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คานา
 وخري من تعبد هلل، وإمام املوحدين، والصالة والسالم ىلع سيد املرسلني،احلمد هلل رب العاملني
، وتمسك بسنته إىل يوم ادلين، وسار ىلع دربه، وىلع من اقتىف أثره، وىلع آهل وصحبه أمجعني،رب العاملني
:أما بعد
มุสลิมคณะใหม่เล่มนี้ หมายถึงมุสลิมกลุ่มใหม่ทไ่ี ม่ใช่มุสลิมกลุ่มเดิมที่มีในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ผู้เขียนไม่ได้มีจดุ ประสงค์เขียนหนังสือเล่มนีเ้ พื่อสร้างความแตกแยกแต่อย่างใด
หากแต่เห็นว่ามุสลิมเป็นพีน่ ้องกัน และเห็นว่าเป็นความจริงใจกว่าหากได้เขียนถึงความเป็นจริงที่เกิดขึน้
มากกว่าการหลับหูหลับตาแล้วบอกว่า "เราเหมือนกัน" ทั้งที่ความเป็นจริง "เราต่างกัน" เพื่อเตือนสติตัวเอง และ
คนที่สนใจใฝ่หาความจริง ให้พาตัวเองเข้าใกล้อัลลอฮฺมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้
ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกให้เราทราบว่าประชาชาติอิสลามจะแตกเป็น 73
กลุ่ม แม้จะมีการถกเถียงกันอย่างมากถึงความถูกต้องของฮะดีษบทนี้ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงได้ว่า
จากอดีตถึงปัจจุบนั มุสลิมแตกออกเป็นหลายกลุ่มจริง ๆ แต่เนื่องจากบางกลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเพราะไม่มีผู้
สืบทอด บางกลุ่มเรื่องราวของพวกเขาก็สูญหายไปกับกาลเวลามาไม่ถึงพวกเรา บางกลุ่มมีหลายชื่อแต่แนวคิด
เดียวกัน บางกลุ่มมีชื่อซ้ากันแต่แนวคิดต่างกัน การจะตีกรอบอย่างชัดเจนให้ได้ 73 กลุ่มจึงเป็นเรื่องยาก
หนังสือเล่มนีจ้ ึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะเขียนให้ครบทุกกลุ่ม หากแต่เป็นบางกลุ่มที่มีความน่าสนใจ หรือใกล้ตัว
เสียมากกว่า และเป็นเพียงการสรุปสัน้ ๆ ทีท่ าให้คลายหิวเท่านั้น แต่ไม่ทาให้ถึงกับอิ่มแต่อย่างใด เพียงต้องการ
ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในระดับเบื้องต้นเท่านัน้ และผู้เขียนก็ได้พยายามจัดเรียงกลุ่มต่าง ๆ ตามลาดับ
เหตุการณ์ตามความเข้าใจของผู้เขียน
ผู้ท่ตี ้องการศึกษากลุ่มนิกายต่างๆ จากแหล่งของคนในกลุ่มนั้นโดยตรง ควรมีความรู้ความเข้าใจ
หลักอะกีดะฮฺของสลัฟอย่างแน่นแฟ้นเสียก่อน เพื่อจะได้ไม่หลงคล้อยตามไปกับข้อโต้แย้งทีห่ ลายอย่างก็น่า
กังวลมาก ถ้าไม่ตั้งหลักดีๆ ก็อาจทาให้เสียอะกีดะฮฺได้ ซึง่ ผู้เขียนเองก็ยังรูส้ ึกหนักใจ และเป็นห่วงแทนผูอ้ ่านทุก
ท่าน
ผู้ท่ไี ด้ศึกษาเรื่องราวของมุสลิมกลุ่มใหม่ จะต้องฉงนใจว่าเหตุใดมุสลิมจึงเปลี่ยนไปได้มากถึงเพียงนี้ ทั้ง
ที่เริ่มต้นมาจากนบีคนเดียวกันแท้ ๆ สาเหตุก็เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นเรากลับเพิกเฉย คิดว่าเป็น
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เรื่องเล็กน้อย บางทีก็หาเหตุผลมาประกอบเพื่อให้ได้รับการยอมรับ บางครั้งก็ถูกปกป้องด้วยคาว่า "บิดอะฮฺที่
ดี" จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ จนกลายเป็นมุสลิมกลุ่มใหม่ข้นึ มาอีกกลุ่ม นับเป็นอุทาหรณ์สาคัญ
สาหรับมุสลิมที่ต้องช่วยกันรักษาศาสนาไม่ให้มีใครมาเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตาม
ตามธรรมชาติของกลุ่มที่เกิดขึน้ ใหม่มักจะต้องมีการอัพเดตปรับปรุงความเชื่ออยูห่ ลายต่อหลายครั้ง จึง
ทาให้ผู้ต้องการศึกษากลุ่มต่างๆ เกิดความสับสนได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องอ่านจากตาราหลายๆ เล่ม หลายๆ
ค่าย ผู้เขียนเองก็ได้พยายามในระดับหนึง่ แล้ว ทั้งจากการอ่านตาราต่างๆ จากหลายๆ แหล่งที่มา รวมทัง้ ฟัง
การถกประเด็นระหว่างกลุ่มต่างๆ และฟังคาอธิบายของผู้รู้หลายคนผ่านทางยูทปู ตลอดจนเข้าไปศึกษาจาก
เว็บไซต์ต่างๆ มากมาย แต่ด้วยความเป็นมนุษย์ความผิดพลาดย่อมเป็นเรื่องไม่เหนือความคาดหมาย จึงต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นดี้ ้วย หากพบข้อความใดผิดพลาดไปจากความเป็นจริงโปรดแจ้งมาที่ผู้เขียนด้วย เพื่อทีจ่ ะได้
ตรวจทานและแก้ไขต่อไป อินชาอัลลอฮฺ
ผู้เขียนขอขอบคุณ อ.ยูนสุ วารีย์ อ.คอลิด วารีย์ อ.อิสยาส วารีย์ อ.ดาวูด ธิยนั ที่ให้คาแนะนาดี ๆ
สุดท้ายนี้ข้อความใดทาให้พี่น้องไม่สบายใจ ผมก็ขอมะอัฟมา ณ ที่นดี้ ้วยเช่นกัน

وصل امهلل ىلع حممد وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا

สะอัด วารีย์
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กลุ่มมุสลิมที่มีความเข้าใจคาสอนของอิสลามคลาดเคลื่อน

เคาะวาริจญ์
"กลุ่ ม ที่ นิ ย มความรุ น แรง หุ ก่ ม (ตั ด สิ น ) คนอื่ น เป็ น กาเฟร และต่ อ ต้ า นผู้ นาที่ ทาบาปใหญ่ "
ปี ฮ.ศ. 37
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า "จากคนลักษณะแบบนี้ จะเกิดกลุม่ ชนที่อ่านอัลกุ
รอาน ไม่เลยคอหอย(คือไปไม่ถึงหัวใจ) พวกเขาจะเข่นฆ่าชาวอิสลาม และปล่อยชาวเจว็ด พวกเขาจะ
(หลุด)ออกจากอิสลาม(เร็ว)เหมือนที่ลูกศรออกจากคันธนู หากฉันอยู่ทันพวกเขา แน่นอนฉันจะออกไป
สังหารพวกเขาให้เหมือนกับพวกอ๊าดถูกสังหาร(คือ ไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว)" บันทึกโดยบุคอรียฺ และ
มุสลิม
เคาะวาริจญ์เป็นกลุ่มแรกที่แตกออกมาจากอิสลาม อยูใ่ นยุคเคาะลีฟะฮฺอลี(ฮ.ศ.35-40) ก่อตัวขึน้ หลัง
เหตุการณ์ตะห์กีม (ในช่วงที่เกิดสงครามศิฟฟีน ระหว่างท่านอลี และท่านมุอาวียะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนั ฮุมา ปี ฮ.
ศ. 37 ฝ่ายกองทัพของมุอาวียะฮฺเรียกร้องให้ยตุ ิความขัดแย้งโดยการแต่งตั้งคนขึน้ มาชีข้ าดปัญหาที่เกิดขึ้น) โดย
ท่านอลีก็ได้ยินยอมทาตามข้อเรียกร้องดังกล่าว แต่คนในฝ่ายกองทัพท่านอลีจานวนหนึง่ เกิดไม่พอใจ และพากัน
ออกมาต่อต้านท่านอลี มีคนสาคัญ 3 คน คือ อัชอัต บินก็อยส อัล-กันดียฺ)(األشعت بن قيس الكندي, มัสอัร
บินฟะดะกี อัต-ตะมีมีย)ฺ  (مسعر بن فدكي التميميและซัยด์ บินหุศ็อยน์ อัฏ-ฏออีย)ฺ (زيد بن حصني الطائي
และพวกเขาได้ตัดสินว่าท่านอลีตกศาสนาแล้ว(ตักฟีร) เพราะไปยินยอมตามข้อเรียกร้องดังกล่าว และชูอายะฮฺ
ทีว่ า่
َ َ ُ حُ ح
ِ ِ ِّل
ِ ِنِٱۡلك ِمِإ
ِِ ِإ
ِلِه
“การตัดสินชีข้ าดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านั้น”
ส่วนท่านอลีกไ็ ด้ให้ความเห็นของท่านไว้วา่ “เป็นคาพูดจริงแต่แฝงเจตนาเท็จ” เดิมทีนั้นคนเหล่านี้มี
หลายพันคน แต่หลังจากทีท่ ่านอลีและท่านอับดุลลอฮฺ บินอับบาสไปเจรจา ทาให้คนส่วนมากยอมกลับใจ เหลือ
เพียงราว 1000 คนที่ยังคงยืนกรานแข็งข้ออยู่ และภายหลังทีพ่ วกเขาได้สงั หารคนบริสุทธิ์ ดักปล้นชิงทรัพย์ และ
ทาร้ายคนต่างเชือ้ ชาติต่างศาสนา ท่านอลีจึงได้ส่งกองทัพไปจัดการคนเหล่านีจ้ นหมดสิน้ แต่คนที่มีแนวคิดแบบ
นีย้ ังคงเหลือรอดอยู่ และต่อมาได้แตกแขนงออกไปเป็นอีกหลายกลุ่มหลายชื่อ
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แนวคิดหลักที่เป็นปัญหาของกลุม่ นี้
1. หุก่ม (ตัดสิน) คนทาบาปใหญ่ว่าเป็นกาเฟร
2. อนุญาตให้สงั หารมุสลิมที่ทาบาปใหญ่ได้
3. จาเป็นต้องออกมาต่อต้านผู้นาทีท่ าบาปใหญ่
4. ประกาศตนไม่เกีย่ วข้องกับท่านอุษมาน อลี และผู้ร่วมในสงครามอูฐ(ฮ.ศ.36)ทุกคน และตัดสินคน
เหล่านีว้ า่ เป็นกาเฟร
กลุ่มนีถ้ ือว่าเป็นกลุ่มที่เข้าใจอิสลามผิดเพีย้ นอย่างรุนแรง พวกสุดโต่งและพวกก่อการร้ายในปัจจุบนั
อาศัยแนวคิดนี้เป็นพืน้ ฐานสาคัญ และมักใช้เป็นเหตุในการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ และออกมาต่อต้านผู้นา จนเป็นเหตุ
ให้ผคู้ นทั่วโลกหวาดกลัวและเข้าใจอิสลามแบบผิดๆ คิดว่าอิสลามเป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรง
คนในกลุ่มนีม้ กั จะตอบโต้ผู้รู้ทสี่ อนให้เชื่อฟังและอดทนต่อผู้นาว่าเป็นผู้รู้ที่คอยรับใช้ผู้มีอานาจ (อุละมาอ์
สะลาฏีน)
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ชีอะฮฺ
"คลั้ ง ไคล้ ลู ก หลานนบี จ นหู ห นวกตาบอด"
เริ่มต้นราว ปี ฮ.ศ. 37 - 40
ชีอะฮฺ เดิมหมายถึงกลุ่มคนที่อยูฝ่ ่ายเดียวกับกองทัพของท่านอลี เรียกว่า ชีอะฮฺอลี
แต่ในภายหลังหมายถึง กลุ่มคนทีเ่ ชื่อว่าท่านอลี -เราะฎิยัลลอฮุอนั ฮุ- คือเคาะลีฟะฮฺที่ชอบธรรม
ที่อัลลอฮฺแต่งตั้งเองโดยระบุลงมาอย่างชัดเจน แต่อบูบกั ร อุมัร และบรรดาเศาะฮาบะฮฺคนอื่นๆ -เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุม- รวมหัวกันแย่งตาแหน่งเคาะลีฟะฮฺไปจากอลี ชีอะฮฺยกย่องท่านอลี และลูกหลานของเขาเกินขอบเขตที่
ศาสนากาหนด และได้กุเรื่องต่างๆ ขึ้นมากมาย
การเกิดชีอะฮฺเป็นอุทาหรณ์ให้เราระมัดระวังไม่ให้ถกู ทาลายโดยใช้ความรักที่มีต่อมัคลูก๊ มาลวงตา
ต้นเหตุทั้งหมดเริ่มจาก อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์) (عبد هللا بن سبأชาวยิวจากเยเมนทีต่ ้องการทาลาย
อิสลาม แบบเดียวกับที่ยิวในอดีตเคยทากับคริสเตียน โดยชูความรักที่มีต่อนบีอีซาก่อนแล้วค่อยๆ สอดแทรก
ความเชื่อผิดๆ จนจากที่ทา่ นนบีอีซาเป็นเพียงมนุษย์กก็ ลายเป็นลูกพระเจ้า และกลายเป็นพระเจ้าไปในทีส่ ุด
อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์แสร้งทาเป็นมาเข้ารับอิสลาม แล้วเริ่มวางแผนปลุกระดมสร้างความวุน่ วายตั้งแต่
สมัยเคาะลีฟะฮฺอุษมานแล้ว พอมาถึงสมัยอลี ก็เรียกร้องให้รกั และเทิดทูนอลี จนเมื่อท่านหุสัยนฺ (หลานของ
ท่านนบี) ถูกสังหารทีก่ ัรบะลาอ์ ทาให้ผู้สบื ทอดแผนการของอับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ ได้จงั หวะฉวยโอกาสปลุก
กระแสความคลั่งไคล้ท่มี ีต่อลูกหลานนบี และความเคียดแค้นที่มตี ่อตระกูลอุมัยยะฮฺและเศาะฮาบะฮฺได้สาเร็จ
ช่วงแรกก็ยังชูเป็นเรื่องการเมือง แต่ต่อมาก็เริ่มพัฒนากลายเป็นเรื่องศาสนา
เมื่อได้กุเรื่องใส่ร้ายเศาะฮาบะฮฺตลอดจนภรรยานบีบางคนมากๆ เข้า ก็ทาให้ชีอะฮฺชิงชังเศาะฮาบะฮฺ เมื่อ
ชิงชังแล้วก็เลิกฟังคาสอนของท่านนบีผ่านเศาะฮาบะฮฺที่เป็นสาวกท่านนบี แล้วมาฟังพวกเขาแทน โดยพวกเขา
อ้างว่าสิ่งที่พวกเขานามาบอกคือคาสอนอันบริสุทธิ์ได้รบั มาจากลูกหลานของนบีโดยตรง (ซึ่งในความเป็นจริง
แล้วไม่สามารถตรวจสอบได้) โดยได้หยิบเอาคาสอนของท่านนบีที่ได้จากเศาะฮาบะฮฺมาผสมผสานเพื่อให้ดู
สมจริงยิง่ ขึ้นแล้วเจือยาพิษเข้าไปเพื่อทาลายศาสนา ฮะดีษของชีอะฮฺจึงมีส่วนคล้ายกับฮะดีษของสุนนียฺในหลาย
เรื่อง (ชีอะฮฺจึงมักบอกกับเราว่า พวกเราเหมือนกัน) พวกเขาได้แต่งฮะดีษขึ้นเป็นจานวนมาก แล้วทึกทักว่าเป็น
คาพูดของลูกหลานนบี ชีอะฮฺก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆ แตกเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ มากมาย บางกลุ่มก็ไปไกลถึงกับเชื่อ
ว่าอัลลอฮฺลงมาสถิตย์ในตัวของอลี
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ฮะดีษปลอมถูกแต่งขึ้นมากมายพร้อมสายรายงานปลอม แต่เนื่องจากคนที่ปลอมฮะดีษมีหลายคน
หลายกลุ่ม จึงทาให้ขัดกันเองอย่างหนัก ระบบตรวจสอบฮะดีษของชีอะฮฺจึงล้มเหลว ไม่มีความเป็นวิชาการใน
การตรวจสอบฮะดีษ แตกต่างจากระบบฮะดีษของสุนนียอฺ ย่างสิน้ เชิง
กลุ่มชีอะฮฺเองมีความพยายามตอบโต้วา่ อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ ไม่มีตัวตนอยูจ่ ริงในประวัติศาสตร์ เป็น
เรื่องที่ศตั รูของชีอะฮฺอุปโลกน์ขนึ้ มาใส่ร้ายชีอะฮฺ แต่รายงานที่มีอยูม่ ากมายทัง้ จากทางสายของสุนนียฺและชีอะฮฺ
รวมทั้งกลุ่มย่อยบางกลุ่มของชีอะฮฺกม็ ีชื่อว่า สะบะอียะฮฺ ทีไ่ ด้มาจากชื่อหลังของชายยิวผู้นี้ ตลอดจนผู้ท่ไี ด้ศกึ ษา
ชีอะฮฺบางกลุ่มจะได้เห็นว่าคนๆ นี้ เป็นหนึ่งในผู้ท่ไี ด้รับการนับถือเป็นอย่างมาก ทาให้ไม่สามารถปฏิเสธการมี
ตัวตนอยูจ่ ริงของคนผู้นี้ได้
เบื้องหน้าคือการชูความรักและเรื่องการถูกรังแกของลูกหลานนบีเป็นเสมือนกับดักล่อให้คนเปลี่ยนมา
เป็นชีอะฮฺ ส่วนคนที่เป็นชีอะฮฺอยูแ่ ล้วก็ใช้วนั ที่ 1-10 เดือนมุฮัรร็อม(เดือนที่ 1 ในปฏิทนิ อิสลาม)ตอกย้าภาพที่
ลูกหลานนบีถกู รังแกซ้าแล้วซ้าเล่าจนฝังรากลึกอยูใ่ นใจจนหูหนวกตาบอดเพื่อตรึงพวกเขาไม่ให้ออกไปจาก
ชีอะฮฺ แต่เบื้องลึกกลับกลายเป็นถูกดึงออกมาจากแถวของมุสลิมได้สาเร็จ หลักการศาสนาถูกเปลี่ยนแปลงไป
มากจนแทบไม่น่าเชื่อ

ชีอะฮฺ 12 อีหม่าม (อิษนาอะชะรียะฮฺ)
กลุ่มนีเ้ ป็นชีอะฮฺส่วนใหญ่ มีความเชื่อว่า โลกอยูโ่ ดยไม่มนี บีหรืออิหม่ามไม่ได้ และอัลลอฮฺได้แต่งตั้งอี
หม่ามให้ขึน้ มาปกครองต่อจากท่านนบี 12 คน ที่เป็นญาติ และลูกหลานนบีทางท่านหญิงฟาฏิมะฮฺบุตรีของ
ท่านนบี โดยอิหม่ามคนที่ 12 คือ อัล-มะฮฺดียฺ ขณะนี้อยูใ่ นช่วงหลบเร้น (ฆ็อยบะฮฺ กุบรอ) ตั้งแต่ปี ฮ.ศ.329 มี
อายุมากกว่า 1,000 ปีแล้ว และจะมีชีวิตยืนยาวไปถึงกัลปาวสาน
อิหม่ามทั้ง 12 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. ท่านอลี บินอบีฏอลิบ อัล-มุรตะฎอ (เกิดก่อนฮิจเราะฮฺศกั ราช 23 ปี – เสียชีวิตปีฮ.ศ.40)
ลูกพีล่ ูกน้องและลูกเขยของท่านนบี
2. ท่านหะซัน บินอลี อัซ-ซะกีย์ (ฮ.ศ.3-50)
3. ท่านหุซัยน์ บินอลี ซัยยิดุช-ชุฮะดาอ์ (ฮ.ศ.4-61) ซึ่งเป็นที่มาของคาว่า “แขกเจ้าเซ็น”
4. ท่านอลี บินอัล-หุซัยน์ ซัยนุล-อาบิดนี (ฮ.ศ.38-94)
5. ท่านมุฮัมมัด บินอลี อัล-บากิรฺ (ฮ.ศ.57-114)
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6. ท่านญะอฺฟัร บินมุฮัมมัด อัศ-ศอดิก (ฮ.ศ.83-148)
7. ท่านมูซา บินญะอฺฟัร อัล-กาซิมฺ (ฮ.ศ.129-183)
8. ท่านอลี บินมูซา อัร-ริฎอ (ฮ.ศ.148-202)
9. ท่านมุฮัมมัด บินอลี อัล-เญาว๊าดฺ (ฮ.ศ.195-220)
10. ท่านอลี บินมุฮัมมัด อัล-ฮาดีย์ (เสียชีวิต ฮ.ศ.254)
11. ท่านหะซัน บินอลี อัล-อัสกะรีย์ (ฮ.ศ.231-260)
12. ท่านมุฮัมมัด บินอัล-หะซัน (เกิด ฮ.ศ.255 และหลบเร้นครั้งแรก ฮ.ศ.260 และหลบเร้นครั้งที่
สอง ฮ.ศ.329) คือ อิหม่ามอัลมะฮฺดีย์ที่ชีอะฮฺ 12 อิหม่ามกาลังรอคอย
ขออัลลอฮฺทรงอานวยพร และให้ความจาเริญแด่ทา่ นนบี และลูกหลานท่านนบีด้วยเถิด
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อลี (1)
หะสัน (2)

หุสัยน์ สัยยิดุช-ชุฮะดาอ์ (3)
อลี ซัยนุล-อาบิดีน (4)

ซัยด์ อิหม่ามสายซัยดียะฮฺ

มุฮัมมัด อัล-บากิร (5)
ญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก (6)

อิสมาอีล อิหม่ามสายอิสมาอีลียะฮฺ

มูซา อัล-กาซิม (7)
อลี อัร-ริฎอ (8)

มูฮัมมัด อัล-ญะวาด (9)
อลี อัล-ฮาดี (10)
หะสัน อัล-อัสกะรียฺ (11)
มุฮัมมัด อัล-มะฮฺดียฺ
(12)

แผนภูมิแสดงสายอิหม่ามของชีอะฮฺ 12 อิหม่าม และชีอะฮฺสายสาคัญอื่นๆ ซัยด์คือที่มาของชีอะฮสายซัยดียะฮฺ
และอิสมาอีลคือที่มาของชีอะฮฺสายอิสมาอีลียะฮฺ ซึ่งยังแตกออกเป็นอีกหลายกลุ่ม
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หลักศรัทธาของชีอะฮฺ
1- เอกภาพ (อัต-เตาฮีด) คือ เชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าองค์เดียว และไม่ตงั้ ภาคีใดต่อพระองค์ และ
เชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นผู้สร้าง ให้ริสกี ให้ตาย ให้เป็นแต่เพียงผู้เดียว แต่อนุญาตให้ใช้สื่อ(ตะวัสสุล)
ด้วยกับสถานะและปาฏิหาริย์(กะรอมะฮฺ)ของนบีและอิหม่ามได้ ไม่ถือว่าเป็นการอิบาดะฮฺ และเชื่อ
ว่า ไม่สามารถมองเห็นอัลลอฮฺได้ทงั้ ในดุนยาและอาคิเราะฮฺ และปฏิเสธการทีพ่ ระองค์มีร่างกาย
หรือคล้ายคลึงกับมัคลู๊ก ส่วนอายะฮ์ท่กี ล่าวถึง หน้า มือ การอยูเ่ หนือ และอื่นๆ จะใช้การตีความ
ทั้งหมด
2- นบี (อัน-นุบูวะฮฺ) คือ นบีทุกคนเป็นเราะสูลที่มาจากอัลลอฮฺ ถูกแต่งตัง้ เพื่อประกาศเผยแผ่สจั
ธรรม และท่านนบี มุฮัมมัด เป็นนบีคนสุดท้าย และเป็นหัวหน้าของบรรดาเราะสูล เป็นมัคลูก๊ (สิง่
ถูกสร้าง) ที่ประเสริฐทีส่ ุด และเป็นมะอฺศูม (ผู้ไร้บาป และความผิดพลาด) ทั้งเรื่องดุนยาและอาคิ
เราะฮฺ และท่านไม่เคยทาผิดใดตลอดชีวิตของท่านทั้งก่อนและหลังการเป็นนบี ใครเชื่อว่ามีคัมภีร์อ่นื
หลังจากท่านนบีถือว่าเป็นกาเฟรตกศาสนา และเชื่อว่าอัลกุรอานที่อยูใ่ นมือมุสลิมปัจจุบันนีเ้ ป็น
คัมภีร์ที่อัลลอฮฺประทานลงมาให้ทา่ นนบี ไม่มีตกหล่น เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด
3- การฟื้นคืนชีพ (อัล-มะอาด) คือ เชื่อว่าอัลลอฮฺจะทรงให้ทกุ ชีวิตฟืน้ ขึ้นมาในวันกิยามะฮฺเพื่อรับ
การสอบสวน และเชื่อเรื่องสวรรค์และนรก การลงโทษในหลุมฝังศพ การชั่งความดีความชั่ว การ
ข้ามสะพาน (ศิรอฏ) ชาวอะอฺรอฟ และบันทึกความดีความชั่ว
4- ความยุติธรรม (อัล-อัดลฺ) คือ เป็นไปไม่ได้ท่อี ลั ลอฮฺจะอยุติธรรมต่อบ่าว หรือทาสิ่งทีส่ ติปัญญา
ดีๆ บอกว่าน่ารังเกียจ ผลจากการศรัทธาข้อนี้ คือ การเชื่อว่ามนุษย์คอื ผู้สร้างการกระทาของ
ตนเองด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮฺ ไม่เช่นนั้นบ่าวก็จะไม่มีบทบาทใด การสอบสวนจะกลายเป็นเรื่อง
อยุติธรรมทันที
5- อิหม่าม (อัล-อิมามะฮฺ) เป็นตาแหน่งที่แต่งตั้งจากอัลลอฮฺ พระองค์ทรงเลือกเฟ้นพวกเขาด้วยกับ
ความรู้ของพระองค์เหมือนกับที่เลือกเฟ้นบรรดานบี และแผ่นดินไม่อาจดารงอยูโ่ ดยปราศจากนบี
หรืออิหม่าม จะเผยตัวหรือซ่อนเร้นอยูก่ ต็ าม และเชื่อว่าท่านนบีสงั่ เสีย (วะศียะฮฺ) แก่อลี และอลีสั่ง
เสียแก่หะสัน และอย่างนีเ้ รื่อยไป ผลจากการเชื่อหลักการข้อนี้ ก็ต้องเชื่อว่า บรรดาอิหม่ามก็เป็น
มะอฺศูม (ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด) เหมือนกับบรรดานบีด้วยเช่นกัน เพราะตาแหน่งอีหม่ามเป็นการ
ต่อเนื่องภาระกิจของนบีโดยต้องรักษา ปกป้องอิสลาม ไม่ให้ถกู เปลี่ยนแปลง และต้องคอยสอน
ผู้คน
บางทีก็เรียกว่า ญะอฺฟะรียะฮฺ โดยเอาชื่อมัซฮับฟิกฮฺของชีอะฮฺมาเรียก
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ตาแหน่ง มัรญิอฺ คือ ตาแหน่งของผูร้ ู้ขั้นสูงที่สามารถวินจิ ฉัยปัญหาให้คนทั่วไปทาตามได้
ตาแหน่ง วิลายะฮฺฟะกีฮฺ คือ ตัวแทนของอิหม่าม เป็นตาแหน่งสูงสุดของผู้รู้ชีอะฮฺ
ชีอะฮฺเวลาละหมาดต้องสุญูดบนวัสดุธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ไม้ เพื่อแสดงว่าตนยอมนอบน้อมต่ออัล
ลอฮฺอย่างแท้จริง เวลาละหมาดจึงเห็นว่าชีอะฮฺจะกางผ้าที่มีดิน หรือหินอยู่ เพื่อให้การละหมาดใช้ได้ และดินที่มี
ความจาเริญมากที่สุดคือดินทีน่ ามาจาก กัรบะลาอ์ (ดินแดนที่ทา่ นหุสยั น์ถูกสังหาร)

คาเชื่อหลักบางประการที่เป็นปัญหา
1- เชื่อเรื่อง บะดาอ์ ว่า อัลลอฮฺ มีบางเรื่องที่พระองค์เพิ่งจะรู้ และมีการเปลี่ยนใจใหม่ และเป็นเหตุผล
ทีม่ าของการเปลี่ยนสายลูกหลานนบีจากหะสันคนพี่ มาเป็นของหุสัยน์คนน้องแทน
2- เชื่อว่า ท่านอลีที่เป็นลูกเขยท่านนบี และลูกหลานของท่าน รวมทั้งหมด 12 คน คือผู้ท่อี ลั ลอฮฺแต่งตั้ง
ให้เป็นเคาะลีฟะฮฺ แต่ถกู ท่านอบูบกั ร ท่านอุมัร และเหล่าเศาะฮาบะฮฺรวมหัวกันแย่งตาแหน่งไป ท่า
นอลีจึงต้องจาใจอดทน ทาการอาพลางตน (ตะกียะฮฺ) เพื่อจะรักษาชีวิตตนและเพื่อรักษาศาสนาที่
ถูกต้องเอาไว้ และเชื่อว่าลูกหลานท่านนบีถูกกดขี่ขม่ เหงจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺ และคนอื่นๆ อยู่
ตลอดเวลา
3- เชื่อว่า โลกไม่สามารถอยูไ่ ด้โดยปราศจากอิหม่าม เชื่อว่า "ตาแหน่งของอิหม่ามประเสริฐกว่า
ตาแหน่งของนบี"
4- บางกลุ่มเชื่อว่า ญิบรีลนาวะฮีมาให้ผิดคน ที่จริงต้องนามาให้อลี แต่เห็นท่านนบี มีลักษณะคล้ายกัน
จึงเข้าใจผิดนาวะฮีให้ท่านนบีแทน ทัง้ ที่อลียังเป็นเด็กเล็กอยู่
5- ในยุคแรกคนในกลุ่มนี้เชื่อว่า อัลกุรอานถูกเศาะฮาบะฮฺบดิ เบือนไปแล้ว แต่ในยุคหลังได้เปลี่ยนความ
เชื่อไปแล้ว ปัจจุบนั นี้พวกเขาบอกว่า อัลกุรอานไม่ได้ถูกบิดเบือน เพียงแต่ถกู สลับตาแหน่งสูเราะฮฺ
และการแบ่งอายะฮฺที่ไม่ตรงกันเท่านั้น อัลกุรอานฉบับทีถ่ ูกต้องอยูก่ ับอิหม่ามมะฮฺดีเท่านัน้
6- ไม่ใช้ฮะดีษของสุนนียฺ มีระบบฮะดีษเป็นของตนเอง หนังสือหลัก 4 เล่มคือ อัล-กาฟี, อัล-อิสติบ
ศอร, มันลายะห์ฎรุ ุฮลุ ฟะกีฮฺ, อัต-ตะฮฺซีบ ที่มีทงั้ ฮะดีษเศาะเฮียะห์ หะสัน มุวัษษัก เฎาะอีฟ และ
อื่นๆ แต่ก็เป็นระบบฮะดีษที่ล้มเหลว ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ
7- อิหม่ามคนที่ 12 อยูใ่ นช่วงหลบเร้น (ฆ็อยบะฮฺ กุบรอ) เชื่อว่า อิหม่ามมะฮ์ดี อีหม่ามคนที่ 12 เกิด
มาได้พันกว่าปีแล้ว แต่ต้องลีภ้ ัยไปอยูใ่ นถ้า (ซิรดาบ) อัลลอฮฺให้มีอายุยนื เหมือนชาวถ้าในอัลกุรอาน
กาลังรอคาสั่งจากอัลลอฮฺให้ปรากฏตัว
8- ยกเลิกการญิฮาดชั่วคราวจนกว่าอิหม่ามมะฮ์ดีจะปรากฏตัว
12
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9- อนุญาตให้ใช้การอาพรางตน (ตะกียะฮฺ) ได้ โดยอ้างว่าบรรดาอิหม่าม และชีอะฮฺในยุคแรกล้วนต้อง
อาพรางตนเองเพื่อรักษาศาสนามาจนถึงปัจจุบนั ได้ ชีอะฮฺจึงมักใช้หลักการนีก้ ับคนที่เป็นสุนนียฺเพื่อ
ชักชวน และหลอกล่อสุนนียใฺ ห้เปลี่ยนมาเป็นชีอะฮฺ
10- ดูหมิ่นเกียรติของท่านนบี โดยการกล่าวหาและสาปแช่งภรรยานบีบางคนของท่าน คืออาอิชะฮฺ
และฮัฟเซาะฮฺ ว่าเป็นผู้หญิงเลว
11- ด่า และสาปแช่งเศาะฮาบะฮฺส่วนใหญ่ว่าเป็นคนชั่วร้าย
12- เชื่อเรื่อง ร็อจอะฮฺ ว่าเมื่ออิหม่ามมะฮ์ดีปรากฏตัวจะทาให้พวกคนชั่วทีส่ ุด เช่น ท่านอบูบักร ท่าน
อุมัร ท่านหญิงอาอิชะฮฺ ฟื้นขึ้นมาจากความตายและตัดสินลงโทษเฆี่ยนตี
13- อนุญาตการแต่งงานชั่วคราว (มุตอะฮฺ) ได้ โดยผู้ปกครองเองไม่จาเป็นต้องรับรู้ ทาให้สังคมวัยรุ่น
ชีอะฮฺเละเทะ บางคนถึงขัน้ อนุญาตให้ลิวาฏได้ (คือมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกันทางทวารหนักได้)
14- บางส่วนก็มีการทาร้ายร่างกายตนเองจนเลือดแดงฉานเต็มท้องถนนในวันอาชูรออ์ (10 มุฮรั ร็อม)
เพื่อระบายความแค้นแทนอิหม่ามหุสัยน์
15- เปลี่ยนแปลงคาปฏิญาณชะฮาดะฮฺโดยให้กล่าวว่า "ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และ
มุฮัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และอลีเป็นวะลีของอัลลอฮฺ" บ้างก็ให้มกี ารกล่าวยืนยันว่า อบู
บักร อุมรั อุษมาน อาอิชะฮฺ และฮัฟเซาะฮฺ เป็นชาวนรกด้วย
16- ละหมาดรวมได้แม้ไม่มีความจาเป็น ในหนึ่งวันจึงมักละหมาดเพียง 3 ครั้งเท่านั้น
17- จ่ายซะกาตทั้งแบบปกติ และแบบคุมุส (5 ชัก 1) หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ทาให้มีทุนดาเนิน
กิจการศาสนามาก
18- เข้าออกเดือนโดยใช้การคานวณ
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ก็อดรียะฮฺ
"ปฏิ เ สธเรื่ อ งกอฎอ กอดั ร "
ก่อนปี ฮ.ศ. 80
ก็อดรียะฮฺ : กลุ่มนีแ้ ปลกได้ชื่อมาจากคาว่ากอดัร(ลิขิตของพระเจ้า) แต่กลับเป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องกอดัร
พวกเขากล่าวว่า ไม่มกี ารกาหนดล่วงหน้าจากอัลลอฮฺ ทุกอย่างที่มนุษย์ทาเป็นสิง่ ที่มนุษย์เลือกเองทั้งสิน้ ส่วน
ใหญ่ของกลุ่มนีจ้ ะบอกว่า อัลลอฮฺรู้ล่วงหน้าและได้จดบันทึกเก็บไว้หมดแล้ว แต่ไม่ยอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้น
เพราะอัลลอฮฺประสงค์ แต่กม็ ีบางกลุ่มถึงกับบอกว่า อัลลอฮฺไม่รลู้ ่วงหน้า เลยทีเดียว
คนแรกที่นาเสนอแนวคิดนี้ คือ มะอฺบัด อัล-ญุฮะนียฺ)( (معبد اجلهينเสียชีวิต ฮ.ศ.80) ที่เมืองดา
มาสกัส เขาได้รับอิทธิพลความคิดนีจ้ ากนายซูซันชาวเมืองบัศเราะฮฺ อดีตคริสเตียนทีเ่ ข้ามารับอิสลามจากนั้นก็
กลับไปเป็นคริสเตียนตามเดิม โดยทีม่ ะอฺบัดเขาได้กล่าวว่า "ไม่มีเรื่องกอดัร ทุกอย่างเกิดขึน้ ใหม่" และเมื่อท่าน
อับดุลลอฮฺ บินอุมัร (เศาะฮาบะฮฺ) ได้ยนิ เรื่องนี้กต็ อบว่า "เจ้าจงนาความไปบอกเขาเถิดว่า ขอสาบานต่อผู้ท่ีอับ
ดุลลอฮฺ บินอุมัรใช้ในการสาบาน ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับเขา และเขาก็ไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องใดกับฉัน แม้ วา่ เขา
จะมีทองเท่าภูเขาและบริจาคมันไปทั้งหมดในหนทางของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จะไม่รบั อะมัลของเขา เขาจนกว่าเขา
จะต้องเชื่อเรื่องกอดัรเสียก่อน"
แนวคิดหลักที่เป็นปัญหาของกลุม่ นี้
1.
2.
3.
4.

ปฏิเสธเรื่องกอดัร
บางส่วนกล่าวว่า อัลลอฮฺไม่รู้ล่วงหน้า
มนุษย์เป็นผู้สร้างอะมัลของตนเอง
อัลลอฮฺสร้างแต่สิ่งดี พระองค์ไม่ประสงค์สิ่งไม่ดี ฉะนั้นสิง่ ไม่ดีอัลลอฮฺไม่ได้สร้าง มนุษย์เป็นผู้ทาเอง
ทาให้ทา่ นอิบนุอุมัรกล่าวว่า "มะญูซในประชาชาติอิสลามคือ พวกก็อดรียะฮฺ" เพราะมะญูซีมีพระ
เจ้าสององค์คอื กลางวันและกลางคืน และจากแนวคิดเรือ่ งกอดัรเหมือนพูดว่า ผู้สร้างมีสององค์
คือ อัลลอฮฺผู้สร้างแต่สิ่งดี และมนุษย์ผู้สร้างสิ่งชั่วร้าย
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ญับรียะฮฺ
"อั ล ลอฮฺ บั ง คั บ ทุ ก อย่ า ง มนุ ษ ย์ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กเอง"
ญับรียะฮฺ : กลุ่มที่คดิ ตรงข้ามกับก็อดรียะฮฺ เชื่อว่าทุกอย่างที่มนุษย์ทา ถึงมนุษย์จะคิดว่าเขาเลือกทาเอง
แต่ในความเป็นจริง มนุษย์ไม่ได้เลือกเองอย่างที่เขาคิด ทุกอย่างเป็นไปตามเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺเท่านัน้ คน
แรกทีน่ าเสนอแนวคิดนีค้ อื ญะอฺด์ บินดัรอัม)(اجلعد بن درهم

เมื่อเราต้องเดินตามกาหนดที่เราเลือกเองไม่ได้ เราก็ไม่ต่างกับนักแสดงที่ต้องเล่นไปตามบทเท่านั้น การ
ที่เรามาอยูบ่ นโลกนี้ และการส่งนบีมาสอน ก็ไร้ความหมายเป็นเพียงมายา รวมทั้งการชั่งความดีความชั่ว การ
ข้ามสะพานศิรอฏ นรกและสวรรค์ก็จะไร้แก่นสาร
ทั้งสองกลุ่มนี้ คือก็อดรียะฮฺ และญับรียะฮฺ ก็เป็นอีกหนึง่ ตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดจาก
การศึกษาศาสนาไม่รอบด้าน อ่านเพียงบางอายะฮฺแล้วด่วนสรุป หากได้ศกึ ษาทุกอายะฮฺที่เกีย่ วข้องกับกอดัร ก็
จะสรุปออกมาอย่างถูกต้องได้ไม่ยากนัก

ก็อดรียะฮฺ
มนุษย์เลือกเอง

ความดีความชัว่ ที่มนุษย์ทา
อิสลาม
มนุษย์เลือกจากตัวเลือกที่อัลลอฮฺให้มา
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มุรญิอะฮฺ
"อี ม าน (การศรั ท ธา) อยู่ ที่ ใ จ แค่ เ ชื่ อ ก็ ไ ด้ เ ข้ า สวรรค์ "
มุสลิมบางคนคิดว่า แค่ได้เป็นมุสลิม ไม่ต้องละหมาด ก็ได้เข้าสวรรค์แล้ว
กลุ่มนีม้ แี นวคิดว่า คาว่าอีมาน (ศรัทธา) กับอะมัล (การทาดี) เป็นคนละส่วนกัน แรกเริ่มเดิมทีคาว่า
มุรญิอะฮฺ หมายถึงกลุ่มคนที่วางตัวเป็นกลางกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอลี และมุอาวียะฮฺ เนื่องจากข่าว
คราวในเวลานัน้ มีความสับสนมาก จึงไม่ขอตัดสินเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอัลลอฮฺ
ตัดสินเองในวันกิยามะฮฺ ซึ่งแนวคิดแบบนีย้ งั ไม่ได้สร้างปัญหา
แต่ต่อมาคาๆ นีถ้ กู ใช้กบั ผู้ท่แี ยกเอา การทาดี (อะมัล) ออกจากคาว่า อีมาน ซึ่งขัดกับทัศนะของผู้รู้
ชาวสลัฟ คนแรกที่นาเสนอแนวคิดนีค้ อื ซัรร์ บินอับดุลลอฮฺ อัล-มัซฮะญียฺ เป็นแนวคิดที่เลียนแบบมาจาก
คริสเตียน
ผลร้ายตามมาทันที คือ ทาให้คนบางคนมองว่าไม่ว่าจะทาเลวแค่ไหน หรือไม่เคยทาดีใดๆ เลย ก็ไม่มีผล
กับอีมาน ถ้าเชื่อว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้า ก็ถือว่าผู้ท่มี ีอีมานอย่างสมบูรณ์แล้ว
บางกลุ่มเลยเถิดกว่านั้นบอกว่า ขอแค่กล่าวคาปฏิญาณชะฮาดะฮฺ ก็ถือว่าเป็นผู้มีอีมานโดยสมบูรณ์แล้ว
(ตามมุมมองนีม้ ุนาฟิกก็ต้องถูกนับว่าเป็นมุอ์มิน)
กลุ่มที่เลยเถิดไปไกลทีส่ ุดบอกว่า ขอเพียงแค่รู้ว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้า ก็ถือว่า เขามีศรัทธาอย่างสมบูรณ์
แล้ว (ตามมุมมองนี้ อิบลีสก็ต้องถูกนับว่าเป็นมุอ์มิน)
กลุ่มที่ใกล้เคียงกับชาวสุนนะฮฺมากที่สดุ คือ กลุ่มที่กล่าวว่า อีมาน ประกอบด้วยใจและวาจา ส่วนกาย
แม้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอีมาน แต่ก็ต้องอยูค่ วบคูก่ นั เสมอแยกกันไม่ได้ หนึง่ ในกลุ่มนี้คอื มุรญิอะฮฺหะนะฟียฺ
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ญะฮ์มยี ะฮฺ
"ปฏิ เ สธพระนามและคุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง หมดของอั ล ลอฮฺ "
ก่อนปี ฮ.ศ. 128
กลุ่มที่ปฏิเสธพระนามและศิฟัตทัง้ หมดของอัลลอฮฺ เกิดในช่วงปลายยุคตาบิอีน คนที่นาแนวคิดนีม้ า
เผยแพร่คือ ญะฮ์มฺ บินศ็อฟฟาน(( )اجلهم بن صفوانเสียชีวิต ฮ.ศ.128) ที่ย่านตุรมุซ เมืองคุรอซาน โดยทีเ่ ขาได้
นาแนวคิดนีม้ าจากญะอฺด์ บินดิรฮัม ที่นาแนวคิดนีม้ าจากชาวยิวที่ชื่ออะบาน บินสัมอาน
ญะฮ์มฺ บินศ็อฟฟาน เป็นคนแรกที่บอกว่า อัลกุรอาน เป็นมัคลู๊ก(สิ่งถูกสร้าง) เนื่องจากเข้าใจว่า คา
ว่าองค์เดียว ก็คอื มีแต่องค์เท่านั้น จะมีพระนามและศิฟตั ประกอบเพิ่มเติมไม่ได้ พระนามและศิฟัตทีถ่ ูกกล่าวไว้
ในอัลกุรอานเป็นเพียงการเปรียบเปรยเท่านั้น

แนวคิดหลักที่เป็นปัญหา
1- ปฏิเสธพระนามและศิฟัตทัง้ หมดของอัลลอฮฺ
2- เรื่องกอดัรใช้แนวคิดของพวกญับรียะฮฺ
3- ความหมายของคาว่า อีมาน ใช้แนวคิดของพวกมุรญิอะฮฺ ในระดับที่บอกว่า อีมาน เป็นเรื่องของหัวใจ
เท่านั้น คนที่ทาบาปใหญ่ตามทัศนะนีย้ ังเป็นมุอฺมินที่มีอีมานสมบูรณ์
4- กล่าวว่า อัลกุรอาน เป็นมัคลู๊ก
5- ไม่เชื่อเรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ การข้ามสะพาน (ศิรอฏ) และการเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ
6- เชื่อว่า สวรรค์ และนรกมีวนั สูญสลาย
7- เชื่อว่าอัลลอฮฺทรงอยูท่ ุกที่ และอยูก่ ับทุกคนด้วยองค์ (ซาต) ของพระองค์เอง

ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้แบ่งความเป็นญะฮ์มียะฮฺไว้สามระดับคือ

1. ญะฮ์มียะฮฺ คือกลุ่มที่ปฏิเสธพระนามและศิฟัตทั้งหมดของอัลลอฮฺ ทีน่ ามากล่าวถึงเพื่อการเปรียบ
เปรยเท่านั้น

2. มีความเป็นญะฮ์มียะฮฺอยู่ คือกลุ่มมุอฺตะซิละฮฺ กลุ่มที่ยอมรับพระนาม และปฏิเสธศิฟตั ทั้งหมด

17

มุสลิมคณะใหม่

3. มีความเป็นญะฮ์มียะฮฺอยู่ คือ กลุ่มนิยมวิพากษ์ศาสตร์ (อะฮ์ลุลกะลาม) และนักฮะดีษบางท่าน เช่น
มุฮัมมัด บินกุลลาบ และคนที่ได้รบั อิทธิพลแนวคิดของเขา เช่น อบุลหะสัน อัลอัชอะรียฺ รวมทัง้ นัก
ฟิกฮฺและนักตะเศาวุฟบางท่าน ที่ยอมรับพระนามและศิฟัตของอัลลอฮฺในภาพรวม แต่ปฏิเสธ
บางพระนาม หรือบางศิฟัต หรือไม่ก็ตีความบางศิฟัตไปเป็นอย่างอื่น
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มุอฺตะซิละฮฺ
"คนทาบาปใหญ่ ไ ม่ ใ ช่ มุ อ์ มิ น ไม่ ใ ช่ ก าเฟร"
ก่อนปี ฮ.ศ. 131
มุอฺตะซิละฮฺ เป็นหนึ่งในตัวอย่างของความผิดพลาดที่เกิดจากการลุ่มหลงปัญญา ตรรกะ ปรัชญา
ตะวันตกและปรัชญาตะวันออกมากเกินไป จนนาไปสู่การใช้สติปัญญานาตัวบทอย่างไร้พรมแดน หลังจากเกิด
การสูร้ บกันระหว่างอลีและมุอาวียะฮฺและระหว่างอลีและพวกเคาะวาริจญ์แล้ว ก็ได้มีการถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวางถึงประเด็นหุก่ม (ตัดสิน) ของคนทาบาปใหญ่ และเรื่องกอดัรว่าใครเป็นผู้กาหนด อัลลอฮฺหรือมนุษย์
จนเป็นผลให้เกิดกลุ่มนีข้ ้นึ มา
กลุ่มนีเ้ ริ่มปรากฏตัวในช่วงปลายราชวงค์อะมะวียฺ และมารุ่งโรจน์ในช่วงของราชวงค์อับบาซียฺ ที่ไปที่มา
ของกลุ่มนีม้ ีการถกเถียงกันอย่างมาก รากศัพท์ชื่อกลุ่มนีแ้ ปลว่า "แยกตัวออกไป" บ้างก็วา่ มาจากคนที่ชื่อ วาศิล
บินอะฎออ์)( (واصل بن عطاءเสียชีวิต ฮ.ศ.131) ที่ปกติจะมานั่งฟังเรื่องศาสนาในกลุ่มของหะสัน อัล-บัศรียฺ จน
เมื่อมีคนๆหนึ่งถามหะสัน อัล-บัศรียฺ ถึงหุกุ่มของคนทาบาปใหญ่ วาศิล บินอะฎออ์ ก็ชิงตอบก่อนว่า "ฉันไม่พูด
ว่า คนทาบาปใหญ่เป็นผู้มีอีหมานสมบูรณ์ หรือว่าเป็นกาเฟรสมบูรณ์ แต่เขาอยูใ่ นสถานะที่อยูร่ ะหว่างสถานะ
ของผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธ" จากนั้นก็ได้แยกตัวออกไปตั้งกลุ่มใหม่ขน้ึ ใหม่ หะสัน อัลบัศรียฺจงึ กล่าวว่า "วาศิล
แยกตัวออกไปจากเราแล้ว" บ้างก็บอกว่าคนกลุ่มนีเ้ ดิมเป็นกลุ่มของอลีและหะสัน แต่เมื่อหะสันสละตาแหน่งให้
มุอาวียะฮฺ จึงพากันแยกตัวออกไป
ในช่วงเริ่มต้นมุอฺตะซิละฮฺ มีแนวคิด 2 ประการ คือ
1- กล่าวว่ามนุษย์มีอิสระอย่างสมบูรณ์ในการเลือกปฏิบตั ิ อัลลอฮฺไม่มสี ่วนในการกาหนดแต่อย่าง
ใด
2- คนทาบาปใหญ่ไม่ใช่ทงั้ มุอ์มิน ไม่ใช่ทงั้ กาเฟร แต่เขาเป็นคนบาป ในดุนยาเขาอยู่ในสถานะที่สาม
ซึ่งอยูต่ รงกลางระหว่างสถานะของมุอ์มินและสถานะของกาเฟร แต่ในวันอาคิเราะฮฺเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ และ
จะอยูใ่ นนรกตลอดกาล
ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นหลักพืน้ ฐาน 5 ประการ คือ
1- เตาฮีด
คือ อัลลอฮฺเป็นองค์เดียวที่ไม่มสี ิ่งใดเสมอเหมือน เพียงเท่านีไ้ ม่มีปัญหาแต่อย่างใด แต่ปัญหาคือ เขาใช้
หลักการนี้สรุปว่า คาว่าองค์เดียวคือมีแต่ตัวตน (ซาต) ของพระองค์ ไม่มีคุณลักษณะใดๆ เพิ่ม เพราะถ้ามีกจ็ ะ
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นับตัวตนของพระองค์เป็นหนึ่ง และคุณลักษณะของพระองค์เป็นสองสามสี่ไปเรื่อยๆ พวกเขาจึงปฏิเสธ
คุณลักษณะทั้งหมดของอัลลอฮฺ และตามมาด้วยการกล่าวว่า อัลกุรอานเป็นมัคลูก๊ (สิง่ ถูกสร้าง)
2- ความยุติธรรม
เมื่อโลกนีค้ อื การทดสอบ ความยุติธรรมก็คอื การที่อัลลอฮฺต้องปล่อยให้มนุษย์เลือกปฏิบัติอย่างเสรี
ปราศจากการกาหนดหรือแทรกแซงใดๆ จากอัลลอฮฺ และกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้สร้างการกระทาของบ่าว อัน
เป็นเหตุให้พวกเขาปฏิเสธเรื่องของกอดัร
3- สัญญาตอบแทนดีชั่ว
ใครทาดีอัลลอฮฺต้องให้รางวัล ใครทาชั่วอัลลอฮฺต้องลงโทษ ใครที่ทาบาปใหญ่หากไม่เตาบะฮฺ พระองค์
จะไม่มีวันอภัยบาปให้เขาอย่างเด็ดขาด เมื่ออัลลอฮฺไม่ให้อภัยเขาก็ต้องอยูใ่ นนรกตลอดกาล
4- สถานะที่อยูร่ ะหว่างสถานะทั้งสอง
คนทาบาปใหญ่ในดุนยา จะอยูใ่ นสถานะทีส่ ามเป็นสถานะที่อยูร่ ะหว่างสถานะของมุอ์มินและสถานะ
ของกาเฟร คือเขาไม่ใช่ทงั้ มุอ์มนิ และไม่ใช่ทงั้ กาเฟร
5- สั่งใช้การดีและห้ามปรามการชั่ว
จาเป็นต้องเผยแพร่อิสลาม ต้องเตือนคนที่ทาผิดอย่างสุดกาลัง ใครพูดเก่งก็ใช้คาพูด มีความรูก้ ็ใช้
ความรู้ มีดาบก็ใช้ดาบ หลักการนี้พวกเขาใช้เป็นเหตุผลว่า จาเป็นต้องลุกฮือออกมาต่อต้านผู้ปกครองที่
ประพฤตินอกลู่
ช่วงที่อาณาจักรอิสลามยิ่งใหญ่ เคาะลีฟะฮฺได้ให้ความสาคัญกับการศึกษาอย่างมาก มีการส่งเสริมให้
แปลหนังสือต่างๆ เข้ามาเป็นภาษาอาหรับ ในจานวนนั้นก็มีการรับเอาตรรกะศาสตร์ ปรัชญาตะวันตกและ
ปรัชญาตะวันออกเข้ามาด้วย ในช่วงนัน้ มีการถกเถียงกันอย่างมากระหว่างศาสนาต่างๆโดยใช้วชิ าเหล่านี้เป็น
เครื่องมือถกเถียง ซึ่งในเวลานัน้ วิชาเหล่านี้ยงั เป็นเรื่องใหม่ในโลกอิสลาม การตอบโต้โดยใช้วชิ าเหล่านี้จึงยังเป็น
เรื่องยาก เมื่อมีการถกเถียงมุสลิมก็มักจะเพลี่ยงพล้าไม่สามารถตอบโต้ได้ เมื่อพ่ายแพ้บอ่ ยๆ มุสลิมจึงสับสน
งงงวยและอึดอัดใจ แต่เมื่อกลุ่มมุอฺตะซิละฮฺสามารถใช้วชิ าเหล่านี้ตอบโต้ศาสนาอืน่ ได้เป็นอย่างดี จึงได้รับการ
ชื่นชมและเลื่อมใสจากเคาะลีฟะฮฺ จนเคาะลีฟะฮฺเองก็เปลี่ยนเป็นมุอฺตะซิละฮฺ
เมื่อกลุ่มนีม้ ีอิทธิพลทางการเมือง (ในยุคเคาะลีฟะฮฺมะอ์มูน) แล้ว ก็ได้ใช้อานาจบังคับให้ทกุ คนเชื่อตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบังคับให้ผรู้ ู้ทุกคนพูดว่า "อัลกุรอานเป็นมัคลู๊ก" หากใครไม่เชื่อฟังก็จะถูกจองจา ลงโทษ และ
เฆี่ยนตี บางคนก็เสียชีวิต หนึง่ ในคนที่โดนบังคับ ถูกจองจาและเฆี่ยนตี แต่ยืนหยัดไม่ยอมทาตามคือ อะห์มัด
บินฮัมบัล ผู้นาชาวสุนนะฮฺ เหตุการณ์ทนี่ ่าเศร้านีด้ าเนินไปอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 14 ปี
แม้กลุ่มมุอฺตะซิละฮฺได้ล้มสลายไปนานแล้ว แต่แนวคิดการใช้ปัญญานาหน้าตัวบทยังคงมีอยู่เสมอ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทีศ่ กึ ษาศาสนามาน้อย ไม่เข้าใจหลักการวิเคราะห์หลักการศาสนา หรือรูไ้ ม่รอบด้าน อ่าน
20
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หลักฐานไม่ครบ แต่ใช้ความฉลาดปราดเปรื่องที่มี วิพากษ์วจิ ารณ์เรื่องศาสนาด้วยความไม่รู้ เรื่องใดที่เขาไม่
เข้าใจก็จะหาเหตุผลปฏิเสธ หรือตีความตัวบทในเรื่องนัน้ ทันที เช่น เรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ การประหาร
ด้วยการขว้าง การฆ่าจิง้ จกตุก๊ แก เป็นต้น
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กุลลาบียะฮฺ
"คาพู ด ของอั ล ลอฮฺ คื อ คาพู ด ในใจ ไม่ มี เ สี ย งออกมา"
ก่อนปี ฮ.ศ. 241
กลุ่มนิยมวิพากษ์ศาสตร์กลุ่มหนึ่ง ที่ถกู จัดเป็นสายหนึง่ ของกลุ่มมุรญิอะฮฺ ทีต่ ามความคิดของ อับ
ดุลลอฮฺ บินกุลลาบ อัล-ก็อฏฏอน (เสียชีวิต ฮ.ศ.241) เป็นชาวเมืองบัศเราะฮฺ อยูใ่ นช่วงสมัยของเคาะลีฟะฮฺ
มะอ์มูน
เป็นผู้เริ่มแนวคิดว่า คาพูดของอัลลอฮฺ คือคาพูดที่อยู่ในใจ ไม่มีเสียงให้ได้ยิน และเป็นต้นแบบของอะ
ชาอิเราะฮฺ และมาตุรดี ียะฮฺ

กัรรอมียะฮฺ
"เปรี ย บอั ล ลอฮฺ กั บ มั ค ลู๊ ก (สิ่ ง ถูก สร้ า ง)"
ก่อนปี ฮ.ศ. 256
กลุ่มที่เอียงไปทางการเปรียบเทียบอัลลอฮฺกับมัคลูก๊ (ตัชบีฮ์) คือกลุ่มที่ตามมุฮัมมัด บินกัรรอม อัส-สิ
จิสตานียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 255) กลุ่มนีเ้ ชื่อว่า อีมาน คือการกล่าวปฏิญาณด้วยวาจาเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องของหัวใจ
ปัจจุบันกลุ่มอืน่ ๆ มักจะโจมตีกลุ่มสะละฟียฺอย่างเข้าใจผิดว่า เป็นพวกที่ได้รับอิทธิพลความเชื่อมา
จากกัรรอมียะฮฺ หมายถึงเป็นพวกที่ชอบตัชบีฮฺ เปรียบเทียบอัลลอฮฺกับมัคลู๊ก
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อะชาอิเราะฮฺ
"คณะเก่ า สายชาฟิ อี "
ก่อนปี ฮ.ศ. 324
เป็นหนึง่ ในกลุ่มทีน่ ิยมวิพากษ์ศาสตร์ และเชื่อว่าเป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ท่สี ดุ กลุ่มนีเ้ ชื่อตามแนวคิดของ
ท่าน อลี บินอิสมาอีล อะบุลหะสัน อัล-อัชอะรียฺ (ฮ.ศ.260-324) คาว่า อะชาอิเราะฮฺ ก็ได้มาจากคาว่า
อัชอะรียฺ ซึ่งชีวิตของท่านแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
ระยะที่ 1 เป็นมุอตฺ ะซิละฮฺ เดิมทีทา่ นเป็นมุอฺตะซิละฮฺ พ่อตาคืออบู อลี อัล-ญุบบาอียฺ เป็นผู้รู้แนวหน้า
ของมุอฺตะซะละฮฺ และตัวท่านก็อยูใ่ นระดับแถวหน้าเช่นกันถึง 40 ปี
ระยะที่ 2 เป็นอะชาอิเราะฮฺ แล้ววันหนึ่งเมื่อท่านไม่สามารถหาคาตอบกับบางเรื่องได้ ท่านจึงหมกตัว
ครุ่นคิดทบทวนใหม่และอิสติคอเราะฮฺอยูใ่ นบ้านเป็นเวลา 15 วัน แล้วท่านก็ออกมาประกาศว่าตนไม่เกี่ยวข้อง
ใดๆ กับมุอตฺ ะซิละฮฺ และได้นาเสนอแนวคิดใหม่ของท่านที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดของกลุ่มกุลลาบียะฮฺ เป็นระยะที่
เรียกว่า อะชาอิเราะฮฺ
ระยะที่ 3 เป็นอะฮ์ลุสสุนนะฮฺ ในช่วงท้ายของชีวิตท่านได้เขียนสาส์นไปถึงชาวแบกแดดชื่อหนังสือว่า
"อัลอิบานะฮฺ ฟี อุศูลิล-ดิยานะฮฺ" ในนั้นท่านได้เขียนในคานาหนังสือว่า ท่านขอกลับไปใช้ทัศนะตามอิหม่าม
อะห์มัด บินฮัมบัล แต่กลุ่มอะชาอิเราะฮฺปฏิเสธเรื่องดังกล่าวโดยสิน้ เชิง โดยอ้างว่าสายรายงานของหนังสือมี
ความสับสน ไม่สามารถตรวจสอบว่าเล่มใดเป็นของจริงได้ ทั้งที่เป็นลูกศิษย์แต่กลับไม่ยอมเก็บสาเนาต้นฉบับที่
ถูกต้องไว้ จึงถูกตั้งคาถามว่าเพราะเหตุใด?

สรุปเรื่องของศิฟัต ตามทัศนะของอะชาอิเราะฮฺพอสังเขปดังนี้
ศิฟัตของอัลลอฮฺมี 3 ประเภท
1- ต้องมี (วาญิบะฮฺ)
2- มีไม่ได้ (มุสตะฮีละฮฺ)
3- จะมีหรือไม่มีข้นึ อยูก่ บั พระประสงค์ของพระองค์ (ญาอิซะฮฺ)
ประเภทที่ 1 ศิฟตั ที่ต้องมี (วาญิบะฮฺ) หากไม่มีถือเป็นความบกพร่องทาให้เป็นพระเจ้าไม่ได้ มี 20 ศิฟัต
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
1- ศิฟัตนัฟซียะฮฺ (องค์ของอัลลอฮฺ) มี 1 คุณลักษณะ คือ ทรงมี (อัล-วุญดู )
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2- ศิฟัตสัลบียะฮฺ มี 5 คุณลักษณะ คือ 1- องค์เดียว (วะห์ดานียะฮฺ) 2- เดิม (อัล-กิดัม) 3- ถาวร
(อัล-บะกออ์) 4- ต่างกับมัคลู๊ก (อัล-มุคอละฟะฮฺ ลิล-หะวาดิษ) 5- ดารงด้วยพระองค์เอง (อัล-กิ
ยาม บินนัฟส์)
3- ศิฟัตมะอานี (ศิฟัตทีส่ ามารถรับรู้ได้ด้วยปัญญา) มี 7 คุณลักษณะ คือ 1- การเป็น (อัล-หะยาอุ)
2-ความรู้ (อัล-อิลมุ) 3- เจตนา (อัล-อิรอดะฮฺ) 4- กาลัง (อัล-กุดเราะฮฺ) 5-การได้ยนิ (อัส-สัมอุ)
6-การเห็น (อัล-บะศ็อร) 7-การพูด (อัลกะลามุ)
4- ศิฟัตมะอฺนะวียะฮฺ มี 7 คุณลักษณะ คือ 1-พระองค์ทรงมีชีวิต 2-พระองค์ทรงรอบรู้ 3-พระองค์
ทรงมีเจตนารมณ์ 4-พระองค์ทรงมีพลานุภาพ 5-พระองค์ทรงได้ยิน 6-พระองค์ทรงมองเห็น 7พระองค์ทรงพูด
ประเภทที่ 2 ศิฟตั ที่มีไม่ได้ (มุสตะฮีล) คือทุกลักษณะทีต่ รงกันข้ามกับศิฟัตทีต่ ้องมี เช่น อ่อนแอตรง
ข้ามกับพลานุภาพ ไม่รตู้ รงข้ามกับรู้ ถูกบังคับตรงข้ามกับทาตามประสงค์
ประเภทที่ 3 ศิฟัตที่จะมีหรือไม่มีก็ได้ (ญาอิซะฮฺ) ขึ้นอยูก่ ับพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ถือว่าเป็น
ข้อบกพร่องแต่อย่างใด หรือเรียกอีกชื่อว่า ศิฟัตการกระทา (อัฟอาล) อาทิ สร้าง ให้เป็น ให้ตาย ให้ริสกี ให้
รางวัล ลงโทษ เป็นต้น ศิฟัตนีม้ ีมากมายเกินกว่าจะรูไ้ ด้หมด
มีศิฟัตอีกประเภทที่เรียกว่า เคาะบะรียะฮฺ หรือเรียกอีกอย่างว่าศิฟัตที่อาจทาให้เข้าใจว่าเป็นการ
เปรียบเทียบกับมัคลูก๊ ได้ เช่น พอใจ หัวเราะ โกรธ อยูเ่ หนือ ลงมา มา มือ นิว้ มือ หน้า ตา สีข้าง หน้าแข้ง เท้า
เป็นศิฟัตที่อะชาอิเราะฮฺไม่ยอมรับ พวกเขาจะตีความ(ตะวีล) หรือไม่ก็มอบความหมายกลับไปให้อลั ลอฮฺ(ตัฟวีฎ)
แทน
คนที่ได้ศกึ ษาอะชาอิเราะฮฺ จะพบว่าอะชาอิเราะฮฺผ่านการปรุงแต่งหลายต่อหลายครัง้ เนื่องจากการเป็น
กลุ่มใหญ่ ใครๆ ก็อ้างตนเป็นอะชาอิเราะฮฺ แล้วนาไปพัฒนาสอดแทรกแนวคิดใหม่ๆ ของตนเองเข้าไป
ยกตัวอย่างเช่น ท่านอบุลหะสัน ได้กล่าวถึง ศิฟัตไว้ 8 คุณลักษณะ คือมี ศิฟัตการรับรู้ (อิดรอก) ด้วย
แต่ต่อมาในภายหลัง ท่านฟัครุดดีน-รอซียฺ ก็ได้คดั ศิฟตั นีอ้ อกไปเหลือเพียง 7 ศิฟตั เท่านั้น และเช่นกันท่านฟัค
รุดดีน-อัร-รอซียฺ เป็นผู้เพิ่มศิฟัตวาญิบประเภทที่ 4 คือ ศิฟัตมะอฺนะวียะฮฺ
หรือในเรื่องศิฟตั เคาะบะรียะฮฺ อะชาอิเราะฮฺมีหลายระยะ
ในช่วงแรกอะชาอิเราะฮฺจะมีทัศนะให้ตีความ (ตะอ์วีล) เช่น อิสตะวาอ์ (ทรงอยูเ่ หนือ) ตีความ
เป็นครอบครอง มือตีความเป็นอานาจ ลงมาตีความเป็นความเมตตาลงมา เป็นต้น
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แต่ในช่วงต่อมาอิหม่ามญุวัยนียฺ ได้เพิ่มทัศนะการมอบความหมายกลับไปให้อัลลอฮฺ (ตัฟวีฎ)
คือไม่รู้วา่ หมายถึงอะไร มอบความหมายกลับไปให้อลั ลอฮฺ และไม่ให้แปลโดยเด็ดขาด โดย
อ้างอิงว่าเป็นทัศนะของสลัฟ
และในช่วงท้ายก็เพิ่มทัศนะ การยืนยันศิฟัตในภาพรวม (อิษบาต) แต่ปฏิเสธบางศิฟตั เข้ามา
ในมัซฮับ
ผู้รู้คนสาคัญสายอะชาอิเราะฮฺมีมากมายแต่ขอยกมาเพียงบางท่าน
1- ท่านผู้พิพากษา อบูบักร อัล-บากิลลานียฺ (ฮ.ศ. 328-402)
2- อบูอิสหาก อัช-ชีรอซียฺ (ฮ.ศ. 393-478)
3- อบู ฮามิด อัล-เฆาะซาลียฺ (ฮ.ศ. 450-505)
4- อบู อิสหาก อัล-อิสฟิรอยีนียฺ (เสียชีวติ ฮ.ศ. 418)
5- อิหม่ามสองหะร็อม อบุลมะอาลี อัล-ญุวยั นียฺ (ฮ.ศ.419-478)
6- ฟัครุดดีน อัร-รอซียฺ (ฮ.ศ.544-606)
7- อิบนุฮะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ
นักรบที่ยิ่งใหญ่คนสาคัญสายอะชาอิเราะฮฺ
1- เศาะลาฮุดดีน อัล-อัยยูบยี ฺ
เนื่องจากในช่วงหลังลูกศิษย์ลกู หาของอะชาอิเราะฮฺ มุ่งเน้นการเลียนแบบ (ตักลีด) ให้แก่คนในมัซฮับ
มากเสียจนสูญเสียความเป็นอะชาอิเราะฮฺที่เป็นนักคิดวิเคราะห์ไป จึงกลายเป็นเหมือนกับที่ทา่ นอบูฮะซัน อัน นัดวียฺ กล่าวว่า "ความมีชีวติ ชีวา และความกระตื้นรือร้นของกลุ่มนี้หายไป และผลิตผล (ทางวิชาการ)
ในช่วงหลังก็อ่อนลงอย่างหนัก และริ้วรอยความแก่ชราก็เริ่มเผยให้เห็น"

แนวคิดหลักของอะชาอิเราะฮฺที่แตกต่างจากแนวคิดของอะฮ์ลุสสุนนะฮฺ
1- ใช้ปัญญา(ผ่านวิชาวิพากษ์ศาสตร์)นาตัวบทในเรื่องเตาฮีดและศิฟตั
2- กล่าวว่า "วิถีของชนรุ่นแรก (สะลัฟ) ปลอดภัยกว่า แต่วถิ ีของชนรุน่ หลัง (เคาะลัฟ) เข้าใจศาสนา
ลึกซึง้ กว่า" อันสื่อได้ว่าชาวสลัฟฉลาดน้อยกว่าพวกตน
3- ไม่ใช้ฮะดีษอาฮาด (ฮะดีษที่มสี ายรายงานไม่เกิน 10 สาย) ในเรื่องความเชื่อ(อะกีดะฮฺ) ทัง้ ที่อัลลอฮฺก็
ส่งนบีมาสอนประชาชาติ(อุมมะฮฺ)เพียงคนเดียว
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4- เตาฮีด คือ เชื่อว่าอัลลอฮฺมีองค์เดียวในองค์ (ซาต) ของพระองค์ (มีโครงสร้าง มีส่วนประกอบ หรือ
แบ่งย่อยไม่ได้) เตาฮีดของอะชาอิเราะฮฺจะมุ่งเน้นเพื่อการโต้แย้งจึงครอบคลุมบางแง่มุมของเตาฮีด
ในอิสลามเท่านัน้ คือมีเพียงเตาฮีดภาคศรัทธาเท่านัน้ ไม่ครอบคลุมถึงเตาฮีดภาคปฏิบัติ ที่เป็น
เป้าหมายของการประกาศเผยแพร่ของบรรดานบี
5- ปฏิเสธศิฟตั เคาะบะรียะฮฺ คือ การอยูเ่ หนือ(อะรัช) การลงมา(ในช่วงสุดท้ายของกลางคืน) การมา
(ในวันกิยามะฮฺเพื่อสอบสวน) การพูดเป็นเสียง(ที่ได้ยิน) พอพระทัย การโกรธกริว้ มือ นิว้ มือ หน้า
ตา สีข้าง หน้าแข้ง เท้า แล้วไปใช้การตีความ หรือการมอบความหมายกลับไปให้อัลลอฮฺแทน
6- เชื่อว่าหากยืนยันศิฟตั เคาะบะรียะฮฺเหล่านี้ จะกลายเป็นการเปรียบเทียบ(ตัชบีฮฺ)กับมัคลูก๊ ได้กรณี
เดียวเท่านั้นเพราะเอาตรรกะของมัคลูก๊ ไปครอบกับอัลลอฮฺ คือหากอัลลอฮฺจะมีศิฟตั เหล่านีจ้ ะต้อง
เหมือนกับมัคลู๊กได้อย่างเดียว จะไม่เหมือนกับมัคลู๊กไม่ได้
7- กล่าวว่า คาพูดของอัลลอฮฺ คือ คาพูดที่อยูใ่ นใจ ไม่ใช่เสียงอักษรที่จะได้ยนิ
8- ตีกรอบนิยามคาว่า อีมานคือ "ยอมรับด้วยวาจา และเชื่อด้วยใจ" แต่บางกลุ่มก็กล่าวว่า "อีมาน" อยู่
ที่ใจเท่านั้น แม้จะไม่กล่าวชะฮาดะฮฺ ก็ถือว่าเป็นมุอ์มินรอดพ้นในวันกิยามะฮฺแล้ว
9- การแบ่งบิดอะฮฺ (ศาสนกิจที่คดิ ค้นขึน้ มาเองในภายหลังการจากไปของท่านนบี) เป็น 5 ประเภท คือ
บิดอะฮฺที่ต้องทา บิดอะฮฺที่ควรทา บิดอะฮฺทหี่ ้ามทา บิดอะฮฺที่ควรทิ้ง บิดอะฮฺที่ทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ ทา
ให้บิดอะฮฺหลายอย่างได้รับการปกป้อง หรือฉวยโอกาสมาซุกใต้ปกี ของคาว่าบิดอะฮฺที่ดี รวมทั้งยังมี
การต่อต้านการฟืน้ ฟูวถิ ปี ฏิบัติของนบีอีกด้วย
10- นาเรื่องซูฟเี ข้ามาในศาสนา และได้เปิดประตูเพิ่มแหล่งความรู้พ้นื ฐานของศาสนาใหม่
(นอกเหนือจากอัลกุรอานและฮะดีษ) คือ ความรู้ทร่ี ับจากอัลลอฮฺโดยตรง (อิลมุลละดุนนียฺ) ความรู้
จากความฝัน ความรู้จากการเข้าถึงอรรถรสของการปฏิบัติ และเรื่องของตอรีกัตต่างๆ
11- ไม่ได้แยกความเข้าใจระหว่าง พระประสงค์ทางโลก (อิรอดะฮฺเกานียะฮฺ) และพระประสงค์ทางธรรม
(อิรอดะฮฺชัรอียะฮฺ)
12- คนทีบ่ รรลุศาสนภาวะ(อากิล บาลิฆ)แล้ว วาญิบแรกของเขาคือ ต้องรูจ้ ักอัลลอฮฺ หรือพินจิ
พิเคราะห์เรื่องอัลลอฮฺ หรือตั้งเจตนาพินิจพิเคราะห์เรื่องอัลลอฮฺ (บางคนกล่าวว่าต้องสงสัยก่อน
ว่าอัลลอฮฺมีจริงหรือเปล่า) หากเป็นมุสลิมตั้งแต่เด็กอยูแ่ ล้วก็ต้องมาคิดทบทวนอีกครั้ง
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มาตุรีดียะฮฺ
"คู่ แ ฝดอะชาอิ เ ราะฮฺ สายฮานาฟี "
ก่อนปี ฮ.ศ. 333
กลุ่มที่นยิ มวิพากษ์ศาสตร์ (อะฮ์ลุลกะลาม) อีกกลุ่มหนึ่ง ที่อ้างอิงถึง มุฮัมมัด บินมะห์มูด อบูมันศูร
อัล-มาตุรีดียฺ (เสียชีวิต 333) เกิดที่หมู่บา้ น มาตุรีด ในเขตของเมืองสะมัรก็อนด์ ในช่วงปลายศตวรรษที่สาม
ของปีฮิจเราะฮฺ สังกัดอยูร่ นุ่ ที่สี่ของมัสฮับฮานาฟียฺ ได้รบั การยอมรับอย่างมากในเมืองคุรอซาน และเมืองมาวะ
รออันนะฮ์รฺ ปัจจุบันสถาบันที่เผยแพร่แนวคิดนีท้ ี่โด่งดังที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเดียวบันดี ประเทศอินเดีย
กลุ่มนีม้ ีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับอะชาอิเราะฮฺ เหมือนเป็นกลุ่มพีก่ ลุ่มน้อง เพราะได้รับอิทธิพล
ความคิดมาจากกลุ่มกุลลาบียะฮฺเหมือนกัน แตกต่างกันบ้างในบางประเด็น อาทิ เช่น
มาตุรีดียะฮฺ กล่าวว่าศิฟัตที่ใช้ปัญญาพิสจู น์ (ษุบตู ียะฮฺ) มี 8 ศิฟัต คือ 7 ศิฟตั มะอานีของอะชาอิเราะฮฺ
และเพิ่มศิฟัตการสร้าง (ตักวีน) อีกหนึ่งรวมเป็น 8 ศิฟัต
- มาตุรีดียะฮฺเห็นว่า ทุกสิง่ ที่อัลลอฮฺทาวายิบต้องมีเหตุผล (หิกมะฮฺ) ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า ไม่มี
อะไรวายิบกับอัลลอฮฺ หากทรงประสงค์ก็ทาโดยไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ แต่สิ่งที่เกิดขึน้ จริงอัลลอฮฺทรง
ทาแต่สิ่งที่มีเหตุผลเท่านั้น
- มาตุรีดียะฮฺเห็นว่า อัลลอฮฺไม่ทาสิ่งผิดเป็นอันขาด และบอกว่าคากล่าวของอะชาอิเราะฮฺที่บอกว่า
"อนุญาตให้อัลลอฮฺลงโทษคนดี หรือจับนบีเข้านรกตลอดกาลได้" เป็นเรื่องไม่อนุญาต ขณะที่อะชาอิ
เราะฮฺเห็นว่า อัลลอฮฺทรงมีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์จะทาอย่างไรกับบ่าวของพระองค์ก็ได้ แม้กระ
ทั้งจะทรงอภัยให้กาเฟรก็ยงั ได้
- มาตุรีดียะฮฺเห็นว่า ปัญญาอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี และสามารถใช้ปัญญา
รู้จักอัลลอฮฺได้ หากใช้ปัญญาพิสูจน์การมีอยูข่ องอัลลอฮฺกับใครแล้ว คนๆนัน้ ก็ยงั ไม่เชื่อ ก็ถือว่าเป็น
กาเฟรที่จะต้องเข้านรกตลอดกาลโดยไม่มีข้ออ้างแล้ว ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า ยังไม่ถือว่าเป็นกา
เฟรจนกว่าจะมีตัวบทอัลกุรอานและฮะดีษไปถึงก่อน
- การรู้จกั อัลลอฮฺ ใช้ปัญญาหรือตัวบทในการพิสูจน์ อะชาอิเราะฮฺเห็นว่าใช้ตัวบทพิสูจน์ และเห็นว่า
ไม่จาเป็นต้องอีมานก่อนทีจ่ ะมีตัวบทมาถึง ขณะที่มาตุรดี ียะฮฺเห็นว่า ใช้ปัญญาพิสูจน์ก็ได้แล้ว
- มาตุรีดียะฮฺเห็นว่า จาเป็นต้องอีมานด้วยปัญญา ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า จาเป็นต้องอีมานด้วย
ตัวบท
- มาตุรีดะยะฮฺเห็นว่าอีมานไม่มีเพิ่มหรือลด ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า อีมานมีเพิ่มมีลด
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- มาตุรีดียะฮฺห้ามการกล่าวว่า "ฉันเป็นผู้ศรัทธาอินชาอัลลอฮฺ" (อิสติสนาอ์) ใครกล่าวอย่างนี้ถือเป็น
กาเฟร เพราะเขาสงสัยในศรัทธาของตัวเอง ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า "อนุญาตให้พูดว่า ฉันเป็นผู้
ศรัทธาอินชาอัลลอฮฺ" ได้
- เห็นว่า อิสลามกับอีมานเป็นอันเดียวกัน และขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่าอีมานกับอิสลามไม่ใช่อย่าง
เดียวกัน
- มาตุรีดียะฮฺ เห็นว่า อีมาน ไม่ใช่มัคลูก๊ (สิ่งถูกสร้าง) ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า อีมาน เป็นมัคลู๊ก
ตามทัศนะนีม้ าตุรดี ียะฮฺบางคนเห็นว่า ไม่อนุญาตให้ละหมาดตามหลังอีหม่ามที่เชื่อว่า อีมาน
เป็นมัคลูก๊ ได้ ในขณะทีต่ ัวของอิหม่ามอบูหะนีฟะฮฺเองก็เป็นคนแรกทีบ่ อกว่า อีมาน เป็นมัคลูก๊
- ทั้งสองกลุ่มเชื่อว่า การมองเห็นอัลลอฮฺ เป็นเรื่องที่เกิดขึน้ ได้ แต่ต่างกันที่มาตุรดี ียะฮฺใช้ตัวบทกุ
รอานและฮะดีษเป็นข้อพิสูจน์ ในขณะที่อะชาอิเราะฮฺใช้ปัญญาเป็นข้อพิสูจน์ และอิหม่ามรอซีก็
ตามมาตุรีดียะฮฺในเรื่องนี้
- มาตุรีดียะฮฺ เห็นว่า คนทีถ่ ูกบันทึกไว้แล้ว ตอนอยูใ่ นท้องแม่ว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์หรือนรก ยัง
สามารถเปลี่ยนแปลงกอดัรได้อยู่ ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้ว
- มาตุรีดียะฮฺ เห็นว่าคาว่า จงเป็น (กุน) เป็นเพียงคาเปรียบเปรยถึงความรวดเร็วในการสร้าง ไม่ใช่
เป็นคาจริงๆ ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า การมีขนึ้ ของสิ่งต่างๆ เกี่ยวข้องกับคาพูด (ในใจ) ของอัลลอ
ฮฺที่มีมาแต่เดิม และคาๆ นีเ้ ชื่อมโยงไปถึงคาพูดในใจของพระองค์นั้น
- มาตุรีดียะฮฺ เห็นว่า คาว่า ความสาเร็จ (เตาฟีก) คือการช่วยเหลือ หรือทาให้เกิดความง่ายดาย
ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า คือการสร้างความสามารถให้ทาได้
- มาตุรีดียะฮฺ เห็นว่า ผู้ชายเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของการเป็นนบี ขณะที่อะชาอิเราะฮฺเห็นว่า ไม่ใช่
เงื่อนไข
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อิบาฎียะฮฺ
"เคาะวาริ จ ญ์ ก ลายพั น ธุ์ ไ ม่ นิ ย มความรุ น แรง"
เป็นกลุ่มที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับเคาะวาริจญ์ บ้างก็ถือว่าคือกลุ่มที่แตกแขนงออกมาจากเคาะวาริจญ์
แต่เป็นกลุ่มทีไ่ ม่นิยมความรุนแรง คาว่าอิบาฎียะฮฺได้มาจากชื่อผู้ประกาศแนวคิดนีเ้ ป็นคนแรกคือ อับดุลลอฮฺ
บินอิบาฎ อัต-ตะมีมียฺ (เป็นตาบิอียฺ ร่วมสมัยกับมุอาวียะฮฺ และเสียชีวิตในตอนปลายรัชสมัยของกษัตริย์อับดุล
มะลิก บินมัรวาน) ที่เมืองบัศเราะฮฺ คนกลุ่มนีย้ นื กรานว่าตนไม่ใช่เคาะวาริจญ์ แต่ก็ออกมาแก้ต่างให้กับเคาะ
วาริจญ์ที่แยกตัวออกมาในสมัยท่านอลี และยังอ้างว่าพวกตนปฏิบัติตามแนวทางของญาบิร บินซัยด์ อัล-อะสะ
ดียฺ (ตาบิอียฺ ฮ.ศ.21-93)
กลุ่มนีม้ หี นังสือฮะดีษที่ชื่อมุสนัด อัร-เราะบีอฺ บินหะบีบ และถือว่าเป็นหนังสือฮะดีษที่ดีทสี่ ุด ดีกว่าบุ
คอรียฺ และมุสลิมเสียอีก
คนกลุ่มนีย้ อมรับในตัวของอบูบักร และอุมัร แต่กล่าวหาอุษมาน, อลี, มุอาวียะฮฺ, อัมรฺ บินอาศ, หะสัน
และหุสัยนฺ
ท่าทางเวลาละหมาดของคนกลุ่มนีค้ อื ไม่ยกมือตักบีร ไม่ยืนกอดอก และตอนสลามหันหน้าขวาซ้ายแต่
ให้สลามครัง้ เดียว
ปัจจุบันคนกลุ่มนีพ้ บมากที่ประเทศโอมาน โมร็อกโก และอัลจีเรีย มีจานวนผู้นับถือราว 2.8 ล้านคน
แนวคิดหลักที่เป็นปัญหาของกลุม่ นี้
1. ปฏิเสธศิฟัตของอัลลอฮฺ เชื่อว่าอัลลอฮฺอยูโ่ ดยไม่มีสถานที่ และบอกว่า อัลกุรอานเป็นมัคลูก
2. เชื่อว่าคนทาบาปใหญ่เป็นกาเฟร ประเภทปฏิเสธเนียะมัต ยังไม่พน้ สภาพจากการเป็นมุสลิม คือ
ยังต้องปฏิบตั ิต่อพวกเขาเหมือนมุสลิมทั่วไป สามารถแต่งงาน และรับมรดกกันได้ แต่ในวันอาคิเราะฮฺจะต้องอยู่
ในนรกตลอดกาลหากเขาไม่ได้กลับตัวกลับใจ (เตาบะฮฺ)
3. อนุญาตให้ออกมาต่อต้านผู้นาที่ทาบาปใหญ่ได้หากผลดีที่จะได้รับมีมากกว่าผลเสีย
4. ไม่เชื่อเรื่องการชั่งความดีความชั่ว (มีซาน) และการข้ามสะพาน (ศิรอฏ) พวกเขาอาศัยการ
ตีความแทน
5. ไม่เชื่อเรื่องชะฟาอะฮฺ
6. อนุญาตหรือส่งเสริมให้ทาการตะกียะฮฺได้
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ซูฟี
"หลงไหลความเหนื อ ธรรมชาติ "
ซูฟี ตามความหมายที่ถูกต้อง คือหนทางขัดเกลาจิตใจตนเอง ซูฟมี ีหลายระดับ บางระดับยังไม่
นับเป็นนิกาย (ฟิร็อก) เราจึงพบซูฟอี ยูใ่ นนิกายต่างๆ มากมาย ยกเว้นในสายสะละฟียฺ ที่ไม่นิยมใช้คาว่า ซูฟี
เพราะคานีถ้ ูกนาไปใช้จนแปดเปื้อนแล้ว แต่จะใช้คาว่า คุณธรรม (อิห์ซาน) หรือการขัดเกลาจิตใจ (ตัซกี
ยะฮฺนัฟส์) แต่บางระดับที่เลยเถิดไปมากก็ต้องนับเป็นอีกนิกายหนึ่ง
คาศัพท์ท่คี วรรู้ (ตามความหมายของสลัฟ)
กะรอมะฮฺ คือ สิ่งเหนือธรรมชาติ ทีไ่ ม่ใช่เพื่อสนับสนุนความเป็นนบี เกิดกับบ่าวที่เป็นคนดีมีอะกีดะฮฺใส
สะอาด
วะลี หรือ คนรักของอัลลอฮฺ ตามหลักการหมายถึง มุสลิมทีม่ ีความตักวา ปฏิบตั ิวาญิบ และละทิง้ หะ
รอมได้อย่างครบถ้วน และเมื่อใดพลาดพลั้งทาผิดก็รบี กลับมาสานึกผิดทันที
ตามธรรมชาติคนเรามักหลงใหล และชื่นชมเรื่องปาฏิหาริย์ อิสลามไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของกะรอมะฮฺ
เรื่องนีเ้ กิดขึน้ กับบ่าวของพระองค์ได้ เพื่อเป็นการให้เกียรติ ให้กาลังใจ หรือเพื่อช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ใน
ยามคับขัน แต่ไม่ได้ให้หมกมุ่นกับมัน มีคนจานวนไม่น้อยทีล่ ุ่มหลงอยากให้เกิดกะรอมะฮฺกับตน ทุ่มเทกับการซิ
กรุลลอฮฺ เป็นหมื่นๆ แสนๆ เพียงเพื่อให้เกิดปาฏิหาริย์ จนบางคนถึงกับเป็นบ้าไปเลยก็มี บางคนเพ้อถึงขนาด
แยกแยะอะไรไม่ออก พูดอัลลอฮฺเป็นมัคลูก๊ พูดมัคลู๊กเป็นอัลลอฮฺ หรือพูดว่า "อัลลอฮฺอยูใ่ นแขนเสือ้ ฉัน" บางคน
ก็อ้างว่าตนเป็นซูฟที ี่มีกะรอมะฮฺเพื่อให้ผู้คนนับถือให้เงินให้ทอง บางคนเลีย้ งญิน หรือข้องเกี่ยวกับไสยศาสตร์
ขาว หรือบางคนก็เกินเลยจนถึงชีรกิ ตะวุสสุลกับกุโบร์ของคนที่ตายไปแล้ว
คนที่เป็นวะลีจริงจะไม่อวดอ้างตน แต่วะลีปลอมมักอวดอ้างตนเอง บางคนก็อ้างว่า ตนเองได้รับความรู้
โดยตรงจากอัลลอฮฺ เมื่อเพ่งไปทีส่ งิ่ ใด ความรู้เกี่ยวกับสิง่ นั้นก็ไหลพุง่ ออกมาให้ได้รับรู้และเข้าใจ และเรียกมันว่า
"อิลมุ ละดุนนียฺ" และเรียกผู้ได้รับความรูน้ วี้ า่ "อะฮ์ลลิ กะชัฟ" (บุคคลที่อัลลอฮฺเผยความรู้ให้) และเชื่อว่าคาพูด
ของวะลีมักแฝงไปด้วยความเร้นลับ
บางคนก็อ้างว่า ตนถึงระดับชั้นที่ไม่ต้องทาอิบาดะฮฺทั่วไปแล้ว (คือไม่ต้องละหมาดแล้ว) ตนมีหน้าที่อ่าน
ซิกรุลลอฮฺตามที่ได้รับมาจากอัลลอฮฺโดยตรงเท่านัน้
บางคนก็อ้างว่า ระดับของวะลีนั้น เหนือกว่าระดับของนบี
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วะลีบางคนก็เรียกตนเองว่า อัลเฆาษ์ (ผู้ช่วยให้รอดพ้น) และบางคนก็ตงั้ ชื่อข่มกันว่า อัลเฆาษุลอักบัร
(ผู้ช่วยให้รอดพ้นที่ยิ่งใหญ่ทส่ี ุด) ซึ่งเป็นชื่อที่มุสลิมทีด่ ีไม่นามาตั้งกัน
บางคนก็เล่นของ ทาของ เลีย้ งญิน เหมือนเป็นซูฟสี ายเกจิ รับทาอาศิมัต หรือตาบีส แขวนคอ หรือผูก
ข้อมือเด็กเพื่อป้องกันภัย หรือเอากระดาษมาเขียนตารางและตัวเลขภาษาอาหรับลงไปแล้วให้นาไปติดหน้าร้าน
เพื่อให้ขายของได้ดี หรือทาของให้ผู้หญิงรักผู้หญิงหลง หรือมอบแหวนให้ใส่ตดิ ตัวยามไม่สบายให้ดูแหวนแล้ว
คิดถึงอาจารย์แล้วโรคที่เป็นก็จะหาย

สถานะ (มะกอม) ฟะนาอ์ และบะกออ์ของซูฟี
ฟะนาอ์ คือ สูญ คือการเพ่งมองทุกสิ่งทุกอย่างว่า ไม่มี ไม่มีสิ่งใดมีอยูจ่ ริง ทุกอย่างต้องสูญสลายหมด
เพื่อให้ตนเองหลุดพ้น
บะกออ์ คือ อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวที่มีอยูจ่ ริง ทุกอย่างหายไปเหลือแต่พระองค์ ขัน้ ที่ 1 เห็นสิ่งใดก็คดิ ไป
ถึงอัลลอฮฺ ขั้นที่ 2 เห็นอัลลอฮฺก่อนเห็นสิ่งอืน่
ความเชื่อแบบนี้หากอธิบายไม่ดี จะทาให้คนบางคนแยกไม่ออกระหว่างคาว่า "ทุกอย่างมาจากอัลลอฮฺ"
กับ "ทุกอย่างคืออัลลอฮฺ" จึงเป็นที่มาที่ว่า อัลลอฮฺสถิตอยูท่ ุกหนทุกแห่งของซูฟบี างกลุ่ม หรือบางคนก็เพ้อ
ออกมาว่า "กูคอื อัลลอฮฺ" "กูกงึ่ อัลลอฮฺกึ่งกู" การใช้คาทีห่ มิ่นเหม่แบบนีเ้ ป็นทางถนัดอย่างหนึ่งของชัยฏอน ดังที่
เราพบในชีอะฮฺ คาว่า "ยา ฮูเซน" ที่ทาให้คนจานวนไม่น้อยผูกพันกับคานีถ้ งึ ขัน้ ชีรกิ โดยไม่รู้ตัว

ประเภทของซูฟี
ประเภทที่ 1 กลุ่มคนที่ใช้ชีวิตสมถะ ทุ่มเทประกอบอิบาดะฮฺ
ประเภทที่ 2 มีบดิ อะฮฺเข้ามา แต่ไม่ถึงขั้นตั้งภาคี (ชิริก) หรือปฏิเสธ (กุโฟร)
ประเภทที่ 3 ซูฟสี ุดโต่ง ถึงขัน้ ชิริก บอกว่าอัลลอฮฺสถิตในตัวของมัคลูก๊ หรืออยูท่ กุ หนทุกแห่ง เช่น ซูฟี
ของอิบนุ อะเราะบียฺ ตะรีกตั สายตีจานียฺ

ตอรีกัต (สายซูฟี)
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แปลว่า ทาง หมายถึง แนวทางไปสู่อัลลอฮฺ ประกอบด้วยอักษร 5 ตัว คือ
ฏอ หมายถึง เชื่อฟัง (ฏออัต)
รอ คือ พอใจ (ริฎอ)
ยา คือ ยะกีน (เชื่อมั่น)
กอฟ คือ เพียงพอ (เกาะนาอะฮฺ)
ตา คือ ยาเกรง (ตักวา)
คนซูฟตี ้องมีครู และต้องมีการให้บัยอะฮฺจบั มือระหว่างครูกับลูกศิษย์ โดยครูก็ต้องเป็นคนซูฟที ี่มีการ
ให้บัยอะฮฺจับมือกับครูทเี่ ป็นซูฟขี องท่านอีกที และสามารถไล่เรียงย้อนกลับไปถึงท่านนบี (ตามคากล่าวอ้าง) จึง
เรียกว่า สายซูฟี (ตุรกุ ซูฟยี ะฮฺ) ซึ่งมีหลายสาย แต่ละสายเรียกว่าตอรีกตั ตอรีกตั ในยุคปัจจุบนั มีมากกว่า 100
สาย แต่ในเมืองไทยพบเป็นทางการราว 4 สายคือ
1- สายกอดิรียะฮฺ
2- สายชาซุลลียะฮฺ (ผ้าเขียวอ้างว่า สีเขียวได้จากพรมเขียวที่ท่านนบีเหยียบตอนอยูบ่ นชั้นฟ้า)
3- สายอะห์มะดียะฮฺ
4- สายนักชะบันดียะฮฺ
สายที่ดังทีส่ ุดคือ สายกอดิรียะฮฺ เป็นสายที่อ้างว่ามาจากอับดุลกอดิร อัล-ญิลานียฺ
คนตอรีกัต (มุรีด) ต้องยึดครู (เชค) เป็นสื่อกลาง (วะซีละฮฺ) อย่างเหนียวแน่น เพื่อชีแ้ นะในการ
รู้จักอัลลอฮฺ โดยต้องมีการให้สัตยาบันกันระหว่างศิษย์กบั ครูว่าจะเป็นศิษย์เป็นครูกนั ทั้งดุนยาและอาคีเราะฮฺ
เพื่อให้ครูชีแ้ นะขัน้ ตอนต่างๆ เพื่อจะที่บรรลุไปถึงขัน้ วะลี และเพราะว่าครูสามารถช่วยลูกศิษย์ได้ในวันกิยามะฮฺ
จากนั้นศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังครูโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ถึงแม้จะเห็นว่าครูทาสิง่ หะรอม หรือพูดไม่ถกู ต้องแค่ไหนก็
ตาม หากโต้แย้งหรือคัดค้าน อาจต้องขาดการเป็นศิษย์เป็นครูได้
การจะตามแนวทางของท่านนบีในทางตะรีกัตต้องเข้าใจใน 4 ความหมาย คือ
12-

34-

ชะรีอัต คือ วิชาภายนอก ด้านภาคปฏิบัติ ฟิกฮฺ เปรียบเหมือนเปลือกนอก
ฮะกีกตั คือ วิชาภายใน หรือตะเซาวุฟ ที่ใช้ควบคุมด้านจิตใจ จริยธรรม เปรียบเหมือนแก่น
แท้
ตอรีกตั แนวทางของครูฝ่ายวิชาตะเซาวุฟที่เน้นหนักไปในทางฮะกีกตั
มะอฺริฟัต การรู้จกั อัลลอฮฺอย่างแท้จริง เมื่อผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในคาว่า ชะรีอัต ตอรีกตั
ฮะกีกตั แล้ว ก็จะออกมาเป็นตัวมะอฺริฟัต
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บุคคลที่เน้นหนักไปในด้านหลักวิชาฮะกีกัตนานเข้า พอได้รู้แจ้งเห็นจริง จะกลายเป็นคนซูฟี จากคนซูฟี
สูงขึ้นไปอีก เรียกว่า อาริฟบิลลาฮฺ (ผู้รู้จกั อัลลอฮฺอย่างแท้จริง)
ตามหลักตะเซาวุฟ ความรู้มี 4 ระดับ
1234-

ตะเซาวุฟชั้นต้น
ขัน้ ฮะกีกัต
ขัน้ ซูฟี
ขัน้ อาริฟบิลลาฮฺ

รู้เรื่อง การโอ้อวด (ตะกับ๊ บุร ริยาอ์ ซุมอะฮฺ)
รู้เรื่องละหมาดนอก ละหมาดใน
สละโลก ชอบสันโดษ
ผู้ใกล้ชิดพระเจ้า ระดับวะลี

แบ่งการซิกรุลลอฮฺ เป็น 4 ลักษณะ
1234-

ซิเกรระดับชารีอัต กล่าว ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ
ซิเกรระดับตอรีกัต กล่าว อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ
ซิเกรระดับฮะกีกัต กล่าว ฮู ฮู ฮู
ซิเกรระดับมะอฺรีฟัต กล่าว ฮัก ฮัก หรือ อะฮฺ อะฮฺ

แนวคิดหลักที่เป็นปัญหาของกลุม่ นี้
ซูฟมี ีหลายกลุ่มหลายระดับจึงไม่สามารถระบุชชี้ ัดลงไปว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ขึ้นอยูก่ ับความเชื่อ และ
การปฏิบัติทเี่ ลยเถิดแค่ไหน แต่หากไม่ได้เลยเถิดใดๆ เพียงแค่ใช้ชีวิตสมถะ และทุ่มเททาอิบาดะฮฺอย่างถูกต้อง
ตามหลักศาสนาก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ทจ่ี ะกล่าวต่อไปนีค้ อื ปัญหาบางประการที่หากพบในตัวซูฟคี นใดก็ถือว่า
เป็นข้อผิดพลาดของคนนัน้
1- เชื่อว่า อัลลอฮฺทรงสถิตย์ อยูใ่ นมัคลู๊ก
2- เชื่อว่า อัลลอฮฺทรงอยูท่ กุ แห่ง
3- เชื่อว่า มีผู้ล่วงรู้เรื่องเร้นลับอื่นจากอัลลอฮฺ และเชื่อว่ามีแหล่งความรู้อื่นที่เป็นบัญญัติศาสนาได้
นอกเหนือจากอัลกุรอานและฮะดีษ คือความรู้ท่อี ัลลอฮฺให้โดยตรง (อิลมุลละดุนนียฺ) หรือจากความ
ฝัน
4- เชือ่ ว่า มีผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบตั ิตามบัญญัติอสิ ลาม เหมือนที่อ้างว่านบีเคาะดีรไม่ต้อง
ปฏิบัติตามนบีมูซา
5- เชื่อว่านบีเคาะดีรยังไม่ตาย
6- อนุญาตให้ใช้สื่อ (ตะวัสสุล) ครู วลี และท่านนบีได้ ทั้งยามเป็นยามตายได้
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7- การใช้ครูเป็นสื่อ และมีการมโนภาพครูที่จดุ กลางหน้า ทีเ่ รียกว่า แจ้งนอกแจ้งใน (กอบะเกาซัย)
ขณะทาการซิกรุลลอฮฺ และขอความช่วยเหลือจากครูในใจผ่านไปยังท่านนบีผ่านไปถึงอัลลอฮฺ
8- เชื่อว่าความรู้มีสองอย่าง ความรู้เปิด (ความรู้สอนทั่วไปได้) ความรู้ปดิ (ความรู้ท่ที ่านนบีแอบสอน
กับเศาะฮาบะฮฺบางคน)
9- คลั่งไคล้จนถึงงมงายเรื่องปาฏิหาริย์
10- มีบางคนอ้างว่าท่านนบีมาหาบ่อยๆ ในยามตืน่ และได้พบกับนบีเคาะดีรด้วย
11- การโยกตามจังหวะทานองขณะทาซิกรุลลอฮฺ และการทาซิกรุลลอฮฺหมู่
12- เชื่อว่า การซิกรุลลอฮฺด้วยคาว่า "ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ" นั้นเป็นของคนธรรมดา (เอาวาม) คนที่
ระดับสูงกว่านัน้ จะใช้คาว่า อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ และสูงกว่านั้นอีก คือฮุ ฮุ และทีส่ ูงที่สดุ คือ อะฮฺ อะฮฺ
13- ต้องมีการปลีกวิเวก (คุลวะฮฺ) เพื่อฝึกตน โดยต้องทาตามขัน้ ตอนที่ครูบอกอย่างเข้มงวด โดย
บางครั้งจะเป็นการฝึกหักโหมในแบบที่อาจทาให้เป็นบ้าได้
14- ช่วงหักโหมมักพูดจาพร่าเพ้อคาทีเ่ ป็นชิรกิ ออกมาโดยอ้างว่า มีความหมายนัยยะลึกซึง้ ทีไ่ ม่ใช่ชิริก
เช่น "ทุกคนกลัวชิริก แต่ฉันวายิบต้องชิรกิ " "กูคอื อัลลอฮฺ" เป็นต้น
15- บางคนให้ผู้อื่นให้เกียรติโดยการจูบสะดือ บางคนก็ให้จูบเท้าตน เหมือนกับว่ากาลังสุญูดให้ตน
16- บางกลุ่มก็มีการเล่นของ หมกมุ่นกับการคานวณตัวเลขเพื่อหาซูเราะฮฺที่เหมาะสมกับคนที่มาขอ
ความช่วยเหลือ หรือออกกระดาษเขียนข้อความแล้วให้นาไปแปะหน้าบ้านเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับ
ชีวิตและการค้าขาย

* มุสลิมสะอาดแต่ภายในก็ไม่ได้ สะอาดแต่ภายนอกก็ไม่ได้ ต้องสะอาดทั้งภายในและภายนอกด้วยจึงถูกต้อง
สวยงาม สะอาดภายในคือมีอิคลาส (บริสุทธิ์ใจ) และสะอาดภายนอกคือมีมุตาบะอะฮฺ (ตามนบี)
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ชีอะฮฺ ซัยดียะฮฺ
กลุ่มคนทีป่ ฏิบัติตาม ซัยด์ บินอลี (ซัยนุลอาบิดีน) บิน หุซัยน์ บินอลี บินอบีฏอลิบ (ฮ.ศ. 80-122)
ปรากฏออกมาในช่วงต้นของศตวรรษที่ 2
กลุ่มนีเ้ ป็นกลุ่มชีอะฮฺที่ใกล้เคียงกับสุนนียฺมากทีส่ ุด เพราะพวกเขาไม่ได้สดุ โต่งเรื่องอะกีดะฮฺ และไม่ได้
กล่าวหาว่าเศาะฮาบะฮฺส่วนใหญ่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม และไม่ยกอีหม่ามถึงขัน้ นบี หรือพระเจ้า
ท่านซัยด์เคยศึกษากับวาศิล บินอะฏออ์ และถูกถือว่าเป็นนักฮะดีษระดับเชื่อถือได้ (ษิเกาะอ์) ในยุคของ
เคาะลีฟะฮฺฮิชาม บินอับดุลมะลิก และอิหม่ามอบูหะนีฟะฮฺเองก็รักและสนับสนุนเขามาก และเคยดุอาอ์ให้เขา
เคยกล่าวถึงเขาไว้วา่ "ฉันเคยพบซัยด์ บินอลีแล้ว ฉันไม่เคยพบผู้ใดในยุคของเขาทีจ่ ะเข้าใจศาสนา รอบรู้ และ
สามารถตอบคาถามได้อย่างรวดเร็ว และกระจ่างได้มากไปกว่าเขา"
เขาได้ออกไปที่เมืองกูฟะฮฺ และมีชีอะฮฺจานวนมากให้บัยอะฮฺเขา และมีคนทีร่ ักเขาบางคนแนะนาเขาว่า
ท่านกับฮิชามอย่าให้เรื่องเป็นเหมือนปู่ของท่านคือหุสยั น์ กับยะซีด บินมุอาวิยะฮฺเลย แต่ทา่ นก็ไม่ฟัง และออกมา
ประกาศต่อต้านราชวงค์อุมะวียะฮฺ แต่ตอนที่ต่อสู้กนั กลับมีคนสนับสนุนเพียง 500 คนเท่านั้น จึงถูกสังหารในปี
ฮ.ศ. 121 และภายหลัง ยะห์ยา ลูกชายของเขาก็ออกมาต่อต้าน และถูกสังหารอีกในปี ฮ.ศ. 125
กลุ่มซัยดียะฮฺยังคงมีอยูถ่ ึงทุกวันนี้ทางตอนเหนือของประเทศเยเมน ชีอะฮฺ 12 อิหม่ามถือว่า ชีอะฮฺกลุ่มนี้
ไม่ใช่มุสลิม เพราะไปเชื่ออิหม่ามคนที่อลั ลอฮฺไม่ได้แต่งตัง้ และปฏิเสธอิหม่ามอีก 7 คนที่เหลือ เพราะการปฏิเสธ
อิหม่ามคนเดียวก็เหมือนกับปฏิเสธนบีทงั้ หมด
ความเชื่อบางประการ
1234-

ยอมรับการเป็นอิหม่ามของลูกหลานฟาฏิมะฮฺทุกสายทัง้ ของหะสันและหุสัยน์
การเป็นอิหม่ามไม่ได้ถกู ระบุทตี่ ัวบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
แม้มีคนที่ประเสริฐกว่า แต่คนทีป่ ระเสริฐน้อยก็สามารถเป็นอิหม่ามได้
เห็นว่าอลีมีความชอบธรรมเป็นเคาะลีฟะฮฺมากกว่าอบูบกั รและอุมัร แต่กย็ อมรับและพอใจกับการ
เป็นเคาะลีฟะฮฺของอบูบกั ร และอุมัร และยอมรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺของอุษมานเช่นกัน แต่
กล่าวหาในบางเรื่อง
5- อนุญาตให้มีผู้นามากกว่าหนึ่งคน แต่ต้องอยูก่ นั คนละที่
6- ไม่ด่าว่าเศาะฮาบะฮฺ
7- ศิฟัตของอัลลอฮฺเอียงไปทางมุอฺตะซิละฮฺ และคนทาบาปใหญ่อยูใ่ นสถานะที่อยูร่ ะหว่างสถานะของ
มุอ์มินและกาเฟร
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8- ไม่ยอมรับเรื่องซูฟี
9- ปฏิเสธการแต่งงานมุตอะฮฺ (แต่งงานชั่วคราวแบบชีอะฮฺ12อิหม่าม)
10- มีซะกาตแบบห้าชักหนึ่ง (คุมุส) แบบชีอะฮฺทั่วไป
11- อนุญาตให้อาพลางตน (ตะกียะฮฺ) ได้เมื่อจาเป็นเท่านั้น
12- ปล่อยมือละหมาด
13- ไม่ละหมาดตามหลังคนชั่ว
14- ไม่เชื่อเรื่องอิหม่ามไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด (มะอ์ศูม)
15- ไม่เชื่อเรื่องอิหม่ามมะฮ์ดียฺ
16- ไม่ยอมรับเรื่องบะดาอ์
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ชีอะฮฺ อิสมาอีลยี ะฮฺ
เป็นกลุ่มที่แยกออกมาจากชีอะฮฺ 12 อิหม่าม เมื่อถึงอิหม่ามคนที่ 6 คือญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก ก็อ้างว่าคน
ต่อมาคือ อิสมาอีล บินญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก ไม่ใช่มูซา อัล-กาซิม อย่างที่ชีอะฮฺ 12 อิหม่ามเชื่อ ตาม
ประวัติศาสตร์เขาเสียชีวติ ก่อนผู้เป็นบิดา แต่พวกเขากล่าวว่า ที่จริงเขาไม่ได้เสียชีวิต แต่แสร้งทาเป็นเสียชีวิต
เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเป้าของการลอบสังหาร แต่บางคนก็กล่าวว่า เรื่องที่เขาเสียชีวิตก่อนเป็นเรื่องจริงแต่การที่
ได้แต่งตั้งเขาก็เพื่อให้อหิ ม่ามคนต่อไปมาจากเชือ้ สายของอิสมาอีล โดยนับอิหม่ามคนที่ 7 คือ มุฮัมมัด บินอิสมา
อีล ชีอะฮฺ อิสมาอีลยี ะฮฺเชื่อว่ามีอิหม่ามมีรอบละ 7 คน เมื่อครบ 7 คนแล้วก็วนรอบใหม่ไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด
คนพวกนีถ้ ือเป็นกลุ่มหนึง่ ของพวกบาฏินียะฮฺ (ภายใน) ทัง้ นีก้ ็เพราะพวกเขาเชื่อว่า อัลกุรอานมีนอกมีใน นอกคือ
เปลือก ในคือเนือ้ อิหม่ามเท่านั้นทีจ่ ะเข้าใจเนือ้ ในได้
ประวัติศาสตร์ได้ยืนยันว่าผู้ท่สี ร้างแนวคิดนีค้ อื พวกลูกหลานของพวกมะญูซี ทีต่ ้องการทาลายอิสลาม
ความเชื่อที่สาคัญ
1234-

56789-

โลกมีมาแต่เดิม ไม่มีจดุ เริ่มต้น
อิหม่ามถูกระบุตัวตนชัดเจน พวกเขาเป็นมะอ์ศูม (ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด ทัง้ บาปเล็ก และบาปใหญ่)
อิหม่ามมีรอบละ 7 คน เมื่อครบแล้วก็วนมารอบใหม่ ไม่มีสิ้นสุด บ้างก็เรียกว่า สับอียะฮฺ
อัลกุรอานมีนอก มีใน ความหมายภายในไม่มีผู้ใดหยั่งรูน้ อกจากอิหม่ามเท่านั้น เพราะพวกเขาได้สืบ
ทอดความรู้กนั เองภายใน การยึดถืออัลกุรอานภายนอกไม่มีความหมาย ต้องเข้าใจจากการตีความ
และการเปรียบเปรยเท่านัน้
ไม่ยอมรับความรู้ และฮะดีษใดนอกจากที่รายงานมาจากบรรดาอิหม่ามของพวกเขาเท่านัน้
ปฏิเสธมุอฺญิซาตของบรรดานบี
ของหะรอม รวมทัง้ ผู้ท่เี ป็นมะห์รอม(ญาติใกล้ชิดที่แต่งงานด้วยไม่ได้)ถือเป็นที่อนุมัติ
บางกลุ่มเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด (ตะนาสุค)
ปฏิเสธศิฟัตของอัลลอฮฺทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด และกล่าวว่า อัลลอฮฺ จะมีก็ไม่ใช่ และไม่มีกไ็ ม่ใช่

ยิ่งเวลาผ่านไปคนในกลุ่มนีก้ ็ย่งิ แตกออกเป็นกลุ่มต่างๆ มากมาย และยิ่งเพิ่มความเชื่อนอกรีตมากขึน้
หนึ่งในกลุ่มที่แตกออกมาคือ อิสมาอีลียะฮฺ โบห์รา (บุฮ์เราะฮฺ)
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ชีอะฮฺ โบห์รา
ชีอะฮฺ โบห์รา (ชีอะฮฺทถี่ ูกทิง้ ) นับถือ อิหม่ามอัล-มุสตะอฺลี คนต่อมาคือ อัล-อามิร จากนัน้ คือลูกชาย
ของเขา ชื่อ อัฏ-ฏ็อยยิบ (อิหม่ามคนที่ 21) บางทีพวกเขาก็เรียกตัวเองว่า ฏ็อยยิบะฮฺ พวกเขาอยูท่ ี่อินเดียและ
เยเมน ปล่อยวางเรื่องการเมืองและไปทาเรื่องค้าขายแทน ปะปนอยูก่ ับคนอินเดีย เป็นทีร่ ู้จกั ในชื่อ พวกโบห์รา
คาว่า โบห์รา เป็นคาภาษากุจราตในอินเดียแปลว่า พ่อค้า ปัจจุบันมีศูนย์กลางอยูใ่ นรัฐกุจราต ทางภาคตะวันตก
ของอินเดีย
ตัวของอิหม่าม อัฏ-ฏ็อยยิบ เข้าสูก่ ารหลบเร้นในปี ฮ.ศ. 525 และบรรดาอิหม่ามต่อจากนั้นก็หลบเร้น
ซ่อนตัวกันหมด ปัจจุบนั นีไ้ ม่มีผู้ใดรู้จกั พวกเขา กระทัง่ ผู้รู้โบห์ราเองก็ไม่รู้
โบห์รา แตกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1- โบห์รา ดาวูดียะฮฺ (ที่บา้ นเราเรียก ดาวูดีโบห์รา เรียกตัวเองว่า มุอ์มิน ดาวูดีโบห์รา) อ้างไปถึงชาฮ์
ดาวูด แพร่กระจายอยูใ่ นอินเดียและปากีสถานตั้งแต่ฮจิ เราะฮฺศตวรรษที่ 10 เมื่ออิหม่ามหลบเร้นอยู่
จึงมีการแต่งตั้งผู้นาสูงสุดเรียกว่า ดาอี มุฏลัก คนปัจจุบนั เป็นดาอีคนที่ 53 คือ ไซยิดนา มุ
ฟัฎฎ็อล ไซฟุดดิน และสาหรับในประเทศไทย มีชาวมุสลิมดาวูดีโบห์ราอาศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลเป็นส่วนมาก นอกจากนัน้ ยังมีกระจายอยูท่ ี่เชียงใหม่ เพชรบุรี ยะลา และนราธิวาส มี
ศูนย์กลางด้านสถานที่ในการประกอบศาสนกิจ อยูท่ ี่มัสยิดเซฟี เขตคลองสาน และมีสุสานดาวูดี
โบห์รา อยูท่ ี่เชิงสะพานเจริญพาสน์ ฝั่งธนบุรี

ไซยิดนา มุฟัฎฎ็อล ไซฟุดดิน
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2- โบห์รา สุลัยมานียะฮฺ อ้างไปถึง สุลัยมาน บินหะสัน ศูนย์กลางของพวกเขาอยูใ่ นเยเมนจนถึงทุก
วันนี้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับชีอะฮฺโบห์รา
1- ปัญญาแรกทีด่ ารงอยูค่ อื ปัญญาที่มีคณ
ุ สมบัติของพระเจ้า และคือความหมายของคาว่า ปากกา ในสู
เราะฮฺอัลเกาะลัม
2- ปฏิเสธพระนาม และคุณลักษณะทั้งหมดของอัลลอฮฺ
3- เชื่อว่า อิสลามวางอยูบ่ นหลักการ 7 ประการ และมีวิลายะฮฺ (ผู้ปกครอง) เป็นหลักที่สาคัญทีส่ ุด
4- เทิดทูนอิหม่ามราวกับเป็นพระเจ้า พวกเขาทาละหมาดไม่ใช่เพื่ออัลลอฮฺ แต่ทาเพื่ออิหม่ามคนทีห่ ลบเร้น
อยูใ่ นปัจจุบันที่เป็นลูกหลานของ อัฏ-ฏ็อยยิบ ไม่ละหมาดในมัสยิดของมุสลิมทั่วไป ในบางทัศนะก็บอก
ว่าอลีเป็นพระเจ้าและท่านนบีเป็นผู้เผยแผ่เพื่อไปสู่อลี บ้างก็บอกว่าท่านนบีเป็นนักเผยแผ่ (ดาอี) แบบ
พูดด้วยปาก ส่วนอลีคือนักเผยแผ่แบบใช้ความเงียบ
5- ตะวัสสุล โดยใช้อิหม่าม บางคนก็สง่ เสริมให้ตะวัสสุลโดยใช้ญิน
6- เมื่อไปเยี่ยมสุสานอิหม่ามจะมีการสุญดู คารวะ
7- เชื่อว่าท่านนบีรับเอาเรื่องศาสนา และเรียนรู้ศาสนาจากคนที่เป็นมนุษย์
8- ดาอี มุฏลัก คือตัวแทนของอิหม่าม และเป็นมะอฺศูม (ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด) และแสดงคารวะให้เกียรติ
ดาอี มุฏลัก มากกว่าคนทั่วไป มีการสูญดุ และการจูบเท้า
9- เวลาละหมาดจะเอาของติดตัวเช่นกระเป๋าสตางค์ กุญแจ ปากกา กระดาษออกมากองไว้ขา้ งหน้า
ละหมาดที่เป็นวาญิบคือละหมาดใน 10 วันแรกของเดือนมุฮัรร็อม วันอืน่ ๆ ไม่ถือว่าเป็นวาญิบ
10- จ่ายซะกาตคุมุสให้ดาอี มุฏลัก
11- ไม่ดูเดือน แต่ใช้การคานวณเอา และการถือศีลอด 30 วันทุกปี
12- กิ๊บละฮฺของพวกเขา คือ เราเฎาะฮฺ ฏอฮิเราะฮฺ คือหลุมศพของดาอีมุฏลักคนที่ 51 ชื่อ ฏอฮิรุดดีน อยูท่ ี่
เมืองมุมไบประเทศอินเดีย
13- ไปทาฮัจย์เหมือนมุสลิมทั่วไป พวกเขาเชื่อว่า กะอฺบะฮฺคอื สัญลักษณ์ตัวแทนของอิหม่าม และมีการทา
ฮัจย์แบบฮัจย์เล็กคือการไปเยือน เราเฎาะฮฺ ฏอฮิเราะฮฺ
14- อนุญาตให้จ่ายหรือรับดอกเบีย้ ได้
15- เขาไม่ละหมาดในมัสยิดของสุนนียฺ แต่พวกเขาจะมีท่ลี ะหมาดของพวกเขาเรียกว่า ญะมิอฺ คานะฮฺ
16- สิบวันแรกของเดือนมุฮัมร็อมต้องไปรวมตัวกันที่ คานะฮฺ หากไม่ไปอาจถูกคัดออกจากกลุ่ม
17- ออกอีด และฮัจย์ก่อนเราประมาณ 2 วัน
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18- ผู้ชายแต่งตัวชุดสีขาวแบบอินเดียคือมีเสื้อกับกางเกง และโพกสาระบั่น
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ชีอะฮฺ นุศอ็ ยรียะฮฺ
ได้ชื่อมาจาก มุฮัมมัด บินนุศ็อยรฺ อัน-นุมัยรียฺ (ศตวรรษที่ 3) เป็นกลุ่มชีอะฮฺสุดโต่งทีแ่ ตกมาจากชีอะฮฺ
12อิหม่าม และเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของพวกบาฏินยี ะฮฺ (เชื่อว่าอัลกุรอานมีนอกมีใน ส่วนที่สาคัญคือใน) มักจะ
แสดงต่อหน้าว่าเป็นชีอะฮฺทั่วไปทีร่ ักอะฮ์ลุลบัยต์ กลุ่มนีบ้ างทีก็เรียกว่า อะละวียูน เรื่องของกลุ่มนีถ้ ูกเปิดเผยขึน้
เมื่อชายคนหนึ่งที่ชื่อ สุลัยมาน อัล-อะเฎาะนียฺ ที่เป็นลูกหลานบุคคลสาคัญของกลุ่มนีไ้ ด้เปลี่ยนไปนับถือคริส
เตียน และได้เขียนหนังสือ อัล-บากูเราะฮฺ อัส-สุลัยมานียะฮฺ เปิดโปงอะกีดะฮฺของคนกลุ่มนี้ ต่อมาในภายหลัง
เขาได้ถกู ญาติๆ ลวงให้กลับไปบ้านเกิด และถูกสังหารโดยการเผาทั้งเป็น เพื่อนคริสเตียนของเขาจึงได้นา
หนังสือของเขาไปตีพิมพ์ที่อเมริกา

ความเชื่อแปลกๆ ของคนกลุม่ นี้
1- เชื่อว่าต้องปิดบังความเชื่อของกลุ่มเอาไว้ หากเปิดเผยจะต้องถูกสังหารอย่างโหดร้าย
2- เชือ่ ว่า อลี เป็นพระเจ้า เพราะอัลลอฮฺลงมาสถิตในตัวของเขา
3- รัก และเทิดทูนผู้สงั หารอลี คืออับดุรเราะห์มาน บินมุลญิม โดยถือว่าเป็นผู้ท่ที าให้พระเจ้า (ลาฮูต)
หลุดพ้นจากรูปกายมนุษย์ (นาซูต)
4- เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณ (ตะนาสุค) จากร่างมนุษย์ไปร่างมนุษย์อีกคน ไปร่าง
สัตว์ ไปร่างแมลง ไปร่างต้นไม้หรือก้อนหิน และไม่เชื่อเรื่องวันกิยามะฮฺ และการสอบสวน และ
บางครั้งก็ทรมานสัตว์โดยถือว่าอบูบกั ร อุมัร และอาอิชะฮฺมาเกิดในร่างนี้
5- บางกลุ่มบูชาดวงจันทร์ โดยเชื่อว่าอลีเคยไปสถิตอยูท่ ี่นนั่ บางคนก็บูชาดวงอาทิตย์ บางคนก็บูชา
อากาศและบอกว่านั่นคือ อัลลอฮฺ
6- เชื่อว่าสุราบริสุทธิ์เป็นสิง่ ศักดิส์ ิทธิ์ โดยให้ชื่อว่า อับดุลนูร และถือว่าการถอนต้นองุน่ เป็นความผิด
ร้ายแรง
7- ชะฮาดะฮฺของพวกเขาคืออักษรลับ 3 อักษรคือ อัยน์ มีม สีน (อลี มุฮัมมัด และสัลมาน) และอธิบาย
ว่า อลีสร้างนบีมุฮัมมัด และนบีมุฮัมมัดสร้างสัลมาน (อัล-ฟาริซียฺ) และสัลมานมาในรูปของญิบรีล
เพื่อสอนอัลกุรอานให้แก่มุฮัมมัด และสัลมานคือผู้สร้างเด็กกาพร้าทั้ง 5 ที่คอยควบคุมความเป็นไป
ของชั้นฟ้าและแผ่นดิน
1) มิกดาด คือผูส
้ ร้างและดูแลมนุษย์ มีหน้าที่ควบคุมฟ้าผ่า ฟ้าร้อง และแผ่นดินไหว
2) อบูดัร (อบู ซัรรฺ อัล-ฆ็อฟฟารียฺ) มีหน้าที่ควบคุมการโคจรของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์
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3)
4)

5)

อับดุลลอฮฺ บินเราะวาฮะฮ์ มีหน้าทีด่ ูแลลมพายุ และเอาวิญญาณมนุษย์
อุษมาน บินมัซอูน มีหน้าที่ควบคุมกระเพาะอาหาร ความร้อนของร่างกาย และโรคภัย
ต่างๆ
ก็อนบัร มีหน้าที่เป่าวิญญาณใส่ร่างกาย

เป็นความเชื่อทีค่ ล้ายคลึงกับพวกบูชาไฟ เพียงแต่เปลี่ยนชื่อบุคคลเท่านั้น
8- พวกเขามีหนังสืออื่นทีถ่ ือว่าศักดิ์สทิ ธิ์กว่าอัลกุรอาน ส่วนอัลกุรอานเป็นอันดับรองลงมา
9- ละหมาด 5 เวลาไม่มกี ารสุญดู ดุฮ์ริ (8 ร็อกอะฮฺ) เพื่อมุฮัมมัด อัศริ (4 ร็อกอะฮฺ) เพื่อฟาฏิมะฮฺ มัฆ
ริบ (5 ร็อกอะฮฺ) เพื่อหะสัน อิชาอ์ (4 ร็อกอะฮฺ) เพื่อหุสัยน์ และฟัจริ (2 ร็อกอะฮฺ) เพื่อมุหส์ ิน อัลเคาะฟียฺ ไม่มีละหมาดวันศุกร์ ละหมาดที่บา้ น ไม่ต้องมีนาละหมาด
้
หรืออาบน้ายกหะดัษ
10- อัจฉริยะในโลกใบนีม้ ี 25 คน คนแรกคือ อบูอัยยูบ และคนสุดท้ายคือ อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์
11- ดูถกู ผู้หญิง เชื่อว่าผู้หญิงเป็นร่างกายทีไ่ ม่มีวิญญาณ เมือ่ ตายไปก็ไม่มีวิญญาณให้เวียนว่ายตายเกิด
และไม่ยอมให้ผู้หญิงรับรู้ความเชื่อลับภายใน เพราะถือว่าผู้หญิงเป็นเหตุความวุน่ วายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันคนกลุ่มนีอ้ าศัยอยูท่ างตอนเหนือ และตอนใต้ของซีเรีย และสามารถเข้าไปมีอานาจปกครอง
ซีเรียในปัจจุบันได้สาเร็จ
กลุ่มนีต้ ั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้สังหารมุสลิมไปแล้วหลายแสนคน
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ชีอะฮฺ ดุรสู
กลุ่มนีถ้ ือว่าอัลลอฮฺมาสถิตย์ในตัวของฮากีม บิอัมริลลาฮฺ และรับแนวความเชื่อส่วนใหญ่มาจากชีอะฮฺ
สายอิสมาอีลียะฮฺ คนที่นาแนวคิดนีอ้ อกมาคือ ฮัมซะฮฺ บินอลี บินมุฮมั มัด อัซ-ซูซะนียฺในปี ฮ.ศ. 408 แต่ชื่อ
ได้มาจากผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนชื่อ มุฮัมมัด บินอิสมาอีล อัดดัรซียฺ กลุ่มนี้ไม่ชอบเรียกตัวเองว่า ดุรูส เพราะคานี้ใน
ภาษาอาหรับแปลว่า ลูกไม่มีพ่อ จึงมักเรียกตัวเองว่า "มุวะห์ฮดิ ูน" กลุ่มนีแ้ ตกมาจากกลุ่มชีอะฮฺสายอิสมาอีลี
ยะฮฺ ถือว่าเป็นพวกบาฏินียะฮฺกลุ่มหนึง่ ในปัจจุบันกะมาล ญันบะลาต ได้แต่งคัมภีร์ข้นึ มา คือมุศฮัฟอัล-มุนฟะ
ริด บิซาติฮี หรือมุศฮัฟดุรูส ที่เต็มไปด้วยแนวคิดต่างๆ และผนวกบางซูเราะฮฺของอัลกุรอานเข้าไปด้วย โดยอ้าง
ว่าเป็นของฮัมซะฮฺ บินอลี แต่เนื่องจากเป็นภาษาและสานวนสมัยใหม่จึงคาดเดาได้ว่าเป็นของกะมาล ญันบะลา
ตเอง

ความเชื่อแปลกๆ ของคนกลุม่ นี้
1- เชื่อว่าต้องปิดบังความเชื่อของกลุ่มเอาไว้
2- ความเชื่อที่แท้จริงจะถูกสอนให้คนในกลุ่มเมื่อมีอายุ 40 แล้วเท่านัน้
3- เชือ่ ความเป็นพระเจ้าของ ฮากีม บิอัมริลลาฮฺ ชื่อจริงคือ อบูอลี อัลมันศูร บินอัล-อะซีซ บิลลาฮฺ (ฮ.ศ.
375-411)
4- เชือ่ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรียกมันว่า การผลัดเสือ้ (ตะก็อมมุศ) จากคนหนึง่ ไปที่อกี คนหนึ่งทันทีท่ี
เสียชีวิต เชื่อว่าร่างกายคือเสือ้ ของวิญญาณ และเชื่อว่ามนุษย์ถกู สร้างมาพร้อมกันในคราวเดียว จานวน
มนุษย์ไม่มีเปลี่ยนแปลง เมื่อมีคนหนึ่งตายก็มีอกี คนเกิดทันที
5- ไม่เชื่อเรื่องวันกิยามะฮฺ
6- ปฏิเสธนบีทกุ คน และเรียกพวกเขาว่าพวกอิบลีส ชิงชังเป็นศัตรูกับบรรดานบี ไม่เชื่อว่าอาดัมเป็นมนุษย์
คนแรก และไม่เชื่อว่าถูกสร้างจากดิน
7- คัมภีร์ของพวกเขาคือ มุศฮัฟอัล-มุนฟะริด บิซาติฮี และยกเลิกบัญญัติต่างๆ ในอัลกุรอาน และฮะดีษ
และกล่าวหาว่าอัลกุรอานเป็นผลผลิตของซัลมาน อัลฟาริซียฺ
8- ไม่ต้องปฏิบัตศิ าสนกิจใด และตีความละหมาด ซะกาต ถือศีลอดเป็นอย่างอืน่
9- สวรรค์คอื การได้รู้จกั การเผยแผ่ของดุรูส นรกคือการปฏิเสธหรือไม่ได้รจู้ ักดุรสู
10- เชื่อว่าฮากิม ได้ส่งนบีมา 5 คนคือ ฮัมซะฮฺ, อิสมาอีล, มุฮัมมัด อัล-กะลิมะฮฺ, อบุลค็อยรฺ และบะฮาอ์
11- ห้ามแต่งงาน บริจาค หรือให้การช่วยเหลือมุสลิมคนอืน่ ๆ เด็ดขาด
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12- ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์รบั มรดก
13- ไม่รับคนนอกเข้ากลุ่ม และไม่ให้คนในออกจากกลุ่ม
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วะฮ์ฮาบียะฮฺ
“ฟื้ น ฟู อิ ส ลามตามวิ ถี ส ลั ฟ ”
ก่อนปี ค.ศ. 1765
คาว่า วะฮ์ฮาบียะฮฺ ได้มาจากชื่อบิดาของ มุฮมั มัด บินอับดุลวะฮ์ฮาบ (ค.ศ.1703-1791)
วะฮ์ฮาบียะฮฺ คือขบวนการฟื้นฟูวถิ ีการปฏิบตั ิของสะลัฟ คนในกลุ่มนีเ้ รียกตัวเองว่า สะละฟียฺ(คนที่
ปฏิบัติตามแนวทางของสลัฟที่ดี) แต่คนในกลุ่มอื่นจะเรียกพวกเขาว่า วะฮ์ฮาบียฺ และพยายามทาให้ชื่อเรียกนีฟ้ ัง
ดูน่ากลัวเหมือนเป็นตัวอันตราย
มุฮัมมัด บินอับดุลวะฮ์ฮาบ ผู้นาทางจิตวิญญาณ และมุฮมั มัด บินสะอู๊ด(เสียชีวิต ค.ศ.1765) ผู้นาทาง
การเมือง ได้ร่วมมือกันจนสามารถก่อตั้งประเทศซาอุดิอารเบียได้สาเร็จ แม้ต่อมาจะถูกทาลายอีก 2 ครัง้ แต่ก็
สามารถกอบกู้ขึน้ ได้อกี เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้การนาของกษัตริย์อับดุลอะซีซ อาละสะอูด(ค.ศ.1879-1953)
ในเวลานัน้ โลกอิสลามเต็มไปด้วยกลุ่มต่าง ๆ มากมาย ทีม่ ีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อและ
หลักปฏิบัติศาสนาไปจากสมัยสลัฟอย่างมาก ความพยายามเรียกร้องให้หวนกลับไปใช้แนวทางของสลัฟทีด่ ีจงึ
เกิดขึน้ อีกครัง้ เพื่อสานต่ออุดมการณ์ของกลุ่มสะละฟียะฮฺ (มุสลิมที่ยดึ มั่นแนวทางของสลัฟทีด่ ี)

ความเชื่อบางประการของกลุ่มนี้
1. เรียกร้องให้กลับไปใช้วิธกี ารเข้าใจศาสนาตามแบบของสลัฟ คือการศึกษาอัลกุรอาน และฮะดีษที่
เชื่อถือได้ผ่านมุมมองความเข้าใจของสลัฟที่ดี เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่อลั ลอฮฺและเราะสูลรับรองแล้ว
2. ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบสถานะของฮะดีษ
3. อิสลามให้การรับรองการปฏิบัตติ ามแนวทางของบรรพชน 3 รุ่นแรกของอิสลาม(สะลัฟ) ผู้ท่ปี ฏิบัติ
ตามแนวทางของสลัฟเรียกว่า สะละฟียฺ
4. เชื่อว่า "ตัวบทกับปัญญาไม่ขัดแย้งกัน" ปัญญาที่ดจี ะต้องคิดสอดคล้องกับตัวบทเสมอ หากเรื่อง
ใดที่ปัญญายังไม่อาจเข้าใจ ก็จะยกตัวบทนาปัญญาเสมอ เพราะตัวบทคือสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮฺ และปัญญา
คือเครื่องมือทาความเข้าใจที่มีข้อจากัดมากมาย
5. แบ่งเตาฮีดเป็น 3 ประเภท คือ (1) เตาฮีดรุบูบียะฮฺ (2) เตาฮีดอุลูฮียะฮฺ และ (3) เตาฮีดพระนามและศิ
ฟัต ที่ต้องแยกเรื่องเตาฮีดพระนามและศิฟัตออกมาจากเตาฮีดรุบูบียะฮฺ ก็เพราะเป็นประเด็นใหญ่ที่ทาให้มุสลิม
แตกเป็นกลุ่มต่าง ๆ มากมาย จึงจาเป็นต้องแยกออกมาอธิบายเป็นการเฉพาะ
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6. ยืนยันศิฟตั ของอัลลอฮฺทงั้ หมดที่อัลลอฮฺหรือเราะสูลของพระองค์ยนื ยัน ในแบบที่คู่ควรกับความ
สูงส่งของพระองค์ และไม่เหมือนกับมัคลู๊กใด ไม่มีการปฏิเสธ ไม่ตีความ ไม่เปรียบเทียบ และไม่ถามถึง
รายละเอียดวิธกี าร
7. อัลกุรอานคือคาพูดของอัลลอฮฺทงั้ คาและความหมาย อัลกุรอานไม่ใช่มัคลู๊ก
8. ศรัทธา(อีมาน) ประกอบด้วยกาย วาจา และใจ ศรัทธามีเพิ่มมีลดได้ เพิ่มเมื่อทาความดี ลดเมื่อทา
บาป ศรัทธาเริ่มแรกคือศรัทธาด้วยใจและปฏิญาณด้วยวาจา
9. คนที่ทาบาปใหญ่ยังไม่พน้ สภาพจากการเป็นมุสลิม นอกจากทาบาปที่ทาให้เสียอีมานเท่านั้น
10. มุสลิมทีม่ ีความชั่วมากกว่าความดี พระองค์จะลงโทษหรือให้อภัยก็ได้ตามประสงค์ของพระองค์
11. บรรดานบีเท่านั้นที่เป็นผู้ไร้บาป(มะอฺศูม) ส่วนเศาะฮาบะฮฺ หรือบรรดาลูกหลานนบี ไม่มีใครเป็น
มะอฺศูม
12. รักและให้เกียรติทงั้ บรรดาเศาะฮาบะฮฺ ภรรยานบี และลูกหลานของนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม
13. ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อ(ตะวัสสุล)กับคนตายได้แม้จะเป็นนบีก็ตาม แต่อนุญาตใช้สื่อจากความดีทที่ าไป
ได้
14. ให้อดทนกับผู้ปกครองทีไ่ ม่ดี แม้จะถูกยึดทรัพย์หรือถูกโบยด้วยความไม่เป็นธรรมก็ตาม จนกว่าจะ
เห็นการกระทาที่เป็นปฏิเสธ(กุโฟร)อย่างแจ่มชัดไม่มีชุบฮะฮฺใด ๆ และการออกมาต่อต้านต้องมีผลดีมากกว่า
ผลร้ายที่จะตามมา
15. ไม่ยอมรับการแบ่งบิดอะฮฺเป็นหลายประเภท เพื่อเป็นการให้เกียรติท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม ที่กล่าวว่า "ทุกบิดอะฮฺคือการหลงผิด" และเพราะถือว่ามันคือประตูสู่การเปลี่ยนแปลงศาสนาที่
สาคัญที่หลายกลุ่มมักใช้เป็นข้ออ้าง
16. ให้ความสาคัญกับเรื่องการรักเพื่ออัลลอฮฺ(วะลาอ์) โกรธเพื่ออัลลอฮฺ(บะรออ์) และการตักเตือน
(นะศีหะฮฺ)
17. เชื่อเรื่องการลงโทษในหลุมฝังศพ และการขอชะฟาอะฮฺในวันกิยามะฮฺ

ข้อกล่าวหาบางประการที่กลุ่มต่าง ๆ ใช้กับกลุม่ นี้
1. กล่าวหาว่า "เป็นพวกตัจสีม" คือ ผู้ท่เี ชื่อว่าอัลลอฮฺมีอวัยวะ หรือมีร่างกาย แต่ในความเป็นจริงวะฮ์
ฮาบียฺ เพียงบอกว่า มือเป็นศิฟัต(คุณลักษณะหนึง่ )ของอัลลอฮฺ และไม่เหมือนกับมัคลูก๊ ไม่ให้ใช้คาว่า เป็นอวัยวะ
หรือเป็นร่างกาย และถือว่าการใช้คาเหล่านั้นเป็นคาบิดอะฮฺ เราใช้ได้เฉพาะคาเดียวกับที่อัลลอฮฺ และเราะสูลใช้
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เท่านั้น ใช้เกินไปกว่านั้นไม่ได้ เพราะเรารู้จกั พระองค์เท่าที่พระองค์และเราะสูลบอกให้เราทราบเท่านัน้ เราไม่
อาจใช้สติปัญญาตีความศิฟัตของอัลลอฮฺเอาเองโดยปราศจากหลักฐานจากตัวบทได้
2. กล่าวหาว่า "เป็นพวกชอบหุก่มชาวบ้านไปทั่ว" แต่ในความเป็นจริง การชีแ้ จงความจริงอาจต้องมี
การพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละกลุ่มด้วย ไม่มีการหุก่มที่ตัวบุคคลแต่อย่างใด (นอกจากบุคคลทีศ่ าสนา
รับรองเช่น ฟิรอูน อบูละฮับ เป็นต้น) หากมีก็เป็นเพียงการหุก่มที่ตวั ของการกระทา ไม่ใช่ท่ีตัวผู้กระทา และยังใช้
ให้มองแง่ดีกบั พี่น้องมุสลิมของเขาว่า เขาคนนัน้ อาจยังมีขอ้ คลุมเครืออยูห่ รือยังไม่รู้ความจริง ตัวเขามีหน้าที่
ต้องพยายามอธิบายโดยใช้วิธกี ารที่เหมาะสมสวยงาม
3. กล่าวหาว่า "เป็นพวกชอบสร้างความแตกแยก" แต่หากเราได้ศกึ ษาประวัตินบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ
วะสัลลัม จะพบว่าท่านนบีเป็นบุคคลแรกที่ถกู โจมตีด้วยข้อกล่าวหานี้ แต่ทา่ นก็อดทน ทางานเผยแผ่ของท่าน
ต่อไปจนอิสลามได้มาถึงเราทุกวันนี้ หากท่านหยุดเสียแต่ตอนที่ได้ยินคาพูดนี้ พวกเราจะได้เป็นมุสลิมแบบทุก
วันนีห้ รือไม่ สาหรับคนทีร่ ักนบี การเรียกร้องให้กลับไปทาตามสุนนะฮฺนบี ไม่ใช่เป็นการสร้างความแตกแยก แต่
เป็นการแยกสัจธรรมกับความเท็จให้ออกจากกัน
4. กล่าวหาว่า "ชอบพูดจารุนแรง ก้าวร้าว ไม่มมี ารยาท" เป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับคา
สอนของกลุ่ม บางคนที่เป็นอย่างนัน้ เพราะความจริงใจ แต่ขาดความเข้าใจเรื่องวิธีการอธิบาย จึงพูดออกไปตรง
ๆ ทาให้บางคนรับไม่ได้ หรือมีคนอ้างตนว่าเป็นสะละฟียบฺ างคนแต่เขารู้จักวะฮ์ฮาบียฺ หรือสะละฟียฺเพียงผิวเผิน
ก็เอาไปพูดจากับกลุ่มนัน้ กลุ่มนีผ้ ิด ๆ ถูก ๆ จึงทาให้คนอื่นเข้าใจสะละฟียฺผิดไปจากความเป็นจริง
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กุรอานียนู
“พวกไม่ เ อาฮะดี ษ ”
ก่อนปี ค.ศ. 1898
ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าว "เกือบจะถึงเวลาแล้วที่จะมีคนนัง่ เอกเขนกบน
เก้าอี้หรู ได้นาคาพูดของฉันมาพูด แล้วเขาก็กล่าวว่า ระหว่างเรากับระหว่างพวกท่านมีกิตาบุลลอฮฺ (อัล
กุรอาน) อยู่แล้ว เราพบเรื่องใดหะลาลในนั้นเราก็บอกว่าหะลาล และเรื่องใดหะรอมในนั้นเราก็บอกว่า
หะรอม พึงทราบเถิด สิ่งที่เราะสูลของอัลลอฮฺได้ห้ามก็เหมือนกับสิ่งที่อัลลอฮฺได้ห้ามนั่นแหละ" บันทึก
โดยอะห์มัด อบูดาวูด และฮากิม ด้วยสายรายงานที่ถกู ต้อง
การจะทาลายอัลกุรอานเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ มีความพยายามหลายครั้งตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั
ศัตรูของอิสลามหมดหวังทีจ่ ะทาลายอัลกุรอาน จึงหันมาคิดทาลายฮะดีษแทน เพราะฮะดีษก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มี
ความสาคัญในการทาความเข้าใจศาสนา
กุรอานียนู คือกระแสมุสลิมทีถ่ ูกจุดขึน้ (โดยน้ามือของศัตรูอิสลาม) โดยให้ยดึ เอาเฉพาะอัลกุรอานทั้งใน
เรื่องความเชื่อและหลักปฏิบตั ิ กลุ่มนีบ้ ้างก็เรียกตนเองว่า มุสลิม ฮุนะฟาอ์
พอจะแบ่งคนในกลุ่มนี้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1- กลุ่มที่มีเป้าหมายจะทาลายอิสลาม
2- กลุ่มที่ไม่เอาฮะดีษเลย (พบมากที่อินเดีย และปากีสถาน)
3- กลุ่มที่เอาฮะดีษเฉพาะที่ไม่คา้ นกับอัลกุรอาน หรืออารมณ์ตนเอง (พบมากที่อียิปต์ โมร็อกโก และ
อเมริกา)
การปฏิเสธฮะดีษมีมาตัง้ แต่ยุคทีเ่ กิดชีอะฮฺแล้ว ที่ปฏิเสธฮะดีษทุกบทที่เศาะฮาบะฮฺรายงาน
ส่วนคนแรกที่นาเสนอแนวคิดของกุรอานียนู คือ อะห์มดั คาน (1817-1898) ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาอาลี
การ์ ประเทศอินเดีย (ที่มุสลิมทั่วโลกส่งบุตรหลานไปร่าเรียน จบกลับมาก็มีบทบาทสาคัญในสังคม) ในช่วงที่
อังกฤษเข้ามายึดครอง และได้วางเงื่อนไขที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้ในการรับฮะดีษ เป็นผลให้ปฏิเสธฮะดีษส่วนใหญ่
ไป เขาเชื่อว่าอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเป็นรูปคา แต่เป็นความหมายที่ลงมาบนหัวใจของท่านนบี และไม่
อนุญาตให้แต่งงานมากกว่า 1 คน และปฏิเสธการมีอยูข่ องญิน
คนสาคัญอีกคนคือ ฆุลาม อะห์มดั บะรูยิส (1903-1985) ที่มีแนวคิดคือ ปฏิเสธฮะดีษ ไม่เชื่อการมีอยู่
จริงของอาดัม ไม่เชื่อว่าสวรรค์และนรกมีอยูจ่ ริง ปฏิเสธการมีอยู่ของมลาอิกะฮฺ กล่าวว่ากอฎอ-กอดัรเป็นแผน
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จากของพวกมะญูซี และผู้รู้ในแต่ละยุคต้องทาหน้าที่ดึงหลักการศาสนาจากอัลกุรอานออกมาให้คนในยุคของ
ตน
คนสาคัญในปัจจุบนั คือ อะห์มดั ศุบฮี่ มันศูร (เกิด ฮ.ศ. 1949) คนอียปี ต์ทต่ี ้องลีภ้ ัยทางการเมืองไปอยู่
ที่อเมริกาเพราะมีความคิดอิสลามแบบเพี้ยนๆ มีแนวคิดว่า การเศาะละวาตนบีคือการทาตามนบี, นบีไม่ใช่คนที่
ไม่รู้หนังสือ, ไม่อ่าน วะอัชฮะดุอนั นะมุฮัมมะดัรเราะสูลุลลอฮฺ และเศาะลาวาตนบีหลังอ่านอัตตะฮียาตุเพราะถือ
เป็นชีริก, นบีมุฮัมมัดไม่ใช่เป็นนบีท่ดี ีทส่ี ุดเพราะเราถูกห้ามไม่ให้จาแนกระหว่างนบี, การขยายดินแดนอิสลามใน
ยุคเคาะลีฟะฮฺคอื การขยายอาณานิคมเพื่อแสวงหาปัจจัย, กล่าวหาว่าฮะดีษ ประวัตินบี และประวัติศาสตร์ทด่ี ู
ผิวเผินเหมือนค้านกับอัลกุรอานเป็นเรื่องโกหก, สามารถทาฮัจย์ในเดือนหะรอมได้ด้วย, และอนุญาตให้ผู้หญิง
มุสลิมะฮฺแต่งงานกับชายยิวหรือคริสเตียนได้

แนวคิดหลักที่เป็นปัญหาของกลุม่ นี้
1-

234-

5-

6-

789-

เรียกตนว่า ชาวอัลกุรอาน แต่ไม่เอาอัลกุรอานจริง เพราะปฏิเสธ และตีความอายะฮฺอัลกุรอาน
จานวนมาก เช่น อายะฮฺมากมายที่อัลลอฮฺสั่งใช้ให้ทาตามนบี ก็ตีความว่า เป็นคาสัง่ ใช้ให้ตามนบี
เฉพาะสมัยที่ทา่ นนบียังมีชีวิตอยูเ่ ท่านัน้
เข้าใจอัลกุรอานจากภาษาอาหรับเท่านั้น ไม่ตัฟซีร แต่ตคี วามอัลกุรอานตามปัญญาและอารมณ์
กล่าวว่า อัลกุรอาน ไม่มีนาซิค (อายะฮฺที่มายกเลิกอายะฮฺอื่น) มันซูค (อายะฮฺทถี่ ูกยกเลิก)
ปฏิเสธฮะดีษ ไม่ยอมรับให้เป็นแหล่งบัญญัตศิ าสนาทีส่ อง เชื่อว่าไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีฮะดีษ
และระบบสายรายงานฮะดีษไม่มีความน่าเชื่อถือเพราะถูกรวบรวมขึ้นในภายหลัง แต่บางกลุ่มก็
ยอมรับเฉพาะฮะดีษที่เป็นการกระทาของนบี (ฟิอฺลียะฮฺ) ที่มีสายรายงานมากๆ (มุตะวาติร) เท่านั้น
เช่นเรื่องวิธลี ะหมาด จ่ายซะกาต เป็นต้น
เมื่อปฏิเสธฮะดีษแล้ว ผลที่ตามมาคือปฏิเสธความเชื่อและหลักการศาสนามากมาย อาทิ การ
ลงโทษในหลุมฝังศพ การขว้างคนทาซินา การประหารคนตกศาสนา หิญาบไม่ใช่วาญิบ เป็นต้น
โจมตีฮะดีษของท่านนบีต่างๆ นานา ว่าเป็นต้นตอของความล้าหลังของอุมมะฮฺ มีอคติต่อสุนนะฮฺ
ตอนละหมาดก่อนให้สลามไม่มีการกล่าว ปฏิญานตนว่านบีมุฮัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และไม่
เศาะลาวาตนบี ตอนอะซานก็ไม่มีการกล่าวคาว่า "วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัร -เราะสูลลุ ลอฮฺ"
ละหมาด 3 เวลา โดยตัง้ กฎเกณฑ์และวิธีการละหมาดขึน้ มาเอง ไม่รกุ ูอฺแบบที่มสุ ลิมทั่วไปรุกูอฺ
นบีไม่ใช่คนมะอฺศูม(ไร้บาป ไร้ข้อผิดพลาด) และเศาะฮาบะฮฺไม่ได้เชื่อถือได้ทกุ คน
การตอวาฟรอบกะอฺบะฮ์คือชิรกิ
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10-

มีภรรยาได้เพียงคนเดียว

คนพวกนี้มกั มีอคติเมื่อได้ยินฮะดีษนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และมักกล่าวหาว่าพวกเราให้
ความสาคัญกับฮะดีษมากกว่าอัลกุรอาน
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ก็อดยานียะฮฺ
“นบี ป ลอม”
ปี ค.ศ. 1900
กลุ่มนีเ้ ป็นเด็กปัน้ ของอังกฤษในยุคล่าอาณานิคมศตวรรษที่ 19 ที่ประเทศอินเดีย โดย มิรซา ฆุลาม
อะห์มัด ที่อินเดียและปากีสถานใช้ชื่อว่า ก็อดยานียะฮฺ แต่ท่แี อฟริกาใช้ชื่อว่า อะห์มะดียะฮฺ มีจดุ มุ่งหมายทา
ให้มุสลิมออกห่างจากคาสอน และไม่ออกมาต่อต้านอังกฤษ
ฆุลาม อะห์มัด แรกๆ ก็อ้างว่าตนเป็นผูไ้ ด้รับวะฮี ต่อมาก็บอกว่าตนคือมะซีห์ (ความจริงหมายถึงนบีอี
ซา) ที่ถูกสัญญาไว้ และสุดท้ายก็บอกว่าตนคือ (ศาสดา) นบี และว่าตนเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุด
ในปีค.ศ. 1907 มีการถกเถียงกันระหว่างตัวเขากับอัลลามะฮฺ ษะนาอุลลอฮฺ และได้ทา้ ทายว่าใครโกหก
ขอให้อัลลอฮฺทาให้คนนั้นเป็นอหิวาตกโรคเสียชีวิต จากนั้นในปีค.ศ. 1908 ฆุลาม อะห์มัด ก็ตดิ อหิวาตกโรค
ท้องร่วง เสียชีวิตในห้องส้วม ขณะกาลังนั่งถ่ายทุกข์ หากเป็นนบีจริง ตามหลักการเสียชีวิตที่ไหนก็ต้องฝังที่นั้น
อย่างนั้นก็คงต้องฝังในบ่อส้วมแทน!
หลังจากสิน้ สุดเคาะลีฟะฮฺคนทีห่ นึง่ คือ นูรุดดีน ก็อดยานียฺก็แตกเป็นสองสาขา
1. ก็อดยานียสฺ าขาก็อดยาน มีผู้นาคือ มะห์มูด บิน ฆุลาม อะห์มัด เชื่อว่าฆุลาม อะห์มัดเป็นนบี
2. ก็อดยานียสฺ าขาลาโฮรียฺ มีผู้นาคนสาคัญคือ มุฮัมมัด อลี คนเขียนอัลกุรอานฉบับแปลภาษา
อังกฤษคนดัง เคยมีคนดังทั่วโลกหลายคนไปเยี่ยมด้วยความเข้าใจผิด และถูกถ่ายรูปไว้ แล้ว
โดนแอบอ้างว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มนีเ้ ชื่อว่า ฆุลาม อะห์มัด คือผู้มาฟื้นฟูอิสลาม ซึ่งขัด
กับที่ตัวของฆุลาม อะห์มัดประกาศตัวเอง

ความเชื่อที่สาคัญ
1234-

นบีมุฮัมมัด ไม่ใช่นบีคนสุดท้าย
มิรซา ฆุลาม อะห์มัด คือนบีของยุคปัจจุบัน
มีคัมภีร์ใหม่ ชื่อ กิตาบุล-มุบนี
เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด และการลงมาสถิตของอัลลอฮฺ พวกเขาเชื่อว่านบีอิบรอฮีมมาเกิด
ใหม่เป็นนบีมุฮัมมัด และนบีอีซามาเกิดใหม่เป็นฆุลาม อะห์มัด
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5- เปรียบเทียบอัลลอฮฺวา่ เหมือนกับมัคลูก๊ และว่า อัลลอฮฺมีทาผิด ทาถูก มีหลับ มีตนื่ และบอกว่า
พระเจ้าเป็นคนอังกฤษ พระองค์ตดิ ต่อกับเขาโดยใช้ภาษาอังกฤษ
6- ยกเลิกการทาญิฮาด และใช้ให้ปฏิบัติตามผู้ปกครองชาวอังกฤษ
7- เปลี่ยนการทาฮัจย์จากมักกะฮฺ ไปที่เมืองก็อดยาน ประเทศอินเดียแทน
8- มุสลิมที่ไม่ศรัทธาตามก็อดยานียถฺ ือเป็นกาเฟรเพราะว่าเขาปฏิเสธนบี
9- ไม่อนุญาตละหมาดญะนาซะฮฺให้มสุ ลิมทั่วไปได้
10- ละหมาดตามหลังมุสลิมทั่วไปถือว่าละหมาดนัน้ ใช้ไม่ได้ ต้องมาละหมาดใหม่
11- อ้างว่าความหมายที่แท้จริงของอัลกุรอานมีแต่ฆลุ าม อะห์มัดเท่านั้นที่จะเข้าถึงได้ และปฏิเสธการ
ปฏิบัติตามฮะดีษทั้งหมด
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อิควานมุสลิมนู
“คิ ด ดี ไม่ เ กี่ ย งวิ ธีก าร จึ ง ไม่ สาเร็ จ ”
ปี ค.ศ. 1923

กลุ่มนี้เป็นกลุม่ ที่เน้นเรื่องการเมือง มุ่งหวังให้เกิดรัฐอิสลามที่ปกครองโดยกฎหมายอิสลามอย่าง
แท้จริง
นับตั้งแต่ที่อาณาจักรออตโตมัน(อุษมานียะฮฺ)ที่เป็นจักรวรรดิอสิ ลามล่าสุด ล่มสลายลงไปในวันที่ 29
ตุลาคม ค.ศ.1923 ศัตรูของอิสลามก็ขยาดกลัวว่ามุสลิมจะรวมตัวกันได้ใหม่ จึงได้แบ่งมุสลิมเป็นประเทศย่อย
ต่าง ๆ เพื่อทาให้มุสลิมอ่อนแอลง และยังมีขบวนการกระตุ้นให้เกิดการรักชาติมากจนเกินขอบเขต ทาให้มุสลิม
สนใจแต่เรื่องในชาติของตนเองเท่านั้น ความเป็นพี่น้องมุสลิมเริ่มมีบทบาทและความสาคัญน้อยลงไปเรื่อย ๆ
กอปรกับผู้นาประเทศมุสลิมส่วนใหญ่มีความหวงแหนในอานาจ และยอมทาได้ทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของตน ใช้การเมืองนาการศาสนา บางครั้งถึงขนาดยอมตกเป็นเครื่องมือของศัตรูอิสลามเพื่อรักษาอานาจก็มี
มุสลิมจานวนมากมีความฝันที่จะมีระบอบเคาะลีฟะฮฺภายใต้ผู้นาคนเดียวกันอีกครัง้ มีความพยายามหลายครัง้
เพื่อรวมตัวมุสลิมกันใหม่ เพื่อสร้างอาณาจักรมุสลิมที่เข้มแข็ง และฟื้นฟูระบอบเคาะลีฟะฮฺให้กลับมา หนึ่งใน
ความพยายามเหล่านั้นคือ การสร้างกลุ่มอิควานมุสลิมูนขึ้นมา
ผู้ริเริ่มกลุ่มนี้ คือ หะสัน อัล-บันนา (ค.ศ.1906-1949) ในเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1928 ประเทศอียิปต์
และได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในโลกอิสลามและอื่น ๆ ทั่วโลก และมีนกั คิดคนสาคัญคือ สัยยิด กุตบุ (ค.ศ.
1906-1966) ผู้เขียนหนังสือชื่อ "ฟี ซิลาลิล-กุรอาน" ทีไ่ ด้รับอิทธิพลแนวคิดอย่างมากจาก อบุล-อะอฺลา อัลเมาดูดียฺ สัยยิดกุตุบได้อธิบายเรื่อง "เตาฮีดฮากิมียะฮฺ" (อัลลอฮฺเป็นผู้ตดั สินองค์เดียวเท่านั้น) เกินเลยไปอีก
มากจนได้ผลลัพธ์ออกมาว่า ผู้นาประเทศมุสลิม รวมทั้งผู้รู้ที่เชื่อฟังพวกเขา และมุสลิมโดยรวมที่เชื่อฟังพวกเขา
เป็นกาเฟรทั้งหมด เพราะพวกเขาไม่ยอมปกครองโดยใช้กฎหมายอิสลาม รวมทั้งทาตัวเป็นกาแพงสาคัญ
ขัดขวางการมีรฐั อิสลาม การอธิบายแบบนี้เป็นข้ออ้างของการออกมาประท้วงขับไล่ผู้นาหลายครัง้ มีการใช้
ความรุนแรง ไปจนถึงมีคนจานวนไม่น้อยหลุดไปเป็นพวกของผู้ก่อการร้ายด้วยแนวคิดนี้
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แนวทางของกลุ่มนีต้ ามที่หะสัน อัล-บันนา ระบุไว้ใน ริสาละฮฺ อัล-มุอ์ตะมัร อัล-คอมิสไว้วา่ "กลุม่ อิ
ควานมุสลิมนู นั้น เป็นการเผยแผ่แบบสลัฟ เป็นแนวทางแบบซุนนีย์ เป็นแก่นแท้แบบซูฟี เป็นกลุม่
เคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางกีฬา เป็นสมาพันธ์แห่งการศึกษาและวัฒนธรรม เป็น
สถาบันแห่งเศรษฐกิจ เป็นทฤษฎีแห่งการปกครองสังคม"
การจะเป็นสมาชิกกลุ่มอิควานได้ต้องให้บัยอะฮฺผู้นา ตามที่หะสัน อัล-บันนาได้อธิบายไว้วา่ "หลัก
สาคัญในบัยอะฮฺของเรา มีสิบประการ คือ (1)ความเข้าใจ (2)ความบริสุทธิ์ใจ (3)การปฏิบตั ิ (4)การต่อสู้ (5)การ
เสียสละ (6)การเชื่อฟัง (7)การยืนหยัด (8)มีอิสระจากอิทธิพลความคิดต่างๆ (9)ยึดในความเป็นพี่น้อง (10)มี
ความไว้วางใจ"
อัลลอฮฺตรัสว่า "..และหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา" (สูเราะฮฺอัรรูม-47)
ปัจจุบันนีเ้ ป็นเวลากว่า 90 ปีแล้วที่กลุ่มนีก้ ่อตั้งขึ้นมา โดยยังไม่ประสบความสาเร็จ ยังไม่สามารถมีเคาะ
ลีฟะฮฺได้แม้เพียงคนเดียว หรือมีประเทศมุสลิม(ในแบบของอิควาน)แม้เพียงประเทศเดียว ไม่ว่าจะมีคาอธิบาย
สวยหรูเพียงใด จะมีคนจริงใจและตั้งใจทางานมากแค่ไหน แต่ความสาเร็จนั้นมาจากอัลลอฮฺ การที่ยังไม่มีความ
ช่วยเหลือของอัลลอฮฺมา ย่อมเป็นตัวชีว้ ัดสาคัญว่ากลุ่มนีม้ ีปัญหา

ส่วนหนึ่งของปัญหาที่กลุม่ นี้เผชิญอยู่
1- ใช้การเมืองนาหน้าการศาสนา
2- ทุ่มเททุกอย่างเพื่อความสาเร็จมากเกินไปจนละเลยเรื่องวิธีการทีถ่ ูกต้องใสสะอาด เพราะ
ความสาเร็จ(เตาฟีก)ที่เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และความพยายามที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเป็น
หน้าที่ของมุสลิม
3- ในประเทศอียปิ ต์ และตูนีเซียใช้การแสวงหาอานาจผ่านระบอบประชาธิปไตย ทีถ่ ึงแม้จะสามารถ
เข้าไปมีอานาจบริหารได้แล้ว แต่ระบอบนีก้ ม็ ีพันธนาการมากเกินกว่าจะสามารถก้าวข้ามไปถึง
ระบอบเคาะลีฟะฮฺได้
4- ผู้นาสูงสุดแต่ละคนมักมีปัญหาเรื่องอะกีดะฮฺทไี่ ม่ถกู ต้อง บางคนก็ตาหนิเศาะฮาบะฮฺของท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม
5- เชิดชูหนังสือ ฟี ซิลาลิล-กุรอาน ของซัยยิดกุตุบมากเกินความจาเป็น ทัง้ ที่ผู้เขียนเป็นเพียงนักคิด
และนักเขียนวรรณกรรม ไม่ใช่ผมู้ ีคุณสมบัติเป็นนักอรรถาธิบายอัลกุรอานได้ อีกทั้งมีข้อผิดพลาด
นับไม่ถ้วน
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6- มุ่งเน้นอะกีดะฮฺวะลาอ์(รักเพื่ออัลลอฮฺ) และละเลยอะกีดะฮฺบะรออ์(รังเกียจเพื่ออัลลอฮฺ)
7- ไม่เน้นเรื่องการปลูกฝังอะกีดะฮฺที่ถกู ต้อง แต่เน้นเรื่องการรวมคน และสร้างการอิทธิพลทางการ
เมือง
8- บางกลุ่มแม้ภายนอกดูสวยงามน่าชื่นชม แต่เบื้องลึกมีด้านมืด มีพวกนักเลงไว้ทางานสกปรกที่พวก
ตนทาต่อหน้าไม่ได้ รวมทั้งใช้อิทธิพลทางการเมืองที่มีจดั การกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย
9- บางกลุ่มเมื่อมีคนในตีตนออกห่าง ก็จะพากันบอยคอต และเล่นงานต่างๆ นานา
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กลุ่มมุสลิมก่อการร้าย
หลังปี ค.ศ. 1966
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า "จะมีชนกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นในช่วงท้ายของเวลา อายุ
น้อย เบาปัญญา พวกเขาพูดแต่เรื่องศาสนา แต่พวกเขาออกจากอิสลาม(ไว)เหมือนลูกศรที(่ ถูกปล่อย)
ออกจากคันธนู ศรัทธา(อีมาน)ของพวกเขาไม่เลยหอคอย(ไปถึงหัวใจ) ไม่ว่าพวกท่านจะพบพวกเขา ณ
ทีแ่ ห่งใดก็จงสังหารพวกเขา เพราะคนทีส่ ังหารพวกเขาจะได้รับผลบุญตอบแทนในวันกิยามะฮฺ" บันทึก
โดยบุคอรียฺ
การก่อการร้ายนับเป็นปัญหาใหญ่ในโลกอิสลามปัจจุบนั ที่เกิดจากการตีความอิสลามไปในทิศทาง
การเมือง ห่างไกลจากหลักการพื้นฐานของบัญญัติอิสลาม ทาให้เกิดแนวทางแบบเคาะวาริจญ์ข้นึ อีกครัง้
ท่ามกลางโลกมุสลิม และต้องจ่ายด้วยราคาที่แสนแพงคือชีวิตและเลือดเนือ้ ของลูกหลานมุสลิมเอง และภาพ
ของการสังหาร ด้วยการเชือดคอ การเผาสด และการระเบิดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ทาลายภาพลักษณ์และความ
งดงามที่แท้จริงของอิสลาม และก่อให้เกิดกระแสโรคเกลียดชังอิสลาม(อิสลาโมโฟเบีย)กระจายไปทั่วโลก
คนเหล่านีเ้ ชื่อว่า อัลลอฮฺส่งบรรดาเราะสูลมาเพื่อสร้างรัฐที่ปกครองโดยใช้กฎหมายอิสลาม คาว่าเตา
ฮีด ของพวกเขาหมายถึงการใช้กฎหมายของอัลลอฮฺมาปกครอง และชิริกคือการไม่ยอมใช้กฎหมายของ
พระองค์มาปกครอง ผู้นาที่ไม่ยอมใช้กฎหมายของอัลลอฮฺมาปกครองจะถูกนับว่าเป็น ฏอฆูต(สิง่ ถูกสักการะอื่น
จากอัลลอฮฺ) ไม่ต่างกับกษัตริย์ฟิรอูนและนัมรูด และคนของพวกเขา ที่รวมถึงกลุ่มคนที่ตรากฎหมายในรัฐสภา
ข้าราชการ ตารวจ ทหาร ผู้รู้ทสี่ นับสนุน อิหม่ามทีด่ ุอาอ์ให้พวกเขา ประชาชนที่เลือกพวกเขาเข้ามา ถือเป็นไพร่
พลของฏอฆูต ไม่ต่างกับไพร่พลของกษัตริย์ฟริ อูนและนัมรูดที่จาเป็นต้องสังหาร และบ้านเมืองของพวกเขาถือ
เป็นบ้านเมืองกาเฟรที่อยูใ่ นภาวะสงคราม จาเป็นต้องอพยพหนีออกมา เพราะอาจถูกสังหารได้ทกุ เมื่อ
พวกเขาเชื่อว่าชีวิตเลือดเนือ้ ที่พวกเขาสังหาร แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
1- กลุ่มที่สมควรถูกสังหารแล้ว คือผู้ปกครอง และคนที่อยูฝ่ ่ายเดียวกันกับพวกเขาทั้งหมด
2- กลุ่มผู้ศรัทธา คือผู้ท่ไี ม่ยอมรับผู้ปกครอง และร่วมมือกันกับพวกเขาในการต่อต้าน คนเหล่านีไ้ ม่
อนุญาตให้สงั หารพวกเขาเว้นแต่มีความจาเป็นเท่านัน้
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3- คนที่เป็นกาเฟรเดิม ๆ ถือว่าพวกเขาสมควรถูกสังหารอยูแ่ ล้ว ถึงแม้จะเข้ามาด้วยวีซ่าที่ถูกต้อง
ถือเป็นชาวซิมมะฮฺ(ผู้ได้รับการคุม้ ครอง) เพราะอานาจผู้ปกครองไม่มีผลใช้เนื่องจากพวกเขาตก
ศาสนาไปแล้ว
4- กลุ่มคนที่ยังไม่รู้สถานะว่าอยู่ในกลุ่มใด เนื่องจากอยูใ่ นบ้านเมืองกาเฟรที่เป็นภาวะสงครามจึง
อนุญาตให้สงั หารได้แม้ไม่มีความจาเป็นก็ตาม
เพื่อให้เข้าใจพวกเขามากขึน้ จึงขอแบ่งการก่อการร้ายเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 กาเนิดเชื้อความคิด เกิดจากการตีความอิสลามแบบผิด ๆ แม้จะไม่ได้มีเจตนาไปถึงการก่อ
การร้ายก็ตาม แต่ผลที่ออกมานาไปสู่ระยะที่ 2 และ 3 ตามลาดับ เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1939 จากการบรรยาย
ของอบุล-อะอฺลา อัล-เมาดูดยี ฺ ในหัวข้อ "ทฤษฎีอสิ ลาม" ภายหลังได้ถกู ตีพิมพ์ออกมา และถูกแปลเป็นภาษา
อาหรับในปี ค.ศ. 1946 ที่มสี รุปใจความว่า พวกกาเฟร และมุชริก ในทุกยุคทุกสมัย ไม่เคยปฏิเสธการมีอยู่
ของอัลลอฮฺ ยอมรับว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างและบริหาร แม้กระทั้งตัวของกษัตริย์ฟริ อูนและนัมรูดเองก็ยอมรับ
เรื่องนี้ แต่เรื่องที่ขดั แย้งกันคือ ใครคือผู้มีอานาจในแผ่นดินของเขา ทีส่ ามารถปกครองหรือออกกฎหมายอย่างไร
ก็ได้ต่างหาก ผู้ท่ศี กึ ษางานของเขาจะเห็นได้ชดั ว่าเขาได้วางพื้นฐานสาคัญไว้ 3 ประการ คือ
1- ผู้ปกครองโลกมุสลิมในปัจจุบันนี้ คือ ฏอฆูตจาเป็นต้องถูกถอดถอน
2- ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ทส่ี ุดของมุสลิมคือ การสร้างสังคมมุสลิม
3- ต้องปลีกตัวออกห่างจากผู้รู้ทั้งหลาย โดยอ้างว่าเป็น ผู้รู้ขา้ รับใช้ผู้ปกครอง
และคนต่อมาคือ ซัยยิด กุตุบ (ค.ศ.1906-1966) ทีห่ ลงใหลทฤษฏีของ อบุล-อะอ์ลา อัล-เมาดูดียฺ
อย่างมาก ได้สานต่อแนวคิด และต่อยอดไปไกล ได้มีการอธิบายและตีความเรื่อง เตาฮีดฮากิมียะฮฺ(อัลลอฮฺ
องค์ที่มีสิทธิ์ปกครองและออกกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว) อย่างกว้างขวาง และได้เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นเพียง
ทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบตั ิจริง ความคิดของซัยยิด กุตบุ มีอิทธิพลอย่างกว้างขวางทั้งในกลุ่มอิควานเองและ
กลุ่มอื่น ๆ และได้นาไปสู่การมีระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป
แนวคิดในระยะแรกพอจะสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1- พันธกิจที่สาคัญที่สดุ ของบรรดานบี คือการสร้างรัฐอิสลาม และเรื่องราวความขัดแย้ง
ระหว่างนบีกับประชาชาติของเขาคือเรื่องว่าใครเป็นผู้มีอานาจปกครองที่แท้จริง
2- ผู้ปกครองโลกมุสลิมทุกคนเป็น กาเฟร และเรียกว่า ฏอฆูต(สิ่งถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ)
3- เรียกร้องให้ออกห่างและทาการถอดถอนผู้ปกครองเหล่านั้น
4- ไม่มีชุมชนมุสลิมทีแ่ ท้จริงบนโลกใบนี้ และจาเป็นต้องสร้างขึ้นมาให้ได้
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5- มีความเห็นว่าต้องแยกประชาชนออกจากผู้รู้ (ไม่ให้ฟงั ผูร้ ู้ที่ไม่ได้อยูฝ่ ่ายเดียวกับเขา)
ระยะที่ 1 นีส้ นิ้ สุดลงไปพร้อมกับการที่ซัยยิด กุตุบ ถูกประหารชีวิตไปพร้อมกับพรรคพวกของเขา
รวมถึงสมาชิกในกลุ่มของอิควานหลายพันคนถูกจับขัง หลังจากทีม่ ีการเปิดโปงขบวนการลับ(ตันซีมซิรรียฺ)ของ
กลุ่มอิควาน

ระยะที่ 2 เริ่มก่อตัว (ยังไม่ตักฟีรคนทัว่ ไป) หลังจากที่ซัยยิด กุตุบถูกประหาร และสมาชิกในกลุ่มอิ
ควานหลายพันคนถูกจับเข้าคุก ความเจ็บช้าที่เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดแนวคิดเรื่องการ ตักฟีร (การตัดสินผู้อื่นว่าเป็น
กาเฟร) แพร่ไปในกลุ่มเยาวชนของอิควาน และได้เกิดกลุ่มใหม่ข้นึ มาอีกหลายกลุ่ม ซึ่งพอจะแบ่งรวม ๆ ออกได้
2 ประเภทคือ
ประเภทที่ 1 กลุ่มที่ออกมาตักฟีร(กล่าวหาผู้อื่นว่าพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม)อย่างชัดเจน
โดยใช้หลักการของเคาะวาริจญ์ กลุ่มที่เป็นทีร่ ู้จักมากทีส่ ุดคือ ญะมาอะฮฺ อัต-ตักฟีร วัล-ฮิจเราะฮฺ
ก่อตั้งโดยชุกรี่ มุศตอฟา แต่กถ็ ูกกวาดล้างไปจนหมดสิน้
ประเภทที่ 2 กลุ่มที่ภายนอกคือการเผยแผ่อิสลาม(ดะอฺวะฮฺ) แต่ภายในคือการตักฟีรผู้ปกครอง
และประชาชน กลุ่มที่รจู้ ักมากที่สดุ คือ ญะมาอะฮฺ อัล-ญิฮาด อัล-มิศรียะฮฺ และ อัล-ญะมาอะฮฺ
อัล-อิสลามียะฮฺ
ลักษณะที่สาคัญของระยะที่ 2 มีดังนี้
1- ในระยะนีเ้ ริ่มมีการตีพิมพ์แนวคิดแบบเคาะวาริจญ์เป็นการเฉพาะแทรกลงไปในหนังสือต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นการรวบรวมหลักการพืน้ ฐานต่าง ๆ ที่ได้จากระยะที่ 1
2- พยายามปลูกฝังให้เกิดการยอมรับหลักการ "จาเป็นต้องสู้รบกับประเทศมุสลิมเพื่อฟื้นฟู
ระบอบเคาะลีฟะฮฺข้นึ มา"
3- ยอมรับหลักการ "การต่อสู้กับกาเฟรที่เป็นมุสลิมตกศาสนา ต้องมาก่อนการต่อสู้กับกาเฟร
เดิม" และเริ่มมีการปฏิบัตกิ ารรุนแรงกับคนในประเทศ และในระยะนีพ้ วกเขาไม่คิดถึงการต่อสู้กบั
ศัตรูอสิ ลามอย่างพวกยิวหัวรุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียว
4- มีการขยายกรอบการตักฟีรเพิ่มขึ้น และอนุญาตให้สงั หารคนเหล่านั้นได้
5- เริ่มมีสัญญาณความรุนแรงเกิดขึน้ โดยใช้ประเทศอัฟกานิสถานเป็นดินแดนบ่มเพาะเยาวชนรุน่ ใหม่
ฝึกอบรมทั้งทางด้านความคิดและร่างกายที่นั้น จากนั้นก็ส่งกลับไปที่ประเทศของพวกเขา เพื่อเป็น
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กาลังต่อต้านผู้ปกครองในประเทศนั้น ๆ (ไม่ได้เหมารวมว่ามุสลิมที่ไปช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่
อัฟกานิสถานเป็นพวกก่อการร้ายทั้งหมด เพราะคนที่ดกี ็มีมากมายเช่นกัน)
6- ในระยะนีย้ ังไม่มกี ารตักฟีรประชาชนทั่วไป
ระยะที่ 2 นี้ เป็นระยะที่กนิ เวลาราว 10 ปี มีปฏิบตั ิการลอบสังหารผูน้ าคนสาคัญหลายคน ระยะนีส้ นิ้ สุด
ลงด้วยการทีค่ น 2 กลุ่มนีถ้ กู ผู้ปกครองตามล่าตัว บางคนก็ถูกสังหาร ถูกจองจา หรือหนีลี้ภัยไปประเทศอื่น
บางส่วนก็ลีภ้ ัยไปที่อัฟกานิสถาน และใช้ท่นี ั้นเป็นแหล่งเผยแพร่อุดมการณ์เคาะวาริจญ์ของพวกเขา และได้ล้าง
สมองเยาวชนดี ๆ ที่เดินทางมายังประเทศอัฟกานิสถานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเขา แต่แกนนาบางส่วนทีถ่ ูก
จับกุมได้กอ็ อกมาประกาศว่า พวกเขากลับตัวกลับใจแล้ว วัลลอฮุอะอฺลัม

ระยะที่ 3 จัดตั้งกลุ่มก่อการร้ายขึ้นอย่างเป็นระบบ (มีการตักฟีรคนทั่วไป) เป็นระยะที่แนวคิด
ต่างๆ ตกผลึกแล้ว และได้รับการยอมรับโดยไม่จาเป็นต้องถกเถียงกันอีก และได้แพร่แนวคิดนีไ้ ปทั่วโลกอิสลาม
อย่างรวดเร็ว และได้เกิดกลุ่มก่อการร้ายต่าง ๆ ทีท่ างานอย่างเป็นระบบ อาทิ อัลไกด้า(กอดิดะฮฺ) และไอซิส
(ดาอิช) เป็นต้น
หลักการพืน้ ฐานที่เกิดขึ้นในระยะนี้คอื
1- ตักฟีรคนทั่วไปทัง้ หมด และอนุญาตให้สังหารคนทั่วไป โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ
1) มีการเขียนหนังสือออกมาอย่างชัดเจนกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของแนวคิดนี้
2) ขยายการตักฟีรไปครอบคลุมประชาชนทุกคน ยกเว้นแนวร่วมที่เห็นด้วยกับการต่อต้านผู้นา
3) เกิดหลักการ "ผู้ใดไม่ตักฟีรมุสลิมที่ตกศาสนา (กาเฟรมุรตัด) ย่อมเป็นกาเฟรไปด้วย"
4) ไม่ยอมรับข้ออ้างใดๆ ทั้งสิน้ คนทุกคนต้องรู้ว่าการปกครองโดยใช้กฎหมายอื่นที่ไม่ใช่
อิสลามถือเป็นการตกศาสนา
2- ไม่นับผู้รู้อื่นว่าเป็นผูร้ ู้ และถือว่าบุคคลเหล่านัน้ คือ ผู้รับใช้ผู้ปกครองที่ชั่วร้าย ถือว่าเป็นคนที่ตก
ศาสนาไปแล้ว อนุญาตให้สังหารได้
3- ฉวยโอกาสเมื่อมุสลิมเจ็บปวด หรือถูกรังแกจากประเทศต่าง ๆ เผยแพร่แนวคิดของพวกตนเอง
4- เทน้าหนักไปทีแ่ นวคิดของพวกเขาทีว่ ่า "เป้าหมายของอิสลามที่แท้จริงคือ การสร้างระบอบเคาะ
ลีฟะฮฺขึ้นมา"
5- ประกาศอย่างชัดเจนว่าประเทศมุสลิมทัง้ หมดเป็นประเทศกาเฟรตกมุรตัดอยูใ่ นภาวะสงคราม และ
จาเป็นต้องอพยพหนีออกมา หมายรวมถึงเมืองมักกะฮฺหรือมะดีนะฮฺด้วย ไม่อย่างนัน้ อาจโดน
ลูกหลงไปด้วย
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ข้อเตือนใจ
การที่พวกเขาบอกว่าต้องอพยพออกมาจากประเทศมุสลิมรวมทั้งมักกะฮฺและมะดีนะฮฺด้วยนั้น แต่ท่านน
บี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลับได้รับรองว่าที่มักกะฮฺไม่ต้องมีการอพยพอีกแล้ว ท่านได้กล่าวว่า "ไม่มีการ
อพยพ(ออกจากมักกะฮฺ)อีกแล้วหลังพิชิต(มักกะฮฺ)ได้ ..." บันทึกโดยบุคอรียฺและมุสลิม และท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ยังกล่าวรับรองเมืองมะดีนะฮฺอีกว่า "และมะดีนะฮฺนั้นดีกว่าสาหรับพวกเขา หาก
พวกเขารู้จริง" บันทึกโดยมุสลิม
และการเผยแผ่(ดะอฺวะฮฺ)ของบรรดานบีวางอยูบ่ นแนวทางที่สาคัญ คือ
1- เรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพ(เตาฮีด)ต่ออัลลอฮฺ
2- อธิบายข้อบัญญัติต่าง ๆ ทีต่ ้องปฏิบตั ิที่ทาให้ศรัทธา(อีมาน)สมบูรณ์
3- ปลูกฝังเรื่องการศรัทธาต่อวันกิยามะฮฺในหัวใจ ว่าพวกเขาต้องถูกนาตัวกลับไปหาพระองค์
และจะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่พวกเขาทา
4- การขัดเกลาจิตใจ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทีง่ ดงาม
ปัญหาที่สาคัญของกลุ่มก่อการร้ายคือ พวกเขาเพิกเฉยกับหลักการพื้นฐานเหล่านี้ และไปให้น้าหนักกับ
กรณีการปกครองโดยไม่ใช้กฎหมายอิสลามมากเกินไป ท่านอิบนุตัยมียะฮฺ ได้กล่าวว่า "เป็น(เพียง)สุนนะฮฺทใี่ ห้
มุสลิมมีผู้นาคนเดียว คนทีเ่ หลือให้เป็นผู้แทนเขา แต่หากสมมติว่าอุมมะฮฺต้องออกจาก(อิหม่ามคน
เดียว)คนนั้นเพราะมีบางคนฝ่าฝืน และคนที่เหลืออ่อนแอ(ไม่สามารถปกป้องได้) หรือเพราะเหตุใดก็
ตาม แล้วกลายเป็นมีผู้นาหลายคน ผูน้ าแต่ละคนก็มีหน้าที่ต้องดารงขอบเขตของศาสนา และดูแลเรื่อง
สิทธิ(ของประชาชน)อย่างครบถ้วน" จากหนังสือมัจมูอฺ อัล-ฟะตาวา
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อ้างอิง
1- อัล-เมาซูอะฮฺ อัล-มุยสั สะเราะฮฺ ฟีล-อัดยาน วัล-มะซาฮิบ วัล-อะห์ซาบ อัล-มุอาเศาะเราะฮฺ,
ดร. มานิอฺ บิน ฮัมมาด อัล-ญุหะนียฺ พิมพ์ในนามขององค์กร WAMY ปีท่พี มิ พ์ ค.ศ. 2003
2- ฟิร็อก มุอาเศาะเราะฮฺ ตันตะสิบุ อิลัล-อิสลาม วะบะยาน เมากิฟลิ -อิสลาม มินฮา, ดร. ฆอลิบ บิ
นอลี อัล-อิวาญียฺ ปีท่พี มิ พ์ ค.ศ. 2005
3- เมาซูอะตุล-ฟิร็อก วัล-มะซาฮิบ วัล-อัดยาน อัล-มุอาเศาะเราะฮฺ, ดร. มัมดูห์ อัล-หัรบียฺ
4- อัล-บิดะอฺ วัล-มุหด์ ะษาต วะมา ลา อัศละ ละฮู, ฮัมมูด บิน อับดุลลอฮฺ อัล-มุฏ็อร ปีท่พี มิ พ์ ค.ศ.
1999
5- อัต-ตะอ์วีล อัล-ฟาสิด วะอะษะรุฮู อัส-สัยยิอ์ อะลัล-อุมมะฮฺ, มุฮัมมัด อัด-ดัรดีรียฺ
6- อัล-กิศเศาะฮฺ อัล-กามิละฮฺ ลิเคาะวาริจญ์ อัศรินา อัล-กออิดะฮฺ ดาอิช วะอะเคาะวาติฮา, อิบรอ
ฮีม บินศอลิห์ อัล-มุหัยมีด ปีที่ตีพมิ พ์ ฮ.ศ.1436
7- อัลฮิกบะฮฺ มินัต-ตารีค, ดร. อุษมาน เคาะมีส
8- ซิยัร อัล-อะอ์ลาม วัน-นุบะลาอ์, อิหม่ามซะฮะบียฺ
9- มุซักกิเราะฮฺ อัล-ฟิร็อก ของหะสัน อัส-สัยยิด มุตะวัลลียฺ ปีที่พิมพ์ ค.ศ. 1980
10- ทางนาไปสู่อลั เลาะฮ์ จากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลาม, อ.อาลี บินยูนุส ไชยา, จัดพิมพ์โดยร้าน ส.
วงศ์เสงี่ยม
11- ตอรีกอตุ้ลลอฮฺ แนวทางแห่งอัลอิสลาม, มูฮัมมัด ดารงค์หวัง, จัดพิมพ์โดยร้าน ส.วงศ์เสงี่ยม
12- อัลอิควาน อัลมุสลิมูน แปลและสรุปโดย อ.ริฎอ อะหมัด สมะดี
13- http://www.dorar.net/enc/firq
14- http://shiaweb.org
15- http://www.bohra.net/
16- http://www.mumineen.org/
17- http://www.ahl-alquran.com
18- ฟังการถกประเด็นกันไปมาระหว่างผู้รู้หลายกลุ่ม และข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกมากมาย
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อภิธานศัพท์
คา
เคาะลีฟะฮฺ

ความหมาย
ผู้นาที่มีอานาจสูงสุดของมุสลิม, กาหลิบ

เตาบะฮฺ

กลับเนือ้ กลับตัวด้วยความสานึกผิด

เตาฮีด

เอกภาพ, ทาให้เป็นหนึ่ง, ความเชื่อเรื่องอัลลอฮฺองค์เดียว

เนียะมัต

สิ่งดีๆ ที่ได้มาเพราะความโปรดปรานของพระเจ้า

เราะสูล

ศาสนทูตของพระเจ้า

เศาะฮาบะฮฺ

สาวกของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม

กอฎอ

ลิขิตของพระเจ้า

กอดัร

ลิขิตของพระเจ้า

กะรอมะฮฺ

เรื่องปาฏิหาริย์

กัรบะลาอ์

สถานทีแ่ ห่งหนึ่งอยูใ่ กล้กับเมืองกูฟะฮฺ เป็นสถานที่ ๆ ท่านหุสัยน์ต้องพลีชีพ

กาเฟร

ผู้ปฏิเสธศรัทธา

กิยามะฮฺ

โลกหน้า, โลกหลังฟื้นจากความตาย

กุโบร์

หลุมศพ

ฆ็อยบะตุลกุบรอ
ชะฟาอะฮฺ

การหลบเร้น(หายตัวไป)ครั้งใหญ่ของอิหม่ามมะฮ์ดี อิหม่ามคนที่ 12 ของชีอะฮฺ
ตั้งแต่ ฮ.ศ. 329 จนถึงปัจจุบัน
การขออนุเคราะห์จากอัลลอฮฺในโลกหน้า

ชะฮาดะฮฺ

การกล่าวปฏิญาณตน(เพื่อเข้ารับอิสลาม)

ชาวสุนนะฮฺ

ชิริก

ผู้ท่ใี ห้ความสาคัญกับแบบฉบับของท่านศาสดา หรือผู้ทย่ี อมรับฮะดีษของท่าน
ศาสดา
คนที่มีความดีความชั่วเท่ากันทีจ่ ะถูกกักตัวไว้บริเวณที่เรียกว่า อะอฺรอฟ อยูร่ ะหว่าง
สวรรค์กับนรก ที่ในที่สดุ ก็จะได้เข้าสวรรค์
การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ, แสวงหาอื่นจากอัลลอฮฺมาเคียงคูก่ ับพระองค์

ซิกรุลลอฮฺ

การราลึกถึงพระเจ้า, การกล่าวสรรเสริญพระเจ้า

ญิบรีล

ทูตสวรรค์, กาเบรียล

ญิฮาด

การพยายามเพื่อให้ศาสนาอิสลามสูงเด่น

ชาวอะอฺรอฟ
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ฏอฆูต

สิ่งทีถ่ ูกสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ

ดุนยา

โลกนี,้ ชีวิตในโลกนี้

ดุอาอ์

การขอพรจากพระเจ้า

ตะวัสสุล

การใช้สื่อกลางเพื่อแสวงความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ

ตักฟีร

การตัดสินว่าบุคคลอื่นว่าพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้ว

ตัชบีฮฺ

การเปรียบเทียบ, การเทียบว่าสิง่ ถูกสร้างมีส่วนเหมือนกับพระเจ้า

ตาบิอีน

ยุคที่ต่อจากยุคของเศาะฮาบะฮฺ

นักตะเศาวุฟ

ผู้ท่หี ลงใหลแนวทางของซูฟี, ผู้ท่เี น้นการขัดเกลาจิตใจ

นักฟิกฮฺ

นักนิติศาสตร์อสิ ลาม

บิดอะฮฺ

ศาสนกิจที่คดิ ค้นขึ้นมาเองในภายหลังการจากไปของท่านศาสดา

ฟิกฮฺ

ความรู้ท่เี กี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติในศาสนาอิสลาม

มะจูซีย์

ผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตอร์, พวกที่บูชาไฟ

มะอฺศูม

ผู้ไร้บาป, ผู้ไร้มลทิน

มัคลู๊ก

ทุกสิง่ ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา, สรรพสิ่งทั้งหลาย

มัซฮับ

สานักคิด, แนวทาง

มุนาฟิก

คนหน้าไหว้หลังหลอก, คนกลับกลอก, คนที่เสแสร้งเข้ารับอิสลาม

มุรตัด

การพ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม

มุอ์มิน

ผู้ศรัทธา, ผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น

วะลี

ผู้ท่พี ระเจ้ารัก, ผู้ปกครอง, ผู้ทม่ี ตี าแหน่งใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ

วะศียะฮฺ
วะฮี

คาสั่งเสีย, ในชีอะฮฺ หมายถึง คาสั่งเสียของท่านศาสดาหรือของอิหม่ามคนก่อน
ให้แก่อหิ ม่ามคนต่อไปให้ทาหน้าที่ปกครองมุสลิมต่อจากตนเอง
วิวรณ์

วาญิบ

สิ่งที่ต้องทา ไม่ทาถือเป็นบาป

ศิฟัต

คุณลักษณะ, โดยทั่วไปหมายถึง คุณลักษณะของพระเจ้า

ศิรอฏ

สะพานที่ทอดผ่านไปสู่สวรรค์ที่เบื้องใต้มีนรกอยู่ มุสลิมจะต้องข้ามผ่านในโลกหน้า

สะละฟียฺ

บุคคลทีด่ าเนินตามแนวทางของชาวสะลัฟ

สะลัฟ

ชาวสะลัฟ หมายถึงคนใน 3 ยุคแรก บ้างก็วา่ 300 ปีแรก

สุญูด

การกราบลงกับพืน้
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สุนนะฮฺ

แบบฉบับของท่านศาสดา

สุนนียฺ

กลุ่มมุสลิมที่ไม่ใช่ชีอะฮฺ

สูเราะฮฺ

ชื่อเรียกบทต่าง ๆ ในคัมภีร์อลั กุรอาน

หะรอม

ของต้องห้าม, สิง่ ที่ห้ามทา

หะลาล

ของที่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้, สิ่งทีท่ าได้

หุก่ม

ตัดสิน

อะมัล

การกระทา, การทาความดี

อะฮ์ลุลกะลาม

กลุ่มที่นยิ มวิพากษ์ศาสตร์, ผู้ท่ชี อบใช้ตรรกะศาสตร์ในการถกเถียง

อาคิเราะฮฺ

โลกหน้า, โลกหลังฟื้นจากความตาย

อายะฮฺ

วรรคต่าง ๆ ในแต่ละซูเราะฮฺ

อินชาอัลลอฮฺ

หากพระเจ้าประสงค์

อิบลีส

หัวหน้าของมารร้าย

อิบาดะฮฺ

พิธีกรรมทางศาสนา, ทุกการกระทาและคาพูดที่ทาให้อลั ลอฮฺพอพระทัย

อิรอดะฮฺเกานียะฮฺ

สิ่งทั้งดีและไม่ดีที่พระเจ้าประสงค์ให้มีขนึ้ และต้องเกิดขึน้ จริงเสมอ

อิรอดะฮฺชัรอียะฮฺ

สิ่งดี ๆ ทีพ่ ระเจ้ารัก ซึ่งพระองค์อาจประสงค์หรือไม่ประสงค์ให้เกิดขึน้ จริงก็ได้

อิหม่าม

ผู้นา, ผู้ทาหน้าที่นาละหมาด, ในนิกายชีอะฮฺหมายถึง ผู้นาที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งให้มา
ปกครอง
ศรัทธา, เชื่อ

อีมาน
ฮะดีษ

คาสอนของท่านศาสดา, ทุกคาพูด การกระทา การยอมรับ จริยธรรมหรือรูปลักษณ์
ของท่านศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม
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