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  السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

 امحلد  اذلي خلق املوت واحلياة ليبلومك ٔايمك ٔاحسن معال وهو العزيز الغفور ، والصالة والسالم عىل سـيد
ٍق ، ٕاْن نَِيسَ ٔالمري خًريا ، جعل هل وزيَر ِصدْ ٕاذا ٔاراد هللا اب: أالنبياء واملرسلني محمد الصادق املصدوق القائل  

ْره ،. َذكّره ، وٕاْن ذكر ٔاعانه    هُ نْ ٕان ذَكر لَْم يُعِ وَ  وٕاذا ٔاراد به غري ذكل جعل هل وزير ُسْوٍء ، ٕاْن نَِيس مل يَُذكِّ
 : ه والتابعني  هلم إبحسان ٕاىل يوم ادلين  ، ٔاما بعد وعىل اهٓل الطاهرين وحصابت

 ขอความศานต ิพระเมตตาและความจําเรญิแห่งพระองค์อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ประสบแด่

ทา่นทัง้หลาย 

 กลุ่มเครอืข่ายสตัยาบนัจุฬาราชมนตร ีขอแสดงเจตนารมภ์ต่อท่านทัง้หลายดว้ยความ

ประสงคด์แีละความบรสิุทธิใ์จบนพืน้ฐานของความเป็นพีน้่องร่วมศรทัธาซึง่มพีนัธกรณีระหว่าง

กนัดว้ยการตกัเตอืนซึง่กนัและกนัการกาํชบัใชใ้หป้ระกอบคุณงามความด ีและการหา้มปรามจาก

การประพฤตสิิง่ทีข่ดัต่อบญัญตัขิองศาสนา ทัง้น้ีพนัธกรณีระหว่างเรากบัท่านทัง้หลายในเรื่องดงั

กลา่วคอืการน้อมนําปฏบิตัติามพระบญัญตัใิน อลั-กุรอานทีว่่า 

   71:  التوبة  }  بَْعٍض يَأُْمُروَن اِبلَْمْعُروِف َويَْهنَْوَن َعِن الُْمنَكرِ َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت بَْعُضهُْم أَْوِلَياء  {

ْمثِ َوالُْعْدَوانِ {  ِٕ
ِ َوالتَّْقَوى َوَال تََعاَونُوْا عََىل اال   2: املائدة   } َوتََعاَونُوْا عََىل الِْربّ

نَساَن لَِفي ُخْرسٍ  * َوالَْعْرصِ  {
ِٕ
نَّ اال ِٕ

  *ا

ْربِ  اِلَحاِت َوتََواَصْوا اِبلَْحّقِ َوتََواَصْوا اِبلصَّ لُوا الصَّ يَن آَمنُوا َوَمعِ ِ الَّ اذلَّ ِٕ
    سورة العرص }  ا

และตามทีป่รากฏในอลั-หะดษี ทีว่่า: 

هتم ه و  ولكتاب(( قال  ِلمن ؟ : قلنا  ))ادِلْيُن النصيحٌة  ((     رواه مسمل  )) لرسوهل ؤالمئة املسلمني وعامَّ

ابيَْعُت رسول هللا صىل هللا عليه وسمل عىل ٕاقام الصالة ، : عن جرير بن عبد هللا رىض هللا عنه قال  -
  متفق عليه ) وٕايتاء الزاكة ، والُنْصِح ِلُلك مسمل 
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ن املنكر ، ٔاولُيوِشَكنَّ هللا ٔان يَْبَعَث عليمك عقااًب منه ، مث واذلين نفيس بيده لتأُمرنَّ ابملعروف ، ولَتَْهنَُونَّ ع(  -
  رواه الرتمذي  ) تدعونه فال يسـَتجاُب لمك 

 ด้วยการชี้นําของพระบญัญัติในอลั-กุรอานและในอลั-หะดีษขา้งต้นซึ่งเป็นพนัธกรณี

ระหว่างเรากบัท่านทัง้หลาย เราจงึไดม้จีดหมายเปิดผนึกน้ีมายงัท่านทัง้หลายเพราะเราเชื่อว่า 

ท่านทัง้หลายต่างก็มีใจยนิดีที่จะน้อมนําปฏิบตัิตามพระบญัญตัิในอลั-กุรอ่านและอลั-หะดีษ

ขา้งตน้โดยดุษฎธีรรมและมคีวามประสงคอ์ยา่งแรงกลา้ในการเป็นสว่นหน่ึงจาก อลั-หะดษีทีว่า่: 

مه َمْن خذهلم ٔاو ال تزاُل طائفٌة ْمن أَُمِيت قامئًة بِ ((  خالفهم حىت يأيت ٔامر هللا ومه ظاهرون عىل أمر هللا ال يُرضُّ
  رواه البخاري ومسمل  )) الناس 

 ซึง่เราเองกม็คีวามปรารถนาอย่างแรงกลา้ทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงจากกลุ่มชนทีถู่กระบุถงึใน 

อลั-หะดษีบทน้ี ดว้ยการเตาฟีกของพระองคอ์ลัลอฮฺ (ซ.บ.) 

 ในฐานะที่ท่านทัง้หลายเป็นผู้ทรงความรู้ทางศาสนาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตร ี 

และเป็นผูท้ีม่คีวามใกลช้ดิทีม่ภีารกจิในการใหค้ําปรกึษาแก่จุฬาราชมนตร ีเรามคีวามคาดหวงั

จากท่านทัง้หลายทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิสาํคญัดงักล่าวดว้ยการอุทศิภูมคิวามรู ้และคุณวุฒขิองพวก

ท่านในสิง่ที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่จุฬาราชมนตรแีละประชาคมมุสลมิโดยรวมทัง้ในโลกน้ี  

และโลกหน้า เราปรารถนาอย่างยิง่ที่จะเหน็การปฏบิตัภิารกจิของพวกท่านเป็นไปตามนัยของ  

อลั-หะดษีทีว่า่: 

ّ ، وال اسـَتْخلََف ِمْن َخِلْيَفٍة ٕاال اكنت هل بطانتاِن ((  ه عليه ، : ما بََعث هللا ِمْن نَِيبٍ ِبَطانٌة تأمره ابملعروف وَحتُضُّ
  رواه البخاري   ))انة تأمره ابلرش وحتضه عليه ، واملعصوم من عصم هللا وبط

 สิง่ทีเ่ราซึง่เป็นสว่นหน่ึงจากประชาคมมสุลมิคาดหวงัจากทา่นทัง้หลายในอลัหะ-ดษีบทน้ี 

คอื ความเป็นผูใ้กลช้ดิผูนํ้าและความเป็นทีป่รกึษาของพวกท่านทีจ่ะใหค้าํปรกึษาและการชีแ้นะ

แก่ผูนํ้าสงูสุดทางศาสนาของเราดว้ยการแนะนําสิง่ทีด่แีละเป็นความชอบธรรมตามหลกัศาสนา

และเร่งเรา้ใหผู้นํ้าสูงสุดของเรากระทําสิง่ทีด่แีละเป็นความชอบธรรมนัน้  ทัง้ทีท่่านทัง้หลายคง

ประจกัษ์ด้วยภูมคิวามรู้ของพวกท่านอยู่แล้วว่า  ความเป็นผูใ้กล้ชดิและการเป็นที่ปรกึษาที่ด ี

ต่อผูนํ้าจาํตอ้งมคุีณสมบตัพิืน้ฐาน 2 ประการ คอื กาํชบัใชแ้ละการชีนํ้าใหป้ระพฤตดิี  (بطانة خريٍ )

ตามบญัญตัิของศาสนา ( ابملعروف  أالمر ) และการยุยงส่งเสรมิผู้นําด้วยการปลุกเร้าให้ผู้นําได้

กระทําสิง่ทีด่งีามและถูกตอ้งนัน้ ( اخلري  عىل  احلض ) เราหวงัว่าท่านทัง้หลายจะไดก้ระทาํ 2 สิง่นัน้

ในเวลาเดยีวกนัโดยไม่บกพร่องดา้นใดดา้นหนึ่ง ในทางตรงกนัขา้ม เราไม่ปรารถนาเลยแมแ้ต้
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น้อยทีท่่านทัง้หลายจะมคุีณสมบตัขิองกลุ่มผูใ้กลช้ดิประเภทที ่2 ซึง่ถูกระบุในอลั-หะดษีขา้งตน้ 

และ  เราวิงวอนต่อพระองค์อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ให้ทรงรกัษาและปกป้องท่านทัง้หลายจากการมี

คุณสมบตั ิที่น่าตําหนิและถูกประนามนัน้ และเรามคีวามมุ่งหวงัต่อท่านทัง้หลายที่จะเป็นผูใ้ห้

การสนับสนุนที่ดต่ีอผู้นํา  ( صدق  وزير )  ซึ่งมภีารกจิสําคญัในการยํ้าเตอืนผูนํ้าใหร้ําลกึถงึสิง่ที่

ชอบและสมควรกระทําตามบทบญัญตัขิองศาสนาเมื่อผูนํ้าหลงลมืสิง่นัน้และเมื่อผูนํ้าราํลกึขึน้ได้

ท่านทัง้หลายเกื้อหนุนและใหค้วามช่วยเหลอืในการดําเนินการของผูนํ้าจนสาํเรจ็ลุลวง อานิสงค์

อนัมหาศาลกย็อ่มเกดิแก่ท่านทัง้หลายดว้ยการตอบแทนจากพระองคอ์ลัลอฮฺ (ซ.บ.) สิง่ทีเ่ราไม่

ปรารถนาเลยกค็อืการทีพ่วกท่านจะมพีฤตกิรรมเขา้ขา่ยผูส้นับสนุนทีเ่ลว ( ُسوء  وزير ) กล่าวคอื 

ไม่ตกัเตือนและชี้นําใหผู้นํ้ารําลกึขึน้ได้  ทัง้ ๆ ที่ สิง่นัน้เป็นความชอบธรรมตามหลกัการของ

ศาสนา  และครัน้เมื่อผูนํ้ารําลกึขึน้ไดแ้ละมดีํารใินสิง่ทีช่อบตามหลกัการของศาสนาแล้วกว็าง

เฉย  และละเลยที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลอืผูนํ้าในสิง่ที่ผูนํ้ารําลกึขึน้ได้และมดีํารแิล้ว  

เพราะหากเป็นเชน่นัน้แลว้  กย็อ่มสอ่ว่าพระองคอ์ลัลอฮ. (ซ.บ) มไิดม้พีระประสงคท์ีจ่ะใหบ้งัเกดิ

ความดแีก่ผูนํ้า แลว้พวกท่านกจ็ะกลายเป็นผูใ้กลช้ดิทีไ่ม่ด ี ไปโดยปรยิาย  ขอพระองคอ์ลัลอฮ. 

(ซ.บ.)  ทรงดลบนัดาลใหท่้านทัง้หลายเป็น  ( صدق  وزير )  และขอใหพ้วกท่านห่างไกลจากการ

เป็น ( رشٍّ  وزراء  )  หรอื  ( السوء ءُ َرانَ قُ  )  (อลัลอฮุมมะอามนี) 

ดว้ยความปรารถนาและความมุ่งหวงัที่จะไดเ้หน็ว่าท่านทัง้หลายเป็นผูป้ฏบิตัภิาระกจิ

ทีต่ ัง้มัน่อยู่บนความถูกตอ้งและเป็นกําลงัสาํคญัในการดํารงรกัษาสถานภาพอนัสงูสง่และงดงาม

ของจุฬาราชมนตรี  ตลอดจนเป็นที่คาดหวงัของประชาคมมุสลิมโดยรวม  กลุ่มเครือข่าย

สตัยาบนัจุฬาราชมนตร ี  จงึขอใชส้ทิธแิห่งความเป็นพีน้่องร่วมศาสนา  สทิธแิห่งการตกัเตอืน

ซึง่กนัและกนัตลอดจนสทิธแิห่งการมสี่วนร่วมในการผดุงและรกัษาสทิธปิระโยชน์ส่วนรวมของ

ประชาคมมุสลิม  ตามที่ศาสนาของเรามอบสทิธินัน้ให้ไว้แก่ผู้ศรทัธาทุกคน  เราขอใช้สทิธิ

ดงักล่าวเรยีกรอ้งท่านทัง้หลายไดโ้ปรดพจิารณา  วเิคราะห์  และทบทวนเรื่องการใหส้ตัยาบนั

ทัว่ไป (บยัอะฮฺ  อามมะฮฺ)   จากประชาคมมสุลมิโดยรวมแก่จุฬาราชมนตร ี บนพืน้ฐานของหลกั

วิชาการหลักรัฐศาสตร์อิสลามว่าด้วยการปกครองและการบริหารองค์กรอิสสลาม  หลัก

นิตศิาสตรอ์สิลามและหลกัการทีว่า่ดว้ยการวเิคราะหส์ถานการณ์ และขอ้เทจ็จรงิตลอดจนศาสตร์

แขนงต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ี  ทัง้น้ีเราเชื่อมัน่ว่าหากท่านทัง้หลายได้ทุ่มเท

กําลงัสตปิญัญาและภูมคิวามรูท้ีม่อีย่างเอกอุในการพจิารณา  วเิคราะห์ และทบทวนขอ้มูลทาง

วชิาการทัง้หมดที่เกี่ยวกบัการสตัยาบนัทัว่ไป(บยัอะฮฺ  อามมะฮฺ)  อย่างจรงิจงั  และจรงิใจอกี

ครัง้  ท่านทัง้หลายย่อมไดข้อ้สรุปที่ตกผลกึแลว้เฉกเช่นทีเ่ราไดร้บัสิง่นัน้แลว้ด้วยการชี้นําของ
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พระองคอ์ลัลอฮฺ (ซ.บ.)  การทีเ่รากล่าวว่า  เราไดร้บัสิง่นัน้แลว้ดว้ยการชีนํ้าของพระองคอ์ลัลอฮฺ 

(ซ.บ.)  มไิดห้มายความว่าเรารูใ้นสิง่ทีท่า่นทัง้หลายไมรู่ ้ หรอืเรารูม้ากกว่าท่านทัง้หลายในเรื่อง

น้ี  เรามไิดมุ้่งหมายเช่นนัน้  เพราะโดยขอ้เทจ็จรงิเราเป็นผูน้้อย  และเรามใิช่ผูท้รงคุณวุฒ ิ แต่

ท่านทัง้หลายเป็นผูอ้าวุโสดว้ยวยัวุฒ ิและเป็นผูท้รงภูมคิวามรูแ้ละคุณวุฒ ิกระนัน้กม็อุีทาหรณ์

สําหรบัเราและท่านทัง้หลายในเรื่องน้ี  ดงักรณีที่ท่านอุมรั (ร.ฎ.) นําอบัดุลลอฮฺ  อบินุอบับาส

(ร.ฎ.)  เขา้ร่วมในทีชุ่มนุมของเหล่าสาวกชัน้อาวุโสซึง่เป็น  ( َياخُ  بَْدر  أَشـْ ) - รายงานโดย อลั-บุคอ

รยฺี- กรณีของสตรผีูห้น่ึงทีลุ่กขึน้ทกัทว้งท่านอุมรั (ร.ฎ.) ในเรื่องของมะฮรั  หรอืแมก้ระทัง่กรณีที่

ท่านอุมรั(ร.ฎ.) เสนอให้ท่านอบูบกัร(ร.ฎ.)  รวบรวมอลั-กุรอานหลงัจากการสูญเสยีชวีติของ

เหล่าสาวกที่เป็นนักท่องจําอลั-กุรอาน ในสมรภูม ิอลั- ยะมามะฮฺและกรณีการทําสงครามกบั

เหล่าผูต้กศาสนาและผูท้ีป่ฏเิสธการจ่ายซะกาต  เป็นตน้  อุทาหรณ์ในกรณี ตวัอย่างขา้งตน้คอื

สิง่ทีเ่ราถอืเป็นแบบอยา่งในเรือ่งน้ี  ซึง่อยูใ่นขา่ยของอลั-หะดษีทีว่า่ 

)) احلديث ... ِمْن بعِض َمن ِمسعه أَال ِلُيَبِلّغ الشاِهُد الغائَب ، فَلََعلَّ بَْعَض َمْن يَْبلُُغه ٔاْن يكون أَْوعى هل ((  -
  متفق عليه 

  رواه ٔابو داود )) نرض هللا امرٔا ِمسع مقالىت فوعاها فأداها كام مسعها ((  -

  رواه الرتمذي )) مسعه ، فرب مبلغ ٔاوعى من سامع  امرٔا مسع منا شيئا ، فبلغه كام نَرضَّ هللا -

  ))ٔافقه منه  رب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه ٕاىل من هو -

  

 เราจงึขอเรยีกร้องท่านทัง้หลายให้วเิคราะห์และใช้วิจารณญานอนัเกิดจากภูมคิวามรู ้        

อนัเอกอุของท่านทัง้หลายเกี่ยวกบัอลั- หะดษี บทหน่ึง ซึ่งท่าน อบัดุลลอฮฺ อบินุ อุมรั  (ร.ฎ.)   

ไดร้ายงานวา่.. 

ة  وال  القيامة  يوم  هللا  لَِقى  طاعة  ِمنْ   يًَدا  َخلَعَ   نْ مَ ((    يقول  وسمل  عليه  هللا  صىل  هللا  رسول  مسعُت (    ،  هل  ُحجَّ

  1851:  مسمل رواه))  جاهليةً  ِمْيَتةً  مات بَْيَعةٌ  ُعُنِقه ىف وليس مات وَمنْ 

 ในท่อนที่สองของอลั- หะดีษ บทน้ี ประโยคที่ว่า ( بَْيَعةٌ   ُعُنِقه  ىف  وليس ) หมายถึง ( يبايع  مل )  

และอลั-หะดษีบทน้ีบง่ชีว้า่ 
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مام العادل  ٔافاد احلديث[ 
ِٕ
والزتام جامعة املسلمني والهنـى عن عصيانه ٕاذا مل يأمر مبعصية ،   ُوُجوَب الَبْيعِة لال

  )287: نزهة املتقني رشح رايض الصاحلني ص(  ]وعدم جواز اخلروج عليه من غري مربر 

 ท่านทัง้หลายอาจจะกล่าวอ้างว่า  อลั-หะดีษ บทน้ีพูดถึงการสตัยาบนั(บยัอะห์) แก่            

ผูด้ํารงตําแหน่งเคาะลฟีะห์ในรฐัอสิลาม  ไม่ไดพู้ดถงึจุฬาราชมนตร ี เพราะจุฬาราชมนตรมีใิช่

เคาะลฟีะห์ และประเทศไทยกม็ใิช่รฐัอสิลาม  จงึนํามาเทยีบกนัไม่ได้  เพราะมบีรบิททีต่่างกนั  

กระนัน้ทา่นทัง้หลายกม็อิาจปฏเิสธไดเ้ลยว่า  จุฬาราชมนตร ีเป็นผูนํ้าสงูสุดของประชาคมมุสลมิ

ในประเทศไทย  ความเป็นจุฬาราชมนตรแีละความเป็นเคาะลีฟะห์ย่อมเหมอืนกนัในฐานะ           

ผู้นําสูงสุด  ( العليا  الرئاسة )  และผู้ดํารงตําแหน่งเคาะลฟีะห์ และจุฬาราชมนตรีมสีถานะเป็น         

วะลยีุล-อมัรฺ   ( أالمر  وىل )  เหมอืนกนั  และอลั-หะดษีบทน้ีอยูภ่ายใตห้วัขอ้เรื่องทีอ่หีมา่ม อนั-นะ

วาวยี ์ (ร.ฮ.)  ตัง้เอาไว ้ คอื    )املعصية ىف طاهتم ميروحت معصية غري ىف أالمر والة طاعة وجوب ابب( 

 ทัง้เคาะลีฟะฮฺ  และจุฬาราชมนตรยี่อมเข้าอยู่ภายใต้นัยของคําว่า ( أالمر  والة ) ด้วย

เหตุผลเดยีวกนัคอื ( يةالِوال  ٔاحصاُب  )  และเขา้อยู่ในความหมายของอายะห ์ อลั-กุรอาน  ซูเราะฮฺ  

อนั-นิสาอฺ .59  ทีว่า่ 

َا ايَ  {               ينَ  أَهيُّ ِ َ  أَِطيُعواْ  آَمنُواْ  اذلَّ ُسولَ  َوأَِطيُعواْ  اهللَّ   } ِمنُمكْ  االَْٔمرِ  َوأُوِيل  الرَّ

 ซึ่งอายะห์น้ีเป็นอายะห์เดียวที่ท่าน อิหม่าม อัน-นะวาวีย์ (ร.ฮ.) ได้นํามาอ้างเป็น

หลกัฐานภายใต้หวัขอ้เรื่องน้ี (บทที่ 80 จากหนังสอืรยิาฎุศศอลิหนี) ดงันัน้  อลั-หะดษีเลขที ่

3/666 ซึ่งเป็นอลั-หะดีษ ที่รายงานจากอบัดุลลอฮฺ อิบนุ อุมรั (ร.ฎ)  และบนัทึกโดยมุสลิม          

(เลขที่ 1851) จึงเป็นหลกัฐานที่ชดัเจนที่สุดเกี่ยวกบัความสําคญัของการสตัยาบนัต่อผู้นํา          

ไม่ว่าผู้นํานัน้จะหมายถึงเคาะลีฟะฮฺหรือจุฬาราชมนตรี และไม่ว่าการสตัยาบนันัน้จะเป็น        

การสตัยาบนัเฉพาะกจิ ( خاصة  بيعة )  หรอืการสตัยาบนัทัว่ไป ( عامة  بيعة ) กต็ามเพราะคาํว่า (بيعة) 

ในสํานวนของอลั-หะดีษ เป็นคํานามที่ไม่เจาะจง ( نكرة  امس ) จึงตีความได้ว่าครอบคลุมการ

สตัยาบนั (بيعة) ทัง้  2 ประเภท  แต่ถา้หากท่านทัง้หลายคา้นว่า  ในตวับทอลั-หะดษีทีย่กมานัน้ 

หมายถงึ เคาะลฟีะฮฺ หรอื อหิมา่มอะอฺซอ็ม ทีเ่ป็นประมุขสงูสดุของรฐัอสิลาม ไมไ่ดห้มายรวมถงึ

บุคคลอื่นๆ  เช่นจุฬาราชมนตร ีเป็นต้น  เรากข็อรอ้งใหท้่านทัง้หลายไดอ่้านตวับท อลั-หะดษี

อื่นๆ  ทีอ่ยูภ่ายใตห้วัขอ้เรือ่งเดยีวกนัน้ีอกีครัง้  เช่น 
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 - อลั-หะดษี เลขที ่ 6/699  ซึง่รายงานจาก  อบัดุลลอฮฺ อบินุ อมัรฺ (ร.ฎ.)  สว่นหน่ึงจาก

ขอ้ความทีป่รากฏในอลั-หะดษี บทน้ีคอื      

َتَطاعَ  ٕانِ  فلُيِطْعه ، قَلِْبه ومثرة ، يَِده ةَ قَ َصفْ  فأْعطاه ٕاماماً  يعاب وَمنْ ((.....           احلديث ....) اسـْ

 ในตวับทอลั-หะดษีใชส้าํนวนวา่  ( ًٕاماما)  แต่ในคาํสรุปเน้ือหาของ อลั-หะดษีระบุวา่: 

  ) معصية غري ىف يسـتطيع فامي والطاعة السمع والزتام للحامك ابلعهد الوفاء( 

  ) 288 ص الصاحلني رايض رشح املتقني ةنزه( 

 แสดงว่า:อิหม่าม-กบั-หากิม  มสีถานภาพเช่นเดียวกนัในฐานะผู้นําหรอืเป็นผู้ที่ผู้นํา

สงูสดุไดแ้ต่งตัง้  โดยบุคคลทัง้สองอยูภ่ายใตค้าํวา่ ( أالمر والة ) เหมอืนกนั 

 - อลั-หะดีษเลขที่ 7/670 รายงานจากอบีฮุนัยดะฮฺ วาอิล อิบนิ หุจญริน (ร.ฎ.) ว่า :                

สะละมะหฮฺ อบินุ ยะซดี อลั-ญอฺุฟียฺ ไดถ้ามทา่นรสลู ( ศอ้ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะซลัลมั) วา่  

  ...  احلديث ؟ تأمران مفا ، حقنا ومينعوان ، حقهم يسألوان ٔامراء علينا قامت ٕان ٔارٔايت ، هللا نيب اي( 

   مسمل رواه

 ในตวับทอลั-หะดษีใชส้าํนวนวา่  ( ءٔامرا )  ซึง่เป็นพหพูจน์ของคาํว่า (ٔامري)  แต่ในการสรุป

สาระของอลั-หะดษีใชส้าํนวนวา่  ( واجبه ىف قرص ولو للحامك الطاعة وجوب ) 

   288 ص  الصاحلني رايض رشح املتقني نزهة 

 แสดงว่า (ٔامري) และ (حامك) มคีวามหมายเดียวกนั คือ ผู้นําหรอืผู้ปกครอง ดงันัน้เมื่อ

จุฬาราชมนตรมีสีถานะเป็นผูนํ้าและเป็นผูป้กครองทางศาสนาในองค์กรบรหิารกจิการศาสนา

อสิลามและประชาคมมุสลมิในประเทศไทย จุฬาราชมนตรกีย็อ่มเขา้อยู่ภายใตน้ยัของอลั-หะดษี

บทน้ีเช่นกัน ทัง้ๆที่จุฬาราชมนตรีมิใช่เคาะลีฟะฮ์ตามคําจํากัดความ (إالصطالح) ในด้าน
รฐัศาสตรอ์สิลาม 

 - อัล-หะดีษ เลขที่ 10/673 รายงานจากอิบนุอับบาส (ร.ฏ.) ว่าแท้จริงท่านรสูล

(ศอ้ลลลัลอฮอุะลยัฮวิะสลัลมั)  กลา่ววา่;  
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   عليه متفق)  جاهلية ميتة مات ، شرباً  السلطان من خرج من فٕانه ، فليصرب شيئا ٔامريه من هكر  من( 

 ในตวับทของอลั-หะดีษใช้สํานวนว่า (ٔامريه) และ ( السلطان  من ) แต่ในการสรุปสาระ

ของอลั-หะดษีใชส้าํนวนวา่ :  احلاكم ٔاخطاء عىل الصرب احلديث ٔافاد ....  

   289نزهة املتفقني رشح رايض الصاحلني ص 

 แสดงว่า (أالمري) , ( السلطان   ) และ (احلاكم)  มนีัยเดียวกันคอื หมายถึงผู้นําหรือผู้มี

อํานาจและหน้าที่ในการปกครององค์กรทางศาสนาหรือทางโลก ซึ่งย่อมหมายรวมถึง 

จุฬาราชมนตรดี้วยเช่นกนั ดงันัน้เมื่อเป็นผูนํ้าสูงสุดของประชาคมมุสลมิแลว้จะเรยีกขานดว้ย

ฉายานาม (أاللقاب)  ใดๆ กต็าม ยอ่มเขา้อยูภ่ายใตน้ยัของอลั-หะดษีทุกบททีก่ล่าวมาทัง้สิน้             

 เหตุนัน้การกล่าวอ้างว่าจุฬาราชมนตรมีใิช่เคาะลฟีะฮฺ , อิมาม อะอฺซ็อม , อะมรีุลมุอฺ

มนีิน หรือ สุลฏอน ตามคําจํากดัความในเชิงวชิาการ (إالصطاليح) จึงไม่สามารถนําเอาอลั-            

หะดษีเรื่องการสตัยาบนั(บยัอะฮฺ)มาอ้างไดเ้พราะไม่เหมอืนกนัหรอืมสีถานะต่างกนั การกล่าว

อา้งในทาํนองน้ียอ่มก่อใหเ้กดิผลเสยีอยา่งน้อย 2 ประการคอื         

 1) เป็นผลทําให้ความเป็นผู้นําของจุฬาราชมนตรีในด้านการบริหารองค์กรศาสนา

อสิลามและการเป็นผูนํ้าสูงสุดของประชาคมมุสลมิในประเทศไทยไม่มหีลกัฐานและตวับททาง

ศาสนามารบัรองสภาวะความเป็นผูนํ้าทีจ่าํเป็นตอ้งเชือ่ฟงัและปฏบิตัติามจากประชาคมมุสลมิ 

 2)  เป็นขอ้สรุปทีข่ดัแยง้กบัขอ้เทจ็จรงิทัง้ในเชงิจารตีประเพณี (العرف) ทีเ่ป็นทีย่อมรบั
กนัว่าจุฬาราชมนตรคีอืผูนํ้าสงูสุดทางศาสนาในประเทศไทยและในเชงิกฎหมาย เพราะพระราช 

บญัญตักิารบรหิารองคก์รศาสนาอสิลาม พ.ศ.2540  ระบุวา่ 

  “มาตรา 6 พระมหากษตัรยิท์รงแต่งตัง้จุฬาราชมนตรคีนหน่ึงเพื่อเป็นผูนํ้ากจิการศาสนา

อสิลามในประเทศไทย...”  และขดัแยง้กบัหลกัวชิาการซึง่นกัปราชญไ์ดส้รุปเกีย่วเรือ่งน้ีวา่: 

 واحد معىن ٕاىل الرشع ىف ترىم اللغوية مدلوالهتا اختالف عىل وإالمارة واملكل والسلطان واخلالفة إالمامة[ 

 ٔاو خليفة اكن سواء بيهنام وحمك اثنني بني قىض من للك امس القاىض ٔان كام.  وحمكها أالمة قيادة وهو
 اخلطوط ىف الصبيان بني حيمك من حىت هل انئبا ٔاو ابلرشع قيضلي منصوابً  اكن ٔاو ، واليا ٔاو انئبا ٔاو سلطاان

   ...]  متايزوا ٕاذا

  )235 ص ٕاسامعيل حيىي ادلكتور:  واحملكوم احلامك بني العالقة ىف السـنة مهنج عن نقال  9 الرشعية السـياسة(
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 ทัง้น้ีเพราะจุฬาราชมนตรกี็คอืผู้นําประชาคมมุสลมิและเป็นผู้ปกครองทางศาสนาที่มี

อํานาจและหน้าที่ตามที่พระราชบญัญัติฯ ตราไว้ จึงมีความหมายเดียวกันกบัคําเรียกขาน                     

ที่เป็นฉายานาม ( ) ของผู้นําตามศาสนบญัญตัิ (   أاللقاب ) นัน่คอื (  الرشع    (  وحمكها  مةاالٔ   قيادة  
ถงึแมว้่าจะมรีายละเอยีดของอํานาจหน้าทีแ่ละคุณสมบตับิางประการทีแ่ตกต่างกนักต็าม กย็่อม

ปฏเิสธมไิดว้า่จุฬาราชมนตรคีอื ผูนํ้าประชาคมมุสลมิและเป็นผูป้กครองสงูสดุทางศาสนาอสิลาม

ในประเทศไทย จงึไม่ถอืเอาชื่อเรยีกหรอืฉายา หรอืตําแหน่งทีถู่กแต่งตัง้มาเป็นสาระสําคญัใน

การกาํหนดสถานภาพเพราะตามหลกัวชิาการระบุวา่ : ( ابٔالسامء ال ابملسميات العربة ٕامنا ) 

 ดงันัน้สาระสาํคญัของเรื่องน้ีจงึอยู่ทีค่วามเป็นผูนํ้ากจิการศาสนาอสิลามในประเทศไทย

ของจุฬาราชมนตรไีม่ไดอ้ยู่ทีน่ามชื่อหรอืตําแหน่งทีใ่ชเ้รยีกขาน แต่ถ้าหากท่านทัง้หลายยงัคง

หลงประเดน็อยูก่บัคาํนิยามหรอืคาํจาํกดัความโดยไมย่อมรบัสาระสาํคญัและขอ้เทจ็จรงิทีว่่าดว้ย 

ความเป็นผูนํ้าสูงสุดด้านกิจการศาสนาอสิลามของจุฬาราชมนตร ีซึ่งเป็นเหตุผล (عةل) สําคญั             

ในการเทยีบสถานภาพของจุฬาราชมนตรกีบัความเป็น ( أالمر  ويل ) ที่ถูกระบุในตวับทของอลั-          

กุรอานและอลั-หะดีษข้างต้น เราก็ขอใช้สทิธิในการกําหนดคํานิยามให้แก่จุฬาราชมนตรีว่า 

หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดฝ่ายศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ่งมีสทิธิและหน้าที่ของ          

ความเป็นผู้นําสูงสุดในองค์กรศาสนาอิสลามและในหมู่ประชาคมมุสลมิทัว่ไปในประเทศไทย 

เพราะชยัคฺ อบัดุลกอเดร อลั-มนัดลิยฺี (ร.ฮ.) กลา่ววา่  

تياد  ارتڽي  )ال مشاحة ىف الاصطالح (   ابڬڽيمردهيك اى فد ممبوات اصطالح  ڠسـئور ٢دان تيف ( 
    ) الين فد اصطالح  ڠه اكن يڠكيكر سـت

  )  32تياد حرام برمذهب ص  املذهب اتو( 

 หากท่านทัง้หลายยอมรบัว่า จุฬาราชมนตรีหรือชัยคุลอิสลาม เป็นผู้นําสูงสุดของ

ประชาคมมุสลมิในประเทศไทยซึ่งเรามัน่ใจว่าท่านทัง้หลายยอมรบัในสิง่ดงักล่าวอยู่แลว้เพราะ 

คงไม่มผีูท้รงคุณวุฒทิ่านใดทีป่ฏเิสธความเป็นผูนํ้าฝา่ยกจิการศาสนาอสิลามของจุฬาราชมนตรี

อย่างแน่นอน เมื่อยอมรบัและเห็นตรงกนัในเรื่องน้ีแล้ว ประเด็นของการสตัยาบนั (บยัอะฮฺ)              

แก่จุฬาราชมนตรกี็ย่อม เป็นเรื่องที่ต้องพจิารณาและวิเคราะห์กันว่ามีความจําเป็นหรือไม่? 

เพราะตําแหน่งผู้นําประชาคมมุสลิมโดยหลกัการนัน้ดํารงอยู่บนหลกัสําคญั 2 ประการดงัที ่            

ชยัคฺ อบัดุลกอเดร อลั-มนัดลิยฺี (ร.ฮ.) กลา่วไวว้า่ 
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  ...)  فيكرن برتوكر دان)  اتبل(  بيعة اتس برديرى اسالم مفرنته كران( ...
   ) 34 ص  كدوالتن دان امڬاو  اسالم( 

 ซึง่มนียัใกลเ้คยีงกบัสิง่ที ่ดร.วะฮฺบะฮฺ อซัซุหยัลยฺี ระบุเอาไวว้่า 

 بيعة وىه واحدة طريقة ىه الكفائية وضالفر  وفكرة الشورى مببدأ  معال الصحيحة الاسالم طريقة ٔان( .... 

  ....) ابختياره أالمة رضا وانضامم والعقد احلل ٔاهل

   )6/673 ج  ؤادلته الاساليم الفقه( 

 ดงันัน้ ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่า การดํารงตําแหน่งของจุฬาราชมนตรีท่านปจัจุบนั             

เป็นผลมาจากการประชุมหารือ(อชั-ชูรอ) และการบยัอะฮฺหรือเตาลียะฮฺของคณะกรรมการ

อิสลามประจําจังหวัดทัว่ประเทศในวันประชุมสรรหาผู้ที่จะดํารงตําแหน่งจุฬาราชมนตร ี                  

(16 พฤษภาคม 2553) ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของหลักรัฐศาสตร์อิสลามโดยถือว่า 

คณะกรรมการอิสลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศเข้าอยู่ในคุณสมบัติของ ( والعقد  احلل  لٔاه )                   
ซึง่มเีงือ่นไข 3 ประการตามที ่อลั-มาวรัดยฺีไดร้ะบุไวค้อื 

 واملراد.  واملروءة التقوى مالزمة عىل صاحهبا حتمل ملكة ىه والعداةل.  لرشوطها اجلامعة العداةل -1
   الرشعية املهنيات تنابج  وا ، الرشعية املأمورات امتثال ابلتقوى

  فهيا ةرب املعت الرشوط عىل إالمامة يسـتحق من معرفة ٕاىل به توصلي  اذلي العمل -2

  ٔاعرف ٔاقوم املصاحل وبتدبري ٔاصلح لٕالمامة هو من اختيار ٕاىل املؤداين واحلمكة الرٔاى -3

  )4 ص السلطانية أالحاكم( 

      คุณสมบตัอินัเป็นเงื่อนไขของ ( والعقد  احلل  ٔاهل ) ตามทีอ่ลั-มาวรัดยฺี (ร.ฮ.) ไดก้ําหนดเอาไว ้           

3 ประการน้ีเป็นสิง่ที่มอียู่ในคณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศซึ่งไม่จําเป็นว่าจะ  

ตอ้งเป็นผูรู้ใ้นระดบัมุจญ์ตะฮดิเทา่นัน้ เหตุน้ี ดร.วะฮฺบะฮฺ อซัซุหยัลยฺี จงึกลา่ววา่ 

 اسـتنباط هممة يتولون ذلينا"  اجملهتدين"  عىل يقترص ال السـياسة ىف والعقد احلل ٔاهل ٔان ويالحظ(( 

   )) اجملمتع ىف مزياهتا لها ٔاخرى فئات يشمل وٕامنا ، مصادرها من الرشعية أالحاكم

  )6/686 ؤادلته إالساليم الفقه( 
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 ابختيار يقومون اذلين الناس ووجوه والرؤساء)  اجملهتدون اى(  اخملتصون العلامء مه:  والعقد احلل ٔاهل" 

 .. ).. أالمة عن نيابة إالمام

 ทัง้น้ีในบรรดาคณะกรรมการอิสลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศนัน้ย่อมประกอบด้วย               

ผูด้ํารงตําแหน่งคณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัที่มคีวามหลากหลาย กล่าวคอื มอีหิม่าม  

คอเตบ็ บลิาล ผูรู้ ้นักวชิาการสายศาสนา ผูรู้ท้างโลก ผูป้ระกอบธุรกจิ ขา้ราชการในหน่วยงาน

ราชการและรฐัวสิาหกจิ สมาชกิองคก์รมุสลมิ ทนายความ นกักฎหมาย อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

และบารมชีน เป็นตน้ ความหลากหลายของผูด้ํารงตําแหน่งคณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั

จากทัว่ประเทศเขา้ขา่ยวา่เป็น ( الشوكة ٔاهل ) และ ( والعقد  احلل  ٔاهل ) ซึง่มไิดแ้ตกต่างจากกรณีของ

โครงสรา้ง ( والعقد احلل ٔاهل ) ในเอกสาร     

  ) اسامعيل احلاج بكر ٔابو هللا عبد / د:  اعداد(  اسالم نڠفندا دامل رضورى رشعى قاىض تولية

 ซึง่ระบุว่า 

 درى ترديري اداهل ڠسولو حاج املرحوم وروڬتوان يكوةڠ م  وتبترسـ  رضوري رشعى قاىض تولية فلقسأن(( 

  :  دابوه سفرت يأيت ، والعقد احلل ٔاهل دان ربكواسڠي يعىن الشوكة ٔاهل

   والية علامء املع -1

 .  ط ب ع  انيوق دان ، تؤنيبان ، تؤمكنان ترماسوق اسالم مڬامٔاو  ربڠي كرجأن اواىڬف -2

  بالل طيبخ  ، امام تؤء -3

  اسالم مڬامٔاو  ربڠي أنڬفرني ٔاهل -4

 ) 17  -16 ص(   سواسـتا بدان -5

 ซึ่งกลุ่มบุคคลทัง้ 5 ประเภทนัน้มอียู่ในคณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศ 

และคณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศกเ็ป็นตวัแทนของประชาคมมุสลมิทุกภาค

สว่นอยูแ่ลว้ ซึง่ในเอกสารขา้งตน้กร็ะบุวา่ 
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 براكت.... اسالم امڬأ  ربڠي رعية مسوا وكيل مروفاكنڠي اسالم جملس كواس جواتن اهىل ىڬال ٢ لبيه(( .... 

 نىتڬ ف  منجادى رست امام مميليه ڠي مريك اايهل والعقد احلل ٔاهل"   هبوا الاسالىم الفقه كتاب دامل الزحيىل

 )  15 ص(   )) مشاركة فيسن ال(   ستيف ٢ وكيل دان مسجد ٢ امام اداهل كيت دمتفت مك"  اسالم ٔامة

 ดงันัน้ กรณีการถอืว่าคณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศมคีุณสมบตัเิป็น

( والعقد  احلل  ٔاهل ) ทีม่หีน้าทีป่ระชุมหารอื (มุชาวะเราะฮฺ) สรรหาจุฬาราชมนตรจีงึไม่ใช่ประเดน็ที่

มคีวามเหน็ต่างกนัระหว่างเรากบัท่านทัง้หลาย รวมถงึกรณีทีม่กีารบยัอะฮฺ (สตัยาบนั) ภายหลงั

การเตาลยีะฮฺแก่จุฬาราชมนตรใีนวนัประชุมสรรหานัน้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ราเหน็ชอบ และขัน้ตอนทีถู่ก

ระบุไวใ้นเอกสารเรื่องเตาลยีะฮฺ กอฎยฺี ชรัอยฺี เฎาะรูรยฺี ของจงัหวดัยะลากร็ะบุข ัน้ตอนดงักล่าว

เอาไวใ้นหน้าที ่17 วา่ 

 طاعة انتوق – نڠات برجابت – بيعة اكن تولية تهلڠ ي  ديوان ملددا ادا ربڠي ڠاور ستيف سلىس سـتهل  -3
  رضورى رشعى قاىض كفد ستيا

 แต่สิง่ทีเ่ราเหน็ต่างจากท่านทัง้หลายกค็อื เราเรยีกรอ้งใหม้กีารยกระดบัสถานภาพของ

จุฬาราชมนตรีสู่ฐานะผู้นําสูงสุดฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย มิใช่เป็นเพยีงแค ่

กอฎยฺี ชรัอยฺี เฎาะรูรยฺี เท่านัน้ แต่เป็นผูนํ้าทางศาสนาทีม่สีถานภาพคลา้ยกบั อมิาม อะอฺซอม 

( أالعظم  الامام ) คอื ผูนํ้าสงูสุดประชาคมมุสลมิในประเทศไทย มสีถานภาพเป็นอหิม่ามใหญ่สุด

สําหรบัองคก์รศาสนาอสิลามตามพระราชบญัญตักิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม พ.ศ. 2540 

และฐานะอิหม่าม อะอฺซอม ของจุฬาราชมนตรีมีลักษณะใกล้เคียงกับ “อิหม่าม อักบัร                   

ชยัคุลอซัฮรั อชั-ชะรฟี” ซึ่งเป็นตําแหน่งสูงสุดของฝ่ายกจิการศาสนาอสิลามในประเทศอยีปิต ์

โดยไมถ่อืวา่คุณลกัษณะในการเป็นเคาะลฟีะฮฺสาํหรบัผูด้าํรงตาํแหน่งเป็นเงือ่นไข  (  فيه تشرتط ال

اخلالفة  صفة ) ในกรณีของจุฬาราชมนตรแีต่อย่างใด ทัง้นี้สถานภาพของจุฬาราชมนตรีตามที่

พระราชบญัญตักิารบรหิารองคก์รศาสนาอสิลาม พ.ศ.2540 ระบุไวค้อื 

1) เป็นผูนํ้ากจิการศาสนาอสิลามในประเทศไทย ตามความในมาตรา 6 วรรคหน่ึงแห่ง
พระราชบญัญตัฯิ 2540 

2) เป็นผูใ้หค้ําปรกึษาและเสนอความเหน็ต่อทางราชการเกี่ยวกบักจิการศาสนาอสิลาม 
ตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบญัญตัฯิ 2540 

3) เป็นผู้มอํีานาจหน้าที่เกี่ยวกบัออกประกาศข้อวินิจฉัยตามบญัญัติศาสนาอิสลาม  
ตามความในมาตรา 8  (4) แหง่พระราชบญัญตัฯิ 2540 
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4) เป็นประธานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย ตามความในมาตรา 16 
วรรคหน่ึงแหง่พระราชบญัญตัฯิ 2540  

 

 ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่าจุฬาราชมนตรตีามขอ้ที่ (1) และขอ้ที่ (4) เป็นผู้นําองค์กรสูงสุด 

ฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ซึ่งเทียบได้กบัตําแหน่ง “อิมาม อะอฺซอม” หรือ                  

“อมิาม อกับรั” โดยอนุโลม และตามขอ้ที่ (2) และขอ้ที่ (3) เป็นผู้มอีํานาจหน้าที่ใหค้ําปรกึษา        

และเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม ซึ่งเทียบได้กับตําแหน่ง                

“มฟุตยฺี สงูสดุ” ในประเทศไทย   

 ทา่นทัง้หลายในฐานะผูท้รงคณุวุฒจุิฬาราชมนตร ี อาจจะไมเ่หน็ดว้ยกบัสิง่ทีเ่รานําเสนอ

และเรียกร้อง โดยเฉพาะกรณีการเทียบสถานภาพของจุฬาราชมนตรีกบั “อิมาม อะอฺซ็อม”            

หรอื “อมิาม อกับรั ชยัคุลอซัฮรั อชั-ชะรฟี” เพราะท่านทัง้หลายอาจจะยดึตดิอยู่กบัคํานิยาม          

หรอืคําจํากดัความ ( والتعريفات  الاصطالحات ) หรอืนามชื่อและฉายานาม ( وأاللقاب  أالسامء ) ที่ใช้

เรียกขานจุฬาราชมนตรซีึ่งเทยีบคําในภาษอาหรบัว่า ชยัคุล-อิสลาม ( إالسالم  شـيخ ) ทัง้ๆ ที ่            

การให้ความหมายคําว่า จุฬาราชมนตรีว่า “ชยัคุลอิสลาม” นัน้ก็ไม่ได้ตรงกบัความหมายใน

ภาษาไทยแต่อย่างใด เพราะคําว่าจุฬาราชมนตรีเป็นการสมาสของคําศพัท์ 3 คํามาต่อกนั           

เป็นคําศพัทเ์ดยีวคอืคําว่าจุฬา+ราช+มนตร ีคําว่า “จุฬา” เป็นคําบาลตีรงกบัคาํว่าจุฑาในภาษา

สนัสกฤตเป็นคํานามแปลว่า จุก โดยปริยายหมายถึงที่สูงสุดของศีรษะ เช่นยอด หวั มงกุฎ             

เป็นต้น คําว่า “ราช” (ราด,ราดชะ) หมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน และคําว่า “มนตรี” หมายถึง                  

ที่ปรกึษา,ผู้แนะนํา,ที่ปรกึษาราชการ,ข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ ดงันัน้คําว่า จุฬาราชมนตรี จึงมี

ความหมายว่า “ที่ปรึกษาสูงสุดของพระเจ้าแผ่นดิน” หรือ “หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของ

พระมหากษัตรยิ์” ซึ่งน่าจะแปลเป็นภาษาอาหรบัได้ว่า ( للمكل  أالعىل  املستشار )  หรือ (  رئيس

املكل  يمستشار   ) หรือ ( للمكل  الكبري  الوزير ) หรือ ( ريالكب  املكل  وزير ) หรือ(                 (  املكل  وزراء  ٔاكرب

หรือ  ( لصدر أالعظم  ا )   ตามจารีตของอุษมานียะฮฺตุรกี เ ป็นต้น  หรือเทียบได้กับคําว่า   

“องคมนตรี” ซึ่งหมายถึง ผู้มตีําแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์อย่างในปจัจุบนั 

กระนัน้ท่านทัง้หลายก็เรยีกขาน จุฬาราชมนตรวี่า ชยัคุลอสิลาม ( إالسالم  شـيخ ) ทัง้ๆที่คําว่า              
“ชัยคุลอิสลาม” มิใช่ความหมายที่แปลได้จากคําว่า “จุฬาราชมนตรี” ซึ่งดร .ยูซุฟ อัล-                  

กอรฺฎอวยฺี กลา่วว่า 
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 منصب الاسالم ىف يكن مل وٕان"  إالسالم شـيخ"  الناس يسميه من هناك اكن أالوقات من وقت ىف(( 

 )143 ص القادمة املرحةل ىف الاسالمية احلركة ٔاولوايت(   ....)) املعىن  هبذا ىرمس

 กระนัน้ ท่านทัง้หลายกย็อมรบัฉายานาม ชยัคุลอสิลามน้ีในการเรยีกขานจุฬาราชมนตรี

โดยไม่มกีารโตแ้ยง้ แต่เมือ่เราเรยีกรอ้งใหท้าํสตัยาบนัทัว่ไปแก่จุฬาราชมนตรเีพื่อใหส้ถานภาพ

ในการเป็นผู้นําสูงสุดฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็น           

เรื่องแปลกและก่อใหเ้กดิประเดน็เหน็ต่างโดยเฉพาะในการเรยีกขานจุฬาราชมนตรวี่า “อมิาม 

อะอฺซอม” ทัง้ๆที่คําน้ีไม่ได้มุ่งหมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งเคาะลีฟะฮฺในรัฐอิสลามเสมอไป           

เพราะถ้าเรายอมรบัว่าอหิม่ามประจํามสัยดิญามอฺิหรอือหิม่ามประจํามสัยดิทัว่ไป เป็นผู้ดํารง

ตําแหน่งอมิามะฮฺศุฆรอ  ( الصغرى  إالمامة )  แลว้ดว้ยเหตุผลใดเราจงึไม่ยอมรบัว่าจุฬาราชมนตรี

เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอิมามะฮฺ อุซมา ( العظمى  الامامة ) คืออิหม่ามใหญ่หรือผู้นําสูงสุดของ

ประชาคมมุสลิมในประเทศไทยเล่า? จริงอยู่โดยคําจํากดัความของ “อิมาม อะอฺซอม” ก็คอื              

เคาะลฟีะฮฺ แต่ในขอ้เทจ็จรงิคณุสมบตัขิองเคาะลฟีะฮฺกไ็มไ่ดเ้หมอืนกนัทัง้หมด เพราะเคาะลฟีะฮฺ

ม ี2 ลกัษณะคอื 1) คลิาฟะตุน-นุบูวะฮฺ ( النبوة  خالفة )  2) คลิาฟะฮฺ อลั-มุลกฺ ( املكل  خالفة ) และ
คณุลกัษณะการดาํรงตาํแหน่งเคาะลฟีะฮฺกย็งัมอีกี 2 ลกัษณะคอื    

  ซึง่หมายถงึ     التامة إالمامة ٔاو اخلالفة - 1 

  2/208  السـنة مهناج  " ادلين هبا وظهر الاكفرون هبا وقوتل املسلمون علهيا ٔامجع الىت "

 2 -  ซึง่หมายถงึ     التامة غري الامامة ٔاو اخلالفة

 يقاتل ومل – وأالندلسـيني والشاميني البرصيني احلديث ٔاهل ذكر كام – الناس هياعل اجمتع ما" 

  ) السابق املصدر" (  الاكفرون هبا

 แน่นอนคุณสมบัติ สถานภาพและเงื่อนไขของอิหม่ามอะอฺซอมที่เรามุ่งหมายคือ           

( غريالتامة  الامامة ) เพราะคุณสมบตั ิสถานภาพของคอลฟีะฮฺอนั- นุบูวะฮฺทีส่มบูรณ์แบบนัน้สิน้สุด

ลงใน สมยัทา่นอุสมาน อบินุ อฟัฟาน (ร.ฎ.) ในกรณีของการกําหนดเงือ่นไขว่ามกีารทาํสงคราม

กบับรรดากุฟฟ๊าร แต่ในกรณีของระยะเวลาที่มรีะบุไว้ใน อลั-หะดษีของท่าน ซะฟีนะฮฺ (ร.ฎ.)       

นัน้คอื 30 ปี ซึง่รวมถงึการเป็นคอลฟีะฮฺของทา่น อลั-หะซนั อบินุ อะล ี(ร.ฎ.) ดว้ย (  السـنة  مهناج
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٢٤٧/ ٢ ) อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของสิง่ที่ถูกเรียกร้องสําหรบัการปกครอง ไม่ว่าจะมี
ลกัษณะแบบ คลิาฟะฮุ นุบวูะฮฺ หรอื คลิาฟะฮฺ มลุก ์ม ี2 ประการคอื 

    نواهيه واجتناب  هللا  طاعة   -١

 الشورى  -٢ 

 .خالص اسالىم حمك هوف  ادلعامتني هاتني عىل احلمك قام فاذا

 )٩٨ ص  عودة دراالق عبد للشهيد الاسالم يف واحلمك املال(

แต่ถ้าหากท่านทัง้หลาย ค้านว่า ผู้ที่จะเป็นอิหม่ามอะอฺซอมจะต้องมีเงื่อนไขเป็น               

“มุจญตะฮดิ” (اجملهتد) ตามที่อิหม่าม อลั-ญุวยันียฺ (ร.ฮ.) อิหม่าม อลั-เฆาะซาลียฺ (ร.ฮ.) และ

อหิม่ามอชั-ชาฏบิยฺี (ร.ฎ.) ตลอดจน อหิม่าม อลั-บฆัดาดยฺี (ร.ฮ.) ระบุเอาไวว้่า  ( عليه  متفق  ٔانه )  

หรือ ( عليه  مجمع  ٔانه )  (ดู   ٢٧٨  طنيةاالب  عىل  الرد    /   ٤٢٦الارشاد )  โดย อิมามอชั-ชาฏิบียฺ(ร.ฮ.) 

กลา่ววา่ : 

  )١٢٦ /٦ الاعتصام( " جهتادالا  رتبة  انل  نمل الا قدعتن ال  الكربى الامامة ٔان  االتفاق العلامء نقل" 

เรากส็ามารถซกัคา้น ( الاعرتاض  رد ) ท่านทัง้หลายไดว้่าการเป็นมุจญตะฮดิของอหิม่าม

อะอฺซอมนัน้คอื ( الكامل  رشوط  من ) ซึ่งเป็นกรณีของ ( وةبالن   وخالفة  التامة  الامامة ) แต่ในกรณีของ

จุฬาราชมนตรีซึ่งจะถือเป็น อิหม่าม อะอฺซอม ได้โดยใช้  ( الاماكن  رشوط )  เช่นกนัเพราะ
นกัวชิาการระบุวา่ : 

 معني ىف اجامتعها وعز الكامل رشوط من شئ فقد مالو ، فضابطها: الاماكن طرشو ٔاما "
 فقدا أالقل والية تصح وحينئذ ، الكامل رشوط من امليسور بعض اىل بدائهل ووجدت
 الاجهتاد رتبة فقدت فان ، القرشـية ط رش يىل عوالور والكفاية فالعمل نقصه يسد مبن ويسـتعني
 زمان ىف مككل العامل مع ويصريالسلطان ويذر، يأيت فهيا العلامء اجعةر م وجوب الاماكن فرشط

 "النيب اليه يهنيه ما اىل ابالنهتاء مأمور ، النىب

  ) ٢٧٥ أالمم غياث(
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ดงันัน้ เมื่อจุฬาราชมนตร ีในฐานะ อหิม่าม อะอฺซอม ขาดเงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์  

( الكامل  رشوط ) กส็ามารถใชเ้งื่อนไขทีเ่ป็นไปได ้( الاماكن  رشوط ) มารบัรองคุณสมบตัคิวามเป็น

อหิมา่ม อะอฺซอมได ้โดยเฉพาะความเป็นมุจญ์ตะฮดิ ทีก่ล่าวถงึนัน้เป็นเรื่องทีย่ากในปจัจุบนั จงึ

ถอืตามเงือ่นไขทีเ่ป็นไปได ้ ( الاماكن رشوط )  ดว้ยการตัง้คณะผูท้รงคุณวุฒขิึน้มาเพือ่ทดแทนใน

เรื่องน้ี ฉะนัน้เมื่อจุฬาราชมนตร ีมคีณะผูท้รงคุณวุฒเิป็นที่ปรกึษาเกี่ยวกบัเรื่องศาสนบญัญตั ิ

การมสีถานภาพเป็นอหิมา่ม อะอฺซอม ของจุฬาราชมนตรกีย็่อมเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดต้ามเหตุผลที่

กลา่วมา 

 เมื่อจุฬาราชมนตร ีคอื ผูนํ้าสงูสุดของประชาคมมุสลมิ การรบัรองสถานภาพความเป็น

อหิม่ามอะอฺซอม ซึ่งหมายถงึ ผู้นําสูงสุดทางศาสนาอสิลามในประเทศไทยกย็่อมเป็นสิง่ทีเ่ป็น          

ไปได ้มหินําซํ้ายงัถอืว่าเป็นฟรัฎูกฟิายะห ์ที่ประชาคมมุสลมิจะตอ้งมผีูนํ้าสูงสุดในทางศาสนา

ของตน เพราะนกัวชิาการระบุว่า : 

  وجوب عىل – النجدات حاشا – اخلوارج ومجيع املرجئة ومجيع السـنة اهل اهبمذ مجيع اتفقت فقد" 

" نبوية غري امامة اقميت النبوية اخلالفة رشوط تتحقق اذامل وانه ، ةالامام  

) ١٨٦ السـياسـية ايت والنظر ،٢ /١ الاسالمية املذاهب اترخي(   

 ซึง่สอดคลอ้งกบัขอ้เขยีนในเอกสาร  ( الاسالم نڠفندا دامل رضوري رشعى قاىض تولية )  หน้าที ่3 

ทีร่ะบุว่า: 

 رست تعاىل هللا اتىل اتس برساتو دان وهڬت ڬڠبرف مريك هبوا اايهل اسالم ڠاور كواجيفن ٢سبرس  - 1 
  ترسالمت دان ترلفس اكن تيدق امينڬسـبا ، مريك دانتارا فرابلهن دان ، ڽهفرجف  درى ىه ومنجا
 ٔامة هميفون ربڠي مريك نڠالك درى مفبرس كفد مريك فيننفمي  درسهكن افبيل واىلجك هنفرجف  درى

 ڠي ڠتوجن دان اساس مروفاكن اى ، كفوتوسڽن كفد  ٢ نڠفندا توندوق رست ، ڽنڠفندا اتس اسالم

  ...... مريك كقواتن اڬمنجا دان تاكنپ م 

 كنڠمرنا ، عادل ڠي اسالم ڠاور ٕامام وجود نڠد ملينكن هنفرجف  فتنه ممادمكن انتوق جالن ادا تيدق  

  .  فلسو فراتوران درى مريك منجاوهكن رست ، ٔامة كفد تولس ڠي جالن

  ))  مريك اوروسن مرناجوءى ڠي كتوا ملنتيق اسالم ڠاور واجب ، ايت دمكني اوليه



จดหมายเปิดผนึก จากกลุม่เครือขา่ยสัตยาบนัจุฬาราชมนตรีถึงผูท้รงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 16 

 เหตุนัน้ เราจงึเรยีกร้องใหม้กีารสตัยาบนัแก่จุฬาราชมนตรจีากประชาคมมุสลมิทัว่ไป 

(บัยอะฮฺ อามมะฮฺ) เพื่อที่จุฬาราชมนตรีจะได้มีสถานภาพความเป็นอิหม่ามใหญ่สุดที่ม ี              

อํานาจปกครอง  (วิลายะฮฺ – อิมามะฮฺ)  บรรดาอิหม่ามทัง้หลายในประเทศไทย  เพราะ

นกัวชิาการระบุวา่ : 

ٓ  بىن فان ، هبا الا لدلين القيام بل ادلين، واجبات اعظم من الناس ٔامر والية ان"   التمت دما

    "رٔاس من الاجامتع عند هلم والبد ، بعض اىل بعضهم حلاجة الجامتعاب الا مصلحهتم
  )81  الرشعية السـياسة(

 และเพื่อที่บรรดาประชาคมมุสลมิในประเทศไทยจะได้มอีิหม่ามซึ่งพวกเขาได้ทําการ

สตัยาบนัไวแ้ก่อหิม่ามผูน้ัน้สาํหรบัตน  ถงึแมจ้ะมกีารกล่าวอา้งในทํานองทีว่่า การสตัยาบนัของ

คณะกรรมการอิสลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศเป็นการพอเพยีงแล้วสําหรบัเรื่องน้ี เพราะมี

เหตุผลว่า คณะกรรมการอิสลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศเป็นตวัแทนของทุกภาคส่วนจาก

ประชาคมมุสลิมในการสตัยาบันจึงไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดในการทําสตัยาบันทัว่ไป 

(บยัอะฮฺ) แก่จุฬาราชมนตรจีากประชาคมมุสลิมอีก เพราะอย่างไรเสยี การเปิดโอกาสให้แก่

ประชาคมมุสลมิทาํสตัยาบนัทัว่ไปจุฬาราชมนตรกีไ็มม่ขีอ้หา้มใดๆ 

 ตามหลกัการของศาสนา การยนืยนัว่าพอเพยีงแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า จะกระทํา

สตัยาบนัทัว่ไปอกีไม่ได้  กอปรกบักรณีของการทําสตัยาบนัทัว่ไปน้ีเป็นสทิธโิดยตรงระหว่าง

จุฬาราชมนตรีกับประชาคมมุสลิม ท่านทัง้หลายอาจจะยืนยนัว่าพอเพียงแล้ว แต่ถ้าหาก

จุฬาราชมนตรมีดุีลยพนิิจว่าเป็นเรื่องทีส่มควรกระทําสตัยาบนัทัว่ไปอกีครัง้ กย็อ่มเป็นสทิธขิอง

จุฬาราชมนตร ีเพราะนกัวชิาการระบุว่า : 

 ملزيد حاجة ىف نفسه الامام جيد فقد عليه الفالخ جائز ٔامر فهو الواحد لالمام البيعة تعدد عن اما" 

  ) ٢٠٠  ص اسامعيل ىيحي.د: واحملكوم احلامك بني العالقة ىف السـنة مهنج(      " وفاء وتوكيد اسـتيثاق

และถา้หากประชาคมมสุลมิในประเทศไทยมคีวามยนิดแีละพรอ้มใจกนัเรยีกรอ้งใหม้กีาร

ทําสตัยาบนัแก่จุฬาราชมนตร ีมนัก็เป็นสทิธิอ์นัชอบธรรมของพวกเขาทีเ่ราและท่านทัง้หลาย

ตลอดจนจุฬาราชมนตรเีองก็ไม่สามารถปฏเิสธไดเ้ช่นกนั ทัง้น้ีเมื่อการทําสตัยาบนัทัว่ไปเป็น

สทิธขิองประชาคมมุสลมิที่จะเรยีกร้องจากผู้นําของพวกเขาให้รบัสตัยาบนัเพื่อยนืยนัถึงการ

ปฏบิตัติามและเชื่อฟงั ผูนํ้ากย็่อมมหีน้าทีใ่นการตอบรบัคาํเรยีกรอ้งนัน้และดําเนินการใหเ้พราะ

สว่นหน่ึงจากหน้าทีข่องผูนํ้ากค็อื 
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   ممكن بلك فيه والرتغيب عليه والاعانة والطاعة اخلري طرق تيسري" 
 )٧٠ الرشغية السـياسة(

 )٢٨٣ ص املتقني نزهة(    همق حقو  وتضييع قضاايمه واهامل رعاايمه حق ىف التفريط من احلاكم حتذير  -

 الهيم الوصول من منعهم و مصاحلهم حتقيق عن والاعراض الناس دون الاحتجاب من احلاكم حتذير  -
  )  ٢٨٤ املتقني نزهة(

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เมื่อการเรยีกรอ้งของประชาคมมุสลมิในเรื่องการบยัอะฮฺ (สตัยาบนั) 

มเีป้าหมายสําคญัในการมสีตัยาบนัใหแ้ก่ตนเองเพื่อจะได้พน้จากสถานภาพการตายเยีย่งการ

ตายของผู้คนในยุคญาฮลิียะฮฺ ก็ย่อมถือว่า การสตัยาบนัทัว่ไปจากประชาคมมุสลมิเป็นสทิธิ

ประโยชน์โดยรวม  ( العامة املسلمني مصاحل )  ทีผู่นํ้าจาํตอ้งคาํนึงถงึเป็นอนัดบัแรกและเป็นภาระกจิ
โดยตรงของผูนํ้าทีจ่ะตอ้งรกัษาสทิธปิระโยชน์ของประชาคมมุสลมิเอาไวอ้ย่างสุดความสามารถ 

หากผูนํ้าบ่ายเบีย่งและไม่ยอมรบัขอ้เรยีกรอ้งใหม้กีารสตัยาบนัจากประชาคมมุสลมิ ทัง้ๆทีก่าร

สตัยาบนัเป็นหน้าที่ของประชาคมมุสลมิที่จะตอ้งกระทําเมื่อมคีวามเป็นไปได ้ดงัทีน่ักวชิาการ

ระบุเอาไวว้า่ : 

            اداءها الاماكن وقت املسمل ميلز  ولهاذا ٔامرها امجلاعة به تصون وميثاق وعهد نامأ  صفقة البيعة ان" 

 الميني تسـبق الاسالم شعائر من شعرية جيعلها مما   )) جاهلية ميته مات بيعة عنقه ىف وليس مات من(( 
  )١٩١ ص واحملكوم احلامك بني العالقة ىف السـنة مهنج(  "  حرمته ىف

กย็อ่มถอืว่าผูนํ้ามขีอ้บกพรอ่งในการปฏบิตัภิาระกจิหน้าทีแ่ละเป็นทีน่่าหวัน่เกรงว่า ผูนํ้า

ทีม่คีวามบกพรอ่งในเรือ่งน้ีจะเขา้อยูภ่ายใตน้ยัของ อลั-หะดษีทีร่ะบุวา่ : 

 حاجته دون هللا ،احتجب وفقرمه وخلهتم حاجهتم دون فاحتجب ، راملسلمنيو ٔام من شيئا هللا َوالَّهُ  َمن" 

 )املسـتدرك ىف احلامك هاسـناد وحصح والرتمذى ٔابوداود رواه( "  القيامة يوم وفقره وخلته

  ٔاحصاب مبنعه وذكل ، مطالهبم عن وتوارى مصاحلهم عن ٔاعرض اى) :  بجفاحت( 

  ) ٢٨٤ ص املتقني نزهة(   اليه الوصول من اجاتاحل 

และ อลั-หะดษิ ทีร่ะบุวา่ : 

 )مسمل رواه(  " اجلنة مه مع يدخل مل الا ، وينصح ، هلم جيهد ال مث ، ٔاموراملسلمني يىل رئام من ما" 
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  .)ٔاجلهم من وطاقته هجده غاية يبذل مل اى:  هلم جيهد ال(

 ทัง้น้ีเพราะการสตัยาบนัแก่ผูนํ้าเป็นสทิธขิองประชาคมมุสลมิที่สามารถเรยีกร้องจาก

ผูนํ้าได้ และเมื่อมกีารเรยีกร้องตามสทิธอินัชอบธรรมของพวกเขา ผูนํ้าก็ย่อมมหีน้าที่ในการ

ทุม่เทและใชค้วามพยายามอยา่งสดุความสามารถในการพทิกัษ์สทิธปิระโยชน์ของประชาคมโดย

ไม่มีการบ่ายเบี่ยงหรือกระทําการอนัใดที่เป็นเหตุนําสู่การสูญเสยีสทิธิประโยชน์ดงักล่าวซึ่ง

นกัวชิาการระบุวา่ : 

"  مصاحلهم رعاية ىف اجلهد وبذل ، هبم الرفق احاكهمم يسألو ٔان احلق للرعية"   
) ٢٨٤ املتقني نزهة(   

เราเชื่อว่า ท่านทัง้หลายในฐานะผูท้รงคุณวุฒจุิฬาราชมนตร ีจะมวีจิารณญาณในเรื่องน้ี

โดยตัง้อยู่บนหลกัของวิชาการซึ่งท่านทัง้หลายมีความรู้และความเข้าใจอย่างเอกอุ  และมี

เจตนารมณ์อนับรสิุทธิใ์นการวเิคราะห ์และหาบทสรุปทีม่น้ํีาหนักในการหาทางออกในเรื่องการ

สตัยาบนัน้ีว่า สิง่ใดสมควร และมผีลลพัธท์ีด่กีว่าระหว่างการทาํสตัยาบนัทัว่ไป กบัการยนืยนัว่า

พอเพยีงแลว้ จบแลว้โดยไมม่ตีอ้งมกีารทาํสตัยาบนัใดๆ แก่จุฬาราชมนตรอีกี 

ทัง้น้ี ส่วนหน่ึงจากบทสรุปทีเ่ราเชื่อว่าท่านทัง้หลายกค็งมคีวามเหน็สอดคลอ้ง และเหน็

พอ้งดว้ยน่าจะมดีงัต่อไปน้ี 

 1.) จุฬาราชมนตรี เป็นผู้นํากิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ทัง้ในฐานะ

จุฬาราชมนตรีที่ได้รบัพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตัง้ และในฐานะประธานองค์กรสูงสุดฝ่าย

บรหิารกจิการศาสนาอสิลามในประเทศไทย 

 2.) ประชาคมมุสลมิในประเทศไทยจําเป็นตอ้งมผีูนํ้าสูงสุดทางดา้นศาสนาของตนและ

จุฬาราชมนตรกีค็อืผูนํ้าสงูสดุของพวกเขา 

 3.) จุฬาราชมนตร ีมอีํานาจหน้าทีต่ามมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตักิารบรหิารองคก์ร

ศาสนาอสิลาม พ.ศ. 2540 โดยเฉพาะขอ้ที ่(4) จุฬาราชมนตรมีอีํานาจหน้าทีอ่อกประกาศ

เกี่ยวกบัขอ้วนิิจฉยัตามบญัญตัแิห่งศาสนาอสิลามโดยตรง ส่วนคณะผูท้รงคุณวุฒนิัน้เป็นการใช้

อาํนาจหน้าทีข่องจุฬาราชมนตร ีตามความมาตรา 8 (2)  ในการแต่งตัง้คณะผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ให้

คําปรกึษาเกี่ยวกบับญัญตัแิห่งศาสนาอสิลาม ดงันัน้การใหค้ําปรกึษาแก่จุฬาราชมนตรจีงึเป็น

หน้าทีข่องคณะผูท้รงคุณวุฒ ิแต่อํานาจในการออกประกาศเกี่ยวกบัขอ้วนิิจฉัยตามบญัญตัแิห่ง

ศาสนาอสิลามเป็นของจุฬาราชมนตรโีดยตรง ตามความในมาตรา 8 (4)  คณะผูท้รงคุณวุฒไิมม่ี
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อํานาจในการออกประกาศเกี่ยวกบัขอ้วนิิจฉัยดงักล่าวแต่อย่างใด ฉนัน้เมื่อจุฬาราชมนตรไีด้

วนิิจฉยัอยา่งหน่ึงอยา่งใดแลว้กย็อ่มถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 4.) คณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศเขา้ข่ายตามคุณสมบตัแิละเงื่อนไข

ของ “อะฮฺลุลหลัล ์วลัอกัด์ ” ซึง่เป็นคณะกรรมการสรรหาผูด้ํารงตําแหน่งผูนํ้าฝา่ยกจิการศาสนา

อสิลามคอืจุฬาราชมนตร ีและคณะกรรมการอสิลามประจําจงัหวดัทัว่ประเทศได้มอบพนัธกิจ 

(เตาลยีะฮฺ) แก่จุฬาราชมนตรใีนวนัประชุมสรรหา (16 พ.ค. 53) นัน้แลว้ 

 

 ส่วนประเด็นที่จําต้องวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปที่ช ัดเจนและได้ข้อยุติ มีดังต่อไปน้ี 

 1.) สถานภาพความเป็นผู้นําสูงสุดฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยของ

จุฬาราชมนตรใีนแง่ของรฐัศาสตร์อสิลามนัน้ถอืว่าเป็น “อหิม่าม อะอฺซอม” สําหรบัประชาคม

มสุลมิในประเทศไทยหรอืไม?่ 

 ในกรณีที่ถือว่าเป็น  “อหิม่าม อะอฺซอม” นัน้เป็นในลกัษณะใด? และมอีะไรมารบัรอง

สถานภาพการเป็น  “อิหม่าม อะอฺซอม ” ของจุฬาราชมนตรี  และในกรณีที่ไม่ถือว่า

จุฬาราชมนตรมีสีถานภาพเป็น  “อหิม่าม อะอฺซอม”  นัน้ เป็นเพราะอะไร? และเมื่อไม่ถอืเป็น  

“อหิมา่ม อะอฺซอม” สาํหรบัประชาคมมุสลมิในประเทศไทยแลว้ จุฬาราชมนตรมีฐีานะเป็นอะไร? 

ในเชงิรฐัศาสตรอ์สิลาม และเมือ่จุฬาราชมนตรไีมถ่อืเป็นอหิมา่มสงูสุดสาํหรบัประชาคมมุสลมิใน

ประเทศไทยแลว้ ผูใ้ดคอือหิมา่มสงูสดุสาํหรบัพวกเขา? 

 2.) ในการพจิารณาถงึสถานภาพความเป็นผูนํ้าฝ่ายกจิการศาสนาอิสลามในประเทศ

ไทยของจุฬาราชมนตร ีใช้สิง่ใดเป็นบรรทดัฐานและเป็นต้นแบบในการเทยีบเคยีง? ใช้ตวับท

กฎหมายตามความในพระราชบญัญตัฯิ 2540  เพยีงอย่างเดยีว หรอืใช้ตวับททางศาสนา

ตลอดจนทศันะของนกัวชิาการผูส้นัทดักรณรีฐัศาสตรอ์สิลามควบคูไ่ปดว้ย หรอือยา่งไร? หากใช้

ตวับทกฎหมายเพยีงอย่างเดยีว เพราะเหตุใดจงึมกีารพูดถงึเรื่องของอะฮฺลุลหลัล์ วลัอกัดฺ และ

การเตาลยีะฮฺ หรอืบยัอะฮฺดว้ย  ทัง้ๆ ทีไ่มม่รีะบุในตวับทกฎหมายอยา่งชดัเจน 

 3.) การทําสตัยาบนั (บยัอะฮฺ) ทัว่ไปจากประชาคมมุสลมิโดยรวมแก่จุฬาราชมนตรเีป็น

สิง่ที่ขดัต่อหลกัการของศาสนาหรอืไม่? ในกรณีที่ไม่ขดันัน้ มคีวามจําเป็นมากน้อยเพยีงใด? 

อะไรคอืตวัชี้วดัว่าจําเป็นหรอืไม่จําเป็น? และในกรณีที่ขดันัน้เป็นเพราะอะไร? และมหีลกัฐาน

ยนืยนัหรอืไม?่ 
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  4.) ในกณีทีเ่กรงว่าการทําสตัยาบนัทัว่ไป (บยัอะฮฺ อามมะฮฺ ) แก่จุฬาราชมนตรจีะเกดิ

ผลเสยีมากกวา่ผลด ีผลเสยีทีห่ว ัน่เกรงนัน้คอือะไร?และผลเสยีนัน้สง่ผลกระทบต่อผูใ้ด? 

 

 5.) การทําสตัยาบนัทัว่ไป  (บยัอะฮฺ อามมะฮฺ ) เป็นสทิธิอ์นัชอบธรรมของประชาคม

มสุลมิโดยรวมใชห่รอืไม?่ ในกรณีทีไ่มใ่ชน่ัน้มเีหตุผลทางหลกัวชิาการขอ้ใดรองรบั? และในกรณี

ที่ใช่มเีหตุผลทางหลกัวิชาการขอ้ใดรองรบั? และจุฬาราชมนตรีมสีิทธิใ์นการปฏิเสธการรบั

สตัยาบนัทัว่ไป (บยัอะฮฺ) จากประชาคมมสุลมิหรอืไม?่ อยา่งไร? 

 

 6.) ในกรณีที่ประชาคมมุสลิมไม่ได้ร ับโอกาสในการทําสัตยาบันทัว่ไป (บัยอะฮฺ                

อามมะฮฺ) แก่จุฬาราชมนตร ีทัง้ๆที่มกีารเรยีกรอ้งในเรื่องดงักล่าวแลว้นัน้ ผูใ้ดต้องรบัผดิชอบ           

ในกรณีดงักล่าว? 

 

 7.) มแีนวทางและวธิกีารใดบา้งในการทดแทนการสตัยาบนัทัว่ไปจากประชาคมมุสลมิ 

หากไม่มกีารทําสตัยาบนัทัว่ไปเกดิขึน้ และแนวทางตลอดจนวธิกีารดงักล่าวสามารถตอบโจทย์

ของปญัหาทางสงัคมมุสลมิทีกํ่าลงัเป็นอยูใ่นขณะน้ีไดม้ากน้อยเพยีงใด? 

 ประเด็นทัง้หมดที่กล่าวมาขา้งต้นคอืสิง่ที่ท่านทัง้หลายในฐานะผู้ทรงคุณวุฒจุิฬาราช 

มนตรตีอ้งวเิคราะหแ์ละหาบทสรุปทีนํ่ามาซึง่ขอ้ยุตใินเรื่องทีเ่กดิขึน้เพราะเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของ

คณะผู้ทรงคุณวุฒทิี่จะต้องพจิารณาและใหค้ําปรกึษาแก่จุฬาราชมนตร ีจรงิอยู่กลุ่มเครอืข่าย

สตัยาบนัจุฬาราชมนตรไีมม่อีาํนาจในการบงัคบัใหพ้วกทา่นทัง้หลาย ดําเนินการในเรื่องดงักล่าว 

แต่กลุ่มเครอืข่ายสตัยาบนัจุฬาราชมนตรใีนฐานะเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมมุสลมิในประเทศ

ไทยย่อมมสีทิธิใ์นการเรยีกร้องและสอบถามความชดัเจนถงึประเดน็ต่างๆ ขา้งต้นเพื่อใหเ้กดิ

ความกระจ่างแก่ประชาคมมุสลิมส่วนรวม ดังนัน้ในฐานะที่ท่านทัง้หลายเป็นผู้รู้และเป็น

ผูท้รงคุณวุฒทิางด้านวชิาการศาสนา ท่านทัง้หลายย่อมตระหนักดีอยู่แล้วว่าโดยบญัญตัขิอง

ศาสนา ท่านทัง้หลายมภีาระกจิและหน้าทีอ่ยา่งไรในกรณีทีม่กีารสอบถามประเดน็ขอ้ปญัหาทาง

ศาสนาจากผูไ้มรู่ซ้ึง่ตอ้งการคาํตอบทีช่ดัเจน 



จดหมายเปิดผนึก จากกลุม่เครือขา่ยสัตยาบนัจุฬาราชมนตรีถึงผูท้รงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี 21 

 กลุ่มเครือข่ายสตัยาบนัจุฬาราชมนตรี หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าท่านทัง้หลาย จะมคีวาม 
กรุณาแก่เราในการให้คําตอบและบทสรุปที่ชดัเจนในประเด็นต่างๆที่สอบถามมา และขอ
พระองคอ์ลัลอฮฺ (ซ.บ.)  ทรงตอบแทนความดงีามทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้าแก่ท่านทัง้หลายและ
ทรงชีนํ้าสิง่ทีถ่กูตอ้งใหแ้ก่เราทกุคน เทอญ 
 
 
 

ดว้ยสลามและดุอาอฺ 
ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู 

กลุ่มเครอืขา่ยสตัยาบนัจุฬาราชมนตร ี
 )جوالراجامونترى  رابطة وشبكات البيعة العامة لشيخ االسالم( 

 
 

 หมายเหตุ   กลุม่เครอืขา่ยสตัยาบนัจุฬาราชมนตร ี ขออนุญาตนําขอ้ความทุกตวัอกัษร
ในจดหมาย เปิดผนึกฉบบันี้เพื่อเผยแผ่ในสื่อของกลุ่มฯและเมื่อทางกลุ่มไดร้บัคําตอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากคณะผู้ทรงคุณวุฒ ิทางกลุ่มฯขออนุญาตนําขอ้ความทุกตวัอกัษรในเอกสาร 
คําตอบที่ได้รบัจากท่านทัง้หลายเผยแผ่ในสื่อของกลุ่มฯ  เพื่อเป็นวิทยาทานแก่สาธารณะชน
ต่อไป ทางกลุ่มฯ จงึขออนุญาตมายงัท่านทัง้หลาย ณ โอกาสน้ี 
 
 
*สถานทีต่ดิตอ่สง่เอกสารทางไปรษณีย ์
กลุ่มเครือข่ายสตัยาบนัจฬุาราชมนตรี 
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