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ในที่สุดข้าพเจ้าได้ประจักษ์ในสัจธรรม (ฉบับย่อ) 
วพิากษ์หนังสือ “ในที่สุดข้าพเจ้าได้รับทางน า” ของ อัต-ตีญานี 

นักวชิาการชาวชีอะฮ ฺ
 

 

 

 

ค าน า 
 

 نبينا واملرسلني األنبياء أرشف ىلع وأسلم وأصيل الظاملني ىلع إال عدوان وال للمتقني والعاقبة العاملني، رب هلل احلمد
 وبعد ادلين، يوم إىل بهديه اهتدى ومن وصحبه آهل وىلع حممد وحبيبنا

กล่าวได้ว่าการเขียนงานทางวิชาการถือเป็นวิธีการหนึ่งในการเผยแผ่แนวคิดหลกัความเช่ือของตน
ได้เป็นอยา่งดี เห็นจะกล่าวได้อีกว่ากลุ่มแนวคิดบิดเบือนท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุในการเผยแผ่แนวคิดหรือหลกั
ความเช่ือของกลุม่ตนในวิธีการตา่งๆ ท่ีเดน่ชดัท่ีสดุในประเทศไทยและตา่งประเทศนัน้ คงจะไม่ใชก่ลุม่อ่ืนใด
นอกจากกลุ่มชีอะฮฺ อรฺั-รอฟีเฎาะฮฺ หรือชีอะฮฺอิมาม 12 พวกเขามีความพยายามและมุ่งมัน่ท่ีจะจรรโลงน าพ่ี
น้องมสุลิมให้เกิดการหลงผิดโดยยอมรับลทัธิความเช่ือของพวกเขา ในท่ามกลางความอตุสาหะดงักลา่ว นกั
เผยแผชี่อะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ ท่ีอยูต่ามพืน้ท่ีตา่งๆ รวมทัง้ส านกัพิมพ์ท่ีจดัพิมพ์และจ าหนา่ยหนงัสือท่ีเกิดขึน้อยา่ง
มากมาย ตา่งก็เผยแพร่หนงัสือฉบบัแปลภาษาไทยของนกัเขียนคนหนึ่งท่ีช่ือว่า ดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-
สะมาวี ซึ่งเป็นชีอะฮฺ ในจ านวนนัน้คือหนงัสือ “ขออยู่กับผู้สตัย์จริง”, “ชีอะฮ์คือซุนนะฮ์ท่ีแท้จริง”, “จงถาม
ผู้ รู้” และ “ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้รับทางน า” เป็นต้น ซึ่งได้มีการกล่าวอวดอ้างด้วยความภาคภูมิใจว่า ดร.มุฮมั
มดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี ได้ใช้ต าราอ้างอิงในการเขียนงานทางวิชาการซึ่งมีการระบตุ าราอ้างอิงไว้อย่าง
มากมายในหนงัสือเล่มดงักล่าว แต่เม่ือท าการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าแท้ท่ีจริงแล้วก็เป็นเพียง
การสร้างภาพให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้อา่นว่ามีข้อมลูท่ีมีความนา่เช่ือถือจ านวนมาก เพราะผู้อา่นสว่นใหญ่ท่ี
ไม่มีโอกาสในการศึกษาถึงข้อเท็จจริง เม่ือได้เห็นต าราอ้างอิงอันมากมายเหล่านัน้แล้ว ก็ย่อมเกิดความ
เช่ือมัน่และยกยอ่งวา่น่ีคือสจัธรรม  

อย่างไรก็ตามเม่ือได้ศกึษาถึงรายละเอียดของหนงัสือข้างต้นอย่างรอบคอบ ฉากก าบงัการบิดเบือน
และการหลอกลวงทัง้หลายก็จะหลดุออกมาให้เห็นอย่างประจกัษ์ชดัเจน ซึ่งเม่ือความจริงของการบิดเบือน
และการหลอกลวงได้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ผู้อ่านท่ีรู้และเข้าใจแล้ว เม่ือนัน้หนงัสือข้างต้นจะกลายเป็นเพียงซาก
แหง่ความผิดพลาดอย่างเห็นได้ประจกัษ์ จึงถือได้วา่ผู้ เขียนนัน้อยูใ่นหมูน่กัเล่านิทานระดบัผู้ช านาญการเลย
ก็วา่ได้    



 

 

ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้ประจักษ์ในสัจธรรม 
 2  

ด้วยเหตุดงักล่าว ข้าพเจ้าเห็นว่าการศึกษาวิเคราะห์และวิพากษ์งานเขียนของ ดร.มุฮัมมัด อัต-
ตีญานี อสั-สะมาวี จงึมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง ทัง้นีเ้พ่ือสามารถน ามาเป็นบรรทดัฐานในการเสริมความรู้ 
การรับบริโภคข้อมูลท่ีถูกต้อง อีกทัง้ยังสามารถน ามาเป็นบรรทัดฐานในการศรัทธาตามหลักการอิสลาม
อยา่งถกูวิธี อนัจะน าไปสูค่วามมัน่คงและแนวทางท่ีเท่ียงตรงในการด ารงชีวิตตอ่ไป 

ส าหรับหนงัสือ “ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้ประจกัษ์ในสจัธรรม ”...ฉบบัย่อเล่มนี ้ข้าพเจ้าได้คดัย่อจากสาร
นิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา ปีการศึกษา 1430/2009 ในหัวข้อเร่ือง : การศึกษาวิเคราะห์และวิพากษ์วิธีการอ้างอิง
หลกัฐานทางวิชาการของ ดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี ซึ่งเป็นสารนิพนธ์ของข้าพเจ้าเอง โดยท าการ
คดัยอ่เฉพาะเนือ้หาท่ีส าคญัๆ รวมถึงได้เพิ่มเตมิเนือ้หาบางสว่นเพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ในสว่นข้อตกลงเบือ้งต้นของหนงัสือเลม่นี ้มีรายละเอียดท่ีต้องแจกแจงดงันี ้
1. หนงัสือเลม่นีท้ าการศกึษาวิเคราะห์และวิพากษ์เนือ้หาในหนงัสือ “ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้รับทางน า  ُثم  ) 

 เขียนโดย ดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี (ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ) ซึง่แปลเป็นภาษาไทยโดย บ ารุง  ” (اْهتََديُْت 
อาสาวิมลกิจ เทา่นัน้ 

2. การวิพากษ์ข้อมูลตามหวัข้อท่ีก าหนด ข้าพเจ้าได้น าข้อมลูมาวิพากษ์อย่างละเอียด 1 ถึง 2 ข้อมูล
เพียงเทา่นัน้ ในสว่นข้อมลูอ่ืนๆ ข้าพเจ้าได้วิพากษ์อยา่งพอสงัเขป ซึง่สามารถดไูด้ในเชิงอรรถ 

3. ค าอ่านบางค าจะเป็นการใช้ศัพท์เฉพาะซึ่งทับศัพท์จากภาษาอาหรับโดยใช้มาตรฐานเทียบ
พยญัชนะอาหรับ-ไทยแบบเทียบอกัษร ตามกระทรวงศึกษาธิการในการเขียน ยกเว้นค าอ่านท่ีคดัลอกจาก
หนงัสือ  “ ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้รับทางน า ”ฉบบัแปลเป็นภาษาไทย ซึง่จะคดัลอกตามท่ีปรากฏในหนงัสือนัน้  

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺด้วยกับพระนามของพระองค์อนัวิจิตรและคณุลกัษณะของ
พระองค์อนัสงูส่ง ให้เราทกุคนอยู่ในทางน าท่ีถูกต้อง และท าให้สิ่งท่ีได้น าเสนอนัน้เป็นสิ่งท่ีเอือ้ประโยชน์แก่
เราและไม่ท าให้เราต้องถกูลงโทษ และขอพระองค์ให้เรามีความบะเราะกตัทัง้ในค าพูดของเรา การกระท า
ของเรา เวลาของเรา รวมถึงภรรยาของเรา ลกูหลานของเรา และทรัพย์สินเงินทองของเรา และได้โปรดให้เรา
มีความบะเราะกตัในทกุแง่มมุของชีวิต และขอพระองค์โปรดประทานความส าเร็จแก่เราในทกุความดีงามท่ี
พระองค์ทรงรักและพึงพอพระทยัตอ่มนั แท้จริงพระองค์ทรงได้ยินการวิงวอนขอดอุาอ์และการวอนขอ และ
พระองค์เป็นท่ีพอเพียงแล้วส าหรับเราและเป็นท่ีมอบหมายท่ีดียิ่ง  
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หลักความเช่ือบางประการของลัทธิชีอะฮรอฟิเฏาะฮฺ 1  
 
การก าเนิดและเหตุที่ได้ช่ือว่า  “ ชีอะฮรฺอฟิเฎาะฮ”ฺ 
 ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺเกิดขึน้หลกัจากการปรากฏตวัของชาวยิวผู้หนึ่งท่ีช่ืออบัดลุลอฮฺ  บินสะบะอ์ ซึ่งได้
อ้างตนเป็นมสุลิม และอ้างว่ารักและยกยอ่งครอบครัวอะฮฺลลุบยัตฺ มีความคลัง่ไคล้ในทา่นอะลี เราะฎิยลัลอ
ฮอุนัฮ ุอยา่งเกินขอบเขต แอบอ้างวา่ท่านนบีได้สัง่เสีย (วะศียะฮฺ) ให้เป็นเคาะลีฟะฮฺหลงัจากท่าน จนกระทัง่
ได้ยกสถานภาพความเป็นมนุษย์ของท่านถึงระดบัพระเจ้าท่ีควรแก่การบูชาในท่ีสุด ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งท่ี
หนงัสือของชีอะฮฺตา่งก็ยอมรับ 2 
 และเหตท่ีุได้ช่ือว่ารอฟิเฎาะฮฺ หมายถึงผู้ ท่ีบอกปัดและปฏิเสธนัน้ เพราะเม่ือคราวท่ีพวกชีอะฮฺได้ไป
หาทานซยัดฺ บินอะลี บินหสุยันฺ บินอะลี บินอบีฏอลิบ โดยเสนอให้ท่านเกลียดอบูบกัรฺและอุมรั และอย่าได้
รักเขาทัง้สอง แล้วพวกเขาจะอยู่เคียงข้างท่าน (ซยัดฺ) แต่ท่านซยัดฺกลบัตอบว่า “ท่านอบูบกัรฺและอุมัรเป็น
สหายของ (ท่านเราะสลูลุลอฮฺ) ปู่ ของฉัน และยงันบัถือการเป็นอิมามของทา่นทัง้สองด้วย” ดงันัน้ พวกชีอะฮฺ
จงึประกาศวา่ “ถ้าเชน่นัน้พวกเราขอปฏิเสธโดยการแยกตวัออกจากทา่น” ซึง่นบัตัง้แตน่ัน้มาพวกชีอะฮฺจึงได้
ช่ือว่า “รอฟิเฎาะฮฺ” 3 บ้างก็กล่าวว่าเหตุท่ีได้ช่ือว่า “รอฟิเฎาะฮฺ”  นัน้ เป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธและไม่
ยอมรับการเป็นอิมามหรือเคาะลีฟะฮฺของทา่นอบบูกัรฺและอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา และบ้างก็กลา่ววา่เป็น
เพราะพวกเขาปฏิเสธและบอกปัดหลกัค าสอนของอิสลาม 4 
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบความเช่ือเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
 พวกชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ เป็นชนกลุ่มแรกท่ีมีแนวคิดว่าอลัลอฮฺมีรูปทรง 5 พวกเขาเช่ือว่าอลัลอฮฺนัน้ไม่
ประกอบด้วยคุณลักษณะแห่งกาลเวลา สถานท่ี วิธีการ การเคล่ือนไหว และเคล่ือนท่ี ไม่ประกอบด้วย
คณุลกัษณะใดๆ ของรูปร่าง ไม่มีทัง้ด้านความรู้สึก รูปร่างท่ีชดัเจน และรูปภาพ 6 และปฏิเสธการมองเห็น
อลัลอฮฺในวนักิยามะฮฺ 7 ซึง่ข้างต้นนีล้้วนสวนทางกบัหลกัความเช่ือของอะฮฺลิสสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ  
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบความเช่ือเก่ียวกับอัลกุรอาน 
 พวกเขาอ้างว่าอัลกุรอานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่อัลกุรอานเล่มเดียวกับท่ีอัลลอฮฺได้ประทานลง
มายงันบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั แต่เป็นอลักุรอานท่ีได้เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม และตดั
แตง่มาแล้ว ซึง่พวกเขาได้อ้างอิงหลกัฐานนบัร้อยท่ีได้อิงจากเหล่าผู้ รู้จากหนงัสือท่ีได้รับการเช่ือถือของพวก

                                                           
1 สรุปจาก อบัดลุลอฮฺ บินมฮุมัมดั อสั-สะละฟี ,ความเชื่อบางประการของชีอะฮฺ ,แปลโดย อบหูะสนั 
2 อลั-กมุมี ,อลั-มะกอลาต วลั-ฟิร็อก ,หน้า12-21  
3 ชยัคฺอบัดลุลอฮฺ บินอลั-ญิบรีน ,อตั-ตะลีกอต อะลา มตันิ อลั-อิอฺติกอต ,หน้า 211  
4 มหุยัยดุดีน อบัดลุหะมีด ,มะกอลาต อลั-อิสลามียะฮฺ ,หน้า18/2  
5 อิบนตุยัมียะฮฺ ,มินฮาจญฺ อสั-สนุนะฮฺ ,หน้า11/2  
6 อิบนบุาบะวยัฮฺ ,อตั-เตาฮีด ,หน้า75  
7 อลั-มจัญฺลิซี ,บิหาร อลั-อนัวาร ,หน้า12/4  



 

 

ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้ประจักษ์ในสัจธรรม 
 4  

เขา โดยหลกัฐานข้างต้นนัน้บ่งชีอ้ย่างชดัเจนว่าพวกเขาตา่งเช่ือมัน่และยืนยนัอย่างแข็งขนัว่าอลักุรอานท่ีมี
อยูใ่นปัจจบุนันัน้ได้ถกูเปล่ียนแปลงแก้ไขอยา่งแนน่อน 8 
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบความเช่ือเก่ียวกับเศาะหาบะฮฺ  
 การศรัทธาของชีอะฮฺรอฟีเฏาะฮฺวางอยู่บนพืน้ฐานแห่งการด่าทอ สาปแช่ง และการกล่าวร้ายต่อ
บรรดาเศาะหาบะฮฺวา่เป็นพวกนอกรีต ตกศาสนา และล้วนเป็นชาวนรกยกเว้นเศาะหาบะฮฺไม่ก่ีทา่นเท่านัน้ 
9  ในวนัอาชรูออ์ (วนัท่ี 21 เดือนมหุรัรอม) พวกเขาจะน าสนุขัมาตวัหนึ่ง และตัง้ช่ือเป็นอมุรั หลงัจากนัน้ก็จะ
ชว่ยกนัตีและขว้างปาสนุขัตวันัน้ด้วยไม้ และก้อนหินจนตาย แล้วก็น าลกูแกะมาตวัหนึ่ง และตัง้ช่ือเป็นอาอิ
ชะฮฺ แล้วพวกเขาจะช่วยกนัถอนขนและรุมทบุตีมนัด้วยรองเท้าจนตายในท่ีสุด 10 นอกจากนีพ้วกเขายงัจดั
งานร่ืนเริงเน่ืองในวนัท่ีอุมรั บินอลั-ค็อฏฏอบ ถูกลอบฆ่าจนเสียชีวิต และพวกเขาได้ขนานนามอบูลุลอูะฮฺ 
อลั-มะญซีู ผู้ เป็นฆาตกรว่าเป็น บาบาชญุาอดุดีน (หมายถึงผู้กล้าแห่งศาสนา)  11 ทัง้ๆ ท่ีประวตัิศาสตร์และ
ข้อเท็จจริงกลับจารึกว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺคือกลุ่มชนท่ีดีท่ีสุด เป็นชนผู้ เป็นทพัหน้า และพลีชีพในการญิ
ฮาดเพ่ืออิสลาม  
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบความเช่ือเก่ียวกับอิมาม 
 ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺอ้างว่าบรรดาอิมามเป็นผู้ ท่ีมะอฺศมู (ไร้บาป) พวกเขาหยั่งรู้ถึงสิ่งท่ีเร้นลบัต่างๆ 
รวมถึงสามารถรู้ว่าเม่ือใดท่ีพวกเขาจะเสียชีวิต และพวกเขาจะไม่เสียชีวิตนอกเสียจากด้วยความต้องการ
ของพวกเขาเอง 12 พวกเขายงัเช่ืออีกวา่บรรดาอิมามนัน้มีสถานภาพท่ีสงูส่ง ณ อลัลอฮฺ แม้มลาอิกะฮฺหรือนบี
ไหนก็เทียบเคียงไม่ได้ 13 ความคลัง่ไคล้ของพวกชีอะฮฺไม่ได้มีเพียงดงัท่ีกล่าวมาเทา่นัน้ แตพ่วกเขายงัเช่ืออีก
วา่บรรดาอิมามนัน้คือผู้บริหารโลกทัง้มวล และการท่ีได้สร้างมนษุย์ขึน้มานัน้ก็เพ่ือบรรดาอิมาม ซึ่งพวกเขา
คือสาเหตุในการสร้าง ยิ่งไปกว่านัน้ยังเช่ืออีกว่าบรรดาอิมามคือผู้ สร้างนอกเหนือจากอัลลอฮฺ  14 เราขอ
หา่งไกลจากการเลยเถิดและบดิเบือนทางศาสนาเหมือนพวกชีอะฮฺรอฟีเฏาะฮฺ  
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบการตะกียะฮฺ (การเสแสร้ง) 

                                                           
8 หุสัยนฺ บินมฮุัมมัด ตะกี อนั-นูรี อัฏ-ฏ็อบเราะซี ,ฟัศลุลคิฏอบ ฟีตะหฺรีฟ กิตาบร็อบบิล อัรบาบ ,หน้า ,11 อัล-กุลัยนี ,อุศูล อัล-กาฟี ,หน้า 

2/114-117 ,1/414  
9 อลั-กลุยันี ,ฟรูุอฺ อลั-กาฟี ,หน้า ,227 อลั-มจัญฺลิซี ,บิหาร อลั-อนัวาร ,หน้า114/11 ,211-215/48  
10 ชยัคฺอิบรอฮีม อลั-ญับฮาน ,ตบัดีด อซั-เซาะลาม วนัตนับีฮฺ อนั-นิยาม ,หน้า 15  
11 อบับาส อลั-กมุมี ,อลั-กนุา วลั-อลักอบ ,หน้า77/1  
12 อลั-กลุยันี ,อศุลู อลั-กาฟี ,หน้า 247,171/2  
13 โคมยันี ,ตะหฺรีร อลั-วะสีละฮฺ ,หน้า 71,84  
14 อบอูลั-กอสิม อลั-คอีู ,มิศบาหฺ อลั-ฟเุกาะฮาอ์ ,หน้า181/7  
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 การตะกียะฮฺ หมายถึง การท่ีท่านพูดหรือท าในสิ่งท่ีท่านไม่มีความเช่ือ เพ่ือท่ีจะระงบัภัยท่ีจะมาถึง
ตวัท่าน หรือทรัพย์สมบตัิ หรือมีจดุประสงค์เพ่ือคงซึ่งความมีเกียรติของท่านไว้ 15 พวกชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺเช่ือ
ว่าเก้าในสิบของศาสนาคือการตะกียะฮฺ ไม่มีศาสนาและไม่มีอีมานส าหรับผู้ ท่ีไม่ท าเช่นนัน้  16 ดงันัน้พวก
ชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺจึงถือว่าการตะกียะฮฺเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องท า และไม่สามารถท่ีจะด าเนินบนแนวทางของ
พวกเขาได้ ถ้าไมใ่ช้วิธีนี ้พวกเขาจะเรียนรู้มนัทัง้ลบัๆ และโดยเปิดเผย และใช้มนัเม่ือมีเหตผุลคบัขนัท่ีต้องใช้ 
ดงันัน้ จงระวงัและระวงัพวกชีอะฮฺรอฟิเฏาะฮฺให้ดี   
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบการมุตอะฮฺ 
 มตุอะฮฺ หรือการสมรสชัว่คราว เป็นความเช่ือของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺท่ีมีความส าคญัเป็นพิเศษ พวก
เขาเช่ือว่ามุตอะฮฺนัน้เป็นส่วนหนึ่งของศาสนา ผู้ ใดท่ีปฏิบตัิมนัย่อมแสดงว่าเขาได้ยึดถือศาสนา ส่วนผู้ ใดท่ี
ปฏิเสธมนัก็แสดงว่าเขาได้ปฏิเสธศาสนา หน าซ า้ผู้นัน้คือผู้ ท่ีปฏิบตัิตามศาสนาอ่ืน และบุตรท่ีได้จากการ
มตุอะฮฺดีกวา่ท่ีได้จากภรรยาผู้ เป็นคูชี่วิต และผู้ใดท่ีปฏิเสธมตุอะฮฺยอ่มต้องเป็นกาฟิรมรุตดั 17  
 
ชีอะฮรฺอฟิเฏาะฮกัฺบความเช่ือต่อชาวสุนนี  
 พวกเขาเช่ือว่าสมบตัิและเลือดของชาวสุนนีเป็นท่ีอนุมัติให้ยึดและหลัง่ได้  18 พวกเขายงัเช่ืออีกว่า
ทารกท่ีเกิดจากพวกเขาล้วนเป็นผู้บริสทุธ์ิ แตส่ าหรับผู้ อ่ืนนัน้ไม่ใช่ 19 พวกเขายงัถือว่ามนษุย์ทกุคนท่ีเกิดมา
นัน้เป็นลูกซินา (เกิดจากการผิดประเวณี) 20 นอกจากนีชี้อะฮฺรอฟิเฎาะฮฺยงัมองว่าชาวสุนนีนัน้ตกศาสนา
อย่างต ่าช้ากว่าพวกยิวและคริสต์ เพราะยิวและคริสต์นัน้เป็นกาฟิรโดยดัง้เดิม ในขณะท่ีชาวสนุนีเป็นพวกท่ี
ตกศาสนาหลงัจากท่ีเคยนบัถือมาก่อน ประการหลงัเป็นท่ียอมรับกันว่าโสมมกว่าประการแรก ดงันัน้ พวก
ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺจึงไม่นิ่งเฉยท่ีจะให้ความช่วยเหลือศตัรูเพ่ือล้มล้างชาวสนุนี ดงัท่ีเห็นเป็นประจกัษ์พยานใน
ประวตัศิาสตร์  21 
 
 
  

                                                           
15 มฮุมัมดั ญะวาด มฆุนียะฮฺ ,อชั-ชีอะฮ ฺฟี อลั-มีซาน ,หน้า45  
16 อลั-กลุยันี ,อศุลู อลั-กาฟี ,หน้า411-411  
17 อลั-มลุลา ฟัตหลุลอฮฺ อลั-กาซานี ,มนัฮจัญฺ อศั-ศอดิดีน ,หน้า 487/1  
18 อลั-มาหาสิน อนั-นฟัสานียะฮฺ หน้า244  
19 ฮาชิม อลั-บะหฺรอนี ,อลั-บรุฮาน ,หน้า 111/1  
20 อลั-กลุยันี ,อรั-เราเฎาะฮ ฺมิน อลั-กาฟี ,หน้า 117/1  
21 อิบนตุยัมียะฮฺ ,มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา ,หน้า ,272/17 ดร.สลุยัมาน บินหะมดั อลั-เอาดะฮ ฺ,กยัฟะ ดะคอละ อตั-ตาตาร์ บิลาด อลั-มสุลิมีน 
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ชีวประวัตขิอง ดร.มุฮัมมัด อัต-ตีญานี อัส-สะมาวี 
        

มฮุมัมดั อตั-ตีญานี เป็นท่ีรู้จกัในนาม “อตั-ตีญานี” ตระกลู อสั-สะมาวี เน่ืองจากตระกลูนีไ้ด้น าเอา
แนวทางตญิานี ซึง่เป็นแนวทางศฟีูย์เฏาะรีเกาะฮฺมาปฏิบตัิเป็นแนวทาง 22 เขาเกิดเม่ือปี ค.ศ .1943 ในเมือง
กอฟศอฮ์ ประเทศตนูิเซีย 23 ซึง่ยงัมีชีวิตอยูอี่ก ณ ปัจจบุนั  

อตั-ตีญานีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยซยัตนูะฮฺ ประเทศตนูิเซีย ปริญญาโท
สาขาศาสนาเปรียบเทียบ เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส และปริญญาเอกสาขาปรัชญา มหาวิทยาลยัซอร์
บอน ประเทศฝร่ังเศส 24 

อตั-ตีญานีได้อ้างว่ามีความเช่ือและยึดมัน่ในแนวทางของอิมามมาลิกและศฟีูย์ตีญานี ซึ่งเป็นศฟีูย์
ท่ีตระกูลของเขาน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางตัง้แต่บุตรชายของชัยคฺซิดี  อะหฺมัด อัต-ตีญานี ออกจาก
ประเทศอลัจิเรียมาเย่ียมตระกลูนี ้และเป็นศฟีูย์ท่ีได้แพร่หลายอยู่ในโมร็อคโค อลัจีเรีย ตนูิเซีย ลิเบีย ซูดาน
และอียิปต์มาก เป็นแนวทางท่ีชัยคฺอะหมัด อัต-ตีญานี อ้างว่าได้รับความรู้มาจากท่านนบีมุฮัมมัด  
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เองโดยตรง 25 และเม่ืออตั-ตีญานีอาย ุ18 ปี ได้มีโอกาสเดินทางไปยงัประเทศ
ซาอุดีอารเบีย เพ่ือเข้าร่วมประชุมลูกเสืออาหรับและอิสลามพร้อมกับไปประกอบพิธีฮจัย์  ณ ท่ีนัน้เองได้มี
โอกาสพบปะกบันกัศกึษาและนกัวิชาการมสุลิมหลายท่าน โดยมีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายของพวกเขา
จึงท าให้ได้รับอิทธิพลการศรัทธาของวะฮฺฮาบีย์ตามท่ีเขาได้กล่าวอ้าง  ภายหลังจากกลับไปยังประเทศ
ตูนิเซียซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา จึงท าการเผยแผ่แนวคิดของวะฮฺฮาบีย์ให้แก่ผู้ คน และท าการปฏิเสธใน
แนวทางศฟีูย์และแนวทางอ่ืนๆ 26  ซึง่เขายงักลา่วอ้างอีกวา่ได้เดนิทางไปยงัเมืองอเล็กซานเดรีย เพ่ือเดินทาง
ต่อไปยงัเบรุต เมืองหลวงของประเทศเลบานอน  ณ ท่ีนัน้เองท่ีได้พบปะกับนกัวิชาการชีอะฮฺชาวอิรัก จาก
มหาวิทยาลยัแบกแดด ท่ีช่ือว่า “มนุอิม” ซึง่ภายหลงัจากผู้ เรียบเรียงได้มีการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับมุนอิมบนเรือเดินสมุทรแล้ว ท าให้เขาได้รับอิทธิพลทางแนวคิดจากชายคนนีเ้ป็นอย่างมาก และเม่ือมุ
นอิมได้เชิญชวนเขาไปเย่ียมอิรัก เขาก็รับค าเชิญชวนนัน้ 27 และด้วยการเดินทางไปยงัอิรักนีเ้องท่ีท าให้อตั-
ตีญานีได้หนัเหตวัเองไปสูแ่นวคดิและหลกัความเช่ือของชีอะฮฺอิมาม 12 
 

                                                           
22  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 14. 
23 “นบฺัซะฮฺ อนัหะยาฮฺ ดร.มฮุมัมดั อสั-สะมาวี” ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จากhttp://www.mrsawalyeh.com/vb/ showthread.php?t=1771 4541, 
สืบค้น วนัที่ 03/04/2552. 
24  “อดัดกุตร์ู มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี อตั-ตนิูสี” ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก http://www.24masom.com/ mostabsiron/f.124htm 2552, 
สืบค้น วนัที่ 03/04/2552, ดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี ,ชีอะฮ์คือซนุนะฮ์ที่แท้จริง ,แปลโดย อบัดลุลอฮ์ บินกอเซ็ม ,หน้าปกหลงั. 
25  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า  (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 14. 
26  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย)  หน้า 16-26. 
27  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า 31-40.  
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หนังสือที่อัต-ตีญานีเรียบเรียง 28 
1. ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้รับทางน า ( اْهتََديُْت  ُثم   )  แปลโดย บ ารุง อาสาวิมลกิจ  
2. ขออยูก่บัผู้สตัย์จริง ( ُكْونَ 

َ
اِدِقنْيَ  َمعَ  أل الص  ) แปลโดย อยัยบู ยอมใหญ่ 

3. จงถามผู้ รู้ ( لُْوا
َ
ْهَل  فاْسأ

َ
ْكرِ  أ اذلِّ ) แปลโดย อยัยบู ยอมใหญ่  

4. ชีอะฮ์ คือซุนนะฮ์ท่ีแท้จริง ( يَْعةُ  ْهُل  ُهمْ  الشِّ
َ
ن ةِ  أ السُّ ) แปลโดย อบัดลุลอฮ์ บนิ กอเซ็ม 

5. ( اهلل اتُقوْ  ) ยงัไมแ่ปลเป็นภาษาไทย 
6. ( ْوا فَاْنُظُرْوا ااَلرِْض  يِفْ  فِسْْيُ ) ยงัไมแ่ปลเป็นภาษาไทย 
7. ( احلق اعرف ) ยงัไมแ่ปลเป็นภาษาไทย 
8. ( الرسول آل عند احللول لك ) ยงัไมแ่ปลเป็นภาษาไทย 

 
หนังสือที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 

หนงัสือ “ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้รับทางน า” เป็นหนงัสือท่ีเลือกใช้เป็นกรณีศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือวิเคราะห์และ
วิพากษ์วิธีการอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการของ ดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี ซึ่งเป็นชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ 
ว่ามีความสอดคล้องหลักการอิสลามหรือไม่ และเพ่ือพิสูจน์ในค ามั่นสัญญาท่ีเขาได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
สญัญากับพระผู้ เป็นเจ้าแล้วว่า ถ้าพระองค์ทรงน าข้าพเจ้าออกจากความล าเอียงทางอารมณ์ ให้ข้าพเจ้า
เป็นกลางและมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอน และขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังสิ่งท่ีทัง้สองฝ่ายกล่าวไว้ ข้าพเจ้าจะด าเนิน
ตามแนวทางท่ีดีท่ีสดุ โดยยึดพืน้ฐานการสรุปด้วยหลกัฐาน 2 ประการคือ 1. หลกัฐานท่ีมัน่คงและมีเหตผุล 
นัน่คือข้าพเจ้าจะอาศยัสิ่งท่ีทุกคนเห็นพ้องด้วย เก่ียวกับค าบรรยายอลักุรอาน และรายงานท่ีถูกต้องจาก
แบบฉบบัท่ีถกูต้องของทา่นศาสดามหุมัมดั (ศ็อลฯ)  2. สติปัญญา เพราะเป็นของขวญัท่ีอลัลอฮฺ (ซบ.)  ทรง
ประทานให้แก่มวลมนษุย์”.... 29, 30   

และเขาได้กล่าวอีกว่า “ข้าพเจ้าได้สัญญาต่ออัลลอฮ์ (ซบ.) ว่าจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นธรรมและ
ข้าพเจ้าจะไมมี่อคตหิรือล าเอียง อนัเป็นการเอือ้อ านวยตอ่นิกายของข้าพเจ้า”  31 

ส าหรับหนังสือ ษุมมะฮฺตะดัยตุ ได้จัดพิมพ์ครัง้แรกเป็นภาษาไทยโดย اْهتََديُْت  ُثم      WORD AH-
LILBAIT (A.S.) ISLAMIC LEAGUE เม่ือปี  พ .ศ .2534 ซึ่ งแปลโดย  บ ารุง  อาสาวิมลกิจ ต่อมาทาง
ส านกัพิมพ์ 14 พบัลิเคชัน่ สถาบนัส่งเสริมการศกึษาและวิจยัเก่ียวกบัอิสลาม จึงได้จดัพิมพ์หนงัสือเล่มนีข้ึน้
เป็นครัง้ท่ีสองในปี พ.ศ .2547 โดยท าการแก้ไขปรับปรุงเนือ้หาบางสว่นและจดัรูปเลม่ใหมซ่ึง่คงเหลือจ านวน 
278 หน้าจากต้นฉบบัเดมิ  32 
                                                           
28  “ตัรญุ มะฮฺ  อัดดุกตู ร์  มุฮัมมัด  อัต -ตีญ านี  อัส -สะมาวี  ,” [ออนไล น์ ], เข้ าถึ งได้ จาก  http://www.alkadhum.org/ other/mktba/ 
almostabseron/tarjmt/mohamad_altijani.htm  1771 , สืบค้น วนัที่ 03/04/2552.  
29  สติปัญญาไม่ใช่เป็นแหล่งที่มาของบทบญัญัติของชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ แต่เป็นข้ออ้างของกลุม่แนวคิดมอฺุตะซิละฮฺ และชีอะฮฺ 
อรั-รอฟีเฎาะฮฺ ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 26.  
30  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 110.  
31  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 124. 

32  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 6-7. 

http://www.se-ed.com/eShop/Search/SearchList.aspx?Keyword=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&SearchType=Translate&SelectType=All
http://www.se-ed.com/eShop/Search/SearchList.aspx?Keyword=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9A-%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&SearchType=Translate&SelectType=All
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 หนังสือ “ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้รับทางน า” เป็นหนังสือท่ีผู้ เขียนได้กล่าวอ้างถึงการเดินทางด้านจิต
วิญญาณของตนเอง เพ่ือแสวงหาสจัธรรมและแนวทางท่ีเท่ียงตรง โดยเร่ิมต้นท่ีเลา่ถึงเก่ียวกบัชีวประวตัิของ
ผู้ เขียนเป็นภาพโดยย่อ และต่อด้วยชีวิตแห่งการเดินทางไปยงัดินแดนต่างๆ เพ่ือค้นหาสจัธรรม โดยมีการ
พบปะกับบรรดาผู้ รู้ ภายหลงัจากนัน้ผู้ เขียนก็ได้เร่ิมการวิจยัถึงรายละเอียดต่างๆ ของเนือ้หาทางวิชาการ 
โดยท าการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุม เป็นหลัก เช่น ทัศนะของอัลกุ
รอานเก่ียวกับเศาะหาบะฮฺ ความเห็นของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เก่ียวกับเศาะ
หาบะฮฺ ความเห็นของเศาะหาบะฮฺตอ่กนัและกนั และวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัตวับทหลกัฐานตา่งๆ ท่ี
เป็นเหตผุลเบือ้งหลงัท าให้ผู้ เขียนหนัเหตวัเองไปเช่ือถือในลทัธิชีอะฮฺ อิมาม 12 หรือ ชีอะฮฺ อิษนาอะชะริยะฮฺ 
 ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาตา่งๆ ดงันี ้33 ภาษาอุรด ูใช้ช่ือว่า “پهرمني هدايت پاگيا” ภาษาองักฤษ ใช้ช่ือ
ว่า “THEN. I WAS GUIDED” ภาษาฝร่ังเศส ใช้ช่ือว่า “Comment j'ai e'te' guide' ” ภาษาอ่ืนๆ เช่น ตรุกี 
เปอร์เซียและสวาฮิลี เป็นต้น 
 
 
 

 
  

                                                           
33  “ตั รญุ มะฮฺ  อัดดุกตู ร์  มุฮัมมัด  อัต -ตีญ านี  อัส -สะมาวี  ,” [ออนไล น์ ], เข้ าถึ งได้ จาก  http://www.alkadhum.org/other/mktba/ 
almostabseron/tarjmt/mohamad_altijani.htm  1771 , สืบค้น วนัที่ 03/04/2552. 
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วิธีการอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการของดร.มุฮัมมัด อัต-ตีญานี อัส-สะมาวี 
 

จากการศกึษาวิธีการอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการของหนงัสือ “ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้รับทางน า” สรุปได้
วา่เป็นวิธีเดียวกนัท่ีนกัวิชาการคนอ่ืนๆ ของลทัธิชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺได้ใช้ ซึ่งสามารถสรุปและแบง่เป็นประเด็น
ตามหวัข้อตา่งๆ ดงันี ้
 
การปฏเิสธต่อหลักฐานที่ชัดเจน 

อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 
“ขอให้เรามาพิจารณาวจันะทางฝ่ายซุนนี ท่ีกลา่วไว้เก่ียวกบัท่านอบบูกัรวา่ ถ้าหากข้าพเจ้าจะเลือก

ผู้ ท่ีใกล้ชิดเป็นเพ่ือนสกัคนหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าคงเลือกท่านอบูบกัร  ถ้าค ากล่าวเช่นนัน้เป็นค ากล่าวของท่าน
ศาสดาจริง ฉะนัน้ท่านอบบูกัรอยูท่ี่ไหนเลา่ในวนัความเป็นพ่ีน้องครัง้แรกท่ีนครมกักะฮฺก่อนการอพยพ...”   34 
35 

“ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่าจงยึดแบบฉบับของฉันและแบบฉบับของคุลาฟาอุรรอชิดีน ...
หลงัจากฉันให้มัน่คง...เราจึงไม่มีหลกัฐานท่ีสามารถเช่ือถือได้ในค ากล่าวของฝ่ายซุนนะฮ์ท่ีมีวจนะกล่าวว่า
ฉนัได้ละทิง้แบบฉบบัไว้แก่พวกเจ้า” 36 

 
ทัง้ๆ ท่ีเขาได้กล่าวในหนงัสือเล่มเดียวกนัซึ่งแสดงถึงการยอมรับในหลกัฐานท่ีอ้างถึงหนงัสือเศาะฮี

หสุสนุนะฮฺ (อลั-บคุอรีและมสุลิม) ไว้ว่า “แตเ่ขาอ้างถึงหนงัสือซอฮีฮซุซุนนะฮ์ ซึ่งไม่มีหนงัสือเล่มใดทดัเทียม
ได้เราก็จ าเป็นต้องเช่ือ เพราะเป็นหนงัสือท่ีมีหลกัฐานมัน่คงรองจากอลักรุอาน” 37  

แตเ่ขากลบัปฏิเสธหลกัฐานจากเศาะฮีหสุสนุนะฮฺและต าราตวับทหะดีษเล่มอ่ืนๆ ท่ีได้รับการยืนยนั
ความถกูต้องจากนกัวิชาการผู้ เป็นท่ียอมรับได้ ในเร่ืองท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เลือกท่านอบู
บกัรฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ เป็นมิตรผู้ ใกล้ชิด และได้สัง่เสียให้ยึดตามสนุนะฮฺของเคาะลีฟะฮฺทัง้  4 ท่าน นัน้ ซึ่ง
หลกัฐานท่ีถกูต้องข้างต้น มีดงันี ้ 
 ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ِت  ِمنْ  ُمت ِخًذا ُكنُْت  لَوْ » م 
ُ
َْذُت  َخِلياًل  أ بَا اَلَّت 

َ
ِخ  َولَِكنْ  بَْكر   أ

َ
 «وََصاِحِب  أ

ความว่า “ถ้าฉันเอาผู้ ใดในประชาชาติของฉันเป็นมิตรแท้ แน่นอนฉันจะเอาท่านอบูบกัรฺ แตเ่ขาเป็นพ่ีน้อง
ของฉนัและสาวกของฉนั” 38 
                                                           
34  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 208. 
35  วนัความเป็นพี่น้องที่อตั-ตีญานีหมายถึงคือ วนัที่ท่านนบีได้กลา่วถึงท่านอลีวา่“ ทา่นเป็นพี่น้องของฉันทัง้ในโลกนีแ้ละโลกอาคิเราะฮฺ ”ซึง่เป็น
หะดีษที่อปุโลกน์ขึน้มาโดยคนที่ชื่อ  “ ญะมีอฺ บินอมุยัรฺ ”ดงัที่ทา่นอิบนตุยัมียะฮฺ ได้กลา่ววา่  “ หะดีษตา่งๆ ที่กล่าวถึงการเป็นพี่น้องของทา่นอลีนัน้
ล้วนถกูอปุโลกน์ทัง้สิน้ ” 
36 ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 221. 
37 ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 105. 
38 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข : 3656,3657,3658, อะหฺมดั ,หมายเลข : 4413, มาลิก ,หมายเลข : 944.    
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และทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

وِصيُكمْ »
ُ
ِ  بِتَْقَوى أ ْمعِ  اّلل  اَعةِ  َوالس  ُمورِ  َوحُمَْدثَاِت  َوإِي اُكمْ  َكِثًْيا اْخِتالَفًا يََرى ِمنُْكمْ  يَِعْش  َمنْ  فَإِن هُ  َحبَِشى  َعبْد   َوإِنْ  َوالط 

ُ
 فَإِن َها األ

ْدرَكَ  َفَمنْ  َضاَللَة  
َ
اِشِدينَ  اْْلُلََفاءِ  وَُسن ةِ  بُِسن ِت  َفَعلَيْهِ  ِمنُْكمْ  َذلَِك  أ وا الَْمْهِديِّنيَ  الر   «بِانل َواِجذِ  َعلَيَْها َعضُّ

ความว่า “ฉันขอสัง่เสียพวกท่านให้ย าเกรงต่ออลัลอฮฺ พร้อมทัง้เช่ือฟังและภักดี แม้ว่าผู้ ท่ีสัง่ใช้พวกท่านจะ
เป็นบ่าวแห่งเอธิโอเปียก็ตาม เพราะผู้ ใดในหมู่พวกท่านท่ีมีอยู่ตอ่หลงัจากนี ้เขาจะได้เห็นการขดัแย้งอย่าง
มากมาย และพวกทา่นพึงระวงัสิ่งใหม่ในศาสนา เพราะมนัคือความหลงผิด ดงันัน้ ผู้ใดในหมู่พวกท่านท่ีพบ
เหตดุงักล่าว ก็จ าเป็นแก่เขาจะต้องยึดสนุนะฮฺของฉัน และสนุนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺท่ีปราดเปร่ืองและ
ได้รับทางน า พวกทา่นจงยดึมนัด้วยฟันกราม” 39   
      
การอ้างอิงหลักฐานที่สวนทางกับระเบียบวิธีการที่ผู้เรียบเรียงได้วางไว้  

อตั-ตีญานี ได้กลา่ววา่  
“เพราะข้าพเจ้าจะวิจัยงานอันยากและยาวนานนี  ้ข้าพเจ้าจึงสัญญากับตวัเองว่าจะพึ่งพาอาศยั

วจนะ)ฮะดีษ(ท่ีถูกต้องเท่านัน้ ซึ่งจะต้องมีความเห็นสอดคล้องกัน ระหว่างทัง้ฝ่ายซุนนะฮ์และฝ่ายชีอะฮ์ 
และข้าพเจ้าจะละทิง้สิ่งท่ีกลา่วโดยฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดแตฝ่่ายเดียว” 40  

“วจนะของท่านศาสดามุฮมัมดั (ศ็อลฯ) ท่ีแนะน าเราให้ด าเนินรอยตามท่านอิมามอะลี เป็นวจนะท่ี
ข้าพเจ้าอ่านในหนงัสือซอเฮียะฮ์ของฝ่ายซุนนีและฝ่ายชีอะฮ์ก็ยอมรับซึ่งมีจ านวนไม่น้อยเลย แต่ก็อย่างท่ี
ข้าพเจ้าเคยพดูแล้ว ข้าพเจ้าเพียงอ้างถึงวจนะท่ีเห็นพ้องต้องกนัโดยทัง้สองฝ่ายเทา่นัน้” 41 

 
แต่ในความเป็นจริงกลับปรากฏหลักฐานอย่างมากมายท่ีใช้ในการอ้างอิงของหนังสือเล่มนีท่ี้มี

สถานะเฎาะอีฟ (ออ่น) และเมาฎอฺู (อปุโลกน์) ซึง่เป็นหลกัฐานท่ีไมอ่าจจะยอมรับและน ามาอ้างอิงได้ ดงันี ้
อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
“ฉนัคือนครแหง่ความรู้ และอะลีคือประตแูหง่นครนัน้”  42 
น่ีคือหลกัฐานท่ีอตั-ตีญานีและนกัวิชาการชีอะฮฺหลายคนได้อ้างอิงเพ่ือยืนยนัในความเช่ือของพวก

เขาว่าท่านอะลีนัน้เป็นผู้ ท่ีประเสริฐท่ีสดุ แตท่า่นอิมามอลั-บคุอรี 43 ได้กล่าวถึงหะดีษบทนีว้า่  “(เป็นหะดีษ) 

                                                           
39  บนัทึกโดยอตั-ติรมิซี ,หมายเลข : 2676, อบีดาวดุ ,หมายเลข : 4607, อิบนมุาญะฮฺ ,หมายเลข : 42, อัล-บัยฮะกี ,หมายเลข : 20125 และ
ชยัคฺอลั-อลับานี ได้กลา่ววา่เป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ใน เศาะฮีหฺอตั-ตรัฆีบ วตั-ตรัฮีบ ,เลม่ 1 หน้า 10 ,ทา่นอิบนหุะญัร อลั-อสัเกาะลานี ได้กลา่ววา่ 
“ท่านอัต-ติรมิซีได้กล่าวว่า เป็นหะดีษหะสันเศาะฮีหฺ ท่านอัล-หากิม ได้กล่าวว่า เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ และไม่เป็นหะดีษที่มีข้อบกพร่อง และ
ทา่นอลั-บะเฆาะวี ได้กลา่ววา่ เป็นหะดีษหะสนั ดใูน ตลัคีส อลั-หะบีรฺ ,...หมายเลข : 2097 
40  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 105.  
41  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 211. 
42  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 211.  
43  อสั-สะคอวี ,มะกอศิด อลั-หะสะนะฮฺ ,หน้า : 170. 
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มุนกัร” 44 ท่านยังกล่าวเสริมอีกว่า “ไม่มีทางท่ีจะเป็นหะดีษเศาะฮีหฺได้เลย” ท่านอบูหาติม 45 ได้กล่าวว่า 
)“เป็นหะดีษท่ี) ไม่มีท่ีมาท่ีไป” ท่านอิบนุตัยมียะฮฺ 46 และท่านอัล-อัลบานี 47 ได้กล่าวว่า “เป็นหะดีษท่ี
อปุโลกน์” ท่านอิบนลุ-เญาซีได้ระบหุะดีษบทนีใ้นหนงัสือท่ีท่านรวบรวมหะดีษท่ีอปุโลกน์ 48  และท่านอ่ืนๆ  
49 

อตั-ตญิานีได้กลา่วอีกวา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
“สมาชิกของครอบครัวของข้าพเจ้าเปรียบเสมือนเรือของศาสดานุฮ์  ใครก็ตามท่ีขึน้อยู่บนเรือนัน้จะ

ปลอดภยั และใครก็ตามท่ีหนัเหออกไปจากมนัก็จะจมน า้ตาย” 50 
น่ีก็เป็นอีกหนึ่งหะดีษท่ีอัต-ตีญานีและนักวิชาการชีอะฮฺได้อ้างอิง ซึ่งท่านอัซ-ซะฮะบี 51 ท่านอิบนุ

กะษีร 52 ท่านอลั-อลับานี 53 และท่านอ่ืนๆ ได้กลา่วว่า “เป็นหะดีษท่ีเฎาะอีฟ”  นอกจากนีใ้นสายรายงานยงัมี
นกัรายงานท่ีช่ือ “มฟัุฎฎ็อล บินศอลิหฺ” ซึ่งท่านอิมามอลั-บุคอรีและท่านอบูหาติม ได้กล่าวว่า “มนุกะรุลหะ
ดีษ”  54 ยิ่งกว่านัน้ยังปรากฏนักรายงานคนอ่ืนๆ ท่ีปรากฏข้อบกพร่องในตัวของเขาหรือหะดีษท่ีเขาได้
รายงานได้แก ่“สวุยัดฺ บนิสะอีด” “หะนชฺั อลั-กนุานี” “อบอิูสหาก อสั-สะบีอี”  เป็นต้น 55 

การอ้างอิงหลกัฐานท่ีสวนทางกบัระเบียบวิธีการท่ีผู้ เรียบเรียงได้วางไว้นัน้ยงัมีอีกมากมาย ดงันี ้ 
“อปุมาอะฮ์ลลุบยัต์เปรียบเหมือนประตแูห่งหิฏเฏาะฮ์ (การอภยัโทษ) ของลกูหลานอิสราเอล ใครก็

ตามท่ีเข้าไปในประตนูัน้ก็จะได้รับการอภยัโทษ”  56 57 

                                                           
44  คือตวับทหะดีษไมเ่ป็นที่รู้กนั 
45  อลั-อจัญฺลนีู ,กชัฟ ฺอลั-เคาะฟาอฺ, หน้า : 204. 
46  อิบนตุยัมียะฮฺ ,มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา ,เลม่ 18 หน้า : 377.  
47  อลั-อลับานี ,สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อฎั-เฎาะอีฟะฮ ฺวลัเมาฎอูะฮฺ ,...เลม่ 6 หน้า :  529. 
48  อซั-ซะฮะบี ,ตลัคีศกิตาบ อลั-เมาฎอูาต ลิอิบนิล-เญาซี ,หน้า : 116 
49  ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 424-426, ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิ 
วลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 512-515, อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 109. 
50  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 233. 
51  อซั-ซะฮะบี ,มิซานลุอิอฺติดาล ฟีนกฺัดิรริญาล ,เลม่ 4 หน้า : 167, อะหฺมดั บินหมับลั ,ฟะฎออิลศุเศาะหาบะฮฺ ,เลม่ 2 หมายเลข 1402.   
52  อิบนกุะษีร ,ตฟัสีร อลักรุอาน อลั-อะซีม ,เลม่ 7 หน้า : 204. 
53  อลั-อลับานี ,อสั-สิลสิละฮฺ อฎั-เฏาะอีฟะฮ ฺ,เลม่ 10 หน้า : 4, มฮุมัมดั บินอบัดลุลอฮฺ  อตั-ตบัรีซี (ตรวจทานโดยชยัคฺอลั-อลับานี) ,มิชกาตลุมะ
ศอบีหฺ ,หมายเลข : 6183. 
54 ทา่นอิมามอลั-บคุอรีได้ชีแ้จงถึงค านิยามของทา่นในค านีโ้ดยได้กลา่วว่า ผู้ ใดที่ฉันกลา่วถึงเขาวา่ มนุกะรุลหะดีษ ดงันัน้ไมอ่นญุาตรายงานหะ
ดีษจากเขา (อซั-ซะฮะบี เลม่ 1 หน้า 6, อิบนหุะญัร เลม่ 1 หน้า 20) 
55 ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 120, คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 
451-452,  
56 ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 233-234.  
57 หลักฐานมีสถานะเฎาะอีฟ (อ่อน) ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กัชฟลุญานี มฮุมัมัด อตั-ตีญานี ,หน้า : 120, ดร.อะลี อสั-สาลสู ,
มะอชัชีอะฮ ฺอลั-อิษนยัอะชะริยะฮฺ ฟิล-อศุลูวลัฟรูุอฺ ,เลม่ : 1 หน้า : 198-202. 
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“บ้านในวนัประกาศศาสนาท่านศาสดาแห่งอลัลอฮ์ได้กล่าว อนัเป็นการบ่งถึงท่านอิมามอะลีว่า น่ี
คือ น้องของฉนั ตวัแทนของฉัน และผู้ช่วยของฉันหลงัจากฉันจากไปแล้ว ดงันัน้ จงฟังเขาและเช่ือฟังเขา” 58, 
59 

“ใครก็ตามท่ีต้องการมีชีวิตและตายอย่างฉัน และต้องการมีชีวิตอยู่ในสวนสวรรค์อย่างอมตะ
หลงัจากสิน้ชีวิตไปแล้ว ควรยอมรับอะลีเป็นผู้พิทกัษ์ และด าเนินตามอะฮ์ลลุบยัต์ของเขา หลงัจากการจาก
ไปของข้าพเจ้า ดังนัน้ความวิบัติจงมีแด่ผู้ ด าเนินตามข้าพเจ้าท่ีปฏิเสธอะฮ์ลุลบัยต์  และไม่เอาใจใส่ต่อ
ความสัมพันธ์และความเป็นพ่ีน้องกันของข้าพเจ้า ขออัลลอฮ์อย่าทรงให้พวกเขาได้รับชะฟาอะฮ์ (การ
ชว่ยเหลือ) จากข้าพเจ้าเลย...”  60 61 

“อะลีนัน้เป็นส่วนหนึ่งของฉัน และฉันเป็นส่วนหนึ่งของอะลี และไม่มีใครสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ฉนัได้ เว้นแตฉ่นัเองและอะลีเทา่นัน้” 62 63 
 อตั-ตีญานีมีเหตผุลอะไร จึงได้อ้างอิงหลกัฐานเหล่านี ้ทัง้ๆ ท่ีเขาได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเพียงอ้างถึง
วจนะท่ีเห็นพ้องต้องกันโดยทัง้สองฝ่ายเท่านัน้” 64 ดงันัน้เราจะยอมรับในเนือ้หาและหลกัฐานต่างๆ ท่ีอตั-
ตีญานีได้ใช้ในการอ้างอิงได้อย่างไร   ? ซึ่งเม่ือเราพิจารณาถึงพฤติกรรมดังกล่าวของอัต-ตีญานีและ
นกัวิชาการชีอะฮฺท่ีได้อ้างอิงหลกัฐานเหล่านีแ้ล้ว ปรากฏวา่ไม่มีความแตกตา่งใดๆ กบัพฤติกรรมของหมู่ชน
ตา่งๆ ก่อนหน้านีเ้ลย ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ด ารัสวา่  

بَت   ﴿ َزاُب  نُوح   َقو مُ  َقب لَُهم   َكذَّ ح 
َ ِدِهم    ِمن   َوٱۡل  ت   َبع  ة   ُكل  َوَهمَّ مَّ

ُ
ُخُذوُه   بَِرُسولِِهم   أ

 
ِحُضوا   بِٱل َبَِٰطلِ  َوَجََٰدلُوا   ِِلَأ قَّ  بِهِ  ِِلُد  َ ُتُهم    ٱۡل  َخذ 

َ
 َفأ

 [  ٥: اغفر] ﴾ ٥ ِعَقاِب  ََكنَ  فََكي َف 
ความวา่ “(เพราะ) ก่อนหน้าพวกเขานัน้หมูช่นของนหฺู และพลพรรคตา่ง ๆ หลงัจากพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อน
แล้ว และทกุๆประชาชาติได้ตัง้ใจท่ีจะท าลายล้างเราะสลูของพวกเขาและโต้เถียงด้วยความเท็จ  เพ่ือท่ีจะลบ
ล้างความจริงให้สญูสิน้ไป ดงันัน้ข้าจงึได้ลงโทษพวกเขา แล้วเป็นอยา่งไรบ้างการลงโทษของข้า”  65 
 
การบดิเบือนหลักฐานให้ผิดไปจากเดมิ 

อตั-ตีญานี ได้กลา่วถึงทา่นอมุรั บนิอลั-คอ็ฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุวา่  

                                                           
58  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 216. 
59  หลกัฐานมีสถานะเมาฎอฺู (อปุโลกน์) ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กัชฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 116, ดร.อิบรอฮีม บินอา
มิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลัอาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 551-554, คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บัลเฎาะลลัตะ ,...
หน้า : 435-440.   
60  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 236. 
61  หลกัฐานมีสถานะเมาฎอฺู  (อปุโลกน์) ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต 
อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 588-592, ดร.อะลี อสั-สาลสู ,มะอชัชีอะฮฺ อลั-อิษนยัอะชะริยะฮฺ ฟิลอศุลูวลั-ฟรูุอฺ ,หน้า : 209-211 . 
62  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 215. 
63  หลกัฐานมีสถานะเฎาะอีฟ  (ออ่น) ดบูทวิพากษ์ใน ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมา
วี อฎั-ฎอล ,หน้า : 386-389.  
64  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 211. 
65  สเูราะฮ ฺฆอฟิรฺ ,40 : 5. 
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“เม่ือสาวกคนหนึ่งของท่านศาสดา ถามเขาวนัหนึ่งในระหว่างท่ีอยู่ในต าแหน่งคอลีฟะฮ์ว่า โอ้ ท่าน
หัวหน้าบรรดาผู้ ศรัทธา ข้าพเจ้ามียุนุบ (หลังอสุจิ) แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถหาน า้เพ่ือท าความสะอาดได้ 
ข้าพเจ้าจะท าอย่างไร ท่านอมุรัตอบวา่ ก็ไมต้่องละหมาดก็ได้ หลงัจากนัน้อมัมาร อิบนิยาซิร ได้ตกัเตือนเขา
เก่ียวกบัเร่ืองตะยมัมมุ (การท าความสะอาดโดยใช้ดนิฝุ่ น) แตท่่านอมุรัไม่เช่ือในเร่ืองนัน้ และบอกกบัอมัมาร
วา่ เจ้าจงรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เทา่นัน้ (ซอเฮียะฮ์บคุอรี เลม่ 1 หน้า 52)”  66 
 แตต่วับทหะดีษท่ีถกูต้องนัน้มีรายละเอียดดงันี ้

اِب  بِْن  ُعَمرَ  ِإىَل  رَُجل   َجاءَ » ْجنَبُْت  إِينِّ  َفَقاَل  اْْلَط 
َ
ِصِب  َفلَمْ  أ

ُ
ارُ  َفَقاَل  الَْماءَ  أ اِب  بِْن  ِلُعَمرَ  يَاِس   ْبنُ  َعم  َما اْْلَط 

َ
ن ا تَْذُكرُ  أ

َ
 َسَفر   يِف  ُكن ا أ

نَا
َ
نَْت  أ

َ
ا َوأ م 

َ
نَْت  َفأ

َ
ا تَُصلِّ  فَلَمْ  أ م 

َ
نَا َوأ

َ
ْكُت  أ :  ل مَ وَسَ  َعلَيْهِ  الل هم َصّل   انل ِبُّ  َفَقاَل  وََسل مَ  َعلَيْهِ  الل هم َصّل   لِلن ِبِّ  فََذَكْرُت  فََصل يُْت  َفتََمع 

يْهِ  وََسل مَ  َعلَيْهِ  الل هم َصّل   انل ِبُّ  فَََضََب « َهَكَذا يَْكِفيَك  ََكنَ  إِن َما» رَْض  بَِكف 
َ
يْهِ  وَْجَههُ  بِِهَما َمَسحَ  ُثم   ِفيِهَما َوَنَفخَ  اأْل  «َوَكف 

ความว่า “มีชายคนหนึ่งไปหาท่านอมุรั บินอลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ แล้วกล่าวว่า ครัง้หนึ่งฉันมีญะ
นาบะฮฺ และฉันหาน า้ท่ีจะใช้ช าระไม่ได้ แล้วอัมมารฺ บินยาสิรฺ ก็ได้กล่าวแก่ท่านอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุวา่ท่านยงัจ าได้มัย้เม่ือตอนท่ีเราเดินทางไปด้วยกนั ซึง่ทา่นนัน้มิได้ละหมาด สว่นฉนัใช้วิธี
เกลือกกลิง้ร่างกายกับพืน้ดินแล้วก็ละหมาด ฉันได้เล่าพฤติการณ์ดงักล่าวให้ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ฟัง แล้วท่านก็บอกวา่ “ความจริงแล้วท่านเพียงแคท่ าอย่างนีก็้เป็นการพอแล้ว (หลงัจากนัน้ท่านน
บีได้สาธิตวิธีท าตะยมัมมุให้ดู) และท่านนบี ได้ใช้ฝ่ามือทัง้สองตบลงบนพืน้ดิน แล้วก็เป่าฝุ่ นท่ีฝ่ามือทัง้สอง
แล้วจงึใช้มือทัง้สองลบูใบหน้าและมือทัง้สองข้าง” 67 

 
นอกจากนี ้อตั-ตีญานีได้บดิเบือนเร่ืองราวเก่ียวกบัทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา อีกวา่ 
“ ...ครัง้หนึ่งท่านศาสดา (ศ็อลฯ) เทศนาสัง่สอน และท่านได้ชีใ้ห้เห็นถึงบ้านท่ีนาง (ท่านหญิงอาอี

ชะฮฺ) อาศยัอยู่ ท่านกล่าวว่า มีความยุ่งยาก...มีความยุ่งยาก...มีความยุ่งยาก จากท่ีซึ่งเขาของซยัตอนโผล่
เข้ามา.. (จากบคุอรี เลม่ 2 หน้า 128)”  68  
  

เชน่เดียวกนัตวับทหะดีษท่ีถกูต้องนัน้มีรายละเอียดดงันี ้ 
จากทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้กลา่ววา่ 

يُْت »
َ
ِ  رَُسوَل  َرأ قِ  إىَِل  يُِشْيُ  وسلم عليه اهلل صّل اّلل  يَْطانِ  قَْرنُ  َيْطلُعُ  َحيُْث  ِمنْ  ُهنَا َها الِْفتْنَةَ  إِن   ُهنَا َها الِْفتْنَةَ  إِن   َها َوَيُقوُل  الَْمْْشِ  «الش 

ความว่า “ฉนัได้เห็นทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ชีไ้ปทางทิศตะวนัออก และกลา่ววา่ ท่ีน่ี
คือฟิตนะฮฺ (ความยุง่ยาก) ท่ีน่ีคือฟิตนะฮฺ สถานท่ีท่ีเขาของชยัฏอนโผลข่ึน้มา”   69 

                                                           
66  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 135, 156. 
67 บนัทกึโดยอลั-บุคอรี หมายเลข 338, ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 305-307, ดร.อิบรอฮีม บินอา
มิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 393-394. 
68  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 171. 
69 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3279, ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 372-373, ดร.อิบรอฮีม บินอา
มิร อัร-รุหัยลี ,อัล-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 451-455, มฮุมัมดั สาลิม อัลคิฎรฺ ,ษุมมะอบัศ็อรตุล
หะกีเกาะฮฺ,หน้า : 399-341. 
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ณ ท่ีนีข้้าพเจ้าขอหยิบยกค ากล่าวของอตั-ตีญานีท่ีเขาได้กล่าวเองว่า “น่ีเป็นการโป้ปดท่ีไม่ละอาย

และเป็นการหลอกหลวงท่ีเห็นได้ชดั มหาบริสุทธ์ิจงมีแด่พระองค์ การสรรเสริญทัง้มวลจงมีแด่พระองค์ สิริ
มงคลจงมีแดพ่ระองค์ และความสงูส่งจงมีแดพ่ระองค์ พระองค์มิได้สร้างฟ้าและแผ่นดินและสิ่งท่ีอยู่ระหวา่ง
สิ่งทัง้สองนัน้โดยปราศจากความยตุิธรรม เหล่านีเ้ป็นท่ีสงสยัของผู้ปฏิเสธ ดงันัน้ ความวิบตัิจงมีแดผู่้ปฏิเสธ
เถิด และเหวนรกนัน้จะเป็นท่ีพ านกัของพวกเขา”  70 

 
 

การปิดบังหลักฐานจากความเป็นจริง 
อตั-ตีญานีได้กล่าวถึงหวัข้อ “หะดีษของท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ว่าแท้จริง

แล้วชีใ้ห้เห็นความจริงท่ีวา่จ าเป็นท่ีจะต้องด าเนินตามอะฮฺลลุบยัตฺ” ไว้วา่ 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
“ท่านยงักล่าวอีกวา่ ทตูแห่งอลัลอฮ์ (มะลิกตัมตู) ก าลงัจะมาหาฉันและฉันจะต้องตอบรับ ด้วยเหตุ

นี ้ฉนัจึงละสิ่งหนกัสองสิ่งไว้ในหมู่พวกเจ้า สิ่งแรกคือคมัภีร์ของอลัลอฮ์ ซึ่งในนัน้เจ้าจะได้รับทางน าและแสง
สว่างและอะฮฺลุลบัยต์...ฉันขอเตือนเจ้าถึงอะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน (จากซอเฮียะฮ์มุสลิม บทเก่ียวกับความ
ประเสริฐของอิมามอะลี...)”  71 

 
ในเร่ืองนีอ้ตั-ตีญานีได้น าเสนอเฉพาะเนือ้หาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตนเท่านัน้  ซึ่งเป็น

พฤติกรรมโดยทัว่ไปของนกัวิชาการชีอะฮฺ เพราะรายละเอียดท่ีสมบูรณ์มีรายงานจากท่านซยัดฺ บินอรักอม 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเลา่วา่  

ِ  رَُسوُل  َقامَ » ةَ  َبنْيَ  ُخمى  يُْدَع  بَِماء   ََيُْطبُنَا - وسلم عليه اهلل صّل - اّلل  َ  َفَحِمدَ  ، َوالَْمِدينَةِ  َمك  ْثَن  اّلل 
َ
 ُثم   َوَذَكرَ  ، َوَوَعَظ  ، َعلَيْهِ  َوأ

ا:  قَاَل  م 
َ
ال ، َبْعدُ  أ

َ
َها أ يُّ

َ
نَا ِإن َما ، انل اُس  أ

َ
نْ  يُوِشُك  بََْش   أ

َ
تِيَِن  أ

ْ
ِجيبَهُ  َرّبِّ  رَُسوُل  يَأ

ُ
َحُدُهَما ، اثل َقلنَْيِ  ِفيُكمُ  تَاِرك   َوإِينِّ  ، فَأ

َ
ِ  ِكتَاُب :  أ  اّلل 

ُكوا ، َوانلُّورُ  الُْهَدى ِفيهِ  ، ِ  بِِكتَاِب  َفتََمسِّ َب  ، بِهِ  وَُخُذوا اّلل  ِ  ِكتَاِب  يِف  فََرغ  ْهُل :  قَاَل  ُثم   ، َعلَيْهِ  وََحث   اّلل 
َ
ُرُكمُ  بَيِْت  َوأ َذكِّ

ُ
َ  أ  يِف  اّلل 

ْهِل 
َ
ات   َثالَث  َبيِْت  أ ْهُل  َمنْ :  َوُحَصنْي   َزْيد   هَلُ  َفَقاَل  َمر 

َ
َليَْس  ؟ َبيِْتهِ  أ

َ
ْهِل  ِمنْ  نَِساُؤهُ  أ

َ
ْهِل  ِمنْ  نَِساَءهُ  ِإن   َبَّل :  َقاَل  ؟ َبيِْتهِ  أ

َ
 ، بَيِْتهِ  أ

ْهَل  َولَِكن  
َ
َدقَةَ  ُحِرمَ  َمنْ  بَيِْتهِ  أ ي  آُل :  قَاَل  ؟ ُهمْ  َوَمنْ :  قَاَل  الص  َدقَةَ  ُحِرمَ  َهُؤالءِ  لُكُّ :  قَاَل  ، الَْعب اِس  َوآُل  ََعِ  «َنَعمْ :  قَاَل  ، الص 

ความว่า  “ ภายหลงัจากนัน้ (ท่านซยัดฺ บินอรักอม) ได้กล่าวว่า มีวนัหนึ่งท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ยืนขึน้อ่านคฏุบะฮฺในหมู่พวกเราท่ีแอ่งน า้แห่งหนึ่ง ซึ่งมีช่ือเรียกกนัว่า “คมุ "อนัเป็นช่ือสถานท่ี
แห่งหนึ่งท่ีตัง้อยู่ระหว่างนครมกักะฮฺกบันครมะดีนะฮฺ (เรียกว่า เฆาะดีรฺ คมุ) ดงันัน้ ท่านก็กลา่วค าสรรเสริญ
อัลลอฮฺและชมเชยต่อพระองค์ สั่งสอนและตักเตือน แล้วกล่าวว่า “ต่อไปนีโ้ปรดเข้าใจเถิดว่า โอ้ท่าน
ทัง้หลาย !ฉนันีไ้มมี่อ่ืนใดนอกจากเป็นมนษุย์ธรรมดาคนหนึง่ ซึง่ทตูของพระเจ้าของฉนัใกล้จะมาหา แล้วฉัน
จะตอบว่า ฉันได้ละทิง้ไว้ในหมู่พวกท่านสิ่งหนกัสองอย่าง หนึ่งในสองคือ กิตาบุลลอฮฺ ในนัน้มีทางน าและ
                                                           
70  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 230-231.  
71  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 219. 
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แสงสว่าง ดงันัน้ท่านทัง้หลายจงรับเอาคมัภีร์ของอลัลอฮฺ” และท่านได้กระตุ้นให้ยึดมัน่ในสิ่งท่ีมีอยู่ในกิตา
บุลลอฮฺ แล้วท่านก็กล่าวอีกว่า “และจงเอาใจใส่ต่ออะฮฺลุลบัยตฺของฉัน ฉันขอเตือนพวกท่านให้ย าเกรง
ต่ออัลลอฮฺในเร่ืองอะฮฺลุลบัยตฺของฉัน ฉันขอเตือนพวกท่านทัง้หลายให้ย าเกรงต่ออัลลอฮฺในเร่ืองอะฮฺ
ลุลบยัตฺของฉัน และฉันขอเตือนพวกท่านทัง้หลายให้ย าเกรงต่ออลัลอฮฺในเร่ืองอะฮฺลุลบยัตฺของฉัน” แล้ว
ท่านหุศ็อยนฺได้กล่าวแก่ท่านซยัดฺว่า “ใครคืออะฮฺลุลบยัตฺของท่านนบี บรรดาภรรยาของท่านมิใช่ส่วนหนึ่ง
จากอะฮฺลลุบยัตฺของทา่นดอกหรือ” ทา่นซยัดฺตอบว่า “ใช่ บรรดาภรรยาของทา่นเป็นสว่นหนึง่ในอะฮฺลลุบยัตฺ
ของท่าน แต่อะฮฺลุลบยัตฺของท่าน (ยังมีอีก) คือผู้ ท่ีถูกห้ามกินซะกาตหลงัจากท่าน (นบีจากไป)” เขาถาม
ตอ่ไปว่า “เขาเหล่านัน้คือใคร” ท่านซยัดฺตอบว่า  “พวกเขาคือวงศ์วานของท่านอลี วงศ์วานของท่านอะกีล 
วงศ์วานของท่านญะอฺฟัรฺ วงศ์วานของท่านอบับาส” และเขาถามตอ่ไปวา่ “พวกเขาเหลา่นีคื้อผู้ ท่ีถกูห้ามกิน
ซะกาตหรือ? ” ทา่นตอบวา่ “ใชแ่ล้ว”  72 
 
 
การบดิเบือนในความหมายของหลักฐาน 

อตั-ตญิานีได้บิดเบือนความหมายในหะดีษ “เมาลา” ไว้ว่า 
“อะลีเป็นผู้ปกครองของบคุคลทัง้หลายท่ีฉันเป็นผู้ปกครองพวกเขาโอ้อลัลอฮ์โปรดรักผู้ ท่ีรักเขา ทรง

เกลียดชังผู้ ท่ีเกลียดชังเขา โปรดช่วยเหลือผู้ ท่ีช่วยเหลือเขา โปรดละทิง้ผู้ ท่ีละทิง้เขา และโปรดให้ความ
ยตุธิรรมแก่เขาในทกุแหง่ท่ีเขาหนัไป”  73 

“ใครก็ตามท่ียอมรับวา่ฉนัเป็นนายเหนือเขา เขาก็ควรยอมรับอะลีเป็นนายของเขาด้วย โอ้อลัลอฮ์จง
เป็นมิตรท่ีดีกบัมิตรของอะลี และจงเป็นศตัรูกบัศตัรูของอะลี” 74 
 

แตใ่นความเป็นจริงมีการตีความในความหมายของหะดีษข้างต้นนีอ้ย่างหลากหลาย 75 ซึ่งโดยสรุป
แล้วไมมี่ทางจะให้ความหมายค าวา่ “เมาลา” นี ้ไปในลกัษณะของ “ความเคารพนบัถือ” ได้อย่างแนน่อน ไม่
ว่าจะให้ความหมายไปในรูปแบบใดก็ตาม ก็ไม่อาจจะให้ความหมายในรูปแบบดงักล่าวได้ทัง้สิน้ นอกจาก
จะให้ความหมายไปในลกัษณะ “ความรัก” หรือ “มิตร” แตเ่พียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ ด้วยเหตนีุ ้ค าสัง่ทา่นเราะ
สลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ในหะดีษนีจ้ึงไม่ได้หมายถึงให้เราเคารพนบัถือท่านอะลีด้วยการเอา
ท่านอะลีมาเป็นเจ้านายของเรา หรือเอามาเป็นเคาะลีฟะฮฺของเราหลงัจากท่ีท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้เสียชีวิตไปแล้วแม้แต่อย่างใด หากแต่ท่านสัง่ก าชบัให้เรามอบความรักหรือความเป็น

                                                           
72  บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข : 6378, ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 442-450. 
73  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 214.  
74  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 154. 
75 “ภาวะผู้น า หะดีษเมาลา ,”[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก  http://www.sunnahcyber.com/truepath/ modules/ news/article.php?storyid=65  
1771, สืบค้น วนัที่ 03/04/2552, ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 429-432, ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-
รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 542-545. 
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มิตรท่ีซ่ือสตัย์ต่อท่านอะลีเท่านัน้ ดงันัน้ความหมายในหะดีษนีจ้ึงไม่ใช่เป็นเร่ืองของการแตง่ตัง้ท่านอะลีให้
เป็นเคาะลีฟะฮฺแตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม แม้นว่าทา่นอะลีจะได้รับการแตง่ตัง้หรือไมน่ัน้ แตใ่นท่ีสดุทา่นอะลี
ก็ได้เป็นเคาะลีฟะฮฺอยูแ่ล้ว  

ณ ท่ีนี ้ข้าพเจ้าขอกล่าว ดังท่ีอัต-ตีญานีได้กล่าวไว้ว่า “ความจริงหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ชีใ้ห้เห็นอย่างชดัเจนว่า ผู้ ท่ีแปลความหมายผิดๆ เก่ียวกับวจนะข้างต้นนัน้เป็นผู้ โกหกมดเท็จ ดงันัน้ ความ
พินาศจงมีแด่ผู้ เขียนสิ่งนัน้ด้วยมือของเขาเอง และความพินาศจงมีแด่พวกเขาในสิ่งท่ีพวกเขาก าลงัเขียน
อยู”่   76  
 
 
มีความขัดแย้งในค ากล่าวของตนเอง 

อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 
“ความจริงแล้วสิ่งท่ีข้าพเจ้ารู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์อิสลามนัน้น้อยเหลือเกิน เพราะว่าครูของเรา

ห้ามมิให้เรียนมนั เขาอ้างวา่มนัเป็นประวตัศิาสตร์อนัมืดทบึไมค่วรแก่การศกึษา”  77 
แตส่ิ่งท่ีเราได้พบเจอในหนงัสือเลม่เดียวกนัคือ อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 
“ผมทราบเร่ืองนัน้มาจากหนงัสือประวตัิศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงหลายเล่ม ...แต่ขอให้คณุบอก

ผมวา่ หนงัสืออะไรบ้างท่ีคณุอ่าน ข้าพเจ้าจงึบอกเขาถึงหนงัสือสองสามเล่ม เชน่ หนงัสือท่ีแตง่โดย 
อะฮ์มดั อามีน ช่ือ ฟัจรุลอิสลาม ฎฮุาอลัอิสลาม และ ซุฮรุูลอิสลาม และหนงัสืออ่ืนๆอีก”  78  
 
 มาถึงจุดนี ้ข้าพเจ้าขอกล่าว ดงัท่ีอตั-ตีญานีได้กล่าวไว้ว่า “จงดเูถิดวา่อลัลอฮ์ทรงแสดงความสว่าง
ของพระองค์ให้ประจกัษ์ แม้วา่ผู้กดข่ีจะพยายามปิดบงัก็ตาม”  79 

 
 
การอ้างอิงเร่ืองราวที่ไม่มีที่มาของแหล่งอ้างอิง 

อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่  
“พระองค์มีได้ทรงกลา่วหรอกหรือว่า บา่วของข้าฯ จงเช่ือฟังข้าฯ แล้วเจ้าจะเป็นอยา่งข้า เจ้ากลา่วสิ่ง

ใดวา่จงเป็น แล้วมนัก็จะเป็น” 80 81  
“ทา่นศาสนทตูแหง่อลัลอฮฺได้กลา่ววา่ จงศกึษาศาสนาของทา่นจนกระทัง่ถกูกล่าวหาวา่บ้า”  82 83 

                                                           
76  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 215. 
77  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 43. 
78  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 33, ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 49. 
79  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 240, ดบูทวิพากษ์ใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 383. 
80  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 30.  
81  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 45. 
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“นอกจากนัน้พวกเขายังเล่าเร่ืองราวต่างๆ ผิดอีกด้วย ดังเช่นการกล่าวดังต่อไปนี  ้ซึ่งอ้างไปถึง
ประชาชนท่ีกล่าววา่ หากอลัลออ์ (ซ.บ.) ทรงต้องการท่ีจะให้ภยนัตรายเกิดแก่เราแล้ว ก็ไม่มีผู้ ใดท่ีจะหลีกหนี
มนัได้ เว้นแต่อุมรัอิบนุค็อตต็อบเท่านัน้ หรืออีกนัยหนึ่งเท่ากับพวกเขากล่าวว่า ถ้าไม่เพราะท่านอุมัรแล้ว 
ทา่นศาสดามฮุมัมดัคงพินาศไปแล้ว” 84 85 

“อิบนอุบับาสได้กลา่ว...วา่ นางได้ข่ีลอ่ นางได้ข่ีอฐู หากนางมีชีวิตยืนยาว นางอาจได้ข่ีช้าง นางเป็น
ภรรยาคนท่ีเก้าของจ านวนแปดคน และนางกระท าทกุอย่างตามท่ีนางปราถนา” 86 87 

“เรายงัทราบอีกว่า ตอลฮะฮ์ ซุเบร มุฮมัมดั อิบนิอบีบกัร และสาวกท่ีมีช่ือเสียงของท่านศาสดามฮุมั
มดั (ศ็อลฯ) ได้ล้อมบ้านท่านอศุมานให้เขาอยู่ในบ้านโดยมิให้ด่ืมน า้ เพ่ือบงัคบัให้เขาลาออกจากต าแหน่ง” 
88 89 

“และการเป็นคอลีฟะฮ์ของท่านอศุมานก็เป็นละครเบาสมองทางประวตัิศาสตร์ คือท่านอมุรัได้เสนอ
ช่ือบุคคล 6 คนขึน้เป็นคณะผู้คดัเลือก และบอกให้พวกเขาคนใดคนหนึ่งในจ านวนนัน้เป็นคอลีฟะฮ์ และ
กลา่ววา่ ถ้าส่ีคนเห็นพ้องด้วย และสองคนไมเ่ห็นพ้องด้วย สองคนท่ีไมเ่ห็นพ้องจะต้องถกูฆา่”  90 91 

“ทา่นอมุรัไม่เคยต าหนิหรือประณามเขา (มอุาวียะฮ์) เลย ทัง้ๆ ท่ีความจริงมีอยูว่่า ประชาชนตา่งพร ่า
บน่และติเตียนเก่ียวกบัความสรุุ่ยสรุ่ายของมอุาวียะฮ์ โดยมีรายงานว่าเขาสวมใส่เสือ้ผ้าไหมและใส่ทอง   ...
ท่านอุมรัเคยตอบข้อร้องเรียนของประชาชนว่า ปล่อยเขาเถิด เพราะเขาเป็นกษัตริย์ของชาวอาหรับ มุอาวิ
ยะฮ์ปกครองนครดามสักสัมาเป็นเวลา 20 กวา่ปี โดยปราศจากการแตะต้องหรือวิจารณ์เลย”  92 93  
 
 น่ีคือเร่ืองราวท่ีอตั-ตีญานีได้ระบใุนหนงัสือของเขา ซึง่ล้วนไม่มีท่ีมาท่ีไปทัง้สิน้ เขาเพียงต้องการโน้ม
น้าวผู้คนให้คล้อยตามและหลงเช่ือในสิ่งท่ีตนน าเสนอ ถึงกบัยอมขาดคณุธรรมท่ีดีและความบริสุทธ์ิใจ ทัง้
ยงัไม่แสดงความรับผิดชอบในการน าเสนอเร่ืองราวตา่งๆ ทางวิชาการ  ทัง้ๆ ท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสถึง
พฤตกิรรมเชน่นีว้า่ 

لَمُ  َفَمن   ﴿ ظ 
َ
نِ  أ ىَٰ  ِممَّ ََتَ ِ  ََعَ  ٱف  ُِضلَّ  َكِذٗبا ٱّللَّ ِ  ٱنلَّاَس  ِِلِ َ  إِنَّ  ِعل م    بَِغي  ِدي َل  ٱّللَّ َٰلِِميَ  ٱل َقو مَ  َيه   [  ٤١١: االنعام] ﴾ ١٤٤ ٱلظَّ

                                                                                                                                                                                     
82  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 88.   
83  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 70. 
84  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 131. 
85  ดบูทวิพากษ์ใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 301. 
86  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 202. 
87  ดบูทวิพากษ์ใน ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 381-382. 
88  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 167.  
89  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 92, ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-
อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 350-352. 
90  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 210.  
91  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 107-109. 
92  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 133. 
93  ดบูทวิพากษ์ใน ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 388-393. 
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ความว่า “ก็ใครเล่าคือผู้ ท่ีอธรรมยิ่งกวา่ผู้ ท่ีได้อปุโลกน์ความเท็จให้แก่อลัลอฮฺเพ่ือจะท าให้มนษุย์หลงผิดโดย
ไมมี่ความรู้ แท้จริงอลัลอฮฺนัน้จะไมท่รงแนะน ากลุม่ชนท่ีอธรรม” 94  
 
 
การอ้างอิงเร่ืองราวโดยระบุแหล่งที่มาด้วยความเทจ็ 

ผู้ ท่ีอ่านหนงัสือ “ในท่ีสดุข้าพเจ้าได้รับทางน า” โดยขาดการตรวจสอบอย่างรอบคอบอาจจะมีความ
เช่ือมั่นในเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอัต-ตีญานีได้อ้างอิงไว้ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย แต่เม่ือมีการตรวจสอบอย่าง
รอบคอบกลบัปรากฏวา่โดยส่วนใหญ่แล้วอตั-ตีญานีจะระบแุหล่งท่ีมาด้วยความเท็จ โดยไม่ปรากฏเร่ืองราว
เหลา่นัน้จากแหลง่ท่ีอ้างอิงแม้แตอ่ยา่งใด ซึง่ในจ านวนนัน้คือ  

“แตต่อลฮะฮ์และซุเบร ได้น าชาย 50 คนท่ีให้สินบนพวกนัน้แล้ว โดยให้พวกเขาปฏิญาณว่า แหล่ง
น า้นัน้มิใช่แหล่งน า้เฮาอับ นาง-ท่านหญิงอาอีชะฮฺ-จึงเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงเมืองบัศเราะฮ์  นัก
ประวัติศาสตร์ส่วนมากเช่ือว่าชาย 50 คนนัน้ เป็นผู้ ให้การเท็จครัง้แรกในประวัติศาสตร์อิสลาม  (ดู
ประวตัศิาสตร์ฮิจเราะฮ์ท่ี 36 และฏอบารี)”  95  96 

“… ถ้าผมรู้วา่คณุเป็นชีอะฮ์ ผมคงไมพ่ดูกบัคณุ เขาถามวา่ ท าไมหรือ ข้าพเจ้าตอบวา่ เพราะวา่คณุ
มิใช่มุสลิม คณุเคารพสกัการะอะลี อิบนิอบีฏอลิบ ส่วนมากของพวกคณุสกัการะอลัลอฮ์ แต่ไม่ศรัทธาต่อ
รายงานของท่านศาสาดามฮุมัมดั (ศ็อลฯ) คณุสาปแช่งญิบรออีลท่ีทรยศตอ่สิ่งท่ีมอบหมายให้ คือแทนท่ีจะ
ส่งสารให้แก่อะลี กลบัส่งสารให้ท่านศาสดามุฮมัมดั (ศ็อลฯ  ) (หลงัจากนัน้ผู้ เรียบเรียงจึงกล่าวต่อว่าได้รับ
ข้อมูลเหล่านัน้จาก) หนังสือสองสามเล่ม เช่น หนังสือท่ีแต่งโดย อะฮ์มดั อามีน ช่ือฟัจรุลอิสลาม ฎุฮาอัล
อิสลาม และซุฮรุูลอิสลาม และหนงัสืออ่ืนๆอีก” 97 98 

 “ (ท่านอบูบกัร)  ... ข้าพเจ้าอยากเป็นต้นไม้ข้างถนนเหลือเกิน ซึ่งอูฐจะได้มากินข้าพเจ้า แล้วถ่าย
ข้าพเจ้าออกมา  ... ข้าพเจ้าอยากเป็นเช่นนัน้ยิ่งกว่ามนุษย์เสียอีก (จากตารีคอัฏฏอบารี หน้า 41 และกันซุ
ลอมุมาล หน้า 361 และมินฮาญซุซุนนะฮฺ โดยอิบนิตยัมียะฮ์ เลม่ 3 หน้า 120 ...)”   99 100  
การกล่าวอ้างเร่ืองราวที่ขัดกับข้อเทจ็จริง  

อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 

                                                           
94  สเูราะฮ ฺอลั-อนัอาม ,6 : 144. 
95  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 170. 
96  ดบูทวิพากษ์ใน อุษมาน อัล-เคาะมีส ,กัชฟุลญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 94, คอลิด อัล-อัสเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 385-
387. 
97  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 32-33. 
98  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 45-46, คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 361-
367. 
99  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 159.  
100 ดบูทวิพากษ์ใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 146-150. 
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“กลุม่อิสลามทัง้หมดนัน้ไมว่า่เขาจะอยูแ่นวทางใด ก็เห็นพ้องต้องกนัเก่ียวกบัคมัภีร์อลักรุอานทัง้สิน้ 
เพราะวา่อลักรุอานของเราก็เหมือนกบัของทา่นนัน่แหละ”  101 

 
ถือเป็นการโกหกและอุปโลกน์เร่ืองราวท่ีขดักับข้อเท็จจริงอย่างสิน้เชิง  เน่ืองจากกลุ่มชีอะฮฺเราะฟิ

เฎาะฮฺมีความเช่ือมัน่โดยมีการอ้างจากบรรดาอิมามตา่งๆ มากกว่า 2,000 รายงาน ว่าคมัภีร์อลักรุอานนัน้มี
การเปล่ียนแปลง ตดัทอน และเพิ่มเตมิอยา่งมากมาย 102   

 
อตั-ตีญานีได้กลา่วอีกวา่ 
“มิฉะนัน้มสุลิมจะรวมตวักนัเน่ืองจากเป็นพ่ีน้องกนัอยู่แล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายชีอะฮ์หรือฝ่าย

ซุนนี เพราะทัง้หมดเคารพสกัการะอลัลอฮ์องค์เดียวกัน และไม่เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาคู่เคียงกับพระองค์ พวก
เขายึดถืออลักรฺุอานเล่มเดียวกนั มีท่านศาสดามฮุมัมดัท่านเดียวกนั มีกิบละฮ์ (ทิศทางท่ีมุสลิมหนัไปสู่เวลา
นมาซ) แห่งเดียวกัน ชีอะฮ์และซุนนีนัน้แตกต่างกันเพียงปัญหาต่างๆ เก่ียวกับบทบัญญัติทางศาสนา
เทา่นัน้” 103  
 

เป็นการกล่าวอ้างท่ีขดักบัข้อเท็จจริงเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากนิอฺมะตลุลอฮฺ อลั-ญะซาอิรี นกัวิชาการ
ชาวชีอะฮฺท่ีโด่งดงั ได้กล่าวว่า “แท้จริงเราไม่ได้มีส่วนร่วมกับชาวสุนนะฮฺ ในเร่ืองพระเจ้า นบี และอิมาม 
เพราะแท้จริงพระผู้อภิบาลท่ีมีนบีคือมฮุมัมดั และมีเคาะลีฟะฮฺคืออบบูกัรฺ นัน่ไมใ่ชพ่ระผู้อภิบาลของพวกเรา 
และนัน่ไม่ใช่นบีท่ีเป็นนบีของพวกเรา” 104  ใช่แตเ่ทา่นัน้ อตั-ตีญานีเองก็เคยกลา่วในการบรรยายของเขา ณ 
เมืองลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งมีหลกัฐานเป็นคลิปวิดีโอว่า “แท้จริงอลัลอฮฺท่ีพึงพอพระทยัในการเป็น
เคาะลีฟะฮฺของอบบูกัรฺภายหลงัจากทา่นนบีเสียชีวิต เราไมต้่องการพระเจ้าเย่ียงนี”้ 105 
 
 
ขาดความรู้และความรอบคอบในข้อมูล 

อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 
“ความเห็นของบรรดาสาวก (เศาะหาบะฮฺ)  ต่อกันและกัน...อบูสะอีด อลัคดุรีกล่าวว่า ในวนัแรก

แห่งวนัอีดิลฟิตร์ และอีดิลอฎัฮา...สิ่งแรกท่ีท่านศาสดากระท าก็คือ การนมาซในมสัยิดหลงัจากนัน้..ท่านจะ

                                                           
101  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 64. 
102  ดรูายละเอียดและบทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน มฮุมัมดั มาลิลลาฮฺ ,อชั-ชีอะฮฺ วตั-ตะหฺรีฟิลกรฺุอาน ,หน้า : 61-119, มฮุมัมดั อบัดรฺุเราะหฺมาน อสั-
สัยฟฺ ,อัลกุรฺอาน วัต-ตะหฺรีฟ, หน้า : 10-83, ดร.นาศิร อัล-เกาะฟารี , “ อุศูลมัซฮับ อัช-ชีอะฮฺ อัล-อิมามิยะฮฺ อัล-อิษนัย อัล-อะชะริยะฮฺ ,”...
วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอลัอิมามมฮุมัมดั บินสอุดู อลั-อิสลามียะฮฺ ,หน้า : 125-303, มรักซั อิหฺยาอฺ ตรุอษ อาลลุบยัตฺ ,อุ
ละมาอฺ อชั-ชีอะฮ ฺยะกลูนู ,หน้า : 20.  
103  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 65. 
104  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 62. 
105  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 62.    



 

 

ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้ประจักษ์ในสัจธรรม 
 20  

เร่ิมให้การแนะน า...สภาพการณ์ด าเนินไปเช่นนัน้ จนกระทั่งวนัหนึ่งในวนัอิดิลฟิตร์หรืออัฎฮา ข้าพเจ้าไป
กบัมรัวาน ซึง่เป็นเจ้าเมืองมะดีนะฮ์ เม่ือเราไปถึงมสัยิด...มรัวานก็ไปยงัมิมบรันัน้ก่อนการนมาซ..”  106  

 
เป็นสิ่งท่ีบ่งชีว้่า อตั-ตีญานีเป็นผู้ ท่ีขาดความรู้และความรอบคอบในข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง ดงัจะเห็น

จากข้อมูลท่ีเขาน าเสนอว่า ท่านมรัวานนัน้คือเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งข้อเท็จจริงนัน้ท่านมรัวานเป็นตาบิอีนรุ่นอาวโุสท่านหนึ่งเทา่นัน้ ดงัท่ีท่านอซั-ซะฮะบีได้ระบุ
ไว้ในต าราของทา่น 107  

 

อตั-ตีญานีได้กลา่วอีกวา่  
“ในหมู่หนงัสือเหล่านัน้มีหนงัสือ อะสะดลุฆอบะฮฺฟิตมัยีซิศซอฮาบะฮ์ อลัอะศอบะฮฺฟีมะอ์รีฟะติศ

ซอฮาบะฮ์และหนงัสือมยัซานลุเอียะตดิาล” 108  
 
นบัเป็นข้อผิดพลาดท่ีบง่ชีถ้ึงการขาดความรู้และความรอบคอบในข้อมลูเป็นอย่างยิ่ง เพราะหนงัสือ

ท่ีเขากล่าวถึงนัน้มีช่ือวา่ “อสุดลุฆอบะฮฺ ฟีมอฺัริฟะฮฺ อศั-เศาะหาบะฮฺ” 109  ไม่ใช ่“อะสะดลุฆอบะฮฺฟิตมัยีซิศ
ซอฮาบะฮ์” และ “อลั-อิศอบะฮฺฟิตมัยีซฺ อศั-เศาะหาบะฮฺ”  110 ไม่ใช่ “อลัอะศอบะฮฺฟีมะอ์รีฟะติศซอฮาบะฮ์”
นอกจากนีย้งัมีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีบง่ชีว้า่อตั-ตีญานีเป็นผู้ ท่ีขาดความรู้และความรอบคอบในข้อมลู ดงันี ้

“ความจริงเราฉลองวนัอาชรูอ ซึ่งเป็นวนัร่ืนเริงวนั-อีด-หนึ่งของอิสลาม โดยมีการแจกทานและมีการ
หงุอาหารเลีย้งกนั เดก็ๆจะไปหาผู้ใหญ่ซึง่ทา่นจะแจกเงินให้ไปซือ้ของกินและของเลน่ตามใจชอบ”  111  112 

“เรายงัทราบอีกว่า ตอลฮะฮ์ ซุเบร มฮุมัมดั อิบนิอบีบกัร และสาวกท่ีมีช่ือเสียง-ชัน้อาวุโส-ของท่าน
ศาสดามฮุมัมดั (ศอ็ลฯ)” 113 114 

 

                                                           
106  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 150-151. 
107  อซั-ซะฮะบี ,สิยรั ออฺัลามินนบุะลาอฺ ,เลม่ 3 หน้า 476. 
108  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 106.  
109  อิบนลุ-อะษีร ,อสุดลุฆอบะฮฺ ฟีมอฺัริฟะฮฺ อศั-เศาะหาบะฮฺ ,ดารุลกตุบุอลั-อิลม ฺ,เลบานอน ,[ม.ป.ป.]. 
110  อิบนหุะญัร อลั-อสัเกาะลานี ,อลั-อิศอบะฮฺ ฟีตมัยีซฺ อศั-เศาะหาบะฮฺ ,อลั-มฏับะอะฮฺ อชัชรัฟิยะฮฺ ,ไคโร ,1327. 
111  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 85. 
112  ไมมี่นักวิชาการท่านใดที่มีทศันะวา่วนัอาชรูออ์นัน้คือ หนึ่งในวนัอีดของอิสลาม ทัง้ยงัพบวา่แบบฉบบัที่ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัอฮอุะลยัฮิ
วะสัลลมัได้สอนไว้ส าหรับภารกิจที่ส่งเสริมให้กระท าในวนัดงักล่าวนัน้คือการถือศีลอด  ไม่ใช่ดงัที่อตั-ติญานีได้กล่าวแต่อย่างใด ดบูทวิพากษ์
เพ่ิมเติมใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 68. 
113  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 167.  
114  ท่านมฮุมัมดั บินอบีบกัร ไม่ใช่เป็นเศาะหาบะฮฺที่มีชื่อเสียงหรือชัน้อาวโุสดงัที่อตั-ตีญานีได้กล่าวอ้าง เน่ืองจากท่านเกิดในช่วงหจัญ์อ าลา 
(หจัญะตลุวะดาอฺ) ก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเพียง 3 เดือนเท่านัน้ และช่วงเวลาที่ท่านอบูบกัร อศัศิดดีก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เสียชีวิต ท่านมี
อายเุพียง 3 ขวบเทา่นัน้ ดบูทวิพากษ์เพิ่มเติมใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กัชฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 92, อลั-อิลาอี ,ญามิอตุตะหฺศีล
 ,...หน้า : 253. 
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ขาดการตรวจสอบรายละเอียดในสายรายงานและข้อมูลอย่างรอบคอบ  
อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 
“อบฮูาซนั อลับศัรีกลา่ววา่ มอุาวิยะฮ์นัน้มีลกัษณะ 4 ประการ แตถ้่าเขามีเพียงลกัษณะเดียวเทา่นัน้ 

ก็คือบาปอนัฉกรรจ์แล้ว 4 ประการนัน้คือ 1. ท าการตดัสินใจ โดยมิได้ปรึกษาหารือบรรดาสาวกของท่าน
ศาสดา   ... 2. ตัง้ลูกชายของตนเองเป็นผู้ สืบต าแหน่งหน้าท่ี ...3. เขาอ้างว่าซิยาด ซึ่งเกิดจากหญิงแพศยา
เป็นลกูของเขา...4. เขาสงัหารฮิจร์ และพวกพ้องของเขา....” 115  

 
แต่จากการตรวจสอบเนือ้หาท่ีอัต-ตีญานีรวมถึงนักวิชาการชาวชีอะฮฺคนอ่ืนๆ ได้อ้างนัน้ มีนัก

รายงานคนหนึ่งท่ีมีช่ือเสียง ซึง่มีนกัวิชาการหลายท่านได้วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นบคุคลท่ีไม่มีความนา่เช่ือถือ 
ชอบโกหก และอปุโลกน์เร่ืองราวตา่งๆ ขึน้มาเอง นัน้คือ “อบมูิคนฟั”  ดงัท่ีท่านยะหฺยา บนิมะอีน ได้กลา่วถึง
เขาไว้ว่า “เป็นผู้ ท่ีไม่มีความน่าเช่ือถือ” ท่านอบหูาติม ได้กล่าววา่ “หะดีษท่ีถกูปฏิเสธ” และท่านอดั-ดาเราะ
กุฏนีได้กล่าวว่า “เฎาะอีฟ” ท่านอิบนุอะดีได้กล่าวว่า “เป็นชีอะฮฺ ผู้ มีไฟ (แห่งความอิจฉาและสร้างความ
เสียหาย) ”เป็นต้น  116 

 
อตั-ตีญานีได้กลา่วอีกวา่  
“เม่ือข้าพเจ้ามีโอกาสปฏิบัติการศึกษาวิจัย เก่ียวกับประวัติศาสตร์ท าให้ข้าพเจ้าพบว่า บุคคล

ส าคญัท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการสงัหารทา่นอศุมานคือสาวกของทา่นศาสดานัน่เอง และท่านหญิงอาอีชะฮ์เป็นผู้น า
การเรียกร้องให้กระท าการสงัหารในทีสาธารณะโดยกล่าวว่า “จงฆ่านะซลั (คนโง่แก่นัน้) เพราะว่าเขาเป็น
กาฟิร (ไมศ่รัทธา)” ยิ่งไปกวา่นัน้ นกัประวตัศิาสตร์ยงับอกเราอีกวา่ พวกเขายงัไมย่อมให้ศพของทา่นอศุมาน
ถกูฝังในสุสานมสุลิมอีกด้วย และว่าในท่ีสุดเขาก็ถูกฝังท่ี “ฮชัเกากบั”  โดยมิได้มีการอาบน าศพและห่อศพ
เลย”  (จากตารีคฏอบารี เล่ม 4 หน้า 407 และตารีค อิบนิอะษีร เล่ม 3 หน้า 206 และลิซานลุอาหรับ เล่ม 14 
หน้า 193)”  117 

 
ในเร่ืองนีมี้นกัรายงานคนหนึง่ท่ีมีช่ือว่า “สยัฟฺ บินอมุรั อตั-ตะมีมี” เป็นนกัประวตัศิาสตร์ท่ีเป็นท่ีรู้จกั

กนัดี แตเ่ขาถกูวิพากษ์วิจารณ์วา่เป็นผู้ ท่ีถกูปฏิเสธเชน่เดียวกนั และเป็นท่ีรู้จกัวา่เป็นจอมโกหก ดงัท่ีทา่นอนั-
นะสาอีได้กล่าววา่ “เป็นจอมโกหก” ท่านอิบนหุิบบานได้กลา่วว่า “รายงานเร่ืองราวท่ีอปุโลกน์ขึน้มาเอง และ
เป็นผู้ ท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นพวกซินดเิกาะฮฺ (ผู้ปฏิเสธศรัทธา)” 118 

                                                           
115  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 152. 
116  อซั-ซะฮะบี ,มิซานลุ อิอฺติดาล ,เลม่ 3 หน้า : 419-420, อรั-รอซ ี,อลั-ญัรหฺ วตั-ตะอฺดีล ,เลม่ 7 หน้า :182, อิบนหุะญัร ,ลิสานลุมิซาน ,เลม่  4 
หน้า : 492, อษุมาน อลั-เคาะมีส ,หิกบะฮ ฺมินตัตารีค ,หน้า : 19. 
117  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 167.  
118 อิบนหุะญัร ,ตะฮฺซีบ อตั-ตะฮฺซีบ ,เลม่ 4 หน้า : 259, อษุมาน อลั-เคาะมีส ,หิกบะฮ ฺมินตัตารีค ,หน้า : 19, อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี 
มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 91. 
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ส าหรับเร่ืองราวอ่ืนๆ ท่ีเป็นข้อพิสจูน์ว่าอตั-ตีญานีและนกัวิชาการชาวชีอะฮฺคนอ่ืนๆ นัน้เป็นผู้ ท่ีขาด
การตรวจสอบรายละเอียดในสายรายงานและข้อมลูอยา่งรอบคอบ มีดงันี ้

“จงถามข้าพเจ้าเถิด (ท่านอะลี)  ถามได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะท่านศาสดาแห่งอัลลอฮ์ได้สอน
ข้าพเจ้าประมาณ 1,000 ประตแูหง่ความรู้ แตล่ะประตจูะเปิดไปสูป่ระตแูหง่ความรู้อีก 1,000 ประต ู(จากตา
รีคดมิชัก์ โดยอิบนิอะซากิร เลม่ 2 หน้า 484 )”  119  120 

“ ...(บทท่ี 57 โองการท่ี 16)  ในหนังสืออัดดูรุลมันซูร เขียนโดยยะลาลุดดีน อัซซะญีตี ผู้ เขียนได้
กล่าวว่า เม่ือบรรดาสาวกของท่านศาสดา มายังเมืองมะดีนะฮ์และประสบมาตรฐานการครองชีพท่ีสูง
กว่าเดิม หลงัจากได้รับความล าบากมานาน พวกเขาดเูหมือนว่ามีศรัทธาลดลง ดงันัน้พวกเขาจึงได้รับการ
ลงโทษเพราะความศรัทธาท่ีลดลงนัน้ ดงันัน้อลักุรฺอานจึงลงโองการมาว่า ยงัไม่ถึงเวลาอีกหรือท่ีบรรดาผู้
ศรัทธา...ดงัท่ีได้กลา่วมา”  121  122 

“ประวัติศาสตร์ได้บันทึกทัศนคติอันก้าวร้าวของนาง (อาอีชะฮฺ) ท่ีมีต่อท่านอะลีไว้ อย่างท่ีไม่
สามารถอธิบายได้  .. นางทราบว่า ท่านอุศมานถูกสงัหารท าให้นางดีใจมาก แต่เม่ือนางทราบว่าประชาชน
เลือกท่านอิหม่ามอะลีเป็นคอลีฟะฮ์แทน นางรู้สึกโกรธเคืองมากและกล่าวว่า “ฉันอยากให้ท้องฟ้าพังลง
มายงัพืน้โลก ก่อนท่ีอะลีจะได้รับเลือกเป็นคอลีฟะฮ์เหลือเกิน..” และเม่ือนางทราบขา่วการตายของทา่นอะลี 
นางได้สุหญูด (กราบ) ขอบคุณอลัลอฮ์ (ซบ.) ทนัที (ฏอบารีและอิบนิอะซีร และนกัประวตัิศาสตร์ท่ีบนัทึก
เหตกุารณ์ในปี ฮ.ศ.40)” 123 124  

“ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) เคยกล่าวไว้ในโอกาสอ่ืน เพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่านอิมามอะลีว่า โอ้อะลี เจ้า
จะต้องชีแ้จ้งทางท่ีถกูต้องแก่พวกเขา เม่ือพวกเขามีการแตกแยกกนัหลงัจากฉันจากไป (จากกนัซุลอมุมาน 
เลม่ 5 หน้า 33 และตารีค ดมิชัก์ เลม่ 2 หน้า 488)”  125 126 

                                                           
119 ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 249. 
120  ท่านอิบนุอะดีได้กล่าวว่า เป็นหลกัฐานที่มีสถานะมนุกัร (คือ หลกัฐานซึ่งผู้ รายงานที่ขาดความน่าเชื่อถือได้รายงานมาตามล าพังโดยไม่มี
ผู้ ใดได้รายงานหะดีษบทนัน้มาให้สอดคล้องกับเขาเลย) เน่ืองจากในสายรายงานมีนักรายงานที่ชื่อวา่ “อบัดลุลอฮฺ บินละฮีอะฮฺ” ซึ่งเป็นผู้ที่ถกู
นักวิชาการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและจัดอยู่ในผู้ ที่เฎาะอีฟ  ดูบทวิพากษ์ใน อัล-อัลบานี ,สิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัฎ-เฎาะอีฟะฮฺ วัล-
เมาฎอูะฮฺ ,...เลม่ : 14 หน้า : 304 หมายเลข : 6627. 
121  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 146. 
122  ในสายรายงานมีคนที่ชื่อ “อลั-ออฺัมชั” ซึ่งเป็นที่ทราบดีวา่เป็นผู้ที่ “ตดัลีส คือเป็นนักรายงานที่ปกปิดข้อบกพร่องของสายรายงานเพ่ือให้ดผิูว
เผินว่าดีขึน้”  ส่วนอีกสายรายงานหนึ่งที่รายงานโดยทา่นมรัดะวยัฮฺ จากทา่นอะนัส ก็ไม่พบรายงานดงักลา่วในต าราตฟัสีรเลม่อ่ืนๆ ที่ถกูยอมรับ
ได้ ทัง้ยงัเป็นรายงานที่ขดัแย้งกบัหะดีษที่เศาะฮีหฺที่ทา่นอิมามมสุลิมบนัทกึไว้อีกด้วย ดบูทวิพากษ์ใน คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...
หน้า : 107-110, ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิวลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-ฎอล ,หน้า : 331-341. 
123  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 169. 
124  ในสายรายงานมีคนที่ชื่อ “สยัฟ ฺบินอมุรั อตั-ตะมีมี” ซึง่เป็นผู้ที่ถกูปฏิเสธ ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั 
อตั-ตีญานี ,หน้า : 93-94, คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 367-370. 
125  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 216. 
126  ในสายรายงานมีคนที่ชื่อว่า “ฎิรอรฺ บินศุร็อดฺ” ซึ่งเป็นจอมโกหกและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการอย่างหนักว่าเป็นผู้ ที่ไม่มีความ
น่าเชื่อถือ (ดใูน อิบนอุะสากิร ,ตารีคดิมัชกฺ ,เล่ม : 42 หน้า : 387, อซั-ซะฮะบี ,มีซานุลอิอฺติดาล ,เล่ม : 2 หน้า : 328 หมายเลข : 3951) ดูบท
วิพากษ์เพ่ิมเติมใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 115-116. 
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“ทา่นศาสดากลา่ววา่ ทา่นทัง้หลายอยา่ได้อยูข้่างหน้าของพวกเขา (อะฮฺลลุบยัตฺ) เพราะวา่พวกทา่น
จะได้รับอนัตราย ท่านทัง้หลายอย่าห่างเหินจากพวกเขา เพราะว่าพวกท่านจะได้รับอนัตราย และพวกท่าน
อย่าสอนพวกเขา เพราะพวกเขานัน้รู้มากกว่าพวกท่าน (จากหนงัสืออดัดรุรุล มนัซูร โดยอซัซะญูฏี เล่ม 2 
หน้า 60 และกนัซุลอมุมาน เลม่ 1 หน้า 168)” 127 128 

“พวกเขาตดัสินว่า มุอาวิยะฮ์เป็นสาวกท่ีทรงคณุธรรมได้อย่างไร ในเม่ือเขาสงัหารอิมามฮาซนั ผู้
เป็นผู้น าแห่งคนหนุ่มชาวสวรรค์ ด้วยการวางยาพิษ   129 พวกเขาเหล่านัน้ตดัสินว่า เขาเป็นนกัวินิจฉัยได้
อยา่งไร ในเม่ือเขาเป็นผู้วางยาพิษทา่น  อิมามฮาซนั อิบนิอะลี หวัหน้าชายหนุม่ชาวสวรรค์”  130  131 

 
ผู้อา่นอาจจะมีค าถามวา่ ถ้าอตั-ตีญานีได้อ้างข้อมลูข้างต้นนีม้าจากนกัวิชาการชาวสนุนะฮฺจริง เช่น

ท่านอิบนุญะรีร อฏั-เฏาะบะรีและอิบนุอะษีร เป็นต้น แล้วมันจะบ่งบอกว่านักวิชาการเหล่านัน้ไม่มีความ
รอบคอบในความรู้หรือไม่   ? ประเด็นท่ีต้องท าความเข้าใจคือ หนงัสือประวตัิศาสตร์ดงัๆ ท่ีเป็นแหล่งอ้างอิง
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัๆ เช่น หนงัสือตารีค อฏั-เฏาะบะรี นัน้ มกัเป็นต าราท่ีมีวิธีการเรียบเรียง
โดยพยายามรวบรวมสายรายงานอย่างมากมายและมีความหลากหลาย ซึ่งบางครัง้อาจไมต่อ่เน่ืองกนั หรือ
บางครัง้ก็ขดัแย้งกนั ซึ่งสิ่งใดก็ตามท่ีผู้ เรียบเรียงได้ยินได้ฟังหรือรับการรายงาน ท่านก็จะรวบรวมบรรจไุว้ใน
ต าราเล่มนีท้ัง้หมด โดยมิได้พิจารณา จ าแนก วิพากษ์หรือวิเคราะห์แต่อย่างใด  ด้วยเหตุนีจ้ึงถือเป็น
คลงัข้อมลูดิบท่ีส าคญัยิ่งในการอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการและเป็นแม่บทหลกัของต าราทางประวตัศิาสตร์ 

                                                           
127  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 253. 
128  ในสายรายงานมีคนที่ชื่อว่า “หะกีม บินญบุยัรฺ”  ซึ่งเป็นผู้ที่ถกูวิพากษ์วิจารณ์จากนกัวิชาการอยา่งหนักว่าเป็นผู้ที่ไม่มีความน่าเช่ือถือ (ดใูน 
อฏั-เฏาะบะรอนี ,อลั-มอฺุญัม อลั-กะบีร ,เล่ม : 3 หน้า : 66 หมายเลข : 2681, อิบนหุิบบาน ,อลั-มจัญฺรูฮีน ,เล่ม : 1 หน้า : 246, อซั-ซะฮะบี ,มิ
ซานลุ อิอฺติดาล ,เลม่ 1 หน้า : 583, อิบนหุะญัร ,ลิสานลุมิซาน ,เล่ม  3 หน้า : 278) ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กัชฟลุญานี 
มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 127. 
129  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 175. 
130  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 249. 
131  ถือเป็นค ากล่าวอ้างที่โกหกและใส่ไคล้ท่านมอุาวียะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ เน่ืองจากรายงานที่เชื่อมโยงท่านมอุาวิยะฮฺเข้ากับการวางยาพิษ
เป็นเร่ืองที่เลา่โดย “อลั-วากิดี”  ซึง่เป็นผู้ เลา่หะดีษที่เช่ือถือไมไ่ด้เป็นอยา่งยิ่ง สว่นรายงานที่เช่ือมโยงทา่นยะซีดและนางญัอฺดะฮ บินติอลั-อชัอษั 
(เป็นภรรยาของทา่นอลั-หะสนั)  ก็เป็นเร่ืองที่เลา่โดยอิบนญุดุบูะฮ ซึ่งเป็นผู้ที่โกหกที่รู้กนัดี และเป็นผู้ที่มีชีวิตภายหลงัเหตกุารณ์ผ่านไปเกือบ 50 
ปี ทัง้ยงัไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของการรายงานด้วยว่าได้มาจากใคร อีกทัง้ยงัเป็นรายงานที่โจษจนักันในสมยัต้นๆ ของราชวงศ์อบับาสิยะฮฺ ซึ่งมี
อารมณ์และความรู้สกึต่อต้านราชวงศ์อมุยัยะฮฺแพร่กระจายอยู่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรู้สึกตอ่ต้านทา่นยะซีด สว่นรายงานที่มาจากอมุมมุซูา 
ซึ่งพาดพิงถึงนางญัอฺดะฮ ดูเหมือนจะเป็นการระเบิดทางอารมณ์ของผู้ หญิงที่หมดสิน้ทกุสิ่งทกุอย่าง ไม่ใช่ข้อกล่าวหาที่เกิดจากความรู้อย่าง
แท้จริง ถึงแม้ว่ารายงานดงักล่าวได้มีนักวิชาการบางท่านให้การรับรอง เช่นท่านเกาะตาดะฮฺ ท่านอบีบักรฺ บินหัฟศฺ และท่านอ่ืนๆ ก็ตาม แต่
ทา่นอิบนกุะษีรได้กลา่ววา่ รายงานที่เก่ียวกบัเร่ืองนีไ้มมี่แม้แตร่ายงานเดียวที่ถกูต้องน่าเชื่อถือ (เศาะฮีหฺ)  เน่ืองจากมีรายงานจากทา่นอลั-หะสนั
เองที่ได้ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรูปพรรณของผู้ที่ท่านสงสยั ท่านยงัก าชบัไม่ให้ท่านอลั-หสุยันฺ น้องชายของทา่นด าเนินการใดๆ ทัง้สิน้ และประการ
สดุท้ายภายหลงัมรณกรรมของทา่นอลั-หะสนั บรรดาอะฮฺลลุบยัตฺก็ยงัคงรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกบัมอุาวะยะฮฺในเมืองดามสักสั ดรูายละเอียด
เพ่ิมเติมใน อิบนุกะษีร ,อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ ,เล่ม : 8 หน้า : 43, อิบนุหะญัร อัลฮัยตะมี ,อัศ-เศาะวาอิก อัลมหฺุริเกาะฮฺ ,เล่ม : 2 หน้า : 
413, อิบนลุอะษีร ,อสุดลุฆอบะฮฺ ,เล่ม : 2 หน้า : 20, อซั-ซะฮะบี ,ร็อดดลุบุฮฺตาน อนั-มอุาวียะฮฺ อิบนอุบีสฟุยาน ,หน้า : 67-72, คอลิด อลั-อสั
เกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 409-410, และดใูน“ความขัดแย้ง   : มอุาวิยะฮฺวางยาพิษสงัหารท่านหะซนัจริงหรือไม่ ? ,”[ออนไลน์], เข้าถึง
ได้จาก http://www.sunnahcyber.com/truepath/modules/news/article.php?storyid=32 1771, สืบค้น วนัที่ 04/07/2553. 
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ซึ่งด้วยกับวิธีการเรียบเรียงต าราดงัข้างต้นนีเ้อง จึงจ าเป็นท่ีการอ้างอิงเนือ้หาใดๆ จากต าราเหล่านี ้ต้อง
เป็นไปด้วยความระมัดระวงั โดยให้พิจาณาถึงสายรายงานของเร่ืองราวนัน้ก่อนว่ามีความน่าเช่ือถือมาก
น้อยเพียงใด  

 
 
ขาดการคัดกรองต าราและผู้เรียบเรียงที่น ามาใช้ในการอ้างอิง 

มีเร่ืองราวมากมายท่ีอตั-ตีญานีอ้างอิงจากหนงัสือ “ตารีคลุคลุะฟาอ์” หรือ “อลั-อิมามะฮฺ วสั-สิยา
สะฮฺ”  โดยอิบนกุุตยับะฮฺ ,“มรูุญุซ-ซะฮบั” โดยอลั-มสัอดีู และอ่ืนๆ ซึ่งต าราเหล่านีล้้วนไม่มีความน่าเช่ือถือ
ใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากเป็นต าราท่ีถกูเรียบเรียงโดยนกัรายงานท่ีถกูนกัวิชาการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผู้ ท่ีไม่มี
ความนา่เช่ือถือ โกหก และบางเร่ืองราวก็เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียบเรียงอปุโลกน์ขึน้มาเอง ดงันี ้ 
 อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่  

“ ..ท่านอบูบกัรมีเจตนาท าร้ายจิตใจท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ และปฏิเสธการโต้แย้งของนาง เพ่ือนางจะ
ได้ไมส่ามารถคดัค้านเขาเก่ียวกบัสิทธิอนัชอบธรรมตามหลกัการศาสนาของสามีของนางในการ รับต าแหน่ง
คอลีฟะฮ์ ณ แผ่นดินฆอดีรคุม มีเคร่ืองชีว้ดัอยู่หลายประการ ซึ่งนักประวตัิศาสตร์ได้กล่าวไว้ ...ท่านหญิง
ฟาฏิมะฮ์ได้เวียนไปพอปะกบัท่ีชมุนมุของชาวอนัศอร เพ่ือขอความร่วมมือให้พวกเขาสนบัสนนุสามีของนาง
.. (ตารีคคลุคลุาฟาอ์ โดยอิบนิกตุยับะฮ์ เลม่ 1 หน้า 19)” 132  

“ท าไมเขาจงึไม่กลวัอลัลอฮ์ (ซบ.) เม่ือเขาขู่ท่ีจะเผาบ้านท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อซัซะฮ์รอ และกลา่ววา่ 
ถ้าผู้ใดไมย่อมให้สตัยาบนัและเข้าร่วมสนบัสนนุทา่นอบบูกัร ในการเข้ารับต าแหนง่คอลีฟะฮ์ท่ีได้รับเลือกมา 
และไมอ่อกจากบ้านแล้ว เขาก็จะเผาบ้านเสีย (จากหนงัสืออลัอิมามะฮ์ วซัซิยาซะฮ์ โดยอิบนกุตุยับะฮ์)”  133  

“...เพราะฉะนัน้ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตอ่อลัลอฮ์และมะลาอิกะฮ์ว่า ท่านได้ท าให้ข้าพเจ้าโกรธและไม่
ท าให้ข้าพเจ้าพอใจเลย และถ้าข้าพเจ้าพบกบัทา่นศาสดา ข้าพเจ้าก็จะแจ้งให้ทา่นทราบเก่ียวกบัท่านทัง้สอง 
(จากอลัอิมามะฮ์ วซัซิยาซะฮ์ โดยอิบนกุตุยับะฮ์ เลม่ 1 หน้า 20 และหนงัสือฟะดกั ฟิตตารีค  หน้า 92)”  134  
 
 
ไม่มีการรวบรวมตัวบทหลักฐานและสายรายงานในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 
 การรวบรวมเร่ืองราวและสายรายงานต่างๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องนัน้ ถือเป็นวิธีการท่ีถกูต้องและ
ส าคญัประการหนึ่งท่ีจะได้มาซึ่งความเข้าใจในเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ได้อย่างกระจ่างชดั  135 แต่อตั-ตีญานีกลบั
ไมใ่ห้ความส าคญัในเร่ืองนี ้ ซึง่เขาได้กลา่ววา่ 

                                                           
132  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 200. 
133  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 137. 
134  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 162. 
135  มฮุมัมดั บินเศาะมดั อสั-สลุละมี ,มะสาอิล ฟีมนัฮจัญ์ ดิรอสะฮฺ อสั-สีเราะฮ ฺอนั-นะบะวียะฮฺ ,หน้า : 19. 
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“...ท่านคอลีฟะฮ์อศุมานท่ีเปล่ียนแปลงวจนะเป็นครัง้แรกเก่ียวกับการนมาซ...ท่านศาสดามุฮมัมดั
(ศ็อลฯ) ท านมาซสองรอกะอตั โดยมีท่านอบบูกัรอยู่เบือ้งหลงั จากนัน้ก็เป็นท่านอมุรัและท่านอศุมาน ซึ่งใน
เวลาต่อมาได้กระท านมาซส่ีรอกะอตั (ซอเฮียะฮ์บคุอรี..มสุลิม...)  อซัซุฮรีถามอุรวะฮ์ว่า ท าไมอาอีชะฮ์ จึง
นมาซเต็ม (ไม่ย่อ) ในระหว่างเดินทาง เขาตอบว่า นางดัดแปลงการนมาซท านองเดียวกับท่านอุศมาน
กระท า (ซอเฮียะฮ์มสุลิม)”  136  

 
ทัง้ๆ ท่ีมีตวับทท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็นีอ้ย่างมากมาย ดงันี ้
มีรายงานจากทา่นอิบนอุมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้กลา่ววา่ 

ُ  َصّل   انل ِبِّ  َمعَ  َصل يُْت » ِب  َرْكَعتنَْيِ  بِِمًن  وََسل مَ  َعلَيْهِ  اّلل 
َ
َها ُثم   إَِماَرتِهِ  ِمنْ  َصْدًرا ُعثَْمانَ  َوَمعَ  َوُعَمرَ  بَْكر   َوأ َتم 

َ
 «أ

ความว่า “ฉันได้ละหมาดกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั 2 ร็อกอะฮฺท่ีแผ่นดินมินา แล้วท่านอบู
บกัรฺ ท่านอุมรัและท่านอุษมานก็ท าเช่นนีใ้นตอนแรกของการปกครองของท่าน แล้วต่อมาท่านก็ละหมาด
เตม็” 137 

 
มีรายงานจากทา่นอรุวะฮฺ ได้เลา่วา่ ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้กลา่ววา่  

اَلةُ » ُل  الص  و 
َ
قِر ْت  َرْكَعتَنْيِ  فُرَِضْت  َما أ

ُ
َفرِ  َصاَلةُ  فَأ ْت  الس  تِم 

ُ
لَْت  قَاَل  تُِتمُّ  ََعئَِشةَ  بَاُل  َما ِلُعْرَوةَ  َفُقلُْت  الزُّْهِريُّ  قَاَل  احْلَََضِ  َصاَلةُ  َوأ و 

َ
 َما تَأ

َل  و 
َ
 «ُعثَْمانُ  تَأ

ความว่า “แต่เดิมนัน้การละหมาดได้ถกูก าหนดเพียง 2 ร็อกอะฮฺเท่านัน้ การละหมาดเดินทางจึงคงเป็นอยู่
เช่นนัน้ แตก่ารละหมาดท่ีบ้านนัน้ให้ท าเต็ม (4 ร็อกอะฮฺ) ท่านอซั-ซุฮฺรีจึงกล่าวว่า ฉันได้ถามท่านอรุวะฮฺว่า 
ท าไมทา่นหญิงอาอิชะฮฺจึงละหมาดเวลาเดินทางจนครบ เขาพดูวา่ เพราะเธอได้ตีความหมายเร่ืองนีอ้ยา่งท่ี
ทา่นอษุมานได้ตีความหมายไว้”  138 

 
มีรายงานจากทา่นอซั-ซุฮฺรี ได้เลา่วา่  

ن  »
َ
انَ  ْبنَ  ُعثَْمانَ  أ َتم   َعف 

َ
اَلةَ  أ ْجِل  ِمنْ  بِِمًن  الص 

َ
ْعَراِب  أ

َ
ن ُهمْ  األ

َ
ْرَبًعا بِانل اِس  فََصّل   ََعَمئِذ   َكُُثُوا أل

َ
ن   ِِلُْعِلَمُهمْ  أ

َ
اَلةَ  أ ْرَبع   الص 

َ
 «أ

ความว่า “แท้จริงท่านอุษมาน บินอัฟฟาน ได้ท าการละหมาดเต็ม (ไม่ได้ย่อ) ณ ท่ีแผ่นดินมินา ให้ชาว
อาหรับชนบท  (ได้รับรู้)  เน่ืองจากในปีนัน้พวกเขามีจ านวนมากมาย ดงันัน้ (ท่านอษุมาน)  จึงละหมาดน า
ผู้คนด้วย 4 ร็อกอะฮฺ ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะให้พวกเขาได้รับรู้วา่การละหมาดนัน้มี 4 ร็อกอะฮฺ”  139 
 

                                                           
136  มฮุมัมดั บินเศาะมดั อสั-สลุละมี ,มะสาอิล ฟีมนัฮจัญ์ ดิรอสะอสั-สีเราะฮ ฺอนั-นะบะวียะฮฺ ,หน้า : 156. 
137  บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข : 1082, มสุลิม หมายเลข : 694.  

138  บนัทกึโดย อลั-บคุอรี หมายเลข : 1090. 
139  บันทึกโดยอบีดาวูด หมายเลข : 1964, อลั-บัยฮะกี ,หมายเลข : 5222, ชัยคฺอัล-อลับานีได้กล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสัน ดูใน อัล-อัลบานี ,
เศาะฮีหฺอบีดาวดู ,เลม่ 6 หน้า 206.  



 

 

ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้ประจักษ์ในสัจธรรม 
 26  

และมีรายงานจากท่านฮิชาม บินอรุวะฮฺ จากบิดาของท่าน จากท่านหญิงอาอีชะฮฺ เราะฎิยลัลฮอุนั
ฮา 

ن َها»
َ
َفرِ  ِف  تَُصّلِّ  ََكنَْت  أ ْرَبًعا الس 

َ
ْخِت  اْبنَ  يَا َفَقالَْت  َرْكَعتَنْيِ  َصل يِْت  لَوْ  لََها َفُقلُْت  أ

ُ
 «ىلَعَ   يَُشقُّ  الَ  إِن هُ  أ

ความว่า “ปรากฏว่าทา่นหญิงได้ละหมาดในเวลาเดนิทาง 4 ร็อกอะฮฺ ฉนัจึงได้กล่าวแก่ท่านหญิงว่า หากว่า
ท่านหญิงได้ละหมาด 2 ร็อกอะฮฺล่ะ   ? ท่านหญิงจึงกล่าวว่า โอ้ลูกของน้องสาวของฉัน แท้จริงมัน (การ
ละหมาดด้วย 4 ร็อกอะฮฺ)  ไมไ่ด้เป็นภาระแก่ฉนัเลย” 140   

 
สงัเกตได้ว่า หลกัฐานข้างต้นทัง้หมดนัน้มีผลตอ่ความเข้าใจในประเด็นนีเ้ป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งหากไม่มี

การรวบรวมตวับทท่ีเก่ียวข้องแล้ว ก็จะท าให้มีความเข้าใจวา่ทา่นอษุมาน บนิอฟัฟานและทา่นหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เป็นผู้ ท่ีเปล่ียนแปลงวจนะเก่ียวกบัการละหมาด ดงัท่ีอตั-ตีญานีได้กล่าวอ้างไว้ ซึง่จาก
การรวบรวมตวับทหลกัฐานปรากฏข้อเท็จจริงว่า การท่ีท่านอษุมาน บินอฟัฟานได้ละหมาด 4 ร็อกอะฮฺนัน้ก็
เพ่ือให้ผู้คนโดยเฉพาะชาวอาหรับชนบทได้รับรู้ว่าการละหมาดนัน้มี  4 ร็อกอะฮฺ และอีกเหตผุลหนึ่งคือท่าน
ได้มาแต่งงานท่ีนครมักกะฮฺและมาอยู่ท่ีนั่น ส่วนท่านหญิงอาอิชะฮฺนัน้เห็นว่าการละหมาดเต็มไม่ได้เป็น
อปุสรรคอะไรต่อท่านและท่านหญิงได้เดินทางมาท่ีนครมกักะฮฺจริง แต่เป็นบ้านเดิมของท่านหญิง ซึ่งท่าน
หญิงไม่ถือว่าเม่ือถึงนครมักกะฮฺยังเป็นผู้ เดินทางอยู่  และประเด็นสุดท้ายคือ การละหมาดย่อในขณะท่ี
เดนิทางนัน้ ก็เป็นข้ออนญุาตท่ีสามารถเลือกท่ีจะท าได้เพียงเทา่นัน้ ไมใ่ชเ่ป็นข้อบงัคบัแม้แตอ่ยา่งใด 141    

 
 
ใช้ความคิดและความเข้าใจของตนเป็นหลักในการวิเคราะห์โดยไม่ยึดม่ันในค าอธิบาย
ของบรรดานักวิชาการผู้เป็นที่ยอมรับได้ 

อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 
“ ...(บทท่ี 9 โองการท่ี 38-39) โองการแห่งอลักรฺุอานนี ้เป็นท่ีชดัแจ้งเก่ียวกบัการไม่อยากออกไปท า

สงครามของบรรดาสาวกของท่านศาสดามุฮมัมดั (ศ็อลฯ) และพวกเขาพอใจท่ีจะเลือกเอาความพอใจใน
โลกนี.้..ท าให้เกิดการต าหนิตเิตียนจากอลัลอฮ์ (ซบ.)  ... มีหลายตอนในอลักรฺุอานซึ่งชีใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ 
พวกเขาอิดเอือ้นท่ีจะออกไปตอ่สู้ ในหนทางของอลัลอฮ์ (ซบ.)  มากกว่าครัง้หนึ่ง อลัลอฮ์ (ซบ.) ทรงกลา่วว่า
... (บทท่ี 47 โองการท่ี 38)  อลัลอฮฺทรงตรัสอีกวา่... (บทท่ี 5 โองการท่ี 54)”  142 

 

                                                           
140  บันทึกโดยอลั-บัยฮะกี หมายเลข : 5215, ชยัคฺอัล-อัลบานีได้กล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺ ดูใน อัล-อลับานี ,สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อัฎ-
เฎาะอีฟะฮ ฺวลัเมาฎอูะฮฺ,... เลม่ 9 หน้า : 158. 
141  ดิเรก กลุสิริสวสัดิ์ ,การนมาซตามสนุนะฮฺ ,เลม่ 3 หน้า : 430-434, คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 138-141, อิบนหุะญัร ,
ฟัตหลุบารี ,เลม่ : 2 หน้า : 570-572.  
142 ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 144. 
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ทัง้ๆ ท่ีอายะฮฺข้างต้นมีนยัเพ่ือกระตุ้นให้บรรดาผู้ศรัทธาจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีมฮุมัมดั 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท าสงครามตะบกูเพ่ือสู้รบกบัอาณาจกัรโรมนั 143 ถึงแม้วา่อายะฮฺนีมี้การตเิตียน
บรรดาผู้ ท่ีอิดเอือ้นท่ีจะออกไปสู้ รบในหนทางของอลัลอฮฺด้วยการท าสงครามตะบูก แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้
บง่ชีว้่าบรรดาเศาะหาบะฮฺนัน้มีสภาพท่ีอิดเอือ้นในค าเรียกร้องดงักล่าวทัง้หมด เพราะเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ผู้ ท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมสงครามในครัง้นัน้มีเพียงแค่ 3 ท่านเท่านัน้คือ ท่านกะอฺบ์ บินมาลิก ,ท่านฮิลาล บินอุมยัยะฮฺ ,
และทา่นมรุอเราะฮฺ บนิอรัเราะบีอฺ ซึง่ภายหลงัจากนัน้อลัลอฮฺก็ทรงให้อภยัโทษแก่พวกเขาแล้ว 144   

 
ใช่แตเ่ท่านัน้ ยงัมีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีอตั-ตีญานีได้ใช้ความคิดและความเข้าใจของตนเป็นหลกั

ในการวิเคราะห์โดยไมย่ดึมัน่ในค าอธิบายของบรรดานกัวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับได้ เชน่ 
อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่  
“โองการเก่ียวกบัการหนัหลงักลบั (การละทิง้ศาสนา)  อลัลอฮ์ผู้ทรงสงูส่ง ทรงกล่าวไว้ในอลักรฺุอาน

ว่า... (บทท่ี 34 โองการท่ี 144) โองการแห่งอลักรฺุอานนีเ้ป็นท่ีชดัแจ้งเก่ียวกบับรรดาสาวกของท่านศาสดาท่ี
จะหนัส้นเท้าของเขากลบั (ละทิง้ศาสนา)  และมีสว่นน้อยท่ีจะยืนหยดั (ยืดถือศาสนา) ตอ่ไป”  145 146 
 
 ในความเป็นจริงท่านอฏั-เฏาะบะรี ท่านอิบนุลก็อยยิม และท่านสยัยิดกฏุุบ ได้อธิบายอายะฮฺนีว้่า 
เป็นการกล่าวส าทบัความรู้สึกของบรรดาเศาะหาบะฮฺท่ีเกิดขึน้ในจิตใจในการท าสงครามอหุดุ  ขณะมีผู้ ร้อง
ตะโกนออกมาว่าท่านนบีมฮุมัมดัถกูสงัหารแล้ว ท าให้มสุลิมบางคนรู้สึกหมดหวงัไม่อยากท่ีจะตอ่สู้กบัพวก
มุชริกีนอีกต่อไป โดยเข้าใจว่าเม่ือท่านนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตลงก็เป็นอันว่าสิน้สุดศาสนานี  ้จากเหตุการณ์
ดงักล่าวอลัลอฮฺประสงค์ท่ีจะผูกโยงมุสลิมเข้ากับอิสลามโดยตรง คล้ายกับว่าเป็นการท าสญัญาระหว่าง
พวกเขากับอัลลอฮฺโดยตรง พระองค์ทรงประสงค์ท่ีจะให้มุสลิมรับผิดชอบต่อสัญญาท่ีให้ไว้ต่ออัลลอฮฺ
โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านส่ือ จนกระทัง่พวกเขาเองรู้สึกว่าการตามของพวกเขาเป็นการตามโดยตรง การอยู่
หรือการถกูฆ่าของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ จะไมมี่ผลใดๆ ตอ่พวกเขา แตก่ารปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามของพวก
เขาเป็นการปฏิญาณตนต่ออลัลอฮฺโดยตรง ซึ่งพวกเขาจะรับผิดชอบสญัญาทัง้หมดต่ออลัลอฮฺ ดงักล่าวนี ้
บง่ชีว้่าไม่ใช่เป็นโองการเก่ียวกับบรรดาสาวกของท่านนบีท่ีจะหนัส้นเท้าของเขากลบัไปละทิง้ศาสนา  ซึ่งมี
สว่นน้อยท่ีจะยืนหยดัในศาสนาตอ่ไป ดงัท่ีอตั-ตีญานีได้กลา่วอ้างและเข้าใจแม้แตอ่ยา่งใด 

 

                                                           
143 อฏั-เฏาะบะรี ,ญามิอฺ อลั-บะยาน ฟีตะวีล อลักรุอาน ,เลม่ 14 หน้า : 251. 
144 อฏั-เฏาะบะรี ,ญามิอฺ อลั-บะยาน ฟีตะวีล อลักรุอาน ,เลม่ 14 หน้า : 539. 
145  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 141.  
146  ดบูทวิพากษ์เพิ่มเติมใน สยัยิดกุฏบุ ,ฟิซิลาลิลกรฺุอาน ,แปลไทยโดยสนุทร มาลาตี ,เล่ม : 4 หน้า : 190-199, อฏั-เฏาะบะรี ,ญามิอฺ อลั-บะ
ยาน ฟีตะวีล อลักุรอาน ,เลม่ : 7 หน้า : 251 ,อิบนลุก็อยยิม ,บะดาอิอฺ อตั-ตฟัสีร ,เลม่ : 1 หน้า  : 515, และดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน คอลิด อลั-
อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า :75-82, ดร.อิบรอฮีม บินอามิร อรั-รุหยัลี ,อลั-อินติศอรฺลิศศหฺุบิ วลั-อาลิ มินอิฟติรออาต อสั-สะมาวี อฎั-
ฎอล ,หน้า : 320-322. 
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อตั-ตีญานีได้กลา่วอีกวา่  
“นอกจากนัน้โองการอันบริสุทธ์ิของอัลกุรฺอาน (อายะฮฺ อัตตัฏฮีร)  ก็เป็นเคร่ืองชีอ้ันชัดแจ้งอีก

ประการหนึ่งเก่ียวกบัความไมผ่ิดพลาดของนาง เป็นการเปิดเผยถึงเกียรติของนาง ของสามีนางและบตุรของ
นางด้วย... (จากซอเฮียะฮ์มสุลิม เลม่ 7 หน้า 121 และ 130)”  147 148 
 

แตห่ลงัจากท่ีได้ศกึษาอย่างละเอียดกบัพบว่า  “อายะฮฺอตั-ตฏัฮีร” ไม่ได้เป็นสิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงสภาพของ
ความไร้บาป (มะอฺศมู) ตามท่ีอตั-ตีญานีเข้าใจแม้แตอ่ย่างใด เน่ืองจากเป็นค ากล่าวท่ีอลัลอฮฺประสงค์ท่ีจะ
ขจดัความไม่ดีงามออกและขดัเกลาพวกเขาให้บริสทุธ์ิเท่านัน้ ซึ่งหากอายะฮฺดงักล่าวบง่ชีถ้ึงสภาพความไร้
บาปตามท่ีกล่าวอ้างจริงๆ ก็จะเกิดข้อขัดแย้งกับความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้  เน่ืองจากพบว่า ท่านอลี บินอ
บีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็เคยท าข้อผิดพลาดเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่ความผิดพลาดของพวกท่าน
เหล่านัน้ ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺไม่ได้น ามาเป็นข้ออ้างเพ่ือท่ีจะต าหนิติเตียนหรือประณามแม้แต่
อย่างใด ในทางกลับกันต่างพากันวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ทรงอภัยโทษและพึงพอใจต่อท่าน  ส าหรับความ
ผิดพลาดท่ีทา่นอลี เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ เคยท านัน้ เช่น ท่านเคยลงโทษชนกลุม่หนึ่งด้วยกบัการเผาไฟ ทัง้ๆ ท่ี
ท่านนบีได้ห้ามลงโทษด้วยกับสิ่งท่ีอัลลอฮฺใช้ในการลงโทษ (ด้วยกับไฟ)  149  ประการต่อมา “อายะฮฺอัต-
ตัฏฮีร” ไม่ได้จ ากัดเฉพาะบุคคลทัง้ส่ีท่านเท่านัน้แต่ยังหมายรวมถึงบรรดาภรรยานบีทุกนางอีกด้วย  
เน่ืองจากอายะฮฺดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่งของสเูราะฮฺอลั-อะฮฺซาบ อายะฮฺท่ี 33 ทัง้ยงัมีอายะฮฺอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
และรวมเป็นกลุม่เดียวกนันบัจากอายะฮฺท่ี 28 จนถึง 34 
 
 
การกล่าวเทจ็และให้ร้ายแก่นักวิชาการและชาวอะฮลฺุสสุนนะฮวัฺลญะมาอะฮฺ 
 อตั-ตีญานีได้กลา่ววา่ 

“...คณุเคยอ่านตฟัซีร (ค าอรรถาธิบาย)  อลักรฺุอานโองการตอ่ไปนีบ้้างหรือยงั ... (บทท่ี 33:โองการ
ท่ี 56) นกัอรรถาธิบายอลักุรฺอานทัง้หลายทัง้ฝ่ายชีอะฮ์และฝ่ายซุนนีเห็นพ้องต้องกันว่า บรรดาสาวกได้มา
หาท่านศาสดามุฮมัมดัและกล่าวว่า “โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอลัลอฮ์ เรารู้วิธีการขอความสนัติให้แก่ท่าน แต่
เราไม่รู้วิธีการขอพรให้แก่ท่าน” ท่านศาสดามฮุมัมดัตอบว่า  “จงกล่าวว่า ขออลัลอฮ์ทรงประทานพรให้มฮุมั
มดัและลกูหลานของท่าน อย่างท่ีพระองค์ทรงประทานพรให้ศาสดาอิบรอฮีมและลกูหลานของอิบรอฮีมใน
โลกนี ้เพราะพระองค์นัน้ทรงถกูยกย่องและทรงถูกสรรเสริญ และอย่าขอความสนัติให้แก่ข้าพเจ้าด้วย การ
อ านวยพรแบบด้วน (ซอลาตลุบตัรอฮ์) ”บรรดาสาวกจึงถามว่า “โอ้ ท่านศาสดามฮุมัมดั การอ านวยพรแบบ

                                                           
147  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 166. 
148  ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กัชฟุลญานี มฮุมัมัด อตั-ตีญานี ,หน้า : 88, คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลัลตะ ,...หน้า : 180-
184, อบัดลุฮาดี อลั-หสุยันี ,อายะตตุตฏัฮีร ,...ทัง้เล่ม, ดร.อะหฺมดั อบัดลุลอฮฺ สะลามะฮฺ ,ปัญหาซุนนีย์-ชีอะฮ์ ,...แปลโดยฟาฏิมะฮฺ บินติอิบรอ
ฮีม อลั-อนัศอรีย์ ,หน้า : 22-33, ฟารีด เฟ็นดี ้,รู้ทนัชีอะฮ์ ,หน้า   : 99-112. 
149 อลั-บคุอรี หมายเลข 3017 
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ด้วนคืออะไร?”  ทา่นตอบว่า “คือการท่ีพวกท่านกลา่วว่า โอ้ อลัลอฮ์โปรดประทานพรให้มฮุมัมดัเทา่นัน้ แล้ว
หยดุเสียโดยไม่ขอพรให้ลูกหลานท่านศาสดามฮุมัมดัด้วย เพราะพระองค์ทรงสมบรูณ์พร้อมและทรงรับแต่
ความสมบรูณ์เทา่นัน้”  150 

 
อลัลอฮอุกับรั !  ถือเป็นค ากล่าวท่ีน่าเกลียดยิ่งท่ีออกจากปากของอตั-ตีญานี เพราะจากการศกึษา

และค้นหาหะดีษตวับทนีใ้นบรรดาต าราอรรถาธิบาย ไมป่รากฏว่ามีนกัอรรถาธิบายอลักรุอานชาวอะฮฺลสุสนุ
นะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ แม้แต่ท่านเดียวท่ีระบุหะดีษด้วยส านวนท่ีอัต-ตีญานีได้กล่าวไว้เลย เช่น ตฟัสีร อัฏ-
เฏาะบะรี ,ตฟัสีรอิบนกุะษีร ,ตฟัสีรมะอาลิม อตั-ตนัซีล เป็นต้น 151  ในทางกลบักนัปรากฏว่าหะดีษท่ีเศาะฮี
หฺนัน้เร่ิมตัง้แต่ “โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอลัลอฮฺ เรารู้วิธีการขอความสนัติให้แก่ท่าน” ถึง “เพราะพระองค์นัน้
ทรงถกูยกยอ่งและทรงถกูสรรเสริญ”  เทา่นัน้ 152  ซึ่งส านวนของการอ านวยพรแบบด้วน (เศาะลาตลุบตัรอฮฺ) 
นัน้มาจากการอปุโลกน์ของอตั-ตีญานีโดยสิน้เชิง    

อตั-ตีญานีกลา่วถึงทา่นอิมามอะลี บนิอบีฏอลิบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุวา่ 
“ท่านอิมามอะลีเป็นผู้ ท่ีมีความรู้มากท่ีสุด และเป็นผู้ ท่ีกล้าหาญท่ีสดุซึ่งประชาชาติทัง้มวลยอมรับ

แล้ว” 153 
ถ้าอัต-ติญานีหมายถึงประชาชาติมุสลิมชาวอะฮฺลุสสุนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺด้วยนัน้ ก็ถือเป็นการ

กลา่วเท็จโดยสิน้เชิง เน่ืองจากไมมี่หลกัฐานบทใดท่ีบง่ชีว้่าชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺนัน้ได้ยอมรับใน
เร่ืองนี ้ 154   
 ยังมีเร่ืองราวอีกมากมายท่ีอัต-ตีญานีได้กล่าวเท็จและให้ร้ายแก่นักวิชาการและชาวอะฮฺลุสสุน
นะฮฺวลัญะมาอะฮฺ ดงันี ้

“คณุไมรู้่หรือวา่ท่านอิมามอบฮูะนีฟะฮ์นัน้ เรียนหนงัสือกบัทา่นอิมามญะอ์ฟัร อซัซอดิก และท่านได้
กล่าวไว้ว่า ถ้ามาตรแม้นไม่มีสองปีนัน้แล้ว อนันอ์ุมาน (คือค าหน้าท่านอบฮูะนีฟะฮ์)  คงสญูสลายไปแล้ว”  
155 156 

                                                           
150  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 52.  
151  อัฏ-เฏาะบะรี ,ญามิอฺ อลั-บะยาน ฟีตะวีล อัลกุรอาน, เล่ม 20 หน้า 320-322, อิบนุกะษีร ,ตัฟสีรอลักุรอาน อัล-อะซีม ,เล่ม 6 หน้า 458-
459, อลั-บะเฆาะวี ,มะอาลิม อตั-ตนัซีล ,เลม่ 6 หน้า 373,     
152  บนัทกึโดยมสุลิม ,หมายเลขหะดีษ : 935. 
153  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 192. 
154  อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 96. 
155  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 60. 
156  ถือเป็นการกลา่วเท็จแก่ทา่นอิมามอบูหะนีฟะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ เพราะข้อเท็จจริงนัน้ทา่นได้เรียนรู้กบัทา่นอิสมาอีล บินหมัมาด บินอบีสลุยั
มาน อลั-กูฟี ,ท่านอิบรอฮีม บินมฮุมัมัด อัล-มนุตะชิร ,ท่านอิบรอฮีม บินซยัดฺ อนั-นัคอี และท่านอ่ืนๆ ซึ่งไม่ปรากฏว่าท่านเคยเรียนรู้กับท่านอิ
มามญะอฺฟัร อศั-ศอดิก ตามที่กลา่วอ้างแม้แตอ่ยา่งใด ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 59, คอลิด 
อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 459-461. 
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“แตก่ารเรียกร้องตอ่วะลีย์หรือบรรดาอิมามด้วยความเข้าใจวา่ พวกเขาจะเป็นส่ือกลางไปยงัอลัลอฮ์ 
(ซบ.) นัน้ มิได้เป็นการตัง้ภาคีแตป่ระการใด มสุลิมทัง้หลายทัง้ซุนนีและชีอะฮ์เห็นชอบในแง่นี ้มาตัง้แตส่มยั
ทา่นศาสาดามฮุมัมดัมาแล้ว จนกระทัง่ทกุวนันี”้   157 158 

“ไม่เหมือนผู้น าศาสนาของพวกเรา ซึ่งพวกเราจะไม่ท าหรือพดูอะไรเลย ถ้ารัฐบาลไม่เห็นชอบและ
ยอมรับรองก่อน เพราะรัฐบาลเหล่านัน้จ่ายเงินเดือนให้เขา แตง่ตัง้และถอดถอนเขาตามท่ีเขาต้องการ”  159 
160  

“ในขณะท่ีเราชาวซุนนีเช่ือถือในความไม่ผิดพลาดของท่าน (นบีมุหมัมดั) เฉพาะในการรับวิงวรณ์
โองการอลักรุอานเทา่นัน้”   161 162 

 
 
 

  

                                                           
157  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 79.  
158  ถือเป็นการกลา่วเท็จแก่ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ ก็เพราะเราไมไ่ด้เห็นชอบตอ่ค ากลา่วอ้างดงักล่าวแตอ่ยา่งใด นอกจากนีข้้าพเจ้ายงั
พบวา่ ค ากลา่วอ้างดงัข้างต้นนัน้ชาวมชุริกีนก่อนหน้านีก็้เคยกลา่วอ้างมาแล้วเชน่เดียวกนั ดงัที่อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอาลา ได้ด ารัสวา่ ความ
วา่ “พงึทราบเถิด การอิบาดะฮฺโดยบริสทุธ์ิใจนัน้เป็นของอลัลอฮฺองค์เดียว สว่นบรรดาผู้ที่ยดึถือเอาบรรดาผู้คุ้มครองอ่ืนจากอลัลอฮฺ โดยกลา่วว่า
เรามิได้เคารพภกัดีต่อสิ่งเหล่านัน้ เว้นแต่เพ่ือท าให้เราเข้าใกล้ชิดต่ออลัลอฮฺ แท้จริงอลัลอฮฺจะทรงตดัสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้ง
กนัในเร่ืองนัน้ แท้จริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงชีน้ าทางแก่ผู้กลา่วเท็จ ผู้ ไมส่ านึกบญุคณุ”  สเูราะฮ ฺอซั-ซมุรั ,39:3 ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,
กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า  : 64,  คอลิด อลั-อสัเกาะลานี ,บลัเฎาะลลัตะ ,...หน้า : 480-483. 

159  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 86.  
160  ถือเป็นการกลา่วเท็จและให้ร้ายแก่บรรดานกัวิชาการชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ เน่ืองจากประวตัิศาสตร์ได้บนัทกึวา่ พวกเขาเหลา่นัน้
ไม่เคยที่จะอ่อนข้อหรือท าตามในสิ่งที่ผู้ปกครองได้สัง่ใช้ให้ฝืนค าสัง่ของอลัลอฮฺ  สบุหานะฮุวะตะอาลาเลย ดงัตวัอย่างการยืนหยัดในสจัธรรม
และต่อสู้กับบรรดาผู้ปกครองที่อธรรมของ “อิมามอัซ-ซุฮฺรีย์กับฮิชาม บินอับดุลมาลิก” “อิมามมาลิกกับอบีญะอฺฟัร อัล-มันศูร” “อัล-อิซ บิน
อบัดิสสลามกบัอลั-มะมาลีก”  “อิบนตุยัมียะฮฺกบัอนั-นาศิร เกาะลาวนู” “อะหฺมดั บินหมับลักับอลั-มอฺุตะศิม” เป็นต้น ดบูทวิพากษ์เพ่ิมเติมใน อุ
ษมาน อลั-เคาะมีส, กชัฟลุญานี มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 69.  
161  ในที่สดุข้าพเจ้าได้รับทางน า (ฉบบัแปลไทย) หน้า : 50. 
162  ถือเป็นการกล่าวเท็จแก่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  เน่ืองจากว่าเม่ือพวกเขากล่าวถึงความมะอฺศูม  (สภาพการไร้บาปหรือ
ข้อผิดพลาด)  ของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลัยฮิวะสลัลมัแล้ว จะไม่จ ากัดเฉพาะในเร่ืองของการเผยแพร่ศาสนา (ตับลีฆ)  เท่านัน้ แต่ยงัหมาย
รวมถึงการท าบาปใหญ่ หรือสิ่งที่ไมด่ีงามทัง้หลายอีกด้วย อยา่งไรก็ตามได้มีนกัวิชาการบางทา่นที่มีทศันะวา่ทา่นนบีก็อาจจะท าผิดเชน่เดียวกนั 
แตเ่ป็นความผิดที่เล็กน้อย ดงัที่อลัลอฮฺได้เตือนส าทบัและให้อภยัในการกระท าของท่านซึ่งปรากฏในอลักรุอาน เชน่ สเูราะฮฺ อะบะสะ ,80 : 1-2 
สเูราะฮ ฺอตั-ตะหฺรีม 66 : 1 เป็นต้น ดบูทวิพากษ์ใน อษุมาน อลั-เคาะมีส ,กชัฟลุญานีย์ มฮุมัมดั อตั-ตีญานี ,หน้า : 54. 
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากการศกึษาหนงัสือ “ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้รับทางน า” มีประเด็นท่ีน่าสนใจ และควรน ามาสรุปและ
เสนอแนะดงันี ้

1. การอ้างอิงหลกัฐานเป็นการพยายามแสดงถึงหลกัฐานเพ่ือให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้อ่านว่าผู้ เขียน
นัน้ได้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีจากแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือได้และสามารถบอกระดบัความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูล ซึ่งเกณฑ์การอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการอิสลามนัน้ได้มีระเบียบวิธีการต่างๆ  ทัง้นีเ้พ่ือน ามาซึ่ง
ความถกูต้อง สมบรูณ์ของข้อมลู และเพ่ือท าให้เกิดความมัน่ใจในการยึดมัน่ และศรัทธาในประเด็นตา่งๆ ท่ี
อยูบ่นพืน้ฐานของศาสนาอนับริสทุธ์ิ ทางน าอนัเท่ียงตรงและแท้จริงของอลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอะลา     

2. หนงัสือ “ในท่ีสุดข้าพเจ้าได้รับทางน า” ของดร .มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี นัน้เป็นหนงัสือท่ีมี
วิธีการอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการท่ีไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการอิสลามอย่าง
มากมาย จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องหลีกเล่ียงจากการศกึษาและบริโภคข้อมลูตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเล่ม
ดงักลา่ว  

3. ดร.มุฮมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี เป็นนกัเขียนท่ีมีความพยายามสร้างอบุายหลอกลวงแก่ผู้คนท่ี
ศกึษาในงานเขียน ให้หลงตามตวัเขา เป็นผู้ ท่ีขาดความช านาญในการน าเสนอ อ้างอิง และวิเคราะห์ข้อมลู 
มีความพยายามท่ีจะปิดบงัในสจัธรรมและปฏิบตัติามอารมณ์ใฝ่ต ่า  

4. ประเด็นและหลักฐานต่างๆ ท่ี ดร.มุฮัมมัด อัต-ตีญานี อัส-สะมาวี ได้น าเสนอเพ่ือเป็นสิ่งท่ีน ามา
ยืนยนัถึงสจัธรรมท่ีเขาและชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺได้ยึดถืออยู่นัน้เป็นประเดน็และหลกัฐานเดียวกนักบัท่ีชาวชีอะฮฺ
รอฟิเฎาะฮฺ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือชาวชีอะฮฺโดยทัว่ไปมักน ามาใช้ในการสนับสนุนแนวคิดและหลัก
ความเช่ือของตน ซึ่งอาจเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบของการบรรยาย การพดูคยุ และงานเขียนตา่งๆ เป็นต้น 
ทัง้นีเ้พ่ือจรรโลงใจให้ผู้คนโดยเฉพาะพี่น้องมสุลิมผู้ ท่ีมีจิตใจงดงามได้หลงใหลในแนวคิดและหลกัความเช่ือ
ของพวกเขา  

สดุท้ายนี ้ข้าพเจ้าขอปิดด้วยพระด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา วา่  
ِينَ  إِنَّ  ﴿ قُوا   ٱَّلَّ َت  ِشَيٗعا َوََكنُوا   دِيَنُهم   فَرَّ ء    ِف  ِمن ُهم   لَّس  َما   ََش  ُرُهم   إِنَّ م 

َ
ِ  إَِل  أ َعلُونَ  ََكنُوا   بَِما يُنَِبُِئُهم ُثمَّ  ٱّللَّ  [  ٤٥١: االنعام] ﴾ ١٥٩ َيف 

ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้ ท่ีแบง่แยกศาสนาของพวกเขา และพวกเขาได้กลายเป็นนิกายตา่ง ๆ นัน้เจ้า (มฮุมั
มดั)  หาใช่อยู่ในพวกเขาแตอ่ย่างใดไม่ แท้จริงเร่ืองราวของพวกเขานัน้ย่อมไปสู่อลัลอฮฺแล้วพระองค์จะทรง
แจ้งแก่พวกเขาในสิ่งท่ีพวกเขากระท ากนั”  163  
 
  
  

                                                           
163  สเูราะฮฺ อลั ,อนัอาม-6: 159. 
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การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ขอการสดดุีแห่งอัลลอฮฺและความสันติสุขจงมีแด่
ท่านศาสนทูตของพระองค์ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ผู้ เป็นนบีของเรา ผู้น าของเรา นัน้คือมุฮมัมดั 
บินอบัดลุลอฮฺ และบรรดาเครือญาติ ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน และแด่ผู้ ท่ีเจริญรอยตามพวก
ทา่นด้วยกบัความดีงามจงึถึงวนักิยามะฮฺ อามีน 
 

 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเตมิเพื่อการศึกษาและค้นหาสัจธรรมที่แท้จริง 

 
หนังสือ 

ค ว า ม เ ช่ื อ บ า งป ร ะ ก า รข อ ง ชี อ ะ ฮฺ  โด ย  อั บ ดุ ล ล อ ฮฺ  บิ น มุ ฮั ม มั ด  อั ส -ส ะ ล ะ ฟี ย์
(http://www.islamhouse.com/p/261561) 

หลากหลายค าถาม ท่ีน าชาวชีอะฮฺสู่ สัจธรรม  โดยสุลัยมาน  บินศอลิ หฺ  อัล -ค็อรรอชี ย์  
(http://www.islamhouse.com/p/285630) 
 
เว็บไซต์  

เว็บไซต์สมาพนัธ์เครือขา่ยผู้ รักอะฮฺลลุบยัตฺและศอ่ฮาบะฮฺ (www.right-shiah.net) 
เว็บไซต์เพ่ือการปกป้องภรรยานบีและเศาะหาบะฮฺ (http://www.sunnahcyber.com/) 
เว็บไซต์อิสลามเฮาส์ (http://www.islamhouse.com) 
เว็บไซต์อิสลามอินไทยแลนด ์(http://islaminthailand.org/)  
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สารบัญ 
 

 
 
 
 
 
 

หน้า เร่ือง 

2  ค าน า 
3 หลกัความเช่ือบางประการของลทัธิชีอะฮรอฟิเฏาะฮฺ 
6 ชีวประวตัขิอง ดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี 
9 วิธีการอ้างอิงหลกัฐานทางวิชาการของดร.มฮุมัมดั อตั-ตีญานี อสั-สะมาวี 
9 การปฏิเสธตอ่หลกัฐานท่ีชดัเจน 
10 การอ้างอิงหลกัฐานท่ีสวนทางกบัระเบียบวิธีการท่ีผู้ เรียบเรียงได้วางไว้ 
12 การบดิเบือนหลกัฐานให้ผิดไปจากเดมิ 
14 การปิดบงัหลกัฐานจากความเป็นจริง 
15 การบดิเบือนในความหมายของหลกัฐาน 
16 มีความขดัแย้งในค ากลา่วของตนเอง 
16 การอ้างอิงเร่ืองราวท่ีไมมี่ท่ีมาของแหลง่อ้างอิง 
18 การอ้างอิงเร่ืองราวโดยระบแุหลง่ท่ีมาด้วยความเท็จ 
19 การกลา่วอ้างเร่ืองราวท่ีขดักบัข้อเท็จจริง 
19 ขาดความรู้และความรอบคอบในข้อมลู 
21 ขาดการตรวจสอบรายละเอียดในสายรายงานและข้อมลูอยา่งรอบคอบ 
24 ขาดการคดักรองต าราและผู้ เรียบเรียงท่ีน ามาใช้ในการอ้างอิง 
25 ไมมี่การรวบรวมตวับทหลกัฐานและสายรายงานในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
26 ใช้ความคิดและความเข้าใจของตนเป็นหลกัในการวิเคราะห์โดยไม่ยึดมัน่ในค าอธิบายของบรรดา

นกัวิชาการผู้ เป็นท่ียอมรับได้ 
28 การกลา่วเท็จและให้ร้ายแก่นกัวิชาการและชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ 
31 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
32 แหลง่ข้อมลูเพิ่มเตมิเพ่ือการศกึษาและค้นหาสจัธรรมท่ีแท้จริง 
32 บรรณานกุรม 
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