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ค�ำน�ำ
الرحيم الرمحن  اهلل  بسم 

سيدنا واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة   ، العاملني  رب  هلل    احلمد 

الدين... يوم  إىل  بإحسان  تبعهم  ومن  أمجعني  وصحابته  الطاهرين  وعلىآله  حممد 

؛ وبعد 

 

	 ศำนติจงมีแด่ผู้ศรัทธำทุกท่ำน

	 ด้วยการเตาฟีกของพระองค์อัลลอฮฺ		 โครงการอบรมจริยธรรมและอิสลามศึกษา	 
ณ	 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม	 คูคต	 ได้เร่ิมต้นขึ้นและยังคงด�าเนินการอบรมอย่างต่อเนื่องแก่บรรดาพี่
น้องศรัทธาชน	 ทั้งบุรุษและสตรีผู้แสวงหาความรู้และสนใจเร่ืองราวเกี่ยวกับหลักค�าสอนของ
ศาสนาอิสลาม	 ตลอดระยะเวลาเกือบ	 3	 ปีที่ผ่านมามีพี่น้องทั้งมุสลิมีนและมุสลิมาตเข้าร่วมรับ
ฟังการอบรมอย่างเนืองแน่น	 ยังความปีติและความอิ่มเอมใจแก่บรรดาคณะผู้จัดโครงการยิ่ง
นัก	 และข้าพเจ้าในฐานะวิทยากรหลักของโครงการ	 ขอแสดงมุทิตาจิตแก่คณะผู้จัดโครงการ
ที่ได้ทุ่มเทและอุทิศในการขับเคลื่อนโครงการจนได้รับความสัมฤทธิ์ผลอันเป็นที่น่ายินดีด้วย 
การเอื้ออ�านวยของพระองค์อัลลอฮฺ	 

	 ทัง้นีข้้าพเจ้าในฐานะวทิยากรซึง่ท�าหน้าทีถ่่ายทอดองค์ความรูเ้ป็นวทิยาทานแก่บรรดาพ่ี
น้องผู้เข้าร่วมในการอบรมโดยอาศัยหนังสือคู่มือประกอบค�าบรรยายเล่มที่	 1	 ว่าด้วยวิชาหลัก
ศรัทธา	 (อะกีดะห์)	 ซึ่งข้าพเจ้าได้เรียบเรียงมีความยินดีแสดงกิตติกรรมประกาศว่า	 ทุกท่านที่
ได้เข้ารับการอบรมและเรียนรู้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาทุกบทในหนังสือเล่มนี้เป็นผู้มีศักด์ิ
และสิทธิ์ในฐานะศิษยานุศิษย์ของข้าพเจ้า	 และได้รับการอิญาซะฮฺจากข้าพเจ้าทั้งในส่วนของ
เนื้อหาที่เรียบเรียงเป็นลายลักษณ์อักษรและค�าอรรถกถาเพิ่มเติมในการบรรยายของข้าพเจ้า
ทุกประการ
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	 อนึ่ง	 ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงคู่มือประกอบการอบรมเล่มที่	 2	 ว่าด้วย	 หลักการยึดมั่นตาม
แนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
จริยธรรมและอิสลามศึกษาเป็นค�ารบที่	 2	 เนื่องด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า	 เมื่อบรรดาพี่น้องที่
เข้าร่วมรับการอบรมได้เรียนรู้และท�าความเข้าใจหลักศรัทธา	 (อัรกานุลอีมาน)	 ทั้ง	 6	 ประการ
เป็นเบ้ืองปฐมแล้ว	 ย่อมเป็นการสมควรอย่างย่ิงในการเรียนรู้เพ่ิมเติมถึงหลักการยึดมั่น	 วิถี
ความเชื่อ	 และแนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 ซึ่งปวงปราชญ์นับแต่ชนรุ่นสะลัฟ
ศอลิหฺและเคาะลัฟได้สืบสานและถ่ายทอดไว้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการด�ารงตนและการรักษา
อัตลักษณ์ของกลุ่มชนแห่งอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺอย่างมั่นคง	ชัดเจน	และมีเสถียรภาพ 
ทั้งในด้านความเช่ือ	 วิถีปฏิบัติ	 วิธีคิด	 และทัศนคติโดยแตกแขนงมาจากองค์รวมของหลัก 
ศรัทธาทั้ง	 6	 ประการที่ได้ศึกษาและเรียนรู้เป็นพื้นฐานมาแล้วในค�ารบหนึ่ง

	 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือคู่มือประกอบการอบรมเล่มที่	 2	 ซึ่งว่าด้วยหลักการ
ยึดม่ันตามแนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจะได้เติมเต็มและเสริมสร้างภูมิความรู ้
แก่บรรดาพี่น้องผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านด้วยการเตาฟีกจากพระองค์อัลลอฮฺ		 และ
เป็นวิทยาทานซึ่งยังประโยชน์แก่ตัวข้าพเจ้าและผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่นี้ทั้งในดุนยาสถาน
และอาคิเราะฮฺเบื้องหน้า

	 ด้วยจิตอิคลาศและมุ่งหวังในความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺ	 	 พระผู้ทรงมี 
พระมหากรุณาธิคุณแก่เราทั้งปวง	

วัลลอฮุวะลียุตเตาฟีก	 วัล-ฮิดายะฮฺ
อาลี อะหฺมัด อบูบักร มุฮัมมัด อะมีน
อัล-อัซฮะรียฺ อัช-ชาฟิอียฺ อัส-สิยามียฺ

6	 ธันวาคม	 2558
24	 เศาะฟัรฺ	 1437
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บทที่	 1
นิยำม	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ

1.1	 ศัพท์แสงและควำมหมำย

	 ก.	ค�ำว่ำ	 “อะฮฺลุน” ( أَْهٌل )	 หมายถึง	 กลุ ่มคนที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน	 เป็น 
พวกเดียวกัน	 เช่น	 ครอบครัว	 ชุมชน	 และประชาคม	 เป็นต้น	 โดยจารีตทางภาษา	 ค�าว่า	 
“อะฮฺลุน”	 มีนัยกว้างและจะถูกจ�ากัดความด้วยการอ้างอิงไปยังค�านามที่ถูกระบุตามหลัง	 อาทิ		

	 อะฮฺลุรฺเราะญุล	 الرُجِل ) 	( أَْهُل  หมายถึง	 ครอบครัวหรือคู่ครองของชายคนนั้น	 หรือ	
พรรคพวกหรือผู้ที่ชายคนนั้นอุปการะเล้ียงดู	 หรือ	 บรรดาผู้ที่ติดตามชายคนนั้น																																																																																																			

	 อะฮฺลุลบัยตฺ	 الْبَيِْت) 	(أَْهُل  หมายถึง	 ครอบครัวหรือผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้น																																																													

	 อะฮฺลุลอิสลาม	 اإلِْسالم) 	(أَْهُل  หมายถึง	 ศาสนิกชนทีถ่ือในศาสนาอิสลาม																																																			

	 อะฮฺลุลอัมริ	 األَْمِر) 	(أَْهُل  หมายถึง	 ผู้รับผิดชอบกิจการนั้นๆ	 	 เป็นต้น

	 ค�าว่า	 อาลุน	 	มีความหมายเช่นเดียวกับค�าว่า ( آٌل ) อะฮฺลุน ( أَْهٌل )	 โดยอักษร
ฮาอฺถูกเปลี่ยนเป็นฮัมซะฮฺ	 กลายเป็น	 อะอฺลุน	 	( أَأٌْل ) เมื่อฮัมซะฮฺ	 2	 ตัวถูกออกเสียงติดต่อ
กันในรูปค�า	 จึงเปลี่ยนฮัมซะฮฺตัวท่ี	 2	 เป็นอะลีฟจึงออกเสียงยาว	 (มัด)	 เป็น	 “อาลุน”	 เช่น	 
อาลุลบัยตฺ	 หรือ	 อาลุอิมรอน	 เป็นต้น

	 ข.	ค�ำว่ำ	 อัส-สุนนะฮ ฺ نَُّة ) 	ตามหลักภาษา ( اَلسُّ หมายถึง	 วิถีทาง	 แนวทาง	 ِريَْقُة)   (اَلطَّ
หรือมรรคา	 ซึ่งแปลว่าทางเช่นกัน	 ค�าว่า	 อัส-สุนนะฮฺ	 ที่มีความหมายข้างต้นเป็นค�ากลางๆ	
เป็นแนวทางที่ดีและถูกสรรเสริญก็ได้	 เป็นแนวทางที่เลวและถูกประณามก็ได้	 จึงต้องม ี
ค�าแสดงคุณลักษณะคือค�าวิเศษณ์มาขยาย	 เช่น	 สุนนะฮฺ	 หะสะนะฮฺ	 َحَسنٌَة ) 	( ُسنٌَّة  แนวทาง
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ที่งดงาม,	 สุนนะฮฺ	 สัยยิอะฮฺ	 َسيِّـئٌَة ) 	แนวทางที่เลวทราม ( ُسنٌَّة  เป็นต้น

	 โดยปริยาย	 ค�าว่า	 อัส-สุนนะฮฺ	 نَُّة ) 	( اَلسُّ เมื่อถูกน�ามาใช้เรียกโดยไม่มีเงื่อนไขจะ 
หมายถึง	 ทางหรือวิถีที่ได้รับการชื่นชมและมีความเที่ยงตรง	 เช่น	 กล่าวว่า	 :	 นาย	 (ก.)	 
เป็นชาวอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 ก็จะมีความหมายว่า	 นาย	 (ก.)	 เป็นผู้ที่ถือตามแนวทางอันเที่ยงตรง	
อันได้รับการชื่นชม	 เป็นต้น	 (1)

	 ค�าว่า	 อัส-สุนนะฮฺ	 ตามศาสนบัญญัติจะถูกใช้ในความหมายที่หลากหลาย	 อาทิ

	 (1)		 วิถีปฏิบัติ	 (อัส-สีเราะฮฺ)	 ของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 อิบนุ	 ฟาริส	 r	 กล่าวว่า	 :	 
“สุนนะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ		 คือ	 วิถีปฏิบัติ	 (สีเราะฮฺ)	 ของท่าน”	 (2)

	 (2)		 ตามนิยามของนักวิชาการอัล-หะดีษ	ค�าว่า	 อัส-สุนนะฮฺ	หมายถึง	 “สิ่งที่มีรายงาน 
จากท่านรสูลุลลอฮฺ		 ทั้งที่เป็นค�าพูด	 การปฏิบัติ	 และการยืนยันรับรองของท่าน	 ตลอดจน
สิ่งที่ท่านมีเจตนารมณ์กระท�าส่ิงน้ัน”	 (3)	 อัส-สุนนะฮฺ	 ยังหมายรวมถึงสิ่งที่ถูกรายงานเกี่ยว
กับรูปพรรณสัณฐาน	 สรีระของท่านนบี		 	 (ศิฟะฮฺ	 คอลกียะฮฺ)	 และจรรยามารยาท	 (ศิฟะฮฺ	 
คุลุกียะฮฺ)	ของท่านทั้งก่อนการแต่งตั้งและภายหลังการแต่งตั้งเป็นผู้ประกาศศาสนาอีกด้วย	(4)	

	 (3)	 	หมายถึง	 ส่ิงท่ีมีหลักฐานทางศาสนบัญญัติบ่งช้ีถึงสิ่งนั้น	 ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีอยู่ใน 
คัมภีร์อัล-กุรอานหรือถูกถ่ายทอดมาจากท่านนบี	 	 หรือเป็นส่ิงที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้มี 
มติเห็นพ้อง	 (อิจญ์มาอฺ)	 หรือยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	 โดยค�าที่ตรงกันข้ามกับอัส-สุนนะฮฺ	 
คือ	 อัล-บิดอะฮฺ	 (อุตริกรรม)	 ซึ่งไม่มีหลักฐานบ่งชี้ถึงอุตริกรรมนั้น	 (5)

	 (4)		 หมายถึง	 สิ่งท่ีมีบัญญัติทางศาสนาเรียกร้องให้กระท�าสิ่งนั้นโดยมิใช่สิ่งที่จ�าเป็น	 
(วาญิบ)	โดยผู้กระท�าได้รับผลบุญและถูกสรรเสริญ	ส่วนผู้ที่ละทิ้งสิ่งนั้นไม่มีโทษหรือถูกต�าหนิ	
เรียกสุนนะฮฺประเภทนี้ว่า	 สุนนะฮฺ	 มันดูบะฮฺ	 َمنُْدْوبٌَة) 	(ُسنٌَّة  หรือกุศลกิจอาสา	 หรือเรียก 
กันว่า	 สุนัต	 (6)	 เป็นต้น

	 ค.	ค�ำว่ำ	 อัล-ญะมำอะฮฺ ( اَْلََماَعُة ) หมายถึง	 กลุ่มชน	 หมู่คณะ	 ประชาคม	 ตาม 
รากศัพท์หมายถึง	 การรวมกัน	 ตรงกันข้ามกับค�าว่า	 อัล-ฟุรเกาะฮฺ	 قَُة )

ْ
	( اَلُْفر ซึ่งหมายถึง	 

การแตกแยกออกเป็นกลุ่มๆ	

(1)	 ลิสานุลอะรอบ	 :	 17/90
(2)	 มุอฺญัม	 มะกอยีส	 อัล-ลุเฆาะฮฺ	 :	 3/61,	 มุคต๊าร	 อัศ-ศิหาหฺ	 :	 317
(3)	 ฟัตหุลบารียฺ;	 อิบนุหะญัร	 :	 13/245
(4)	 เตาญีฮุนนะเซาะริ;	 อัล-ญะซาอิรียฺ	 หน้า	 2
(5)	 อัล-มุวาฟะกอต	 4/6
(6)	 อุศูลุลฟิกฮฺ	 อัล-อิสลามียฺ;	 วะฮฺบะฮฺ	 อัซ-ซุหัยลียฺ	 1/76
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	 ความหมายของอัล-ญะมาอะฮฺตามนิยามหมายถึง	 กลุ่มประชาคมมุสลิม	 اَعُة )  َجَ

	( الْـُمْسلِِمْيَ ซึ่งมีอิมาม	 (ผู้น�า)	 ส�าหรับพวกเขา	 ยึดถือสัจธรรมและความถูกต้องเป็นที่ตั้ง	 
ด�าเนินตามวิถีของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 เหล่าเศาะหะบะฮฺและบรรพชนรุ่นแรก	 (อัส-สะลัฟ	 
อัศ-ศอลิหฺ)	 ตลอดจนมีหลักยึดมั่นและวิถีปฏิบัติที่แตกต่างจากกลุ่มอุตริกรรมอื่นๆ	

	 อิมาม	อัช-ชาฏิบียฺ	r	ระบุถึงความหมายค�า	อัล-ญะมาอะฮฺ	ตามที่มีระบุในหะดีษบาง
บทว่ามี	 5	 ความหมายด้วยกัน	 ดังนี้

	 1)	 มหาชนส่วนใหญ่	 (อัส-สะวาดุล	 อะอฺซ็อม)
	 2)	กลุ่มคณะนักปราชญ์ที่มีภูมิความรู้ในการวิเคราะห์ตัวบททางศาสนา	 (อิจญ์ติฮาด)
	 3)	บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี	

	 4)	กลุ่มชนแห่งอิสลาม	 เมื่อรวมกันบนกิจการหนึ่ง
	 5)	กลุ่มชนหรือประชาคมมุสลิม	 เมื่อรวมตัวกันตามผู้น�า	 (1)

	 กล่าวโดยสรุป	 ค�า	 “อัล-ญะมาอะฮฺ”	 จะมีความหมายว่า	 การยึดมั่น	 (อิอฺติกอด)	 ที่
ถูกต้อง	 หรือ	 บรรดากลุ่มชนที่มีหลักความเชื่อที่ถูกต้อง	 และบางทีก็มีการระบุนัยของค�า 
อัล-ญะมาอะฮฺด้วยหลักมูลฐานหนึ่งจากบรรดาหลักมูลฐานของกลุ่มอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล- 
ญะมาอะฮฺ	 เช่น	 การยอมรับถึงความประเสริฐของเคาะลีฟะฮฺทั้ง	 4	 ท่านตามล�าดับ	 การไม ่
บริภาษจาบจ้วงบรรดาเศาะหาบะฮฺ	 การไม่ตัดสินผู้ประพฤติบาปว่าเป็นการฟิรฺ	 เป็นต้น	 
ซึ่งค�าว่า	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 โดยปริยายจะสอดคล้องกับนัยของค�าว่า	 สุนนะฮฺ	 จึงกล่าวได้ว่า	 
ค�า	 “อัส-สุนนะฮฺ”	 และค�า	 “อัล-ญะมาอะฮฺ”	 เมื่อแยกกล่าวค�าหนึ่งค�าใดเป็นการเฉพาะ	 เช่น	 
กล่าวค�า	 อัส-สุนนะฮฺ	 ก็จะมีนัยรวมถึง	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 และเมื่อกล่าวค�า	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 ก็จะ 
มีนัยรวมถึง	 อัส-สุนนะฮฺ	 แต่เมื่อน�ามากล่าวคู่กันว่า	 อัส-สุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 แต่ละค�า 
จะมีความหมายเฉพาะส�าหรับแต่ละค�าตามที่ให้รายละเอียดมาข้างต้น

1.2	 ใครคืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 ?

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 َوالْـَجَماَعِة ) نَِّة  السُّ 	( أَْهُل  คือ	 บรรดาผู้ปฏิบัติตาม 
สุนนะฮฺ	 ยึดมั่นด้วยสุนนะฮฺนั้น	 คือ	 บรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาบุคคลท่ีปฏิบัติตาม 
บรรดาเศาะหาบะฮฺโดยดุษฎีธรรมตราบจนวันแห่งการตอบแทน

	 *อิบนุ	 หัซม์	 (เสียชีวิต	 ฮ.ศ.	 456)	 กล่าวว่า	 :	
	 “และอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 คือ	 กลุ่มชนแห่งสัจธรรม	 และผู้อื่นจากพวกเขาคือกลุ่มอุตริชน	 
พวกเขา	 (อะฮฺลุสสุนนะฮฺ)	 คือบรรดาเศาะหาบะฮฺและผู้ที่ด�าเนินตามวิถีทางของเศาะหาบะฮฺ

(1)	 อัล-อิอฺติศอม	 2/260-265
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ที่เป็นผู้ประเสริฐจากชนรุ่นอัต-ตาบิอีน	 ถัดมาคือบรรดานักวิชาการอัล-หะดีษ	 และผู้ที่ปฏิบัติ
ตามพวกเขาที่เป็นนักวิชาการฟิกฮฺรุ่นแล้วรุ่นเล่าตราบจนทุกวันนี้	 รวมถึงผู้ที่ถือตามพวกเขา
ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปทั้งตะวันออกและตะวันตกของแผ่นดินโลก...”	 (1)

	 *อบุลมุซอฟฟัรฺ	 อัล-อิสฟะรอยีนียฺ	 (เสียชีวิต	 ฮ.ศ.	 471)	 กล่าวว่า	 :	
	 “ในบรรดากลุ่มต่างๆ	 ของประชาคม	 (อุมมะฮฺ)	 ไม่มีกลุ่มชนใดที่ติดตามสืบเสาะบรรดา 
หะดีษและเร่ืองราวของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 และปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านมากไปกว่า 
พวกเขาเหล่านี้	 เหตุนี้พวกเขาจึงถูกเรียกขานว่า	 “อะฮฺลุสสุนนะฮฺ”	 เมื่อท่านรสูล		 ได้ถูก
ถามถึง	 กลุ่มชนท่ีรอดพ้น	 (อัล-ฟิรฺเกาะฮฺ	 อัน-นาญิยะฮฺ)	 ท่านกล่าวว่า	 “คือสิ่งท่ีฉันและ 
บรรดาเศาะหาบะฮฺของฉันด�ารงอยู่บนสิ่งนั้น”	 คุณลักษณะนี้เป็นที่ยืนยันให้แก่อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	
เพราะพวกเขารายงานและถ่ายทอดบรรดาหะดีษและเรื่องราวจากท่านรสูล	 	 และบรรดา 
เศาะหาบะฮฺ	 ดังนั้นพวกเคาะวาริจญ์และพวกเราะวาฟิฎที่จาบจ้วงโจมตีบรรดาเศาะหาบะฮ ฺ
จึงไม่เข้าอยู่ในประโยคดังกล่าว”	 (2)

	 อัส-สุนนะฮฺ	 คือ	 แนวทาง	 (เฏาะรีเกาะฮฺ)	 ของท่านรสูล		 และอัล-ญะมาอะฮฺ	 คือ	
กลุ่มคณะชาวมุสลิม	 คือ	 บรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาผู้ที่ถือตามเหล่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
โดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงวันสิ้นโลก	 (3)

	 ตามค�าอธิบายนี้	 สุนนะฮฺจึงมีความหมายของการยึดถือความเช่ือท่ีถูกต้อง	 ตามนิยาม 
ของนักปราชญ์รุ่นหลังหรือการมีทิศทางที่ถูกต้องในเรื่องหลักความเชื่อ	 ตามนัยของสุนนะฮฺ 
ในทัศนะชนรุ่นสะลัฟ	 และค�าว่า	 ญะมาอะฮฺ	 ก็จะมีความหมายถึง	 บรรดากลุ่มชนแห่งความ 
เชื่อนั้นหรือบรรดาผู้มีทิศทางที่ถูกต้อง

	 *อิมามมาลิก	 อิบนุ	 อะนัส	 r	 ได้ถูกถามถึงอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 ท่านกล่าวว่า	 :	 “อะฮฺลุส 
สุนนะฮฺ	 คือ	 บรรดาผู้ที่ไม่มีชื่อเรียกเป็นฉายานามที่ถูกรู้ด้วยฉายานามนั้น	 ไม่ใช่พวกญะฮฺมีย	ฺ 
ไม่ใช่พวกเกาะดะรียฺ	 และไม่ใช่พวกรอฟิฎียฺ”	 (4)

	 ดังนั้น	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจึงไม่มีฉายานามหรือช่ือเรียกเฉพาะกลุ่ม	 เพราะ
พวกเขาคือกลุม่ดัง้เดิมทีบ่รรดากลุม่ท่ีขดัแย้งได้แตกแยกออกไป	อะฮลฺุสสุนนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮฺ
จึงเป็นชาววิถีที่เป็นกลาง	ด�าเนินตามแนวทางที่เที่ยงตรง	แตกต่าง	และไม่เหมือนกลุ่มอุตริชน
ทั้งหลาย	 ซึ่งแยกตัวและมีชื่อเรียกเป็นฉายาเฉพาะ

(1)	 อัล-ฟัศล์	 :	 2/107,	 ตัลบีส	 อิบลีส	 หน้า	 16
(2)	 อัต-ตับศีรฺ	 ฟิดดีน	 หน้า	 167
(3)	 ชัรหุ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 430,	 อัด-ดีน	 อัล-คอลิศ	 :	 3/44
(4)	 อัล-อินติกออฺ;	 อิบนุ	 อับดิลบัรร์	 หน้า	 35
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1.3	 กำรเริ่มต้นของนำมชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ

	 การเร่ิมต้นในที่นี้หมายถึงการเริ่มจ�าแนกแยะแยะด้วยนามชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล- 
ญะมาอะฮฺ	 ในฐานะของการบ่งชี้ถึงทิศทางเฉพาะและการมีหลักความเชื่อที่โดดเด่น

	 ชัยคุลอิสลาม	อิบนุตัยมียะฮฺ	r	กล่าวว่า	:	“และแนวทางของพวกเขา	(อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 
วัล-ญะมาอะฮฺ)	 นั้นคือ	 ศาสนาอิสลาม	 นั่นเอง	 แต่เมื่อท่านนบี	 	 ได้บอกว่า	 :	 แท้จริง 
ประชาคมของท่านนบี		 จะแตกแยกออกเป็น	 73	 กลุ่ม	 ทั้งหมดอยู่ในนรกภูมิ	 ยกเว้นเพียง
กลุ่มเดียว	 คือ	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 (1)	 เรื่องก็กลายเป็นว่า	 บรรดาผู้ที่ยึดม่ันต่อศาสนาอิสลาม 
อันบริสุทธิ์ที่ปลอดจากการเจือสม	 คือ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ”	 (2)

	 นี่ย่อมบ่งชี้ว่า	 การจ�าแนกแยกแยะด้วยนามชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 เกิดขึ้น 
เม่ือมีการแตกแยกออกเป็นกลุ่มต่างๆ	 แล้ว	 ส่วนก่อนหน้านั้นมีแต่ศาสนาอิสลามและมุสลิม 
เท่านั้น	 โดยบรรดามุสลิมด�ารงตนตามทางน�าที่พระองค์อัลลอฮฺ	 	 ทรงส่งท่านนบี	  
มาประกาศและยึดมั่นในศาสนาอันเที่ยงตรงซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ถูกถ่ายทอดรายงานมา 
อย่างถูกต้องและมีเหตุผลทางปัญญาที่ชัดเจน	 ต่อมาเมื่อท่านอุษมาน	 อิบนุ	 อัฟฟาน	  
ได้ถูกสังหาร	 ความวุ่นวาย	 (ฟิตนะฮฺ)	 ก็เกิดขึ้น	 และเมื่อท่านอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ		 เป็น 
เคาะลีฟะฮฺ	 ก็เกิดสมรภูมิศิฟฟีนระหว่างฝ่ายของท่านอะลี		 กับท่านมุอาวียะฮฺ		 ซึ่ง
ตามมาด้วยการตัดสินของอนุญาโตตุลาการจาก	 2	 ฝ่าย	 หลังเหตุการณ์นั้นกลุ่มเคาะวาริจญ์ 
ก็ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน	 พวกเคาะวาริจญ์เป็นกลุ่มอุตริชนกลุ่มแรกๆ	 ที่แตกออกจาก 
ประชาคมมุสลิม		โดยมีหลักความเชื่อและแนวทางที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักเดิมในศาสนาอิสลาม
ซึ่งมีเหล่าเศาะหาบะฮฺและชนรุ่นอัต-ตาบิอีนเป็นผู้สืบทอด	 ต่อมาก็เกิดกลุ่มอุตริกรรมชีอะฮ ฺ
ที่สุดโต่ง	 โดยมีกลุ่มของอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 สะบะอฺ	 ชาวยิวที่เข้ารับอิสลามในปลายสมัยท่าน
เคาะลีฟะฮฺอุษมาน		 เป็นผู้เคลื่อนไหวในการสร้างความวุ่นวายและอุตริความเชื่อเกี่ยวกับ
สถานภาพของท่านเคาะลีฟะฮฺอะลี	

	 อย่างไรก็ตาม	 กลุ่มมหาชนมุสลิมโดยส่วนใหญ่	 พวกเขายังคงยึดมั่นตามแนวทาง 
สุนนะฮฺของท่านนบี	 	 และยึดมั่นในอัล-ญะมาอะฮฺซึ่งเป็นวิถีของเหล่าเศาะหาบะฮฺและ 
ชนรุ่นสะลัฟศอลิหฺ	 ซึ่งในช่วงแรกๆ	 ของการแตกออกเป็นกลุ่มอุตริชน	 เช่น	 เคาะวาริจญ์	
และชีอะฮฺ	 พวกเขาไม่มีความจ�าเป็นต้องมีชื่อเรียกหรือฉายานามเฉพาะกลุ่มเพื่อแยกแยะ	 
เพราะพวกเขาคอืกลุม่ชนเดิมทีพ่วกอตุรกิรรมแยกตวัออกไป	กลุ่มชนเดมิย่อมไม่มคีวามจ�าเป็น
ในการใช้ชื่อเรียกเพื่อการแยกแยะ	 แต่กลุ่มที่แยกออกจากหลักเดิมต่างหากที่มีความจ�าเป็นใน
การแยกแยะซ่ึงภายหลังการแตกแยกจะมีชื่อเรียกกลุ่มเฉพาะ	 เช่น	 กลุ่มเคาะวาริจญ์	 ชีอะฮ	ฺ
เกาะดะรียะฮฺ	 ญับรียะฮฺ	 และญะฮฺมียะฮฺ	 เป็นต้น

(1)	 เอาวฺนุลมะอฺบูด	 :	12/341,	342,	อัด-ดาริมียฺ	 :	2/241,	มุสนัดอะหฺมัด	 :	4/102,	อัล-หากิม	 :	1/128
(2)	 อัล-ฟะตาวา;	 อิบนุตัยมียะฮฺ	 :	 3/159
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	 ดร.มุศเฏาะฟา	 หิลมียฺ	 กล่าวว่า	 :	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 คือการสืบสาน 
แบบฉบับที่ถูกหล่อหลอมส�าหรับ	 ชาวมุสลิมรุ่นแรกซึ่งท่านรสูล	 	 ได้ทิ้งพวกเขาไปโดย 
ยินดีต่อพวกเขา	 และเราไม่สามารถก�าหนดจุดเริ่มต้นส�าหรับพวกเขาได้เหมือนอย่างกลุ่มอ่ืนๆ		
และการถามถึงจุดก�าเนิดของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเป็นการถามไม่ถูกที่...”	 (1)

	 ชยัคลุอิสลาม	อบิน	ุตยัมยีะฮ	ฺr		กล่าวว่า	:	แนวทางของอะฮลฺสุสนุนะฮ	ฺ	วลั-ญะมาอะฮฺ	 
เป็นแนวทางด้ังเดิม	 เป็นท่ีรู้กันก่อนที่พระองค์อัลลอฮฺ		 จะทรงบังเกิดอบูหะนีฟะฮฺ	 มาลิก	 
อัช-ชาฟิอียฺ	 และอะหฺมัด	 เพราะเป็นแนวทางของเหล่าเศาะหาบะฮฺที่รับมาจากท่านนบี	   
และผู้ใดค้านสิ่งดังกล่าว	 ผู้นั้นเป็นอุตริชนในทัศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 และ 
อะหฺมัด	 อิบนุ	 หัมบัลนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นที่เล่ืองลือถึงการเป็นอิมามของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 แต่นั่น
ก็มิใช่เป็นเพราะอิมามอะหฺมัด	 r	 มีทัศนะเป็นเอกเทศหรืออุตริแนวทางขึ้นใหม่	 ทว่าสุนนะฮ
นั้นมีอยู่แล้วและเป็นที่รู้กันก่อนหน้า	อิมามอะหฺมัด	r	และอิมามอะหฺมัด	r	รู้ถึงสุนนะฮฺนั้น
และเรียกร้องสู่สุนนะฮฺ	 อดทนต่อการทดสอบและการประทุษร้ายของผู้ที่ประสงค์ให้ท่านแยก
ออกจากแนวทางสุนนะฮฺ	 บรรดาอิมามคนส�าคัญๆ	 ได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าการทดสอบ	 โดย 
อิมามอะหฺมัด	 r	 มีความมั่นคงต่อเรื่องนั้น	 แล้วท่านก็กลายเป็นอิมามคนส�าคัญจากบรรดา 
อิมามของชาวสุนนะฮฺ	 (2)

	 ประเด็นที่เรากล่าวถึงคือประเด็นที่ว่าด้วยการเริ่มต้นในการเรียกชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 
วัล-ญะมาอะฮฺ	 ว่าเริ่มต้นเมื่อใด?	 ประเด็นนี้	 นักวิชาการมีความเห็นต่าง	 ดังนี้

	 1.	 ดร.มุสเฏาะฟา	 อัช-ชิกอะฮฺ	 อ้างว่า	 การเรียกช่ือมหาชนชาวมุสลิมด้วยนามชื่อ	 
อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 เป็นการเรียกชื่อที่เกิดขึ้นในช่วงหลัง	 มีประวัติย้อนกลับไปราวๆ	 ศตวรรษที่	 7	 
แห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช	 กล่าวคือ	 หลังอิมามอะหฺมัด		 ถึง	 4	 ศตวรรษ	 (3)	 ค�ากล่าวอ้างนี้ 
ไม่มีหลักฐานทางวิชาการมาสนับสนุน	 และค้านกับข้อเท็จจริงที่ว่า	 นักปราชญ์รุ่นสะลัฟใน 
ช่วงศตวรรษแรก	 เช่น	 อิมาม	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 สีรีน	 (เสียชีวิต	 ฮ.ศ.110)	 ได้กล่าวว่า	 พวกเขา 
ไม่เคยสอบถามถึงสายรายงานหะดีษมาก่อน	 ต่อเมื่อเกิดความวุ่นวาย	 (ฟิตนะฮฺ)	 พวกเขาก ็
กล่าวว่า	:	จงบอกชื่อผู้ที่อยู่ในสายรายงานให้แก่เรา	แล้วก็จะถูกพิจารณายัง	“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ”	 
หะดีษของพวกเขาก็จะถูกยึดถือ	 และจะถูกพิจารณายังอะฮฺลุลบิดอะฮฺ	 (พวกอุตริชน)	 หะดีษ
ของพวกเขาก็จะไม่ถูกยึดถือ”	 (4)	 นอกจากนั้นนักปราชญ์ชาวสะลัฟในศตวรรษที่	 3	 และที	่
4	 ได้แต่งต�ารา	 “อัส-สุนนะฮฺ”	 เป็นจ�านวนมาก	 และนั่นย่อมบ่งช้ีว่าการเรียกช่ือว่า	 อะฮฺลุส 
สุนนะฮฺ	 เป็นที่แพร่หลายและเป็นที่รู้กันถึงแนวทางของพวกเขามาก่อนหน้านั้นแล้ว

(1)	 นิซอมุลคิลาฟะฮฺ	 ฟิลฟิกร์	 อัล-อิสลามียฺ	 หน้า	 292
(2)	 มินฮาญุสสุนนะฮฺ	 2/482,	 483
(3)	 อิสลาม	 บิลามะซาฮิบ	 หน้า	 281
(4)	 เศาะฮีหฺ	 มุสลิม	 1/11,	 อัล-กิฟายะฮฺ;	 อัล-เคาะฏีบ	 1/122
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	 2.	 ดร.มุฮัมมัด	อับดุลหะมีด	มุรฺสียฺ	กล่าวว่า	:	“ค�าว่า	“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺ”	
กลายเป็นศัพท์เทคนิค	 เช่นน้ี	 โดยมีการใช้อย่างแพร่หลายนับแต่สมัยบรรดาเศาะหาบะฮ ฺ
จนกระทั่งบรรดาอิมามทั้งสี่คือ	อบูหะนีฟะฮฺ,	มาลิก,	อัช-ชาฟิอียฺ	และอะหฺมัด	ถูกจ�ากัดเฉพาะ
ด้วยการใช้ถ้อยค�านี้”	 (1)

	 ทัศนะของดร.มุฮัมมัดน้ีหากหมายถึงการมีถ้อยค�า	 อัส-สุนนะฮฺ	 และอัล-ญะมาอะฮ	ฺ
ปรากฏอยู่ในอัล-หะดีษของท่านรสูล	 	 และค�ากล่าวที่ถูกรายงานจากชนรุ่นสะลัฟศอลิห ฺ
นั่นก็เป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้ว	 แต่ถ้าหมายถึงการเริ่มต้นในการเรียกชื่อเพื่อแยกแยะ
อะฮิลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจากกลุ่มอุตริชนอ่ืนๆ	 กรณีนี้น่าจะถูกก�าหนดด้วยกับช่วง
เวลาที่เริ่มปรากฏความวุ่นวายและการปรากฏเรื่องราวของกลุ่มอุตริชนซึ่งย้อนกลับไปใน 
ช่วงเวลาหลังการลอบสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺ	 อุษมาน		 ส่วนในยุคของอิมามทั้ง	 4	 นั้น	 
การเรียกชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเป็นที่แพร่หลายมาก่อนนั้นแล้วโดยบรรดา 
ปราชญ์อะฮฺลุสสุนนะฮฺก่อนหน้าอิมามทั้ง	 4	 ปรากฏอยู่แล้วเป็นจ�านวนมาก	 อย่างไรก็ตาม
ทัศนะที่สองนี้ก็มิได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการเรียกชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺในเชิง 
จ�าแนกนั้นเริ่มต้นเมื่อใด

	 3.	 อะมีร	 อะลี	 (ชีอียฺ)	 ระบุว่า	 นามช่ืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเป็นที่รู ้จักกัน 
ในรัชสมัยเคาะลีฟะฮฺอัล-มันศูร	 (ฮ.ศ.158)	 และฮารูน	 อัร-เราะชีด	 (ฮ.ศ.193)	 แห่งราชวงศ ์
อัล-อับบาสียะฮฺ	 (2)	 	ทัศนะนี้เพียงแต่ระบุว่า	นามชื่ออะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเป็นที่รู้จัก 
กันในรัชสมัยของเคาะลีฟะฮฺทั้ง	 2	 แห่งราชวงศ์อัล-อับบาสียะฮฺ	 แต่มิได้ชี้ชัดว่าการเริ่มต้น 
ในการเรียกนามชื่อในเชิงจ�าแนกนั้นเร่ิมตั้งแต่เมื่อใด	 เพราะอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮ ฺ
มีมาก่อนหน้านั้นแล้ว	 เพียงแต่ในรัชสมัยราชวงศ์อัล-อับบาสียะฮฺมีกลุ่มอุตริชนเกิดขึ้นเป็น
จ�านวนมากและนักปราชญ์ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺก็ได้วิภาษและตอบโต้หักล้าง
แนวความเชื่อของกลุ่มอุตริชนเหล่านั้น	 ท�าให้แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮ ฺ
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

 สรุป	 การเรียกนามชื่อ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเร่ิมต้นด้วยการแยกตัวของ 
กลุ่มอุตริชน	 (อะฮฺลุลบิดอะฮฺ)	 และการมีทัศนะที่เป็นเอกเทศและคลาดเคล่ือนจากหลักเดิม 
ในศาสนาอิสลามของกลุ่มอุตริชน	 โดยกลุ่มอุตริชนเหล่านี้มีชื่อเรียกในเชิงจ�าแนกกลุ่มเป็น 
การเฉพาะ	 เช่น	 กลุ่มเคาะวาริจญ์	 กลุ่มชีอะฮฺ	 รอฟิเฎาะฮฺ	 กลุ่มนะวาศิบ	 กลุ่มมัวะอฺตะซิละฮฺ	 
เป็นต้น	 เหตุน้ันบรรดานักปราชญ์ที่ยึดมั่นในหลักเดิมอันเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากท่าน 
นบี		 บรรดาเศาะหาบะฮฺ	 และบรรดาอัต-ตาบิอีน	 จึงได้ตีแผ่หลักความเชื่อท่ีถูกต้องตาม 
สุนนะฮฺและกลุ ่มคณะ	 (อัล-ญะมาอะฮฺ)	 ของบรรดาสะลัฟศอลิหฺ	 และแต่งต�าราหักล้าง 
ความเชื่อของกลุ่มอุตริชน	 เป็นผลท�าให้นักปราชญ์เหล่านี้ถูกขนานนามว่า	 อะฮฺลุสสุนนะฮ	ฺ 
วัล-ญะมาอะฮฺ	 ในเวลาต่อมา

(1)	 นัชอะฮฺ	 อัล-อัชอะรียะฮฺ	 หน้า	 18	
(2)	 รูหุลอิสลามียฺ	 2/201
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อิมำมอัฏ-เฏำะหำวียฺ	r	 (ฮ.ศ.321)	 	 กล่ำวว่ำ	 :

ُذْوَذ َواْلِاَلَف َوالُْفْرَقَة « نََّة َواْلََماَعَة ، َوَنْتَنُِب الشُّ » َونَتَّبُِع السُّ

	 “และเราจะปฏิบัติตามแนวทางของท่านรสูล	 	 และหมู่คณะอันหมายถึง 

บรรดาเศาะหาบะฮฺและชนรุ่นถัดมาที่ด�าเนินตามแนวทางของเศาะหาบะฮฺโดย 

ดุษฎีธรรม	 และเราจะหลีกห่างจากการแหวกมติที่ผิดเพี้ยน	 การขัดแย้ง	 และการ

แตกแยกออกจากแนวทางนั้น”

อิมำมอัฏ-เฏำะหำวียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 :

» َوَعَذابًا  َزيًْغا  َوالُْفْرَقَة   ، َوَصَوابًا  َحقًّا  الْـَجَماَعَة  َونَٰرى   «

 “และเราเห็นว่า	ความเป็นหมูค่ณะนัน้คือความจรงิและถกูต้อง	และ	(เราเห็นว่า)	 

ความแตกแยกนั้นคือการเบี่ยงเบน	(ออกจากแนวทางอันเที่ยงตรง)	และการลงทัณฑ์”

อิมำมอัฏ-เฏำะหำวียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 	 : 

 ، اْلِْساَلِم  ِديُْن  َوُهَو  َواِحٌد،  َماِء  َوالسَّ اأْلَْرِض  ِف  اهللِ  َوِديُْن   «

 : تََعاىٰل  وقاَل   ﴾ ْسَلُم  اْلِ اللَّـهِ  ِعنَد  يَن  ادِلّ إِنَّ   ﴿  : تََعاىٰل  اهللُ   َقاَل 

 ﴿ َورَِضيُت لَُكُم اْلِْسَلَم دِيًنا ﴾ َوُهَو بنَْيَ الُْغُلْو َوالتَّْقِصْيِ ، َوبنَْيَ التَّْشبِْيِه 
َوالتَّْعِطْيِل ، َوبنَْيَ الْـَجْبِ َوالَْقَدِر ، َوبنَْيَ اأْلَْمِن َواْلِيَاِس « 

	 “และศาสนาของอัลลอฮฺในแผ่นดินและฝากฟ้านั้นหนึ่งเดียวคือศาสนาอิสลาม	

พระองค์อัลลอฮฺ		 ด�ารัสว่า	 :	 'แท้จริงศำสนำ	ณ	พระองค์อัลลอฮฺนั้นคืออิสลำม'	

(อาลิ-อิมรอน	 :	 19)	 และพระองค์ด�ารัสว่า	 :	 'และข้ำยินดีให้อิสลำมเป็นศำสนำ 

ส�ำหรับสูเจ้ำ'	 (อัล-มาอิดะฮฺ	 :	3)	และ	(อิสลามนั้น)	คือ	 (ศาสนาที่)	อยู่ระหว่างความ

เลยเถิด	 (สุดโต่ง)	 และการท�าให้บกพร่อง	 และอยู่ระหว่างการเปรียบ	 (คุณลักษณะ 

ของอัลลอฮฺ)	 ว่าเหมือน	 (กับคุณลักษณะของสิ่งที่ถูกสร้าง)	 และการท�าให้หยุด

ชะงัก	 (ด้วยการปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺ)	 และอยู่ระหว่าง	 (ความเชื่อของกลุ่ม 

ญับรียะฮฺที่มี)	 ความสุดโต่งในเรื่องการลิขิตและ	 (ความเชื่อของกลุ่มเกาะดะรียะฮฺที่มี)	

การปฏิเสธการลิขิต	และอยู่ระหว่างความประมาทย่ามใจ	 (แบบมุรญิอะฮฺ)	และความ

สิ้นหวัง	 (แบบเคาะวาริจญ์)”
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บทที่	 2
แหล่งที่มำในกำรรับควำมเชื่อของ 
อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ

	 *อิมาม	 อัล-บัยฮะกียฺ	 (ฮ.ศ.458)	 กล่าวว่า	 :	
	 “ส่วนอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้น	 หลักยึดมั่นในสิ่งที่พวกเขามีความเชื่อคือ	 กิตาบุลลอฮฺและ 
สุนนะฮฺ”	 (1)

	 อิมามอะหฺมัด	 (ฮ.ศ.241)	 กล่าวว่า	 :	
	 “หลักมูลฐานของสุนนะฮฺ	 ณ	 ที่เราคือการยึดถือสิ่งที่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน 
รสูล	 	 ด�ารงอยู่บนสิ่งนั้น	 และการถือตามแบบของพวกเขา	 ตลอดจนการละทิ้งอุตริกรรม 
ทั้งหลาย”

	 ดังนั้น	 หลักมูลฐานทั้งในด้านความเชื่อและวิถีปฏิบัติของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ
จึงมีแหล่งที่มาส�าคัญ	 2	 ประการ	 คือ

	 1)	กิตำบุลลอฮฺ	 คือ	 คัมภีร์อัล-กุรอานซึ่งอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺมีมติเอกฉันท	์
(อจิญ์มาอ)ฺ	ว่า	พระองค์อลัลอฮ	ฺ	ทรงปกป้องรกัษาคัมภร์ีอัล-กรุอานจากความบกพร่องและ
การเพิ่มเติมตลอดจนการบิดเบือน	อะฮฺลุสสุนนะฮฺจะอรรถาธิบายคัมภีร์อัล-กุรอ่านตามวิถีแห่ง
ศาสนบญัญตั	ิและออกห่างจากการตีความทีผ่ดิเพ้ียนซึง่ไม่สอดคล้องกบัวาทศลิป์	หลักนิตธิรรม	
และภาษาอาหรับ

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺยึดหลักที่ว่า	 แนวทางที่ดีท่ีสุดในการอรรถาธิบายคัมภีร์
อัล-กุรอาน	คือการอรรถาธิบายอัล-กุรอานด้วยอัล-กุรอาน	หากไม่แล้วก็เป็นการอรรถาธบิาย 
อัล-กุรอานด้วยสุนนะฮฺ	 หากไม่แล้ว	 ก็เป็นการอรรถาธิบายอัล-กุรอานด้วยค�าพูดของเหล่า 

(1)	 มะนากิบ	 อัช-ชาฟิอียฺ	 หน้า	 462
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เศาะหาบะฮฺที่มีรายงานมาอย่างถูกต้อง	หากไม่แล้ว	ก็อรรถาธิบายอัล-กุรอานด้วยสิ่งที่บรรดา
ชนรุ่นอัต-ตาบิอูนได้มีมติเห็นพ้องเอาไว้	 และพวกเขาจะหลีกเล่ียงหรือระมัดระวังจากการรับ
บรรดารายงานที่อ่อนหรือถูกอุปโลกน์ในการอรรถาธิบายอัล-กุรอาน

	 2)	อัส-สุนนะฮ	ฺ คือ	 สุนนะฮฺของท่านนบี		 ซึ่งมาให้ความชัดเจนแก่คัมภีร์อัล-กุรอาน	
โดยบรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับเอาสิ่งที่ท่านนบี		น�าสิ่งนั้นมา	และถ่ายทอดแก่ประชาคมมุสลิม	
สุนนะฮฺทั้งที่เป็นค�าพูด	 การกระท�า	 การรับรองของท่านนบี		 ได้ถูกจดจ�าและมีการบันทึก 
ในต�ารับต�าราที่เลื่องลือ	 เช่น	 ต�าราเศาะฮีหฺของอิมาม	 อัล-บุคอรียฺ	 และอิมามมุสลิม	 ต�ารา 
อัส-สุนัน	เช่น	สุนัน	อบี			ดาวูด	อัต-ติรฺมิซียฺ	อัน-นะสาอียฺ	และอิบนุมาญะฮฺ	ต�ารามุวัฏเฏาะอฺ
ของอิมามมาลิก	 และต�ารามุสนัดของอิมามอะหฺมัด	 เป็นต้น

	 นอกจากนี้ยังมีต�าราที่ถูกรวบรวมเป็นการเฉพาะในเรื่องหลักการยึดมั่น	 (อะกีดะฮฺ)	 โดย
คัดย่อบรรดาหะดีษที่กล่าวถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 นักวิชาการอะฮฺลิสสุนนะฮฺที่รวบรวมบรรดา 
หะดีษและค�ากล่าวของชนรุ่นเศาะหาบะฮฺในเรื่องหลักการยึดมั่นของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล- 
ญะมาอะฮฺมีเป็นจ�านวนมาก	 อาทิ

	 (1)	 	หัมมาด	 อิบนุ	 สละมะฮฺ	 (ฮ.ศ.167)
	 (2)	 	อับดุรฺเราะหฺมาน	 อิบนุ	 มะฮฺดียฺ	 (ฮ.ศ.198)
	 (3)	 	อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อับดิรฺเราะหฺมาน	 อัด-ดาริมียฺ	 (ฮ.ศ.255)
	 (4)	 	อุษมาน	 อิบนุ	 สะอีด	 อัด-ดาริมียฺ	 (ฮ.ศ.280)
	 (5)	 	อบูบักรฺ	 อัล-อัษรอม	 (หลัง	 ฮ.ศ.260)
	 (6)	 	อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อะหฺมัด	 (ฮ.ศ.290)
	 (7)	 	อบูบักรฺ	 อัล-คอลล๊าล	 (ฮ.ศ.311)
	 (8)	 	อบุลกอสิม	 อัฏ-เฏาะบะรอนียฺ	 (ฮ.ศ.360)
	 (9)	 	อบู	 อัช-ชัยคฺ	 อัล-อัศบะฮานียฺ	 (ฮ.ศ.369)
	 (10)	อบุลหะสัน	 อัด-ดาเราะกุฏนียฺ	 (ฮ.ศ.385)
	 (11)	 อบูอับดิลลาฮฺ	 อิบนุ	 มันดะฮฺ	 (ฮ.ศ.395)
	 (12)	อบุลกอสิม	 อัล-ลาละกาอียฺ	 (ฮ.ศ.418)

	 ในบรรดานักวิชาการที่ออกชื่อไว้นี้	 หลายท่านได้รวบรวมเป็นต�าราโดยใช้ชื่อว่า	 “กิตาบ
อัส-สุนนะฮฺ”

	 “และหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 คือ	 ความรักของพวกเขาที่มีต่อ 
บรรดาอิมามแห่งสุนนะฮฺและบรรดานักปราชญ์แห่งสุนนะฮฺ	 บรรดาเอาลิยาอฺแห่งสุนนะฮฺ	 
และการโกรธเคืองต่อบรรดาผู้น�าแห่งอุตริกรรม”	 (1)	 และอิมาม	 อัศ-ศอบูนียฺ	r	 ได้ระบุนาม

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 307
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ชื่อของบรรดาอิมามของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺซึ่งเป็นนักวิชาการหะดีษ	 (อัศหาบุล 
หะดีษ)	 ไว้ดังนี้
	 (1)	 อิมาม	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อิดรีส	 อัช-ชาฟิอียฺ	 (ฮ.ศ.150-204)
	 อิมาม	 อัศ-ศอบูนียฺระบุชื่ออิมามอัช-ชาฟิอียฺ	 r	 เป็นท่านแรก	 ต่อมาได้ระบุนามช่ือ 
ของบรรดาอิมามที่มีชีวิตอยู่ก่อนอิมามอัช-ชาฟิอียฺ	r	 ได้แก่
	 (2)	 สะอีด	 อิบนุ	 ญุบัยรฺ	 อัต-ตาบิอียฺ	 (ฮ.ศ.95)
	 (3)	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 ชิฮาบ	 อัซ-ซุฮฺรียฺ	 อัต-ตาบีอียฺ	 (ฮ.ศ.124)
	 (4)	 อามิรฺ	 อิบนุ	 ชุรอหีล	 อัช-ชะอฺบียฺ	 (ฮ.ศ.104)	
	 (5)	 สุลัยมาน	 อิบนุ	 ฏุรฺคอน	 อัล-กอยสียฺ	 อัต-ตัยมียฺ	 (ฮ.ศ.143)

	 ต่อมาอิมาม	 อัศ-ศอบูนียฺ	 r	 ได้ระบุนามช่ือบรรดาอิมามของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล- 
ญะมาอะฮฺที่มีชีวิตหลังจากบรรดาอิมามทั้ง	 4	 ท่าน	 (2-5)	 ดังนี้
	 (6)	 อัล-ลัยษ์	 อิบนุ	 สะอฺด์	 (ฮ.ศ.175)
	 (7)	 	อับดุรเราะหฺมาน	 อัล-เอาวฺซาอียฺ	 (ฮ.ศ.157)
	 (8)	 	สุฟยาน	 อิบนุ	 สะอีด	 อัษ-เษารียฺ	 อัล-กูฟียฺ	 (ฮ.ศ.161)
	 (9)	 	สุฟยาน	 อิบนุ	 อุยัยนะฮฺ	 อัล-ฮิลาลียฺ	 (ฮ.ศ.198)
	 (10)	หัมมาด	 อิบนุ	 สละมะฮฺ	 (ฮ.ศ.167)
	 (11)	หัมมาด	 อิบนุ	 ซัยดฺ	 อัล-อัซดียฺ	 อัล-บะเศาะรียฺ	 (ฮ.ศ.179)
	 (12)	ยูนุส	 อิบนุ	 อุบัยดฺ	 อัล-บะเศาะรียฺ	 (ฮ.ศ.139)
	 (13)	อัยยูบ	 อิบนุ	 อบีตัยมียะฮฺ	 กัยสาน	 อัส-สัคติยานียฺ	 (ฮ.ศ.131)
	 (14)	อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 เอาวน์	 อัล-บะเศาะรียฺ	 (ฮ.ศ.151)

	 และชนรุ่นถัดมาได้แก่
	 (15)	ยะซีด	 อิบนุ	 ฮารูน	 อัล-วาสิฏียฺ	 (ฮ.ศ.206)
	 (16)	อับดุลรอซซาก	 อิบนุ	 ฮุมาม	 อัศ-ศอนอานียฺ	 (ฮ.ศ.211)
	 (17)	ญะรีรฺ	 อิบนุ	 อับดิลหะมีด	 (ฮ.ศ.188)

	 และถัดมาได้แก่
	 (18)	มุฮัมมัด	 อิบนุ	 ยะหฺยา	 อัซ-ซะฮฺลียฺ	 อัน-นัยสาบูรียฺ	 (ฮ.ศ.258)
	 (19)	มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อิสมาอีล	 อัล-บุคอรียฺ	 (ฮ.ศ.256)
	 (20)	มุสลิม	 อิบนุ	 อัล-หัจญาจ	 อัล-กุชัยรียฺ	 (ฮ.ศ.261)
	 (21)	อบูดาวูด	 อัส-สิญิสตานียฺ	 (ฮ.ศ.275)
	 (22)	อบูซัรอะฮฺ	 อัร-รอซียฺ	 (ฮ.ศ.264)	 เป็นต้น	 (1)

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 310-3157



- 16 - อ.อาลี เสือสมิง | www.alisuasaming.org

	 บรรดานักวิชาการท่ีถูกออกชื่อมาข้างต้นเป็นปราชญ์อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 
ซึ่งเกือบทุกท่านเป็นนักวิชาการหะดีษหรือนักท่องจ�าหะดีษ	 เรียกอีกอย่างว่า	 อัศหาบุลหะดีษ	 
الْـَحِديِْث ) 	( أَْصَحاُب  หรืออะฮฺลุลอะษัร ( اأْلَثَِر 	( أَْهُل  และนักปราชญ์เหล่านี้หลายท่าน
ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบสายรายงานและสถานภาพของผู้รายงานหะดีษ	 มีความ 
เชี่ยวชาญในการอรรถาธิบายอัล-กุรอาน	 การวิเคราะห์หลักนิติธรรมอิสลามจากตัวบท	 และ 
ความช�านาญทางภาษาอีกด้วย	 ความเชื่อและหลักศรัทธาตามแนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 
วัล-ญะมาอะฮฺได้รับการถ่ายทอดและตีแผ่ด้วยการทุ่มเทและอุทิศของเหล่านักวิชาการเหล่านี ้
ทั้งที่ออกชื่อไว้และมิได้กล่าวถึง	ณ	 ที่นี้เนื่องจากมีเป็นจ�านวนมาก

	 อิมาม	 อัศ-ศอบูนียฺ	r	 ระบุว่า	 ผู้ใดรักกลุ่มชนหนึ่ง	 ผู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งจากกลุ่มชนนั้น
ในวันกิยามะฮฺด้วยการตัดสินโดยวจนะของท่านรสูล		 ที่ว่า	 :	 บุคคลย่อมอยู่พร้อมกับผู้ที ่
ตนรัก	(1)	...และพระองค์อลัลอฮ	ฺ	ทรงประดบัประดาหวัใจของอะฮลิฺสสนุนะฮใฺห้สวยงามและ
ทรงประทานรัศมีแก่หัวใจดวงนั้นด้วยการมีความรักต่อบรรดานักปราชญ์แห่งสุนนะฮฺ	 อันเป็น 
ความโปรดปรานจากพระองค์	 (2)

	 อนึ่ง	 แหล่งที่มาจากสุนนะฮฺในเรื่องของความเชื่อ	 (อะกีดะฮฺ)	 และการประกอบศาสนกิจ	 
(อิบาดาต)	 ซึ่งอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺยึดถือและอ้างอิงนั้นคือสุนนะฮฺของท่านนบี	  
หรือสิ่งที่มีการยืนยันอย่างถูกต้องจากชนรุ ่นสะลัฟศอลิหฺทั้งชนรุ ่นเศาะหาบะฮฺและอัต- 
ตาบิอีน	 (3)	 ทั้งนี้ค�าว่า	 อัส-สุนนะฮฺ	 ในค�าพูดของชนรุ่นสะลัฟศอลิหฺจะครอบคลุมสุนนะฮฺใน 
ด้านการท�าอิบาดาตและในด้านการยึดมั่นอิอฺติกอด	 อีกด้วย	 (4)

	 3)	อัล-อิจญ์มำอฺ	 หมายถึงสิ่งที่ชนรุ่นสะลัฟศอลิหฺมีมติห็นพ้องร่วมกันต่อสิ่งนี้	 เพราะ
เหตุที่อะฮฺลุสสุนนะฮฺถูกเรียกขานว่า	 “อะฮฺลุลญะมาอะฮฺ”	 นั่นเป็นเพราะว่า	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 
คือ	 การร่วมกันหรือรวมกัน	 และตรงกันข้ามกับอัลญะมาอะฮฺคือการแตกแยก	 (อัล-ฟุรเกาะฮฺ)	 
และถึงแม้ว่า	 ค�าว่าอัล-ญะมาอะฮฺได้กลายเป็นนามชื่อส�าหรับกลุ่มที่รวมตัวกันไปแล้วก็ตาม	
และการอิจญ์มาอฺ	 ก็คือหลักมูลฐานล�าดับที่	 3	 ซึ่งถูกยึดเป็นบรรทัดฐานในด้านวิชาการ 
และศาสนา	พวกเขาจะน�าเอาทกุสิง่ทีผู่ค้นได้พูดได้ปฏบิติัอันเป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัศาสนามาชัง่
ด้วยหลักมูลฐานทั้งสามนี้คือ	 กิตาบุลลอฮฺ	 อัส-สุนนะฮฺ	 และอัล-อิจญ์มาอฺ	 (5)

	 ดังนัน้		หากปรากฏว่ามกีารอิจญ์มาอขฺองชนรุน่เศาะหาบะฮฺและสะลัฟศอลหิถฺกูถ่ายทอด 
มาอย่างถูกต้องแบบมุตะวาติรฺ	 (คือถูกรายงานด้วยกลุ ่มคนจ�านวนมากแบบต่อเนื่องไม ่

(1)	 อัล-บุคอรียฺและมุสลิม
(2)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 306-307
(3)	 ละวามิอุลอันวารฺ	 อัล-บะฮียะฮฺ;	 อัส-สะฟารินียฺ	 หน้า	 64	 โดยสรุป
(4)	 อัล-อัมรุ	 บิลมะอฺรูฟฯ;	 อิบนุตัยมียะฮฺ	 หน้า	 77
(5)	 อัล-ฟะตาวา;	 อิบนุตัยมียะฮฺ	 3/157
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ขาดสาย)	 การอิจญ์มาอฺนั้นถือเป็นหลักฐาน	 โดยเฉพาะเมื่อข้อชี้ขาดของการอิจญ์มาอฺนั้น 
เข้าอยู่ภายใต้นัยของศาสนา	 เช่น	 การประกอบศาสนกิจเร่ืองละหมาด	 ซะกาต	 การถือศีลอด	 
และการประกอบพิธีฮัจญ์	 ตลอดจนความเชื่อในหลักเอกภาพและการเป็นศาสนทูต	 ผู้ปฏิเสธ 
อิจญ์มาอฺในลักษณะนี้ย่อมเป็นการฟิรฺมุรตัด	 วัล-อิยาซุบิลลาฮฺ นักวิชาการกลุ่มหนึ่งจาก 
มัซฮับอัล-หะนะฟียฺระบุว่า	 การอิจญ์มาอฺมีหลายระดับ	 ดังนั้นการอิจญ์มาอฺของเศาะหาบะฮฺ
ก็คล้ายกับกิตาบุลลอฮฺ	 และสุนนะฮฺมุตะวาติเราะฮฺ	 และการอิจญ์มาอฺของชนรุ่นอัต-ตาบิอิต	 
ตาบิอีน	 อยู่ในสถานะของสิ่งที่รู้กันเป็นอย่างดี	 (มัชฮูรฺ)	 (1)

	 การชี้ขาดของการอิจญ์มาอฺจึงเป็นการยืนยันสิ่งที่ถูกมุ่งหมายด้วยการอิจญ์มาอฺตามวิถี 
ที่มั่นใจ	 (ยะกีน)	 ด้วยการเป็นสิ่งที่ท�าให้ข้อชี้ขาดนั้นเป็นสิ่งที่เด็ดขาด	 เช่นเดียวกับกิตบุลลอฮฺ

และสุนนะฮฺ	 และนี่เป็นค�ากล่าวของมุสลิมโดยรวมและปวงปราชญ์	 (2)

	 สรุป	 แหล่งที่มาอันเป็นหลักมูลฐานในการรับความเช่ือ	 (อิอฺติกอด)	 และข้อช้ีขาดทาง
ศาสนาของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 คือ	 กิตาบุลลอฮฺ	 อัส-สุนนะฮฺ	 และอิจญ์มาอฺของ 
ชนรุ่นสะลัฟศอลิห	ฺ (3)

(1)	 อุศูลุลฟิกฮฺ	 อัล-อิสลามียฺ	 ดร.วะฮฺบะฮฺ	 อัซ-ซุหัยลียฺ	 1/550
(2)	 อุศูลุลฟิกฮฺ	 อัล-อิสลามียฺ	 ดร.วะฮฺบะฮฺ	 อัซ-ซุหัยลียฺ	 1/538
(3)	 อัล-ฟัรกุ	 บัยนัล	 ฟิรอก;	 อัล-บัฆดาดียฺ	 หน้า	 346

อิมำม	 อัฏ-เฏำะหำวียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 	 :	

» َوَل تَْثبُُت َقَدُم اْلِْساَلِم إِلَّ َعلٰى َظْهِر التَّْسِلْيِم َواْلِْستِْساَلِم « 

	 “และเท้าแห่งอสิลามจะไม่มัน่คงนอกเสียจากบนหลังของการน้อมน�าด้วยความ

ยินดีและการยอมจ�านน”

	 หมำยควำมว่ำ	:	ความเป็นอสิลามของบคุคลจะไม่มคีวามมัน่คงในด้านความเชือ่ 

และศรทัธาตลอดจนวถิปีฏบิตั	ินอกเสียจากบคุคลนัน้จะต้องยอมรับโดยดุษฎต่ีอบรรดา

ตัวบทในคัมภีร์อัล-กุรอาน	 และสุนนะฮพร้อมกับมีการน้อมน�าปฏิบัติตาม
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ดังที่	อิมำม	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 ชิฮำบ	 อัซ-ซุฮฺรียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 :	

ُسْوِل الْباََلُغ ، َوَعَلْينَا التَّْسِلْيُم «  َسالَُة ، َوِمَن الرَّ » ِمَن اهللِ الِرّ

	 “สาส์นมาจากพระองค์อลัลอฮฺ	การเผยแผม่าจากท่านรสลู		และการยอมรับ

โดยดุษฎีเป็นหน้าที่ของเรา”

	 อิมำม	 อัฏ-เฏำะหำวียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 	 :	

ابِِقنَي، َوَمْن بَْعَدُهْم ِمَن التَّابِِعنَي - أَْهُل اْلَْيِ  َلِف ِمَن السَّ » َوُعَلَماُء السَّ

َواأْلَثَِر ، َوأَْهُل الِْفْقِه َوالنََّظِر - َل يُْذَكُروَن إِلَّ بِاْلَِميِل ، َوَمْن َذَكَرُهْم بُِسوٍء 

بِيِل « َفُهَو َعَلى َغْيِ السَّ

	 “และบรรดาปราชญ์ชาวสะลัฟจากชนรุ่นก่อน	และผู้ที่อยู่หลังจากพวกเขาจาก

กลุ่มชนที่ติดตาม	 (ชนแห่งความดีและร่องรอย	 (หะดีษ)	 ตลอดจนชนแห่งความเข้าใจ

และการพจิารณา)	พวกเขาจะไม่ถกูกลา่วถงึนอกเสยีจากดว้ยสิง่ทีด่ีงาม	และผู้ใดกลา่ว

ถึงพวกเขาด้วยความต�่าทราม	 ผู้นั้นย่อมอยู่บนสิ่งอื่นที่มิใช่แนวทาง”
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บทที่	 3
ควำมประเสริฐของ

อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ

	 เราได้กล่าวมาแล้วว่า	แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺ	คือ	อิสลามอันบริสุทธิ์
ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านรสูล	 	 และบรรดาเศาะหาบะฮฺ	 ตลอดจนเหล่านักปราชญ์ 
ในรุ่นสะลัฟศอลิหฺ	โดยหลักมูลฐานของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺในด้านหลักความเชื่อและ
วิถีปฏิบัติ	 คือ	 คัมภีร์อัล-กุรอาน	 อัส-สุนนะฮฺ	 และอัล-อิจญ์มาอฺ	 และคุณสมบัติอันโดดเด่น 
ของพวกเขา	 มีดังต่อไปนี้

	 1)	แนวทำงของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮ	ฺ คือ	 ศาสนาอิสลามอันบริสุทธิ์ที่ท่านรสูล	 
	 ได้ประกาศไว้แก่มวลมนุษยยชาติและเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ		 ได้ยึดถือ 
และปฏิบัติตาม	ตลอดจนรายงานและถ่ายทอดแนวทางนั้นแก่ประชาคมมุสลิม	พระองค์อัลลอฮฺ	
	 ตรัสว่า	 :	

يَن ِعنَد اللَّـهِ اْلِْسَلُم ﴾ ﴿ إِنَّ ادِلّ
“แท้จริงศาสนา	ณ	พระองค์นั้นคือ	 อิสลาม”	 (1)

	 และพระองค์ตรัสว่า	 :	

 ﴿ َورَِضيُت لَُكُم اْلِْسَلَم دِيًنا ﴾

“และข้ายินดีให้อิสลามเป็นศาสนาส�าหรับสูเจ้า”	 (2)

(1)	 อาลิอิมรอน	 :	 19
(2)	 อัล-มาอิดะฮฺ	 :	 3
(3)	 อาลิอิมรอน	 :	 85
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	 และพระองค์ตรัสว่า	 :	

 ﴿ َوَمن يَبَْتِغ َغْيَ اْلِْسَلِم دِيًنا فَلَن ُيْقَبَل ِمنُْه ... ﴾

“และผู้ใดปรารถนาอื่นจากอิสลามมาเป็นศาสนา	 ก็จะไม่ถูกตอบรับจากผู้นั้น”	 (1)

	 2)		 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 ยึดมั่นต่อคัมภีร์อัล-กุรอานและสุนนะฮฺของท่าน 

นบี		 พวกเขาจึงเป็นกลุ่มชนที่ห่างไกลจากความหลงผิด	 เพราะท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

ْ َقْد تََرْكُت ِفيُكْم َما إِِن اْعتََصْمتُْم بِِه َفَلْن تَِضلُّْوا أَبًَدا ِكتَاَب اهللِ ، َوُسنََّة نَبِيِِّه « » إِِنّ

	 “แท้จริงฉันได้ละทิ้งในหมู่พวกท่าน	 สิ่งซึ่งหากพวกท่านยึดมั่นต่อสิ่งนั้น	 พวกท่านก็จะ 
ไม่หลงผิดแต่อย่างใด	 คือ	 คัมภีร์ของอัลลอฮฺและแนวทางนบีของพระองค์”	 (อัล-หากิม)

	 และท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

َوُسنَِّة  بُِسنَِّتْ  َفَعَلْيُكْم   ، ا  َكثِْيً اْختاَِلًفا  َفَسيَـرى  ِمْنُكْم  يَِعْش  َمْن  نَُّه  َفإِ  « 

ْوا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ... « اِشِديَْن ، الْـُمْهتَِديَْن ، َعضُّ الْـُخَلَفاِء الرَّ

	 “ดังนั้นแท้จริงผู้ใดจากพวกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่	 ผู้นั้นจะได้ประจักษ์ถึงความขัดแย้งอัน

มากมาย	ดังนั้นพวกท่านจงยึดมั่นแนวทางของฉันและแนวทางของบรรดาผู้สืบทอดที่ประพฤติ

ตนถูกต้องได้รับทางน�า	 พวกท่านจงกัดมันไว้ด้วยฟันกราม”	 (2)

	 3)		 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบี	   

และเหล่าเศาะหาบะฮฺ	 พวกเขาจึงเป็นกลุ่มชนที่รอดพ้น	 (ฟิรฺเกาะฮฺ	 นาญิยะฮฺ)	 ดังท่ีท่านนบี	

	 กล่าวว่า	 :	

 »  إِنَّ أَْهَل الِْكتَابنَْيِ اْفَتَُقوا ِف ِدينِِهْم َعَلى ثِْنتنَْيِ َوَسْبِعنَي ِملًَّة ، َوإِنَّ َهِذِه اأُلمََّة 

 
َ
َوِهي  ، َواِحَدًة  إِلَّ  النَّاِر  ِف  ُكلَُّها   ، اأْلَْهَواَء  يَْعِن   ، ِملًَّة  َوَسْبِعنَي  ثاَلٍث  َعَلى  َستَْفَتُِق 

 يَاَرُسْوَل اهللِ ؟  َقاَل : َما أَنَا َعَلْيِه َوأَْصَحاِبْ « 
َ
الْـَجَماَعُة « َوِفْ ِرَوايٍَة : َقالُْوا : » َمْن ِهي

	 “แท้จริงกลุ่มชาวคัมภีร์ทั้งสอง	 (ยะฮูด-นะศอรอ)	 ได้แตกแยกในศาสนาของพวกเขา 
บน	72	ลัทธิ	 และแท้จริงประชาคมนี้จะแตกออกเป็น	73	ลัทธิ	หมายถึง	อารมณ์,	ทั้งหมดอยู่
ในนรกภูมิยกเว้นกลุ่มเดียว	 คือ	 อัล-ญะมาอะฮฺ”

(1)	 อาลิอิมรอน	 :	 85
(2)	 อัต-ติรมิซียฺ,	 อบูดาวูด,	 อิบนุมาญะฮฺ
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	 และในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า	 “พวกเขากล่าวว่า	 :	 ใครคืออัล-ญะมาอะฮฺ	 โอ้	 ท่าน 

รสูลุลลอฮฺ?	 ท่านกล่าวว่า	 :	 คือสิ่งที่ฉันและบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉันด�ารงอยู่บนสิ่งนั้น”	 (1)

	 และท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

» تََرْكتُُكْم َعَلى ِمْثِل الْبَْيَضاِء لَْيُلَها َكنََهاِرَها َل يَِزيُْغ َعْنَها إِلَّ َهالٌِك «

	 “ฉันได้ละทิ้งพวกท่านไว้บนสิ่งที่ขาวกระจ่าง	 กลางคืนของมันเหมือนกลางวันของมัน	
ไม่มีผู้ใดจะหลงออกจากมันภายหลังฉันนอกจากผู้ที่วิบัติ”	 (อิบนุ มาญะฮฺ, อะหฺมัด)

	 4)		 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 ปฏิบัติตามแนวทางของกลุ่มชนที่ดีที่สุดของ
ประชาคมนี้	 คือ	 เหล่าเศาะหาบะฮฺ	 ซึ่งไม่ปรากฏว่าในประชาคมนี้จะมีการรวมตัวกันบนทาง
น�าและศาสนาแห่งสัจธรรม	 และห่างไกลที่สุดจากการแตกแยกและความขัดแย้งมากไปกว่า
บรรดาเศาะหาบะฮฺ	 ในท�านองที่ว่าไม่มีชนรุ่นศตวรรษใดจะมีความสมบูรณ์มากไปกว่าชนรุ่น
ศตวรรษของบรรดาเศาะหาบะฮฺ	 ในท�านองนี้ย่อมไม่มีในบรรดากลุ่มชนใดรุ่นหลังเศาะหาบะฮฺ 
ที่จะมีความสมบูรณ์มากไปกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติตามแนวทางของเหล่าเศาะหาบะฮฺ	 ดังนั้นผู้ที่ 
ปฏิบัติตามมากที่สุดทั้งหะดีษและเรื่องราวของเหล่าเศาะหาบะฮฺก็ย่อมเป็นผู้ที่สมบูรณ์ยิ่งกว่า	
และกลุ่มชนน้ันก็ย่อมสมควรกว่าด้วยการร่วมกัน	 การยึดม่ันต่อทางน�า	 และการยึดมั่นต่อสาย
เชอืกของอัลลอฮ	ฺตลอดจนห่างไกลเป็นทีส่ดุจากการแตกแยก	การขดัแย้ง	และความวุน่วาย	(2)

	 5)	กำรยึดมั่นในแนวทำงของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 คือการได้รับความคุ้มครอง
จากแผนการล่อลวงของชัยฏอน	 ดังที่ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

َعَلْيِهْم  َقَداْستَْحَوَذ  إِلَّ  اَلُة  الصَّ ِفيِهْم  تَُقاُم  َوَل  ُن  يَُؤذَّ َل  َقْريٍَة  ِف  ثاََلثٍَة  ِمْن  َما   « 

ئُْب الَْقاِصيََة « َما يَْأُكُل الِذّ ْيَطاُن ، َفَعَلْيَك بِاْلََماَعِة ، َفإِنَـّ الشَّ

	 “ไม่มีคน	 3	 คนในชุมชนหนึ่งและในสถานที่โล่ง	 (เช่น	 ท้องทะเลทราย)	 ซึ่งจะไม่มีการ 
อะซานถูกประกาศขึ้น	 และจะไม่มีการละหมาดถูกด�ารงขึ้นในหมู่พวกเขา	 นอกเสียจากแน่แท้
ชัยฏอนได้มีอ�านาจครอบง�าเหนือพวกเขาแล้ว	 ดังนั้นท่านจงยึดมั่น	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 เพราะอัน
ที่จริงหมาป่านั้นจะกินสัตว์ที่อยู่ห่างไกลจากฝูง”	 (อะหฺมัด 5/196)

	 อิมาม	 อัส-สุยูฏียฺ	r	 ระบุท้ายหะดีษนี้ว่า	 :	 หมายถึงชัยฏอนจะมีอ�านาจเหนือผู้ที่ออก
จากอัล-ญะมาอะฮฺและอะฮฺลิสสุนนะฮ	ฺ (3)

(1)	 อัต-ติรมิซียฺ
(2)	 มินฮาญุสสุนนะฮฺ	 3/242
(3)	 ซะฮฺรุรริบาฯ	 2/83
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	 6)	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 ยึดถือหลักการอิจญ์มาอฺซึ่งประชาคม	 (อุมมะฮฺ)	
จะได้รับการคุ้มครองในส่ิงท่ีประชาคมเห็นพ้องต้องกันเป็นมติเอกฉันท์	 ดังปรากฏในหะดีษ 
ที่ว่า	 :	

 َضاَللٍَة «
َ
ٍد صلى اهلل عليه وسلم َعلى َة حُمَمَّ » َعَلْيُكْم بِاْلََماَعِة ، َفإِنَّ اهللَ لَـْم َيَْمْع أُمَّ

	 “พวกท่านจงยึดมั่นอัล-ญะมาอะฮฺ	 เพราะแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ		 จะไม่ทรงรวม
ประชาคมของมุฮัมมัด		 บนความหลงผิด”	 (1)

	 อิบนุกะษีรฺ	r	 ได้กล่าวถึงการอรรถาธิบายอายะฮฺที่	 :	 3	 ซูเราะฮฺ	 อาลิอิมรอน	
	 “และสูเจ้าจงยึดมั่นสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมเพรียงกันทั้งหมด	 และสูเจ้าอย่าได้
แตกแยก”	 ว่า	 	 :	

	 “พระองค์อัลลอฮฺทรงใช้ให้พวกเขายึดมั่น	 อัล-ญะมาอะฮฺ	 และห้ามพวกเขาจากการ
แตกแยก	 และแน่แท้การพิทักษ์คุ้มครองได้ถูกประกันไว้แก่พวกเขาขณะมีความเห็นพ้องตรง
กันให้พ้นจากความผิดพลาด”	 (2)

	 และส่วนหนึ่งจากความสมบูรณ์ของการพิทักษ์รักษาจากความผิดซึ่งได้ถูกประกันไว้ให้
แก่ประชาคม	 คือ	 การที่พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงบันดาลให้มีนักปราชญ์เป็นจ�านวนมากใน
หมู่อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 เมื่อมีปราชญ์คนหนึ่งผิดพลาดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด	 ก็ย่อมมี
ปราชญ์อีกคนที่ถูกต้องในเรื่องนั้น	 จนกระทั่งสัจธรรมความถูกต้องจะไม่สูญเสียไป	 และการได้
รับการพิทักษ์คุ้มครองในด้านการจดจ�าและเผยแผ่ย่อมมีอยู่แก่ทุกกลุ่มตามการถ่ายทอดจาก
ศาสนบัญญัติ	 ดังนั้นบรรดานักอ่าน	 (อัล-กุรฺรออฺ)	 ย่อมได้รับการคุ้มครองในการท่องจ�าอัล- 
กรุอานและเผยแผ่	บรรดานกัวชิาการหะดษีย่อมได้รบัการคุม้ครองในการท่องจ�าอลั-หะดษีและ
เผยแผ่ถ่ายทอด	และบรรดานกัวิชาการฟิกฮยฺ่อมได้รบัการคุ้มครองในการท�าความเข้าใจตวับท
และการอ้างอิงหลักฐานในข้อชี้ขาดต่างๆ	 (3)

	 7)	เครื่องหมำยอันโดดเด่นของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 ประการหนึ่งคือ	 พวกเขา
จะมีความสอดคล้องร่วมกันในระหว่างพวกเขากันเอง	 จะไม่มีการกล่าวหากันเองว่าตกศาสนา	
(ตักฟีรฺ)	 และในระหว่างพวกเขาจะไม่มีการขัดแย้งที่รุนแรงจนถึงขั้นประกาศความบริสุทธิ์ไม่
เกี่ยวข้องกัน	 และการตัดสินว่าเป็นการกุฟร์	 (ตักฟีรฺ)	 (4)	 ต่างจากกลุ่มที่เป็นอุตริชนซึ่งมักจะ
มีความเห็นขัดแย้งในระหว่างกัน	 และกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันตกเป็น
กาฟิรฺ

(1)	 อัฏ-เฏาะบะรอนียฺในอัล-กะบีรฺ
(2)	 ตัฟสีรฺ	 อิบนิกะษีรฺ	 2/74	 /	 อายะฮฺ	 103	 อาลิอิมรอน
(3)	 มินฮาญุสสุนนะฮฺ	 :	 2/91
(4)	 อัต-ตับศีรฺ	 ฟิดดีน;	 อัล-อิสฟะรอยินียฺ	 หน้า	 115
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	 อิบนุ	 อัล-ก็อยยิม	r	 กล่าวว่า	 :	
	 “และบรรดาเศาะหาบะฮฺมคีวามเหน็ขดัแย้งกนัในประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัข้อช้ีขาด		(ในเรือ่ง 
ปลีกย่อย)	 โดยพวกเขาคือนายของศรัทธาชน	 เป็นผู้มีศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สุดของประชาคม	 
แต่ทว่าด้วยการสรรเสรญิต่อพระองค์อัลลอฮ	ฺบรรดาเศาะหาบะฮไฺม่เคยขดัแย้งกนัเลยในปัญหา
ข้อหนึ่งข้อใดจากบรรดาปัญหาที่ว่าด้วยพระนาม	 คุณลักษณะ	 และการกระท�าของพระองค์
อัลลอฮฺ		 ...” (1)

	 นักวิชาการของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจะมีความเห็นตรงกันในเรื่องหลักมูลฐาน
ในด้านความเชื่อโดยรวม	 ถึงแม้ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อบางประการซึ่งเป็น
ประเดน็ทีแ่ยกย่อยมาจากหลักมลูฐานอาจจะมคีวามเหน็ต่างกนักต็าม	เช่น	การบญัญตัคิ�านยิาม	
การอธบิายความจากตวับท	การชีข้าดการปฏบัิติบางอย่างตามหลกับญัญตัขิองศาสนาว่าจ�าเป็น
หรือไม่	 ใช้ได้หรือไม่	 เป็นต้น	 แต่เมื่อน�าเรื่องทัศนะความแตกต่างเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวไป 
เปรียบเทียบกบักลุม่อตุรชินอืน่ๆ		อะฮฺลุสสนุนะฮกฺม็คีวามขดัแย้งในหลักมลูฐานและข้อปลีกย่อย 
น้อยกว่ากลุ่มอุตริชนอื่นๆ	

	 ความโดดเด่นของกลุ่มชนแห่งอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺที่มีความหลากหลาย	 เช่น	 
นักอรรถาธิบายอัล-กุรอาน	(มุฟัสสิรูน)	นักวิชาการหะดีษ	(มุหัดดิษูน)	นักวิชาการนิติศาสตร์	
(ฟุเกาะฮาอฺ)	 นักภาษาศาสตร์	 (อะฮฺลุลลุเฆาะฮฺ)	 นักปฏิบัติธรรม	 (อัศ-ศูฟิยูน)	 นักประวัติ- 
ศาสตร์	 (มุอัรริคูน)	 นักรบ	 (มุญาฮิดูน)	 นักปกครอง	 (อัล-หุกกาม)	 เป็นต้น	 ทั้งหมดเป็นผู้
ด�าเนินตามแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺที่ไม่มีความขัดแย้งกัน

 8) หลักการยึดมั่น (อะกีดะฮฺ) ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ	 เป็นสิ่งที่ถูก 
เปิดเผย	ชดัเจน	และเป็นสิง่ทีถ่กูเผยแผ่โดยไม่มกีารปิดบงัอ�าพรางหรอืซ่อนเร้น	เพราะหลกัการ 
ยึดมั่นของพวกเขาเป็นองค์ความรู้ของศาสนาอิสลามที่ท่านนบี		 ได้น�าประกาศและเผยแผ่
แก่มนุษยชาติ

	 ท่านอุมัร	 อิบนุ	 อับดิลอะซีซ	r	 กล่าวว่า	 :	
	 “แท้จรงิความรูน้ัน้จะไม่วบิตั	ิ(สญูไป)	จนกว่าความรู้นัน้จะเป็นความลับระหว่างผูค้น”	(2)

	 โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับสายรายงานและการวิเคราะห์ตรวจสอบสถานภาพของผู้
รายงานถ่ายทอดตวับททางศาสนาเป็นความรู้ทีโ่ดดเด่น	และเป็นความพิเศษซึง่ไม่มใีนกลุ่มชน
อื่นนอกจากอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ

	 9)	ศำสนำอิสลำมซึ่งท่ำนนบี	 	 ได้ประกำศเผยแผ่มิได้มีควำมโดดเด่นเหน่ือศำสนำ
อื่นๆ	 นอกเสียจากด้วยการอุทิศของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 และการพิชิตดินแดน 

(1)	 อะอฺลาม	 อัล-มูกีอีน	 1/49
(2)	 กิตาบุลอิลม์	 1/36
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	 อิมำม	 อัฏ-เฏำะหำวียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 :	

	 “และศาสนาอิสลาม	 (ซึ่งเป็นแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ)	 นั้น

» َوُهَو بنَْيَ الُْغُلِوّ َوالتَّْقِصْيِ ، َوبنَْيَ التَّْشبِْيِه َوالتَّْعِطْيِل ، َوبنَْيَ الْـَجْبِ 

َوالَْقَدِر ، َوبنَْيَ اأْلَْمِن َواْلِيَاِس «

	 คือ	 อยู่ระหว่างความเลยเถิดและความบกพร่อง	 ระหว่างการเปรียบเทียบว่า

เหมือนและการถือว่าปลอดจากคุณลักษณะ	 (ในเรื่องศิฟาตของอัลลอฮฺ)	 ระหว่างการ

เชื่อในลิขิตและการปฏิเสธลิขิต	 และระหว่างความประมาทย่ามใจและการสิ้นหวัง”

ตลอดจนการน�าหลักค�าสอนของอิสลามสู่พลเมืองที่ถูพิชิตเป็นไปด้วยความดีของนักรบและ 
นักเผยแผ่ศาสนาที่เป็นชาวอะฮฺลุสสนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺนับตั้งแต่ชนรุ่นเศาะหาบะฮฺและ 
สะลัฟ	 ศอลิหฺ

	 10)	อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ คือกลุ่มชนที่ถือทางสายกลาง	 (อัล-วะสะฏียะฮฺ)	
อยู่ระหว่างแนวทางที่ตกขอบสุดโต่งและเลยเถิด	 เป็นกลุ่มชนท่ีดีที่สุดซึ่งก�าชับใช้ให้ประพฤติ 
คุณงามความด	ีและห้ามปรามจากการประพฤตชิัว่	มใีบหน้าทีเ่บกิบานด้วยรศัมขีองความศรทัธา
และการรักษาสุนนะฮฺของท่านนบี	 

	 ทั้ง	 10	 ประการที่ถูกกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากความประเสริฐของอะฮฺลุส 
สุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเท่านั้น	 ยังคงมีอีกหลายประการซึ่งจะได้สอดแทรกไว้ในเนื้อหาของ 
บทอื่นๆ	 ที่จะกล่าวถึงต่อไป	 อินชาอัลลอฮฺ
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บทที่	 4
ประมวลหลักกำรยึดมั่น	 (อิอฺติกอด)	 ที่ส�ำคัญ 
ตำมแนวทำงอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ

	 หลักการยึดมั่น	 (อิอฺติกอด)	 ตามแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺที่จะ 
กล่าวถึง	 มีทั้งประเด็นที่ว ่าด้วยความเช่ือ	 (อะกีดะฮฺ)	 และวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนกิจ	 
(อิบาดาต)	 ตลอดจนทัศนะคติและท่าทีของ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺต่อประเด็นปัญหา 
ข้ออันเป็นหลักมูลฐาน	 (อุศูล)	 และปลีกย่อย	 (ฟุรูอฺ)	 บางประการที่แสดงถึงจุดยืนของปราชญ์
แห่งอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺต่อเรื่องนั้นๆ	 โดยจะกล่าวเป็นหัวข้อเรื่องดังนี้

4.1	 กำรยืนยนัเอกำนุภำพ	(วะหฺดำนยีะฮ)ฺ	คณุลกัษณะ	(ศฟิำต)	และพระนำม	

(อัสมำอฺ)	 ของพระองค์อัลลอฮ ฺ

	 อิมาม	 อัศ-ศอบูนียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

بالرسالة  والرسول    ، بالوحدانية  تعاىل  هلل  يشهدون  احْلَِديْث  أَْصَحاُب   « 

والنبوة ، ويعرفون ربهم عزوجل بصفاته الىت نطق بها وحيه وتنزيله ، أو شهد له بها 

العدول  به ، ونقلت  رسوله صلى اهلل عليه وسلم على ما وردت الخبار الصحاح 

الثقات عنه ، ويثبتون له جل جالله ما أثبته لنفسه ف كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى 

اهلل عليه وسلم ، ول يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه... «

	 “อัศหาบุลหะดีษนั้น	พวกเขาจะยืนยันความเป็นหนึ่ง	 (เอกานุภาพ)	แด่พระองค์อัลลอฮฺ
พระผู้ทรงสูงส่ง	 และยืนยันความเป็นศาสนทูตและความเป็นศาสดาประกาศกแก่ท่านรสูล	 
และพวกเขาจะรู้จักพระผู้อภิบาลพระผู้ทรงเกริกเกียรติของพวกเขาด้วยบรรดาคุณลักษณะซึ่ง
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การดลใจของพระองค์	 และคัมภีร์ท่ีถูกประทานลงมาของพระองค์เอ่ยถึงคุณลักษณะเหล่านั้น	
หรือท่านศาสนาทูตของพระองค์ได้ยืนยันคุณลักษณะนั้นๆ	 แด่พระองค์ตามที่มีบรรดาหะดีษ
ที่ถูกต้องระบุมา	 และบรรดาผู้มีคุณธรรมที่เชื่อถือได้ถ่ายทอดมาจากท่านศาสนทูต	 	 และ 
พวกเขาจะยืนยันส่ิงที่พระองค์ยืนยันสิ่งนั้นให้แก่พระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์	 และตาม 
ค�าพูดศาสนทูตของพระองค์		 และพวกเขาจะไม่เช่ือการเปรียบว่าคุณลักษณะของพระองค์
คล้ายกับคุณลักษณะปวงสิ่งถูกสร้างของพระองค์”	 (1)

 ค�ำอธิบำย
	 1)	 อัศหาบุลหะดีษ	 หรือ	 อะฮฺลุลหะดีษ	 คือบรรดาผู้ท่ียึดมั่นต่อคัมภีร์ของอัลลอฮฺ	 
และปฏิบัติตามสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด		ค�าว่า	อัศหาบุลหะดีษ	หรือ	อะฮฺลุลหะดีษ	มิได้
ถกูเจาะจงเฉพาะบรรดานกัวชิาการหะดษีทีร่บัฟังหรอืบนัทกึหรอืรายงานหะดษีเท่านัน้	หากแต่
หมายรวมถงึทกุบคุคลท่ีมีสิทธิอันยิง่ยอดด้วยการท่องจ�าหะดษีและมคีวามรูค้วามเข้าใจในหะดษี 
ทั้งภายนอกและภายใน	และปฏิบัติตามหะดีษทั้งภายนอกและภายใน	โดยคุณสมบัติอย่างน้อย
ที่สุดในหมู่พวกเขาคือมีความรักต่ออัล-กุรอานและหะดีษ	 ค้นคว้า	 และศึกษาถึงนัยและความ
หมายของอัล-กุรอานและหะดีษ	 ตลอดจนปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขารู้จากการชี้ขาดของอัล- 
กุรอานและหะดีษ	 ดังนั้นบรรดานักวิชาการฟิกฮฺในด้านหะดีษจึงรู้ถึงหะดีษของท่านนบี	  
มากกว่านกัฟิกฮขฺองชนกลุ่มอ่ืน	บรรดานกัศฟีูยขฺองอัศหาบลุหะดษีเป็นผูท้ีป่ฏบิติัตามท่านนบ	ี  
มากกว่ากลุ่มศูฟียฺอื่นๆ	 บรรดาผู้น�าและนักปกครองของพวกเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิอย่างย่ิงยวด
ในการปกครองตามแนวทางของท่านนบี		 มากกว่าชนกลุ่มอ่ืน	 และคนธรรมดาสามัญของ
พวกเขาเป็นผู้มีสิทธิอย่างยิ่งยวดในการแสดงความรักและปฏิบัติตามท่านนบี		 มากกว่าชน 
กลุ่มอื่น	 และอัศหาบุลหะดีษก็คือ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺนั่นเอง

	 2)	อะฮลฺสุสุนนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮเฺช่ือในความเป็นพระผู้ทรงเอกะของพระองค์อลัลอฮ	ฺ 
เพราะแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺก็คือศาสนาอิสลาม	 และศาสนาอิสลามเป็น
ที่รู้จักกันว่าเป็นศาสนาแห่งการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺ		 คือ	 อัต-เตาฮีด	 อันเป็น 
ศาสนาของบรรดานบีทั้งหมดที่มีมาก่อนแล้ว	 แต่ศาสนาต่างๆ	 ที่มีมาก่อนได้ถูกบิดเบือน	 และ
อัลลอฮฺ		 ทรงพิทักษ์ศาสนาอิสลามให้พ้นจากการบิดเบือน	 เหตุนี้เราจึงพบในคัมภีร์อัล- 
กุรอานว่ามีอายะฮฺจ�านวนมากตอกย�้าถึงหลักแห่งเอกภาพของพระองค์อัลลอฮฺ		 อาทิ

ـَٰه إِلَّ اللَّـُه ﴾ نَُّه َل إِلَ
َ
﴿ فَاْعلَْم أ

“ดังนั้นสูเจ้าจงรู้เถิดว่า	 แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้	  
นอกจากอัลลอฮฺ”	 (2)

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 160-161
(2)	 มุฮัมมัด	 :	 19
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َحٌد ﴾
َ
﴿  قُْل ُهَو اللَّـُه أ

“จงกล่าวเถิด	 พระองค์คืออัลลอฮฺพระผู้ทรงเอกะ”	 (1)

	 และความหมายของการให้เอกภาพ	 (เตาฮีด)	 คือ	 แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพ
สักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ		 เพียงพระองค์เดียว	 ไม่มีภาคีใดๆ	 ส�าหรับ
พระองค์	 และไม่มีสิ่งอื่นใดเลยที่เหมือนพระองค์	 นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวของซาตฺ	  وحدة )

	( الذاِت ของพระองค์	 และไม่มีคุณลักษณะใดๆ	 เลยส�าหรับสิ่งอื่นจากพระองค์ที่จะเหมือนกับ
คุณลักษณะของพระองค์		นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวของบรรดาคุณลักษณะ	( وحدة الصفات )  

ของพระองค์	 และไม่มีการกระท�าใดๆ	 	 เลยส�าหรับสิ่งอ่ืนจากพระองค์ที่จะเหมือนกับการกระ
ท�าของพระองค์	 นี่คือความเป็นหนึ่งเดียวของการกระท�าของพระองค์	 األفعال) 	(وحدة  ดังนั้น	 
พระองค์อัลลอฮฺ		 จึงทรงเป็นหน่ึงเดียวในซาตฺ	 คุณลักษณะ	 และการกระท�าของพระองค์	
واألفعال) والصفات  الذات  (وحدة 

(2)

	 อิมาม	 อัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

» َونَُقْوُل ف تَْوِحْيِد اهللِ ُمْعتَِقِديَْن بتوفيق اهللِ إِنَّ اهللَ َواِحٌد َل َشِريَْك لَُه «

	 “และเราจะกล่าวถงึการให้เอกภาพต่อพระองค์อลัลอฮโฺดยเป็นผู้เชือ่มัน่ด้วยการเอือ้อ�านวย
ของพระองค์ว่า	 แท้จริง	 อัลลอฮฺนั้นทรงเอกะไม่มีภาคีใดๆ	 เลยส�าหรับพระองค์”

	 แท้จริงการให้เอกภาพ	 (เตาฮีด)	 แด่พระองค์อัลลอฮฺ		 คือสิ่งแรกสุดของการเรียก
ร้องเชิญชวนของเหล่าศาสนทูต	 เป็นจุดเร่ิมต้นของแนวทาง	 และเป็นต�าแหน่งแรกที่ผู้ด�าเนินสู ่
พระองค์อัลลอฮฺ		 จะยืนอยู่ในต�าแหน่งนั้น

	 พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :

رَْسلَْنا نُوًحا إَِلٰ قَوِْمهِ َفَقاَل يَا قَوِْم اْعُبُدوا اللَّـَه
َ
  ﴿  لََقْد أ

﴾ 
ـٍٰه َغْيُهُ ْن إِلَ َما لَُكم ِمّ

 “ขอสาบานว่า	แน่แท้เราได้ส่งนัวะหฺเป็นศาสนทูตไปยังกลุ่มชนของเขา	แล้วเขาได้กล่าว
ว่า	:	โอ้	กลุม่ชนของฉนั	พวกท่านจงเคารพสกัการะพระองค์อัลลอฮฺเถดิ	ไม่มพีระเจ้าองค์ใดเลย 
ส�าหรับพวกท่านอื่นจากพระองค์”	 (3)

(1)	 อัล-อิคลาศ	 :	 1
(2)	 อัล-มุคตะศอรฺ	 อัล-มุฟีด	 ฟี	 ชัรหิ	 เญาฮะเราะฮฺ	 อัต-เตาฮีด;	 ชัยคฺ	 นัวหฺ	 อะลี	 สุลัยมาน	 อัล-กุฎอฮฺ	 
	 หน้า	 56
(3)	 อัล-อะอฺรอฟ	 :	 59
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	 พระองค์อัลลอฮฺ		 ได้ทรงส่งนบีฮูด	 	 นบีศอลิหฺ	 	 และนบีชุอัยบฺ	 	 ไปยัง
กลุ่มชนของพวกท่านโดยประกาศเรียกร้องเชิญชวนด้วยถ้อยค�าเดียวกันว่า

﴾ 
ـٍٰه َغْيُهُ ْن إِلَ ﴿ اْعُبُدوا اللَّـَه َما لَُكم ِمّ

	 “พวกท่านจงเคารพสกัการะพระองค์อลัลอฮเฺถดิ	ไม่มพีระเจ้าองค์ใดเลยส�าหรับพวกท่าน
อื่นจากพระองค์”	 (1)

	 	 และพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :

اُغوَت ﴾ ِن اْعُبُدوا اللَّـَه َواْجَتنُِبوا الطَّ
َ
ٍة رَُّسوًل أ مَّ

ُ
ّ أ

﴿ َولََقْد َبَعثَْنا ِف ُكِ

	 “และขอสาบานว่า	แน่แท้เราได้ส่งศาสนทตูไปในทุกประชาคม	(โดยศาสนทตูนัน้ประกาศ
ว่า)	 พวกท่านจงเคารพสักการะอัลลอฮฺ	 และพวกท่านจงหลีกห่างบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพอ่ืน 
จากพระองค์”	 (2)

	 และท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

ًدا َرُسْوُل اهللِ « » أُِمْرُت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحىتَّ يَْشَهُدوا أَْن َل إِلََه إِلَّ اهللُ َوأَنَّ حُمَمَّ

	 “ฉันได้ถูกบัญชาให้ท�าการรณรงค์กับผู้คน	 (ผู้ปฏิเสธแห่งนครมักกะฮฺ)	 จนกว่าพวกเขา 
จะปฏิญาณยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺ	 และ 
แท้จริงมุฮ�มมัดนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ”	 (3)

	 เหตุนี้ส่ิงที่ถูกต้องคือ	 หน้าที่อันดับแรกที่จ�าเป็นเหนือผู้เป็นมุกัลลัฟคือ	 การปฏิญาณ
ตนด้วยประโยคทั้งสองคือการยืนยันถึงเอกานุภาพของอัลลอฮฺ		 และความเป็นศาสนทูต 
ให้แก่ท่านนบี		การ	ให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺ		คือสิ่งแรกที่ท�าให้บุคคลเข้าสู่ศาสนา
อิสลาม	 และเป็นสิ่งสุดท้ายที่บุคคลจะออกจากดุนยาด้วยสิ่งนั้น	 ดังที่ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :

» َمْن َكاَن آِخُر َكالِمِه ل إِلََه إِل اهللُ َدَخَل اْلَنََّة «

	 “ผู้ใดที่ปรากฏว่าค�าพูดสุดท้ายของเขาคือ	 ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ	 ผู้นั้นย่อม
ได้เข้าสวรรค์”	 (4)

	 ดังนั้นการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺ		 จึงเป็นหน้าที่แรกและเป็นสิ่งสุดท้ายของ
หน้าที่ส�าหรับผู้ศรัทธา

(1)	 อัล-อะอฺรอฟ	 :	 65,	 73,	 85
(2)	 อัน-นะหฺล์	 :	 36
(3)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(4)	 อัล-หากิม
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	 กำรให้เอกภำพ	 (เตำฮีด)	 แด่พระองค์อัลลอฮฺ		 นั้นครอบคลุม	 3	 ชนิด	 ได้แก่

 (1)		 กำรให้เอกภำพแด่พระองค์อัลลอฮฺ		 ในควำมเป็นผู้อภิบำลพระผู้ทรงบันดำล 

สร้ำงของพระองค์ เรียกว่า	เตาฮดี	อรั-ฺรบุบูยีะฮ	ฺกล่าวคอื	กรณยีกจิของพระองค์	เช่น	การสร้าง	
การประทานปัจจัยยังชีพ	 การให้มีชีวิต	 การให้ตาย	 การให้คุณให้โทษ	 ทั้งหมดเป็นกรณียกิจ
ของพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

	 (2)		 กำรให้เอกภำพแด่พระองค์อัลลอฮฺ		 ในควำมเป็นพระผู้เป็นเจ้ำที่ถูกเคำรพสัก

กำระโดยเที่ยงแท้	 เรียกว่า	 เตาฮีดอัล-อุลูฮียะฮฺ	 กล่าวคือ	 การเคารพสักการะ	 (อิบาดาต)	
ของบ่าวซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงบัญญัติให้บ่าวได้กระท�า	 จ�าต้องกระท�าเพื่อพระองค ์
เพียงพระองค์เดียว	 เช่น	 การประกอบศาสนกิจละหมาด	 ถือศีลอด	 การประกอบพิธีฮัจญ์	 การ
บริจาคทานซะกาตและกุศลทานทั่วไป	 การเชือด	 การบนบาน	 การวิงวอนขอ	 การขอความ 
ช่วยเหลือ	 เป็นต้น	 บ่าวจ�าต้องกระท�าสิ่งดังกล่าวเพื่อพระองค์เท่านั้น

	 (3)		 กำรให้เอกภำพแด่พระองค์อัลลอฮฺ		 ในเร่ืองซำตฺ	 คุณลักษณะและพระนำมของ

พระองค์	 กล่าวคือ	 เชื่อและศรัทธาว่าพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวในซาตฺ	 คุณลักษณะ	 (ศิฟาต)	
และบรรดาพระนามของพระองค์	(อสัมาอุลลอฮ	ฺอัล-หสุนา)	ตลอดจนการกระท�าหรอืกรณียกจิ
ของพระองค์	 (อัฟอาล)

	 การให้เอกภาพ	 (เตาฮีด)	 แด่พระองค์อัลลอฮฺ		 ชนิดที่สองคือ	 เตาฮีด	 อัล-อุลูฮียะฮฺ	
จะรวมการให้เอกภาพชนิดที่หนึ่งคือ	 เตาฮีด	 อัรฺ-รุบูบียะฮฺ	 กล่าวคือ	 ผู้ที่ไร้ความสามารถใน
การบันดาลและสร้างสรรค์ย่อมเป็นผู้อ่อนแอที่ไร้ศักยภาพ	 และผู้ที่อ่อนแอไร้ศักยภาพย่อมไม่
เหมาะสมที่จะเป็นพระเจ้าที่ถูกเคารพสักการะ	 เมื่อพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงเป็นพระผู้อภิบาล	
พระผู้ทรงบันดาลสร้างแต่เพียงพระองค์เดียวโดยไร้ภาคี	 พระองค์ย่อมทรงสิทธิในการเป็นพระ
ผู้เป็นเจ้าที่ถูกเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว

	 และการให้เอกภาพ	 (เตาฮีด)	 แด่พระองค์อัลลอฮฺ		 ชนิดที่สามคือการยืนยันว่า 
พระองค์ทรงมีซาตฺ	 	หนึ่งเดียวท่ีไม่เหมือนสิ่งใดและไม่มีสิ่งใดเหมือน ( َذاٌت ) และซาตฺของ
พระองค์มีคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์	 บริสุทธิ์จากคุณลักษณะแห่งความบกพร่องทั้งปวง	
และพระองค์ทรงมีบรรดาพระนามอันไพจิตร	 ทั้งคุณลักษณะ	 (ศิฟาต)	 แห่งซาตฺของพระองค์	
และบรรดาพระนาม	 (อัสมาอฺ)	 ของพระองค์เป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิม	 (เกาะดีม)	 และเป็นสิ่งที่ยุต	ิ 
(เตากีฟ)	 อยู่กับตัวบทที่มีระบุในคัมภีร์อัล-กุรอาน	 หรือสุนนะฮฺที่ถูกรายงานมาอย่างถูกต้อง

	 ชัยคฺ	 อิบรอฮีม	 อัล-ลิกอนียฺ	 อัล-มาลิกียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

 وِعْنَدنَا أَْسَاُؤُه الَعِظْيَمة كذاِصَفاُت َذاتِه قدمية 

ْمِعيَّة   َواْختِْيَأَنَّ اْساُه تَْوِقْيِفيَّْه كذا الصفاُت فاْحَفِظ السَّ
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“และ	ณ	ที่เราบรรดาพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์	

อีกทั้งคุณลักษณะแห่งซาตฺของเอกองค์มีแต่เดิม

และถูกเลือกว่าแท้จริงพระนามของพระองค์นั้น	 (เป็นที่)	 ยุติ	 (อยู่กับตัวบท)

อีกทั้งคุณลักษณะก็เช่นนั้น	 จงรักษาหลักการฟัง	 (คือตัวบทท่ีถูกถ่ายทอด)	 (1)

	 อิมาม	 อัน-นะวาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	
	 “จงรู้เถิดว่า	 แท้จริงส�าหรับผู้รู้นั้นมี	 2	 ทัศนะเกี่ยวกับบรรดาหะดีษแห่งคุณลักษณะและ
บรรดาอายะฮฺแห่งคุณลักษณะหน่ึงใน	 2	 ทัศนะนั้น	 คือ	 มัซฮับของชนรุ่นสะลัฟส่วนใหญ่หรือ
ทั้งหมด	 กล่าวคือ	 แท้จริงจะไม่ถูกสาธยายถึง	 ความหมายแห่งคุณลักษณะต่างๆ	 นั้น	 ทว่า 
พวกเขา	 (ชนรุ่นสะลัฟ)	 จะกล่าวว่า	 :	 จ�าเป็นที่เราจะต้องศรัทธาต่อบรรดาคุณลักษณะนั้น	 
และเราเชื่อมั่นว่าส�าหรับบรรดาคุณลักษณะนั้น	มีความหมายที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่	และ
ความไพศาลของพระองค์	 พร้อมกับการมีความเชื่ออย่างเด็ดขาดของเราว่า	 แท้จริงพระองค์
อัลลอฮฺ		 นั้นไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์	 และแท้จริงพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากการมีเรือนร่าง	
การเคลื่อนย้าย	 การกินที่ในทิศ	 และพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากคุณลักษณะโดยทั่วไปของส่ิง 
ถูกสร้าง	 และทัศนะนี้คือมัซฮับของนักมุตะกัลลิมีนกลุ่มหนึ่ง	 และเป็นทัศนะหนึ่งจากบรรดา 
นักวิชาการที่เจนจัดในการตรวจสอบของพวกเขาได้เลือกไว้	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ปลอดภัยยิ่ง”	 (2)

	 เกี่ยวกับบรรดาอายะฮฺอัล-กุรอานและบรรดาหะดีษที่ระบุถึงคุณลักษณะ	 (ศิฟาต)	 ของ
พระองค์อัลลอฮฺ		 นั้นบรรดานักปราชญ์อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺมี	 2	 แนวทางใน 
เรื่องนี้	 คือ

	 (1)		 แนวทางของบรรดาปราชญ์รุ่นสะลัฟ	คือ	บรรดากลุ่มชนรุ่นก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่	3	
แห่งฮิจญ์เราะฮฺ	 ศักราชหรือก่อนสิ้นสุดศตวรรษที่	 5	 แห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช	 หมายถึง	 ชนรุ่น
เศาะหาบะฮฺ,	 อัต-ตาบิอีน,	ตาบิอิต	ตาบิอีน,	บรรดาอิมามทั้ง	 4	และบรรดาปราชญ์รุ่นอาวุโส
ในมัซฮับของบรรดาอิมามทั้ง	4	พวกเขาเหล่านี้จะกล่าวว่า	:	สิ่งที่ปรากฏชัดจากบรรดาอายะฮฺ
เหล่านี้มิใช่สิ่งที่ถูกมุ่งหมาย	 และอัลลอฮฺทรงรู้ถึงสิ่งท่ีถูกมุ่งหมายจากบรรดาคุณลักษณะที่ถูก
ระบุในอายะฮฺเหล่านี้	 หมายความว่า	 ความหมายที่แท้จริงส�าหรับอายะฮฺที่ระบุถึงคุณลักษณะ
นั้นไม่มีผู้ใดรู้ถึงความหมายที่แท้จริงนั้นนอกจากอัลลอฮฺ	 

	 (2)		 แนวทางของบรรดาปราชญ์รุ่นเคาะลัฟ	 คือ	 บรรดาผู้ที่มาภายหลังชนรุ่นสะลัฟ	 
พวกเขาจะกล่าวว่า	สิง่ทีป่รากฏชดัมใิช่สิง่ทีถ่กูมุง่หมาย	ทว่าสิง่ทีถ่กูมุง่หมายคอือย่างนี	้อย่างนี้	 
โดยพวกเขาจะเจาะจงความหมายหนึ่งที่ไม่น�าพาไปสู่การเปรียบว่าเหมือน	 (ตัชบีฮฺ)	 ให้แก ่
อายะฮฺที่ระบุถึงคุณลักษณะนั้นๆ	 (3)

(1)	 เญาฮะเราะตุตเตาฮีด
(2)	 เศาะฮีหฺมุสลิม	 บิชัรหิ	 อัน-นะวาวียฺ	 3/19
(3)	 อัล-มุคตะศอรฺ	 อัล-มุฟีดฯ	 หน้า	 87,	 88



- 31 -หลักการยึดมั่นตามแนวทางอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ

 กล่ำวโดยสรุป	 ชนรุ่นสะลัฟและเคาะลัฟเห็นตรงกันในการถือว่าพระองค์อัลลอฮฺ	 
ทรงบริสุทธิ์จากการเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งถูกสร้างของพระองค์	 แต่ชนรุ่นสะลัฟเช่ือในความ
บริสุทธิ์จากการเหมือนส่ิงถูกสร้าง	 (อัต-ตันซีฮฺ)	 พร้อมกับมอบหมาย	 (ตัฟวีฎ)	 ความหมาย
ที่ถูกมุ่งหมายจากบรรดาอายะฮฺที่อาจจะท�าให้เข้าใจว่า	 เหมือนหรือคล้ายนั้นไปยังความรู้ของ 
พระองค์อัลลอฮ	ฺ		ส่วนชนรุน่เคาะลฟันัน้เชือ่ว่าการบรสิทุธิจ์ากความเหมอืนนัน้จ�าต้องตคีวาม 
บรรดาอายะฮฺที่อาจจะท�าให้เข้าใจว่าเหมือนนั้นตามความหมายที่ไม่มีการเปรียบว่าเหมือนใน
ความหมายนั้น	 และเราสามารถถือตามแนวทางของชนรุ่นสะลัฟ	 และสามารถถือตามแนวทาง
ของชนรุ่นเคาะลัฟก็ได้	แต่นักวิชาการกล่าวว่า	:	แนวทางของชนรุ่นสะลัฟนั้นปลอดภัยยิ่ง	และ
แนวทางของชนรุ่นเคาะลัฟนั้นรัดกุมยิ่ง	 (1)

	 อย่างไรก็ตาม	ปราชญ์อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺอธิบายแนวทางของชนรุ่นสะลัฟใน
ประเด็นการมอบหมาย	(ตัฟวีฎ)	ไว้ต่างกัน	ฝ่ายหนึ่ง	อธิบายว่า	ชนรุ่นสะลัฟมอบหมายความ
หมายที่ถูกมุ่งหมาย	 اُد)

َ
الْـُمر 	(اَلْـَمْعىَن  ของค�าที่บ่งถึงคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮฺ	  

เช่น	 ความหมายของพระหัตถ์	 اهلل ) 	( يَُد  พระพักตร์	 اهلل ) 	( َوْجُه  เป็นต้น	 โดยถือว่าความ
หมายแท้ตามภาษาท่ีปรากฏชัด	 (คืออวัยวะ)	 มิใช่ความหมายท่ีถูกมุ่งหมาย	 และมอบความรู้
เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของค�านั้นๆ	 ไปยังพระองค์อัลลอฮฺ		 พร้อมกับเชื่อว่าพระองค์
ทรงบริสุทธิ์จากความเหมือนหรือคล้ายกับสิ่งถูกสร้าง

	 อีกฝ่ายหนึ่งอธิบายว่า	 ชนรุ่นสะลัฟยืนยันคุณลักษณะที่ถูกระบุไว้ตามความหมายของ
ถ้อยค�า	เช่น	พระหัตถ์ของอัลลอฮฺ	( يَُد اهلل )	ก็คือพระหัตถ์จริงๆ	ตามความหมายของถ้อยค�า	 
โดยพระหัตถ์ของพระองค์เป็นคุณลักษณะ	 (ศิฟาต)	 มิใช่อวัยวะ	 และพระหัตถ์ของพระองค์
ไม่เหมือนส่ิงถูกสร้าง	 ชนรุ่นสะลัฟมิได้มอบหมายความหมายของถ้อยค�าที่ระบุถึงคุณลักษณะ	
แต่มอบหมายความรู้เกี่ยวกับเนื้อแท้	 (หะกีเกาะฮฺ)	 แห่งคุณลักษณะนั้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺ 
	 ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้นอกจากพระองค์

	 นักปราชญ์ทั้งสองฝ่ายที่อธิบายถึงแนวทางของชนรุ่นสะลัฟเห็นตรงกันในประเด็นที่ว่า	 
ชนรุ ่นสะลัฟยืนยัน	 (อิษบาต)	 คุณลักษณะให้แด่พระองค์ตามที่พระองค์ทรงบอกไว้ถึง 
คุณลักษณะของพระองค์ในคัมภีร์อัล-กุรอาน	 และตามที่ท่านนบี	 	 ได้บอกไว้ในสุนนะฮฺ
ของท่าน	 และปฏิเสธ	 (นัฟย์)	 ความเหมือนหรือความคล้ายของคุณลักษณะนั้นกับสิ่งถูกสร้าง	
พร้อมกับมอบหมาย	 (ตัฟวีฎ)	 ความรู้แห่งเนื้อแท้	 (กุนฮ์-หะกีเกาะฮฺ)	 ของคุณลักษณะนั้น 
ไปยังความรู้ของพระองค์อัลลอฮฺ		 ส่วนการมอบหมาย	 (ตัฟวีฎ)	 ความหมายของถ้อยค�าที่
ระบุถึงคุณลักษณะนั้น	 ฝ่ายหนึ่งอธิบายว่าชนรุ่นสะลัฟมอบความรู้ถึงความหมายของถ้อยค�า
ที่ระบุคุณลักษณะนั้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺ		 ในขณะที่อีกฝ่ายอธิบายว่าชนรุ่นสะลัฟยืนยัน 
คณุลักษณะนัน้ๆ	ตามความหมายของถ้อยค�าทีถ่กูระบมุาในอลั-กรุอานและสนุนะฮ	ฺ	ความหมาย 

(1)	 อัล-มุคตะศอรฺ	 อัล-มุฟีดฯ	 หน้า	 90
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ของถ้อยค�าจงึมใิช่ส่ิงทีช่นรุน่สะลฟัมอบหมาย		แต่สิง่ทีช่นรุน่สะลฟัมอบหมายคอืความรูถ้งึสภาพ
แห่งคุณลักษณะนั้นว่าเป็นอย่างไร	 (หะกีเกาะฮฺ)	 ไปยังความรู้ของอัลลอฮฺ		 และค�าอธิบาย
ของท้ังสองฝ่าย	 ตลอดจนแนวทางของชนรุ่นสะลัฟและเคาะลัฟที่กล่าวมาต่างก็เห็นพ้องตรง
กันว่า	 พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีคุณลักษณะแห่งความสมบูรณ์	 และบริสุทธิ์จากคุณลักษณะ
ที่บกพร่อง	 ตลอดจนคุณลักษณะของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเหมือน	 ไม่เหมือนกับส่ิงใดที่ถูกสร้าง	
แนวความเชื่อของนักปราชญ์อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺในเรื่องคุณลักษณะ	 (ศิฟาต)	 ของ
พระองค์อัลลอฮฺ		 จึงเป็นแนวทางสายกลางที่อยู่ระหว่างกลุ่มอุตริชนที่ปฏิเสธคุณลักษณะ 
ของพระองค์อัลลอฮฺ		 ซึ่งเรียกว่า	 กลุ่มอัล-มุอัฏฏิละฮฺ	 หรือ	 ญะฮฺมียะฮฺ	 และระหว่างกลุ่ม
อุตริชนที่น�าเอาคุณลักษณะของพระองค์ไปเปรียบว่าเหมือนกับคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้าง	 
ซึ่งเรียกว่า	 กลุ่มอัล-มุชับบิฮะฮฺ	 หรือ	 อัล-มุญัสสิมะฮฺ

4.2	 สถำนภำพและกำรเผยแผ่ของท่ำนนบี	

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺยืนยันด้วยความเชื่อม่ันอย่างเด็ดขาดว่าท่านนบี		 คือ	
ผู้เผยวจนะ	 (นบี)	 และศาสนทูต	 (เราะสูล)	 ของพระองค์อัลลอฮฺ		 ท่านสุดท้ายที่จะไม่มี
ผู้เผยวจนะและศาสนทูตใดมาภายหลังจากท่านอีกแล้ว	 และผู้ใดกล่าวอ้างการเป็นนบีหลัง
จากท่าน	 ผู้น้ันเป็นผู้มุสาและเป็นผู้ปฏิเสธ	 และผู้ใดเชื่อและปฏิบัติตามผู้นั้นก็เป็นผู้ปฏิเสธ 
เช่นกัน	 เพราะพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :	

ٌد رَُّسوُل اللَّـهِ ﴾ ...اآلية َمَّ  ﴿ مُّ

“มุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ”	 (1)

ٌد إِلَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن َقبْلِهِ الرُُّسُل ﴾ ...اآلية ﴿ َوَما ُمَمَّ

	 “และมุฮัมมัดนั้นมิใช่ผู้ใดนอกจากเป็นศาสนทูตที่ก่อนหน้าเขามีบรรดาศาสนทูตผ่านพ้น
มาแล้ว”	 (2)

ـِٰكن رَُّسوَل اللَّـهِ ن رَِّجالُِكْم َولَ َحٍد ِمّ
َ
بَا أ

َ
ٌد أ ا َكَن ُمَمَّ   ﴿ مَّ

ِّنَي ﴾ ...اآلية وََخاَتَم انلَّبِي
 “มุฮัมมัดน้ันมิได้เป็นบิดาของผู้ใดจากบรรดาบุรุษของพวกท่าน	 แต่คือศาสนทูตของ 
อัลลอฮฺ	 และเป็นผู้สุดท้ายของเหล่าผู้เผยวจนะ”	 (3)

(1)	 อัล-ฟัตห์	 :	 29
(2)	 อาลิ-อิมรอน	 :	 144
(3)	 อัล-อะหฺซาบ	 :	 40
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	 และท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

» َوأَنَا الَْعاِقُب الَِّذْي لَْيَس بَْعَدُه نَِبٌّ «

“และฉันคือ	 อัล-อากิบ	 (ผู้รั้งท้าย-ผู้มาหลังสุด)	 ซึ่งไม่มีนบีใดมาหลังจากเขาอีก”	 (1)

	 และท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

َُّه نَِبٌّ َوأَنَا َخاَتُ النَّبِينِّْيَ  ابُوَن ، ُكلُُّهْم يَْزُعُم أَن  » َوإِنَُّه َسيَُكوُن ِف أَُمِّت ثاََلثُوَن َكَذّ

َل نَِبَّ بَْعِدْي »

	 “และแท้จริงจะมีจอมโกหก	 30	 คนในประชาคมของฉัน	 ทั้งหมดอ้างว่าตนคือนบี	 และ
ฉันคือผู้สุดท้ายของบรรดานบีทั้งหลาย	 ไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากฉัน”	 (2)

	 อิมาม	 อัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

ًدا َعْبُدُه الـُمْصَطَفى، َونَبِيُُّه الـُمْجتََب ، َوَرُسولُُه الـُمْرتََضى ، وإنَُّه  » وإِنَّ حُمَمَّ

َخاتُ األنبياِء ، وإَِماُم اأَلتِْقيَاِء ، وَسيُِّد الـُمْرَسِلنْيَ ، وَحبيُب رِبّ الَعامَلنِْيَ ، وُكلُّ َدْعَوى 

 َوَهًوى ، َوُهَو الـَمْبُعْوُث إىَِل َعامَِّة الـِجِنّ وَكافَِّة الَوَرى بِالْـَحِقّ 
ٌّ
النُّبُْوِة بَْعَدُه َفَغي

يَاِء « َوالْـُهَدى ، َوبالنُّْوِر َوالِضّ

	 “และแท้จริงมุฮัมมัดนั้นคือ	 บ่าวที่ถูกเลือกของพระองค์	 คือนบีที่ถูกคัดสรรของพระองค์
และรสูลที่ถูกพึงพอพระทัยของพระองค์	 และแท้จริงมุฮัมมัดคือผู้สุดท้ายของบรรดานะบี	 คือ
ผู้น�าของบรรดาผู้ย�าเกรงด้วยสังวรศีล	 คือนายของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมาเป็นศาสนทูต	 และคือผู้
เป็นที่รักของพระผู้อภิบาลแห่งโลกทั้งผอง	 ทุกๆ	 การกล่าวอ้างการเป็นนะบีภายหลังมุฮัมมัด 
ก็คือความผิดพลาดหลงผิดและอารมณ์ทางใจ	 และมุฮัมมัดคือผู้ที่ถูกส่งไปยังหมู่ญินโดยรวม 
และมนุษย์ทั้งผองด้วยสัจธรรมและทางน�า	 ด้วยรัศมีและความสว่างอันเจิดจรัส”

	 ท่านนบีมุฮัมมัด		 เป็นบุตรของอับดุลลอฮฺ	 บุตร	 อับดิลมุฏเฏาะลิบ	 บุตรฮาชิม	 บุตร	
อับดิมะนาฟ	 บุตร	 กุศอยย์	 บุตร	 กิลาบ	 บุตร	 มุรฺเราะฮฺ	 บุตร	 กะอฺบ์	 บุตร	 ลุอัยยฺ	 บุตร	 
ฟิฮฺริน	 บุตร	 มาลิก	 บุตร	 อัน-นัฎร์	 บุตร	 กินานะฮฺ	 บุตร	 คุซัยมะฮฺ	 บุตร	 มุดริกะฮฺ	 บุตร	 
อิลยาส	 บุตร	 มุฎอรฺ	 บุตร	 นิซารฺ	 บุตร	 มะอัดด์	 บุตร	 อัดนาน	

(1)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(2)	 อบูดาวูด,	 อะหฺมัด
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	 และอัดนานมาจากลูกของนบีอิสมาอีล	 บุตรนบีอิบรอฮีม	 	 โดยมติเอกฉันท์	 และ
ระหว่างอัดนานกับอิสมาอีล	 	 นั้น	 นักวิชาการมีความเห็นต่างกัน	 บ้างก็ว่า	 9	 คน	 บ้าง 
ก็ว่า	 7	 คนคือ	 อัดนาน	 บุตร	 อัด	 (อะดัด)	 บุตร	 มุกอวฺวิม	 บุตร	 นาหูรฺ	 บุตร	 ตัยเราะหฺ	 บุตร	 
ยะอรฺุบ	บตุร	 ยชัญบุ	 บตุร	 นาบติ	 (นะบตั)	 บตุร	 อสิมาอลี	 	 บตุร	 นบอีบิรอฮมี	  (1)

	 ท่านอิบนุ	สะอฺด์	r	กล่าวว่า	:	เรื่อง	ณ	ที่เราคือการระงับจากสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอัดนาน
ถึงอิสมาอีล	  (2)

	 จากท่านวาษิละฮฺ	 อิบนุ	 อัล-อัสเกาะอฺ		 ว่า	 :	 ท่านรสูลุลลอฮฺ		 กล่าวว่า	 :	

» اْصَطَفى اهللُ ِكنَانََة ِمْن َولَِد إِْسَاِعْيَل ، َواْصَطَفى ُقَريًْشا ِمْن ِكنَانَة ، واْصَطَفى 

َهاِشـًما ِمْن ُقَريٍْش ، واْصَطَفاِنْ ِمْن بَِنْ َهاِشٍم «

	 “พระองค์อัลลอฮฺทรงเลือกกินานะฮฺจากลูกหลานของอิสมาอีล	 และทรงเลือกกุรอยช ฺ
จากกินานะฮฺ	 และทรงเลือกฮาชิมจากกุรอยชฺ	 และทรงเลือกฉันจากลูกหลานของฮาชิม”	 	

(มุสลิม, อัต-ติรมิซียฺ, อะหฺมัด)

 คุณลักษณะพิเศษของท่านนบีมุฮัมมัด  ที่ต่างจากนบีและรสูลท่านอื่นๆ ได้แก่

	 1)	 	เป็นนบีและรสูลท่านสุดท้าย

	 2)		ถูกส่งมาประกาศศาสนาอิสลามแก่มนุษยชาติทั้งหมดมิใช่เฉพาะชาวอาหรับเท่านั้น

	 3)		ถูกส่งมาตามค�าวิงวอนของนบีอิบรอฮีม	 	และนบีมูซา	 	 เป็นข่าวดีที่ท่านนบี
อีซา	 	 น�ามาประกาศ

	 4)		เป็นผูไ้ด้รบัคมัภร์ีอลั-กรุอาน	อันเป็นคัมภร์ีสดุท้ายและเป็นมวัะอฺญซิาตทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุ

	 5)		หลักนิติธรรม	 (ชะรีอะฮฺ)	 ที่ท่านประกาศแก่มนุษยชาติเป็นหลักนิติธรรมที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ที่สุดตราบจนถึงวันสิ้นโลก

	 6)		เป็นผู้ที่มีค�าพูดฉะฉาน	 ใช้ถ้อยค�าน้อยแต่กินความที่ครอบคลุม	 (ญะวามิอุล	 กะลิม)

	 7)		เป็นผูท้ีไ่ด้รบัการช่วยเหลอืให้มชียัต่อศตัรดู้วยความหวาดกลวัซึง่ถกูโยนใส่ไว้ในหวัอก
ของพวกนั้น

(1)	 สิยัรฺ	 อะอฺลาม	 อัน-นุบะลาอฺ;	 อัซ-ซะฮะบียฺ	 1/13,	 14
(2)	 สิยัรฺ	 อะอฺลาม	 อัน-นุบะลาอฺ;	 อัซ-ซะฮะบียฺ	 1/16
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	 8)		ได้รับอนุมัติเรื่องสินสงคราม

	 9)		เป็นผู้ประเสริฐสุดของบรรดาสิ่งที่ถูกบังเกิด

	 10)	เป็นที่รักยิ่งของพระองค์อัลลอฮฺ		 ในฐานะเคาะลีลุลลอฺ	 เช่นเดียวกับนบีอิบรอฮีม	
	 ฯลฯ

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเชื่ออย่างเด็ดขาดว่าท่านนบีมุฮัมมัด	 	 คือผู้เผยแผ่
จากพระองค์อัลลอฮฺ		 โดยท่านนบี	 	 ไม่เคยพูดถึงสิ่งใดอันเกิดจากทัศนะของท่านเอง
ในสิ่งที่เกี่ยวกับการเผยแผ่	 (ตับลีฆ)	 ทว่าไม่มีภาระกิจเหนือท่านนอกจากการเผยแผ่สาส์น
ของพระองค์อัลลอฮฺ		 ให้ผู้คนได้ฟัง	 สอนผู้คนให้รู้ถึงสุนนะฮฺและการอธิบายที่ชัดแจ้ง	 และ
น่ันคือความหมายของการที่ท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ		 ดังนั้นการสั่งใช้และการห้าม
ของนบี		 ก็คือการเผยแผ่ค�าส่ังและค�าห้ามของพระองค์อัลลอฮฺ		 การบอกเล่าและการ 
เล่าถึงเรื่องราวต่างๆ	 เป็นการเผยแผ่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงเล่าและบอกถึงสิ่งนั้นเอาไว้	 
เหตุนี้	 การเชื่อฟังท่านนบี		 ก็คือการเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮฺ		 การขัดค�าสั่งและฝ่าฝืนต่อ
พระองค์อัลลอฮฺ		 และการหาว่าท่านนบี		 โกหกในการบอกเล่าเรื่องราวตามท่ีพระองค์
อัลลอฮฺ		 ทรงบอกให้ท่านนบี		 รับรู้	 จึงเท่ากับเป็นการกล่าวหาว่าพระองค์อัลลอฮฺ	 
ทรงโกหก	 (มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์)	 เพราะพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :	

 ﴿ إِْن َعلَيَْك إِلَّ اْلََلُغ ﴾ ...اآلية

“หาได้มีภาระกิจอันใดเหนือสูเจ้านอกจากการเผยแผ่”	 (1)

﴿ َوَما َعَ الرَُّسوِل إِلَّ اْلََلُغ الُْمبنُِي ﴾

“ไม่มีภารกิจอันใดเหนือศาสนทูตนอกจากการเผยแผ่อันชัดแจ้ง”	 (2)

﴿ َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوٰى ٣ إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوَحٰ ٤ ﴾

	 “และเขา	 (ศาสนทูตของอัลลอฮฺ)	 จะไม่เอ่ยวาจาอันเกิดจากอารมณ์	 (สิ่งที่เขาเอ่ยวาจา
นั้น)	 มันมิใช่สิ่งใดนอกเสียจากคือการดลใจที่ถูกดลใจให้รู้เท่านั้น”	 (3)

(1)	 อัช-ชูรอ	 :	 48
(2)	 อัน-นูร	 :	 58,	 อัล-อังกะบูต	 :	 18
(3)	 อัน-นัจญฺม์	 :	 3-4
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	 และท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

ُل « َما أَُقْوُل َماأَُقوَّ  » إِنَـّ

“อันที่จริงฉันจะกล่าวสิ่งที่ฉันถูกใช้ให้กล่าวเท่านั้น”	 (1)

	 และท่านนบี		 ได้กล่าวแก่ท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อัมรฺ	 อิบนิ	 อัล-อาศ		 ว่า	 :	

ْ إِلَّ الْـَحقُّ «  بِيَِدِه َماَخَرَج ِمِنّ
ْ
» اُْكتُْب َفَوالَِّذْي نَْفِسي

	 “จงบันทึก!	ขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์	ไม่มีค�าพูด
ใดออกจากฉันนอกจากความจริง”	 (2)

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 เชื่อมั่นอย่างเด็ดขาดว่า	 แท้จริงท่านนบี		 ได้เผยแผ่
ทุกสิ่งที่ท่านถูกส่งมาประกาศสิ่งนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดจด	แล้วท่านมิได้ปิดบังอ�าพราง
แม้เพียงหนึ่งอักษรจากสิ่งที่ท่านถูกสั่งใช้ให้เผยแผ่และประกาศแก่มนุษยชาติ

	 พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :	

ُسْوُل بَِلّـْغ َما أُنِْزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَـْم تَْفَعْل َفَما بَِلّْغَت  َُّها الرَّ » ... يَاأَي

ِرَسالَتَُه َواهللُ يَْعِصُمَك  ِمَن النَّاِس «

	 “โอ้ผู้เป็นศาสนทูต	 ท่านจงเผยแผ่สิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านจากพระผู้อภิบาลของ
ท่าน	 และหากว่าท่านไม่กระท�าแล้วไซร้	 ท่านก็มิได้เผยแผ่สาส์นของพระองค์	 และอัลลอฮฺจะ
ทรงคุ้มครองท่านให้พ้นจากการประทุษร้ายของมนุษย์”	 (3)

	 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ	 i	 กล่าวกับท่านมัสรูก		 ว่า	 :	 ผู้ใดบอกกับท่านว่า	 แท้จริง 
มุฮัมมัด		 ได้ปกปิดอ�าพราง	 ผู้นั้นมุสา	 แล้วท่านหญิง	i	 ก็อ่านอายะฮฺนี้	 (4)

	 และแท้จริงสิ่งที่ท่านนบี		ได้ประกาศเผยแผ่จากพระผู้อภิบาลของท่านคือทั้งหมดของ
ศาสนาอสิลาม	ซึง่ถกูท�าให้สมบรูณ์ครบถ้วนและมคีวามรดักมุ	ไม่มคีวามบกพร่องใดๆ	ทีจ่�าต้อง
เติมเต็มให้สมบูรณ์อีกแล้ว	 เพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วดังพระด�ารัสที่ว่า	 :	

تَْمْمُت َعلَيُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت
َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم َوأ

َ
  ﴿ اْلَوَْم أ

لَُكُم اْلِْسَلَم دِيًنا ﴾
(1)	 เศาะฮีหฺ	 อัล-ญามิอฺ	 อัศ-เศาะฆีร	 หะดีษเลขที่	 5239
(2)	 เศาะฮีหฺ	 อัล-ญามิอฺ	 อัศ-เศาะฆีร	 หะดีษเลขที่	 1207
(3)	 อัล-มาอิดะฮฺ	 :	 67
(4)	 บันทึกโดย	 อัล-บุคอรียฺและมุสลิม
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	 “วันนี้	 ข้าได้ท�าให้ศาสนาของพวกเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว	 และได้เติมเต็มความโปรด 
ปรานของข้าที่มีต่อพวกเจาแล้ว	 และข้ายินดีให้อิสลามเป็นศาสนาส�าหรับพวกเจ้าแล้ว”	 (1)

ٍء ﴾ ّ َشْ
ُكِ

نْلَا َعلَيَْك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لِّ ﴿  َونَزَّ
“และเราได้ประทานคัมภีร์นั้นลงมาเหนือสูเจ้า	 เพื่อให้ความกระจ่างชัดส�าหรับทุกๆ	 สิ่ง”	 (2)

	 ดังนั้น	 ท่านนบี		 ได้ใหความกระจ่างชัดเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดแล้ว	 และได้ประกาศ
สิง่น้ันในหมู่ประชาคมมสุลมิ	ท่านมไิด้ปกปิดสิง่ใดจากหลกันติธิรรมหรือเกบ็ง�าเป็นความลับเอา
ไว้เฉพาะผู้หนึ่งผู้ใด	หรือชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด	แม้ว่าชนกลุ่มนั้นจะเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านหรือ
เป็นครอบครัวของท่านก็ตาม

4.3	 นิยำมกำรศรัทธำ	 (อีมำน)	 และระดับของกำรศรัทธำ
	 นักปราชญ์อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 ได้แก่	 อิมามมาลิก,	 อัช-ชาฟิอียฺ,	 อะหฺมัด,	
อลั-เอาวซฺาอยี,ฺ	อสิหาก	อบิน	ุรอฮะวยัฮ,ฺ	อะฮฺลุลหะดษีโดยทัว่ไป	และชาวเมอืงมะดนีะฮ	ฺ(เราะ
หิมะฮุมุลลอฮฺ)	 ตลอดจน	 อะฮฺลุซซอฮิรฺ	 และกลุ่มหนึ่งจากนักมุตะกัลลิมีนได้นิยามการศรัทธา	
(อีมาน)	 ว่า	 :	

» ُهَو تَْصِديٌْق بِاْلَنَاِن ، َوإِْقَراٌر بِالِْلَساِن ، َوَعَمٌل بِاأْلَْرَكاِن «

	 “คือการเชื่อว่าจริง	 (หรือยืนยันว่าจริง)	 ด้วยหัวใจ	 การยืนยันรับรองด้วยลิ้น	 และการ
ปฏิบัติด้วยบรรดาองค์ประกอบหลัก”

	 ส่วนอิมามอบูหะนีฟะฮฺ	 r	 และนักวิชาการจ�านวนมากในมัซฮับอัล-หะนะฟียฺ	 นิยาม
การศรัทธา	 (อีมาน)	 ว่า	 :	

» َواْلِمْيَاُن ُهَو اْلِْقَراُر بِالِْلَساِن َوالتَّْصِديُْق بِالْـَجنَاِن «

“และการศรัทธา	 (อีมาน)	 คือการยืนยันรับรองด้วยลิ้นและเชื่อว่าจริงด้วยหัวใจ”

	 และส่วนหนึ่งจากนักวิชาการฝ่ายนี้กล่าวว่า	:	การยืนยันรับรองด้วยลิ้นเป็นองค์ประกอบ 
หลัก	 (รุกน์)	 ที่เพิ่มเข้ามา	 มิใช่สิ่งเดิม	 อิมามอบูมันศูรฺ	 อัล-มาตุรีดียฺ	 r	 (เสียชีวิต	 
ฮ.ศ.333)	 มีทัศนะดังกล่าวและมีรายงานจากอิมามอบูหะนีฟะฮฺ	r	 ซึ่งการมีทัศนะของอิมาม 
อบูหะนีฟะฮฺ	r	ในเรื่องนี้เป็นความเห็นต่างในเชิงรูปลักษณ์	(อิคติลาฟศูรียฺ)	ไม่มีผลสืบเนื่อง
ในการเสียหลักการยึดม่ัน	 (อิอฺติกอด)	 แต่อย่างใด	 เหตุท่ีน�าเรื่องนิยามการศรัทธามาระบุไว ้
เป็นหัวข้อหนึ่งในประมวลหลักการยึดม่ันของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 เพราะเรื่องนี้ 
มีนิยามของกลุ่มอุตริชนที่แตกต่างจากอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺ	จึงต้องน�ามากล่าวไว้เพื่อ
การจ�าแนกแยกแยะมิให้สับสน	 ดังนี้

(1)	 อัล-มาอิดะฮฺ	 :	 3
(2)	 อัน-นะหฺล์	 :	 89
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	 (1)		 กลุ่มอัล-กัรรอมียะฮฺ นิยามการศรัทธาว่า	 คือการยืนยันรับรองด้วยล้ินเท่านั้น	 
และกลุ่มหนึ่งจากพวกอัล-มุรฺญิอะฮฺก็กล่าวตามนี้

	 (2)		 อัล-มุรฺญิอะฮ	ฺส่วนมาก	นิยามการศรัทธาว่า	หมายถึงสิ่งที่อยู่ในใจ	โดยถือว่าบรรดา
การกระท�าของหัวใจ	 (อะอฺมาล	 อัล-กุลูบ)	 เข้าอยู่ในค�านิยามนี้

	 (3)		 อัล-ญะฮฺม์	 อิบนุ	 ศอฟวำน	อัส-สะมัรฺกอนดีย	ฺ และ	อบุลหะสัน	 อัศ-ศอลิหิยฺ	หัวหน้า
ของกลุ่มอัล-เกาะดะรียะฮฺ	 นิยามการศรัทธาว่า	 หมายถึง	 การรู้จักอัลลอฮฺด้วยหัวใจ

	 (4)		 กลุม่อลั-เคำะวำรจิญ์ นยิามการศรทัธาว่า	หมายถงึ	การภกัดด้ีวยการประกอบศาสน
กิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟัรฎูหรือสุนนะฮฺ	 นะวาฟิล

	 (5)		 อัล-ญุบบำอียฺและกลุ ่มอัล-มัวะอฺตะซิละฮฺส่วนมำกในเมืองอัล-บัศเรำะฮฺ	 นิยาม 
การศรัทธาว่า	 หมายถึง	 บรรดาการภักดีท่ีถูกก�าหนดเป็นฟัรฎูจากการกระท�าและการละท้ิง	 
โดยไม่มีการกระท�าและความเชื่อของหัวใจ

	 (6)		 กลุ่มมัวะอฺตะซิละฮฺที่เหลือ นิยามการศรัทธาว่าหมายถึง	การปฏิบัติ	การเปล่งวาจา	
และความเชื่อ	 ค�านิยามของกลุ่มมัวะอฺตะซิละฮฺฝ่ายนี้แตกต่างจากค�านิยามของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	
วัล-ญะมาอะฮฺ	 เพราะอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺมิได้ก�าหนดให้การกระท�าทั้งหมดเป็น
เงื่อนไขในการศรัทธาที่ใช้ได้	 หากแต่ก�าหนดการปฏิบัติส่วนมากเป็นเงื่อนไขในความสมบูรณ์
ของการศรัทธา	 แต่พวกมัวะอฺตะซิละฮฺก�าหนดเอาการปฏิบัติทั้งหมดเป็นเงื่อนไขในการศรัทธา
ที่ใช้ได้	 ส่วนอะฮฺลุสสุนนะฮฺถือตามค�ากล่าวของชนรุ่นสะลัฟ	 เช่น	ท่านอุมัรฺ	 อิบนุ	 อับดิลอะซีซ	
r	ที่ว่า	:	“ผู้ใดปฏิบัติอย่างสมบูรณ์	แน่แท้ผู้นั้นท�าให้การศรัทธาสมบูรณ์	และผู้ใดปฏิบัติโดย
ขาดความสมบูรณ์	 	 ผู้นั้นย่อมมิได้มีศรัทธาที่สมบูรณ์”

	 สรุป	 นิยำมกำรศรัทธำ	 (อีมำน)	 ตำมแนวทำงของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 คือ	
ความเชื่อ	 (อิอฺติกอด)	 การพูด	 (อัล-เกาวฺล์)	 และการปฏิบัติ	 (อะมัล)	 โดยการปฏิบัติทั้งหมด
เข้าอยู่ในสิ่งที่ถูกเรียกว่าการศรัทธา	(มุสัมมา	อัล-อีมาน)	การแยกระหว่างการปฏิบัติ	(อะมัล)	
และการศรัทธา	 (อีมาน)	 ออกจากกันเป็นสิ่งที่ค้านกับแนวทางของชนรุ่นสะลัฟศอลิหฺ

	 อิมามอัษ-เษารียฺ	 r	 กล่าวถึงการแยกระหว่างการปฏิบัติและศรัทธาว่า	 เป็นทัศนะที ่
ถูกอุตริขึ้นใหม่

	 อิมามอัล-เอาวฺซาอียฺ	r	กล่าวว่า	:	ชนรุ่นสะลัฟที่ผ่านพ้นจะไม่แยกระหว่างการปฏิบัติ
และการศรัทธา	 ออกจากกัน

	 ดังนั้น	 การศรัทธา	 (อีมาน)	 ตามแนวทางชนรุ่นสะลัฟศอลิหฺจะครอบคลุม	 4	 ประการ 
ดังต่อไปนี้
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	 (1)		 ค�าพูดของหัวใจ	 (เกวฺลุล	 กอลบ์)
	 (2)		 การกระท�าของหัวใจ	 (อะมัล	 อัล-กอลบ์)
	 (3)		 ค�าพูดของลิ้น	 (เกาวฺล์	 อัล-ลิสาน)
	 (4)		 การกระท�าของลิ้นและอวัยวะ	 (อะมัล	 อัล-ลิสาน	 วัล-ญะวาริหฺ)

	 ประกำรที่	 1	 และที่	 2	 คือนัยของประโยคที่ว่ำ بِالْـَجنَاِن ”เชื่อมั่นด้วยหัวใจ“ اِْعتَِقاٌد 

	 ประกำรที่	 3	 คือนัยของประโยคที่ว่ำ بِاللَِّساِن 	การพูด“ نُْطٌق  (เปล่งวาจา)	 ด้วยลิ้น”

	 ประกำรที่	 4	 คือนัยของประโยคที่ว่ำ بِاأْلَْرَكاِن 	การกระท�า“ َعَمٌل  (ปฏิบัติ)	 ด้วยบรรดา
องค์ประกอบหลัก”	

	 หรือในอีกส�านวนหนึ่งที่ว่า	َعَمٌل بِالْـَجَواِرِح “การกระท�า	(ปฏิบัติ)	ด้วยบรรดาอวัยวะ”	 

อันหมายถึงลิ้นและอวัยวะอื่นๆ	 ที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจ	 จึงกล่าวแบบรวบรัดได้ว่า	 “การ

ศรัทธา	 (อีมาน)	 คือค�าพูดและการกระท�า” ( َوَعَمٌل قَْوٌل  ( اإَْلِْيَاُن 

	 -	 อิมาม	 อบูอับดิลลาฮฺ	 สุฟยาน	 อิบนุ	 สะอีด	 อัษ-เษารียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

َونِيٌَّة «   َوَعَمٌل  َقْوٌل  » َواْلِيْـَماُن 

	 	 “และการศรัทธานั้นคือ	 ค�าพูด,	 การปฏิบัติ	 และเจตนา”	 (1)

	 -	 อิมามสุฟยานอิบนุ	 อุยัยนะฮฺ	r	 กล่าวว่า	 َوَعَمٌل : َقْوٌل  َواْلِيْـَماُن 

	 	 “และการศรัทธานั้นคือ	 ค�าพูดและการปฏิบัติ”	 (2)

	 -	 อิมามอะหฺมัด	 อิบนุ	 หัมบัล	r	 กล่าวว่า	 َوَعَمٌل : َقْوٌل  َواْلِيْـَماُن 

	 	 “และการศรัทธานั้นคือ	 ค�าพูดและการปฏิบัติ”	 (3)

	 -	 อิมามอิบรอฮีม	 อิบนุ	 คอลิด	 อบูเษาริน	r	 กล่าวว่า	 :	

بِاالْـَجَواِرِح «   َوَعَمٌل   ، بِالِلَّساِن  َواْلِْقَراُر  بِالَْقْلِب  التَّْصِديُْق  َُّه   » إِن

	 	 “แท้จริงการศรัทธานั้นคือ	 การเชื่อว่าจริงด้วยหัวใจ	 การยืนยันรับรองด้วยลิ้น	 และ
การปฏิบัติของบรรดาอวัยวะ”	 (4)

(1)	 ชัรหุอุศูล	 อิอฺติกอด	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/170
(2)	 ชัรหุอุศูล	 อิอฺติกอด	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/175
(3)	 ชัรหุอุศูล	 อิอฺติกอด	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/179
(4)	 ชัรหุอุศูล	 อิอฺติกอด	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/193
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	 -	 อิมามอบูซุรฺอะฮฺ	 อุบัยดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อิบดิลกะรีม	 อัร-รอซียฺ	 r	 และอิมามอบ ู
หาติม	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อิดรีส	 อิบนิ	 อัล-มุนซิรฺ	 อัร-รอซียฺ	r	 ทั้งสองท่านกล่าวว่า	 :	

َوَعَمٌل «   َقْوٌل  » اَْلِيْـَماُن 

	 	 “และการศรัทธานั้นคือ	 ค�าพูดและการปฏิบัติ”	 (2)

	 -	 อิมามอบูญะอฺฟัร	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 ญะรีรฺ	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

َوَعَمٌل «   َقْوٌل  اْلِيْـَماَن  أَنَّ   : الَْقْوِل  ِمَن  لََديْنَا  َواُب  » ...َوالصَّ

	 	 “และค�าพูดที่ถูกต้อง	ณ	ที่เราคือ	แท้จริงการศรัทธานั้นคือ	ค�าพูดและการปฏิบัติ”	(3)

	 ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺมีความเชื่อ	 
(อิอฺติกอด)	 ว่า	 การศรัทธานั้นคือ	 การพูดและการปฏิบัติ	 โดยไม่มีการแยกระหว่างการปฏิบัติ
กับการศรัทธา	 วัลลอฮุอะอฺลัม

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺมีควำมเชื่อว่ำ	 กำรศรัทธำนั้นมีกำรเพิ่มและกำร

ลดหรือพร่องลง

	 อิมามอบูอุษมาน	 อัศ-ศอบูนีย์	r	 กล่าวว่า	 :	

اَعِة ،  » َوِمْن َمْذَهِب أَْهِل احْلَِديِْث : أَنَّ اْلِيْـَماَن َقْوٌل َوَعَمٌل َوَمْعِرَفٌة ، يَِزيُْد بِالطَّ

 َويَْنُقُص بِالْـَمْعِصيَِة «

 “และส่วนหนึ่งจากแนวทางของอะฮฺลุลหะดีษนั้นคือ	 แท้จริงการศรัทธานั้นคือ	 ค�าพูด	 
การปฏิบัติ	 และการรู้จัก	 การศรัทธานั้นจะเพิ่มขึ้นด้วยการภักดีเชื่อฟังและจะพร่องลงด้วยการ
ฝ่าฝืน”	 (4)

	 และบรรดาหลักฐานที่บ่งถึงการเพ่ิมขึ้นและการพร่องลงของศรัทธาจากกิตาบุลลอฮ	ฺ 
สนุนะฮ	ฺและสิง่ทีถ่กูรายงานมาจากชนรุน่สะลฟัศอลหินฺัน้มเีป็นจ�านวนมาก	อาท	ิพระด�ารสัทีว่่า	:	

﴿ ِإَوَذا تُلَِيْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدتُْهْم إِيَمانًا ﴾

(1)	 ชัรหุอุศูล	 อิอฺติกอด	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/198
(2)	 ชัรหุอุศูล	 อิอฺติกอด	 อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/208
(3)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 264
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	 “และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ได้ถูกอ่านให้แก่พวกเขา	 บรรดาโองการที่ถูกอ่าน	
(ให้พวกเขาฟัง)	 ก็เพิ่มความศรัทธาให้แก่พวกเขามากขึ้น”	 (1)

ِيَن اْهَتَدْوا ُهًدى ﴾ ﴿ َوَيزِيُد اللَّـُه الَّ
“และพระองค์อัลลอฮฺจะทรงเพิ่มทางน�าแก่บรรดาผู้ที่ได้รับทางน�า”	 (มัรยัม	 :	 76)

َع إِيَمانِِهْم ﴾ ِكيَنَة ِف قُلُوِب الُْمْؤِمننَِي لَِيَْداُدوا إِيَمانًا مَّ نَزَل السَّ
َ
ِي أ ﴿ ُهَو الَّ

	 “พระองค์คือผู้ซึ่งทรงประทานความสงบลงมาในบรรดาหัวใจของเหล่าศรัทธาชน	 เพื่อที่
พวกเขาจะได้เพิ่มความศรัทธาพร้อมกับความศรัทธาของพวกเขา	 (เข้าไปมากกว่าเดิม)”	 (2)

	 และรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ		 ว่า	 :	 ท่านรสูลุลลอฮฺ		 กล่าวว่า	 :	

ِريِْق ، َوأَْرَفُعَها َقْوُل  » اَْلِمْيَاُن بِْضٌع َوَسْبُعْوَن بًَابا ، َفأَْدناََها إَِماَطُة اأْلََذى َعِن الطَّ

َلإِلََه إِلَّ اهللِ «  

	 “การศรทัธานัน้มกีว่า	70	ประต	ูขัน้ต�า่สดุของบรรดาประตนูัน้คือการขจดัอันตรายให้พ้น
จากเส้นทางสัญจร	 และขั้นสูงสุดคือการกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ”	 (3)

	 อิมามอัศ-ศอบูนียฺ	 r	 รายงานด้วยสายรายงานของท่านจากท่านอุมัยรฺ	 อิบนุ	 หะบีบ	
	 ว่า	 :	 “การศรัทธานั้นจะเพิ่มและจะพร่อง”	 มีผู้กล่าวขึ้นว่า	 :	 อะไรคือการเพิ่มขึ้นของการ
ศรัทธาและการพร่องลงของการศรัทธา?	 ท่านอุมัยรฺ		 กล่าวว่า	 :	

» إَِذا َذَكْرنَا اهللَ  ، َفَحِمْدنَاُه َوَسبَّْحنَاُه ، َفتِْلَك ِزيَاَدتُُه ، َوإَِذا َغَفْلنَا َوَضيَّْعنَا َونَِسْينَا؛ 

َفذلَِك نُْقَصانَُه «

	 “เมื่อเราได้ร�าลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ		แล้วเราได้สรรเสริญและกล่าวถึงพระบริสุทธิคุณ
ของพระองค์	 นั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของการศรัทธา	 และเมื่อเราหลงลืม	 (การร�าลึกถึงพระองค์)	
เราท�าให้สูญเสีย	 (สภาวะแห่งการร�าลึก)	 และเราได้ละทิ้ง	 (โดยลืมร�าลึกถึงพระองค์)	 นั่นก็คือ
การพร่องลงของความศรัทธา”	 (4)

(1)	 อัล-อัมฟาล	 :	 2
(2)	 อัล-ฟัตห์	 :	 4
(3)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(4)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 266

ٰ
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	 ดังนั้น	 ผู้ใดที่ปรากฏว่า	 การภักดีและคุณงามความดีของผู้นั้นมีมากกว่า	 แน่แท้ผู้นั้น
ย่อมมีการศรัทธาที่สมบูรณ์มากกว่าผู้ที่มีการภักดีน้อย	ฝ่าฝืนมาก	 เผลอเรอ	และท�าให้สูญเสีย 
มาก	 (1)

	 และเหตุผลทางสติปัญญายอมรับว่า	 สิ่งที่สอดรับการเพ่ิมก็ย่อมสอดรับการพร่องลงได้	 
ดงัน้ันเม่ือการศรทัธามีการเพิม่ขึน้ได้	การศรทัธากย่็อมพร่องลงได้	ส่วนหะดษีทีถ่กูรายงานจาก 
อบูฮุรอยเราะฮฺ		 ว่า	 :	 คณะตัวแทนของชนเผ่าษะกีฟได้มายังท่านรสูลุลลอฮฺ		 แล้วพวก
เขากล่าวว่า	 :	 “โอ้ท่านรสูลุลลอฮฺ	 การศรัทธานั้นจะเพิ่มขึ้นและจะพร่องลงกระนั้นหรือ?	 ท่าน
กล่าวว่า	:	ไม่!	การศรัทธานั้นถูกท�าให้สมบูรณ์ในหัวใจ	การเพิ่มของศรัทธาคือการปฏิเสธ	และ
การพร่องลงของศรัทธาคือการตั้งภาคี”	 หะดีษบทนี้เป็นสิ่งที่ถูกอุปโลกน์	 (เมาวฺฎูอฺ)	 ในสาย
รายงานมีบรรดาบุคคลนิรนามและถูกกล่าวหาว่าอุปโลกน์หะดีษ	 จึงมิใช่หลักฐานที่จะน�ามาหัก
ล้างความเชื่อของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺในเรื่องนี้ได้

	 อัล-หุมัยดียฺ	 กล่าวว่า	 :	 ฉันเคยได้ยินสุฟยาน	 อิบนุ	 อุยัยนะฮฺ	 r	 กล่าวว่า	 :	 “การ
ศรัทธานั้นคือค�าพูดและการปฏิบัติ	 การศรัทธานั้นจะเพิ่มและจะพร่อง”	 อิบรอฮีม	 อิบนุ	 
อุยัยนะฮฺ	 น้องชายของสุฟยาน	r	 ก็กล่าวขึ้นว่า	 :	 โอ้	 อบูมุฮัมมัด	ท่านกล่าวว่า	 การศรัทธา
จะพร่องลงกระนั้นหรือ?	 ท่านสุฟยาน	 r	 จึงกล่าวว่า	 :	 “เงียบเถิด	 โอ้เด็กเอ๋ย!	 หามิได้	 
การศรัทธานั้นจะพร่องลงจนกระทั่งไม่เหลือสิ่งใดเอาไว้เลย”	 (2)

	 อิมาม	 อัษ-เษารียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	 “การศรัทธานั้นคือ	 ค�าพูด	 การปฏิบัติ	 และเจตนา	
จะเพิ่มและจะพร่อง	 จะเพิ่มด้วยการภักดี	 และจะพร่องด้วยการฝ่าฝืน”	 (3)

	 อิมามอะหฺมัด	อิบนุ	หัมบัล	r	กล่าวว่า	:	“และการศรัทธานั้นคือ	ค�าพูดและการปฏิบัติ	
จะเพิม่และจะพร่องตามท่ีมมีาในหะดีษทีว่่า	:	“ผู้ศรทัธาทีมี่ศรทัธาสมบรูณ์ทีส่ดุ	คอื	ผูท้ีม่มีรรยา
งดงามที่สุดของพวกเขา”	 (4)

	 อมิาม	อะล	ีอิบน	ุอัล-มะดะนยี	ฺr	กล่าวว่า	:	“และการศรทัธานัน้จะเพิม่และจะพร่อง”	(5)

	 อิมามอัล-บุคอรียฺ	 r	 กล่าวว่า	 :	 “ฉันได้พบบรรดานักปราชญ์ที่หลายหัวเมืองจ�านวน
มากกว่า	 1,000	 คน	 ฉันไม่เห็นว่ามีคนใดจากพวกเขาขัดแย้งกันในกรณีที่ว่า	 แท้จริงการ 
ศรัทธาน้ันคือค�าพูดและการปฏิบัติ	 และการศรัทธานั้นจะเพ่ิมและจะพร่อง”	 ทัศนะของชน 
รุ่นสะลัฟในประเด็นนี้จึงถือเป็นหลักฐานได	้ (6)

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 271
(2)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 270-271,	  
	 อัช-ชะรีอะฮฺ;	 อัล-อาญุรฺรียฺ	 หน้า	 117
(3)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/170
(4,	 5)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/179
(6)	 อัล-มุคตะศอรฺ	 อัล-มุฟีด	 ฟี	 ชัรฺหิ	 เญาฮะเราะฮฺ	 อัต-เตาฮีด;	 ชัยคฺ	 นัวะห์	 อะลีสุลัยมาน	 อัล-กุฎอฮฺ	 
	 หน้า	 42
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	 อนึง่	ประเด็นการเพิม่ขึน้ของศรัทธาและการพร่องลงของการศรัทธานัน้	กลุม่อลั-มรุญฺอิะฮฺ
ถอืว่า	การศรัทธาไม่มเีพิม่และไม่มกีารพร่องลง	และมนีกัวชิาการบางคนกล่าวว่า	การศรทัธาจะ
เพิ่มขึ้นแต่จะไม่มีการพร่องลง	แต่แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺถือว่า	การศรัทธา
จะมีการเพิ่มและจะมีการพร่องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

4.4	 อัล-กุรอำนคือค�ำด�ำรัสของพระองค์อัลลอฮ ฺ	 มิใช่สิ่งถูกสร้ำง

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

َوْحيًا،  َرُسولِِه  َعَلى  َوأَنَْزلَُه  َقْوًل،  َكْيِفيٍَّة  باَِل  بََدا  ِمْنُه  اهللِ،  َكاَلُم  الُْقْرآَن  َوإِنَّ   « 

َقُه الْـُمْؤِمنُوَن َعَلى َذلَِك َحقًّا، َوأَيَْقنُْوا أَنَُّه َكاَلُم اهللِ تََعاىَل بِاحْلَِقيَقِة، لَْيَس ِبَْخُلوٍق  َوَصدَّ

َكَكاَلِم الَْبِيَِّة، َفَمْن َسَِعُه َفَزَعَم أَنَُّه َكاَلُم الْبََشِر َفَقْد َكَفَر... «

	 “และแท้จรงิอลั-กรุอานนัน้คอืค�าด�ารัสของอัลลอฮฺ,	อัล-กรุอานได้ปรากฏขึน้จากพระองค์
เป็นค�าพดูโดยไม่มวีธิกีาร	และพระองค์ได้ประทานอลั-กรุอานลงมาเหนอืศาสนทตูของพระองค์
โดยการดลใจ	และบรรดาผูศ้รทัธาเชือ่ว่าอลั-กรุอานเป็นไปตามนัน้จรงิ	และพวกเขามัน่ใจว่าแท้
จริงอัล-กุรอานคือค�าด�ารัสของอัลลอฮฺ		 โดยแท้จริง	 มิใช่เป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนอย่างค�าพูด
ของมนุษย์	 ดังนั้นผู้ใดได้ยินอัล-กุรอานแล้วอ้างว่าแท้จริงอัล-กุรอาน	 (ที่ได้ยินนั้น)	 คือค�าพูด
ของมนุษย์	 แน่แท้ผู้นั้นปฏิเสธแล้ว”

 ค�ำอธิบำย

	 อะฮลฺสุสนุนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮทฺัง้หมด	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทีส่งักดัมซัฮบัทัง้สีแ่ละอ่ืนๆ	จาก
ชนรุ่นสะลัฟและเคาะลัฟเห็นพ้องตรงกันว่า	 แท้จริงอัล-กุรอานคือค�าด�ารัสของพระองค์อัลลอฮฺ	
	 มิใช่มัคลู๊ก	 (สิ่งที่ถูกสร้าง)	 ส่วนหลังจากนี้ผู้คนได้มีความเห็นต่างกันในประเด็นที่ว่าด้วย	
พระด�ารัสของอัลลอฮฺ	 اهلل ) 	( َكاَلُم  คือสิ่งใด?	 ซึ่งมีทัศนะของกลุ่มต่างๆ	 เกี่ยวกับประเด็นนี้
ถึง	 9	 ทัศนะ	 และประเด็นน้ีเป็นเหตุท่ีมีกลุ่มอุตริชนปรากฏขึ้นโดยเบี่ยงเบนออกจากแนวทาง
ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 เช่น	 กลุ่มอัล-มัวะอฺตะซิละฮฺ	 กลุ่มอัล-ญะฮฺมียะฮฺ	 กลุ่มนัก
ปรัชญา	 และกลุ่มอัล-กัรรอมียะฮฺ	 เป็นต้น	 สาระส�าคัญของบทนี้จึงมิใช่เป็นการลงรายละเอียด
เกีย่วกบัทศันะของกลุม่ต่างๆ	ทีข่ดัแย้งกนัในประเดน็ของพระด�ารสัแห่งอัลลอฮ	ฺ(กะลามลุลอฮ)ฺ	
แต่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเฉพาะฝ่ายอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺที่มุ่งเป้าไปยังหลัก
ใหญ่ใจความส�าคัญที่ว่า	 อัล-กุรอานคือค�าด�ารัสของอัลลอฮฺ		 มิใช่สิ่งที่ถูกสร้าง	 มิใช่ค�าพูด
ของมนุษย์หรือมะลัก	หรือมีการตีความที่ท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงอย่างที่
กลุ่มอุตริชนได้กระท�า

	 *	 อบูสะอีด	 อัด-ดาริมียฺ	 รายงานจาก	 อัมรฺ	 อิบนุ	 ดีนารฺ	 r	 ว่า	 :	 ฉันทันบรรดา 
เศาะหาบะฮฺของท่านนบี		 รวมถึงบุคคลอื่นจากเหล่าเศาะหาบะฮฺนับตั้งแต่	 70	 ปี	 พวกเขา
กล่าวว่า	 : 
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» اهلَلُ اْلَالُِق َوَما ِسَواُه َمُْلْوٌق ، َوالُْقْرآُن َكاَلُم اهللِ ِمْنُه َخَرَج َوإِلَْيِه يَُعْوُد «

	 “อลัลอฮฺคอืพระผูท้รงสร้าง	และสิง่อืน่นอกจากพระองค์คอืสิง่ถกูสร้าง	และอลั-กรุอานคอื
ค�าด�ารัสของอัลลอฮฺที่ออกมาจากพระองค์	 และยังพระองค์อัล-กุรอานจะกลับคืน”	 (1)

	 -	 อัล-หาฟิซฺ	 อบุลกอสิม	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 r	 ได้ระบุค�ากล่าวของชนรุ่นสะลัฟและ 
บรรดาอิมามของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺที่กล่าวว่า	 :	

» اَلُْقْرآُن َكاَلُم اهللِ َغْيََمُْلْوٍق «

“อัล-กุรอานคือพระด�ารัสของอัลลอฮฺ	 มิใช่สิ่งที่ถูกสร้าง”

	 มีจ�านวน	 550	 ท่านหรือมากกว่าถูกถ่ายทอดจากชนรุ่นอัต-ตาบิอีน	 และบรรดาอิมาม 
นอกเหนือจากชนรุ่นเศาะหาบะฮฺ	 (2)

	 -	อิมามอะล	ีอิบน	ุอลั-หสุยัน	ฺ(ซยันลุอาบดินี)		ถกูถามถงึอลั-กรุอาน	ท่านกล่าวว่า	:	

» لَْيَس ِبَالٍِق َوَل َمُْلْوٍق َولَِكنَُّه َكاَلُم اهللِ تََعاىَل «

	 “(อัล-กุรอาน)	 มิใช่ผู ้สร้าง	 และไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง	 แต่อัล-กุรอานคือพระด�ารัสของ 
อัลลอฮฺ	” (3)

	 -	 อิมามอบูญะอฺฟัรฺ	มุฮัมมัด	(อัล-บากิรฺ)	อิบนุ	อะลี	(ซัยนุลอาบิดีน)	อิบนิ	อัล-หุสัยนฺ	
	 กล่าวว่า	 :	 “(อัล-กุรอาน)	 มิใช่ผู้สร้าง	 และมิใช่สิ่งถูกสร้าง	 แต่อัล-กุรอานคือพระด�ารัส 
ของอัลลอฮฺ	” (4)

	 -	 อิมามอัล-หะสัน	 อิบนุ	 อบิลหะสัน	 อัล-บะเศาะรียฺ	 r	 ได้ถูกถามถึงอัล-กุรอานว่า
เป็นผู้สร้างหรือสิ่งถูกสร้าง?	 ท่านกล่าวว่า	 :	

» َماُهَوِبَالٍِق َوَلَمُْلْوٍق َولَِكنَُّه َكاَلُم اهلِل «

“มิใช่ผู้สร้างและมิใช่สิ่งถูกสร้าง	 แต่อัล-กุรอานคือพระด�ารัสของอัลลอฮฺ	” (5)

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 67	  
	 อ้างจาก	 กิตาบรอดดิล	 อิมาม	 อัด-ดาริมียฺ	 อะลัล	 มุรอยสียฺ	 หน้า	 474
(2)	 ชัรฺหุอุศูล	 อิอฺติกอด	อะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ;	 อบุลกอสิม	อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 :	 2/312	 และถัดไป
(3)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/263
(4)	 อัล-หิลยะฮฺ;	 อบูนุอัยมฺ	 3/188
(5)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/264-265
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	 อิมามอัล-ลาละกาอียฺ	 r	 ได้ระบุถึงชนรุ่นที่	 1	 จากอัตบาอฺ	 อัต-ตาบิอีนซึ่งกล่าวว่า	
อัล-กุรอานมิใช่ผู้สร้าง	 และมิใช่สิ่งถูกสร้าง	 แต่คือพระด�ารัสของพระองค์อัลลอฮฺ		 ในต�ารา	
“ชัรหุ	 อุศูล	 อิอฺติกอดอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ”	 ของท่าน	 ดังนี้

	 (1)		 อิมามญะอฺฟัร	 (อัศ-ศอดิก)	 อิบนุ	 มุฮัมมัด	 อิบนิ	 อะลี	 อิบนิ	 อัล-หุสัยนฺ	 (1)

	 (2)	 อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อัล-มุบารอก	r

	 (3)	 อบูนุอัยมฺ	 อัล-ฟัฎล์	 อิบนุ	 ดะกีน	r

	 (4)	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อบีลัยลา	r

	 (5)	 เคาะลีฟะฮฺ	 อบูญะอฺฟัร	 อัล-มันศูร	r

	 หลังจากนั้น	 อิมามอัล-ลาละกาอียฺ	 r	 ได้ระบุถึงนักวิชาการฟิกฮฺที่เลื่องลือในหัวเมือง
มักกะฮฺ	 มะดีนะฮฺ	 อียิปต์	 แคว้นชาม	 อีรัก	 และคุรอสาน	 ส่วนหนึ่งได้แก่

	 (1)	 อิมามมาลิก	 อิบนุ	 อะนัส	r 

	 (2)	 อิมามอัล-ลัยษ์	 อิบนุ	 สะอฺด์	r

	 (3)	 อิมามสุฟยาน	 อัษ-เษารียฺ	r

	 (4)	 อิมามสุฟยาน	 อิบนุ	 อุยัยนะฮฺ	r

	 (5)	 อิมามอัช-ชาฟิอียฺ	r	 ซึ่งอิมามอัล-มุซะนียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

 أَنَّ َكاَلَم اهللِ َغْيُ َمُْلْوٍق «
ّ
اِفِعِي » َكاَن َمْذَهُب الشَّ

	 “ปรากฏว่าแนวทางของอัช-ชาฟิอียฺนั้นคือ	 แท้จริงพระด�ารัสของอัลลอฮฺนั้นมิใช่สิ่งที่ 
ถูกสร้าง”	 (2)	 และอบู	 ชุอัยบฺ	 อัล-มิศรียฺ	 ได้กล่าวว่า	 :	 ฉันเคยได้ยินอัช-ชาฟิอียฺ	 มุฮัมมัด	 
อิบนุ	 อิดรีส	r	 กล่าวว่า	 :	

» اَلُْقْرآُن َكاَلم اهلل غي ملوق «

“อัล-กุรอานนั้นคือพระด�ารัสของอัลลอฮฺ	 มิใช่สิ่งที่ถูกสร้าง”	 (อัล-ลาละกาอียฺ 1/281)

	 (6)	 อิมามอะหฺมัด	 อิบนุ	 หัมบัล	r 
	 อัล-หะสัน	 อิบนุ	 อัยยูบ	 กล่าวว่า	 :	 ฉันได้ถามอะหฺมัด	 อิบนุ	 หัมบัลว่า	 :	 อะไรคือสิ่งที่
ท่านจะกล่าวถึงอัล-กุรอาน?

	 อะหฺมัด	r	 กล่าวว่า	 :	 (คือ)	 พระด�ารัสของอัลลอฮฺ	 ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้าง

(1)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/267-270
(2)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/281
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	 อัล-หะสันกล่าวว่า	 :	 อะไรคือส่ิงที่ท่านจะกล่าวถึงบุคคลที่กล่าวว่าอัล-กุรอานคือสิ่งที ่
ถูกสร้าง?

	 อะหฺมัด	r	 ตอบว่า	 :	 “(คือ)	 ผู้ปฏิเสธ	 (กาฟิรฺ)”

	 อัล-หะสัน	 :	 ด้วยสิ่งใดที่ท่านตัดสินว่าผู้นั้นเป็นผู้ปฏิเสธ?

	 อะหฺมัด	r	 ตอบว่า	 :	 ด้วยบรรดาอายะฮฺจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ		 ที่ว่า	 :	

ِي َجاَءَك ِمَن الْعِلِْم ﴾ ْهَواَءُهم َبْعَد الَّ
َ
َبْعَت أ ﴿ َولَئِِن اتَّ

	 “และหาก	(สมมตุ)ิ	ว่าท่านได้ถอืตามอารมณ์ของพวกเขาแล้วภายหลังสิง่ซึง่ได้มายังท่าน
จากความรู้นั้น”	 (1)

	 และด�ารัสที่ว่า	 :	

ن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْعِلِْم... ﴾ ﴿ ...ِمّ

“จากภายหลังสิ่งที่มายังท่านจากความรู้นั้น”	 (2)

	 ดังนั้น	 อัล-กุรอานคือความรู้ของอัลลอฮฺ	

	 ฉะนั้นผู้ใดกล่าวอ้างว่า	 แท้จริงความรู้ของอัลลอฮฺ		 เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง	 (มัคลู๊ก)	 ผู้นั้น
ปฏิเสธแล้วโดยแท้”	 (3)

	 ค�าตอบของอิมามอะหฺมัด	r	 สอดคล้องกับสิ่งที่มุฮัมมัด	 อิบนุ	 ยะซีด	 อัล-วาสิฏียฺ	r 
กล่าวไว้	 คือ

» ِعْلُمُه َكاَلُمُه ، َوَكاَلُمُه ِمْنُه َوُهَو َغْيُ َمُْلْوٍق «

	 “ความรู้ของพระองค์คอืพระด�ารัสของพระองค์	และพระด�ารสัของพระองค์มาจากพระองค์	
และ	 (พระด�ารัสนั้น)	 คือสิ่งที่มิใช่สิ่งถูกสร้าง”	 (4)

	 อะหฺมัด	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 กล่าวว่า	 :	 ฉันกล่าวกับอะหฺมัด	 อิบนุ	 หัมบัลว่า	 :	 	 	
	 	 ผู้คนได้พูดกันต่างๆ	นานา	ในเรื่องของอัล-กุรอาน	ดังนั้น	ฉันจะพูดอย่างไรดีในเรื่องนี้?

	 อะหฺมัด	r	 :	 ตัวท่านเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมิใช่หรือ?

	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 :	 ใช่แล้ว	 ฉันเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง

(1)	 อัล-บะกอเราะฮฺ	 :	 120
(2)	 อัล-บะเกาะเราะฮฺ	 :	 145
(3)	 กิตาบ	 อัส-สุนนะฮฺ;	 อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อะหฺมัด	 หน้า	 4,	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/291
(4)	 กิตาบ	 อัส-สุนนะฮฺ	 หน้า	 26,	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/288
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	 อะหฺมัด	r	 :	 แล้วค�าพูดที่ออกมาจากท่านนั้นเล่า	 เป็นสิ่งที่ถูกสร้างมิใช่หรือ?

	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 :	 ใช่แล้ว	 มันเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง

	 อะหฺมัด	r	 :	 อัล-กุรอานนั้นมาจากพระด�ารัสของอัลลอฮฺมิใช่หรือ?

	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 :	 ใช่แล้ว

	 อะหฺมัด	r	 :	 และพระด�ารัสของอัลลอฮฺนั้น	 (มาจากพระองค์ใช่หรือไม่?)

	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 :	 ใช่แล้ว

	 อะหฺมัด	r	 :	 ดังนั้นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺจะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างกระนั้นหรือ!	 (1)

	 อน่ึง	 นักปราชญ์อะฮฺลุลหะดีษและบรรดาอิมามรุ่นสะลัฟซึ่งอยู่ร่วมสมัยอิมามมาลิก	 r  
และอิมามอัษ-เษารียฺ	 r	 ตลอดจนบรรดาอิมามในยุคหลังท่านทั้งสองได้ตัดสินช้ีขาดว่า	 
ผู้ใดกล่าวว่าอัล-กุรอานเป็นส่ิงที่ถูกสร้างและมีความเช่ือเช่นนั้น	 ผู้นั้นเป็นกาฟิรฺในทัศนะของ 
พวกเขา	 (2)

	 อิมามอัน-นะวาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	
	 “ส่วนผู้ที่กล่าวว่าอัล-กุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง	 ผู้นั้นก็เป็นอุตริชน	 (มุบตะดิอฺ)	 และ 
บรรดาอัศหาบของเรามีความเห็นต่างกันในการตักฟีรฺผู้นั้น	 โดยอบูอะลี	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 ใน
ต�าราอัล-อิฟศอหฺ,	 ชัยคฺ	 อบูหามิด	 อัล-อิสฟะรอยีนียฺ	 และผู้ที่ถือตามท่านได้ระบุไว้อย่างไม่มี
เงื่อนไขว่า	 ผู้นั้นเป็นกาฟิรฺ	 อบูหามิดและผู้ที่ถือตามท่านกล่าวว่า	 :	 พวกอัล-มัวะอฺตะซิละฮฺ 
เป็นพวกปฏิเสธ	 และพวกอัล-เคาะวาริจญ์มิใช่พวกปฏิเสธ	 และอัล-มุตะวัลลียฺได้ถ่ายทอดการ
ตัดสินผู้ที่กล่าวว่าอัล-กุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากอิมามอัช-ชาฟิอียฺ	r

	 อัล-ก็อฟฟาลและอัล-อัศหาบจ�านวนมากกล่าวว่า	:	อนญุาตให้ละหมาดตามหลงัผูท้ีก่ล่าว
ว่าอัล-กุรอานเป็นมัคลู๊กและกลุ่มอุตริกรรมอื่นๆ		เจ้าของต�าราอัล-อิดะฮฺกล่าวว่า	:	นี่คือมัซฮับ	
(ข้าพเจ้ากล่าวว่า)	และนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง	 เพราะแท้จริงอัช-ชาฟิอียฺ	r	 ได้กล่าวว่า	 :	ข้าพเจ้า
รับการเป็นสักขีพยานของกลุ่มอุตริชนที่ตามอารมณ์	 ยกเว้นกลุ่มอัล-คอฏฏอบียะฮฺ	 เพราะ 
พวกเขาเห็นว่าอนุญาตให้เป็นพยานเท็จได้ส�าหรับผู้ที่เห็นตรงกับพวกเขา	 และบรรดาชนรุ่น 
สะลัฟและเคาะลัฟยังคงเห็นว่าอนุญาตให้ละหมาดตามหลังพวกอัล-มัวะอฺตะซิละฮฺและที่คล้าย 
กับพวกเขา	 ตลอดจนการแต่งงาน	 และการรับมรดกของพวกเขา	 รวมถึงการด�าเนินหลักการ
ต่างๆ	 โดยทั่วไปกับพวกเขา

(1)	 อัล-ลาละกาอียฺ	 1/291
(2)	 กิตาบคอลก์อัฟอาล	 อัล-อิบาด;	 อัล-บุคอรียฺ	 หน้า	 29	 และถัดไป,	 อัช-ชะรีอะฮฺ;	 อัล-อาญุรรียฺ	  
	 หน้า	 79,	 มุคตะศอรฺ	 อัล-อุลุว์;	 อัซ-ซะฮะบียฺ	 หน้า	 173,	 อัล-อิบานะฮฺ;	 อัล-อัชอะรียฺ	 หน้า	 76	 		
	 และ	 ชัรหุ	 อุศูล	 อิอฺติกอดฯ;	 อบุลกอสิม	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 2/248	 และถัดไป
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	 อิมามหาฟิซฺ	 ฟะกีฮฺ	 อบูบักรฺ	 อัล-บัยฮะกียฺ	 และบรรดาอัศหาบของเราที่เป็นนักตรวจ
สอบผู้เจนจัดได้ตีความสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาจากอิมามอัช-ชาฟิอียฺ	 r	 และบรรดานักปราชญ์ 
ท่านอื่นๆ	 ในกรณีการชี้ขาดว่าเป็นกาฟิรฺของผู้ที่กล่าวว่าอัล-กุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างว่า	 :	 
แท้จริงสิ่งที่ถูกมุ่งหมายจากการเป็นกาฟิรฺนั้นคือ	 การปฏิเสธนิอฺมะฮฺ	 الْنِّْعَمِة ) اُن 

َ
	( ُكْفر มิใช ่

การเป็นกาฟิรฺที่ออกจากศาสนา	 และสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ระบุว่ามีการด�าเนินหลักการของศาสนา
อิสลามกับพวกเขา	 (อัล-มัวะอฺตะซิละฮฺ)	 คือสิ่งที่น�าพาให้บรรดานักวิชาการเหล่านั้นได้ 
ตีความนี้”	 (1)

	 ชัยคฺ	อับดุลลอฮฺ	อัล-ฮะเราะรียฺ	r	กล่าวว่า	 :	คนมุอฺตะซีลียฺที่กล่าวว่าบ่าวเป็นผู้สร้าง
การกระท�าของบ่าวเองจะไม่เข้าอยู่ภายใต้ข้อความ	(ที่อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	ระบุนี้	ดังนั้น 
การละหมาดตามหลังบุคคลที่สิ่งดังกล่าวเป็นที่รู้จากผู้นั้นย่อมใช้ไม่ได้	 และค�าพูดของอิมาม 
อัช-ชาฟิอียฺ	 r	 หมายความว่า	 คนมุอฺตะซิลียฺจะไม่ถูกตัดสินว่าเป็นกาฟิรฺเพียงแค่การอ้าง 
ของผู้นั้นว่าเป็นพวกมุอฺตะซิละฮฺเท่านั้น	 	 เพราะส่วนหนึ่งจากพวกมุอฺตะซิละฮฺมีคนที่มิได้ 
เชื่อถือค�ากล่าวทั้งหมดท่ีมุอฺตะซิละฮฺกล่าวไว้	 เช่น	 การกล่าวว่าบ่าวเป็นผู้สร้างการกระท�าของ 
บ่าวเอง	 เป็นต้น	 เช่นเดียวกับที่อิมามอับดุลกอฮิรฺ	 อัต-ตะมีมียฺ	 r	 ระบุว่า	 บางส่วนของ 
พวกอัล-กัรรอมียะฮฺมีคนที่ไม่ได้เชื่อค�ากล่าวในบางเรื่องที่เป็นการปฏิเสธซึ่งพวกอัล-กัรรอมี
ยะฮฺกล่าวไว้	 (2)

4.5	 ทัศนคติและควำมเช่ือของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺที่มีต่อบรรดำ 

เศำะหำบะฮฺของท่ำนนบ ี  

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

 ، ِمْنُهْم  َحٍد  أَ ُحِبّ  ِفْ  ُط  نُْفِر َل  َو اهللِ   ِل  ُسْو َر ْصَحاَب  أَ ُنِبُّ  َو  « 

َوَل نَتََبَّأُ ِمْن أََحٍد ِمْنُهْم ، َونُْبِغُض َمْن  يُْبِغُضُهْم ، َوبغي الِي يَْذُكُرُهْم ، َوَل نذكرهم 

إل بي ، وحبهم دين وإميان وإحسان ، وبغضهم كفٌر َونَِفاق َوُطْغيَان «

	 “และเรามีความรักต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ		 เราจะไม่เลยเถิดในการ
รักผูห้น่ึงผูใ้ดจากบรรดาเศาะหาบะฮ	ฺและเราจะไม่ประกาศความไม่เกีย่วข้องจากผูใ้ดผูห้นึง่จาก
เหล่าเศาะหาบะฮฺ	 เราจะไม่แสดงความรักต่อบุคคลที่ขุ่นเคืองบรรดาเศาะหาบะฮฺและกล่าวถึง 
บรรดาเศาะหาบะฮฺด้วยสิ่งที่มิใช่ความดี	 และเราจะไม่กล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺนอกเสีย
จากด้วยความดี	 และความรักที่มีต่อเหล่าเศาะหาบะฮฺ	 คือ	 ศาสนา	 ศรัทธา	 และการปฏิบัติดี	 
และการขุ่นเคืองบรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นคือการปฏิเสธ	 การกลับกลอก	 และการละเมิด”

(1)	 กิตาบ	 อัล-มัจญ์มูอฺ	 ชัรฺหุลมุฮัซซับ;	 อัน-นะวาวียฺ	 4/150-151
(2)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 177-178
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	 ค�ำอธิบำย

	 (1)	 ค�ำว่ำ	 “เศำะหำบะฮฺ”	 หรือ	 “อัศหำบ”	 เป็นค�านามพหูพจน์	 มีค�านามเอกพจน์ว่า	 
เศาะหาบียฺ	 ( 	(َصَحاِبْ หมายถึง	 มิตร,	 สหาย,	 พรรคพวก,	 สาวก	 เป็นค�านามที่อ้างถึง 
ค�าว่า	ศอหบิ ( َصاِحُب ) ซึง่มหีลายความหมายในทางภาษา	โดยจะเกีย่วกบัการประจ�าอยู่	(อลั- 
มุลาซะมะฮฺ)	 และการน้อมน�าปฏิบัติ	 (อัล-อิงกิยาด)	 (1)

	 บรรดาอะฮฺลุลหะดีษที่เป็นนักเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ	 เช่น	 อิมามอัล-บุคอรียฺ	 r  
และอิมามอะหฺมัด	 r	 เป็นต้น	 ได้นิยามค�า	 “อัศ-เศาะหาบียฺ”	 ว่า	 :	 บุคคลที่ได้พบท่าน 
นบี		 ในสภาพที่ผู้นั้นรู้เดียงสา	 (มุมัยยิซฺ)	 ศรัทธาต่อท่านนบี		 และสิ้นชีวิตบนศาสนา
อิสลาม	 ไม่ว่าการอยู่ร่วมกับท่านนบี		 นั้นจะนานหรือเป็นช่วงเวลาสั้นๆ	 ก็ตาม	 และไม่ว่า
ผู้น้ันได้รายงานจากท่านนบี	 	 หรือไม่ก็ตาม	 หรือเคยร่วมรบพร้อมกับท่านนบี	 	 หรือ 
ไม่ก็ตาม	 (2)

	 บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี		 นั้นมีเป็นจ�านวนมาก	 ไม่รู้จ�านวนที่แน่นอน	 และ 
เมื่อท่านนบี		 ได้เสียชีวิต	 มีเศาะหาบะฮฺอยู่จ�านวน	 114,000	 คน	 แต่จ�านวนจริงๆ	 นั้นมี 
มากกว่า

	 (2)		 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺมีควำมรักต่อเหล่ำเศำะหำบะฮฺ	 เนื่องด้วยพระองค ์
อลัลอฮ	ฺ	เป็นเหต	ุกล่าวคอื	เพราะอลัลอฮ	ฺ	ทรงรกัเหล่าเศาะหาบะฮ	ฺและเหล่าเศาะหาบะฮ ฺ
รักพระองค์	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺจึงรักเหล่าเศาะหาบะฮฺ	 และความรักที่มีต่อเหล่าเศาะหาบะฮฺ 
เป็นความรักเนื่องด้วยพระองค์	 (อัล-หุบบ์	 ฟิลลาฮฺ)	 เป็นความรักทางศาสนา	 (อัล-หุบบ์	 
อัช-ชัรฺอียฺ)	 มิใช่เป็นความรักตามอารมณ์หรือกิเลสซึ่งมักจะน�าไปสู่การเลยเถิดหรือสุดโต่ง	 
(ฆุลุว์)	อย่างที่กลุ่มอุตริชน	เช่น	กลุ่มชีอะฮฺ	อัร-รอฟิเฎาะฮฺซึ่งรักท่านอะลี	อิบนุ	อบีฎอลิบ	  
จนเลยเถิด	 ในขณะเดียวกันอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจะไม่แสดงความไม่เก่ียวข้อง 
หรือคว�่าบาตรต่อเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งท่านใดอย่างที่พวกอุตริชน	 เช่น	 กลุ่มชีอะฮฺ	 อัร-
รอฟิเฎาะฮฺได้แสดงความไม่เกี่ยวข้อง	 (อัล-บะรออฺ)	 กับท่านอบูบักรฺ		 และท่านอุมัร	  
โดยพวกเขาถือว่า	 เมื่อรักท่านอะลี		 แล้วตามหลักอัล-วะลาอฺก็จ�าต้องเกลียดชังและแสดง 
ความไม่เกี่ยวข้อง	 (อัล-บะรออฺ)	 กับเคาะลีฟะฮฺทั้ง	 2	 ท่านด้วย	 หรือกลุ่มอัล-เคาะวาริจญ์ที่
กล่าวหาว่าท่านอะลี		 เป็นผู้ปฏิเสธและก่อการกบฎต่อท่านอะลี		หรือกลุ่มอัน-นะวาศิบ 
ที่แสดงความชิงชังต่อท่านอะลี		 และอะฮฺลุลบัยต์	 (วงศ์วานของท่านนบี		 )

	 ดังนั้น	 หากเราจะถือว่าท่านอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ		 เป็นมาตรฐานในเรื่องนี้	 เราก็จะ
พบว่าความรกัของอะฮลฺสุสนุนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮท่ีฺมต่ีอท่านอะลี		เป็นแนวทางทีอ่ยูร่ะหว่าง

(1)	 ลิสานุลอะรอบ	 1/519
(2)	 อัล-หะดีษ	 วัล-มุหัดดิษูน;	 มุฮัมมัด	 มุฮัมมัด	 อบูซะฮฺว์	 หน้า	 130



- 50 - อ.อาลี เสือสมิง | www.alisuasaming.org

ความชิงชังอย่างสุดกู่ของพวกอัล-เคาะวาริจญ์และพวกอัน-นะวาศิบซึ่งเป็นกลุ่มอุตริชน	 และ 
อยู่ระหว่างความรักแบบเลยเถิดสุดโต่งของพวกชีอะฮฺ	 อัร-รอฟิเฎาะฮฺ	 เหตุนี้จึงมีรายงานจาก 
ท่านอะลี		 ว่า	 :	 ท่านรสูล	 	 ได้เรียกฉันแล้วกล่าวว่า	 :	 แท้จริงในตัวท่านนั้นมีความ 
เหมือนหนึ่งจากอีซา	 	 พวกยะฮูดชิงชังเขาจนกล่าวหามารดาของเขา	 และพวกนะศอรอ 
รักเขาจนกระท่ังพวกนั้นน�าอีซา	 	 ลงในต�าแหน่งซึ่งไม่บังควรกับเขา	 พึงทราบเถิดแท้จริง 
จะมี	 2	 คนที่วิบัติเนื่องด้วยตัวฉัน	 คือ	 ผู้ที่รักจนเลยเถิดซึ่งยืนยันด้วยสิ่งที่ไม่มีในตัวฉัน	 
และผู้ที่ชิงชังซึ่งความชิงชังของเขาที่มีต่อฉันได้น�าพาให้เขากล่าวจาบจ้วงฉัน”	 (1)

	 ความรักของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺท่ีมีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูล	 
เป็นความรักที่เกิดจากการน้อมน�าเชื่อฟังและปฏิบัติตามตัวบทจากกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺ	 
ซึ่งมีระบุไว้อย่างชัดเจน	 ดังนี้

َبُعوُهم بِإِْحَساٍن ِيَن اتَّ نَصارِ َوالَّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِيَن َواْل وَّ

َ
ابُِقوَن اْل  ﴿ َوالسَّ

نَْهاُر
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْرِي َتَْتَها اْل

َ
  رَِّضَ اللَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه َوأ

بًَدا ۚ َذٰلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم ﴾
َ
َخادِلِيَن فِيَها أ

	 “และบรรดาผูม้าก่อนแรกสุดจากเหล่าผูอ้พยพและเหล่าผูใ้ห้การช่วยเหลือ	ตลอดจนบรรดา
ผู้ที่ตามพวกเขาด้วยการประพฤติชอบนั้น	 พระองค์อัลลอฮฺทรงพึงพอพระทัยต่อพวกเขาและ 
พวกเขายินดีในพระองค์	และพระองค์ได้ทรงเตรียมบรรดาสวนสวรรค์ที่มีล�าธารไหลอยู่เบื้องใต้
สวนสวรรค์นั้นไว้ให้แก่พวกเขาแล้ว	 โดยพวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์นั้นชั่วนิรันดร์	นั่นคือชัยชนะ
อันยิ่งใหญ่”	 (2)

	 	 ไม่มีผู้ใดปฏเิสธได้ว่า		บรรดาผู้อพยพรุน่แรกและบรรดาชาวอนัศอรคฺอืเหล่าเศาะหาบะฮฺ 
ของท่านนบี		 ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีความพึงพอพระทัยต่อพวกเขา	 และพวกเขา
ก็มีความพึงใจในพระองค์	 เหตุน้ัน	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจึงมีความยินดีและพึงใจใน 
เหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านนบี	 	 ซึ่งไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้อีกเช่นกันว่า	 ท่านอบูบักรฺ,	 อุมัร,	 
อุษมาน,	 อะลี	 (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม)	 และบรรดาผู้อพยพ	 ตลอดจนบรรดาชาวอันศอรฺคือ 
บรรดาบุคคลที่อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสถึงในอายะฮฺที่ว่า	 :	

وا نََصُ ِيَن آَووا وَّ ِيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا وََجاَهُدوا ِف َسبِيِل اللَّـهِ َوالَّ  ﴿ َوالَّ
ْغفَِرةٌ َورِْزٌق َكرِيٌم ﴾ َُّهم مَّ ا ۚ ل ـٰئَِك ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ ولَ

ُ
أ

(1)	 อัล-บัซซารฺ,	 อบูยะอฺลา,	 อัล-หากิม
(2)	 อัต-เตาบะฮฺ	 :	 100
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 “และบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาได้ศรัทธา	 และอพยพตลอดจนพวกเขาได้ต่อสู้ในหนทางของ 
อัลลอฮฺ	 และบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาได้ให้ที่พักและช่วยเหลือ	 (ท่านนบี	 	 และเหล่าผู้อพยพ 
อีกทั้งศาสนาของอัลลอฮฺ)	พวกเขาเหล่านี้คือบรรดาศรัทธาชนอย่างแท้จริง	ส�าหรับพวกเขาคือ
การอภัยโทษและปัจจัยอันมีเกียรติ”	 (1)

	 อายะฮฺนี้ระบุอย่างชัดเจนว่า	 บรรดาเศาะหาบะฮฺที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ		 และยอมละทิ้ง
บ้านเกิดเมืองนอนด้วยการอพยพสู่นครมะดีนะฮฺ	 และยอมถวายชีวิตในการสู้รบเพื่อปกป้อง
ศาสนาของพระองค์	 รวมถึงบรรดาชาวอันศอร	 บรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านี้คือ	 ผู้ศรัทธาจริงๆ		
มิใช่ผู้ปฏิเสธ	 (กุฟฟารฺ)	 หรือผู้ท่ีจะตกศาสนาหลังการเสียชีวิตของท่านนบี		 หรือเป็นพวก
กลับกลอก	 (มุนาฟิกูน)	 อย่างที่พวกอุตริชน	 ชีอะฮฺ	 อัร-รอฟิเฎาะฮฺหรือพวกอัล-เคาะวาริจญ์
ได้กล่าวหา	 เพราะถ้าหากเศาะหาบะฮฺที่เป็นมุฮาญิรูนและอันศอรเป็นอย่างที่กลุ่มอุตริชนกล่า
วหา	 แล้วเหตุไฉนพระองค์อัลลอฮฺ		 จึงได้ประกาศในอายะฮฺนี้ว่า	 “พวกเขาเหล่านี้คือ	 ผู้
ศรัทธาจรงิๆ”	และเมือ่บรรดาเศาะหาบะฮคฺอืผูม้ศีรทัธาทีแ่ท้จรงิตามทีพ่ระองค์อัลลอฮ	ฺ	ทรง
บอกให้เราทราบ	ความเป็นผู้ศรัทธาของเหล่าเศาะหาบะฮฺจึงไม่ใช่ความกลับกลอกหรือการเป็น
คนหน้าไหว้หลังหลอก	 (นิฟ๊าก)	 อย่างที่กลุ่มอุตริชนกล่าวหา	 ทว่าความศรัทธาของเหล่าเศาะ
หาบะฮฺเป็นเรื่องของความสัจจริงและซื่อสัตย์ในความศรัทธา	 เป็นความศรัทธาที่มุ่งแสวงหา
ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ		 มิได้มุ่งแสวงหาผลประโยชน์และความสุขทางโลกอย่างที ่
กลุ่มอุตริชนกล่าวหา	 เพราะพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :	

ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضًل
َ
ْخرُِجوا ِمن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ الُْمَهاِجرِيَن الَّ   ﴿ لِلُْفَقَراءِ 

ادِقُوَن ﴾ ـٰئَِك ُهُم الصَّ ولَ
ُ
وَن اللَّـَه َورَُسوَلُ ۚ أ َن اللَّـهِ َورِْضَوانًا َوَينُصُ ِمّ

 “ส�าหรับบรรดาผู้ท่ีขัดสนท่ีเป็นบรรดาผู้อพยพซึ่งพวกเขาได้ถูกขับออกจากบ้านเรือน
และทรัพย์สินของพวกเขาโดยพวกเขามุ่งแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺและความพึงพอ
พระทัย	และพวกเขาช่วยเหลือ	(ศาสนาของ)	อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์	พวกเขาเหล่า
นี้คือบรรดาผู้มีความสัจจริง”	 (2)

	 เมื่อพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงยืนยันว่าเหล่าเศาะหาบะฮฺผู้อพยพมีความสัจจริงในการ
อพยพและมุ่งหวังความโปรดปรานของพระองค์	 อีกทั้งให้การช่วยเหลือศาสนาของพระองค	์
และสนับสนุนท่านศาสนทูต		 ในการเผยแผ่และการสู้รบเพ่ือปกป้องศาสนา	 เราจึงยืนหยัด
อยู่พร้อมกับเหล่าเศาะหาบะฮฺตามค�าสั่งของพระองค์อัลลอฮฺ		 ที่ว่า	 :	

(1)	 อัล-อัมฟาล	 :	 74
(2)	 อัล-หัชร์	 :	 8
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ادِقنَِي ﴾ ِيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّـَه َوُكونُوا َمَع الصَّ َها الَّ يُّ
َ
﴿ يَا أ

	 “โอ้บรรดาศรทัธาชน	พวกท่านจงสงัวรตนต่ออัลลอฮฺ	และพวกท่านจงอยู่พร้อมกบับรรดา
ผู้มีความสัตย์”	 (1)

	 เพราะบรรดาเศาะหาบะฮฺคือเหล่าบุคคลที่ท่องจ�าคัมภีร์อัล-กุรอานและสุนนะฮฺจากท่าน
นบี	 	 และถ่ายทอดหลักค�าสอนของศาสนาอิสลามมาถึงชนรุ่นหลัง	 เหล่าเศาะหาบะฮฺคือ 
ผูร้วบรวมอัล-กรุอานและจดจ�าบรรดาหะดษีซึง่ทัง้สองเป็นหลกัมลูฐานของศาสนา	เมือ่เราเชือ่ว่า 
อัล-กุรอานเป็นสัจธรรมและเรายอมรับในบรรดาหะดีษที่ถูกต้องซึ่งเหล่าเศาะหาบะฮฺรายงาน 
มาจากท่านนบ	ี		นัน่ย่อมหมายความว่าเราได้ยอมรบัโดยดษุฎว่ีาเหล่าเศาะหาบะฮฺเป็นกลุ่มชน 
ที่เชื่อถือได้	 มีคุณธรรม	 และมีคุณูปการในการรักษาหลักค�าสอนของศาสนาสู่ชนรุ ่นหลัง	 
หากเศาะหาบะฮฺเป็นกลุ่มชนที่กลับกลอก	 เช่ือถือไม่ได้	 หรือบิดเบือนอัล-กุรอานและสุนนะฮ	ฺ
อย่างที่กลุ่มอุตริชนกล่าวหา	 อัล-กุรอานและสุนนะฮฺจะเป็นท่ีเชื่อถือได้อย่างไร?	 ยิ่งไปกว่านั้น	
หากบรรดาเศาะหาบะฮฺได้ตกศาสนากลายเป็นผู้ปฏิเสธภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านนบี	  
อย่างที่กลุ่มอุตริชนกล่าวหาโดยท่ีอัล-กุรอานถูกรวบรวมและถ่ายทอดโดยบรรดาเศาะหาบะฮ	ฺ
นั่นก็จะกลายเป็นว่า	 ประชาคมมุสลิมจ�านวนมากมายมหาศาลนับแต่พันปีเศษที่ผ่านมาได้รับ
ศาสนา	 อัล-กุรอาน	 และสุนนะฮฺมาจากผู้ที่ตกศาสนาและเป็นผู้ปฏิเสธกระนั้นหรือ?

	 อายะฮอฺลั-กุรอานทีร่ะบถุงึความประเสรฐิของเหล่าเศาะหาบะฮนฺัน้มเีป็นจ�านวนมาก	แต่
ทีถ่กูหยบิยกมาเป็นตัวอย่างนัน้ย่อมเพยีงพอส�าหรบัการยืนยนัว่าอะฮลฺุสสุนนะฮฺ	วลั-ญะมาอะฮฺ
มีความรักและให้เกยีรติเหล่าเศาะหาบะฮขฺองท่านนบ	ี	ตามท่ีอัล-กรุอานได้ประกาศกติติคณุ
และรับรองสถานภาพของเหล่าเศาะหาบะฮฺไว้

	 ส่วนหลักฐานจากสุนนะฮฺของท่านนบี		 นั้น	 มีหะดีษที่ถูกต้องจ�านวนมากได้ระบุถึง
ความประเสริฐและคุณงามความดีของเหล่าเศาะหาบะฮฺ		 ทั้งโดยรวมและรายบุคคล	 ดังนี้

الَِّذيَْن  ثُـمَّ   ، يَُلْونَُهْم  الَِّذيَْن  ثُـمَّ   ، َقْرِنْ  النَّاِس  َخْيُ   «  : النب    قال 

يَُلْونَُهْم «

	 “ที่ดีที่สุดของมนุษย์คือชนรุ่น	 (ศตวรรษ)	 ของฉัน	 ต่อมาคือบรรดาผู้ที่ถัดจากพวกเขา	
ต่อมาคือบรรดาผู้ที่ถัดมาจากพวกเขา”	 (2)

» َوأَْصَحاِبْ أََمنٌَة أِلُمَِّتْ فإذا ذَهب أصحاِبْ أَتَى أُمَِّتْ َما يُْوَعُدْوَن «

	 “และบรรดาเศาะหาบะฮขฺองฉนัคือบรรดาผู้ทีเ่ป็นความปลอดภยัส�าหรบัประชาคมของฉัน	 

(1)	 อัต-เตาบะฮฺ	 :	 119
(2)	 อัล-บุคอรียฺและมุสลิม



- 53 -หลักการยึดมั่นตามแนวทางอะฮฺลิสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ

ดังนั้นเมื่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉัน	 (ผ่านพ้น)	 ไปแล้ว	 ก็ย่อมมายังประชาคมของฉัน 
สิ่งซึ่งพวกเขาถูกสัญญา”	 (1)

 بِيَِدِه لَْوأَنَّ أََحَدُكْم أَنَْفَق ِمْثَل أُُحٍد َذَهبًا َمابََلَغ 
ْ
» َل تَُسبُّْوا أَْصَحاِبْ ، َفَوالَِّذْي نَْفِسي

ُمدَّ أََحِدِهْم َوَلنَِصْيَفه «

	 “พวกท่านอย่าด่าทอเหล่าเศาะหาบะฮฺของฉัน	 ดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของฉัน 
อยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์	 มาตรแม้นว่า	 แท้จริงคนหนึ่งของพวกท่านได้บริจาคทองค�า
เหมือนภูเขาอุหุด	 นั่นก็ย่อมไม่ถึงมุดด์หนึ่งของผู้หนึ่งในหมู่พวกเขาและไม่ถึงครึ่งหนึ่งของมัน	
(ด้วยซ�้าไป)”	 (2)

» َل يَْدُخُل النَّاَر أََحٌد بَايََع َتَْت الشجرِة «

“บุคคลหนึ่งที่ให้สัตยาบันภายใต้ต้นไม้นั้นจะไม่เข้านรก”	 (มุสลิม)

	 หมายถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ร่วมสัตยาบันแก่ท่านนบี		ที่ใต้ต้นไม้	ณ	อัล-หุดัยบียะฮฺ	
ซึ่งเรียกว่า	 สัตยาบันอัรฺริฎวานมีจ�านวนมากกว่า	 1,400	 คน

	 หะดีษที่ระบุถึงเศาะหาบะฮฺจ�านวน	10	ท่านที่ได้รับการบอกข่าวดีด้วยสวนสวรรค์	ได้แก่	
1)	 อบูบักร	 2)	 อุมัร	 3)	 อุษมาน	 4)	 อะลี	 5)	 ฏอลหะฮฺ	 อิบนุ	 อุบัยดิลลาฮฺ	 6)	 อัซ-ซุบัยรฺ	 
อิบนุ	 อัล-เอาวาม	 7)	 สะอฺด์	 อิบนุ	 มาลิก	 8)	 สะอีด	 อิบนุ	 ซัยดฺ	 9)	 อับดุรฺเราะหฺมาน	 อิบนุ	
เอาวฺฟ์	 10)	 อบูอุบัยดะฮฺ	 อามิรฺ	 อิบนุ	 อัล-ญัรฺรอหฺ	 เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม	 (3)

	 หะดีษมุตะวาติรฺที่รายงานจากท่านอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ		 ว่า	 :	 “แท้จริงผู้ที่ดีที่สุด 
ของประชาคมนี้หลังจากนบี		 คือ	 อบูบักรฺและอุมัร	 (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา)”	 หะดีษนี้ถูก
รายงานจากท่านอะลี		 มากกว่า	 80	 กระแสรายงาน	 อิมามอัล-บุคอรียฺ	r	 และท่านอื่นๆ	
บันทึกไว้

	 ชัยคฺ	 อัด-ดิฮฺละวียฺ	r	 ระบุว่า	 :	
	 “ไม่ถูกพบว่าประวัติศาสตร์ในโลก	และประวัติของอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนีย	ตลอด
จนประวตัขิองนโปเลยีน	โบนาปาร์ต	ทีจ่ะมเีรือ่งราวทีถ่กูต้องเหมอืนกบัความถกูต้องของค�าพดู
นี้	 (ที่ถูกรายงานจากอิมามอะลี	)	 จากทางด้านข้อมูลทางประวัติศาสตร์	 และท่านอะลี	 
กล่าวว่า	 :	“คนหนึ่งที่ถือว่าฉันประเสริฐกว่าอบูบักรฺ		และอุมัร		จะไม่ถูกน�าตัวมายังฉัน	
นอกเสียจากฉันได้เฆี่ยนผู้นั้นตามระวางโทษของผู้ที่กล่าวหาอันเป็นเท็จ”	หมายความว่า	การ
กล่าวเท็จนี้	 (ว่าท่านอะลี		 ประเสริฐกว่าเศาะหาบะฮฺทั้งสอง)	 เป็นสิ่งที่จ�าเป็นต้องด�าเนิน 

(1)	 มุสลิม
(2)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(3)	 อะหฺหมัดในมุสนัด
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บทลงโทษตามบัญญัติของศาสนา	 เหตุนี้บรรดาชีอะฮฺรุ่นก่อนต่างก็เห็นพ้องตรงกันในการให้
ความประเสริฐแก่ท่านอบูบักรฺ		 และท่านอุมัร	 (1)

	 มีรายงานระบุว่า	 :	ท่านชุรอยก์	 อิบนุ	 อับดิลลาฮฺ	r	 ได้ถูกถามว่า	 :	คนไหนประเสริฐ
กว่ากัน	อบูบักรฺหรืออะลี?	ท่านชุรอยก์ตอบว่า	:	อบูบักรฺ!	ผู้ที่ถามจึงกล่าวขึ้นว่า	:	“ท่านกล่าว
สิ่งนี้	 ทั้งๆ	 ที่ท่านเป็นชีอียฺกระนั้นหรือ?”	 ท่านชุรอยก์ตอบว่า	 :	 ใช่แล้ว!	 ผู้ใดไม่กล่าวเช่นน้ี	 
ผู้น้ันมิใช่ชีอียฺ	 ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ	 แน่แท้อะลี		 ได้ขึ้นบนท่อนไม้นี้	 (หมายถึงมิมบัร ฺ
ของมัสยิดญามิอฺแห่งนครอัล-กูฟะฮฺ)	 แล้วกล่าวว่า	 :	

ِة بَْعَد نَبِيَِّها أَبُْوبَْكٍر ُثَّ ُعَمُر « » أََل إِنَّ َخْيَ َهِذِه اأْلُمَّ

	 “พึงทราบเถิด	 แท้จริงผู้ที่ประเสริฐที่สุดของประชาคมนี้หลังจากท่านนบีของประชาคมนี้
คือ	 อบูบักรฺ	 และอุมัร”

	 ดังนั้น	 เราจะปฏิเสธค�าพูดของท่านอะลี		 ได้อย่างไร?	และเราจะกล่าวหาว่าอะลี	 
พูดโกหกได้อย่างไร?	 ขอสาบานต่ออัลลลอฮฺ	 อะลี		 มิใช่ผู้มุสาแต่อย่างใด!”	 (2)

	 อิมามอบูอุมัรฺ	 อิบนุ	 อับดิลบัรฺร์	r	 กล่าวว่า	 :	

نَِّة والماعِة على أَنَُّهْم ُكلَُّهْم ُعُدْوٌل « » أمَْجََع أَْهُل احْلَِقّ ِمَن الْـُمْسِلِمنْيَ َوُهَم أَْهُل السُّ

	 “กลุ่มชนแห่งความถกูต้องจากชาวมสุลมิ	และพวกเขาคอื	อะฮลฺสุสนุนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮฺ
มีมติเอกฉันท์	 (อิจญ์มาอฺ)	 ว่า	 แท้จริงพวกเขา	 (บรรดาเศาะหาบะฮฺ)	ทั้งหมดเป็นผู้มีคุณธรรม	
(อุดูล)”	 (3)

	 อิมามอิบนุหะญัรฺ	 อัล-อัสเกาะลานียฺ	r	กล่าวว่า	 :	 “อะฮฺลุสสุนนะฮฺเห็นพ้องตรงกันว่า	 
แท้จริง	 (เหล่าเศาะหาบะฮฺ)	 ทั้งหมดนั้นเป็นบรรดาผู้มีคุณธรรม	 และไม่มีผู้ใดค้านในเร่ือง 
ดังกล่าว	 ยกเว้นการฝืนมติ	 (แหวกแนว)	 จากกลุ่มอุตริชน”	 (4)	 และอัล-หาฟิซ	 อัล-อิรอกียฺ,	 
อิมาม	 อัล-ญุวัยนียฺ,	 อิมาม	 อิบนุ	 อัศ-เศาะลาหฺ,	 อิมาม	 อิบนุกะษีร	 และบรรดานักวิชาการ 
ท่านอื่นๆ	 ได้ถ่ายทอดการอิจญ์มาอฺของชาวมุสลิมว่า	 แท้จริงบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน 
นบี		 ทั้งหมดนั้นเป็นผู้มีคุณธรรม”	 (5)

(1)	 มุคตะศอรฺ	 อัต-ตุหฺฟะฮฺ	 อัล-อิษนาอะชะรียะฮฺ	 หน้า	 310
(2)	 อ้างแล้ว	 หน้า	 310
(3)	 อัล-อิสตีอ็าบ	 :	 1/8
(4)	 อัล-อิศอบะฮฺ	 :	 1/17
(5)	 อ้างจาก	 หุกบะฮฺ	 มินัตตารีค;	 อุษมาน	 อิบนุ	 มุฮัมมัด	 อัล-เคาะมีส	 หน้า	 184
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	 อิมามอัล-เคาะฏีบ	 อัล-บัฆดาดียฺ	 r	 กล่าวว่า	 :	 “อย่างไรก็ตามหากสมมุติว่าไม่มี 
สิ่งใดจากส่ิงท่ีเราได้กล่าวมาแล้ว	 (หมายถึงบรรดาหลักฐานที่บ่งถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมของ
เหล่าเศาะหาบะฮฺ)	 ระบุมาจากพระองค์อัลลอฮฺ		 และท่านศาสนทูตของพระองค์		 ใน
เรื่องของเหล่าเศาะหาบะฮฺ	กระนั้นสภาพที่เหล่าเศาะหาบะฮฺด�ารงอยู่จากการอพยพ	การญิฮาด	
การช่วยเหลือ	 การอุทิศชีวิตและทรัพย์สิน	 ตลอดจนการยอมสังหารเหล่าบิดาและลูกๆ	 (เพ่ือ 
ปกป้องศาสนาในสมรภูมิ)	 การมีความบริสุทธิ์ใจในการถือศาสนา	 พลังศรัทธาและความมั่นใจ	
(ทั้งหมดที่กล่าวมา)	 ย่อมถือเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าจ�าเป็นโดยเด็ดขาดถึงความมีคุณธรรมของเหล่า
เศาะหาบะฮฺ	และการเชื่อมั่นถึงความบริสุทธิ์ของพวกเขา	อีกทั้ง	 (เป็นข้อยืนยันได้ว่า)	แท้จริง
พวกเขาย่อมมีความประเสริฐมากยิ่งกว่าบรรดาผู้ที่ยืนยันถึงคุณธรรมและความบริสุทธิ์ของ 
พวกตนซึ่งมาภายหลังเหล่าเศาะหาบะฮฺตลอดชั่วกาลนาน”	 (1)

	 อนึ่ง	 ความมีคุณธรรม	 (อัล-อะดาละฮฺ)	 หมายถึง	 การปฏิบัติชอบในศาสนาและการมี
คณุธรรมทีถ่กูน�ามาใช้ประดบัประดาพฤตกิรรมให้สวยงาม	ตลอดจนการหลีกห่างจากสิง่ทีท่�าให้
พฤติกรรมนั้นมีมลทินและมัวหมอง	 (2)	

	 อัล-มาวัรฺดียฺ	r	 อธิบายถึงสิ่งที่ควบคู่อยู่กับความมีคุณธรรม	 (อัล-อะดาละฮฺ)	 ว่า	 “ผู้
มีคุณธรรมนั้นคือ	 พูดจาด้วยความสัจ	 แสดงชัดถึงความซื่อสัตย์	 รักษาตนให้บริสุทธิ์จากสิ่ง 
ต้องห้าม	 ระมัดระวังสิ่งที่เป็นเหตุแห่งบาป	 ห่างไกลจากความเคลือบแคลงสงสัย	 เป็นที่วางใจ
ได้ในยามยินดีและโกรธ	 เป็นผู้รู้จักใช้คุณธรรมอันเหมาะสมทั้งในศาสนาและทางโลก”	 (3)

	 อิบนุ	 หัซม์	r	 นิยามความมีคุณธรรม	 (อัล-อะดาละฮฺ)	 ว่า	 :	 “การหลีกห่างจากปวง
บาปใหญ่	 และการปกปิดบาปเล็ก”	 (4)

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺยืนยันสภาวะการมีคุณธรรมแก่เหล่าเศาะหาบะฮ	ฺ มิได้
ยืนยันสภาวะความบริสุทธิ์จากบาปและความไร้มลทิน	 (อัล-อิศมะฮฺ)	 ให้แก่เหล่าเศาะหาบะฮ	ฺ
เพราะบรรดาเศาะหาบะฮฺคือมนุษย์	 และท่านนบี		 ได้กล่าวว่า	 :	 “ลูกของอาดัมทั้งหมดนั้น
มีความผิดพลาด”	 (5)	 บรรดาเศาะหาบะฮฺคือลูกหลานของอาดัม	 	 ที่มีความผิดพลาดและ 
มีความถูกต้องเป็นธรรมดา	 ถึงแม้ว่าความผิดพลาดของเหล่าเศาะหาบะฮฺที่เกิดขึ้นในสถานะ 
ของความเป็นมนุษย์จะมีอยู่	 แต่ก็เป็นความผิดพลาดที่จมดิ่งลงสู่ห้วงมหาสมุทรแห่งคุณงาม
ความดีของพวกท่าน	 ดังนั้นเราจึงกล่าวว่า	 :	 บรรดาเศาะหาบะฮฺคือเหล่าผู้มีคุณธรรม	 (อุดูล)	
แต่มใิช่ผูท้ีบ่รสิทุธิจ์ากความผดิพลาดหรอืไร้มลทิน	(มะอฺศมู)	อย่างทีเ่ป็นสภาวะของนบแีละเหล่า 

(1)	 อัล-กิฟายะฮฺ	 ฟี	 อิลมิรฺริวายะฮฺ	 หน้า	 96
(2)	 อัส-สิยาสะฮฺ	 อัช-ชัรฺอียะฮฺ	 หน้า	 70
(3)	 อัล-อะหฺกาม	 อัส-สุลฏอนียะฮฺ	 หน้า	 64
(4)	 อัล-มุหัลลา	 10/508
(5)	 มุสนัดอะหฺมัด	 :	 3/198
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มะลาอิกะฮฺ	 เพราะเศาะหาบะฮฺคือมนุษย์มิใช่นบีและมะลาอิกะฮฺ	 แต่ความเป็นมนุษย์ของ 
เศาะหาบะฮฺได้รับการอบรม	 ขัดเกลา	 และสั่งสอนจากท่านนบี	 	 จนกลายเป็นมนุษย์ผู้มี
คุณธรรม	 เป็นคนดี	 เป็นผู้ประเสริฐตามที่อัล-กุรอานและสุนนะฮฺรับรองไว้

	 บรรดาเศาะหาบะฮฺ	 (ริฎวานุลลอฮิอะลัยฮิม)	 ทั้งหมดมิได้อยู่ในสถานะและระดับความ
ประเสรฐิเดยีวกัน	ถงึแม้ว่าพวกท่านจะมีสภาพร่วมกนัในความประเสรฐิของการเป็นเศาะหาบะฮฺ
ของท่านนบ	ี	กต็าม	แต่พวกท่านมคีวามแหล่ือมล�า้ในระดบัขัน้และสถานะของความเป็นเศาะ
หาบะฮฺ	 และความมีคุณธรรม	 กล่าวคือ	 เรากล่าวว่าเหล่าเศาะหาบะฮฺบางส่วนมีความประเสริฐ
เหนืออีกบางส่วน	 ท่านอบูบักรฺ		 คือผู้ที่ประเสริฐที่สุดในหมู่เศาะหาบะฮฺทั้งหมด	 ถัดมาคือ
ท่านอุมัร		ถัดมาคือท่านอุษมาน		ถัดมาคือท่านอะลี		ถัดมาก็คือบรรดาเศาะหาบะฮฺ
อีก	 6	 ท่านจากสิบท่านที่ถูกบอกข่าวดีด้วยสวนสวรรค์	 ถัดมาคือบรรดาเศาะหาบะฮฺที่เป็นชาว
สมรภูมิบัดร์	 แล้วก็เหล่าเศาะหาบะฮฺที่เข้าร่วมสัตยาบันอัรฺริฎวาน	 ตามล�าดับเช่นนี้

	 เหตุที่เหล่าเศาะหาบะฮฺมิได้มีความประเสริฐเสมอกัน	 เพราะอัล-กุรอานระบุว่า	 :	

ْعَظُم
َ
ـٰئَِك أ ولَ

ُ
نَفَق ِمن َقبِْل الَْفتِْح َوقَاتََل ۚ أ

َ
ْن أ   ﴿ َل يَْسَتوِي ِمنُكم مَّ

نَفُقوا ِمن َبْعُد َوقَاتَلُوا ۚ َوُكًّ وََعَد اللَّـُه اْلُْسَنٰ ۚ
َ
ِيَن أ َن الَّ   َدرََجًة ِمّ

َواللَّـُه بَِما َتْعَملُوَن َخبٌِي ﴾
	 “ผู้ใดจากพวกท่านที่เขาได้บริจาคและสู้รบก่อนหน้าการพิชิต	 (นครมักกะฮฺ)	 นั้นจะไม่
เสมอกัน	 พวกเขาเหล่าน้ันมีฐานันดรที่ใหญ่กว่าบรรดาผู้ที่บริจาคและสู้รบภายหลัง	 (การพิชิต
นั้น)	 และทั้งหมดนั้นพระองค์อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาสิ่งที่ดีที่สุด	 และอัลลอฮฺทรงรอบรู้ถึงสิ่งที ่
พวกท่านได้ปฏิบัติกัน”	 (1)

	 และเมื่อปรากฏว่าบรรดานบีมีความประเสริฐไม่เท่ากัน	ดังที่อัลลอฮฺ		ทรงมีด�ารัสว่า	:	

ٰ َبْعٍض ﴾ لَْنا َبْعَضُهْم َعَ ﴿ تِلَْك الرُُّسُل فَضَّ
“บรรดาศาสนทูตนั้น	 เราได้ให้ความประเสริฐบางส่วนของพวกเขาเหนืออีกบางส่วน”	 (2)

	 บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี		 ก็เป็นเช่นนั้น

(1)	 อัล-หะดีด	 :	 10
(2)	 อัล-บะกอเราะฮฺ	 :	 253
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	 กลุ่มอุตริชนที่จาบจ้วงและวิจารณ์ความมีคุณธรรมของเหล่าเศาะหาบะฮฺมีอยู่	 4	 กลุ่ม	
ได้แก่
	 -	 กลุ่มชีอะฮฺ	 รอฟิเฎาะฮฺ
	 -	 กลุ่มอัล-เคาะวาริจญ์
	 -	 กลุ่มอัน-นะวาศิบ	 และ
	 -	 กลุ่มอัล-มัวะอฺตะซิละฮฺ

	 และในปัจจุบัน	 กลุ่มชีอะฮฺ	 รอฟิเฎาะฮฺ	 หรือที่เรียกว่ากลุ่มชีอะฮฺ	 อิมามียะฮฺ	 อิษนา	 
อะชะรียะฮฺ	(ชีอะฮฺ	อิมามสิบสอง)	เป็นกลุ่มอุตริชนที่กล่าวโจมตีและกล่าวหาเหล่าเศาะหาบะฮ ฺ
ของท่านนบี	 	 อย่างชัดเจนและเผยแพร่ต�ารับต�าราที่แปลเป็นภาษาไทยจ�านวนหลายเล่ม	 
โดยเฉพาะงานเขียนของดร.มุฮัมมัด	 อัต-ตีญานียฺ	 อัส-สะมาวียฺ	 และสัยยิด	 อับดุลหุสัยน	ฺ 
ชะเราะฟุดดีน	 อัล-มูสาวียฺ	 เป็นต้น

	 อิมามอะหฺมดั	r	กล่าวว่า	:	“และผูใ้ดบรภิาษจาบจ้วงผูห้นึง่ผูใ้ดจากบรรดาเศาะหาบะฮ ฺ
ของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 หรือโกรธเคืองหรือกล่าวถึงสิ่งไม่ดีต่างๆ	 นานาของผู้หนึ่งผู้ใดจาก 
บรรดาเศาะหาบะฮฺ	ผู้นั้นเป็นอุตริชนจนกว่าผู้นั้นจะได้ขอความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺ	 
ให้แก่พวกเขาทั้งหมด	 และหัวใจของผู้นั้นมีความมีบริสุทธิ์ต่อเหล่าเศาะหาบะฮฺนั้น”	 (1)

	 อิมามอบูซุรฺอะฮฺ	r	กล่าวว่า	:	“เมื่อท่านได้เห็นบุคคลที่จาบจ้วงบริภาษผู้หนึ่งผู้ใดจาก 
เหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านรสลูลุลอฮ	ฺ	ท่านจงรูเ้ถดิว่า	บคุคลนัน้เป็นซนิดกี	(พวกนอกศาสนา)	
นั่นเป็นเพราะว่า	 แท้จริงท่านรสูล	 	 ในความเช่ือของเราคือความจริง	 และอัล-กุรอานคือ 
ความจริง	 และอันที่จริงผู้ที่น�าอัล-กุรอานนี้และบรรดาสุนนะฮฺมาถึงเราคือบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
ของท่านรสูล		 และอันที่จริงคนพวกนั้นต้องการท�าลายความน่าเชื่อถือบรรดาพยานของเรา	
เพื่อท�าให้กิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺเป็นสิ่งโมฆะ	 ทั้งๆ	 ที่คนพวกนั้นสมควรถูกวิจารณ์ความน่า
เชื่อถือมากกว่า	 พวกนั้นคือพวกซินดีก	 (พวกนอกศาสนา)”	 (2)

	 และอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเชื่อว่าการระงับจากการวิจารณ์หรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวใน
สิ่งที่เป็นข้อพิพาทของเหล่าเศาะหาบะฮฺเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุด

	 ชัยคฺ	อบูอับดิลลาฮฺ	มุฮัมมัด	อิบนุ	อบีซัมนีน	r	กล่าวว่า	:	“และส่วนหนึ่งจากค�ากล่าว 
ของอะฮลฺสิสนุนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮ	ฺคอืการทีบ่คุคลจะเช่ือมัน่ในความรกัทีม่ต่ีอบรรดาเศาะหาบะฮ ฺ
ของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 และการที่ผู้นั้นจะเผยแผ่ความดีงามและความประเสริฐของเหล่า 
เศาะหาบะฮฺ	ตลอดจนระงับจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเหล่าเศาะหาบะฮฺ”	(3)

(1)	 กาชิฟุลฆุมมะฮฺ	 ฟี	 อิอฺติกอดอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 หน้า	 22
(2)	 อัล-กิฟายะฮฺ	 หน้า	 97
(3)	 กาชิฟุลฆุมมะฮฺฯ	 หน้า	 31
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	 อิมามอัศ-ศอบูนียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

	 “และพวกเขา	 (อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ)	 มีทัศนะถึงการยุติจากสิ่งท่ีเป็นข้อ 
พิพาทระหว่างเหล่าเศาะหาบะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 และการช�าระล้ินให้บริสุทธิ์จากการ 
พูดถึงสิ่งที่รวมเอาข้อต�าหนิและข้อบกพร่องของเศาะหาบะฮฺไว้	 และพวกเขามีทัศนะถึงการ
วิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺ		 แก่เหล่าเศาะหาบะฮฺ	 และการมีความรักต่อ 
เหล่าเศาะหาบะฮฺทั้งหมด”	 (1)

4.6	 ทัศนคติและควำมเชื่อของอะฮฺลิสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺที่มีต่อวงศ์วำน

ของท่ำนนบี	 

 อะฮฺลุลบัยตฺ ( الْبَْيِت 	หมายถึง ( أَْهُل  ครอบครัว	 หรือสมาชิกของครอบครัว	 ในที่นี ้
หมายถึง	 ครอบครัวและวงศ์วานของท่านนบี		 ซึ่งครอบคลุมบรรดาภรรยาของท่านนบี	 
และเหล่าเครือญาติที่ใกล้ชิดของท่านนบี	

	 อิมามมุสลิมได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน	 จากท่านซัยดฺ	 อิบนุ	 อัรฺก็อม		 ว่า	 :	 มี
อยู่วันหน่ึงท่านนบี	 	 ได้ลุกขึ้นแสดงธรรม	 (และในการแสดงธรรมนั้นระบุว่า)	 “ฉันเตือน 
ให้พวกท่านได้ร�าลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ		 ในครอบครัวของฉัน”	 (3	 ครั้ง)	 แล้วหุศอยน์	 
อิบนุ	สุบเราะฮฺก็กล่าวขึ้นว่า	:	โอ้ซัยดฺ	ผู้ใดเล่าคือครอบครัวของท่านนบี		บรรดาภรรยาของ
ท่านนบี		 มิใช่เป็นส่วนหนึ่งจากครอบครัวของท่านนบี		 กระนั้นหรือ?	 ซัยดฺ		 กล่าว
ว่า	 :	 “แท้จริงบรรดาภรรยาของท่านนบี		 เป็นส่วนหนึ่งจากครอบครัวของท่านนบี		 แต่
ทว่าครอบครัวของท่านนบี		คือ	บุคคลที่ท่านเศาะดะเกาะฮฺ	เป็นที่ต้องห้ามหลังจากท่านนบี	
”	 หุศอยน์กล่าวว่า	 :	 และใครคือพวกเขา?	 ซัยดฺ		 กล่าวว่า	 :	 “พวกเขาคือวงศ์วานของ 
อะลี,	 วงศ์วานของอุกอยล์,	 วงศ์วานของญะอฺฟัร	 และวงศ์วานของอัล-อับบาส	 ”	 หุศอยน์
กล่าวว่า	 :	 พวกเขาทั้งหมดถูกห้าม	 (ในการรับ)	 ทานเศาะดะเกาะฮฺกระนั้นหรือ?	 ซัยดฺ	 
กล่าวว่า	 :	 ใช่แล้ว!	 (2)

	 หะดีษบทนี้บ่งชี้ว่า	 บรรดาเครือญาติที่ใกล้ชิดและบรรดาภรรยาของท่านนบี		 เข้าอยู่
ในนัยของค�าว่า	 “อะฮฺลุลบัยตฺ”

	 ท่านอิบนุกะษีร	r	 กล่าวว่า	 :	 สิ่งซึ่งบุคคลที่ใคร่ครวญอัล-กุรอานจะไม่สงสัยในสิ่งนั้น
คือ	 แท้จริงบรรดาภรรยาของท่านนบี		 เข้าอยู่ในด�ารัสที่ว่า	 :	

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 294
(2)	 เศาะฮีหฺมุสลิม	 7/122-123
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َرُكْم َتْطِهًيا ﴾ ْهَل اْلَيِْت َوُيَطِهّ
َ
َما يُرِيُد اللَّـُه ِلُْذهَِب َعنُكُم الرِّْجَس أ ﴿ إِنَّ

	 “อนัทีจ่ริง	พระองค์อลัลอฮฺทรงประสงค์จะท�าให้มลทนินัน้หมดไปจากพวกท่าน	โอ้	อะฮลฺุล 
บัยตฺ	 และจะท�าให้พวกท่านนั้นสะอาดบริสุทธิ์จริงๆ”	 (1)

	 เพราะแท้จริงส�านวนของค�าพูดเป็นสิ่งที่กล่าวอยู่กับบรรดาภรรยาของท่านนบี		เหตุนี ้
พระองค์อัลลอฮฺ		 จึงทรงกล่าวหลังจากนี้ทั้งหมดว่า	 :	

﴿ َواذُْكْرَن َما ُيتَْلٰ ِف ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آيَاِت اللَّـهِ َواْلِْكَمةِ ﴾

	 “และพวกเธอจงร�าลึกถึงส่ิงที่ถูกอ่านภายในบ้านของพวกเธอจากบรรดาโองการของ 
อัลลอฮฺและวิทยปัญญา”	 (2)

	 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ	 i	 กล่าวว่า	 :	 ท่านนบี		 ได้ออกไปตอนเช้าตรู่โดยบนตัว	 ของ
ท่านห่มผ้าทอขนสัตว์สีด�า	 แล้วอัล-หะสัน	 อิบนุ	 อะลี		 ก็มา	 ท่านนบี		 ก็น�าท่านอัล- 
หะสัน		 เข้าอยู่ภายในผ้าห่มนั้น	ต่อมาอัล-หุสัยน์		ก็มา	อัล-หุสัยน์		ก็เข้าไปพร้อม
กับอัล-หะสัน		 ต่อมาฟาฏิมะฮฺ	 i	 ก็มา	 ท่านนบี		 ก็น�านางเข้าอยู่ภายในผ้าห่มนั้น	 
ต่อมาอะลี		ก็มา	แล้วท่านนบี		ก็น�าอะลี		เข้าอยู่ภายในผ้าห่มนั้น	ต่อมาท่านนบี	 
ก็กล่าวว่า	 :	 “อันที่จริง	 พระองค์อัลลอฮฺทรงประสงค์ที่จะท�าให้มลทินนั้นหมดไปจากพวกท่าน	
โอ้	 อะฮฺลุลบัยตฺ	 และจะท�าให้พวกท่านบริสุทธิ์สะอาดจริงๆ”	 (3)

	 อิมามอัล-กุรฏุบียฺ	 r	 กล่าวว่า	 :	 “นี่คือค�าขอพรจากท่านนบี	 	 ให้แก่พวกเขา	 
(บุคคลทั้ง	 4	 ท่าน)	 หลังจากการลงมาของอายะฮฺ	 (ที่	 33	 สูเราะฮฺอัล-อะหฺซาบ)	 ท่านนบี	 
ปรารถนาที่จะให้พวกเขาเข้าอยู่ในอายะฮฺ	 ซึ่งบรรดาภรรยาของท่านนบี		 ถูกโต้ตอบด้วยอา
ยะฮฺนั้น”	 (4)

	 ดังนั้น	 อายะฮฺที่	 33	 สูเราะฮฺอัล-อะหฺซาบซึ่งระบุถึงอะฮฺลุลบัยตฺจึงมีนัยครอบคลุมทั้ง 
บรรดาภรรยาของท่านนบี		และบรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้ผ้าห่มของท่านนบี		ทั้ง	 4	ท่าน	ซึ่ง
เรียกว่า	“อัศหาบ	อัล-กิสาอฺ”	คือ	ท่านอะลี,	ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ,	ท่านอัล-หะสัน	และท่านอัล-
หุสัยน์	 (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม)	 ฉะนั้น	 ผู้ใดก�าหนดให้อายะฮฺนี้เป็นเรื่องเฉพาะของฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดจากบรรดาภรรยาของท่านนบี		 และอัศหาบุลกิสาอฺ	 ผู้นั้นได้ใช้บางส่วนที่จ�าต้องใช้	 และ
ละเลยต่อสิ่งที่มิอนุญาตให้ละเลย	 (5)

(1)	 อัล-อะหฺซาบ	 :	 33
(2)	 อัล-อะหฺซาบ	 :	 34	 /	 ตัฟสีรฺ	 อิบนิกะษีรฺ	 3/506
(3)	 เศาะฮีหฺมุสลิม	 บิ	 ชัรหินนะวาวียฺ	 15/194-195
(4)	 ตัฟสีรฺ	 อัล-กุรฺฏุบียฺ	 14/184
(5)	 ฟัตหุลเกาะดีรฺ	 :	 4/280
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	 สรุปได้ว่ำ	 อะฮฺลุลบัยตฺ	 ครอบคลุมบรรดาลูกหลานและบรรดาเครือญาติใกล้ชิดของท่าน
นบี		 จากบุคคลที่การรับทานเศาะดาเกาะฮฺเป็นที่ต้องห้ามเหนือพวกเขาและยังครอบคลุม
บรรดาภรรยาของท่านนบี		 อีกด้วย

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

اِهَراِت  الطَّ َوأَْزَواِجِه  اهلل   رسول  أصحاِب  ِفْ  الَْقْوَل  أَْحَسَن  َوَمْن   « 

ِسنْيَ ِمْن ُكِلّ ِرْجٍس ، َفَقْد بَِرَئ ِمَن النَِّفاِق « يَّاتِِه الْـُمَقدَّ ِمْن ُكِلّ َدنٍَس ، َوُذِرّ

	 “และผู้ใดท�าให้ค�าพูดสวยงามในเรื่องบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 และ
บรรดาภรรยาของท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 อันเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดจากทุกสิ่งที่โสมม	 และบรรดา
ลูกหลานของท่านรสูล		 อันเป็นเหล่าผู้ได้รับการช�าระให้หมดจากทุกๆ	 มลทิน	 แน่แท้ผู้นั้น
บริสุทธิ์จากการเป็นผู้กลับกลอกแล้ว”

	 อิมามอัศ-ศอบูนียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

َوَمْعِرَفَة  َعاء هلن ،  َقْدِرأَْزَواِجِه رضي اهلل عنهن ، َوالدُّ تَْعِظْيَم  يََرْوَن  » َوَكَذالَِك 

َفْضِلِهنَّ ، َواْلِْقَراَر بَأنَُّهنَّ أُمََّهاُُت الْـُمْؤِمننَِي «

	 “และเช่นกันนั้น	 พวกเขา	 (อะฮฺลุลหะดีษ)	 มีความเห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อเกียรติ
ของเหล่าภรรยาท่านนบี	 	 (ขอพระองค์ทรงพึงพอพระทัยต่อเหล่าพระนางนั้น)	 และการ 
ขอพรให้แก่เหล่าพระนาง	 ตลอดจนรู้ถึงความประเสริฐของเหล่าพระนาง	 และยืนยันรับรองว่า
แท้จริงเหล่าพระนางนั้นคือ	 บรรดามารดาของเหล่าศรัทธาชน”	 (1)

	 อิมามอับดุลกอฮิรฺ	อัล-บัฆดาดียฺ	r	กล่าวว่า	 :	“และพวกเขา	(อะฮฺลุสสุนนะฮฺ)	กล่าว
ถึงการเป็นมิตร	 ซึ่งแสดงความรักต่อท่านอัล-หะสัน		 และท่านอัล-หุสัยน์		 รวมถึง
บรรดาผู้ที่รู้กันว่าเป็นลูกหลานของท่านรสูลุลลอฮฺ		 เช่น	 ท่านอัล-หะสัน	 อิบนุ	 อัล-หะสัน,	 
อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อัล-หะสัน,	 อะลี	 อิบนุ	 อัล-หุสัยนฺ	 ซัยนุลอาบิดีน,	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อะลี	 
อิบนุ	 อัล-หุสัยนฺ	 อัล-บากิรฺ,	 ญะอฺฟัร	 อิบนุ	 มุฮัมมัด	 อัศ-ศอดิก,	 มูซา	 อิบนุ	 ญะอฺฟัร	 
อัล-กาซิม	 และอะลี	 อิบนุ	 มูซา	 อัรฺริฎอ	 และค�ากล่าวของพวกเขา	 (อะฮฺลุสสุนนะฮฺ)	 เช่นกัน 
ถึงบรรดาลูกๆ	 ของท่านอะลี		 ที่เป็นเลือดเนื้อเช้ือไขของท่าน	 เช่น	 อัล-อับบาส,	 อุมัร,	 
มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อัล-หะนะฟียะฮฺ	 รวมถึงผู ้ท่ีด�าเนินอยู่บนแนวทางบรรพชนผู้บริสุทธิ์ของ 
พวกเขา...”	 (2)

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 :	 หน้า	 294
(2)	 อัล-ฟัรฺก์	 บัยนัล	 ฟิรอก	 หน้า	 360
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	 -	 รายงานจากท่านอะลี		 ว่า	 :	

َُّه لََعِهَد النَِّبُّ  إَِلَّ أَنَُّه َل ُيِبَُّك إِلَّ ُمْؤِمٌن َوَل يُْبِغُضَك إِلَّ َمنَاِفٌق « » إِن

	 “แท้จริง	ท่านนบี		ได้สั่งเสียยังฉันว่า	แท้จริงจะไม่รักท่านนอกเสียจากผู้ศรัทธา	และ
จะไม่ขุ่นเคืองท่านนอกเสียจากผู้กลับกลอก”	 (1)

	 -	 ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

» َفاِطَمُة َسيَِّدُة نَِساِء أَْهِل الْـَجنَِّة «

“ฟาฏิมะฮฺ	 คือนายหญิงของเหล่าสตรีชาวสวรรค์”	 (2)

	 -	 ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

» اَلْـَحَسَن َوالْـُحَسنْيُ َسيَِّدا َشبَاِب أَْهِل الْـَجنَِّة «

“อัล-หะสันและอัล-หุสัยน์	 คือนายทั้งสองของบรรดาคนหนุ่มชาวสวรรค์”	 (3)

	 -	 ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

ْب « » َوأَِحبُّْوا أَْهَل بَْيِتْ لِـُحِ

“และพวกท่านจงรักครอบครัวของฉัน	 เนื่องด้วยความรักของฉัน”	 (4)

	 หมายความว่า	 ที่พวกท่านจะรักอะฮฺลุลบัยตฺนั้น	 เป็นเพราะฉันรักพวกเขาด้วยความรัก
ของอัลลอฮฺ		 ที่มีต่อพวกเขา	 และการมีความรักต่ออะฮฺลุลบัยตฺเป็นการยืนยันว่าพวกท่าน
รักฉันจริง

	 บรรดำภรรยำของท่ำนนบี		 ผู้เป็นมำรดำของเหล่ำศรัทธำชน 

الْـُمْؤِمننِْيَ )  ( أُمََّهاُت 

	 พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงมีด�ารัสว่า	 :	

َهاُتُهْم ﴾ مَّ
ُ
ْزَواُجُه أ

َ
نُفِسِهْم ۖ َوأ

َ
ْوَلٰ بِالُْمْؤِمننَِي ِمْن أ

َ
﴿ انلَِّبُّ أ

“ผู้เป็นนบีนั้นสมควรยิ่งต่อบรรดาศรัทธาชนมากกว่าตัวของพวกเขา	  
และบรรดาภรรยาของผู้เป็นนบีคือเหล่ามารดาของบรรดาศรัทธาชน”	 (5)

(1)	 อัล-อะหฺซาบ	 :	 6
(2)	 มุสลิม,	 อัต-ติรฺมิซียฺ
(3)	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 2/301
(4)	 อะหฺมัด
(5)	 อัล-หากิม
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	 อัล-หาฟิซฺ	อิบนุ	กะษีรฺ	r	กล่าวว่า	:	“พระด�ารัสที่ว่า	(และบรรดาภรรยาของผู้เป็นนบี 
คือเหล่ามารดาของบรรดาศรัทธาชน)	 หมายถึง	 ในด้านความเป็นที่ต้องห้ามที่จะนิกาห์ด้วย	 
การให้เกียรติ	 ยกย่อง	 และให้ความส�าคัญ	 แต่ไม่อนุญาตให้อยู่ในที่ลับตาคนกับพวกนาง	
และการเป็นที่ต้องห้าม	 (ในเรื่องการนิกาห์)	 ไม่ได้แผ่ไปถึงบรรดาบุตรีและพ่ีน้องผู้หญิงของ 
พวกนางโดยการอิจญ์มาอฺ”	 (1)

	 อิมามอัล-กุรฏุบียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	
	 “พระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงยกเกียรติบรรดาภรรยาของท่านนบี		 ด้วยการก�าหนดให้
พวกนางเป็นเหล่ามารดาของศรัทธาชน	หมายถึง	 ในเรื่องความจ�าเป็นที่จะต้องให้ความส�าคัญ	
การปฏิบัติดีด้วย	 การให้เกียรติ	 และการเป็นที่ต้องห้ามที่จะนิกาห์ด้วยเหนือเหล่าบุรุษ	 ตลอด
จนการปกปิดของพวกนาง	 (หิญาบ)	 ที่ต่างจากมารดา	 (จริง)”	 (2)

	 บรรดำภรรยำของท่ำนนบี		 ผู้เป็นมำรดำของเหล่ำศรัทธำชน	 ได้แก่

	 1)	ท่ำนหญิงเคำะดีญะฮฺ	 บินตุ	 คุวัยลิด i	 นายหญิงแห่งตระกูลกุรอยชฺ	 ผู้ได้รับฉายา
นามว่า	 “สตรีผู้บริสุทธิ์”	 (อัฏ-ฏอฮิเราะฮฺ)	 ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

» َخْيُ نَِسائَِها َمْرَيُ َوَخْيُ نَِسائَِها َخِدْيَُة بِْنُت ُخَويِْلٍد «

	 “สตรีที่ดีที่สุดของโลกน้ีคือมัรยัม	 	 และสตรีที่ดีที่สุดของโลกนี้คือเคาะดีญะฮฺ	 บินตุ	 
คุวัยลิด	” (3)

	 ค�าว่า	 บรรดาสตรีในยุค	หรือ	บรรดาสตรีทั้งหมดของแผ่นดินโลก	หมายถึง	( نَِسائَِها )
สมัยเดียวกัน

	 ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ	 i	 เป็นภรรยาท่านแรกของท่านนบี	 	 ร่วมชีวิตกับท่าน 
นบี		 โดยที่ท่านนบี		 ไม่ได้สมรสกับสตรีคนใดจนกระทั่งท่านหญิงเสียชีวิต	 เชื้อสายของ
ท่านหญิง	 i	 มีความใกล้ชิดกับท่านนบี		 มากที่สุด	 และท่านหญิง	 i	 คือสตรีคนแรกที่
ศรัทธาต่อท่านนบี		 บรรดาลูกๆ	 ของท่านนบี		 ล้วนแต่เกิดจากท่านหญิง	 i	 ยกเว้น	 
ท่านอิบรอฮีม		 ที่เกิดจากท่านหญิงมารียะฮฺ	 อัล-กิบฏียะฮฺ	 i	 พระองค์อัลลอฮฺ	  
ได้ฝากสลามผ่านท่านญิบรีล	 	 มาถึงท่านหญิง	 i	 และท่านนบี	 	 ได้บอกข่าวดีว่า
ท่านหญิง	 i	 จะได้รับบ้านในสวนสวรรค์ที่เป็นไข่มุกและทับทิม	 ไม่มีเสียงอึกทึกและไม่ม ี
ความเหนื่อยล้าใดๆ	 ภายในบ้านหลังนั้น	 (4)

(1)	 ตัฟสีร	 อิบนิกะษีร	 5/425
(2)	 ตัฟสีร	 อัล-กุรฏุบียฺ	 14/123
(3)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(4)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
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	 2)	ท่ำนหญิงเสำดะฮฺ	 บินตุ	 ซัมอะฮฺ k	 ท่านนบี		 สมรสกับท่านหญิง	 i	 ที่นคร 
มักกะฮฺภายหลังการเสียชีวิตของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ	 i	 และก่อนการท�าข้อตกลงนิกาห์ 
กับท่านหญิงอาอิชะฮฺ	i

	 ท่านหญิงเสาดะฮฺ	i	 เข้ารับอิสลามที่นครมักกะฮฺพร้อมกับอัส-สักรอน	อิบนุ	 อัมรฺ	 
สามีของท่านหญิง	i	และทั้งสองได้อพยพสู่แผ่นดินอัล-หับชะฮฺในครั้งที่	2	(1)	ท่านหญิง	i 
ได้มอบวันของท่านหญิง	i	 ให้แก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ	i	 ท่านหญิงเสาดะฮฺ	i	 เสียชีวิตใน
ตอนปลายสมัยเคาะลีฟะฮฺ	 อุมัรฺ		 บ้างก็ว่าปีฮ.ศ.54	 ในสมัยเคาะลีฟะฮฺมุอาวียะฮฺ	 (2)

	 3)	ท่ำนหญิงอำอิชะฮฺ	บินตุ	อบีบักรฺ k	อัศ-ศิดดีเกาะฮฺ	บินตุ	อัศ-ศิดดีก	อัล-กุเราะชี
ยะฮฺ	 อุมมุลมุอฺมินีน	 ผู้เป็นภรรยาสุดที่รักของท่านนบี		 ท่านหญิง	i	 ถือก�าเนิดในอิสลาม
ก่อนการฮิจญ์เราะฮฺราว	 8	 ปี	 ท่านญิบรีล	 	 ได้ลงมาและฝากสลามถึงท่านหญิง	 i	 กับ
ท่านนบี	 (3)	 และท่านญิบรีล	 	 บอกกับท่านนบี		 ว่า	 :	

نْيَا َواْلِخَرِة « » َهِذِه َزْوَجتَُك ِف الدُّ

“สตรีผู้นี้คือภรรยาของท่านในดุนยาและอาคิเราะฮฺ”	 (4)

	 ท่านอัมรฺ	อิบนุ	อัล-อาศ		รายงานว่าท่านได้ถามท่านนบี		ว่า	 :	ผู้ใดในหมู่มนุษย์
ที่เป็นที่รักมากที่สุดยังท่าน	โอ้ท่านรสูลุลลอฮฺ?	ท่านรสูล		ตอบว่า	:	อาอิชะฮฺ	ท่านอัมรฺ	 
ถามต่อว่า	 :	 แล้วจากบรรดาบุรุษเล่า?	 ท่านรสูล		 กล่าวว่า	 :	 บิดาของนาง...”	 (5)

	 ท่านนบี		 ได้กล่าวกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ	i	 บุตรีของท่านว่า	 :	

» أَْي بُنَيَّة ، أَلَْسِت ُتِّبنِْيَ َما أُِحبُّ «

	 “โอ้	ลูกหญิงน้อย	 เธอมิรักสิ่งที่ฉันรักกระนั้นหรือ?”	ท่านหญิงฟาฎิมะฮฺ	i	กล่าวว่า	 :	
“หามิได้	 (รักสิ)”	ท่านนบี		กล่าวว่า	 :	 “ดังนั้นเธอจงรักสตรีผู้นั้นเถิด”	 (หมายถึงท่านหญิง
อาอิชะฮฺ	i (6)

	 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ	 i	 เป็นภรรยาคนเดียวของท่านนบี		 ที่เป็นสตรีโสดซึ่งไม่ผ่าน 
การสมรสกับชายใดมาก่อน	 และท่านนบี		 เสียชีวิตขณะที่ท่านหญิง	 i	 มีอายุได้	 18	 ปี	

(1)	 เฏาะบะกอต	 อิบนิ	 สะอฺด์	 8/52
(2)	 ตัฟสีร	 อัล-กุรฏุบียฺ	 14/123
(3)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(4)	 อัต-ติรฺมิซียฺ
(5)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(6)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
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และท่านหญิง	 i	 มีชีวิตอยู่ต่อมาเกือบ	 50	 ปี	 ท่านหญิง	 i	 เสียชีวิตในสมัยเคาะลีฟะฮฺ 
มุอาวียะฮฺ		 ปีฮ.ศ.ที่	 58	 ขณะมีอายุได้	 66	 ปี

	 4)	ท่ำนหญิงหัฟเศำะฮฺ	บินตุ	อุมัรฺ	อัล-ฟำรูก k	สตรีผู้ถือศีลอดมาก	 (อัศ-เศาวามะฮฺ)	
ละหมาดในยามค�่าคืนมาก	(อัล-กอวฺวามะฮฺ)	ท่านนบี		ได้สมรสกับท่นหญิง		ในปีฮ.ศ.ที่	
3	 หลังจากท่านหญิง	 i เป็นหม้ายจากท่านคุนัยสฺ	 อิบนุ	 หุซาฟะฮฺ		 ซึ่งเสียชีวิตหลัง 
สมรภูมิอุหุดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บ	 มีรายงานระบุว่า	 ท่านนบี	 	 เคยหย่าท่านหญิง	 i  
1	 คร้ัง	 ต่อมาท่านนบี	 	 ได้คืนดีกับท่านหญิง	 i	 ตามที่ท่านญิบรีล	 	 สั่ง	 และ 
ท่านหญิง	i	 เสียชีวิตในปีฮ.ศ.ที่	 41บ้างก็ว่าปีฮ.ศ.ที่	 45	ณ	 นครมะดีนะฮฺ

	 5)	ท่ำนหญิงซัยนับ	 บินตุ	 คุซัยมะฮฺ k	 สตรีผู้ได้รับฉายานามว่ามารดาของเหล่าผู ้
ยากไร้	 (อุมมุลมะสากีน)	 ท่านหญิง	 i	 เคยเป็นภรรยาของอัฏ-ฏุฟัยลฺ	 อิบนุ	 อัล-หาริษ 
มาก่อน	 แล้วอัฏ-ฏุฟัยลฺได้หย่าท่านหญิง	 i	 ต่อมาอุบัยดะฮฺ	 อิบนุ	 อัล-หาริษได้สมรสกับ
ท่านหญิง	i	 และอุบัยดะฮฺได้เสียชีวิต	 ต่อมาท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 ญะหฺช์		 ได้สมรสกับ 
ท่านหญิง	 เมื่อท่านอับดุลลอฮฺ	 	 ได้ชะฮีดในสมรภูมิอุหุด	 ท่านนบี	 	 จึงสมรสกับ 
ท่านหญิง	 i ท่านหญิง	 i เสียชีวิตปี	 ฮ.ศ.ที่	 3	 หรือที่	 4	 หลังการเป็นภรรยาของท่าน 
นบี		 ราว	 2	 เดือนเศษ

	 6)	ท่ำนหญิงอุมมุสละมะฮฺ	 ฮินดฺ	 บินตุ	 อบีอุมัยยะฮฺ i	 อัล-กุเราะชียะฮฺ	 อัล- 
มัคซูมียะฮฺ	 ท่านหญิง	 i	 เคยเป็นภรรยาของอบูสละมะฮฺ	 อิบนุ	 อับดิลอะสัด		 และเคย
อพยพสู่แผ่นดินอัล-หับชะฮฺ	 พร้อมกับสามีของท่านหญิง	i	 ต่อมาท่านหญิง	i	 ได้อพยพ
สู่นครมะดีนะฮฺ	 ท่านหญิง	 i	 เป็นสตรีคนแรกที่ขี่อูฐเข้าสู่นครมะดีนะฮฺในฐานะผู้อพยพ	 
เมื่อสามีของท่านหญิง	 i	 ได้เสียชีวิต	 ท่านนบี	 	 ได้สู่ขอท่านหญิง	 i	 เป็นภรรยา 
ของท่าน	 และท่านหญิง	 i	 เคยเห็นท่านญิบรีล	 	 ในรูปกายของท่านดิหฺยะฮฺ	 อิบน	ุ 
เคาะลีฟะฮฺ	 อัล-กัลบียฺ		 ขณะที่ท่านหญิง	i	 อยู่กับท่านนบี		 ท่านหญิง	i	 เสียชีวิต
ในปีฮ.ศ.ที่	 61

	 7)	ท่ำนหญิงซัยหนับ	 บินตุ	 ญะหฺช์	 k	 มารดาของท่านหญิง	 i	 คือ	 อุมัยมะฮฺ	 
บินตุ	 อับดิลมุฏเฏาะลิบ	 ป้าของท่านรสูล	 	 และน้าชายของท่านหญิง	 i	 คือ	 สัยยิด	 
อัช-ชุฮะดาอฺ	 อะสัด	 อัรฺ-เราะหฺมาน	 หัมซะฮฺ	 อิบนุ	 อับดิลมุฏเฏาะลิบ	 	 พี่ชายของ 
ท่านหญิง	i คือ	 เจ้าของธงศึกผืนแรกในอิสลามและเป็นบุคคลแรกที่ถูกเรียกขานว่า	อะมีรุล 
มุอฺมินีน	 และเป็นหนึ่งในบรรดาชะฮีด	 คือ	 ท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 ญะหฺช์	

	 สามีของท่านหญิง	i	คือ	ท่านซัยดฺ	 อิบนุ	หาริษะฮฺ		ผู้รับใช้ของท่านนบี		 และ
เคยเป็นบุตรบุญธรรมของท่านนบี		 ท่านหญิง	 i	 สมรสกับซัยดฺ		 ตามค�าสั่งของท่าน
นบี		และเป็นภรรยาของซัยดฺ		อยู่เกือบ	1	ปี	ต่อมามีการระหองระแหงระหว่างกัน	และ
ท่านซัยดฺ		 จึงหย่าท่านหญิง	i	 เมื่อท่านหญิง	i	 พ้นอิดดะฮฺแล้ว	 พระองค์อัลลอฮฺ	 
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ทรงประทานอัล-กุรอานลงมาประกาศการสมรสของท่านหญิง	 i	 กับท่านนบี		 โดยไม่มี 
วะลียฺและพยาน	 (1)

	 ท่านหญิงซัยหนับ	i	 ได้กล่าวถึงบรรดาภรรยาของท่านนบี		 ว่า	 :	

َجِن اهللُ  تََعاىَل ِمْن َفْوِق َسْبِع َسَاَواٍت « َجُكنَّ أََهالْيُِكنَّ َوَزوَّ » َزوَّ

	 “บรรดาครอบครัวของพวกเธอได้สมรสกับพวกเธอ	และพระองค์อัลลอฮฺ		ทรงสมรส 
ฉัน	 (กับท่านนบี	)	 จากเบื้องบนฟ้า	 7	 ชั้น”	 (2)

	 ท่านหญิงอาอิชะฮฺ	i	 รายงานว่า	 :	 ท่านรสูล		 กล่าวว่า	 :	

» أَْسَرَعُكنَّ لُـُحْوًقاِبْ ، أَْطَولُُكنَّ يًَدا «

“ผู้ที่เร็วที่สุดของพวกเธอในการติดตามฉันไป	 คือผู้ที่มีมือยาวที่สุดในหมู่พวกเธอ”	 (3)

	 หมายถึง	 ท่านหญิงซัยหนับ	 i	 ซึ่งบริจาคทานเป็นอันมาก	 และท่านหญิง	 i	 เป็น
ภรรยาคนแรกของท่านนบี		 ที่เสียชีวิตตามหลังท่านไป	 ท่านหญิง	 i	 เสียชีวิตปีฮ.ศ.ที่	 
20	 ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ	 อิบนุ	 อัล-คอฏฏอบ	

	 8)	ท่ำนหญิงเศำะฟียะฮฺ	บินตุ	หุยัย ฺk	จากเผ่าอัน-นะฎีรฺซึ่งเป็นลูกหลานของลาวี	บุตร
นบียะอฺกู๊บ	 	 และเป็นลูกหลานของนบีฮารูน	  

	 ก่อนเข้ารับอิสลาม	 ท่านหญิง	i	 เป็นภรรยาของสะลาม	 อิบนุ	 อบี	 อัล-หุกอยล์	 และ
ต่อมากินานะฮฺ	 อิบนุ	 อบี	 อัล-หุกอยล์	 ได้สมรสกับท่านหญิง	 i	 และกินานะฮฺถูกสังหารใน
วันสมรภูมิคอยบัรฺ	 ท่านหญิง	i	 ตกเป็นเชลยศึกและอยู่ในส่วนแบ่งเชลยศึกของท่านดิหฺยะฮฺ	
อัล-กัลบียฺ		 ท่านนบี		 จึงขอท่านหญิง	i	 คืน	 และมอบสัตว์จ�านวน	 7	 ตัวให้แก่ท่าน
ดิหฺยะฮฺ		 เมื่อท่านหญิง	i	พ้นอิดดะฮฺแล้ว	ท่านนบี		ก็ได้สมรสกับท่านหญิง	i	โดย
ก�าหนดการปลดปล่อยท่านหญิง	i	 จากการเป็นเชลยศึกให้เป็นเศาะด๊ากของท่านหญิง	i 
	 ท่านหญิง	i	 เสียชีวิตในปีฮ.ศ.ที่	 36

	 9)	ท่ำนหญิงมัยมูนะฮฺ	บินตุ	อัล-หำริษ k	อัล-ฮิลาลียะฮฺ	ท่านหญิง	i	 เป็นน้องสาว
ของอุมมุลฟัฎล์	 ภรรยาของท่านอับบาส		 และเป็นน้าสาวของท่านคอลิด	 อิบนุ	 อัล-วะลีด	
	 และท่านอิบนุ	 อับบาส	

(1)	 สูเราะฮฺอัล-อะหฺซาบ	 :	 37
(2)	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 7420
(3)	 อิบนุหิบบาน
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	 ท่านหญิง	i	 เคยสมรสกับมัสอูด	 อิบนุ	 อัมรฺ	 อัษ-ษะเกาะฟียฺแล้วแยกทางกัน	 ต่อมา	
อบูรุฮฺม์	 อิบนุ	 อับดิลอุซซาได้สมรสกับท่านหญิง	i	 แล้วเสียชีวิต	 ท่านนบี		 ได้สมรสกับ
ท่านหญิง	i	 ในช่วงที่ท่านเสร็จสิ้นจากการท�าอุมเราะฮฺชดใช้	 ปีฮ.ศ.ที่	 7
	 ท่านหญิง	i	 เสียชีวิตในปีฮ.ศ.ที่	 51

	 10)	ท่ำนหญิงญุวัยรียะฮฺ	 บินตุ	 อัล-หำริษ k	 อัล-คุซาอียะฮฺ	 จากเผ่าอัล-มุศเฏาะลิก	 
ในสมรภูมิอัล-มุรอยสีอฺกับเผ่าอัล-มุศเฏาะลิก	 ปีฮ.ศ.ที่	 5	 หรือ	 6	 มุสาฟิอฺ	 อิบนุ	 ศอฟวาน 
สามีของท่านหญิง	 i	 ได้ถูกสังหาร	 และท่านหญิง	 i	 ตกเป็นเชลยในส่วนแบ่งของท่าน 
ษาบิต	 อิบนุ	 กอยสฺ		 ต่อมาท่านนบี		 ได้ช�าระค่าไถ่เพื่อให้ท่านหญิง	i	 เป็นไทแก่ตัว	
ท่านหญิง	i	ได้เข้ารับอิสลามและท่านนบี		ได้สมรสกับท่านหญิง	i	และปล่อยเชลยศึก 
ที่เป็นชนเผ่าเดียวกับท่านหญิง	 i	 จ�านวน	 100	 ครัวเรือน	 คือมากกว่า	 700	 คน	 เหตุนั้น 
ท่านหญิง	i	 จึงเป็นสตรีผู้มีสิริมงคลอันยิ่งใหญ่เหนือชนเผ่าของท่านหญิง	i 
	 ท่านหญิง	i	 เสียชีวิตปีฮ.ศ.ที่	 50	 หรือ	 56

	 11)	ท่ำนหญิงอุมมุหะบีบะฮฺ	 รอมละฮฺ	 บินตุ	 อบีสุฟยำน k	 ท่านหญิง	 i	 เป็น 
ภรรยาของท่านนบี	 	 ที่มีเชื้อสายใกล้ชิดกับท่านนบี	 	 มากที่สุด	 และเข้ารับอิสลาม 
ในรุ่นแรก	 ตลอดจนได้อพยพสู่แผ่นดินอัล-หับชะฮฺ	 ซึ่งอุบัยดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 ญะหฺช์	 สามีของ
ท่านหญิง	 i	 ได้เสียชีวิตที่น่ัน	 ท่านนบี		 จึงท�าข้อตกลงนิกาห์กับท่านหญิง	 i	 ที่แผ่น
ดินอัล-หับชะฮฺ	 โดยมีท่านอุษมาน	 อิบนุ	 อัฟฟาน		 เป็นวะลียฺ	 และเจ้าเมืองอัล-หับชะฮฺ 
ได้มอบเศาะด๊ากให้แก่ท่านหญิง	 i	 จ�านวน	 400	 ดีนารฺ	 ต่อมาท่านหญิง	 i	 ได้เดินทางสู่
นครมะดีนะฮฺพร้อมกับท่านชุเราะหฺ	 บีล	 อิบนุ	 หัสนะฮฺ	

	 ท่านหญิง	 i	 เสียชีวิตในปีฮ.ศ.ที่	 42	 หรือ	 44	 ขอพระองค์อัลลอฮฺ		 ทรงพึงพอ
พระทัยต่อบรรดามารดาแห่งปวงชนผู้ศรัทธาทุกท่าน

	 *บรรดาภรรยาของท่านนบี		 มีจ�านวน	 11	 ท่าน	 เสียชีวิตก่อนนบี	 2  	 ท่าน	 คือ	
ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ	 บินตุ	 คุวัยลิด	 k	 และท่านหญิงซัยหนับ	 บินตุ	 คุซัยมะฮฺ	 k	 และมี
ชีวิตอยู่หลังจากท่านนบี		 จ�านวน	 9	 ท่าน	 และท่านหญิงซัยหนับ	 บินตุ	 ญะหฺช์	 k	 คือ
บุคคลแรกในจ�านวน	 9	 ท่านที่ได้เสียชีวิตตามหลังท่านนบี	 	 ไป	 และท่านหญิงมัยมูนะฮฺ	 
บินตุ	 อัล-หาริษ	k	 คือบุคคลสุดท้ายในจ�านวน	 9	 ท่านที่เสียชีวิต

	 และบรรดาภรรยาของท่านนบี	 	 ทั้ง	 11	 ท่าน	 คือมารดาของเหล่าผู้ศรัทธาที่มุสลิม 
ทกุคนจ�าต้องให้เกียรติและยอมรับถงึความประเสรฐิของเหล่าพระนาง		และผูใ้ดจาบจ้วงล่วงเกนิ
บรรดาพระนางหรือผูห้น่ึงผู้ใด	ผู้นัน้เป็นคนชัว่	(ฟาสิก)	และขดัแย้งกับกติาบลุลอฮแฺละสนุนะฮ	ฺ(1)

(1)	 เมาวฺสูอะฮฺ	 อาลิบัยตินนะบียฺ	 อัล-อัฏฮารฺ;	 เศาะลาหุดดีน	 มะหฺมูด	 อัส-สะอีด	 หน้า	 610-611,	  
	 อัล-อินศอฟฯ;	 อัล-บากิลลานียฺ	 หน้า	 68
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4.7	 ควำมเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺว่ำด้วยบรรดำเคำะลีฟะฮฺ

ภำยหลังท่ำนนบี	 

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :

 ، َعْنُه  اهللُ   
َ
َرِضي يِْق  ِدّ اَلِصّ بَْكٍر  أِلَِبْ  ًل  أَوَّ اهلل   بَْعَد رسول  اْلِاَلَفَة  َونُْثبُِت   «

تَْفِضْياًللَُه َوتَْقِدمْيًا َعَلى مَجِْيِع اأْلُمَِّة «

	 “และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺภายหลังท่านรสูล		 เป็นอันดับแรกแก่ท่านอบูบักรฺ	
อัศ-ศิดดีก		 อันเน่ืองมาจากเป็นการให้ความประเสริฐแก่ท่านอบูบักรฺ		 และถือว่าท่าน
น�าหน้ามาก่อนประชาคมทั้งหมด”

	 ค�ำอธิบำย

	 (1)		 เคำะลีฟะฮฺ ( 	หมายถึง (َخلِيَْفٌة ผู ้สืบทอดบุคคลก่อนหน้าด้วยการอิสติคลาฟ	 
เรียกต�าแหน่งการสืบทอดนี้ว่า	 คิลาฟะฮฺ	 	(ِخاَلفٌَة) ซึ่งมีความหมายทางภาษาเช่นเดียวกับค�า	 
อมิาม	( إَِماٌم )	สุลฏอน	( ُسْلَطاٌن ) มะลกิ	( َملٌِك )	หากมิ	( َحاِكٌم )	อะมรี	ฺ( ٌأَِمْي )	วะลยี ฺ( ٌَّوِل )  
ทั้งหมดมีความหมายตามค�านิยามว่า	 ผู้น�าและผู้ปกครองประชาคมมุสลิมหรือผู้น�าสูงสุดของ 
รัฐอิสลาม

	 นักวิชาการได้แบ่งประเภทการปกครองแบบคิลาฟะฮฺตามหะดีษที่รายงานโดยท่าน 
สะฟีนะฮฺ		 จากท่านนบี		 ว่า	 :	

ِة ثاََلثُْوَن َسنًَة ُثَّ يُْؤِت اهللُ الْـُمْلَك َمْن يََشاُء « » ِخاَلَفُة النُّبُوَّ

	 “การเป็นผู้สืบทอดภายหลังความเป็นนบีนั้น	 30	 ปี	 ต่อจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺ	  
จะทรงน�าอ�านาจ	 (ในการเป็นกษัตริย์)	 มายังผู้ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์”	 (1)

	 1.	 	คิลาฟะฮฺ	 อัน-นุบูวะฮฺ (ٍة نُبُوَّ  คือการเป็นเคาะลีฟะฮฺผู้สืบทอดอ�านาจใน (ِخاَلفَُة 
การปกครองรัฐอิสลามภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านนบี	 	 ถือเป็นระบอบการ 
ปกครองแบบคิลาฟะฮฺท่ีสมบูรณ์โดยด�าเนินตามวิถี	 (สุนนะฮฺ)	 ของท่านนบี	   
เริ่มตั้งแต่การเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักรฺ	อัศ-ศิดดีก		(ฮ.ศ.11-13/ค.ศ.632-
634)	ถัดมาคือท่านอุมัรฺ	อิบุ	อัล-คอฏฏอบ		 (ฮ.ศ.13-23/ค.ศ.634-344)	ถัดมา 
คือท่านอุษมาน	 อิบนุ	 อัฟฟาน		 (ฮ.ศ.23-35/ค.ศ.644-656)	 ถัดมาคือท่าน 
อะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ		 (ฮ.ศ.35-40/ค.ศ.656-661)	 และท่านอัล-หะสัน	 อิบน	ุ 

(1)	 อบูดาวูด,	 อัต-ติรฺมิซียฺ,	 อะหฺมัด
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อะลี		 (ฮ.ศ.40-41/ค.ศ.661-662)	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺได้	 6	 เดือน 
และสละต�าแหน่งพร้อมสัตยาบันแก่ท่านมุอาวียะฮฺ	 อิบนุ	 อบีสุฟยาน		 ในปีฮ.ศ. 
ที่	 41	 ครบจ�านวน	 30	 ปีตามที่ท่านนบี		 ได้บอกไว้

	 2.	 	คิลาฟะฮฺ	อัล-มุลก ์( ِخاَلفَُة الْـُمْلِك ) คือการเป็นผู้ปกครองรัฐอิสลามแบบกษัตริย์	 
เริ่มตั้งแต่การด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านมุอาวียะฮฺ		ด้วยการสละต�าแหน่ง
ของท่านอัล-หะสัน		และให้สัตยาบันแก่ท่านมุอาวียะฮฺ		 ในปีฮ.ศ.ที่	 41	ท่าน 
มุอาวียะฮฺ	 	 จึงเป็นเคาะลีฟะฮฺแบบกษัตริย์ท่านแรกในอิสลามและเป็นต้น 
ราชวงศ์อัล-อุมะวียะฮฺในเวลาต่อมา

	 (2)		 ท่ำนอบูบักรฺ	 อับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อุษมำน	 อิบนิ	 อำมิรฺ	 อิบนิ	 อัมรฺ	 อิบนิ	 กะอฺบ	์ 

อิบนิ	 สะอฺด์	 อิบนิ	 ตัยมฺ	 อิบนิ	 มุรฺเรำะฮฺ	 อิบนิ	 กะอฺบ์	 อิบนิ	 ลุอัยยฺ	 อิบนิ	 ฆอลิบ	 อิบนิ	 

ฟิฮฺร์	 อัล-กุเรำะชียฺ	 ผู้ได้รับฉายานามว่า	 อัศ-ศิดดีก		 เป็นบุรุษท่านแรกที่ศรัทธาต่อท่าน 
นบีมุฮัมมัด	 	 และเป็นผู้ได้รับฉายานามว่า	 อะตีก (َعتِيٌْق)	 ซึ่งท่านอิบนุ	 มะอีน	 และอัล- 
ลัยษฺ	 อิบนุ	 สะอฺด์ให้เหตุผลว่า	 เพราะท่านอบูบักรฺ		 มีใบหน้าที่สวยงาม	 และมุศอับ	 อิบนุ	
อับดิลลาฮฺ	 อัซ-ซุบัยรียฺให้เหตุผลว่า	 เพราะในเช้ือสายของท่านอบูบักรฺ		 ไม่มีสิ่งใดที่เป็น 
ข้อต�าหนิเลย	 และมีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ		 ว่าท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 กล่าวว่า	 :	 
النَّاِر ) ِمَن  اهللِ  َعتْيُِق  	( أَبُْوبَْكٍر  “อบูบักรฺคือผู้ที่ถูกปลดปล่อยของอัลลอฮฺจากนรกภูมิ”	 (1)

	 ท่านอบูบักรฺ		เป็นสหายคนสนิทของท่านนบี		และเป็นบิดาของท่านหญิงอาอิชะฮฺ	
	ภรรยาของท่านนบี		ท่านได้ร่วมอพยพพร้อมกับท่านนบี		และอยู่ร่วมกับท่านนบี	 
ในถ�้าของภูเขาษูรฺ	 ซึ่งอัล-กุรอานอายะฮฺที่	 40	 สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺระบุไว้	 และมีรายงานจาก
ท่านอินุ	 อุมัรฺ		 ว่า	 :	 แท้จริงท่านนบี		 ได้กล่าวกับท่านอบูบักรฺ		 ว่า	 :	

» أَنَْت َصاِحِبْ ِف الَْغاِر َوَعَلى احْلَْوِض «

“ท่านคือสหายของฉันในถ�้านั้น	 และบนริมฝั่งสระน�้านั้น”	 (2)

	 ในช่วงที่ท่านนบี		 ล้มป่วยก่อนการเสียชีวิต	 ท่านนบี		 ได้ใช้ให้ท่านอบูบักรฺ	 
น�าผู้คนละหมาดที่มัสยิด	 ท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 มัสอูด		 กล่าวว่า	 :	 เมื่อท่านรสูล	   
ได้ส้ินชีวิตแล้ว	 ชาวอันศอรฺได้กล่าวว่า	 :	 “จากพวกเราคือผู้น�าคนหนึ่ง	 และจากพวกท่าน	 
(มุฮาญิรีน)	 คือผู้น�าคนหนึ่ง”	 ท่านอุมัร		 จึงมายังชาวอันศอรฺและกล่าวว่า	 :	 พวกท่านไม่รู้
ดอกหรือว่าแท้จริงท่านรสูล		 ได้ใช้อบูบักรฺ	 แล้วอบูบักรฺก็น�าผู้คนละหมาด	 ผู้ใดเล่าในหมู่ 

(1)	 สิยัรฺ	 อัล-อะอฺลาม;	 อัซ-ซะฮะบียฺ	 2/467
(2)	 อัฏ-เฏาะบะรอนียฺ	 11/400
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พวกท่านที่มีใจยินดีที่จะน�าหน้าอบูบักรฺ	พวกเขาจึงกล่าวว่า	:	“เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ
จากการที่เราจะน�าหน้าอบูบักรฺ”	 (1)	

	 รายงานจากท่านอัล-หะสัน		 จากท่านอะลี		 ว่า	 :	 แน่นอนท่านรสูล		 ได้ใช้
ให้อบูบักรฺน�าผู้คนละหมาด	 และแท้จริงฉันเป็นพยานท่ีอยู่ร่วมโดยที่ฉันไม่มีความป่วยไข้อันใด	 
ดังนั้น	 พวกเราจึงยินดีส�าหรับดุนยาของเราต่อบุคคลที่ท่านนบียินดีต่อผู้นั้นส�าหรับศาสนา 
ของเรา	 (2)

	 ท่านอบูบักรฺ		 ได้รับการสัตยาบัน	 (บัยอะฮฺ)	 จากชาวมุฮาญิรีนและอันศอรตลอดจน 
ผู้คนทั่วไปในปีฮ.ศ.ที่	 11	 และถูกเรียกขานว่า	 :	 เคาะลีฟะฮฺของท่านรสูล	 	 ท่านด�ารง 
ต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺเป็นเวลา	2	ปี	3	เดือน	10	คืน	(3)	บ้างก็ว่า	2	ปี	3	เดือน	22	วัน	(4)	และ 
เสียชีวิตขณะมีอายุได้	 63	 ปี	 (5)	 ในปีฮ.ศ.ที่	 13

	 	 (3)	 อิมำมอัศ-ศอบูนียฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 :	

	 “และอัศหาบุลหะดีษยืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักรฺ		 หลังการสิ้นชีวิต 
ของท่านรสูล	 	 ด้วยการเลือกของเหล่าเศาะหาบะฮฺและการเห็นพ้องของพวกเขาต่อท่าน 
อบูบักรฺ		 และด้วยค�าพูดของเหล่าเศาะหาบะฮฺทั้งหมดที่ว่า	 :	 ท่านรสูล	 	 ยินดีต่อ 
อบูบักรฺ		 ส�าหรับศาสนาของเรา	 ดังนั้นเราจึงยินดีต่ออบูบักรฺ		 ส�าหรับดุนยาของเรา	 (6)		 

หมายความว่า	ท่านรสลู		ได้ตัง้ให้ท่านอบบูกัรฺ		ท�าหน้าทีแ่ทนท่านในการน�าผูค้นละหมาด 
ฟัรฎูในช่วงวันที่ท่านป่วย	-	และการละหมาดนั้นคือศาสนา	-	ดังนั้นพวกเราจึงยินดีให้ท่านอบู
บกัร	ฺ	เป็นเคาะลฟีะฮสฺ�าหรบัท่านรสลู		ทีเ่ป็นผูน้�าเหนอืเราในกจิการทางโลกของเรา	และ
ด้วยค�าพูดของเหล่าเศาะหาบะฮฺที่ว่า	:	ท่านรสูล		ให้ท่านน�าหน้า	ดังนั้นผู้ใดเล่าที่จะน�าท่าน
ไปไว้ข้างหลัง	 บรรดาเศาะหาบะฮฺมุ่งหมายว่า	 แท้จริงท่านรสูล		 ได้ให้ท่านน�าหน้าในการ
ละหมาดกับพวกเราในช่วงวันที่ท่านรสูล		 ล้มป่วย	 แล้วพวกเราก็ละหมาดข้างหลังท่านตาม
ค�าสั่งของท่านรสูล		 ให้ท่านอยู่ข้างหน้า

	 และท่านรสูล	 	 เคยพูดถึงเรื่องอบูบักรฺ	 	 ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที ่
ท�าให้เป็นท่ีชัดเจนแก่เหล่าเศาะหาบะฮฺว่า	 ท่านอบูบักรฺ		 เป็นบุคคลที่มีสิทธิมากท่ีสุด 
ส�าหรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺภายหลังท่านรสูล		 เหตุนั้นเหล่าเศาะหาบะฮฺจึงมีมติเห็นตรงกัน
ต่อท่านอบูบักรฺ	 (7)

(1)	 อัน-นะสาอียฺ,	 อัล-หากิม
(2)	 ศิฟะฮฺ	 อัศ-ศอฟวะฮฺ	 1/257
(3)	 อัฏ-เฏาะบะกอต	 อัล-กุบรอ	 :	 3/202
(4)	 ตารีคดิมัชกฺ;	 อิบนุอะสากิรฺ	 30/450
(5)	 ตารีคดิมัชกฺ;	 อิบนุอะสากิรฺ	 30/454
(6)	 ชัรหุลฟิกฮฺ	 อัล-อักบัรฺ;	 อบูหะนีฟะฮฺ	 หน้า	 57
(7)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 290-291
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	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

 بِْن أَِبْ َطالٍِب  ، َوُهُم 
ّ
اِب  ، ُثَّ لُِعْثَماَن  ، ُثَّ لَِعِلِي » ُثَّ لُِعَمَربِْن اْلَطَّ

ُة الْـَمْهِديُّْوَن « اِشُدْوَن ، َواأْلَئِمَّ َلَفاُء الرَّ
اْلُ

	 “ต่อจากนัน้	(กย็นืยนัการเป็นเคาะลฟีะฮ)ฺ	แก่ท่านอมุรฺั		ต่อจากนัน้แก่ท่านอุษมาน	  
ต่อจากนั้นแก่ท่านอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ		 และพวกเขาคือบรรดาผู้สืบทอดที่เที่ยงตรง	 
คือบรรดาผู้น�าที่ได้รับทางน�า”

	 ค�ำอธิบำย
	 (1)		 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺยืนยันกำรเป็นเคำะลีฟะฮฺหลังจำกท่ำนอบูบักรฺ	  

ให้แก่ท่ำนอุมัรฺ	 อิบนุ	 อัล-คอฏฏอบ 	 เป็นเคาะลีฟะฮฺท่านที่สอง	 โดยก่อนที่ท่านอบูบักรฺ	  
จะเสียชีวิต	 ท่านได้เสนอท่านอุมัร		 ให้รับต�าแหน่งต่อจากท่านแก่บรรดามุฮาญิรีนและ 
อันศอรฺ	 ซึ่งทั้งหมดได้เห็นชอบและพร้อมใจกันให้สัตยาบันแก่ท่านอุมัร		 ดังนั้น	 การเป็น 
เคาะลฟีะฮขฺองท่านอมุรั		จงึเป็นไปโดยสมบรูณ์ด้วยการสตัยาบนัของเศาะหาบะฮฺมฮุาญิรีน- 
อันศอรฺและบรรดามุสลิม	 หากสมมุติว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอของท่านอบู
บักรฺ		 ที่มอบให้ท่านอุมัร		 ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺต่อจากท่าน	 และเหล่าเศาะหาบะฮฺ
ไม่ยอมสัตยาบันแก่ท่านอุมัร		 ท่านอุมัร		 ก็ย่อมไม่กลายเป็นเคาะลีฟะฮฺ	 (1)	 ดังนั้นการ
ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านอุมัร		 จึงผ่านขั้นตอนดังนี้

	 1.	 	การเสนอชื่อท่านอุมัร		 ของท่านอบูบักรฺ		 เพื่อให้เศาะหาบะฮฺชั้นอาวุโสของ
ฝ่ายมุฮาญิรีนและอันศอรฺ	 ซึ่งเป็นอะฮฺลุลหัลล์	 วัล-อักด์	 พิจารณาและหารือ	 (ชูรอ)	
ในระหว่างกัน

	 2.	 	การเหน็ชอบของเศาะหาบะฮฺช้ันอาวโุสภายหลังการหารอื	(ชูรอ)	และการให้สตัยาบนั	
(บัยอะฮฺ)	ของเศาะหาบะฮฺชั้นอาวุโสต่อท่านอุมัร		ซึ่งเรียกว่า	สัตยาบันเฉพาะกิจ	
(บัยอะฮฺ	 ค็อศเศาะฮฺ)

	 3.	 การให้สัตยาบันของประชาคมมุสลิมโดยท่ัวไปเพื่อรับรองการเสนอชื่อท่านอุมัร	 
ของท่านอบูบักร		 ในการด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ	 (อัล-อะฮฺด์)	 และเพื่อรับรอง
การหารือ	 (ชูรอ)	 ของเศาะหาบะฮฺช้ันอาวุโสซึ่งมีมติรับข้อเสนอและให้สัตยาบัน
เฉพาะกิจ	 (บัยอะฮฺ	 ค็อศเศาะฮฺ)	 แก่ท่านอุมัร		 เรียกการให้สัตยาบันรับรองของ
ประชาคมมุสลิมโดยทั่วไปนี้ว่า	 สัตยาบันโดยทั่วไป	 (บัยอะฮฺ	 อามมะฮฺ)

(1)	 มินฮาญุสสุนนะฮฺ	 1/141,	 142
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	 	 	การด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านอุมัร		 ต่อจากท่านอบูบักรฺ		 จึงเป็นผล
มาจากการประชุมหารือของเหล่าเศาะหาบะฮฺผู้อาวุโส	 (ชูรอ)	 และการให้สัตยาบัน
ทั้ง	 2	 แบบ	 ตลอดจนการมีมติเห็นพ้อง	 (อิจญ์มาอฺ)	 ของประชาคมมุสลิม

	 (2)		 อะมีรุลมุอฺมินีน	 อุมัรฺ	 อิบนุ	 อัล-คอฏฏอบ	 อิบนิ	 นุฟัยลฺ	 อิบนิ	 อับดิลอุซซำ	 อิบน	ิ 

ริยำหฺ	 อิบนิ	 อับดลลำฮฺ	 อิบนิ	 กุรฺฏ์	 อิบนิ	 เรำะซำหฺ	 อิบนิ	 อะดียฺ	 อิบนิ	 กะอฺบ์	 อิบนิ	 ลุอัยยฺ	 

อิบนิ	 ฆอลิบ	 อิบนิ	 ฟิฮฺร์	 อัล-กุเรำะชียฺ

	 ท่านอุมัรฺ		เข้ารับอิสลามหลังเศาะหาบะฮฺชุดแรกที่เป็นชายจ�านวน	40	คน	และหญิง
จ�านวน	 11	 คน	 ในปีที่	 6	 นับจากการแต่งตั้งท่านรสูล		 ประกาศศาสนาที่นครมักกะฮฺ

	 ท่านอุมัร		 เป็นเศาะหาบะฮฺผู้ใกล้ชิดท่านรสูล	 	 ดังที่ท่านอะลี		 กล่าวว่า	 :	 
“...บ่อยครั้งที่ฉันมักจะได้ยินท่านรสูล	 	 กล่าวว่า	 :	 “ฉันไป	 ตัวฉัน	 อบูบักรฺ	 และอุมัร	 
ฉันเข้าตัวฉัน	 อบูบักรฺ	 และอุมัร	 ฉันออก	 ตัวฉัน	 อบูบักรฺ	 และอุมัร”	 (1)

	 ท่านรสูล	 	 ได้มองดูท่านอบูบักรฺ		 และท่านอุมัร		 มุ่งหน้ามาหาท่านแล้ว 
กล่าวว่า	 :	

» َهَذاِن َسيَِّدا ُكُهْوِل أَْهِل اْلَنَِّة «

“สองคนนี้	 คือนายทั้งสองของเหล่าชายฉกรรจ์ชาวสวรรค์”	 (2)

	 และมีรายงานจากท่านหุซัยฟะฮฺ		 ว่า	 :	 ท่านรสูล		 กล่าวว่า	 :	 “พวกท่านจงเจริญ
รอยตามบุคคล	 2	 คนหลังจากฉัน	 อบูบักรฺและอุมัร”	 (3)

	 และท่านอะลี		 ได้กล่าวบนมิมบัรฺของนครอัล-กูฟะฮฺ	 ท่ามกลางผู้คนในช่วงการเป็น
เคาะลีฟะฮฺของท่านว่า	 :	

ِة بَْعَد نَبِيَِّها أَبُْوبَْكٍر ، َوَخْيَُها بَْعَد أَُبْ بَْكٍر ُعَمُر ، َولَْوِشْئُت أَْن  » َخْيُ َهِذِه اأْلُمَّ

ْيتُُه « ْ الثَّالَِث لََسمَّ
أَُسِّي

	 “ผู้ที่ดีที่สุดของประชาคมนี้หลังจากนบีของประชาคมคืออบูบักรฺ	 และผู้ที่ดีที่สุดของ
ประชาคมหลังจากอบูบักรฺคืออุมัร	 และหากฉันประสงค์ที่จะออกช่ือคนที่สาม	 แน่นอนฉันย่อม
ออกชื่อเขาแล้ว”	 นี่เป็นมุตะวาติรฺจากท่านอะลี	 (4)

(1)	 อัล-บุคอรียฺ	 และมุสลิม
(2)	 อัต-ติรฺมิซียฺ,	 อัล-บัซฺซาร
(3)	 อัต-ติรฺมิซียฺ,	 อิบนุมาญะฮฺ,	 อะหฺมัด
(4)	 อิบนุ	 มาญะฮฺ,	 อิบนุ	 อะสากิรฺ
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	 ท่านอุมัร		 ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหลังการเสียชีวิตของท่านอบูบักรฺ		 ในปีฮ.ศ. 
ท่ี	 13	 ถึงปีฮ.ศ.ที่	 23	 ท่านเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกที่ถูกขนานนามว่า	 ผู้น�าเหล่าศรัทธาชน	 
(อะมีรุลมุอฺมินีน)	 เป็นบุคคลแรกที่ใช้ให้บันทึกศักราชฮิจญ์เราะฮฺ	 เป็นบุคคลแรกที่ตั้ง 
บัยตุลมาล	 (คลังส่วนกลาง)	 และดีวาน	 (บัญชีเบี้ยหวัดของทหาร)	 ในสมัยของท่านมีการพิชิต 
ดินแดนต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 ท่านถูกอบูลุอฺลุอะฮฺ	 อัล-มะญูสียฺลอบสังหารด้วยการจ้วงแทง 
ท่าน	 2	 คร้ังด้วยกริชอาบยาพิษขณะที่ท่านน�าผู้คนละหมาดฟัจญร์	 ท่านอุมัร		 เสียชีวิต 
ขณะมีอายุได้	 63	 ปี

	 (3)		 ท่ำนอุษมำน	 อิบนุ	 อัฟฟำน	 อิบนิ	 อบี	 อัล-อำศ	 อิบนิ	 อุมัยยะฮฺ	 อิบนิ	 อับดิชัมส	์ 

อิบนิ	 อับดิมะนำฟ	 อัล-อุมะวียฺ	 อัล-กุเรำะชียฺ	 ท่านเข้ารับอิสลามด้วยการชักชวนของท่าน 
อบูบักรฺ		 และอพยพสู่แผ่นดินอัล-หะบะชะฮฺและนครมะดีนะฮฺ	 ท่านได้รับฉายานามว่า	 ซู	 
อัน-นูรอยนฺ	 (ผู้เป็นเจ้าของสองดวงประทีป)	 เพราะท่านได้สมรสกับท่านหญิงรุกอยยะฮฺ	 i 
บุตรีของท่านรสูล		 และเมื่อท่านหญิงรุกอยยะฮฺ	 i	 เสียชีวิต	 ท่านได้สมรสกับท่านหญิง
อุมมุกุลษูม	i	 บุตรีของท่านรสูล	 

	 ท่านอนัส		 กล่าวว่า	 :	 ท่านรสูล		 กล่าวว่า	 :	

ُهْم ِفْ ِديِْن اهللِ ُعَمُر َوأَْصَدُقُهْم َحيَاًء ُعْثَماُن « » أَْرَحُم أُمَِّتْ بِأُمَِّتْ أَبُْوبَْكٍر ، َوأََشدُّ

	 “ผู้มีเมตตามากที่สุดของประชาคมของฉันต่อประชาคมของฉันคือ	 อบูบักรฺ	 และผู้ที ่
เข้มแข็งมากที่สุดของประชาคมของฉันในศาสนาของอัลลอฮฺคือ	 อุมัร	 และผู้ที่มีความสัจจริง 
ในความอายมากที่สุดของประชาคมของฉันคือ	 อุษมาน”	 (1)

	 ท่านอิบนุ	อุมัร		กล่าวว่า	:	“พวกเราเคยกล่าวกันในสมัยของท่านนบี		ว่า	อบูบักรฺ	 
ถัดมาคือ	 อุมัร	 ถัดมาคือ	 อุษมาน”	 (2)

	 เมื่อท่านอุมัร	 	 ถูกลอบแทงด้วยกริชอาบยาพิษจนได้รับบาดเจ็บสาหัส	 ท่านได้ 
ก�าหนดให้เศาะหาบะฮฺคนส�าคัญจ�านวน	 6	 คนได้ประชุมหารือ	 (ชูรอ)	 ในระหว่างกันเพ่ือ 
คัดเลือกผู้ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่าน	 ได้แก่	
	 1)	 อุษมาน	 อิบนุ	 อัฟฟาน
	 2)	 อะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ
	 3)	 ฏอลหะฮฺ	 อิบนุ	 อุบัยดิลลาฮฺ
	 4)	 อัซ-ซุบัยรฺ	 อิบนุ	 อัล-เอาวาม
	 5)	 อับดุรเราะหฺมาน	 อิบนุ	 เอาวฺฟ์
	 6)	 สะอฺด์	 อิบนุ	 อบีวักกอศ	

(1)	 อิบนุ	 มาญะฮฺ,	 อัล-บัยฮะกียฺ,	 อัล-หากิม
(2)	 สิยัร	 อัล-อะอฺลาม	 2/571
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	 โดยมอบหมายให้ท่านอบัดลุลอฮ	ฺอิบน	ุอุมรั		เป็นสกัขพียานในการประชุมหารอื	เมือ่
เหล่าเศาะหาบะฮฺเสร็จส้ินจากการฝังศพท่านอุมัร		 แล้ว	 คณะประชุมหารือ	 (อะฮฺลุชชูรอ) 
ทัง้	6	คนจงึได้ร่วมประชุมหารือในระหว่างกนั	ท่านอบัดรุเราะหมฺาน	อบิน	ุเอาวฟ์ฺ		ได้กล่าวกบั 
คณะประชุมหารือว่า	 :	 “พวกท่านจงก�าหนดเรื่องของพวกท่านยังบุคคล	 3	 คนจากพวกท่าน”

	 ท่านอัซ-ซุบัยรฺ		 จึงกล่าวว่า	 :	 “ฉันก�าหนดเรื่องของฉันยังอะลี	”
	 ท่านฏอลหะฮฺ		 กล่าวว่า	 :	 “ฉันก�าหนดเรื่องของฉันยังอุษมาน	”
	 ท่านสะอฺด์		 กล่าวว่า	 :	 “ฉันก�าหนดเรื่องของฉันยังอับดุรเราะหฺมาน	 อิบนุ	 เอาวฺฟ์”

	 นั่นหมายความว่า	 ท่านฏอลหะฮฺ		 อัซ-ซุบัยรฺ		 และสะอฺด์	 อิบนุ	 อบีวักกอศ	 
ทั้ง	3	ท่านได้สละสิทธิ	จึงเหลือผู้มีสิทธิ	3	ท่านคือ	อุษมาน		อะลี		และอับดุรเราะหฺมาน	
	 แล้วท่านอับดุรเราะหฺมาน		 ก็สอบถามบรรดามุฮาญิรีนและอันศอรเป็นเวลา	 3	 วัน	 ซึ่ง
ทั้งหมดให้น�้าหนักแก่ท่านอุษมาน		 ท่านอับดุรเราะหฺมาน		 จึงได้หารือกับท่านอะลี	 
และท่านอุษมาน		 แล้วได้ให้สัตยาบันแก่ท่านอุษมาน		 ท่านอะลี		 จึงได้ให้สัตยาบัน
แก่ท่านอุษมาน		 แล้วบรรดามุฮาญิรีนและอันศอรพร้อมด้วยผู้คนในนครมะดีนะฮฺจึงได้ให้
สัตยาบันแก่ท่านอุษมาน		 ในการเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านที่	 3	 ต่อจากท่านอุมัร	 (1)

	 ดังนัน้	ผูค้นต่างเหน็ชอบต่อท่านอษุมาน		และให้สตัยาบนัแก่ท่าน	เพราะท่านอษุมาน	 
	 เป็นเศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐที่สุดหลังจากท่านอบูบักรฺ		 และท่านอุมัร		 เนื่องจากมี
หะดีษของท่านอิบนิอุมัร		 ระบุว่า	 :	 “หลังจากท่านรสูล		 พวกเราไม่ได้ถือว่าผู้ใดเสมอ
ด้วยอบูบักรฺ	 ถัดมาคืออุมัร	 ถัดมาคืออุษมาน	 ต่อมาเราก็ละทิ้งบรรดาเศาะหาบะฮฺของรสูล	 
ท่ีเหลือเอาไว้โดยที่พวกเราไม่ได้ถือว่ามีผู้ใดประเสริฐกว่ากันในระหว่างพวกเขา”	 (2)	 ในอีก 
ริวายะฮฺหนึ่งท่านอิบนิอุมัร		กล่าวว่า	 :	 “และท่านรสูล		 เคยได้ยินพวกเรา	 (พูดเช่นนั้น)	
และท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนั้น”	 (3)

	 ท่านอุษมาน		 ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺล�าดับที่	 3	 นับตั้งแต่ปีฮ.ศ.ที่	 23-35	 อิมาม 
อัล-มิซซียฺ	 r	 กล่าวไว้ในตะฮฺซีบุลกะมาล	 ฟี	 อัสมาอฺ	 อัร-ริญาล	 :	 12/455	 ว่า	 :	 ท่าน 
อุษมาน		 ได้รับสัตยาบันในวันเสาร์	 ต้นเดือนอัล-มุหัรร็อม	 ปีฮ.ศ.ที่	 24	 หลังการฝังศพ 
ท่านอุมัร		 ได้	 3	 วัน	 ด้วยการมีมติร่วมกันของผู้คน	 และท่านได้ถูกสังหารที่นครมะดีนะฮฺ	
ในวันศุกร์ที่	 17	 หรือ	 18	 เดือนซุลหิจญะฮฺปีฮ.ศ.	 35	 ขณะมีอายุได้	 82	 ปี	 และท่านเกาะ- 
ตาดะฮฺ	 r	 กล่าวว่า	 ท่านอุษมาน		 ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺเป็นเวลา	 12	 ปี	 ขาดไป	 
12	 วัน	 (4)	 พวกก่อการจลาจลได้ได้ปิดล้อมบ้านของท่านและบุกเข้าสังหารท่านในขณะที ่
ก�าลังอ่านอัล-กุรอาน

(1)	 เก็บความจาก	 เศาะฮีหฺ	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 3700,	 7207
(2)	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 3697
(3)	 อัฎ-เฏาะบะรอนียฺ;	 มุอฺญ์ม	 อัล-กะบีรฺ	 12/13132,	 อัส-สุนนะฮฺ;	 อัล-คอลล๊าล	 หน้า	 398,	  
	 อัส-สุนนะฮฺ;	 อิบนุ	 อบีอาศิม	 :	 553	 สายรายงานเศาะฮีหฺ
(4)	 สิยัรฺ	 อัล-อะอฺลาม	 2/575
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	 (4)		 ท่ำนอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ	 อิบนิ	 อับดิลมุฏเฏำะลิบ	 อิบนิ	 ฮำชิม	 อิบนิ	 อับดิ 

มะนำฟ	 อัล-ฮำชิมียฺ	 อัล-กุเรำะชียฺ 	 ท่านเป็นบุตรลุงของท่านนบี	 	 และเป็นสามีของ 
นายหญิงของโลก	 ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ	 อัซ-ซะฮฺรออฺ	 บุตรีของท่านนบี		 และเป็นบิดาของ 
อัส-สิบฏอยนฺ	อัล-หะสัน	และอัล-หุสัยนฺ	 	มารดาของท่านอะลี		คือ	ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ	 
บินตุ	 อะสัด	 อิบนิ	 ฮาชิม	 อิบนิ	 อับดิมะนาฟ	 ท่านอะลี	 	 จึงเป็นคนในตระกูลฮาชิม 
คนแรกที่ถือก�าเนิดจากสตรีในตระกูลฮาชิม	 ท่านอะลี	 	 ถูกเรียกขานว่า	 อบุลหะสัน	
และท่านนบี	 	 เรียกขานท่านว่า	 :	 อบู	 ตุรอบ	 ท่านเข้ารับอิสลามขณะมีอายุได้	 8	 ปี 
ตามทัศนะที่รู้กัน	 (1)

	 ควำมประเสริฐของท่ำนอะลี		 แบ่งออกเป็น	 3	 หมวด	 ดังนี้

	 1)	ควำมประเสริฐโดยเฉพำะของท่ำนอะล ี
	 -	 รายงานจากท่านอบฮูรุอยเราะฮ	ฺ	ว่า	:	ท่านนบ	ี	กล่าวในวนัสมรภมิูคอยบรัวฺ่า	:	

ايََة َرُجاًل ُيِبُّ اهللَ َوَرُسْولَُه َوُيِبُُّه اهللُ َوَرُسْولُُه « » أَلُْعِطنَيَّ الرَّ

	 “ขอสาบาน	 ฉันจะมอบธงศึกแก่คนๆ	 หนึ่งที่เขารักอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค	์ 
และอัลลอฮฺตลอดจนศาสนทูตของพระองค์รักเขาผู้นั้น”	 (2)

	 -	 รายงานจากท่านอะลี		 ว่า	 :	 ท่านรสูลุลลอฮฺ		 กล่าวกับฉันว่า	 :	

» َل ُيِبَُّك إِلَّ ُمْؤِمٌن َوَل يُْبِغُضَك إِلَّ ُمنَاِفٌق «

“จะไม่รักท่านนอกจากผู้ศรัทธา	 และจะไม่ขุ่นเคืองท่านนอกจากคนกลับกลอก”	 (3)

	 -	 จากสะอฺด์	 อิบนุ	 อบีวักก็อศ		 ว่า	 :	 ท่านรสูล		 กล่าวกับท่านอะลี		 ว่า	 :	

ْ بِـَمْنِزلَِة َهاُرْوَن ِمْن ُمْوَسى إِلَّ أَنَُّه َل نَِبَّ بَْعِدْي « » أَنَْت ِمِنّ

“ท่านกับฉันมีสถานะเหมือนฮารูนกับมูซา	 นอกเสียจากว่าไม่มีนบีใดอีกแล้วหลังจากฉัน”	 (4)

	 -	 จากท่านซัยดฺ	 อิบนุ	 อัร-ก็อม		 ว่า	 :	 ท่านรสูล		 กล่าวว่า	 :	

 َمْوَلُه «
ٌّ
» َمْن ُكْنُت َمْوَلُه َفَعِلي

“ผู้ใดที่ฉันเป็นที่รักของเขา	 อะลีก็เป็นที่รักของผู้นั้น”	 (5)

(1)	 มะอฺริฟะฮฺ	 อัศ-เศาะหาบะฮฺ	 :	 1/278
(2)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(3)	 มุสลิม
(4)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(5)	 อะหฺมัด
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	 2)	ควำมประเสริฐของท่ำนอะลี		 พร้อมกับอะฮฺลุลบัยตฺ	 ดังปรากฏในหะดีษอัศหาบ	 
	 	 อัล-กิสาอฺ	 เป็นต้น

 3)	ควำมประเสริฐโดยรวมพร้อมกับเหล่ำเศำะหำบะฮฺท่ำนอื่น	 เช่น	 หะดีษที่ระบุว่าท่าน 
	 	 อะลี		 เป็นหนึ่งในเหล่าเศาะหาบะฮฺจ�านวน	 10	 ท่านที่ได้รับข่าวดีด้วยสวนสวรรค์	 
	 	 เป็นต้น

	 หลังการสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน		 โดยพวกก่อการจลาจล	 ผู้คนจึงได้ไปหาท่าน 
อะลี		และเรียกร้องให้ท่านรับสัตยาบันขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮฺ	ท่านจึงออกไปยังมัสญิดแล้วผู้คน
ก็ได้ให้สัตยาบันแก่ท่าน	 โดยบรรดามุฮาญิรีนและอันศอรซึ่งอยู่ในนครมะดีนะฮฺพร้อมใจกัน 
ในการให้สัตยาบันแก่ท่าน	 และท่านด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺนับจากปีฮ.ศ.ที่	 35	 ถึงปีฮ.ศ. 
ที่	 40	 ในสมัยของท่านเคาะลีฟะฮฺอะลี		 ได้เกิดสมรภูมิอูฐ	 (ปีฮ.ศ.ที่	 36)	 สมรภูมิศิฟฟีน	
(ปีฮ.ศ.ที่	 37)	 และสมรภูมิอันนะฮฺเราะวาน	 (ปีฮ.ศ.ที่	 38)

	 ในเดือนเราะมะฎอนปีฮ.ศ.ที่	 40	 ขณะที่ท่านอะลี		 ก�าลังจะออกไปละหมาดฟัจญร์ที่
มัสญิดในนครอัล-กูฟะฮฺ	อับดุรฺเราะหฺมาน	อิบนุ	มุลญัม	ซึ่งเป็นพวกเคาะวาริจญ์ได้ลอบสังหาร
ท่าน	 ขณะนั้นท่านมีอายุได้	 58	 ปี	 บ้างก็ว่า	 63	 ปี	 (1)

	 (5)		 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺมีมติเห็นพ้องตรงกันว่ำเศำะหำบะฮฺท่ีประเสริฐ 

ท่ีสุดหลังจำกท่ำนอุษมำน	 	 คือ	 ท่ำนอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ 	 ทั้งนี้อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 
วัล-ญะมาอะฮฺเห็นพ้องตรงกันว่า	 เศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐท่ีสุดหลังจากท่านรสูล		 คือท่าน 
อบูบักรฺ		 ถัดมาคือ	 ท่านอุมัร		 ถัดมามีความเห็นต่างกันในกรณีของท่านอุษมาน	 
และท่านอะลี		 โดยฝ่ายญุมฮูรฺ	 (ส่วนใหญ่)	 เห็นว่าท่านอุษมาน		 ประเสริฐกว่าท่าน 
อะลี		 แล้วต่อมาในภายหลังก็เห็นตรงกันว่าท่านอะลี		 คือเคาะลีฟะฮฺล�าดับที่	 4	 (2)

	 และถูกรายงานจากท่านอิมามอบูหะนีฟะฮฺ	 r	 ว่าท่านถือเอาท่านอะลี		 น�าหน้า
ท่านอุษมาน	 	 แต่ตามมัซฮับของอิมามอบูหะนีฟะฮฺ	 r	 ที่ปรากฏชัดคือถือเอาท่าน 
อุษมาน		น�าหน้าท่านอะลี		และตามนี้เป็นสิ่งที่อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮฺโดยทั่วไป
ยึดถือ	 (3)

	 อิมาม	อัยยูบ	 อิบนุ	 อบีตะมีมะฮฺ	 อัส-สิคติยานียฺ,	 อิมามอะหฺมัด	 และอัด-ดาเราะกุฏนียฺ	
s	 กล่าวว่า	 :	 “ผู้ใดถือเอาท่านอะลี		 น�าหน้าก่อนท่านอุษมาน		 แน่แท้ผู้นั้นดูแคลน
บรรดามุฮาญิรีนและอันศอรฺ	 แล้ว	 นั่นเป็นเพราะว่าอับดุรฺเราะหฺมาน	 อิบนุ	 เอาวฺฟ์		 ได ้

(1)	 สิยัรฺ	 อัล-อะอฺลาม	 2/637
(2)	 หุกบะฮฺ	 มินัตตารีค	 หน้า	 115
(3)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 485



- 76 - อ.อาลี เสือสมิง | www.alisuasaming.org

กล่าวว่า	 :	 ฉันไม่ได้ละทิ้งบ้านหลังใดจากบรรดาบ้านของ	 มุฮาญิรีนและอันศอรนอกเสียจาก 
ฉนัได้เคาะประตูบานนัน้	แล้วฉนักไ็ม่เหน็ว่ามผีูใ้ดน�าคนหนึง่มาตเีสมออษุมาน	พวกเขาทัง้หมด
ถือว่าอุษมานประเสริฐกว่าผู้ใด”	 (1)

	 และสิ่งที่อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺยึดถือนั้นคือ	 ผู้ใดถือว่าอะลี		 น�าหน้ามาก่อน
ท่านอบูบักรฺ		 และอุมัร		 ผู้นั้นหลงผิด	 (ฎอลล์)	 เป็นอุตริชน	 (มุบตะดิอฺ)	 และผู้ใดถือว่า
ท่านอะลี		 น�าหน้าก่อนท่านอุษมาน		 แท้จริงผู้นั้นผิดพลาด	 (มุคฏีอฺ)	 อะฮฺลุสสุนนะฮ	ฺ
วัล-ญะมาอะฮฺไม่ถือว่าผู้น้ันหลงผิดและไม่ถือว่าผู้นั้นเป็นอุตริชน	 ถึงแม้ว่าจะมีนักวิชาการบาง
ท่านได้พูดอย่างแข็งกร้าวว่า	 ผู้ใดถือว่าท่านอะลี		 น�าหน้าก่อนท่านอุษมาน		 แน่แท้ผู้
นั้นได้กล่าวอ้างว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูล		ไม่ซื่อสัตย์โดยไปเลือกท่านอุษมาน	 
ก่อนท่านอะลี		 ก็ตาม	 (2)

	 ดังนั้น	 การเรียงล�าดับบรรดาเคาะลีฟะฮฺ	 อัรฺ-รอชิดูนทั้ง	 4	 ท่านในด้านความประเสริฐ 
ก็เหมือนกับการเรียงล�าดับในการเป็นเคาะลีฟะฮฺของทั้ง	 4	 ท่าน	 โดยท่านอบูบักรฺ		 และ 
ท่านอุมัร		 มีความพิเศษโดยเฉพาะ	 เพราะท่านนบี		 ใช้ให้เราปฏิบัติตามสุนนะฮฺของ
บรรดาเคาะลีฟะฮฺ	 อัรฺ-รอชิดูน	 แต่ท่านนบี	 	 ไม่ได้ใช้ให้เราถือตามเอาอย่าง	 (อิกติดาอฺ)	 
ในบรรดาการกระท�านอกเสียจากให้ถือตามเอาอย่างท่านอบูบักรฺ		และอุมัร		ดังปรากฏ
ในอัล-หะดีษที่ว่า	 :	 “พวกท่านจงถือตามเป็นแบบอย่างกับ	 2	 คนหลังจากฉัน	 อบูบักรฺและ 
อุมัร”	 (3)	 ดังนั้นจึงมีการแยกระหว่างการปฏิบัติตามสุนนะฮฺและการถือตามแบบอย่างของ 
บรรดาเคาะลีฟะฮฺ	 สถานภาพของท่านอบูบักรฺ		 และอุมัร		 จึงอยู่เหนือสถานภาพของ
ท่านอุษมาน		 และท่านอะลี	 (4)

	 ท่านอบูบักรฺ		 ด�ารงต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ	 2	 ปี	 3	 เดือน	 ท่านอุมัร	 10  	 ปีครึ่ง	 
ท่านอุษมาน	 12  	 ปี	 ท่านอะลี	 4  	 ปี	 9	 เดือน	 และท่านอัล-หะสัน	 6  	 เดือน	 รวม
ทั้งหมด	 30	 ปีที่เรียกว่า	 การเป็นเคาะลีฟะฮฺของท่านนบี		 (คิลาฟะฮฺ	 อัน-นุบูวะฮฺ)	 และ 
กษัตริย์มุสลิมท่านแรกคือ	 ท่านมุอาวียะฮฺ	 อิบนุ	 อบีสุฟยาน		 เป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดของ 
ประชาคมมุสลิม	 แต่ท่านมุอาวียะฮฺ	 	 กลายเป็นอิมาม	 (เคาะลีฟะฮฺ)	 จริงๆ	 เม่ือท่าน 
อัล-หะสัน	 อิบนุ	 อะลี		 ได้มอบต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านมุอาวียะฮฺ		 เพราะท่าน 
อัล-หะสัน		 นั้นชาวเมืองอีรักได้ให้สัตยาบันแก่ท่านหลังการเสียชีวิตของท่านอะลี	  
ต่อมาหลังจาก	 6	 เดือน	 ท่านอัล-หะสัน		 ได้สละต�าแหน่งเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านมุอาวียะฮ	ฺ
	 ในปีฮ.ศ.ที่	 41	 ความขัดแย้งในประชาคมมุสลิมจึงยุติลงตามที่ท่านนบี		 เคยกล่าวถึง 
อัล-หะสัน		 ไว้ว่า	 :	

(1)	 อัส-สุนนะฮฺ;	 อัล-คอลล๊าล	 หน้า	 320
(2)	 หุกบะฮฺ	 มินัตตารีค	 หน้า	 77-78
(3)	 บันทึกโดยบรรดาเจ้าของสุนัน	 เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ
(4)	 ชัรฺหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 485
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» إِنَّ ابِْنْ َهَذا َسيٌِّد ، َوَسيُْصِلُح اهللُ بِِه بنَْيَ ِفئَتنَْيِ َعِظْيَمتنَْيِ ِمَن الْـُمْسِلِمنْيَ «

	 “แท้จริงบุตรชายของฉันผู้นี้คือนาย	 และอัลลอฮฺ		 จะทรงให้มีการประนีประนอมด้วย
เขาผู้นี้ระหว่างกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่	 2	 กลุ่มจากชาวมุสลิม”	 (1)

	 จดุยนืของอะฮลฺสิสุนนะฮ	ฺวลั-ญะมำอะฮตฺ่อกรณกีำรพพิำทของเหล่ำเศำะหำบะฮฺ 

ในสมัยเคำะลีฟะฮฺอะลี	 อิบนุ	 อบีฏอลิบ		 มีดังนี้

	 1)		 บรรดำเศำะหำบะฮมฺใิช่มะอศฺมู	(ผูท้ีไ่ด้รบัการคุม้ครองจากความผดิพลาดและไร้บาป)	 
แต่เป็นมนุษย์ที่มีความผิดพลาดเกิดข้ึนได้	 และความผิดพลาดนั้นมิได้เกิดขึ้นด้วยความจงใจ	
แต่เป็นผลมาจากการวิเคราะห์และดุลยพินิจ	 (อิจญ์ติฮาด)	 ซึ่งอาจจะถูกต้องหรือผิดพลาดก็ได้	
ผู้ใดเพียรในการวิเคราะห์และถูกต้อง	 ผู้นั้นได้รับ	 2	 ผลบุญ	 (คือผลบุญของการวิเคราะห์โดย
ความเพียร	และความถกูต้อง)	และผูใ้ดเพียรในการวเิคราะห์และผดิพลาด	ผูน้ัน้ได้รบั	1	ผลบญุ	 
(คือผลบุญของการวิเคราะห์โดยความเพียรเท่านั้น)	ดังนั้น	สถานการณ์ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอะลี	 
	 เป็นผลต่อเน่ืองมาจากการสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน		 โดยกลุ่มผู้ก่อความวุ่นวาย
และจลาจลจากอียิปต์และอีรัก	 เรื่องราวหลังจากนั้นจึงสับสนคลุมเครือ	 ท�าให้ยากในการ
วิเคราะห์และมองเห็นข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเด็ดขาด	 โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ส�าเร็จโทษ
กับบรรดาผู้ร่วมกันสังหารท่านเคาะลีฟะฮฺอุษมาน		 กับการเร่งรีบในการให้สัตยาบันแก่
ท่านอะลี		 เสียก่อน	 ว่าส่ิงใดสมควรกระท�าก่อนกัน	 ฝ่ายท่านเคาะลีฟะฮฺอะลี		 เห็นว่า 
ท่านมุอาวียะฮฺ		 และพลเมืองในแคว้นชามสมควรให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี		 ก่อน

	 หลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบและสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้อย่างมี
เสถียรภาพแล้ว	 จึงค่อยด�าเนินการเอาผิดกับบรรดาอาชญากรที่ร่วมกันสังหารท่านอุษมาน	
	แต่ฝ่ายท่านมุอาวียะฮฺ		เห็นว่าสิ่งจ�าเป็นประการแรกที่จะต้องกระท�าก็คือการส�าเร็จโทษ
บรรดาอาชญากรเหล่านั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี		 ฝ่ายของท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ	 i	 ท่านฏอลหะฮฺ	 	 และอัซ-ซุบัยรฺ	 	 ก็มีความเห็นเช่นเดียวกับท่าน 
มุอาวียะฮฺ		 คือต้องรีบด�าเนินการลงโทษบรรดาอาชญากร	 แต่ฝ่ายหลังนี้ได้ให้สัตยาบัน 
แก่ท่านอะลี		แล้ว	ในขณะที่ท่านมุอาวียะฮฺ		ยังไม่ได้ให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี		ดังนั้น 
ในกรณีดังกล่าว	 ท่านเคาะลีฟะฮฺอะลี		 วิเคราะห์สถานการณ์และมีข้อเรียกร้องที่ใกล้เคียง 
กับความถูกต้องมากกว่า	 กระนั้นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับท่านอะลี		 ก็คือการระงับจาก 
การสู้รบในสมรภูมิอูฐและสมรภูมิศิฟฟีน	 เพราะเมื่อท่านอะลี		 ได้เห็นท่านฏอลหะฮฺ	  
ถูกสังหารในสมรภูมิอูฐ	ท่านได้กล่าวว่า	:	“อนิจจา	หวังว่าฉันได้ตายไปแล้วก่อน	20	ปีที่แล้ว”	 
และเมื่อท่านอัล-หะสัน	 	 ได้บอกกับท่านอะลี	 	 ถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสมรภูมิศิฟฟีน	 
ท่านอะลี		 ได้กล่าวว่า	 :	 “ขอสาบานต่อัลลอฮฺ	 ฉันไม่เคยคิดว่าเรื่องราวจะไปถึงขั้นนั้น”	 
ท่านหะสัน	 อัล-บัศรียฺ	 รายงานจากก็อยฺส์	 อิบนุ	 อับบาด	 ว่า	 :	 ท่านอะลี		 กล่าวในวัน

(1)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
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สมรภูมิอูฐว่า	 :	 โอ้	 หะสัน	 หากว่าบิดาของเจ้าได้ตายไปแล้วนับแต่	 20	 ปี	 (ที่แล้ว)	 ท่าน
หะสัน	 	 จึงกล่าวกับท่านอะลี	 	 ว่า	 :	 โอ้	 บิดา	 แน่แท้	 ฉันได้เคยห้ามท่านแล้ว 
จากเรื่องนี้	 ท่านอะลี		 กล่าวว่า	 :	 ลูกเอ๋ย	 พ่อไม่เคยเห็นว่าเรื่องจะมาถึงขั้นนี้	 (1)	 บรรดา 
เศาะหาบะฮฺทั้งหมดต่างก็เสียใจต่อการมีส่วนร่วมในสงครามดังกล่าว	 ส่วนการสู้รบกับพวก 
เคาะวาริจญ์นั้น	 ท่านอะลี		 กระท�าสิ่งที่ถูกต้องแล้วโดยไม่มีข้อขัดแย้ง	 (2)

	 2)		 บรรดำเศำะหำบะฮฺที่เป็นคู่ขัดแย้งต่ำงก็เห็นตรงกันในกรณีกำรด�ำเนินกำรลงโทษ  
(กิศอศ)	 กับบรรดาอาชญากรที่ร่วมสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน		 แต่การขัดแย้งในระหว่าง 
พวกเขาอยู่ในประเด็นที่ว่า	จะด�าเนินการก่อนหรือหลัง	ฝ่ายท่านฏอลหะฮฺ		อัซ-ซุบัยรฺ	 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ	 i	 และมุอาวียะฮฺ		 เห็นว่าต้องรีบด�าเนินการลงโทษก่อนเป็นอันดับ
แรก	แต่ท่านเคาะลีฟะฮฺอะลี		เห็นว่าควรล่าช้าเรื่องนี้ออกไปเพื่อรอให้เกิดเสถียรภาพในการ 
เป็นเคาะลีฟะฮฺก่อน	 แล้วให้ทายาทของท่านอุษมาน		 ฟ้องร้องเอาผิดกับเหล่าอาชญากร	
ท่านเคาะลีฟะฮฺอะลี		 ก็จะได้ช�าระความตามกระบวนการ	 เพราะเหล่าอาชญากรมีเป็น
จ�านวนมากและมาจากคนหลายเผ่า	และถึงแม้ว่าฝ่ายแรกจะมเีจตนาในการขจดัความช่ัวเพราะ
เป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ	 แต่ประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับการกิศอศซึ่งเป็นอ�านาจในการด�าเนินการ
ของผู้ปกครอง	 การด�าเนินการโดยพละการและไม่ผ่านขั้นตอนการฟ้องร้องต่อผู้ปกครองย่อม 
ไม่เป็นที่อนุญาต	 เหตุนี้การวิเคราะห์ของท่านอะลี		 จึงเป็นส่ิงที่ถูกต้องหรือสอดคล้องกับ 
ตัวบททางศาสนาชัดเจนยิ่งกว่าการวิเคราะห์ของฝ่ายแรก

	 อย่างไรก็ตาม	กรณีของท่านฏอลหะฮฺ		และท่านอัซ-ซุบัยรฺ		นั้นมีความใกล้เคียง
กับความถูกต้องมากกว่ากรณีของท่านมุอาวียะฮฺ		 ถึง	 4	 ประเด็นด้วยกัน

	 1.	 บุคคลทั้งสองได้ให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี		 โดยเต็มใจพร้อมกับยอมรับถึงความ
ประเสริฐของท่านอะลี	 (3)	ส่วนท่านมุอาวียะฮฺ		ยังไม่ได้สัตยาบันกับท่านอะลี		ถึง
แม้ว่าจะยอมรับถึงความประเสริฐของท่านอะลี		 ก็ตาม	 (4)

	 2.	 สถานภาพของบุคคลท้ังสองในศาสนาและในหมู่ประชาคมมุสลิมสูงส่งกว่าท่าน 
มุอาวียะฮฺ		 อย่างไม่ต้องสงสัย

	 3.	 บุคคลทั้งสองพร้อมด้วยท่านหญิงอาอิชะฮฺ	 i	 มุ่งหน้าสู่เมืองอัล-บัศเราะฮฺโดย 
มีเจตนาส�าเร็จโทษพวกที่ก่อการจลาจลและสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน		 ทั้งหมด	 ไม่ได้ 
มีเจตนากบฎต่อท่านอะลี	 	 และไม่ได้มีเจตนาสู ้รบกับกองทัพของท่านอะลี	 	 ใน 
สมรภูมิอูฐ	 แต่ที่เกิดความสูญเสียทั้งๆ	 ที่สองฝ่ายได้เจรจายอมความกันแล้วเป็นผลมาจาก 

(1)	 สิยัรฺ	 อัล-อะอฺลาม	 2/641
(2)	 หุกบะฮฺฯ	 หน้า	 133
(3)	 อัล-มุศอนนัฟ;	 อิบนุ	 อบีชัยบะฮฺ	 15/271-274
(4)	 ตารีค	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 4/438
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แผนการณ์ร้ายของพวกอัส-สะบะอียะฮฺที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพของท่านอะลี		 ส่วนกรณีของ 
ท่านมุอาวียะฮฺ		 นั้นท่านยืนกรานในการสู้รบกับท่านอะลี		 และผู้ที่อยู่ฝ่ายท่านอะลี	 
ในสมรภูมิศิฟฟีน	 (1)	 และท่านนบี		 ได้กล่าวถึงท่านอัมมารฺ	 อิบนุ	 ยาสิรฺ		 ว่า	 :	

اُر َستَْقتُُلَك الِْفئَُة الْبَاِغيَُة « » يَا َعمَّ

“โอ้	 อัมมารฺ	 กลุ่มชนที่ละเมิดจะสังหารท่าน”	 (2)

	 ซึ่งปรากฏว่าท่านอัมมารฺ		 ร่วมรบอยู่ในฝ่ายของท่านอะลี		 ดังนั้นฝ่ายของท่าน 
มุอาวียะฮฺ	 	 จึงเป็นฝ่ายกบฏที่ละเมิดด้วยการรบพุ่งกับเคาะลีฟะฮฺและสังหารท่าน 
อัมมารฺ		 ในสมรภูมิศิฟฟีน	

	 4.	 ท่านฏอลหะฮฺ	 	 และท่านอัซ-ซุบัยรฺ	 	 ไม่เคยกล่าวหาท่านอะลี	 	 ว่า
ประนีประนอมยอมความในการด�าเนินการเอาผิดกับเหล่าอาชญากร	 (3)	 ส่วนท่านมุอาวียะฮ	ฺ
	 และฝ่ายของท่านกล่าวหาท่านอะลี		 ในเรื่องดังกล่าว	 (4)

	 อย่างไรก็ตาม	 การสู้รบระหว่างท่านอะลี		 และท่านมุอาวียะฮฺ		 มิใช่เป็นการสู้รบ
ระหว่างเคาะลีฟะฮฺกับเคาะลีฟะฮฺหรือเป็นเพราะท่านมุอาวียะฮฺ		 ต้องการแย่งชิงต�าแหน่ง
เคาะลีฟะฮฺจากท่านอะลี		หากแต่มีสาเหตุมาจากการที่ท่านอะลี		ต้องการปลดท่านมุอา
วียะฮฺ		 จากเจ้าเมืองชาม	ทั้งๆ	ที่ท่านอิบนุ	 อับบาส		 ได้ชี้แนะว่าท่านอะลี		 ไม่ควร
กระท�าเช่นนั้น	(5)	แต่ท่านอะลี		ก็แต่งตั้งให้สะฮฺล์	อิบนุ	หุนัยฟฺ	เป็นเจ้าเมืองชามแทนท่าน 
มุอาวียะฮฺ		ซึ่งเป็นเจ้าเมืองชามมานับแต่สมัยของท่านอุมัร		 เหตุนั้นท่านมุอาวียะฮฺ	 
จึงไม่ยอมรับการถูกปลดออกจากต�าแหน่งเจ้าเมืองชามจนกว่าท่านอะลี		 จะได้ด�าเนินการ
ลงโทษอาชญากรที่ร่วมสังหารท่านอุษมาน		 เสียก่อน	 และท่านอะลี		 เป็นฝ่ายที่เตรียม
ทัพเพื่อไปปราบปรามแคว้นชามและสู้รบกับท่านมุอาวียะฮฺ		 ทั้งๆ	 ที่ท่านอัล-หะสัน	 
บุตรชายของท่านได้ทัดทานเอาไว้	 (6)	 ท่านมุอาวียะฮฺ		 มิใช่เป็นฝ่ายที่จัดเตรียมทัพก่อน
เพื่อสู้รบกับท่านอะลี		 แต่อย่างใด

	 3)		 อัล-หำฟิซ	 อิบนุ	 หะญัรฺ	r	 กล่ำวว่ำ	 :	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺส่วนใหญ่มีทัศนะว่ำบุคคลที่

ร่วมรบอยู่ฝ่ำยของท่ำนอะล ี	 นั้นถูกต้อง	 และแน่แท้เป็นที่ยืนยันว่าผู้ที่สู้รบกับท่านอะลี	 
เป็นบรรดาผู้ละเมิด	 (บุฆอตฺ)	 และพร้อมกับการถือว่าถูกต้องน้ี	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺเห็นตรงกันว่า 

(1)	 ตารีค	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 5/242
(2)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(3)	 ตารีค	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 4/454
(4)	 ตารีค	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 4/444,	 อัล-บิดายะฮฺ;	 อิบนุ	 กะษีร	 7/259
(5)	 อัล-บิดายะฮฺ	 :	 7/268
(6)	 อัล-บิดายะฮฺ	 7/272
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ผู้หนึ่งจากพวกเขาเหล่านี้จะไม่ถูกประนาม	 หากแต่พวกเขาจะกล่าวว่า	 :	 บรรดาเศาะหาบะฮ ฺ
ได้วิเคราะห์ด้วยความเพียร	 แล้วพวกเขาก็ผิดพลาด”	 (1)	 และท่านอิบนุ	 หะญัรฺ	r	 ยังกล่าว
อีกว่า	 :	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺเห็นตรงกันว่าจ�าเป็นในการห้ามวิจารณ์ในเชิงเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใด 
จากบรรดาเศาะหาบะฮฺด้วยสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหล่าเศาะหาบะฮฺ	 ถึงแม้ว่าจะรู้กันถึง 
ผู้ที่ถูกต้องจากพวกเขา	 เพราะพวกเขาไม่ได้สู้รบกันนอกเสียจากเป็นผลมาจากการวิเคราะห	์
(อิจญ์ติฮาด)”	 (2)

	 รายงานจากท่านซิยาด	อิบนุ	อัล-หาริษ		ว่า	 :	ฉันอยู่ข้างๆ	อัมมารฺ	อิบนุ	ยาสิรฺ	ที่
ต�าบลศิฟฟีน	 โดยหัวเข่าของฉันสัมผัสกับหัวเข่าของอัมมารฺ		 แล้วคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่า	 :	
พลเมืองชามได้ปฏิเสธ	 (กุฟร์)	 กระนั้นหรือ?	 อัมมารฺกล่าวว่า	 :	 พวกท่านอย่าว่าอย่างนั้น	 นบี
ของเราและนบีของพวกเขาคอืคนเดยีวกัน	ชมุทศิ	(กบิละฮ)ฺ	ของเราและชมุทศิของพวกเขาเป็น
ชมุทศิเดยีวกนั	แต่พวกเขาเป็นกลุม่ชนทีถ่กูทดสอบ	พวกเขาจงึเบีย่งเบนออกจากความถกูต้อง	
จ�าเป็นที่เราจะต้องสู้รบกับพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้หวนกลับสู่ความถูกต้องนั้น”	 (3)

	 4)		 ส่วนหนึ่งจำกควำมสมบูรณ์ในควำมเข้ำใจของเหล่ำเศำะหำบะฮฺ	y	 คือกำรจ�ำแนก

ควำมถูกต้องในกำรเป็นผู้น�ำของท่ำนอะลี		 หรือควำมถูกต้องในกำรสู้รบกับชำวชุมทิศ	 (อะฮฺ

ลุลกิบละฮฺ)	 กล่าวคือไม่จ�าเป็นว่าการที่ท่านอะลี		 เป็นผู้น�าที่ถูกต้องชอบธรรมตามบัญญัติ
ของศาสนาจะต้องท�าให้การสู้รบของท่านกับชาวสมรภูมิอูฐและศิฟฟีนถูกต้องและชอบธรรม 
ไปด้วยโดยส้ินเชิง	 ดังนั้น	 จึงมีบรรดาเศาะหาบะฮฺจ�านวนมากที่ให้สัตยาบันแก่ท่านอะลี	 
แต่มิได้เข้าร่วมรบในสมรภูมิอูฐและศิฟฟีนกับท่านอะลี		 โดยปลีกตัวออกจากความวุ่นวาย
ที่เกิดขึ้น	 เช่น	 ท่านสะอฺด์	 อิบนุ	 อบีวักกอศ		 ท่านสะอีด	 อิบนุ	 ซัยดฺ		 ท่านซัยดฺ	 อิบนุ	
ษาบิต		 ท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 มุฆอฟฟัล		 ท่านมุฮัมมัด	 อิบนุ	 มัสละมะฮฺ		 ท่าน 
อบูบบะเราะซะฮฺ	 อัล-อัสละมียฺ		 ท่านอบูบักเราะฮฺ		 ท่านอบูมูซา	 อัล-อัชอะรียฺ	  
ท่านอุสามะฮฺ	 อิบนุ	 ซัยดฺ		 ท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อุมัร		 ฯลฯ

	 อิมามอัฏ-เฏาะบะรียฺ	รายงานจากอัช-ชะอฺบียฺว่า	:	“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ	พระผู้ซึ่งไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์	 ว่าไม่มีผู้ใดลุกขึ้นในความวุ่นวายนั้นนอกเสียจากชาวสมรภูมิ 
บัดร์เพียง	 6	 คน	 ไม่มีคนที่	 7	 หรือเพียง	 7	 คนไม่มีคนที่	 8”	 (4)

	 อับดุรรอซซากและอิมามอะหฺมัดรายงานด้วยสายรายงานที่ถูกต้องจากท่านมุฮัมมัด	 |
อิบนุ	 สีรีนว่า	 :	 “ความวุ่นวายได้ลุกโชนโดยที่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านรสูล		 มีจ�านวน
หลายหมื่นคน	 คนจ�านวน	 100	 คนจากพวกเขาไม่ได้มาร่วมในความวุ่นวายนั้น	 มิหน�าซ�้า 
พวกเขามีจ�านวนไม่ถึง	 30	 คน”	 (5)

(1,	 2)	 ฟัตหุลบารียฺ	 13/72
(3)	 อัล-มุศอนนัฟ;	 อิบนุ	 อบีชัยบะฮฺ	 15/294
(4)	 ตารีค	 อัฏ-เฏาะบะรียฺ	 4/447
(5)	 อัล-มุศอนนัฟ	 :	 11/357,	 อัล-บิดายะฮฺ	 7/253
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	 และมีรายงานว่า	 ขณะที่อับดุคอยร์	 อัล-คอยวานียฺซ่ึงเป็นชนรุ่นอัต-ตาบิอีนได้ยืนขึ้น
ในมัสญิดแล้วกล่าวว่า	 :	 ผู้คนมี	 4	 กลุ่ม	 (คือ)	 อะลี		 กับผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาที่ชานเมืองอัล-
กูฟะฮฺ,	 ฏอลหะฮฺ		 และอัซ-ซุบัยรฺ		 ที่เมืองอัล-บัศเราะฮฺ,	 มุอาวียะฮฺ		 ที่เมืองชาม	
และกลุ่มหนึ่งที่แคว้นอัล-หิญาซซึ่งไม่สู้รบและไม่มีความใส่ใจอันใด	 แล้วอบูมูซา	 อัล-อัชอะรียฺ	
	 ก็กล่าวว่า	 :	 “พวกเขาคือกลุ่มชนที่ดีที่สุด	 และนี่คือความวุ่นวาย”	 (1)

4.8)	ควำมเช่ือของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺที่มีต่อบรรดำเศำะหำบะฮฺ	

10	 ท่ำนที่ได้รับกำรบอกข่ำวดีถึงสวนสวรรค์

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

هَلُْم  نَْشَهُد   ، بِالْـَجنَِّة  َرُهْم  َوبَشَّ اهللِ   َرُسوُل  َسَّاُهْم  الَِّذيَْن  الَْعَشَرَة  َوإِنَّ   « 

بِالْـَجنَِّة ، َعَلى َما َشِهَد هَلُْم َرُسوُل اهللِ  ، َوَقْولُُه الْـَحقُّ ، َوُهْم أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر ، 

ْحـمِن بُْن َعْوٍف ،  بَْيُ ، َوَسْعٌد ، َوَسِعْيٌد ، َوَعْبُد الرَّ  ، َوَطْلَحُة ، َوالزُّ
ٌّ
َوُعْثَماُن ، َوَعِلي

 اهللُ َعْنُهْم أمَْجَِعنَي «
َ
اِح َوُهَو أَِمنْيُ َهِذِه اأْلُمَِّة ، َرِضي َوأَبُْو ُعبَْيَدَة بُْن الْـَجرَّ

	 “และแท้จริง	 10	 คนซึ่งท่านรสูลุลลอฮฺ		 ได้ออกชื่อพวกเขาไว้	 และบอกข่าวดีแก่พวก
เขาด้วยสวนสวรรค์	 เราจะยืนยันให้แก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์นั้น	 บนสิ่งที่ท่านรสูลุลลอฮฺ	 
ได้ยินยันไว้ให้แก่พวกเขา	 และค�าพูดของท่านรสูลุลลอฮฺ		 นั้นคือความจริง	 และพวกเขาคือ
อบูบักรฺ,	 อุมัร,	 อุษมาน,	 อะลี,	 ฏอลหะฮฺ,	 อัซ-ซุบัยรฺ,	 สะอฺด์,	 สะอีด,	 อับดุรเราะหฺมาน	 อิบนุ	
เอาวฺฟ์	 และอบูอุบัยดะฮฺ	 อิบนุ	 อัล-ญัรฺรอหฺ	 และเขา	 (อบูอุบัยดะฮฺ)	 คือผู้ที่ได้รับการไว้วางใจ
ของประชาคมนี้	 ขออัลลอฮฺทรงพึงพอพระทัยต่อพวกเขาทั้งหมด”

	 ค�ำอธิบำย

	 1)	กำรเป็นพยำนยืนยัน	 (อัช-ชะฮำดะฮฺ)	 ด้วยสวนสวรรค์มี	 2	 ชนิด	 คือ

	 	 ก.	 การเป็นพยานยืนยันที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ	 คือการที่เรายืนยันว่า	 ผู้ศรัทธา	
(มุอฺมิน)	 ทุกคนจะได้เข้าสวรรค์	 และผู้ที่มีความสังวรตน	 (มุตตะกิน)	 ทุกคนจะได้เข้าสวรรค	์
โดยไม่มีการก�าหนดเจาะจงตัวบุคคลหรือบรรดาบุคคล	 แต่เป็นการยืนยันโดยทั่วไปแก่ผู้ที่มี 
คุณลักษณะซึ่งอัล-กุรอานและอัล-หะดีษระบุว่าผู้มีคุณลักษณะนั้นๆ	 จะได้เข้าสวรรค์	 เช่น 
ด�ารัสของอัลลอฮฺ		 ที่ว่า	 :	

(1)	 อัล-บิดายะฮฺ	 7/237

ٰ
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اِلَاِت لَُهْم َجنَّاُت انلَّعِيِم ٨ ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ   ﴿ إِنَّ الَّ
َخادِلِيَن فِيَها ۖ ﴾ ...الية

 “แท้จริงบรรดาผูศ้รัทธาและประพฤติคณุงามความดนีัน้	ส�าหรบัพวกเขาคอืบรรดาสวรรค์
แห่งความบรมสุข	 พวกเขาอยู่ในสวนสวรรค์นิรันดร...”	 (1)	 เป็นต้น

	 	 ข.	การเป็นพยานยนืยนัทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลทีถู่กเจาะจง		คือการทีเ่รายืนยนัว่าบคุคล
น้ันๆ	หรือคนจ�านวนทีถ่กูเจาะจงนัน้จะได้เข้าสวรรค์	การยนืยนัชนดินีเ้ป็นกรณเีฉพาะซึง่จ�าต้อง
อาศัยตัวบททางศาสนาท่ีระบุไว้	 ดังนั้นเราจะเป็นพยานยืนยันแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามที ่
ท่านรสูล		 ได้ยืนยันไว้ว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจะได้เข้าสวรรค์	 เพราะเม่ือท่านรสูล	  
ได้ยนืยนัเอาไว้	ค�ายนืยันของท่านเป็นความจรงิ	เรากย็นืยนัว่าเป็นความจริงโดยไม่มกีารคดัค้าน
หรือปฏิเสธความจริงนั้น

	 2)	บรรดำเศำะหำบะฮฺทั้ง	 10	 ท่ำนซึ่งท่ำนนบี		 ได้ออกชื่อพวกท่ำนเอำไว้ในหะดีษ

เดียวกัน	 ถูกเรียกว่ำ	 :	 “10	 คนที่ถูกบอกข่ำวดีด้วยสวรรค์” ( بِاْلَنَِّة ُرْوَن  الْـُمبَشَّ   ( اَلَْعَشَرُة 

และกลายเป็นฉายานามของพวกท่าน	 ในจ�านวน	 10	 ท่านนี้มีบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้ง	 4	 ท่านคือ	 
อบูบักรฺ,	 อุมัร,	 อุษมาน	 และอะลี	 	 ซึ่งเราได้ทราบประวัติโดยสังเขปของท่านทั้ง	 4	 คน 
มาแล้ว	 อีก	 6	 ท่านได้แก่

  1.	 ฏอลหะฮฺ	 อิบนุ	 อุบัยดิลลำฮฺ	 อิบนิ	 อุษมำน	 อิบนิ	 อัมรฺ	 อิบนิ	 กะอฺบ์	 อิบนิ	 สะอฺด์	

อิบนิ	 ตัยมฺ	 อิบนิ	 มุรฺเรำะฮฺ	 อิบนิ	 กะอฺบ์	 อัล-กุเรำะชียฺ	 อัต-ตัยมียฺ	 อัล-มักกียฺ	 อบูมุฮัมมัด 
	 	 ท่านเข้ารับอิสลามรุ่นแรกและถูกพวกมุชริกีนมักกะฮฺท�าร้ายต่อมาท่านได้อพยพ	 
นักวิชาการเห็นตรงกันว่า	 ท่านฏอลหะฮฺ		 ไม่ได้เข้าร่วมสมรภูมิบัดร์เพราะในเวลานั้นท่าน 
เดินทางไปค้าขายที่แคว้นชาม	 และในสมรภูมิอุหุดท่านเป็นหนึ่งในเศาะหาบะฮฺ	 12	 คนที่ต่อสู้
เคียงข้างท่านรสูล	 	 จนนิ้วมือของท่านขาด	 ท�าให้มือของท่านกลายเป็นอัมพาต	 ท่านถูก 
เรียกขานด้วยฉายาว่า	 “ฏอลหะฮฺ	 อัล-ฟัยยาฎ”	 (ผู้มีความใจบุญเป็นอันมาก)	 ท่านอบ ู
ฮุรอยเราะฮฺ		 ได้รายงานว่า	 :	 “แท้จริงท่านรสูลุลลอฮฺ	 	 เคยอยู่บนถ�้าหิรออฺ	 ตัวท่าน	 
และอบูบักรฺ,	 อุมัร,	 อุษมาน,	 อะลี,	 ฏอลหะฮฺ	 และอัซ-ซุบัยรฺ	 แล้วก้อนหินก็สั่นไหว	 
ท่านรสูล	 	 จึงกล่าวว่า	 :	 “จงสงบนิ่ง	 ไม่มีผู ้ใดอยู ่บนเจ้านอกเสียจากนบีหรือศิดดีก 
หรือชะฮีด”	 (2)	 	อัศ-ศิดดีกคือท่านอบูบักรฺ		 และชะฮีดคือ	 อุมัร,	 อุษมาน,	 อะลี,	 ฏอลหะฮฺ	 
และอัซ-ซุบัยรฺ	 	 ท่านฏอลหะฮฺ		 เสียชีวิตในสมรภูมิอูฐ	 ปีฮ.ศ.ที่	 36	 ท่านเป็นหนึ่ง 
ในสิบคนท่ีได้รับการบอกข่าวดีด้วยสวนสวรรค์	 เป็นหนึ่งใน	 8	 คนที่เข้ารับอิสลามชุดแรก	 

(1)	 ลุกมาน	 :	 8-9
(2)	 มุสลิม	 :	 2417,	 อัต-ติรฺมิซียฺ	 :	 3697
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เป็นหนึ่งใน	5	คนที่เข้ารับอิสลามด้วยการชักชวนของท่านอบูบักรฺ		และเป็นหนึ่งใน	6	คน
ของอัศหาบ	 อัช-ชูรอที่ท่านอุมัร		 เสนอชื่อไว้ในการเป็นเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่าน

	 อิมามอัช-ชะอฺบียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	ท่านอะลี		 เห็นท่านฏอลหะฮฺ		 (เสียชีวิต)	 อยู่
ในหุบเขาโดยร่างของท่านถูกโยนลงไป	ท่านอะลี		 จึงลงไปแล้วเช็ดฝุ่นออกจากใบหน้าของ
ท่านฏอลหะฮฺ		 และกล่าวว่า	 :	 “เป็นเรื่องยากเหนือฉัน	 โอ้อบูมุฮัมมัด		 ต่อการที่ฉันได้
เหน็ท่านถกูโยนลงในหบุเขาภายใต้ดวงดาวแห่งท้องฟ้า	ยงัอัลลอฮฉฺนัโอดครวญสิง่ทีอ่ยู่ภายใน
ใจและความเศร้าของฉัน”	 (1)

	 	 2.	 อัซ-ซุบัยรฺ	 อิบนุ	 อัล-เอำวำม	 อิบนิ	 คุวัยลิด	 อิบนิ	 อะสัด	 อิบนิ	 อับดิลอุซซำ	 

อิบนิ	 กุศอยฺ	 อิบนิ	 กิลำบ	 อิบนิ	 มุรฺเรำะฮฺ 	 ท่านเข้ารับอิสลามขณะมีอายุได้	 16	 ปี	 
บ้างก็ว่า	8	ปี	และท�าการอพยพ	2	ครั้ง	ท่านเข้าร่วมสมรภูมิบัดร์และทุกสมรภูมิพร้อมกับท่าน 
รสูล		ท่านเป็นบุตรท่านหญิงเศาะฟียะฮฺ	บินตุ	อับดิลมุฏเฏาะลิบ	ป้าของท่านรสูล		ท่าน
เป็นคนแรกที่ชักดาบในวิถีทางของอัลลอฮฺ		 ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

بَْيُ « » لُِكِلّ نَِبٍّ َحَواِريٌّ َوَحَواِريَّ الزُّ

“ส�าหรับนบีทุกคนนั้นมีสหายคนสนิท	 และสหายคนสนิทของฉัน	 คือ	 อัซ-ซุบัยรฺ”	 (2)

	 ท่านอัซ-ซุบัยรฺ		 เป็นหนึ่งใน	 6	 คนจากอัศหาบอัช-ชูรอที่ท่านอุมัร		 เสนอชื่อไว้
ก่อนท่านเสียชีวิต	 แล้วท่านก็สละสิทธิให้แก่ท่านอะลี		 ตามข้อเสนอของอับดุรฺเราะหฺมาน	 
อิบนุ	 เอาวฺฟ์		 ในวันสมรภูมิอูฐ	 ท่านอะลี		 ได้กล่าวกับท่านอัซ-ซุบัยรฺ		 ถึงหะดีษที่ 
ท่านรสูล		 เคยกล่าวไว้ว่า	 “แท้จริงท่านจะสู้รบกับฉันโดยท่ีท่านอธรรมต่อฉัน”	 ท่านอัซ- 
ซุบัยรฺ	 จึงนึกขึ้นได้และผละออกจากกองทัพ	 แล้วอิบนุ	 ญุรฺมูซก็สังหารท่านอัซ-ซุบัยรฺ	  
ท่านอะล	ี	ได้กล่าวว่า	:	“จงแจ้งข่าวดีด้วยนรกภมูกิบัผูท้ีส่งัหารบตุรชายของเศาะฟียะฮ”ฺ	(3)

 	 3.	 ท่ำนสะอฺด์	 อิบนุ	 อบีวักก็อศ	 มำลิก	 อิบนิ	 อุฮัยบฺ	 อิบนิ	 อับดิลมะนำฟ	 อิบน	ิ 

ซุฮฺเรำะฮฺ	 อิบนิ	 กิลำบ	 อิบนิ	 มุรฺเรำะฮ ฺ	 อัล-อะมีรฺ	 อบูอิสหาก	 อัล-กุเราะชียฺ	 อัซ-ซุฮฺรียฺ	
อัล-มักกียฺ	 ท่านเป็นหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺที่เข้ารับอิสลามรุ่นแรก	 และเข้าร่วมในสมรภูมิ 
บัดร์และอัล-หุดัยบียะฮฺ	 ตลอดจนเป็นหนึ่งจาก	 อัศหาบ	 อัช-ชูรอ	 ทั้ง	 6	 คน

	 ท่านเข้ารับอิสลามขณะมีอายุได้	 17	 ปี	 และเป็นมุสลิมคนแรกที่ยิงธนูใส่พวกมุชริกีน 
ในสมรภูมิอุหุด	 ท่านนบี	 	 ได้กล่าวกับท่านสะอฺด์		 ว่า	 :	 “จงยิงด้วยบิดาและมารดา
ของฉัน	 คือผู้ไถ่ท่าน”	 (4)	 ท่านนบี		 รวมบิดาและมารดาของท่านไว้ในประโยคนี้	 ซึ่งเป็น 

(1)	 มุคตะศอรฺ	 ตารีคดิมัชกฺ	 11/207
(2)	 อัลบุคอรียฺ	 :	 3719,	 มุสลิม	 :	 2415
(3)	 เฏาะบะกอต	 อิบนุ	 สะอฺด์	 :	 3/105
(4)	 มุสลิม	 :	 2412
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เกียรติของท่านสะอฺด์		 เพราะท่านนบี	 	 ไม่เคยกล่าวส�านวนเช่นนี้กับผู้ใด	 ท่านหญิง 
อาอิชะฮฺ	i	 กล่าวว่า	 :	 มีอยู่คืนหนึ่ง	 ท่านรสูล		 นอนไม่หลับ	 ท่านจึงกล่าวว่า	 :	

» لَْيَت َرُجاًل َصاحِلًا ِمْن أَْصَحاِبْ َيِْرُسِنْ اَللَّْيَلَة «

	 “หวังว่าจะมีคนดีคนหนึ่งจากบรรดาสหายของฉันคอยเฝ้ายามให้แก่ฉันในคืนนี้”	 ท่าน
หญิงอาอิชะฮฺ	 i	 กล่าวว่า	 :	 แล้วเราก็ได้ยินเสียงอาวุธ	 ท่านรสูล		 จึงกล่าวว่า	 :	 ใครคือ 
ผู้นี้?	 สะอฺด์		 จึงกล่าวว่า	 :	 ฉันเอง	 โอ้ท่านรสูลุลลอฮฺ	 ฉันมาเฝ้ายามคุ้มกันให้แก่ท่าน”	 
ท่านรสูล		 จึงเข้านอนจนกระทั่งฉันได้ยินเสียงกรนของท่าน”	 (1)

	 มีรายงานจากอาอิชะฮฺ	 บินตุ	 สะอฺด์	 จากบิดาของนางว่า	 :	 “ท่านนบี	 	 นั่งอยู่ใน
มัสญิด	 3	 คืนโดยกล่าวว่า	 :	 “โอ้	 อัลลอฮฺ	 ขอทรงให้บ่าวคนหนึ่งที่เขารักพระองค์และพระองค ์
ทรงรักเขาเข้ามาทางประตูนี้”	 ท่านสะอฺด์ก็เข้ามา”	 (2)	 และท่านนบี		 เคยขอดุอาอฺให้แก่
ท่านสะอฺด์ว่า	 :	

» اَللَُّهمَّ اْستَِجْب لَِسْعٍد إَِذا َدَعاََك «

“โอ้	 อัลลอฮฺ	 ขอทรงตอบรับแก่สะอฺด์	 เมื่อเขาได้วิงวอนขอพระองค์”	 (3)

	 ในช่วงเกิดความวุ่นวาย	 (ฟิตนะฮฺ)	 ท่านสะอฺด์		 ได้ปลีกตัวจากผู้คน	 ท่านไม่ได้เข้า
ร่วมสมรภูมิอูฐ	 สมรภูมิศิฟฟีน	 และการตัดสินระหว่างท่านอะลี		 กับมุอาวียะฮฺ		 ท่าน
เสียชีวิตที่ปราสาทของท่าน	ณ	 ต�าบลอัล-อะกีก	 (ห่างจากมะดีนะฮฺ	 7	 ไมล์)	 ในปีฮ.ศ.ที่	 56

	 	 4.	 สะอีด	 อิบนุ	 ซัยดฺ	 อิบนิ	 อัมรฺ	 อิบนิ	 นุฟัยลฺ	 อิบนิ	 อับดิลอุซซำ	 อิบนิ	 ริยำหฺ	 

อิบนิ	 กุรฺฏ์	 อิบนิ	 เรำะซำหฺ	 อิบนิ	 อะดียฺ	 อิบนิ	 กะอฺบ์	 อิบนิ	 ลุอัยยฺ	 อบุลอะอฺวัรฺ	 อัล-กุเรำะชียฺ	 

อัล-อะดะวีย ฺ	 ท่านเป็นหนึ่งจากเศาะหาบะฮฺที่เข้ารับอิสลามชุดแรก	 ในยุคญาฮิลียะฮฺ	 ท่าน
ไม่ยอมรับการบูชารูปเจว็ดและท่านเคารพสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺ	 	 ท่านเข้าร่วมใน 
สมรภูมิบัดร์	 บ้างก็ว่าไม่ได้เข้าร่วมเพราะขณะนั้นท่านอยู่ที่แคว้นชาม	 แต่ท่านเข้าร่วมสมรภูมิ
อุหุดและทุกสมรภูมิพร้อมกับท่านรสูล		 ตลอดจนเข้าร่วมการปิดล้อมกรุงดามัสกัสและเป็น
บุคคลแรกที่ท�าหน้าที่ผู้แทนกรุงดามัสกัสจากประชาคมมุสลิม	 บิดาของท่านคือ	 ซัยดฺ	 อิบนุ	 
อัมรฺ	 เป็นผู้ที่หนีจากการบูชารูปเจว็ดและท่องเที่ยวไปในแผ่นดินชามเพื่อแสวงหาศาสนาที่ 
เที่ยงตรง	ท่านซัยดฺเสียชีวิตก่อนท่านนบี		จะได้รับการแต่งตั้ง	และท่านนบี		ได้ยืนยันว่า
ท่านซัยดฺเป็นผู้ที่รอดพ้น	(บันทึกโดยอะหฺมัด,	อัล-หากิม)	ภรรยาของท่านคือ	ฟาฏิมะฮฺ	บินตุ	
อัล-คอฏฏอบ	 น้องสาวของท่านอุมัร		 ท่านสะอีด		 จึงเป็นน้องเขยและเป็นลูกผู้พี่ผู้น้อง

(1)	 อัลบุคอรียฺ	 :	 2885,	 มุสลิม	 :	 2410
(2)	 อัล-หากิมในมะอฺริฟะฮฺ	 อัศ-เศาะหาบะฮฺ	 3/6117,	 อัซ-ซะฮะบียฺระบุไว้ในอัต-ตัลคีศว่า	 เศาะฮีหฺ
(3)	 อัต-ติรฺมิซียฺ	 :	 3751,	 อัล-บัซซารฺ	 :	 2579
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กับท่านอุมัร		 และท่านสะอีด		 เข้ารับอิสลามก่อนที่ท่านนบี		 จะเข้าสู่บ้านของอัล- 
อัรฺกอม		 ท่านสะอีด		 เป็นผู้ที่อัลลอฮฺ		 ทรงตอบรับค�าวิงวอน	 	 และสถานะของท่าน 
ไม่ได้ด้อยไปกว่าอัศ-หาบ	 อัช-ชูรอในด้านความประเสริฐ	 แต่ที่ท่านอุมัร		 ไม่ได้ระบุชื่อ
ท่านเพื่อมิให้ผู้ใดครหาว่าท่านอุมัร		 เสนอช่ือน้องเขยของตนเองในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ 
หลังจากท่าน

	 ท่านสะอีด	 อิบนุ	 ซัยดฺ		 เสียชีวิตที่ต�าบลอัล-อะกีกในปีฮ.ศ.ที่	 51	 ขณะมีอายุได	้ 
70	 ปีเศษ

	 5.	 อับดุรเรำะหฺมำน	 อิบนุ	 เอำวฺฟ์	 	 อิบนิ	 อับดิลเอำวฺฟ์	 อิบนิ	 อับด์	 อิบนิ	 อัล-หำริษ	 

อิบนิ	 ซุฮฺเรำะฮฺ	 อิบนิ	 กิลำบ	 อิบนิ	 มุรฺเรำะฮฺ	 อบูมุฮัมมัด 	 อัล-กุเราะชียฺ	 อัซ-ซุฮฺรียฺ	 ท่าน
เป็นหน่ึงใน	 8	 คนที่เข้ารับอิสลามชุดแรก	 ถือก�าเนิดหลังปีช้างได้	 10	 ปี	 และอพยพ	 2	 ครั้ง	 
ท่านเข้าร่วมสมรภูมิบัดร์และทุกสมรภูมิพร้อมกับท่านรสูล	 	 ท่านเป็นหนึ่งในอัศหาบ	 
อัช-ชูรอ	 และเป็นเศาะหาบะฮฺที่ท่านนบี	 	 เคยละหมาดตามข้างหลัง	 (อะหฺมัด,	 มุสลิม)	 
ท่านประกอบอาชีพค้าขายจนมีความร�่ารวย	 ท่านได้บริจาคทรัพย์สินคร่ึงหนึ่งของท่าน	 
และบริจาคอีก	 40,000	 ดีนารฺพร้อมด้วยม้าศึก	 500	 ตัวในสมัยของท่านนบี	 (1)	 เมื่อท่าน
อพยพเข้าสู่นครมะดีนะฮฺ	 ท่านรสูล		 ได้ให้ท่านเป็นพี่น้องกับท่านสะอฺด์	 อิบนุ	 เราะบีอฺ	 
และในการประชุมหารือของอัศหาบ	 อัช-ชูรอนั้น	 ท่านอับดุรเราะหฺมาน		 ได้สละสิทธิของ
ท่านหลังจากที่ท่านสะอฺด์	 อิบนิ	 อบีวักกอศ		 ได้สละสิทธิให้แก่ท่านอับดุรเราะหฺมาน	 
แล้วท่านก็ได้ให้สัตยาบันแก่ท่านอุษมาน		 หลังจากสอบถามบรรดามุฮาญิรูนและอันศอรฺ
แล้ว	 และท่านรสูล		 ได้กล่าวว่า	 :	

اِدُق الْبَاُر «  ِمْن بَْعِدْي ُهَوالصَّ
ْ
» اَلَِّذْي ُيَاِفُظ َعَلى أَْزَواِجي

	 “ผู ้ที่จะดูและบรรดาภรรยาของฉันหลังจากฉันคือผู ้มีความซื่อสัตย์	 ผู ้ประพฤติดี”	 
หมายถึง	 ท่านอับดุรเราะหฺมาน	 อิบนุ	 เอาวฺฟ์	 (2)

	 ท่านอับดุรเราะหฺมาน		 เสียชีวิตในปีฮ.ศ.ที่	 32	 ศพของท่านถูกฝังที่สุสานอัล-บะกีอฺ	
นครมะดีนะฮฺ

	 6.	 อบูอุบัยดะฮฺ	 อำมิรฺ	 อิบนุ	 อับดิลลำฮฺ	 อิบนิ	 อัล-ญัรฺรอหฺ	 อิบนิ	 ฮิลำล	 อิบนิ	 อุฮัยบฺ	 

อิบนิ	 ฎอบบะฮฺ	 อิบนิ	 อัล-หำริษ	 อิบนิ	 ฟิฮฺร์	 อิบนิ	 มำลิก	 อิบนิ	 อัน-นัฎรฺ	 อิบนิ	 กินำนะฮ	ฺ 

อัล-กุเรำะชียฺ	 อัล-ฟิฮฺรียฺ	 อัล-มักกียฺ 	 ท่านเป็นหนึ่งในผู้เข้ารับอิสลามชุดแรก	 เช้ือสายของ 
ท่านร่วมกับท่านนบี	 	 ใน	 “ฟิฮฺร์”	 และท่านนบี	 	 ได้ยืนยันสวนสวรรค์ให้แก่ท่านและ 
เรียกชื่อท่านว่า	 “ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจของประชาคม”	 (อะมีน	อัล-อุมมะฮฺ)	 ในวันสะกีฟะฮฺ	 

(1)	 หิลยะตุลเอาลิยาอฺ	 :	 1/99
(2)	 อัต-ตารีค	 อัล-กะบีร;	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 790
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บะนี	 สาอิดะฮฺ	 ซึ่งมุฮาญิรีนและอันศอรร่วมประชุมหารือเพ่ือเลือกผู้เป็นเคาะลีฟะฮฺหลังท่าน 
รสูล	 	 เสียชีวิต	 ท่านอบูบักรฺ	 	 ตั้งใจและเสนอท่านอบูอุบัยดะฮฺ	 	 ในการเป็น 
เคาะลีฟะฮฺ	 เน่ืองจากมีความสมบูรณ์ในด้านคุณสมบัติและความพร้อมในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ
ตามทัศนะของท่านอบูบักรฺ	

	 ท่านได้เข้าร่วมสมรภูมิบัดรฺและทุกสมรภูมิพร้อมกับท่านนบี	 	 และในสมรภูมิบัดรฺ	 
ท่านได้สังหารบิดาของท่านซึ่งเป็นฝ่ายมุชริกีนมักกะฮฺ	 และในสมรภูมิอุหุดท่านได้ต่อสู้อย่าง
ห้าวหาญ	 ท่านใช้ฟันหน้าขอท่านดึงห่วงเหล็ก	 2	 อันจากเกราะที่ฝังในโหนกแก้มของท่านนบ	ี
	 จนฟันคู่หน้าของท่านหลุด	มีรายงานจากท่านอะนัส		 ว่า	 :	 ท่านรสูล		 ได้กล่าวว่า	 :	

اِح « رَّ
ِة أَبُْوُعبَْيَدَة بُْن اْلَ ٍة أَِمْينًا ، َوأَِمنْيُ َهِذِه اأْلُمَّ » إِنَّ لُِكِلّ أُمَّ

	 “แท้จริงส�าหรับทุกประชาคมนั้น	 มีผู้ซื่อสัตย์	 และผู้ซื่อสัตย์ของประชาคมนี้คือ	 อบู 
อุบัยดะฮฺ	 อิบนุ	 อัล-ญัรฺรอหฺ”	 (1)

	 ท่านเป็นแม่ทัพแทนท่านคอลิด	 อิบนุ	 อัล-วะลีด		 ซึ่งท่านอุมัร		 ได้ปลดออกจาก
ต�าแหน่ง	 และท่านอบูอุบัยดะฮฺ		 ได้น�าทัพต่อสู้ในสมรภูมิอัล-ยัรฺมูก	 และได้รับชัยชนะต่อ
กองทัพของโรมัน	 และท่านเสียชีวิตในช่วงปลายเหตุการณ์โรคระบาดอัมวาส	 ในปีฮ.ศ.ที	 18	
ขณะมีอายุได้	 58	 ปี

	 จากท่านสะอีด	 อิบนุ	 ซัยดฺ		 ว่า	 :	 ฉันเป็นสักขีพยานต่อท่านรสูลุลลอฮฺ		 ด้วย 
สิ่งที่	 2	 หูของฉันได้ยิน	 และหัวใจของฉันตระหนักถึงส่ิงนั้นจากท่าน	 และแท้จริงฉันไม่เคย 
เล่าเรื่องโกหกจากท่านรสูล		 แท้จริงท่านรสูล		 กล่าวว่า	 :	 “อบูบักรฺอยู่ในสวรรค์,	 อุมัร
อยู่ในสวรรค์,	 อะลีอยู่ในสวรรค์,	 อุษมานอยู่ในสวรรค์,	 ฏอลหะฮฺอยู่ในสวรรค์,	 อัซ-ซุบัยรฺอยู่
ในสวรรค์,	 อับดุรเราะหฺมานอยู่ในสวรรค์	 และสะอฺด์	 อิบนุ	 มาลิก	 อยู่ในสวรรค์”	 และคนที่	 9	
ของบรรดาผู้ศรัทธานั้นอยู่ในสวรรค์	หากฉันประสงค์ที่จะออกชื่อผู้นั้นแล้วไซร้	แน่นอนฉันย่อม 
ออกชื่อผู้นั้น”	แล้วผู้คนที่อยู่ในมัสญิด	(นครอัล-กูฟะฮฺ)	ก็ส่งเสียงอื้ออึงเรียกท่านสะอีด		ว่า	
:	 โอ้	 ผู้เป็นสหายของท่านรสูลุลลอฮฺ!	 ผู้ใดคือคนที่	 9	 นั้น?	 ท่านสะอีด		 กล่าวว่า	 :	 พวก
ท่านเรียกร้องฉันด้วยกับอัลลอฮฺ	และอัลลอฮฺนั้นทรงยิ่งใหญ่	ฉันคือผู้นั้น	และคนที่	 10	คือท่าน 
รสูลุลลอฮฺ	 	 ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ	 แน่นอนการร่วมอยู่ที่ผู้หนึ่งได้ร่วมอยู่กับท่านรสูล	   
ย่อมประเสริฐกว่าการปฏบิติัของผู้หนึง่ในหมู่พวกท่าน	ถงึแม้ว่าผูน้ัน้จะมอีายุยืนยาวเท่ากบัอายุ
ของนบีนัวะหฺ	 	 ก็ตาม”	 (2)

	 รายงานจากท่านอิบนุ	อุมัร		ว่า	:	ท่านรสูลุลลอฮฺ		กล่าวว่า	:	“10	คนจากกุรอยช ฺ
อยู่ในสวรรค์	 อบูบักรฺ	 ต่อมาได้ออกชื่อ	 10	 คน”	 (3)

(1)	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 3744,	 มุสลิม	 :	 2419
(2)	 อบูดาวูด	 :	 4650,	 มุสนัดอะหฺมัด	 1/1629,	 อิบนุมาญะฮฺ	 (133)	 สายรายงานเศาะฮีหฺ
(3)	 ตารีค	 ดิมัชกฺ;	 อิบนุอะสากิรฺ	 9/260/261
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	 รายงานจากท่านอับดุรฺเราะหฺมาน	 อิบนุ	 เอาวฺฟ์		 ว่า	 :	 แท้จริงท่านนบี		 กล่าวว่า	
:	 “อบูบักรฺอยู่ในสวรรค์,	 อุมัรอยู่ในสวรรค์,	 อะลีอยู่ในสวรรค์,	 อุษมานอยู่ในสวรรค์,	 ฏอลหะฮฺ
อยู่ในสวรรค์,	 อัซ-ซุบัยรฺ	 อิบนุ	 อัล-เอาวามอยู่ในสวรรค์,	 อับดุรฺเราะหฺมาน	 อิบนุ	 เอาวฺฟ์อยู่
ในสวรรค์,	 สะอีด	 อิบนุ	 ซัยดฺ	 อิบนิ	 อัมรฺ	 อิบนิ	 นุฟัยลฺ	 อยู่ในสวรรค์	 และอบูอุบัยดะฮฺ	 อิบนุ	
อัล-ญัรฺรอหฺอยู่ในสวรรค์”	 (1)

	 บรรดาเศาะหาบะฮฺทั้ง	 10	ท่านที่ถูกบอกข่าวดีด้วยสวนสวรรค์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดของ
ตระกูลกุรอยชฺ	 เป็นชนรุ่นแรกที่เป็นผู้อพยพที่ประเสริฐที่สุด	 เป็นชาวสมรภูมิบัดร์ที่ประเสริฐ
ที่สุดเป็นผู้ที่ร่วมสัตยาบันอัร-ริฎวานใต้ต้นไม้ที่อัล-หุดัยบียะฮฺที่ประเสริฐที่สุด	 พวกท่านเป็น
นายของประชาคมนี้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า	 (2)

	 อนึ่ง	 นอกเหนือจากเศาะหาบะฮฺทั้ง	 10	 ท่านที่ถูกออกช่ือไว้ในคราเดียวกันว่าจะได้เข้า
สวนสวรรค์	ยังมีเศาะหาบะฮฺท่านอื่นๆ	ที่มีที่มีตัวบทอัล-หะดีษระบุโดยเจาะจงไว้อีกหลายท่าน	
อาทิ	 บรรดาภรรยาของท่านรสูล	,	 ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ	 อัซ-ซะฮฺรออฺ	 i,	 ท่านอัล-หะสัน	
,	 ท่านอัล-หุสัยนฺ	,	 ท่านษาบิต	 อิบนุ	 กอยส์	 อิบนิ	 ชัมมาส	,	 ท่านบิลาล	,	 ท่าน
อับดุลลอฮฺ	อิบนุ	สลาม	,	ท่านอุกกาชะฮฺ	อิบนุ	มุหฺศ็อน	,	ท่านสะอฺด์	 อิบนุ	มุอาซ	 
เป็นต้น	

	 ***3)	กรณีการถือว่าผู้ใดประเสริฐกว่ากันระหว่างท่านอุษมาน		และท่านอะลี		นั้น
ไม่ถือเป็นหลักมูลฐานทางความเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺที่จะถือว่าผู้ค้านกับหลัก
นั้นเป็นผู้หลงผิด	 ดังนั้นผู้ใดกล่าวว่า	 :	 อะลี		 ประเสริฐกว่าอุษมาน		 เราจะไม่กล่าวว่า
ผู้นั้นเป็นผู้หลงผิด	 (ฎอลล์)	 แต่เราจะกล่าวว่า	 :	 นี่เป็นทัศนะหนึ่งจากบรรดาทัศนะของอะฮฺลุส
สุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 แต่ที่ถูกต้องและเป็นที่มั่นคงแล้วคือ	 ท่านอุษมาน		 ประเสริฐกว่า
ท่านอะลี		 ตามล�าดับในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ	 ส่วนประเด็นเรื่องเคาะลีฟะฮฺนั้นถือเป็นสิ่งที ่
กลายเป็นผู้หลงผิด	 (ฎอลล์)	 ดังนั้น	 ผู้ใดกล่าวว่า	 :	 การเป็นเคาะลีฟะฮฺเป็นสิทธิเฉพาะของ 
ท่านอะลี		 โดยบุคคลทั้ง	 3	 ก่อนหน้าไม่มีสิทธิเป็นเคาะลีฟะฮฺ	 ผู้นั้นหลงผิดแล้ว	 และผู้ใด
กล่าวว่าการเป็นเคาะลีฟะฮฺนั้นเป็นสิทธิของท่านอะลี		 หลังจากอบูบักรฺ		 และอุมัร	  
โดยท่านอุษมาน	 	 ไม่มีสิทธิ	 ผู ้นั้นหลงผิดแล้ว	 เพราะผู้นั้นค้านกับการอิจญ์มาอฺของ 
เหล่าเศาะหาบะฮฺท่ีเห็นตรงกันว่า	ท่านอุษมาน		เป็นเคาะลฟีะฮท่ีฺชอบธรรมก่อนท่านอะล	ี

	 และผูใ้ดจาบจ้วงการเป็นเคาะลีฟะฮขฺองท่านหนึง่ท่านใดจากบรรดาเคาะลีฟะฮทฺัง้	4	ท่าน
โดยกล่าวว่า	 ท่านนั้นๆ	 ไม่มีสิทธิอันชอบธรรมในการเป็นเคาะลีฟะฮฺ	 หรือท่านนั้นๆ	 มีสิทธ ิ
มากยิ่งกว่าท่านที่เป็นเคาะลีฟะฮฺก่อนหน้า	 ผู้นั้นหลงผิดแล้ว	 (3)

(1)	 อัต-ติรฺมิซียฺ,	 อัร-เราวฺฎุนนะฎีร	 :	 425,	 อิบนุ	 อบีอาศิม	 :	 1435	 หะดีษเศาะฮีหฺ
(2)	 สิยัรฺ	 อัล-อะอฺลาม	 :	 3/88
(3)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัล-วาสิฏียฺ;	 อัล-อุษัยมีน	 2/271/272
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4.9	 หลักควำมเชื่อของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ	 และท่ำทีท่ีมีต่อ 

ชำวชุมทิศ	 (อะฮฺลุลกิบละฮฺ)

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ		 กล่าวว่า	 :	

النَِّبُّ   بِِه  َجاَء  ِبَا  َداُمْوا  َما   ، ُمْؤِمننِْيَ  ُمْسِلِمنْيَ  ِقْبَلتِنَا  أَْهَل   
ْ
ي َونَُسِمّ  « 

ِقنْيَ « ُمْعَتِِفنْيَ ، َولَُه بُِكِلّ َما َقالَُه َوأَْخَبَ ُمَصِدّ

	 “และเราจะเรียกขานชาวชุมทิศของเราว่า	 “บรรดามุสลิม	 บรรดาผู้ศรัทธา”	 ตราบใดท่ี
พวกเขายังคงยอมรับต่อสิ่งที่ท่านนบี		 ได้น�าสิ่งนั้นมา	 และเชื่อว่าท่านนบี		 พูดจริงด้วย
ทุกๆ	 สิ่งที่ท่านกล่าวและบอกสิ่งนั้น”

	 ค�ำอธิบำย

	 (1)		 ค�าว่า	 “ชาวชุมทิศของเรา”	 หมายถึง	 ผู้ท่ีอ้างถึงศาสนาอิสลาม	 (คือว่าตนเป็น 
มุสลิม)	 และหันหน้าในการประกอบศาสนกิจไปยังทิศที่ตั้งของบัยตุลลอฮฺ	 (เรียกทิศที่หันหน้า 
ไปยังทิศนั้นว่า	 กิบละฮฺ)	 ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งจากพวกอุตริชน	 (อะฮฺลุลอะฮฺวาอฺ)	 
ก็ตาม	 หรือถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ประพฤติฝ่าฝืน	 (อะฮฺลุลมะอาศียฺ)	 ก็ตาม	 
ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า	 ผู้นั้นจะต้องไม่ปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านนบี		 ได้น�ามา	 (1)	 และอุตริกรรม
ของผู้นั้นจะต้องมิใช่อุตริกรรมประเภทที่ท�าให้ผู้นั้นออกนอกศาสนา	 (บิดอะฮฺ	 มุกัฟฟิเราะฮฺ)	
และการประพฤติฝ่าฝืนของผู้นั้นจะต้องมิใช่เป็นการกระท�าความผิดที่ท�าให้ผู้นั้นตกศาสนา	 
(ริดดะฮฺ)	 ดังนั้นจึงไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิม	 ในกรณีที่ว่า	 หากบุคคลแสดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงการปฏิเสธสิ่งที่เป็นวาญิบ	ซึ่งปรากฏชัดและมีรายงานมาอย่างมุตะวาติรฺ	และปฏิเสธ 
สิ่งที่ต้องห้ามซึ่งปรากฏชัดและมีรายงานมา	 อย่างมุตะวาติรฺ	 กอปรกับมีอิจญ์มาอฺรับรองสิ่งดัง
กล่าว	 ผู้นั้นจะถูกขอให้เตาบะฮฺตัว	 หากผู้นั้นเตาบะฮฺก็ย่อมถูกยอมรับสถานภาพว่ายังคงเป็น
มุสลิม	 หากไม่แล้วผู้นั้นย่อมถูกประหารชีวิตในฐานะเป็นกาฟิรฺ	 มุรตัด	 วัล-อิยาซุบิลลาฮฺ	 (2) 

	 (2)		 ค�ากล่าวของอิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	 r	 บ่งช้ีว่า	 อีมานและอิสลามเป็นสิ่งเดียวกัน	
กล่าวคือ	 เมื่อกล่าวถึงอีมานเพียงอย่างเดียว	 ค�าว่าอีมานนั้นหมายรวมถึงอิสลามด้วย	 และ
เมื่อกล่าวถึงอิสลามเพียงอย่างเดียว	ค�าว่าอิสลามนั้นหมายรวมถึงอีมานด้วย	และแต่ละค�าจาก
ทั้ง	 2	 ค�านั้นจะหมายรวมถึงศาสนาทั้งหมด	 แต่เมื่อกล่าวถึงอีมานและอิสลามควบคู่กัน	 อีมาน
ก็จะหมายถึงความเชื่อที่อยู่ภายใน	 (อัล-อิอฺติกอดาต	 อัล-บาฏินียะฮฺ)	 และอิสลามก็จะหมาย
ถึงการประพฤติปฏิบัติและบรรดาวจีกรรมที่ปรากฏชัดภายนอก	 (อัล-อะอฺมาล	 วัล-อักวาล	 
อัซ-ซอฮิเราะฮฺ)	 เหตุนี้จึงมีค�ากล่าวที่ว่า	 :	 الَْقْلِب ) ِف  َواإْلِْيَاُن   ، َعاَلنِيٌَة  	( اإَْلِْساَلُم  “อิสลาม 

(1)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 313
(2)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 317
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คือการส�าแดงให้ปรากฏ	 และอีมานนั้นอยู่ในหัวใจ”	 ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงอีมานและอิสลามคู่กัน	
อีมานก็จะมีนัยและความหมายแตกต่างจากอิสลาม	 กล่าวคือกรณีการกล่าวถึงอีมานควบคู่กับ
อสิลามเป็นคนละกรณกีบัการกล่าวถึงหนึง่ในสองเพียงล�าพัง	อุปมาอีมานกับอิสลามก็อุปมยัได้กบั	 
2	 ประโยคปฏิญาณ	 (กะลิมะฮฺ	 อัช-ชะฮาดะตัยนฺ)	 ประโยคที่ปฏิญาณยืนยันเอกานุภาพ	 
(ชะฮาดะฮฺ	 อัล-วะหฺดานียะฮฺ)	 ย่อมเป็นคนละอันกับประโยคปฏิญาณยืนยันการเป็นศาสนฑูต	
(ชะฮาดะฮฺ	 อัรฺ-ริสาละฮฺ)	 ทั้ง	 2	 ประโยคเป็นเรื่อง	 2	 เรื่องที่หนึ่งในสองผูกพันอยู่กับอีกอัน
หนึ่งในความหมายและข้อชี้ขาด	 ประหนึ่งดังเป็นสิ่งเดียวกัน	 อีมานและอิสลามก็เป็นเช่นนั้น	 
กล่าวคือ	ย่อมไม่มีอีมานส�าหรับผู้ไม่มีอิสลาม	และย่อมไม่มีอิสลามส�าหรับผู้ไม่มีอีมาน	และมุอฺ
มินจะไม่ปลอดจากอิสลามที่จะท�าให้อีมานของมุอฺมินนั้นเป็นอีมานที่แท้จริง	 และมุสลิมจะไม่
ปลอดจากอีมานที่จะท�าให้การเป็นอิสลามของเขาถูกต้องและใช้ได้	 (1)

	 อนึ่งในกรณีเรียกขานค�าว่ามุสลิมและมุอฺมินนั้น	 ผู้ที่ถูกเรียกขานว่า	 “มุสลิม”	 อาจจะ
เป็นมุอฺมินในบางสภาพ	และอาจจะไม่เป็นมุอฺมินในบางสภาพ	แต่ผู้ที่ถูกเรียกขานว่า	“มุอฺมิน”	
จะเป็นมุสลิมในทุกสภาพ	 ดังนั้นมุอฺมินทุกคนคือมุสลิม	 แต่ใช่ว่ามุสลิมทุกคนคือมุอฺมิน	 เพราะ
กรอบของอิสลามน้ันกว้างและครอบคลุมผู้คนจ�านวนมากโดยกรอบของอิสลามกว้างมากกว่า
กรอบของอีมาน	ดังนัน้ชือ่ของมุอฺมินทีม่อีมีานสมบรูณ์	(อมีานมฏุลกั)	จะถกูเรยีกขานกบับคุคล
ที่ด�ารงหลักการของศาสนาทั้งหมด	 ทั้งภายนอกและภายใน	 เป็นระดับการอีมานที่สมบูรณ์	 
ซึ่งต่างจากผู้ที่มีเพียงแค่การอีมาน	 (มุฏลัก	 อัล-อีมาน)	 คือการอีมานในระดับที่ท�าให้ผู้นั้น 
ออกจากการปฏิเสธ	 คือการอีมานต่อบรรดาอัรกานอีมาน	 และผู้มีมุฏลัก	 อัล-อีมานเป็น 
มอุมฺนิอาม	ส่วนช่ือของมสุลมินัน้จะถกูเรยีกขานกบัทกุคนทีเ่อือ้นเอ่ยวาจาด้วยประโยคปฏญิาณ
ทั้งสอง	 และไม่มีส่ิงใดที่ท�าลายนัยของประโยคปฏิญาณทั้งสองปรากฏออกมาจากผู้นั้นโดย 
ชัดเจน

	 อิมามอบูอัมรฺ	 อิบนุ	 อัศ-เศาะลาหฺ	 r	 กล่าวว่า	 :	 “สิ่งนี้	 (หมายถึงเนื้อหาของหะดีษ
ญิบรีล	อ.ล.)	เป็นการให้ความกระจ่างถึงหลักมูลฐานของอีมานว่าคือ	การศรัทธาภายในและให้
ความกระจ่างถึงหลักมูลฐานของอิสลามว่าคือการยอมจ�านน	 การน้อมน�าปฏิบัติตามภายนอก	
และข้อช้ีขาดการเป็นอิสลามในภายนอกนั้นจะถูกยืนยันด้วยประโยคปฏิญาณทั้งสอง	 และอัน
ที่จริงการละหมาด	 การจ่ายซะกาต	 การถือศีลอด	 และการประกอบพิธีฮัจญ์ถูกเพิ่มเข้าไปยัง
ประโยคปฏิญาณทั้งสอง	 นั่นเป็นเพราะการปฏิบัติสิ่งดังกล่าวเป็นเคร่ืองหมายของอิสลามที่
ปรากฏชัดและยิ่งใหญ่ที่สุด	 และด้วยการปฏิบัติสิ่งดังกล่าว	 การยอมจ�านนของผู้นั้นจะเป็นไป
อย่างสมบูรณ์	 และการละท้ิงการปฏิบัติสิ่งดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเงื่อนไขในการ
น้อมน�านั้นหลุดลุ่ยหรือบกพร่องไป	 ต่อมาก็คือ	 นามชื่อของการอีมานนั้นจะครอบคลุมและ 
รวมถงึสิง่ทีค่วามเป็นอสิลามได้ถกูอธบิายไว้ในหะดษีนีต้ลอดจนการภกัดเีช่ือฟังอ่ืนๆ	เนือ่งจาก 
การปฏิบัติด้วยการภักดีเชื่อฟังเป็นผลของการศรัทธาภายใน	 ซึ่งถือเป็นหลักมูลฐานของ 

(1)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 :	 348
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การศรัทธา	 เป็นองค์ประกอบหลักและเป็นสิ่งเติมเต็มให้สมบูรณ์	 เหตุนี้ท่านนบี		 จึงอธิบาย
การอีมานในหะดีษของคณะผู้แทนจากเผ่าอับดุกอยส์ด้วยการปฏิญาณตน	 การละหมาด	 การ
จ่ายซะกาต	 ฯลฯ	 และเหตุนี้ชื่อเรียก	 “มุอฺมิน	 มุฏลัก”	 (ผู้ศรัทธาที่มีอีมานสมบูรณ์)	 จะไม่ถูก
ใช้กับบุคคลที่ประพฤติบาบใหญ่หรือละทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรฎูหนึ่ง	 เพราะการเรียกสิ่งๆ	 นั้นว่าเป็น
มุฏลักจะถูกใช้กับส่ิงท้ังหมดโดยรวม	 จะไม่ถูกใช้เรียกในสิ่งที่มีความบกพร่องตามท่ีปรากฏชัด	
ยกเว้นด้วยส�านวนที่บ่งเงื่อนไข	 (เช่น	 กล่าวว่า	 มุอฺมิน	 ฟาสิก,	 มุอฺมิน	 อาศิม	 หรือมุอฺมินที่มี 
อมีานบกพร่อง)	...และชือ่เรยีกความเป็นอิสลามกจ็ะรวมถึงสิง่ทีเ่ป็นหลักมูลฐานของอีมานด้วย	
คือ	การศรัทธาภายในและจะรวมถึงหลักมูลฐานของการภักดีเชื่อฟัง	 เพราะสิ่งดังกล่าวทั้งหมด
คือการยอมจ�านน...	 จากสิ่งที่เราได้กล่าวและตรวจทานมาแล้วนั้นย่อมสรุปได้ว่า	 แท้จริงอีมาน
และอิสลามนั้นจะรวมกันและจะแยกกัน	 และแท้จริงมุอฺมินทุกคนคือมุสลิม	 และใช่ว่ามุสลิม 
ทุกคนจะเป็นมุอฺมิน”	 (1)

	 (3)		 ท่านรสูลุลลอฮฺ		 กล่าวว่า	 :	

لُُه   ، الْـُمْسِلَم  َوُهَو   ، َذبِْيَحتَنَا  َوأََكَل   ، ِقْبَلتَنَا  َواْستَْقبََل   ، َصاَلتَنَا  َصلَّى  َمْن   «

َمالِْلُمْسِلِم َوَعَلْيِه َما َعَلى الْـُمْسِلِم «

	 “ผู้ใดละหมาดการละหมาดของเรา	 หันหน้ายังชุมทิศของเรา	 และรับประทานสัตว์ที่ 
ถูกเชือดของเรา	 ผู้นั้นคือมุสลิม	 ส�าหรับเขาคือสิทธิส�าหรับมุสลิม	 และเหนือเขาคือสิ่งที่เป็น 
หน้าที่เหนือมุสลิม”	 (2)

	 ในอีกรายงานหนึ่งมีส�านวนว่า	 :	

» أُِمْرُت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحىتَّ يَُقْولُْوا َلإِلََه إِلَّ اهللُ ، َفإَِذا َقالُْوَها َوَصلُّْوا َصاَلتَنَا 

َمْت َعَلْينَا ِدَماُؤُهْم َوأَْمَوالُـُهْم إِلَّ ِبَِقَّها  ، َواْستَْقبَُلْوا ِقْبَلتَنَا ، َوَذَبُْوا َذبِْيَحتَنَا ، َفَقْدُحِرّ

َوِحَسابُُهْم َعَلى اهللِ «

	 “ฉนัได้ถกูใช้ให้ท�าการสู้รบกับผู้คนจนกว่าพวกเขาจะกล่าวว่า		ไม่มพีระเจ้าอืน่ใดนอกจาก 
อัลลอฮฺ	ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้กล่าวถ้อยค�านั้น	และพวกเขาได้ละหมาด	(เหมือน)	การละหมาด
ของเรา	และพวกเขาหันหน้ายังชุมทิศของเรา	และพวกเขาเชือด	(เหมือน)	สัตว์ที่ถูกเชือดของ
เรา	แน่แท้เลือดและทรัพย์สินของพวกเขาเป็นที่ต้องห้ามเหนือเราแล้ว	ยกเว้นด้วยสิทธิของมัน	
และการพิพากษาพวกเขาเป็นกิจของอัลลอฮฺ”	 (3)

(1)	 อ้างจากมุคตะศอร	 มะอาริญิลเกาะบูล;	 อาลหุกมียฺ	 หน้า	 189
(2)	 อัล-บุคอรียฺ,	 อบูดาวูด
(3)	 อัล-บุคอรียฺ
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	 อิมาม	 อิบนุ	 หะญัร	 อัล-อัสเกาะลานียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	 “ในหะดีษนี้มีการบ่งชี้ว่า	 เรื่อง
ราวของผู้คนนั้นถูกตีความตามสิ่งที่ปรากฏภายนอก	 ดังนั้นผู้ใดแสดงออกถึงเครื่องหมายของ
ศาสนาอย่างชัดเจน	 ข้อชี้ขาดของชนในศาสนาก็ย่อมถูกด�าเนินกับผู้นั้น	 ตราบใดท่ีผู้นั้นไม่
แสดงออกถึงสิ่งที่ค้านกับสิ่งดังกล่าว	 และเหตุผลในการกล่าวถึงการกระท�าดังกล่าวเป็นการ
เฉพาะคือ	 แท้จริงผู้ที่ยืนยันการเตาหีดจากชาวคัมภีร์น้ัน	 ถึงแม้ว่าพวกเขาได้ละหมาด	 ได้ 
หันหน้า	และได้เชอืด	แต่พวกเขาไม่ได้ละหมาดเหมอืนอย่างการละหมาดของเรา	ไม่ได้หนัหน้า
ยังชุมทิศของเรา	 และบางคนของพวกเขาเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ		 และบางส่วน 
ไม่กินสัตว์ที่ถูกเชือดของเรา	 (ก็ไม่ถือว่าผู้นั้นเป็นมุสลิม)”	 (1)	 และการรู้ถึงสภาพของบุคคล 
ในเรื่องการละหมาดของเขา	 การบริโภคของเขาเป็นเรื่องที่รู้ได้อย่างรวดเร็ว	 เพียงแค่เวลาต้น
วันต่างจากเรื่องราวทางศาสนาข้ออื่นๆ	 (2)

	 อิมาม	 อัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

» َوْلَ نَُكِفُّر اََحًدا ِمْن أَْهِل الِْقْبَلِة بَِذنٍْب َماَلْ يَْستَِحلَُّه ، َوَلنَُقْوُل َليَُضرُّ َمَع اْلِيْـَماِن 

َذنٌْب لِـَمْن َعِمَلُه «

	 “และเราจะไม่ตดัสนิผู้หนึง่ผูใ้ดจากชาวชมุทศิว่าเป็นกาฟิรดฺ้วย	(การประพฤต)ิ	บาปหนึง่	
ตราบใดที่ผู้นั้นไม่ได้ถือว่าบาป	 (ที่กระท�าหรือยังไม่ได้กระท�า)	 นั้นเป็นที่อนุมัติ	 และเราจะไม่
กล่าวว่า	 (การประพฤติ)	 บาปนั้นไม่ส่งผลร้ายพร้อมกับอีมานส�าหรับผู้ที่ประพฤติบาปนั้น”

	 ค�ำอธิบำย

	 1)	 การตัดสินหรือกล่าวหามุสลิมว่าเป็นกาฟิรฺ	เรียกว่า	“อัต-ตักฟีรฺ”	และการตัดสินหรือ
กล่าวหามุสลิมว่าเป็นผู้หลงผิด	 เรียกว่า	 “ตัฎลีล”	 ส่วนการตัดสินหรือกล่าวหามุสลิมว่าเป็นผู้
กระท�าอุตริกรรม	 (บิดอะฮฺ)	 เรียกว่า	 “ตับดีอฺ”	 และการตัดสินหรือกล่าวหาผู้ประพฤติฝ่าฝืน
บัญญัติของศาสนาว่าเป็นผู้ฝ่าฝืนเรียกว่า	 “ตัฟสีก”

	 การตัดสินหรือกล่าวหามุสลิมด้วยข้อกล่าวหาทั้งหมดข้างต้น	 จ�าต้องหลีกห่างในกรณีที่
ไม่มีความรู้และหลักฐานที่ปรากฏชัดมารับรองค�าตัดสินหรือค�ากล่าวหานั้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การตัดสินหรือกล่าวหามุสลิมด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นกาฟิรฺถือเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง	 เพราะ 
เป็นการกระท�าที่ค้านกับกิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺ	 ตลอดจนแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล- 
ญะมาอะฮฺ	 ทั้งนี้ในกรณีที่การกล่าวหาด้วยการตักฟีรฺนั้นเป็นการเจาะจงตัวบุคคลหรือคณะ
บุคคลนั้น	 ส่วนการตัดสินว่าการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดหรือการมีความเช่ืออย่างหนึ่ง 

(1)	 ฟัตหุลบารียฺ	 :	 1/395
(2)	 ฟัตหุลบารียฺ	 :	 1/395
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อย่างใดทีมี่หลกัฐานทางศาสนามารองรบัว่าการกระท�าหรือความเช่ือนัน้เป็นการปฏเิสธ		(กฟุร์)	
และผู้ใดกระท�าหรือเชื่อเช่นนั้นโดยครบองค์ประกอบและเงื่อนไขตลอดจนปลอดจากบรรดา 
ข้อห้าม	 (มะวานิอฺ)	 ว่าเป็นกาฟิรฺ	 กรณีนี้เป็นที่อนุญาติ

	 2)	อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺถือว่า	 มุสลิมจะไม่ออกจากศาสนาด้วยเหตุของการ
ประพฤติบาป	 ตราบใดที่มุสลิมผู้นั้นไม่เชื่อว่าการประพฤติบาปนั้นเป็นที่อนุมัติ	 (อิสติหฺลาล)	
และการประพฤติบาปน้ันมิใช่บาปใหญ่	 (กะบีเราะฮฺ)	 ที่ท�าให้ตกศาสนา	 (ริดดะฮฺ)	 แต่อะฮฺลุส
สุนนะฮฺถือว่าผู้นั้นเป็นมุสลิมผู้ฝ่าฝืน	 (ฟาสิก-อาศิน)	 และจ�าเป็นที่มุสลิมผู้นั้นจะต้องเตาบะฮฺ
ตัวจากการประพฤติบาปนั้น	 กล่าวคืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจะไม่ถือว่าชาวชุมทิศ 
เป็นกาฟิรฺด้วยการประพฤติบาปใหญ่ทุกประเภทเหมือนอย่างที่พวกเคาะวาริจญ์กระท�า	เพราะ
พวกเคาะวาริจญ์ถือว่ามุสลิมคนใดประพฤติบาปใหญ่	 ผู ้นั้นเป็นกาฟิรฺ	 และค�ากล่าวของ 
อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ		ข้างต้นมุ่งหมายถึงการหักล้างค�ากล่าวของพวกเคาะวาริจญ์ที่ตัดสิน 
มุสลิมที่ประพฤติบาปทุกประเภทว่าเป็นกาฟิรฺ	 รวมถึงหักล้างค�ากล่าวของพวกมัวะอฺตะซิละฮฺ 
ที่ว่าการประพฤติบาปใหญ่ท�าให้อีมานของบุคคลไม่เหลืออยู่อีกเลย	 และผู้นั้นออกจากการ 
อีมานที่จ�าต้องเข้าสู่นรกภูมิตลอดกาล

	 3)	ประโยคที่ว่า	:	“และเราจะไม่กล่าวว่า	การประพฤติบาปจะไม่ส่งผลร้ายพร้อมกับการ
มอีีมานส�าหรับผู	้ประพฤติบาปนัน้...”	เป็นการหกัล้างค�ากล่าวของพวกมุรญฺอิะฮซฺึง่กลุ่มอุตริชน
นี้กล่าวว่าบาปไม่ส่งผลร้ายพร้อมกับการอีมาน	 เช่นเดียวกับการภักดีเช่ือฟังจะไม่ยังประโยชน์
พร้อมกับการปฏิเสธ	 (กุฟร์)	 เพราะอะฮฺลุสสุนนะฮฺเห็นตรงกันว่าผู้ประพฤติบาปใหญ่สมควร 
ได้รบัการลงทณัฑ์ตามโทษานโุทษทีม่ตีวับทระบไุว้	และการประพฤตบิาปใหญ่หรือการยืนกราน
ต่อการประพฤติบาปเล็กของผู้นั้นย่อมส่งผลท�าให้อีมานของผู้นั้นบกพร่อง	 และการอีมานน้ัน
มีเพิ่มและลด	 แต่พวกมุรฺญิอะฮฺกล่าวว่า	 อีมานไม่มีการเพิ่มและไม่มีการลด	 และอีมานคือการ
ยินยันด้วยหัวใจ	 การประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากการอีมาน	 เหตุนั้นผู้ประพฤติบาปจึง
เป็นผู้มีอีมานที่สมบูรณ์ตามค�ากล่าวของพวกมุรฺญิอะฮฺ	 ซึ่งค้านกับแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	
วัล-ญะมาอะฮฺ

	 อนึ่ง	บรรดาตัวบททางศาสนาที่มีข้อชี้ขาดว่าด้วยค�าสัญญาในการตอบแทนความดี	และ
ค�าสัญญาคาดโทษการประพฤติผิดมี	 2	 หมวด	 คือ

	 1.	 ตัวบทที่ชี้ขาดว่าด้วยสัญญาในการตอบแทนความดี	 (อัน-นุศูศ	 อัล-วะอฺดียะฮฺ)

	 2.	 ตัวบทที่ชี้ขาดว่าด้วยสัญญาคาดโทษการประพฤติผิด	 (อัน-นุศูศ	 อัล-วะอีดียะฮฺ)

	 กลุ่มมุรฺญิอะฮฺอ้างเฉพาะบรรดาตัวบทหมวดแรกโดยไม่น�าพาตัวบทหมวดที่	 2	 จึงกลาย
เป็นพวกหย่อนยานและตกขอบอยู่อีกด้านหนึ่ง	 ส่วนกลุ่มอัล-เคาะวาริจญ์และมุอฺตะซิละฮ ฺ
อ้างเฉพาะบรรดาตวับทหมวดทีส่องโดยไม่น�าพาตวับทหมวดที	่1	จงึกลายเป็นพวกทีต่งึเกนิไป 
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จนสดุโต่ง	ส่วนอะฮลฺสุสุนนะฮฺ	วัล-ญะมาอะฮไฺด้ยึดถือตัวบททัง้	2	หมวดโดยตัง้อยูบ่นดลุยภาพ
และความเป็นกลาง

	 กลุ่มมุรฺญิอะฮฺเน้นตัวบทที่ว่าด้วยสัญญาในการตอบแทนความดีบนฐานของการอีมาน 
โดยไม่ถอืว่าการปฏบิติัเป็นส่วนหนึง่ของการอมีาน		ท�าให้บคุคลมุง่หวงั	(เราะญาอ)ฺ	พระเมตตา
ของอัลลอฮฺ		 โดยไม่มีการปฏิบัติและขาดความกลัวในอาญาและการลงทัณฑ์ของพระองค์
อัลลอฮฺ		 จึงท�าให้บุคคลเกิดความประมาทย่ามใจ

	 ส่วนกลุ่มเคาะวาริจญ์เน้นตัวบทที่ว่าด้วยสัญญาคาดโทษในการลงทัณฑ์ผู้ประพฤติผิด
จนกระท่ังเลยเถิดไปสู่การตัดสินผู้ประพฤติผิดว่าเป็นกาฟิรฺ	 นั่นเป็นเพราะพวกเคาะวาริจญ์มุ่ง
แต่ความกลัว	 (อัล-เคาวฺฟ์)	 ในอาญาและการลงทัณฑ์ของพระองค์อัลลอฮฺ		 โดยไร้ความ
หวังในพระเมตตาและการอภัยของพระองค์	 พวกเคาะวาริจญ์จึงกลายเป็นพวกที่สิ้นหวังใน 
พระเมตตาของพระองค์

	 ส�าหรับอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺถือว่าบ่าวจะต้องมีทั้งความกลัว	 (อัล-เคาวฺฟ์)	 ใน
อาญาและการลงทัณฑ์ของพระองค์อัลลอฮฺ		 ที่มีตัวบทที่ว่าด้วยสัญญาคาดโทษผู้ประพฤติ
ผิดระบุไว้	และบ่าวจะต้องมีความหวัง	(อัรฺ-เราะญาอฺ)	ในพระเมตตาและการอภัยของพระองค ์
อัลลอฮฺ	 	 ที่มีตัวบทที่ว่าด้วยค�าสัญญาในการตอบแทนความดีและการอภัยโทษระบุไว	้ 
โดยความกลวัจะเป็นสิง่ทีม่าคั่นขวางระหวา่งบ่าวกบับรรดาสิง่ต้องหา้มที่ศาสนาบญัญตัิไว	้และ
ความกลัวน้ันจ�าต้องควบคู่กับความหวัง	 (อัรฺ-เราะญาอฺ)	 หากมีความกลัวโดยไร้ความหวังก็
ย่อมกลายเป็นความสิ้นหวังในพระเมตตาและการอภัยของพระองค์อัลลอฮฺ		 และความหวัง 
กจ็�าต้องควบคู่กบัความกลวัในอาญาและการลงทณัฑ์ของพระองค์อลัลอฮ	ฺ	หากมคีวามหวงั
แต่ไร้ความกลวักย่็อมกลายเป็นความประมาทย่ามใจซึง่เป็นความหวงัอนัเป็นเทจ็และหลอกลวง	
เหตุนี้อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 จึงกล่าวว่า

» َواأْلَْمُن َواْلِيَاُس يَْنُقاَلِن َعْن ِملَِّة اْلِْساَلِم ، َوَسبِْيُل احْلَِقّ بَْينَُهَما أِلَْهِل الِْقْبَلِة «

	 “และความประมาทวางใจตลอดจนการสิน้หวงัทัง้สองจะเคล่ือนย้ายออกจากแนวทางของ
อิสลาม	 และหนทางอันถูกต้องส�าหรับชาวชุมทิศคืออยู่ระหว่างสองสิ่งนั้น”

	 หมายความว่า	หนทางทีถ่กูต้องคือบ่าวจะต้องมคีวามหวงัและมคีวามกลัวควบคู่กนั	การ
มีแต่ความหวังโดยไร้ความกลัวท�าให้เกิดความประมาทย่ามใจและอาจจะหลุดออกจากศาสนา
อสิลามได	้การมแีต่ความกลวัโดยไร้ความหวงัท�าให้เกิดความสิน้หวังและอาจจะท�าใหห้ลดุออก
จากศาสนาอิสลามได้
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	 ชาวสะลัฟศอลิหฺบางท่านกล่าวว่า	 :	

 » َمْن َعبََد اهللَ بِاحْلُِبّ َوْحَدُه َفُهَوِزنِْديٌْق ، َوَمْن َعبََدُه بِاْلَْوِف َوْحَدُه َفُهَو َحُرْوِريٌّ ،

َجاِء َفُهَو ُمْؤِمٌن  َجاِء َوْحَدُه َفُهَو ُمْرِجٌئ ، َوَمْن َعبََدُه بِاحْلُِبّ َواْلَْوِف َوالرَّ  َوَمْن َعبََدُه بِالرَّ

ٌد « ُمَوِحّ

	 “ผู้ใดเคารพสักการะอัลลอฮฺด้วยความรักเพียงอย่างเดียว	 ผู้นั้นเป็นซินดีก	 (พวกนอก
ศาสนา)	 ผู้ใดเคารพสักการะพระองค์ด้วยความกลัวเพียงอย่างเดียว	 ผู้นั้นเป็นหะรูรียฺ	 (เคาะ-
วาริจญ์)	 ผู้ใดเคารพสักการะพระองค์ด้วยความหวังเพียงอย่างเดียว	 ผู้นั้นเป็นมุรฺญิอฺ	 และผู้ใด
เคารพสักการะพระองค์ด้วยความรัก	ความกลัว	และความหวัง	ผู้นั้นเป็นผู้ศรัทธาที่ให้เอกภาพ
ต่อพระองค์”

	 และอิมาม	 อัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

» َوَل َيُْرُج الَْعْبُد ِمَن اْلِمْيَاِن إِلَّ ِبُُحْوِد َما أَْدَخَلُه ِفْيِه «

	 “และบ่าวนั้นจะไม่ออกจากการศรัทธายกเว้นด้วยการปฏิเสธแข็งขืนต่อสิ่งที่น�าพาบ่าว 
เข้าสู่ในสิ่งนั้น”

	 หมายความว่า	 ผู้ศรัทธาจะไม่ออกจากการศรัทธายกเว้นด้วยการปฏิเสธแข็งขืนและไม่
ยอมรับสิ่งที่น�าพาผู้นั้นเข้าสู่การศรัทธา	 และบ่าวจะไม่ออกจากการศรัทธาด้วยการประพฤติ
บาปใหญ่	 ตราบใดที่บ่าวไม่ถือว่าบาปใหญ่ที่ตนกระท�านั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติและบาปใหญ่นั้นมิใช่
เป็นบาปที่ท�าให้ตกศาสนา

	 และบุคคลใดเข้าสู่ศาสนาอิสลามด้วยข้อยืนยันที่ชัดเจนและเป็นท่ีมั่นใจ	 (ยะกีน)	 ก็ไม ่
อนุญาตให้น�าผู้น้ันออกจากศาสนาอิสลามนอกจากด้วยข้อยืนยันที่ชัดเจนและเป็นที่มั่นใจ	 
(ยะกีน)	 และสิ่งที่เป็นที่มั่นใจอย่างชัดเจนจะไม่หมดไปด้วยการสงสัยและคลุมเครือ	 ดังนั้นการ
ประพฤติผิดบาปใหญ่จะไม่ท�าให้มุสลิมออกจากศาสนาอิสลาม	ตราบใดที่มุสลิมผู้นั้นไม่ดูแคลน
ข้อบัญญัติทางศาสนาหรือไม่ปฏิเสธแข็งขืนสิ่งที่ศาสนาบัญญัติไว้

	 อิมาม	 อัศ-ศอบูนียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	
	 “และอะฮฺลุสสุนนะฮฺเชื่อว่า	 แท้จริงผู้ศรัทธานั้น	 หากว่าเขาได้กระท�าบาปมากมาย	 
บาปเล็กและบาปใหญ่	 ผู้ศรัทธาน้ันก็จะไม่เป็นกาฟิรฺด้วยเหตุกระท�าบาปนั้น	 และหากว่าเขา
ออกจากโลกดุนยา	 (ตาย)	 โดยมิได้เตาบะฮฺจากบาปนั้น	 และเขาเสียชีวิตบนการให้เอกภาพ
และความบริสุทธิ์	 (จากการตั้งภาคี)	 แท้จริงเรื่องของเขาก็เป็นไปยังพระองค์อัลลอฮฺ		 หาก
พระองค์ทรงประสงค์	 พระองค์ก็ทรงอภัยบาปนั้นให้แก่เขา	 และให้เขาเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์
ในวันกิยามะฮฺโดยปลอดภัยมีชัย	 ไม่ถูกลงทัณฑ์ด้วยไฟนรกและไม่ถูกเอาโทษต่อสิ่งที่เขาได้
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ประพฤติและขวนขวายไว้...	 และหากพระองค์ทรงมีพระประสงค์	 พระองค์ก็ทรงลงโทษเขา
และลงทัณฑ์เขาช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการลงทัณฑ์ของนรกภูมิ	 และเมื่อพระองค์ลงทัณฑ ์
เขาแล้ว	 พระองค์ก็จะไม่ให้เขาอยู่ในนรกภูมิตลอดกาล	 ทว่าพระองค์ทรงปลดปล่อยเขาและ 
น�าเขาออกจากนรกภูมินั้นสู่ความบรมสุขแห่งสถานพ�านักอันถาวร”	 (1)

	 อิมาม	 อัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

» َونَْرُجْو لِْلُمْحِسننِْيَ ِمَن الْـُمْؤِمننِْيَ أَْن يَْعُفَو َعْنُهْم َويُْدِخَلُهُم الْـَجنََّة بَِرمْحَتِِه، َوَل 

نَأَمُن َعَلْيِهْم ، َولَ نَْشَهُد هَلُْم بِالْـَجنَِّة ، َونَْستَْغِفُر لِـُمِسْيئِهْم َوَنَاُف َعَلْيِهْم َولَ نَُقنُِّطُهْم «

	 “และเรามุ่งหวังส�าหรับบรรดาผู้ประพฤติดีจากเหล่าศรัทธาชนต่อการที่พระองค์อัลลอฮฺ	
	จะทรงอภยับาปให้แก่พวกเขา	และต่อการทีพ่ระองค์จะทรงน�าพวกเขาเข้าสูส่วนสวรรค์ด้วย
พระเมตตาของพระองค์	และเราจะไม่ประมาทวางใจต่อ	(บั้นปลายของ)	พวกเขา	และเราจะไม่
ยืนยันสวรรค์แก่พวกเขา	 (ด้วยการเจาะจงโดยไม่มีหลักฐานที่ระบุเจาะจงมายืนยัน)	 และเราจะ
ขออภัยโทษให้แก่ผู้ประพฤติไม่ดีของพวกเขา	 และเราจะกลัว	 (ผลร้ายในบั้นปลายที่จะเกิดขึ้น
กับ)	 พวกเขา	 และเราจะไม่ท�าให้พวกเขาสิ้นหวัง	 (จากพระเมตตาของอัลลอฮฺ		 ด้วยการ
ติดสินว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษและต้องเข้าสู่นรกภูมิสถานเดียว)”

	 เมื่อบั้นปลายของชีวิตและพฤติกรรมที่ชีวิตนั้นได้กระท�าขณะที่จบชีวิตลงเป็นส่ิงที่ถูก
พิจารณาตามที่มีอัล-หะดีษระบุว่า	 :	

َما اأْلَْعَماُل بِالْـَخَواتِْيِم « » إِنَـّ

“อันที่จริงบรรดาพฤติกรรมทั้งหลาย	 (ถูกพิจารณา)	 ด้วยวาระสุดท้าย”	 (2)

	 และข้อเท็จจริงในการจบชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นเรื่องท่ีซ่อนเร้น	 ตลอดจนสิ่งที่ชีวิตนั้น
จบลงบนส่ิงน้ันเป็นส่ิงที่เราไม่อาจรู้แน่ชัด	 เราจึงไม่อาจเป็นพยานยืนยันโดยเจาะจงแน่ชัดว่า
บุคคลนั้นๆ	 เป็นชาวสวรรค์หรือเป็นชาวนรกโดยที่เราไม่รู้ถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของผู้นั้น	 
แต่เราจะกล่าวโดยรวมๆ	ว่า	ผูใ้ดจบชีวติลงบนการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ		และมคีวามศรัทธา
ต่อพระองค์	 บั้นปลายของผู้นั้นคือสวนสวรรค์	 และผู้ใดจบชีวิตลงบนการปฏิเสธและตั้งภาคีต่อ
พระองค์	 บั้นปลายของผู้นั้นคือนรกภูมิ	 ในท�านองนั้น	 เมื่อเราถูกถามถึงผู้ศรัทธาที่ประพฤติดี
โดยเจาะจงตัวผู้นั้น	 เราก็จะตอบว่า	 ถ้าหากว่าเขาสิ้นชีวิตลงบนการศรัทธาและการปฏิบัติสิ่งที่
เป็นภารกจิจ�าเป็นทางศาสนาในสภาพทีเ่ขาเตาบะฮตฺวัจากบาปใหญ่และขอลแุก่โทษจากบาปเลก็	 
เขาผู้นั้นก็อยู่ในสวรรค์	 และเม่ือถูกถามถึงกลุ่มชาวมุสลิมว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน	 ก็ตอบได้ว่า	 

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 276
(2)	 อัล-บุคอรียฺ	 :	 6607
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พวกเขาอยู่ในสวรรค์	 และเม่ือถูกถามถึงชนกาฟิรที่ถูกเจาะจงตัว	 ก็ตอบได้ว่า	 ถ้าหากเขา 
สิ้นชีวิตลงบนการปฏิเสธของเขา	 เขาก็อยู่ในนรกภูมิ	 แต่จะไม่ถูกกล่าวว่า	 :	 ผู้นี้อยู่ในนรกภูมิ	
เพราะเขาอาจจะเตาบะฮฺตัวด้วยการเข้ารับอิสลามและตายลงในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธา	 และเมื่อ
ถูกถามถึงกลุ่มชนผู้ปฏิเสธ	 ก็ตอบได้ว่า	 พวกเขาอยู่ในนรกภูมิ	 หากพวกเขาตายลงในสภาพ
เช่นนั้น	 (1)	

	 อิมาม	 อัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า

ُل أََحًدا ِمْنُهْم َجنًَّة َوَل نَاًرا « » َوَل نُنَِزّ

“และเราจะไม่น�าผู้หนึ่งผู้ใดจากพวกเขา	 (ชาวชุมทิศ)	 ลงสู่สวรรค์และนรกภูมิ”

	 หมายความว่า	 เราจะไม่กล่าวโดยก�าหนดเจาะจง	 (ตะอฺยีน)	 ว่า	 “นาย	 ก.	 เป็นชาว
สวรรค์”	 ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดี	 และเราจะไม่กล่าวถึงมุสลิมคนหนึ่งท่ีประพฤติบาปถึงแม้ว่า
มุสลิมผู้นั้นจะประพฤติบาปเป็นอันมากก็ตามว่า	 “นาย	 ก.	 เป็นชาวนรก”	 แต่เราจะกล่าวโดย
สรุปๆ	 ว่า	 บรรดาผู้มีความย�าเกรงจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่มีการลงทัณฑ์	 และเราจะผูกเรื่องนี ้
ไว้กับบั้นปลายตอนจบชีวิต	 (2)

	 อิมามอัศ-ศอบนูยี	ฺr	กล่าวว่า	:	“และอศัหาบลุหะดษีเช่ือและยืนยนัว่า	แท้จรงิบัน้ปลาย
ชีวิตของบ่าวเป็นสิ่งที่ไม่แน่ชัด	 ไม่มีผู้ใดรู้ถึงสิ่งที่บ่าวถูกก�าหนดให้จบชีวิตลงด้วยสิ่งนั้น	 และ
อัศหาบุลหะดีษจะไม่ตัดสินชี้ขาดแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเจาะจงตัวว่าผู้นั้นเป็นชาวสวรรค์	 และจะไม ่
ตัดสินชี้ขาดแก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเจาะจงตัวว่าผู้นั้นเป็นชาวนรก	 เพราะสิ่งดังกล่าวเป็นสิ่งเร้นลับ 
จากพวกเขา	 และพวกเขาก็ไม่รู ้ถึงสิ่งที่บุคคลส้ินชีวิตลงบนสิ่งนั้น...	 ส่วนบรรดาผู้ที่ท่าน 
รสูล		 ได้ยืนยันไว้ให้แก่พวกเขาจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านโดยเจาะจงตัว	 อัศหาบุล 
หะดีษก็จะยืนยันสิ่งนั้นแก่พวกเขา...”	 (3)	 กล่าวคือ	 ผู้ใดที่มีตัวบทหลักฐานระบุว่าเป็นชาว 
สวรรค์โดยเจาะจง	 เช่น	 บรรดาเศาะหาบะฮฺทั้ง	 10	 ท่านที่ถูกออกช่ือไว้	 เป็นต้น	 อะฮฺลุส 
สุนนะฮฺก็ยืนยันตามน้ัน	 และผู้ใดที่มีตัวบทหลักฐานระบุว่าเป็นชาวนรกโดยเจาะจง	 เช่น	 ฟิรฺ
เอาวฺน์,	 กอรูน,	 ฮามาน,	 อบูละฮับ,	 อบูญะฮฺล์	 และอัมรฺ	 อิบนุ	 ลุหัยฺย์	 อัล-คุซาอียฺ	 เป็นต้น	 
อะฮฺลุสสุนนะฮฺก็ยืนยันตามนั้น	 ส่วนผู้ใดที่ไม่มีตัวบทหลักฐานระบุเจาะจง	 และเราไม่รู ้ถึง
สภาพขณะที่ผู้น้ันเสียชีวิต	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺก็จะไม่ตัดสินโดยเจาะจงว่าผู้นั้นเป็นชาวสวรรค์หรือ 
ชาวนรก	 แต่จะผูกพันค�าตัดสินไว้กับจุดจบชีวิตของผู้นั้นดังที่กล่าวมาแล้ว

(1)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 179
(2)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 178
(3)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 286-287
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	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

ُل أََحًدا ِمْنُهْم َجنًَّة َوَل نَاًرا ، َوَل نَْشَهُد َعَلْيِهْم بُِكْفٍر َوَل بِِشْرٍك َوَل  » َوَل نُنَـِزّ

ٌء ِمْن َذلَِك ، َونََذُر َسَرائَِرُهْم إىَِل اهللِ تََعاىَل «
ْ
بِنَِفاٍق َما لَـْم يَْظَهْر ِمْنُهْم َشى

	 “และเราจะไม่ยืนยัน	 (ด้วยการปรักปร�า)	 ต่อพวกเขา	 (ชาวชุมทิศ)	 ด้วย	 (ข้อหา)	
การปฏิเสธ,	 การต้ังภาคี	 และการเป็นคนกลับกลอก	 ตราบใดที่ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกรณ ี
ดังกล่าวปรากฏชัดออกมาจากพวกเขา	 และเราจะละทิ้งเรื่องที่อยู่ภายใน	 (ซึ่งไม่ปรากฏชัด)	 
ของพวกเขาไปยังพระองค์อัลลอฮฺ	”

	 ค�ำอธิบำย

	 1)	ประโยคที่ว่ำ	 ( َعلَيِْهْم  نَْشَهُد  َوَل   )	 (และเราจะไม่เป็นพยานบนพวกเขา)	 หมายถึง
เป็นพยานปรักปร�าหรือยืนยันด้วยข้อกล่าวหาอย่างหนึ่งอย่างใด	 ประโยคนี้มีส�านวนที่แตกต่าง

จากประโยคที่ว่า	 ( لَـُهْم  نَْشَهُد  َوَل   )	 (และเราจะไม่เป็นพยานยืนยันให้แก่พวกเขา)	 ความ
หมายของประโยคแรกจึงมุ่งหมายถึงการกล่าวหาและปรักปร�า	 ส่วนประโยคที่สองมุ่งหมาย 
การเป็นพยานและยืนยันเรื่องที่เป็นคุณแก่ผู้ถูกยืนยันด้วยการรับรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ผู้นั้น

	 2)	“กฟุร์”	( 
ٌ
	และตามบญัญตัศิพัท์	การปกคลุม	การปกปิด	หมายถงึ	ตามรากศพัท์ ( ُكْفر

หมายถงึ	สิง่ทีต่รงกนัข้ามกบัการศรัทธา	( ِضدُّ اإْل ِيْـَماِن )	หรือการปฏเิสธศรัทธา	นกัวชิาการ 
แบ่งประเภทของการปฏิเสธ	 (กุฟร์)	 ออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ

	 	 ก.	กุฟร์	อักบัรฺ	( أَْكَبُ   
ٌ
การปฏิเสธศรัทธาที่ใหญ่ที่สุดซึ่งท�าให้ผู้นั้น	หมายถึง	( ُكْفر

ออกจากศาสนา	 (มุรตัด)	 วัล-อิยาซุบิลลาฮฺ

	 	 ข.	 กุฟร์	 อัศ-ฆอรฺ	 (  
ُ
أَْصَغر  

ٌ
ُكْفر  ) หมายถึงการปฏิเสธที่เล็กกว่าประเภทแรก	 

เป็นบาปใหญ่	 (กะบีเราะฮฺ)	 แต่ไม่ท�าให้บุคคลออกจากศาสนา	 (มุรตัด)	 คือ	 กุฟรุนนิอฺมะฮ ฺ

( النِّْعَمِة   
ُ
ُكْفر  ) หมายถึง	 การปฏิเสธความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺ		 คือการ 

ไม่รู้คุณในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้

	 ในส่วนของ	 “กุฟร์	 อักบัรฺ”	 นั้นนักวิชาการแบ่งออกเป็น	 4	 ชนิดคือ
	 1.	 กุฟร์	ญะฮฺลิน	 ว่า	 ตักซีบ	 คือ	 การปฏิเสธศรัทธาด้วยความโง่เขลาและถือว่าสัจธรรม
นั้นเป็นเรื่องโกหก

	 2.	 กุฟร์	 ญุหูด	 ว่า	 กิตมาน	 คือ	 การปฏิเสธศรัทธาด้วยความดื้อดึงและปกปิดสัจธรรม
หรือไม่ยอมรับสัจธรรม
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	 3.	 กุฟร์	 อินาด	 วัสติกบารฺ	 คือ	 การปฏิเสธศรัทธาด้วยความฝังหัวและยโสโอหัง

	 4.	กุฟร์	นิฟาก	คือ	การปฏิเสธศรัทธาด้วยการกลับกลอก	ซ่อนเร้น	อ�าพรางการปฏิเสธ
ไว้ในหัวใจและเสแสร้งแสดงออกว่ามีศรัทธาแต่ภายนอก

	 การปฏิเสธการศรัทธาเพียงชนิดเดียวจะท�าให้บุคคลออกจากศาสนาทั้งหมด	 และหาก	 
4	 ชนิดนี้รวมอยู่ในบุคคลคนเดียวก็ถือเป็นความมืดมนของการปฏิเสธที่ซ�้าซ้อนและทับถมกัน

	 3)	“ชิรฺก์” ( ِشْرٌك   ) ตามรากศัพท์	 หมายถึง	 ร่วมกัน,	 คู่กัน,	 เป็นหุ้นส่วนกัน	 โดย
บัญญัติศัพท์	 หมายถึง	 การต้ังภาคีกับพระองค์อัลลอฮฺ		 เป็นส่ิงที่ตรงกันข้ามกับการให้
เอกภาพกับพระองค์	 นักวิชาการแบ่งชิรฺก์ออกเป็น	 2	 ประเภทใหญ่ๆ	 คือ

	 	 1.	ชิรฺก์	อักบัรฺ	หมายถึง	การตั้งภาคีใหญ่สุดซึ่งท�าให้บุคคลออกจากศาสนา	 (มุรฺตัด)

	 	 2.	 ชิรฺก์	 อัศ-ฆอรฺ	 หมายถึง	 การตั้งภาคีที่เล็กกว่าประเภทที่	 1	 เป็นบาปใหญ่แต่ไม่
ท�าให้ออกจากศาสนา	 เช่น	 การโอ้อวด	 (ริยาอฺ)	 การอวดโต	 (ตะกับบุ๊รฺ)	 การท�าเพื่อชื่อเสียง	
(สุมอะฮฺ)	 และการส�าคัญตนด้วยความล�าพอง	 (อุญุบ)	 เป็นต้น

	 4)	 “นิฟำก”	 ( نَِفاٌق   ) หมายถึง	 ความกลับกลอก	 ความเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก	
นักวิชาการแบ่งการนิฟากออกเป็น	 2	 ประเภท	 คือ	

	 	 1.	 นิฟาก	 อิอฺติกอดียฺ	 หมายถึง	 ความกลับกลอกในด้านความเช่ือ	 คือการปิดบัง
อ�าพรางการปฏิเสธการศรัทธาเอาไว้ในใจ	 และเสแสร้งแสดงออกภายนอกว่ามีศรัทธา	 เรียก 
อีกอย่างว่า	“นิฟาก	อักบัรฺ”	คือการเป็นคนกลับกลอกที่ใหญ่ที่สุดซึ่งท�าให้ออกจากศาสนาและ
เป็นชนิดหนึ่งของการปฏิเสธศรัทธาประเภท	 “กุฟร์	 อักบัรฺ”

	 	 2.	 นิฟาก	 อะมะลียฺ	 หมายถึง	 การมีพฤติกรรมกลับกลอก	 เช่น	พูดจาก็มุสา	 สัญญา
ก็บิดพลิ้ว	 ได้รับความไว้วางใจก็ทุจริต	 ถือเป็นบาปใหญ่	 แต่ไม่ท�าให้ออกจากศาสนา	 เรียกอีก
อย่างว่า	 “นิฟาก	 อัศฆอรฺ”

	 5)	กำรกล่ำวหำหรือปรักปร�ำมุสลิมที่เป็นชำวชุมทิศด้วยข้อหำว่ำผู้นั้นเป็นกำฟิรฺ	 มุชริก	

และมุนำฟิก	 เป็นสิ่งต้องห้ำม	 เพราะหากข้อกล่าวหานั้นเป็นประเภทกุฟร์	 อักบัรฺ,	 ชิรฺก์	 อักบัรฺ	 
และนิฟาก	 อักบัรฺ	 (อิอฺติกอดียฺ)	 ด้วยแล้ว	 นั่นก็เท่ากับเป็นข้อกล่าวหาที่ท�าให้มุสลิมที่ถูก 
กล่าวหาออกจากศาสนาไปแล้ว	 คือเป็นการตัดสินว่ามุสลิมเป็นกาฟิรฺนั่นเอง	 ทั้งนี้ในกรณีที่ 
ไม่มีการกระท�าหรือค�าพูดที่ปรากฏชัดออกมาจากมุสลิมผู้นั้น	 เพราะเราถูกสั่งใช้ให้ตัดสินด้วย 
สิ่งที่ปรากฏชัดภายนอก	 และเราถูกห้ามจากการตัดสินด้วยสิ่งท่ีไม่ปรากฏชัดและคลุมเครือ	
กอปรกับสิ่งนี้เป็นการตัดสินสถานภาพของมุสลิมที่เป็นมุสลิมมาแต่เดิม	 ต่างจากกรณีของคน 
ที่เป็นกาฟิรฺซ่ึงจ�าต้องตัดสินว่าเป็นผู้นั้นเป็นกาฟิรฺเพราะเขาผู้นั้นเป็นกาฟิรฺ	 ผู้ใดไม่ตัดสินว่า 
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คนต่างศาสนาเป็นกาฟิรฺ	 ผู้นั้นก็เป็นกาฟิรฺ	 ส่วนการตัดสินมุสลิมว่าเป็นกาฟิรฺ	 จ�าต้องมีสิ่ง 
ยืนยันที่ปรากฏชัด	 ไม่คลุมเครือมารองรับค�าตัดสิน	 เพราะถ้าหากมุสลิมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
กาฟิรฺมิได้เป็นกาฟิรฺจริงตามข้อกล่าวหา	 ผู้ที่กล่าวหาก็เป็นกาฟิรฺเสียเอง

	 อัล-กอฎยี	ฺอบหัูฟศ์	อัล-ฆอซนฺะวยี	ฺr	กล่าวว่า	:	“ให้พจิารณาถงึทกุสิง่ทีม่ัน่ใจ	(ยะกนี)	 
ว่าเป็นสิ่งที่ท�าให้ตกศาสนา	 (ริดดะฮฺ)	 ก็ให้ตัดสินตามนั้นว่าเป็นการตกศาสนา	 และทุกๆ	 สิ่งที่
มีข้อสงสัยในการที่ส่ิงน้ันเป็นการตกศาสนา	 (ริดดะฮฺ)	 ก็จะต้องไม่ตัดสินว่าเป็นการตกศาสนา	
เพราะความเป็นอิสลามที่แน่นอนจะไม่หมดไปด้วยการสงสัย	 ดังนั้นผู้เป็นหากิมและมุฟตียฺ 
จะต้องยึดหลักของการตรวจสอบให้แน่ชัดในสิ่งที่รู้มาในเรื่องนี้เสียก่อน”	 (1)

	 6)	อัต-ตักฟีรฺ	 ( اَلتَّْكِفْيُ   ) หมายถึง	 การน�าเอามุสลิมออกจากศาสนาและกรอบของ 
ชาวชุมทิศ	 ตลอดจนการตัดสินมุสลิมผู้นั้นด้วยข้อหาการปฏิเสธศรัทธา	 (กุฟร์)	 และการสิ้น
สภาพจากความเป็นมุสลิม	 (ริดดะฮฺ)	 (2)

	 มหีะดษีหลายบททีเ่ตอืนให้ระวงัอย่างย่ิงยวดจากการกล่าวหามสุลมิด้วยการเป็นผูป้ฏเิสธ	
(กุฟร์)	 อาทิ

	 1.	 หะดีษที่รายงานโดยอิบนิ	 อุมัร		 ว่า	 :	

ُجُل أِلَِخْيِه : يَاَكاِفُر ، َفَقْد بَاَء بَِها أََحُدُهَا ، َفإِنَّ َكاَن َكَما َقاَل ؛   » إَِذا َقاَل الرَّ

َوإِلَّ َرَجَعْت َعَلْيِه «

	 “เม่ือบุคคลกล่าวแก่พี่น้องของเขาว่า	 “โอ้	 ผู้ปฏิเสธศรัทธา”	 แน่แท้หนึ่งในสองคนนั้น 
ย่อมกลับไปพร้อมกับข้อกล่าวหานั้น	แล้วหากผู้นั้น	(พี่น้องของเขา)	เป็นดังที่เขาว่า	(ก็เป็นไป
ตามนั้น)	 หากไม่แล้ว	 ข้อกล่าวหานั้นมันได้ย้อนกลับไปหาผู้นั้น	 (ผู้กล่าวหา)	 แล้ว”	 (3)

	 2.	 หะดีษที่รายงานโดยอบูซัรฺร์		 ว่า	 :	

» َمْن َدَعا َرُجاًل بِالُْكْفِر أَْو َقاَل : يَا َعُدوَّ اهللِ ، َولَْيَس َكَذلَِك إِلَّ َحاَر َعَلْيِه «

	 “ผู้ใดเรียกบุคคลหนึ่งด้วย	(ข้อหา)	การปฏิเสธศรัทธาหรือกล่าวว่า	:	โอ้	ศัตรูของอัลลอฮฺ	
โดยที่เขา	 (ผู้ถูกเรียก)	 มิใช่เช่นน้ัน	 เว้นเสียแต่ว่ามัน	 (ค�าเรียกนั้น)	 ได้ย้อนกลับไปหาผู้นั้น	 
(คนที่เรียก)	 แล้ว”	 (4)

(1)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 170
(2)	 อัศ-เศาะหฺวะฮฺ	 อัล-อิสลามียะฮฺ	 บัยนัล	 อิคติลาฟ	 อัล-มัชรูอฺ	 วัต-ตะฟัรฺรุก	 อัล-มัซมูม;	 ดร.ยูสุฟ	  
	 อัล-กอรฺฎอวียฺ	 หน้า	 175
(3)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม,	 อบูดาวูด,	 อัต-ติรมิซียฺ
(4)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
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	 3.	 หะดีษที่รายงานโดยอบูกิลาบะฮฺ		 ว่า	 :	

» َمْن َرَمى ُمْؤِمنًا بُِكْفٍر َفُهَو َكَقْتِلِه «

	 “ผูใ้ดกล่าวหาผูศ้รทัธาคนหนึง่ด้วยการปฏเิสธศรทัธาเขาผูน้ัน้กเ็หมอืนกบัว่าฆ่าผูศ้รทัธา
นั้นแล้ว”	 (1)

	 7)	อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺจะแยกระหว่ำงกำรตักฟีรฺ	 โดยนัยกว้ำงๆ	 (ตักฟีรฺ	 

มุฏลัก)	 และกำรตักฟีรฺบุคคลที่ถูกเจำะจง	 (ตักฟีรฺ	 อัล-มุอัยยัน)	 กล่าวคือ	 การตักฟีรฺด้วย 
นัยกว้างๆ	 	 เช่น	 กล่าวว่า	 “ผู้ใดกล่าวอย่างนี้	 หรือกระท�าอย่างนั้น	 ผู้นั้นเป็นกาฟิรฺ”	 เป็นต้น	 
กรณีนี้สามารถกระท�าได้	 ส่วนการตักฟีรฺบุคคลที่ถูกเจาะจง	 เช่น	 กล่าวว่า	 “แท้จริง	 นาย	 ก.	 
ซึ่งกล่าวว่าอย่างนี้	 หรือกระท�าอย่างนั้น	 นาย	 ก.	 ผู้นี้เป็นกาฟิรฺ”	 กรณีที่สองนี้ไม่อนุญาต 
ยกเว้นเมื่อเงื่อนไขในการตักฟีรฺครบองค์ประกอบในบุคคลนั้น	 เหตุนี้นักวิชาการของอะฮฺ 
ลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจึงก�าหนดกฏเกณฑ์ในการตักฟีรฺไว้ดังต่อไปนี้

	 1.	 การตดัสนิชีข้าดสถานภาพของบคุคลจะเป็นไปตามสิง่ทีป่รากฏชดัออกมาจากบรรดา
สภาพของบุคคลนั้น	 และการตัดสินชี้ขาดนี้เป็นเร่ืองทางโลก	 (อัล-หุกม์	 อัด-ดุนยะวียฺ)	 มิใช่
เป็นการตัดสินชี้ขาดตามข้อเท็จจริง	 (อัล-หุกม์	 อะลัล	 หะกีเกาะฮฺ)	 เพราะไม่มีหนทางใดที่จะ
ล่วงรู้ถึงข้อเท็จจริงนั้นได้	

	 อัล-หาฟิซฺ	อิบนุ	หะญัรฺ	r	อธิบายประโยคของหะดีษที่ว่า	 :	( اهللِ  َعلَى  بُُهْم  َوِحَسا   )   

“และการพิพากษาพวกเขาเป็นกิจของอัลลอฮฺ”	 ว่า	 “หมายถึง	 เรื่องที่เป็นส่ิงซ่อนเร้นอยู่ 
ภายในของพวกเขา	 	 และในหะดีษนี้มีหลักฐานบ่งถึงการยอมรับบรรดาพฤติกรรมที่ปรากฏชัด 
ภายนอก	 และตัดสินตามสิ่งที่ปรากฏชัดนั้นน�าพา”	 (2)

	 2.	 ความเป็นอิสลามนั้นจะถูกยืนยันรับรองด้วยประจักษ์พยานในขั้นต�่าที่สุด	 (อัดนา	 
บัยยนิะฮฺ)	และการตกัฟีรนฺัน้จะไม่ถูกยอมรบัด้วยข้อคลมุเครอืทีอ่ยูใ่นขัน้ต�า่สดุ	(อดันา	ชบุฮะฮ)ฺ	

	 3.	 การระมดัระวงัอย่างยิง่ยวดจากการตกัฟีร	ฺกล่าวคือ	ไม่อนญุาตให้กระท�าเบาความใน
การตักฟีรฺมุสลิม

	 4.	 การตักฟีรฺ	 และการลงโทษตามข้อหาในการตักฟีรฺจะไม่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น	 ยกเว้น
ภายหลังการอ้างอิงหลักฐานและแจ้งเตือนให้บุคคลนั้นได้รู ้ข้อเท็จจริงแล้ว	 และการอ้างอิง 
หลักฐานนั้นถูกก�าหนดเป็นเงื่อนไขในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้ที่เพิ่งเข้ารับอิสลาม	 หรือเติบโต 
ในที่ห่างไกลไม่มีผู้รู้สั่งสอนเรื่องศาสนา	 หรืออยู่ในเมืองที่ค�าสอนของศาสนาสูญหายไปแล้ว		 

(1)	 อัล-บุอครียฺ,	 มุสลิม
(2)	 ฟัตหุลบารียฺ	 1/77
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ทั้งนี้ในกรณีเม่ือปรากฏชัดว่าเร่ืองบัญญัติทางศาสนาที่บุคคลซึ่งถูกเจาะจงตัวได้ปฏิเสธเป็น 
เรื่องที่รู้กันโดยเปิดเผยส�าหรับผู้คนโดยส่วนใหญ่	 เช่น	 การละหมาดฟัรฎู	 เป็นต้น	 ส่วนบุคคล
ที่เติบโตอยู่ในเมืองแห่งความรู้	 และเรื่องราวของบัญญัติศาสนาเป็นที่แพร่หลายและรับรู้กัน
โดยทั่วไป	 กรณีนี้การบอกถึงหลักบัญญัติทางศาสนานั้นไม่เป็นที่ปรากฏชัด	 หรือหลักฐานใน
เร่ืองนั้นไม่ปรากฏชัด	 โดยคนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้กัน	 การอ้างอิงหลักฐานและบอกกล่าวถือเป็น
เงื่อนไขในทุกกรณี

	 5.	 ไม่มีการตักฟีรฺด้วยทุกบาป	 และบาปที่จะไม่ถูกน�ามาตักฟีรฺ	 คือบาปที่นอกเหนือจาก
การกุฟร์	 และมีเงื่อนไขว่าผู้กระท�าบาปนั้นจะต้องไม่เชื่อ	 (อิอฺติกอด)	 ว่าบาปนั้นเป็นที่อนุมัติ
ส�าหรับตน	 (อิสติหฺลาล)

	 และนักวิชาการได้ก�าหนดว่า	 สิ่งที่จะหักห้ามมิให้ท�าการตักฟีรฺมุสลิมมี	 6	 ประการคือ

	 (1)		 ความไม่รู้	 (อัล-ญะฮฺล์)

	 (2)		 ความผิดพลาดโดยไม่มีเจตนา	 (อัล-เคาะเฏาะอฺ)

	 (3)		 การบังคับขืนใจ	 (อัล-อิกรอฮฺ)

	 (4)		 การตีความ	 (อัต-ตะอฺวีล)	 อันเกิดจากการวิเคราะห์

	 (5)	 การถือตามค�าพูดของผู้อื่นที่มิใช่มะอฺศูมโดยไม่รู้ถึงหลักฐาน	 (อัต-ตักลีด)

	 (6)		 การไร้ความสามารถ	 (อัล-อัจญ์ซฺ)	 (1)

	 อิมามอับดุลกอฮิรฺ	 อัล-บัฆดาดียฺ	 r	 กล่าวว่า	 :	 “แท้จริงอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 จะไม่ตักฟีร ฺ
ซึ่งกันและกัน	 และไม่มีการขัดแย้งที่จ�าเป็นต้องแสดงความไม่เกี่ยวข้อง	 (ตะบัรฺรุอฺ)	 และการ 
ตักฟีรฺในระหว่างพวกเขา	 ดังนั้นพวกเขาคือ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 ที่ด�ารงอยู่ด้วยความถูกต้อง	 และ
อัลลอฮฺ		 จะทรงรักษาความถูกต้องและกลุ่มชนแห่งความถูกต้อง	 ดังนั้นพวกเขาจะไม่ตก 
อยู่ในความแตกแยกและการขัดแย้งซึ่งกันและกัน	 และไม่มีกลุ่มชนใดจากบรรดาผู ้ที่ขัด 
แย้งกับอะฮฺลุสุนนะฮฺนอกเสียจากในกลุ่มชนนั้นมีการตักฟีรฺซึ่งกันและกัน	 และมีการแสดง 
ความไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน	 เช่น	 กลุ ่มอัล-เคาะวาริจญ์,	 อัร-เราะวาฟิฎ	 และอัล- 
เกาะดะรียะฮฺ	 เป็นต้น	 จนกระทั่งว่าเจ็ดคนจากกลุ่มชนเหล่าน้ีรวมตัวกันอยู่ในสถานที่ชุมนุม 
แห่งเดียวกัน	 พวกเขาก็แตกแยกกันอันเนื่องมาจากการตักฟีรฺในระหว่างพวกเขากันเอง”	 (2)

(1)	 สรุปความจาก	 เราะสาอิล	 ฟิลอะกีดะฮฺ;	 ดร.มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อิบรอฮีม	 อัล-หัมด์	 หน้า	 663	  
	 และถัดจากนั้น
(2)	 อัล-ฟัรก์	 บัยนัล	 ฟิร็อก	 :	 หน้า	 361
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4.10			 ควำมเชื่อและจุดยืนของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺเกี่ยวกับกำร 

		 เชื่อฟังผู้น�ำประชำคมมุสลิม

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

تِنَا َوُوَلِة أَُموِرنَا َوإِْن َجاُروا ، َوَل نَْدُعو َعَلْيِهْم ،  » َوَل نََرى اَلْـُخُروَج َعَلى أَئِمَّ

َوَل نَْنـِزُع يًَدا ِمْن َطاَعتِِهْم ، َونََرى َطاَعتَُهْم ِمْن َطاَعِة اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َفِريَضًة َما َلْ يَأُمُرْوا 

اَلِح َوالْـُمَعاَفاِة « ِبَْعِصيٍَة ، َونَْدُعو لَـُهْم بِالصَّ

	 “และเราจะไม่เห็นว่า	 (เป็นที่อนุญาต)	 ในการกบฏแข็งขืนต่อบรรดาผู้น�าของเรา	 และ
บรรดาผู้รับผิดชอบกิจการของพวกเรา	 และถึงแม้ว่าพวกเขาได้อธรรมก็ตาม	 และเราจะไม่
ขอดุอาอฺสาปแช่งพวกเขา	 และเราจะไม่ถอดมือออกจากการเชื่อฟังพวกเขา	 และเราจะเห็น	
(เชื่อ)	ว่าการเชื่อฟังพวกเขาเป็นเรื่องจ�าเป็นที่เป็นส่วนหนึ่งจากการเชื่อฟังพระองค์อัลลอฮฺ	  
ตราบใดท่ีพวกเขาไม่ได้ส่ังใช้ให้กระท�าการฝ่าฝืน	(บญัญตัขิองศาสนา)	และเราจะขอดอุาอใฺห้แก่
พวกเขาด้วยความดีและความปลอดภัย	 (จากการขัดแย้งกับบัญญัติของพระองค์)”

	 ค�ำอธิบำย

	 1)	 	 ค�าว่า (  
َ
َعلى اَلْـُخُرْوَج   ) “ออกบน”	 หมายถึง	 การออกจากการเชื่อฟังหรือ 

การกบฏดื้อแพ่งไม่เชื่อฟังค�าสั่ง	 และประโยคที่ว่า	 ( يَدا  نَنِْزُع  َوَل   )	 “และเราจะไม่ถอดมือ”	 
หมายถึง	การผดิค�าสตัยาบนัทีใ่ห้ไว้แก่ผูน้�า	เพราะโดยลกัษณะทัว่ไปการให้สัตยาบนั	(บยัอะฮ)ฺ	 
จะมีการจับมือ	(มุศอฟะหะฮฺ)	ระหว่างผู้ให้สัตยาบันกับผู้ที่รับการสัตยาบันหรือมีการอิชาเราะฮฺ	
(ท�าสัญญาณ)	 ด้วยมือขวา	 ดังน้ันการถอดมือออกจากการเชื่อฟังผู้น�าที่ถูกให้สัตยาบันจึงเป็น
ส�านวนที่บ่งถึงการผิดสัตยาบันหรือยกเลิกการสัตยาบันที่ให้ไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้าม

	 2)		 โดยนัยกว้างๆ	ค�าว่า	อิมาม ( إَِماٌم )	อะมีร	( ٌأَِمْي )	สุลฏอน	( ُسْلَطاٌن ) เคาะลีฟะฮฺ	 
	( َخلِيَْفٌة ) วะลียุลอัมร์	 اأْلَْمِر ) 	และหากิม	( َوِلُّ   คือ	จะมีความหมายใกล้เคียงกัน ( َحاِكٌم )
หมายถึงผู้น�าหรือผู้ปกครองหรือผู้มีหน้าที่ดูและกิจการและเรื่องราวของประชาคมมุสลิม	 (1)

	 3)		 กิตาบุลลอฮฺและสุนนะฮฺได้บ่งชี้ถึงความจ�าเป็นในการเชื่อฟังและปฏิบัติตามบรรดา
ผู้น�าในสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการของศาสนา	 กล่าวคือ	 ตราบใดที่ผู้น�ามิได้สั่งใช้ให้กระท�าส่ิง
ที่ผิดต่อบัญญัติของศาสนา	 ก็จ�าเป็นที่จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค�าสั่งของผู้น�า	 แต่ถ้าผู้น�า
ใช้ให้กระท�าส่ิงที่ขัดต่อหลักการของศาสนาก็ห้ามในการเชื่อฟังและปฏิบัติตาม	 ส่วนหนึ่งจาก 
หลักฐานในเรื่องนี้	 ได้แก่

(1)	 มันฮัจญ์	 อัส-สุนนะฮฺฯ;	 ดร.ยะหฺยา	 อิสมาอีล	 หน้า	 235
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ْمرِ ِمنُكْم ﴾
َ
وِل اْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
ِطيُعوا اللَّـَه َوأ

َ
ِيَن آَمُنوا أ َها الَّ يُّ

َ
 ﴿ يَا أ

...الية

“โอ้บรรดาศรัทธาชน	พวกท่านจงเชื่อฟังอัลลอฮฺ	 และพวกท่านจงเชื่อฟังศาสนทูต 
และบรรดาผู้ที่รับผิดชอบกิจการจากพวกท่าน”	 (1)

 ค�าว่า (أوىل األمر)	ในอายะฮฺนี้	นักตัฟสีรฺบางท่านมีทัศนะว่า	หมายถึง	บรรดาผู้ปกครอง	
(อัล-หุกกาม)	 หรือบรรดาแม่ทัพที่น�าทัพออกศึก	 (อุมะรออฺ	 อัส-สะรอยา)	 นักตัฟสีรอื่นๆ	 
มีทัศนะว่า	 พวกเขาคือบรรดาอุละมาอฺที่อรรถาธิบายบรรดาข้อชี้ขาดทางศาสนาให้ผู้คนได้รับรู้	 
อิมามอิบนุ	 อัล-อะเราะบียฺ	r	กล่าวว่า	 :	 “ที่ถูกต้องในทัศนะของฉัน	พวกเขาคือบรรดาผู้น�า	 
(อุมะรออฺ)	 และบรรดาผู้รู้	 (อุละมาอฺ)	 ทั้งหมด	 ส่วนที่ว่าหมายถึงบรรดาผู้น�านั้น	 ก็เพราะว่า 
หลักเดิมของการสั่งใช้นั้นมาจากพวกเขาและการปกครองนั้นกลับไปยังพวกเขา	 ส่วนที่ว่า 
หมายถึงบรรดาผู้รู้นั้นก็เพราะว่าการสอบถามพวกเขาเป็นส่ิงจ�าเป็นโดยถูกเจาะจงเหนือผู้คน	
การตอบค�าถามของพวกเขาเป็นเรื่องบังคับ	 (ลาซิม)	 และการปฏิบัติตามค�าวินิจฉัย	 (ฟัตวา)	 
ของพวกเขาเป็นสิ่งจ�าเป็น”	 (2)

	 ส่วนหลักฐานจากสุนนะฮฺ	 ได้แก่

	 -	 จากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ		 จากท่านนบี		 ว่า	 :	

» َمْن أََطاَعِنْ َفَقْد أََطاَع اهللَ ، َوَمْن َعَصاِنْ َفَقْد َعَصى اهللَ ، َوَمْن يُِطِع اأْلَِمْيَ َفَقْد 

أََطاَعِنْ ، َوَمْن يَْعِص اأْلَِمْيَ َفَقْد َعَصاِنْ «

	 “ผู้ใดเชื่อฟังฉัน	 แน่แท้ผู้นั้นเชื่อฟังอัลลอฮฺแล้ว	 และผู้ใดฝ่าฝืนฉัน	 แน่แท้ผู้นั้นฝ่าฝืน 
อัลลอฮฺแล้ว	 และผู้ใดเช่ือฟังผู้น�า	 แน่แท้ผู้นั้นเชื่อฟังฉันแล้ว	 และผู้ใดฝ่าฝืนผู้น�า	 แน่แท้ผู้นั้น
ฝ่าฝืนฉันแล้ว”	 (3)

	 -	 จากท่านอิบนุ	 อุมัร		 จากท่านนบี		 ว่า	 :	

يُْؤِمَر  أَْن  إِلَّ   ، َوَكِرَه  أََحبَّ  ِفْيَما  اَعُة  َوالطَّ ْمُع  السَّ الْـُمْسِلِم  الْـَمْرِء   
َ
َعلى  «

َع َوَل َطاَعَة « بِـَمْعِصيٍَة ، َفإِْن أُِمَر بِـَمْعِصيٍَة َفاَل َسْ

(1)	 อัน-นิสาอฺ	 :	 59
(2)	 อะหฺกาม	 อัล-กุรอาน	 1/452
(3)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
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	 “(จ�าเป็น)	 เหนือบุคคลที่เป็นมุสลิม	 การเชื่อฟังและภักดีในสิ่งที่ผู้นั้นพอใจและไม่พอใจ	
ยกเว้นการที่ผู้นั้นจะถูกสั่งใช้ด้วยสิ่งที่ฝ่าฝืน	 (บัญญัติของศาสนา)	 ดังนั้น	 หากผู้นั้นถูกสั่งใช้
ด้วยสิ่งที่ฝ่าฝืน	 ก็ไม่มีการเชื่อฟังและภักดี”	 (1)

	 4)		 การกบฏด้ือแพ่งต่อผู้น�าที่มีการให้สัตยาบันแก่ผู้น�านั้นแล้วตามหลักการของศาสนา
ถือเป็นที่ต้องห้าม	 (2)	 ส่วนความจ�าเป็นที่จะต้องเคร่งครัดในการเชื่อฟังผู้น�าในสิ่งที่ไม่ขัดต่อ
บัญญัติศาสนาถึงแม้ว่าผู้น�านั้นจะเป็นผู้อธรรมหรือเป็นผู้ประพฤติผิด	 (ซึ่งเป็นพฤติกรรมโดย
ส่วนตวั)	นัน่เป็นเพราะว่าความเสียหายอนัเป็นผลมาจากการไม่เช่ือฟังและกบฏแขง็ขนืต่อผูน้�า
นั้นจะส่งผลเสียหายรุนแรงยิ่งกว่าการเป็นผู้อธรรมซึ่งเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของผู้น�า	 ทว่าใน
การอดทนต่อความอธรรมของผู้น�าน้ันเป็นสิ่งไถ่ถอนบรรดาบาปและเป็นการเพิ่มพูนผลานิสงส	์
เพราะแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ		มิได้ให้พวกเขามีอ�านาจเหนือเรานอกเสียจากเป็นผลมาจาก 
พฤติกรรมที่เส่ือมเสียของเราเอง	 และการตอบแทนนั้นเป็นประเภทเดียวกันกับการกระท�า	 
กล่าวคือ	 เมื่อเราอธรรมในระหว่างพวกเรากันเอง	 อัลลอฮฺ		 ก็ทรงให้ผู้น�าที่อธรรมมา 
ปกครองและมีอ�านาจเหนือเรา	 ดังที่พระองค์ทรงมีด�ารัสว่า	 :

يِْديُكْم ﴾
َ
ِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ ن مُّ َصابَُكم ِمّ

َ
﴿ َوَما أ

	 “และวิบัติภัยใดๆ	 ที่มาประสบกับพวกท่านนั้น	 ก็เป็นเพราะสิ่งที่มือของพวกท่านได้
ขวนขวายเอาไว้”	 (3)

الِِمنَي َبْعًضا بَِما َكنُوا يَْكِسُبوَن ﴾ ﴿ َوَكَذٰلَِك نَُوِلّ َبْعَض الظَّ

	 “และเช่นนั้นแล	 เราจะให้บางส่วนของเหล่าผู้อธรรมมีอ�านาจปกครองอีกบางส่วน	 เนื่อง
ด้วยสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายเอาไว้”	 (4)

	 ดงันัน้	เราจงึจ�าเป็นต้องเพยีรในการขอลแุก่โทษ	การส�านกึผดิ	และการปรบัปรุงพฤตกิรรม	
และเมือ่ใดทีบ่รรดาผูอ้ยูภ่ายใต้การปกครองต้องการทีจ่ะหลุดพ้นจากการอธรรมของผูป้กครองที่
อธรรม	 บรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองก็จ�าต้องละทิ้งการอธรรมนั้นเสีย	 (5)

	 ท่านนบี		 กล่าวว่า	 :	

» تَْسَمُع َوتُِطْيُع لِْلَِمْيِ ، َوإِْن َضَرَب َظْهَرَك َوأََخَذَمالََك ، َفاْسَْع َوأَِطْع «

(1)	 อัล-บุคอรียฺ,	 มุสลิม
(2)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 182
(3)	 อัช-ชูรอ	 :	 30
(4)	 อัล-อันอาม	 :	 129
(5)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 381
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	 “(คือการที่)	 ท่านจะเชื่อฟังและภักดีต่อผู้น�า	 ถึงแม้ว่าผู้น�านั้นได้เฆี่ยนหลังของท่านและ
เอาทรัพย์สินของท่าน	 ท่านก็จงเชื่อฟังและภักดี”	 (1)

» إَِذا َرأَيْتُْم ِمْن َوَلتُِكْم َشْيئًا تَْكَرُهْونَُه َفاْكَرُهْوا َعَمَلُه ، َوَل تَْنِزُعْوا يًَدا ِمْن َطاَعٍة «

	 “เม่ือใดที่พวกท่านได้เห็นส่ิงหนึ่งสิ่งใดที่พวกท่านรังเกียจสิ่งนั้นจากบรรดาผู้ปกครอง 
ของพวกท่าน	 พวกท่านก็จงรังเกียจการกระท�านั้น	 และพวกท่านอย่าได้ถอดมือออกจากการ
ภักดี”	 (2)

َكاِة َوالْـِجَهاِد ، َفَقْد َحُرَم َعَلْيُكْم  اَلِة َوالزَّ » إَِذا َكاَن َعَلْيُكْم أَُمَراُء يَْأُمُرْونَُكْم بِالصَّ

َسبُُّهْم ، َوَحلَّ لَُكْم َخْلَفُهْم «

	 “เมือ่ปรากฏว่าบรรดาผูน้�าทีป่กครองพวกท่าน	พวกเขาได้ใช้พวกท่านให้ท�าการละหมาด	
จ่ายซะกาต	 และญิฮาด	 แน่แท้การด่าทอพวกเขาก็เป็นที่ต้องห้ามเหนือพวกท่านแล้ว	 และเป็น
ที่อนุญาตส�าหรับพวกท่านการอยู่ข้างหลังพวกเขา	 (ในการละหมาด)”	 (3)

	 และบรรดาตัวบทของกิตาบุลลอฮฺ	 สุนนะฮฺ	 และอิจญ์มาอฺของชาวสะลัฟแห่งประชาคมนี้
บ่งชี้ว่า	 แท้จริงผู้ปกครอง,	 อิมามน�าละหมาด,	 ผู้ตัดสิน,	 แม่ทัพ	 และเจ้าพนักงานเก็บซะกาต	
จะถูกเชื่อฟังในประเด็นที่มีการวิเคราะห์	(อิจญ์ติฮาด)	และไม่ใช่หน้าที่ของผู้น�าในการที่จะต้อง
เชื่อฟังบรรดาผู้ตามในประเด็นที่มีการวิเคราะห์	 ทว่าเป็นหน้าที่ของผู้ตามที่จะต้องเช่ือฟังผู้น�า
ในสิ่งดังกล่าว	 และละทิ้งทัศนะของตนเพื่อตามทัศนะของผู้น�า	 เพราะแท้จริงสิทธิประโยชน์ 
ของอัล-ญะมาอะฮฺและความกลมเกลียว	 ตลอดจนความเสื่อมเสียของการแตกแยกและความ 
ขัดแย้งเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	 (ในการค�านึงถึง)	 มากยิ่งกว่าเรื่องประเด็นปัญหาข้อปลีกย่อย	 (4)

	 อนึ่ง	ความเป็นผู้น�า	(อิมามะฮฺ	กุบรอ-อุซฺมา)	คือต�าแหน่งของผู้น�าสูงสุดของประชาคม
มุสลิม	 เช่น	 เคาะลีฟะฮฺ	 เป็นต้น	 และสองคือ	 ความเป็นผู้น�าที่เล็กกว่าระดับแรก	 (อิมามะฮฺ	 
ศุฆรอ)	คือต�าแหน่งผู้น�าในเรื่องเฉพาะ	เช่น	ผู้น�าในการละหมาดญะมาอะฮฺ	เป็นต้น	ความเป็น
ผู้น�าทั้งสองระดับมีความเกี่ยวพันกัน	กล่าวคือ	บรรดาเศาะหาบะฮฺ		มีความเข้าใจว่า	การที ่
ท่านนบี		 ตั้งให้ท่านอบูบักรฺ		 เป็นอิมามน�าผู้คนละหมาดในขณะที่ท่านล้มป่วยซึ่งการ
ละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาและเป็นศาสนกิจที่ส�าคัญที่สุด	เหตุนั้นบรรดาเศาะหาบะฮฺ	  
จึงมีความพอใจต่อท่านอบูบักรฺ		ในการเป็นเคาะลีฟะฮฺภายหลังการสิ้นชีวิตของท่านนบี	  
ซึ่งเป็นเรื่องของการปกครองทางโลก	 และโดยปกติ	 ผู้ปกครองมุสลิมคือผู้มีสิทธิในการเป็น 

(1)	 มุสลิม,	 อัล-บัยฮะกียฺ
(2)	 มุสลิม
(3)	 อัฏ-เฏาะบะรอนียฺ
(4)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 376
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อิมามน�าละหมาดวันศุกร์และละหมาดอีดทั้งสองมากกว่าผู้ที่เป็นอิมามประจ�ามัสญิด	 และผู้น�า 
ไม่ว่าจะเป็นเคาะลีฟะฮฺหรืออิมามน�าละหมาดเป็นบุคคลที่มีบัญญัติศาสนาให้บรรดาผู้ท่ีถูก
ปกครองและบรรดามะอฺมูมจ�าต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม	 โดยเฉพาะในกรณีของการวิเคราะห์	
(อิจญ์ติฮาด)	 ดังที่กล่าวมา	 และเมื่อเรากล่าวว่า	 จ�าเป็นที่มุสลิมจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ผู้น�านั่นย่อมหมายรวมผู้น�าทั้ง	 2	 ระดับ	มิได้หมายความว่าให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามเฉพาะผู้ที่
เป็นเคาะลีฟะฮฺหรืออิมาม	 อะอฺซอมเท่านั้น	 เพราะผู้น�าทั้ง	 2	 ระดับเข้าอยู่ภายใต้นัยของค�าว่า	
“วะลียุลอัมร์	 มิงกุม”	 ที่ถูกระบุในอายะฮฺอัล-กุรอานซึ่งมีค�าส่ังให้ปฏิบัติตามเชื่อฟังในสิ่งที่ไม่
ขัดต่อบัญญัติของศาสนาโดยมิได้มีการแบ่งแยกหรือจ�ากัดอยู่เฉพาะผู้น�าในระดับสูงสุดเท่านั้น	
และอายะฮฺที่สั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาเชื่อฟังอัลลอฮฺ		 ท่านรสูล		 และบรรดาวะลียุลอัมร์	 เป็น 
อายะฮฺมุหฺกะมะฮฺที่ยังถูกบังคับใช้	 มิได้ถูกยกเลิก	 ดังนั้นการมีค�าสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาเช่ือฟังและ
ปฏิบัติตามวะลียุลอัมร์	 ย่อมเป็นหลักฐานที่บ่งช้ีถึงความจ�าเป็นในการตั้งวะลียุลอัมร์	 เพราะ
แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ		 จะไม่ทรงสั่งใช้ให้เชื่อฟังบุคคลที่ไม่มีตัวตน	และพระองค์จะไม่ทรง
ก�าหนดการเชื่อฟังบุคคลที่การมีตัวตนของบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ถูกส่งเสริมให้เป็นฟัรฎู	 ดังนั้น 
ค�าสั่งใช้ที่ให้เชื่อฟังบุคคลนั้นก็ย่อมชี้ขาดว่ามีค�าสั่งในการท�าให้บุคคลนั้นมีขึ้น	 และนั่นย่อม 
เป็นหลกัฐานบ่งชีว่้า	การท�าให้มผีูน้�าส�าหรบัประชาคมมสุลิมมขีึน้เป็นสิง่จ�าเป็นเหนอืประชาคม
มุสลิม	 (1)

	 อะฮลฺสุสนุนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮเฺหน็ตรงกันว่า	ความจ�าเป็นในการมผีูน้�านัน้เป็นความจ�าเป็น
เหนือประชาคมแบบฟัรฎูกิฟายะฮฺ	 และเป็นฟัรฎูอัยนฺเหนือบุคคลท่ีถูกเจาะจงส�าหรับต�าแหน่ง 
ผู้น�า	 (2)	 	 และการเชื่อฟังผู้น�าไม่ได้ถูกก�าหนดเป็นเงื่อนไขด้วยการที่ผู้น�าเป็นผู้มีความยุติธรรม	
(อาดิล)	 ทว่า	 ถึงแม้ว่าในการปฏิบัติตนของผู้น�าจะมีสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อบัญญัติของศาสนาและ 
ความอธรรมก็ตาม	 หากผู้น�าได้สั่งใช้ให้กระท�าสิ่งที่ไม่ขัดด้วยบัญญัติของศาสนา	 ก็ถือว่าเป็น
เรือ่งทีจ่�าเป็นในการเชือ่ฟัง	(3)	และการท�าลายสตัยาบนัตลอดจนการกบฏดือ้แพ่งต่อผูน้�าถือเป็น 
หนึ่งจากบาปใหญ่	 และเรียกบรรดาผู้กบฏแข็งขืนว่า	 บุฆ็อต	 (บรรดาผู้ละเมิด)	 (4)	 และการ
เป็นผู้น�าของผู้ที่ด้อยกว่า	 (อัล-มัฟฎูล)	 ในด้านความประเสริฐทั้งๆ	ที่มีผู้ที่ประเสริฐกว่า	 (อัล-
อัฟฎอล)	 เป็นสิ่งที่อนุญาต	 กล่าวคือ	 ไม่มีเงื่อนไขในตัวผู้น�าว่าจะต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดใน
ยุคสมัยของผู้นั้น	สิ่งดังกล่าวเป็นเพียงเรื่องที่สมควรกว่าเท่านั้น	 (มิน	บาบิลเอาวฺลา)	และไม่มี
เงื่อนไขในตัวผู้น�าว่าต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากความผิด	 (มะอฺศูม)	 (5)	

วัลลอฮุอะอฺลัม

(1)	 เราะสาอิล	 ฟิล-อะกีดะฮฺ	 หน้า	 752
(2)	 ตารีค	 อัล-มะซาฮิบ	 อัล-อิสลามียะฮฺ	 :	 1/21
(3)	 เราะสาอิล	 ฟิล	 อะกีดะฮฺ	 หน้า	 763
(4)	 อ้างแล้ว	 หน้า	 764
(5)	 อ้างแล้ว	 หน้า	 762
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บทที่	 5
ว่ำด้วยหลักปฏิบัติตำมแนวทำง 
อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมำอะฮฺ

	 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่	 1	 ว่า	 ค�า	 “อัส-สุนนะฮฺ”	 ที่ชนรุ่นสะลัฟศอลิหฺกล่าวถึงจะ 
รวมถึงแนวทาง	 (สุนนะฮฺ)	 ทั้งในเร่ืองการปฏิบัติศาสนกิจ	 (อิบาดาต)	 และในเร่ืองของหลัก 
ความเชื่อ	 (อิอฺติกอดาต)	 และในบทที่	 4	 เราได้กล่าวถึงบรรดาหลักความเชื่อท่ีส�าคัญๆ	 
ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺจ�านวน	 10	 เร่ืองด้วยกัน	 ในบทนี้เราจึงสมควรที่จะกล่าว
ถึงหลักปฏิบัติท้ังที่เก่ียวข้องโดยตรงกับศาสนกิจ	 (อิบาดาต)	 และเรื่องอื่นๆ	 เพื่อให้เกิดความ 
ชัดเจนถึงแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺในประเด็นดังต่อไปนี้

5.1	 กำรล้ำงเท้ำท้ังสองข้ำงในกำรอำบน�้ำละหมำด	 และกำรเช็ดบนรองเท้ำ

หุ้มข้อ

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

َفِر َوالـَحَضِر َكَما َجاَء ِف اأَلثَِر « » َونََرى الـَمْسَح َعَلى الـُخفَّنْيِ ِف السَّ

	 “และเราเห็นว่า	 (อนุญาต)	 การเช็ดบนรองเท้าหุ้มข้อทั้งสองในการเดินทางและไม่ได้ 
เดินทาง	 ดังที่มีมาในหะดีษ”

 ค�ำอธิบำย
	 มีสุนนะฮฺที่ถูกรายงานจากท่านรสูลุลลอฮฺ		 ในระดับมุตะวาติรฺถึงการเช็ดบนรองเท้า
หุ้มข้อ	(คุ๊ฟ)	และการล้างเท้าทั้งสองในการอาบน�้าละหมาด	และพวกอัร-รอฟิเฎาะฮฺขัดแย้งกับ 
สุนนะฮฺมุตะวาติเราะฮฺนี้	 (1)	 ทั้งนี้	 มัซฮับทั้ง	 4	 ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺมีมติตรงกัน

(1)	 ชัรฺหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 286
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ว่าจ�าเป็นต้องล้างเท้าทั้งสองข้างในการอาบน�้าละหมาด	 เนื่องจากมีหะดีษจ�านวนมากถึงขั้น 
มุตะวาติรฺระบุถึงการอาบน�้าละหมาดของท่านนบี		 โดยท่านได้ล้างเท้าทั้งสองข้างของท่าน	
และหะดีษที่ระบุถึงการเช็ดบนรองเท้าหุ้มข้อ	 (คุ๊ฟ)	 มีบรรดาเศาะหาบะฮฺรายงานเป็นจ�านวน
ถึง	46	ท่าน	 (1)	ส่วนกลุ่มชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺถือว่าจ�าเป็นต้องเช็ดเท้าทั้งสองด้วยน�้าเปียกที่เหลือ
ยกเว้นในกรณีของการอ�าพราง	(ตะกยีะฮ)ฺ	และห้ามการเชด็บนรองเท้าหุม้ข้อทัง้สองในการเดนิ
ทางและไม่ได้เดินทาง

	 และในกรณีของผู้มีทัศนะว่า	 การเช็ดเท้าทั้งสองแทนการล้างในการอาบน�้าละหมาดหรือ
ผู้ทีมี่ทัศนะว่า	ผูท่ี้มอีปุสรรคสามารถเลอืกเอาระหว่างการล้างและการเชด็เท้าจะไม่ถกูถอืว่าเป็น
ผู้หลงผิด	 (เฎาะลาละฮฺ)	 ในประเด็นนี้	 (2)

	 อมิามอบหูะนฟีะฮ	ฺr	กล่าวว่าการเชด็บนรองเท้าหุ้มข้อทัง้สองเป็นส่วนหนึง่จากแนวทาง
ของอัล-ญะมาอะฮฺ	 (3)

5.2	 กำรละหมำดข้ำงหลังชำวชุมทิศและกำรละหมำดญะนำซะฮฺให้แก่ 

ผู้เสียชีวิต

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

اَلَة َخْلَف ُكِلّ بَِرّ َوَفاِجٍر ِمْن أَْهِل الِقْبَلِة ، َوَعَلى َمْن َماَت ِمْنُهْم « » َونََرى الصَّ

	 “และเราเห็นว่า	 (อนุญาตให้)	 ละหมาดข้างหลังทุกคนที่ประพฤติดีและประพฤติชั่วจาก
ชาวชุมทิศ	 และ	 (อนุญาตให้ละหมาดญะนาซะฮฺ)	 แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากพวกเขา	 (ชาวชุมทิศ)”

	 ค�ำอธิบำย

	 มุสลิมที่ประพฤติชั่ว	 (มุสลิมฟาญิรฺ)	 หรือฝ่าฝืนบัญญัติของศาสนา	 (มุสลิมอาศิน- 
ฟาสิก)	 นั้น	 ตราบใดที่มุสลิมผู้นั้นมิได้ออกจากศาสนาอิสลามด้วยการปฏิเสธ	 (กุฟร์)	 ที่ท�าให้
ขาดจากความเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม	 แท้จริงการละหมาดตามหลังผู้นั้นเป็นที่อนุญาต 
และใช้ได้เช่นเดียวกับการละหมาดที่ใช้ได้กรณีละหมาดตามหลังมุสลิมที่ประพฤติดี	 (4)

	 มุสลิมที่ประพฤติฝ่าฝืน	 (ฟาสิก)	 และเป็นอุตริชน	 (มุบตะดิอฺ)	 นั้น	 การละหมาด 
ของเขา	 (ในตัวการละหมาดนั้น)	 ใช้ได้	 ดังนั้น	 เมื่อมีมะอฺมูมละหมาดตามหลังมุสลิมผู้น้ัน	 

(1)	 ลุกอฏ	 อัล-ละอาลิอฺ;	 อัซ-ซะบีดียฺ	 หน้า	 236
(2)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 185
(3)	 อัล-อินติกออฺ;	 อิบนุ	 อับดิลบัรฺ	 หน้า	 164
(4)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 177
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การละหมาดของมะอฺมูมย่อมไม่เป็นโมฆะ	 (1)	 และอนุญาตส�าหรับมุสลิมที่จะละหมาดตามหลัง
บุคคลที่การท�าอุตริกรรม	 (บิดอะฮฺ)	 และการฝ่าฝืน	 (ฟิสก์)	 ไม่เป็นที่รู้จากบุคคลนั้นโดยการ 
เห็นพ้องของบรรดาอิมามของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 ทั้งนี้ไม่ถือเป็นเงื่อนไขในการ
ละหมาดตามหลังในการที่มะอฺมูมจะต้องรู้ถึงความเชื่อ	(อิอฺติกอด)	ของอิมาม	และไม่มีเงื่อนไข
ว่ามะอฺมูมต้องทดสอบอิมามเสียก่อนโดยกล่าวว่า	 :	 ท่านมีความเชื่ออย่างไร?	 แต่ให้มะอฺมูม 
ละหมาดตามหลังอิมามที่สภาพของอิมามไม่เปิดเผย	 (มัสตูรุลหาล)	 และหากมะอฺมูมละหมาด
ตามหลังอุตริชนที่เรียกร้องไปสู่การท�าอุตริกรรม	หรือมุสลิมที่ประพฤติฝ่าฝืนอย่างชัดเจน	โดย
มสุลมิผู้น้ันเป็นอิมามทีถ่กูแต่งต้ัง	 (อมิามรอตบิ)	 โดยต�าแหน่งซึง่มะอมฺูมไม่สามารถละหมาดได้
นอกจากต้องละหมาดตามหลังอิมามผู้นั้น	 เช่น	 อิมามน�าละหมาดวันศุกร์และวันอีดทั้งสอง	 
อิมามที่น�าละหมาดในช่วงพิธีหัจญ์ที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺ	 เป็นต้น	 ก็ให้มะอฺมูมละหมาดตามหลัง 
อิมามผู้นั้นตามทัศนะของชาวสะลัฟและเคาะลัฟ	 และผู้ใดละทิ้งการละหมาดวันศุกร์และการ 
ละหมาดญะมาอะฮฺตามหลังอิมามที่ประพฤติช่ัว	 (ฟาญิรฺ)	 ผู้ที่ทิ้งละหมาดนั้นเป็นอุตริชน 
เสยีเองตามทศันะของนกัปราชญ์ส่วนมาก		และทศันะทีถ่กูต้องมะอฺมมูผูน้ัน้ไม่ต้องย้อนกลับไป 
ละหมาดใหม่	 (อิอาดะฮฺ)	 เพราะแท้จริงบรรดาเศาะหาบะฮฺเคยละหมาดวันศุกร์และละหมาด 
ญะมาอะฮตฺามหลังบรรดาอิมามทีเ่ป็นผูป้ระพฤติชัว่	และบรรดาเศาะหาบะฮกฺไ็ม่ได้ย้อนกลบัไป
ละหมาดใหม่	 (อิอาดะฮฺ)	 ดังที่มีรายงานอย่างถูกต้องระบุว่า	 ท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 อุมัร	 
และท่านอะนัส		 เคยละหมาดตามหลังอัล-หัจญาจ	 อิบนุ	 ยูสุฟ	 อัษ-ษะเกาะฟียฺ	 ทั้งๆ	 ที่
อัล-หัจญาจเป็นผู้ฝ่าฝืน	 (ฟาสิก)	 และอธรรม	 (ซอลิม)	 และท่านอับดุลลอฮฺ	 อิบนุ	 มัสอูด	 
ตลอดจนเศาะหาบะฮฺท่านอื่นๆ	ก็เคยละหมาดตามหลังอัล-วะลีด	อิบนุ	อุกบะฮฺ	อิบนิ	อบีมุอีฏ
ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดื่มสุรา	 (2)

	 และมีรายงานในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺระบุว่า	 :	 แท้จริงท่านอุษมาน	 อิบนุ	 อัฟฟาน	 
เม่ือท่านถูกพวกก่อการกบฏปิดล้อมบ้านของท่าน	 ก็มีบุคคลคนหนึ่งน�าผู้คนละหมาดที่มัสญิด
นะบะวียฺ	 จึงมีผู้ถามท่านอุษมาน		 ว่า	 :	 แท้จริงท่านนั้นเป็นอิมามของผู้คนโดยทั่วไป	 และ
คนนี้ที่น�าผู้คนละหมาดเป็นอิมามแห่งความวุ่นวาย	 ท่านอุษมาน		 จึงกล่าวว่า	 :	 “โอ้ลูกพี่
ลูกน้องของฉัน	 แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งท่ีดีที่สุดที่ผู้คนได้ปฏิบัติ	 ดังนั้น 
เมื่อพวกเขากระท�าส่ิงที่ดี	 ท่านก็จงกระท�าสิ่งท่ีดีนั้นพร้อมกับพวกเขา	 และเมื่อพวกเขากระท�า
สิ่งที่เลว	 ท่านก็จงหลีกห่างการกระท�าสิ่งที่เลวของพวกเขาเถิด”	 (3)	

	 และในกรณีที่บุคคลสามารถละหมาดวันศุกร์และละหมาดญะมาอะฮฺตามหลังอิมามผู้
ประพฤติดีได้	สิ่งนี้ย่อมดีกว่าการละหมาดตามหลังอิมามที่ประพฤติชั่ว	ส่วนถ้าการทิ้งละหมาด
ตามหลังอิมามที่ประพฤติชั่ว	 และจะเป็นเหตุให้มะอฺมูมผู้นั้นพลาดการละหมาดวันศุกร์หรือ 
ละหมาดญะมาอะฮฺหรือท�าให้การละหมาดวันศุกร์นั้นต้องหยุดชะงักลงด้วยเหตุไม่ครบจ�านวน 

(1)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 375
(2)	 ชัรฺหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 374
(3)	 อัล-บุคอรียฺ
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อะฮฺลุลญุมอะฮฺยกเว้นเมื่อผู้นั้นมาร่วมละหมาดด้วย	 แต่ผู้นั้นไม่มาร่วมละหมาดวันศุกร์	 กรณีนี้
ผูท้ี่ละทิง้การละหมาดวนัศุกร์ตามหลังอมิามทีป่ระพฤตชิัว่ย่อมเป็นอตุรชินทีก่ระท�าสิง่ที่ค้านกบั
การกระท�าของเหล่าเศาะหาบะฮฺแล้ว	 (1)	

	 อิมาม	 อัน-นะวาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

	 “บรรดาอัศหาบของเรากล่าวว่า	 :	 การละหมาดข้างหลังคนฟาสิกนั้นใช้ได้	 ไม่ใช่สิ่ง 
ต้องห้าม	 แต่เป็นส่ิงที่น่ารังเกียจ...	 และอิมามอัช-ชาฟิอียฺ	 r	 ได้ระบุเป็นตัวบทในอัล-มุค
ตะศอรฺว่า	 เป็นที่น่ารังเกียจในการละหมาดข้างหลังคนที่ประพฤติชั่ว	 (ฟาสิก)	 และอุตริชน	 
(มุบตะดิอฺ)	 ดังนั้นหากเขาปฏิบัติละหมาดนั้น	 ก็ย่อมใช้ได้	 และอิมามมาลิก	 r	 กล่าวว่า	 :	
การละหมาดข้างหลังคนที่ประพฤติชั่วโดยไม่มีการตีความ	 (ตะอฺวีล)	 เช่น	 คนที่ดื่มสุราและ 
ท�าผิดประเวณีถือว่าใช้ไม่ได้	 แต่ปวงปราชญ์ถือว่าใช้ได้...	 และการละหมาดข้างหลังอุตริชน 
ที่ตกศาสนาด้วยอุตริกรรมของเขาถือว่าใช้ไม่ได้	และส่วนหนึ่งจากผู้เป็นอุตริชนที่ตกศาสนาคือ
ผู้ที่เชื่อว่าอัลลอฮฺทรงมีเรือนร่างอย่างชัดเจน	 (มุญัสสิม)	 (2)

	 และอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเห็นว่าอนุญาตให้ละหมาดญะนาซะฮฺแก่คนมุสลิมที ่
ประพฤติชั่วเมื่อเขาสิ้นชีวิตลง	 เพราะท่านรสูล	 	 ได้ใช้ให้บรรดาเศาะหาบะฮฺละหมาด 
ญะนาซะฮฺให้แก่บางคนที่ถูกลงโทษในคดีผิดประเวณีด้วยการขว้าง	 และเป็นทีรู้กันว่า	 ผู้ผิด
ประเวณทีั้งทีแ่ต่งงานแล้ว	(มหุศฺอน)	และยงัไมไ่ด้แต่งงาน	(ฆอยร	ฺมหุศฺอน)	เป็นผู้ประพฤตชิัว่	 
(ฟาสิก)	 และในทัศนะของฝ่ายอัล-หะนะฟียฺนั้น	 บรรดาพวกท่ีปล้นสะดมตามรายทาง	 และ
บรรดาผู้กบฏ	 (บุฆอต)	 เมื่อถูกสังหารในการสู้รบจะไม่ถูกละหมาดให้แก่กลุ่มชนดังกล่าว	 (3)

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	 r	 ได้ใช้ส�านวนในค�าพูดของท่านนี้เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า	 เราจะ 
ไม่ละทิ้งการละหมาดญะนาซะฮฺให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากกลุ่มอุตริชนและประพฤติชั่ว	 ซึ่งส�านวน
ไม่ได้บ่งว่าครอบคลุมไปเสียทั้งหมด	 หากแต่ผู้ที่แสดงออกด้วยศาสนาอิสลามมี	 2	 ประเภท	
คอื	บางทีก่เ็ป็นมอุมฺนิ	และบางทกีเ็ป็นมนุาฟิก	ดงันัน้ผู้ใดทีรู่แ้น่ชัดถึงการเป็นมนุาฟิกของผูน้ัน้	 
ก็ไม่อนุญาตให้ละหมาดและขอดุอาอฺลุแก่โทษแก่ผู้นั้น	 และผู้ใดที่สิ่งดังกล่าวไม่เป็นที่รับรู	้ 
ก็ละหมาดญะนาซะฮฺให้แก่ผู้นั้นได้	และผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์	ก็ไม่
ห้ามในการละหมาดให้แก่ผูน้ั้น		ถงึแม้ว่าผูน้ัน้จะมบีาปในด้านความเช่ือทีเ่ป็นอตุรกิรรมหรอืการ 
กระท�าหรือมีการประพฤติชั่วก็ตาม	 (4)

(1)	 ชัรหุล	 อะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 375
(2)	 กิตาบ	 อัล-มุจญ์มูอฺ	 ชัรหุลมุฮัซซับ	 4/150
(3)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 178
(4)	 ชัรหุลอะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 377	 โดยสรุป
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5.3	 กำรละหมำดญะมำอะฮ,ฺ	ละหมำดวนัศกุร์,	กำรละหมำดอดี	และละหมำด

สุนนะฮฺบำงประเภท

	 ส่วนหนึ่งจากแนวทางการปฏิบัติของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ	 คือ	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	
วัล-ญะมาอะฮฺจะรักษาการละหมาดอีด	การละหมาดญะมาอะฮฺต่างๆ		และพวกเขาจะไม่ละทิ้ง
การละหมาดวันศุกร์และการละหมาดญะมาอะฮฺเหมือนอย่างพวกอุตริชนอื่นๆ	 (1)

	 กลุ่มชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺก�าหนดเงื่อนไขว่า	 การละหมาดวันศุกร์จะเป็นสิ่งที่จ�าเป็นก็ต่อเมื่อ
มีสุลฏอน	 อาดิล	 หมายถึงท่านนบี		 หรือหนึ่งในอิมามมะอฺศูม	 หรือผู้แทน	 (นาอิบ)	 ที่ยอม
รับในอิมามสิบสองท่านเป็นผู้น�าละหมาดวันศุกร์	 (2)

	 และในสมัยท่ีอิมามคนที	่12	ของพวกเขาหายตัวไป	กลุ่มอมิามยีะฮมฺคีวามเหน็ต่างเกีย่วกับ 
เงื่อนไขนี้เป็น	 4	 ทัศนะ	
	 1)	 การละหมาดวันศุกร์เป็นฟัรฎูอัยนฺ	
	 2)	การละหมาดวันศุกร์เป็นที่ต้องห้าม	
	 3)	การละหมาดวนัศกุร์เป็นสิง่จ�าเป็นทีเ่ลือกกระท�าได้กบัฟะกฮีทฺีค่รบเงือ่นไขในการฟัตวา	
	 4)	การละหมาดวันศุกร์เป็นสิ่งจ�าเป็น	 แต่ไม่มีเง่ือนไขในตัวอิมามผู้น�าละหมาดนอกจาก 
	 	 บรรดาเงื่อนไขของการละหมาดญะมาอะฮฺ	 (3)	

	 ในปัจจุบันกลุ่มชีอะฮฺ	 อิมามียะฮฺจะไม่ละหมาดวันศุกร์ยกเว้นส่วนน้อยจากพวกเขา	 เช่น	
ในอีรัก	 มีชัยคฺ	 อัล-คอลิศียฺ	 น�าละหมาดวันศุกร์ในมัสญิดอัศ-เศาะฟะวีย์	 ณ	 โถงอัล-กาซิมียฺ	
และในคูเวตมีชัยคฺอิบรอฮีม	ญะมาลุดดีน	 ผู้น�าของกลุ่มอัคบารียีน	 เป็นต้น

	 และกลุม่ชอีะฮ	ฺรอฟิเฎาะฮจฺะท�าการตกับรฺีในการละหมาดญะนาซะฮ	ฺ5	ครัง้	และอนญุาต
ให้ตักบีรฺเกินกว่านั้นได้	แต่ไม่อนุญาตให้ตักบีรฺ	4	ครั้ง	ยกเว้นเป็นการอ�าพราง	(ตะกียะฮฺ)	หรือ
ผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่ค้านกับแนวทางของพวกเขา	เพราะท่านรสูล		จะละหมาดญะนาซะฮฺให้แก่
บรรดาผู้ศรัทธา	 และตักบีรฺ	 5	 ครั้ง	 และจะละหมาดให้แก่มุนาฟิกีน	 โดยตักบีร	 4	 ครั้ง	 (4)

	 และกลุ่มชีอะฮฺ	 รอฟิเฎาะฮฺถือว่าไม่บัญญัติให้ท�าการละหมาดฎุหา	 และการละหมาด 
ฎุหาเป็นอุตริกรรม	(5)	และถือว่าการละหมาดสุนนะฮฺในค�่าคืนของเดือนเราะมะฎอน	(ละหมาด 
ตะรอวีหฺ)	 แบบญะมาอะฮฺเป็นอุตริกรรม	 (6)

	 ส่วนแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺแตกต่าง 
จากแนวทางของกลุ่มชีอะฮฺ	 รอฟิเฎาะฮฺอย่างที่ทราบกัน

(1)	 มัจญ์มูอะฮฺ	 อัร-เราะสาอิล	 วัล-มะสาอิล	 5/198
(2)	 มิฟตาหุลกะรอมะฮฺ;	 มุฮัมมัด	 อัล-เญาวาด	 อิบนุ	 มุฮัมมัด	 อัล-หุสัยนียฺ	 อัล-อามิลียฺ	 หน้า	 280
(3)	 มิฟตาหุล	 กะรอมะฮฺ	 2/56
(4)	 วะสาอิลุชชีอะฮฺ;	 ชัยคฺ	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 อัล-หุรร์	 อัล-อามิลียฺ	 3/410
(5)	 วะสาอิลุชชีอะฮฺ	 3/74,75
(6)	 อัล-อิสติบศอรฺ;	 อบูญะอฺฟัร	 มุฮัมมัด	 อิบนุ	 อัล-หะสัน	 อัฏ-ฏูสียฺ	 1/467-468
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5.4	 กำรประกอบพิธีหัจญ์และกำรญิฮำด

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

ِهْم َوَفاِجِرِهْم  » َوالـَحجُّ َوالـِجَهاُد َماِضيَاِن َمَع أُوِل اأَلْمِر ِمْن الـُمْسِلِمنَي بَِرّ

ٌء َوَل يَْنُقُضُهَما «
ْ
اَعِة َل يُْبِطُلُهَما َشى إىَِل ِقيَاِم السَّ

	 “และการประกอบพธีิหัจญ์และการญฮิาด	ทัง้สองนัน้ด�าเนนิไปพร้อมกบับรรดาผูร้บัผดิชอบ 
การกิจ	 (อิมาม)	 จากบรรดามุสลิม	 (ทั้ง)	 ผู้ประพฤติดีของพวกเขาและผู้ประพฤติช่ัวของ 
พวกเขา	ตราบจนการด�ารงขึ้นของโมงนั้น	(วันสิ้นโลก)	สิ่งหนึ่งจะไม่ท�าให้ทั้งสองนั้นเป็นโมฆะ
และจะไม่ท�าลาย	 (ยกเลิก)	 ทั้งสองนั้น”

	 ค�ำอธิบำย

	 หมายความว่า	การญฮิาดนัน้เป็นสิง่จ�าเป็นพร้อมกบัผูน้�าทีเ่ป็นผูป้ระพฤตดิแีละประพฤติ
ชั่ว	 ดังนั้นเมื่อผู้น�าได้สั่งให้ระดมพลบรรดามุสลิมเพื่อท�าการญิฮาด	 ก็จ�าเป็นที่บรรดามุสลิม 
ต้องเช่ือฟังผู้น�า	 ถึงแม้ว่าผู้น�าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วก็ตาม	 และการญิฮาดนั้นหมายถึง	 
การญิฮาดกับบรรดาผู้ปฏิเสธ	 ส่วนกรณีที่ผู้น�าใช้ให้สู้รบกับกลุ่มหนึ่งจากบรรดามุสลิมโดยไม่ม ี
สิทธิอันชอบธรรม	 ผู้น�านั้นก็จะไม่ถูกเชื่อฟัง	 ในท�านองนั้น	 ผู้น�าจะถูกเชื่อฟังส�าหรับการ
ประกอบพิธหัีจญ์	หมายถงึ	ถกูปฏบิติัตามและไม่ถกูแขง็ขนื	เพราะผูน้�ารูด้ถีงึสทิธปิระโยชน์ของ 
การประกอบศาสนกิจมากกว่า	 เช่นเดียวกับผู้น�ารู้ดีกว่าถึงสิทธิประโยชน์ของการญิฮาดคือการ
สู้รบกับบรรดาผู้ปฏิเสธ	 (1)

	 และการประกอบพิธีหัจญ์ตลอดจนการญิฮาดนั้นเป็นฟัรฎูที่ผูกพันอยู่กับการเดินทาง	 
จึงจ�าเป็นต้องมีผู้บริหารควบคุมผู้คนในเร่ืองท้ังสอง	 และต่อสู้กับศัตรูที่คุกคาม	 ซึ่งนัยดังกล่าว
ย่อมเกิดขึ้นได้ทั้งผู้น�าที่ประพฤติดีหรือผู้น�าที่ประพฤติชั่ว	 (2)

5.5	 กำรบริจำคและกำรขอดุอำอฺให้แก่ผู้ล่วงลับ

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

» َوِف ُدَعاِء اأَلْحيَاِء َوَصَدَقاتِِهْم َمْنَفَعٌة لَلْمَواِت «

	 “และในการขอดุอาอฺของบรรดาผู้มีชีวิตและการบริจาคทานของพวกเขาเป็นการยัง
ประโยชน์แก่บรรดาผู้เสียชีวิต”

(1)	 อิซฮารฺ	 อัล-อะกีดะฮฺ	 อัส-สุนนียะฮฺฯ;	 อัล-ฮะเราะรียฺ	 หน้า	 186
(2)	 ชัรฺหุล	 อะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 388
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	 ค�ำอธิบำย

	 อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺเห็นตรงกันว่า	 บรรดาผู้เสียชีวิตจะได้รับประโยชน์จาก
ความเพียรของบรรดาผู้มีชีวิตด้วยเหตุ	 2	 ประการ	

	 (หนึ่ง)	สิ่งที่ผู้เสียชีวิตได้กระท�าเป็นเหตุเอาไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่	เช่น	การประกอบกุศล
กิจทั้งหลาย	 การบริจาคทาน	 การท�าเศาะดะเกาะฮฺญาริยะฮฺ	 การสั่งสอนความรู้ที่ยังประโยชน์
แก่ผู้คน	 และการประพฤติดีของบุตรที่ดี	 เป็นต้น	

	 (สอง)	 การขอดุอาอฺและการขอลุแก่โทษของชาวมุสลิมให้แก่ผู้ท่ีเสียชีวิตนั้น	 ตลอดจน 
การบริจาคและอุทิศของผู้มีชีวิตให้แก่ผู้เสียชีวิต	 การประกอบพิธีหัจญ์และการถือศีลอดที่มี 
ผู้ปฏิบัติแทนผู้เสียชีวิต	 รวมถึงการอ่านอัล-กุรอานและการท�าซิกรุลลอฮฺแล้วมอบผลบุญให้แก่
ผู้เสียชีวิต	 ทั้งหมดส่งผลไปถึงผู้ที่เสียชีวิตและยังประโยชน์

	 และอุตริชนบางกลุ่มจากพวกมุอฺตะซิละฮฺอ้างว่าไม่มีสิ่งใดไปถึงผู้เสียชีวิตเลย	 ไม่ว่า 
จะเป็นการขอดุอาอฺหรืออื่นๆ	 ก็ตาม	 (1)

	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

َعَواِت َويَْقِضي الـَحاَجاِت « » َواهللُ تََعاىَل يَْستَِجيُب الدَّ

	 “และพระองค์อัลลอฮฺ		 จะทรงตอบรับบรรดาค�าวิงวอน	 และจะทรงบันดาลให้ความ
ต้องการทั้งหลายลุล่วง”

	 เพราะการวิงวอนขอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส�าคัญที่สุดในการได้รับประโยชน์และการ 
ปัดป้องภัย	 ส่วนกลุ่มหนึ่งจากนักปรัชญาและกลุ่มศูฟียฺที่สุดโต่งมีทัศนะว่า	 การวิงวอนขอไม่มี
ประโยชน์ใดๆ	เลย	เพราะหากพระประสงค์ของพระเจ้าได้ตัดสินให้มีสิ่งที่ถูกร้องขอ	ก็ย่อมไม่มี
ความต้องการใดๆ	 ในการร้องขอวิงวอน	 แต่ถ้าประสงค์ของพระเจ้าไม่ได้ตัดสินหรือมิได้ลิขิต 
เอาไว้	 ก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใดในการร้องขอ	 และทัศนะที่ว่านี้เป็นทัศนะของพวกอุตริชน 
ซึ่งค้านกับแนวทางของกลุ่มอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺ

5.6	 เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ	 โดยทั่วไป

	 อิมามอบูอุษมาน	 อิสมาอีล	 อัศ-ศอบูนียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

	 “และอศัหาบลุหะดษี		ถอืว่าเคร่ืองดืม่ทีท่�าให้เกิดความมึนเมาซึง่ท�าจากองุน่		หรือองุน่แห้ง	 
หรืออินทผลัม	 หรือน�้าผึ้ง	 หรือข้าวโพด	 หรืออ่ืนจากนั้นที่ท�าให้เกิดอาการมึนเมาเป็น 

(1)	 ชัรหุล	 อะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบี	 อัลอิซฺ	 หน้า	 452
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สิ่งต้องห้าม	 และพวกเขาถือว่าเล็กน้อยของมันและมากขอมันเป็นสิ่งต้องห้าม	 และถือว่า 
มันเป็นนะญิส	 และถือว่าจ�าเป็นที่ต้องลงโทษด้วยการเสพสิ่งนั้น

	 และพวกเขามีความเห็นว่า	 การเร่งรีบสู่การปฏิบัติละหมาดและด�ารงการละหมาดใน 
ตอนต้นเวลาของการละหมาดเป็นสิง่ที่ประเสรฐิกว่าการล่าช้าการปฏบิตัิละหมาดไปยงัชว่งท้าย
ของเวลา

	 และพวกเขาถือว่าจ�าเป็นต้องอ่านฟาติหะฮฺ	 อัล-กิตาบข้างหลังอิมาม

	 และพวกเขาจะใช้ให้ท�าการก้มรุกัวะอฺและการสุหญูดโดยสมบูรณ์เป็นสิ่งจ�าเป็น	 และ 
พวกเขาจะถือว่าการท�าให้การก้มรุกัวะอฺและสุหญูดเป็นไปโดยสมบูรณ์ด้วยการมีฏุอฺมะอฺนีนะฮ	ฺ
(การสงบนิ่ง)	 ในอิริยาบถทั้งสอง	 และการเงยศีรษะจากการรุกัวะอฺ	 การยืนตรงจากการรุกัวะอฺ	
และการสงบนิ่งในการยืนนั้น	 เช่นเดียวกับการเงยศีรษะจากการสุหญูด	 และการนั่งระหว่าง	 2	
สุหญูดในสภาพที่มีการสงบนิ่งในการนั่งนั้น	โดยถือว่าทั้งหมดนั้นเป็นองค์ประกอบหลัก	(รุกน์)	
ของการละหมาดซึ่งการละหมาดจะใช้ไม่ได้ด้วยการไม่มีองค์ประกอบดังกล่าว

	 และบรรดาอัศหาบุลหะดีษจะก�าชับสั่งเสียให้ท�าการละหมาดในยามค�่าคืนหลังการนอน
หลับ	 การติดต่อกับเครือญาติ	 การท�าให้สลามเป็นที่แพร่สะพัด	 การเล้ียงอาหาร	 การมีความ
เมตตาต่อบรรดาคนยากจนและบรรดาเด็กก�าพร้า	การให้ความสนใจต่อเรื่องราวของชาวมุสลิม	
การรกัษาตนให้บรสิทุธิใ์นการรบัประทาน	การดืม่	การสมรส	และการสวมใส่เคร่ืองนุง่ห่ม	ตลอด
จนความพากเพียรในการประกอบคุณงามความดี	 และการก�าชับใช้ให้ประกอบคุณงามความดี	
และการระมัดระวังจากบ้ันปลายอันเลวร้ายของความละโมบ	 และพวกเขาจะส่ังเสียซ่ึงกันและ
กันด้วยความจริงและความอดทน

	 และอัศหาบุลหะดีษจะมีความรักซึ่งกันและกันเนื่องด้วยศาสนาและจะไม่พอใจใจระหว่าง
กันเนื่องด้วยศาสนา	 และพวกเขาจะระมัดระวังการโต้เถียงในเรื่องของพระองค์อัลลอฮฺและการ
พิพาทในเรื่องของพระองค์	และพวกเขาจะหลีกห่างบรรดาอุตริชนและเหล่าผู้ประพฤติผิด	และ
จะไม่เป็นมติรกับกลุม่ชนทีต่ามอารมณ์และความโง่เขลา	และพวกเขาจะด�าเนนิตามวถิขีองท่าน
นบี		 บรรดาสาวกของท่าน...	 ตลอดจนบรรดาชนรุ่นสะลัฟที่ประพฤติชอบจากบรรดาผู้น�า
ทางศาสนาและบรรดานักปราชญ์ของประชาคมมุสลิม	 และพวกเขาจะยึดมั่นในสิ่งที่บรรดาชน
รุ่นสะลัฟได้ยึดมั่นจากศาสนาที่เข้มแข็งและสัจธรรมที่ชัดเจน

	 และบรรดาอศัหาบลุหะดษีจะไม่พอใจกลุม่อตุรชินซึง่กระท�าอตุริกรรมขึน้ในศาสนาอนัเป็น
สิง่ทีม่ใิช่ส่วนหนึง่จากศาสนาจะไม่รกัพวกนัน้	จะไม่คลุกคลี	และจะไม่ฟังค�าพูดของกลุ่มอุตรชิน	
ตลอดจนจะไม่นั่งร่วมกับพวกนั้น	 และไม่อภิปราย	 ถกเถียงกับพวกนั้นในเรื่องศาสนาตลอดจน
การโต้วาทีกับพวกนั้น...”	 (1)

(1)	 อะกีดะฮฺ	 อัส-สะลัฟ	 ว่า	 อัศหาบ	 อัล-หะดีษ;	 อัศ-ศอบูนียฺ	 หน้า	 297-298
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	 อิมามอัฏ-เฏาะหาวียฺ	r	 กล่าวว่า	 :	

»  َوَل َنُوُض ِف اهللِ َوَل ُنَاِري ِف ِديِن اهللِ «

“และเราจะไม่พูดสอดในพระองค์อัลลอฮฺ	 และเราจะไม่โต้เถียงในศาสนาของอัลลอฮฺ”

	 หมายความว่า	เราจะไม่พดูถึงพระองค์ในสิง่ทีเ่ราไม่มคีวามรู	้ดงัทีอิ่มามอบหูะนฟีะฮ	ฺr 
กล่าวว่า	:	ไม่บงัควรส�าหรบัผูห้นึง่ในการทีผู่น้ัน้จะพูดในเรือ่งซาตดฺ้วยสิง่หนึง่สิง่ใด	ทว่าผูน้ัน้จะ
ให้คุณลักษณะแก่พระองค์ตามที่ทรงให้ลักษณะนั้นแก่พระองค์เอง	(1)	และเราจะไม่โต้เถียงกับ
ผู้ที่ม่ันคงอยู่กับสัจธรรมด้วยการอ้างข้อคลุมเครือของกลุ่มอุตริชนมาหักล้างโดยมุ่งสร้างความ
คลางแคลงหรอืสบัสนให้เกดิขึน้แก่ผูน้ัน้	เพราะสิง่นัน้เป็นการท�าให้สจัธรรมเกดิความสบัสนและ
สร้างความเสียหายในศาสนา

(1)	 ชัรหุล	 อะกีดะฮฺ	 อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ;	 อิบนุ	 อบิลอิซฺ	 หน้า	 313
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ปัจฉิมลิขิต
	 หลกัความเชือ่และวถิปีฏบิตัติามแนวทางของอะฮลฺสุสนุนะฮ	ฺวลั-ญะมาอะฮยฺงัคงมอีีกมาก	
ซ่ึงข้าพเจ้ามไิด้กล่าวถงึ	กระนัน้กม็หีลายเรือ่งทีข้่าพเจ้าได้น�ารายละเอยีดมาน�าเสนอเพือ่ประกอบ
ค�าบรรยายในเนื้อหาของหนังสือคู่มือเล่มที่	 1	 ซึ่งผ่านมาแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 เฉพาะเนื้อหาใน
เล่มที่	 2	 นี้ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมจากต�าราอ้างอิงหลายเล่ม	 ย่อมน่าที่จะเพียงพอส�าหรับการ
เป็นองค์ความรู้ในระดับพื้นฐานแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้เข้าร่วมรับฟังค�าบรรยาย	

	 ถึงแม้ว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักความเช่ือและวิถีปฏิบัติตามแนวทางอะฮฺลุสสุนนะฮ	ฺ
วัล-ญะมาอะฮฺในหนังสือเล่มที่	 2	 นี้จะเป็นเพียงบางส่วนจากองค์รวมของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล- 
ญะมาอะฮฺซึ่งกว้างไกลอย่างไพศาล	 มากมายด่ังห้วงมหาสมุทร	 คับค่ังด้วยเนื้อหาและราย
ละเอียด	 จนอาจกล่าวได้ว่าร�่าเรียนกันไม่รู้จบ	 แต่ว่า	 การรู้อย่างเข้าใจแม้เพียงบางส่วนก็ย่อม 
ถือเป็นความรู้ที่ยังประโยชน์ส�าหรับการต่อยอดและเติมเต็มต่อไปในเบื้องหน้า	 แม้หนังสือ 
มิอาจจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้เพราะมีหน้ากระดาษที่จ�ากัด	 แต่การเรียนรู้และการเสาะหา 
ข้อมูลนอกหนังสือหรือต�าราจะด้วยการฟัง	 การอ่าน	 และการวิเคราะห์ย่อมไม่มีขีดจ�ากัด 
ส�าหรับผู ้ใฝ่รู ้และกระหายในความใคร่รู ้	 ทั้งนี้การกล่าวอ้างว่าตนเป็นชาวอะฮฺลุสสุนนะฮ	ฺ 
วัล-ญะมาอะฮฺนั่นเป็นเพียงการกล่าวอ้างท่ีผู้ใดก็สามารถกระท�าได้	 และบ่อยครั้งที่ผู้กล่าว
อ้างเช่นนั้นก็หาได้มีความรู้	 ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งที่ตนกล่าวอ้างไม่	 การเป็นชาว 
อะฮฺลุสสุนนะฮฺ	 วัล-ญะมาอะฮฺโดยแท้	 คือการที่ผู้นั้นรู้อย่างเข้าใจและถูกต้อง	 ไม่เบี่ยงเบน	 
ไม่คลาดเคลื่อน	 และไม่ผิดเพี้ยน	 ที่ส�าคัญกว่านั้น	 คือเมื่อรู้แล้ว	 เป็นที่กระจ่างชัดแล้วในองค์
ความรู้นั้นก็ยึดมั่นและปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม	 เพราะความรู้จะแตกฉานและเบ่งบาน 
ผลิดอกออกผลได้ด้วยการปฏิบัติจริง	 เรียกว่า	 มีอิลมูแล้วก็จ�าต้องมีอะมัลควบคู่ไปด้วย	 และ 
เมื่อรักษาสิ่งนี้เป็นนิจศีลแล้ว	 การได้รับการเอ้ืออ�านวย	 (เตาฟีก)	 และการช้ีน�าหนทางอัน 
เที่ยงตรง	 (ฮิดายะฮฺ)	 จากพระองค์อัลลอฮฺ		 ก็จะบังเกิดแก่ผู้นั้น	 อินชาอัลลอฮฺ

واهلل ول التوفيق واهلداية

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته


