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บทนํา 

 
บรรดามวลการสรรเสรญิเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ผูทรงตรสัวา 
 

 mv  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  jl  
และแทจริงนี้คือทางของขาอันเที่ยงตรงพวกเจาจงปฏิบัติตามมันเถิด และอยาปฏิบัติตาม
ทานอื่นๆ เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกไปจากทางของพระองค  

(อัลอันอาม  153 
 
ขอความเมตตาโปรดปรานและความสันติจงมีแดทานศาสนทูตคนสุดทายของพระองค  น่ันคือศาสดามุฮัม

มัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  ผูซ่ึงกลาววา แทจริงบรรดาบะนีอิสรออีล(ชนชาวยิว)ไดแตกแยกออกเปน 71 
จําพวก และประชาชาติของฉันจะแตกแยกเปน 73 จําพวก ทุกจําพวกเหลาน้ันจะอยูในนรกยกเวนจําพวกเดียว 
เศาะฮาบะฮฺ(สาวกทานนบี)ถามวา โอ ทานรอซูลุลลอฮฺ จําพวกเดียวนั้นคือพวกไหน? ทานนบีตอบวา คือสิ่งที่
ฉันและเศาะฮาบะฮฺของฉันไดยึดม่ัน บันทึกโดยอัตติรมิซียฺ เชคอัลบานียฺใหทัศนะวาเปนฮะดีษเศาะเฮียะฮฺ 
 แทจริงอัลลอฮฺ ทรงประสงคที่จะใหประชาชาติอิสลามไดแตกแยกเปนจําพวกตางๆ กลุมตางๆ ลัทธิ
นิกายตางๆกัน ตางฝายตางเผชิญหนาตอสูแขงขันกัน โดยที่มิไดคํานึงถึงหลักการของอัลลอฮฺ  เม่ือเกิดการ
แตกแยกหรือขัดแยงกัน ซ่ึงพระองคไดทรงสั่งใหกลับไปสูคัมภีรของพระองค(อัลกุรอาน)และซุนนะฮฺ(แบบฉบับ
หรือแนวทาง)ของทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ดังที่พระองคตรัสไววา 
 

  m  â   á   à ß   Þ   Ý   Ü    Û   Ú   Ù   Ø        ×   Ö   Õ   Ô    Ó   Ò
ä  ãl  

"แตถาพวกเจาขัดแยงกันในสิ่งใด  ก็จงนําสิ่งนั่นกลับไปยังอัลลอฮฺและรอซูล หากพวกเจา
ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก น่ันแหละเปนสิ่งที่ดียิ่งและเปนการกลับไปที่สวยงามยิ่ง" 

(อันนิซาอฺ  ๕๙ 
 
 เชนน้ันแลว เปนสิ่งที่วาญิบสําหรับผูที่ตองการตักเตือนแกประชาชาติ ผูที่มีความหวังดีตอประชาติชาติ 
ตองการใหประชาชาติมีความกลมเกลียวรักใครกัน ผูที่มีความหวงแหนในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ประชาชาติ เขาจะตองเพียรพยายามอยางสุดความสามารถที่จะทําใหประชาชาติเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเปน
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ผูนําจําพวกตางๆเหลาน้ันกลับมาสูสัจธรรมอันเปนหน่ึงเดียวเหมือนสมัยทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทั้งทางดานอะกีดะฮฺ(ความเชื่อหรือหลักศรัทธา) ดานนิติศาสตรหรือกฎหมาย และดานจรรยามารยาท 
ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสไววา 
 

 m gf  e  d  c  b  al   
และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพรอมเพรยีงกันทั้งหมด และจงอยาแตกแยก
กัน". 

 (อาลิอิมรอน   
 
 หน่ึงในสิ่งที่จะทําใหบรรลุจุดประสงคดังกลาวอยางรวดเร็วคือการชี้ทางแหงแสงสวางแกบรรดาลัทธิหรือ
จําพวกตางๆเหลาน้ันที่ไดฝาฝนและสวนทางกับสิ่งที่อัลกุรอานและซุนนะฮฺเรียกรอง และตักเตือนปราบปรามพวก
เขาในสิ่งที่พวกเขาไดละเมิดและสิ่งที่พวกเขาหลงผิดออกนอกหนทางอันเที่ยงตรงและผิดไปจากแนวทางของ
บรรดามุสลิมีนบรรพชนยุคแรก 
 จากสิ่งที่ไดกลาวมาขางตน จึงเปนที่มาของความคิดที่จะรวบรวมคําถามและขอโตแยงตางๆ ตลอดจน
 (อานวา อัลอิลซามาต หมายถึง สิ่งที่เปนขอเท็จจริงหรือเปนตรรกะและเปนเหตุเปนผลที่ปฏิเสธมิได)   اإللزامات      
ใหชาวชีอะฮฺลัทธิสิบสองอิหมามไดอาน โดยหวังวาอาจจะเปนสิ่งที่ทําใหบรรดาคนที่มีความคิดในหมูพวกเขากลับ
ไปสูสัจธรรมความจริง หากพวกเขาไดคิดพินิจพิจารณาคําถามและขอเท็จจริงตางๆเหลาน้ีที่ไมมีทางโตแยงหรือ
ปฏิเสธไดเลยเวนแตพวกเขาตองยอมรับและนอบนอมตออัลกุรอานและซุนนะฮฺอันปราศจากความเชื่อที่ขัดแยงใน
ตัวของมันเองที่ชาวชีอะฮฺกําลังยึดถือศรัทธากันอยู 
 เรารูสึกดีใจและภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งที่พ่ีนองคนหนึ่งของเราซึ่งเคยเปนชีอะฮฺและไดรับทางนําและ
กลับมาสูหนทางสัจธรรม โดยที่เขาไดเลาถึงประสบการณที่ทําใหเขาไดออกจากความมืดมนและหลงทางมาสูแสง
สวางและทางอันเที่ยงตรงไวในหนังสือที่มีชื่อวา ฉันไดเศาะฮาบะฮฺกลับคืนมา และฉันมิไดเสียอาลุลบัยตฺไป   آل 
)البيت  อานวา อาลุลบัยตฺ หมายถึงบรรดาวงศวานเครือญาติทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม)  

แนนอนพี่นองเราคนนี้ไดรับเตาฟกทางนําความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  ในการเลือกครั้งน้ี เพราะมุสลิม
ที่แทจริงน้ัน จะไมรูสึกลําบากหรือตะขิดตะขวงใจแตอยางใดที่จะมอบความรักในเวลาเดียวกันทั้งตออาลุลบัยตฺ
และศอฮาบะฮฺทั้งมวล ซ่ึงเรื่องน้ีก็คลายคลึงกับเรื่องที่พ่ีนองเราคนหนึ่งที่เคยเปนคริสตและไดรับสัจธรรม เขาแตง
หนังสือเรื่อง ฉันได(นบี)มุฮัมมัดมา และฉันมิไดเสีย(นบี)อีซาไป 

เราขอแดอัลลอฮฺ  ทรงทําใหหนังสือเลมน้ีเกิดประโยชนตอผูไดอานโดยเฉพาะคนหนุมสาวชีอะฮฺที่มี
ความคิด มีเหตุผล และขอพระองคทรงทําใหหนังสือเลมน้ีเปนเสมือนกุญแจแหงความดีงามแกพวกเขา และเปน
เสมือนสิ่งที่ตักเตือนใหพวกเขาไดตระหนักวาการทบทวนสัจธรรมความจริงน้ันดีกวาการยืนกรานในบาฏิล   باطل(  
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คือความเท็จหรือความหลงผิด ) และทําใหพวกเขาสํานึกวาการที่พวกเขาไดกลับมาสูแนวทางซุนนะฮฺ นอมรับ ยึด
ม่ันและปฏิบัติตามซุนนะฮฺน้ัน พวกเขาอาจจะไดรับผลบุญและตําแหนงอันสูงสงเสียยิ่งกวาบรรดาชาวอะฮฺลุซซุน
นะฮฺที่เพิกเฉยและละเลยหลักการศาสนา ลุมหลงอยูในความสนุกสนานบันเทิงและอารมณนัฟซูที่ผิดหลักศาสนา 
ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสไววา  

 ml  k  j  i  h  gf  e  d   cl   
ความวา ผูใดปฏิเสธศรัทธา  การปฏิเสธศรัทธาก็ตกอยูกับเขา และผูใดกระทําความดี พวก
เขาก็เตรียมที่พักไวสําหรับตัวของพวกเขาเอง"  

(อัรฺรูม  ๔๔) 
 

وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهللا وصلى ، أعلم واهللا  
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ส่ิงที่เปนขอเท็จจริง(หรอืเปนตรรกะและเปนเหตุเปนผล)ที่ปฏิเสธมิได 
 

 ชาวชีอะฮฺเชื่อวา ทานอลี บิน อบีฏอลิบ เปนอิหมาม(ผูนํา)ที่มะอฺศูม(คือปราศจากความผิด) และเรา
ยังไดพบวาทานอลีไดทําการแตงงานอุมมุกัลซูมซ่ึงเปนลูกสาวของทานกับทานหญิงฟาฏิมะฮฺบุตรีทานนบีมุฮัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม และเปนพ่ีนองกับอัลฮะซันและอัลฮุซัยนฺ กับทานอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ ดังน้ัน 
ณ ตรงนี้สิ่งที่เปนขอเท็จจริงที่ชีอะฮฺปฏิเสธมิไดจะมีอยู  ประการ  
 หน่ึง  แสดงวาทานอลีมิใชมะอฺศูมเน่ืองจากทานไดทําการแตงงานลูกสาวของทานกับ   กาเฟร(ผูปฏิเสธ
ศรัทธา) (เพราะชีอะฮฺเชื่อทานอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบเปนกาเฟรหรือตกศาสนาหลังจากทานนบีเสียชีวิต) ฉะน้ันแลว
ความจริงน้ีจะคานหรือสวนทางกับหลักความเชื่อพ้ืนฐานของลัทธิชีอะฮฺ และเขาใจไดวาทานอิหมามอลีหรือแมแต
อิหมามทานอื่นๆของชีอะฮฺมิใชมะอฺศูมแต อยางใด 
 สอง  แสดงวาทานอุมัรเปนมุสลิมมิใชกาเฟรอยางที่ชีอะฮฺกลาวหาเพราะทานอลีไดยินยอมและรับใหมี
การเกี่ยวดองเปนพอตากับลูกเขยกัน 
 ซ่ึงขอเท็จจริงสองขอน้ียอมทําใหชีอะฮฺเกิดความฉงนและสับสนในความเชื่อของตัวเอง 
 

 ชีอะฮฺอางวาทานอบูบักรฺและทานอุมัรเปนกาเฟร แตเรากลับพบวาทานอลีที่ชาวชีอะฮฺอางวาเปนอิหมาม
ที่มะอฺศูมไดยอมรับในการเปนคอลีฟะฮฺของทานทั้งสองและไดใหสัตยาบันแกทานทั้งสองและมิไดออกจากการ
ปกครองของทั้งสองทานแตอยางใด ณ ตรงนี้ แสดงวาทานอลีมิใชมะอฺศูมเพราะทานไดใหสัตยาบันและใหการ
ยอมรับในการเปนผูนําแกคนกาเฟรหรือคนนาศิบที่อธรรมสองคน ( ناصب คือคนท่ีชีอะฮฺกลาวหาวาปฏิเสธการ
เปนผูนําของทานอลี)ซ่ึงการใหสัตยาบันน้ียอมทําลายความเปนมะอฺศูมของทานอลี และเปนการสนับสนุนผูอธรรม
อีกดวย ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีเปนไปไมไดเลยที่ผูเปนมะอฺศูมจะกระทําได หรือถามิใชเชนน้ันแลวแสดงวาการกระทําของ
ทานอลีเปนสิ่งที่ถูกตองเนื่องจากทานอบูบักรและทานอุมัรลวนเปนคอลีฟะฮฺ(ผูนํา)ที่มีความศรัทธา เปนผูที่มีความ
สัจจะและมีความยุติธรรม น่ันหมายถึงวาการที่ชาวชีอะฮฺกลาวหาวาทาน คอลีฟะฮฺทั้งสองเปนกาเฟรและไดดา
ประนามและสาปแชงทานทั้งสองและไมยอมรับในตําแหนงคอลีฟะฮฺของทั้งสองนั้น ถือไดวากระทําเชนน้ีเปนสิ่งที่
สวนทางและฝาฝนอิหมามของพวกเขา(ทานอลี) ณ ตรงนี้จึงเกิดความสับสนวาเราจะปฏิบัติตามทานอบีอัลฮะซัน
(บิดาของทานอัลฮะซันก็คือทานอลี)หรือเราจะตามบรรดาชีอะฮฺที่ฝาฝน 

                                                 
1 การแตงงานครั้งน้ีมีบรรดาอุละมาอชีอะฮฺหลายทานไดยืนยัน เชน อัล-กุลัยนียในหนังสือ "อัล-ฟุรูอฺ" (๖/๑๑๕), อัฏ-ฏสียในหนังสือ "ตะฮฺซีบ อัล-อะฮฺกาม" บาบ: อะดะ
ดุนนิสาอ (๘/๑๔๘), (๒/๓๘๐), และในหนังสือ "อัล-อิสติบศอรฺ (๓/๓๕๖), อัล-มาซินดารอนีย ในหนังสือ "มะนากิบ อาล อบีฏอลิบ (๓/๑๖๒), อัล-อามิลีย ในหนังสือ 
"มะสาลิก อัล-อัฟฮาม" (๑/กิตาบ อัน-นิกาฮฺ), มุรฺตะฎอ อะลัม อัล-ฮูดา ในหนังสือ "อัช-ชาฟย" (๑๑๖), อิบนุอบีลหะดีด ในหนังสือ "ชัรฮฺ นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ" (๓/๑๒๔), 
อัล-อัรฺดุบีลีย ในหนังสือ "หะดีเกาะฮฺ อัช-ชีอะฮฺ (๒๗๗), อัช-ชูชตะรียในหนังสือ "มะญาลิส อัล-มุมินีน" (๗๖, ๘๒), อัล-มัจญลิสีย ในหนังสือ "บิหารุล อัน-วารฺ" (๖๒๑). 
และศึกษาเพ่ิมเติมจากหนังสือ "ซะวาจญ อุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบฺ มิน อุมมิ กัลษูม อิบนะติ อลีย อิบนุ อบีฏอลิบ –หะกีเกาะฮฺ ลา อิฟติรออ" โดยอบูมุอาซ อัล-อิสมาอี
ลีย. 
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3. ทานอลีไดแตงงานกับผูหญิงหลายคนหลังจากที่ทานหญิงฟาฏิมะฮฺเสียชีวิตซึ่งพวกนางไดใหกําเนิด

บุตรชายและหญิงหลายคน เชน 
• อับบาส บินอลี บินอบีฏอลิบ อับดุลลอฮฺ บินอลี บินอบีฏอลิบ ญะอฺฟร บินอลี บิน อบีฏอลิบ อุสมาน บิ

นอลี บินอบีฏอลิบ เกิดจากมารดาที่ชื่อ อุมมุลบะนีน บินติฮิซาม บินดาริม 
• อุบัยดิลลาฮฺ บินอลี บินอบีฏอลิบ อบูบักร บินอลี บินอบีฏอลิบ เกิดจากมารดาที่ชื่อ ไลลา บินติมัสอูด อัด

ดาริมิยะฮฺ 
• ยะฮฺยา บินอลี บินอบีฏอลิบ มุฮัมมัดอัลอัศฆ็อร บินอลี บินอบีฏอลิบ เอาน บินอลี บิน อบีฏอลิบ เกิด

จากมารดาชื่อ อัสมาอฺ บินติ อุมัยสฺ 
• รุก็อยยะฮฺ บินติอลี บินอบีฏอลิบ อุมัร บินอลี บินอบีฏอลิบซึ่งไดเสียชีวิตในขณะที่มีอายุเพียง  ป เกิด

จากมารดาชื่อ อุมมุฮะบีบ บินติรุบัยอะฮฺ 
• อุมมุลฮะซัน บินติอลี บินอบีฏอลิบ รอมละฮฺอัลกุบรอ บินติอลี บินอบีฏอลิบ เกิดจากมารดาชื่อ อุมมุมัส

อูด บินติอุรวะฮฺ บินมัสอูด อัซซะกอฟยฺ 
คําถาม ตรงนี้คือ เปนไปไดหรือที่พอจะตั้งชื่อลูกผูเปนที่รักที่สุดดวยชื่อศัตรูที่เกลียดที่สุด? และจะเปน

อยางไรหากพอคนน้ันคือทานอลี บินอบีฏอลิบ เปนไปไดอยางไรที่ทานไดตั้งชื่อบรรดาลูกๆของทานดวยชื่อของคน
ที่ชาวชีอะฮฺเชื่อวาเปนศัตรูของทาน ผูที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณจะตั้งชื่อลูกๆที่เขารักดวยชื่อของศัตรูของ
ตัวเองกระนั้นหรือ ชาวชีอะฮฺทราบหรือไมวาทานอลีเปนชาวกุรอยชฺคนแรกที่ไดตั้งชื่อลูกวา อบูบักร อุมัร อุ
สมาน? 

 
 ผูแตงหนังสือ นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ ซ่ึงเปนหนังสือที่ชาวชีอะฮฺใหความเชื่อถือไดรายงานวา แทจริงทานอ

ลีไดขอใหยกเวนตัวทานเองจากตําแหนงคอลิฟะฮฺ ซ่ึงทานไดกลาววา จงปลอยฉันเถิด และจงหาคนอื่นที่ไมใชฉัน
(ในการเปนคอลีฟะฮฺ) น่ีแสดงใหเห็นถึงความโกหกมดเท็จของศาสนาชีอะฮฺ เพราะเปนไปไดอยางไรที่ทานอลีได
ขอใหยกเวนตัวทานจากการดํารงตําแหนง คอลีฟะฮฺทั้งๆที่(ชีอะฮฺอางวา)การแตงตั้งทานอลีเปนคอลีฟะฮฺเปนสิ่งที่
ไดถูกบัญญัติจากอัลลอฮฺ และ(ชีอะฮฺอางอีกวา)ทานอลีไดเรียกรองตําแหนงน้ีจากทานอบูบักร 
 

                                                 
1 "กัชฟุล ฆุมมะฮฺ ฟ มะอฺริฟะฮฺ อัล-อะอิมมะฮฺ" โดยอลีย อัล-อัรฺบุลีย (๒/๖๖) 
2 อางแลว 
3 อางแลว 
4 อางแลว 
5 อางแลว 
6 "นะฮฺุล บะลาเฆาะฮฺ" (๑๓๖) และ (๓๖๖-๓๖๗), และ (๓๒๒) 
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 ชีอะฮฺอางวาทานหญิงฟาฏิมะฮฺซ่ึงเปนสวนหนึ่งจากทานนบีไดถูกขมเหงรังแกในสมัยทาน อบูบักรจนซี่โครง
ของเธอหัก และยังมีความตั้งใจที่จะเผาบานของเธอ จนถึงขั้นที่พยายามทําใหเธอแทงจากการตั้งครรคทารกที่พวก
ชีอะฮฺตั้งชื่อใหวา อัลมุฮฺซิน 

คําถามมีอยูวา สามีของเธอหรือทานอลีน้ันไปอยูที่ไหนในชวงเวลาดังกลาว ทําไมทานอลีถึงไมปกปองสิทธิของ
ภรรยาของทาน ทั้งๆที่ทานอลีเปนผูที่กลาหาญมากกวาผูใดทั้งสิ้น 

 
 เราไดพบวามีเศาะฮาบะฮฺอาวุโสจํานวนมากมายที่ไดเกี่ยวดองเปนเครือญาติกับทานนบีโดยการแตงงานกับ

บรรดาผูหญิงจากวงศวานของทาน และในทางกลับกันบรรดาผูชายจากวงศวานทานนบีไดแตงงานกับเครือญาติ
ของเศาะฮาบะฮฺ ซ่ึงเรื่องน้ีเปนที่รูกันอยางเปนเอกฉันทในบรรดานักประวัติศาสตรและไดถูกรายงานโดยทั้งชาว
ซุนหนี่และชีอะฮฺ เชน 

• ทานนบีเองไดแตงงานกับทานหญิงอาอีชะฮฺ บินติอบีบักร และทานหญิงฮัฟเซาะฮฺ บินติอุมัร 
บินอัลค็อฏฏอบ 

• ทานนบีไดทําการแตงงานลูกสาวของทานทั้งสองคนที่ชื่อ รุก็อยยะฮฺและอุมมุกัลโซมใหแกทานคอ
ลีฟะฮฺคนที่สามคือทานอุสมาน บินอัฟฟานผูใจบุญและมากในความละอาย ซ่ึงทานอุสมานไดรับ
สมญานามวา ซุนนูรอยนฺ (คือผูที่เปนเจาของรัศมีสองดวง น่ันคือไดแตงงานกับลูกสาวทานนบีสอง
คน) 

• ลูกชาวทานอุสมานที่ชื่อ อะบาน ไดแตงงานกับอุมมุกัลโซม บินติอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟร บินอบีฏอ
เล็บ(นองชายทานอลี บินอบีฏอเล็บ) 

• หลานชายทานอุสมานที่ชื่อมัรวาน บินอะบาน บินอุสมาน บินอัฟฟานไดแตงงานกับเหลนทานอลีและ
โหลนทานนบี ที่ชื่ออุมมุลกอเซ็ม บินติอัลฮะซัน บินอัลฮะซัน บินอลี บินอบีฏอเล็บ 

• หลานชายทานอุสมานอีกคนหนึ่งที่ชื่อ ซัยดฺ บินอัมรฺ บินอุสมาน บินอัฟฟานไดแตงงานกับหลานทา
นอลีและเหลนทานนบีที่ชื่อ ซะกีนะฮฺ บินติอัลฮุเซน 

• หลานชายทานอุสมานอีกคนหนึ่งที่ชื่อ อับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ บินอุสมาน บินอัฟฟานไดแตงงานกับ
หลานทานอลีและเหลนทานนบีที่ชื่อ ฟาฏิมะฮฺ บินติอัลฮุเซน 

เราขอยกตัวอยางเพียงคอลีฟะฮฺทั้งสามทานเทาน้ัน ที่จริงแลวยังมีเศาะฮาบะฮฺอีกจํานวนมากที่ไดเกี่ยว
ดองเปนเครือญาติและไดแตงงานกับวงศวานทานนบี อันแสดงใหเห็นวาแทจริงแลวบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺน้ันมีความ
รักตอบรรดาเศาะฮาบะฮฺมิไดเกลียดชังหรือสาปแชงศอฮาบะฮฺดังที่ชาวชีอะฮฺไดกลาวหาแตอยางใด 

                                                 
1 และผูใดท่ีประสงคจะศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นการแตงงานของเศาะหาบะฮฺกับอะฮฺลุลบัยตฺ สามารถศึกษาไดจากหนังสือ "อัด-ดุรฺ อัล-มันษูรฺ มิน ตุรอษ อะฮฺลิล 
บัยตฺ" โดยปราชญชาวอิมามิยะฮฺ อะลาอุดดีน อัล-มุดัรฺริส" 
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เชนเดียวกันเราไดพบวาบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺไดตั้งชื่อลูกหลานดวยชื่อของบรรดาศอฮาบะฮฺดังที่มีรายงาน
หลายกระแสจากทั้งนักประวัติศาสตรซุนหนี่หรือชีอะฮฺเอง ยกตัวอยางเชน ในการรายงานของชีอะฮฺเองน้ันระบุวา
ทานอลีไดตั้งชื่อลูกชายของทานคนหนึ่งที่เกิดจากภรรยาที่ชื่อไลลา บินติมัสอดู อัลฮันเดาะลิยะฮฺ วา อบูบักร ซ่ึง
ทานอลีเปนคนแรกในบะนีฮาชิม(สายตระกูลของทานนบี)ที่ไดตั้งชื่อลูกวา อบูบักร และลูกชายของทานคืออัล
ฮะซัน บินอลีก็ไดตั้งชื่อลูกวา อบูบักร เชนเดียวกัน และหลานของทานคืออัลฮะซัน บินอัลฮะซัน บินอลี ก็
เชนเดียวกัน และทาน มูซา อัลกาษิม(หนึ่งในลูกหลานทานอลี)ก็ตั้งชื่อลูกสาวของทานวา อาอิชะฮฺ  

นอกจากนี้แลวในบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺมีหลายทานที่ไดรับฉายาหรือชื่อเลนวา อบูบักร เชนซัยนุลอาบิดีน 
บินอลี และอลี บินมูซา(อัรริฎอ) สวนผูที่ตั้งชื่อลูกวา อุมัร น้ันก็มีหลายทานเชน ทานอลี บินอบีฏอลิบไดตั้ง
ชื่อลูกชายทานคนหนึ่งวา อุมัรอัลอักบัร(คืออุมัรคนโต)ที่เกิดจากอุมมุฮะบีบ บินติรุบัยอะฮฺ ซ่ึงไดถูกสังหารที่
เมืองอัฏฏิฟพรอมกับพี่ชายของทานคืออัลฮุเซน และทานอลีตั้งชื่อลูกชายอีกคนหนึ่งวา อุมัรอัลอัศฆ็อร(คืออุมัร
คนเล็ก)ที่เกิดจากอัศศ็อฮฺบาอฺ อัตตัฆลิบิยะฮฺ ซ่ึงทานอุมัรคนเล็กน้ีมิไดถูกสังหารและไดเปนทายาทสืบทอดจาก
บรรดาพี่ชาย 

เชนเดียวกัน ทานอัลฮะซัน บินอลี บินอบีฏอลิบไดตั้งชื่อลูกของทานสองคนวา อบูบักรและอุมัร7 
เชนเดียวกัน อลี บินอัลฮุเซน บินอลี8 
เชนเดียวกัน อลี ซัยนุลอาบิดีน 
เชนเดียวกัน มูซา อัลกอสิม 
เชนเดียวกัน อัลฮุเซน บินซัยดฺ บินอลี 
เชนเดียวกัน อิซหาก บินอัลฮะซัน บินอลี บินอัลฮุเซน 
เชนเดียวกัน อัลฮะซัน บินอลี บินอัลฮะซัน บินอัลฮุเซน บินอัลฮะซัน 
และอีกหลายๆทานในบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ แตเรายกตัวอยางบางทานดังที่กลาวมาขางตนเพ่ือไมเปนการ

เยิ่นเยอ 
                                                 
1 ดูหนังสือ อัล-อิรฺชาด โดยอัล-มุฟด (๓๕๔), อัล-มุกอติล อัฏ-ฏอลิบีน โดยอบุลฟะร็อจญ อัล-อัศบะฮานีย อัช-ชีอีย ( 
๙๑), ตารีค อัล-ยะอฺกูบีย อัช-ชีอีย (๑๘๘). 
2 อัต-ตันบีฮฺ วัล-อิชรอฟ โดยอัล-มัสอูดีย อัช-ชีอีย (๒๖๓)  
3 กัชฟุล ฆุมมะฮฺ โดยอัล-อัรฺบุลีย (๓/๒๖) 
4 กัชฟุล ฆุมมะฮฺ โดยอัล-อัรฺบุลีย (๓/๓๑๗) 
5 มุกอติล อัฏ-ฏอลิบีน โดยอบุลฟะร็อจญ อัล-อัศบะฮานีย อัช-ชีอีย (๕๖๑-๕๖๒) สํานักพิมพดารฺ อัล-มะอฺริฟะฮฺ. 
6 ดูหนังสืออัล-อิรฺชาด โดยอัล-มุฟด (๓๕๔), มุอฺญัม ริญาลุล หะดีษ โดยอัล-คูอีย (๑๓/๕๑), มุกอติล อัฏ-ฏอลิบีน โดยอบุลฟะร็อจญ อัล-อัศบะฮานีย อัช-ชีอีย (๘๔) 
สํานักพิมพเบรุต, อุมดะฮฺ อัฏ-ฏอลิบ (๓๖๑) สํานักพิพมนัจญฟฺ, ญะลาอุลอุยูน (๕๗๐). 
7 อัล-อิรฺชาด โดยอัล-มุฟด (๑๙๔), มุนตะฮา อัล-อามาล (๑/๒๔๐), อุมดะฮฺ อัฏ-ฏอลิบ (๘๑), ญะลาอุลอุยูน โดยอัล-มัจญลิสีย (๘๕๒), มุอฺญัม ริญาลิล หะดีษ โดยอัล-
คูอีย (๑๓/๒๙ เลขท่ี ๗๖๑๖), กัชฟุล ฆุมมะฮฺ (๒/๒๙๔). 
8 อัล-อิรฺชาด โดยอัล-มุฟด (๒/๑๕๕), และกัชฟุลฆุมมะฮฺ (๒/๒๙๔) 
9 รายละเอียดขางตนมีระบุไวในหนังสือ "มุกอติล อัฏ-ฏอลิบีน" และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ จากบรรดาหนังสือของชีอะฮฺ เชนหนังสือ "อัด-ดุรฺ อัล-มันษูรฺ" โดยอะลาอุดดีน 
อัล-มุดัรฺริส (๖๕-๖๙) 
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สวนอะฮฺลุลบัยตฺที่ตั้งชื่อลูกสาววา อาอีชะฮฺ น้ันก็มีมูซา อัลกอสิม และอลี อัลฮาดี 
 

 อัลกุลัยนียฺ(หน่ึงอุลามาอฺของชีอะฮฺ)ไดเขียนในหนังสือ อัลกาฟยฺ วา แทจริงบรรดาอิหมาม(ใน
ทัศนะของชีอะฮฺ)จะรูเวลาที่พวกเขาจะเสียชีวิต  และพวกเขาจะไมเสียชีวิตเวนแตดวยความประสงคของพวกเขา 
สวนอัลมัจลิซียฺไดระบุฮะดีษบทหนึ่ง(ที่รายงานโดยชีอะฮฺ)ในหนังสือ บิฮารุลอันวาร วา จะไมมีอิหมามคนหนึ่ง
คนใดเวนแตจะเสียชีวิตดวยการถูกฆาหรือถูกวางยาพิษ ถาหากอิหมามรูเรื่องอัลฆอยบฺ(  الغيب คือเรื่องเรนลับที่
ไมมีใครรูยกเวนอัลลอฮฺ )ตามที่   อัลกุลัยนียฺและอัลฮุรอัลอามิลียฺไดอางแลว อิหมามก็ตองรูถึงสิ่งที่อยูใน
อาหารเขาจะกินหรือด่ืม ซ่ึงถาในอาหารนั้นมีพิษเขายอมตองละทิ้งและไมกินอาหารนั้นมิเชนน้ันแลวเขาก็กลายเปน
ผูที่ฆาตัวตาย และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกไววาผูที่ฆาตัวตายนั้นจะตองลงนรก คําถามวา 
ชีอะฮฺยอมรับเรื่องน้ีไดอยางไร  ชีอะฮฺยอมรับที่จะใหบรรดาอิหมามตกนรกอยางน้ันหรือ หรือจริงๆแลว
บรรดาอิหมามไมรูเรื่องเรนลับตามที่ชีอะฮฺกลาวหาแตอยางใด  

 
 ทานอัลฮะซัน บินอลี บินอบีฏอลิบไดสละสิทธิ์และประนีประนอม(ในตําแหนง      คอลีฟะฮฺ)กับทาน

มุอาวิยะฮฺ บินอบีซุฟยานในขณะทานมีความพรอมทั้งทางดานกําลังทหารพลพรรคผูชวยเหลือที่จะเผชิญหนาตอสู
กับฝายทานมุอาวียะฮฺ ในทางกลับกันนองชายของทานคือทานอัลฮุเซนไดออกไปเรียกรองและประกาศไมเห็นดวย
ในการเปนผูนําของยะซีด บินมุอาวียะฮฺในขณะทานไมมีความพรอมและขาดผูสนับสนุนชวยเหลือซ่ึงทานมีโอกาส
ที่จะประนีประนอมมากกวาการเผชิญหนา แตทานกลับเลือกที่จะเผชิญหนา ฉะน้ันระหวางการกระทําของทาน      
อัลฮะซันและอัลฮุเซนยอมมีคนใดคนหน่ึงถูกตองและอีกคนหนึ่งผิด เพราะหากการสละสิทธิ์ของทานอัลฮะซันใน
ขณะที่ทานมีความพรอมในการทําสงครามนั้นเปนเรื่องที่ถูกตองแลวก็แสดงวาการเผชิญหนาทําสงครามของ
ทานอัลฮุเซนในขณะที่ขาดความพรอมน้ันยอมเปนเรื่องที่ผิด หรือในทางกลับกันหากการเรียกรองตอสูของ
ทานอัลฮุเซนในขณะที่ไมมีความพรอมน้ันเปนเรื่องถูกตองแลวก็แสดงวาการสละสิทธิ์และยอมประนีประนอมของ
ทานอัลฮะซันน้ันยอมเปนเรื่องที่ผิด ณ ตรงนี้ชาวชีอะฮฺยอมเกิดความสับสนเพราะถาหากพวกเขากลาววา ทั้ง
ทานอัลฮะซันและอัลฮุเซนน้ันไดทําสิ่งที่ถูกตองทั้งคูก็หมายความวาพวกเขาไดเชื่อในสิ่งที่ขัดแยงกันในตัวของมัน
เอง แตถาหากพวกเขากลาววาการกระทําของทานอัลฮะซันเปนสิ่งที่ผิดน้ันก็แสดงวาความเปนอิมามะฮฺ(หมายถึง
การเปนอิหมามหรือผูนํา)ของทานถือเปนโมฆะ และโดยปริยายก็จะทําใหความเปนอิมามะฮฺและความเปนอิศมะฮฺ
(ปราศจากความผิด)ของบิดาของทาน(คือทานอลี)เปนโมฆะดวยเพราะทานอลีไดสั่งเสียเรื่องน้ีตอลูกของทานซ่ึง
อิหมามที่มะอฺศูม(ปราศจากความผิด)จะไมสั่งเสียใหใครยกเวนผูที่   มะอฺศูมดวย ตามที่ชีอะฮฺไดกลาวอาง 
 แตถาหากชีอะฮฺกลาววาการกระทําของอัลฮุเซนเปนเรื่องที่ผิดก็แสดงวาความเปนอิมามะฮฺและความ
เปนอิศมะฮฺของทานน้ันเปนเรื่องที่เหลวไหลไมเปนความจริง และโดยปริยายจะทําใหความเปนอิมามะฮฺและความ
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เปนอิศมะฮฺของบรรดาลูกหลานของทานเปนเรื่องโกหกเพราะหาก   ลําตนหรือแหลงกําเนิดเปนโมฆะแลวกิ่งกาน
หรือสิ่งที่เกิดจากลําตนก็เปนโมฆะดวยเชนกัน 
 

 อัลกุลัยนียฺไดเขียนในหนังสือ อัลกาฟยฺ อีกวา เราไดรับรายงานหลายกระแสจากคนของเราซึ่งได
รายงานจากอะหฺมัดบินมุฮัมมัด จากอับดุลลอฮฺบินอัลฮัญญาล จากอะหฺมัดบินอุมัรอัลฮะละบียฺ จากอบีบะศีรได
กลาววา ฉันไดเขาไปหาอบูอับดุลลอฮฺ(คือทานอัลฮุเซน) และกลาวกับทานวา ฉันขอถวายตัวฉันใหแดทาน ฉัน
อยากถามปญหาหนึ่ง แตฉันกลัววาคนอื่นจะรู ทานอบูอับดุลลอฮฺไดแหวกมานและไดมองมายังฉันและกลาววา โอ 
อบูมุฮัมมัดจงถามสิ่งที่เจาอยากถามเถิด เขาจึงกลาววา ฉันขอถวายตัวขาใหแดทาน....จากนั้นทานเงียบไปชวง
ระยะเวลาหนึ่ง และไดกลาววา แทจริงเรามีมุศฮัฟฟาฏิมะฮฺ(คืออัลกุรอานของทานหญิงฟาฏิมะฮฺ) ซ่ึงคนอื่นไมรู
หรอกวามุศฮัฟฟาฏิมะฮฺคืออะไร ฉันจึงถามวา มุศฮัฟฟาฏิมะฮฺคืออะไร? คือมุศฮัฟที่มีเน้ือหามากกวาอัลกุ
รอานของพวกเจา(หมายถึงพวกซุนหนี่)สามเทา แตไมมีแมแตพยัญชนะเดียวที่มีในอัลกุรอานของพวกเจา ฉันจึง
ไดกลาวแกทานวา ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ สิ่งน้ีถือเปนความรูอยางยิ่ง ทานไดกลาววา แนนอนมันเปนความรูที่
ไมมีใครรู  
 คําถามจึงมีอยูวา ทานนบีไมรูเรื่องเกี่ยวกับมุศฮัฟฟาฏิมะฮฺเลยหรือ หากทานนบีไมรู แลวเครือญาติ
ของทานจะรูอยางน้ันหรือ?ทั้งๆที่ทานเปนศาสทูตของอัลลอฮฺ แตถาหากวาทานนบีรู แลวทําไมทานถึงไดปกปดมิ
ใหประชาชาติไดรับรู ทั้งๆที่อัลลอฮฺ  ทรงตรัสวา 
 

m   x  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  jl   
ความวา โอ รอซูลเอย  ! จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกเจาจากพระเจาของเขา และถา
เจามิไดปฏิบัติ เจาก็มิไดประกาศสารของพระองค 

 (อัลมาอิดะฮฺ   
 
 ในเลมแรกของหนังสืออัลกาฟยฺ ไดระบุรายชื่อของบรรดาผูรายงานฮะดีษแกชีอะฮฺจากทานนบีและ

คําโอวาทของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ ซ่ึงในบรรดารายชื่อเหลาน้ันไดมีชื่อ มุฟฏฏ็อลบินอุมัรบินอัลค็อฏฏอบ อะหฺมัด
บินอุมัรบินอัลค็อฏฏอบ อุมัรบินอะบาน อุมัร บินอุซัยนะฮฺ อุมัรบินอับดุลอาซีซ อิบรอฮีมบินอุมัร อุมัรบินฮันเดาะ
ละฮฺ มูซาบินอุมัร อัลอับบาสบินอุมัร... ซ่ึงทุกชื่อลวนแลวมีชื่ออุมัรอยู ไมวาจะเปนชื่อผูรายงานหรือชื่อบิดา คําถาม
จึงมีอยูวา ทําไมพวกเขาถึงไดตั้งชื่ออุมัร? 

 
 อัลลอฮฺ  ตรัสวา 

                                                 
1 อุศูลุลกาฟย โดยอัล-กุลัยนีย (๑/๒๓๙) 
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 m  i  h     g       f    e  d     c  b  a  `       _  ^  ]    \   [
  s  r  q   p  on  m  l  k  jl   

ความวา และจงแจงขาวดีแกบรรดาผูที่อดทน คือบรรดาผูที่เมื่อมีเคราะหรายมาประสบแก
พวกเขา พวกเขาก็กลาววา แทจริงพวกเรา เปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแทจริงพวกเราจะ
กลับไปยังพระองค  

อัลบะกอเราะฮฺ   
 

และ              

   m o  n  m  l  k  jl   
ความวา และบรรดาผูที่  อดทนในความทุกขยาก  และในความเดือดรอน  และขณะตอสูใน
สมรภูมิ  

(อัลบะกอเราะฮฺ   
 

ในหนังสือนะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ ไดระบุวา ทานอลีไดกลาวกับตัวทานเองหลังจากที่ทานนบีไดเสียชีวิตวา 
ถาทาน(หมายถึงทานนบี)มิไดหามการรองไหฟูมฟายและไดสั่งใชใหศอบัรอดทนแลว แนนอนเราตองรองไหจนนํ้า
ทุกอยางเหือดแหงไป  

และหนังสือยังระบุอีกวา ทานอลีไดกลาววา ผูใดก็ตามที่ตีสะโพกของตัวเอง(แสดงความไมพอใจ)เม่ือ
ไดรับเคราะฮฺราย(เชนการสูญเสียผูเปนที่รัก) เขาจะสูญเสียการงาน(ที่ดี)ไป2 

ในหนังสือมุนตะหัลอามาล  اآلمال      منتهى ของชีอะฮฺผูแตงไดระบุวาทานอัลฮุเซนไดกลาวแกนองสาว
ของทานที่ชื่อซัยนับชวงที่เกิดเหตุการณที่เมืองกัรบะลาอฺวา โอ นองสาวของฉัน ฉันขอสาบานดวยพระนาม
ของอัลลอฮฺตอหนาเจา ขอใหเจารักษาคําสาบานนี้ไว (น่ันคือ)หากฉันไดถูกฆาเจาจงอยาไดฉีกกระเปาเสื้อผาเปนอัน
ขาด(เปนการแสดงอาการโศกเศราฟูมฟาย) และจงอยาไดขวนหนาของเจาดวยเล็บของเจา และจงอยาไดโวยวาย
สาปแชงบนความตายของฉัน  

                                                 
1 นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ (๕๗๖), มุสตัดร็อก อัล-วะสาอิล (๒/๔๔๕) 
2 อัล-คิศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม โดยอัศ-เศาะดูก (๖๒๑), วะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ (๓/๒๗๐) 
3 (๑/๒๔) 
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อบูญะอฺฟรอัลกุมมียฺ(หน่ึงในอุลามาอฺชีอะฮฺ)ไดรายงานวา ทานอะมีรุลมุอฺมินีน(หมายถึงทานอลี) ไดกลาว
สั่งสอนพรรคพวกมิตรสหายและเครือญาติของทานวา พวกเจาจงอยาไดสวมเสื้อผาสีดํา(เพ่ือไวทุกข)เพราะ
แทจริงมันเปนเสื้อผาของฟรเอานฺ  

ในหนังสือ ตัฟซีรอัศศอฟยฺ ไดอธิบายอายะฮฺ 
  

 m  _^  ]     \     [l   
ความวา และจะไมขัดขืนคําสั่งของเจาในเรื่องดีงาม  

(อัลมุมตะฮะนะฮฺ  ) 
 

 ไววา แทจริงทานนบีไดทําการสัตยบันบรรดาสตรีวามิใหพวกนางทําใหเสื้อผาพวกนางเปนสีดําและมิให
ฉีกกระเปาเสื้อผา และมิใหโวยวายสาปแชง(เม่ือประสบกับการสูญเสีย) 
 และในหนังสือ ฟูรูอฺอัลกาฟยฺ ของอัลกุลัยนียฺไดรายงานวาทานนบีไดสั่งเสียทานหญิงฟาฏิมะฮฺวา เม่ือ
ฉันเสียชีวิต เจาจงอยาขวนหนา และจงอยาปลอย(หรือคลาย)ผมลงมา(เปนวิธีการไวทุกขแบบหนึ่งของญาฮิลิยะฮฺ)
และจงอยาโวยวายสาปแชง และจงอยาไดใหมีการรองไหคร่ําครวญ(เสียงดัง)  
 และมุฮัมมัดบินอัลฮุเซนบินบาบะวัยฮฺอัลกุมมียฺหนึ่งในอุลามาอฺของชีอะฮฺที่ไดรับฉายาในหมูชีอะฮฺวา ผู
สัจจริง ไดกลาววา หนึ่งในบรรดาคําพูดของทานนบีที่ไมเคยถูกมองขามคือ การรองไหคร่ําครวญ(เสียงดัง)น้ัน
เปนการกระทําของญาฮิลิยะฮฺ 
 บรรดาอุลามาอฺของชีอะฮฺอีกหลายคนเชน อัลมัจลิซียฺ อันนูรียฺ  อัลบรูจัรดียฺไดรายงานวาทานนบีไดกลาว
วา สองเสียงที่ไดถูกสาปแชงและจะถูกอัลลอฮฺกริ้วคือ การฟูมฟายคร่ําครวญ(เสียงดัง)เม่ือมีมุศีบะฮฺ(เคราะหราย) 
และเสียงจากทํานอง อันหมายถึงเสียงดนตรี  
 จากรายงานตางๆที่ไดกลาวมาขางตนน้ี คําถามมีอยูวา  
 ทําไมชีอะฮฺถึงไดฝาฝนสิ่งที่มาจากสัจธรรมความจริง ชีอะฮฺจะเชื่อและศรัทธาใคร?ระหวางทานนบีและอะฮฺ
ลุลบัยตฺ หรือวาบรรดาผูนําของพวกเขา  
 

                                                 
1 มัน ลา ยะฮฺฎรุฮุ อัล-ฟะกีฮฺ โดยอบูญะอฺฟรฺ มุหัมมัด อิบนุ บาบูยะฮฺ อัล-กุมมีย (๑/๒๓๒), และรายงานโดยอัล-หุรฺ อัล-อามิลียในหนังสือวะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ (๒/๙๑๖) 
2 (๕/๕๒๗) 
3 รายงานโดยอัศ-เศาะดูกในหนังสือมัน ลา ยะฮฺฎรุฮุ อัล-ฟะกีฮฺ (๔/๒๗๑ - ๒๗๒), อัล-หุรฺ อัล-อามิลีย ในหนังสือวะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ (๒/๙๑๕), ยูสุฟ อัล-บะฮฺรอนีย ใน
หนังสืออัล-หะดาอิก อัน-นาฎิเราะฮฺ (๔/๑๔๙), อัล-หาจญ หุสัยนฺ อัล-บะรูญัรฺดีย ในหนังสือญามิอฺ อะหาดีษ อัช-ชีอะฮฺ (๓/๔๘๘), และมุหัมมัด บากิรฺ อัล-มัจญลิสีย ดวย
สํานวน "การรองไหคร่ําครวญเปนพฤติกรรมของชาวญาฮิลิยะฮฺ" บิหารฺ อัล-อันวารฺ (๑๐๓/๘๒) 
4 บันทึกโดยอัล-มัจญลิสีย ในหนังสือบิหารฺ อัล-อันวารฺ (๑๐๓/๘๒), มุสตัดร็อก อัล-วะสาอิล (๑/๑๔๓ - ๑๔๔), ญามิอฺ อะหาดีษ อัช-ชีอะฮฺ (๓/๔๘๘), และมัน ลา ยะฮฺฎ
รุฮุ อัล-ฟะกีฮฺ (๒/๒๗๑) 
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 ๑๒ หากการตัฏบีร(คือการทําใหศีรษะหลั่งเลือด)และการฟูมฟายคร่ําครวญเสียงดังและการตบตีหนาอก
เปนการงานที่มีผลบุญมากตามที่ชีอะฮฺไดกลาวอางแลวไซร เหตุใดบรรดาผูนําหรือผูรูของชีอะฮฺไมทําการตัฏบีร
เอง  
 
 ๑๓ ถาหากชีอะฮฺไดอางวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺจํานวนพันๆคนที่ไดเขารวมเหตุการณ      ฆอดีร คุม 
ทุกคนตางก็ไดยินทานนบีสั่งเสียตําแหนงคอลีฟะฮฺหลังที่ทานเสียชีวิตใหแกทานอลี บินอบีฏอเล็บโดยตรง แต
ทําไมเลาไมมีผูใดแมแตคนเดียวในบรรดาเศาะฮาบะฮฺเหลาน้ันที่ไดออกมาเรียกรองสิทธิของทานอลี แมแตทานอัม
มารฺบินยาซิร หรือทานอัลมิกดาบินอัมรฺ หรือทานซัลมานอัลฟาริซียฺ ไมมีใครออกมากลาวแกอบูบักรวา ทําไมทาน
ถึงไดยึดตําแหนงคอลีฟะฮฺจากทานอลีทั้งๆที่ทานไดยินสิ่งที่ทานนบีไดสั่งเสีย ณ ฆอดีร คุม 
 

๑๔ เหตุใดทานอลีบินอบีฏอลิบมิไดเอยอะไรออกมาเลยเมื่อทานนบีไดขอใหมีการเขียนหนังสือ(สั่งเสีย)
เพ่ือที่บรรดาเศาะฮาบะฮฺจะไดไมหลงทาง ทั้งๆที่ทานอลีเปนผูที่มีความกลาหาญ เปนผูที่ไมกลัวสิ่งใดเวนแตอัลลอ
ฮฺ  ทั้งๆที่ทานอลีรูวาผูที่น่ิงเงียบตอสัจธรรมที่เขารูน้ันเปรียบเสมือนชัยฏอนใบ 

 
๑๕ ชาวชีอะฮฺมิใชหรือที่บอกวารายงานสวนมากในหนังสือ อัลกาฟยฺ น้ันฎออีฟ (ออนแอ ขาดนํ้าหนัก)

และไมมีอะไรที่ถูกตองแนนอนยกเวนอัลกุรอาน แตทําไมพวกเขากลับอางดวยความโกหกมดเท็จและปลิ้นปลอน
วาตัฟซีร(การอธิบาย)ของพระเจาในคัมภีรอัลกุรอานนั้นมีอยูในหนังสือน้ีทั้งๆที่มีสายรายงานสวนใหญฎออีฟตามที่
พวกเขาเองไดสารภาพ 

 
 ในอิสลามแลวไมมีอุบูดิยะฮฺใดๆ(การเคารพศักการะหรือการเปนบาว)เวนแตตออัลลอฮฺ  เทาน้ัน 

ดังที่พระองคตรัสวา  
 

 m  ²   ±  °l   
ความวา แตวาจงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ  

(อัซซุมัร   
 
แตเหตุใดชีอะฮฺจึงไดตั้งชื่อเหลาน้ี เชน อับดุลฮุเซน(หมายถึงบาวของฮุเซ็น) อับดฺอลี    อับดุซซะฮฺรออฺ 

อับดุลอิมาม แลวเหตุใดบรรดาอิหมามของชีอะฮฺ(ตามที่พวกเขาอาง)ถึงไมตั้งชื่อลูกหลานวา อับดฺอลี อับดุซซะฮฺ
รออฺ และถูกตองหรือที่แกตัววา ความหมายของอับดุลฮุเซนน้ันคือคนรับใชของอัลฮุเซนมิใชบาวของอัลฮุเซน

                                                 
1 อิรฺชาด อัส-สาอิล (๑๘๔) 
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ทั้งๆที่ทานไดเสียชีวิตแลว หรือชีอะฮฺตองการใหมีการรับใชอัลฮุเซน ดวยยกอาหารเครื่องด่ืมหรือของใชตางๆไปรับ
ใชในกุโบรฺของทาน จะไดเปนคนรับใชอัลฮุเซนตามที่พวกเขาอาง 

 
๑๗ หากทานอลีบินอบีฏอเล็บรูดีวาตัวทานเปนคอลีฟะฮฺที่ถูกระบุและกําหนดจากอัลลอฮฺ  แลวเหตุ

ใดทานถึงไดใหสัตยบนัตอทานอบูบักร อุมัรและอุสมาน 
 หากชีอะฮฺอางวาเพราะทานอลีอยูในสภาพที่ไรความสามารถและออนแอ อยางน้ันแลวผูที่ไรความสามารถ
จะเปนผูนําไดอยางไร ผูออนแอยอมขาดคุณสมบัติอิมามะฮฺ เพราะคนที่จะเปนผูนําหรือคอลีฟะฮฺของอัลลอฮฺ  
น้ันตองเปนคนที่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบภาระกิจหนาที่อันหนักอึ้งของตําแหนงน้ี 
 หากชีอะฮฺอางวาทานอลีมีความสามารถแตทานไมประสงคที่จะทํา สิ่งน้ีถือเปนการทรยศอยางใหญหลวง 
และคนทรยศไมมีคุณสมบัติที่จะเปนอิหมามหรือผูนําเพราะไมสามารถเปนที่ไววางใจในการดูแลประชาชน ซ่ึงสิ่ง
เหลาน้ีที่กลาวมาทั้งหมดไมมีทางเปนไปไดเลยสําหรับทานอลี บินอบีฏอเล็บ 
 

จงตอบคําถามเหลาน้ีเถิด หากพวกทานมีคําตอบที่ถูกตอง โอ ชาวชีอะฮฺ 
 

๑๘ เม่ือทานอลีบินอบีฏอเล็บไดดํารงตําแหนงคอลีฟะฮฺเราไมพบวาทานอลีไดกระทําสิ่งที่สวนทางกับคอ
ลีฟะฮฺอัรรอชิดีนทั้งสามกอนหนาทาน ทานอลีมิไดนําอัลกุรอานอื่นมาใชนอกจาก อัลกุรอานสมัยทานนบีและคอ
ลีฟะฮฺทั้งสาม และทานอลีมิไดตําหนิหรือคัดคานคอลีฟะฮฺทั้งสามแตอยางใด แตทานกลับกลาวบนแทนมิมบัร
(ธรรมาสนสําหรับเทศนาหรือกลาวคุตบะฮฺหรือสุนทรพจน) วา ผูที่ประเสริฐที่สุดในประชาชาติน้ีถัดจากทานนบี
คืออบูบักร และอุมัร 
 นอกจากนี้ทานอลีมิไดบัญญัติการแตงงานมุตอะฮฺ (  املتعة) และทานมิไดเรียกรองที่ ดิน  ฟะดัก

) فدك  (  (ทรัพยเชลยที่ทานนบีเคยครอบครอง)  ใหกับฟาฎิมะหบุตรีทานนบีซ่ึงก็คือภรรยาของทานอลี (และทานไม
เคยกําหนดใหการแตงงานมุตอะฮฺเปนวาญิบในระหวางการทําฮัจฺ และไมเคยสั่งใชใหมีการกลาว  خري   على   حي 
النوم     من   خري   ة الصال   ในอาซาน และไมเคยยกเลิกประโยค العمل    ในการอาซานศุบฮฺ ซ่ึงหากวาทานอบูบักรฺและ
อุมัรเปนการเฟรและไดทําการยึดตําแหนงคอลีฟะฮฺจากทานอลีจริงตามที่ชีอะฮฺไดอางแลว ทําไมทานอลีไมชี้แจง
อธิบายเมื่อทานไดรับตําแหนงคอลีฟะฮฺและอํานาจอยูในมือทานแลว แตเรากลับพบกับสิ่งตรงขามกลาวคือทานอลี
กับสรรเสริญและยกยองทานทั้งสอง 
 ดังน้ันพวกเจาจงหาขอแกตัวใหทานเถิดถาหากทําได โอ ชีอะฮฺ เพราะถาหากหามิไดแลวกลัวเหลือเกิน
วาพวกเจาจะกลาวหาทานอลีวาเปนผูทรยศตอประชาชาติเพราะทานมิไดชี้แจงเรื่องเหลาน้ีใหประชาชาติไดรู 
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๑๙ ชีอะฮฺกลาวหาวาบรรดาคอลีฟะฮฺอัรรอชิดีนทั้งสามทานกอนหนาทานอลีทั้งหมดเปนกาเฟร แลวเหตุ
ใดอัลลอฮฺ  ทรงสนับสนุนชวยเหลือพวกเขาใหพิชิตดินแดนตางๆมากมาย ในสมัยการปกครองของพวกทาน
ศาสนาอิสลามไดสูงสงมีเกียรติมีศักด์ิศรีและมั่นคงแข็งแรงอยางยิ่ง จนกระทั่งในประวัติศาสตรอิสลามไมมีสมัย
ใดที่ศาสนาจะสูงสงเทาสมัยของพวกทาน  
 แลวเชนน้ีจะสอดคลองกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺ  ที่พระองคจะไมสนับสนุนใหความชวยเหลือกาเฟร
และบรรดามุนาฟก(ผูกลับกลอก) 
 ในทางกลับกันในสมัยของทานอลีที่เปนมะอฺศูมและเปนสมัยแหงความเมตตาตอมนุษย(ตามที่ชีอะฮฺได
กลาวอาง)น้ัน เรากลับพบวาประชาชาติไดแตกแยกและขัดแยงกันหลายกลุมหลายพวกและไดตอสูทําสงครามกัน
จนกระทั่งศัตรูเกิดความฮึกเหิมและกลาที่จะปองรายตออิสลามและประชาชาติ น่ีหรือคือความเมตตาที่ชีอะฮฺได
อาง 
 

๒๐ ชีอะฮฺกลาวหาวาทานมุอาวียะฮฺบินอาบีซุฟยานเปนกาเฟร แตเรากลับพบวาทาน   อัลฮะซันบินอลีบิ
นอบีฏอเล็บกลับสละสิทธิ์ในตําแหนงคอลีฟะฮฺใหทานทั้งที่ทานอัลฮุเซนเปนมะอฺศูม(ตามที่ชีอะฮฺกลาวอาง) 
หมายความวาผูที่เปนมะอฺศูมไดสละสิทธิ์และยอมใหกับกาเฟร ซ่ึงการกระทําดังกลาวหากมิใชสิ่งที่ทําลายความ
เปนมะอฺศูมของทานแลว ก็หมายความวาทาน        มุอาวียะฮฺเปนมุสลิมมิใชกาเฟรตามที่ชีอะฮฺกลาวหา 

 
๒๑ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยซุูดบนดินแหงฮุเซนหรือไม คําตอบคือไมเคย แลว

เหตุใดชีอะฮฺถึงไดอุตริสิ่งน้ีขึ้นมา ชีอะฮฺมีความประเสริฐกวาทานนบีหรืออยางไร? (ตามรายงานของชีอะฮฺไดระบุ
วา ทานญิบรีลไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม พรอมกับหนึ่งกํามือจากดินกัรบะลาอฺ 

 
๒๒ ชีอะฮฺไดอางวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดตกมุรตัดและไดเปลี่ยนศาสนาภายหลังจากทานเสียชีวิต 

คําถามคือ กอนที่ทานนบีชีวิตน้ันบรรดาเศาะฮาบะฮฺเปนชาวชีอะฮฺลัทธิสิบสองอิหมามและไดกลายมาเปนชาวอะฮฺ
ลุซซุนนะฮฺในภายหลังอยางน้ันหรือ? หรือพวกเขาคือชาวอะฮฺลุซ    ซุนนะฮฺและไดกลายมาเปนชีอะฮฺสิบสอง
อิหมามในภายหลัง 

 
๒๓ เปนที่รูวาทานอัลฮะซันคือลูกชายทานอลีและมารดาคือทานหญิงฟาฏิมะฮฺซ่ึงชีอะฮฺบอกวาทานเปน

หนึ่งในชาวกิซาอฺ (กิซาอฺเปนเครื่องนุงหมชนิดหนึ่งซึ่งทานนบีไดนําอัลฮะซัน อัล   ฮุเซน ฟาฏิมะฮฺ และอลีใหเขาไป
ในกิซาอฺและอานอายะฮฺ 

 

 m`   _  ~  }     |  {    z  y  x      wl   
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ความวา อัลลอฮฺเพียงแตตองการที่จะขจัดความโสโครกออกไปจากพวกเจา  โอสมาชิกของ
วงศตระกูล  ) นะบี (เอย และทรง  ) ประสงค(ที่จะขัดเกลาพวกเจาใหสะอาดบริสุทธิ์) 

(อัลอะฮฺซาบ   
 

และชีอะฮฺอางทานอัลฮะซันเปนผูที่มะอฺศูม คําถามคือ เหตุใดคุณสมบัติแหงการเปนอิหมามหรือิมามะฮฺ
ตามทัศนะของชีอะฮฺไดขาดตอนไปจากลูกหลานของทานอัลฮุเซนและไดสืบตอเฉพาะลูกหลานอัลฮุเซนเทาน้ัน 
ทั้งๆที่ทั้งสองทานมีบิดา มารดาและคุณตาคนเดียวกัน ทาน     อัลฮะซันอาจจะมีสิ่งที่มากกวาคือทานเกิดกอน 
และอายุมากกวา และเปนลกูชายคนโตของทานอลี เหลาน้ีชาวชีอะฮฺมีคําตอบหรือ? 

 
๒๔ ชีอะฮฺอางวาทานอลีคืออิหมาม(คอลีฟะฮฺ)หลังจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม แลวเหตุใด

ทานอลีบิน อบีฏอเล็บจึงมิไดนําละหมาดแมแตละหมาดเดียวตอนที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ไดลม
ปวยหนักกอนที่ทานเสียชีวิตลง เพราะอิมามะฮฺเล็ก(คือการนําละหมาด)น้ันเปนหลักฐานในการไดรับอิมามะฮฺใหญ
(คือการเปนคอลีฟะฮฺหรือผูนําในการปกครอง) 

 
๒๕ ชีอะฮฺอางวาสาเหตุที่อิหมามคนที่สิบสองไดหลบซอนอยูในที่หลบซอนใตดินเพราะเขากลัวบรรดาผู

อธรรม แลวเหตุใดถึงไดมีการหลบซอนตลอดเรื่อยมาแมวาภัยน้ีจะสิ้นสุดลงแลวดวยการกอตั้งประเทศชีอะฮฺ
ตางๆในประวัติศาสตรเชนอาณาจักรอุบัยดิยยีนหรือบุวัยฮิยีนหรือเศาะฟะวิยีนหรือลาสุดคือประเทศอิหราน 
 แลวเหตุใดอิหมามที่สิบสองถึงไมออกมาในสมัยน้ีทั้งๆที่ชีอะฮฺสามารถที่จะใหความชวยเหลือและปกปอง
เขาไดในเพราะชาวชีอะฮฺมีจํานวนเปนลานและพวกเขาพรอมที่จะเสียสละวิญญาณของพวกเขาใหทานอิหมามได
ตลอดเวลา  
 

๒๖ ทานนบีไดใหอบูบักรอัศศิดดีกไดติดตามทานตลอดการฮิจเราะฮฺ(เดินทาง)และไดเปดโอกาสใหอ
บูบักรไดรอดชีวิต(คือใหอบูบักรฺอพยพเดินทางแทนที่จะใหเสี่ยงกับการถูกฆาดวยน้ํามือมุชริกีนมักกะฮฺ)แตทานนบี
กลับทําใหชีวิตของทานอลีเสี่ยงที่จะถูกฆาหรือถูกทํารายบนที่นอนของทาน ซ่ึงถาหากวาทานอลีคืออิหมามที่จะ
ไดรับการสั่งเสียใหเปนคอลีฟะฮฺหรือผูนําที่จะถูกแตงตั้ง(หลังจากทานนบีเสียชีวิต)แลว ทานนบีจะใหทานอลีเสี่ยง
ชีวิตแตกลับเปดโอกาศใหทาน อบูบักรรอดชีวิตเพราะเหตุใด?ทั้งๆที่การเสียชีวิตของทานอบูบักรฺก็ไมไดเปน
ผลเสียตอตําแหนงอิหมามแตอยางใด คําถามคือ อะไรคือสิ่งเหมาะสมมกกวาสําหรับคนที่จะเปนผูสืบทอด
ตําแหนงอิหมามระหวางการใหโอกาสรอดชีวิตกับการใหเสี่ยงตอการถูกฆาบนที่นอน ถาหากชีอะฮฺอางวาทานอลี
มีความรูเรื่องเลนรบั แลวเหตุใดเขาจึงยอมที่จะนอนบนเตียง  
 

๒๗ ชีอะฮฺอางวาการตะกิยะฮฺมิใชเพ่ือสิ่งอื่นใดนอกจากเพราะความกลัว และความกลัวนั้นมีสองประเภท 
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 หนึ่ง  กลัวที่จะเสียชีวิต 
 สอง  กลัวความยากลําบาก การถูกทํารายรางกาย การถูกตอวาดาทอหรือถูกประณาม และกลัวที่จะถูก
ละเมิดในเกียรติและทรัพยสิน 
 ความกลัวอยางแรกนั้นจะไมเปนคุณสมบัติของบรรดาอิหมามหรือผูนํา อันเน่ืองจากสองสิ่ง หน่ึง  
เน่ืองจากชีอะฮฺอางวาการเสียชีวิตแบบธรรมชาติของบรรดาอิหมามทั้งสิบสองนั้นเปนเปนไปดวยความสมัครใจของ
พวกเขา(คือพวกเขามิสิทธิที่จะเลือกวาจะตายหรือไมตายและเมื่อไหร) สอง  ชีอะฮฺอางวาบรรดาอิหมามจะลวงรู
ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแลวและสิ่งที่กําลังจะเกิด ดังน้ันพวกเขาจะรูถึงอายุขัยของพวกเขา ลักษณะการตาย และเวลาตาย
อยางละเอียด ฉะนั้นกอนเวลาตายพวกเขาจะไมกลัวอันตรายใดๆที่จะเปนสาเหตุของการเสียชีวิต จึงไมมีเหตุผล
หรือความจําเปนที่จะปกปดหรือปดบั้งซอนเรนเรื่องราวในศาสนาของพวกเขาหรือหลอกลวงบรรดาผูศรัทธาทั่วไป 
 สวนความกลัวอยางที่สองนั้น คือการกลัวในความยากลําบาก การถูกทํารายรางกาย การถูกตอวาดาทอ
หรือถูกประณาม และกลัวที่จะถูกละเมิดในเกียรติและทรัพยสิน ซ่ึงการอดทนอดกลั้นตอสิ่งเหลาน้ีเปนหนาที่และ
คุณสมบัติของอุลามาอฺ ยิ่งอะฮฺลุลบัยตฺน้ันยิ่งตองเพิ่มความอดทนศอบัรในการเผยแพรชวยเหลือสนับสนุนศาสนา
ของทานนบี 
 เชนน้ีแลว การตะกิยะฮฺน้ันมีไวเพ่ือสิ่งใด? 
 

๒๘ ในทัศนะของชีอะฮฺน้ัน มีความจําเปนที่จะตองแตงน้ันอิหมามที่มะอฺศูมเพ่ือที่จะขจัดความอธรรม
และความชั่ว พรอมทั้งดํารงความยุติธรรมความดีในดินแดนและเมืองตางๆ  
 โอ ชีอะฮฺ พวกทานจะอางกระนั้นหรือวาทุกๆเมือง ทุกดินแดน หรือหมูบานที่อัลลอฮฺทรงสรางจะมี
มะอฺศูมคอยขจัดความอธรรมและปราบปรามความชั่ว เราจะถามวาแลวดินแดนของคนกาเฟรจะมีมะอฺศูมไดอยาง
ไร? แลวที่เมืองชามที่มุอาวิยะฮฺบินอบีซุฟยานเคยอาศัยอยูก็มีมะอฺศูม กระนั้นหรือ? หรือถาทานจะอางวา ผูที่เปน
มะอฺศูมมีอยูคนเดียวแตเขาจะมีผูชวยคอยชวยเหลือในเมืองตางๆ เราก็จะถามวา บรรดาผูชวยเหลือเหลาน้ีอยูใน
ทุกๆเมืองทุกๆดินแดนหรือบางเมืองเทาน้ัน หากพวกทานตอบวาในทุกเมืองของโลกใบนี้ เราก็จะถามวาแมแต
กระทั่งเมืองกาเฟรกระนั้นหรือ?แมแตเมืองชามที่มุอาวิยะฮฺบินอบีซุฟยาน(ที่ชีอะฮฺกลาวหาวาเปนกาเฟร)เคยอาศัย
อยูกระนั้นหรือ? 
 หากพวกทานตอบวา บางเมืองบางประเทศเทาน้ัน เราจะถามวา เหตุใดพวกทานถึงไดแบงระหวางเมือง
ตางๆ ทั้งๆที่ทุกๆเมืองทุกๆดินแดนตางก็ตองการความชวยเหลือของผูที่เปนมะอฺศูมน้ี 
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๒๙ อัลกุลัยนียฺยังไดตั้งหัวขอหน่ึงในหนังสือ อัลกาฟยฺ ใชชื่อหัวขอวา แทจริงบรรดาสตรีจะไมรับ
มรดกที่เปนอสังหาริมทรัพยแตอยางใด โดยไดรายงานจากอบูญะอฺฟรกลาววา บรรดาสตรีจะไมรับมรดกที่เปน
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอื่นๆแตอยางใด 
 อัฏฏซียฺไดรายงานในหนังสือ อัตตะฮฺซีบ จากมุยัซซัรกลาววา ฉันไดถามอบูอับดุลลอฮฺถึงสิทธิของ
สตรีในมรดก? เขาตอบวา สําหรับพวกนางนั้นจะไดรับมรดกที่เปนอิฐและดินทรายและไมและชานออย(ทั้งหมด
น้ีคือสิ่งที่ใชกอสราง) แตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยน้ันพวกนางจะไมมีสิทธิใดๆ และอีกรายงานจากมุฮัมมัดบิน
มุสลิม รายงานจากอบูญะอฺฟรไดกลาววา บรรดาสตรีจะไมไดรับมรดกในที่ดินหรือจากอสังหาริมทรัพยแตอยาง
ใด และจากอับดุลมาลิกบิน   อะอฺยุนไดรายงานจากคนหนึ่งในสองทาน(คืออัลฮะซันและอัลฮุเซน)ไดกลาววา 
บรรดาสตรีน้ันจะไมสิทธิใดๆในหองตางๆ(หมายถึงบานที่อยูอาศัย)หรืออสังหาริมทรัพยแตอยางใด  และใน
รายงานเหลาน้ีไมมีสิ่งที่ระบุเจาะจงหรือยกเวนสตรีคนใดคนหนึ่งแตหมายถึงบรรดาสตรีทั้งหมดรวมทั้งทานหญิง
ฟาฏิมะฮฺดวย 
 จากรายงานของชีอะฮฺขางตนเขาใจไดวาทานหญิงฟาฏิมะฮฺไมมีสิทธิใดๆที่จะเรียกรองในมรดกของบิดาคือ
ทานนบี นอกจากนี้ยังมีรายงานวาทุกสิ่งที่เปนกรรมสิทธิ์ของทานนบีจะตกเปนมรดกของอิหมาม จากมุฮัมมัดบิ
นยะฮฺยารายงานจากอะหฺมัดบินมุฮัมมัดรายงานจากอัมรฺบินชุมรฺรายงานจากญาเบ็รรายงานจากอบีญะอฺฟรได
รายงานวา ทานนบีไดกลาววา อัลลอฮฺไดสราง(ทานนบี)อาดัมและพระองคไดตัดแบงโลกดุนยามอบใหอาดัมสวน
หนึ่ง และทุกสิ่งที่เปนกรรมสิทธิ์ของอาดัมจะเปนกรรมสิทธิ์ของนบีมุฮัมมัด และทุกสิ่งที่เปนกรรมสิทธิ์ของนบีมุฮัม
มัดจะตกเปนกรรมสิทธิ์ของอิหมามตางๆ(ของชีอะฮฺ)จากวงศวานมุฮัมมัด และในทัศนะชองชีอะฮฺอิหมามคนแรก
หลังจากทานบีเสียชีวิตคือทานอลี ฉะน้ันผูที่มีสิทธิมากที่สุดในการเรียกรองผืนดินฟดกฺคือทานอลีแตไมใชทาน
หญิงฟาฏิมะฮฺ แตความจริงคือทานอลีไมเคยเรียกรองเรื่องน้ีเลยดวยซ้ําแตทานกลับกลาววา หากฉันประสงค
แลวฉันยอมมีทางแสวงหาน้ําผึ้งอันบริสุทธิ์ และแกนกลางอันอุดมสมบูรณของขาวสาลี่ และเสนใยอันสวยงามของ
ผาไหม แตไมมีทางสําหรับเลยที่อารมณใฝต่ําของฉันจะชนะฉันและนําฉันไปสูความโลภที่จะเลือกสรรคนานา
อาหาร และหวังวาในฮิญาซ(เมืองมักกะฮฺกับมาดินะฮฺ)จะมีคนที่ไมมีความโลภในถาด(หมายถึงอาหาร) และไมคิดที่
จะอิ่ม น่ันคือเปนคําพูดของทานอลีที่แสดงถึงความสมถะถอมตนและไมมีความอยากในทรัพยสินโลกของดุนยา 
 

๓๐ เหตุใดทานอบูบักรฺไดถึงไดตัดสินใจทําสงครามปราบปรามบรรดาพวกมุรตัด(พวกที่ออกจากศาสนา) 
และไดกลาววา หากพวกเขาปฏิเสธที่จะใหสัตวแกฉันแมเพียงตัวเดียว(หมายถึงปฏิเสธที่จะจายซะกาตใหกับรัฐ
อิสลามที่ทานอบูบักรฺเปนคอลีฟะฮฺ)อยางที่พวกเขาเคยจายใหทานนบี ฉันจะทําสงครามกับพวกเขาอยางแนนอน 
                                                 
1 ฟุรูอุลกาฟย (๗/๑๒๗) 
2 (๙/๒๕๔) 
3 อุศูลุลกาฟย โดยอัล-กุลัยนีย กิตาบ: อัล-หุจญะฮฺ , บรรพ: พ้ืนแผนดินท้ังหมดเปนกรรมสิทธิ์ของบรรดาอิมาม  (๑/๔๗๖) 
4 นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ (๑/๒๑๑) 
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ในขณะที่ชีอะฮฺไดอางวาชวงที่ทานอลีเปนคอลีฟะฮฺน้ันทานไมไดนํามุศฮัฟ(อัลกุรอาน)ที่ทานไดเขียนจากทานนบี
โดยตรงออกมาใชเพราะเกรงวาบรรดาชาวอาหรับจะออกจากศาสนา ทั้งๆที่ทานมีอํานาจเปนผูปกครองสูงสุดไดรับ
คุณสมบัติแหงการเปนอิหมามและความชวยเหลือสนับสนุนจากอัลลอฮฺโดยตรง(ตามที่ชีอะฮฺอาง) แตทําไมเลาทา
นอลีถึงไดปฏิเสธไมนําอัลกุรอานดังกลาวออกมาใช ทําไมเลาถึงยอมใหประชาชนตองตกอยูในความหลงทาง 
ในขณะที่ทานอบูบักรฺไดทําสงครามเพียงเพราะพวกอาหรับปฏิเสธที่จะออกซะกาตแมเพียงสัตวตัวเดียว  

 
๓๑ ทั้งอะฮฺลุซซุนนะฮวฺัลญะมาอะฮฺและทั้งชีอะฮฺทุกกลุมทุกลัทธิไดมีมติเอกฉันทวาทานอลีบินอบีฏอเล็บ

เปนผูที่กลาหาญที่สุด หากเปนหลักการศาสนาของอัลลอฮฺแลวทานไมเคยที่เกรงกลัวผูใด และความกลาหาญนี้อยู
กับทานตลอดเวลาตั้งแตทานเกิดจนถึงทานไดถูกฆาโดยน้ํามือของอิบนุมัลญัม และเปนที่รูวาชีอะฮฺไดประกาศ
เสมอวาทานอลีคือผูที่ไดรับการสั่งเสียจากทานนบีใหเปนคอลีฟะฮฺภายหลังที่ทานนบีเสียชีวิต 

คําถามคือ ทําไมทานอลีไดใหสัตยาบันแกทานอบูบักรฺในการเปนคอลีฟะฮฺ?เพราะความกลาหาญของทา
นอลีไดหมดลงหลังจากที่ทานนบีไดเสียชีวิตกระนั้นหรือ? และภายหลังทานยังไดใหสัตยาบันแกทานอุมัร
บินอัลค็อฏฏอบและทานอุสมานบินอัฟฟาน ทานอลีไดไรความสามารถถึงขั้นที่ไมกลาขึ้นประกาศบนแทนมินบัร
ทานนบีแมแตครั้งเดียววาทานไดถูกยึดซ่ึงตําแหนง     คอลีฟะฮฺและทานคือผูที่มีสิทธิ์อยางแทจริงในตําแหนงน้ี
เพราะทานไดรับการสั่งเสียจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม โดยตรง 

ทําไมทานอลีถึงไมกระทําเชนน้ัน ไมเคยแมแตเรียกรองทั้งๆที่ทานเปนคนกลาหาญที่สุดและมีพรรคพวกที่
รักใครและพรอมชวยเหลือทานอยางมากมาย  
 

๓๒ หะดีษเรื่องผากิซาอฺไดระบุถึงสี่ทานจากครอบครัวทานอลีที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได
อาน อายะฮฺตัฏฮีร 

 

 m`   _  ~  }     |  {    z  y  x      wl  
 
ซ่ึงชีอะฮฺอางวาเปนอายะฮฺที่แสดงความเปนมะอฺศูมของทานทั้งสี่ 
คําถามคือ แลวชีอะฮฺมีหลักฐานอะไรที่จะระบุวามีคนอื่นเปนมะอฺศูมดวยนอกเหนือจากสี่ทาน  

 
๓๓ ชีอะฮฺไดรายงานจากอิหมามญะอฺฟรอัศศอดิก(ผูกอตั้งมัซฮับอัลญะอฺฟะรียฺตามความเชื่อของชีอะฮฺ)

ไดกลาวอยางภาคภูมิใจวา อบูบักรฺไดใหกําเนิดฉันถึงสองครั้ง ทั้งน้ีเพราะทานไดสืบเชื้อสายจากทานอบูบักรฺ
จากสองทาง  

                                                 
1 ท้ังหมดคือ อะลีย, ฟาฏิมะฮฺ, อัล-หะสัน, และอัล-หุสัยนฺ  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุม 
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หนึ่ง  จากมารดาของทาน คือ ฟาฏิมะฮฺบินติกอเซ็มบินอบูบักรฺ  
สอง  จากคุณยายของทาน คือ อัสมาอฺบินติอับดุรเราะฮฺมานบินอบูบักรฺซ่ึงเปนมารดาของ    ฟาฏิมะฮฺบินติกอ
เซ็มบินมุฮัมมัดบินอบูบักรฺ  
แตเรากลับพบวาชีอะฮฺไดรายงานเรื่องราวที่เปนเท็จตางๆมากมายที่กลาวหาใสรายทานอบูบักรฺโดยอางวาเปนคําพูด
ของทานญะอฺฟรอัศศอดิก  
คําถามคือ เปนไปไดอยางไรที่ทานญะอฺฟรภาคภูมิใจตอทานอบูบักรฺซ่ึงเปนบรรพบุรุษของทาน แตกลับดาทอ
ประณามทานอบูบักรฺในอีกทางหนึ่ง คําพูดแบบนี้จะออกมาจากปากของชาวบานที่ญาเฮ็ล(โงเขลา)เทาน้ันแต
ไมใชจากอิหมามที่ชีอะฮฺอางวาเปนผูที่มีความรูและยําเกรงมากที่สุดในยุคสมัยของทาน 
 

๓๔ มัสยิดอัลอักศอไดถูกพิชิตในสมัยทานคอลีฟะฮฺอุมัรบินอัลค็อฏฏอบ และไดรับการปลดปลอยอีก
ครั้งในสมัยแมทัพชาวซุนหนี่ชื่อเศาะลาฮุดดีนอัลอัยยูบียฺ คําถามคือ อะไรบางที่เปนผลงานของชีอะฮฺตลอด
ประวัติศาสตรอิสลาม ชีอะฮฺไดพิชิตดินแดนซักตารางนิ้วเดียวไหม?หรือไดปลอดปลอยดินแดนอิสลามซักครั้งหนึ่ง
ไหม?หรือเคยทําสงครามตอสูศัตรูอิสลามไหม? 
 

 ชีอะฮฺอางวาทานอุมัรเกลียดทานอลีแตความจริงคือทานอุมัรไดแตงตั้งทานอลีใหเปนตัวแทนของทาน
ที่เมืองมาดีนะฮฺเม่ือทานตองออกนอกเมืองเพื่อไปรับกุญแจเมืองบัยตุลมักดิสและมัสยิดอักศอ และอยาลืมวาทา
นอลีจะไดรับตําแหนงคอลีฟะฮฺแทนหากทานอุมัรเสียชีวิตลงในเหตุการณครั้งน้ี  
น่ีหรือที่ชีอะฮฺเรียกวาเกลียด? 
 

๓๖ อุลามาอฺของชีอะฮฺเห็นวาอวัยวะในการซุูดน้ันมีทั้งหมดแปดอยาง(คือหนาผาก จมูก ฝามือทั้งสอง 
เขาทั้งสอง และขาทั้งสอง)และอวัยวะทั้งแปดตองสัมผัสพ้ืนดินเวลาซุูด  และพวกเขายังกลาวอีกวาการซุูดน้ัน
วาญิบตองซุูดบนสิ่งที่ไมใชอาหารหรือเครื่องนุงหมจึงเปนเหตุใหพวกเขาจะวางดินกัรบะลาอฺใตหนาผากเวลา
ซุูด  
คําถามคือ ทําไมชีอะฮฺถึงไมวางดินดังกลาวขางใตอวัยวะทุกสวนที่ใชในการซุูด  
 

๓๗ ชีอะฮฺอางวาอิหมามมะฮฺดีของพวกเขาเมื่อไดปรากฎตัวแลวจะปกครองดวยการปกครองของวงศ
วานนบีดาวูด คําถามคือ แลวชาริอะฮฺบทบัญญัติการปกครองของทานนบี    มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม 

                                                                                                                                                                  
1 กัชฟุลฆุมมะฮฺ โดยอัล-อัรฺบุลีย (๒/๓๗๓) 
2 วะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ โดยอัลหุรฺ อัล-อามิลีย (๓/๕๙๘) 
3 อัล-ญามิอฺ ลิชชะรออิอฺ โดยอัล-หุลิยฺ (๗๐) 
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อยูที่ไหน? เพราะอัลลอฮฺ  ไดสงทานนบีเปนศาสนฑูตคนสุดทายและไดประทานชาริอะฮฺมุฮัมมัดศ็อลลัลลอ
ฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม เปนสิ่งสุดทายที่จะเปนบทบัญญัติใชปกครองโลกจวบจนวันกิยามะฮฺ 

 
๓๘ เพราะเหตุใดชีอะฮฺจึงเชื่อวาเม่ือทานมะฮฺดีไดปรากฏแลว ทานจะปรองดองกับยิวและคริสเตียนและ

จะฆาชาวอาหรับและเผากุเรช คําถามคือ ทานนบีมุฮัมมัดมิใชเปนอาหรับหรือ? ทานนบีมิไดมาจากเผากุเรช
หรือ? บรรดาอิหมามทั้งสิบสองของชีอะฮฺซ่ึงเปนลูกหลานทาน นบีก็เปนอาหรับและมาจากกุเรชมิใชหรือ? 

 
๓๙ ชีอะฮฺเชื่อวาบรรดาอิหมามตางๆโดยไดถูกตั้งครรภโดยบรรดามารดาในขณะที่พวกนางอยูในสภาพ

แหงการมีญะนาบะฮฺ และไดคลอดพวกเขาจากขาออนดานขวา ทั้งๆที่ทานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสัลลัม ผูประเสริฐที่สุดในบรรดานบีและดีเลิศที่สุดในหมูมวลมนุษยกลับถูกตั้งครรภในทองมารดาและคลอด
ออกมาจากมดลูกตามปกติ 
 

๔๐ ชีอะฮฺไดรายงานจากทานอบูอับดุลลอฮฺญะอฺฟรอัศศอดิกไดกลาววา เจาของแหงเรื่องราวนี้
(หมายถึงผูที่จะดูแลปกครองอิสลามในชวงสุดทายใกลวันกิยามะฮฺน่ันคือทานอิหมามมะฮฺดี)คือชายคนหนึ่งที่จะไม
มีใครเรียกชื่อเขาดวยชื่อของเขายกเวนคนที่เรียกน้ันคือกาฟร ขณะเดียวกันชีอะฮฺก็ไดรายงานจากทานอบูมุฮัม
มัดอัลอัซกะรียฺไดกลาวแกมารดาของอิหมามมะฮฺดีวา ทานจะตั้งครรภเพศชายและชื่อของเขาคือมุฮัมมัดและเขา
จะรับชวงตอจากฉัน... คําถามคือ น่ีไมใชสิ่งที่สวนทางกันหรือ?บางครั้งก็บอกวาใครที่เรียกชื่อมะฮฺดีดวยชื่อจริง
ของเขา(คือมุฮัมมัด)คนน้ันเปนกาเฟร แลวกลับมาบอกวา อิหมามอัลฮะซันอัลอัซการียฺไดเรียกชื่อเขาวามุฮัมมัด?
(หรือชีอะฮฺกลาวหาวาอัลฮะซันอัลอัซการียฺซ่ึงเปนหนึ่งในอิหมามของพวกเขาเปนกาเฟร  
 

๔๑ อับดุลลอฮฺบินญะอฺฟรอัศศอดิกเปนพ่ีนองกับอิสมาเอลบินญะอฺฟรอัศศอดิกและมารดาของทั้งสอง
คือฟาฏิมะฮฺบินติอัลฮุเซนบินอลีบินอัลฮุเซนบินอลีบินอบีฏอเล็บ ฉะน้ันทั้งสองคนจึงเปนซัยยิดที่สืบเชื้อสายมาจาก
ทานอัลฮุเซนทั้งทางบิดาและมารดา คําถามคือ เหตุใดซัยยิดอับดุลลอฮฺบินญะอฺฟรอัศศอดิกถึงมิไดเปนอิหมามตอ
จากพี่ชายของทานที่เสียชีวิตในขณะที่บิดาของทานยังมีชีวิตอยู? 
 

                                                 
1 อิษบาต อัล-วะศิยฺยะฮฺ โดยอัล-มัสอูดีย (๑๙๖) 
2 อัล-อันวารฺ อัน-นุอฺมานิยฺยะฮฺ (๒/๕๓) 
3 อัล-อันวารฺ อัน-นุอฺมานิยฺยะฮฺ (๒/๕5) 
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๔๒ อัลกุลัยนียฺไดรายงานในหนังสืออัลกาฟยฺจากอะหฺมัดบินมุฮัมมัดจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา การ
ใสสีดําน้ันเปนสิ่งที่นารังเกียจยกเวนคุฟ(คลายถุงเทา) ผาสารบั่น และผากิซาอฺ(คลายผาโสรง) และทานยังได
รายงานอีกวา ทานนบีรังเกียจการใสสีดํายกเวนคุฟ ผากิซาอฺและผาสารบั่น  
ในหนังสือของอัลฮุรอัลอามิลียฺไดรายงานจากอบูญะอฺฟรอัศศอดูก(หนึ่งในอุลามาอฺของชีอะฮฺ)จากมุฮัมมัดบินซุลัย
มานไดกลาวแกอบูอับดุลลอฮฺวา ฉันจะละหมาดโดยใสหมวกสีดําไดหรือไม? เขาตอบวา เจาจงอยาไดละหมาด
ดวยหมวกดําเพราะเปนอาภรณของชาวนรก3 
 อัศศอดูกไดรายงานในหนังสื อัลฟากีฮฺ และหนังสือ อัลอิลัลวัลคิศอล จากอะมีรุล  มุมินีน(ทานอลี)
ไดกลาวแกเศาะฮาบะฮฺของทานวา พวกเจาจงอยาไดสวมใสสีดําแทจริงมันเปนอาภรณของฟรเอาวนฺ  
 อีกหนึ่งรายงานในหนังสือ อัลวะซาอิล จากฮุซัยฟะฮฺ บินมันศูรไดรายงานวาครั้งหนึ่งฉันอยูกับอบูอับ
ดุลลอฮฺในเมืองอัลฮิเราะฮฺและมีฑูตของคอลีฟะฮฺอบีอัลอับบาสมาหา ทานจึงไดขอใหเอาผามิมเฏาะเราะฮฺ (ผาจาก
ขนสัตวใสเพ่ือปองกันฝน)  

ยังไมรายงานอีกหลายรายงานที่ระบุวาเสื้อผาสีดําน้ันเปนชุดของศัตรูของพวกเขาคือบะนีอัลอับบาส(วงศ
วานลุงทานนบีคืออัลอับบาส) 

ในหนังสืออัลฟะกีฮฺจากอัศศอดูกไดรายงานวา ทานญิบรีลไดมายังทานนบีและไดนําผาผืนหนึ่งสีดําพรอม
กับผาคาดเอวผืนหนึ่งซึ่งมีดาบสั้นปกอยู ทานนบีไดถามวา โอทานญิบรีล น่ีคือชุดอะไรหรือ? ทานญิบรีลตอบวา 
ชุดของลูกหลานลุงของเจาอัลอับบาส ทานนบีจึงไดรีบเรงออกไปหาอัลอับบาสและกลาววา โอ ลุงของฉัน 
ความหายนะอาจจะประสบกับวงศวานของฉันที่สืบเชื้อสายจากทาน อัลอับบาสกลาววา โอ ทานนบี ฉันจะกัก
ตัวฉันเองดีหรือไม?(หมายถึงคุมตัวเองไมใหมีลูกหลาน) ทานนบีตอบวา ปากกาไดจดบันทึกเรียบรอยแลว(คือ
ทุกสิ่งถูกกําหนดเรียบรอยแลว) เปนที่ชัดเจนวาชาวนรกที่ถูกระบุในรายงานของชีอะฮฺหมายถึงผูที่จะถูกทรมาน
ในนรกอยางถาวร ณ โลกอาคีเราะฮฺน่ันคือฟรอาวฺนและผูเจริญรอยตามเขาจากบรรดากลุมลัทธิตางที่เปนผูละเมิด
ฝาฝนและเปนผูอธรรม เชนผูนําตางๆในคิลาฟะฮฺอับบาสิยะฮฺและคน    กาเฟรอื่นๆจากประชาชาติน้ีและ
ประชาชาติอื่นๆในสมัยกอนที่ไดยึดสีดําเปนเสื้อผาอาภรณ 

                                                 
1 รายงานโดยเจาของหนังสืออัล-วะสาอิล (๓/๒๗๘) หะดีษท่ี ๑, และจงดูหนังสือ ฟุรูอุลกาฟย โดยอัล-กุลัยนีย (๖/๔๔๙)  
2 รายงานโดยอัล-กุลัยนียในหนังสืออัล-กาฟย (๒/๒๐๕) บรรพ: การสวมใสชุดสีดํา ตีพิมพท่ีกรุงเตหะราน ปฮ.ศ. ๑๓๑๕ แตดวยสํานวน "ทานเราะสูลุลลอฮฺไมชอบสีดํา
นอกจากสามประการ" และดวยสํานวนผาสารบ่ันนําหนากอนผากิซาอฺ 
3 รายงานในหนังสืออัล-วะสาอิล (๓/๒๘๑) บรรพ: ๒๐, หะดีษท่ี : ๓. อัศ-เศาะดูก ในหนังสืออัล-ฟะกีฮฺ (๒/๒๓๒) กลาววา: "อัศ-ศอดิกอะลัยฮิสสลามถูกถามเกี่ยวกับ
การสวมหมวกสีดําในเวลาละหมาด? ทานตอบวา: จงอยาละหมาดดวยหมวกสีดํา เพราะมันเปนการแตงกายของชาวนรก" และดูวะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ (๓/๒๘๑) 
4 รายงานในหนังสือมัน ลา ยะฮฺฎรุฮุ อัล-ฟะกีฮฺ (๑/๒๕๑) และเจาของหนังสืออัล-วะสาอิลไดคัดลอกไวในหนังสือของทาน (๓/๒๗๘) ในบรรพอาภรณของผูละหมาด และ
สายรายงานที่สองบันทึกในหนังสืออัล-วะสาอิล (๓/๒๗๙) หะดีษท่ี : ๗ , บรรพ: อาภรณของผูละหมาด. และรายงานในหนังสืออัล-ฟะกีฮฺ (๒/๒๕๒) และหนังสืออัล-
กาฟย (๒/๒๐๕) 
5 เอาฟลอิลัล วัลคิศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ด่ังในหนังสืออัล-วะสาอิล, และรายงานในหนังสืออัล-ฟะกีฮฺ (๒/๒๕๒) 
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ในหนังสืออัลฟากีฮฺของอัศศอดูกไดรายงานจากอิสมาเอลบินมุสลิมจากอัศศอดิกไดระบุวา อัลลอฮฺได
ประทานวะฮฺยูแกนบีทานหน่ึงวา เจาจงกลาวแกบรรดาผูศรัทธามิใหสวมใสเสื้อผาศัตรูของฉัน และอยาไดกิน
อาหารที่เหมือนกับอาหารศัตรูของฉนั และอยาไดเดินทางเดียวกับศัตรูของฉัน เพราะพวกเจาจะกลายเปนศัตรูของ
ฉันดวยเหมือนที่พวกเขาเปน1 

ในหนังสืออุยูนุลอัคบารอะลามาฟลฮะดาอิกไดระบุวาทานอลีไดรายงานคําพูดทานนบีที่กลาววา แทจริง
เสื้อผาของศัตรูน้ันคือสีดําและอาหารของศัตรูคือสุราและของมึนเมาและฟุกออฺ(เหลาที่มีฟอง) ดินโคลน 

 
والزمري والطايف و ما لم يكن   ،املار املايه ،الزمري اجلرى من السمك 

   فلس من السمك واألرنب
และหนทางของศัตรูน้ันหมายถึงที่ๆมีการกลาวหาใสราย สถานที่ดื่มสุรา และสถานที่มีสิ่ง
บันเทิงเริงรมณและสถานที่ที่ประณามวารายบรรดอิหมามและผูศรัทธา และสถานที่ของชาว
มะอฺศิยัต(ฝาฝนละเมิดหลักการ)การอธรรมและความชั่วราย 

 
 จากหลายๆรายงานขางตนที่กลาวถึงการตําหนิและการประนามของบรรดาอิหมามตางๆตอการสวมเสื้อผา
สีดําอันเปนชุดสวมใสของศัตรูชีอะฮฺ คําถามคือทําไมชาวชีอะฮฺถึงใสสีดําและยกยองสรรเสริญการใสสีดําและ
กําหนดใหเปนชุดสวมใสของบรรดาซัยยิด(ผูสืบเชื้อสายจากทาน  นบีศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม) 
 

๔๓ หากมนุษยคนใดตองการเปนชีอะฮฺ คําถามคือ เขาจะเลือกมัสฮับหรือนิกายใดในบรรดามัศฮับตางๆ
ของชีอะฮฺที่มีอยูอยางมากมาย ไมวาจะเปน อิมามิยะฮฺ(อิหมามสิบสอง)     อิสมาอิลิยะฮฺ นุศ็อยริยะฮฺ ซัยดิยะฮฺ 
ดรูซ ฯณฯ ซ่ึงทกุๆมัสฮับตางก็อางวาเปนสวนหนึ่งจาก  อะฮฺลุลบัยตฺและเชื่อในอิมามะฮฺและเกลียดชังเศาะฮาบะฮฺ
 และมีความเชื่อในอิมามะฮฺของทาน อลีบินอบีฏอเล็บและถือวาเปนรุกนหลักศรัทธาและทานอลีคือคอลีฟะฮฺ
โดยไมมีขอขัดแยงและทั้งหมดเชื่อวาพวกเขาคือศาสนาที่เที่ยงแท 
 

๔๔ เม่ือชีอะฮฺตองการยืนยันถึงความเปนอิมามะฮฺของทั้งสิบสองอิหมามพวกเขาจะยก หะดีษอัลกิซาอฺ
ขึ้นเปนหลักฐาน 

คําถามคือ ชื่อของทานหญิงฟาฏิมะฮฺไดถูกระบุอยางชัดเจนในหะดีษ แตเหตุใดทานหญิงจึงมิไดเปน
อิหมาม 
 

                                                 
1 รายงานในหนังสืออัล-ฟะกีฮฺ (๑/๒๕๒) และดูหนังสือวะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ (๔/๓๘๔) และบิหารุลอันวารฺ (๒/๒๙๑), (๒๘/๔๘) 
2 อุยูน อัล-อัคบารฺ (๑/๒๖) 
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๔๕ ชีอะฮฺอางวาสวนหนึ่งในขอแมหรือคุณสมบัติการเปนอิหมามคือตักลีฟ(การเปนมุกัลลัฟ)น่ันคือตอง
บรรลุศาสนภาวะและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ แตชีอะฮฺกลับเชื่อวาอิหมามคนหนึ่งของพวกเขาที่ไดหายไปคือมุฮัม
มัดอัลอัซกะรียฺซ่ึงมีอายุเพียงระหวางสามหรือหาขวบจากหลักฐานที่พวกเขาไดอาง คําถามคือ เหตุใดคุณสมบัติ
ดังกลาวไดรับการยกเวนจากอิหมามคนน้ี 
 

๔๖ ชีอะฮฺอางวาไดมีคัมภีรอื่นๆไดถูกประทานมายังทานนบีนอกเหนือจากอัลกุรอานและทานอลีเปนคน
เดียวที่รูเรื่องน้ี ซ่ึงเรื่องน้ีถูกระบุในตาํราและรายงานของชีอะฮฺเองดังน้ี 
  อัลญามิอะฮฺ  จากอบูบาศีรจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา ฉันคือมุฮัมมัด และเรามี อัลญามิอะฮฺ
 และพวกเขาไมรูหรอกวา อัลญามิอะฮฺ คืออะไร? เขาจึงกลาววา ฉันขอมอบชีวิตฉันใหแกทาน(เปนสํานวนที่
แสดงถึงการเทิดทูนและเคารพยกยอง) แลว อัลญามิอะฮฺคืออะไรเลา? 

เขาตอบวา เปนหนังสือที่ยาวเจ็ดสิบศอกของทานนบีซ่ึงทานไดสงใหจดจากปากของทานและทานอลีเปน
ผูที่จดบันทึก(หนังสือน้ี)ดวยมือขวาของทาน ในนั้นมีทุกสิ่งที่เปนฮาลาลและ     ฮารอม และทุกสิ่งทุกอยางที่
มนุษยตองแมกระทั่งการชดใชจากบาดแผล.... 
 จงสังเกตประโยคที่วา ทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยตองการ แลวเหตุใดตําราถึงไดถูกปกปด ทําใหมนุษยเสีย
โอกาสในการไดประโยชนจากตํารานี้ นอกจากนั้นแลวยังเปนการปดบังความรูอันเปนบาปอยางรายแรง 
  สมุดบันทึก อันนามูซ  จากอิหมามอัรริฏอที่ไดพูดถึงสัญลักษณของการเปนอิหมามวา และเขา
(หมายถึงอิหมาม)จะมีสมุดบันทึกหนึ่งซึ่งจะรวบรวมรายชื่อชาวชีอะฮฺจนถึงวันกิยามะฮฺ และอีกเลมหนึ่งซึ่งจะระบุ
รายชื่อบรรดาศัตรูชีอะฮฺจนถึงวันกิยามะฮฺ 
 เราอยากจะถามวา สมุดบันทึกอะไรเลาที่เพียงพอจะบันทึกรายชื่อของบรรดาชาวชีอะฮฺทั้งหมดจนถึงวันกิ
ยามะฮฺ  
 เพียงแคจะบันทึกรายชื่อชีอะฮฺอิหรานทั้งหมดจนถึงวันน้ีก็คงตองใชหนังสือเปนรอยๆเลมตามการคําณวน
ขั้นต่ํา 
  สมุดบันทึก อัลอะบีเฏาะฮฺ รายงานจากอะมีรุลมุมินีนอลีบินอบีฏอเล็บไดกลาววา ขอสาบานดวย
พระนามของอัลลอฮฺ แทจริงฉันมีคัมภีรฺตางๆมากมายที่ไดรับจากทานนบีและครอบครัวของทาน และในจํานวน
น้ันมี คัมภีร อัลอะบีเฏาะฮฺ ซ่ึงไมมีอะไรที่ชาวอาหรับเคยผานจะมีความรุนแรงมากกวาคัมภีรน้ีและไดระบุหก
สิบเผาอาหรับชั้นต่ําที่พวกเขาไมไดรบัสวนอะไรเลยจากศาสนาของอัลลอฮฺ 

                                                 
1 อัล-กาฟย (๑/๒๓๙) 
2 บิหารฺ อัล-อันวารฺ (๒๕/๑๑๗) 
3 บิหารุลอันวารฺ (๒๖/๓๗) 
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 หากพิจารณาแลวจะเห็นไดวารายงานนี้เปนสิ่งที่สติปญญาไมสามารถรับไดเลย เพราะหากเผาอาหรับ
จํานวนนี้ไมไดรับสวนอะไรเลยจากศาสนาของอัลลอฮฺแลวก็หมายความวาไมมีมุสลิม(ที่เปนอาหรับ)แมแตคนเดียว
ที่จะมีสวนจากศาสนาของอัลลอฮฺ 
 และโปรดจงสังเกตถึงการระบุ เผาอาหรับ ที่ถูกฮุกมอันรายแรงนี้(คือฮุกมที่วาไมมีสวนอะไรเลยจาก
ศาสนาของอัลลอฮฺ)อันเปนสิ่งที่บงถึงการดูถูกเหยียดหยามตอชาวอาหรับ 
  สมุดบันทึก ซุอาบะตุซซัยฟฺ  จากอบูบาศีรจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา แทจริงในปลอกดาบ
ทานนบีน้ันมีสมุดบันทึกเลมหนึ่งซึ่งทุกๆพยัญชนะในหนังสือน้ีจะเปด(นําไปสู)อีกหนึ่งพันพยัญชนะ อบูบาศีรได
รายงานวา อบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา ไมมีพยัญชนะ(ที่ถูกเปดเผย)ออกมาจากสมุดบันทึกน้ียกเวนสองพยัญชนะ
เทาน้ันจนถึงทุกวันน้ี  
 เราอยากถามวา แลวพยัญชนะที่เหลือเหลาอยูที่ไหน(หากสมุดบันทึกน้ีมีจริง)  
 เปนสิ่งที่สมควรมิใชหรือที่อักษรหรือพยัญชนะสวนที่เหลือตองออกมาเพื่อใหชาวชีอะฮฺไดใชประโยชน 
หรือวามันจะถูกปกปดตลอดไปจนถึงวันกิยามะฮฺ และปลอยใหคนรุนแลวรุนเลาตองประสบการขาดทุนและ
หายนะเพราะความรูของศาสนาไดถูกเก็บไวในหองเก็บของใตดิน  
  สมุดบันทึก อลี 
 เปนอีกสมุดบันทึกเลมหนึ่งที่อยูในษุอาบะหของดาบทานนบี 
 รายงานจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา ในในษุอาบะฮฺของดาบทานนบีน้ันมีสมุดบันทึกเลมหนึ่งซึ่งเขียนวา 
ดวยพระนามของอัลลอฮฺผูทรงกรุณาปราณีผูทรงเมตตาเสมอ แทจริงผูที่มีความอธรรมมากที่สุดตออัลลอฮฺในวัน
กิยามะฮฺคือผูที่ฆาคนที่ไมสมควรฆา และไดตอสูกับผูที่ไมสมควรตอสู และผูที่ไดรับแตงตั้งในสิ่งที่เขาไมสมควร
ไดรับการแตงตั้ง ฉะนั้นเขาจะเปนผูปฏิเสธในสิ่งที่ถูกประทานลงมายังทานนบีมุฮัมมัด และผูใดที่อุตริสิ่งหนึ่งสิ่งใด
หรือสนับสนุนใหที่พักพิงผูที่ทําอุตริ อัลลอฮฺจะไมรับสิ่งใดเลยจากเขาในวันกิยามะฮฺ  
  อัลญิฟรฺ  มีสองชนิด สีขาว และ สีแดง 
 จากอบิลอะลาอฺไดรายงานจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา แทจริงฉันมีอัลญิฟรฺสีขาว เขาจึงถามวา แลว
ในนั้นมีอะไรบาง?  เขาตอบวา ในนั้นมีคัมภีรซาบูรของนบีดาวูด เตารอตของ นบีมูซา อินญีลของนบีอีซา 
ศุฮุฟนบีอิบรอฮีม และสิ่งฮาลาลฮารอมทั้งหลาย...และฉันยังมีอัลญิฟรฺสีแดง? เขาถามวา แลวในนั้นมีอะไรบาง?
  เขาตอบวา สรรพาวุธ น่ันคือเม่ือเปดแลวจะมีการหลั่งเลือดเจาของดาบจะเปดมันเพ่ือการฆา(เจาของดาบ
คืออัลมะฮฺดี) อับดุลลอฮฺ  บินอบีลยะอฺฟูรไดกลาวแกเขาวา ขออัลลอฮฺทรงรักษาทาน แลวลูกหลานอัลฮะซันรู
เรื่องน้ีไหม? เขาตอบวา ใช ดวยพระนามของอัลลอฮฺพวกเขารูเหมือนกับที่รูจักกลางคืนวาเปนกลางคืนและรูจัก

                                                 
1 บิหารุลอันวารฺ (๒๖/๕๖) 
2 บิหารุลอันวารฺ (๒๗/๖๕) 
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กลางวันวาเปนกลางวัน แตพวกเขาไดถูกความอิดฉาริษยาและลุมหลงในดุนยาทําใหปฏิเสธและไมยอบรับมัน 
และหากพวกเขาประสงคสัจธรรมอยางจริงจังแลวก็จะเปนสิ่งดีกับพวกเขา1 
 เราอยากถามวา หากคัมภีรซาบูรของนบีดาวูด เตารอตของนบีมูซา อินญีลของนบีอีซา ศุฮุฟนบีอิบรอฮีม 
และสิ่งฮาลาลฮารอมตางๆ ทั้งหมดนี้อยูในอัลญิฟรฺน้ีแลว เหตุใดชีอะฮฺจึงปกปดมัน  
  มุศฮัฟฟาฏิมะฮฺ 
 ก. จากอลีบินซะอีดจากอบูอับดุลลอฮฺกลาววา ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺแทจริงเรามีมุศ
ฮัฟฟาฏิมะฮฺซ่ึงในนั้นไมมีแมอายะฮฺเดียวจากคัมภีรของอัลลอฮฺ(หมายถึงอัล       กุรอาน) และทานนบีไดบอกให
ทานอลีเขียนดวยมือขวาของทานเอง 
 ข. จากมุฮัมมัดบินมุสลิมไดรายงานวา ทานหญิงฟาฏิมะฮฺไดทิ้งไวเบื้องหลัง(หลังจากนางไดเสียชีวิต)ซ่ึง
มุศฮัฟเลมหนึ่งซึ่งไมใชอัลกุรอาน แตมันเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ไดประทานลงมาแกนาง ทานนบีไดเปนคน
บอกใหทานอลีเขียนดวยมือขวาของทาน 
 ค. จากทานอลีบินอบีฮัมซะฮฺจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา และเราไดมีมุศฮัฟฟาฏิมะฮฺ แทจริงไมมีแมแต
พยัญชนะเดียวที่มาจากอัลกุรอาน แตเปนสิ่งที่ทานนบีไดบอกและดวยการเขียนของทานอลี  
 หากเปนคัมภีรที่ไดทานนบีไดบอกและดวยการเขียนของทานอลีแลว เหตุใดจึงปกปดมิใหประชาชาติไดรู
  
 ทั้งๆที่อัลลอฮฺ  ไดทรงสั่งใหทานนบีแจงทุกสิ่งทุกอยางที่ไดประทานยังทาน อัลลอฮฺ ตรัสวา  
 

m      {  z  yx  w  v  u    t  s  rq  p   o  n  m  l  k  j
  e  d  c  b  a  `  _  ~}  |l   

ความวา รอซูลเอย    !  จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกเจาจากพระเจาของเขา และถา
เจามิไดปฏิบัติ เจาก็มิไดประกาศสารของพระองค  และอัลลอฮน้ันจะทรงคุมกันเจาใหพน
จากมนุษย แทจริงอัลลอฮจะไมทรงแนะนําพวกที่ปฏิเสธศรัทธา  

(อัลมาอิดะฮ ฺ ) 
 

                                                 
1 อุศูลุลกาฟย (๑/๒๔) 
2 บิหารุลอันวารฺ (๒๖/๔๑) 
3 อัล-บิหารฺ (๒๖/๔๑) 
4 อัล-บิหารฺ (๒๖/๔๘) 
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 ดังน้ันเปนไปไดอยางไรที่ทานนบีจะปกปดอัลกุรอานฟาฏิมะฮฺที่ชีอะฮฺไดอาง และเปนสิ่งที่ถูกตองหรือที่ทา
นอลีและบรรดาอิหมามหลังจากทานจะปกปดซอนเรนเรื่องน้ีแกสาวกและประชาชาติทั้งหลาย มันไมเปนการ
ทรยศอะมานะฮฺหรอกหรือ? 

 คัมภีรเตารอต ไบเบิล และซาบูร  มีรายงานจากอบูอับดุลลอฮฺวาเขาไดเคยอานคัมภีรฺไบเบิลและเตา
รอตและซาบูรดวยภาษาซิรยานียฺ1 
 คําถามคือ ทานอลีและบรรดาอิหมามตองการอะไรอีกจากคัมภีรเหลาน้ี? ทําไมพวกเขาถึงไดยังเรียนรู
ศึกษา อาน และใชคัมภีรดังกลาวอยูอีก?ทั้งๆที่มีหลักฐานจากชีอะฮฺวาทานอลีผูเดียวเทาน้ันที่ไดรับอัลกุรอานทั้ง
เลมและยังไดรับหนังสือและคัมภีรตางๆอีกมากมาย มีความจําเปนใดหรือที่ทานตองใชเตารอต ไบเบิล และซาบูร
 โดยเฉพาะเราทั้งหลายรูแลวเชื่อวาคัมภีรเหลาน้ีถูกยกเลิกหลังจากอัลกุรอานถูกประทานลงมา 
 เรารูและเชื่อวาศาสนาอิสลามน้ันไมมีคัมภีรใดยกเวนคัมภีรเดียวคืออัลกุรอาน สวนการที่มีคัมภีรหลายๆ
เลมน้ันเปนคุณสมบัติของพวกยิวและคริสเตียนอยางที่เราไดรูและเห็นกัน 
 

๔๗เหตุใดทานนบีจึงมิไดกระทําการตบตีแกมหรือรางกายตัวเองเมื่ออิบรอฮีมลูกชายของทานเสียชีวิต? 
เหตุใดทานอลีจึงมิไดกระทําการตบตีแกมหรือรางกายตัวเองเมื่อทานหญิงฟาฏิมะฮฺเสียชีวิต? แตชีอะฮฺกลับตบตี
ทํารายตัวเองในวันสําคัญตางๆของชีอะฮฺ เชน วันอาชูรออฺ 
 

๔๘ อุลามาอฺชีอะฮฺสวนใหญโดยเฉพาะที่ประเทศอิหรานไมมีความรูในภาษาอาหรับ พวกเขาใชภาษาตาง
จากภาษาอาหรับ คําถามคือพวกเขาสามารถคนหาฮุกมตางๆจากอัลกุรอานและ   หะดีษทานนบีอยางไร? เพราะ
การมีความรูในภาษาอาหรับนั้นเปนหนึ่งในคุณสมบัติที่นักปราชญศาสนาจําเปนตองมี 
 

๔๙ ชีอะฮฺเชื่อวาเศาะฮาบะฮฺสวนใหญเปนมุนาฟกและเปนกาเฟรยกเวนมีเพียงสวนนอยมาก หากเปน
เชนน้ันแลวเหตุใดเศาะฮาบะฮฺสวนใหญเหลาน้ันมิไดทําการตอตานและตัดความสัมพันธกับเศาะฮาบะฮฺสวนนอย
เหลาน้ันในสมัยทานนบียังมีชีวิต หากชีอะฮฺตอบวาก็เพราะตอนนั้นเศาะฮาบะฮฺเหลาน้ันยังเปนมุสลิมแตไดตกมุร
ตัดภายหลังที่ทานนบีเสียชีวิตแลวยกเวนเจ็ดทาน คําถามคือ ทําไมเศาะฮาบะฮฺสวนใหญเหลาน้ันมิไดตอตานเศาะ
ฮาบะฮฺสวนนอยเพื่อฟนฟูและนําศาสนาของบรรพบุรุษกลับคืนมา 
 

๕๐ เปนไปไดอยางไรที่ทานนบีลมเหลวในการเลือกสาวกของทานในขณะที่โคมัยนีประสบความสําเร็จใน
เรื่องดังกลาว 
 

                                                 
1 อุศูลุลกาฟย (๑/๒๒๗) 
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 เชคของชีอะฮฺที่ชื่ออบูญะอฺฟรมุฮัมมัดบินอัลฮะซันอัฏฏซียฺไดระบุในบทนําของหนังสือ ตะฮฺษี
บุลอะฮฺกามซ่ึงเปนหนึ่งในสี่หนังสือสําคัญของชีอะฮฺวา มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺผูทรงเปน
เจาของแหงสัจธรรมและขอการเศาะลาวาตประสบแดผูที่ประเสริฐสุดในบรรดาสิ่งที่พระองคสรางน่ันคือทานนบี
มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอพระองคประทานความสันติใหทาน ในหมูคนที่เราตองรักษาสิทธิพวก
เขาน้ันมีมิตรสหายบางคนที่อัลลอฮฺ ทรงรักไดมาทบทวนวิชาความรูในเรื่องราวหะดีษที่พวกเรา(ชาวชีอะฮฺ)ได
รายงาน(ขออัลลอฮฺ ทรงสนับสนุนพวกเขาและเมตตาผูที่ลวงลับในหมูพวกเขา)และเรื่องที่เกี่ยวกับขอขัดแยง 
ความแตกตาง สิ่งที่ไมเปนเหตุเปนผล สิ่งที่ตรงขามกัน จนกระทั่งไมมีซักรายงานเดียวเวนแตวาจะมีสิ่งที่ขัดแยง
อยูในตัวและไมเปนเหตุเปนผลกัน ไมมีแมแตหะดีษเดียวเวนแตจะมีสิ่งที่ปฏิเสธหรือตรงขามกัน จนกระทั่งมี
บรรดาผูที่ขัดแยงกับเรา(หมายถึงชาวอะฮฺลุซซุนนะฮฺ)ไดนําเรื่องน้ีมาโจมตีและกลาวหามัสฮับของเรา.. 

ซัยยิดดัลดารอลีอัลลักฮะนาวียฺซ่ึงเปนหนึ่งในบรรดาอุลามาอฺของชีอะฮฺไดระบุในหนังสืออะซาซุลอุศูลวา 
แทจริงหะดีษตางๆที่ไดรับรายงานจากบรรดาอิหมามน้ันมีความขัดแยงกันมาก จนกระทั่งจะไมมีแมแตหะดีษ
เดียวเวนแตจะมีสิ่งที่จะปฏิเสธหะดีษน้ัน และไมมีซักรายงานเดียวที่สอดคลองกันเวนแตวาจะมีสิ่งที่ขัดแยงอยูใน
ตัวและไมเปนเหตุเปนผลกัน จนเปนสาเหตุใหบรรดาผูที่ขาดความรู(ตามที่ชีอะฮฺอาง)ตองถอนตัว(จากการเปน
ชีอะฮฺ)  

หนึ่งในอุละมาอฺและผูตรวจสอบและผูมีความรูและเปนผูนําของชีอะหที่ชื่อฮุเซนบินชิฮาบุดดีนอัลกัรกียได
ระบุในหนังสือ ฮิดายะตุลอับรอรอิลาเฏาะรีกอตุลอะอิมมะฮฺอัลอัฏฮาร วา จุดประสงคที่ไดระบุในตอนตนของ
การแตงหนังสือ(อัตตะฮฺซีบ)คือเพ่ือเปนการหักลางสิ่งที่เปนขอขัดแยงและไมเปนเหตุเปนผลที่อยูในรายงานตางๆ
ของเราเนื่องจากวามีชีอะฮฺบางสวนไดถอนตัวจากมัสฮับเพราะเหตุดังกลาว 
 ดังน้ีขอเท็จจริงที่เราไดรับตรงนี้คือการสารภาพของบรรดาอุละมาอฺชีอะฮฺในความขัดแยงอยูในตัวเอง
ของมัสฮับชีอะฮฺ และอัลลอฮฺ  ตรัสวา 
 

 m    p    o  x  w  v   u  t   s  r    ql   
ความวา และหากวา อัล-กุรอานมาจากผูที่ไมใชอัลลอฮฺแลวแนนอนพวกเขาก็จะพบวาใน
น้ันมีความขัดแยงกันมากมาย  

(อันนิซาอฺ    
 

                                                 
1 (๑/๔๕) 
2 (หนา๕๑)  ฉบับกะฮฺนู อัล-ฮินดฺ 
3 (หนา ๑๖๔) พิมพครั้งท่ี ๑ ฮ.ศ. ๑๓๙๖ 
4 อุศูล มัซฮับ อัช-ชีอะฮฺ อัล-อิมามิยฺยะฮฺ อัล-อิษนับ อัชริยฺยะฮฺ โดยอัล-เกาะฟารีย (๑/๔๑๘) 
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๕๒ ชีอะฮฺอางวาการรองไหตอ(การเสียชีวิตของ)อัลฮุเซนนั้นเปนมุซตะฮับ(สิ่งที่สงเสริมใหกระทํา) คําถาม
คือ ฮุกมมุซตะฮับนี้มาจากตัวบทหลักฐานหรือตามอําเภอใจ หากมาจากหลักฐานแลวตัวบทอยูที่ไหน? และเหตุ
ใดไมมีอิหมามแมแตทานเดียวในบรรดาอิหมามอะฮฺลุลบัยตฺที่เคยกระทําสิ่งน้ี 
 

๕๓ ชีอะฮฺเชื่อวาทานอลีบินอบีฏอเล็บมีความประเสริฐกวาบุตรชายของทานคืออัลฮุเซน หากเปนเชนน้ัน
แลวเพราะเหตุใดชีอะฮฺจึงมิไดรองไหแสดงความเสียใจตอ(การเสียชีวิตของ)ทาน อลีเหมือนที่กระทําตอบุตรชาย
ของทาน นอกจากนี้ทานนบีซ่ึงประเสริฐกวาทานอลีและลูกชาย แลวเหตุใดชีอะฮฺจึงมิไดรองไหแสดงความ
เสียใจตอ(การเสียชีวิตของ)ทานนบีใหมากกวาที่รองไหใหกับอัลฮุเซน  
 

๕๔ ชีอะฮฺอางวาวาญิบตองเชื่อในวิลายะฮฺ(การเปนวลีหรือผูนํา)ของทานอลีและลูกๆของทานและจะไม
เปนผูศรัทธาเวนแตตองอีหมานในวิลายะฮฺน้ี หากใครปฏิเสธเรื่องน้ีเขาจะตกเปน  กาเฟรและสมควรตองตก
นรกญะฮันนัมแมวาเขาจะกลาวปฏิญาณตน  اهللا    رسول    حممد   ،   اهللا    إال    إله    ال  และรักษาการละหมาดและจายซะ
กาตและถือศีลอดเดือนรอมฎอนและทําฮัจญที่   บัยตุลลอฮฺอัลฮะรอมก็ตามที 

คําถามคือ เหตุใดเราถึงไมพบรุกนหรือหลักศรัทธาสําคัญขอน้ีในอัลกุรอาน แตอัล    กุรอานกลับบอก
อยางชัดเจนเกี่ยวกับรุกนและบทบัญญัติอื่นๆเชน การละหมาด การถือศีลอด การทําฮัจญเปนตน แมกระทั่งสิ่งที่
เปนฮะลาลอื่นๆอัลกุรอานก็ระบุเชนกัน เชน การลาสัตว เปนตน แลวรุกนสําคัญที่ชีอะฮฺกลาวอางน้ันอยูที่ใด? 
 

๕๕ ชีอะฮฺอางวาสังคมของบรรดาเศาะฮาบะฮฺเปนสังคมที่มีการทะเลาะเบาะแวง เกลียดชังกันอิจฉาริษยา
กันและกัน ทุกคนตางแกงแยงกันเปนคอลีฟะฮฺ เปนสังคมที่ไมมีความศรัทธายกเวนในหมูเศาะฮาบะฮฺไมกี่ทาน 
หากสังคมเศาะฮาบะฮฺเปนเชนน้ีแลวศาสนาอิสลามก็คงไมมีวันน้ี ศาสนาคงไมรุงเรืองขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศ
อยางน้ี คงไมมีการพิชิตดินแดนตางๆ คงไมมีคนเปนพันเปนหมื่นมารับนับถือศาสนาอิสลามในสมัยเศาะฮาบะฮฺ 
 

๕๖ เหตุใดชีอะฮฺสวนใหญจึงไดยกเลิกการละหมาดวันศุกรซ่ึงถูกระบุอยางชัดเจนในอัล กุรอานในซุ
เราะฮฺอัลุมุอะฮฺวา 

 
 m  PO  N  M  L  K  J      I  H  G  F  E    D  C  B  A

     U  T  S  R  Q               Vl   
ความวา โอบรรดาผูศรัทธาเอย  เมื่อไดมีเสียงรองเรียก    ) อะซาน (เพื่อทําละหมาดในวันศุกร
ก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และจงละทิ้งการคาขายเสีย  น่ันเปนการดีสําหรับพวกเจา
หากพวกเจารู 
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 (อัลุมอะฮ ฺ  
 

หากชีอะฮฺจะตอบวา เรายกเลิกละหมาดวันศุกรจนกวาอิหมามอัลมะฮฺดีจะปรากฏออกมา 
คําถามคือ การรอใหอิหมามมะฮฺดีปรากฎออกมานั้นจําเปนดวยหรือที่ตองยกเลิกคําสั่งอันยิ่งใหญน้ี มีชาวชีอะฮฺกี่
แสนกี่ลานคนแลวที่เสียชีวิตไปโดยที่มิไดปฏิบัติตามคําสั่งน้ีที่นับเปนหนึ่งในสัญลักษณสําคัญของศาสนาอิสลาม
อันเน่ืองจากขออางที่ไรเหตุผลนี้ 
 

 ชีอะฮฺเชื่อวาอัลกุรอานถูกลบและถูกเปลี่ยนแปลหลายๆอายะฮฺดวยน้ํามือของทาน อบูบักรฺและอุมัร 
และชีอะฮฺไดรายงานจากอบูญะอฺฟรซึ่งไดถูกถามวา ทําไมทานอลีถึงไดถูกเรียกวาอะมีรุลมุอมินีน(ผูนําของบรรดา
ผูศรัทธา)? เขาตอบวา อัลลอฮฺเปนผูเรียกชื่อน้ี ดังที่พระองคไดทรงประทานในคัมภีรของพระองควา  

 
أنفسهم "  بل  وأشهدهم  ذريتهم  ظهورهم  من  آدم  بين  من  ربك  أخذ  ذ  و

  "ألست بربكم وأن حممداً رسو وأن علياً أمري املؤمنني
ความวา และจงรําลึกขณะที่พระเจาของเจาไดเอาจากลูกหลานของอาดัม  ซึ่งลูกๆ ของพวก
เขาจากหลังของพวกเขา  และใหพวกเขายืนยันแกตัวของเขาเอง )โดยตอบคําถามที่วา (ขา
มิใชพระเจาของพวกเจาดอกหรือ และมุฮัมมัดมิใชรอซูลของขาดอกหรือ และอลีมิใชอะมีรุล
มุอฺมินีนดอกหรือ  

 
 อัลกุลัยนียฺยังไดอธิบายอายะฮฺ  )   ينوا     فَالَّذنَآم   بِه  (  (ดังน้ันบรรดาผูที่ศรัทธาตอเขา) วาหมายถึง(ศรัทธา
ตอ)อิหมาม(คือทานอลี) และอายะฮฺ 
 

 mp  o  n  ml  k    j   i   h  g  fl   
 (และใหความสําคัญแกเขาและชวยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสวางที่ถูกประทานลงมา
แกเขาแลวไซร ชนเหลาน้ีแหละคือบรรดาผูที่สําเร็จ) 

 (อัลอะอฺรอฟ   
  
อัลกุลัยนียฺไดอธิบายวาหมายถึงบรรดาผูที่หางไกลจากอัลญิบตฺ (اجلبت) และฎอฆูต (الطاغوت) ซ่ึง

หมายถึงคนนั้นและคนนั้น ซ่ึงอัลมัจลิซียไดบอกวา ที่หมายถึงคนนั้นและคนนั้นคืออบูบักรฺและอุมัร1 
                                                 
1 อุศูลุลกาฟย (๑/๔๑๒) 
2 อางแลว (๑/๔๒๙) 



 

33 
 

ดวยเหตุน้ีชีอะฮฺจึงถึงวาทานทั้งสองนั้นคือชัยฎอนสองตัว 
และชีอะฮฺยังไดกลาวถึงอายะฮฺ     ) َِال َتتِبُعوا ُخُطَواِت الشيَْطان ( (จงอยาตามบรรดากาวเดินของ

ชัยฏอน) วา ขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ กาวเดินของชัยฏอนน้ันคือ วิลายะฮฺ(การปกครอง)ของคนนั้น
และคนนั้น และชีอะฮฺยังไดรายงานจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา และผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮฺและรอซูลของ
พระองคในวิลายะฮฺของอลีและวิลายะฮฺของบรรดาอิหมามหลังจากเขา ดังน้ันแทจริงเขาจะไดรับชัยชนะอันยิ่งใหญ
 เชนน้ีแหละที่ไดถูกประทานลงมา3 
 และจากอบูญะอฺฟรไดกลาววา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบีพรอมอายะฮฺดังน้ี  
 

ً سما اشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اهللا يف عيل بغبئ"  "يا
ความหมาย ชั่วชาจริงๆ  สิ่งที่พวกเขาขายตัวของพวกเขาดวยสิ่งนั้น คือการที่พวกเขา
ปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮไดทรงประทานลงมาในเรื่องอลีเพราะความอิจฉาริษยา 

 
 ญาบิรฺไดกลาววา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบีพรอมอายะฮฺดังน้ี   
 

ن كنتم يف ريب مما نزجا بل عبدنا يف عيل فأتوا بسورة من مثله"  "و
ความหมาย และหากปรากฏวาพวกเจาอยูในความแคลงใจใดๆ จากสิ่งที่เราไดลงมาแกบาว
ของเราในเรื่องอลีแลวก็จงนํามาสักซูเราะฮฺหน่ึงเยี่ยงสิ่งนั้น 

 
 จากอบูอับดุลลอฮฺกลาววา วา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบีพรอมอายะฮฺดังน้ี   
 

" ً ين أوتوا الكتب آمنوا بما نزجا يف عيل نوراً مبينا  "يا أيها ا
ความหมาย บรรดาผูที่ไดรับคัมภีรทั้งหลาย     ! จงศรัทธาตอสิ่งที่เราไดใหลงมาในเรื่องอลีซึ่ง
เปนรัสมีอันชัดแจง 
 

                                                                                                                                                                  
1 บิหารฺ อัล-อันวารฺ (๒๓/๓๐๖) 
2 ตัฟซีรฺ อัล-อิยาชีย (๑/๒๑๔), ตัฟซีรฺ อัศ-ศอฟย (๑/๒๔๒) 
3 อุศูลกาฟย (๑/๔๑๔) 
4 อางแลว (๑/๔๑๗) 
5 ชัรฮฺ ฮุศูล อัล-กาฟย (๗/๖๖) 
6 อางแลวขางตน 
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 จากมุฮัมมัดบินซินานจากอิหมามอัรรฎอไดกลาววาไดถูกระบุในหนังสือ(หมายถึงคัมภีรอัลกุรอาน)เปน
ลายลักอักษรวา 
 

ه يا حممد من والية عيل" ني بوالية عيل ما تدعوهم إ   "كرب بل املرش
ความหมาย เปนเรื่องใหญสําหรับผูตั้งภาคีตอวิลายะฮฺของอลี(การเปนวลีหรือผูนําหรือคอ
ลีฟะฮฺของทานอลี)ซึ่งสิ่งที่เจาเชิญชวนโอมุฮัมมัดในเรื่องวิลายะฮฺของอลี 

 
 จากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบีพรอมอายะฮฺดังน้ี   
 

 "سأل سائل بعذاب واقع ، للاكفرين بوالية عيل ليس  دافع"
ความหมาย มีคนหนึ่งไดขอการลงโทษที่จะตองเกิดขึ้นอยางแนนอน สําหรับบรรดาผู
ปฏิเสธศรัทธาตอวิลายะฮฺของอลีน้ันไมมีผูปดปองใด ๆใหพนจาการลงโทษไปได  

 
 มีรายงานจากอบูญะอฺฟรไดกลาววา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบีพรอมอายะฮฺดังน้ี   
 

ي قيل هلم فأنزجا بل " ين ظلموا آل حممد حقهم قوًال غري ا فبدل ا
 ً ين ظلموا آل حممد حقهم رجزا  "من السماء بما اكنوا يفسقون ا

ความหมาย แลวบรรดาผูอธรรมตออะฮฺลุลบัยตฺในสิทธิของพวกเขา ไดเปลี่ยนเอาคําพูด
หน่ึงซึ่งมิใชคําพูดที่ถูกกลาวแกพวกเขา เราจึงไดใหการลงโทษจากฟากฟาลงมาแกบรรดาผู
อธรรมตออะฮฺลุลบัยตฺในสิทธิของพวกเขา เนื่องจากการที่พวกเขาละเมิด  

 
 มีรายงานจากอบูญะอฺฟรไดกลาววา ทานญิบรีลไดลงมาหาทานนบีพรอมอายะฮฺดังน้ี   
 

هديهم طريقاً " غفر هلم وال  ين ظلموا آل حممد حقهم لم يكن اهللا  إن ا
  "إال طريق جهنم

                                                 
1 อางแลว (๕/๓๐๑) 
2 อุศูลุลกาฟย (๑/๔๒๓) 
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ความหมาย แทจริงบรรดาผูที่อธรรมตอวงศวานมุฮัมมัดในสิทธิของพวกเขา ใชวา อัลลอฮฺ
จะทรงอภัยโทษใหแกพวกเขาก็หาไม และก็ใชวาพระองคจะทรงแนะนําแกพวกเขา  ซึ่งทาง
หนีทางใดก็หาไม นอกจากทางแหงนรกญะฮันนัม  

 
และกลาวอีกวา   
 

باحلق من ربكم يف والية عيل فآمنوا يا أيها اجاس قد جاءكم الرسول " 
وا لسما ا يف  ما  هللا  فإن  عيل  بوالية  تكفروا  ن  و لكم  وما يف خريًا  ت 

 "األرض
ความหมาย มนุษยชาติทั้งหลาย     ! แทจริงรอซูลน้ันไดนําความจริงจากพระเจาของพวกเจา
ในวิลายะฮฺของอลีมายังพวกเจาแลว ดังนั้นจงศรัทธากันเถิด มันเปนสิ่งดียิ่งแกพวกเจา และ
หากพวกเจาปฏิเสธศรัทธาตอวิลายะฮฺของอลีแลว แทจริงสิ่งที่อยูในบรรดาชั้นฟา  และใน
แผนดินนั้นเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺทั้งสิ้น  

 
 ชีอะฮฺไดอางวาที่กลาวมาขางตนลวนเปนอายะฮฺที่เปนหลักฐานอยางชัดเจนในอิมามะฮฺของทานอลี แตอ
บูบักรและอุมัรไดบิดเบือนเปลี่ยนแปลงอายะฮฺเหลาน้ีในภายหลัง  
 ณ ตรงนี้มีสองคําถามที่จะทําใหชีอะฮฺยอมรับในความเท็จของความเชื่อที่พวกเขากําลังยึดม่ันอยู 
 คําถามที่หนึ่ง  ถาหากวาทานอบูบักรฺและอุมัรไดบิดเบือนอายะฮฺตางๆที่ระบุขางตนแลว เหตุใดทานอลีจึง
มิไดมีการชี้แจงอธิบายขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องน้ีหลังจากที่ทานไดดํารงตําแหนงคอลีฟะฮฺของประชาชาติ หรืออยาง
นอยก็ตองนําอายะฮฺเหลาน้ีกลับไปบรรจุในอัลกุรอานเหมือนที่ไดถูกประทานลงมา  
 ความจริงคือเราไมพบวาทานอลีกระทําสิ่งน้ันเลย อัลกุรอานยังคงเหมือนกับอัลกุรอานสมัยอบูบักรฺ อุมัร 
ทานอุสมานและทานนบี เพราะอัลลอฮฺทรงสัญญาไววาจะทรงปกปองอัลกุรอานนี้ไว พระองคตรัสวา 
 

 m  m   l  k      j  i  h  gl   
ความวา " แทจริงเราไดใหขอตักเตือน  (อัลกุรอาน)  ลงมา  และแทจริงเราเปนผูรักษามัน
อยางแนนอน" 

 (อัลหุจญรฺ : ๙) 
 

                                                 
1 อุศูลุลกาฟย (๑/๔๒๔) 
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แตเหตุใดชีอะฮฺถึงมิไดไตรตรอง 
 คําถามที่สอง  แทจริงอายะฮฺตางๆดังกลาวที่ชีอะฮฺไดบิดเบือนเพ่ือยืนยันในวิลายะฮฺและอิมามะฮฺและคิ
ลาฟะฮฺของทานอลีน้ันไดบอกเราอยางชัดเจนวาเรื่องน้ีไมมีทางเปนไปได 
 ลองพิจารณาอายะฮฺที่ชีอะฮฺไดบิดเบือนที่ไดกลาวถึงยิวและชีอะฮฺไดปายสีใหแกมุสลิม(ซุนหนี่)  
 

ف"  هلم  قيل  ي  ا غري  قوًال  حقهم  حممد  آل  ظلموا  ين  ا أنزجا بل فبدل 
ين ظلموا آل حممد حقهم رجزاً من السماء بما اكنوا يفسقون  "ا

 
 ตามทัศนะท่ีบิดเบือนของชีอะฮฺน้ันอายะฮฺน้ีไดพูดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทานอลีรูเรื่องดังกลาวดี 
หากเชนน้ันแลวจําเปนดวยหรือที่ทานอลีและอะฮฺลุลบัยตฺตองเรียกรองสิทธิที่ไดถูกยึดไปจากพวกเขา ทั้งๆที่อัลกุ
รอานไดบอกไววาสิ่งน้ีจะเกิดขึ้นอยางแนนอน และอัลกุรอานยังบอกอีกวาบรรดามุสลิมีนจะไมมีวันยอมรับวิลา
ยะฮฺหรือวิศอยะฮฺ(การสั่งเสียจากทานนบีใหอลีเปนผูนํา)และจะไมมีวันเปนคอลีฟะฮฺหลังจากทานนบี 
 อีกประการหนึ่น้ันตลอดประวัติศาสตรอิสลามเมื่อไหรหรือที่การลงโทษจากฟากฟาตอผูที่อธรรมตอ
สิทธิอะฮฺลุลบัยตฺ(ตามที่ปรากฏในอายะฮฺน้ี)ไดเคยเกิดขึ้น เราทราบดีวาสิ่งน้ีไมเคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร 
แตมันเปนเพียงการบิดเบือนที่ไรสาระอยางสิ้นเชิงและชัดเจนจากชีอะฮฺ 
 

๕๘ ชีอะฮฺไดรายงานจากอบีอัลฮะซันซ่ึงไดอธิบายอายะฮฺ 
 

 m F  E  D  C  B  Al   
 "พวกเขาปรารถนาที่จะดับรัศมีของอัลลอฮฺดวยปากของพวกเขา   แตอัลลอฮฺเปนผูทําให
รัศมีของพระองคสมบูรณ" 

(อัตเตาบะฮฺ : ๓๒) 
 
  ไววา   

طفئوا والية أمري املؤمنني( )يريدون   
(พวกเขาปรารถนาที่จะดับรัศมีวิลายะฮฺของอมีรุลมุอฺมินีน) 

 
และอายะฮฺ 
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  m {  z  yl   
 "แตอัลลอฮฺเปนผูทําใหรัศมีของพระองคสมบูรณ"  

(อัศศอฟ: ๘) 
 
แตกลับอธิบายวา  

)واهللا متم اإلمامة واإلمامة يه اجور(  
(อัลลอฮเฺปนผูทําใหอิมามะฮฺสมบูรณ และอิมามะฮฺน้ันคือรัศมี) 

 
และอีกหนึ่งอายะฮฺที่อัลลอฮฺตรัสวา 
 

 m      À  ¿   ¾  ½  ¼»     º     ¹  ¸   ¶  µl  
"ดังนั้น  จงศรัทธาตออัลลอฮฺและรอซูลของพระองค   และแสงสวาง (อัลกุรอาน)  ซึ่งเราได
ประทานลงมา"  

(อัตตะฆอบุน: ๘)  
  

แตชีอะฮฺไดอธิบายวา النور (รัศมี) น้ัน คือ บรรดาอิหมามจากวงศวานทานนบีมุฮัมมัดในวันกิยามะฮฺ1 
 คําถามคือ อัลลอฮฺไดทรงทําใหรัศมีของพระองคสมบูรณดวยการเผยแผอิสลามหรือดวยการประทานวิลา
ยะฮฺหรือวิศอยะฮฺหรือคิลาฟะฮฺใหกับอะฮฺลุลบัยตฺ 
 

 ในประวัติศาสตรน้ันเราไดพบวาสองทานเทาน้ันในบรรดาอิหมามของชีอะฮฺที่ไดดํารงตําแหนงคอ
ลีฟะฮฺน่ันคือทานอลีและอัลฮะซัน แลวไหนเลาที่เรียกวาการทําใหรัศมีสมบูรณ? อีกสิบทานที่เหลือก็มิไดเปนคอ
ลีฟะฮฺแตอยางใด?น่ีหรือคือการทําใหรัศมีสมบูรณ 
 

หนังสือบางเลมของชีอะฮฺไดรายงานถึงคําพูดของทานญะอฺฟรอัศศอดิกที่ไดตอบกับผูหญิงคนหนึ่งที่
ไดถามทานวา จําเปนตองยอมรับในผูนําของทานอบูบักรฺและทานอุมัรไหม? เขาตอบวา "จงยอมรับในทานทั้งสอง
เถิด" ผูหญิงคนนั้นจึงไดกลาวอีกวา "ทานจะใหฉันกลาวแกพระผูอภิบาลของฉันเม่ือฉันไดพบพระองควาทานได
สั่งใหฉันใหการยอมรับทั้งสองเปนผูนํากระนั้นหรือ?" เขาตอบวา "ใช" 

                                                 
1 อัล-กาฟย (๑/๑๔๙) 
2 เราะเฎาะตุลกาฟย (๘/๑๐๑) 
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 และยังไดรายงานถึงชายคนหน่ึงจากสาวกของอัลบากิรไดแปลกใจเมื่อไดยินอัลบากิรระบุคุณสมบัติของ
ทานอบูบักรวาทานคืออัศศิดดีก(ผูสัจจริง) ชายคนนั้นไดกลาวถามอัลบากิรวา "ทานไดใหคุณสมบัติแตอบูบักร
เชนน้ันหรือ?" อัลบากิรไดตอบวา "ใช (เขาคือ)อัศศิดดีก ดังน้ันหากผูใดมิไดกลาววา ทานคืออัศศิดดีกแลว อัลลอ
ฮฺจะไมทรงเชื่อในคําพูดใดๆของเขาในวัน      กิยามะฮฺ"1 
 คําถามคือ ชีอะฮฺมีความเชื่อเชนไรตอทานอบีบักรฺอัศศิดดีก? 
 

 อบูลฟะร็อจอัลอัศฟาฮานียฺในหนังสือ "มุกอเต็ลอัฏฏอลิบีน" และอัลอัรบะลียฺในหนังสือ "กัชฟุ
ลฆุมมะฮฺ" และอัลมัจลิซียฺในหนังสือ "ญะลาอุลอุยูน" ไดระบุวา ทานอบูบักรบิน อลีบินอบีฏอเล็บเปนหนึ่งในผู
ที่ถูกฆาที่เมืองกัรบะลาอฺพรอมกับพี่ชายของทานคืออัลฮุเซนและพรอมกับลูกชายทานอัลฮุเซนที่ชื่ออบูบักร
(ตลอดจนมุฮัมมัดอัลอัศฆ็อรที่ไดฉายาวา อบูบักรฺ)  
 คําถามคือ เหตุใดชีอะฮฺถึงไดปกปดเรื่องน้ีไว?เหตุใดถึงไดเนนย้ําเฉพาะการเสียชีวิตของทานอัลฮุเซน
เทาน้ัน? หรือเปนเพราะวา ชื่อของนองชายทานคืออบูบักรฺ ชื่อของลูกชายทานคืออบูบักรฺ 
 และนี่คือสิ่งที่ชีอะฮฺไมอยากใหบรรดาประชาชาติไดรับรูหรือแมแตบรรดาผูติดตามมัศฮับชีอะฮฺที่ยังหลงงม
งานไดรู? เพราะหากไมปดบังแลว แนนอนเรื่องน้ียอมจะแฉความมดเท็จของชีอะฮฺที่อางวามีความเปนศัตรูระหวาง
อะฮฺลุลบัยตฺและบรรดาเศาะฮาบะฮฺอาวุโสทั้งหลายโดยเฉพาะทานอบูบักรฺ เพราะหากวาอบูบักรเปนกาเฟรและตก
มุรตัดจริงและไดยึดสิทธิของทาน อลีและวงศวานของทานอลีตามที่ชีอะฮฺอางแลว เรายอมไมมีวันเห็นบรรดาอะฮฺ
ลุลบัยตฺไดตั้งชื่อลูกหลานดวยชื่อน้ีอยางแนนอน  
 แตความจริงคือ การตั้งชื่อน้ีเปนการแสดงความรักที่ผูตั้งมีตอทานอบูบักรฺ 
 แลวเหตุใดบรรดาชีอะฮฺถึงไมกระทําตามแบบฉบับทานอลีและอัลฮุเซนดวยการตั้งชื่อลูกหลานวา "อบู
บักร"? 
 

 แทจริงการศรัทธาวาทานนบีมุฮัมมัดคือนบีและรอซูลทานสุดทายน้ันคือการยอมรับในความเปน
อิหมามของทานทั้งขณะมีชีวิตและหลังเสียชีวิต หากผูใดยืนยันวามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮฺและการฏออัต(การ
เชื่อฟง)ทานเปนสิ่งวาญิบ พรอมกันน้ันไดขยันเอาจริงเอาจังและยืนหยัดในการเชื่อฟงอยางสุดความสามารถ เขา
ยอมไดรับความเมตตาใหเขาสวรรคโดยที่เขาไมตองพึ่งเรื่องอิมามะหในทัศนะชีอะฮฺและเขาไมจําเปนตองเชื่อฟง
ยกเวนทานนบี แตถาหากมีใครบอกวาเขาจะไมไดรับสวรรคยกเวนตองตามอิหมามในความหมายของชีอะฮฺ 
แนนอนเรื่องน้ีเปนสิ่งที่ขัดแยงกับตัวบทอัลกุรอานอยางชัดเจน เพราะอัลลอฮฺไดระบุในหลายๆอายะฮฺวาพระองค

                                                 
1 กัชฟุลฆุมมะฮฺ (๒/๓๖๐) 
2 หนา ๘๘, ๑๔๒, ๑๘๘ พิมพท่ีเบรุต 
3 (๒/๖๖) 
4 หนา ๕๘๒ 
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จะทรงทําใหสวรรคเปนสิ่งวาญิบสําหรับผูที่เชื่อฟงอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค โดยที่พระองคมิไดใหขอแมซัก
นิดวาการเขาสวรรคน้ันจําเปนตองมีการฎออัตอิหมามและศรัทธาตอเขา พระองคตรัสวา 

  
 m  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

{  z   y  xw  vl   
ความวา " และผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮฺ และรอซูลแลวชนเหลาน้ีจะอยูรวมกับบรรดาผูที่อัลลอฮฺ
ทรงกรุณาเมตตาแกพวกเขา อันไดแกบรรดานบี บรรดาผูที่เชื่อโดยดุษฏี บรรดาผูที่เสียชีวิต
ในสงคราม และบรรดาผูที่ประพฤติดี และชนเหลาน้ีแหละเปนเพื่อนที่ดี" 

 (อันนิซาอฺ ) 
 

 m     ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
  »  º  ¹  ¸¶  µl   

ความวา "และผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮฺ  และรอซูลของพระองคแลว  พระองคก็จะทรงใหเขาเขา
บรรดาสวนสวรรคซึ่งมีแมนํ้าหลายสายไหลอยูเบื้องลางของมัน โดยที่พวกเขาจะพํานักอยูใน
สวนสวรรคเหลาน้ันตลอดกาลและนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ"  

(อันนิซาอฺ ) 
 

 หากวา(การเชื่อ)ในอิมามะฮฺเปนสาเหตุหลักที่จะแสดงถึงความศรัทธาหรือการปฏิเสธศรัทธาและเปนรุกน
ศาสนาท่ีสําคัญที่สุดซ่ึงอัลลอฮฺ  จะไมทรงตอบรับอามัลอิบาดะฮฺของบาวเวนแตเขาตองเชื่อในสิ่งน้ี แน
นอนอัลลอฮฺยอมตองระบุหรือเนนย้ําเรื่องอิมามะฮฺน้ีในอายะฮฺตางๆขางตนเพราะอัลลอฮฺยอมรูวาจะเกิดความ
ขัดแยงในเรื่องน้ีในภายหลัง และคงไมมีใครที่จะกลาววาการเชื่อในอิมามะฮฺน้ันถูกระบุอยางเปนนัยยะภายใต
การฏออัตอัลลอฮฺและรอซูลเพราะน่ีเปนการเบี่ยงเบนในการตัฟซีรอัลกุรอานอยางชัดเจน แตความจริงแลว
การฏออัตตอรอซูลน่ันเองคือการฏออัตอัลลอฮฺที่ไดทรงสงทานมาเปนศาสดาซึ่งพระองคจะไมทรงระบุในอัลกุรอาน
เรื่องการฏออัตพระองคเทาน้ันแตพระองคจะระบุการฏออัตรอซูลพรอมกันไปดวยเพื่อที่จะยืนยันถึง   รุกนสองรุ
กนที่ยิ่งใหญในหลักศรัทธาของอิสลาม (น่ันคือฏออัตอัลลอฮฺและฏออัตรอซูล) ซ่ึงอัลลอฮฺ  จะทรงระบุถึง
การฏออัตรอซูลตอจากที่ระบุการฏออัตตอพระองคเพ่ือเปนขอแมในการเขาสวรรคเน่ืองจากรอซูลคือผูที่แจง
เรื่องราวจากอัลลอฮฺและเนื่องจากการฏออัตทานน้ันคือการฏออัตผูที่สงทานมาเชนกัน ในเม่ืออัลลอฮฺ  มิไดมี
การกําหนดใหผูใดทําหนาที่ผูแจง(เรื่องราวจากอัลลอฮฺ)หลังจากที่ทานนบีเสียชีวิต ดังน้ันพระองคจึงทรงกําหนดให
การฏออัตรอซูลและเชื่อฟงปฏิบัติตามทานน้ันเปนขอแมในการเขาสวรรคและความสําเร็จที่บาวจะไดรับ 
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๖๓ ในสมัยทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม มีคนจํานวนหน่ึงไดเห็นทานนบีเพียงครั้งเดียว

หลังจากนั้นพวกเขาไดกลับไปยังถิ่นที่อยูของพวกเขาและไมเคยไดยินเรื่องวิลายะฮฺทานอลีบินอบีฏอเล็บและ
ลูกๆหลานๆของทานทั้งหมด  
 คําถามคือ อิสลามของพวกเขาบกพรองหรือไม? 
 หากชีอะฮฺตอบวา ใช อิสลามพวกเขายอมบกพรอง เราก็อยากถามวา หากเปนเชนน้ันแลวทานนบียอม
เปนคนแรกที่สมควรตองแกไขตักเตือนในอิสลามของพวกเขาและอธิบายชี้แจงเรื่อง  อิมามะฮฺใหพวกเขาไดเขาใจ 
แตความจริงคือทานนบีมิไดกระทําสิ่งดังกลาว 
 

๖๔ ในหนังสือ "นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ" ที่ชีอะฮฺใหเกียรติยกยองอยางมาก ไดระบุดังน้ี 
 (จดหมายของทานอลีถึงมุอาวิยะฮฺบินอบีซุฟยานไดเขียนวา "แทจริงบรรดาผูที่ไดใหสัตยาบันแกฉันคือ
บรรดาคนที่ไดใหสัตยาบันแกทานอบูบักรฺและทานอุมัรและทานอุสมาน และไมมีผูใดที่อยูในเหตุการณดังกลาวมี
สิทธิเลือก(ที่จะใหหรือไมใหสัตยาบัน) และไมมีผูใดที่มิไดอยูในเหตุการณดังกลาวมิสิทธิที่จะปฏิเสธ(ที่จะให
สัตยาบัน)แตมันเปนเรื่องของการชูรอ(ปรึกษาหารือ)ระหวางบรรดมุฮาญิรีน(บรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ไดอพยพมาจาก
มักกะฮฺมายังมาดีนะฮฺ)และชาว    อันศอร(เศาะฮาบะฮฺที่อยูมาดีนะฮฺ)และหากพวกเขาทั้งหลายไดตกลงรวมกันการ
ที่จะเรียกบุรุษคนหนึ่งวาอิหมามแลว แนนอนเรื่องน้ียอมเปนที่พอพระทัยของอัลลอฮฺ และหากมีผูใดไดออกจาก
แนวทางของพวกเขาทั้งหลายดวยการกลาวหาโจมตีหรือดวยสิ่งบิดอะฮฺ แนนอนพวกเขาจะตอตานคนผูน้ันในสิ่งที่
ทําใหเขาไดออกจากแนวทางนั้น และถาหากคนผูน้ันยังคงดื้อดึงปฏิเสธที่จะกลับตัว พวกเขาทั้งมวลจะตอสูทํา
สงครามกับเขาเนื่องจากเขาไดเดินบนเสนอื่นที่ไมใชเสนทางของผูศรัทธาและได และอัลลอฮฺจะทรงจัดการเขาในสิ่ง
ที่เขาไดเบี่ยงเบน และตลอดชีวิตของฉันโอ     มุอาวิยะฮฺถาหากเจาไดมองอยางพินิจพิจารณาดวยสติของเจามิใช
อารมณของเจา เจาจะพบวาฉันคือผูที่บริสุทธิ์ที่สุดในบรรดามนุษยตอเลือด(หมายถึงการเสียชีวิต)ของอุสมาน และ
เจาจะพบวาฉันไดปลีกตัวไมเกี่ยวของกับ(การตายของ)เขาอยางสิ้นเชิง แตถาหากเจาจะละเมิดแลว เจาก็จะจง
กระทาํสิ่งที่เจาอยากทําเถิด ดวยความสันติ จากสิ่งที่ไดระบุขางตน ยอมเปนหลักฐานวา   

 ตําแหนงอิหมามน้ันจะถูกคัดเลือกโดยบรรดามุฮาญิรีนและชาวอันศอร ไมเกี่ยวกับรุกน  อิมามะฮฺใน
ทัศนะของชีอะฮฺแตอยางใด 

 ทานอลีไดรับการสัตยาบัน(ใหเปนคอลีฟะฮฺ)ดวยรูปแบบเดียวกับที่ทานอบูบักรฺและทานอุมัรและทานอุ
สมานไดรับสัตยาบัน 

                                                 
1 ศ็อฟวะฮฺ ชุรูฮฺ นะฮฺญิล บะลาเฆาะฮฺ (หนา ๕๙๓) 
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 การชูรอน้ันเปนสิทธิของบรรดามุฮาญิรีนและชาวอันศอรอยางเต็มที่อันเปนสิ่งที่แสดงถึงความประเสริฐ
และตําแหนงอันสูงสงของพวกเขา ณ อัลลอฮฺตะอาลา และเปนสิ่งที่ตรงขามและขัดแยงกับสิ่งที่ชีอะฮฺได
กลาวหาใสรายพวกเขา 

 การยอมรับ พอใจและใหสัตยาบันของบรรดาบรรดามุฮาญิรีนและชาวอันศอรตอคนหนึ่งคนใดใหเปน
อิหมามน้ันก็เสมือนวาเปนความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ ดังน้ันแลวไมมีการยึดหรือแยงสิทธิในการเปน
อิหมามตามที่ชีอะฮฺไดกลาวอางแตอยางใด ถาไมเชนน้ันแลวอัลลอฮฺ  จะทรงพอพระทัยตอการกระทํา
ของพวกเขากระนั้นหรือ? 

 ชีอะฮฺจะสาปแชงทานมุอาวิยะฮฺบินอบูซุฟยานอยูเสมอ แตเรากลับไมพบวาทานอลีไดสาบแชงทานมุอาวิ
ยะฮฺแตอยางใดในจดหมายหลายๆฉบับของทาน 

 
๖๕ ชีอะฮฺปฏิเสธไมไดวาทานอบูบักรฺ ทานอุมัรและทานอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมไดใหสัตยาบันแกทานนบี

ใตตนไม และอัลลอฮฺไดทรงแจงวาพระองคทรงพอพระทัยตอพวกเขาแลวและทรงรูสิ่งที่อยูในหัวใจของพวกเขา 
คําถามคือ สมควรหรือที่ชีอะฮฺหลังจากที่ไดรูขอมูลน้ีจะปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮฺไดแจงและกลาวอางในสิ่งที่สวนทางกับ
สิ่งที่อัลลอฮฺไดแจง เสมือนวาชีอะฮฺจะกลาววา "โอ อัลลอฮฺ พระองคทานไมรูเรื่องของพวกเขา(หมายถึงเศาะ
ฮาบะฮฺทั้งสาม)เหมือนที่พวกเรารู" 
 

๖๖ ในขณะที่ชีอะฮฺไดปฏิบัติอิบาดะฮฺเพ่ือใกลชิดอัลลอฮฺดวยการดาทอและประณามบรรดาเศาะฮาบะฮฺอาวุโส
โดยเฉพาะบรรดาคอลีฟะฮฺทั้งสามอบูบักรฺ อุมัรและอุสมาน แตไมมีซุนหนี่แมแตคนเดียวที่ดาทอคนใดคนหนึ่งใน
บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺแตกลับเขาใกลอัลลอฮฺดวยการรักใครพวกเขา และสิ่งน้ีเปนสิ่งที่ชีอะฮฺปฏิเสธไมไดแมจะ
พยายามโกหกใสรายอยางไรก็ตาม 
 

๖๗ ชีอะฮฺไดกลาวถึงเสมอๆในหนังสือของพวกเขาถึงการตายของอัลฮุเซนวาทานไดเสียชีวิตในสภาพที่หิว
กระหายในสงคราม และยังไดเขียนบนแทงนํ้าประโยคตอไปนี้ (จงดื่มนํ้า และจงนึกถึงความกระหายของอัลฮุเซน 

คําถามคือ ในเม่ือบรรดาอิหมามรูในสิ่งเรนลับตามที่ชีอะฮฺไดอางแลว ทานฮุเซนก็ยอมตองรูวาตัวเองมีความ
ตองการน้ําในสงครามดังกลาว และรูวาทานจะตองตายในสภาพกระหาย และทานยอมสามารถที่จะสัญหาน้ําอยาง
เพียงพอในการทําสงคราม? อีกประการหนึ่ง การจัดเตรียมนํ้าเพ่ือใชในการสงครามนั้นถือเปนการปฏิบัติหลักการ
แหงสาเหตุ ( باألسباب األخذ(  อัลลอฮฺ  ตรัสวา  
                                                 
1 ดังท่ีอัลลอฮฺไดตรัสวา:  

لَقَد يضر نِ اللَّهع نِنيمؤإِذْ الْم كونايِعبي تحت ةرجالش ملا فَعي مف لَ قُلُوبِهِمزةَ فَأَنينكالس هِملَيع مهأَثَابا وحا فَتقَرِيب  
ความวา: โดยแนนอน อัลลอฮฺทรงโปรดปรานตอบรรดาผูศรัทธาขณะที่พวกเขาใหสัตยาบันแกเจาใตตนไม (ท่ีฮุดัยบิยะฮฺ) เพราะพระองคทรงรอบรูดีถึงส่ิงท่ีมีอยูในจิตใจ
ของพวกเขา พระองคจึงไดทรงประทานความสงบใจลงมาบนพวกเขาและไดทรงตอบแทนแกพวกเขาซึ่งชัยชนะอันใกลน้ี (อัล-ฟตฮฺ : ๑๘) 
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ความวา "และพวกเจาจงเตรียมไวสําหรับ    ) ปองกัน  (พวกเขา  สิ่งที่พวกเจาสามารถ  อัน
ไดแกกําลังอยางหนึ่งอยางใด  และการผูกมาไว  โดยที่พวกเจาทําใหศัตรูของอัลลอฮฺ  และ
ศัตรูของพวกเจาหวั่นเกรงดวยสิ่งนั้น" 

 (อัลอันฟาล ) 
 

๖๘ แทจริงศาสนาอิสลามไดครบสมบูรณในสมัยทานนบีศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม อัลลอฮฺ  ตรัส
วา  

 
 m n  m  l  kl   

ความวา "วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซึ่งศาสนาของพวกเจา" 
 (อัลมาอิดะฮฺ ) 

  
แตศาสนาชีอะฮฺไดปรากฏขึ้นหลังจากที่ทานนบีไดเสียชีวิตแลว 

 
๖๙ แทจริงอัลลอฮฺ  ไดทรงประทานลงมาซึ่ง(อายะฮฺ)ที่รับรองความบริสุทธิ์ของทานหญิงอาอิชะฮฺใน

เหตุการณอิฟกฺ(คือเหตุการณที่คนมุนาฟกไดใสรายทานหญิงอาอิชะฮฺวาทําซินา) และพระองคไดทรงชําระทานหญิง
จากความชั่วรายดังกลาว แตเรากลับพบวายังมีชีอะฮฺที่ยังคงใสรายเธอวาไดทําสิ่งลามกและทรยศทานนบี ซ่ึงสิ่งน้ี
นอกจากจะเปนการประนามวารายตอทานนบีแลวยังเปนการวารายตออัลลอฮฺผูซ่ึงรูสิ่งเรนลับทั้งมวลแตพระองค
ไมเคยแจงวาทานนบีวาภรรยาทานเปนผูทรยศ แลวจะมีอะไรที่จะชั่วชาไปกวาศาสนาที่ประนามใสรายบรรดา
ภรรยาทานนบีและมารดาของผูศรัทธา 
 

๗๐ ในหนังสือของชีอะฮฺไดอางวาทานอลีและลูกชายทั้งสอง(อัลฮะซันและอัลฮุเซน)มีความสามารถพิเศษ
เหนือธรรมชาติและทั้งสามทานสามารถใหคุณประโยชนตางๆแกชีอะฮฺแมพวกเขาจะเสียชีวิตแลวก็ตาม คําถามคือ
เหตุใดที่พวกเขาไมสามารถที่จะใหคุณประโยชนกับตัวพวกเขาเองตอนที่พวกเขามีชีวิต? กลาวคือทานอลีได
ประสบกับควาามสั่นคลอนไมม่ันคงในคิลาฟะฮฺของทานและเสียชีวิตโดยถูกสัญหาร สวนทานอัลฮะซันน้ันก็

                                                 
1 ตัฟสีรฺ อัล-กุมมีย (๒/๓๗๗), อัล-บุรฮาน โดยอัล-บะฮฺรอนีย (๔/๓๕๘) 
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จําเปนตองสละสิทธิในตําแหนงคอลิฟะฮฺใหแกทานมุอาวิยะฮฺ สวนทานอัลฮุเซนไดประสบกับการถูกขมเหงรังแก
จนถูกสังหารเสียชีวิตและไมไดรับสิ่งที่ทานไดตั้งใจไว คําถามคือ ความสามารถพิเศษที่ชีอะฮฺอางน้ันอยูที่ใด? 
 

๗๑ ชีอะฮฺไดอางวาความประเสริฐตางๆของทานอลีไดถูกรายงานอยางตอเน่ืองกันไมขาดตอนโดยสาย
รายงานของชีอะฮฺและตัวบทหลักฐานที่แสดงถึงการเปนอิหมามของทานก็เชนเดียวกัน แตชีอะฮฺที่ไมใชเศาะฮาบะฮฺ
น้ันพวกเขาไมเคยไดพบกับทานนบีและไมเคยไดยินจากทานนบี ฉะนั้นการรายงานของพวกเขาเปนการรายงานที่
ขาดตอน หากพวกเขาไมไดอางอิงถึง เศาะฮาบะฮฺแสดงวารายงานนั้นไมเศาะเฮียะฮฺ นอกจากนี้เศาะฮาบะฮฺที่ชีอะฮฺ
ใหการยอมรับนั้นมีเพียงจํานวนนอยมีเพียงสิบกวาคนเทาน้ันและเศาะฮาบะฮฺเหลาน้ันก็ไมมีความตอเน่ืองใน
รายงานของพวเขา และเศาะฮาบะฮฺสวนใหญที่ไดรายงานความประเสริฐของทานอลีน้ันก็ไดถูกชีอะฮฺประนามและ
กลาวหาใสรายวาเปนกาเฟร  
 ถาหากชีอะฮฺยินยอมที่จะกลาวหาเศาะฮาบะฮฺสวนใหญที่อัลกุรอานไดยกยองชมเชยกลายเปนผูโกหก
มดเท็จและปกปดความจริงแลว ก็ยิ่งจะตองยินยอมเรื่องดังกลาวตอบรรดา   เศาะฮาบะฮฺกลุมนอยดวยเชนกัน 
 

๗๒ ชีอะฮฺอางวาทานอบูบักร ทานอุมัรและทานอุสมานลวนแลวมีความอยากไดในตําแหนงผูนําและการ
ครอบครองจึงไดอธรรมผูอื่นในเรื่องการปกครอง แตความจริงคือพวกเขาไมเคยไดทําสงครามตอมุสลิมดวยกัน
แมแตคนเดียวในเรื่องตําแหนงผูนํา แตไดทําสงครามกับพวกตกมุรตัดและพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกเขาทั้งสาม
คือผูที่สามารถจัดการกับกิซรอ(กษัตริยเปอรเซีย)และก็อยศ็อร(กษัตริยโรมัน)และพิชิตอาณาจักรเปอรเซียและนํา
ศาสนาอิสลามมาปกครองและไดใหเกียรติยกยองอีหมานและผูศรัทธาและไดทําใหการกุฟรฺและผูปฏิเสธศรัทธา
น้ันตกต่ํา และทานอุสมานทั้งๆที่ตําแหนงของทานน้ันต่ํากวาทานอบูบักรฺและทานอุมัรพวกกบฎกลับตองการสังหาร
เขาทั้งๆที่ทานยังอยูในตําแหนงและไมเคยตอสูทําสงครามกับมุสลิมดวยกันและไมเคยสังหารมุสลิมแมแตคน
เดียวในสมัยการปกครองของทาน ดังน้ันถาหากชีอะฮฺยินยอมที่จะกลาวหาทั้งสามทานวาเปนผูอธรรมในการ
ปกครองของพวกเขาและเปนศัตรูทานนบี พวกเขาก็ตองยินยอมเชนกันที่กลาวหาสิ่งน้ีตอทานอลี(เพราะสมัยทานอ
ลีเปนคอลีฟะฮฺทานไดทําสงครามกับกลุมมุสลิมีนที่ไมพอใจในการปกครองของทานและมีการเสียชีวิตจากทั้งสอง
ฝายเปนจํานวนมาก - ผูแปล) 
 

๗๓ กลุมก็อดยานียะฮฺคือผูปฏิเสธศรัทธาเพราะกลุมน้ีไดอางวาผูนําของเขาเปนนบี คําถามคือ มีอะไรที่
แตกตางระหวางกลุมน้ีกับกลุมชีอะฮฺที่อางวาบรรดาอิหมามของพวกเขามีคุณสมบัติของบรรดานบีและมีมากกวา
ดวยซ้ํา? ความเชื่อแบบนี้ยอมนําไปสูการเปนกาเฟรอยางแนนอน? หรือถาไมใชเชนน้ันก็จงบอกความแตกตางที่
ชัดเจนระหวางคุณสมบัติของอิหมาม(ชีอะฮฺ)และรอซูล  เปนไปไดหรือที่ทานนบีมุฮัมมัดไดถูกสงมาเพื่อแจงมนุษย
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เรื่องสิบสองอิหมาม คําพูดของพวกเขาเหมือนคําพูดของทาน การกระทําของพวกเขาเหมือนการกระทําของทาน มี
ความเปนมะอฺศูมเหมือนทานอยางไมมีอะไรแตกตางแมแตนอย 
 

๗๔ เปนที่รูกันดีวาทานนบีไดถูกฝงรางของทานในหองของทานหญิงอาอิชะฮฺ อันเปนสิ่งที่แสดงถึงความ
รักของทานนบีที่มีตอทานหญิงและทานนบีไดพอใจตอนางแลว แตเหตุใดชีอะฮฺกลับกลาวหาใสรายทานหญิงวา
เปนกาเฟร เปนมุนาฟก? 
 

๗๕ เปนที่รูกันดีวาทานนบีไดถูกฝงรางของทานระหวางทานอบูบักรและทานอุมัร แตเหตุใดชีอะฮฺกลับ
กลาวหาใสรายทานทั้งสองวาเปนกาเฟร? เปนที่รูกันวาคนมุสลิมทั่วไปนั้นจะไมถูกฝงกับกาฟร แลวนับประสาอะไร
กับทานนบีซ่ึงแนนอนอัลลอฮฺยิ่งตองปกปองคุมครองทานมิใหตองถูกฝงกับกาเฟร ซ่ึงตรงขามกับสิ่งที่ชีอะฮฺเชื่อ
อยางสิ้นเชิง แลวอีกอยางหนึ่ง ทานอลีอยูมิใชหรือเม่ือทานนบีถูกฝงเม่ือทานอบูบักรและทานอุมัรถูกฝงแลวเหตุใด
ทานอลีถึงไมขัดขวางหรือคัดคานเรื่องที่อันตรายนี้?? ดังน้ันสิ่งที่ชีอะฮฺตองยอมรับและหลีกเลี่ยงไมไดคือ ทั้งอบู
บักรฺและอุมัรเปนมุสลิม และอัลลอฮฺไดทรงประทานเกียรติอันสูงสงน้ี(เกียรติที่ไดถูกฝงเคียงขางทานนบี)เน่ืองจาก
ทั้งสองนั้นมีเกียรติ ณ ที่อัลลอฮฺ และ ณ ที่รอซูลของพระองค น่ีเปนสัจธรรมความจริง หรือมิเชนน้ันแลวทานอลี
ก็จะกลายเปนผูกลับกลอกยกยอปอปนและออนแอในเรื่องศาสนาเพราะไดยอมใหทานนบีไดถูกฝงกับกาเฟรที่
ชั่วรายตามที่ชีอะฮฺกลาวหา? 
 

 ชีอะฮฺอางวามีตัวบทชัดเจนในอัลกุรอานที่เปนหลักฐานในอิมามะฮฺของทานอลีและมีสิทธิในตําแหนง
คอลีฟะฮฺแตเศาะฮาบะฮฺไดปกปดไว 
 น่ีเปนการอางที่มดเท็จโดยสิ้นเชิง เพราะความจริงคือบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดเคยปกปด   หะดีษตางๆที่
ชีอะฮฺใชเปนหลักฐานในการเปนอิหมามของทานอลี เชนหะดีษ เจาจากฉันเปรียบเสมือนฮารูนจากมูซา และหะ
ดีษอื่นๆที่คลายคลึงกัน คําถามคือ ชีอะฮฺเคยถามตัวเองไหมวาเหตุใดบรรดาเศาะฮาบะฮฺไมเคยปกปดหะดีษตางๆ
เหลาน้ี 
 

 คอลีฟะฮฺที่แทจริงหลังจากทานนบีไดเสียชีวิตคือทานอบูบักรฺอัศศิดดีก ดังหลักฐานตอไปนี้ 
 บรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้งหมดไดตกลงกันและมีมติอิจมาอฺอยางเอกฉันทในการฏออัตเชื่อฟงและยอมรับใน

คําสั่งของทานและคําหามของทานและพวกเขาไมตอตานหรือปฏิเสธทาน ซ่ึงแนนอนหากทานไมใชคอ
ลีฟะฮฺที่แทจริงแลวบรรดาเศาะฮาบะฮฺจะยอมจะไมยินยอมในสิ่งตางๆขางตนอยางแนนอนและจะไมเชื่อ
ฟงทานแตอยางใด เพราะเหลาเศาะฮาบะฮฺน้ันคือผูที่อยูดวยความสมถะและความยําเกรงและความ
เครงครัดในหลักการศาสนาและพวกเขาจะไมเกรงกลัวหรือเกรงใจผูใดเลยในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺ 
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 ทานอลีไมเคยตอตาน ไมเคยคัดคานหรือทําสงครามตอสูทานอบูบักรฺเลย ซ่ึง ณ ตรงนี้มีสามสมมุติฐาน
ดวยกันคือ ทานอลีไมตอตานเพราะเกรงวาจะเกิดฟตนะฮฺความวุนวายขึ้น หรือเพราะออนแอไร
ความสามารถ หรือเพราะทานรูดีวาสัจธรรมความจรงิอยูกับทาน   อบูบักรฺ 

เปนไปไมไดที่ทานอลีไมตอสูตานเพ่ือปองกันมิใหเกิดฟตนะฮฺความวุนวายเพราะทานไดตอสูทําสงครามกับมุ
อาวิยะฮฺจนเกิดการเสียชีวิตอยางมากมายในสงครามนั้น และทานไดตอสูกับฏ็อลฮะฮฺและอัซซุเบรและทานหญิง
อาอิชะฮฺเม่ือทานรูวาสัจธรรมความจริงอยูกับทานและไมปลอยใหเรื่องน้ีผานไปเพียงเพราะเกรงกลัวฟตนะฮฺ 

เปนไปไมไดที่ทานอลีออนแอไรความสามารถเพราะทานมีบรรดาผูที่ชวยเหลือสนับสนุนทานในการตอสูกับมุ
อาวิยะฮฺและคนเหลาน้ันลวนแลวเปนผูมีอีหมานในวันเหตุการณซะกีฟะฮฺ(คือเหตุการณที่บรรดาเศาะฮาบะฮฺไดไป
ประชุมที่อัซซะกีฟะฮฺเพ่ือปรึกษาเรื่องการแตงตั้งผูนําหลังจากทานนบีไดเสียชีวิต)และวันที่ทานอุมัรไดรับการ
สัตยาบันเปนคอลีฟะฮฺและวันแหงการชูรอ ซ่ึงถาหากคนเหลาน้ีรูวาสัจธรรมความจริงอยูกับทานอลีแลว พวกเขา
ยอมชวยเหลือสนับสนุนทานในการตอตานและตอสูกับทานอบูบักรฺเพราะมีความจําเปนมากกวาการตอสูทํา
สงครามกับมุอาวิยะฮฺ(เพราะทานอบูบักรฺไดฝาฝนคําสั่งเสียของทานนบีที่ใหทานอลีเปนผูนํา-ตามทัศนะของชีอะฮฺ)  

เพราะฉะนั้นสรุปและยืนยันไดวาทานอลีรูอยางดีวาสัจธรรมความจริงอยูกับทานอบูบักรฺ 
 

 ชีอะฮฺอางวาทานมุอาวียะฮฺเปนกาเฟรและมุรตัด หากเปนเชนที่ชีอะฮฺอางแลวก็จําเปนตองกลาวหาทานอลี
และทานอัลฮะซันเชนกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ทานอลีไดตกเปนผูปราชัยตอบรรดาผูตกมุรตัดและทานอัลฮะซันเปนผูที่ไดมอบตําแหนงผูนําประชาชาติ
ใหกับผูตกมุรตัด ในขณะที่ทานคอลิดบินอัลวะลีดและแมทัพทานอื่นๆไดตอสูทําสงครามกับบรรดาผูตกมัรตัด
และบรรดาผูปฏิเสธ(ที่แทจริง)ในสมัยอบูบักรฺ อุมัรและอุสมานเปนคอลีฟะฮฺและสามารถปราบปรามเอาชนะพวก
มุรตัดและคนกาเฟรเหลาน้ัน ในขณะที่ทานอลีกลับไมสามารถที่จะตอสูกับกองทัพมุอาวิยะหิได อยางน้ี
หมายความวาอัลลอฮฺไดประทานความชวยเหลือและชัยชนะแกทานคอลิดและแมทัพคนอื่นๆมากกวาการ
ชวยเหลือของพระองคตอทาน อลีกระนั้นหรือ?? ไมเลยแทจริงอัลลอฮฺผูทรงยุติธรรมพระองคจะไมอธรรมผูใด 
และมุอาวิยะฮฺก็มิไดเปนกาเฟรหรือมุรตัดแตอยางใด 
 อัลลอฮฺตรัสวา 
 

 m      ¤        £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {l  
ความวา และพวกเจาจงอยาทอแทและจงอยาเสียใจ และพวกเจาน้ันคือผูที่สูงสงยิ่ง  หาก
พวกเจาเปนผูศรัทธา  

อัลมาอิดะฮฺ  
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 m  v   u  t  s  r  q   p     o      n  m  l  kl  
ความวา ดังนั้น  พวกเจาอยาทอแทและเรียกรองไปสูการสงบศึก เพราะพวกเจาเปนผูอยู
เหนือสุด และอัลลอฮ.ทรงอยูรวมกับพระเจาและพระองคจะไมทรงลิดรอนผลตอบแทนแหง
การงานของพวกเจา  

มุหัมมัด  
 
และทานอลีไดเรียกรองใหทานมุอาวิยะฮฺใหมีการสงบศึกในชวงสุดทายของเหตุการณเม่ือทานอลีไม

สามารถที่จะตอตานเขาในดินแดนของเขาและไดขอใหแตละฝายหยุดการตอสูและอยูในสภาพที่ตัวเองเปนอยู ซ่ึง
ถาหากพลพรรคของทานอลีเปนผูศรัทธาฝายเดียวและอีกฝายเปนพวกมุรตัดตามที่ชีอะฮฺไดอางแลว แนนอนพล
พรรคของทานอลียอมประสบชัยชนะเหนืออีกฝาย แตความเปนจริงที่เกิดขึ้นไมไดเปนเชนน้ัน 
 

 เปนไปไมไดเลยที่ชีอะฮฺจะยืนยันถึงอีหมานและความยุติธรรมของทานอลีนอกจากตองกลับตัว
เปนอะฮฺลุซซุนนะฮฺเสียกอนเน่ืองจากวาหากพวกเคาะวาริจหรือพวกอื่นๆที่ไดกลาวหาทานอลีเปนกาเฟรและเปนฟา
ซิกไดกลาววา เราไมเชื่อวาเขา(หมายถึงทานอลี)เปนผูศรัทธาแตเขาคือกาเฟรหรือผูอธรรม-เหมือนที่ชีอะฮฺได
กลาวหาอบูบักรฺและอุมัร-ซ่ึงชีอะฮฺจะไมพบหลักฐานที่แสดงถึงอีหมานและความยุติธรรมของทานอลียกเวน
หลักฐานนั้นจะเปนสิ่งที่ยืนยันเชนกันถึง     อีหมานของอบูบักคฺ อุมัรและอุสมาน 
 ถาหากชีอะฮฺจะอางหลักฐานรายงานที่พูดถึงการรับอิสลาม การฮิจเราะฮฺและการญิฮาดของทานอลีแลว ก็
จะมีหลักฐานที่พูดถึงการรับอิสลาม การฮิจเราะฮฺและการญิฮาดของทั้งสามทานเชนกัน มิใชแคน้ันแตยังมีหลักฐาน
ที่พูดถึงการรับอิสลาม การละหมาด การถือศีลอด การญิฮาดทําสงครามกับศัตรูอิสลามของมุอาวิยะฮฺและบรรดา
คอลีฟะอาณาจักรอุมาวิยะฮฺและอาณาจักร  อับบาสิซะฮฺดวยเชนกัน ซ่ึงถาหากชีอะฮฺจะกลาวหาวาคนใดคนหนึ่ง
ในบรรดาคอลีฟะฮฺเหลาน้ีเปนมุนาฟก พวกคอวาริจก็สามารถที่จะกลาวหาทานอลีเปนมุนาฟกไดเชนกัน หากชีอะฮฺ
จะอางสิ่ง  ชุบฮะฮฺ(นาเคลือบแคลง สังสัย)ตอทานอบูบักรฺ ทานอุมัรและทานอุสมานแลว กลุมคอวาริจก็สามารถ
จะอางสิ่งชุบฮะฮฺที่ใหญกวาตอทานอลี 
 และถาหากชีอะฮฺจะอางเหมือนที่พวกที่อุปโลกขอหาไดอางน่ันคือการกลาวหาทานอบูบักรและทานอุมัรเปน
พวกมุนาฟกที่ไมเปดเผยตัวและเปนศัตรูของทานนบีและไดทําลายศาสนาของทานอยางสุดความสามารถที่พวกเขา
จะทําได แนนอนพวกคอวาริจก็สามารถกลาวเชนน้ีตออลีไดเชนกัน กลาวคือพวกเขาจะอางวาอลีมีความอิจฉา
ริษยาตอลูกพ่ีลูกนองของเขา(คือทานนบี)และสรางความปนปวนภายในเครือญาติและตองการทําลายศาสนาของ
ทานนบีซ่ึงเขาไมสามารถทําสําเร็จชวงที่ทานนบีมีชีวิตหรือแมแตสมัยคอลีฟะฮฺทั้งสามจนกระทั่งถึงขั้นที่พยายาม
สังหาร      คอลีฟะฮฺคนที่สามคือทานอุสมานและสรางฟตนะฮฺความวุนวายขึ้นมาจนสามารถที่จะฆาบรรดาเศาะ
ฮาบะฮฺและทําลายประชาชาติของทานนบีไดในที่สุด นอกจากนี้เขายังเปนผูที่แอบสมคบคิดกับบรรดามุนาฟกที่ได
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นับถือเขาเปนพระเจาและเปนนบี และไดแสดงสิ่งที่ไมตรงกับหัวใจเนื่องจากศาสนาของเขาคือหลักการตะกิยะฮฺจึง
ทําใหบรรดาพวกบาฏินิยะฮฺ(พวกที่เชื่อวาศาสนาอยูในใจเทาน้ันไมมีการปฏิบัติไมบทบัญญัติแตอยางใด)ได
กลายเปนพรรคพวกของเขาโดยที่พวกเขารูในความลับของเขาและพวกเขาจะแอบอางความเชื่อภายในของทานอลี
ที่พวกเขาเชื่อถือกัน 
 และถาหากชีอะฮฺตองการยืนยันในอีหมานการตักวาและความยุติธรรมของทานอลีดวยตัวบทของอัลกุ
รอาน ก็จะถูกตอบโตวาในอัลกุรอานนั้นมีเรื่องทั่วไปและกลาวถึงทานอลีนอยกวาที่กลาวถึงคนอื่น และอายะฮฺใดๆ
ที่ชีอะฮฺจะอางวาเปนอายะฮฺที่พูดถึงทานอลีโดยเฉพาะนั้นก็จะถูกตอบโตวาอายะฮฺน้ีหรืออายะหอื่นๆก็เกี่ยวของกับ
ทานอบูบักรฺและทานอุมัรมากกวาดวยซ้ํา สรุปคือการกลาวอางโดยไมมีหลักฐานรองรับนั้นเปนไปไดทุกกรณี และ
การอางถึงความประเสริฐของทั้งสองเชค(อบูบักรและอุมัร)มีความเปนไปไดมากกวาคนอื่น 
 ถาหากชีอะฮฺจะกลาววา เรื่องดังกลาว(ความประเสริฐของทานอลี)ไดถูกระบุและยืนยันไดดวยการเลา
และการรายงาน ก็จะตอบโตไดวา สายรายงานที่ระบุถึงทานเชคทั้งสองมีจํานวนและมีชื่อเสียงมากกวา หรือถา
จะอางวา เรื่องดังกลาวมีสายรายงานอยางตอเน่ือง ก็จะตอบโตวา สายรายงานอยางตอเน่ืองที่พูดถึงทานทั้ง
สองมีความเศาะเฮียะฮฺมากกวา หรือถาหากชีอะฮฺจะยึดการรายงานของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ก็จะถูกตอบโตวา สิ่ง
ที่เศาะฮาบะฮฺไดรายงานเกี่ยวกับความประเสริฐของทานอบูบักรฺและทานอุมัรมากกวา 
 

 ชีอะฮฺอางวาทานอลีเปนผูที่มีสิทธิมากที่สุดที่จะเปนอิหมามเพราะมีหลักฐานยืนยันถึงความประเสริฐ
ของทานเหนือบรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้งหลายและเพราะทานมีความประเสริฐอันมากมายที่เศาะฮาบะฮฺทานอื่นไมมี
(ตามคําอางของชีอะฮฺ) 

สมมุติวาชีอะฮฺไดพบความประเสริฐของทานอลีอยางมากมายเชนเปนคนแรกๆที่รับอิสลาม ทําญิฮาด
พรอมกับทานนบี มีความรูในศาสนาอยางกวางขวาง มีความสมถะ คําถามคือ คุณสมบัติเหลาน้ีมีอยูในลูกชาย
ของทานคืออัลฮะซันและอัลฮุเซนหรือไม?ถาเทียบกับทานซะอฺด  บินอบีวักกอศ หรือทานอับดุรเราะฮฺมานบินเอาฟฺ
หรือทานอับดุลเลาะฮฺบินอุมัรหรืออีกหลายๆทานในบรรดาชาวมุฮาญิรีนและอันศอร 

คําตอบคือ ไมมีใครสามารถที่จะอางวาทานอัลฮะซันและอัลฮุเซนมีคุณสมบัติเหมือนบรรดาเศาะฮาบะฮฺอวุ
โสขางตน ฉะน้ันจึงไมมีขออางใดยกเวนคําอางที่เปนตัวบทที่กลาวถึงทั้งสองซึ่งเปนสิ่งที่เศาะฮาบะฮฺทานอื่นมี
เชนกัน และถาหากวาคีลาฟะฮฺอุมะวิยะฮฺ(คีลาฟะฮฺที่ถูกกอตั้งโดยทานมุอาวิยะฮฺบินอบูซุฟยานซ่ึงไดปกครอง
อาณาจักรอิสลามหลังจากคอลีฟะฮฺทั้งสี่)ไดฝาฝนดวยการเปดเผยความเท็จในการอางวามีตัวบทหลักฐานที่
กลาวถึง(การเปนผูนําของ)ทานมุอาวิยะฮฺ ก็ยังนับวามีนํ้าหนักมากกวาการอางของชีอะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

  
 m    g  f  e  d  s   r  q  p  o  n   m  lk  j  i  h

  {     z   y  xw   v  u  tl  
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ความวา และผูใดถูกฆาอยางอยุติธรรม  ดังนั้น  เราไดใหอํานาจแกผูปกครองของเขา 
ฉะนั้น  อยาไดลวงเกินขอบเขตในเรื่องการฆา  แทจริงเขา(ผูถูกอธรรม) จะไดรับความ
ชวยเหลือ 

 (อัลอสิรออ ) 
 
ซ่ึงคีลาฟะฮฺอุมะวิยะฮฺจะใชอายะฮฺขางตนที่จะอางวา ผูที่ถูกอธรรมคือทานอุสมานบิน   อัฟฟานและอัลลอ

ฮฺไดทรงชวยเหลือใหอํานาจแกทานมุอาวิยะฮฺในการเรียกรองสิทธิของเลือด(หมายถึงการเสียชีวิต)ของทานอุสมาน 
 

 ชีอะฮฺอางวาทานอบูบักรและทานอุมัรไดแยงตําแหนงคิลาฟะฮฺจากทานอลีและไดสมคบคิดเพ่ือให
เศาะฮาบะฮฺขัดขวางทานอลีมิใหไดรับตําแหนงดังกลาวและ..... 
คําถามคือ หากสิ่งที่ชีอะฮฺอางมานี้เปนความจริงแลวเหตุใดทานอุมัรจึงไดเชิญทานอลีเปนที่ปรึกษารวมกับเศาะ
ฮาบะฮฺทานอื่นๆ ซ่ึงถาหากทานอุมัรไดเอาทานอลีออกจากการเปนที่ปรึกษาเหมือนที่เคยไดถอซะอีดบินซัยดฺหรือ
แตงตั้งใหคนอื่นแทน ก็ไมมีใครสามารถคัดคานเรื่องน้ีไดแมแตคําเดียว?  
 ฉะน้ันแลวสรุปไดอยางไมมีขอสงสัยวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดใหเกียรติยกยองทานอลีไดเหมาะสมกับ
ตําแหนงและเกียรติของทานโดยไมสุดโตงเกินเลยหรือบกพรอง-ขออัลลอฮฺ ทรงพอพระทัยตอพวกเขาทั้งหลาย
ดวย-และพวกเขาไดใหสิทธิ(ในการดํารงตําแหนงผูนํา)แกผูที่มีสิทธิมากกวาผูที่มิสิทธินอยกวาและผูที่ประเสริฐกวา
กอนผูที่ประเสริฐนอยกวาและใหสิทธิเทาเทียมกันระหวางทานอลีกับทานอื่นๆที่มีสิทธิเทาเทียมกับทาน 
 สามารถยืนยันสิ่งที่กลาวขางตนดวยหลักฐานดังตอไปนี้  หลังจากที่ทานอลีไดรับตําแหนงคอลีฟะฮฺ
หลังจากที่ทานอุสมานถูกสังหาร บรรดาชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรไดใหสัตยาบันตอเขาอยางทันทีทันใด และไม
มีใครเลยในหมูพวกเขาที่ไดขออภัยตอทานอลีที่ไดเคยใหสัตยาบันแกทานอบูบักรฺ ทานอุมัรและทานอุสมาน และ
ไมมีใครเลยในหมูพวกเขาที่ไดเตาบัตตัว(กลับเน้ือกลับตัว)จากการปฏิเสธตัวบทหลักฐานการเปนคอลีฟะฮฺของทา
นอลี และไมมีใครกลาววา ฉันจําไดแลวถึงตัวบทหลักฐานที่ฉันเคยลืมเกี่ยวกับเรื่อง(การเปนคอลีฟะฮฺ)ของทานอลี 
 

 (ภายหลังจากทานนบีไดเสียชีวิตไมนาน)ชาวอันศอรไดทักทวงทานอบูบักรฺและเรียกรองใหมีทําการ
สัตยาบันตอทานซะอฺดอิบนุอุบาดะฮฺ ในขณะที่ทานอลีอยูที่บานของทานโดยที่มิไดเขาขางฝายหน่ึงฝายใด สวน
สาเหตุที่เปนไปไดที่ทําใหชาวอันศอรทั้งหมดไดใหการสัตยาบันตอทานอบูบักรมีอยูสามประการไมมีสาเหตุที่สี่  

หนึ่ง  อาจจะเปนโดยการใชกําลัง  
สอง  อาจจะเปนเพราะสัจธรรมไดประจักษแกพวกเขาทั้งหลายในสิทธิของทานอบูบักรในการเปนคอ

ลีฟะฮฺดังน้ันจึงเปนสิ่งวาญิบที่ตองเชื่อฟงและใหการสัตยาบันตอทาน 
สาม  อาจจะทําการสัตยาบันโดยไรสาระและไมมีความหมายใดๆ 
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 ดังน้ันหากชีอะฮฺจะอางวา ชาวอันศอรไดใหสัตยาบันเพราะถูกบังคับดวยกําลัง คําอางน้ีเปนเท็จอยาง
แนนอนเพราะไมมีรายงานวามีการตอสูทําสงครามหรือการเผชิญหนาหรือการกลาวดาทอแตอยางใด และเปนไป
ไมไดอีกเชนกันที่ชาวอันศอรจะเกรงกลัวทานอบูบักรฺเพราะพวกเขามีจํานวนมากกวาสองพันนักรบ ประกอบดวย
วีรบุรุษผูกลามากมายและทั้งหมดเสมือนอยูในครอบครัวเดียวกัน ความกลาหาญของพวกเขาเห็นไดจากการท่ี
พวกเขาสามารถยืนหยัดอยูกับทานนบีเปนเวลาแปดปตอเน่ืองกันคอยปกปองคุมครองทานนบีจากบรรดาเผา
อาหรับตางๆ พรอมที่จะเสยีชีวิตเพื่อทานบี ไดทําสงครามมุอฺตะฮฺกับอาณาจักรโรมันที่ยิ่งใหญและสงครามอื่นๆอีก
มากมาย เปนไปไมไดเลยที่พวกเขาจะเกรงกลัวทานอบูบักรฺซ่ึงเปนผูอพยพคนหน่ึงที่มายังเมืองพวกเขา ผูซ่ึงไมมี
เผาคอยสนับสนุน ไมมีทรัพยสินมากมายคอยค้ําจุน แตพวกเขากลับใหเกียรติทาน รูถึงความประเสริฐและ
ตําแหนงของทาน พวกเขาไดใหสัตยาบันตอทานโดยไมมีรีรอหรือลังเลแตอยางใด 
 และเปนไปไมไดเลยที่ชาวอันศอรจะกลับคําพูดถึงแมวาพวกเขาอาจเห็นวาพวกเขาก็มีสิทธิที่จะเลือกทาน
ซะอฺดบินอุบาดะฮฺซ่ึงเปนหนึ่งในผูหลักผูใหญของพวกเขาใหดํารงตําแหนงคอลีฟะฮฺ และเปนไปไมไดอีกเชนกันที่
พวกเขาทั้งหมดซึ่งมีจํานวนมากจะเห็นดวยอยางพรอมเพรียงกันในเรื่องที่ไมถูกตองโดยที่ไมมีความกลัวใดๆที่
บังคับพวกเขาใหกระทําเชนน้ันและโดยไมมีความโลภใดๆไมวาทรัพยสิน อํานาจหรือตําแหนงใดๆ แตพวกเขา
กลับมอบหมายสิ่งเหลาน้ันทั้งหมดแกชายคนหนึ่ง(หมายถึงทานอบูบักรฺ)ที่ไมมีเผาหรือตระกูลคอยหนุนหลังคอย
ปกปอง ไมมีลูกนอง ไมมียามรักษาความปลอดภัยใหที่หนาประตูบาน ไมมีวัง หรือปอมกราการคอยปองกัน
อันตราย ไมมีพันธมิตร ไมมีทรัพยสินมากมาย 
 ดังน้ันไมมีเหตุผลอื่นใดที่ชาวอันศอรใหการสัตยาบันตอทานอบูบักรฺยกเวนเพราะพวกเขาไดประจักษแจง
ชัดเจนในสัจธรรมที่ไดรับมาจากทานนบี มิใชเพราะการอิจติฮาด(วินิจฉัย)หรือการคาดเดาของพวกเขาเอง 
 อะไรที่ทําใหชาวอันศอรไมเลือกคนจากพวกเขาเองขึ้นมาเปนคอลีฟะฮฺทั้งๆที่พวกเขามีเขาอยูใสสภาพที่มี
อํานาจและอิทธิพลในมาดีนะฮฺ และเปนไปไดอยางไรที่พวกเขาทั้งหมดตั้งแตคนแรกจนถึงคนสุดทายเห็นพอง
ตองกันที่ปฏิเสธตัวบทหลักฐานของทานนบีในการแตงตั้งทานอลีเปนคอลีฟะฮฺ และเปนไปไมไดที่พวกเขา
ทั้งหมดจะเห็นดวยอยางพรอมเพรียงกันที่จะสนับสนุนชวยเหลือคนที่อธรรมพวกเขาจะแยงสิทธิของพวกเขาไป 
 

 ชีอะฮฺอางวาทานอบูบักรฺและทานอุมัรสามารถที่จะกีดกั้นทานอลีจากตําแหนงคอลีฟะฮฺ คําถามคือ
หากเปนเชนน้ันจริงๆแลวพวกเขาทั้งสองไดรับผลประโยชนอะไรบางตอตัวพวกเขา ทําไมทานอบูบักรฺไมแตงตั้ง
หนึ่งในลูกหลานของเขาใหดํารงตําแหนงคอลีฟะฮฺหลังจากทานเสียชีวิต เหมือนที่ทานอลีไดกระทํา ทําไมทาน
อุมัรไมแตงตั้งหนึ่งในลูกหลานของเขาใหดํารงตําแหนงคอลีฟะฮฺหลังจากทานเสียชีวิต เหมือนที่ทานอลีไดกระทํา
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 ในประวัติศาสตรเราพบวา มุฮัมมัดบินอับดุลลอฮฺบินอัมรฺบินอุสมานบินอัฟฟาน มีมารดาคือฟาฎิ
มะฮฺบินติลฮุเซนบินอลีบินอบีฏอเล็บ(ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยตอพวกเขา)และยาย(ทวด)ของเขาคือทานหญิงฟาฏิ
มะฮฺบุตรีทานนบี และ(ปู)ทวดของเขาคือทานอุสมานบินอัฟฟาน 
 คําถามคือ ชีอะฮฺยอมรับไดหรือไมวาทานหญิงฟาฏิมะฮฺจะมีหลานหรือเหลนที่ถูกสาปแชง เพราะชีอะฮฺ
เชื่อวาบรรดาลูกหลานบะนีอุมัยยะฮฺและหนึ่งในนั้นคือมุฮัมมัดที่ไดกลาวถึงขางตนคือตนไม(วงศวาน)ที่ถูกสาปแชง 
  ซ่ึงไดถูกระบุไวในอัลกุรอาน (الشجرة امللوعونة)
 

 ชีอะฮฺไดใหคุณสมบัติการเปนมะอฺศูมและการตะกิยะฮฺแกบรรดาอิหมามของพวกเขา ทั้งๆที่ทั้งสอง
คุณสมบัติน้ีมีความขัดแยงกันไมสามารถอยูรวมกันได กลาวคือไมมีประโยชนจากการเปนมะอฺศูมน้ีในเมื่อชีอะฮฺ
ไมมีวันรูวาขอเท็จจริงที่บรรดาอิหมามไดกลาวหรือไดปฏิบัติคืออะไร(เน่ืองจากหลักตะกิยะฮฺคือการกลาวหรือ
แสดงออกสิ่งที่ตรงขามหรือไมเหมือนกับสิ่งที่อยูขางในจิตใจ)และเกาในสิบสวนของศาสนาชีอะฮฺน้ันลวนแลวเปน
เรื่องตะกิยะฮฺ 
 และในเมื่อชอีะฮฺไดถือวาการตะกิยะฮฺและผลบุญของการตะกิยะฮฺน้ันเหมือนกับการละหมาดและ ผูที่ละ
ทิ้งการตะกิยะฮฺน้ันเปรียบเสมือนไดละทิ้งการละหมาด และ เกาในสิบสวนของศาสนาชีอะฮฺคือการตะกิยะฮฺ
 ดังน้ันแนนอนวาบรรดาอิหมามชีอะฮฺยอมตองปฏิบัติเกาในสิบสวนของศาสนาชีอะฮฺ และนั่นเปนการปฏิบัติสิ่งที่
ตรงขามกับการเปนมะอฺศูมของพวกเขา 
 

 ชีอะฮฺมีความขัดแยงในตัวเองในการนําฮะดีสอัซซะกอลัยนฺ(คือฮะดีสที่ทานนบีกลาววา ฉันไดเหลือ
ไวแกพวกเจาซ่ึงอัซซะกอลัยนฺสองสิ่ง คือคัมภีรฺของอัลลอฮฺ และวงศวานของฉัน อะฮฺลุลบัยตฺของฉัน)มาเปน
หลักฐานเรื่องอิมามะฮฺ และพวกเขายังไดกลาวหาผูที่กลาวรายตอ  อัซะก็อลเล็กคืออะฮฺลุลบัยตฺวาเปนกาเฟรแต
กลับบอกวาผูที่กลาวรายตออัซซะก็อลใหญคือคัมภีรของอัลลอฮฺน้ันเปนผูมุจตะฮิด(ผูวินิจฉัย)ที่ผิดพลาดเทาน้ัน
แตมิใชกาเฟรแตอยางใด 
 

 ชีอะฮฺกลาวหาวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดตกมุรตัดทั้งหมดยกเวนเพียงเจ็ดทานเทาน้ัน(เปนอยางมาก) 
คําถามคือ อะฮฺลุลบัยตฺที่เหลืออยูที่ไหน?เชนลูกหลานทานญะอฺฟรและทานอลีและทานอื่นๆ พวกเขาไดตกมุรตัด
เชนเดียวกับเศาะฮาบะฮฺหรือ? 
 
                                                 
1 อัล-กาฟย (7/5) , กิตาบสุลัยมฺ อิบนุ กัยสฺ (หนา 326)  
2 บิหารุลอันวาร(421/75) , มุสตัดร็อก อัล-วะสาอิล(253/12) 
3 อุศูลุลกาฟย (217/2) , บิหารุลอันวาร(423/75) 
4 บันทึกโดยอัต-ติรมีซี (328-329/5) 
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 ในฮะดีสเกี่ยวกับทานอิหมามมะฮฺดี ทานนบีไดกลาววา ถาหากวาอายุขัยของโลกดุนจะไมเหลือ
ยกเวนเพียงหนึ่งวัน อัลลอฮฺจะทรงทําใหวันน้ันยืนยาวออกไปจนกระทั่งอัลลอฮฺ จะทรงสงบุรุษคนหนึ่งจากอะฮฺ
ลุลบัยตฺชื่อของเขาเหมือนกับชื่อของฉันและชื่อของบิดาเขาเหมือนชื่อบิดาของฉัน ซ่ึงชื่อทานนบีคือ มุฮัมมัดบิน
อับดุลลอฮฺแตมะฮฺดีของชีอะฮฺกลับชื่อมุฮัมมัดบินอัลฮะซัน น่ีเปนคําถามใหญที่ทําใหชีอะฮฺสับสน 
 ดวยเหตุน้ีหน่ึงในอุลามาอฺชีอะฮฺไดตอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยางประหลาดวา ทานนบีไดมีหลานสองทาน
คืออบูมุฮัมมัดหรืออัลฮะซัน และอบูอับดุลลอฮฺหรืออัลฮุเซน และเนื่องจากวาอิหมามที่รอคอย(น่ันคืออิหมามมะฮฺ
ดี)จะมาจากลูกหลานอัลฮุเซนหรือสมญานามวาอบูอับดุลลอฮฺดังน้ันทานนบีจึงไดเรียกชื่อแทนสมญานามเนื่องจาก
การตรงกันของชื่อบิดาจึงไดเรียกชื่อบิดาแทนชื่อปู  
 

 ความขัดแยงในตัวเองของชีอะฮฺเกี่ยวกับเรื่องอิหมามมะฮฺดี 
 ใครคือมารดาของทาน? 

นางคือทาสีคนหนึ่งที่ชื่อนัรญัซหรือทาสีชื่อเศาะกีลหรือทาสีชื่อมะลีกะฮฺหรือทาสีชื่อค็อมฏหรือทาสีชื่อฮะกี
มะฮฺหรือทาสีชื่อร็อยฮานะฮฺหรือเซาซันหรือเปนผูหญิงคนหนึ่งที่ชื่อมัรยัม  

 ทานเกิดเม่ือไหร? 
ทานเกิดหลังจากบิดาของทานเสียชีวิตแปดเดือน หรือเกิดกอนที่บิดาของทานจะเสียชีวิตในป ฮิจ
เราะฮฺ หรือทานเกิดในป  หรือ  หรือ  หรือ    หรือเกิดในวันที่  เดือนซุลกิอฺดะฮฺ 
หรือ  ชะอบฺาน หรือ  ชะอฺบาน หรือ  เดือนรอมฎอน  

 มารดาของทานตั้งครรภทานอยางไร? 
มารดาของทานไดตั้งครรภทานในทองเหมือนสตรีทั่วๆไป? หรือตั้งครรภในสีขางของเธอซึ่งตางจากสตรี
ทั่วไป  

 มารดาของทานคลอดทานอยางไร? 
มารดาของทานไดคลอดทานจากมดลูกของเธอเหมือนสตรีทั่วไป? หรือคลอดจากขาออนของเธอซึ่งตาง
จากสตรีทั่วไป  

 ทานเติบโตอยางไร? 
ชีอะฮฺไดรายงานจากอบีอัลฮะซันกลาววา เราบรรดาผูไดรับการสั่งเสีย(หมายถึงบรรดาอิหมาม)เราเติบโต
หนึ่งวันเหมือนหนึ่งอาทิตยที่คนทั่วไปเติบโต หรืออีกหนึ่งรายงาน อบีอัลฮะซันไดกลาววา เด็กทารกใน
หมูพวกเราเมื่อเขาเติบโตไดหนึ่งเดือนเปรียบเสมือนเขาเติบโตหนึ่งปของเด็กทั่วไป หรืออีกหนึ่งรายงานอ
บีอัลฮะซันไดกลาววา เราบรรดาอิหมามเราเติบโตหนึ่งวันเหมือนหนึ่งปที่คนทั่วไปเติบโต  

                                                 
1 บันทึกโดยอบูดาวูด(106/4)  และชัยคฺอัล-อัลบานียกลาววาเศาะหี้ฮฺ. ดูเศาะหี้หุลญามีอฺ (5180) 
2กัชฟุลฆุมมะฮฺ ฟ มะอฺริฟะติลอะอิมมะฮฺ  โดยอัล-อัรบุลีย (228/3) 
3  อัล-ฆ็อยบะฮฺ โดย อัฏ-ฎซี หนา (159-160) 
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 ทานอาศัยอยูที่ไหน? 
มีรายงานวา ที่ฏีบะฮฺ และมีรายงานอื่นวา ที่ญะบัลร็อฎวาเมืองอัรเราฮาอฺ และมีรายงานอื่นอีกวา ที่เมือง
มักกะฮฺที่ซ่ึงเรียกวาซีฏวา และมีรายงานอื่นวา ที่ซามุรออฺ จนกระทั่งชีอะฮฺบางคนไดกลาววา หากเปนไป
ไดบทกลอนของฉันอยากรูวาทาน(โอ อิหมามมะฮฺดี)มีเจตนาจะอยูที่ใด....หรือแผนดินใดที่จะใหทานอยู
ผืนดินใด? ที่ร็อฎวาหรือที่อื่นๆ หรือที่ซีฏวา..หรือที่เยเมนที่วาดีชัมรูค หรือที่เกาะอันเขียวขจี   

 ทานจะกลับมาในสภาพที่เปนหนุมหรือแกชรา? 
จากอัลมุฟฎฎ็อลไดกลาววา ฉันไดถามอัศศอดิกวา โอ นายของฉันเขา(อิหมามมะฮฺดี)จะกลับมาในสภาพ
ชายหนุมหรือจะออกมาในความแกชรา? เขาตอบวา (ซุบฮานัลลอฮฺ จะไปรูไดเรื่องน้ันไดอยางไร? ทานจะ
ออกมาในสภาพและในรูปที่ทานตองการ) อีกรายงานหนึ่งกลาววา (ทานจะออกมาในรูปของชายหนุมที่มี
อายุประมาณ  ป) หรืออีกหน่ึงรายงานกลาววา (ทานจะออกมาในรูปของคนที่มีอายุ  ป) หรือมี
อีกรายงานวา (ทานจะออกมาในรูปของชายหนุมที่มีอายุประมาณ  ป)  

 ระยะเวลาที่เขาจะปกครอง? 
มุฮัมมัดอัศศ็อดรฺไดกลาววา (มีรายงานอยางมากมายแตมันมีความขัดแยงในเนื้อหาเปนอยางมากจนถึง
ขั้นที่ทําใหบรรดาผูประพันธหนังสือหลายๆคนเกิดความสงสัย งุนงงและแปลกใจเปนอยางมาก) มีการ
กลาววา (ทานจะปกครอง  ป) และอีกหนึ่งรายงานวา ( ป และอัลลอฮฺจะทรงทําใหวันและคืนยืนยาว
จนกระทั่งหนึ่งปในการปกครองของเขาเหมือนสิบปในเวลาปกติ ดังน้ันจํานวนปการปกครองของทานคือ 
 ปในปของคนทั่วไป) หรืออีกหนึ่งรายงาน (ทานจะปกครอง  ป เหมือนที่ชาวถ้ํา(อะฮฺลุลกะฮฺฟ)
ไดอยูในถ้ําของพวกเขา 

 ทานจะหายตัวไปกี่ป? 
ชีอะฮฺไดอางการรายงานจากทานอลีบินอบีฏอเล็บไดกลววา (สําหรับเขา-คือทานอิหมามมะฮฺดี-การหายตัว
และความงุนงงสงสัย คนบางสวนจะหลงทางและอีกบางสวนจะไดรับทางนํา เม่ือถูกถามวา จะเกิดความ
งุนงงสงสัยนานเทาใด ทานตอบวา หกวันหรือหกเดือนหรือหกป) มีรายงานจากอบูอับดุลลอฮฺไดกลาววา 
ระยะเวลาระหวางการปรากฎตัวของอิหมามมะฮฺดีและการสังหารของทานอันนัฟซุลซะกิยยะห(เปนอะห
ลุลบัยตทานหน่ึง) คืน น่ันหมายถึงป  ฮิจเราะฮฺ มุฮัมมัดอัศศ็อดรฺไดกลาวถึงรายงานนี้วา เปน

                                                 
1 บิหารุลอันวาร (108/102) 
2 บิหารุลอันวาร(7/53) 
3 ตารีค มา บะอฺดัซซุฮูร หนา (360) 
4 ตารีค มา บะอฺดัซซุฮูร หนา (361) 
5 อัลฆัยบะฮฺ โดย อัฏ-ฏสีย หนา (420) 
6 ตารีค มา บะอฺดัซซุฮูร หนา (433) 
7 ตารีค มา บะอฺดัซซุฮูร หนา (436) 
8 อัล-กาฟย (338/1) 
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รายงานที่มีความนาเชื่อถือโดยสามารถที่จะยืนยันในเชิงประวัติศาสตรได-ตามหลักการของหนังสือเลมน้ี- 
ซ่ึงอัลมุฟดไดรายงานในหนังสืออัลอิรชาด จากษะอฺละบะฮฺบินมัยมูนจากชุอัยบฺอัลฮัดดาดจากศอและฮฺบิน
มัยทัมอัลญะมาล ซ่ึงคนเหลาน้ีมีความนาเชื่อถือและนายกยอง  
 และเมื่ออิหมามมะฮฺดีไมไดปรากฏตัวตามรายงานขางตนแตอยางใด จึงไดมีอีกหนึ่งรายงานทานอ
ลีไดกลาววา (โอ ซาเบ็ต แทจริงอัลลอฮฺไดทรงกําหนดเวลาเรื่อง(ระยะเวลาการหายตัวของอิหมามมะฮฺดี) 
 ป แตเม่ืออัลฮุเซนไดถูกสังหารอัลลอฮฺก็ทรงเพิ่มความกริ้วตอชาวโลก พระองคจึงทรงทําใหระยะเวลา
ยาวออกไปอีกเปน  ป ดังน้ันเราจึงไดบอกแกพวกเจาวาเขา(อิหมามมะฮฺดี)จะออกมาในป  ฮิจ
เราะฮฺ แตพวกเจาก็แพรเรื่องนี้และเปดเผยความลับนี้ใหคนอื่นรู พระองคจึงทรงไมกําหนดแกเราซึ่งเวลา
ใดๆเลย(คือไมเปดเผยระยะเวลาการหายตัวของอิหมามมะฮฺดีอีก) 

 จากน้ันมีอีกหนึ่งรายงานที่ไดทําใหรายงานตางๆที่กลาวมาขางตนทั้งหมดเปนเรื่องโกหกนั่นคือ
รายงาน    จากอบูอับดุลลอฮฺญะอฺฟรอัศศอดิกไดกลาววา (บรรดาผูที่ไดกําหนดระยะเวลาการหายตัวของ
อิหมามมะฮฺดีน้ันลวนแลวโกหก เพราะแทจริงเราบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺไมเคยกําหนดเวลานั้นเลย) และ 
(เราไมเคยกําหนดเวลาในสิ่งที่ผานมือหรือเราจะไมกําหนดเวลาในสิ่งที่เปนอนาคต) 

 
 ชีอะฮฺไดรายงานจากทานอลีวาเม่ือทานไดออกมากับสาวกของทานในสภาพที่โศกเศราเสียใจและ

กลาววา (พวกเจาจะเปนอยางไร เม่ือยุคเวลาหนึ่งมาถึงพวกเจา เวลาที่การลงโทษตามบทบัญญัติจะถูกลบลาง 
เวลาที่ทรัพยสินจะกลายเปนใหญ เวลาที่บรรดาวลีของ  อัลลอฮฺจะถูกตอตาน เวลาที่บรรดาศัตรูของอัลลอฮฺจะ
ไดรับการสนับสนุน)? บรรดาสาวกถามวา (โอ อะมีรุลมุอฺมินีน เม่ือเราประสบกับยุคเวลานั้นเราจะทําอยางไร)? 
ทานตอบวา (พวกเจาจงเปนเสมือนสาวกของนบีอีซา ซ่ึงพวกเขาไดถูกผาบนเครื่องผา ไดถูกแขวนบนไมกางเขน 
การเสียชีวิตในสภาพการฏออัตเชื่อฟงอัลลอฮฺยอมดีกวาการมีชีวิตในสภาพการฝาฝนอัลลอฮฺ) 
คําถามคือ เหตุใดชีอะฮฺถึงยึดม่ันและปฏิบัติหลักตะกิยะฮฺ(คือสงเสริมใหพูดโกหกหรือแสดงการปฏิเสธออกมา
เน่ืองจากความกลัววาจะถูกฆาหรือทําราย) ซ่ึงเปนหลักที่ตรงขามกับคําสั่งทานอลีขางตน 
 

 อะไรที่บังคับใหทานอบูบักรฺเดินทางอพยพเคียงคูทานนบีในเหตุการณฮิจเราะฮฺอันเลื่องชื่อ?  
 หากทานเปนผูมุนาฟกตามที่ชีอะฮฺไดกลาวหาแลว เหตุใดทานจึงไดหลบหนีกลุมชนของเขาที่เปนกาเฟรซึ่ง
พวกเขาสามารถควบคุมและมีอํานาจในเมืองมักกะฮฺในเวลานั้น? และถาหากวาการเปนมุนาฟกของทานเพ่ือ

                                                 
1 ตารีค มา บะอฺดัซซุฮูร หนา (185) 
2 อุศูลุลกาฟย (368/1) , อัล-ฆ็อยบะฮฺ โดยนุอฺมานีย หนา(197) , อัล-ฆ็อยบะฮฺ โดยอัฏ-ฏซีย หนา (263) , บิหารุลอันวาร หนา (198) 
3 อุศูลุลกาฟย (368/1) , อัล-ฆ็อยบะฮฺ โดยนุอฺมานีย หนา (198) 
4 อัล-ฆ็อยบะฮฺ โดยอัฏ-ฏซีย หนา (262) , บิหารุลอันวาร  (103/52) 
5 นะฮฺุสสะอาดะฮฺ (๖๓๙/๒) 
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ผลประโยชนแหงโลกดุนยา แลวผลประโยชนอะไรเลาที่ทานหวังไวเม่ือตอนอพยพกับทานนบี ในขณะที่ทานนบี
โดดเดี่ยวและถูกตามลา และเสี่ยงที่จะถูกฆาโดยชาวมุชริกีนมักกะฮฺ 
 

 อัลลอฮฺไดทรงสรรเสริญบรรดาเศาะฮาบะฮฺในหลายๆอายะฮฺในอัลกุรอาน พระองคตรัสวา  
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ความวา "และการเอ็นดูเมตตาของขาน้ัน กวางขวางทั่วทุกสิ่งซึ่งขาจะกําหนดมันใหแก
บรรดาผูที่ยําเกรง และชําระซะกาต และแกบรรดาผูที่พวกเขาศรัทธาตอบรรดาโองการของ
เรา"  คือบรรดาผูปฏิบัติตามรอซูลผูเปนนบีที่เขียนอานไมเปนที่พวกเขาพบเขาถูกจารึกไว 
ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัล-อินญีลโดยที่เขา จะใชพวกเขาใหกระทําในสิ่งที่
ชอบและหามพวกเขามืใหกระทําในสิ่งที่ไมชอบและจะอนุมัติใหแกพวกเขาซึ่งสิ่งดี ๆ 
ทั้งหลาย และจะใหเปนที่ตองหามแกพวกเขา ซึ่งสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออก
จากพวกเขา ซึ่งภาระหนักของพวกเขาและหวงคอที่ปรากฏอยูบนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผูที่
ศรัทธาตอเขา และใหความสําคัญแกเขาและชวยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสวางที่ถูก
ประทานลงมาแกเขาแลวไซร ชนเหลาน้ีแหละคือบรรดาผูที่สําเร็จ  

☯อัลอะอรฺอฟ  
 

 
 m    Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 Ë  Ê  É  È   Ç  Æ   Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
   Ù  Ø  ×  Ö  Õl  

ความวา "คือบรรดาผูที่ตอบรับอัลลอฮ และรอซูลหลังจากที่บาดแผลไดประสบแกพวกเขา
สําหรับบรรดาผูกระทําดีในหมูพวกเขาและมีความยําเกรงนั้น คือรางวัลอันยิ่งใหญหลวง 
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บรรดาที่ผูคนไดกลาวแกพวกเขาวา แทจริงมีผูคนไดชุมนุมสําหรับพวกทาน ดังนั้นพวกทาน
จงกลัวพวกเขาเถิดแลวมัน ไดเพิ่มการอีมานแกพวกเขา และพวกเขากลาววาอัลลอฮน้ันเปน
ผูที่พอเพียงแกเราแลว และเปนผูรับมอบหมายที่ดีเยี่ยม  

อาละอิมรอน  
 

 m  X  W  V  U   T    S  RQ     P  O  N  M   L   K  J  I
Y     h  g  f  e  d   c   b  a`  _  ^   ]  \  [  Z

  n  m  l  k  j  il   
ความวา "พระองคคือผูทีไดทรงสนับสนุนเจาดวยการชวยเหลือของพระองค และดวยผู
ศรัทธาทั้งหลาย และไดทรงใหสนิทสนมระหวางหัวใจของพวกเขา หากเจาไดจายสิ่งที่อยูใน
แผนดินทั้งหมด เจาก็ไมสามารถใหสนิทสนมระหวางหัวใจของพวกเขาได แตทวาอัลลอฮฺน้ัน
ไดทรงใหสนิทสนมระหวางพวกเขา และแทจริงพระองคน้ันคือผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชา
ญาณ   โอ นะบี! อัลลอฮฺน้ันเปนที่พอเพียงแกเจา และแกผูที่ปฏิบัติตามเจาดวย อันไดแก
ผูศรัทธาทั้งหลาย  

อัลอันฟาล  
 

 m   W  V  U      T  S  R  Q  P  O  N
    d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X

 f  el  
ความวา "พวกเจาน้ันเปนประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกใหอุบัติขึ้นสําหรับมนุษยชาติ โดยที่พวก
เจาใชใหปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และหามมิใหปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และศรัทธาตออัลลอฮ และถาหา
กวาบรรดาผูที่ไดรับคัมภีรศรัทธากันแลว แนนอนมันก็เปนการดีแกพวกเขา จากพวกเขา
น้ันมีบรรดาผูที่ศรัทธา และสวนมากของพวกเขานั้นเปนผูละเมิด" 

 อาละอิมรอน  
 

 และอายะฮฺอื่นๆอีกมากมาย 
 ชีอะฮฺไดยอมรับอีหมานของเศาะฮาบะฮฺในสมัยทานนบีมีชีวิตและไดกลาวหาวาพวกเขาไดตกมุรตัดใน
ภายหลัง มันชางแปลกเสียน่ีกระไร เปนไปไดอยางไรที่บรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้งหมดพรอมเพรียงกันตกมุรตัด
หลังจากทานนบีไดเสียชีวิตและเพราะเหตุใด?? 
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 เปนไปไดอยางไรที่พวกเขาจะตกมุรตัดทั้งๆที่ตอนที่ทานนบีเสียชีวิตพวกเขาไดชวยเหลือสนับสนุนเคียง
ขางทานนบีแมในเวลายากลําบากขนาดไหน พวกเขาไดเสียสละทั้งชีวิตและทรัพยสินเพ่ือศาสนาเพื่อทานนบี? 
 ถาหากชีอะฮฺจะอางวาพวกเขาตกมุรตัดเพราะไดแตงตั้งทานอบูบักรฺเปนคอลีฟะฮฺ เราก็จะถามชีอะฮฺวา  
เหตุใดบรรดาเศาะฮาบะฮฺทั้งหมดถึงไดมีอิจมาอฺและเห็นดวยในการใหสัตยาบัน  ตอทานอบูบักรฺ? พวกเขากลัวทา
นอบูบักรฺหรือเปลา? และทานอบูบักรฺมีอํานาจบารมีและอิทธิพลเหนือพวกเขากระนั้นหรือถึงทําใหพวกเขาตองยอม
ใหสัตยาบันโดยถูกบังคับ? และอีกอยางหน่ึงคือทานอบูบักรฺมาจากตระกูลตัยมฺซ่ึงเปนตระกูลที่มีสมาชิกนอยที่สุด
ในเผากุร็อยชฺซ่ึงตระกูลที่มีอํานาจบารมีและมีจํานวนมากคือตระกูลบนูฮาชิม(ตระกูลทานนบีและทานอลี)และ
ตระกูลอับดุดดารฺ และตระกูลมัคซูม 
 ความจริงคือทานอบูบักรฺไมมีอํานาจใดๆเลยที่จะบังคับบรรดาเศาะฮาบะฮฺใหทําการสัตยาบันตอทาน แลว
เหตุใดเศาะฮาบะฮฺจึงไดเสียสละทรัพยสินเงินทอง เสี่ยงชีวิตในการทําญิฮาด สนับสนุนชวยเหลือ ยอมสละทั้งดุน
ยาและอาคิเราะฮฺของพวกเขาเพื่อประโยชนของคนอื่นซ่ึงก็คืออบูบักรฺ 
 

 ถาหากวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดตกมุรตัดจรงิหลังจากที่ทานนบีไดเสียชีวิตตามที่ชีอะฮฺไดกลาวหาแลว 
แลวเหตุใดพวกเขาถึงไดยอมทําสงครามตอสูกับบรรดาพวกอาหรับที่ตก  มุรตัดภายหลังทานนบีเสียชีวิตและ
บังคับใหพวกเขาตองยอมสยบตออิสลามอยางเดิม เชน พวก มุซัยละมะฮฺอัลกัซซาบ พวกฏลัยฮะฮฺบินคุวัยลิด 
พวกอัลอัสวัดอัลอันซียฺ พวกซุญาอฺและอื่นๆ? เหตุใดเศาะฮาบะฮฺจึงมิไดใหการสนับสนุนหรือเปนพันธมิตรกับพวก
มุรตัดเหลาน้ันหากพวกเขาเปนกลุมมุรตัดดวยกัน ตามที่ชีอะฮฺกลาวหา? 
 

 หลักเกณฑธรรมชาติของโลกและบทบัญญัติตางๆท่ีอัลลอฮฺสรางมานั้นไดกําหนดใหสาวกหรือเศาะ
ฮาบะฮฺของบรรดานบีคือคนที่ประเสริฐที่สุดในศาสนา เพราะหากเราจะถามผูที่นับถือศาสนาตางๆวาใครคือผู
ประเสริฐที่สุดในศาสนาของพวกเขา พวกเขายอมตอบวา แนนอนคือสาวกของศาสดา 
 หากถามชาวคัมภีรเตารอต(ชาวยิว)วาใครคือผูประเสริฐที่สุดในศาสนาของพวกเขา พวกเขายอมตอบวา 
แนนอนคือบรรดาสาวกของมูซา และหากถามชาวคัมภีรไบเบิลคําถามดังกลาว พวกเขายอมตอบวา คือบรรดา
สาวกอีซา และสาวกนบีทานอื่นๆก็เชนเดียวกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากยุคสมัยของสาวกบรรดานบีน้ันยอมเปนชวงที่
เครงครัดลึกซ้ึงและใกลชิดกับวาฮียฺที่อัลลอฮฺประทานมากที่สุดและพวกเขาเปนคนที่ใกลชิด คลุกคลีและรูจักกับ
บรรดานบีและรอซูลมากที่สุด 
 ทานนบีมุฮัมมัดก็เชนเดียวกัน อัลลอฮฺไดทรงกําหนดใหทานเปนศานฑูตคนสุดทายและทรงประทานสาร
(อิสลาม)ที่ครอบคลุมและบทบัญญัติอันครบถวนสมบูรณ ซ่ึงอัลลอฮฺไดทรงประทานบรรดานบีและรอซูลทั้งหลาย
กอนหนาทานนบีมุฮัมมัดเพ่ือเปนการเริ่มตนในการสงทาน นบีมาเปนนบีคนสุดทาย และเปนนบีที่บรรดาคัมภีร
แหงฟาตางๆ(หมายถึงที่มาจากอัลลอฮฺ)ไดแจงไวลวงหนาแลว แตชีอะฮฺกลับกลาวหาวาบรรดาสาวกของทานที่ได
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สนับสนุนชวยเหลือใหเกียรติทานกลับเปนผูไมศรัทธาตอตัวทาน แลวอยางน้ีศาสนาแหงมุฮัมมัดจะมี
ความหมายอันใดอีก? เชนน้ีแลวชีอะฮฺไดเหลืออะไรไวใหแกศาสนาของพระผูเปนเจาอีก?หากพวกเจาอางวาคนที่มี
ความประเสริฐอยางสาวกนบีไดละทิ้งศาสนานี้และตกมุรตัด หากเศาะฮาบะฮฺเปนเชนน้ีแลว นับประสาอะไรกับ
คนที่มาในภายหลังก็ยิ่งสมควรเปนผูปฎิเสธศรัทธาและตกมุรตัดและผูขาดทุนยิ่งกวา ถึงแมวาพวกเขาจะเปนผูที่
ยอมเสียสละหางไกลจากครอบครัวและถิ่นฐานเพื่อชวยเหลือทานรอซูลและตอสูทําสงครามกับศัตรูที่เปนบิดาหรือ
ญาติพ่ีนองเพื่อทานและไดพิชิตเมืองและดินแดนตางๆมากมายหลังจากที่ทานนบีเสียชีวิตดวยอิลมู(ความรู) อัลกุ
รอาน และการประกาศชี้แจงสัจธรรม ตอดวยคบดาบและลูกธนู(หมายถึงการตอดวยอาวุธ) 
 

 เราพบวาทานนบีไมเคยปฏิเสธหลักตะกิยะฮฺเลยแมทานจะอยูในชวงเวลายากลําบากแคไหนก็ตาม 
แตชีอะฮฺกลับอางวาหลักการนี้เปนเกาในสิบสวนของศาสนาและบรรดาอิหมามของพวกเขาไดปฏิบัติหลักการนี้
อยางแพรหลาย คําถามคือเหตุใดชีอะฮฺจึงไมปฏิบัติตามตนฉบับคือทานนบี?พวกเขาประเสริฐกวาทานนบีอยางน้ัน
หรือ? 
 

 เราพบวาทานอลีไมเคยกลาวหาคูกรณีของเขาเปนกาเฟรแตอยางใดแมกระทั่งพวกคอวาริจที่ไดตอสู
และพยายามทําลายทานจนถึงขั้นที่กลาววาทานเปนกาเฟร คําถามรคือเหตุใดชีอะฮฺจึงไมปฏิบัติตามทาน?ซ่ึงชีอะฮฺ
กลับกลาวหาวาบรรดาสาวกนบีไดกลายเปนกาเฟรหรือแมแตบรรดามารดาของผูศรัทธาก็เชนเดียวกัน? 
 

ในทัศนะของชีอะฮฺแลวถือวาการอิจมาอฺอยางเดียวไมสามารถนํามาเปนหลักฐานในศาสนาไดแตตองมี
ผูที่เปนมะอฺศูม(คือบรรดาอิหมามของพวกเขา)รวมอยูดวย ซ่ึงเปนทัศนะที่ไรสาระเพราะถาเปนเชนน้ันแลวการอิจ
มาอฺก็ไมมีความจําเปนใดๆ 
 

 เราพบกวาชีอะฮฺ(สิบสองอิหมาม)ไดกลาวหาวา(ชีอะฮฺ)ลัทธิอัซซัยดิยะฮฺเปนกาเฟร ทั้งๆที่ลัทธิน้ีได
ยอมรับในการเปนผูนําของอะฮฺลุลบัยตฺ เราจึงเขาใจไดวาหลักสําคัญของชีอะฮฺคือการเกลียดชังเศาะฮาบะฮฺมิใชการ
ยอมรับเทิดทูนอะฮฺลุลบัยตฺแตอยางใด(เพราะอัซซัยดิยะฮฺไมกลาวหาวาเศาะฮาบะฮฺเปนกาเฟร) 
 

 เราพบวาชีอะฮฺไดปฏิเสธการอิจมาอฺของประชาชาติในหลายๆเรื่องโดยอางวาการ อิจมาอฺน้ันไมมี
คําพูดของมะอฺศูม แตเรากลับพบวาชีอะฮฺไดยอมรับในคําพูดของผูหญิงคนหนึ่งที่ชื่อวา ฮะกีมะฮฺ (อัลลอฮฺเทาน
น้ันที่รูความจริงเกี่ยวกับนาง)ที่ไดเลาถึงการมีอยูของอิหมาม มะฮฺดีที่ชีอะฮฺเฝารอ 
 
                                                 
1 ตะฮฺซีบุลศูล โดยอิบนุมุเตาะฮฺฮิร อัล-หุลลีย หนา (70 ),  และอัลมุรญิอียฺยะตุดดีนียฺยะฮฺ โดยหุสัยนฺ มะอฺตูก หนา (16) 
2 ดูใน ริสาละฮฺ ตักฟรุชชีอะฮฺ ลี อุมูมิลมุสลิมีน โดย ชัยคฺอัลดุลลอฮฺ อัส-สะละฟย  
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 ชีอะฮฺอางวาทานอลีมีสมควรและเหมาะสมอยางยิ่งในตําแหนงคอลีฟะฮฺภายหลังทานนบีโดยอางฮะ
ดีสนบีที่ไดกลาววา เจา(คือทานอลี)จากฉันเปรียบเสมือนนบีฮารูนจากมูซา แตเรากลับพบวาทานนบีฮารูนมิได
ดํารงตําแหนงแทนทานมูซาแตอยางใดแตคนที่แทนทานนบีมูซาคือ ยชูะอฺบินนูน 
 

 ชีอะฮฺกลาที่จะใหบรรดาผูที่นับถือศาสนาพวกเขาไดกระทําความชั่วและบาปตางๆดวยคําอางที่วา 
(การรักอลีน้ันเปนความดีที่ไมมีมะอฺศิยัตใดมาทําลายได) ซ่ึงการอางน้ีสวนทางกับอายะฮฺอัลกุรอานที่ไดเตือนและ
สั่งใหหางไกลจากการทําความชั่วและบาปทั้งหลายไมวาดวยขออางใดๆก็ตาม อัลลอฮฺตรัสวา 

 
 m  b  a  `  _^  ]  \  [       Z  Y  h  g  f  e    d  c

  m  l  k  j  il   
ความวา มิใชความเพอฝนของพวกเจา และมิใชความเพอฝนของผูที่ไดรับคัมภีรผูใดที่
กระทําชั่วเขาก็ถูกตอบแทนดวยความชั่วนั้นและเขาจะไมพบผูคุมครอง และผูชวยเหลือใดๆ 
สําหรับเขาอื่นจากอัลลอฮฺ  

อัลนิซาออฺ  
 

 ชีอะฮฺมีความเชื่อในหลัก اكداء (อัลบะดาอฺคือเชื่อวาอัลลอฮฺไมรูตั้งแตตนแตเพ่ิงมารูในภายหลัง
เชนเพ่ิงรูวาเศาะฮาบะฮฺเปนผูกลับกลอก) แตพวกเขากลับเชื่อวาบรรดาอิหมามของพวกเขารูสิ่งเรนลับ คําถามคือ 
บรรดาอิหมามของชีอะฮฺรอบรูมากกวาอัลลอฮฺกระนั้นหรือ? 
 

 ตลอดประวัติศาสตรอิสลามน้ัน เราพบวาชีอะฮฺคือผูที่สนับสนุนชวยเหลือศัตรูของศาสนาเสมอไม
วาศัตรูน้ันจะเปนยิวหรือคริสตหรือมุชริกีน เราสามารถเห็นไดในหลายๆเหตุการณ เชนการลมสลายของเมือง
แบกแดด (เมืองหลวงสมัยคิลาฟะฮฺอับบาซิยะฮฺ) ดวยน้ํามือของมองโกล หรือการถูกบุกรุกเมืองอัลกุดซฺโดยนํ้ามือ
ของคริสเตียน ซ่ึงหากเปนมุสลิมที่แทจริงแลวเขาจะไมกระทําในสิ่งที่ชีอะฮฺกระทําน่ันคือการฝาฝนอายะฮฺอัลกุรอาน
ที่ไดหามการเอายิวและคริสตมาเปนมิตร ซ่ึงทานอลีและลูกหลานของเขามิเคยกระทําสิ่งน้ีเลย 
 

 เราพบวาชีอะฮฺบางสวนไดกลาวรายตอทานอัลฮะซัน ไดดูถูกทานและลูกหลานของทานทั้งๆที่ทาน
เปนหนึ่งในบรรดาอหิมามของพวกเขาและเปนอะฮฺลุลบัยตฺเชนกัน 
 
                                                 
1 บันทึกโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม 
2 อะอฺยานุชชีอะฮฺ (26/1) , และหนังสือ สุลัยมฺ อิบนุ ก็อยสฺ หนา (288) และบิหารุลอันวาร (212/27) 
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 หากเราพิจารณาศาสนาของชีอะฮฺแลวจะพบวามีความแตกแยกหลายกลุมหลายพวกและพวกเขา
ตางมีความขัดแยงกันเองและกลาวหากลุมอื่นวาเปนกาเฟร ยกตัวอยางเชน เชคของชีอะฮฺคนหนึ่งที่ชื่อวา เชคอะหฺ
มัดอัลอิฮซาอียฺไดกอตั้งกลุมหน่ึงและเปนที่รูจักกันตอมาวากลุม อัชชัยคิยะฮฺ ซ่ึงไดมีศิษยของเขาคนหน่ึงที่ชื่อ
กาเด็มอัรรุชตียฺไดกอตั้งกลุมที่ชื่อ อัลกัชฟยะฮฺ ตอมามีลูกศิษยอีกคนหนึ่งที่ชื่อมุฮัมมัด การีม คอนไดตั้งกลุม
ชื่อ อัลการีมคอนิยะฮฺ และมีลูกศิษยผูหญิงของเขาอีกคนหนึ่งที่ชื่อกุรเราะตุลอัยนฺไดตั้งกลุมชื่อวา อัลกุรเราะติ
ยะฮฺ และมิรซา อลี อัชชีรอซียฺไดตั้งกลุม อัลบาบิยะฮฺ และมิรซา ฮุเซน อลีไดตั้งกลุมชื่อ อัลบะฮาอิยะฮฺ  
 จะเห็นไดวาภายในเวลาและยุคสมัยเดียวกันชีอะฮฺไดแตกแยกออกเปนหลายกลุมหลายพวก ดังสัจธรรม
ที่อัลลอฮฺตรัสวา 
 

 m  |   {  z  y  x  wv  u  t  s   r  q  pl   
ความวา "และอยาปฏิบัติตามหลายๆ ทาง เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกไปจากทาง
ของพระองค น่ันแหละที่พระองคไดสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจาจะยําเกรง"  

(อัลอันอาม ) 
 

   ในประวัติศาสตรเราพบวาเม่ือกลุมที่กบฏและสรางฟตนะฮฺความวุนวายในรัฐอิสลามไดลอมบาน
ของทานอุสมานบินอัฟฟานนั้น ทานอลีไดมาชวยปกปองทานอุสมานและขับไลพวกกอกวนเหลาน้ีและยังไดเสี่ยง
ชีวิตบุตรชายทานสองคนคืออัลฮะซันและอัลฮุเซนและลูกของนองชายทานคืออับดุลลอฮฺบินญะอฺฟรไปชวยทานอุ
สมานเชนกัน แตทานอุสมานไดสั่งอยางหนักแนนใหผูที่ปกปองเขาไดวางอาวุธและกลับบาน ซ่ึงสิ่งน้ีแสดงถึง
ความหลอกลวงของคําอางชีอะฮฺที่วามีความขัดแยงเกลียดชังและแกงแยงระหวางทานอลีและทานอุสมาน 
 

 เปนที่รูกันทั้งซุนหนี่และชีอะฮฺวาทานอุมัรบินอัลค็อฏฏอบไดปรึกษาทานอลีในเรื่องตางๆมากมาย 
ซ่ึงหากทานอุมัรเปนผูอธรรมอยางที่ชีอะฮฺกลาวหาแลวทานคงไมขอคําปรึกษาจากคนดีมีสัจธรรมอยางแนนอน
เน่ืองจากผูอธรรมจะไมเรียกรองความถูกตอง 
 

 ไมมีขอขัดแยงระหวางซุนหนี่กับชีอะฮฺวาทานซัลมานอัลฟาริซียฺไดถูกแตงตั้งใหเปนตัวแทนใน
เมืองอัลมะดาเอ็นในสมัยทานอุมัรเปนคอลีฟะฮฺ และทานอัมมารบินยาซิรในเมือง     อัลกูฟะฮฺ และทั้งสองคนนี้
คือผูที่ชีอะฮฺอางวาเปนผูสนับสนุนชวยเหลือทานอลีและพรรคพวกของทาน คําถามคือหากทานอุมัรเปนคนที่ตกมุร

                                                 
1 ชัรฮฺ นะฮฺญิลบะลาเฆาะฮฺ โดยอิบนุ อะบีลหะดีด (581/10) พิมพท่ีอิหราน , และตารีคุลมัสอูดีย อัลชีอีย (344/2) พิมพท่ีเบรุต 
2 นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ หนา (325,340) ตรวจทานโดย ศุบหีย ศอลิฮฺ 
3 สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ โดยอัซ-ซะฮะบีย (547/1) 
4 เลมเดียวกัน (422/1) 
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ตัดและเปนผูอธรรมและทรยศแลวเหตุใดทานทั้งสองจึงยอมรับการแตงตั้งของทานอุมัร?เปนไปไดหรือที่ทานทั้ง
สองจะชวยเหลือผูตกศาสนาและผูอธรรม? อัลลอฮฺ  ตรัสวา 

 

 m m  l    k  j       i  h  gl   
ความวา "และพวกทานอยาเห็นชอบไปกับธรรมดาผูอธรรม ไฟนรกจะสัมผัสพวกทานได" 

ฮูด  
 
 ชีอะฮฺไดอางวาบรรดาอิหมามของพวกเขาเปนผูมะอฺศูมและมะฮฺดีของของพวกเขามีอยูจริงและ

กําลังติดตอสื่อสารกับอุลามาอฺจํานวนหน่ึงอยูซ่ึงมีรายงานวามีอยู  คน ถาเปนเชนน้ีแลวเหตุใดถึงมีความ
ขัดแยงและแตกแยกใหหมูชีอะฮฺถึงขั้นที่ไมมีสิ่งใดเลยที่แตละกลุมเห็นตรงกัน ถึงขั้นที่ผูรูหรือมุจตะฮิด(ผูที่
สามารถวินิจฉัย)แตละคนของชีอะฮฺตางก็มีมัซฮับของตนเองทั้งๆที่ชีอะฮฺอางวาเปนสิ่งวาญิบที่ตองมีอิหมามหรือ
ผูนําที่จะปกครองและประกาศความจริงตอมนุษยน่ันคืออิหมามมะฮฺดี แตเหตุใดชีอะฮฺถึงไดมีมากมายหลายกลุม
หลายพวกและมีความแตกแยกขัดแยงกันเองทั้งๆที่มีอิหมามมะฮฺดีอยูและกําลังติดตอพวกเขา นอกจากนี้มี
รายงานของชีอะฮฺวาอัลมัจลิซียฺไดรายงานหะดีษวาอิหมาม(มะฮฺดี)ที่หายตัวไปนั้นจะไมมีใครไดพบเห็น และหาก
ผูใดอางวาไดเห็นอิหมามมะฮฺดีเขาไดพูดโกหก แตชีอะฮฺกลับอางวามีอุลามาอฺบางคนของพวกเขาไดเห็นอิหมาม
มะฮฺดีหลายครั้งหลายครา 
 

 จากท่ีชีอะฮฺไดอางวาในทุกยุคสมัยตองมีผูที่ทําหนาที่เปนผูนําปกครองและประกาศความจริงน่ัน
คืออิหมาม แตถาหากเกาในสิบสวนของศาสนาชีอะฮฺคือการตะกิยะฮฺแลว คําถามคือ การประกาศความจริงตอ
มนุษยชาติทั้งหลายจะกระทําไดอยางไร(ในเมื่อสิ่งที่พูดหรือแสดงไมเหมือนกับสิ่งที่อยูในจิตใจ) 
 

 ชีอะฮฺอางวาการรูจักและเชื่อในบรรดาอิหมามน้ันเปนขอแมสําคัญของการมีหลักศรัทธาที่ถูกตอง 
คําถามคือ คนที่เสียชีวิตกอนที่บรรดาอิหมามจะมีครบสิบสองคนนั้นจะมีสภาพเปนเชนไร? แลวถาหากคนที่
เสียชีวิตน้ันคืออิหมามดวยแลว เขาจะมีสถานะเปนอยางไร? เพราะอิหมามบางคนจะไมรูวาผูใดจะเปนอิหมาม
หลังจากที่เขาเสียชีวิต 
 

 ผูที่เขียนหนังสือ "นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ" ไดรายงานเหตุการณการหลังที่ทานนบีไดเสียชีวิตวา เม่ือ
ทานอลีไดยินบรรดาชาวอันศอรไดอางวาสิทธิการเปนผูนําอยูที่พวกเขา ทานอลีไดกลาว(แกคนที่อยูรอบขางทาน)
วา "เหตุใดพวกเจาไมคัดคานพวกเขา(ชาวอันศอร)ดวยหลักฐานที่วาทานนบีไดสั่งเสีย(ฝากฝง)ใหทําดีตอคนดีของ
อันศอรและใหอภัยตอคนไมดีของอันศอร" ทาน อลีจึงไดถูกถามวา "การสั่งเสียน้ีเปนหลักฐานตอพวกเขา
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อยางไร?" ทานอลีตอบวา "ถาหากสิทธิในการเปนอิหมามอยูกับพวกเขาจริงแลว ทานนบียอมไมสั่งเสีย(ใหทําดีตอ
พวกเขา)อยางแนนอน" คําถามตอชีอะฮฺคือ ทานนบีก็ไดสั่งเสียใหทําดีตออะฮฺลุลบัยตฺวา "ฉันขอใหพวกเจานึก
ถึงอัลลอฮฺใหทําดีตออะฮฺลุลบัยตฺของฉัน" ซ่ึงถาหากการเปนอิหมามเปนสิทธิเฉพาะของ        อะฮฺลุลบัยตฺเทาน้ัน
แลว ทานนบียอมไมฝากฝงพวกเขา(ตอประชาชาติ)อยางแนนอนเชนกัน 
 

 หากมีคนมาบอกทานวา มีชายคนหนึ่งเปนผูนํา มีอีหมาน เปนคนดี มีความยําเกรงและไดปกครอง
ดูแลประชาชนที่มีทั้งผูศรัทธาและมุนาฟกอยูรวมกัน และดวยความโปรดปรานของอัลลอฮฺทําใหเขาสามารถท่ีจะรู
วาใครคือมุนาฟกโดยการฟงจากคําพูดของพวกน้ันแตกระนั้นก็ตามชายคนนี้กลับละทิ้งและถอยหางจากคนดีที่มี
ความศรัทธาและไดเลือกคนมุนาฟกใหดํารงตําแหนงที่สําคัญๆและใหพวกเขาเปนผูนําเหนือประชาชนทั่วไป มิใช
แคน้ันแตยังใกลชิดสนิทสนมพวกเขาและเกี่ยวดองแตงงานกับลูกหลานพวกเขาและทานเสียชีวิตในสภาพที่พอใจ
ตอพวกเขา เราจะกลาววาคนผูน้ีเปนอยางไร?  
น่ีคือความเชื่อของชีอะฮฺตอทานรอซูล   
 

 อัลฮุรอัลอามิลียฺหนี่งในอุลามาอฺของชีอะฮฺไดรายงานจากอบีญะอฺฟรที่ไดอธิบายอายะฮฺ  
 

  m     È  Ç  Æ    Ål   
"และอยาหนวงเหนี่ยวพันธะการแตงงานของบรรดาหญิงผูปฏิเสธศรัทธา" 

 (อัลมุมตะหินะฮฺ )  
 
วา ใครที่มีภรรยาที่เปนกาเฟรน่ันคือมิใชอยูในแนวทางอิสลาม แตตัวเขาอยูในแนวทางอิสลาม เขาจง

เสนออิสลามใหแกนาง หากนางยอมรับแลวนางก็เปนภรรยาของเขาหากไมแลวนางก็ไมมีอะไรเกี่ยวของกับเขา ดัง
น้ันอัลลอฮฺจึงหามมิใหหนวงเหนี่ยวพันธะ(การแตงงาน)ของนาง  
 หากทานหญิงอาอิชะฮฺภรรยาของทานนบีเปนกาเฟรและตกมุรตัดตามที่ชีอะฮฺไดกลาวหาแลว แนนอนยอม
เปนสิ่งวาญิบที่ตองหยาจากนางดวยคัมภีรของอัลลอฮฺยกเวนวาทานนบีไดรูถึงความเปนมุนาฟกและการตกมุรตัด
ของนางแตชีอะฮฺกลับรู  
 

 กลุมชีอะฮฺที่ชื่อ อัลคิฏอบิยะฮฺ มีความเชื่อวาอิหมามหลังจากญะอฺฟรอัศศอดิกคือบุตรชายของ
เขาคืออิสมาอีล แตบรรดาอุลามาอฺของชีอะฮฺไดตอบโตวาอิสมาอีลไดเสียชีวิตกอนอบูอับดุลลอฮฺ(คือบิดาของเขา)

                                                 
1 นะฮฺุล บะลาเฆาะฮฺ หนา (97) 
2 วะสาอิลุชชีอะฮฺ (542/20) 
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ซ่ึงผูที่เสียชีวิตจะไมสามารถแทนคนที่มีชีวิตได.. คําถามที่อยากใหชีอะฮฺตอบคือ ตามที่พวกเจาอางหลักฐานที่ระบุ
การเปนอิหมามของทานอลี(หลังทานนบีเสียชีวิต)ซ่ึงเปนหะดีษที่นบีกลาวตอทานอลีวา เจาจากฉันเปรียบเสมือนน
บีฮารูนจากมูซา แตเปนที่รูกันวาทานนบีฮารูนไดเสียชีวิตกอนทานนบีมูซา และคนที่เสียชีวิตไมอาจแทนคนที่มี
ชีวิตไดตามที่ชีอะฮฺไดสารภาพ 
 

 ชีอะฮฺไดอางหลักฐานในเรื่องอิมามะฮฺของบรรดาอิหมามทั้งสิบสองดวยหะดีษบทที่วา กิจการ(ของ
ศาสนา)จะยังคงดํารงไปดวยดีจนมีคอลีฟะฮฺไดสิบสองคนทั้งหมดมาจากเผากุร็อยชฺ ในอีกสายรายงาน จนมีสิบ
สองอะมีร หรืออีกหนึ่งรายงาน กิจการของประชาชาติจะยังคงดําเนินไปได(ดวยดี)ตราบที่มีบุคคลสิบสองทาน
มาดูแลปกครองพวกเขา  
 จากทุกๆสายรายงานขางตนหะดีษบทนี้ไดระบุอยางชัดเจนวาบุคคลสิบสองทานน้ันคือ  คอลีฟะฮฺและอา
มีรของประชาชาติ ซ่ึงเปนที่รูกันวาบรรดาอิหมามของชีอะฮฺทั้งหมดไมไดดํารงตําแหนงคอลีฟะฮฺหรืออามีรยกเวน
ทานอลีและบุตรชายของทานคืออัลฮะซัน กลาวคือหะดีษน้ีมิไดเกี่ยวของกับสิ่งที่ชีอะฮฺอางแตอยางใดเนื่องจากหะ
ดีษมีความหมายอีกอยางหนึ่งแตชีอะฮฺกลับอางอีกอยางหนึ่งซึ่งในทุกๆสายรายงานขางตนไมไดเอยชื่อของบรรดา
คอลีฟะฮฺเหลาน้ันแมแตคนเดียว 
 

 ชีอะฮฺอางวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดตกมุรตัดทั้งหมดหลังจากทานนบีไดเสียชีวิตยกเวนเพียงไมกี่คน 
ซ่ึงคนที่ตกมุรตัดน้ันอาจเปนเพราะชุบฮะฮฺ(สิ่งที่ทําใหเกิดความสงสัยเคลือบแคลงใจ)หรือชะฮฺวะฮฺ(อารมณความ
อยาก) 
 และเปนที่รูกันวาสิ่งชุบฮะฮฺตางๆรหรือบททดสอบในสมัยเริ่มตนอิสลามในสมัยที่ยังไมมีรฐัอิสลามนั้นยอม
ตองรุนแรงและหนักหนวงกวาสมัยอิสลามรุงเรืองแลว ฉะน้ันใครที่อีหมานของเขาหนักแนนเสมือนขุนเขาทั้งๆที่
อิสลามยังออนแออยู แนนอนอีหมานของเขาหลังจากที่อิสลามมีความเขมแข็งยิ่งใหญแลวยอมตองสูงสงหนักแนน
ขึ้นกวาเดิมอยางแนนอน 
 สวนเรื่องชะฮฺวะฮฺความอยากในผลประโยชนตางๆน้ันก็เปนที่รูวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดอพยพออกจาก
บานเมืองที่อยูอาศัยของพวกเขาและละทิ้งทรัพยสมบัติของพวกเขาและไดเสียสละตําแหนงเกียรติยศและศักด์ิศรี
ที่พวกเขาเคยไดรับดวยความเต็มใจเพียงเพราะพวกเขารักใน อัลลอฮฺและรอซูล เชนน้ีแลวเปนไปไดหรือที่เศาะ
ฮาบะฮฺไดตกมุรตัดเพราะหลงในทรัพยสินเงินทองเกียตริยศตําแหนงที่พวกเขาไดละทิ้งมา 
 

                                                 
1 กะมาลุดดีน วะตะมามุลนิอฺมะฮฺ หนา (105) 
2 บันทึกโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม 
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 ชีอะฮฺเชื่อวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไมมีความยุติธรรมแตเรากลับพบวาหนังสือของชีอะฮฺหลายเลมที่มี
รายงานถึงความยุติธรรมของเศาะฮาบะฮฺอยางไมตองสงสัย ตัวอยางเชนชีอะฮฺไดรายงานวาทานนบีไดกลาวคุ
ตบะฮฺในฮัจญะตุลวิดาอฺโดยกลาววา ขออัลลอฮฺทรงประทานความชุมฉํ่าใหแกบาวที่ไดตรับฟงและเขาใจคําพูด
ของฉัน จากน้ันเขาจะแจงใหคนที่ไมไดฟง... ซ่ึงถาหากเศาะฮาบะฮฺมิไดมีความยุติธรรมแลวทานรอซูลจะไวใจให
พวกเขาแจงสิ่งที่ทานพูดแกคนที่ไมไดฟงไดอยางไร? 
 

 มีคําถามตอชีอะฮฺวา ทานนบีไดเรียกรองและสั่งใหเราสรรหาภรรยาที่ดีและเปนดองกับผูที่มีความ
ประเสริฐมิใชหรือ?  
หากชีอะฮฺตอบวา ใชอยางแนนอน  
เราก็จะถามวา คุณยอมใหตัวคุณเกี่ยวดองเปนเครือญาติกับลูกซินาหรือ? 
แนนอนเขาตองตอบวา ขออัลลอฮฺใหหางไกลจากสิ่งน้ัน  
เราก็จะกลาวตอบไปวา แตพวกเจากําลังกลาวหาโดยปราศจากหลักฐานวาทานอุมัรบินอัล  ค็อฏฏอบเปนลูกของ
ผูหญิงที่ทําซินาคนหนึ่งที่ชื่อ(ศิหาก) จนถึงขั้นที่ผูรูของทานคนหนึ่งที่ชื่อ   นิอฺมะตุลเลาะฮฺอัลญะซาอิรียฺได
กลาวหาอยางหยาบคายวาทานอุมัรจะไมหยุดน่ิงยกเวนดวยน้ําของผูชาย และยังไดกลาวหาวาลูกสาวของทานคือ
ทานหญิงฮัฟเศาะฮฺเปนมุนาฟกและสกปรกเหมือนบิดาของนาง ไมใชแคน้ันแตยังกลาวหาวานางเปนกาเฟรดวยซ้ํา 

อยางน้ีแลวพวกเจาโอชีอะฮฺกําลังกลาวหาวาทานนบีไดเปนเครือญาติกับลูกหลานซินาและไดยอม
แตงงานกับผูหญิงที่เสียหายและเปนมุนาฟก? 
ขอสาบานดวยอัลลอฮฺวาพวกเจาโอชีอะฮฺกําลังใสรายปายสี่ตอทานรอซูลและเศาะฮาบะฮฺและกําลังกลาวหาพวกเขา
เหลาน้ันในสิ่งที่ตัวพวกเจาไมอาจยอมรับได 
 

 ถาหากวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺเกือบทั้งหมดไดตกมุรตัดและเปนมุนาฟกอยางที่ชีอะฮฺไดกลาวหาแลว 
แลวศาสนาอิสลามสามารถที่จะแผขยายเจริญรุงเรืองไดอยางไร? ศาสนาอิสลามสามารถเอาชนะอาณาจักร
เปอรเซียและโรมันและพิชิตบัยตุลมักดิส(เมืองเยรูซาเล็ม)ไดอยางไร? 
 

 มุฮัมมัด กาชิฟ อาลอัลฆิฏออฺหนึ่งในอุลามาอฺของชีอะฮฺไดอางถึงทานอลีวา เม่ือทานอลีไดเห็นคอ
ลีฟะฮฺทั้งสองทานกอนหนาทาน(คืออบูบักรฺและอุมัร)ไดเสียสละแรงกายและพยายามอยางที่สุดในการเผยแผเตา

                                                 
1 อัล-คิศอล หนา (149-150) หะดีษเลขที่ 182 
2 อัล-กัชกูล โดย อัล-บะฮฺรอนีย (212/3) , และหนังสือละก็อด ชัยยะอะนี อัล-หุสัยนฺ หนา(177) 
3 อัล-อันวาร อัน-นุอฺมานียฺยะฮฺ(63/1) 
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ฮีด(หลักการศาสนาอิสลาม)และเตรียมพรอมซ่ึงกองทัพและพิชิตดินแดนตางๆโดยไมยอทอและออนแอ ทานอลี
จึงไดใหการสัตยาบันและยอมรับทานทั้งสอง  
 ดังน้ันดวยการยอมรับของอุลามาอฺชีอะฮฺเองวาทานทั้งสองไดเผยแผเตาฮีดและเตรียมกองทัพและทํา
สงครามพิชิตดินแดนตางๆ แลวเหตุใดชีอะฮฺถึงไดกลาวหาทั้งสองทานวาเปนผูนํา กาเฟร เปนมุนาฟกและตกมุร
ตัด? เหตุใดศาสนาชีอะฮฺจึงมีความสับสนและขัดแยงกันเองเชนน้ี 
 

 ชีอะฮฺอางวาบรรดาอิหมามของพวกเขานั้นเปนมะอฺศูม แตเรามีหลักฐานมากมายที่แสดงถึงความ
เท็จของคําอางน้ี ยกตัวอยางเชน 

ก. ทานอัลฮะซันบินอลีไมเห็นดวยและขัดแยงกับบิดาของทานที่จะออกไปตอสูทําสงครามกับบรรดาผูที่
เรียกรองใหมีการชําระคดีการสังหารทานอุสมานบินอัฟฟาน ซ่ึงแนนอนหนึ่งในสองทานน้ียอมถูกและอีกคนหนึ่ง
ผิดแตทั้งสองทานกลับเปนอิหมามที่ปราศจากความผิดในทัศนะของชีอะฮฺ 

ข. ทานอัลฮุเซนไดขัดแยงกับพี่ชายคือทานอัลฮะซันในเรื่องการประนีประนอมสงบศึกกับทานมุอาวิยะฮฺซ่ึง
แนนอนหน่ึงในสองคนยอมทําถูกและอีกคนยอมผิดแตทั้งสองทานกลับเปนอิหมามที่ปราศจากความผิดในทัศนะ
ของชีอะฮฺ 

ค. ในหนังสือชีอะฮฺหลายเลมไดระบุคําพูดของทานอลีอยางชัดเจนวา "พวกเจาจงอยาไดหยุดที่จะกลาวสัจ
ธรรมความจริงหรือคําปรึกษาที่เที่ยงธรรม(ใหแกฉัน) เพราะแทจริงฉันไมใชผูที่ปราศจากความผิด"  
 

 มีชีอะฮฺในสมัยปจจุบันไดประณามกลาวรายตออุลามาอฺอะฮฺลุซซุนนะฮฺในประเทศซาอุดิอารเบียที่
ออกฟตวาอนุญาตใหขอความชวยเหลือจากกาเฟรในกรณีจําเปนเพ่ือตอสูกับพวกพรรคบาส(ในอิรักสมัยซัดดัมฮุ
เซน) แตเรากลับพบวาหนึ่งในอุลามาอฺชีอะฮฺที่ชื่ออัชชะฮีรอิบนุล  มุเฏาะหิรอัลฮุลียฺไดรายงานในหนังสือ "มุน
ตะฮัฏเฏาะลับฟตะฮฺกีกิลมัซฮับ" วาอุลามาอฺชีอะฮฺมีอิจมาอฺ-ยกเวนอัฏฏซียฺ-อนุญาตใหขอความชวยเหลือจากชาว
ซิมมะฮฺ(คือผูที่พันธะสัญญาสงบศึกกับรัฐอิสลาม)เพ่ือตอสูทําสคามกับพวกกบฏ น่ีคือความสับสนและขัดแยงใน
ตัวเองในศาสนาชีอะฮฺ 
 

 หนึ่งในหลักการของชีอะฮฺไดระบุวาการเปนอิหมามน้ันจะเปนของผูที่อางในตําแหนงน้ีและสามารถ
แสดงอํานาจพิเศษเหนือธรรมชาติอันที่จะยืนยันในคําอางของเขา แตชีอะฮฺกลับไมยอมรับอิมามะฮฺของซัยดฺบินอลี
ทั้งๆที่เขาไดอางในตําแหนงน้ีแตกลับยืนยันในอิมามะฮฺของอิหมามมะฮฺดีที่หายตัวไปผูซ่ึงไมไดอางตัววาเปน

                                                 
1 อัศลุชชีอะฮฺ วะอุศูลุฮา หนา (49) 
2 อัล-กาฟย (256/8) , บิหารุลอันวาร(253/27) 
3 (985/2) 
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อิหมามแตอยางใดรวมทั้งมิไดแสดงความสามารถเหนือธรรมชาติใดเนื่องจากไดหายตัวไปตั้งแตเล็กๆ(ตามทัศนะ
ของชีอะฮฺ) 
 

 หลังจากที่อัลลอฮฺ  ไดประทานลงมาซึ่งอายะฮฺ 
 

m   ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©l   
ความวา " แทจริงอัลลอฮฺทรงใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของของมัน"  

อันนิซาอฺ  
   
ทานนบีไดเรียกบะนีชัยบะฮฺและไดมอบกุญแจของกะอฺบะฮฺแกพวกเขาและกลาววา "พวกเจาจงเก็บมันไว

เถิดโอ บะนีฏ็อลฮะฮฺอยางถาวรยาวนานตลอดไปจนถึงวันกิยามะฮฺ จะไมมีใครมาแยงมันจากพวกเจาไดยกเวนคน
น้ันคือผูอธรรม" ที่ทานนบีหมายถึงตรงนี้คือเรื่องการดูแลทํานุบํารุงกะอฺบะฮฺ  

แตทําไมทานนบีมิไดกลาวเชนเดียวกันน้ีในเรื่องตําแหนงคอลีฟะฮฺของทานอลีอันเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ตอประชาชาติทั้งมวลและเปนสิ่งที่จะกําหนดเรื่องราวตางๆของศาสนา 
 

 ชีอะฮฺไดอุปโลกนหะดีษหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีใจความวา "อัลลอฮฺจะสาปแชงผูที่ไมเขารวมกองทัพของอุ
ซามะฮฺ" ทั้งน้ีเพ่ือที่จะสาปแชงทานอุมัร แตชีอะฮฺกลับลืมนึกถึงสองเรื่องคือ 

ก. หากทานอลีไดเขารวมกองทัพน้ีซ่ึงไดถูกแตงตั้งโดยคอลีฟะฮฺอบูบักรฺ ซ่ึงแสดงวาทาน อลีไดยอมรับใน
การเปนผูนําของอบูบักรฺเพราะทานยอมที่จะอยูภายใตการบังคับบัญชาของแมทัพที่แตงตั้งโดยอบูบักรฺ 

ข. หรือหากทานอลีมิไดเขารวมกองทัพน้ีก็แสดงวาทานอลีจะถูกสาปแชงตามหะดีษที่พวกเขาแตงขึ้นมา 
ซ่ึงสิ่งน้ีชีอะฮฺรับไมได 

 
 ชีอะฮฺไดอางวาทานอลีมีคัมภีรฺอัลกุรอานที่ไดถูกเรียงลําดับตามลําดับอายะฮฺที่ไดถูกประทาน เรา

อยากถามชีอะฮฺวา ทานอลีไดเปนคอลีฟะฮฺหลังจากทานอุสมานแตเหตุใดทานมิไดนําอัลกุรอานนี้ออกมา ซ่ึง
สามารถเขาใจไดสองอยางคือ 
 อัลกุรอานนี้มิไดมีตัวตนอยูจริง แตชีอะฮฺไดอางเรื่องน้ีถึงทานอลีอยางมดเท็จ 
 หรือทานอลีจะปกปดสัจธรรมความจริงและหลอกประชาชาติตลอดการเปนคอลีฟะฮฺของทาน 
 

                                                 
1 รายงานโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย ในหนังสืออัล-มุอฺญัม อัล-กะบีร และในอัล-มุอฺญัม อัล-เอาสัฏ (มัจมะอฺ อัซ-ซะวาอิด 285/3) 
2 ดูใน อัล-มุฮัซซับ โดย อิบนุบัร-รอจญ (13/1) , อัล-อีฎอฮฺ โดยอิบนฺชาซาน หนา (454) , วุศูลุล อัคยาร โดย อัล-อามิลีย หนา (68) 
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 ชีอะฮฺอางวาพวกเขามีความรักตออะฮฺลุลบัยตฺและครอบครัวทานนบี แตเรากลับพบวาพวกเขาได
กระทําสิ่งที่ตรงขามกับความรักดังกลาว น่ันคือพวกเขาไดปฏิเสธเชื้อสายอะฮฺลุลบัยตฺบางคนเชน ทานหญิงรุก็อย
ยะฮฺและทานหญิงอุมมุกัลโซมลูกสาวทานนบีทั้งสองคนและปฏิเสธทานลุงนบีคือทานอัลอับบาสและลูกหลานของ
ทานจากการเปนอะฮฺลุลบัยตฺดวย รวมทั้งทานอัซซุเบรลูกชายเศาะฟยะฮฺปาทานนบี นอกจากน้ีพวกชีอะฮฺยังเกลียด
ลูกหลานทานหญิง   ฟาฏิมะฮฺหลายๆคนเชนซัยดฺบินอลีและลูกของเขาคือยะฮฺยา และอิบรอเฮมและญะอฺฟรลูก
ชายสองคนของมูซาอัลกาเส็ม และญะอฺฟรบินอลีนองของอัลฮะซันอัลอัซกะรียฺหนึ่งในอิหมามของชีอะฮฺ ไมใชแคน้ี
แตชีอะฮฺยังไดกลาวหาวา อัลฮะซันบินอัลฮะซัน(อัลมุซันนา)พรอมกับลูกชายคืออับดุลลอฮฺ(อัลมะฮฺฎ)และ
หลานชายคือมุฮัมมัด(อันนัฟซุอัซซะกิยะฮฺ)ไดตกมุรตัดและเชนเดียวกันอิบรอเฮมบินอับดุลลอฮฺ ซะกะรียาบินมุฮัม
มัดอัลบากิร มุฮัมมัดบินอับดุลลอฮฺบินอัล ฮุเซนบินอัลฮะซัน มุฮัมมัดบินอัลกอเซ็มบินอัลฮุเซน ยะฮฺยาบินอุมัร
และอื่นๆอีกมาก จนถึงขั้นที่มีชีอะฮฺที่ไดกลาววา "แทจริงบรรดาลูกหลานอัลฮะซันบินอลีไดกระทําสิ่งที่ชั่วรายนา
ละอายและไมสามารถที่จะถือวาเปนการตะกิยะฮฺได" 
 น่ีหรือที่ชีอะฮฺอางวาพวกเขารักอะฮฺลุลบัยตฺ? 
 

 ชีอะฮฺไดกลาวหาวาอะฮฺลุลบัยตฺสมัยศตวรรษแรกฮิจเราะฮฺลวนแลวเปนกาเฟร ซ่ึงเรื่องน้ีไดถูกระบุ
ในรายงานและหนังสืออางอิงของชีอะฮฺหลายๆเลมวา "บรรดามนุษยทั้งหลายหลังจากที่ทานนบีไดเสียชีวิตลวน
แลวตกมุรตัดยกเวนสามคน(ซัลมานอัลฟาริซียฺ อบูซัรอัลฆิฟารียฺและทานอัลมิกดาด)" บางรายงานก็บอกวายกเวน
เจ็ดคนซ่ึงในจํานวนนี้ไมมีอะฮฺลุลบัยตฺแมแตคนเดียว น่ีหรือที่เรียกวารักอะฮฺลุลบัยตฺ   
 

 ทานอัลฮะซันไดยอมสละสิทธิในตําแหนงคอลีฟะฮฺใหแกมุอาวิยะฮฺถึงแมวาจะมีผูสนับสนุน
ชวยเหลือมากมาย ในขณะที่นองชายของทานคืออัลฮุเซนไดตอสูและประกาศไมยอมรับยะซิดบินมุอาวิยะฮฺทั้งๆที่
มีผูสนับสนุนชวยเหลือนอย แตทั้งสองคนกลับเปนอิหมามที่มะอฺศูมในศาสนาชีอะฮฺ ซ่ึงหาหากวาสิ่งที่อัลฮะซันได
กระทําน้ันถูกตองก็แสดงวาการกระทําของอัลฮุเซนนั้นผิด หรือกลับกัน  
 ชีอะฮฺยังไดกลาวหาอยางชัดเจนและเปดเผยวาผูอวุโสในบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺบางคนเปน กาเฟรเชนลุงน
บีอัลอับบาสที่พวกชีอะฮฺอางวาอัลลอฮฺไดประทานลงมาซึ่งอายะฮฺที่พูดถึงเขาวา 
 

 m  ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥      ¤  £l   

                                                 
1 อางแลวในอัล-กิชชี 
2 ตันกีหุลมะกอล (142/3) 
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ความวา " และผูใดบอดในโลกนี้ดังนั้นเขาก็จะบอดในปรโลกดวย และหลงทางอยางไกล
ยิ่ง"  

อัลอิสรออ   
 

และเชนเดียวกันลูกชายของทานคืออับดุลลอฮฺอิบนุอับบาสอุลามาอฺของประชาชาติอิสลามและผูอธิบาย
อธิบายอัลกุรอาน ซ่ึงการกลาวหาวาทานเปนกาเฟรนี้มีระบุในหนังสืออัลกาฟยฺของชีอะฮฺและยังไดกลาวหาวาทาน
เปนผูญาเฮ็ลและโงเงาไรปญญา และในหนังสือ ริญาลอัลกะชียฺ ไดมีบทดุอาอฺที่วา "โอ อัลลอฮฺโปรดสาปแชงลูก
ชายสองคนของคนนั้นและขอใหทรงทําใหดวงตาทั้งสอบอดเหมือนที่หัวใจของพวกเขาบอด.." ซ่ึงฮะซันอัลมุศฏอ
ฟะวียฺซ่ึงเปนเชคคนหนึ่งของชีอะฮฺไดอธิบายดุอาอฺน้ีวา "ทั้งสองคนนั้นคืออับดุลลอฮฺบินอับบาสและอุบัยดุลลอฮฺ
บินอับบาส" และความเกลียดชังของชีอะฮฺน้ันรวมไปถึงบรรดาบุตรีทานนบี-ยกเวนทานฟาฏิมะฮฺ-จนกระทั่งชีอะฮฺ
บางคนไดปฏิเสธวาพวกนางไมใชบุตรีทานนบี แลวความรักตออะฮฺลุลบัยตฺที่ชีอะฮฺไดอางอยูที่ใด??5 

 
 ในสมัยทานอบูบักรฺเปนคอลีฟะฮฺทานอลีไดเขารวมทําสงครามกับพวกตกมุรตัดทั้งหลาย และ

ไดรับทาสีหญิงคนหนึ่งจากเชลยของเผาบนูฮะนีฟะฮฺซ่ึงไดใหกําเนิดลูกชายคนหนึ่งใหแกทานชื่อมุฮัมมัดอัลฮะนะฟ
ยะฮฺ ดังน้ันสิ่งที่ชีอะฮฺปฏิเสธไมไดคือความจริงที่วาทานอลีไดยอมรับและถือวาการดํารงตําแหนงคีลาฟะฮฺของทา
นอบูบักรฺน้ันเปนสิ่งถูกตอง มิเชนน้ันแลวทาน อลีคงไมยอมที่จะเขารวมทําสงครามนี้อยางแนนอน 
 

  คํากลาวตางๆที่ถูกรายงานจากญะอฺฟรอัศศอดิกในหลายๆเรื่องที่ขัดแยงในตัวเองและมี
ความหมายที่สวนทางกนั และไมมีปญหาฟกฮฺใดๆเวนแตจะมีคําพูดที่ขัดแยงกันเองอยางนอยสองคําพูดที่ตรงขาม
กัน เชน บอนํ้าที่มีนะญิบตกลงไป บางครั้งมีทัศนะวา มันเปรียบเสมือนทะเลไมมีอะไรที่จะทําใหมันเปนนาญิซได 
แตบางครั้งเขาจะตอบวา จะทําใหเปนนาญิซทั้งหมด บางครั้งจะกลาววา เปนนาญิซเจ็ดถังหรือหกถัง และเมื่ออุลา
มาอฺคนหนึ่งของชีอะฮฺไดถูกถามวา จะมีทางออกสําหรับความขัดแยงน้ีอยางไร? เขาตอบวา ผูวินิจฉัยจะตอง
วินิจฉัยทัศนะตางๆเหลาน้ีและเลือกที่มีนํ้าหนักมากที่สุดสวนคําพูดตางๆที่เหลือถือวาเปนการตะกิยะฮฺ และเมื่อเขา
ถูกถามวา หากผูวินิจฉัยอีกคนหนึ่งไดใหนํ้าหนักอีกทัศนะหนึ่งซึ่งไมใชทัศนะที่ผูวินิจฉัยคนแรกใหนํ้าหนักแลวจะ
คําพูดที่เหลือจะเปนอะไร? เขาตอบวา สวนที่เหลือคือการตะกิยะฮฺ สรุปคือหากเปนเชนน้ีแลวมัสฮับของญะอฺฟร

                                                 
1สุลัยมฺ อิบนุ ก็อยสฺ อัล-อามิรีย หนา (92) , อัรเราเฎาะฮฺ มินัล กาฟย (245/8), และหะยาตุลกุลูบ โดยมัจญลิสีย -ฟาริซี- (640/2) 
2 ริญาล อัล-กิชชียฺ หนา (53) 
3 อุศูลุลกาฟย (247/1) 
4 ริญาลอัล-กิชชียฺ  หนา (53) , มุอฺญัม ริญาลลิล หะดีษ โดยอัล-คูอีย(81/12) 
5 กัชฟุลฆิฏออ โดยญะอฺฟรฺ อัน-นัจญฟย หนา (5) , ดาอิเราะตุล มะอาริฟ อัช-ชีอียฺยะฮฺ โดยหะสัน อัล-อะมีน (27/1) 
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ศอดิกก็คงไมมีอะไรเหลือเพราะทุกๆทัศนะของเขาเปนไปไดวาเปนตะกิยะฮฺ เน่ืองจากไมมีอะไรที่จะแยกวาสวน
ไหนเปนทัศนะที่แทจริงสวนไหนคือการตะกิยะฮฺ 
 

 ในบรรดาหนังสือดานหะดีษที่ชีอะฮฺใหการเชื่อถือน้ันมีหนังสือ อัลวะซาอิล ของอัลฮุรอัลอามิลียฺ
ซ่ึงเสียชีวิตในป  ฮิจเราะฮฺ หนังสือ อัลบิฮาร ของอัลมัจลิซียฺซ่ึงเสียชีวิตในป  ฮิจเราะฮฺ และ
หนังสือ มุซตัดเราะกุลวะซาอิล ของอัฏฏ็อบรุซียฺซ่ึงเสียชีวิตในป  ฮิจเราะฮฺ จะสังเกตวาลวนแลวเปน
หนังสือรุนหลัง ซ่ึงถาหากคนแตงหนังสือเหลาน้ีไดรวบรวมหะดีษตางๆดวยสายสืบและสายรายงาน คนที่มี
ปญญาจะสามารถเชื่อถือในสายรายงานที่ไมเคยบันทึกไวเลยตลอดสิบเอ็ดศตววษหรือสิบสามศตวรรษไดอยางไร
หรือถาหากรายงานเหลาน้ีไดถูกบันทึกในหนังสือใดๆแลว เหตุใดจึงไมพบหนังสือเหลาน้ันจนกระทั่งในศตวรรษ
หลังๆมา และเหตุใดอุลามาอฺชีอะฮฺรุนแรกๆไมไดรวบรวมรายงานเหลาน้ัน เหตุใดไมไดมีการบันทึกหนังสือ
เหลาน้ันในหนังสือของพวกเขา? 
 

 มีรายงานและหะดีษตางๆมากมายในหนังสือชีอะฮฺที่ไดรายงานจากอาลุลบัยตฺที่ตรงกับรายงาน
ของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ ไมวาจะเปนดานอะกีดะฮฺหลักศรัทธาและการหามการทําบิดอะฮฺหรือเรื่องอื่นๆ แตชีอะฮฺได
พยายามเบี่ยงแบนจากขอเท็จจริงเพราะมันไมตรงกับอารมณนัฟซูของพวกเขาโดยการใชหลักการตะกิยะฮฺ 
 

 ผูที่เขียนหนังสือ นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ ซ่ึงเปนหนังสือที่ชีอะฮฺใหความเชื่อถือไดรายงานเรื่องที่
ทานอลีไดสรรเสริญยกยองทานอบูบักรฺและทานอุมัร เชนทานอลีกลาววา ไดจากไปแลวผูซ่ึงมีอาภรณที่บริสุทธิ์ 
นอยในความบกพรอง ไดกระทําสิ่งที่ดีตอประชาชาติ และเปนคนแรกๆที่ปกปองประชาชาติจากความชั่ว ไดปฏิบัติ
ตออัลลอฮฺดวยการฏออัตพระองค และไดยําเกรงพระองคอยางจริงจัง ซ่ึงชีอะฮฺยอมงุนงงและแปลกใจในคํายก
ยองเหลาน้ีซ่ึงสวนทางกับอะกีดะฮฺของพวกเขาที่เกี่ยวกับการดาและประนามเศาะฮาบะฮฺ ดังน้ันชีอะฮฺจึงถือวาการ
ยกยองเหลาน้ีเปนการตะกิยะฮฺและอางวาการยกยองน้ีเพ่ือเปนการสมานฉันทกับผูที่เชื่อวาคิลาฟะฮฺของทานอบู
บักรฺและทานอุมัรเปนสิ่งที่ถูกตองและเพื่อเปนการเอาใจพวกเขาเหลาน้ันและที่ทานอลีทําน้ันเพ่ือตองการหลอก
เศาะฮาบะฮฺ น่ันหมายความวาทานอลีเปนมุนาฟกและขี้ขลาดและแสดงออกซึ่งสิ่งที่ขัดแยงกับสิ่งที่อยูขางในจิตใจ 
ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีตรงขามกับที่เราไดรูไดศึกษาในประวัติศาสตรที่รายงานถึงความกลาหาญชาญชัยและเปดเผยสัจธรรม
ของทานอลี 
 

 ชีอะฮฺอางวาบรรดาอิหมามของพวกเขาเปนมะอฺศูม แตกลับมีรายงานมากมายที่รายงานโดยชีอะฮฺ
เองที่ระบุวาบรรดาอิหมามก็ไมตางอะไรจากมนุษยธรรมดาทั่วไปที่อาจจะมีขอบกพรอง หลงลืมและความผิดพลาด

                                                 
1 นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ หนา (350) ตรวจทานโดย : ศุบหีย ศอลิฮฺ 
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..เชนอัลมัจลิซียฺหนึ่งในอุลามาอฺชีอะฮฺไดยอมรับวา "เรื่องน้ีมีความสับสนเปนอยางมาก เพราะมีหลักฐานและ
รายงานตางๆมากมายที่แสดงวาพวกเขามีขอผิดพลาดและหลงลืม.." 
 

 เม่ืออิหมามคนที่สิบเอ็ดของชีอะฮฺที่ชื่ออัลฮะซันอัลอัซกะรียฺไดเสียชีวิต เขาไมไดมีลูกไวสืบทอดเลย 
ดังน้ันเพ่ือไมใหหลักการของมัซฮับชีอะฮฺสิบสองอิหมามตองลมสลาย จึงมีชายคนหนึ่งที่ชื่อ "อุสมานบินซะอีด" ได
อางวาอัลฮะซันอัลอัซกะรียฺมีลูกชายคนหนึ่งไดหายตัวไปขณะมีอายุ  ขวบและเปนตัวแทนของบิดา 
 มันชางแปลกเสียน่ีกระไร ในขณะที่ชีอะฮฺอางวาพวกเขาจะไมยอมรับคําพูดใดๆเวนแตจะออกมาจากผูที่
เปนมะอฺศูมเทาน้ัน แตในเรื่องหลักศรัทธาที่สําคัญของพวกเขากลับไปเชื่อคํากลาวอางของใครก็ไมรูที่ไมใชมะอฺศูม
 
 

 ชีอะฮฺไดโจมตีมัรวานบินอัลฮะกัมและไดโจมตีและประณามดาทอเขาตางๆนาๆ แตกลับรายงานใน
หนังสือของพวกเขาวาอัลฮะซันและอัลฮุเซนไดเคยละหมาดตามเขา 
 และที่แปลกอีกอยางหนึ่งคือลูกชายของมัรวานที่ชื่อมุอาวิยะฮฺไดแตงงานกับลูกสาวทานอลีที่ชื่อร็อมละฮฺ
ตามที่นักวิชาการดานเชื้อสายไดรายงาน และเชนเดียวกันหลานของมัรวานที่ชื่อ  อัลวะลีดบินอับดุลมะลิกได
แตงงานกับ ซัยนับบินติอัลฮะซันอัลมุซันนาและนะฟซะฮฺ บินติ ซัยดฺ บิน  อัลฮะซัน บิน อลี 
 

 ชีอะฮฺกลาววาผูที่จะเปนอิหมามน้ันตองบรรลุศาสนภาวะแตพวกเขากลับใหตําแหนงอิหมามแก
มุฮัมมัดบินอลีที่ไดรับสมญานามวา "อัลเญาวาด" ผูซ่ึงยังไมบรรลุศาสนภาวะตอนที่บิดาของเขาคืออลีอัรริฎอ
เสียชีวิต 
 

 ในเรื่องเลาตางๆของชีอะฮฺพวกเขาไดอางวาอิหมามมะฮฺดีที่หายตัวไปนั้นตอนที่เขาเกิดไดมีนก
มากมายลงมาจากฟาและใชปกเช็ดศรีษะ ใบหนาและรางกายของเขา จากน้ันไดบินไปและเมื่อเรื่องน้ีถูกเลาใหบิดา
ของเขาไดฟงเขาไดหัวเราะและกลาววา น่ันคือมลาอิกะฮฺแหงฟากฟาที่ไดลงมาเพื่อใหความจําเริญแกเด็กทารกคน
น้ีและจะเปนผูชวยเหลือเขาเม่ือเขาไดปรากฏ(เปนอิหมาม)" คําถามคือ ในเมื่อมีมลาอิกะฮฺเปนผูชวยเหลือเขาแลว 
เหตุใดจึงตองกลัวและหนีไปอยูในสถานที่ใตดิน 

                                                 
1 บิหารุลอันวาร , (351/25). 
2 บิหารุลอันวาร , (139/10). อัน-นะวาดิร โดยอัรฺ-รอวะนะดีย หนา (163). 
3 นะสับกุร็อยชฺ โดย มุศอับ อัซ-ซุบัยรีย , หนา (45). ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบิล อะร็อบ โดยอิบนฺ หัซมฺ , (87). 
4 นะสับกุร็อยชฺ , (52) และญัมฮะเราะฮฺ อันสาบิล อะร็อบ , หนา (108). 
5 อุมดะตุฏฏอลิบ ฟ อันสาบ อาลิยฺ อะบียฺ ฏอลิบ ,โดย อิบนฺ อันบะฮฺ อัช-ชีอียฺ หนา (111), และเฏาะบะกอต อิบนฺ สะอฺด หนา (34/5). 
6  อัลฟุศูลุล มุคตาเราะฮฺ โดยอัล-มุฟด,หนา (112-113) 
7 เราเฎาะตุล วาอีซีน , หนา (260) 
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 ชีอะฮฺไดกําหนดหลักเกณฑตางๆของการเปนอิหมาม หนึ่งในนั้นคือตองเปนบุตรชายคนโตของบิดา

และจะไมมีคนอื่มอาบนํ้าใหยกเวนอิหมามและตองสวมเสื้อเกราะทานรอซูลไดอยางพอดีและตองเปนผูที่มีความรู
มากที่สุดในหมูคนทั่วไปและตองไมเคยประสบกับญะนาบะฮฺหรือการฝนเปยกและตองเปนผูที่รูสิ่งเรนลับและอื่นๆ 
 แตในภายหลังชีอะฮฺเองอีกเชนที่ตองประสบกับความลําบากใจและจนมุมดวยคุณสมบัติตางๆเหลาน้ี
เพราะเราพบวาอิหมามบางคนไมไดเปนบุตรคนโตของบิดาเชนมูซาอัลกาเด็มและ    อัลฮะซันอัลอัซกะรียฺและบาง
คนก็มิไดมีอิหมามที่อาบนํ้าใหเชนอลีอัรริฎอที่ไมไดถูกอาบนํ้าใหโดยบุตรชายของเขาคือมุฮัมมัดอัลเญาวาด
เน่ืองจากอายุยังไมถึงแปดขวบในขณะนั้น และมูซาอัล    กาเด็มก็ไมไดถูกอาบน้ําโดยบุตรชายของเขาคืออลีอัรริฎ
อเน่ืองจากหายตัวไปในเวลานั้นหรือแมแตอัลฮุเซนบินอลีบินอบีฎอเล็บก็ไมไดถูกอาบน้ําโดยบุตรชายของเขาคืออลี
ซัยนุลอาบิดีนเน่ืองจากตองอยูบนที่นอนและถูกอะซากิรบินซิยาดขัดขวางไว  
 อิหมามบางคนไมสามารถสวมเสื้อเกราะทานนบีไดอยางพอดี เชนมุฮัมมัดอัลเญาวาดซึ่งเขามีอายุไดเพียง
แปดขวบขณะที่บิดาของเขาไดเสียชีวิต และลูกชายของเขาก็เชนเดียวกันคืออลีบินมุฮัมมัดเพราะเขาไดเสียชีวิต
ขณะที่ลูกชายยังเปนเด็กเล็ก 
 อิหมามบางคนมิไดเปนผูที่มีความรูมากที่สุดในหมูคนทั่วไป เชนอิหมามที่เปนเด็ก 
 อิหมามบางคนมีรายงานจากชีอะฮฺวาไดฝนเปยกและประสบกับการมีญะนาบะฮฺเชน ทานอลีและบุตรชาย
สองคนคืออัลฮะซันและอัลฮุเซน ซ่ึงไดชีอะฮฺไดรายงานวาทานนบีไดกลาววา ไมมีใครที่จะไดรับอนุญาตใหมีญะ
นาบะฮฺในมัสยิดน้ีไดยกเวนฉันและอลีและฟาฏิมะฮฺและอัลฮะซันและอัลฮุเซน 
 สวนเรื่องสิ่งเรนลับนั้นเปนการโกหกมดเท็จอยางสิ้นเชิง ซ่ึงไมมีความจําเปนที่จะเราจะตองตอบโตดวยซ้ํา 
เพราะชีอะฮฺไดรายงานเองวาอิหมามบางคนเสียชีวิตเพราะถูกวางยาพิษ ไหนเลาที่อางวารูสิ่งเรนลับ 
 

 ชีอะฮฺอางวาผูใดจะไดตําแหนงอิหมามน้ันตองมีตัวบทหลักฐานระบุไว ถาหากเปนเชนน้ันจริงแลว
เหตุใดบรรดากลุมตางๆของชีอะฮฺจึงมีความขัดแยงกันเองในเรื่องอิมามะฮฺ แตละกลุมตางก็อางวามีหลักฐานใน
อิหมามของพวกเขา แตละกลุมก็อางวาตัวเองมีสิทธิในอิหมามมากกวากลุมอื่น เชนอัลกีซานิยะฮฺก็อางวาอิหมาม
หลังจากทานอลีคือลูกชายของทานที่ชื่อ มุฮัมมัดอัลฮะนะฟยะฮฺ หรือกลุมอื่นๆ 
 

 ชีอะฮฺไดใสรายปายสีทานหญิงอาอิชะฮฺและไดกลาวหานางเหมือนที่อะฮฺลุลอิฟกฺ(ชาวโกหกมดเท็จ)
ที่ไดกลาวหานางวาทําซินา เราอยากถามชีอะฮฺวาถาหากนางไดกระทําสิ่งที่พวกเจากลาวหาจริงแลว เหตุใดทานนบี
มิไดลงโทษนาง ซ่ึงทานนบีเปนผูที่กลาววา ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ หากฟาฏิมะฮฺบินติมุฮัมมัดขโมย ฉันจะตัดมือ

                                                 
1 อุยูน อัคบารฺ อัร-ริฎอ  (60/2) 
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ของนาง เหตุใดทานนบีจึงมิไดลงโทษทานหญิงอาอิชะฮฺซ่ึงทานนบีไมเคยเกรงกลัวอะไรเลยในเรื่องสัจธรรม และ
เหตุใดทานอัลฮะซันบินอลีมิไดสั่งใหลงโทษนางตอนที่ทานไดเปนผูนํา? 
 

 ชีอะฮฺเชื่อวาความรูตางๆจะถูกเก็บไว ณ บรรดาอิหมามของพวกเขาและเปนผูที่สืบทอดหนังสือ
และความรูตางๆซึ่งคนอื่นๆไมไดรับ เชนพวกเขาอางวามีหนังสือและคัมภีรตางๆดังน้ี เศาะฮีฟะฮฺอัลญามิอะฮฺ 
กิตาบอลี อัลอะบีเฏาะฮฺ ดีวานุชชีอะฮฺ และ อัลุฟรฺ และพวกเขายังอางคัมภีรเหลาน้ีมีทุกสิ่งที่มนุษยต
ตองการ  
 ที่แปลกคือถาหากคัมภีรหรือหนังสือเหลาน้ีมีอยูจริงแมเพียงสวนหนึ่งแลว ประวัติศาสตรยอมตอง
เปลี่ยนแปลง บรรดาอิหมามของพวกเขายอมไมลมเหลวที่จะไปสูอํานาจและการปกครอง พวกเขายอมไมประสบ
กับความยากลําบากตางๆนาๆและตองเสียชีวิตดวยการถูกสังหารหรือถูกวางยาพิษ-ตามคําอางของชีอะฮฺเอง- 
หรือไมตองคอยหลบซอนอยูใตดินและเก็บตัวอยูในที่ลับเพราะกลัวที่จะถูกสังหาร 
 

 ขอถามชีอะฮฺวา คัมภีรตางๆเหลาน้ีปจจุบันอยูที่ไหน? อิหมามที่หายตัวไปอยูที่ไหน?เหตุใดถึง
อิหมามที่หายตัวไปยังไมออกมาพรอมกับคัมภีรเหลาน้ัน?ทั้งๆที่มนุษยมีความตองการใชคัมภีรเหลาน้ันมิใชหรือ?
เหตุใดถึงปลอยใหมนุษยตองใชชีวิตโดยปราศจากทางนําตั้งแตอิหมามไดหายตัวไปในศตวรรษที่สิบเอ็ดพวกเขา
มีความผิดอะไรหรือถึงตองถูกปดบังกีดกั้นจากทางนําและประโยชนจากคัมภีรเหลาน้ัน? หรือสิ่งที่ชีอะฮฺอางน้ันไม
มีตัวตน เปนสิ่งที่อุปโลกนขึ้นมา เปนเพียงคําอางที่ไรสาระไรหลักฐาน? เหตุใดชีอะฮฺจึงเบี่ยงเบนจากทางนําที่
แทจริงน่ันคืออัลกุรอานและซุนนะฮฺทานนบี? 
 

 ชีอะฮฺไดอางในหนังสือของพวกเขาวา การออกเดินทางของอุลฮุเซนบินอลีไปยังชาวอัลกูฟะฮฺ(เพ่ือ
เรียกรองในตําแหนงผูนํา)จนถูกพวกเขาหักหลังและลอยแพจนกระทั่งตองถูกฆาทั้งหมดนี้เปนสาเหตุที่ทําใหมนุษย
ทั้งหลายตองตกมุรตัดยกเวนสามคน คําถามคือ หากทานอัลฮุเซนรูสิ่งเรนลับและรูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริง
ตามที่ชีอะฮฺอางแลว เหตุใดเขาจึงยังออกเดินทางเมื่อรูถึงจุดจบของตัวเอง? 
 

 ชีอะฮฺอางวาสาเหตุที่อิหมามคนที่สิบสองไดหายตัวไปนั้นเน่ืงอจากกลัวที่จะถูกฆา คําถามคือแลว
อิหมามอื่นๆกอนหนาเขาทําไมจึงไมถูกฆา?ซ่ึงพวกเขาไดอาศัยอยูในรัฐคิลาฟะฮฺและเปนผูใหญ แลวอิหมามคนที่
สิบสองที่หายตัวไปขณะที่ยังเปนเด็กแลวจะถูกฆาไดอยางไร (หมายความวาโอกาสที่เด็กจะถูกฆานอยกวาผูใหญ) 
 

                                                 
1 บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 
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 ชีอะฮฺอางวาพวกเขาจะเชื่อถือหะดีษที่รายงานโดยอะฮฺลุลบัยตฺ ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมจริงตามที่พวกเขา
อาง เพราะชีอะฮฺถือวาอิหมามของเขาเปรียบเสมือนทานนบีผูที่ไมพูดดวยอารมณของตัวเอง และถือวาคําพูดของ
อิหมามเปรียบเสมือนคําพูดของอัลลอฮฺและรอซูล ดังน้ันเราจึงไมคอยพบคําพูดของทานนบีในหนังสือหรือ
ตํารับตําราของพวกเขา เพราะพวกเขาพอเพียงกับกับคําพูดหรือรายงายจากอิหมามของพวกเขาเทาน้ัน อีกประการ
หน่ึงคือไมเปนความจริงเลยที่พวกเขาอางวาจะเชื่อถือหะดีษที่รายงานโดยอะฮฺลุลบัยตฺ(ทั้งหมด) แตความจริงคือ
พวกเขาเลือกที่รายงานโดยบรรดาอิหมามพวกเขาเทาน้ัน เชนพวกเขาจะไมเชื่อถือลูกหลานอัลฮะซัน 
 

 ชีอะฮฺบอกวาพวกเขาเชื่อถือสิ่งที่รายงานโดยบรรดาอิหมามของพวกเขาเทาน้ัน แตเปนที่รูกันวาไมมี
อิหมามคนใดที่บรรลุศาสนภาวะแลวเคยพบเห็นทานนบียกเวนทานอลีบินอบีฏอเล็บเทาน้ัน (ทานนบีเสียชีวิตใน
ขณะที่อัลฮะซันและอัลฮุเซนยังเล็กอยู) ดังน้ันเปนไปไดหรือที่ทาน อลีจะสามารถรายงานทุกๆหะดีษจากทานนบี
ใหแกชนรุนหลังทาน? ซ่ึงเปนที่รูกันวาทานนบีไดเคยแตงตั้งใหทานอลีเปนตัวแทนของทานเม่ือทานตองเดินทาง
และทานนบีเคยสงทานอลีไปยังเมืองตางๆ น่ันคือทานอลีมิไดอยูเคียงขางทานนบีตลอดเวลา เพราะแนนอนวา
เปนไปไมไดที่ทานอลีจะรายงานเรื่องราวของทานนบีในขณะที่อยูในบานพรอมกับภรรยาของทาน สรุปคือทานอลี
ไมสามารถที่จะรายงานหะดีษทุกๆหะดีษจากทานนบีไดใหพวกเจาได โอ ชีอะฮฺ 
 

 เปนที่รูกันวาความรูเรื่องราวของศาสนาที่มาจากทานนบีจะไปถึงดินแดนอิสลามตางๆโดยการ
รายงานที่ไมไดมาจากทานอลีและไมไดมาจากอะฮฺลุลบัยตฺเชนกัน ทานนบีเคยสงทานอัสอัดบินซะรอเราะฮฺไปยัง
เมืองมะดีนะฮฺเพ่ือเรียกรองและเผยแผและนําสารของศาสนาอิสลามใหแกชาวมะดีนะฮฺและสอนอัลกุรอานแก
ชาวอัลอันศอรและสอนเรื่องราวศาสนาใหแกพวกเขา ทานนบีเคยสงทานอัลอะลาอฺบินอัลฮัฎเราะมียฺไปเมืองบาฮฺ
เรน และไดสงทานมุอาซบินญะบัลและอบูมูซาอัลอัชอารียฺไปเมืองเยเมน และไดสงทานอิตาบบินอะซีดไปยังเมือง
มักกะฮฺ แลวไหนเลาที่ชีอะฮฺอางวาไมมีใครที่รายงานเรื่องราวศาสนาและนําสารอิสลามมาจากทานนบียกเวน     
อะฮฺลุลบัยตฺ 
 

 ชีอะฮฺไดยอมรับในตําราของพวกเขาวาไมมีใครที่จะนําความรูเรื่องฮาลาลฮารอมหรือเรื่องการทํา
ฮัจญมายังพวกเขายกเวนจากสายรายงานของอบูญะอฺฟรอัลบาเก็ร น่ันหมายความวาไมมีอะไรที่จะถูกรายงานโดย
ทานอลีเลย และคนรุนกอนพวกเขาจะปฏิบัติอามัลอิบาดะฮฺดวยเรื่องราวที่รายงานโดยบรรดาเศาะฮาบะฮฺ 
หนังสือบางเลมของชีอะฮฺไดระบุวา กอนสมัยของทานอบูญะอฺฟร ชาวชีอะฮฺไมเคยรูเรื่องการทําฮัจญหรือเรื่องฮา

                                                 
1 อัศลุชชีอะฮฺ วะอุศูลุฮา โดย มุฮัมมัด หุสัยนฺ อาลีย กาชิฟ อัล-ฆิฎอ , หนา (83) 
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ลาลฮารอม จนกระทั้งทานอบู  ญะอฺฟรไดปรากฏ ซ่ึงทานไดทําใหพวกเขาไดคนพบความจริงและไดสั่งสอนพวก
เขาเรื่องฮัจญและเรื่องฮาลาลฮารอมของพวกเขา จนกระทั่งทุกคนตองพึ่งพาทานจากที่เคยพ่ึงพาคนอื่น 
 

 ชีอะฮฺมีความสับสนอยางมากเมื่อพวกเขาไดฮุหกมคนที่อางวาไดเห็นอิหมามมะฮฺดีที่พวกเขารอ
คอยวาเปนคนที่มีความยุติธรรมและความเที่ยงตรง นักวิชาการชีอะฮฺคนหนึ่งที่อัลมามะกอนียฺไดกลาววา คนๆ
หน่ึงจะมีเกียรติเม่ือไดเห็นอัลฮุจญะฮฺ(คืออิหมามมะฮฺดี)หลังจากที่ทานไดหายตัวไป-ขออัลลอฮฺทรงเรงการ
ปลดปลอยทานและทําใหเราไดเปนผูเสียสละเพื่อทาน-และเราจําเปนตองยืนยันวาคนผูน้ันอยูในตําแหนงที่สูงกวา
ตําแหนงความยุติธรรม 
 ถาเปนเชนน้ีแลวเหตุใดชีอะฮฺจึงไมฮุหกมวาผูที่เห็นทานนบีน้ันยอมไดรับตําแหนงน้ีเชนกัน? หรือชีอะฮฺเชื่อ
วาอิหมามมะฮฺดียิ่งใหญและสูงสงกวาทานนบี? 
 

 ชีอะฮฺจะปฏิเสธหะดีษที่รายงานโดยผูที่คัดคานหรือไมเชื่อในอิหมามคนใดคนหน่ึงดวยเหตุน้ีพวก
เขาจึงปฏิเสธรายงานตางๆของเศาะฮาบะฮฺ แตพวกเขากลับไมปฏิเสธรายงานของชีอะฮฺรุนกอนที่ไดคัดคานอิหมาม
บางคนของพวกเขา ยกตัวอยางเชนอัลฮุรอัลอามิลียฺไดย้ําวามัสฮับชีอะฮฺสิบสองอิหมามน้ันจะเชื่อถือในรายงาน
ของกลุม อัลฟฏฮิยะฮฺ และ อัลวากิฟยะฮฺ และ อันนาวูซิยะฮฺ ซ่ึงทั้งสามกลุมไดปฏิเสธอิหมามบางคน
จากสิบสองอิหมาม แตถึงกระนั้นชีอะฮฺสิบสองอิหมามก็ถือวาสายสืบหรือผูรายงานหะดีษจากกลุมน้ีมีความ
นาเชื่อถือ แตพวกเขากลับปฏิเสธผูรายงานที่เปนเศาะฮาบะฮฺทานนบี 
 

 อุลามาอฺชีอะฮฺกลุมหนึ่งเชื่อวาหนังสือของชีอะฮฺที่ชื่อ อัลกาฟยฺ ซ่ึงเขียนโดยอัล กุลัยนียฺมี
รายงานที่เศาะเฮียะฮฺ ฎออีฟและเมาฎออฺ และเปนที่เอกฉันทระหวางชีอะฮฺวาหนังสือน้ีไดถูกนําเสนอใหแกอิหมาม
มะฮฺดีที่หายตัวไปซึ่งอิหมามมะฮฺดีไดกลาววา มัน(หนังสืออัลกาฟยฺ)พอเพียงแลวสําหรับชีอะฮฺเรา คําถามคือ 
เหตุใดอิหมามมะฮฺดีจึงไมปฏิเสธหรือคัดคานสิ่งที่เปนเมาฏออฺที่มีอยูในหนังสือน้ี 
 

 เชคของชีอะฮฺที่ชืออัลหัมดานียฺไดกลาวในหนังสือมิศบาฮุลฟะเกียะฮฺวา การที่จะถือวาอิจมาอฺของ
ชนรุนหลังเปนหลักฐานนั้นมิใชเพราะการเห็นดวยของทุกคน และไมใชการเห็นดวยของยุคหนึ่งยุคใดแตเพราะ

                                                 
1 อุศุลุลกาฟย  (20/2) , ตัฟสีรุลอิยาชียฺ  (252/1-253), อัล-บุรฮาน (386/1), ริญาลุลกัชชียฺ หนา (425) 
2 ตันกีหุลมะกอล  (211/1) 
3 อัตบาอฺ อับดิลลาฮฺ (อัล-อัฟเฏาะฮฺ) อิบนฺ ญะอฺฟร อัศ-ศอดิก 
4 กลุมท่ีอางวาการเปนอิหมามส้ินสุดท่ีมูซา อิบนุ ญะอฺฟรฺ 
5 กลุมท่ีเจริญรอยตามชายผูหนึ่งท่ีมีนามวา นาวูส หรือ อิบนุนาวูส พวกเขากลาววาญะอฺฟรฺ อิบนุ มุหัมมัด ยังไมเสียชีวิตและเขาก็คือมะฮฺดีย 
6ดูเปนตัวอยางในหนังสือริญาล อัล-กิชชีย หนา 563, 565 ,570 ,597 ,612 ,615 ,616   
7 มุก็อดดีมะฮฺ อัล-กาฟยฺ โดยหุสัยนฺ อะลียฺ  หนา (25) , เราฎอตุลญันนาต โดยอัล-เคาะวานซารี , หนา (109/6), อัชชีอะฮฺ โดยมุหัมมัด  ศอดิก อัศ-ศ็อดรฺ หนา ,(122) 



 

74 
 

ตรงกับการคนพบทัศนะของมะอฺศูมโดยการคาดเดา... น่ันคือชีอะฮฺจะรูทัศนะของอิหมามที่หายตัวไปดวยความ
บังเอิญหรือการคาดเดาซึ่งเปนทัศนะที่จะสนับสนุนอิจมาอฺน้ันๆ คําถามคือ เหตุใดชีอะฮฺจึงถือวาการคาดเดาเปน
หลักสําคัญของศาสนาแตการอิจมาอฺของชาวสลัฟกลับไมใชหลักสําคัญ 
 

 ชีอะฮฺไดสารภาพวาหน่ึงในอุลามาอฺที่มีชื่อเสียงของพวกเขาคือ อิบนุบาบวัยฮฺอัล กุมมียฺเจาของ
หนังสือ       من ال حيضره الفقيه ซ่ึงเปนหนึ่งในสี่ตําราหลักที่ชีอะฮฺยึดปฏิบัติน้ันไดอางวามีการอิจมาอฺในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดแตก็ยังไดอางอีกวามีอิจมาอฺอื่นที่แตกตางจากอิจมาอฺแรก จนถึงขั้นที่อุลามาอฺอีกคนหนึ่งไดกลาววา 
หากการอางเกี่ยวกับอิจมาอฺเปนแบบนี้(คือมีหลาย   อิจมาอฺในเรื่องเดียว)แลว จะยึดถือและเชื่อม่ันไดอยางไร 
 

 สิ่งที่แปลกประหลาดในศาสนาของชีอะฮฺคือเม่ือมีความขัดแยงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดและมีทัศนะของ
คนที่มีตัวตนและเปนที่รูจักกับอีกหนึ่งทัศนะของคนที่ไมรูจักตัวตนของผูกลาว ชีอะฮฺถือวาทัศนะที่ถูกตองคือ
ทัศนะของคนที่ไมรูจักตัวตน ทั้งน้ีเพราะชีอะฮฺอางวาทัศนะที่ไมรูตัวตนนั้นอาจจะเปนทัศนะของอิหมามที่มะอฺศูม 
จนถึงขึ้นที่แมแตเชคของพวกเขาเองคืออัลฮุรอัลอามิลียฺไดตําหนิพวกเขาและกลาวดวยความแปลกใจวา และคํา
กลาวของพวกเขา(ชีอะฮฺ)ที่วาใหมีขอแมวา(ทัศนะที่ถูกตอง)ตองมาจากผูที่ไมรูตัวตนนั้นชางนาแปลกประหลาดใจ 
ไหนเลาหลักฐาน? แลวจะรูไดอยางไรวาทัศนะนั้นเปนของอิหมามมะอฺศูมหรือเปนการคาดเดา 

 
 อัลมัจลิซียฺเชคคนหนึ่งของชีอะฮฺกลาววา การหันหนาไปทางกุโบรฺน้ันเปนสิ่งจําเปนถึงแมวาจะไม

ตรงกับกิบลัต น่ันคือเม่ือตองการละหมาดสองรอกะอัตในการเยี่ยมเยียนกุโบรฺของชีอะฮฺ  
 ที่แปลกคือตําราตางๆของชีอะฮฺน้ันมีการหามมิใหยึดกุโบรฺเปนมัสยิดหรือเปนกิบลัตซึ่งไดรายงานโดย
บรรดาอิหมามจากอะฮฺลุลบัยตฺ แตชีอะฮฺถือวาการหามน้ีเปนการตะกิยะฮฺ อันเปนเรื่องปกติของชีอะฮฺที่จะอางกา
รตะกิยะฮฺในทุกเรื่องที่ไมตรงกับอารมณความรูสึกของพวกเขา 
 

 ชีอะฮฺจะพูดถึงหะดีษ อัลฆอดีร อยูบอยๆโดยเฉพาะประโยคที่ทานนบีไดกลาววา ฉันขอให
พวกเจานึกถึงอัลลอฮฺตอบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ แตชีอะฮฺกลับเปนคนแรกที่ฝาฝนคําสั่งเสียน้ีน่ันคือการที่พวกเขาตั้ง
ตัวเปนศัตรูกับอะฮฺลุลบัยตฺเปนจํานวนมาก 
 

                                                 
1 มิศบาหุลฟะกีฮฺ ,หนา (436) , อัล-อิจญติฮาด วัตตักลีด ,หนา (17) 
2 ญามิอุลมะกอล ฟ มา ยะตะอัลละกุ บิ อะฮฺวาลิลหะดีษ วัรริญาล , อัฏ-ฏรอยหียฺ ,หนา (15) 
3 แหลงเดิม 
4 มุกตะบัส อัล-อะษัร (63/3) 
5 บิหารุลอันวาร (396/101) 
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 ชีอะฮฺอางวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดปกปดหลักฐานที่ระบุใหทานอลีไดเปนคอลีฟะฮฺหลังจากที่ทานนบี
เสียชีวิต คําถามคือ หากเปนเชนน้ันจริงแลวเหตุใดเศาะฮาบะฮฺไมเคยปกปดความดี ความประเสริฐ ความกลา
หาญ บทบาทและผลงานของทานอลีแมแตนอย น่ันแสดงวาไมมีหลักฐานดังกลาวตามที่ชีอะฮฺกลาวอางเพราะ
หลักฐานเรื่องคีลาฟะฮฺน้ันเปนเรื่องที่ยิ่งใหญมีความสําคัญเปนอยางมากซึ่งเศาะฮาบะฮฺยอมไมมีทางปกปดอยาง
แนนอน 
 

 ชีอะฮฺไดรายงานวาอัลฮะซันอัลอัซกะรียฺซ่ึงเปนบิดาของอิหมามที่หายตัวไปที่ชีอะฮฺกําลังรอคอยอยู
น้ันไดสั่งใหมีการปกปดเรื่องราวของอิหมามที่หายตัวไปยกเวนตอคนทั่วไปยกเวนคนที่มีความนาเชื่อถือเทาน้ัน แต
ชีอะฮฺกลับสับสนและอางวามุสลิมใดก็ตามที่ไมรูจักอิหมามที่หายตัวไปนี้เขาคือผูที่ไมรูจักอัลลอฮฺและเคารพ
สักการะอื่นจากอัลลอฮฺและหากเสียชีวิตในสภาพนี้เหมือนเสียชีวิตในสภาพของการปฏิเสธศรัทธาและผูกลับ
กลอก 
 

 ชีอะฮฺไมยอมรับคําพูดของญะอฺฟรซึ่งเปนพ่ีนองกับอัลฮะซันอัลอัซกะรียฺบิดาของอิหมามที่หายตัว
ไปซึ่งไดกลาววา พ่ี(หรือนอง)ของเขาคืออัลฮะซันน้ันไมไดมีบุตร โดยชีอะฮฺอางวาญะอฺฟรมิไดเปนมะอฺศูมแตพวก
เขากลับยอมรับในคําอางของอุสมานบินสะอีดที่ยืนยันวา     อัลฮะซันมีบุตรทั้งๆที่อุสมานคนน้ีมิใชมะอฺศูมแตอ
ยางใด น่ีคืออีกหนึ่งความสับสนในศาสนาชีอะฮฺ 
 

 ชีอะฮฺอางวาอัลลอฮฺไดทรงเพิ่มอายุขัยใหกับอิหมามมะฮฺดีที่ถูกรอคอยเปนรอยๆปเน่ืองจาก
มนุษยชาติหรือแมแตสรรพสิ่งทั้งมวลตองการเขา คําถามคือหากอัลลอฮฺจะทรงเพิ่มอายุขัยใหกับผูใดที่เปนที่
ตองการของมนุษยชาติแลวมีใครที่มนุษยชาติตองการมากไปกวาทานนบีมุฮัมมัดบาง?แตพระองคก็มิทรงเพิ่ม
อายุขัยใหทานแตอยางใด 
 

 ในบรรดาความเชื่อตางๆของชีอะฮฺน้ันมีความเชื่อที่เรียกวา   الطينة (อัฏฏีนะฮฺ) ตามที่ระบุใน
ตอนตนของหนังสือเลมน้ี ซ่ึงความเชื่อน้ีมีเน้ือหาวา อัลลอฮฺไดทรงสรางชาวชีอะฮฺจากดินชนิดพิเศษและไดสราง
ชาวซุนหนี่ดวยดินอีกชนิดหนึ่งและดินทั้งสองชนิดไดถูกผสมกันดวยรูปแบบหนึ่ง ดังน้ันมะอฺศิยัต ความชั่วตางๆที่
มีอยูในชีอะฮฺน้ันเปนผลมาจากดินของซุนหนี่ และความดี อะมานะฮฺ ความซื่อสัตยตางๆของซุนหนี่น้ันเปนผลมา
จากดินของชีอะฮฺ และในวันกิยามะฮฺความชั่วและบาปตางๆของชีอะฮฺจะถูกรวบรวมไวเปนของซุนหนี่ สวนความ
ดีตางๆของซุนหนี่จะถูกมอบใหชีอะฮฺ  

                                                 
1 อุศูลุลกาฟยฺ (181-184/1) 
2 อัล-ฆ็อยบะฮฺ หนา (106-107) 
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 โดยที่ชีอะฮฺลืมไปวาความเชื่อแบบนี้สวนทางกับหลักศรัทธาของชีอะฮฺเองในเรื่องกอฏออฺกอดัรและเรื่อง
การกระทําของบาวเพราะความเชื่อน้ีมีเน้ือหาที่บอกวามนุษยคือผูถูกบังคับในการกระทําของเขาและไมมีสิทธิที่จะ
เลือกกระทําทั้งๆที่ในความเชื่อของชีอะฮฺน้ันมนุษยคือผูที่สรางการกระทําของเขาเองซึ่งเปนความเชื่อที่เหมือนกับ
กลุมมัวอฺตะซิละฮฺ(ซ่ึงแตกตางกับหลักศรัทธาของอะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ) 
 

 อุลามาอฺของชีอะฮฺหลายคนไดกลาวถึงความรักของชาวอันศอรตอทานอลีบิน อบีฏอเล็บและการที่
ชาวอันศอรเปนจํานวนมากเขารวมเปนกองทัพของทานอลีในสงคราม     ศ็อฟฟยนฺ คําถามคือหากเปนเชนน้ัน
แลวเหตุใดชาวอันศอรจึงไมไดมอบตําแหนงคิลาฟะฮฺใหทาน อลีตั้งแตตนแตกลับมอบใหทานอบูบักรฺ ซ่ึงเปน
คําถามที่ชีอะฮฺหาคําตอบที่นาพอใจไมได 
 ความจริงคือวิสัยทัศนของชาวอันศอรและชาวมุฮาญิรีนน้ันกวางไกลกวาและถูกตองวาพวกเราทั้งหมด 
น่ันคือบรรดาผูศรัทธาเหลาน้ีสามารถแยกแยะไดระหวางตําแหนงคอลีฟะฮฺและตําแหนงความเปนเครือญาติกับ
ทานนบี 
 ดังน้ันสิ่งที่กอใหเกิดความสับสนในศาสนาชีอะฮฺคือในหนังสือของชีอะฮฺจะยกยองชมเชยชาวอันศอรที่ได
ตอสูสนับสนุนเคียงขางทานอลีในสงครามศ็อฟฟยนฺแตในหนังสือเลมเดียวกันน้ีแหละที่ไดกลาวหาใสรายชาวอัน
ศอรวาเปนมุรตัดและเปนกบฎและทรยศในเหตุการณอัซซะกีฟะฮฺ(เหตุการที่ชาวอันศอรรวมตัวกันหลังทานนบี
เสียชีวิตเพื่อเลือกคอลีฟะฮฺ) 
 มาตรฐานหรือตาชั่งที่ชีอะฮฺใชตอบรรดาสาวกทานนบีน้ันชางแปลกประหลาดเสียน่ีกระไร น่ันคือเม่ือเศาะ
ฮาบะฮฺไดสนับสนุนและอยูเคียงขางทานอลีในเรื่องหนึ่งเรื่องใดชีอะฮฺจะถือวาพวกเขาคือคนที่ประเสริฐที่สุดในหมู
มนุษยทั้งหลาย แตเม่ือเศาะฮาบะฮฺไดสนับสนุนคนที่ไมเห็นดวยกับทานอลีหรืออยูในแนวทางที่ทานอลีไมประสงค
แลวชีอะฮฺจะถือวาพวกเขาเปนพวกมุรตัดและเห็นแกผลประโยชนและเปนผูกลับกลอก 
 ถาหากชีอะฮฺจะอางวาที่พวกเขาไดฮุหกมเศาะฮาบะฮฺเปนมุรตัดและผูสัปปลับนั้นเพราะพวกเขาไดปฏิเสธ
หลักฐานเรื่องตําแหนงคอลีฟะฮฺของทานอลี เราอยากถามชีอะฮฺกลับไปวาพวกเจาบอกเองมิใชหรือวาหะดีษอัลเฆาะ
ดีร(ที่ชีอะฮฺอางวาเปนหะดีษที่ทานนบีแตงตั้งทานอลีเปนผูนํา)เปนหะดีษที่มีสายสืบตอเน่ืองซึ่งมีเศาะฮาบะฮฺเปน
รอยไดรายงาน แลวจะเรียกวาเศาะฮาบะฮฺปฏิเสธตัวบทหลักฐานไดอยางไร? 
 เม่ือเศาะฮาบะฮฺพูดดวยปากและลิ้นของเขาวา ทานนบีไดกลาวแกอลีวา ใครที่ฉันเปนที่รักของเขาแลว 
อลีก็เปนที่รักของเขาเชนกัน แลวอยางน้ีจะเรียกวาเศาะฮาบะฮฺปฏิเสธตัวบทหลักฐานไดอยางไร? 
 หรือถาหากชีอะฮฺจะอางวา เศาะฮาบะฮฺไดปฏิเสธความหมายของตัวบทนี้ตางหาก เราก็อยากถามพวกเขา
วา แลวใครเลาที่บอกวาสิ่งที่ชีอะฮฺไดตัฟซีร(อธิบาย)ความหมายหะดีษน้ันเปนสิ่งที่ถูกตอง ชีอะฮฺจะมีความเขาใจ
และเขาถึงความหมายหะดีษมากกวาสาวกทานนบีที่ไดมีชีวิตอยูในชวงเวลานั้นและไดฟงหะดีษน้ันดวยหูของพวก
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เขาเองกระน้ันหรือ? หรือชีอะฮฺมีความรูในภาษาอาหรับมากกวาเศาะฮาบะฮฺจึงทําใหพวกเขาเขาใจในสิ่งที่เศาะ
ฮาบะฮฺไมเขาใจ 
 

 เราไดเห็นสองพวกคือ พวกที่ใสรายอัลกุรอานโดยอางวามีการบิดเบือนและการเปลี่ยนแปลงในอัล
กุรอาน เชนอันนูรียฺอัฏฏ็อบรุซียฺผูแตงหนังสือ     املستدرك (อัลมุสตัดร็อก) ซ่ึงเปนหนึ่งในแปดตําราดานหะดีษ
ของชีอะฮฺสิบสองอิหมาม และยังเปนคนท่ีแตงหนังสือเรื่อง                فصل اخلطاب يف إثبات حتريف كتاب رب

رباباأل  ซ่ึงเปนหนังสือที่ระบุวาอัลกุรอานไดถูกบิดเบือนโดยไดเขียนในหนังสือเลมน้ีวา และในจํานวนหลักฐาน
ตางๆที่แสดงวาอัลกุรอานไดถูกบิดเบือนนน้ันคือความถูกตองชัดถอยชัดคําในบางประโยคจนถึงขั้นที่เปน
มหัศจรรยแตบางประโยคกลับเปนเรื่องเหลวไหลไรสาระ  
 สวนซัยยิดอัดนานอัลบะฮฺรอนียฺหน่ึงในอุละมาอฺชีอะฮฺไดกลาววา รายงานตางๆมากมายที่ไมสามารถนับ
ไดจนถึงขั้นที่เลยขั้นตะวาตุร(สายรายงานตอเน่ืองติดตอกันอยางไมขาดสาย)และการรายงานนี้ไมมีประโยชน
มากมายนักหลังจากที่มีการเปดเผยและเผยพแพรเรื่องการบิดเบือนและเปลี่ยนแปลง(อัลกุรอาน)ระหวางทั้งสอง
ฝาย และเปนสิ่งที่รูกันดีในหมูเศาะฮาบะฮฺและตาบิอีนจนเปนอิจมาอฺของกลุมที่ถูกตองและเปนหลักศรัทธาที่
จําเปนของมัสฮับของพวกเขาและรายงานตางๆที่สอดคลองกันของพวกเขา  
 ยูซุฟอัลบะฮฺรอนียฺเชคชีอะฮฺอีกคนหนึ่งไดกลาววา ไมมีสิ่งใดอะไรที่ถูกปดบังเลยในบรรดารายงานตางๆ
น้ี(ที่ระบุวามีอัลกุรอานถูกบิดเบือน)ซ่ึงเปนหลักฐานที่ชัดเจนในสิ่งที่เรายึดม่ันและความกระจางในสิ่งที่เราไดกลาว
(วาอัลกุรอานถูกบิดเบือน) และหากวามีขอโตแยงใดๆในรายงานที่มากมายเหลาน้ีไซ ก็เหมือนกับวาโตแยง
บทบัญญัติศาสนาทั้งหมด และไมเปนที่สงสัยเชนกันวาคําพูดที่วาไมมีการบิดเบือนเปลี่ยนแปลง(ในอัลกุรอาน)น้ัน
ก็เพ่ือเปนการคิดในแงดีตอบรรดาผูนําที่อธรรมวาพวกเขามิไดทรยศ(ศาสนา)ในเรื่องอิมามะฮฺกุบรอ(ผูนําสูงสุดหรือ        
คอลีฟะฮฺ)ทั้งๆที่ชัดเจนวาพวกเขาไดทรยศในอะมานะฮฺอื่นที่มีความรายแรงตอศาสนา 
 ดังน้ันไมสงสัยเลยวาคนกลุมน้ีไดกลาวหาใสรายอยางชัดเจนวามีการบิดเบือน ในอัล     กุรอาน 
 แตมีคนอีกกลุมหน่ึง(พวกเขาคือบรรดาสาวกทานนบี)ซ่ึงมีความผิดรายแรงที่ชีอะฮฺสิบสองอิหมามไมอาจ
ใหอภัยไดน่ันคือพวกเขาไดมอบตําแหนงคอลีฟะฮฺใหกับอบูบักรฺแทนที่จะเปนทานอลี 
 คนกลุมแรกที่ไดกลาวหาคัมภีรฺของอัลลอฮฺน้ันจะไดรับการใหอภัยและแกตัวแทนใหโดย อุลามาอฺของ
ชีอะฮฺสิบสองอิหมามโดยใชเพียงคําวา พวกเขาผิดพลาดไป หรือ พวกเขาไดวินิจฉัยและไดพยายามอธิบาย(อัล
กุรอาน)ซ่ึงเราไมเห็นดวยในสิ่งที่พวกเขาไดใหทัศนะ คําถามคือ เรื่องการปกปกรักษาอัลกุรอานโดยอัลลอฮฺ 

                                                 
1 ษุมมะ อับศ็อรตุ อัล-หะกะกีเกาะฮฺ  มุหัมมัด  สาลิม อัล-คิฎรฺ หนา (291-292) 
2 ฟศลุลคิฏอบ ฟ อิษบาต ตะฮฺรีฟ กีตาบ ร็อบบุล อัรบาบ หนา  211 
3 มะชาริกุชชุมูส อัด-ดุรรียฺยะฮฺ หนา 126 
4 อัด-ดุร็อรฺ อัน-นัจญฟยฺยะฮฺ โดย ยุซุฟ อัล-บะฮฺรอนียฺ , มุอัสสะสะฮฺ อาลิลบัยตฺ ลิ อิฮฺยาอิต ตุรอษ หนา 298 
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เรื่องอัลกุรอานถูกบิดเบือนหรือไมบิดเบือนกลายเปนเรื่องที่สามารถวินิจฉัยไดกระนั้นหรือ? แลวการที่คนชั่วคน
หนึ่งไดพูด ในอัล กุรอานนั้นมีอายะฮฺที่เหลวไหลไรสาระอยู ถือวาเปนการวินิจฉัยหรือ? 
 เราลองมาดูตัวอยางของมุมมองอุลามาอฺชีอะฮฺสิบสองอิหมามตอบรรดาผูที่กลาววาอัลกุรอานถูกบิดเบือน
  
 ซัยยิดอลีอัลมีลานียฺซ่ึงเปนหนึ่งในอุลามาอฺอวุโสของชีอะฮฺสิบสองอิหมามในปจจุบันไดกลาวไวในหนังสือ
ของเขา ไมมีการบิดเบือนอัลกุรอาน หนา โดยเขาไดปกปอง (อัลมีรซา   นูรียฺอัฏฏ็อบรุซียฺ) วา อัลมีรซานู
รียฺเปนหนึ่งในอุลามาอฺหะดีษที่ยิ่งใหญ แทจริงเราเคารพและใหเกียรติอัลมีรซานูรียฺ อัลมีรซานูรียฺเปนคนหนึ่งใน
บรรดาอุลามาอฺอาวุโสของเรา เราไมสามารถที่จะละเมิดเขาไดแมเพียงนิดเดียวและไมเปนที่อนุมัติที่จะทําเชนน้ัน
และเปนเรื่องที่ฮารอม เขาเปนนักหะดีษที่ยิ่งใหญในบรรดาอุลามาอฺของเรา 
 

 อัลลอฮฺตรัสวา พวกเจาจงปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกพวกเจาจากพระเจาของพวกเจา
เถิด และอยาปฏิบัติตามบรรดาผูคุมครองใดๆ  อื่นจากพระองค (อัล อะอฺรอฟ : 3) ซ่ึงเปนหลักฐานที่หามมิให
มุสลิมปฏิบัติคนหน่ึงคนใดยกเวนทานรอซูลุลลอฮฺ แตความจําเปนที่ตองแตงตั้งผูนําน้ันก็เพ่ือปฏิบัติคําบัญชา
ของอัลลอฮฺที่มายังเราและคําสั่งตางๆของพระองคตอบรรดาบาว มิใชเพ่ือใหมนุษยไดปฏิบัติในสิ่งที่พวกเขาไม
ตองการจะรูในศาสนาที่นํามาโดยทานรอซูล และเราพบวาทานอลีเม่ือไดถูกเรียกรองใหมีการตัดสินดวยอัลกุรอาน
ทานไดตอบรับและกลาววาการมอบหมายใหอัลกุรอานตัดสินน้ันเปนสัจธรรม และถาหากวาทานอลีทําสิ่งที่ถูกตอง 
มันก็เปนคํากลาวของเราเชนเดียวกัน แตถาหากการตอบรับของทานน้ันเปนสิ่งที่ไมถูกน้ันสิ่งน้ียอมมิใชคุณสมบัติ
ของทานอลี และถาหากวาการมอบใหอัลกุรอานตัดสินเปนสิ่งที่ไมอนุญาตเพราะการมีอยูของผูนําแลว ทานอลียอม
กลาว(แกคูกรณีของทาน)ตอนนั้นวา  พวกเจาเรียกรองใหอัลกุรอานตัดสินไดอยางไรทั้งๆที่ฉันเปนผูนําแทน
ทานนบี? 
 หากชีอะฮฺจะกลาววา เม่ือทานรอซูลเสียชีวิตแลวก็ยอมตองมีอิหมามหรือผูนําที่เปนผูชี้แจงเรื่องราวศาสนา 
 เราก็ขอกลาววา น่ีเปนคําอางที่ผิดและปราศจากหลักฐานใดๆ และเปนคําพูดที่ไมมีอะไรมาพิสูจนวา
ถูกตอง เพราะสิ่งที่ชาวโลกตองการจากทานนบีน้ันคือการชี้แจงและการประกาศ     (สัจธรรม)ของทานเทาน้ัน 
ทั้งน้ีสํารับคนที่ไดพบทานหรือไมไดพบทานหรือคนที่เปนชนรุนหลัง ซ่ึงถาหากทานนบีไมชี้แจงประกาศเรื่องศาสนา
แลวก็เหมือนทานมิไดทําหนาที่ของการเปนรอซูล เพราะฉะนั้นคําพูดของทานนบียอมเปนสิ่งถาวรตอเนื่องและตอง
ถูกประกาศแจงไปยังมนุษยทุกคนบนโลกใบนี้ 
 อีกประการหนึ่ง ถาหากวาชีอะฮฺกลาววาจําเปนตองมีอิหมามตลอดไปในทุกยุคทุกสมัยเพ่ือชี้แจงศาสนา
ดวยตัวเอง คํากลาวเชนน้ีก็ไมสมเหตุสมผลเชนกันเน่ืองจากเปนไปไมไดที่มนุษยทุกคนบนโลกนี้จะเจออิหมาม

                                                 
1 ษุมมะ อับศ็อรตุ อัล-หะกีเกาะฮฺ หนา 294 
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ดวยตัวเองเพราะฉะนั้นจําเปนตองมีการประกาศแทนซึ่งหากเปนเชนน้ีแลวก็ไมจําเปนตองมีอิหมามเพราะการ
ประกาศแทนทานนบียอมถูกตองและพอเพียงแกการปฏิบัติตามอยูแลว 
 

 มีรายงานของชีอะฮฺมากมายที่สามารถยืนยันไดที่ไดพูดถึงการประนามและสาปแชงกลุมคนที่โกหก
มดเท็จซึ่งศาสนาของชีอะฮฺไดดํารงอยูบนรายงานที่เปนเท็จของพวกเขา และเปนการประณามที่ระบุตัวบุคคลอยาง
ชัดเจน แตบรรดาอุลามาอฺชีอะฮฺกลับไมยอมรับคําประณามเหลาน้ัน(เน่ืองจากหากยอมรับแลวพวกเขายอมตอง
กลายเปนชาวอะฮฺลุซซุนนะฮฺและตองละทิ้งความคิดที่ผิดเพ้ียนของพวกเขา) ไมใชแคน้ันพวกเขายังอางวาการ
ประนามเหลาน้ันเปนการตะกิยะฮฺซ่ึงการปฏิเสธคําประนามเหลาน้ันเปรียบเสมือนการปฏิเสธคําพูดของอิหมามโดย
ที่พวกเขาอาจจะไมคาดคิดซ่ึงเทากับวาพวกเขาตองออกจากศาสนาชีอะฮฺเพราะผูที่ปฏิเสธคําพูดของอิหมามน้ันคือ
กาเฟรออกจากศาสนาตามความเชื่อของชีอะฮฺ 
 มุฮัมมัดริฎออัลมุด็อฟฟรซึ่งเปนเชคชีอะฮฺที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและไดรับตําแหนง         อายะตุลลอฮฺได
ยอมรับสารถาพวา นักรายงานหะดีษสวนใหญของชีอะฮฺน้ันจะถูกสาปแชงและประณามจากบรรดาอิหมามดังที่มี
ระบุในหนังสือชีอะฮฺมากมาย เขายังไดพูดถึงคําประณามที่มีตอฮิชามบินซาเล็มอัลญะวาลิกียฺ(นักรายงานหะดีษที่
มดเท็จ)วา มีขอกลาวหามากมายตอเขา เชนเดียวกับบรรดาผูสนับสนุนชวยเหลืออะฮฺลุลบัยตฺและสาวกที่
นาเชื่อถือของอะฮฺลุลบัยตฺ และคําตอบตอเรื่อง(ขอกลาวหา)น้ีก็เปนที่รูกัน (น่ันคือคําตอบที่มีอยูทั่วไปในกลุม
ชีอะฮฺคือการ    ตะกิยะฮฺน่ันเอง) และเชคคนนี้ยังไดกลาวอีกวา เปนไปไดอยางไรที่จะมีขอกลาวหาตอบรรดาผู
ยิ่งใหญเหลาน้ัน(คือบรรดาผูรายงานหะดีษที่มดเท็จ) ซ่ึงศาสนาที่เที่ยงแท(ตามความเชื่อของชีอะฮฺ)และแนวทาง
อะฮฺลุลบัยตฺจะดํารงอยูไมไดยกเวนดวยความเขมแข็งเด็ดขาดของคําตอบโตของพวกเขา  
 โปรดสังเกตุวาความคลั่งในลัทธิตนเองสามารถทําใหสาวกกระทําหรือกลาวทุกสิ่งทุกอยางได ทําใหชีอะฮฺ
ยินดีปกปองบรรดาคนโกหกมดเท็จที่ถูกประนามโดยอะฮฺลุลบัยตฺ และยินดีปฏิเสธตัวบทหลักฐานการประนามที่
ชัดเจนจากอะฮฺลุลบัยตฺและไมเชื่อฟงคําตักเตือนใหระวังคนเหลาน้ัน ทั้งๆที่ถูกระบุอยูในหนังสือชีอะฮฺอยาง
มากมาย หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวาชีอะฮฺพรอมที่จะปฏิเสธอะฮฺลุลบัยตฺและกลาวหาวาพูดเท็จในขณะเดียวกันก็เชื่อ
ในสิ่งที่บรรดาผูรายงานเท็จเหลาน้ันไดรายงานดวยการอางวาการประณามของอะฮฺลุลบัยตฺตอคนเหลาน้ันเปน
เพียงการตะกิยะฮฺ ชีอะฮฺไมเคยเชื่อถือคําพูดของอะฮฺลุลบัยตฺที่สอดคลองกับที่ประชาชาติอิสลามไดรายงาน แต
กลับแสวงหาผลงานของศัตรูและยึดถือคําพูดและรายงานของศัตรูมาใชปฏิบัติพรอมกับนําเรื่องตะกิยะฮฺมาเปน
ขออางในการปฏิเสธคําพูดของบรรดาอิหมาม 
 

                                                 
1 อัล-ฟศลฺ ฟ มิลัล วัล-อะฮฺวาอ วัลนิหัล , (159-160/4) 
2 อัล-อิมามุศศอดิก โดย มุหัมมัด อัลหุสัยนฺ อัล-มุศ็อฟฟร หนา (178) 
3 แหลงเดิม 
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 เปนที่รูกันโดยทั่วไปดวยสายรายงานที่ตะวาตุรวาทานอบูบักรฺ ทานอุมัรและทาน  อุสมานน้ันมี
ความสัมพันธที่พิเศษกับทานนบีน่ันคือเปนสาวกที่อวุโสและใกลชิดกับทานนบีมากท่ีสุดและไดเกี่ยวดองเปนเครือ
ญาติกับทานนบี ไดรับคํายกยองสรรเสริญจากทานนบี ซ่ึงสิ่งน้ีถาไมใชเพราะพวกเขามีความดีทั้งกายและใจที่
สมํ่าเสมอตอเน่ืองทั้งกอนและหลังทานนบีเสียชีวิตหรือไมพวกเขาก็เปนสิ่งที่ตรงขามกันน้ี(คือชั่วชา)อยางสมํ่าเสมอ
ทั้งกอนและหลังทานนบีเสียชีวิต ซ่ึงถาหากพวกเขาคือคนชั่วชาทั้งๆที่ทานนบียกยองและใหความใกลชิดกับพวก
เขานั้นก็หมายความวาทานนบีไมเคยรูจักพวกเขาดีเลยหรือถาไมเชนน้ันการยกยองสรรเสริญดังกลาวก็เปนเพียง
การยกยอปอปนพวกเขาซึ่งทั้งสองขอลวนแลวเปนการดูถูกตอทานนบีอยางรุนแรง ดังคําพูดของอาหรับที่วา 
 หากเจาไมรู น่ันคือความหายนะ   และหากเจารู ความหายนะจะยิ่งใหญกวา 
 ถาหากบรรดาเศาะฮาบะฮฺไดบิดเบือนจากความถูกตองหลังจากที่พวกเขาไดยึดม่ันในความจริงอยาง
สมํ่าเสมอนั้นก็ถือไดวาอัลลอฮฺทรงทอดทิ้งและไมใหการสนับสนุนชวยเหลือ     รอซูลของพระองคในเรื่องการ
เลือกกลุมชนที่ประเสริฐสุดในหมูประชาชาติและเศาะฮาบะฮฺที่อาวุโสและการเลือกกลุมชนที่พระองคสัญญาวาจะ
ใหศาสนาของพระองคไดประจักษแจงดวยน้ํามือของพวกเขา แลวเปนไปไดหรือที่กลุมชนท่ีประเสริฐสุดเหลาน้ีจะ
กลายเปนผูตกมุรตัด? ดังน้ันหากเรื่องนี้ไมไดเปนการกลาวหาทานนบีอยางรายแรงที่สุดดวยลิ้นของชีอะฮฺแลวมัน
จะเปนอะไรไดอีก? ดังที่อบูซุรอะฮฺอัรรอซียฺไดกลาววา สาเหตุที่คนเหลาน้ันมีความตองการใสรายทานนบีเพ่ือที่จะ
ไดมีคนพูดไดวา คนชั่วถึงไดมีสาวกที่ชั่ว ถาหากเขาเปนคนดีแลวสาวกก็ตองเปนคนดีดวยเชนกัน 
 

 การกลาวหาของชีอะฮฺวาบรรดาเศาะฮาบะฮฺเปนกาเฟรนั้นก็ยอมเปนการกลาวหาทานอลีวาเปนกา
เฟรเชนกันเพราะทานเองก็ไมไดปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺ(ในเรื่องการแตงตั้งผูนําภายหลังทานนบี) และ
การกลาวหานี้ก็เปรียบเสมือนการไมเชื่อในความตอเน่ืองของการรายงานเรื่องราวของศาสนาและกลาวหาวาศาสนา
ทั้งหมดลวนแลวเปนเรื่องเท็จเพราะไดถูกสืบทอดโดยบรรดาผูที่ตกมุรตัด และเปนการกลาวหาอัลกุรอานโดย
ปริยายเพราะอัลกุรอานไดมาถึงเราในปจจุบันโดยผานทานอบูบักรฺและทานอุมัรและทานอุสมานพรอมๆกับพี่นอง
อื่นๆของพวกเขา และนี่อาจเปนจุดประสงคที่ชัดเจนของชีอะฮฺในการกลาวหานี้ 
 

 ชีอะฮฺกลาววา อิมามะฮฺเปนเรื่องวาญิบเนื่องจากอิหมามเปนตัวแทนของทานนบีในการรักษาศาสนา
อิสลามและเพื่อเปนการดูแลเรื่องราวของประชาชาติใหอยูในแนวทางของทานนบี และเปนการปกปองบทบัญญัติ
จากการปรุงแตงเพิ่มเติมและตัดตอน และยังไดกลาวอีกวา มีความจําเปนที่จะตองมีอิหมามที่ถูกแตงตั้ง
จากอัลลอฮฺ และความตองการของมนุษยชาติทําใหตองมีอิหมาม และเพื่อไมกอใหเกิดความเสียหายตางๆ ดังน้ัน
จําเปนตองมีการแตงตั้งเขา... และแทจริงอิมามะฮฺน้ันจําเปนตองมีเพราะเปนความเมตตา..และมันคือความเมตตา

                                                 
1 อัช-ชีอะฮฺ ฟต ตารีค หนา (44-45) 
2 มินฮาุลกะรอมะฮฺ หนา  (72-73) 
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อยางแทจริง เน่ืองจากมนุษยจะอยูใกลแนวทางแหงความดีและความถูกตองและหางไกลจากความชั่วรายหากวา
พวกเขามีผูนําที่ไดรับการเชื่อฟงและเปนผูชี้ทางและยับยั้งผูอธรรมจากการอธรรมของเขา เชิญชวนและนําพาพวก
เขาไปสูความดีงามและหามปรามพวกเขาจากความชั่ว 
 เราอยากถามชีอะฮฺวา บรรดาอิหมามทั้งสิบสองคนยกเวนทานอลีน้ันมิไดเปนผูมีอํานาจในการปกครอง
หรือการเปนผูนําทั้งในเรื่องศาสนาหรือเรื่องดุนยา และไมมีอํานาจที่จะยับยั้งผูอธรรมจากการอธรรมของเขาและไม
สามารถนําพาพวกเขาไปสูความดีงามและหามปรามพวกเขาจากความชั่วได อยางน้ีแลวเหตุใดชีอะฮฺถึงไดอาง
เรื่องราวตางๆนานาที่ไมใชความจริงแตประการใด และหากพิจารณาแลวจะเห็นวาความเชื่อในเรื่องอิหมามน้ัน
ไมไดนํามาซ่ึงความเมตตาตามที่ชีอะฮฺกลาวอางแตอยางใด 
 

 มีระบุในหนังสือ นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ วาทานอลีไดเคยวิงวอนขอดุอาอฺตอ  อัลลอฮฺดวยดุอาอฺ
บทนี้ โอ อัลลอฮฺ ขอพระองคโปรดทรงอภัยโทษแกขาพระองคในทุกสิ่งซึ่งพระองคยอมรูดีกวาขาพระองค และ
หากขาพระองคกลับไปกระทํา(สิ่งน้ัน)อีก ขอพระองคทรงโปรดกลับไปอภัยโทษขาพระองคอีกครั้ง โอ อัลลอฮฺ
โปรดใหอภัยขาพระองคในสิ่งที่พระองคได(รับการ)สัญญาจากขาพระองค(วาจะไมฝาฝน)แตพระองคก็ไมไดรับ
การทําตามสัญญาจากขาพระองค โอ อัลลอฮฺขอพระองคทรงใหอภัยแกขาพระองคในสิ่งที่ขาพระองคไดกระทํา
เพ่ือใกลชิดพระองคแตหัวใจของขาพระองคกลับเย็นชากับสิ่งน้ัน โอ อัลลอฮฺโปรดใหอภัยแกขาพระองคในมลทิน
ที่ผิวเผินและความพลาดพลั้งในคําพูดและความบกพรองของจิตใจและความพลั้งพลาดของลิ้น 
 ดังน้ันจะเห็นไดวาทานอลีไดดุอาอฺตออัลลอฮฺใหทรงอภัยโทษในบาปของทานจากความพลั้งพลาดและบาป
อื่นๆ น่ันหมายความวาทานอลีมิไดยอมรับเองวาทานไมไดเปนมะอฺศูมอยางที่ชีอะฮฺไดกลาวอางแตอยางใด 
 

 ชีอะฮฺอางวานบีทุกๆทานลวนแตเรียกรองในเรื่องวิลายะฮฺของทานอลี(การเปนผูนําหรือเปนวะลียฺ
ของทานอลี) และอัลลอฮฺไดทรงเอาขอสัญญาแกนบีทั้งหลายในเรื่องวิลายะฮฺทาน อลี ไมใชแคน้ันแตชีอะฮฺ
ยังคงเลิยเถิดและสุดโตงจนถึงขั้นที่ไดมีเชคชีอะฮฺคนหนึ่งชื่ออัฏเฏาะฮฺรอนียฺไดอางวา วิลายะฮฺของทานอลีไดถูก
เสนอแกทุกๆสัพสิ่งและสิ่งใดที่ตอบรับสิ่งน้ันจะไดดี และสิ่งใดที่ไมตอบรับสิ่งน้ันจะเสียหาย  
 เราอยากบอกกับชีอะฮฺวา ดะอฺวะฮฺหรือคําเรียกรองเชิญชวนของบรรดานบีและรอซูลน้ันคือการใหเอกภาพ
หรือเตาฮีดตออัลลอฮฺและใหความบริสุทธิในการอิบาดะฮฺเคารพสักการะพระองคเทาน้ันมิใชเรียกรองสูวิลายะฮฺ
ของทานอลีตามที่ชีอะฮฺกลาวอางแตอยางใดอัลลอฮฺตรัสวา  

                                                 
1 อะอฺยานุชชีอะฮฺ หนา  (6/1/2) 
2 นะฮฺุลบะลาเฆาะฮฺ (ชัรฮฺ อิบนุอะบิลหะดีด 176/6) 
3 บิหารุลอันวาร (60/11), อัล-มะอาลิม อัซ-ซุลฟา หนา (303) 
4 อัล-มะอาลิม อัซ-ซุลฟา หนา ๓๐๓ 
5 วะดาอิอุนนุบูวะฮฺ โดย เฏาะฮฺรอนียฺ หนา (155) 
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ความวา และเรามิไดสงรอซูลคนใดกอนหนาเจานอกจากเราไดวะฮีแกเขาวา แทจริงไมมี
พระเจาอื่นใดนอกจากขา ดังนั้นพวกเจาจงเคารพภักดีตอขา  

 อัลอัมบิยาอ  
 
และถาหากวาเรื่องวิลายะฮฺของทานอลีไดถูกระบุอยูในคัมภีรตางๆของนบีทั้งหลายตามที่ชีอะฮฺอางแลว 

เหตุใดจึงไมมีใครรูยกเวนชีอะฮฺเทาน้ัน และเหตุใดชาวศาสนาอื่นๆ(เชนยิว และคริสต)ไมรูเรื่องน้ีเลย? และเมื่อ
พวกเขาเขารับอิสลามก็มิไดพูดถึงหรือแจงเรื่องนี้แตอยางใด แลวเหตุใดเรื่องนี้มิไดถูกระบุในอัลกุรอานซึ่งเปน
คัมภีรที่ควบคุมและคลอบคลุมเหนือคัมภีรอื่นๆ 
 

 อยากถามชีอะฮฺวาบรรดาอิหมามของพวกเจาน้ันเคยแตงงานมุตอะฮฺหรือไม ? และลูกหลานของ
พวกเขาที่เกิดจากการแตงงานมุตอะฮฺมีใครบาง ? 
 

 ชีอะฮฺอางวา บรรดาอิหมามของพวกเขานั้นรูในสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ่งจะเกิดขึ้นในอนาคตและ
ไมมีสิ่งเรนลับใดๆสําหรับพวกเขา และทานอลีบินอบีฏอเล็บคือประตูสูความรูตางๆ คําถามคือ เหตุใดทานอลีจึง
ไมรูฮุหกมของน้ํามะซียฺ(นํ้าที่เกิดขึ้นเม่ือมีความใคร)และทานไดสงคนไปหาทานนบีเพ่ือสอบถามบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 
 

 ชีอะฮฺอางวาความชั่วที่เศาะฮาบะฮฺไดกระทําคือการที่พวกเขาบิดพลิ้วในเรื่องการเปนผูนําของทานอ
ลีและไมมอบตําแหนงคอลีฟะฮฺแกทาน ดวยเหตุน้ีชีอะฮฺจึงถือวาเศาะฮาบะฮฺหมดความยุติธรรม คําถามคือ เหตุใด
ชีอะฮฺ(สิบสองอิหมาม)ไมปฏิบัติเยี่ยงน้ีตอกลุมชีอะฮฺอื่นๆที่ไดปฏิเสธอิหมามบางคนในสิบสองอิหมาม เชน กลุม 
อัลฟฏฮิยะฮฺ หรือ อัลวากิฟะฮฺ หรือกลุมอื่นๆ แตกลับใหการยอมรับและความเชื่อถือแกสมาชิกของกลุม
เหลาน้ี เหตุใดชีอะฮฺจึงไดมีความสับสนและหลายมาตรฐานเชนน้ี? 
 

 ตํารับตําราและหนังสือตางๆของชีอะฮฺทั้งหมดลวนแลวเห็นพองกันวาจําเปนตองเชื่อและปฏิบัติใน
หลักตะกิยะฮฺทั้งสําหรับอิหมามหรือคนทั่วไป น่ันคือการที่อิหมามตองแสดงหรือเปดเผยสิ่งที่ตรงขามกับที่อยูใน
หัวใจซึ่งเขาอาจจะกลาวสิ่งที่ไมใชสัจธรรมความจริง ดังน้ันใครที่ปฏิบัติหลักตะกิยะฮฺเขาจะไมเปนผูที่มะอฺศูมได
เพราะเขายอมตองโกหกซึ่งการโกหกนั้นเปนความผิดและเปนบาปที่รายแรง 

                                                 
1 ริญาลุลกิชชียฮฺ หนา (27,219, 445, 465), และริญาลุนนะญาชียฺ หนา (28, 53, 76, 86,95,139) และญามิอุรรุวาฮฺ โดย อัล-อัรดุบัยลียฺ (1/413) 
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 อัลกุลัยนียฺไดรายงานวา มีผูสนับสนุนชวยเหลือทานอลีบางสวนไดเรียกรองใหทานแกไขสิ่งที่คอ

ลีฟะฮฺทั้งสามกอนหนาทานไดทําผิดไวแตทานไดปฏิเสธเนื่องจากเกรงที่จะทําใหเกิดความแตกแยกในหมูกองทัพ
ของทานทั้งๆที่ขอกลาวหาที่พวกเขากลาวหาคอลีฟะฮฺทั้งสาม(ทานอบูบักร ทานอุมัรและทานอุสมาน)คือการฝา
ฝนอัลกุรอานและซุนนะฮฺทานนบี คําถามคือ การที่ทานอลีไดละเวนความผิดอันใหญหลวงนั้นเปนสิ่งที่ถูกตอง
สําหรับความเปนมะอฺศูมของทานอลีตามที่ชีอะฮฺกลาวอางกระนั้นหรือ? 
 

 แทจริงทานอุมัรบินอัลค็อฏฏ็อบไดคัดเลือกเศาะฮาบะฮฺหกทานเพื่อปรึกษาหารือภายหลังทานได
เสียชีวิต หลังจากนั้นมีเศาะฮาบะฮฺสามทานไดสละสิทธิตอดวยทานอับดุรเราะฮฺมานบินเอาวฟฺจึงเหลือแตทานอุ
สมานกับทานอลี คําถามคือ เหตุใดที่ทานอลีไมไดบอกตั้งแตตนวาทานคือผูที่ไดรับการสั่งเสียใหดํารงตําแหนงคอ
ลีฟะฮฺ? ทานอลีกลัวใครหรือหลังจากที่ทานอุมัรไดเสียชีวิต 

 
  
สุลัยมาน บินศอและห อัลคุรอชีย เขียน 
อบู อุบัยย แปล 
 

                                                 
1 อัรฺเราเฎาะฮฺ โดยกุลัยนียฺ หนา (29) 


