของอิสลาม 

ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องน้ามาวิพากษ์วิจารณ์อีก 

จากค้าอธิบายดังกล่าวเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าค้ากล่าว

หาของบางกลุ่มชนที่ว่า 

การตะวัซซุลกับบรรดาผู้ท่ีรักย่ิงของอัลลอฮฺเป็นชิริกนั น

ถือว่าไม่ถูกต้อง 

  

 

 

 

[1] ลิซานุลอาหรับ เล่มท่ี ๑๑ หน้าท่ี ๗๒๔ 

[2] มาอิดะฮฺ / ๓๕ 

[3] ยูซุฟ / ๙๗-๙๘ 

[4] มุซนัดอะฮฺมัด บิน ฮัมบัล เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๗๘ 

ในส่วนของริวายะฮฺอุซมาน บินฮะนีฟ, มุซตัดร็อก 

อัลฮากิม เล่มท่ี ๑ บาบเซาะลาตุต ตะเฎาวะฮฺ หน้าท่ี 
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๓๑๓ พิมพ์ท่ีเบรุต, ซุนันอิบนิมาญะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๔๔๑ พิมพ์ท่ี ดารุล อะฮฺยาอฺ อัล-

กุตุบิลอาระบียะฮฺ, อัตตาจญฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี-  ๒๘๖, อัล-

ญามิอุซเซาะฆีร ซุยูฏียฺ หน้าท่ี ๕๙, อัต-ตะวัซซุล 

วัลวะซีละฮฺ อิบนิ ตัยมียะฮฺ หน้าท่ี ๙๘ พิมพ์ท่ีเบรุต 

[5] อัตตะวัซเซาะลุ อิลา ฮะกีเกาะติตตะวัซซุลิ หน้าท่ี 

๑๕๘ พิมพ์ครั งแรก เบรุต 

[6] เซาะฮียฺบุคอรียฺ ญุซท่ี ๒ กิตาบุลญุมุอะฮฺ 

บาบุลอิซติซกออฺ หน้ที่ ๒๗ พิมพ์ท่ีอิยิปต์ 

[7] อัดดุรรุซซะนียะฮฺ ซัยยิดอะฮฺมัด บิน ซัยนี ดะฮฺลานียฺ 

หน้าท่ี ๒๙ คัดลอกมาจาก อัฎฎ็อบรอนียฺ 

[8] อัซเซาะวาอิกุลมุฮฺริเกาะฮฺ อิบนิ ฮะญัร อัซเกาะลานียฺ 

หน้าท่ี ๑๗๘ พิมพ์ท่ีอิยิปต์ 

ค าถามที ่๒๖ : 

การจดัฉลองวนัเกดิบรรดาเอาลยิาอฺของ

อลัลอฮฺเป็นชริกิ หรอืบดิอะฮฺไหม   
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ค้าถามท่ี ๒๖ : 

การจัดฉลองวันเกิดบรรดาเอาลิยาอฺของอัลลอฮฺเป็นชิริก 

หรือบิดอะฮฺไหม   

ค้าตอบ : การให้เกียรติและร้าลึกถึงบ่าวท่ีดีของอัลล

อฮฺ เช่น การจัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันเกิด 

ตามทัศนะของนักปราชญ์แล้วเป็นที่ชัดเจน 

ทว่าเพื่อขจัดความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี ขอน้าเสนอเหตุผ

ลบางประการทางชัรอียฺ 

๑. การจัดงานเฉลิมฉลองเป็นสื่อแห่งความรัก อัล-

กุรอานได้กล่าวเชิญชวนให้บรรดามุสลิมทั งหลาย 

มีความรักต่อบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (ลูกหลานชั นใกล้ชิด) 

ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า 

ُكمْيَأْسأَلُي ال ي ُقل  اْلُقْرىَبي يفي اْلَمَود ةَي ِإال ي َأْجرًا َعَلْيهِي 

จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันมิได้ขอรางวัลตอบแทนใด ๆ 

เพ่ือการนี  นอกเสียจากความรักที่มีต่อลูกหลาน [1] 
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ไม่เป็นท่ีสงสัยว่าการจัดงานเฉลิมฉลองให้กับบรรดา

เอาลิยาของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นภาพลักษณ์หนึ่งแห่งความรักของประชาชนที่มีต่อบ

รรดาท่านเหล่านั น 

ซึ่งหากพิจารณาอย่างละเอียดจะพบว่าเป็นท่ียอมรับของ

อัล-กุรอาน 

๒. การจัดงานเฉลิมฉลองวันเกิดให้ท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) อัล-      กุรอาน นอกจากจะให้ช่วยเหลือท่าน 

แล้วยังได้กล่าวยกย่องเกียรติยศของท่านศาสดาและถือ

ว่า 

ต้าแหน่งอันสูงส่งของท่านเป็นมาตรฐานของความดีงาม

และความเจริญรุ่งเรือง 

 اْلُمْفِلُحونَي ُهمُي أُْولَِئكَي َمَعهُي أُنزِلَي ال ِذيَي النُّورَي َوات  بَ ُعواْي َوَنَصُروهُي َوَعز ُروهُي بِهِي آَمُنواْي فَال ِذينَي

ดังนั นบรรดาผู้ท่ีศรัทธาต่อเขา 

ให้ความส้าคัญและช่วยเหลือเขา และปฏิบัติตามรัศมีท่ีถู



กประทานลงมาพร้อมกับเขา แน่นอนชนเหล่านี แหละคือ

ผู้ประสบความส้าเร็จ[2] 

โองการข้างต้นได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าการให้เกียร

ติกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ในทัศนะของอิสลามเป็นท่ียอมรับ 

ตลอดจนการจัดพิธีเฉลิมฉลองเพ่ือเป็นการร้าลึกถึงความ

รุ่งเรืองที่ท่านเป็นผู้สถาปนาไว้ 

และพึงรักษาให้สิ่งนี ด้ารงอยู่ตลอดไปแน่นอนเป็นที่พึงพ

อพระทัยของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เนื่องจากโองการข้างต้นได้อธิบายถึงคุณลักษณะของผู้

ประสบความส้าเร็จไว้ ๔ ประการดังนี  

๑. มีศรัทธามั่นคง (อัลละซีนะอามะนู) 

โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย 

๒. เป็นผู้ปฏิบัติตามรัศมี 

(วัตตะบะอุนนูรอลละซีอุนซิละมะอะฮู) 

และปฏิบัติตามรัศมีท่ีถูกประทานลงมาพร้อมกับเขา 
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๓. เป็นผู้ให้การช่วยเหลือท่านศาสดา 

(วะนะเซาะรูฮู) และช่วยเหลือเขา 

๔. เป็นผู้ให้ความส้าคัญต่อต้าแหน่งของท่านศาสดา 

(วะอัซซะรูฮ)ุ ให้ความส้าคัญ 

ด้วยเหตุนี  

การให้เกียรติและยกย่องฐานันดรของท่านศาสดา    (ซ็อ

ล ฯ) นอกเหนือไปจากการช่วยเหลือ 

และการปฏิบัติตามค้าสั่งของท่าน ถือว่าเป็นความจ้าเป็น 

ส่วนการให้ความส้าคัญต่อท่าน เท่ากับได้ปฏิบัติตามอัล-

กุอานที่กล่าวว่า (วะอัซซะรูฮ)ุ 

๓. 

การจัดงานเฉลิมฉลองเท่ากับเป็นการปฏิบัติตามพระผู้เป็

นเจ้า อัลลอฮฺ (ซบ.) ได้ให้ความส้าคัญแก่ท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ว่า 

ْعَناف َي رَي وَي ْكَركَيذِي َلكَي   

และเราได้ยกย่องการร้าลึกแก่เจ้าแล้ว [3] 
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โองการได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงต้องการให้ความรุ่งโรจน์และภาพลักษณ์ของท่านศ

าสดาขจรขจายกว้างไปท่ัวทั งโลก 

ดังนั น  จะเห็นว่าพระองค์ได้ท้าการยกย่องท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ด้วยพระองค์เอง เมื่ออัล-

กุรอานยืนยันว่าพระองค์ได้ยกย่องฐานันดรอันสูงศกัดิ์ 

ซึ่งเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ 

และมีเกียรติยิ่งแก่ทา่นศาสดา 

มุสลิมในฐานะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติตามอัล-กุรอานของพระองค์ 

จึงได้แสดงการยกย่องท่านตามพระองค์ เป็นที่ชัดเจนว่า

จุดประสงค์ของบรรดามุสลิมในการจัดพิธีเฉลิมฉลองร้า

ลึกถึงท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ไม่ได้มีสิ่งใดเกินเลยไปจากการยกย่องเกียรติยศของท่า

น 

๔. การประทานอัล-กุรอาน 

มิได้เล็กน้อยไปกว่าการประทานอาหาร อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงค้าพูดของท่านศาสดาอีซา (อ.) ว่า 



َنا أَنزِلْي َرب  َنا الل ُهم ي َمْريََي اْبنُي ِعيَسى قَالَي َو لَِنا ِعيداًي لََنا َتُكونُي الس َماء مِمنَي َمآِئَدةًي َعَلي ْ َوآِخرانَي ْلِم

َنا مِمنكَي َوآيَةًي  رُي َوأَنتَي َواْرزُق ْ  الر ازِِقنيَي َخي ْ

อีซาบุตรของมัรยัม ได้กล่าวว่า 

โอ้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้อภิบาลของเรา 

โปรดประทานอาหารจากฟากฟ้าลงมาแก่พวกเรา 

เพ่ือจะได้เป็นวันรื่นเริงแก่พวกเราทั งหมด 

ตั งแต่คนแรกของพวกเราจนคนสุดท้าย 

และเพื่อเป็นสัญญาณหนึ่งจากพระองค์  โปรดประทานปั

จจัยยังชีพแก่พวกเราพระองค์คือผู้ท่ีดีเยี่ยมในหมู่ผู้ประท

านปัจจัยยังชีพทั งหลาย [4] 

ท่านศาสดาอีซา (อ.) ได้เสนอต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) 

ว่าให้พระองค์ประทานอาหารจากฟากฟ้าแก่พวกเขา 

เพ่ือจะได้จัดให้วันนั นเป็นวันอีด (วันรื่นเริง) 

ค้าถาม ขณะท่ีท่านศาสดาอีซา (อ.) 

ได้รับริซกีซึ่งเป็นอาหารท่ีถูกประทานจากฟากฟ้าและเป็

นสาเหตุท้าให้ร่างกายเจิญเติบโตมีความอิ่มหน้าส้าราญ 
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ท่านได้จัดเฉลิมฉลองวันนั นให้เป็นวันอีดทันที 

และวันนี เนื่องจากเป็นวันแห่งการประทานอัล-

กุรอานหรือวันประสูติของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือให้มนุษย์รอดพ้นจากสภาพของความเ

ป็นเดรัจฉาน และไดใ้ห้ชีวิตใหม่แก่สังคมมนุษย์ 

ถ้าหากมุสลิมจะจัดพิธีเฉลิมฉลอง 

หรือมอบให้เป็นวันอีดแก่มวลมุสลิมทั งหลายถือว่าเป็นชิริ

กและบิดอะฮฺหรือ 

๕. 

แบบฉบับของมุสลิม ผู้ปฏิบัติตามค้าสอนของศาสนาอิสล

ามนับตั งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน 

ได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงเพื่อร้าลึกถึงท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) มาโดยตลอด เช่น ท่านฮุซัยนฺ บิน มุฮัมมัด 

ดิยาร บิกรียฺ ได้บันทึกไว้ในหนังสือ ตารีคุลเคาะมีซ ว่า 

سالماَل أهل يزال وال  يتصدمقون و الوالئم يعملون و السمالم عليه مولده بشهر حيتفلون 

 مولده بقراءة يعتنون و املَبمات ىف ويزيدون السرور يظهرون و الصمدقات أبنواع لياليه ىف

 عميم فضل كل بركاته من عليهم يظهر و الكري



บรรดามุสลิมได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในเดือนประสู

ติของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้มีการเลี ยงฉลอง 

มีการบริจาคทานในคืนนั น สร้างความสนุกสนานรื่นเริง 

ปกคลุมไปด้วยบรรยากาศแห่งการท้าคุณงามความดี      

ต่าง ๆ 

ได้ให้ความส้าคัญต่อการอ่านสาส์นร้าลึกถึงวันประสูติข

องท่าน ความเมตตาและความจ้าเริญต่าง ๆ 

ของเขาเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั งหลาย [5] 

จากค้าพูดข้างต้นท้าให้ได้รับรู้กฏท่ัว ๆ ไปว่า 

การจัดพิธีเฉลิมฉลองเพ่ือร้าลึกถึงท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ในทัศนะของอัล-

กุรอานและแบบฉบับของบรรดามุสลิมถือว่าอนุญาต 

ดังนั น 

เป็นที่แน่ชัดว่าค้าพูดท่ีกล่าวหาว่าการกระท้าดังกล่าวผิด 

เป็นชิริก และบิดอะฮฺจึงเป็นค้าพูดท่ีไม่มีรากท่ีมา 

เนื่องจากว่า บิดอะฮฺ 

นั นหมายถึงการให้กระท้าบางส่วนหรือทั งหมดของภารกิ
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จนั น โดยท่ีไม่ได้อิงอาศัยอัล-กุรอานแม้แต่นิดเดียว 

ขณะท่ีกฎเกณฑ์ของเรื่องที่ก้าลังกล่าวถึงอยู่นี ได้อิงอาศั

ยอยู่กับอัล-กุรอาน 

และแบบฉบับดั งเดิมของบรรดามุสลิมตั งแต่อดีตจนถึงปัจ

จุบัน 

การจัดงานเฉลิมฉลองลักษณะเช่นนี เพียงเพื่อแสดง

ความเคารพ 

และยกย่องเกียรติคุณของบ่าวผู้มีความบริสุทธิ์ของอัลลอ

ฮฺ (ซบ.) 

และด้วยความเชื่อท่ีว่าพวกเขาก็ต้องแสดงความเคารพภั

กดีและพึ่งพิงพระองค์ด้วยเช่นกัน 

ด้วยเหตุนี  

การกระท้าท่ีกล่าวมาถือว่าเข้ากันกับรากของความเป็นเ

อกภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

และท้าให้รู้ว่าค้ากล่าวอ้างของบางคนท่ีว่า 

การจัดพิธีเฉลิมฉลองรื่นเริงเนื่องในวันประสูติของท่านศ

าสดา (ซ็อล ฯ) เป็นชิริกและบิดอะฮฺนั น 



ไม่ถูกต้องและไม่มีรากท่ีมาของค้าพูดเว้นเสียแต่ว่ามีอค

ติที่ฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจ 

  

 

 

 

[1] ชูรอ / ๒๓ 

[2] อะอฺรอฟ / ๑๕๗ 

[3] อินชะเราะฮฺ /๔ 

[4] มาอิดะฮฺ / ๑๑๔ 

[5] ฮุซัยนฺ บิน มุฮัมมัด  บิน ฮะซัน ดิยารบิกรียฺ 

ตารีคุลเคาะมีซ พิมพ์ท่ีเบรุต เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๒๒๓ 

ค าถามที ่๒๕ : การขอผา่น 

(ตะวซัซุล) ไปยงัเอาลยิาอฺ (มวลมติร) 

เป็นสาเหตทุ าใหเ้ป็นชริกิและบดิอะฮฺหรื
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อ   

  

ค้าถามท่ี ๒๕ : การขอผ่าน (ตะวัซซุล) 

ไปยังเอาลิยาอฺ (มวลมิตร) 

เป็นสาเหตุท้าให้เป็นชิริกและบิดอะฮฺหรือ   

ค้าตอบ : การตะวัซซุลถือเป็นวิธีการหนึ่งที่มีค่าท่ีสุด 

ท่ีท้าให้บ่าวไปถึงยังต้าแหน่งใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า  เป็

นเพียงสื่อที่เชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าของต

นเอง ท่านอิบนิ มันซูร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ  ลิซานุล 

อาหรับว่า 

ا،ذبك إليه توسل  عليه تعطفه آصرة ي حبرمة إليه تقرمب 

ได้สัมพันธ์กับเขาด้วยสิ่งท่ีมีอยู่ หมายถึง 

ได้ใกล้ชิดกับเขาด้วยเกียรติและฐานันดรท่ีดึงดูดเขา [1] 

อัล-กุรอานกล่าวว่า. 

 تُ ْفِلُحونَي َلَعل ُكمْي َسِبيِلهِي يفي َوَجاِهُدواْي اْلَوِسيَلةَي إِلَيهِي َوابْ تَ ُغواْي اّللمَي ات  ُقواْي آَمُنواْي ال ِذينَي أَي َُّها ايَي

ผู้ศรัทธาทั งหลาย ! พงึย้าเกรงอัลลอฮ์เถิด 

และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/25.htm#_ftn1


และจงต่อสู้บนทางของอัลลอฮฺเถิด 

เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความส้าเร็จ [2] 

ท่านญูฮะรียฺ ได้ให้ความหมายค้าว่า 

(วะซีละฮ)ฺ  ไว้ในซฺฮาฮุลลุเฆาะฮฺ ว่าหมายถึง 

 الغري إىل به يتقرب ما الوسيلة

สื่อหมายถึง 

สิ่งที่ท้าให้เราใกล้ชิดกับอีกสิ่งหนึ่งโดยมัน 

ด้วยเหตุนี  สิ่งที่มีค่ายิ่งที่เราได้สัมพันธ์ด้วยนั น 

บางครั งอาจเป็นความดีงาม 

หรือการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใ

จ 

สิ่งเหล่านี ได้กลายเป็นสื่อท่ีทรงพลังท้าให้เราได้เข้าใกล้

ชิดต่อพระผู้เป็นเจ้า 

และบางครั งอาจเป็นมนุษย์ท่ีเป่ียมล้นด้วยความดีงาม ณ 

พระองค์เขาคือผู้มีฐานันดรและมีเกียรติท่ีสูงส่ง 
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ประเภทของการตะวัซซุล  สามารถแบ่งการตะวัซซุ

ลออกเป็น ๓ ประเภทดังนี  

๑. ตะวัซซุล กับอะอฺมาลซอลิฮฺ (คุณงามความดี) 

ดังท่ีท่าน ญะลาลุดดีน 

ซุยูฏียฺได้กล่าวอธิบายโองการท่ีว่า 

และจงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์  ( َلةَي إِلَْيهِي َوابْ تَ ُغْوا اْلَوِسي ْ )  โดยราย

งานมาจากท่านกุตาดะฮฺว่า 

َلةَي إِلَْيهِي َوابْ تَ ُغْوا] تعاىل قوله ىف قتادة عن  مبا العمل و بطاعته هللا إىل تقربوا : قال [اْلَوِسي ْ

 يرضيه

ท่านกุตาดะฮฺ ได้อธิบายโองการข้างต้นที่ว่า 

(จงแสวงหาสื่อไปสู่พระองค์) ว่าหมายถึง 

การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าและพึงปฏิบัติในสิ่งที่พร

ะองค์พึงพอพระทัย 

อันเป็นสื่อท้าให้บ่าวใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้า 



- ตะวัซซุล กับดุอาอฺของบ่าวท่ีดีดังที่อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงค้าพูดของพี่น้องของท่านศาสดายูซุฟ

ว่า 

 ُهوَي ِإن هُي َربِمَي َلُكمْي َأْستَ ْغِفرُي َسْوفَي قَالَي  َخاِطِئنيَي ُكن ا ِإان ي ُذنُوبَ َنا لََنا اْستَ ْغِفرْي َأاَبانَي ايَي قَاُلواْي

 الر ِحيمُي اْلَغُفورُي

 พวกเขากล่าวว่า  โอ้พ่อของเรา 

โปรดขออภัยโทษความผิดของเราให้แก่เรา 

แท้จริงเราเป็นผู้ผิดเขากล่าวว่า 

ฉันจะขออภัยโทษต่อพระเจ้าของฉันให้พวกเจ้า 

แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ [3] 

โองการได้อธิบายว่าบุตรของท่านศาสดายะอฺกูบ 

(อ.) ได้ตะวัซซุลกับดุอาอฺที่บิดาได้ขออภัยให้กับพวกเขา 

และพวกเขาได้ถือว่าสิ่งนั นเป็นสื่อท่ี 

ท้าให้พวกเขาพบกับความผาสุกและพ้นจากเคราะห์กรร

ม ท่านศาสดายะอฺกูบ (อ.) 

ไม่เพียงแต่มิได้ท้วงติงการตะวัซซุลของพวกเขาเท่านั น 
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แต่ท่านยังได้สัญญากับพวกเขา 

ว่าจะวิงวอนขอการอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่พว

กเขาอีกต่างหาก 

- การตะวัซซุล กับบุคคลท่ีมีเกียรติยศ 

และมีฐานันดรอันสูงส่ง ณ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับพระองค์โดยใ

ห้พวกเขาเป็นสื่อ 

การตะวัซซุลเช่นนี เป็นท่ียอมรับของสังคมอิสลามตั งแต่ยุ

คแรก 

และเป็นความประพฤติของบรรดาเซาะฮาบะฮฺชั นใกล้ชิ

ด 

ซึ่งต่อไปขอยกความประพฤติบางอย่างของเหล่าบรรดาเ

ซาะฮาบะฮฺ 

- ท่านอะฮฺมัด บิน ฮัมบัล 

ได้บันทึกไว้ในมุซนัดของท่าน โดยรายงานมาจาก 

อุซมาน บิน ฮะนีฟว่า 



 دعوت شئت إن : قال يعافين أن هللا ادع فقال (ص) النىب أتى اْلَبَصرِي ضرير رجال إنمي

 وضوئه فيحسن يتوضأ أن فأمره أدعه : فقال خري فهو ذاك أخرت شئت إن و لك

الرمَحة نيب دمحم بنبيمك إليك اتوجه و أسئلك إىنمي اللمهممي الدمعاء ِبذا يدعو و ركعتني فيصلى

 ىفمي شفعه اللهم ىل فتقضى هذه حاجىت ىف رىبمي إىل بك توجمهت إىن ُمممد اي 

มีชายตาบอดคนหนึ่งมาหาท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และพูดว่า โปรดวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้อภัยโทษแก่ฉัน 

ท่านศาสดา กล่าวว่า 

หากท่านปรารถนาฉันจะดุอาอฺให้กับท่าน 

แต่ถ้าท่านปรารถนาให้ฉันประวิงเวลาออกไป 

มันจะเป็นการดี เขาได้พูดว่า ขอให้ท่านดุอาอฺถิด  ดังนั น 

ท่านศาสดาได้สั่งให้เขาไปท้าวุฏูอฺ  ด้วยความตั งใจหลัง

จากนั นให้ท้านะมาซ ๒ เราะกะอัต 

เมื่อเสร็จแล้วให้ดุอาอฺว่า โอ้อัลลอฮฺ 

ข้าฯขอวิงวอนต่อพระองค์ 

ข้าฯได้ผินหน้ามายังพระองค์โดยผ่านศาสดาของพระอง

ค์ มุฮัมมัด ศาสดาแห่งเมตตา โอมุ้ฮัมมัด 

แท้จริงฉันได้วิงวอนขอสิ่งท่ีต้องการจากพระผู้อภิบาลขอ



งฉันโดยผ่านท่าน เพ่ือให้การวิงวอนของฉันถูกตอบรับ 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้เขาเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ฉันเถิด  [4] 

ริวายะฮฺดังกล่าวอุละมาอฺฮะดีซส่วนใหญ่ได้เห็นพ้อง

ต้องกัน 

ถึงขนาดท่ีว่าท่านฮากิมภายหลังจากได้รายงานฮะดีซแล้

ว 

ท่านได้กล่าวยกย่องว่าเป็นฮะดีซเซาะฮียฺ  ท่านอิบนิมาญ

ะฮฺเช่นกันได้รายงานมาจากท่าน อะบูอิซฮาก 

และยกย่องว่าเป็นฮะดีซเซาะฮียฺ ท่านติรมิซียฺ 

ได้กล่าวสนับสนุนถึงความถูกต้องไว้ในหนังสือ 

อับวาบุลอัดอียะฮฺ 

ท่านมุฮัมมัด นะซีบุรเราะฟาอียฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ อัตตะวัซเซาะลุ อิลา 

ฮะกีเกาะติตตะวัซซุลิ ดังนี ว่า 

كالش اذه أن   بصر ارتداد ريب وال شكمي بال فيه ثبت قد و.مشهور و صحيح احلديث 

 له وسلم [وآله]عليه هللا صل هللا رسول بدعاء اْلعمى
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ไม่มีความสงสัยใด แท้จริงฮะดีซนี ถูกต้อง 

และเป็นท่ีรู้จักกัน ในริวา ยะฮฺได้พิสูจน์ให้เห็นว่า 

ดุอาอฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ท้าให้ดวงตาของชายตาบอดคนนั นมองเห็น [5] 

ริวายะฮฺได้ให้ความเข้าใจอย่างชัดเจนว่า 

การตะวัซซุลกับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

โดยมีเจตนาให้ดุอาอฺถูกตอบรับอย่างรวดเร็วถือว่าอนุญ

าต ทว่าท่านได้สั่งให้ชายตาบอดดุอาอฺเช่นนั น 

โดยมอบให้ท่านเป็นสื่อกลางระหว่างตนเองกับอัลลอฮฺ 

การกระท้าอย่างนี ในความหมายก็คือ 

การตะวัซซุลกับบรรดาเอาลิยาอฺ (มวลมิตร) 

และผู้ท่ีเป็นท่ีรักย่ิง ณ พระองค ์

๒. อะบูอับดิลลาฮฺ บุคอรียฺ 

ได้กล่าวไว้ในเซาะฮียฺของตนว่า 
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رعم إن ذاإ كان عنه هللا رضى اخلطماب بن  اسابلعبمي إستسقى قحطوا   املطلب عبد بن 

 قال فاسقنا نبيمنا بعمم إليك نتوسمل إان و فتسِقينا بنبينا إليك نتوسل كنما إانمي اللمهممي : فقال

 فيسقون

ทุกครั งที่ประสบภัยพิบัติแห้งแล้ง อุมัร บิน 

ค็อฎฎ็อบจะขอฝนผ่านท่านอับบาซ บิน อับดุลมุฏฎอลิบ 

ลุงของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) โดยกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ 

ในยุคของท่านศาสดาเราจะขอผ่านท่าน 

และพระองค์ได้ประทานฝนแห่งเมตตาตกลงแก่พวกเรา 

ปัจจุบันเราได้ขอผ่านลุงของท่านศาสดาขอพระองค์โปร

ดประทานแก่พวกเราได้ ดังนั นพวกเขาได้อิ่มส้าราญ [6] 

๓. การตะวัซซุลกับบรรดาเอาลิยาอฺแห่งอัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

เป็นเรื่องปรกติธรรมดา  ถึงขนาดท่ีว่าบรรดามุสลิมในยุค

แรกของอิสลามได้ให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นสื่อกลางระหว่างพวกเขากับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

โดยกล่าวเปน็บทกาลอน เช่น 
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ซะวาด บิน กอริบ 

ได้กล่าวกลอนบทหนึ่งแก่ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ซึ่งตอนหนึ่งของกลอนกล่าวว่า 

 غائب كل على مأمون أنمك و      غريه ربمي ال انميهللا أشهد و

ىنذأ وانك  االطائب اْلكرمني ايبن هللا إىل       سيلة و  سلني املر 

ขอยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์  แล

ะแท้จริงท่านคือหลักประกันแก่สิ่งซ่อนเร้นทั งหลาย 

ท่านคือสื่อท่ีใกล้ชิดอัลลอฮฺมากท่ีสุดในหมู่บรรดาศา

สดา โอ้บุตรของผู้ท่ีมีเกียรติและมีความบริสุทธิ์ [7] 

อย่างไรก็ตามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้ยินกลอนดังกล่าวจาก ซะวาบ บิน กอริบ 

และท่านมิได้ห้ามปรามหรือกล่าวหาว่า กอริบ 

ท้าชิริกหรือสร้างบิดอะฮฺแต่อย่างใด 

ท่านอิมามชาฟิอียฺได้กล่าวกลอนท่ีบ่งบอกถึงแก่นแท้

ไว้เช่นนี ว่า 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/25.htm#_ftn7


ريعىتذ النمىب آل  سيلىت و إليه هم  

 صحيفىت اليمني بيدى  غدأ اعطى أرجوِبم

ครอบครัวของท่านศาสดาเป็นสื่อไปสู่อัลลอฮฺส้าหรับ

ฉัน 

ฉันหวังว่าโดยสทิธิของพวกเขาฉันจะถูกมอบบัญชีก

ารกระท้าทางมือขวา [8] 

 จะเห็นได้ว่ามีริวายะฮฺจ้านวนมากอนุญาตให้ตะวัซ

ซุลกับบรรดาเอา ลิยาอฺ (มวลมิตร) ของอัลลอฮฺ 

(ซบ.)  และกล่าวยืนยันว่าการตะวัซซุลนั น 

เป็นที่ยอมรับในทัศนะของซุนนะฮฺ 

เป็นแบบอย่างของบรรดาเซาะฮาบะฮฺและนักปราชญ์ท่ียิ่

งใหญ่ของอิสลาม 

ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องน้ามาวิพากษ์วิจารณ์อีก 

จากค้าอธิบายดังกล่าวเป็นท่ีประจักษ์ชัดว่าค้ากล่าว

หาของบางกลุ่มชนที่ว่า 
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การตะวัซซุลกับบรรดาผู้ท่ีรักย่ิงของอัลลอฮฺเป็นชิริกนั น

ถือว่าไม่ถูกต้อง 

  

 

 

 

[1] ลิซานุลอาหรับ เล่มท่ี ๑๑ หน้าท่ี ๗๒๔ 

[2] มาอิดะฮฺ / ๓๕ 

[3] ยูซุฟ / ๙๗-๙๘ 

[4] มุซนัดอะฮฺมัด บิน ฮัมบัล เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๗๘ 

ในส่วนของริวายะฮฺอุซมาน บินฮะนีฟ, มุซตัดร็อก 

อัลฮากิม เล่มท่ี ๑ บาบเซาะลาตุต ตะเฎาวะฮฺ หน้าท่ี 

๓๑๓ พิมพ์ท่ีเบรุต, ซุนันอิบนิมาญะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๔๔๑ พิมพ์ท่ี ดารุล อะฮฺยาอฺ อัล-

กุตุบิลอาระบียะฮฺ, อัตตาจญฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี-  ๒๘๖, อัล-
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ญามิอุซเซาะฆีร ซุยูฏียฺ หน้าท่ี ๕๙, อัต-ตะวัซซุล 

วัลวะซีละฮฺ อิบนิ ตัยมียะฮฺ หน้าท่ี ๙๘ พิมพ์ท่ีเบรุต 

[5] อัตตะวัซเซาะลุ อิลา ฮะกีเกาะติตตะวัซซุลิ หน้าท่ี 

๑๕๘ พิมพ์ครั งแรก เบรุต 

[6] เซาะฮียฺบุคอรียฺ ญุซท่ี ๒ กิตาบุลญุมุอะฮฺ 

บาบุลอิซติซกออฺ หน้ที่ ๒๗ พิมพ์ท่ีอิยิปต์ 

[7] อัดดุรรุซซะนียะฮฺ ซัยยิดอะฮฺมัด บิน ซัยนี ดะฮฺลานียฺ 

หน้าท่ี ๒๙ คัดลอกมาจาก อัฎฎ็อบรอนียฺ 

[8] อัซเซาะวาอิกุลมุฮฺริเกาะฮฺ อิบนิ ฮะญัร อัซเกาะลานียฺ 

หน้าท่ี ๑๗๘ พิมพ์ท่ีอิยิปต์ 

ค าถามที ่

๒๘ : แหลง่ทีม่าของฟิกฮฺชอีะฮฺ 

(นติศิาสตร)์ คอือะไร 
 

ค้าถามท่ี ๒๘ : แหล่งที่มาของฟิกฮฺชีอะฮ ฺ

(นิติศาสตร)์ คืออะไร 
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ค้าตอบ : ชีอะฮฺได้ยึดถือปฏิบัติตามอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺ (แบบฉบับ) ของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) อย่างเคร่งครัด ส่วนการพิสูจน์อะฮฺกามชัรอียฺ 

ได้ยึดแหล่งที่มาอันเป็นพื นฐานส้าคัญของวิชาการและค

วามรู้ ได้แก ่

๑. อัล-กุรอาน 

๒. ซุนนะฮฺ (แบบฉบับของท่านศาสดา) 

๓. อิจมาอฺ 

(การเห็นพ้องต้องกันของนักปราชญ์ท่ีต่างยุคสมัย) 

๔. สติปัญญา 

จากแหล่งท่ีมาของความรู้ อัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดาเป็นแหล่งที่มาที่ส้าคั

ญท่ีสุดของฟิกฮฺชีอะฮ ฺ

อัล-กุรอาน ผู้ปฏิบัติตามแนวทางชีอะฮฺทุกคนยึดอัล-

กุรอานเป็นพื นฐานท่ีส้าคัญท่ีสุดส้าหรับฟิกฮฺ 



และเป็นมาตรฐานในการรู้จักอะฮฺกามของพระผู้เป็นเจ้า 

เพราะบรรดาผู้น้าชีอะฮฺได้ยึดอัล-กุรอาน 

เป็นที่ย้อนกลับของความรู้สูงสุดในการพิสูจน์อะฮฺกามแล

ะกฎต่าง ๆ ด้วยเหตุนี  

ค้าพูดอื่นจะถือว่าถูกต้องและสามารถน้าไปปฏิบัติได้ 

ต่อเมื่อน้าไปเทียบกับอัล-

กุรอานแล้วไม่มีความขัดแย้งกัน 

แต่ถ้ามีความขัดแย้งต้องละทิ งค้าพูดเหล่านั น และยึดอัล-

กุรอานเป็นเกณฑ์ 

ท่านอิมามญะอฺฟัรซอดิก (อ.) อิมามท่านท่ี ๖ 

ของชีอะฮฺ กล่าวว่า 

  

 زخرف ي فهو هللا كتاب فق يوا ال حديث ي كلمي و

ทุกค้าพูดท่ีไม่สอดคล้องกับอัล-

กุรอานถือว่าไม่มีรากท่ีมา [1] 
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ท่านอิมาม (อ.) ได้รายงานริวายะฮฺจากท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) โดยกลา่วว่า 

 فلم هللا كتاب خيالف ماجاءكم و قلته فأان هللا كتاب يوافق عنمي جاءكم ما النماس أيها

 أقله

โอ้ประชาชนเอ๋ย ทุกค้าพูดที่กล่าวว่ามาจากฉัน 

ถ้าสอดคล้องกับอัล-กุรอานเป็นค้าพูดของฉัน 

แต่ถ้าค้าพูดใดไม่สอดคล้องกับอัล-

กุรอานไม่ใช่ค้าพูดของฉัน [2] 

จากฮะดีซทั ง ๒ 

ท่ีกล่าวมาท้าให้รู้ว่าบรรดาผู้น้าชีอะฮฺได้ยึดเอาอัล-

  กุรอานเป็นแหล่งพิสูจน์อะฮฺกามท่ีส้าคัญท่ีสุด 

ซุนนะฮฺ ซุนนะฮหฺมายถึง ค้าพูด การกระท้า 

หรือการท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

สนับสนุนการกระท้าบางอย่าง 

ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่มาส้าคัญของความรู้ด้านฟิกฮฺของชี

อะฮฺ และด้านอื่น ๆ บรรดาอิมาม (อ.) 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/28.htm#_ftn2


ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้รักษาและอธิบายซุนนะฮฺโดยตรงของท่า

นศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และยังเปน็คลังวิชาส้าหรับท่านอีกต่างหาก 

แน่นอนถ้าซุนนะฮฺของท่านได้รับการถ่ายทอดโดยกลุ่มบุ

คคลหรือ วิธีการอื่นที่สามารถเชื่อถือได้ 

ชีอะฮฺก็ยอมรับเช่นกัน 

เป็นการดีถ้าหากพิจารณา ๒ 

ประเด็นที่มีความส้าคัญดังต่อไปนี  

เหตุผลท่ียึดมั่นซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) บรรดาอิมาม 

(อ.)ได้กล่าวถึงความจ้าเป็นในการปฏิบัติตามอัล-กุรอาน 

และยังได้กล่าวแนะน้าให้ยึดมั่นซุนนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ)  ซึ่งทั ง ๒ เป็นความสมบูรณ์ของกันและกัน 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า 

 إال و هللا رسول قول من أو هللا كتاب من شاهداًي له فوجدمت حديث ي عليكم ورد إذا

 به اوىل به جاءكم فالمذى



เมื่อใดก็ตามท่ีค้าพูดหนึ่งได้มาถึงท่าน ดังนั น ถ้าอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺรับรองค้าพูดท่านจงรับไว้ 

แต่ถ้าไม่รับรอง ค้าพูดนั นดีส้าหรับคนน้ามา [3] 

ท่านอิมามมุฮัมมัดบากิร (อ.) 

กล่าวว่าการยึดมั่นในซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นเงื่อนไขพื นฐานส้าหรับบุคคลที่เป็นมุจตะฮิด 

ท่านกล่าวว่า 

บุคคลท่ีเป็นฟะกีฮฺท่ีแท้จริงได้แก่ผู้ท่ีหลีกเลี่ยงความลุ่มห

ลงโลก  มีความพึงปรารถนาในโลกหน้า 

และยึดมั่นซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

อย่างเคร่งครัด [4] 

หมายเหตุ ฟะกีฮฺ หมายถึงบุคคลท่ีมีความช้านาญ 

และเชี่ยวชาญพิเศษด้านนิติศาสตร์อิสลาม 

บรรดาอิมาม (อ.) 

ของชีอะฮฺมีความเคร่งครัดต่อซุนนะฮฺอย่างยิ่ง 

ถึงขนาดท่ีว่า ใครก็ตามขัดแย้งกับซุนนะฮฺ และอัล-
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กุรอานเป็นกาฟิร เก่ียวกับเรื่องนี ท่านอิมามซอดิก (อ.) 

กล่าวว่า 

 كفر فقد ُممد ي سنة و هللا كتاب َخاَلفَي َمن

บุคคลใดก็ตามขัดแย้งกับอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺเป็นกาฟิร [5] 

จากค้าอธิบายดังกล่าวเป็นท่ีชัดเจนว่า 

ชีอะฮฺเป็นนิกายท่ีมีความเคร่งครัดต่อซุนนะฮฺของท่านศา

สดา (ซ็อล ฯ) อย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่ามากกว่านิกายอื่น 

ๆ ทั งหมด ดังนั น 

การท่ีมีบางคนกล่าวหาชีอะฮฺว่าเป็นนิกายท่ีละเลยต่อซุน

นะฮฺ จึงไม่เป็นความจริง 

เป็นค้าพูดที่ไม่มีแก่นสารและมูลความจริงแต่อย่างใด 

เหตุผลท่ียึดมั่นต่อฮะดีซของอะฮฺลุลบัยตฺ 

(อ.) เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อค้าพูดของอะฮฺลุลบัยตฺ 

(อ.) จ้าเป็นต้องกล่าวถึงประเด็นส้าคัญ ๒ 

ประการดังต่อไปนี  
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๑. สาระและแก่นสารของฮะดีซของอิมาม (อ.) 

๒. 

หลักฐานท่ีมั่นคงและความจ้าเป็นในการยึดมั่นฮะดีซแห่

งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

แม้ว่าจะมีหลักฐานและเหตุผลท่ีชัดเจนมากมายบ่งบ

อกถึงความจ้าเป็นเหล่านั น 

แต่เพ่ือสร้างความมั่นใจจะอธิบายเพิ่มเติมดังนี ว่า 

แก่นสารฮะดีซของอิมาม 

(อ.) ชีอะฮฺเชื่อโดยหลักการว่าเฉพาะ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

เท่านั น 

ท่ีมีสิทธิ์สถาปนากฎหมายขึ นปกครองประชาชาติ 

และสังคม 

และทรงประทานเราะซูลลงมาเพ่ือเผยแผ่กฎหมายแก่ปร

ะชาโลก และเป็นท่ีชัดเจนอีกเช่นกันว่าท่านเราะซูล 

(ซ็อล ฯ) 

คือตัวแทนของพระองค์ในการน้าวะฮฺยูและกฎหมายต่าง 

ๆ มาสู่ประชาชาติ 



ส่วนการท่ีชีอะฮฺยึดมั่นต่อฮะดีซของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

เป็นแหล่งที่มาส้าคัญของฟิกฮฺชีอะฮฺ 

ไม่ได้หมายความว่าฮะดีซของอะฮฺลุลบัยตฺเป็นเอกเทศจา

กฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ทว่าต้องเป็นฮะดีซท่ีอธิบายซุนนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ด้วยเหตุนี  

ชีอะฮฺจึงยึดมั่นและบรรดาอิมามมะอฺซูมก็จะไม่กล่าวสิ่งใ

ดออกมา บนพื นฐานของอ้านาจฝ่ายต่้า 

หรืออารมณ์ของตนเอง 

แต่ทุกสิ่งท่ีท่านกล่าวล้วนเป็นซุนนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ทั งสิ น และเพื่อพิสูจน์ค้าพูดของอะฮฺลุลบัยตฺ 

(อ.) ขอกล่าวฮะดีซต่อไปนี  

๑. ท่านอมิามซอดิก (อ.) 

ได้ตอบค้าถามชายคนหนึ่งท่ีถามท่าน โดยตอบว่า 

 شيئ من برأينا نقول لسنا هللا رسول عن فهو بشيئ فيه أجبتك مهما



ทุกค้าตอบท่ีฉันตอบท่าน 

ล้วนมาจากท่านศาสดาทั งสิ น 

พวกเราจะไม่พูดสิ่งใดตามทัศนะของเรา [6] 

ท่านอิมาม (อ.) ได้กล่าวต่ออีกว่า 

  

  

و احلسني، حديث جدى حديث و جدى، حديث أىب حديث و أىب، حديثُي حديثى

امري حديث و املؤمنني، امري حديث احلسن حديث و احلسن، حديث احلسني حديث 

 جلمي و عزمي اّللِمي قولُي هللا رسول حديث و هللا، رسول حديث املؤمنني 

ค้าพูดของฉันคือค้าพูดของบิดาฉัน (อิมามบากิร) 

ค้าพูดของบิดาฉันคือค้าพูดของปู่ฉัน 

(อิมามซัยนุลอาบิดีน) 

ค้าพูดของปู่ฉันคือค้าพูดของอิมามฮุซัยนฺ 

ค้าพูดของอิมามฮุซัยนฺคือค้าพูดของอิมามฮะซัน 

ค้าพูดของอิมามฮะซันคือค้าพูดของอิมามอะลี 
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ค้าพูดของอิมามอะลีคือค้าพูดของท่านศาสดา 

ค้าพูดของท่านศาสดาคือพระด้ารัสของอัลลอฮฺผู้ทรงเกรี

ยงไกร [7] 

๒. อิมามมุฮัมมัดบากริ (อ.) กล่าวกับญาบิรว่า 

ىن ِم ُثكَي وكلمما عزموجلم، هللا عن جَبائيل عن (ص) هللا رسول جدمى عن أىب حدثم  اَُحدِم

 ااِلسناد ِبذا

บิดาของฉันได้เล่าแก่ฉัน 

โดยรายงานมาจากปู่ทวดของฉันเราะซูลุลลอฮฺ (ซ็อล 

ฯ)  จากญิบรออีล (อ.)  จากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ผู้ทรงเกรียงไกร 

และทุกสิ่งที่ฉันได้บอกกับท่านล้วนมาจากสายรายงานเห

ล่านี  [8] 

จากริวายะฮฺที่กล่าวมาท้าให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดว่า   เ

นื อหาสาระของ  ฮะดีซแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

ผู้เป็นอิมามของนิกายชีอะฮฺ ก็คือซุนนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) นั่นเอง 
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หลักฐานท่ีมั่นคงและความจ้าเป็นในการยึดมั่นฮะดีซ

แห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

นักฮะดีซทั งฝ่ายชีอะฮฺ และซุนนียฺต่างยอมรับว่า 

ท่านศาสดา     (ซ็อล ฯ) ได้ละทิ งมรดก ๒ 

ประการท่ีมีค่ายิ่งไว้ท่ามกลางประชาชาติ 

ท่านได้ประกาศเชิญชวนประชาชาติทั งหลายให้เชื่อฟัง

ปฏิบัติตามทั งสองอย่างเคร่งครัด และท่านได้รับรองว่า 

ความเจริญผาสุกของประชาชาติขึ นอยู่กับการยึดมั่นกับ

ทั งสอง ได้แก่อัล-กุรอานคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และอิตรัต 

(ทายาท) ของท่าน 

จากจุดนี ขอน้าเสนอบางตอนของรวิายะฮฺ 

เพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้อง 

๑. เซาะฮียฺ ติรมิซียฺ ได้รายงานมาจากท่านญาบิร 

อับดุลลอฮฺ อันซอรียฺ จากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า 

 بيىت أهل عرتتى و هللا كتاب :تضلموا لن به أخذمت إن ما فيكم تركت قد إىنمي أيمهالنماس اي



โอ้ประชาชนทั งหลาย 

แทจริงฉันได้ฝากสิ่งที่มีค่ายิ่งไว้ในหมู่สูเจ้า 

ถ้าหากสูเจ้ายึดมั่นจะไม่หลงทางตลอดไป 

ได้แก่คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และอิตรัต (ทายาท) ของฉัน [9] 

๒. ติรมิซียฺ ได้บันทึกไว้ในหนังสือของตนอีกว่า 

 بعدى تضلموا لن به متسكتم إن ما فيكم اترك ي إىنمي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال

 أهل عرتتى و اْلرض إىل السماء من ممدود حبل هللا كتاب اآلخر من أعظم مها أحد

 فيهما ختلفوىن كيف فانظروا احلوض، علىمي يردا حىت يفرتقا لن و بيىت

ท่านศาสดา (ซ็อลฯ) กล่าวว่า 

แท้จริงฉันได้ฝากสิ่งส้าคัญย่ิงไว้ในหมู่สูเจ้า 

ถ้าสูเจ้ายึดมั่นกับสิ่งนั นหลังจากฉันจะไม่หลงทางตลอดไ

ป สิ่งหนึ่งมีความยิ่งใหญ่กว่าอีกสิ่ง คัมภีร์แห่งอลัลอฮฺ 

อันเป็นสายเชือกท่ีทอดตรงจากฟากฟ้าสู่แดนดิน 

และอิตรัต (ทายาท) ของฉัน 

ซึ่งทั งสองจะไม่แยกออกจากกัน 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า ดังนั น 
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จงพิจารณาเถิดว่า 

หลังจากฉันพวกท่านขัดแย้งกับทั งสองได้อย่างไร [10] 

๓. มุสลิม บิน ฮัจญาจ 

ได้บันทึกไว้ในหนังสือเซาะฮียฺของตน 

โดยรายงานริวายะฮฺมาจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) วา่ 

  

  

ا الناس ايمها أال  ثقلني فيكم اترك وأان فاجيب ربمي رسول أييت أن يوشك بشر أان فإّنم

 كتاب على فحثمي به واستمسكوا هللا بكتاب فخذوا والنمور اهلدى فيه هللا كتاب اومهلما

 بييت أهل يف هللا كم اُذكمر بييت أهل يف هللا اُذكمركم بييت وأهل : قال ثمي فيه ورغمب هللا

 بييت اهل يف هللا كم اُذكمر

โอ้ประชาชนเอ๋ย  แท้จริงแล้วฉันเป็นปุถุชนคนหนึ่งเ

ท่านั น ใกล้เวลาที่ทูตแห่งพระผู้อภิบาลจะมา 

ซึ่งฉันได้ตอบรับค้าเชิญแล้ว 

ฉันขอฝากสิ่งหนักสองสิ่งที่มีค่าย่ิงไว้ในหมู่ของพวกท่าน 
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สิ่งหนึ่งคือคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ ซึ่งในนั นมีทางน้าและนูร 

ฉะนั นจงยึดเหนี่ยวคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺไว้ให้มั่น 

ซึ่งท่านได้เน้นย ้าถึงการปฏิบัติตามคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ 

หลังจากนั นท่านได้กล่าวต่ออีกว่า ส่วนอะฮฺลุลบัยตฺ 

(ทายาท) ของฉัน ซึ่งได้กล่าวย ้าถึง ๓ ครั งว่า 

อัลลอฮฺได้เตือนส้าทับพวกท่านเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน 

อัลลอฮฺได้เตือนส้าทับพวกท่านเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน 

อัลลอฮฺได้เตือนส้าทับพวกท่านเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน [11] 

๔. นักฮะดีซกลุ่มหนึ่ง 

รายงานริวายะฮฺมาจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

ما و بيىت أهل و هللا كتاب الثقلني فيكم اترك أىن  احلوض على يردا حىت يفرتقا لن إّنم

แท้จริงฉันได้ฝากสิ่งหนัก ๒ สิ่งไว้ในหมู่พวกท่าน 

คัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ และอิตรัต (ทายาท) ของฉัน 
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ทั งสองจะไม่แยกออกจากกัน 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า [12] 

สิ่งจ้าเป็นที่ต้องกล่าวถึงคือ 

ฮะดีซเกี่ยวกับเรื่องนี มีมากกว่าท่ีได้กล่าวมา มุฮักกิก 

บุรูมัน ซัยยิด มีร ฮามิด 

ฮุซัยนฺได้บันทึกรายงานฮะดีซบทนี ไว้ในหนังสือ 

อะบะกอตุลอันวาร จ้านวน ๖ เล่ม 

จากฮะดีซท่ีกล่าวมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า 

การปฏิบัติตามอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) เคียงขา้งอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นสิ่งจ้าเป็นในอิสลาม 

ส่วนการละเลยค้าส่ังสอนของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

เป็นสาเหตุท้าให้หลงทาง 

อะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) เป็นใคร ท้าไมท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จึงสั่งว่าเป็น วาญิบส้าหรับมุสลิมทั งหลายต้องปฏิบัติตาม 

ฉะนั นเป็นการดีที่จะท้าการวิเคราะห์ริวายะฮฺต่าง ๆ 
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ท่ีกล่าวถึงบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

เพ่ือความเข้าใจท่ีดีต่อไป 

อะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) เป็นใคร จากริวายะฮฺท่ีกล่าวมาเป็น

ท่ีชัดเจนว่า ท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) ได้เชิญชวนมุสลิมทั งหมดให้ปฏิบัติตามอะฮฺลุลบัยตฺ (

ทายาท) ของท่าน ซึ่งอยู่เคียงข้างกับอัล-

กุรอานคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ (ซบ.) ภายหลังจากท่าน 

ท่านได้กล่าวเป็นพิเศษว่าอะฮฺลุลบัยตฺและอัล-

กุรอานจะไม่มีวันแยกทางกันอย่างเด็ดขาด 

บนพื นฐานของฮะดีซซเะกาะลัยนฺจะเห็นว่า 

อะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) คือบุคคลท่ีท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) ได้แนะน้าว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกับอัล-

    กุรอานตลอดไป เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ปราศจากบาป 

และเป็นท่ีย้อนกลับของความรู้ภายหลังจากท่าน 

มิเช่นนั นแล้วอะฮลฺุลบัยตฺต้องแยกออกจากอัล-

กุรอานแน่นอน ขณะท่ีท่านกล่าวย ้าว่า อัล-



กุรอานกับอะฮฺลุลบัยตฺจะไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขา

ดจนกว่าทั งสองจะย้อนกลับคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า 

ด้วยเหตุนี  

เป็นความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรู้จักอะฮฺลุลบัยตฺ  (อ.) 

อย่างลึกซึ งทั งบุคลิกภาพและคุณลักษณะส่วนตัว ณ 

ท่ีนี จะขอกล่าวรายงานเกี่ยวกับบุคลิกส่วนตัวของอะฮฺลุล

บัยตฺ (อ.) ท่ีนักฮะดีซส่วนมากได้รายงานไว้ เช่น 

๑. มุสลิม บิน ฮัจญาจ 

หลังจากกล่าวถึงอะดีซซะเกาะลัยนฺแล้ว กล่าวว่า ยะซีด 

บิน ฮัยยาน ได้ถามซัยดฺ บิน อัรกอมว่า 

อะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดาเป็นใคร 

พวกเขาคือเหล่าภรรยาของท่านศาสดาหรือ 

ซัยดฺ บิน อัรกอม กล่าวตอบว่า 

قومها و أبيها إىل فرتجع يطلمقها ثمي الدمهر من العصر الرمجل مع تكون املرأة إن هللا َواي ال

 بعده الصمدقه ُحرُِموا المذين  عصبته و أصله بيته أهل 



ไม่ (ไม่ใช่เช่นนี ) ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

แท้จริงผู้หญิงจะอยู่กับผู้ชายแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั น 

เมื่อมีการหย่าร้างเธอก็กลับไปอยู่กับครอบครัวเหมือนเดิ

ม ดังนั น 

จุดประสงค์ของอะฮฺลุลบัยตฺหมายถึงบุคคลท่ีมาจากเลือด

เนื อเชื อไขเดียวกัน 

และภายหลังจากศาสดาเซาะดะเกาะฮฺเป็นสิ่งต้องห้าม 

(ฮะรอม) ส้าหรับพวกเขา [13] 

ริวายะฮฺดังกล่าวได้ยืนยันถึงความจริงประการหนึ่งว่

า จุดประสงค์ของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

หมายถึงบุคคลท่ีการยึดมั่นกับพวกเขาเป็นวาญิบเท่าเทีย

มกับ การปฏิบัติตามอัล-กุรอาน 

ซึ่งไม่ได้รวมเหล่าภรรยาของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และนอกจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่มีกับท่านแล้ว 

บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ 

ยังมีความสัมพันธ์ด้านจิตวิญญาณที่ละม้ายคล้ายคลึงกับ

ท่านอย่างยิ่ง 
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อันเป็นความพิเศษที่มีเฉพาะอะฮฺลุลบัยตฺเท่านั น 

ท่านจึงได้แนะน้าประชาชนว่าอะฮฺลุลบัยตฺของฉัน 

เป็นที่ย้อนกลับของความรู้ทั งหลาย ภายหลังจากฉัน 

๒. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ไม่ได้กล่าวถงึคุณลักษณะของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

เพียงอย่างเดียว 

ท่านยังได้บอกจ้านวนอะฮฺลุลบัยตฺไว้ด้วยว่ามี ๑๒ ท่าน 

มุสลิมได้รายงานจาก ญาบิร บิน ซัมเราะฮฺว่า 

 عشر اثن إىل عزيزاًي االسالم يزال ال : يقول سلم و عليه هللا صلمى هللا رسول مسعتُي

 قريش من كلمهم فقال ؟ ماقال : ْلىب فقلتُي أفهمها، مل كلمة قال ثمي خليفًة،

ฉันได้ยินท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า 

อิสลามจะด้ารงอยู่อย่างมีเกียรติด้วยเคาะลิฟะฮฺ ๑๒ ท่าน 

หลังจากนั นท่านได้กล่าวบางอย่าง แต่ฉันไมเ่ข้าใจ 

ฉันถามบิดา ว่า ท่านกล่าวว่าอะไร  บิดาฉันพูดว่า 

ท่านบอกว่าเคาะลิฟะฮฺทั งหมดเป็นชาวกุเรช [14] 
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มุสลิม บิน ฮัจญาจ ได้รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) อีกว่า 

 رجالًي عشر إثنا وليهم ما ضياًي ما النماس أمر يزال ال

กิจการต่าง ๆ ท่ีดีของประชาชนจะผ่านไปด้วยด ี

ตราบท่ีผู้ปกครองของพวกเขาคือ ๑๒ เคาะลิฟะฮฺ [15] 

ฮะดีซดังกล่าวได้ยืนยันถึงความถูกต้องของหลักการ

ของชีอะฮฺที่ว่า ภายหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ต้องมีอิมามอีก ๑๒ ท่าน 

เนื่องจากหลักการอิสลามระบุว่าเคาะลิฟะฮฺทั ง ๑๒ 

ท่านมีหน้าท่ีปกครองดูแล 

เป็นที่ย้อนกลับของความรู้ส้าหรับประชาชน 

และเป็นรากฐานท่ีมั่นคงของอิสลามหลังจากท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ดังนั นเคาะลิฟะฮฺ ๑๒ ท่านตามท่ีฮะดีซกล่าวไว้ 

นอกจากอะฮฺลุลบัยตฺ ๑๒ 

ท่านแล้วไม่สามารถเป็นบุคคลอื่นได้ 

เพราะนอกจากเคาะลิฟะฮฺทั ง ๔ 
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หรือท่ีมุสลิมส่วนใหญ่รู้จักกันในนามของเคาะลิฟะฮฺรอชิ

ดีน 

ผู้น้าหลังจากนี ไม่ว่าจะมาจากสายตระกูลบะนีอุมัยยะฮฺห

รืออับบาซียะฮฺ ล้วนมีความประพฤติท่ีไม่ดีทั งสิ น 

ดังท่ีประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่าความตกต่้าของอิสลาม 

และประชาชาติมุสลิมเกิดจากน ้ามือของผู้ปกครองเหล่า

นี  

ด้วยเหตุนี  

จุดประสงค์ของอะฮฺลุลบัยตฺตามท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้แนะน้าว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างกับอัล-

กุรอานโดยจะไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

อีกทั งเป็นท่ีย้อนกลับของความรู้ทั งหลาย 

หมายถึงอิมามหรือเคาะลิฟะฮฺ ๑๒ ท่านนั่นเอง 

ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลรักษาหลักการอิสลาม ซุนนะฮฺ 

และอุ้มชูความรู้ของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ให้ธ้ารงอยู่ต่อไป 



๓. อะมีรุลมุอฺมินีน (อ.) 

ผู้น้ามวลมุสลิมทั งหลายได้กล่าวยืนยันว่าผู้น้าหลังจากท่

านศาสดา (ซ็อล ฯ) ล้วนเป็นชาวกุเรชทั งสิ น 

ซึ่งเป็นหลักฐานท่ีสนับสนุนหลักการของชีอะฮฺได้เป็นอย่

างดี ท่านกล่าวว่า 

 ال و سواهم من على تصلح ال هاشم بن من البطن هذا ىف غرسوا قريش من االئمة إنمي

 هم غري من الوالة تصلح

แท้จริงอิมามล้วนเป็นชาวกุเรชมาจากตระกูลบะนีฮา

ชิม 

นอกจากพวกเขาแล้วบุคคลอื่นไม่มีความเหมาะสมท่ีจะเ

ป็นผู้น้าประชาชน  และการปกครองของพวกเขาไม่มีรา

กท่ีมา [16] 

สรุป จากริวายะฮฺทั งหมดที่กล่าวมาได้รับความจริง 

๒ ประการดังนี  

๑. 

การยึดมั่นและปฏิบัติตามอะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดา 
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(ซ็อล ฯ) เป็นวาญิบเท่าเทียมกับการปฏิบัติตามอัล-

กุรอาน 

๒. อะฮฺลุลบัยตฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เท่าเทียมกับอัล-กุรอาน 

ในฐานะที่ถูกแนะน้าว่าเป็นท่ีย้อนกลับของความรู้ 

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดังต่อไปนี  

ก. ทั งหมดมาจากเผ่ากุเรชตระกูลบะนีฮาชิม 

ข. ทั งหมดเป็นเชื อสายใกล้ชิดสืบมาจากท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ซึ่งการเซาะดะเกาะฮฺฮะรอมส้าหรับพวกเขา 

ค. ทั งหมดเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากบาป 

ถ้าไม่เช่นนั น พวกเขาต้องแยกออกจากอัล-กุรอาน 

ขณะท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) กล่าวว่า ทั งสอง 

(กุรอานและอิตรัต) จะไม่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 

จนกว่าทั งสองจะย้อนคืนสู่ฉัน ณ สระน ้า 



ง. ทั งหมดมี ๑๒ ท่าน 

และแต่ละท่านได้เป็นอิมามปกครองประชาชาติ 

ภายหลังจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จ. เคาะลิฟะฮฺทั ง ๑๒ ท่าน 

เป็นสาเหตุน้าความยิ่งใหญ่และเกียรติยศท่ีสูงส่งมาสู่อิส

ลาม 

ฉะนั น เมือ่พิจารณาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ 

จากริวายะฮฺที่กล่าวมา 

ซึ่งมีความชัดเจนยิ่งกว่าแสงแดดตอนกลางวัน 

ท้าให้ประจักษ์ชัดว่าจุดประสงค์ของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

ท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้แนะน้าให้มุสลิมทั งหลายปฏิบัติตามก็คือ อิมาม ๑๒ 

ท่านท่ีสะอาดบริสุทธิ์เป็นทายาทของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) ซึ่งบรรดาชีอะฮฺได้ยึดถือปฏิบัติตาม 

และถือเป็นเกียรติยศที่ได้รู้จักอะฮฺกามและความรู้ด้านอื่น

จากท่าน 
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[8] อ้างแล้วเล่มเดิม หน้าท่ี ๑๒๘ 
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[9] เซาะฮียฺติรมิซียฺ กิตาบุลมะนากิบ 

บาบุลมะนากิบอะฮฺลุบัยตินนะบี เล่มท่ี ๕ พิมพ์เบรุต 

หน้าท่ี ๖๖๒ ฮะดีซที่ ๓๗๘๖ 

[10] อ้างแล้วเล่มเดิม หน้าท่ี ๖๖๓ ฮะดีซที่ ๓๗๘๘ 

[11] เซาะฮียฺมุสลิม ญุซท่ี ๗ บาบ ฟะฎออิล อะลี บิน 

อะบีฏอลิบ พิมพ์ท่ีอียิปต์ หน้าท่ี ๑๒๒, ๑๒๓ 

[12] มุสตัดร็อก อัลฮากิม ญุซท่ี ๓ หน้าท่ี 

๑๔๘, อัซเซาะวาอิกุลมุฮฺริเกาะฮฺ บาบท่ี ๑๑ หมวดที่ ๑ 

หน้าท่ี ๑๔๙ 

[13] เซาะฮียฺมุสลิม ญุซท่ี ๗ บาบฟะฎออิล อะลี บิน อะบี 

ฏอลิบ พิมพ์ท่ีอียิปต์ หน้าท่ี ๑๒๓ 

[14] เซาะฮียฺมุสลิม เล่มท่ี ๖ หน้าท่ี ๓ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

[15] อ้างแล้วเล่มเดิม 

[16] นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ ซุบฮฺ ซอลิฮฺ คุฏบะฮฺท่ี ๑๔๔ 
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ค าถามที ่

๒๙ : ทา่นอะบฏูอลบิไดส้ ิน้ชวีติลงในฐาน

ะมสุลมิหรอืไม ่
 

ค้าถามท่ี 

๒๙ : ท่านอะบูฏอลิบได้สิ นชีวิตลงในฐานะมุสลิมหรือไม่ 

ค้าตอบ : ท่านอะบูฏอลิบ 

บุตรของท่านอับดุลมุฏ็อลลิบ 

ซึ่งเป็นบิดาของท่านอิมามอะลี (อ.) 

และเป็นลุงของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ชีอะฮฺเชื่อโดยหลกัการว่าท่านเป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่ง 

ท่ีมีอีมานต่อท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และในยามคับขันที่ปัญหาต่าง ๆ 

ได้ถาถมเข้ามาในช่วงแรกของการประกาศอิสลาม 

ท่านเป็นผู้ช่วยเหลือท่านศาสดาท่ีดีที่สุด 

ครอบครัวของอะบูฏอลิบ ท่านได้ประสูติภายในครอ

บครัวของท่านอับดุลมุฏ็อลลิบ ผู้เป็นปู่ของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 
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เป็นวีระบุรุษที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านศาสดาอิบรอฮี

ม (อ.) ซึ่งเป็นท่ีรู้จักกันทั่วแคว้นอาหรับว่า 

ในช่วงที่สถานการณ์ตกต่้าและมีอันตรายอย่างใหญ่หลว

ง 

ท่านไม่เคยหลีกเลี่ยงการปกป้องแนวทางของพระผู้เป็นเ

จ้า 

ในตอนนั นอับเราะฮะฮฺได้ยกกองทัพช้างมุ่งหน้ามายังมัก

กะฮฺเพื่อท้าลายบัยตุลลอฮฺ 

ในระหว่างทางเหล่าทหารของอับเราะฮะฮฺได้ยึดฝูงอูฐข

องท่านไป 

เมื่อท่านอับดุลมุฏ็อลลิบต้องการน้าฝูงอูฐกลับคืน 

จึงได้เดินเข้าไปหา  อับเราะฮะฮฺได้ถามด้วยความประหล

าดใจว่า ท้าไมท่านไม่ขอร้องฉันให้ยกทัพกลับ 

และไม่ต้องท้าลายกะอฺบะฮฺ 

แทนการเรียกเอาฝูงอูฐกลับคืน 



ท่านอับดุลมุฏ็อลลิบ 

ได้ตอบอย่างกล้าหาญด้วยความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า

ว่า 

  

 مينعه ربمي للبيت و اَلبل ربمي أان

ฉันเป็นเจ้าของฝูงอูฐ และบ้านหลังนี ก็มีเจ้าของ 

ซึ่งเจ้าของจะปกป้องบ้านของเขาเอง 

ในเวลานั นท่านได้มุ่งหน้าไปยังมักกะฮฺและไปหยุดอ

ยู่ท่ีข้าง ๆ กะอฺบะฮฺ 

ขณะท่ีมือทั งสองยังก้าบั งเหี ยนม้าอยู่  ท่านได้กล่าวขึ นว่

า 

 َحاكا منهم فامنع ايربمي  سواكا أرجوهلم ال ايربمي

اعاداك من البيت عدو ان  فناكا خيربوا أن امنعهم  



โอ้พระผู้อภิบาล 

ฉันไม่เคยมีความหวังกับใครอื่นเว้นแต่พระองค์ 

โอ้พระผู้อภิบาลโปรดรักษาฮะรัมให้ปลอดภัยจากศัตรู 

ศัตรูบ้านหลังนี ต้องการวิวาทกับพระองค์  โปรดขัดข

วางพวกเขาในการท้าลายบ้านของพระองค์ [1] 

ค้าพูดเช่นนี ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้พูด 

(อับดุลมุฏ็อลลิบ บิดาของอะบูฏอลิบ) 

มีความศรัทธาและเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่

ง ด้วยเหตุนี ยะอฺกูบียฺ 

จึงเขียนเก่ียวกับอับดุลมุฏ็อลลิบไว้ในหนังสือประวัติศาส

ตร์ของตน ซึ่งประโยคหนึ่งกล่าวว่า 

 عزموجل هللا وحمد و اْلصنام عبادة رفض

อับดุลมุฏ็อลลิบเป็นผู้ห่างไกลจากการเคารพบูชารูป

ปั้น และมีความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว [2] 
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ลองพิจารณาดูซิว่า 

อับดุลมุฏ็อลลิบที่เคารพภักดีในพระเจ้าองค์เดียว 

มีความคิดอย่างไรเก่ียวกับอะบูฏอลิบบุตรชายของตน 

อะบูฏอลิบในทัศนะของอับดุลมุฏ็อลลิบ จากมุมมองข

องประวัติศาสตร์ท่ีนักประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ 

ท้าให้ได้แง่คิดหลายประการ เช่น 

บางคนบอกว่าท่านอะบูฏอลิบเป็นผู้ล่วงรู้ถึงการเป็นศาส

ดาของท่านมุฮัมมัด ในอนาคตอันใกล้ 

สมัยท่ี ซัยฟฺ บิน ซียัซซัน 

เป็นผู้ปกครองฮะบะชะฮฺอยู่ 

ท่านอับดุลมุฏ็อลลิบในฐานะผู้น้าขบวนได้เข้าพบ 

หลังจากท่ีได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่

าง ๆ แล้ว ซัยฟฺได้กล่าวแสดงความยินดี กับอับดุลมุ 

ฏ็อลลิบว่า ช่างโชคดีเสียเหลือเกินที่ศาสดาผู้ทรงเกียรติ 

เป็นสมาชิกในครอบครัวท่าน 

หลังจากนั นได้กล่าวถึงคุณสมบัติส่วนตัวของท่านศาสดา

ว่า 



 عممه و جدمه ويكفله أممه و أبوه ميوت دمحم امسه

นามของเขาคือ มุฮัมมัด 

บิดามารดาของเขาจะเสียชีวิตลง 

และเขาจะได้รับการดูแลโดยปู่ และลุงของเขา [3] 

และได้กล่าวถึงคุณสมบัติอื่น ๆ 

ของท่านศาสดาอีกว่า 

 حكمه و فصل ي قوله اْلوَثن يكسر و النريان خيمد و الشيطان يدحض و الرمَحن يعبد

 يبطله و املنكر عن ينهى و يفعله و ابملعروف أيمر و عدل ي

เขาเคารพภักดีในพระเจ้าผู้ทรงเมตตา 

ออกห่างจากชัยฏอนมารร้าย 

ดับไฟนรกท่ีลุกโชน  ท้าลายรูปปั้นทั งหลาย 

ค้าพูดของเขาคือมาตรฐานในการจ้าแนกความจริงกับค

วามเท็จ 

ค้าบัญชาของเขาวางอยู่บนพื นฐานความยุติธรรม 

เขาจะเชิญชวนประชาชนไปสู่ความดี 

และเขาเป็นผู้ประพฤติความดี 
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และเขาจะห้ามปรามความชั่วร้าย 

และเป็นผู้ท้าลายความชั่ว [4] 

หลังจากนั นได้กล่าวกับอับดุลมุฏ็อลลิบว่า 

 كذب غري املطلب عبد اي ْلده انمك

ไม่ต้องสงสัย ท่านคือปู่ของศาสดาท่านนั น [5] 

ท่านอับดุล มุฏ็อลลิบ 

เมื่อได้ยินค้ากล่าวแสดงความยินดเีช่นนั น 

ท่านได้ซัจดะฮฺขอบคุณ 

และกล่าวถึงการประสูติอันจ้าเริญของศาสดาว่า 

ฉันมีบุตรที่รักมากคนหนึ่ง 

ฉันได้แต่งงานเขากับสตรีท่ีมีเกียรตินามอามีนะฮฺ 

ซึ่งเป็นบุตรีของวะฮับ บิน อับดุลมะนาฟ 

และเธอได้คลอดบุตรชายมาคนหนึ่งฉันตั งชื่อเขาว่ามุฮัม

มัด 

หลังจากนั นไม่นานบิดาและมารดาของเด็กน้อยก็ได้อ้าล
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าจากไป ฉันจึงฝากให้อะบูฏอลิบ 

ผู้เป็นลุงของเขาดูแล [6] 

จากค้าพูดดังกล่าวแสดงว่า อับดุลมุฏ็อลลิบ 

รู้เร่ืองการเป็นศาสดาของหลานตั งแต่ยังเด็กอยู่ 

ด้วยเหตุนี  ท่านจึงน้าหลานไปฝากให้อะบูฏอลิบ 

บุตรชายท่ีมีเกียรติอีกคนเป็นผู้ดูแล 

อะบูฏอลิบ 

ในสายตาของบิดาเขาคือผู้ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว 

มีอีมานที่เข็มแข็ง และเป็นผู้ด้ารงความดีงาม 

ท่านจึงได้ไว้ใจให้เป็นผู้ดูแลหลานชายผู้ท่ีจะได้เป็นศาส

ดาท่ียิ่งใหญ่ในวันข้างหน้า [7]   

หลักฐานอีมานของอะบูฏอลิบ 

๑. 

ผลงานด้านวรรณกรรมและวิชาการของอะบูฏอลิบ นักวิ

ชาการและนักประวัติศาสตร์อิสลามได้เขียน 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ อะบูฏอลิบไว้อย่างมาก 
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จากค้าพูดและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

และวรรณกรรมเหล่านั นท้าให้เข้าใจถึงพลังศรัทธาและ

ความสัตย์จริง 

ท่ีมีอยู่ในตัวของท่านอะบูฏอลิบอย่างไม่มีความคลางแคล

งในอีกต่อไป บางท่านได้บันทึกค้าพูดของอะบูฏอลิบ 

ซึ่งมีใจความว่า 

 مري ابن واملسيح كموسى نيبمي ُممًدا أن النماس خيار ليعلم

 يعصم و يهدى أبمرهللا فكل أتيابه ما مثل ِبدى ي أاتان

โอ้ประชาชนที่รักทั งหลาย จงรู้ไว้ว่ามุฮัมมัด (ซ็อล 

ฯ)  เหมือนกับมูซาและอีซาบุตรมัรยัมในฐานะที่เป็นศาส

นทูต 

ผู้ซึ่งน้าเอาคัมภีร์และบทบัญญัติจากฟากฟ้ามาสั่งสอนม

นุษย์ มุฮัมมัดก็มีเช่นกัน 

ดังนั นศาสดาทุกองค์จึงมีหน้าท่ีชี น้ามนุษยชาติ 

และห้ามปรามไม่ให้ท้าบาป [8] 

 الكتب أول ىف خطمي كموسى رسوالًي    دمحماًي جدان و أان تعلموا أمل
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 ابحلب هللا خصه فيمن حيف وال      ُمبمةًي العباد ىف عليه وأن

บางตอนกล่าวว่า 

พวกท่านไม่รู้หรือว่าเรามีมุฮัมมัดเป็นศาสทูตเหมือนกับมู

ซา ซึ่งคัมภีร์แห่งฟากฟ้าได้กล่าวยืนยันไว ้

ประชาชนทั งหลายรักเขา 

และบุคคลท่ีพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้มอบเขาไว้ใน

หัวใจทุกดวง หัวใจดวงนั นต้องไมก่ดขี่ 

 اَحد الناس ىف اّللمي خلق فأكرم    دمحماًي النمىب هللا أكرم لقد

 دمحماًي وهذا ُممود ي العرش فذو       ليجله امسمه له وشقًي

แน่นอนพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกียรติมุฮัมมัดผู้เป็นศาส

นทูตของพระองค์ 

ดังนั นสิ่งถูกสร้างที่มีเกียรติที่สุดส้าหรับพระองค์คือ 

อะฮฺมัด 

พระองค์ได้ตั งชื่อศาสนทูตจากพระนามของพระองค์ 



ฉะนั น พระผู้อภิบาลคือเจ้าของอรัช (บัลลังก)์ 

ผู้ได้รับการสรรเสริญอย่างมาก (มะฮฺมูด) และนี่คือ 

มุฮัมมัด (ผู้ท้าการสรรเสริญอย่างมากมาย) [9] 

โอ้มุฮัมมัดเอ๋ย 

ศัตรูจะไม่มีวันกล ้ากรายท่านได้เด็ดขาด 

ตราบท่ีแผ่นดินยังไม่ได้กลบหน้าฉัน 

ฉะนั นท่านจงปฏิวัติหน้าท่ีของท่านต่อไปอย่าได้ย่อท้อ 

จงสร้างความจริงกลบเกลื่อนความเท็จ 

และจงท้าให้สายตาทุกดวงมีรัศมี 

ท่านได้เชิญฉันไปสู่ศาสนาของท่าน 

ซึ่งฉันรู้ดีว่าท่านหวังดีกับฉัน 

และท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างองอาจเข็มแข็ง 

ฉันยอมรับในความชัดเจนนั น 

และยืนยันว่าศาสนาของท่าน 

เป็นศาสนาท่ีดีท่ีสุดบนโลกนี  [10] 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานให้ฉันว่า 

ฉันมีอีมานต่อการเป็นศาสดาของมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) 
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มีคนมากมายท่ีหลงทางออกจากศาสนา 

แต่ฉันได้รับทางน้า [11] 

นักวรรณคดีอาหรับได้บันทึกถึงการเสียสละ 

และการเป็นผู้ปกป้องศาสดาด้วยเลือดเนื อของอะบูฏอลิบ

ว่า 

 عباًسا القوم شيخ و علياًي إبن  أربعة اخلري نىب بنصر اوصى

 النماسا دونه تذودوا أن وجعفرا  حقيقته احلامى اْلسد وَحزة

 اتراسا الناس دون اَحد نصر ىف  ولدت وما اممى لكم فداءًي كونوا

ฉันได้มอบบุตรชาย ๔ 

คนให้เป็นผู้ช่วยเหลือศาสนทูตผู้สูงส่ง 

บุตรชายของฉันอะลี ผู้น้าเผ่าเราอับบาซ 

ราชสีห์แห่งพระเจ้าฮัมซะฮฺผู้คอยปกป้องศาสดาอย่างใก

ล้ชิด และบุตรของฉันอีกคนญะอฺฟัร ผู้เวียนว่าย  รอบ ๆ 

ท่านเพื่อช่วยเหลือ และปกป้องให้ปลอดภัยจากศัตรู 
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โอ้ลูกรักของฉัน พวกเธอจงเสียสละ 

และคอยช่วยเหลืออะฮฺมัดให้พ้นจากศัตรู [12] 

 ينصره من هللا لينصرن و

บุคคลใดก็ตามถ้าได้เห็นวรรณคดีที่ได้อธิบายถึงควา

มศรัทธา 

และความเชื่อของอะบูฏอลิบท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้า 

และการเป็นศาสดาของท่านมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) 

ซึ่งตรงกับหลักการของชีอะฮฺที่ว่า 

อะบูฏอลิบเป็นผู้ศรัทธามีอีมานต่อพระผู้เป็นเจ้า 

และศาสดาของพระองค์ เป็นผู้ช่วยเหลือศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ทั งในยามทุกข์และสุขโดยเฉพาะช่วงที่เผชิญปัญหาอย่า

งรุนแรงกับชาวมักกะฮฺ จากหลักฐานท่ีกล่าวมา 

ใครก็ตามเบ่ียงเบน หรือใส่ร้ายว่าท่านเป็นกาฟิร 

ถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีอัคติอย่างรุนแรง 

หัวใจเป็นโรคร้ายยากต่อการเยียวยารักษา 
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๒. 

ความประพฤติและเสียสละของอะบูฏอลิบท่ีมีต่อศาสดาบ่

งบอกถึงอีมานของท่าน นักประวัติศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงขอ

งโลกอิสลาม 

ต่างยอมรับความเสียสละของท่านอะบูฏอลิบท่ีมีต่อท่านศ

าสดา (ซ็อล ฯ) และอสิลาม 

สิ่งนี เป็นเหตุผลท่ีบ่งบอกถึงความเชื่อของท่าน ท่านอะบู

ฏอลิบได้ปกป้องและช่วยเหลือท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง ๓ 

ปีท่ีท่านศาสดาถูกล้อมกรอบทางเศรษฐกิจ ณ ชุอฺบิ 

อะบีฏอลิบโดยเหล่าผู้น้าชาวกุเรช 

ซึ่งเป็นสาเหตุท้าให้มุสลิมทั งหมดมารวมกันอย่างเหนียว

แน่น และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนหมดสิ น 

นอกจากนี ท่านได้มอบบุตรชายคือท่านอะลีให้เป็นผู้

ช่วยเหลือท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ในทุกกิจการ 

และก้าชับว่า 

อย่าทอดทิ งศาสดาเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่มีปั



ญหารุนแรง อิบนุ อะบิลฮะดีด มุอฺตะซิลียฺ 

ได้กล่าวไว้ในชัรฮฺนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺว่า 

ท่านอะบูฏอลิบได้กล่าวกับท่านอะลี (อ.) ว่า 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

ท่านศาสดาเพียงแค่ต้องการเชิญเจ้าไปสู่ความดี 

ฉะนั นเจ้าจงร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ 

และอย่าทอดทิ งศาสดาเด็ดขาด [13] 

เป็นที่ประจักษ์ว่าความช่วยเหลือทั งหมด 

ท่ีท่านอะบูฏอลิบได้ปฏิบัติต่อท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

เป็นความเสียสละ 

และไม่มีความคลางแคลงใจว่าท่านได้ท้าไปเพื่อปกป้อง

ความศักดิ์สิทธ์ิของอิสลาม ดังนั น 

สิ่งนี สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงอีมานของท่าน 

อิบนุอะบิลหะดีดได้กล่าวถึงวิถีชีวิตของท่านอะบูฏอลิ

บว่า ได้อุทิศเพื่อปกป้องชีวิตของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และอิสลาม โดยกล่าวว่า 

 فقاما شخصا المدين مثمل ملا       ابنه و ابوطالب ولوال
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 احلماما جسمي بيثرب وهذا     حامى و آوى مبكة فذاك

 تعامى بصري أو لغى جهول       طالب اىب َّمد ضر وما 

ถ้าหากไม่มีอะบูฏอลิบและบุตร 

แน่นอนอิสลามจะไม่มั่นคงเหมือนที่เป็นอยู่ 

เขาได้ให้ท่ีพ้านักและปกป้องศาสดาในมักกะฮฺ  เขา

ก้าหนดชะตากรรมของบุตรเพ่ือโอบอุ้มความตาย 

ไม่มีบุคคลใดจะเทียบได้เช่นอะบีฏอลิบ 

มิใช่ทั งความโง่เขลาท่ีไร้สาระ 

หรือปัญญาที่น้าไปสู่ความเขลา 

๓. 

พินัยกรรมของอะบูฏอลิบบ่งบอกถึงความศรัทธา นักประ

วัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเช่น ฮะละบียฺ ชาฟิอียฺ 

ได้บันทึกไว้ในต้าราของท่าน และท่านมุฮัมมัดดิยาร 

บิกรียฺ บันทึกไว้ในหนังสือ อัล-เคาะมีซของท่านว่า 

ท่านอะบูฏอลิบได้บันทึกพินัยกรรมของท่านไว้ว่า 



دأح يسلك ال وهللا َحاًة، وحلزبه ، والةًي له نوا كو قريش معشر اي] رشد إالمي سبيله منكم 

 عنه لكففت أتخمر جلى وال مدمة لنفسى كان ولو سعد، إالمي يهديه أحد ي أيخذ ال و 

 [هلك ثمي الدمواهى عنه فعت لد و اهلزائز

โอ้เครือญาติของฉันเอ๋ย 

พวกท่านจงเชื่อฟังปฏิบัติตามมุฮัมมัดเถิด 

และจงปกป้องอิสลามของมุฮัมมัด 

ฉันขอสาบานว่าใครก็ตามได้ปฏิบัติตามรัศมีแห่งทางน้า

ของเขา จะได้พบกับความเจริญถ้าหากฉันยังไม่ตาย 

ฉันจะเป็นผู้ปกป้องและขจัดปัญหาทั งทั งหลายให้กับเขา 

เมื่อกล่าวจบท่านได้ สิ นใจ [14] 

๔. ความรักของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่ีมีต่ออะบูฏอลิบเป็นสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงอีมานของท่า

น ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวชมเชยอะบูฏอลิบลุงของท่านไว้หลายครั งตามโ

อกาสต่าง ๆ 

และบางครั งท่านได้แสดงความรักและความเคารพท่านอ

ะบูฏอลิบต่อหน้าสาธารณชน 
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และการกระท้าอีกหลายอย่างท่ีท่าน 

ได้แสดงให้เห็นว่าอะบูฏอลิบเป็นมุสลิมท่ีเคร่งครัดคนหนึ่

ง เช่น 

ก. นักประวัติศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้บันทึกว่าท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ได้กล่าวแก่อะกีล บิน อะบีฏอลิบว่า 

ى ِِ  إايمك عممى حبمي من أعلم ملاكنت وحبما منمي لقرابتك حبماًي حبمني أحبمك إنُّ

ฉันรักเจ้าเนื่องจาก ๒ สาเหตุดังนี คอื 

เจ้าเป็นเครือญาตที่ใกล้ชิดของฉัน 

สองเพราะฉันรู้ว่าลุงของฉัน (อะบฏูอลิบ) รักเจ้า [15] 

ข. 

ฮะละบียฺได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่านว่าท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ได้กล่าวยกย่องเกียรติยศของลุง (อะบูฏอลิบ) 

ของท่านว่า 

 طالب أبو مات حىت (الكراهة اشد أى ) أكرهه شيئا منمي قريش ماانلت
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ตราบท่ีอะบูฏอลิบยังมีชีวิตอยู่ 

บรรดาผู้ปฏิเสธชาวกุเรชไม่สามารถกลั่นแกล้งฉันได้ [16] 

แน่นอนการยกย่องเกียรติคุณ 

และความรักท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) มีต่อท่านอะบูฏอลิบ 

ย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงความศรัทธาของอะ

บูฏอลิบ เนื่องจากอัล-กุรอานกล่าวว่าท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) จะรักเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั น ส่วนผู้ปฏิเสธหรือมุชริก 

(ผู้ตั งภาคี) ท่านจะไม่ใส่ใจอัล-กุรอานกล่าวว่า 

  

اءُي َمَعهُي َوال ِذينَي اّلل ِي ر ُسولُي ُمَُّم د ي نَ ُهمْي ُرََحَاءُي اْلُكف ارِي َعَلى َأِشد   بَ ي ْ

มุฮัมมัดเป็นศาสดาแห่งอัลลอฮฺ 

และบรรดาผู้ท่ีอยู่ร่วมกับเขาเป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพ

วกปฏิเสธ เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง [17] 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 
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 َأوْي آاَبَءُهمْي َكانُوا َوَلوْي َوَرُسوَلهُي اّلل َي َحاد ي َمنْي يُ َوادُّونَي اآْلِخرِي َواْليَ ْومِي اِبّلل ِي يُ ْؤِمُنونَي قَ ْوًما َتَِدُي اَلي

ميَانَي قُ ُلوِِبِمُي يفي َكَتبَي أُْولَِئكَي َعِشريَتَ ُهمْي أَوْي ِإْخَوانَ ُهمْي أَوْي أَبْ َناَءُهمْي  اَْلِ

เจ้าจะไม่พบหมู่ชนใดที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล

ะวันปรโลก รักใคร่ผู้ท่ีต่อต้านอัลลอฮฺ 

และศาสดาของพระองค์ 

ถึงแม้ว่าคนพวกนั นจะเป็นพ่อเขา หรือลูกหลาน 

หรือพี่น้อง หรือเครือญาติของพวกเขาก็ตาม 

พวกเหล่านั นอัลลอฮฺทรงบันทึกความศรัทธาไว้ในจิตใจ

ของพวกเขา [18] 

จากโองการท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถน้ามาเทียบเคี

ยงกับค้าชมเชย และความรักท่ีท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

มีต่อท่านอะบูฏอลิบ 

ดังนั นจะเห็นว่าไม่มีความเคลือบแคลงใด ๆ 

หลงเหลืออยู่อีก 

ถ้าหากท่านอะบูฏอลิบไม่ใช่ผู้ศรัทธาแม้ว่าจะมีศักดิ์เป็นลุ

งของท่านก็ตาม ท่านไม่มีสิทธิ์รัก 

แต่ความรักของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 
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ย่อมแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศที่สูงส่ง 

และพลัง   อีมานท่ีเข็มแข็งของอะบูฏอลิบท่ีมีต่ออัลลอฮฺ 

(ซบ.) และเราะซูล (ซ็อล ฯ) 

๕. 

ค้ายืนยันของเหล่าเซาะฮาบะฮฺ บรรดาเซาะฮาบะฮฺส่วนม

ากได้ยืนยันถึงอีมาน 

และความสัตย์จริงที่ท่านอะบูฏอลิบมี 

ซึ่งจะกล่าวถึงบางส่วนเพ่ือความเข้าใจที่ดียิ่งขึ น เช่น 

ก. 

มีชายคนหนึ่งใส่ร้ายท่านอะบูฏอลิบต่อหน้าท่านอิมามอะ

ลี (อ.) ท่านได้กล่าวกับเขาว่า 

 وجه على مذنب كل ىف أىب شفع لو نبيامي ابحلق دمحماًي بعث والمذى فاك، هللا فضمي َمه

 هللا لشفمعه اْلرض

เจ้าจงเงียบเสีย  ขออัลลอฮฺทรงปิดปากเจ้าด้วย 

ฉันขอสาบานต่อพระผู้ทรงแต่งตั งให้มุฮัมมัดเป็นศาสนทู

ต ถ้าบิดาของฉัน (อะบูฏอลิบ) 



ต้องการให้ชะฟาอฺกับคนท่ีท้าความผิดทุกคนบนโลก 

อัลลอฮฺจะประทานชะฟาอฺแก่เขา [19] 

ท่านอิมามกล่าวอีกว่า 

بن على خمافةًي أميانه يكتم مسلماًي مؤمناًي املطلمب عبد بن مناف عبد طالب ابو وهللا كانمي

 قريش تنابذها أن هاشم 

ฉันขอสาบานว่า อะบูฏอลิบ อับดุลมะนาฟ 

บุตรของอับดุลมุฏ็อลลิบ เป็นมุสลิมและเป็นมุอฺมิน 

ท่านได้อ้าพรางอีมานของท่านกับพวกปฏิเสธชาวกุเรช 

เพ่ือไม่ให้พวกกุเรชเป็นศัตรูและกล่ันแกล้งบะนีฮาชิม 

ค้าพูดของท่านอิมามอะลี (อ.) 

ไม่ได้กล่าวถึงอีมานของอะบูฏอลิบ เพียงอย่างเดียว 

ทว่าท่านได้ยกย่องอะบูฏอลิบว่าเป็นมวลมิตร (เอาลิยาอฺ) 

คนหนึ่งของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ถึงขั นท่ีว่าถ้าหากท่านต้องการให้ชะฟาอะฮฺแก่ใคร 

อัลลอฮฺ (ซบ.) จะอนุมัติให้ทันที 

ข. อะบูซัร ฆอฟฟารียฺ ได้กล่าวถึงอะบูฏอลิบว่า 
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 اسلم  حىت عنه هللا رضى ابوطالب ي مات ما هو إال الإله الذي وهللا

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ 

ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ว่า อะบูฏอลิบ 

(ขออัลลอฮฺทรงโปรดปราน) 

ไม่ได้ตายนอกจากว่าเขาได้เป็นมุสลิม [20] 

ค. อับบาซ บิน มุฏ็อลลิบ และอะบูบักรฺ บิน 

อะบีเกาะฮาฟะฮฺ 

ได้รายงานริวายะฮฺหนึ่งท่ีมีสายรายงานจ้านวนมากว่า 

 هللا رسول دمحم هللا إالمي إله ال : قال حىتمي مات ما طالب ااب إنمي

อะบูฏอลิบไม่ได้ตาย นอกเสียจากได้ปฏิญาณว่า 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลฮฺ 

และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ [21] 

๖. อะบูฏอลิบในทัศนะของอะฮฺลุลบัยต ฺ

(อ.) บรรดาอิมามมะอฺซูม (อ.) 

ยอมรับอีมานท่ีมั่นคงแข็งแรงของท่านอะบูฏอลิบ 

หลายต่อหลายครั งที่บรรดาอิมามได้ปกป้องเกียรติยศขอ
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งท่านอะบูฏอลิบ 

บุรุษผู้เสียสละและอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) และอิสลาม เช่น 

ก. ท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า 

 اميانه لرجح اْلخرى الكفة ىف اخللق هذا اميان و ميزان كفة ىف طالب أىب اميان ُوضع لو

ถ้าหากเอาอีมานของอะบูฏอลิบวางไว้บนตราชั่งข้าง

หนึ่ง 

และน้าเอา  อีมานของประชาชนวางไว้อีกข้างหนึ่งอีมาน

ของอะบูฏอลิบจะหนักกว่า [22] 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) ว่า 

 وإنمي مرتني، أجرهم هللا فآاتهم الكفر أظهروا و االميان أسرموا الكهف صحاب ا إنمي

 مرتني أجره هللا فااته الشرك أظهر و االمين أسر أابطالب ي

แท้จริงอัซฮาบุลกะฮฺฟิ 

(ชาวถ ้า)ได้ปิดบังความเชื่อของตน 
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(เพราะสาเหตุส้าคัญบางประการ) 

และเปิดเผยการปฏิเสธ 

ดังนั นอัลลอฮฺจึงมอบรางวัลแก่พวกเขา ๒ ครั ง 

ท่านอะบูฏอลิบปิดบังความศรัทธาและอิสลามของตน 

(เพราะสาเหตุส้าคัญบางประการ) 

และเปิดเผยการปฏิเสธ 

ดังนั นอัลลอฮฺจึงมอบรางวัลแก่เขา ๒ ครั งเช่นกัน [23] 

จากเหตุผลท่ีได้กล่าวมา 

จะเห็นได้ว่ามีความกระจ่างชัดดุจดังแสงแดดตอนกลางวั

น ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าท่านอะบูฏอลิบได้รับต้าแหน่งดัง 

ต่อไปนี  

๑. มีอีมานต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) และเราะซูล (ซ็อล ฯ) 

อย่างมั่นคงแข็งแรง 

๒. เป็นผู้ช่วยเหลือท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ท่ีดีที่สุด 

และเป็นผู้เสียสละเพื่ออิสลาม 
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๓. ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

รักท่านอะบูฏอลิบอย่างไม่มีท่ีเปรียบเปรย 

๔. ท่านได้รับต้าแหน่งผู้ให้ชะฟาอะฮฺ ณ อัลลอฮฺ 

(ซบ.) 

ด้วยเหตุนี  

ค้าใส่ร้ายท่านท่ีอธรรมท่ีสุดจึงสามารถยุติได้ด้วยค้าอธิบ

ายท่ีผ่านมา และจากสิ่งท่ีกล่าวมาท้าให้ได้รับความจริง 

๒ ประการดังต่อไปนี  

๑. 

อีมานของท่านอะบูฏอลิบเป็นที่ยอมรับของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) เซาะฮาบะฮฺ อิมามอะลี (อ.) 

และบรรดาอิมามท่านอื่นทั งหมด 

๒. ค้าใส่ร้ายต่าง ๆ 

ท่ีได้กล่าวหาท่านอะบูฏอลิบไม่มีเหตุผลและไม่มีท่ีมา 

ซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองโดยได้รับการสนับสนุ

นจากบะนีอุมัยยะฮฺและบะบีอับบาซ ราชวงศ์ทั ง ๒ 



ท่ีตั งตนเป็นศัตรกูับอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

และลูกหลานของอะบูฏอลิบทุกคน 

ประกอบกับมีบางกลุ่มชนต้องการลดฐานะภาพของท่

านอะลี และอะฮลฺุลบัยตฺ (อ.) ให้ทัดเทียมกับพวกเขา 

และอีกสิ่งหนึ่งท่ีเป็นความคับแค้นใจของพวกกลับกลอก

ส่วนใหญ่คือ ชาติก้าเนิดท่ีสูงส่งของอะลี (อ.) 

และบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ดังนั น 

เมื่อหมดหนทางท่ีจะท้าอย่างอื่นจึงหันมาท้าลายบุคลิกส่ว

นตัว โดยเฉพาะผู้ท่ีเป็นทั งลุง บิดาบุญธรรม 

และเป็นผู้ช่วยเหลือท่ีดีที่สุดในการประกาศสาส์นของท่า

นศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ท่ีส้าคัญส่วนใหญ่ได้ยึดถือฮะดีซท่ีอ่อนที่สุดเป็นหลักฐาน

ในการกล่าวหาว่าท่านอะบูฏอลิบไม่ได้เป็นมุสลิม 

วิเคราะห์ฮะดีซท่ีไม่ลึกซึ ง 

(ตื่นเขิน) นักเขียนบางท่านเช่น บุคอรียฺ 

และมุสลิมได้รายงานฮะดีซจากรอวียฺ เช่น ซุฟยาน บิน 

ซะอีด เซารียฺ อับดุลมาลิก บิน อุมีร อับดุลอะซีซ บิน 



มุฮัมมัดดะรอวัรดียฺ  และลีซ บิน ซะอัด ซึ่งได้อ้างค้าพูด 

๒ ประโยคต่อไปนี ว่าเป็นค้าพูดของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

กล่าวว่า 

 ضحضاح إىل فأخرجته النار من غمرات ي ىف وجدته

ฉันได้พบเขา (อะบูฏอลิบ) ท่ีก้นบึ งของไฟ 

และฉันได้น้าเขาออกมายังสระน ้าตื่น 

 دماغه منه يغلى كعبيه يبلغ النمار من ضحضاح ىف فيجعل القيامة يوم شفاعىت تنفعه لعلمه

หวังว่าในวันฟื้นคืนชีพชะฟาอัตของฉัน 

อาจจะเป็นประโยชน์กับเขา (อะบูฏอลิบ) 

ดังนั นเขาจะถูกจับให้อยู่ตรงบริเวณท่ีมีเปลวไฟตื่นแค่ตา

ตุ่ม แต่ว่าสมองของเขาจะเดือดพล่าน [24] 

แม้ว่าริวายะฮฺท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเหตุผลท่ีดี

พอ ท่ียืนยันถึงความศรัทธาของท่านอะบูฏอลิบ 

และท้าให้ค้าพูดท่ีกล่าวข้างต้นไร้สาระตลอดจนค้าใส่ร้า

ยต่าง ๆ ก็จะหมดความหมายทันที 
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แต่เพ่ือความกระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ นจะท้าการวิเค

ราะห์ค้าพูดดังกล่าวดังนี  

๑. เป็นค้าพูดท่ีไม่มีท่ีมาและสายรายงาน 

๒. ขัดแย้งกับอัล-กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 

ฮะดีซที่ไม่มีรากที่มา 

และสายรายงาน ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่าผู้รายงานฮะดีซดัง

กล่าวคือ ซุฟยาน บิน ซะอีด เซารียฺ อับดุลมาลิก บิน อุมีร 

อับดุลอะซีซ บิน มุฮัมมัดดะรอวัรดียฺ  และลีซ บิน ซะอัด 

เมื่อตรวจสอบสายรายงานฮะดีซกับนักริญาล 

(ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบสถานภาพของนักฮะดีซ) 

ของฝ่ายอะฮฺลิซซุนนะฮฺ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ว่า 

๑. ซุฟยาน บิน ซะอีด เซารียฺ อะบู อับดิลลาฮ ฺ

มุฮัมมัด บิน อะฮฺมัด บนิ อุซมาน ซะฮะบียฺ 

เป็นนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงด้านอิลมุริญาลของฝ่ายอะฮฺลิ

ซซุนนะฮฺ กล่าวถึงซุฟยานว่า 



ซุฟยาน บิน เซารียฺ 

ได้รายงานฮะดีซปลอมท่ีแต่งขึ นจากผู้รายงานที่อ่อนเชื่อ

ถือไม่ได้ 

ค้าพูดสั น ๆ 

ของนักริญาลแต่มีความชัดเจนได้บ่งบอกว่า 

นอกจาก  ริวายะฮฺจะเชื่อถือไม่ได้แล้ว รอวียฺยังเฎาะอีฟ 

(อ่อน) ไม่หน้าเชื่อถือ 

เนื่องจากรายงานริวายะฮฺท่ีเฎาะอีฟ (เชื่อถอืไม่ได้) 

หรือรายงานมาจากบุคคลที่มีความคลางแคลงใจ 

มีสถานภาพไม่หน้าไว้วางใจ หรือไม่เป็นที่รู้จักชัดเจน 

เช่น ซุฟยาน บิน ซะอดี 

เซารียฺ ริวายะฮฺของเขาไม่เป็นท่ีเชื่อถือ 

๒. อับดุลมาลิก บิน อุมีร ซะฮะบียฺได้กล่าวถึงเขาว่า 

เป็นคนที่มีอายุยืน 

แต่ว่าบั นปลายกลายเป็นคนความจ้าเสื่อม อะบูฮาตัม 

พูดว่า เขาไม่สามารถท่องจ้าและรักษาฮะดีซได้ 

ความจ้าของเขาได้สูญเสียไป 



อะฮฺมัดฮัมบัล พูดว่าอับดุลมาลิก บิน อุมีร 

เป็นคนเฎาะอีฟ (เชื่อถือไม่ได้) และผิดพลาดอย่างมาก 

(เนื่องจากรายงานฮะดีซท่ีไม่มีท่ีมาและส่วนใหญ่เป็นฮะ

ดีซปลอม) อิบนุ มุอีน พูดว่า 

เขาได้ผสมปนเประหว่างฮะดีซที่ถูกต้องกับฮะดีซที่ไม่ถูก

ต้อง อิบนุคัรรอช พูดว่าชุอฺบะฮฺไม่พอใจเขามากเท่าใดนั

ก และกูซัจ ได้รายงานจากอะฮฺมัดฮัมบัลว่า อับดุลมาลิก 

บิน อุมีรเป็นคนท่ีอ่อนมากเชื่อถือไม่ได้แม้แต่นิดเดียว [25] 

สรุปทัศนะท่ีกล่าวมาทั งหมดแสดงให้เห็นว่า 

อับดุลมาลิก บิน อุมีร เป็นคนท่ีมีบุคลิกดังต่อไปนี  

๑. เป็นคนความจ้าเสื่อมและไม่จดจ้าส่ิงใด 

๒. เป็นคนเฎาะอีฟ ตามหลักการของฮะดีซหมายถึง 

บุคคลท่ีริวา ยะฮฺของเขาเชื่อถือไม่ได้ 

๓. มีความผิดพลาดอย่างมาก 
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๔. เป็นคนไม่มีความละเอียดอ่อน 

(ชอบผสมระหว่างริวายะฮฺท่ีถูกต้องกับริวายะฮฺท่ีไม่ถูกต้

อง) 

เป็นที่ชัดเจนว่าคุณสมบัติแต่ละประเภทท่ีกล่าวมา 

ไม่ได้บ่งบอกว่า  ริวายะฮฺของอับดุลมาลิกอ่อนเชื่อถือไม่

ได้เพียงอย่างเดียว 

ทว่าคุณสมบัติเหล่านี เป็นบุคลิกภาพส่วนตัวของอับดุลมา

ลิก 

๓. อับดุลอะซีซ บิน 

มุฮัมมัดดะรอวัรดียฺ  นักริญาลฝ่ายอะฮฺลิซซุนนะฮฺทั งหมด

พูดว่า เขาเป็นคนชอบลืม 

ไม่มีความทรงจ้าซึ่งไม่สามาถน้าริวา 

ยะฮฺของเขามาเป็นหลักฐานได้ อะฮฺมัดฮัมบัล พูดว่า 

ทุกครั งที่เขาท่องฮะดีซ เขาจะพูดไม่รู้เรื่อง 

และไร้แก่นสาร [26] อะบูฮาตัม พูดว่า 

ไม่สามารถน้าค้าพูดของเขามาเป็นหลักฐานได้ 

อะบูซัรรออะฮฺ พูดว่า เขาเป็นคนที่มีความจ้าแย่มาก 
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๔. ลีซ บิน ซะอัด นักริญาลฝ่ายอะฮฺลุซซุนนะฮฺพูดว่า 

เขาเป็นคนท่ีไม่มีใครรู้จัก อีกทั งเฎาะอีฟ 

ริวายะฮฺของเขาไม่สามารถน้ามาเป็นหลักฐานอ้างอิง 

และเชื่อถือไม่ได้ [27] 

ลีซ บิน ซะอัด เป็นหนึ่งในนักฮะดีซที่เฎาะอีฟ 

ไม่มีควมรับผิดชอบ และไม่มีอามานะฮฺในการฟังฮะดีซ 

ซึ่งผู้ท่ีรายงานฮะดีซจากเขาส่วนมากเป็นคนสับเพร่าเหมื

อนกับเขา 

ยะฮฺยาบินมุอีน พูดว่าลีซ บิน 

ซะอัด เป็นคนสับเพร่าในการฟัง 

และรายงานฮะดีซจากรอวียฺ [28] 

 นะบาตียฺ พูดว่าลีซ บิน ซะอัด เป็นคนเฎาะอีฟมาก 

เขาได้บันทึกไว้ในหนังสือของเขา [29] ว่าฉันจะรายงานเ

ฉพาะรอวียฺท่ีเฎาะอีฟเท่านั น [30] 

จากสิ่งท่ีกล่าวมาทั งหมด ท้าให้รู้ว่ารอวียฺ 

ฮะดีซฎุฮฺฎอฮฺ เฎาะอีฟ 
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และไม่สามารถน้าเอามาเป็นหลักฐานอ้างอิง 

อีกทั งเชื่อถือไม่ได้ 

ตัวบทฮะดีซขัดแย้งกับอัล-

กุรอาน  และซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ฮะดีซที่กล่าวมาได้แอบอ้างว่าเป็นฮะดีซของท่านศา

สดา (ซ็อล ฯ) ท่ีว่า ท่านอะบูฏอลิบ 

อยู่ในไฟนรกท่ีลุกแค่ตาตุ่มและท่านศาสดาได้ช่วยเหลือ

ออกมา ด้วยเหตุนี โทษของอะบฏูอลิบจึงลดหย่อนลงไป 

หรือศาสดามีความหวังว่าในวันกิยามะฮฺจะให้ชะฟาอะฮฺ

แก่อะบูฏอลิบ ขณะท่ีทั งอัล-

      กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ระบุว่าการลดหย่อนผ่อนโทษในวันกิยามะฮฺ 

และชะฟาอะฮฺของท่านจะให้เฉพาะผู้ศรัทธา 

และมุสลิมเท่านั น ดังนั น อะบูฏอลิบในฐานะที่เป็นกาฟิร 

(ผู้ปฏิเสธ) ท่านศาสดาจึงไม่มีสิทธ์ให้ชะฟาอะฮฺแก่เขา 

และโทษทัณฑ์ของเขาก็จะไม่ได้รับการลดหย่อน 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งท่านศาสดา (ศ็อล ฯ) 



มิได้เป็นสาเหตุท้าให้อะบูฏอลิบได้รับชะฟาอะฮฺ 

หรือได้รับการลดหย่อนโทษแต่อย่างใด 

ด้วยเหตุนี  จะเห็นว่ารากฐานของฮะดีซ ฎุฮฺฎอฮฺ 

เฎาะอีฟอย่างมากสิ่งท่ีตามมาคือค้าใส่ร้ายท่ีว่า 

ท่านอะบูฏอลิบเป็นกาฟิรจึงไม่มีมูลความจริง 

ขอน้าเสนอหลักฐานท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี  ทั งอัล-

กุรอานและฮะดีซของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

๑. อัล-กุรกล่าวถึงเรื่องนี ไว้ว่า 

ُهم خُيَف فُي َواَلي فَ َيُموُتوا َعَلْيِهمْي يُ ْقَضى اَلي َجَهن مَي اَنرُي هَلُمْي َكَفُروا َوال ِذينَي َكَذِلكَي َعَذاِِبَا مِمنْي َعن ْ

   َكُفور ي ُكل ي جَنْزِي 

ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธ 

จะได้รับการลงโทษด้วยไฟนรกเป็นการตอบแทน 

พวกเขาจะไม่ถูกตัดสินให้ตายเพ่ือพวกเขาจะได้ตาย 

และพวกเขาจะไม่ได้รับการลดหย่อนโทษแต่อย่างใด 

และเราจะตอบแทนพวกปฏิเสธทุกคนเช่นนี  [31] 
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๒. ซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จะไม่ให้ชะฟาอะฮฺแก่ผู้ปฏิเสธ ท่านอะบูซัร 

เฆาะฟารียฺถามท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า 

 شيئا ابهلل يشرك ال من اممىت من انئلة هى و الشفاعة اُعطيت

ชะฟาอะฮฺของฉันจะครอบคลุมเฉพาะประชาชาติขอ

งฉันที่ไม่ได้ท้า   ชิริก 

ด้วยเหตุนี  จะเห็นว่าตัวบทของฮะดีซฎุฮฺฎอฮฺ 

บนพื นฐานของผู้ท่ีกล่าวว่าท่านอะบูฏอลิบเป็นกาฟิร 

จึงไม่มีมูลความจริง ไม่ถูกต้อง 

และเชื่อถือไม่ได้ด้วยด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมา 

เนื่องจากขัดแย้งกับอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

สรุป จากค้าอธิบายท่ีกล่าวมาได้บทสรุปว่า 

ฮะดีซฎุฮฺฎอฮฺ ไม่ว่าจะเป็นสายรายงาน ตัวบทของฮะดีซ 

และความหมาย เฎาะอีฟอย่างยิ่ง 

เชื่อถือไม่ได้และไม่สามารถน้ามาเป็นหลักฐานอ้างอิงใน



เชิงวิชาการได้เด็ดขาด 

บนหลักการดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลท่ีแข็งแรงยืนยันว่าท่า

นอะบูฏอลิบ มีความศรัทธาท่ีมั่นคง เป็นมุสลิม 

เป็นผู้ให้การพักพิงที่อบอุ่น เสียสละเพื่อท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) และอสิลาม และเป็นผู้ช่วยเหลือท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) ท่ีดีที่สุด 

  

 

 

 

[1] กามิล บิน อะซีร เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๒๖๑ พิมพ์ท่ีอียิปต์ ปี 

ฮ.ศ.ท่ี ๑๓๔๘ 

[2] ตารีคยะอฺกูบียฺ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๗ พิมพ์ท่ีนะญัฟ 

[3] ซีเราะฮฺ ฮะละบียฺ พิมพ์ท่ีอียิปต์ หน้าท่ี ๑๓๖, ๑๓๗, 

พิมพ์ท่ีเบรุต หน้าท่ี ๑๑๔, ๑๑๕ 

[4] อ้างแล้วเล่มเดิม 
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[5] อ้างแล้วเล่มเดิม 

[6] อ้างแล้วเล่มเดิม 

[7] ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ซีเราะฮฺฮะละบียฺ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

หน้าท่ี ๑๓๔, ซีเราะฮฺอิบนิฮิชาม พิมพ์ท่ีเบรุต เล่มท่ี ๑ 

หน้าท่ี ๑๘๙, อะบูฏอลิบมุอฺมินกุเรช หน้าท่ี 

[8] อัลฮุจญะฮฺ หน้าท่ี ๕๘, มุซตัดร็อก อัลฮากิม เล่มท่ี ๒ 

หน้าท่ี ๖๒๓ พิมพ์เบรุค 

[9] ชัรฮฺนะญุลบะลาเฆาะฮฺ อิบนิ อะบิลฮะดีด เล่มท่ี ๑๔ 

หน้าท่ี ๗๘, ตารีคอิบนุ อะซาดิร เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๒๗๕, ตารีคอิบนุกะซีร เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๒๖๖ 

[10] เคาะซานะตุล อะดับ แบกเดด เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี 

๒๖๑, ตารีคอิบนุ กะซีร เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี 

๔๒, ชัรฮฺนะญุลบะลาเฆาะฮฺ อิบนุ อะบิล ฮะดีด เล่มท่ี ๑๔ 

หน้าท่ี ๕๕, ฟัตฮุลบารีย ฺเล่มท่ี ๗ หน้าท่ี ๑๕๓-

๑๕๗, อัลอะซอบะฮฺ เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๑๖ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

ปี ฉ.ศ. ๑๓๕๗ 
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[11] ชัรฮฺนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ เล่มท่ี ๑๔ หน้าท่ี ๗๘ 

[12] มุตะชาบิฮาต อัล-กุรอาน อิบนิ ชะฮฺร อาชูบ 

มอซันดะรอน ตฟัซีรซูเราะฮัจญฺ ตอนอธิบายโองการ 

[13] ชัรฮฺนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ อิบนิ อบิลฮะดีด เล่มท่ี ๑๔ 

หน้าท่ี ๕๓ พิมพ์ครั ง ๒ 

[14] ตารีคอัล-เคาะมีซ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๓๐๐-๓๐๑ 

พิมพ์ท่ีเบรุต, ซีเราะฮฺฮะละบียฺ เล่มท่ี ๑ หน้ที่ ๓๙๑ 

[15] อ้างแล้ว เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๖๓ พิมพ์ท่ีเบรุต, อัล-

อิซตีอาบ เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๕๐๙ 

[16] ซีเราะฮฺฮะละบียฺ เล่มท่ี  ๑ หน้าท่ี ๓๙๑ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

[17] อัล-ฟัตฮฺ / ๒๙ 

[18] อัลมุญาดะละฮฺ / ๒๒ และในซูเราะฮฺ มุมตะฮินนะฮฺ / 

๒๓, เตาบะฮฺ /๕๔, ๘๑, มาอิดะฮฺ 

[19] อัล-ฮุจญะฮฺ หน้ที่ ๒๔ 
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[20] ซัรฮฺนะฮฺยุลบะลาเฆาะฮฺ อิบนิ อะบิลฮะดีด เล่มท่ี ๑๔ 

หน้าท่ี ๗๑ พิมพ์ครั งที ๒ 

[21] อัล-เฆาะดีร เล่มท่ี ๗ หน้าท่ี ๓๙๘ พิมพ์ครั งท่ี ๓ 

เบรุต 

[22] ชัรฮฺนะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ อิบนิอะบิลฮะดีด เล่มท่ี ๑๔ 

หน้าท่ี ๖๘ พิมพ์ครั งท่ี ๒, อัล-ฮุจญะฮฺ หน้าท่ี ๑๘ 

[23] เล่มเดิม หน้าท่ี ๗๐, อัล-ฮุจญะฮฺ หน้าท่ี ๑๗, ๑๑๕ 

[24] เซาะฮียฺบุคอรียฺ เล่มท่ี ๕ อับวาบมะนากิบ บาบ 

กิซเซาะฮฺ อะบี ฏอลิบ หน้าท่ี ๕๒ พิมพ์ท่ีอียิปต์, เล่มท่ี ๘ 

กิตาบุลอะดับ บาบกุนนียะตุลมุชริก หน้าท่ี ๔๖ 

[25] มีซาน อัล-อิอตฺิดาล เล่มท่ี ๒ หน้าท่ี ๖๖๐ พิมพ์ครั งที่ 

๑ เบรุต 

[26] เล่มเดิม 

[27] อ้างแล้ว เล่มท่ี ๓ พิมพ์ครั งท่ี ๑ เบรุต จากหน้า ๔๒๐-

๔๒๓ 
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[28] เล่มเพ่ิม หน้าท่ี ๔๒๓ 

[29] อัต-ตัซลีล อะลัลกามิล 

[30] ชัยคุล อับเฏาะฮฺ หน้าท่ี ๗๕, มีซาน อัล-อิอฺตาดาล 

เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๔๒๓ 

[31] ฟาฏิร / ๓๖ 

ค าถามที ่

๓๐ : ในทศันะของชอีะฮฺญบิรออลีผดิพลาด

ในการน าวะฮฺยลูงมาหรอื ... 
 

ค้าถามท่ี 

๓๐ : ในทัศนะของชีอะฮฺญิบรออีลผิดพลาดในการน้าวะ

ฮฺยูลงมาหรือ ซึ่งแทนที่จะน้ามาให้ท่านอะลี 

กับน้าไปให้ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ค้าตอบ : ก่อนที่จะวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาท่ีเกิดจ

ากพวกโง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้ 

หรือพวกท่ีมีอคติกับชีอะฮฺ  เป็นการดีถ้าหากจะพูดถึงสาเ

หตุที่มาของการใส่ร้ายเสียก่อน 
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ท่ีมาของการใส่ร้าย อัล-

กุรอานและฮะดีซที่กล่าวถึงเรื่องราวของชนกลุ่มหนึ่ง 

ซึ่งเป็นท่ีชัดเจนว่าพวกนั นคือ พวกยะฮูดี 

ซึ่งมีความเชื่อว่า 

ญิบรออีลผิดพลาดในการน้าวะฮฺยูลงมา 

เนื่องจากพระผู้เป็นเจ้าได้มีบัญชาให้ญิบรออีลน้าวะฮฺยูล

งมาให้เฉพาะวงศ์วานของบะนีอซิรออีลเท่านั น 

แต่ว่าญิบรออีลไม่เชื่อและได้น้าวะฮฺยูไปให้ลูกหลานของ

อิซมาอีล 

ด้วยเหตุนี  ยะฮูดีจึงถือว่า 

ญิบรออีลเป็นศัตรูกับพวกตน [1] และได้น้าประโยคท่ีว่า 

(คอนัลอามีน) 

หมายถึงญิบรออีลทรยศเป็นค้าขวัญของพวกตน 

แต่อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงปกป้องทูตของพระองค์และประสงค์ที่จะแจ้งว่าความ

คิดและค้าใส่ร้ายของพวกเขาไม่เป็นความจริง 

โดยกล่าวว่า 
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 اْلُمنِذرِينَي ِمنَي لَِتُكونَي قَ ْلِبكَي َعَلى  اْْلَِمنيُي الرُّوحُي بِهِي نَ َزلَي

อัรรูฮฺ ผู้ซื่อสัตย์ ไดน้้าลงมา 

ยังหัวใจของเจ้าเพื่อเจ้าจักได้เป็นผู้ตักเตือน [2] 

อีกโองการหนึ่งกล่าวว่า 

 اّللمِي ِبِِْذنِي قَ ْلِبكَي َعَلى نَ ز َلهُي فَِإن هُي ْلِمَِْبِيلَي َعُدوًّا َكانَي َمن ُقلْي

จงบอกซิว่า ใครจะเป็นศัตรูกับญิบรีล ผู้ท่ีได้น้าอัล-

กุรอานทยอยลงมายังหัวใจของเจ้าโดยอนุมัติของอลัลอ

ฮฺ [3] 

จากโองการท่ีกล่าวมาเป็นท่ีชัดเจนว่าพวกยะฮูดี 

ถือว่าญิบรออีลเป็นศัตรูกับพวกตน 

เป็นมะลาอิกะฮฺท่ีต้องถูกลงโทษทัณฑ์ 

เนื่องจากผิดพลาดในการน้าวะฮฺยูลงมา ด้วยเหตุนี  

ค้าขวัญท่ีว่า คอนัลอามีน 

จึงมาจากบรรดายะฮูดีทั งหลาย 

แต่น่าเสียดายท่ีว่านักเขียนบางคนท่ีมีอคติกับชีอะฮฺ 

ได้น้าเอาค้าพูดของยะฮูดีมาใส่ร้ายป้ายสีให้กับชีอะฮฺ 
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นะบูวัตในทัศนะของชีอะฮ ฺชีอะฮฺเป็นนิกายท่ีปฏิบัติต

ามอัล-กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

อย่างเคร่งครัด ฮะดีซของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ท่านมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) 

ไม่ได้เป็นศาสนทูต หรือศาสดาแต่เพียงอย่างเดียว 

ทว่าท่านเป็นผู้น้าเอาสาส์นแห่งพระผู้เป็นเจ้า (อัล-

กุรอาน) มาประกาศเผยแผ่แก่สังคม 

ท่านเป็นบรมศาสดาและเป็นศาสดาองค์สุดท้าย 

ท่ีมีเกียรติที่สุดในหมู่บรรดาศาสนทูตทั งหลายแห่งอัลลอ

ฮฺ (ซบ.) 

ท่านอิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า 

 خامت و رسوله، و عبده دمحماًي أن أشهد و له الشريك وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

 العاملني على هللا حجة و النبيني

ฉันขอปฏิญาณว่า 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ 

พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีสิ่งใดร่วมปนเสมอเหมือน 



และฉันขอปฏิญาณว่าท่านมุฮัมมัด 

เป็นบ่าวและเป็นศาสดาของพระองค์ 

อีกทั งเป็นศาสดาองค์สุดท้าย 

และเป็นเหตุผลของอัลลอฮฺส้าหรับประชาโลกทั งหลาย [4

] 

ท่านอิมามซอดิก (อ.) กล่าวว่า 

 و شعيبا و إمساعيل و صاحلا و هودا : أنبياء َخسة إالمي العرب من عزموجلمي هللا يُبعث مل

 النبيني خامت دمحما

อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงเลือกศาสนทูต ๕ 

องค์จากชนเผ่าอาหรับได้แก่ นะบีฮูด ซอลิฮฺ อิซมาอีล 

ชุอัยบฺ และนะบีมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) 

ผู้เป็นศาสดาองค์สุดท้าย [5] 

ฮะดีซทั งสองได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่า 

ค้ากล่าวอ้างเหล่านั นเป็นค้าใส่ร้ายชีอะฮฺท่ีอธรรมท่ีสุด 

อีกทั งยืนยันว่าท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) 

บุตรของท่านอับดุลลอฮฺเป็นศาสดาองค์สุดท้าย ด้วยเหตุ
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นี ชีอะฮฺทั งโลกจึงเชื่อโดยหลักการว่าญิบรออีลเป็นผู้น้าว

ะฮฺยูลงมา และท่านศาสดามุฮัมมัด  (ซ็อล ฯ) 

บรมศาสดาและเป็นศาสดาองค์สุดท้ายเป็นผู้รับวะฮฺยู 

และน้ามาเผยแผ่แก่ประชาโลกทั งหลาย 

และท่านอิมามอะลี (อ.) 

เป็นตัวแทนของท่านภายหลังจากท่านได้จากไป 

เป็นการดีขอน้าเสนอริวายะฮฺท่ีอะฮฺลิซซุนนะฮฺและชี

อะฮฺต่างมีความเห็นพ้องต้องกัน 

และบันทึกไว้ในต้าราต่าง ๆ ของตน ไดแ้ก่ริวายะฮฺ 

มันซิลัต ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้ประกาศว่าท่านคือ 

ศาสดาองค์สุดท้ายแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

หลังจากนั นได้แนะน้าว่า ท่านอิมามอะลี (อ.) 

คือตัวแทนของท่าน 

ท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ได้กล่าวกับท่านอิมามอะลี (อ.) 

ว่า 

 بعدى نىب ال أنمه إالمي موسى من هارون مبنزلة منمي تكون أن ترضى أما



เจ้าไม่พอใจหรอกหรือ ท่ีฐานะของเจ้ากับฉนั 

เหมือนกับฐานะของมูซาและฮารูน 

เว้นเสียแต่ว่าจะไม่มีนะบีภายหลังจากฉัน [6] 

สายรายงานริวายะฮฺดังกล่าว 

เป็นที่ยอมรับของนักฮะดีซทั งหลายไม่ว่าจะเป็นอะฮฺลิซซุ

นนะฮฺหรือชีอะฮฺ 

ซึ่งเป็นการยืนยันหลักการของชีอะฮฺที่ว่า 

๑. มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ (ซ็อล ฯ) 

เป็นศาสดาท่ีมีเกียรติท่ีสุด 

เป็นบรมศาสดาและเป็นศาสดาองค์สุดท้ายแห่งอัลลอฮฺ 

(ซบ.) ท่ีได้น้าเอาสาส์นแห่งพระผู้เป็นเจ้า (อัล-กุรอาน) 

อันเป็นสาส์นที่มีความเป็นอมตะมาประกาศเผยแผ่แก่ประ

ชาโลก 

และหลังจากท่านจะไม่มีศาสดาองค์ใดถูกประทานลงมา

อีก 

๒. อิมามอะลี (อ.) เป็นตัวแทนของท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) และเป็นเคาะลิฟะฮฺปกครองมุสลิมภายหลังจากท่าน 
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[1] ตัฟซีร ฟัครุรอซียฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๔๓๖-๔๓๗ 

พิมพ์ท่ีอียิปต์ ปี ฮ.ศ. ๑๓๐๘ 

[2] อัชชุอะรออฺ / ๑๙๔ 

[3] บะเกาะเราะฮฺ / ๙๗ 

[4] นะฮฺญุซ เซาะอาดะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๑๘๘ 

พิมพ์ท่ีเบรุต, กาฟียฺ เล่มท่ี ๘ หน้าท่ี ๖๗ พิทพ์ครั งท่ี ๒ ปี 

ฮ.ศ. ๑๓๙๘ เตหราน 

[5] บิฮารุลอันวาร เล่มท่ี ๑๑ หน้าท่ี ๔๒ พิมพ์ครั งท่ี ๒ 

เบรุต ฮ.ศ. ๑๔๐๓ 
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[6] เซาะฮียฺบุคอรียฺ เล่มท่ี ๖ หน้าท่ี ๓ พิมพ์ท่ีอียิปต์ 

หมวดสงครามตะบูก, เซาะฮียฺมุสลิม เล่มท่ี ๗ หน้าท่ี 

๑๒๐ พิมพ์ท่ีอียิปต์ หมวด 

ฟะฎออิลอะล,ี ซุนันอิบนิมาญะฮฺ เล่มท่ี ๑ หน้าท่ี ๕๕ 

พิมพ์ท่ีอียิปต์ หมวด ฟะฎออิลอัซฮาบนะบี, มุซตัดร็อก 

ฮากิม เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี ๑๐๙ เบรุต, มุซนัดอฺมัด เล่มท่ี ๑ 

หน้าท่ี ๑๗๐, ๑๗๗, ๑๗๙, ๑๘๔, ๑๘๕, เล่มท่ี ๓ หน้าท่ี 

๓๒, เซาะฮียฺติรมีซียฺ เล่มท่ี ๕ หน้าท่ี ๒๑ เบรุต 

บาบมะนากิบอะลี, มะนากิบ อิบนุ มะฆอซิลียฺ หน้าท่ี ๒๗ 

เบรุต ปี ฮ.ศ. ๑๔๐๓, บิฮารุลอันวาร เล่มท่ี ๓๗ หน้าท่ี 

๒๕๔ พิมพ์ครั งท่ี ๒ เบรุต,  มะอานิลอัคบาร เล่มท่ี ๗๔ 

เบรุต ปี ฮ.ศ. ๑๓๙๙, กันซุลฟะวาอิด เล่มท่ี 

ค าถามที ่

๓๑ : หลกัฐานของการตะกยีะฮฺคอือะไ

ร 
 

ค้าถามท่ี ๓๑ : หลักฐานของการตะกียะฮฺคืออะไร 
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ค้าตอบ : ตะกียะฮฺหมายถึง 

การปิดบังความศรัทธาด้านใน 

หรือการไม่เปิดเผยความเชื่อของตนเมื่ออยู่ต่อหนา้ศัตรู 

โดยมีเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

ทรัพย์สิน และศาสนา 

ซึ่งเป็นหน้าท่ีทางชัรอียฺของมุสลิมทุกคน 

และมีรากท่ีมาจากอัล-กุรอาน 

ตะกียะฮฺในทัศนะของอัล-กุรอาน 

อัล-กุรอานหลายโองการได้กล่าวถึงการตะกียะฮฺ 

โดยกล่าวว่า 

رِينَياْلَكافِي اْلُمْؤِمُنونَي يَ ت ِخذِي ال ي  يفي اّللمِي ِمنَي فَ َلْيسَي َذِلكَي يَ ْفَعلْي َوَمن اْلُمْؤِمِننيَي ُدْونِي ِمن َأْولَِياءَي 

ُهمْي تَ ت  ُقواْي َأن ِإال ي َشْيء ي  تُ َقاةًي ِمن ْ

ผู้ศรัทธาทั งหลาย 

จงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ปฏิเสธเป็นมิตรแทนบรรดามุอฺมิ

น และผู้ใดกระท้าเช่นนั น 

เขาจะไม่เก่ียวข้องกับอัลลอฮอีกต่อไป 



นอกจากสูเจ้าจะต้องหลีกเลี่ยงจากพวกเขาจริง ๆ 

เท่านั น (เพ่ือเป้าหมายท่ีส้าคัญกว่าจงตะกียะฮฺ) [1] 

โองการได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าไม่อนุญาตให้เป็น

มิตรกับผู้ปฏิเสธ เว้นเสียแต่ว่าให้ตะกียะฮฺ 

เพ่ือปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และอันตรายต่าง ๆ 

ท่ีอาจจะเกิดขึ นกับตนเองหรือครอบครัว 

ในกรณีเช่นนี สามารถแสดงความเป็นมิตรกับพวกเขาได้ 

บางโองการกล่าวว่า 

نمِي اِبّللمِي َكَفرَي َمن  اِبْلُكْفرِي َشرَحَي م ن َوَلِكن اِبَِلميَانِي ُمْطَمِئن ي َوقَ ْلُبهُي ُأْكرِهَي َمنْي ِإال ي إميَانِهِي بَ ْعدِي 

 َعِظيم ي َعَذاب ي َوهَلُمْي اّللمِي مِمنَي َغَضب ي فَ َعَلْيِهمْي َصْدرًا

ผู้ใดปฏิเสธอัลลอฮฺหลังจากท่ีเขาได้ศรัทธา 

เว้นแต่ผู้ถูกบังคับทั ง ๆ 

ท่ีหัวใจของเขายังเปี่ยมด้วยการศรัทธา 

แต่ผู้ใดเปิดหัวอกของเขาเพื่อการไม่ศรัทธา 

ดังนั นพวกเขาจะได้รับความกริ วจากอัลลอฮฺ 

และส้าหรับพวกเขาคือการลงโทษอันมหันต ์[2] 
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บรรดานักอรรถาธิบายอัล-กุรอานได้กล่าวว่า 

สาเหตุท่ีโองการดังกล่าวได้ถูกประทานลงมา 

เนื่องจากว่าวันหนึ่งท่านอัมมารยาซีรพร้อมกับครอบครัว 

ถูกพวกปฏิเสธชาวมักกะฮฺจับตัวไป 

พวกเขาได้บังคับให้ท่าน ถอนตัวจากการเป็นมุสลิม 

และกลับไปเป็นผู้ปฏิเสธตั งภาคีกับพระเจ้าเหมือนเดิม 

ผู้ร่วมขบวนการคนอื่นไม่ยอม  และปฏิญาณยืนยันถึงกา

รมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียว 

และการเป็นศาสทูตของท่านมุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) 

ด้วยเหตุนี พวกเขาจึงถูกทรมานและชะฮีดในเวลาต่อมา 

แต่ท่าน อัมมารได้ตะกียะฮฺ (ปกปิด) 

ความเชื่อของตนและท้าตามท่ีพวกปฏิเสธต้องการ 

แต่หลังจากถูกปล่อยตัวแล้วท่านได้ไปหาท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) 

เล่าเรื่องท่ีท่านได้กระท้าลงไปพร้อมกับแสดงความเสียใ

จต่อการกระท้า โองการข้างต้นจึงได้ประทานลงมา [3] 
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จากโองการดังกล่าว 

ประกอบกับค้าอธิบายของบรรดานักอรรถาธิบายอัล-

กุรอาน เป็นที่ชัดเจนว่าการปกปิดความเชื่อ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน อันตรายต่าง 

ๆ ท่ีอาจเกิดขึ นได้ หรือความเสียหายท่ีจะได้รับ 

ได้เคยเกิดขึ นแล้วในสมัยของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และเป็นท่ียอมรับของสังคมอิสลาม 

การตะกียะฮฺในทัศนะของชีอะฮฺ นบัตั งแต่ราชวงศอ์ุ

มัยยะฮฺ และอับบาซซียะฮฺขึ นปกครองก็ได้ทะเลาะวิวาท 

และขัดแย้งกับบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ตลอดมา 

บรรดาผู้ปกครองมีนโยบายเข่นฆ่าลูกหลานของท่านศา

สดา (ซ็อล ฯ) 

และบรรดาพวกชีอะฮฺท่ีปฏิบัติตามท่าน[4] พวกเขาได้ตะกี

ยะฮฺตามหลักการของอัล-กุรอาน 

และปกปิดความเชื่อของตน 

ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ชีวิตของพวกเขาและบุคคลอื่นรอดพ้

นอันตรายมาได้ แน่นอนเป็นที่ชัดเจนว่าในสถานการณ์เ
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ช่นนั น 

ไม่มีหนทางอื่นอีกแล้วท่ีจะท้าให้ชีวิตรอดปลอดภยัจาก

น ้ามือของผู้ปกครองที่กดขี่ข่มเหง 

ดังนั นจะเห็นว่าเมื่อผู้ปกครองที่กดขี่ไม่คิดว่าชีอะฮฺเป็นศั

ตรูพวกเขาก็จะไม่ไล่สังหาร 

เหตุผลท่ีชีอะฮฺต้องท้าตะกียะฮฺก็จะไม่มี 

แต่ประวัติศาสตรไ์ด้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเช่นนั น 

เนื่องจากไม่มียุคใดที่ชีอะฮฺไม่ได้ถูกไล่สังหาร 

สิ่งที่จ้าเป็นต้องกล่าวคือ 

ตะกียะฮฺไม่ได้จ้ากัดอยู่แค่นิกายชีอะฮฺเพียงอย่างเดียว 

แต่ทว่ามุสลิมทุกคนปฏิเสธการนองเลือดและการเข่นฆ่า 

ฉะนั น ถ้าไม่สามารถยืนหยัดต่อสู้ได้ 

จ้าเป็นต้องตะกียะฮฺเพ่ือรักษาชีวิต 

และทรัพย์สินของตน ถ้าหากมุสลิมทั งหลายรักษาระเบีย

บเงื่อนไขของตน สร้างความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 

อยู่ร่วมกันด้วยสันติวิธี 

การตะกียะฮฺก็ไม่ใช่สิ่งจ้าเป็นอีกต่อไปส้าหรับสังคม 



สรุป จากสิ่งท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ดังนี  

๑. การตะกียะฮฺมีรากท่ีมาจากอัล-กุรอาน 

เป็นวิธีปฏิบัติตนของบรรดาเซาะฮาบะฮฺ 

และได้รับการสนับสนุนจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

อีกทั งได้เคยปฏิบัติตั งแต่สมัยเริ่มตน้ประกาศอิสลาม 

๒. แนวคิดเรื่องตะกยีะฮฺส้าหรับชีอะฮฺ 

ได้เกิดขึ นเพราะหลีกเลี่ยงการไล่สังหารของผู้ปกครองที่

กดขี่ท่ีมีนโยบายปราบชีอะฮฺ 

และแนวทางของชีอะฮฺให้สิ นซาก 

๓. 

การตะกียะฮฺไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่แนวทางของชอีะฮฺเท่

านั น ทว่ามีการปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในหมู่มุสลิม 

๔. 

การตะกียะฮฺไม่ได้เจาะจงแค่การปกปิดความเชื่อต่อหน้า

พวกปฏิเสธ หรือมุชริกีนเท่านั น 

จุดประสงค์ของตะกียะฮฺคือ 



การปกป้องชีวิตมุสลิมโดยท่ัวไป 

และการปกปิดความเชื่อต่อศัตรูท่ีคิดนองเลือดซึ่งมุสลิมไ

ม่มีก้าลังสามารถในการสู้รบ 

๕. เมื่อสังคมมีความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

การตะกียะฮฺไม่ใช่สิ่งจ้าเป็นที่ต้องปฏิบัติ 

 

 

 

[1] อาลิอิมรอน / ๒๘ 

[2] อัล-นะฮฺลิ / ๑๐๖ 

[3] ตัฟซีร อัรดุรุลมันซูร ซุยูฏีย์ เล่มท่ี ๔ หน้าท่ี ๑๓๑ 

เบรุต 

[4] เก่ียวกับเรื่องการสังหารพวกชีอะฮฺ 

ศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ มะกอติลุฏฏอลิบีน 

อะบุลฟัรจฺ อิซฟาฮานียฺ, ชุฮะดา อลั-ฟะฎีละฮฺ 

อัลลามะอฺอามีนียฺ, อัชชีอะฮฺวัลฮากิมูน ซะวาดมุกนีย์ 
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ค าถามที ่

๓๒ : ตามหลกัการชอีะฮฺนะมาซวติรฺเป็น

วาญบิหรอื 
 

ค้าถามท่ี 

๓๒ : ตามหลักการชีอะฮฺนะมาซวิตรฺเป็นวาญิบหรือ 

ค้าตอบ : นะมาซวิตรฺเป็นหนึ่งในนะมาซนาฟิละฮฺ 

(มุซตะฮับ) 

ประจ้ากลางคืนการปฏิบัติเป็นมุซตะฮับไม่ใช่วาญิบ 

แต่บรรดานักปราชญ์ชีอะฮฺถือว่าหนึ่งในสิ่งพิเศษส้าหรับ

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อล ฯ) คือเป็นวาญิบต้อง 

นะมาซวิตร ฺ

อัล-

ลามะฮฺฮิลลียฺได้รวบรวมคุณสมบัติพิเศษของท่านศาสดา 

   (ซ็อล ฯ) ไว้ถึง ๗๐ ประเภทในหนังสือ 

ตัซกิเราะตุลฟุเกาะฮา โดยกล่าวไว้เช่นนี ว่า 

สิ่งที่เป็นวาญิบส้าหรับท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ)โดยเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมีหลายอย่างด้วยกั
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น เช่น การแปรงฟัน นะมาซวิตรฺ 

การท้ากุรบาน [1]  ท่านได้กล่าวริวายะฮฺไว้ว่า มี ๓ 

สิ่งเป็นวาญิบส้าหรับฉันไม่ใช่ส้าหรับพวกเจ้าได้แก่ 

การแปรงฟัน นะมาซวิตรฺ และการท้ากุรบาน 

บนพื นฐานดังกล่าว หลักการของชีอะฮฺจึงกล่าวว่า 

นะมาซวิตรฺเป็น วาญิบส้าหรับท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

แต่เป็นมุซตะฮับส้าหรับมุสลิม 

 

 

 

[1] ตัซกิเราะตุลฟุเกาะฮา  เล่มท่ี ๒ กิตาบุนนิกาฮฺ ค้าน้าท่ี 

๔ 

ค าถามที ่

๓๓ : การเชือ่เร ือ่งพลงัอ านาจทีเ่รน้ลบัของ

เอาลยิาอฺเป็น  ชริกิหรอืไม ่
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ค้าถามท่ี 

๓๓ : การเชื่อเรื่องพลังอ้านาจท่ีเร้นลับของเอาลิยาอฺเป็น 

 ชิริกหรือไม่ 

ค้าตอบ : แน่นอนทุกครั งที่คนเราต้องการให้คนอื่น

ท้างานแทน  และเขามีความสามารถท่ีจะกระท้าซ่ึงความ

สามารถนี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 

๑. 

บางครั งความสามารถวางอยู่บนพื นฐานของพลังแห่งวัต

ถุและธรรมชาติ เช่น 

ต้องการให้คนหนึ่งน้าภาชนะใส่น ้ามาให้เรา 

๒. บางครั งพลังดังกล่าวเป็นพลังที่เร้นลับ 

นอกเหนือจากพลังแห่งวัตถุและธรรมชาติ เช่น 

เชื่อว่าบ่าวที่บริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ (ซบ.) เช่น 

ท่านศาสดาอีซา (อ.) 

สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยโดยไม่ต้องตรวจโรคก่อน 

หรือใช้พลังจิตมะซีฮฺของท่านให้ชะฟาอฺแก่ผู้ป่วยเป็นโร

คท่ีไม่มีทางรักษาหาย 



เป็นที่ประจักษ์ว่าความเชื่อเรื่องพลังอ้านาจเร้นลับ 

โดยเชื่อว่าพลังเหล่านั นเก่ียวข้องและมาจากพระองค์ 

หรือเป็นพลังที่เกิดจากพระประสงค์ของพระองค์ 

จะไม่เป็นชิริกเด็ดขาด เช่น เชื่อพลังธรรมชาติ 

แน่นอนสิ่งนี จะไม่เป็นสาเหตุท้าให้เกิดชิริก 

เนื่องจากพระองค์เป็นผู้ประทานพลังดังกล่าวแก่มนุษย์ 

พลังเร้นลับเช่นกันพระองค์ได้ให้บ่าวที่บริสุทธิ์บางคนท่ี

พระองค์ทรงประสงค์เท่านั น 

ดังนั น จากค้าอธิบายนี  

ความเชื่อในพลังเร้นลับของบรรดาเอาลิยาอฺแห่งอัลลอฮฺ 

สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี  

๑. 

เชื่อพลังเร้นลับของบุคคลหนึ่งในฐานะที่มีพลังเป็นเอกเท

ศ 

เป็นพลังดั งเดิมของตนและมีกาวิวัฒนาการในลักษณะที่

ว่า พลังของตนไม่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นเอกเทศออกจากกัน ไม่ต้องสงสัยว่าความเชื่อในพลั



งที่เป็นเอกเอศจากอัลลอฮฺ (ซบ.) เป็นสาเหตุของชิริก 

เนื่องจากว่าเชื่อว่าแหล่งที่มาของพลังเป็นสิ่งอื่นท่ีนอกเห

นือจากพระองค์ เป็นเอกเทศ และดั งเดิม 

และเป็นการน้าเอากิจการของพระองค์ไปสัมพันธ์และเกี่

ยวข้องกับบุคคลอื่น 

ขณะท่ีพระองค์คือแหล่งที่มาของพลังทั งหลาย 

๒. 

ความเชื่อเรื่องพลังเร้นลับของบ่าวท่ีบริสุทธิ์บางคน 

โดยเชื่อว่าพลังเหล่านั นมาจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

และบรรดาเอาลิยาอฺได้รับพลังนั นโดยอนุญาตของพระอ

งค์ 

ซึ่งเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของอ้านาจของพระองค์ที่ได้ฉาย

ผ่านบรรดาเอาลิยาอฺ เป็นอ้านาจท่ีไม่มีความอิสระ 

หรือเป็นเอกเทศจากพระองค์ ทั งการมีอ้านาจ 

และการแสดงออกต้องอิงอาศัยอ้านาจของพระองค์ เป็น

ท่ีชัดเจนว่าความเชื่อเช่นนี คือ 

การรู้จักความหมายท่ีแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าของบรรด



าเอาลิยาอฺ 

และไม่ใช่การน้าเอากิจการของพระองค์ไปสัมพันธ์กับบุ

คคลอื่น 

เนื่องจากบ่าวท่ีบริสุทธิ์ได้รับอนุญาตจากพระองค์ 

และเชื่อว่าพระองค์คือสื่อท่ีท้าให้เกิดอ้านาจเหล่านั น อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

 اّللمِي ِبِِْذنِي ِإال ي ِِبيَة ي أَيْيتَي َأن لَِرُسول ي َكانَي َوَما َوُذرمِي ةًي

และไม่มีเราะซูลคนใดสามารถน้าปาฏิหาริย์มาได้เว้

นแต่ได้รับอนุมัตจิากอัลลอฮฺ [1] 

จากค้าอธิบายดังกล่าว 

ท้าให้รู้ว่าความเชื่อเช่นนั นนอกจากจะไม่เป็น ชิริกแล้ว 

ยังเป็นการสัมพันธ์ความเชื่อไปยังเตาฮีด 

และการแสดงความเคารพภักดีต่อพระองค์ 

อ้านาจเร้นลับของเอาลิยาอฺในทัศนะของอัล-

กุรอาน อัล-

กุรอานกล่าวถึงกลุ่มชนบางกลุ่มท่ีมีอ้านาจเร้นลับได้โดย
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อนุมัติของพระองค์ ซึ่งบางครั งอัล-กุรอานได้ระบุนามไว้ 

เช่น 

อ้านาจเร้นลับของศาดามูซา (อ.) อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมีบัญชาแก่มูซา (อ.) ว่าให้เอาไม้เท้าฟาดลงบนหิน 

ทันใดนั นหินได้แตกออก 

และมีตาน ้าไหลออกมาจากรอยแตกนั น โดยกล่าวว่า 

 َعْيناًي َعْشَرةَي اثْ نَ َتا ِمْنهُي فَانَفَجَرتْي احلََْجرَي بِمَعَصاكَي اْضِرب فَ ُقْلَنا لَِقْوِمهِي ُموَسى اْسَتْسَقى َوِإذِي

และจงร้าลึกมูซาขณะท่ีได้ขอน ้าให้แก่กลุ่มชนของพ

วกเขา ดังนั น 

เราได้กล่าวว่าเจ้าจงใช้ไม้เท้าของเจ้าฟาดลงไปบนหิน 

แล้วหินได้แตกออกมีตาน ้า ๑๒ ตาพุ่งออกมา [2] 

อ้านาจเร้นลับของศาสดาอีซา (อ.) อัล-

กุรอานกล่าวถึงอ้านาจเร้นลับของศาดาอีซา (อ.) 

ไว้หลายโองการโดยกล่าวว่า 

แท้จริงฉันได้น้าสัญญาณหนึ่งจากพระผู้อภิบาลของ

เจ้านมายังสูเจ้า 
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โดยท่ีฉันจะจ้าลองรูปนกขึ นจากดินส้าหรับพวกท่าน 

แล้วฉันจะเป่าเข้าไปในมัน แล้วมันก็จะกลายเป็นนก 

โดยอนุมัติของอลัลอฮฺ [3] 

อ้านาจเร้นลับของศาสดาซุลัยมาน (อ.) อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงพลังเร้นลับท่ีอยู่ในครอบครองของศา

สดาซุลัยมาน (อ.) โดยกล่าวว่า 

َهَذا ِإن ي َشْيء ي ُكلمِي ِمن َوأُوتِيَنا الط رْيِي َمنِطقَي ُعلِمْمَنا الن اسُي أَي َُّها ايَي َوقَالَي َداُوودَي ُسَلْيَمانُي َوَوِرثَي

 اْلُمِبنيُي اْلَفْضلُي هَلُوَي 

ซุลัยมานเป็นทายาทของดาวูด และเขากล่าวว่า 

โอ้ประชาชนทั งหลายเราได้รับการสั่งสอนภาษานก 

และได้ให้เราทุกสิ่ง แท้จริง 

นี่คือความโปรดปรานอันชัดแจ้ง [4] 

ไม่มีความคลางแคลงใจว่าภารกิจต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึ น  ไม่ว่าจะเป็นตาน ้าท่ีไหลพุ่งออกมาจากรอยหิน

แตกท่ีศาสดามูซา (อ.) ได้ฟาดไม้เท้าลงไป 

หรือนกท่ีท่านศาสดาอีซา (อ.) ได้ปั้นจากดิน 
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การให้ชะฟาอะฮฺแก่ผู้เจ็บป่วยท่ีหมดหนทางเยียวยารักษ

า หรือการเข้าใจภาษานกของท่านศาสดาซุลัยมาน (อ.) 

เป็นสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือธรรมชาติ 

และเป็นพลังเร้นลับท่ีมีอยู่ในบุคคลท่ีเป็นเอาลิยาอฺ 

ท่ีได้รับการเลือกสรรพิเศษจากพระผู้เป็นเจ้า ขณะท่ีโอง

การดังกล่าวและอีกหลายโองการ 

ได้กล่าวถึงพลังเร้นลับของปวงบ่าวท่ีประเสริฐ 

ฉะนั นความเชื่อโดยรวมตามท่ีอัล-

กุรอานได้กล่าวอธิบายไว้ จะเป็นสาเหตุให้เป็นชิริกหรือ 

 

 

 

[1] อัร-เราะอฺดู / ๓๘ 

[2] บะเกาะเราะฮฺ / ๖๐ 

[3] อาลิอิมรอน / ๔๙ 

[4] นัมลิ / ๑๖ 
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ค าถามที ่

๓๔ : ท าไมต าแหนง่อมิามะฮฺจงึสงูสง่กวา่

ต าแหนง่รซิาละฮฺ 
 

ค้าถามท่ี 

๓๔ : ท้าไมต้าแหน่งอิมามะฮฺจึงสูงส่งกว่าต้าแหน่งริซาละ

ฮฺ 

ค้าตอบ : ก่อนที่จะตอบค้าถามเป็นการดีหากท้าควา

มเข้าใจกับค้าว่า นะบูวัต ริซาลัต และ อิมามัต ตามท่ีอัล-

กุรอานและฮะดีซได้กล่าวถึงเพื่อความเข้าใจท่ีดีว่าท้าไม

อิมามัตจึงสูงกว่าต้าแหน่งทั งสอง 

๑. ต้าแหนง่นะบวูัต ค้าว่านะบี มาจากค้าว่า นะบะอะ 

หมายถึงประกาศ แจ้ง และการแถลงข่าวท่ีส้าคัญ 

ด้วยนี ค้าว่านะบีจึงหมายถึง ผู้ท่ีรับข่าวที่ส้าคัญ 

หรือขา่วท่ียิ่งใหญ่ หรือผู้แจ้งข่าวท่ีส้าคัญ อัล- 

กุรอานกล่าวว่านะบีหมายถึง 

ผู้ท่ีได้รับวะฮฺยูจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยวิธีการต่าง ๆ 
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หลังจากนั นน้าไปแจ้งกับประชาชาติในนามของพระผู้เป็

นเจ้า โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง หรือสื่อกลาง 

บรรดานักวิชาการได้อธิบาย ว่า 

 الَبَشرِي ِمنَي َواِسَطة ي ِبالَي اّللمي ِمنَي ُمَؤدمي ِإن هُي

นะบีหมายถึงผู้ท่ีได้แจ้งวะฮฺยูแห่งอัลลอฮฺแก่ประชาช

นโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านสื่อกลาง [1] 

บนพื นฐานดังกล่าว 

เท่ากับได้ก้าหนดหน้าท่ีของนะบีให้อยู่ในขอบเขตจ้ากัด

ได้แก่ การรับวะฮฺยู 

และแจ้งกับประชาชนในสิ่งท่ีตนได้รับมาจากพระผู้เป็นเ

จ้า อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 َوُمنِذرِينَي ُمَبشِمرِينَي الن ِبيِمنيَي اّللمُي فَ بَ َعثَي

ดังนั น 

อัลลอฮฺได้แต่งตั งบรรดานะบีให้เป็นผู้แจ้งข่าวดี 

และผู้ตักเตือน [2] 
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๒. 

ต้าแหน่งริซาลัต ค้าว่าเราะซูลหมายถึงนะบีท่ีนอกจากรับ

วะฮฺยูจากพระผู้เป็นเจ้า 

และน้าไปประกาศแก่ประชาชนแล้วยังต้องรับผิดชอบกา

รประกาศสาส์น 

ท่ีมาจากพระผู้เป็นเจ้าแก่ประชาชาติอีกต่างหาก 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

ُتمْي فَِإن َا فَاْعَلُمواْي تَ َول ي ْ  اْلُمِبنيُي اْلَباَلغُي َرُسولَِنا َعَلى أّن 

แต่ถ้าสูเจ้าผินหลังกลับ ดังนั น 

จงรู้เถิดว่าท่ีจริงหน้าท่ีเราะซูลของเราคือการประกาศอัน

ชัดแจ้ง [3] 

ด้วยเหตุนี  จะเห็นว่าต้าแหน่งริซาลัต 

เป็นอีกต้าแหน่งหนึ่งท่ีประทานให้กับนะบีนอกเหนือจาก

ต้าแหน่งนะบี อีกนัยหนึ่งความหมายของต้าแหน่งทั งสอง 

(นะบีและริซาลัต) 

เป็นความพิเศษเฉพาะผู้ท่ีเป็นนะบีท่ีถูกประทานจากพระ
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ผู้เป็นเจ้าเท่านั น หมายถึงบรรดาศาสนทูตได้รับวะฮฺยูหรื

ออิลฮาม (การดลใจ) จากพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็น นะบี 

ส่วนอีกด้านหนึ่งนะบีมีหน้าท่ีประกาศสาส์นจึงเรียกว่าเป็

นเราะซูล  ดังนั นสามารถสรุปได้ว่าบรรดาศาสนทูตตรา

บท่ียังอยู่ในต้าแหน่งการเป็นบะนี หรือเราะซูล 

มีหน้าท่ีชี น้าประชาชาติ 

หมายถึงแจ้งสิ่งที่อนุมัติและไม่อนุมัติ 

แนะน้าทางท่ีน้าไปสู่ความสมบูรณ์แก่ประชาชติ  ซึ่งนอก

เหนือจากการประกาศสาส์นท่ีได้รับมาจาก พระผู้เป็นเจ้า 

ไม่มีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบอย่างอื่นอีก 

๓. ต้าแหน่งอิมามัต เมื่อพิจารณาอลั-

กุรอานจะเห็นว่าต้าแหน่งอิมา มัตแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

นอกเหนือไปจากต้าแหน่งนะบีและเราะซูล 

เป็นต้าแหน่งที่มีขอบเขตการรับผิดชอบกว้างกว่า 

เนื่องจากต้องท้าหน้าท่ีบริหารสังคม 

และยังต้องท้าหน้าท่ีเป็นผู้น้าคอยก้ากับดูแล 

และชี น้าประชาชน อัล-



กุรอานได้กล่าวถึงหน้าท่ีรับผิดชอบของอิมามัตไว้อย่าง

ชัดเจน 

๑. อัล-

กุรอานกล่าวถึงการประทานต้าแหน่งอิมามัตแก่ท่านศาส

ดาอิบรอฮีม (อ.) ไว้ โดยกล่าวว่า 

ي قَالَي َفَأمَت ُهن ي ِبَكِلَمات ي َربُّهُي ِإبْ رَاِهيمَي ابْ تَ َلى َوِإذِي قَالَي ُذرمِي يِتي َوِمن قَالَي ِإَماًما لِلن اسِي َجاِعُلكَي ِإنمِ

 الظ اِلِمنيَي َعْهِدي يَ َنالُي الَي 

และจงร้าลึกถึง 

ขณะท่ีพระผู้อภิบาลของเขาทรงทดสอบอิบรอฮีม 

ด้วยพระบัญชาบางประการ แล้วเขาได้ปฏิบัติโดยครบถ้

วน พระองค์ตรัสว่า 

แท้จริงฉันจะแต่งตั งให้เจ้าเป็นผู้น้ามนุษยชาติ 

เขากล่าวว่า และรวมลูกหลานของฉันด้วย 

พระองค์ตรัสว่า สัญญาของฉันไม่แผ่ถึงพวกอธรรม [4] 

จากพระด้ารัสของอัล-กุรอานสามารถสรุปได้ ๒ 

ประการส้าคัญดังนี  
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ก. 

โองการดังกล่าวได้จ้าแนกความแตกต่างระหว่างอิมามัต 

กับนะบีและริซาลัตไว้อย่างชัดเจน 

เนื่องจากท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

เป็นศาสดามาก่อนหน้าท่ีจะมีการทดสอบอย่างใหญ่หลว

ง กล่าวคือพระองค์ทรงมีบัญชาให้ท่านศาสดาอิบรอฮีม 

(อ.) น้าอิซมาอีลบุตรชายไปเชือดพลี 

ซึ่งทั งหมดทราบดีว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงประทานบุตรชาย 

(อิซมาอีลกับอิสฮาก) 

ให้กับท่านตอนวัยชราแม้แต่ตัวท่านยังคลางแคลงใจว่า

จะมีบุตรได้หรือ อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 َوِإْسَحقَي ِإمْسَاِعيلَي اْلِكََبِي َعَلى يلي َوَهبَي ال ِذي ّللِمِي احْلَْمدُي

การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ 

ผู้ทรงประทานอิซมาอีลและอิสฮากแก่ฉันในยามชรา [5] 

จากตรงนี จะเห็นว่า 

หลังจากการทดสอบครั งส้าคัญหมายถึง 
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การตัดสินใจเชือดพลีอิซมาอีลตามบัญชาของพระผู้เป็น

เจ้าแล้ว 

หลังจากนั นพระองค์จึงได้ประทานต้าแหน่งอันทรงเกียร

ติ อิมามัต แก่ท่านในยามชรา 

ท่านจึงได้เป็นอิมามชี น้าประชาชนในช่วงบั นปลายชีวิต 

ซึ่งก่อนหน้านั นท่านเป็นนะบีอยู่แล้ว 

เนื่องจากก่อนที่ท่านจะมีทายาท วะฮฺยู 

(อันเป็นเครื่องหมายของนะบี) 

ได้ถูกประทานลงมายังท่าน [6] 

ข. จากโองการท่ีกล่าวมา (และจงร้าลึกถึง 

ขณะท่ีพระผู้อภิบาลของเขาทรงทดสอบอิบรอฮีม 

ด้วยพระบัญชาบางประการ) 

สรุปได้ว่าต้าแหน่ง   อิมามัตผู้น้าอาณาจักรและศาสนจัก

ร สูงส่งกว่าต้าแหน่งนะบี 

เนื่องจากว่าการทดสอบที่รุนแรงสมควรจะเกิดขึ นก่อนที่

ท่านจะด้ารงต้าแหน่งนะบี 

แต่ในความเป็นจริงการทดสอบได้เกิดขึ นหลังจากนั น 
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และเมื่อการทดสอบผ่านไปพระองค์ได้ทรงแต่งตั งให้ท่า

นเป็นอิมาม 

เนื่องจากต้าแหน่งอิมามนอกเหนือไปจากการได้รับวะฮฺยู 

การประกาศสาส์น 

และการชี น้าประชาชาติไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุดแล้ว 

ยังต้องบริหารสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า 

ก้ากับดูแลประชาชาติให้ด้าเนินไปบนทางท่ีน้าไปสู่ควา

มผาสุก 

เป็นธรรมดาท่ีว่าต้าแหน่งอันทรงเกียรติและมีความยิ่งให

ญ่เช่นนี  ย่อมมีความพิเศษกว่าต้าแหน่งอื่น 

ซึ่งถ้าไม่ได้ผ่านขบวนการทดสอบอย่างรุนแรง 

หรือการทดสอบด้วยชีวิตและเลือดเนื ออย่างต่อเนื่องแล้ว 

ย่อมไม่ได้รับต้าแหน่งอิมามอย่างแน่นอน 

๒. จากโองการท่ีกล่าวมาเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า 

การเป็นอิมามของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

เกิดขึ นหลังจากการทดสอบอย่างรุนแรง 

และหลังจากท่ีท่านได้รับต้าแหน่งอิมามัตแล้ว 



ท่านได้วอนต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) ว่า 

ขอพระองค์โปรดประทานต้าแหน่งนี แก่ลูกหลายของฉัน

ดัวย 

โองการในบทอื่นได้อธิบายว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงตอบรับข้อเสนอของท่านศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

หลังจากนั นต้าแหน่งนะบูวัต  ผู้น้าสังคม 

และการเป็นผู้ปกครองประชาชาติได้ตกเป็นของท่านศา

สดาซอลิฮฺ (อ.) โดยกล่าวว่า 

َنآآتَ ي ْي فَ َقدْي َناُهم َواحلِْْكَمةَي اْلِكَتابَي ِإبْ رَاِهيمَي آلَي   َعِظيًما مُّْلًكا َوآتَ ي ْ

ดังนั น แน่นอนยิ่ง 

เราได้ประทานแก่วงศ์วานของอิบรอฮีม 

ซึ่งคัมภีร์และวิทยปัญญา 

และเราได้ประทานแก่พวกเขาซ่ึงอาณาจักรอันใหญ่หลว

ง [7] 

สิ่งที่เข้าใจได้จากโองการท่ีกล่าวมาข้างต้น 

คือต้าแหน่งอิมามัตและผู้น้าสังคมเป็นต้าแหน่งแต่งตั ง 
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ท่ีนอกเหนือจากต้าแหน่งนะบูวัต อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ผู้ทรงเกรียงไกรทรงประทานให้กับท่านศาสดาอิบรอฮีม 

(อ.) หลังจากผ่านการทดสอบที่รุนแรง 

ต่อมาท่านจึงได้เสนอให้พระองค์ประทานต้าแหน่งดังกล่

าว ให้กับทายาทของท่านด้วย อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงตอบรับข้อเสนอ 

และทรงประทานต้าแหน่งให้แก่ทายาทของอิบรอฮีม 

(อ.) ซึ่งนอกจากคัมภีร์ 

และวิทยปัญญาอันเป็นสัญลักษณ์ของนะบูวัตและรซิาละ

ฮฺแล้ว พระองค์ยังได้ประทานอาณาจักรอันใหญ่หลวง 

(การปกครองและการเป็นผู้น้าสังคม) 

แก่ทายาทของท่าน 

ซึ่งเป็นไปตามท่ีท่านได้เสนอต่อพระองค์ ดว้ยเหตุนี  

จะเห็นว่าทายาทบางคนของท่าน เช่น ศาสดายูซุฟ 

ดาวูด หรือซุลัยมาน นอกจากด้ารงต้าแหน่งนุบูวตัแล้ว 

ยังได้เป็นผู้จัดตั งการปกครองและเป็นผู้ชี น้าสังคมอีกต่า

งหาก 



ดังนั น 

จะเห็นว่าต้าแหน่งอิมามัตนอกเหนือไปจากต้าแหน่งนะบู

วัต และริซาละฮฺ 

ซึ่งมีหน้าท่ีครอบคลุมและขอบข่ายความรับผิดชอบกว้าง

กว่า 

สถานภาพท่ีดีกว่า 

(อิมามัต) จากค้าอธิบายท่ีผ่านมาท้าให้รู้ว่าหน้าท่ีของนะ

บีและเราะซูลคือ การเผยแผ่และชี น้าทางท่ีถูกต้อง 

แต่ถ้าเมื่อใดที่  นะบีหรือเราะซูลได้รับต้าแหน่งอิมามะฮฺ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านจะเพ่ิมมากไปกว่าเดิม 

กล่าวคือต้องสถาปนาการปกครองโดยใช้พระด้ารัสของ

พระผู้เป็นเจ้า เป็นธรรรมนูญสูงสุดในการปกครอง 

สร้างความสงบเรียบร้อยและชี น้าประชาชนไปสู่ความส

มบูรณ์ 

เพ่ือให้ประชาชาติได้รับความผาสุกทั งโลกนี และโลกหน้

า 



แน่นอนเมื่อต้องท้าหน้าท่ีหลายอย่างในเวลาเดียวกั

น 

บุคคลนั นต้องมีพลังอีมานที่ม่ันคงและมีความหนักแน่นพ

ร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตกต็าม 

ด้วยเหตุนี  จะเห็นว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงประทานต้าแหน่งอิมามให้กับท่านศาสดาอิบรอฮีม 

(อ.) ภายหลังจากท่ีได้ผ่านการทดสอบอย่างรุนแรงแล้ว 

ระหว่างนะบูวัต 

และอิมามัตมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อาจมีค้าถามว่าศา

สดาทุกองค์จ้าเป็นต้องได้รับต้าแหน่งอิมามัตหรือไม่ 

หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั งให้เป็นอมิามต้องเป็นนะบีด้วยห

รือไม่ 

ค้าตอบคือไม่จ้าเป็นทั งสองกรณี 

โองการได้กล่าวถึงเรื่องราวของ ฏอลูฏ ท่ีไดต้่อสู้กับ 

ญาลูฏผู้กดขี่ไว้ว่า ภายหลังจากที่ท่านศาสดามูซา (อ.) 

ได้สิ นชีวิตลง อลัลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมอบต้าแหน่งนะบีให้กับบุคคลอื่นนามว่า อัชชัมมูอีล 



ขณะท่ีต้าแหน่งอิมามัตและการเป็นผู้ปกครองตกเป็นขอ

งฏอลูฏ 

หลังจากท่านศาสดามูซา (อ.) ได้สิ นชีวิตลง 

ได้มีบะนีอิซรออีลกลุ่มหนึ่งพูดกับศาสดาแห่งยุคของพวก

ตนว่า ให้เลือกพวกตนเป็นผู้ปกครอง 

เพ่ือว่าพวกตนจะได้ออกค้าสั่งให้ประชาชนปฏิบัติตาม 

สุดท้ายศาสดาแห่งยุคของพวกเขาได้กล่าวว่า 

  

  

َنا اْلُمْلكُي لَهُي َيُكونُي َأىن ي قَاُلوا َمِلًكا طَاُلوتَي َلُكمْي بَ َعثَي َقدْي اّللمَي ِإن ي نَِبي ُُّهمْي هَلُمْي َوقَالَي  َوََنْنُي َعَلي ْ

 يفي َبْسَطةًي َوزَاَدهُي َعَلْيُكمْي اْصطََفاهُي اّللمَي ِإن ي قَالَي اْلَمالِي مِمنَي َسَعةًي يُ ْؤتَي َوملَْي ِمْنهُي اِبْلُمْلكِي َأَحقُّي

 َعِليم ي َواِسع ي َواّللمُي َيَشاءُي َمن ُمْلَكهُي يُ ْؤيتي َواّللمُي َواْلِْْسمِي اْلِعْلمِي

และนะบีของพวกเขากล่าวแก่พวกเขาว่า 

แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงตั งฎอลูตเป็นกษัตริย์ส้าหรับพวกท่

านแล้ว 

พวกเขากล่าวว่าเขาจะมีอ้านาจเหนือพวกเราได้อย่างไร 



ทั ง ๆ ท่ีพวกเราเป็นผู้มีสิทธ์ในอ้านาจนั นยิ่งกว่าเขา 

และเขาไม่ได้ถูกประทานให้ซึ่งทรัพย์สมบัติอันมหาศาล 

นะบีของเขากล่าวว่า 

อัลลอฮฺได้ทรงเลือกเขาให้มีอ้านาจเหนือพวกท่าน 

และได้ทรงเพ่ิมให้แก่เขาอย่างอนันต์ในความความรู้ 

และร่างกายสูงใหญ่ 

และอัลลอฮฺทรงประทานอาณาจักรของพระองค์แก่ผู้ท่ีพ

ระองค์ทรงประสงค์ อลัลอฮฺเป็นผู้ทรงไพบูลย์ 

ผู้ทรงรอบรู้ [8] 

สิ่งที่ได้จากโองการข้างต้น 

๑. 

เป็นไปได้ที่ว่าในเวลาเดียวกันอิมามัตกับนะบูวัตอาจจะแ

ยกกันกล่าวคือมีบุคคลหนึ่งเป็นนะบี และอีกคนเป็นอิมาม 

ซึ่งแต่ละต้าแหน่งท่ีจะมอบให้ 

บุคคลนั นต้องมีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะรับต้าแหน่งได้ 

หรือเป็นไปได้ที่จะแยกต้าแหน่งทั งสองออกจากกัน 

บะนีอิซรออีลจึงไม่ได้ท้วงติงแต่อยา่งใด 
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ว่าโอ้นะบีท่านมีความเหมาะสมมากกว่าเขา 

ทว่าพวกเขาได้ท้วงติงว่า พวกเราดีกว่าพวกเขา 

๒. ต้าแหน่งท่ีฏอลูฏได้รับ 

เป็นต้าแหน่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า 

ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้กับฏอลูต โดยอัล-

กุรอานกล่าวว่า 

แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงตั งฎอลูตเป็นกษัตริย์ส้าหรับพวกท่

าน  และทรงตรัสว่า 

อัลลอฮฺได้ทรงเลือกเขาให้มีอ้านาจเหนือพวกท่าน 

๓. ต้าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั งจากพระผู้เป็นเจ้าของ 

ฏอลูฏ 

ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงผู้น้าทางทหารเพียงอย่างเดีย

ว 

ทว่าเขาเป็นจอมทัพและเป็นผู้น้าชาวบะนีอิซรออีลทั งหม

ดดังที่อัล-กุรอานกล่าวว่า (َمِلًكا) หมายถึงผู้น้า 

หรือจอมทัพท่ีสามารถสถาปนารัฐบาลขึ นปกครอง 

แม้ว่าจุดประสงค์ของผู้น้าในวันนั นคือ 



การน้าชาวบะนีอิซรออีลท่ีต่อสู้บนหนทางของพระผู้เป็นเ

จ้าก็ตาม 

แต่จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาตให้ปฏิบัติภา

รกิจอย่างอื่นด้วย 

ซึ่งสิ่งเหล่านี ได้เกิดจากการสถาปนาการปกครอง 

ดังท่ีอัล-    กุรอานว่า 

และอัลลอฮฺทรงประทานอาณาจักรของพระองค์แก่ผู้ท่ีพ

ระองค์ทรงประสงค์  

๔. เงื่อนไขท่ีส้าคัญท่ีสุดส้าหรับการเป็นผู้น้าสังคม 

หรือเป็นอิมามของประชาชาติคือ 

ความรู้ท่ีครอบคลุมในทุกแง่ทุกมุม 

ความสามารถทั งร่างกายและจิตใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้น้าในสมัยก่อนต้องมีร่างกายท่ีสมบู

รณ์แข็งแรง 

เพราะต้องออกท้าศึกสงครามร่วมกับกองทัพตลอดเวลา 

ด้วยเหตุนี  เป็นที่ชัดเจนว่าระหว่างนะบูวัตกับอิมามัต 

มีความ สัมพันธ์กันชนิดที่แยกออกจากกันไม่ได้ 



แม้ว่าบางครั งนะบูวัตกับอิมามัตจะเป็นคนละคนกันก็ตาม 

แต่ในบางครั งอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงประทานต้าแหน่งทั งสองให้กับผู้ท่ีมีความสามารถรับ

อามานะฮฺนี ได้ ดังท่ีอัล-กุรอานกล่าวว่า 

َهَزُموُهمف َي  َيَشاء مم ا َوَعل َمهُي َواحلِْْكَمةَي اْلُمْلكَي اّللمُي َوآاَتهُي َجاُلوتَي َداُودُي َوقَ َتلَي اّللمِي ِبِِْذنِي 

ดังนั น 

พวกเขาได้ปราบพวกนั นอย่างราบคาบด้วยอนุมัติของอั

ลลอฮฺ และดาวูดได้ฆ่าญาลูต 

และอัลลอฮฺได้ทรงประทานอาณาจักรและวิทยปัญญาแก่

เขา และทรงสอนเขาท่ีพระองค์ทรงประสงค์ [9] 

  

  

 

 

 

[1] ริซาอลุลอัชรฺ ชัยคฺฏูซียฺ หน้าท่ี ๑๑๑ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/34.htm#_ftn9
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/34.htm#_ftnref1


[2] บะเกาะเราะฮฺ / ๒๑๓ 

[3] มาอิดะฮฺ / ๙๒ 

[4] บะเกาะเราะฮฺ / ๑๒๔ 

[5] อิบรอฮีม / ๓๙ 

[6] เก่ียวกับเรื่องนี พิจารณาโองการ ๙๙/๑๐๒ 

ซูเราะฮฺอัซซอฟาต, โองการ ๕๓/๕๔ ซูเราะฮฺ อัล-ฮิจรฺ 

และโองการ ๗๐/๗๑ ซูเราะฮฺฮูด 

[7] นิซาอฺ / ๕๔ 

[8] บะเกาะเราะฮฺ /๒๔๗ 

[9] บะเกาะเราะฮฺ / ๒๕๑ 

ค าถามที ่

๓๕ : มาตรฐานการแบง่เตาฮดีกบัชริกิคอื

อะไร 

  

ค้าถามท่ี 

๓๕ : มาตรฐานการแบ่งเตาฮีดกับชิริกคืออะไร 
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ค้าตอบ : สิ่งที่ส้าคัญท่ีสุดในการวิพากษ์เก่ียวกับเตา

ฮีดและชิริกคือ การรู้จักมาตรฐานการจ้าแนก 

ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดร่วมระหว่างศาสนาท่ีมา

จากฟากฟ้าทุกศาสนา 

ซึ่งสิ่งนี โดยพื นฐานแล้วเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล

ท่ีเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า 

(ปฏิบัติตามค้าสอนไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม) 

กับพวกวัตถุนิยม แต ่ ณ 

ท่ีนี จะขอกล่าวโดยสรุปเพื่อความเข้าใจในระดับหนึ่งเท่า

นั น 

๑. เตาฮีดซาตียะฮฺ 

(ความเป็นเอกเทศในอาตมันสากล)   

พระผู้เป็นเจ้า 

ตามค้าอธิบายของนักศาสนศาสตร์หมายถึง 

วาญิบุลวุญูด ทรงเป็นเอกะ ไม่มีสิ่งใดร่วมปน 

เสมอเหมือน ดังท่ีอัล-กุรอานกล่าวว่า 

ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค [1] 
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 َشْيء ي َكِمْثِلهِي لَْيسَي

บางโองการกล่าวว่า 

และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ [2] 

ซาตของพระผู้เป็นเจ้า (อาตมันสากล) 

ทรงเป็นหนึ่งเดียวกว้างขวางครอบคลุมไปทั่ว 

ไม่ได้ถูกผสมด้วยสิ่งอื่นหรือไม่มีส่วนประกอบ 

เพราะการผสมส่วนประกอบของสรรพสิ่งไม่ว่าจะอยู่ในส

ติปัญญาหรือภายนอกก็ตาม 

เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดงให้เห็นว่าส่ิงนั นมีความต้องการส่

วนประกอบของตน 

ซึ่งความต้องการเป็นเคร่ืองหมายของ อมิกาน 

(ความเป็นไปได้) 

และอิมกานนั นมีความจ้าเป็นที่ต้องการไปยังสาเหตุ 

ซึ่งทั งหมดที่กล่าวมาไม่มีสิ่งใดคู่ควรกับพระผู้เป็นเจ้า 

ฉะนั น ซาต (อาตมันสากล) ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียว 

ไม่มีสิ่งอื่นร่วมปน และไม่มีสิ่งใดคล้ายเหมือน ซาต 
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ของพระองค์ทรงครอบคลุม ไม่มากเกินหนึ่ง 

และไม่ถูกผนวกด้วยสิ่งอื่น 

๒. 

เตาฮีดคอลิกียะฮฺ (ความเป็นเอกเทศในการสร้าง) หมาย

ถึงนอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ไม่มีผู้สร้างคนใดอีก 

บรรดาสรรพสิ่งท่ีมีอยู่ล้วนเป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์ทั 

งสิ น เหตุผลของสติปัญญากล่าวว่า 

นอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้วทุกสิ่งเป็นเพียงระบบท่ีเป็นไ

ปได้เท่านั น 

ปราศจากความสมบูรณ์และความสวยงามทุกประเภท 

ทุกสิ่งท่ีมีนั นมาจากแหล่งที่อาตมันสากลทรงร่้ารวยปราศ

จากความต้องการ 

ดังนั นทุกสรรพสิ่งที่มองเห็นว่าสวยงาม 

และสมบูรณ์ล้วนมาจากพระองค์ทั งสิ น 

 อัล-

กุรอานหลายโองการได้กล่าวถึงเตาฮีดคอลิกียะฮฺ 

โดยกล่าวว่า 



اِحدُياْلوَي َوُهوَي َشْيء ي ُكلمِي َخاِلقُي اّللمُي ُقلِي  اْلَقه ارُي 

จงกล่าวเถิด อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 

และพระองค์คือผู้ทรง   เอกะ ผู้ทรงพิชิต [3] 

 ُهوَي ِإال ي إَِلهَي ال ي َشْيء ي ُكلمِي َخاِلقُي َربُُّكمْي اّلل ُي َذِلُكمُي

นี่คืออัลลอฮฺ 

พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ [4] 

นอกเหนือจากอัล-กุรอานแล้ว 

สติปัญญาเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ียืนยันถึงการสร้างของพระผู้เ

ป็นเจ้า เพราะนอกจากพระองค์แล้ว 

ทุกสิ่งล้วนมีความต้องการไปยังสิ่งอื่นที่ดีกว่าทั งสิ น 

ความเป็นเอกเทศในการสร้าง 

ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปฏิเสธสาเหตุ 

(ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล) ในระบบของการมีอยู่ 

เนื่องจากการเกิดปรากฏการณ์ท่ีเป็นไปได้บนอีกสิ่งหนึ่ง

ขึ นอยู่กับการอนุมัติของพระผู้เป็นเจ้า 

การมีอยู่ของสาเหตุ และสาเหตุของสรรพสิ่ง 

ทั งสองนั นเป็นภาพลักษณ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ 
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พระองค์เป็นผู้ให้ความร้อนแก่ดวงอาทิตย์ 

และให้แสงสว่างแก่ดวงจันทร์ เมื่อใดที่พระองค์ประสงค์ 

พระองค์จะเอากลับคืน 

ระหว่างการมีอยู่ของสรรพสิ่งทั งหมดจะอยู่ในระบบของเ

หตุและผล 

และความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์ทั งสิ น 

ซึ่งทั งหมดจะไปสิ นสุดที่ผู้เป็นสาเหตุสมบูรณ์คือพระผู้เป็

นเจ้า 

ด้วยเหตุนี จึงกล่าวว่าพระองค์คือพระผู้สร้างแต่เพียงผู้เดี

ยวท่ีไม่มีใครเหมือน 

อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดสรรพสิ่งดังนี ว่า 

 فَ تَ َرى ِكَسًفا َوجَيَْعُلهُي َيَشاءُي َكْيفَي الس َماءِي يفي فَ يَ ْبُسطُهُي َسَحاابًي فَ تُِثريُي الرماَِيحَي يُ ْرِسلُي ال ِذي اّلل ُي

 ِخاَللِهِي ِمنْي خَيْرُجُي اْلَوْدقَي

อัลลอฮฺเป็นผู้ประทานลมมา ในเวลานั นได้พัดพาเมฆ 

แล้วพระองค์ทรงให้มันแผ่กระจายไปตามท้องฟ้าตามที่

พระองค์ทรงประสงค์ 



และพระองค์ทรงรวมมันเป็นกลุ่มก้อน 

แล้วสูเจ้าจะเห็นฝนตกลงมาจากท่ามกลางมัน [5] 

โองการข้างต้นกล่าวถึงลมว่าเป็นสาเหตุพัดพาให้ก้อ

นเมฆลอยไปในท้องฟ้า ในโลกนี มีพระผู้ทรงสร้างแค่เพี

ยงหนึ่งเดียวนั่นคอื 

พระผู้เป็นเจ้าในโลกของการสร้างสรรค์ 

ระหว่างสรรพสิ่งท่ีมีอยู่ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีผลต่ออีกสิ่ง 

เฉพาะพระองค์เท่านั นท่ีทรงอุบัติปรากฏการณ์ต่าง 

ๆ  แม้กระท่ังพละ 

ก้าลังของมนุษย์ก็ไม่มีผลต่อการกระท้าของเขา ดังนั น 

บนโลกนี จึงมีพระผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวเท่านั น 

ขอบข่ายการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 

ครอบคลุมเหนือการเกิดปรากฏการณ์ทั งหมด 

แต่ไม่ได้หมายความว่าการกระท้าท่ีไม่ดีของมนุษย์เกี่ยว

ข้องกับพระองค์ 

เนื่องจากว่าทุกปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ นเป็นเพียงการมีอยู่

ท่ีอาจเกิดขึ นและไม่เกิดขึ นได้เท่านั น 

ซึ่งไม่สามารถปกปิดสิ่งเหล่านี โดยไม่สัมพันธ์ไปยังพระป
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ระสงค์ของพระองค์ได้ 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเลือกสรร 

และเป็นเจ้าของการตัดสินใจในกิจการของตน 

ภายใต้การลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า 

มนุษย์มีบทบาทส้าคัญต่อการตัดสินใจ 

ฉะนั นไม่ว่าการกระท้าจะออกมาดีหรือไม่ดี 

อยู่ในขอบข่ายของการเชื่อฟังปฏิบัติตาม หรือบาปกรรม 

ขึ นอยู่กับการตัดสินใจและความต้องการของมนุษย์เพียง

อย่างเดียว 

อีกนัยหนึ่ง พระผู้เป็นเจ้าในฐานะของผู้ให ้

การมีอยู่ของพระองค์สมบูรณ์อย่างแท้จริง 

กิจการที่มาจากพระองค์ 

หรือสัมพันธ์ไปยังพระองค์จึงไม่มีความน่าเกลียด อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

ِذيال ي  َخَلَقهُي َشْيء ي ُكل ي َأْحَسنَي 

 (อัลลอฮ)ฺ ผู้ทรงท้าให้ทุกสิ่งท่ีพระองค์สร้างดีงาม [6] 

การตัดสินใจของมนุษย์คือสาเหตุท่ีท้าให้กิจการของ

ตนสอดคล้อง 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn6


หรืออาจไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสติปัญญา 

ตัวอย่างเช่น การกระท้า ๒ อย่างของมนุษย์ (การกิน 

และดื่ม)  แน่นอนการกระท้าทั งสองเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ภา

ยใต้อ้านาจของพระผู้เป็นเจ้า 

มีความสัมพันธ์ไปยังพระองค์ 

แต่อีกด้านหนึ่งการกระท้าดังกล่าวอยู่ในขอบข่ายของกา

รกินและดื่ม 

มนุษย์เป็นคนเลือกสรรให้อวัยวะมีการเคลื่อนไหว 

จึงเกิดการกระท้าดังกล่าว 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้กระท้ามากกว่า 

มนุษย์จึงไม่สามารถน้าการกระท้าทั งสองสัมพันธ์ไปยังพ

ระองค์ได้ ด้วยเหตุนี  อัลลอฮฺ (ซบ.) คือผู้ให้การมีอยู่ 

ส่วนมนุษย์เป็นผู้กระท้าให้เกิดขึ น 

๓. เตาฮีดในการบริหาร 

(ตัดบีร) นับตั งแตก่ารสร้างสรรพสิ่งทั งหลาย 

ซึ่งถือเป็นการกระท้าท่ีเฉพาะเจาะจงส้าหรับอัลลอฮฺ 

(ซบ.) การก้ากับดูแล 

และการบริหารก็เป็นหน้าท่ีเฉพาะพระองค์เช่นกัน บนโล



กนี มีผู้บริหารได้เพียงหนึ่งเดียว 

ดังท่ีกล่าวไปแล้วในเตาฮีดคอลิกียะฮฺว่า 

สติปัญญาได้ยืนยันถึงการสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 

เพราะนอกจากพระองค์แล้ว 

ทุกสิ่งล้วนมีความต้องการไปยังสิ่งอื่นที่ดีกว่าทั งสิ น อัล-

กุรอานหลายโองการได้กล่าวยืนยันว่า เฉพาะอัลลอฮฺ 

(ซบ.) เท่านั นทรงเป็นผู้บริหารและก้ากับดูแลโลก 

رَي ُقلْي  َشْيء ي ُكلمِي َربُّي َوُهوَي َرابًّي أَْبِغي اّللمِي أََغي ْ

จงกล่าวเถิด 

จะให้ฉันแสวงหาพระผู้อภิบาลอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือ ทั 

งที่พระองค์เป็นพระผู้อภิบาลของทุกสิ่ง [7] 

ดังนั น จุดประสงค์ของเตาฮีดตัดบีรจึงหมายถึง 

ความเป็นเอกเทศในการบริหารหมายถึงความเป็นเอกเท

ศในอ้านาจอธิปไตย การอภิบาลโลกและมนุษย์ 

ซึ่งเฉพาะเจาะจงส้าหรับอัลลอฮฺ (ซบ.) เท่านั น 

บนพื นฐานดังกล่าว 

จะเห็นว่าท่ามกลางสรรพสิ่งทั งหลายท่ีมีอยู่ 

ทุกอย่างอยู่ไปตามกลไกลท่ีจัดตั งไว้ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/35.htm#_ftn7


ซึ่งทั งหมดเป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า อัล-

กุรอานได้กล่าวถึงการบริหารทั งหลายว่าล้วนเก่ียวข้องกั

บพระองค์ทั งสิ น โดยกล่าวว่า  

 أَْمًرا فَاْلُمَدبِمرَاتِي

แล้วพวกเขา (มะลาอิกะฮฺ) ผู้บริหารกิจการ [8] 

๔. เตาฮีดในการตัดสิน 

(ฮากิมียะฮฺ) หมายถึงการตัดสินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระผู้

ทรงสิทธ์ิแต่เพียงผู้เดียว 

เฉพาะพระองค์เท่านั นท่ีมีสิทธิ์ตัดสินประชาโลก ดังท่ีอัล-

กุรอานกล่าวว่า 

 ّللِمِي ِإال ي احْلُْكمُي ِإنِي

การตัดสินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺโดยเฉพาะ [9] 

ดังนั น 

จะเห็นว่าการปกครองและการตัดสินของบุคคลอื่นต้องไ

ด้รับการเห็นชอบ และเป็นพระประสงค์ของพระองค์ 
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เพ่ือว่าพระองค์จะได้ประทานมนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติ 

และมีความสามารถในการบริหารลงมาท้าหน้าท่ีชี น้าสัง

คม 

และน้ามนุษย์ไปสู่ความผาสุกและความส้าเร็จสมบูรณ์ 

อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 اهْلََوى تَ ت ِبعِي َواَلي اِبحلَْقمِي الن اسِي بَ نْيَي فَاْحُكم اْْلَْرضِي يفي َخِليَفةًي َجَعْلَناكَي ِإان ي َداُوودُي ايَي

โอ้ดาวูดเอ๋ย 

เราได้แต่งตั งเจ้าให้เป็นตัวแทนบนแผ่นดิน ดังนั น 

เจ้าจงตัดสินระหว่างมนุษย์ด้วยความยุติธรรม 

และอย่าปฏิบัติตามอ้านาจฝ่ายต่้า [10] 

๕. 

เตาฮีดในการภักดี เตาฮีดในการเคารพภักดีหมายถึงกา

รเคารพภักดีซาต (อาตมันสากล) ของพระองค ์

และบุคคลใดเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์ 

ในความเป็นจริงก็คือการภักดีกับพระองค์ 

ด้วยเหตุนี ความจ้าเป็นในการเชื่อฟังปฏิบัติตามบุคคลอื่น 
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เช่น ศาสดา (ซ็อล ฯ) อิมาม (อ.) มุจตะ ฮิด 

บิดาและมารดา 

ทั งหมดเหล่านี ล้วนเป็นการปฏิบัติตามพระบัญชาของพร

ะองค์ 

๖. 

เตาฮีดในการสถาปนากฏหมาย หมายถึงภารกิจที่เกี่ยวข้

องกับกฎเกณฑ์และประมวลกฎหมายต่าง ๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การบัญชา 

การก้าหนดกฎหมาย การภักดี การปฏิบัติตามค้าบัญชา 

ตลอดจนการให้ความอนุเคราะห์พิเศษ (ชะฟาอัต) 

และการอภัยบาปทั งหมดอยู่ในอ้านาจของพระองค์ทั งสิ น 

ไม่มีใครมีสิทธิ์กระท้าโดยปราศจากการอนุญาตของพระ

องค์ทั งหมดที่กล่าวมา 

ไม่ว่าจะเป็นอ้านาจอธิปไตยในการปกครอง 

(เตาฮีดฮากิมียะฮฺ) การประมวลกฎหมาย การภักดี 

และอื่น ๆ 



ล้วนเป็นแขนงหนึ่งของความเป็นเอกเทศในการบริหารทั 

งสิ น 

ด้วยเหตุนี  ถา้หากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ถูกแต่งตั งให้เป็นผู้ปกครองมุซลิมทั งหลาย 

ถือเป็นการแต่งตั งท่ีได้รับอนุญาตจากอัลลอฮฺ (ซบ.) แล้ว 

และด้วยเหตุผลดังกล่าวการภักดีต่อท่านเท่ากับ 

เป็นการภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) อัล-กุรอานกล่าวว่า 

عِييُطِي م نْي  َحِفيظًا َعَلْيِهمْي أَْرَسْلَناكَي َفَما تَ َوىل ي َوَمن اّللمَي َأطَاعَي فَ َقدْي الر ُسولَي 

ผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามเราะซูล 

แน่นอนเขาได้เชื่อฟังปฏิบัติตาม อัลลอฮฺ 

และผู้ใดหันหลังให้ ดังนั น 

เราได้ส่งเจ้าเป็นผู้เฝ้ารักษาพวกเขา [11] 

 اّللمِي ِبِِْذنِي لُِيطَاعَي ِإال ي ر ُسول ي ِمن أَْرَسْلَنا َوَما

และเรามิได้ส่งเราะซูลคนใดมาเว้นแต่ 

ให้ถูกเชื่อฟังปฏิบัติตามโดยอนุมัติของอัลลอฮฺเท่านั น [12] 

รัฐธรรมนูญของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงก้าหนดขึ นปราศ

จาก การปฏิเสธ การฝ่าฝืน การกดขี่ 

และความเลวร้ายทั งหลายอย่างสิ นเชิง 
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เพราะการก้าหนดบทบาทและหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกา

รบริหาร ไม่มีผู้ใดมีสิทธิ์กระท้านอกจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงรับสั่งให้กระท้า อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 اْلَكاِفُرونَي ُهمُي َفُأْولَِئكَي اّللمُي أَنَزلَي مبَا حَيُْكم مل ْي َوَمن

และผู้ใดไม่ได้ตัดสินตามท่ีอัลลอฮฺประทานลงมา 

ดังนั นชนเหล่านี คือผู้ปฏิเสธ [13] 

 الظ اِلُمونَي ُهمُي َفُأْولَِئكَي اّللمُي أنَزلَي مبَا حَيُْكم مل ْي َوَمن

และผู้ใดไม่ได้ตัดสินตามท่ีอัลลอฮฺประทานลงมา 

ดังนั นชนเหล่านี คือผู้อธรรม [14] 

 اْلَفاِسُقونَي ُهمُي َفُأْولَِئكَي اّللمُي أَنَزلَي مبَا حَيُْكم مل ْي َوَمن

และผู้ใดไม่ได้ตัดสินตามท่ีอัลลอฮฺประทานลงมา 

ดังนั นชนเหล่านี คือผู้ท่ีละเมิด [15] 

๗. เตาฮีดอิบาดะฮฺ เตาฮีดอิบาดะฮฺ 

(ความเป็นเอกเทศในการเคารพภักดี) 

เป็นรากฐานส้าคัญท่ีร่วมกันระหว่างศาสนาต่าง ๆ 

ท่ีมาจากฟากฟ้าบนความหมายเดียวกัน 

จุดประสงค์ในการแต่งตั งบรรดาศาสดา (อ.) 
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ก็เพื่อเผยแผ่และย ้าเตือนประชาชาติเกี่ยวกับรากฐานดัง

กล่าว ฉะนั นจุดประสงค์ของ อิบาดะฮฺ (เคารพภักดี) 

เฉพาะอัลลอฮฺ (ซบ.) เท่านั น ไม่ใช่สิ่งอืน่ อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

كَي كَي نَ ْعُبدُي إاي   َنْسَتِعنيُي وِإاي 

เฉพาะพระองค์เท่านั นท่ีพวกเราเคารพภักดี 

และเฉพาะพระองค์เท่านั นท่ีพวกเราขอความช่วยเหลือ [

16] 

สิ่งที่ได้รับจากโองการคือ 

การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นจุดร่วม 

ของการเชิญชวนของบรรดาศาสดาทั งหลาย 

หมายถึงบรรดาศาสดาได้ถูกประทานลงมาให้ท้าหน้าเดี

ยวกันแต่ต่างยุคสมัย อัล-กุรอานกล่าวว่า 

 الط اُغوتَي َواْجَتِنُبواْي اّللمَي اْعُبُدواْي َأنِي ر ُسوالًي أُم ة ي ُكلمِي يفي بَ َعثْ َنا َوَلَقدْي

และแน่นอน เราได้ตั งเราะซูลขึ นในทุกประชาชาติ 

(เพ่ือให้บอกว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ 

และจงหลีกห่างจากพวกอธรรม [17] 
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จะเห็นว่าบนพื นฐานส้าคัญดังกล่าวคือ 

การเคารพภักดีเฉพาะอัลลอฮฺ (ซบ.) 

คือแก่นที่มีความส้าคัญอย่างยิ่ง 

ซึ่งนอกเหนือจากพระองค์แล้วต้องไม่เคารพภักดีสิ่งอื่น 

ดังนั น 

ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว 

จนกว่าจะยอมรับในแก่นส้าคัญดังกล่าว ด้วยเหตุนี  

เป็นความจ้าเป็นต้องเคารพภักดีเฉพาะพระองค์เท่านั น 

และต้องออกห่างการเคารพภักดีบุคคลหรือสิ่งอื่นอย่างสิ 

นเชิง สิ่งนี ไม่ใช่เป็นเพียงค้าพูดเท่านั น 

และด้วยกฎท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปท่ีไม่มีผู้คัดค้านแม้แต่

คนเดียว กรณีท่ีเป็นค้าพูดเกี่ยวกับภารกิจบางอย่าง 

ถ้าท้าแล้วจะถือว่าเป็นการเคารพภักดีสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ 

(ซบ.) หรือไม่ ฉะนั น 

เพ่ือไปถึงยังความมั่นใจดังกล่าวจ้าเป็นต้องสร้างความเข้

าใจเกี่ยวกับค้าว่าอิบาดะฮฺ 

และต้องแยกการกระท้าที่ถือว่าเป็นการเคารพภักดีว่า 



เป็นการกระท้าที่อยู่ในฐานะการสรรเสริญ 

หรือว่าการให้เกียรติ 

มาตรฐานในการจ้าแนกระหว่างอิบาดะฮฺกับไม่ใช่อิ

บาดะฮฺคืออะไร 

การจูบมือคุณครู บิดา มารดา อุละมาอฺ 

หรือนักวิชาการ และทุก ๆ 

สิ่งที่สิทธิ์เหนือเราถือเป็นอิบาดะฮฺไหม 

หรือว่าเป็นอิบาดะฮฺเหล่านี ไม่ได้สื่อความหมายของการ

นอบน้อม หรือการจ้านนอย่างแท้จริง 

หรือว่าเป็นเพียงการกระท้าอย่างหนึ่งที่ท่ัวไปท้ากัน  ซึ่ง

ถ้าไม่มีการกระท้านั นปรากฏในตัวตนของมัน 

ก็จะไม่มีการแสดงความนอบน้อมเกิดขึ น 

แม้ว่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับซัจดะฮฺ 

แต่ไม่มีกล่ินอายของการแสดงความเคารพภักดี 

ดังนั นสิ่งท่ีต้องพจิารณาคือ 

การกระท้าประเภทใดที่เป็นการแสดงออกถึงการนอบน้อ

มถ่อมตน หรือการยอมจ้านนท่ีเรียกว่าเป็นอิบาดะฮฺ 

ในฐานะของการแสดงความเคารพภักดี 



การเข้าใจผิดเรื่องอิบาดะอฺ นักเขียนบางกลุ่มได้ตีคว

ามค้าว่า อิบาดะฮฺ ว่าหมายถึง 

การแสดงความนอบน้อมถ่อมตน 

หรือการแสดงความถ่อมตนที่เกินขอบเขต 

แน่นอนว่าการตีความเช่นนี ย่อมขัดแย้งกับอัล-กุรอาน 

ดังท่ีทราบว่าอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ทรงมีบัญชาอย่างเฉียบพลันให้มะลาอิกะฮฺทั งหลายซุญูด

อาดัม โดยกล่าวว่า 

 آلَدمَي اْسُجُدواْي لِْلَمالَِئَكةِي قُ ْلَنا َوِإذْي

และจงร้าลึกถึง ขณะท่ีเราได้กล่าวแก่มะลาอิกะฮฺว่า 

พวกเจ้าจงซุญูดต่ออาดัมเถิด [18] 

การซัจดะฮฺอาดัมในวันนั น 

เป็นการแสดงออกเหมือนกับการซัจดะอฺ อัลลอฮฺ (ซบ.) 

ซึ่งขั นตอนแรกคือการแสดงความนอบน้อมถ่อมตน 

ขั นท่ีสองเป็นการแสดงความเคารพภักดีหรืออิบาดะฮฺ 

อัล-กุรอานกล่าวไว้อีกท่ีหนึ่งว่า 

ศาสดายะอฺกูบและบุตรของท่านได้ซัจดะฮฺศาสดายูซุฟ 

โดยกล่าวว่า 
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 َقدْي قَ ْبلُي ِمن ُرْؤاَييَي أَتِْويلُي َهَذا أََبتِي ايَي َوقَالَي ُسج ًدا لَهُي َوَخرُّواْي اْلَعْرشِي َعَلى أَبَ َوْيهِي َوَرَفعَي

 َحقًّا َربِمي َجَعَلَها

และเขาได้ยกพ่อแม่ของเขาไว้บนแท่น 

และพวกเขาได้หมอบลงกราบต่อหน้า ยูซุฟกล่าวว่า 

โอ้พ่อจ๋า นี่คือการท้านายฝันของฉันที่ได้เห็นก่อนหน้านี  

แน่นอนพระผู้อภบิาลของฉันได้ท้าให้เป็นจริง [19] 

 จะสังเกตเห็นว่าการซัจดะฮฺทั งสองประเภทเหมือนกั

น แต่มีเป้าหมายแตกต่างกัน สิง่จ้าเป็นต้องกล่าวถึงคือ 

จุดประสงค์ของท่านศาสดายูซุฟ (อ.) 

จากสิ่งท่ีก้าลังปรากฏอยู่ต่อหน้า 

คือภาพความฝันก่อนหน้านั นที่ท่านได้ฝันเห็นดาว ๑๑ 

ดวง ดวงเดอืน และดวงตะวันซัจดะฮฺท่าน อัล-

     กุรอานได้กล่าวถึงค้าพูดของศาสดายูซุฟ (อ.) ว่า  

ي أَبتِي ايَي ِْلَبِيهِي يُوُسفُي قَالَي ِإذْي  يلي رَأَيْ تُ ُهمْي َواْلَقَمرَي َوالش ْمسَي َكوَْكًبا َعَشرَي َأَحدَي رَأَْيتُي ِإنمِ

   َساِجِدينَي
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เมื่อยูซุฟกล่าวแก่พ่อของเขาว่า 

โอ้พ่อจ๋า แท้จริงฉันได้ฝันเห็นดาว ๑๑ ดวง 

และดวงตะวนั และดวงเดือนซุญูดต่อฉัน [20] 

การท่ีท่านศาสดายูซุฟ (อ.) 

ได้อธิบายการซัจดะฮฺของเหล่าพ่ีน้องของท่านว่า 

เป็นการท้านายฝันท้าให้เข้าใจได้ว่าจุดประสงค์ของดวง

ดาว ๑๑ ดวง ดวงเดือน 

และดวงตะวนัหมายถึงบิดาและมารดาของท่านนั่นเอง 

และจากค้าอธิบายเป็นท่ีชัดเจนว่าไม่ใช่เฉพาะพี่น้องขอ

งท่านเท่านั นท่ีซัจดะฮฺ 

ทว่าศาสดายะอฺกูบผู้เป็นบิดาก็ซัจดะฮฺท่านด้วย ฉะนั น 

ขอถามว่าการซัจดะฮฺเหล่านี  

ซึ่งเป็นการแสดงความนอบน้อมถ่อมตน 

และยอมจ้านนท้าไมไม่ถือว่าเป็นอิบาดะฮฺ 

ค้ากล่าวอ้างเลวร้ายกว่าการท้าความผิด กลุ่มท่ีได้ก

ล่าวผ่านมาพยายามตอบว่า 

ความนอบน้อมถ่อมตนและการยอมจ้านนตรงนี  
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ปฏิบัติไปตามพระประสงค์ของพระองค์ 

ไม่ถือว่าเป็นชิริกแต่อย่างใด 

น่าเสียดายว่าค้าตอบเช่นนี  

ไม่มีความเหมาะสมแม้แต่นิดเดียว 

เนื่องจากว่าถ้าแก่นของการกระท้านั นเป็นชิริกพระองค์จ

ะไม่มีบัญชาให้กระท้าอย่างเด็ดขาด ดังท่ีอัล-

กุรอานกล่าวว่า 

   تَ ْعَلُمونَي الَي َما اّللمِي َعَلى أَتَ ُقوُلونَي اِبْلَفْحَشاءِي أَيُْمرُي الَي اّللمَي ِإن ي ُقلْي

จงกล่าวเถิด 

แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงสั่งให้กระท้าสิ่งชั่วช้าดอก พวกท่า

นกล่าวร้ายต่ออัลลอฮฺในสิ่งท่ีพวกเจ้าไม่รู้กระนั นหรือ [21

] 

แน่นอนพระบัญชาของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

จะไม่ท้าลายแก่นแท้ของสรรพส่ิง ดังนั น 

ถ้าการเคารพมนุษย์เป็นการแสดงความเคารพภักดี 

โดยท่ีพระองค์เป็นผู้สั่งให้กระท้า 

ในความหมายก็คือการแสดงความเคารพภักดีไปตามพร

ะบัญชาของพระองค์ ฉะนั น  การการเคารพภักดีต่อบิดา 
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มารดา บรรดาศาสดา และเอาลิยาอฺไม่เป็นชิริกแน่นอน 

ขณะเดียวกันการให้เกียรติและยกย่องเป็นสิ่งจ้าเป็น อัล-

กุรอานกล่าวว่า 

هُي ِإال ي تَ ْعُبُدواْي َأال ي َربُّكَي َوَقَضى  ِإْحَساانًي َواِبْلَواِلَدْينِي ِإاي 

และพระผู้อภิบาลของเจ้าบัญชาว่า 

พวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์ 

และจงท้าดีต่อบิดามารดา [22] 

จ้าเป็นต้องพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งจ้าแนกอิบาดะฮฺออ

กจากการเคารพยกย่อง 

และเป็นไปได้อย่างไรท่ีการกระท้าอย่างหนึ่งบางครั งเป็

นชิริก และบางครั งไม่ใช่ เช่น 

การซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺท่ีมีต่อศาสดาอาดัม (อ.) 

หรือการซัจดะฮฺของบรรดาบุตรของท่านศาสดายะอฺกูบ 

(อ.) ท่ีมีต่อศาสดายูซุฟ (อ.) 

ซึ่งถือว่าเป็นการเคารพภักดีท่ีมีต่อพระผู้เป็นเจ้า 

การกระท้าเดียวกันถ้าท้ากับสิ่งอื่น เช่น 

ซัจดะฮฺเทวรูปทั งหลายเป็นชิริกทันที 

การเคารพภักดีสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ (ซบ.) 
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เป็นสิ่งต้องห้ามและถูกปฏิเสธไว้อย่างชัดแจ้ง 

หมายถึงมนุษย์ได้แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่ออยู่ต่อ

หน้าสิ่งอื่น โดยเชื่อว่าชะตากรรมของโลก หรือมนุษย์ 

หรือบางส่วนจากทั งสองอยู่ในอ้านาจของสิ่งนั นอย่างเป็

นเอกเทศ 

แต่ถ้าได้แสดงความอ่อนน้อมต่อหน้าบุคคลอื่นโดยมี

เจตนาว่า บุคคลนั นเป็นบ่าวที่บริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นผู้มีความประเสริฐ มีเกียรติ และประพฤติแต่สิ่งดีงาม 

การกระท้าเช่นนี เป็นการเคารพยกย่องไม่ใช่อิบาดะฮฺ 

ดังนั น 

การซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺท่ีมีต่อท่านศาสดาอาดัม 

หรือของบรรดาบุตรของศาสดายะอฺกูบ (อ.) ไม่เป็นชิริก 

เนื่องจากว่าการแสดงความอ่อนน้อมดังกล่าวแม้ว่าจะอยู่

บนพื นฐานของการเคารพภักดีก็ตาม 

แต่ว่ายังมีการให้เกียรติท่านศาสดาอาดัม (อ.) 

และศาสดายูซุฟ (อ.) แอบแฝงอยู่ 

ขณะท่ีการให้เกียรติและยกย่องท่านศาสดาทั งสองเป็นที่

อนุญาตส้าหรับอัลลอฮฺ (ซบ.) 



ซึ่งไม่ได้มาจากความเชื่อท่ีว่าท่านทั งสองเป็นผู้บริบาลแ

ละเป็นเทพเจ้า 

ขจัดความสงสัยและความหมายท่ีแท้จริงของอิบาดะ

ฮฺ เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือจา

กอัลลอฮฺ (ซบ.) 

เป็นความเห็นพ้องต้องกันส้าหรับผู้ท่ีศรัทธาในพระเจ้าอ

งค์เดียวว่า เป็นสิ่งต้องห้าม 

อีกด้านหนึ่งการซัจดะฮฺของมะลาอิกะฮฺท่ีมีต่อท่านศาสด

าอาดัม หรือของบรรดาบุตรของศาสดายะอฺกูบ (อ.) 

ท่ีมีต่อศาสดายซูุฟ (อ.) ไม่นับว่าเป็นอิบาดะฮฺ 

อะไรเป็นสาเหตุส้าคัญท่ีท้าให้การกระท้าท่ีเกิดขึ นค

รั งหนึ่งเป็นอิบาดะฮฺ 

และอีกครั งหนึ่งไม่ใช่อิบาดะฮฺทั งที่การกระท้าทั งสองนั น

เหมือนกัน 

เมื่อพิจารณาโองการอัล-กุรอานจะเห็นว่า อิบาดะฮฺ 

คือการนอบน้อมต่อสิ่งท่ีมีอยู่เคียงคู่กับอัลลอฮฺ (ซบ.) 

หรือการน้าภารกิจของพระองค์ไปเก่ียวข้องกับเขา 

จากค้าอธิบายเข้าใจได้ว่า ความเชื่อท่ีมีต่ออัลลอฮฺ (ซบ.) 



หรือต่อความสามารถของสิ่งอื่นในการปฏิบัติภารกิจของ

พระองค์ ก็เป็นรูปลักษณ์หนึ่ง 

ถ้าเมื่อใดก็ตามได้กระท้าด้วยความนอบน้อมถ่อมตนถือว่

าเป็นอิบาดะฮฺ 

บรรดามุชริกีนบนโลกนี ไม่ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดก็ตาม 

พวกเขาได้แสดงความเคารพสรรพสิ่งท่ีมีอยู่ด้วยความน

อบน้อมถ่อมตนโดยรู้ว่าสรรพส่ิงเหล่านั นเป็นสิ่งถูกสร้าง

ของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าภารกิจบางอย่างของพระองค์ เช่น 

การอภัยในบาป หรือการให้ชะฟาอะฮฺ 

พระองค์ได้มอบให้กับพวกเขา 

ขณะท่ีมุชริกีนอีกบางกลุ่มในกรุงบาบิโลนได้เคารพ

สักการะสรรพส่ิงท่ีอยู่ในฟากฟ้า 

และยอมรับว่าสรรพส่ิงเหล่านั นเป็นเทพเจ้าของตน 

(ไม่ใช่ผู้สร้าง) ในฐานะเป็นผู้ก้ากับดูแลภารกิจต่าง ๆ 

ของโลกและมนุษย์ 

ซึ่งเรื่องนี เองท่ีเป็นสาเหตุน้าไปสู่การวิพากษ์ระหว่างพว

กเขากับศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 



เนื่องจากพวกเขาไม่เชื่อว่าแสงแดด ดวงเดือน 

และดวงดาว เป็นสิ่งถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 

แต่พวกเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี เป็นสิ่งถูกสร้างของอ้านาจท่ี

ยิ่งใหญ่หนึ่ง 

ซึ่งอ้านาจนั นได้มอบการก้ากับดูแลโลกให้กับพวกเขา 

โองการอัล-กุรอานได้อธิบายว่าศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

กับบรรดามุชริกีนแห่งบาบิโลน ได้วิพากษ์กันบนค้าว่า 

ร็อบ (พระผู้อภิบาล) โดยกล่าวว่า 

 َربِمي َهَذا قَالَي اَبزًِغا اْلَقَمرَي رََأى فَ َلم ا فَ َلم ا َربِمي َهَذا قَالَي َكوَْكًبا رََأى الل ْيلُي َعَلْيهِي َجن ي فَ َلم ا

 اآلِفِلنيَي ُأِحبُّي ال قَالَي أََفلَي   الض الِمنيَي اْلَقْومِي ِمنَي ْلُكوَنن ي َربِمي يَ ْهِدِني مل ْي لَِئن قَالَي أََفلَي فَ َلم ا

ي قَ ْومِي ايَي قَالَي أَفَ َلتْي فَ َلم ا َأْكبَ رُي َهَذآ َربِمي َهَذا قَالَي اَبزَِغةًي الش ْمسَي رََأى فَ َلم ا  ممِم ا بَرِيء ي ِإنمِ

    ُتْشرُِكونَي

ครั นเมื่อกลางคืนปกคลุมขา 

เขาเห็นดวงดาว  เขากล่าวว่า 

นี คือพระผู้อภิบาลของฉันหรือ ดังนั นเมื่อมันตก 

เขากล่าวว่า 

ฉันไม่รักส่ิงที่ตก ครั นเมื่อเขาเห็นดวงเดือนแย้มขึ นมา 



เขากล่าวว่านี คือพระผู้อภิบาลของฉัน แต่เมื่อมันตก 

เขาก็กล่าวว่า ถ้าพระผู้อภิบาลของฉันมิได้ทรงน้าทางฉั

น แน่นอนฉนัคือหนึ่งในหมู่ชนที่หลงผิด 

ครั นเมื่อเขาเห็นดวงตะวันโผล่ขึ น 

เขากล่าวว่า นี แหละคือพระผู้อภิบาลของฉันหรือ 

นี่ใหญ่กว่า ดังนั นเมื่อมันตก 

เขากล่าวว่า โอ้กลุ่มชนของฉัน 

แท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งท่ีพวกท่านตั งภาคี [23] 

ค้าว่า ร็อบ ในท่ีนี หมายถึง เจ้าของ 

หรือผู้ดูแลทรัพย์สินของตน เช่น 

คนอาหรับเรียกเจ้าของบ้านว่า ร็อบบุลบัยตฺ 

เรียกเจ้าของเรือกสวนไร่นาว่า  ร็อบบุลฎีอะฮฺ 

เนื่องจากว่าเจ้าของบ้าน หรือเจ้าของนามีหน้าท่ีดูแล 

และรับผิดชอบทรัพย์สินของตน 

อัล-กุรอานแนะน้าว่า อัลลอฮฺ (ซบ.) 

เพียงองค์เดียวที่มีหน้าท่ีก้ากับดูแล และอภิบาลโลก 

ได้วิพากษ์กับพวกมุชริกีน 
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และเชิญชวนทั งหมดให้มาเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดี

ยว โดยกล่าวว่า 

بُُّكمْيَورَي َربِمي اّللمَي ِإن ي  مُّْسَتِقيم ي ِصرَاط ي َهَذا فَاْعُبُدوهُي 

แท้จริงอัลลอฮฺทรงเป็นพระผู้อภิบาลของฉัน 

และพระผู้อภิบาลของพวกท่าน ดังนั น 

จงเคารพภักดีพระองค์ นี่คือทางอันเท่ียงตรง [24] 

 وَِكيل ي َشْيء ي ُكلمِي َعَلى َوُهوَي فَاْعُبُدوهُي َشْيء ي ُكلمِي َخاِلقُي ُهوَي ِإال ي إَِلهَي ال َربُُّكمْي اّللمُي َذِلُكمُي

นั่นคืออัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลของสูเจ้า 

ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ ผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง ดังนั น 

จงเคารพภักดีพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นผู้พิทักษ์ทุก

สิ่ง [25] 

  

 اْْلَو ِلنيَي آاَبِئُكمُي َوَربُّي َربُُّكمْي َومُيِيتُي حُيِْيي ُهوَي ِإال ي إَِلهَي اَلي

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ 

ผู้ทรงให้ชีวิตและความตาย พระผู้อภิบาลของพวกเจ้า 

และเป็นพระผู้อภิบาลของบรรพบุรุษของพวกเจ้ามาก่อน 

[26] 

อัล-กุรอานได้กล่าวค้าพูดของศาสดาอีซา (อ.) ไว้วา่ 
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 َوَرب ُكمْي َربِمي اّللمَي اْعُبُدواْي ِإْسرَائِيلَي َبيِني ايَي اْلَمِسيحُي َوقَالَي َمْريََي اْبنُي اْلَمِسيحُي ُهوَي اّللمَي ِإن ي قَاُلواْي

แท้จริงบรรดาผู้ท่ีกล่าวว่าอัลลอฮฺคือ อัล-

มะซีฮฺบุตรของมัรยัม แต่อัล-

มะซีฮฺได้กล่าวว่า วงศ์วานของอิซรออีลเอ๋ย 

จงเคารพภักดีอัลลอฮฺ 

พระผู้อภิบาลของฉัน และพระผู้อภิบาลของพวกท่าน 

  จากค้าอธิบายดังกล่าว 

สามารถน้าไปเปรียบเทียบและตัดสินการเคารพและการ

ให้เกียรติยกย่องของมุสลิม 

ท่ีมีต่อเอาลิยาอฺท่ีใกล้ชิดอัลลอฮฺ (ซบ.) เช่น 

การจูบท่ีครอบบนหลุมฝังศพ 

หรือแสดงความดีใจเนื่องในวันประสูติของท่านศาสดา 

(ซ็อล ฯ) หรือวันที่ท่านได้รับการแต่งตั ง (มับอัซ) 

เป็นการให้เกียรติ และแสดงความรักท่ีมีต่อท่าน 

ไม่ได้เชื่อว่าท่านเป็นผู้บริหารหรือเป็นเทพเจ้าแต่อย่างใ

ด ตลอดจนการขับล้าน้าโคลงกลอนเพื่อสรรเสริญ 

หรืออ่านบทร้าลึกความโศกเศร้าถึงบรรดาเอาลิยาอฺ 

การรักษาร่องรอยแห่งสาส์นของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 



การสร้างท่ีครอบบนหลุมฝังศพของบรรดาเอาลิยาอฺ 

การตะวัซซุลไม่เป็นชิริก และไม่เป็นบิดอะฮฺ 

(สิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ นใหม่ในศาสนา) 

สาเหตุท่ีไม่เป็นชิริกเพราะ 

ท่ีมาของการกระท้าคือความรักที่มีต่อบรรดาเอาลิยาอฺแ

ห่งอัลลอฮฺ (ซบ.) 

(มิใช่เพราะเชื่อว่าท่านมีความเอกเทศในการบริหาร) 

ท่ีไม่เป็นบิดอะฮฺเพราะการกระท้าดังกล่าวอยู่บนพื นฐาน

ของอัล-กุรอาน และฮะดีซท่ีกล่าวว่า เป็นความจ้าเป็น 

(วาญิบ) ส้าหรับมุสลิมทุกคนที่ต้องรักท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) และลูกหลานท่ีใกล้ชิด 

การกระท้าเพื่อเทิดเกียรติเนื่องในวันประสูติหรือวันแต่ง

ตั งท่าน (มับอัซ) 

เป็นแบบหนึ่งท่ีแสดงถึงความรัก          ขณะท่ีห้ามไม่ให้

ซัจดะฮฺบรรดารูปปั้น 

เพราะมีความเชื่อว่ารูปป้ันเหล่านั นเป็นผู้มีความเป็นเอกเ

ทศในการบริหาร เป็นผู้ก้ากับดูแล 

และเป็นผู้ก้าชะตากรรมของมนุษย์ 



  

 

 

 

[1] ชูรอ / ๑๑ 

[2] อิคลาซ /๓                                                

[3] เราะอฺดุ/๑๖ 

[4] ฆอฟิร / ๖๒ 

[5] รูม / ๔๘ 

[6] ซัจดะฮฺ / ๗ 

[7] อันอาม / ๑๖๔ 

[8] นาซิอาต / ๕ 

[9] ยูซุฟ / ๔๐ 

[10] ซอด / ๒๖ 
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[11] อัน-นิซาอ ฺ/๘๐ 

[12] นิซาอ ฺ/ ๖๔ 

[13] มาอิดะฮฺ / ๔๔ 

[14] มาอิดะฮฺ / ๔๕ 

[15] มาอิดะฮฺ / ๔๗ 

[16] ฟาติฮะฮฺ / ๔ 

[17] นะฮฺล ิ/ ๓๖ 

[18] บะเกาะเราะฮฺ / ๓๔ 

[19] ยูซุฟ / ๑๐๐ 

[20] ยูซุฟ / ๔ 

[21] อัล-อะอฺรอฟ / ๒๘ 

[22] อิซรอ / ๒๓ 

[23] อัล-อันอาม / ๗๖-๗๘ 
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[24] อาลิอิมรอน / ๕๑ 

[25] อันอาม / ๑๐๒ 

[26] ดุคอน / ๘ 
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