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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
อันตรายของชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 

ِينَ  لُعِنَ  ﴿ َّ �  ْ ِٰءيَل  بَِ�ٓ  ِمنۢ  َ�َفُروا ََ �ۡ ِ ِ  ٰ َ�مَۚ  �ب�نِ  وَِعيَ�  َداوُۥدَ  لَِسانِ  َ�َ  َ�ٰلَِك  َمر�
ْ  بَِما ْ  َعَصوا َتُدونَ  ّوَ�نُوا ْ  ٧ َ�ع� نَ  َ�  َ�نُوا ۚ  ّمنَكرٖ  َعن يَتََناَهو� ْ  َما َ�ِئ�َس  َ�َعلُوهُ  َ�نُوا

َعلُونَ   ]  ٧٩-٧٨: دة الائ[ ﴾ ٧ َ�ف�

ความวา "บรรดาผูท่ีปฏิเสธศรัทธาในหมูวงศวานอิสรออีลน้ันไดถูก

สาปโดยถอยคําของดาวูดและอีซาบุตรของมัรยัม  น่ันก็เน่ืองจาก

การท่ีพวกเขาฝาฝน  และท่ีพวกเขาเคยละเมิดกัน ปรากฏวาพวก

เขาตางไมหามปรามกันในส่ิงไมชอบท่ีพวกเขาไดกระทํามันขึ้น 

ชางเลวรายจริงๆ ส่ิงท่ีพวกเขากระทํา” (อัล-มาอิดะฮฺ: 78-79) 
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 อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْهُ �ِيَِدهِ، فَإِْن لَْم �َْساَِطْع فَِبِغَسانِِه، فَإِْن لَْم �َْساَِطْع  « ِّ يَُة
ْ
ا فَغ را ََ ْم ُمقْ ُُ   ِمقْ

َ
َمْن رَأ

يَمانِ  ِ
ْ
ْضَعُف اإل

َ
ِبِه، وََذلَِك أ

ْ
  ] ٤٩ه مسغم ارقم روا[ » فَِبَقغ

ความวา “ผูใดในหมูทานเห็นสิ่งที่ไมถูกตองก็จงเปลี่ยนแปลงสิ่ง

นั้นด วยมือของเขา  ถ าหากเขาไมมีความสามารถก็จง

เปลี่ยนแปลงดวยลิ้นของเขา แตถาหากเขาไมมีความสามารถก็

จงเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นดวยหัวใจของเขา และนั่นคือขั้นตํ่าที่สุด

ของระดับความศรัทธา” (บันทึกโดยมุสลิม: 49) 

 ทั้งนี้ ความชั่วรายที่เปนอันตรายตอหลักศรัทธาและคํา

สอนของศาสนามากท่ีสุดประการหน่ึง คือฟตนะฮฺความหลงผิด

ที่เกิดจากกลุม “ชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ” ซึ่งเผยแพรหลักความเชื่อ

ของพวกเขาไปทั่วทุกหนแหง โดยท่ีพวกเขาแสดงออกใหผูคน

เขาใจวาความเท็จความบิดเบือนของพวกเขานี่แหละคือ

หลักการอิสลามที่ถูกตอง! 

ที่แยไปกวานั้นคือมีผูคนบางกลุมซึ่งรูเทาไมถึงการณ 

ออกมาเรียกรองเชิญชวนไปสูการปรองดองสมานฉันทระหวาง
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ชาวสุนนียและชาวชีอะฮฺ โดยอางวาความแตกตางระหวางเรา

กับเขานั้นเปนเพียงในสวนของเรื่องปลีกยอย ทั้งที่ในความเปน

จริงแลวเปนความแตกตางในประเด็นที่ถือเปนแกนสําคัญของ

หลักยึดมั่นศรัทธา เพราะแนวคิดของกลุมรอฟเฎาะฮฺนั้นเต็มไป

ดวยสิ่งที่เปนการต้ังภาคีและปฏิเสธศรัทธา ซึ่งเขาขายที่จะ

สงผลใหสิ้นสภาพความเปนมุสลิมเสียดวยซ้ํา และเปนที่นาเศรา

ใจวายังมีชาวสุนนียทั่วไปอีกจํานวนมากที่ไมทราบเรื่องเหลานี้ 

เพราะอุละมาอชีอะฮฺมิไดเผยแพรตําราสําคัญๆ ที่ระบุถึงหลัก

ความเชื่อของพวกเขาใหคนทั่วไปไดศึกษาหาอานได (หนังสือ บุฏ

ลาน อะกออิด อัชชีอะฮฺ โดย มุหัมมัด อัต-ตูนิสีย หนา 5-6) 

 ณ ที่นี้ ขาพเจาจึงขอชี้แจงหลักอะกีดะฮฺท่ีบิดเบือนหลง

ผิดบางประการของพวกเขาในภาพรวม โดยอางอิงขอมูลจาก

ตํารับตําราและหนังสือท่ีพวกเขาเชื่อถือและใหการยอมรับ 

ประการแรก: แนวคิดและความเชื่อท่ีพวกเขามีตออิมาม

จํานวนสิบสองทาน 

อัล-กุลัยนีย ไดระบุใน อุศูล อัล-กาฟย (أاوا اليف) ซึ่ง

เปนตําราที่มีความถูกตองมากที่สุดในมุมมองของพวกเขา 
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เปรียบไดกับ เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ของชาวสุนนีย วา “บรรดาอิ

มามทั้งหลายนั้น หากวาพวกทานประสงคที่จะรูสิ่งใดพวกทานก็

สามารถที่จะรูได และพวกทานยังรูดวยวาตัวเองจะตายเมื่อไร 

ทั้งนี้  พวกทานจะตายก็ตอเมื่อพวกทานสมัครใจที่จะตาย

เทานั้น” (เลม 1 หนา 258-260) 

ในขณะที่ ฮาชิม อัล-บะหฺรอนีย ไดมอบคุณลักษณะ

ของความเปนพระเจาแกบรรดาอิมามเหลานั้น โดยเขากลาวใน

หนังสือชื่อ ยะนาบีอฺ อัล-มะอาญิซ วะ อุศูล อัด-ดะลาอิล 

วา “พวกทานเหลานั้นมีความรอบรู (يقاايع العاج  وأاوا ا الئل)

ในสิ่งที่อยูบนทองฟา และสิ่งที่อยูบนพื้นดิน พวกทานรอบรูในสิ่ง

ที่เคยเกิดขึ้น และสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น รูสิ่งที่เกิดขึ้นและดําเนินไป

ไมว าจะเปนเวลากลางคืนหรือกลาง วันอยางทันทวงที 

นอกจากนี้พวกทานเหลาน้ันยังมีความรูเหมือนกับความรูของ

บรรดานบี และมีมากกวาเสียอีก” (บทท่ีส่ี หนา 35-42) สวนอับดุล 

หุสัยนฺ อัล-อะมีนีย อัน-นะญะฟย (นักวิชาการรวมสมัยของพวก

เขา) ไดกลาวในหนังสือ อัล-เฆาะดีร (الةدير) วา “บรรดาอิมาม

คือลูกหลานของอัลลอฮฺ และเปนทายาทผูสืบสันดานของ

ทานอะลี” (เลม 1 หนา 214-216)   
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นอกจากนี้ขาพเจายังไดยินนักวิชาการของพวกเขาบาง

คนกลาวในเทปเสียงตอนหนึ่งวา “อัล-มะฮฺดียไดลงไปในชั้นใต

ดินต้ังแตทานมีอายุไดหาขวบ โดยที่ทานยังคงรับรูถึงทุกสิ่งท่ี

เกิดขึ้นทั่วอณูจักรวาล!” 

ประการท่ีสอง: ความเชื่อท่ีพวกเขามีตออัลกุรอาน 

 กลุมรอฟเฎาะฮฺเชื่อวาอัลกุรอานที่มีอยูทุกวันนี้ ไมใช 

อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาแกทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม แตเปนอัลกุรอานที่ถูกบิดเบือนแกไขดวยการ

เพิ่มเติมหรือตัดทอนแลว โดยอุละมาอของพวกเขาสวนใหญ

ยืนยันความคิดนี้ ดังท่ี อัน-นูรีย อัฏ-ฏ็อบเราะสีย ไดระบุไวใน

หนังสือ ฟศลฺ อัล-คิฏอบ ฟ อิษบาต ตะหฺรีฟ กิตาบ ร็อบบิล 

อัรบาบ (فصل ااطال ف ثببا  تر�ف  اال رل األر�ال)  

 ในขณะที่ อัล-กุลัยนีย ไดกลาวในหนังสือ อุศูล อัล-

กาฟย  ว า  “ อัล กุรอานที่ญิบรออีล นําลงม ายังมุหั มมั ด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นมีจํานวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอา

ยะฮฺ” (เลม 2 หนา 134-242) นั่นก็หมายความวาอัลกุรอานที ่

รอฟเฎาะฮฺกลาวอางนั้น มีความยาวมากกวาอัลกุรอานท่ีเรามี
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อยู เพราะอัลกุรอานที่มีอยู มีเพียงหกพันกวาอายะฮฺเทานั้น ซึ่ง

เปนอัลกุรอานที่อัลลอฮฺทรงสัญญาวาจะปกปกษรักษา โดย

พระองคตรัสวา 

َا َ��نُ  ِِنّا ﴿ �� َّ رَ  نَ ِك� َّ  ]  ٩: الجر[ ﴾ ٩ لََ�ٰفُِظونَ  َ�ُۥ ننّا �

ความวา “แทจริงเราไดใหขอตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา  และ

แทจริงเราเปนผูรักษามันอยางแนนอน” (อัล-หิจญรฺ: 9) 

 ทั้งน้ี แมจะมีอัลกุรอานบางสวนที่พวกเขายอมรับ แตถึง

กระนั้นพวกเขาก็ทําการอรรถาธิบายความหมายไปในทางท่ี

สอดคลองกับความตองการของพวกเขา ดังเชนอายะฮฺตอไปนี้ 

َ  ِِنّ  ﴿ َّ فِرُ  َ�  � ن َ�غ�
َ
َكَ  أ فِرُ  بِهِۦ �ُ��  ]  ١١٦:  النساء[ ﴾�ََشآُءۚ  لَِمن َ�ٰلَِك  ُدونَ  َما َوَ�غ�

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงอภัยโทษใหแกการที่สิ่งหนึ่ง

จะถูกใหเปนภาคีกับพระองค  แตพระองคจะทรงอภัยโทษใหซึ่ง

สิ่งอ่ืนจากน้ัน สําหรับผูที่พระองคทรงประสงค” (อันนิสาอ: 116) 

ซึ่ง อัศ-ศอฟย ไดกลาวอธิบายในตัฟสีรของเขาวา พระดํารัสของ

พระองคท่ีวา “แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงอภัยโทษใหแกการท่ีสิ่ง

หน่ึงจะถูกใหเปนภาคีกับพระองค”  นั้น หมายถึง พระองคจะไม

ทรงอภัยใหแกผูที่ปฏิเสธ ‘วิลายะฮฺ’ (อํานาจการปกครองและความ
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เปนผูนํา – ผูแปล)ของทานอะลี สวนคําตรัสของพระองคที่วา “แต

พระองคจะทรงอภัยโทษใหซึ่งสิ่งอ่ืนจากน้ัน  สําหรับผูที่พระองค

ทรงประสงค” นั้นหมายถึง สําหรับผูท่ียอมรับในวิลายะฮฺของ

ทานอะลี (เลม 1 หนา 156-163) 

 และอีกตัวอยางหนึ่งของการตีความอัลกุรอานตาม

อารมณความตองการของพวกเขาคือ ในอายะฮฺที่วา 

وِ�َ  َولََقد�  ﴿
ُ
ِينَ  نَ�  َِِ��َك  أ َّ َت  لَ�ِن�  َ�ب�لَِك  ِمن � �� َ ��

َ
نّ  أ ََ َب �ۡ  َ�َملَُك  َ�َ

ََنّ  َُكو ََ  ]  ٦٥: ال مر[ ﴾ ٦ �ل�َ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َو

ความวา “และไดมีวะฮียมายังเจา  (มุหัมมัด) และมายังบรรดา 

นบีกอนหนาเจา หากเจาต้ังภาคี แนนอนการงานของเจาก็จะไร

ผล และแนนอนเจาจะอยูในหมูผูขาดทุน” (อัซ-ซุมัรฺ: 65)  

อัศ-ศอฟย กลาวอธิบายวา “หากเจาใชใหผูใดมีอํานาจการ

ปกครองและเปนผูนําเคียงคูกับอะลี แนนอนการงานของเจาก็

จะไรผล  และแนนอนเจาจะอยูในหมูผูขาดทุน” (ตัฟสีรฺ อัศ-ศอฟย 

เลม 1 หนา 156-361 และ นูร อัษ-ษะเกาะลัยน เลม 1 หนา 151-488) 

สวนโองการที่วา 

ِمُنونَ  ﴿ ب�ِت  يُؤ� ِ
ُٰغوتِ  بِٱ�� َّ  ]٥١:  النساء[ ﴾ َو�ل
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ความวา “โดยที่พวกเขาศรัทธาตออัล-ญิบตฺ  (เจว็ดและทุกส่ิงท่ีถูก

เคารพสักการะ) และอัฏ-ฏอฆูต (ชัยฏอน)” (อันนิสาอ: 51) 

พวกเขากลาวอธิบายวา “หมายถึงอบูบักรฺและอุมัรฺ” (ฟุรูอฺ อัล-

กาฟย เลม 4 หนา 416) 

ประการท่ีสาม: หลักความเชื่อท่ีพวกเขามีตอบรรดา 

เศาะหาบะฮฺและภริยาของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ  

อะลัยฮิวะสัลลัม 

 แนวทางของกลุมรอฟเฎาะฮฺวางอยูบนพื้นฐานของการ

ดาทอสาปแชง และกลาวหาวาบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัล 

ลอฮุ อันฮุม ลวนเปนผูปฏิ เสธศรัทธา โดยพวกเขาเชื่อวา 

เศาะหาบะฮฺทั้งหมดไดกลายเปนผูปฏิเสธศรัทธา ยกเวนสาม

ทานเทานั้น ดังที่ อัล-กุลัยนีย ระบุไวในหนังสือ อัล-กาฟย ที่

พวกเขาใหการยอมรับ โดยเขากลาววา “หลังจากที่ทานนบี 

ศ็ฮลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากไป ผูคนท้ังหมดตางก็สิ้น

สภาพความเปนมุสลิม (ริดดะฮฺ) ยกเวนบุคคลสามคน คือ อัล- 

มิกดาด บิน อัล-อัสวัด, อบูซัรฺ อัล-ฆิฟารีย และสัลมาน อัล- 

ฟาริสีย” (อัล-กาฟย เลม 12 หนา 312-322) 
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 และในหนังสือ มะฟาตีหฺ อัล-ญินาน (  (  القاناتيمف

ของ อับบาส อัล-กุมมีย ไดระบุถึงดุอาอบทหน่ึงที่มีรายงานมา

จากอุละมาอชีอะฮฺท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งเปนคําวิงวอนขอใหอัลลอฮฺ

ทรงสาปแชงทานอบูบักรฺ, อุมัรฺ และบุตรสาวของทานทั้งสองคือ 

ทานหญิงอาอิชะฮฺ และทานหญิงหัฟเศาะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

โดยถือเปนบทอัซการทฺี่ควรกลาวทุกเชาเย็น ซึ่งมีบทขอขึ้นตนวา 

 د، وَ مّ ُ�َ   آاِ َع وَ  دٍ مّ  ُ� َع  ّل اَّ َا  «
ْ
يها وتَ ها وطاغُ يْ تَ بْ جِ ر�ش وَ قََ� قُ َا  نْ عَ ال

 �ِ وَ 
 الَ ين خَ يها ال�َ اَ نَ ااْ يها وَ ََ فْ

َ
َُ وَ  كَ رَ مْ فا أ  »ثلخ ...َك يَ حْ را وَ أن

ความวา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงเศาะลาวาตตอมุหัมมัด 

และวงศวานของมุหัมมัด และขอพระองคทรงสาปแชงเจว็ดทั้ง

สองรูปแหงกุร็อยชฺ (หมายถึงทานอบูบักรฺและทานอุมัร - ผูแปล) ผู

เปนรูปเคารพสักการะ เปนชัยฏอนมารราย และความมดเท็จ

บิดเบือนของชาวกุร็อยชฺ พวกเขาท้ังสองฝาฝนคําบัญชาของ

พระองค และไดปฏิเสธวะฮียของพระองค และขอพระองคทรง

สาปแชงบุตรสาวของเขาทั้งสองดวย...จนจบบท” (หนา 114) 

  นอกจากนี้ พวกเขายังเรียกทานอบูบักรฺ และทานอุมัร

วา “ฟรเอานและฮามาน” (หนังสือกุรเราะตุลอุยูน โดยอัล-กาชานีย 
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หนา 432-433) บางครั้งก็เรียกวา “ผูบูชาเจว็ดท้ังสอง” (ตัฟสีรอัล-

อัยยาชีย เลม 2 หนา 116 และบิหารุลอันวาร หนา 27-58) หรือ “อัล-

ลาต และอัล-อุซซา” (อิกมาลุดดีน โดย อิบนุ บาบะวัยฮฺ อัล-กุมมีย 

หนา 246 และ มุก็อดิมะฮฺ อัล-บุรฮาน โดย อบุล หะสัน อัล-อามิลีย หนา 

294) 

ผูรูของชีอะฮฺบางคนถึงกับระบุวา อัล-มะฮฺดีย ที่พวกเขา

รอคอยจะดลบันดาลใหอบูบักรฺและอุมัรฟนคืนชีพ จากนั้นก็จะ

ตรึงท้ังสองไวกับลําตนอินทผลัม แลวทําการสังหารทั้งสองหนึ่ง

พันคร้ังตอวัน! (อัล-อีกอซฺ มิน อัล-ฮัจฺอะฮฺ โดย อัล-หุร อัล-อามิลีย 

หนา 287) และขาพเจายังเคยไดยินผูรูของพวกเขากลาวในเทป

เสียงหน่ึงวา “อบูบักรฺ, อุมัรฺ, อุษมาน บรรดาผูรวมใหสัตยาบัน 

อัล-อะเกาบะฮฺครั้งท่ีหนึ่งและครั้งท่ีสอง และเกาจากสิบคน 

(หมายถึงสิบทานท่ีทานนบีรับรองวาจะไดสวรรค – ผูแปล) ลวนเปน

ชาวนรกท้ังสิ้น” 

 อับดุลลอฮฺ บิน มุหัมมัด อัล-อันดะลุสีย กลาววา 

ْ  ّل ـن  ُ مِ  الَص  ن وطئَ مَ  َشّ  افَض وَ الرَ  ثنّ        انّ ــأو جَ  اطٍق ـنَ  ٍس ث�
 دوانــم والعُ ـغم االُظ ـوهُ ـورم هّونوا أاحااَ ـوخَ  َّ ـوا الــحُ دَ قَ      
 انـقَض ـقاَ مُ  اهللاِ  دَ ـعق دالنِ ـجَ  هُ ـَ بـوا احْ ـبّ ه وسَ ـاَ را�َ ـوا قَ ـبّ حَ      
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   รอฟเฎาะฮฺนั้นชั่วชาเปนที่สุด เกินมนุษยและญินทั้งหลาย 

   หม่ินนบีใสไคลเศาะหาบะฮฺ ทั้งใหรายอยางไมเปนธรรม 

   แสรงรักวงศวานแตดาทอสหาย มันชางขัดแยงกันเสียเหลือเกิน 

อีกทานหน่ึงกลาววา 

 الّ ــهـودك داعيـيق        َداِل الّرفْض واعدع الِّت  ودع َ�قْك    
َ
 ارـار والعــا ثِ 

ْاحَ     
َ
َُّهم ـوس خغف أ إِ

 هد  ِف ضوئها َ�ْهاَِدي الساري ومـ�ُ         ال الّرُسوا فَ
ُْفر ت        ض َ�ُهَو مؤسسـَعن َطِر�ق الّرفْ وعج     

ْ
 ارــا ع جرف هأسيسـع ال

 فارــة  ـَاللَ ـَع َض ـاء مَ ـــا شقــ�ِمّ وَ          ا هد  وسعادةــان ثِمّ ــا خطاــهم    
ي فــفَ     

َ
حَ ـــقـقيـر�ـأ

َ
َ َوأْهد  سَ         قهــأمـق اـا أ

ْ
 ارِيــِِيال ِعقَْدَما �ُم اع

م    
َ
ْا ـأ

َ
َاال  َف لَ ا        ال الّرُسوا وَخَ ــحَ ــن سّب أ

ْ
ْخبَ َولم يعبأ ال

َ ْ
 ارــاِثَااِت األ

     ْ ْْ �ْسغك َمقَْهج الّصَحاأم الُْمْقاَِدي اِال  ـمَ  ةـاَ         َو
ْ
ْطهَ ـَرااَ ــقَ ـَع حب ال

َ ْ
 ارـة األ

จงหลีกหางแนวรอฟเฎาะฮฺและ      บิดอะฮฺที่จะนําทานสูไฟนรก 
แลวจงตามบรรดาเศาะหาบะฮฺ       พวกทานคือดวงดาวสองนําทาง 
จงปฏิเสธแนวทางรอฟเฎาะฮฺ         ซึ่งวางอยูบนความปฏิเสธศรัทธา 
มีสองตัวเลือกเทานั้นคือทางนํา      และความหลงผิดบิดเบือน 
กลุมใดหรือที่จะรอดปลอดภัย        ในวันที่อัลลอฮฺทรงตัดสิน 
พวกที่สาปแชงเศาะหาบะฮฺ            ทั้งยังฝาฝนอัลกุรอานและหะดีษ 
หรือผูที่ยึดตามแนวทางวะฮีย         รักเศาะหาบะฮฺและวงศวานนบ ี
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ประการท่ีสี:่ จุดยืนของพวกเขาตออะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

 กลุมชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺมีความเชื่อวาทรัพยสินและชีวิต

ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺเปนที่อนุมัติสําหรับพวกเขา ในหนังสือ อัล-

อันวารฺ อัน-นุอฺมานิยะฮฺ (األنوار العمانية) ระบุวา อะฮฺลุสสุน

นะฮฺ คือผูปฏิเสธศรัทธาท่ีเปนนะญิสสกปรก และชั่วรายนา

รังเกียจย่ิงกวาพวกยะฮูดียหรือนัศรอนีย ดวยความเห็นตรงกัน

อยางเปนเอกฉันทของอุละมาอชีอะฮฺอิมามิยะฮฺ (อัล-อันวารฺ อัน-

นุอฺมานิยะฮฺ ของ อัล-ญะซาอิรีย เลม 2 หนา 206-207) 

ในหนังสือเลมเดียวกันน้ี ยังระบุอีกวา “นาศิบีย” ซึ่งเปน

คําที่พวกเขาใชเรียกชาวสุนนียนั้นอนุญาตใหฆาได โดยพวกเขา

แนะนําเชิญชวนใหฆาชาวสุนนีย ไมวาจะดวยการทําใหจมน้ํา 

พังกําแพงใหถลมทับ หรือจะดวยวิธีการอ่ืนใดที่เปนการลับ เพื่อ

จะไดไมมีผูใดเปนพยานได โดยพวกเขาเห็นวาทรัพยสินและ

เกียรติศักด์ิศรีของชาวสุนนียนั้น เปนท่ีอนุญาตใหละเมิดได 

(ริญาล อัล-กิชชีย หนา 529, ตะฮฺซีบ อัล-อะหกาม เลม 1 หนา 384 และ

วะสาอิล อัช-ชีอะฮฺ เลม 6 หนา 340) 
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และประการสุดทาย: บรรดาผูรูชีอะฮฺเหลาน้ันเชื่อวาพวก

เขากับพวกเรา อะฮฺลุสสุนนะฮฺ มีพระเจาองคเดียวกัน มี 

นบีคนเดียวกัน หรือมีผูนําคนเดียวกันหรือไม? 

 ผูรูของพวกเขาที่ชื่อ นิอฺมะตุลลอฮฺ อัล-ญะซาอิรีย ไดไข

ขอสงสัยน้ีไวในหนังสือ อัล-อันวารฺ อัน-นุอฺมานิยะฮฺ โดย

กลาววา “ในความเปนจริงแลวพวกเรากับพวกเขา (อะฮฺลุสสุน

นะฮฺ) มิไดมีพระเจาองคเดียวกัน และมิไดมีนบี หรือผูนําคน

เดียวกันแตอยางใด ท้ังน้ี เพราะพวกเขากลาววา พระเจาของ

พวกเขาคือผูที่มีมุหัมมัดเปนนบี และมีอบูบักรฺเปนเคาะลีฟะฮฺ

ตอจากทาน ในขณะที่พวกเราไมศรัทธาตอพระเจาหรือนบีที่มี

ลักษณะเชนนี้ เพราะพวกเรามั่นใจวาพระเจาที่มีอบูบักรฺเปน

เคาะลีฟะฮฺถัดจากนบี ยอมไมใชพระเจาของพวกเรา และนบีคน

นั้นก็ไมใชนบีของพวกเรา” (เลม 2 หนา 278-279) 

  

 والمد هللا رل العال�،

 .واس اهللا وسغم ع نِيقا �مد، وع آ  واحبه أجع�

 


