
 

 

 

 
กลุมเคาะวาริจญ 

 ﴾اخلوارج﴿
[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 
 
 
 

islamweb.net 
 
 
 
 

แปลโดย : อันวา สะอ ุ
ผูตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน 

ที่มา : islamweb.net 
 

 
2011 ‐ 1432 

 
 

 

 



 

 

 

 

  
 ﴾اخلوارج﴿

 » احكايالندية باللغة« 

  
  

  موقع إسالم ويب
  
  
  
  

 إسماعيلأنور  :ترمجة
  صايف عثمان :مراجعة

 islamweb.net :صدرامل
  

  
2011 ‐ 1432 

 

 



1 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

กลุมเคาะวาริจญ 
 
พฤติกรรมของพวกเคาะวาริจญเปนตัวอยางที่ใหเห็นเดนชัดวา อิคลาศ (ความบริสุทธใจ) 

อยางเดียวนั้นไมเพียงพอที่จะทําใหการงานและแนวทางกลายเปนสิ่งถูกตอง(ถูกตอบรับโดยอัลลอ
ฮฺ)ได แตทวา     อิคลาศนั้นตองผนวกพรอมกับการเจริญรอยตามซุนนะฮฺ(แนวทาง)ของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เขาดวยกัน และไมหันเหออกจากความเขาใจในศาสนาตามแนวทาง
ของชาวสะลัฟ-กัลยาณชนรุนแรก โดยเฉพาะเศาะหาบะฮฺผูทรงเกียรติทั้งหลาย 
 พวกเคาะวาริจญเปนกลุมคนที่ครํ่าเครงในการปฏิบัติศาสนกิจ ในบางครั้งการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพวกเขาอาจดูเหนือกวาการปฏิบัติศาสนกิจของเศาะหาบะฮฺดวยซ้ําไป แมกระนั้น 
พวกเขาก็ไดหลงทางจากแนวทางอันเที่ยงตรง พวกเขาคิดวาพวกเขารูมากกวาเศาะหาบะฮฺ  

ประชาชาติอิสลามมีมติอยางเอกฉันทวาพวกเคาะวาริจญคือพวกที่หลงทางและ
จําเปนตองตอสูกับพวกเขา ดังที่ทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺและบรรดาเศาะหาบะฮฺปฏิบัติตอ
พวกเขา 
 อุตริกรรมของพวกเคาะวาริจญถอืเปนอุตริกรรมแรกที่เกิดขึ้นในอิสลาม  ชัยคุลอิสลาม อิบ
นุ ตัยมิยะฮฺ กลาววา “กลุมแรกที่แยกตัวออกจากกลุมชนมุสลิมคือ พวกเคาะวาริจญ”  มีหะดีษของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่เศาะฮีหฺหลายบทที่กลาวถึงพฤติกรรมของพวกเคาะวาริจญ
ซึ่งบันทึกโดยอิหมามมุสลิมและอัล-บุคอรีย บรรดาเศาะหาบะฮฺไดตอสูกับพวกเขาพรอมกับเคาะ
ลีฟะฮฺ อะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ซึ่งไมมีใครเห็นขัดแยงกันเลยวาอนุญาตใหตอสูกับพวกเขาได 
(อัล-ฟะตาวา เลม 3 หนาที่ 349) 

 
ชื่อเรียกของกลุมเคาะวาริจญ 

เคาะวาริจญ เปนคําพหุพจน ของคําวา คอริจญ (แปลวา ผูที่ออกไป) สวนความหมายดาน
วิชาการหมายถึง ผูที่แข็งขอ ไมยอมเชื่อฟงผูปกครองที่ชอบธรรม พรอมประกาศตนเปนปฏิปกษตอ
ผูปกครอง หลังจากที่พวกไดตีความ (ตัวบทหลักฐานวาอนุญาตใหกระทําเชนนั้นได) ปราชญ
อิสลามเรียก พวกเขาวา “บุฆอต” หมายถึงพวกกบฎ  และยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีกดังตอไปนี้ 
 1. อัล-หะรูริยะฮฺ เนื่องจากพวกเขาไดพํานัก ณ สถานที่แหงหนึ่ง ชื่อวา “หะรูรออ” หลังจาก
ที่พวกเขาแยกตัวออกจากกองทัพของทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

2. อัน-นะวาศิบ เนื่องจากพวกเขาประกาศเปนศัตรูกับทานอะลียและพรรคพวก 
3. อัล-หะกะมิยะฮฺ เนื่องจากพวกเขากลาวหลังจาก อัต-ตัหฺกีม (การตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ตัดสินปญหาคิลาฟะฮฺระหวางฝายทานมุอาวิยะฮฺกับทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) วา “ไมมี
การตัดสินใดๆนอกจากการตัดสินของอัลลอฮฺเทานั้น” 
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4. อัล-มาริเกาะฮฺ เนื่องจากพวกเขาไดออกจากศาสนาอิสลาม ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา “พวกเขาจะออกจากศาสนาดังลูกศรที่พุงไปยังรางของสัตวที่ถูก
ยิง” 

 
จุดเริ่มตนกําเนิดแนวคิดเคาะวาริจญ 

บุคคลแรกที่ถือวาเปนเคาะวาริจญ คือ ซุล คุวัยศิเราะฮฺ อัต-ตะมีมีย ผูซึ่งเคยกลาวแก
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “(โอมุฮัมหมัด) เจาจงยุติธรรมเถิด” หรือกลาววา “(โอ
มุฮัมหมัด)เจาจงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงตอบกลับวา 
“หากฉันเนรคุณตออัลลอฮฺแลวจะมีใครอีกเลาที่จะจงรักภักดีตอพระองค? ชาวโลกตางให
ความไววางใจตอฉัน แตตัวทานนั้นกลับไมไววางใจตอฉัน” แลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดบอกวา ในภายภาคหนาพวกเคาะวาริจญจะมาจากลูกหลานของ ซุล คุวัยศิเราะฮฺ 
นั้นเอง ดังที่ปรากฎในตําราหะดีษเศาะฮีหฺของอิหมามมุสลิมรายงานจากอบู สะอีด อัล-คุดรีย 
กลาววา ในขณะที่ทานอะลีย บิน อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ พํานักอยู ณ ประเทศเยเมน ทานได
สงทองคําที่ยังคลุกดิน ใหแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และทานไดแบงทองคําดังกลาว
ใหแกบุคคล 4 ทาน คือ อัล-อักเราะอฺ บิน หาบิส อัล-หันซอลีย, อุยัยนะฮฺ บิน บะดัรฺ อัล-ฟะซารีย , 
อัลเกาะมะฮฺ บิน อุลาษะฮฺ อัล-อามิรีย และชายอีกคนหนึ่งจากเผากิลาบ, ซัยดฺ อัล-ค็อยรฺ อัฏ-ฏอ
อีย และอีกคนหนึ่งจากเผานับฮาน อบูสะอีดกลาววา ชาวกุร็อยชฺโกรธเคืองไมพอใจทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยกลาววา “ทําไมมุหัมหมัดจึงใหทองคําแกผูนําจากแควนนัจญดีย 
แตไดละทิ้งพวกเรา” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา เหตุที่ฉันกระทําเชนนั้นมี
วัตถุประสงคเพื่อโนมนาวจิตใจของพวกเขา (สูศาสนาอิสลาม เนื่องจากจิตใจพวกเขาเหลานั้นชอบ
เร่ืองทรัพยสินเงินทอง) ตอมามีชายคนหนึ่ง มี (ลักษณะ) เคราหนา ตาโบ หนาผากกวาง และโกน
ผม มากลาวแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา “เจาจงยําเกรงตออัลลอฮฺเถิด” ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงตอบกลับวา  

َمنيُِن  ؟ عصيْتُهُ  إن اهللا يُِطعِ  َفَمنْ «
ْ
يأ

َ
ْهلِ  بَلَ  أ

َ
 »؟ تأَمنُوىي وال األرض أ

“หากฉันเนรคุณตออัลลอฮฺแลว จะมีใครอีกเลาที่จะจงรักภักดีตอพระองค? 
ชาวโลกตางใหความไววางใจตอฉันแตทานนั้นกลับไมไววางใจตอฉัน”     
 
จากนั้นชายคนนั้นไดเดินออกไป มีเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งขออนุญาตจากทานนบีเพื่อไป

สังหารชายคนดังกลาว (นักรายงานหะดีษมีความเห็นวาเศาะบะฮฺนั้น คือทาน คอลิด บิน อัล-วะ
ลีด) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ا هذا ِضئْضئ من إنَّ « ـً  ،حناجرهم اوزجُي  ال القرآن يَقرؤون قوم
 اإلسالم من َفْمُرقُون ،األوثان أهل ويدُعون ،اإلسالم أهل يقتُلُون
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ْهمُ  َفْمُرُق  كما ِميَّةِ  من السَّ  ( »عـادٍ  َقتَْل  ألْقتُلَنَُّهمْ  أدركتُُهم لنئ ، الرَّ
 )٩/١٢٩ واكخاري ، ٧/١٦١ مسلم صحيح

 “บางสวนจากลูกหลานของเขา จะมีกลุมคนที่อานอัลกุรอานไมพนลําคอของ
พวกเขา พวกเขาจะสูรบกับชาวมุสลิมดวยกัน และละทิ้งการสูรบกับพวกบูชา
เจว็ด พวกเขาจะหลุดออกจากศาสนาอิสลาม ดังดอกธนูที่พุงออกไปถูกราง
ของสัตวที่ถูกยิง หากฉันมีชีวิตอยูทันกับยุคของพวกเขาแลว แนนอนฉันตองสู
รบกับพวกเขาเหมือนการสังหารชนเผาอาด” (บันทึกโดยมุสลิม 7/161 และอัล-
บุคอรีย 9/129) 

 
อีกสายรายงานหนึ่งของหะดีษนี้ หลังจากกลาวถึงเรื่องของชายคนดังกลาว ทานอุมัรฺ บิน 

อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ วา โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ จงอนุญาตใหฉันฟนคอชายคนนั้นเถิด 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ا ُ  فإن َدْعهُ « ـً  مع وِصياَمهُ  صالتهم مع صالتـهُ  أحُدُكم حَيِْقرُ  أصَحاب
 كما اإلسالم من َفْمُرقُون ، تََراِقيَُهمْ  جياوزُ  ال القرآن يْقرؤون ، صيامهم

ْهمُ  َفْمُرُق  ِميَّةِ  من السَّ  ُفنَْظرُ  ثم ، ءٌ  فيه يُوَجدُ  فال نَْصِلهِ  إىل ُفنَْظرُ  ؛ الرَّ
 ءٌ  فيه يُوَجدُ  فال نَِضيِّهِ  إىل ُفنَْظرُ  ثم ، ءٌ  فيه يُوجدُ  فال رَِصافِهِ  إىل

 ءٌ  فيه يوجد فال ـ السهم ريش ـ قَُذِذهِ  إىل ينظر ثم ـ القدح وهو ـ
م الَفْرَث  ،سبق  ، املرأة ثَدي مثُل  َعُضَديْهِ  إحدى أسودُ  رجٌل  آَفتُُهم ، وا

  »اجاس من فُْرقَةٍ  ِحنيِ  بل خَيْرُُجون ، تََدرَْدرُ  اَكْضَعةِ  ُل مث أو
 “จงปลอยเขาเถิด แทจริงเขามีพรรคพวกที่ดูถูกการละหมาดและการถือศีลอด
ของพวกทาน เมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับการละหมาดและการถือศีลอดของ
พวกเขา พวกเขาจะอานอัลกุรอานโดยไมพนลูกกระเดือกของพวกเขา (คือ
อานอัลกุรอานอยางพากเพียรและไพเราะ แตไมไดซึมซับเขาไปในหัวใจและ
เขาใจความหมายที่ถูกตอง) พวกเขาจะหลุดออกจากศาสนาอยางรวดเร็วดัง
ลูกศรที่พุงผานรางของสัตวที่ถูกยิง เมื่อสังเกตที่หัวธนูของเขาพบวาไมมีส่ิงใด
ติดเลย เมื่อสังเกตที่ปลายธนูก็ไมพบสิ่งใดติดเลย เมื่อสังเกตที่กานธนูก็ไม
พบวามีส่ิงใดติดเลย และเมื่อสังเกตที่ขนของดอกธนูก็ไมพบสิ่งใดติดเลย (เปน
การเปรียบเปรยวาไมหลงเหลือความเปนอิสลามติดอยูเลย) มันชางรวดเร็ว
เหลือเกิน  คุณลักษณะของพวกเขา คือ ชายรางดํา แขนขางหนึ่งของเขามี
ลักษณะคลายกับเตานมของผูหญิง หรือเหมือนกับกอนเนื้อที่กลิ้งไปมา กลุม
คนพวกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อผูคนเกิดความขัดแยง” 
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อบู สะอีด กลาววา ฉันขอสาบานวาฉันไดฟงหะดีษนี้จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และฉันขอสาบานอีกวาในขณะที่ทานอะลียสูรบกับพวกเขาฉันเปนคนหนึ่งที่รวมสูรบดวย 
ทานอะลียไดส่ังใหคนหาชายคนดังกลาว ตอมาชายคนดังกลาวถูกนําตัวมา และฉันไดเห็น
คุณลักษณะดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกไวไมผิดเพี้ยน 

 
พวกเคาะวาริจญแยกตัวออกจากทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

อิบนุ อัล-เญาซีย กลาววา พวกนี้คือพวกแรกที่ไดออกจากศาสนาอิสลาม เนื่องจากพวก
เขาพึงพอใจในทัศนะของตนเอง หากเขาใครครวญคิดสักนิดจะพบวาไมมีทัศนะความคิดเห็นใดๆ 
ที่จะไปเหนือกวาทัศนะของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พรรคพวกของชายคนนี้
แหละที่ตอสูกับทานอะลีย ทั้งนี้เนื่องจากการสูรบที่ยืดเยื้อระหวางฝายของมุอาวิยะฮฺและฝาย
ของอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ฝายของมุอาวิยะฮฺไดยกคัมภีรอัลกุรอานขึ้นและเรียกรองใหพวก
ของอะลียหันมาเจรจาสงบศึก โดยกลาววา “พวกทานจงสงตัวแทน และพวกเราก็จะสงตัวแทนมา
ตัดสินบนหลักเกณฑคัมภีรของอัลลอฮฺ”  ฝายมุอาวิยะฮฺกลาววา “พวกเรายินดีที่จะใหทานอัมรฺ บิน 
อัล-อาศ เปนตัวแทนของพวกเรา” พรรคพวกของอะลียกลาววา “จงสงอบูมูซา อัล-อัชอะรีย เปน
ตัวแทนของพวกเราเถิด” ทานอะลียกลาววา “ฉันเห็นวาอิบนุอับบาสนาจะเหมาะสมกวาทานอบู มู
ซา อัล-อัชอะรีย” พรรคพวกของอะลียกลับตอบวา “พวกเราไมตองการตัวแทนที่มาจากครอบครัว
ของทาน” อะลียก็เลยสงอบู มูซา อัล-อัชอะรีย เปนตัวแทนในมัจญลิส อัต-ตะหฺกีม (คณะกรรมการ
ตัดสินปญหาคิลาฟะฮฺ) สวนกําหนดเวลาการตัดสินนั้นใหยืดเวลาไปตัดสินในเดือนเราะมะฎอน 
และแลว อุรวะฮฺ บิน อุซัยนะฮฺ ก็กลาวขึ้นมาวา “พวกทานจะใหมนุษยเปนผูตัดสินในบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ? แทจริงไมมีผูตัดสินนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น”   

เมื่อทานอะลียไดยกทัพกลับจากสมรภูมิ ศิฟฟยนฺ เขาสูเมืองกูฟะฮฺ ปรากฏวาพวกเคาะ
วาริจญเกิดการแข็งขอไมยอมเขาเมืองกูฟะฮฺ พวกเขากลับไปต้ังคายทหารใหมที่ตําบลหะรูรออ โดย
มีกองกําลังที่รวมกับพวกเขาจํานวน 12,000 คน พวกเขาประกาศกองวา “ไมมีการตัดสินนอกจาก
การตัดสินของอัลลอฮฺเทานั้น” เหตุการณคร้ังนี้ถือเปนครั้งแรกของการปรากฏตัวของพวกเคาะ
วาริจญ และมีคนหนึ่งไดประกาศในหมูพวกเขาวา แมทัพของพวกเราคือ ชะบีบ บิน ริบอีย อัต-ตะมี
มีย สวนผูนําการละหมาดของพวกเรา คือ อับดุลลอฮฺ บิน อัล-กะวาอ อัล-ยัชกุรีย พวกเคาะวาริจญ
จะปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด นอกจากความเชื่อของพวกเขาเทานั้นที่ยึดถือวา พวกเขายอมรู
ดีกวาทานอะลีย นี่คือโรคที่ยากแกการเยียวยายิ่ง 

 
การเจรจาระหวางอิบนุอับบาสกับพวกเคาะวาริจญ 

อับดุลลอฮฺ บิน อับบาส กลาววา คร้ังเมื่อพวกเคาะวาริจญไดแยกตัวออกไปพวกเขาได
พํานัก ณ สถานที่แหงหนึ่งเปนจํานวน 6,000 คน พวกเขามีมติเห็นพองวาจะกบฏตอทานเคาะ
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ลีฟะฮฺ อะลีย บิน อบี ฏอลิบ มีผูคนมาเขาพบทานอะลียหลายคนและบอกกับทานวา “โอผูนําของ
ศรัทธาชน แทจริงมีคนกลุมหนึ่งเปนกบฏตอทาน” ทานอะลียกลาววา “จงปลอยพวกเขาเถิดแทจริง
ฉันจะไมสูรบกับพวกเขาจนกวาพวกเขาจะเริ่มสูรบกับพวกเรากอนและพวกเขาตองทําอยางนั้น
แนนอน” 

อยูมาวันหนึ่งฉันไดไปละหมาดซุฮฺริ และฉันไดกลาวแก (ทานอะลีย) วา “โอผูนําของ
ศรัทธาชน จงรีบละหมาดเถิดเพราะฉันจะไปพบกับคนกลุมหนึ่งเพื่อไปเจรจาสนทนากับพวกเขา 
(คือพวกเคาะวาริจญ)” อะลียกลาววา “แทจริงฉันเกรงวาจะเกิดอันตรายตอตัวทาน” ฉันกลาวตอบ
วา “ไมหรอก แทจริงฉันเปนผูมีอัธยาศัยที่ดีไมเคยขมเหงรังแกใคร” ในที่สุด ทานอะลียก็อนุญาตให
ฉันไปพบกับพวกเคาะวาริจญได ฉันจึงสวมเสื้อผาที่สวยที่สุดจากประเทศเยเมน ฉันไดหวีผม
เรียบรอย และไดเขาพบกับพวกเขาชวงตอนเที่ยง ฉันไมเคยพบเห็นคนที่ขยันประกอบศาสนกิจเชน
พวกเขาเลย หนาผากของพวกเขามีรอยถลอกเนื่องจากการกมสุูดอยางมาก มือของพวกเขา
หยาบกรานเหมือนหัวเขาของอูฐ พวกเขาสวมเสื้อผาเกาๆ หนาตาของพวกเขาเหมือนคนอดหลับ
อดนอน ฉันจึงใหสลามแกพวกเขา พวกเขากลาววา ยินดีตอนรับทานอิบนุ อับบาส พวกเขาถามวา 
“สาเหตุใดที่ทานมาถึงที่นี่?” ฉันตอบวา “ฉันเปนตัวแทนของชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรฺ และ
ตัวแทนลูกเขยของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แทจริงอัลกุรอานถูกประทานลง
มาแกพวกเขาและพวกเขายอมรูดีกวาในการตีความอัลกุรอานมากกวาพวกเจา” มีบางคน(จาก
พวกเคาะวาริจญ) กลาววา “พวกทานอยาไปเถียงกับพวกกุร็อยชฺ เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา แทจริง
พวกเขานั้นเปนผูคนชอบถกเถียง” แตมีสองหรือสามคนจากพวกเขากลาววา “เราลองพูดคุยกับเขา
ดูกอน” ฉันจึงกลาววา “เหตุใดที่พวกทานโกรธแคนผูเปนเขยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  พวกมุฮาญิรีนและพวกอันศอรฺ ทั้งๆ ที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาแกพวกเขา และไมมี
คนใดในหมูพวกเจาที่จะไปรูมากกวาพวกเขาในการอธิบายอัลกุรอาน” พวกเขาตอบวา “มีสาเหตุ
อยูสามประการ” ฉันกลาววา “จงกลาวมาเถิดวามีอะไรบาง?” พวกเขากลาววา 

ประการแรกคือ การยอมใหมีการตัดสินโดยใชเกณฑของมนุษยในบทบัญญัติของอัลลอ
ฮฺ ทั้งที่อัลลอฮฺตรัสวา 

ِ  إالَّ  مُ كْ احْلُ  نِ إِ ﴿   ﴾ِبّٰ
ความวา “แทจริงการตัดสินนั้นเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ” 

 
ดังนั้น เหตุใดจึงตองใหมนุษยมาตัดสินอีกหลังจากมีพระดํารัสของอัลลอฮฺอยูแลว  
อิบนุ อับบาสกลาววา “นี่คือประการแรก แลวพวกทานยังมีเหตุผลอะไรอีก?”  
 
พวกเขากลาววา  
ประการที่สองคือ ประเด็นที่ทานอะลียทําสงคราม (สงครามญะมัล) แตไมยอมยึด

ทรัพยสินและเชลยไว เพราะถาหากผูคนที่ทานอะลียทําการสูรบกับพวกเขาเปนผูศรัทธา ก็ยอมไม
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เปนที่อนุญาตใหเราทําการสูรบกับพวกเขาหรือฆาพวกเขาหรือยึดทรัพยสินของพวกเขา (แตนี่ 
ทานอะลียไดทําการสูรบกับพวกเขา ทวากลับไมยอมยึดทรัพยและเชลย!)  

 
อิบนุ อับบาส กลาววา แลวสาเหตุประการที่สามคืออะไร? พวกเขาตอบวา  
ประการที่สามคือ เพราะทานอะลียไดลบตําแหนง “อะมีรุลมุอมินีน - ผูนําของศรัทธาชน” 

จากชื่อตัวเอง (ตอนทําสัญญาสงบศึกกับมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ) ในเมื่อทานอะลียไม
ยอมรับวาตัวเองเปนอะมีรุลมุอมินีน(ผูนําศรัทธาชน) ทานก็ตองเปนอะมีรุลกาฟรีน (ผูนําของพวก
ปฏิเสธศรัทธา) อยางเสียมิได 

 
อิบนุ อับบาส ถามอีกวา “พวกทานยังมีประเด็นอื่นๆ นอกเหนือสามประการนี้?” พวกเขา

ตอบวา “เพียงพอแคนั้นแลว” 
อิบนุอับบาส อธิบายตอบขอคลุมเครือดังนี้ 
“หนึ่ง ประเด็นที่พวกทานคัดคานเรื่องใหมนุษยเปนผูตัดสินพิพากษาในบางปญหานั้น ฉัน

ขอชี้แจงแกพวกทานวา ประเด็นดังกลาวมิไดขัดกับคัมภีรอัลกุรอานเลย และหากคํากลาวอางของ
พวกทานขัดแยงกับคัมภีรอัลกุรอานแลวพวกทานจะกลับตัวหรือไม?” 

 พวกเขาตอบวา “ใช พวกเราจะกลับตัว” อิบนุ อับบาสจึงกลาววา “อัลลอฮฺไดเคยยอมรับ
การตัดสินของมนุษยในการกําหนดพิกัด เศษหนึ่งสวนสี่ดิรฮัม สําหรับคาปรับของการลากระตาย
ขณะถือครองอิหฺรอมอยู” และอิบนุอับบาสไดอานอายะฮฺ 

 m²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª³  l ٩٥: املائدة 
ความวา “ผูศรัทธาทั้งหลาย! จงอยาฆาสัตวลาในขณะที่พวกเจากําลังครองอิหฺ
รอมอยู”  (อัล-มาอิดะฮฺ : 95) จนจบอายะฮฺ  
 
และกรณีเมื่อเกิดการพิพาทระหวางสามีกับภรรยาใหมีคนกลางเปนผูไกลเกลี่ย ดังคําดํารัส

ของพระองคที่วา 

  mn   w  v  u  t  s  r  q   p  o
xl ٣٥: النساء  

ความวา “และหากพวกเจาหวั่นเกรงการแตกแยกระหวางเขาทั้งสอง ก็จงสงผู
ตัดสินคนหนึ่งจากครอบครัวของฝายชาย และผูตัดสินอีกคนหนึ่งจาก
ครอบครัวฝายหญิง” (อัน-นิสาอ : 35)  
ดังนั้นฉันขอถามพวกทานดวยความบริสุทธิ์ใจวา ระหวางการที่ใหมนุษยพิพากษาตัดสิน

เพื่อความปรองดองและรักษาเลือดเนื้อ กับการใหมนุษยตัดสินในเรื่องฆากระตายหรือสามีภรรยา
ทะเลาะกัน อยางไหนจะมีความประเสริฐมากกวากัน?” พวกเขาตอบวา “ประการแรกยอมดีกวา” 
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อิบนุอับบาสถามอีกวา “ทีนี้พวกทานกระจางในประเด็นนี้ไหม?” พวกเขาตอบวา “เขาใจอยาง
ชัดเจนแลว”  

สอง ประเด็นที่กลาววา ทานอะลียทําสงคราม(ญะมัล) แลวไมจับเชลยนั้น อิบนุ อับบาสก
ลาวตอบวา “พวกทานจะจับผูเปนมารดาของพวกทานเอง (ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อัน
ฮา) มาเปนเชลยกระนั้นหรือ? หากพวกทานไมยอมรับวานางเปนมารดาของผูศรัทธา แนนอน พวก
ทานยอมหลุดออกไปจากการเปนมุสลิม หรือถาจับทานหญิงอาอิชะฮฺเปนเชลยก็เทากับวานาง
กลายเปนทาสีของทาน และสามารถรวมหอกับนางไดเหมือนที่สามารถรวมหอกับทาสีคนอื่น ๆ  
ใครที่กลาวเชนนี้เขาก็ยอมหลุดออกไปจากอิสลามเชนกัน ความเชื่อเชนนี้ทําใหพวกทานอยูระหวาง
สองประการที่หลงทาง ทั้งที่อัลลอฮฺตรัสวา 

 m¬  «  ª  ©  ¨®  °  ¯±   l ٦: األحزاب 
ความวา “นบีนั้นเปนผูใกลชิดกับบรรดาผูศรัทธายิ่งกวาตัวของพวกเขาเอง 
และบรรดาภริยาของเขา (นบี) คือมารดาของพวกเขา” (อัล-อะหฺซาบ : 6) 

 
อิบนุ อับบาส ถามวา “ทีนี้พวกทานกระจางในประเด็นนี้ไหม?” พวกเขาตอบวา “เขาใจ

อยางชัดเจนแลว” 
สาม ประเด็นที่ทานอะลีย ลดฐานะตัวเองไมใชตําแหนงอะมีรุลมุอมินีน (ผูนําของศรัทธา

ชน) เมื่อตอนที่ทําสัญญาสงบศึก(กับมุอาวิยะฮฺ)นั้น อิบนุ อับบาส ไดโตตอบวา “ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อคร้ังทําสัญญาอัล-หุดัยบิยะฮฺกับพวกกุร็อยชฺ (อบู สุฟยาน บิน 
หัรบฺ และสุฮัยลฺ บิน อัมรฺ) ตอนแรกทานใหเขียนวา นี่คือสนธิสัญญาที่ทําขึ้นกับมุหัมมัด เราะสู
ลุลลอฮฺ-ศาสนทูตของอัลลอฮฺ แตพวกกุร็อยชฺไมยอมรับ โดยอางวาถาพวกเขาเชื่อวาทานนบีเปนศา
สนทูตของอัลลอฮฺ พวกเขาก็ยอมไมคัดคานหรือขัดขวางตั้งแตแรก และไมตองทําสัญญากันใหมาก
ความ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาวแกอะลียวา เจารูดีวาฉันคือศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ จงลบคําวา เราะสูลุลลอฮฺ (ศาสนทูตของอัลลอฮฺ) และเขียนแทนวา นี่คือสนธิสัญญาที่
ทําขึ้นกับมุหัมมัด บุตร ของ อับดุลลอฮฺ  ขอสาบานตออัลลอฮฺวาทานเราะสูลุลลอฮฺยอมประเสริฐ
กวาทานอะลีย แตทานนบีก็ยินยอมไมใชตําแหนงของการเปนศาสนทูตกับพวกปฏิเสธศรัทธาใน
การทําสัญญาครั้งนั้น” อิบนุอับบาส กลาววา พวกเคาะวาริจญจํานวน 2,000 คน ไดกลับตัวจาก
การเปนเคาะวาริจญสวนที่เหลือนั้นไมยอมกลับตัว จึงทําใหถูกสังหารไป (โปรดดูหนังสือ อัล-มุนตะ
ซิม ของ อิบนุ อัล-เญาซีย 5:124-125) 

 
ความโหดรายอํามหิตของพวกเคาะวาริจญ 

พวกเคาะวาริจญไดรวมตัวกัน ณ บานของอับดุลลอฮฺ บิน วะฮับ อัร-รอสิบีย พวกเขาได
กลาวปราศรัย เร่ิมตนดวยการสรรเสริญอัลลอฮฺ และกลาววา “ไมสมควรอยางยิ่งที่ผูศรัทธา
ตออัลลอฮฺผูทรงปรานี และยอมรับการตัดสินของอัลกุรอาน ยินยอมที่จะใชชีวิตอยางสุขสบายบน
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โลกดุนยานี้และละทิ้งการสั่งใชในความดีและหามปรามในความชั่ว ตลอดจนการกลาพูดสิ่งที่เปน
สัจธรรม ดังนั้นพวกทานจงออกมาอยูกับพวกเราเถิด” 

ระหวางทางพวกเคาะวาริจญ พบกับ อับดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ (บุตรเศาะหาบะฮฺผูทรง
เกียรติ)  พวกเขาจึงถามอับดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ วา “ทานเคยฟงหะดีษของทานเราะสูลจากบิดา
ของทานไหม?” จงเลาหะดีษนั้นใหพวกเราฟงดวย อับดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ ตอบวา “ใช ฉันเคยฟง
จากบิดาของฉันเลาจากทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาทานไดกลาวถึงวิกฤติการณ
แลวทานบอกวา คนที่นั่งในเวลานั้นดีกวาคนที่ยืน คนที่ยืนในเวลานั้นดีกวาคนที่วิ่ง และคนที่วิ่งใน
เวลานั้นดีกวาคนที่พยายาม หากเจาประสบกับเหตุการณนั้นเจาจงเปนบาวของอัลลอฮฺที่ถูกสังหาร
ดีกวา” พวกเคาะวาริจญถามวา  “ทานเคยฟงหะดีษนี้จากบิดาของทานเลาจากทานเราะสูล 
กระนั้นหรือ?” อับดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ ตอบวา “ถูกแลว” พวกเคาะวาริจญเลยจับตัวอับดุลลอฮฺ 
บิน  ค็อบบาบ พาไปริมแมน้ํา และตีหัวของเขาจนเลือดไหลเสียชีวิต พรอมกับผาทองภรรยาของอับ
ดุลอฮฺ บิน ค็อบบาบ ในขณะที่นางกําลังตั้งครรภ  

พวกเขาไดเดินทางมาถึงใตตนอินทผลัม ที่ตําบล นะฮฺเราะวาน แลวมีผลอินผลัมสดรวงลง
มาจากตน มีพวกเคาะวาริจญคนหนึ่งเก็บอินทผลัมนั้นมากิน ปรากฏวามีพวกเขาบางคนตําหนิการ
กระทําดังกลาว เพราะเปนการกินของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตและไมจายคาของมันใหแกเจาของ 
ดังนั้น จะตองคายผลอินทผลัมที่กินออกมา จนมีคนหนึ่งเอาดาบมาจี้ (แสดงถึงความไมพอใจการ
กระทําของพรรคพวก)  

ตอมา มีหมูตัวหนึ่งเดินผานพวกเคาะวาริจญ มีคนหนึ่งจากพวกเขาไดฆาหมูตัวนั้น 
ในขณะที่พวกเขาบางคนตําหนิวา นี่เปนการกระทําที่เสื่อมเสียบนหนาแผนดิน เมื่อพวกเขาเดินทาง
แลวมาพบกับเจาของหมูพวกเขาไดขออภัยจากการที่พวกเขาฆาหมูตัวนั้น เจาของหมูใหอภัยพวก
เขา 

คร้ันเมื่อพวกเคาะวาริจญกระทําความเสื่อมเสียบนหนาแผนดินมากมาย พวกเขาฆาอับ
ดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ พรอมภรรยาของเขา ทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺไดตัดสินใจยกทัพไปหา
พวกเคาะวาริจญ พรอมมีส่ังใหนําตัวฆาตรกรที่สังหารอับดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ มาใหได พวกเขา
ด้ือดึงกลับตอบวา “พวกเราทั้งหมดคือฆาตรกรสังหารอับดุลลอฮฺ บิน ค็อบบาบ” ทานอะลีย
เรียกรองพวกเขาเชนนี้สามครั้งแตพวกเขาก็ยืนยันในคําเดิม ไมกี่วันตอมาทานอะลียไดส่ังการใหยก
ทัพไปปราบพวกเคาะวาริจญ 

อิหมามมุสลิมไดบันทึกในตําราหะดีษเศาะฮีหฺของทานดวยสายรายงานจากซัยดฺ บิน 
วะฮับ อัล-ุฮันนีย วา เขาเปนผูหนึ่งที่รวมทัพกับทานอะลียเพื่อไปปราบพวกเคาะวาริจญ ทานอะ
ลียไดกลาววา “โอ ผูคนทั้งหลาย ฉันเคยไดยินทานเราะสูลกลาววา   

 قراءتهم إىل قراءتكم ليس القرآن يقرؤون أميت من قومٌ  خَيرج«
ءٍ  ٍء، صالتهم إىل صالتُُكم وال ،ب  صيامهم إىل صياُمُكم وال ب
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ٍء،  جُتاِوز ال ، عليهم وهو هلم أنه وحيسبون القرآن يقرؤون ب
هم َفْمُرُق  كما اإلسالم من َفْمُرقون  تََراِقيهم صالتهم ميَِّة، من السَّ  لو الرَّ

ين اجليش يعلم  اهللا صىل نبيهم لسان بل هلم قُ ما يُصيبُونهم ا
 عضدٌ   رجالً  فيهم أن ذلك وآيةُ  العمل، عن التََّكلُوا وسلم عليه

 شعراٌت  عليه اخكدي حلمة مثل َعضده رأس بل ، ذراعٌ   وليس
   »بيٌض 

ความวา “กลุมหนึ่งจากประชาชาติของฉันจะปรากฏขึ้น การอานอัลกุรอาน
ของพวกเขามิอาจเปรียบเทียบกับการอานของพวกทานเลย การละหมาดของ
พวกเขามิอาจเปรียบเทียบกับการละหมาดของพวกทานเลย การถือศีลอดของ
พวกเขามิอาจเปรียบเทียบกับการถือศีลอดของพวกทานเลย พวกเขาอานอัลกุ
รอานโดยคิดวาอัลกุรอานจะชวยพวกเขาแตที่จริงแลวอัลกุรอานจะเปนพยาน
วาพวกเขาไดทําผิด การละหมาดของพวกเขานั้นไมพนลูกกระเดือก (คือไมได
ประโยชนใดๆเลย) พวกเขาไดหลุดจากศาสนาอิสลามดังเชนลูกธนูที่พุงผาน
รางของสัตวที่ถูกยิง หากแมนวากองทัพที่ไปปราบปรามพวกเขารูวาแทจริง
แลวพวกเขากําลังปฏิบัติตามคําสั่งนบีของพวกเขา แนนอนพวกเขาจะไม
เพิกเฉยในการปราบปรามพวกเขา  เครื่องหมายของพวกเขาคือในหมูพวกเขา
จะมีชายคนหนึ่ง ที่มีแตหวัไหล ไมมีแขน บนไหลของเขานั้นจะมีกอนเนื้อคลาย
กับเตานมสตรี และมีขนสีขาว”  
 

(ทานอะลียกลาวถามกองทัพของทานวา ) “พวกทานตองการไปสูรบกับมุอาวิยะฮฺและ
ชาวเมืองชาม แตปลอยใหลูกหลานของพวกทานและทรัพยสินของพวกทานใหแกพวกเขา (เคาะ
วาริจญ) กระนั้นหรือ? ขอสาบานตออัลลอฮฺ แทจริง ฉันหวังที่จะปราบปรามพวกเขา(เคาะวาริจญ) 
มากกวา เพราะพวกเขาไดหลั่งเลือดผูบริสุทธิ์ ทําลายปศุสัตวของมนุษย ดังนั้นพวกทานจงออก
เดินทางไปดวยพระนามของอัลลอฮฺเถิด” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 2464) 

สะละมะฮฺ บิน กุฮัยลฺ (หนึ่งในผูรายงานหะดีษนี้) กลาววา ซัยดฺ บิน วะฮับ ใหฉันเดิน
ทางผานบานทีละหลังๆ จนเราผานหมูบาน ก็อนเฏาะเราะฮฺ เมื่อพวกเราพบกับพวกเคาะวาริจญ 
ซึ่งขณะนั้นมีหัวหนาชื่อ อับดุลลอฮฺ บิน วะฮับ อัร-รอสิบีย พวกเราบอกแกพวกเคาะวาริจญวา 
“พวกเจาจงวางธนู และเก็บดาบของพวกเจาไวเถิด เพราะฉันเกรงวาพวกเจาอาจจะประสบกับ
เหตุการณเหมือนในสงครามที่หะรูรออ” พวกเขาไดกลับไปและวางธนูทิ้งไปไกล และเก็บดาบ 
ตอมาเกิดความขัดแยงในหมูพวกเขากันเองจนมีการฆาฟนกัน กองทัพของอะลียในวันนั้นมี
ผูบาดเจ็บเพียงสองคนเทานั้น ทานอะลียไดส่ังทหารของเขาวา “พวกทานจงหาชายแขนดวน” พวก
ทหารพากันคนหาแตไมพบ ทานอะลียตัดสินใจมาคนหาดวยตัวเองในกองศพที่ตายเนื่องจากพวก
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เขาฆากันเอง ในที่สุดทานอะลียพบศพชายแขนดวน ทานไดกลาวตักบีรฺ และกลาววา “อัลลอฮฺตรัส
จริงเสมอ และศาสนทูตของพระองคไดเผยแพรสัจธรรมแลว” (ทานอะลียดีใจที่พบชายแขนดวนซึ่ง
เปนสัญลักษณของพวกเคาะวาริจญดังที่ทานนบีเคยบอกไว) 

อุบัยดะฮฺ อัส-สัลมานีย ลุกขึ้นถามทานอะลียวา “โอผูนําของศรัทธาชน อัลลอฮฺผู
ซึ่งไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค ทานฟงหะดีษนี้จากทานเราะสูลจริงหรือ?” ทานอะ
ลียตอบวา “ใชแลว” เขาถามทานอะลียอยางนี้(เพื่อใหเกิดความมั่นใจ)ถึงสามครั้ง ทานอะ
ลียก็ตอบอยางนั้นสามครั้งดวยกัน 

 
พวกเคาะวาริจญกับการฆาตกรรมทานอะลีย 

อับดุรเราะหฺมาน บิน มุลญัม พรอมพรรคพวกไดวางแผนหารือ ตลอดจนรําลึกถึงผูที่
เสียชีวิต(จากฝายเคาะวาริจญ)ในสงคราม อัน-นะฮฺเราะวาน ที่ผานมา พวกเขากลาววา “พวกเรา
ไมตองการมีชีวิตอยูบนโลกนี้อีกตอไป หลังจากพี่นองของเราที่ไมเคยเกรงกลัวผูใดในเรื่องสัจธรรม
แมนจะมีผูคนตําหนิก็ตาม ไดเสียชีวิตไป หากวาพวกเราขายชีวิตพวกเราใหกับอัลลอฮฺ เพื่อหาผูนํา
คนใหมอ่ืนจากผูนําที่หลงทาง และเปนการแกแคนแทนพี่นองของเราที่เสียชีวิตไปและผูคนทั่วไปจะ
ไดมีความสงบสักที”  

พวกเคาะวาริจญสามคน คือ อับดุรเราะหฺมาน บิน มุลญัม , อัล-บัรกฺ บิน อับดุลลอฮฺ และ 
อัมรฺ บิน บักรฺ อัต-ตะมีมีย ไดอาสาที่จะสังหารผูนํามุสลิม ขณะนั้น พวกเขาทั้งสามคนไดวางแผน 
และทําสัญญาที่เมืองมักกะฮฺวาจะสังหารผูนําทั้งสามคน คือ ทานอะลีย ทานมุอาวิยะฮฺ  และทาน
อัมรฺ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เพื่อใหประชาชนเกิดความสงบสุขเสียที   อับดุรเราะหฺมาน 
บิน มุลญัม กลาววา “ฉันอาสาที่จะสังหารอะลีย”  อัล-บัรกฺ กลาววา  “ฉันอาสาจะสังหารมุอาวิ
ยะฮฺ” และอัมรฺ กลาววา “ฉันอาสาจะสังหารอัมรฺ บิน อัล-อาศ” พวกเขาทั้งสามตางสัญญาวาจะไม
บิดพลิ้วสัญญาที่ใหไว 

อับดุรเราะหฺมาน บิน มุลญัม ไดเดินทางมายังเมืองกูฟะฮฺ เมื่อถึงคืนที่เขาจะสังหารทานอะ
ลีย ทานอะลียไดเดินออกจากบานเพื่อไปละหมาดศุบหฺ ระหวางทางอับดุรเราะหฺมาน บิน มุลญัม 
ไดเอาดาบฟนสวนหนาผากของทานอะลียจนถึงสมอง ทานอะลียกลาววา “พวกทานจงจับตัวชาย
คนนั้น” แลวในที่สุดอับดุรเราะหฺมานก็ถูกจับได อุมมุ กัลษูมไดกลาวแกอับดุรเราะหฺมาน บิน 
มุลญัม วา “โอศัตรูของอัลลอฮฺ เจาไดฆาผูนําของศรัทธาชน” 

เมื่อทานอะลียส้ินชีวิต อับดุรเราะหฺมาน บิน มุลญัมก็ถูกนําตัวออกมาเพื่อรับโทษประหาร
ชีวิต อับดุลลอฮฺ บิน ญะอฺฟร ไดตัดมือ และเทาของเขา ปรากฏวาเขาไมสะทกสะทานและไมพูดจา
ใดๆ เมื่อเขาถูกควักลูกตาดวยเหล็กรอน เขาก็ยังไมสะทกสะทานใดๆ เขาจะอานอัลกุรอาน จากซู
เราะฮฺอัล-อะลักจนจบ และลูกตาของเขาทั้งสองถลนออกมา ตอมาเมื่อจะตัดลิ้นของเขา เขาจึง
โวยวายขึ้นมาทันที มีคนถามวาทําไมเจาจึงโวยวายขึ้นละ เขาตอบวา “ฉันไมอยากตายบนโลกนี้ใน
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สภาพที่ฉันไมสามารถกลาวซิกิรฺ (รําลึก) ถึงอัลลอฮฺได” เขาเปนชายรางดําแดง ที่หนาผากมีรองรอย
จากการสุูดอยู ขออัลลอฮฺสาปแชงฆาตกรผูนี้ดวยเถิด 

ผูแตงหนังสือ อัล-กัชชาฟ อัล-ฟะรีด (1/69) กลาววา พวกเคาะวาริจญไดสูญสิ้น
ไปแลวนอกจากกลุมอัล-อิบาฎิยะฮฺ ซึ่งอยูในประเทศโอมาน บางสวนในเกาะุรบะฮฺ 
ประเทศตูนิเซีย ตอนใตของประเทศแอลจีเรีย และตอนตะวันตกของประเทศลิเบีย 

อิหมามอิบนุ หัซมฺ กลาววา เราพบวาพวกอัล-อิบาฎิยะฮฺ ที่อยูในประเทศอันดาลู
เซียของเรานั้น พวกเขาไดหามกินอาหารของชาวคัมภีร หามกินอัณฑะของแพะ แกะ และ
วัว พวกเขามีทัศนะวาคนที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนเมื่อนอนกลางวันและฝนเปยกนั้น
จําเปนตองชดศีลอดใหม และพวกเขาทําตะยัมมุมจากบอน้ําที่พวกเขาใชด่ืม ยกเวนสวน
นอยเทานั้นที่ไมทําเชนนั้น 

 
ความขัดแยงของพวกเคาะวาริจญและกลุมตางๆ 

พวกเคาะวาริจญไดแตกแยกแบงออกเปนประมาณ 20 กลุม แตละกลุมตางกลาวหา
กันวาอีกฝายเปนพวกกาฟรฺ (ปฏิเสธศรัทธา) ตอไปนี้คือรายชื่อกลุมพวกเคาะวาริจญ 

1. อัล-มุหักกิมะฮฺ คือ พวกเคาะวาริจญกลุมแรกที่แยกตัวจากทานอะลีย บิน อบี 
ฏอลิบ คร้ังเมื่อมีความเห็นตางเรื่องการตั้งคณะกรรมการตัดสินปญหาคิลาฟะฮฺ 
นําโดย อับดุลลอฮฺ บิน อัล-กะวาอ , อัตตาบ บิน อัล-อะอฺวัรฺ , อับดุลลอฮฺ บิน วัฮบฺ 
อัร-รอสิบีย , อุรวะฮฺ บิน ญะรีรฺ , ยะซีด บิน อบีอาศิม อัล-มุหาริบีย และ หัรกูศ บิน 
ซุฮัยรฺ อัล-บะญะลีย หรือที่รูจักกันในนาม “ซู อัษ-ษัดยะฮฺ” (ชายมีเตา)  

2. อัล-อะซาริเกาะฮฺ คือ พวกที่ตามแนวคิดของ นาฟอฺ บิน อัล-อัซร็อก ซึ่งเปนกลุมที่
มีสมาชิกจํานวนมาก และเปนกลุมที่มีอิทธิพลมากที่สุด 

3. อัน-นัจญดาต คือ พวกที่ตามแนวคิดของ นัจญดะฮฺ บิน อามิรฺ อัล-หะนะฟย 
4. อัศ-เศาะฟะริยะฮฺ คือ พวกที่ตามแนวคิดของ ซัยยาด บิน อัล-อัศฟรฺ 
5. อัล-อะญาริดะฮฺ คือ พวกที่ตามแนวคิดของ อับดุลกะรีม บิน อัจญร็อด จากกลุมนี้

ไดแตกแยกออกเปนกลุมตางๆ อีก ดังตอไปนี้ 
6. อัล-คอซิมียะฮฺ 
7. อัช-ชุอัยบิยะฮฺ 
8. อัล-มะอฺลูมิยะฮฺ 
9. อัล-มัจญฮูลิยะฮฺ คือ พวกที่ภักดีในสิ่งที่อัลลอฮฺไมประสงค 
10. อัศ-เศาะละติยะฮฺ คือ พวกที่ตามแนวคิดของ ศ็อลตฺ บิน อุษมาน   
11. อัช-ชะบีบิยะฮฺ 
12. อัช-ชัยบานิยะฮฺ 
13. อัล-มะอฺบะดิยะฮฺ 
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14. อัร-เราะชิดิยะฮฺ 
15. อัล-มักเราะมิยะฮฺ 
16. อัล-หัมซิยะฮฺ 
17. อัล-ชัมเราะคิยะฮฺ 
18. อัล-อิบรอฮีมิยะฮฺ 
19. อัล-วากิฟะฮฺ 
20. อัล-อิบาฎียะฮฺ คือ พวกที่ตามแนวคิดของอับดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ จากกลุมอัล-อิ

บาฎิยะฮฺยังแตกออกเปนกลุมใหญอีกสองกลุมคือ กลุมหัฟศิยะฮฺ กับ กลุมหาริษิ
ยะฮฺ  

 
สวนกลุมอัล-ยะซีดิยะฮฺ ซึ่งแตกจากกลุมอัล-อิบาฎิยะฮฺ และกลุมอัล-มัยมูนิยะฮฺ จากกลุม

อัล-อะญาริดะฮฺ ถือเปนกลุมที่เลยเถิดถึงขั้นกุฟรฺ (ปฏิเสธศรัทธา) 
 

แนวคิดที่หลงทางของพวกเคาะวาริจญ 
พวกเคาะวาริจญทุกกลุมมีมติเห็นพองวาจําเปนตองแยกตัวหรือเปนกบฏตอผูปกครองที่

อธรรม พวกเขาเคยชวยอับดุลลอฮฺ บิน อัซ-ซุบัยรฺ (ทั้งที่อับดุลลอฮฺไมใชพวกเขา) เมื่อคร้ังที่อับ
ดุลลอฮฺแยกตัวจากยะซีด ซึ่งพวกเคาะวาริจญเชื่อวายะซีดเปนผูปกครองที่อธรรม 

พวกเคาะวาริจญทุกกลุมมีมติเห็นพองถึงการเปนกุฟุรฺของคณะกรรมการทั้งสองฝายจาก
ฝงอะลียและมุอาวิยะฮฺที่จะมาตัดสินปญหาคิลาฟะฮฺ และเห็นพองวาผูที่ยินยอมกับการตัดสิน
ดังกลาวเปนกุฟุรฺ เชนกัน จนกระทั่งพวกเขาเคยยอมรับถึงการเปนกุฟรฺของพวกเขาเอง เมื่อคร้ังอิบ
นุอับบาสมาสนทนาและแสดงหลักฐานชัดเจนวาพวกเขาหลงผิด และพวกเขาบางคนกลาววา พวก
เราขอกลับตัว 

พวกเคาะวาริจญ มีทัศนะวา ทานอะลีย, ทานมุอาวิยะฮฺ, ทานอุษมาน และผูเขารวมใน
สงครามญะมัล-สงครามอูฐ เปนกาฟรฺ 

สวนประเด็นการกลาววา ผูที่กระทําบาปใหญเปนคนกาฟรฺนั้น ในหมูพวกเคาะวาริจญมี
ความเห็นที่แตกตางกัน 

 
ตัวอยางอุตริกรรมและความหลงผิดของพวกเคาะวาริจญ 

1. แยกตัวออกจากผูปกครองที่ไดรับการแตงตั้งอยางชอบธรรม แมวาผูปกครองนั้นจะ
เปนผูมีคุณธรรมหรือมีความยุติธรรมก็ตาม หากการกระทําของผูปกครองนั้นขัดแยง
กับแนวคิดของพวกเขา ดังเหตุการณที่มีชายคนหนึ่งมาคัดคานทานนบี  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับทานอะลียและทานอุษมานกอนหนา
ทานอะลีย 
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2. การตัดสินวาผูที่มีความเห็นแตกตางจากพวกเขานั้นเปนกุฟุรฺ ทั้งนี้พวกเขาอางวา 
บรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรมและคนอื่นๆ ที่มีความเห็นตางจากพวกเขาไดขัดกับ
หลักการของคัมภีรอัลกุรอาน ดังนั้นจึงอนุญาตใหหลั่งเลือดผูคนเหลานี้ มิหนําซ้ําพวก
เขาเห็นวาจําเปนตองสังหารผูคนเหลานี้ ดังที่พวกเขาไดสังหาร อับดุลลอฮฺ บิน อัล-
อัรตฺ และคนอื่นๆ 

3. อนุญาตใหมีการแตงตั้งผูปกครองที่ไมใชจากตระกูลกุร็อยชฺ และพวกเขาเห็นวาการ
ปกครองมิไดสงวนไวเฉพาะคนจากตระกูลกุร็อยชฺเทานั้น 

4. ปฏิเสธการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตัดสินปญหาคิลาฟะฮฺ พวกเขาอางวาการกระทํา
ดังกลาวถือเปนกุฟุรฺ  อัช-ชะฮฺร็อสตานีย กลาววา พวกเคาะวาริจญเห็นพองวา
จําเปนตองตัดความเกี่ยวของกับทานอุษมานและทานอะลีย และพวกเขาถือวา
หลักการนี้อยูเหนือการงานใดที่เปนการภักดีตออัลลอฮฺ พวกเขาถือวาการแตงงานจะ
ไมถูกตองชอบธรรมจนกวาตองตัดความเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวกอน พวกเขาเห็น
วาผูที่กระทําบาปใหญถือวาเปนคนกาฟรฺ และเห็นวาการแยกตัวออกจากผูปกครอง
เมื่อขัดกับซุนนะฮฺถือเปนสิ่งที่ชอบธรรมและจําเปน 

5. ปฏิเสธหลักฐานจากซุนนะฮฺ เมื่อไมมีหลักฐานผิวเผินจากอัลกุรอานมาสนับสนุน  
 

อิบนุ ตัยมิยะฮฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา “และพวกเคาะวาริจญนั้น พวกเขาจะไมยึดถือ
กับซุนนะฮฺ นอกจากในสิ่งที่มาอธิบายแบบรวมๆ พวกเขาจะไมยึดซุนนะฮฺที่ขัดกับหลักฐานผิวเผิน
ของอัลกุรอาน ดังนั้น พวกเขาจะไมลงโทษผูผิดประเวณีดวยการขวางกอนหิน และเห็นวาไมมีการ
กําหนดพิกัดจํานวนทรัพยในการลงโทษตัดมือผูลักขโมย (เพราะสิ่งดังกลาวไมมีระบุในอัลกุรอาน) 

ในปจจุบันแนวคิดที่คลายคลึงกับพวกเคาะวาริจญก็ยังคงมีอยู เชน กลุมอัต-ตักฟรฺ วัล 
ฮิจญเราะฮฺ กลุมอัต-ตะวักกุฟ วัต ตับยีน เปนตน ผูคนทั่วไปในวันนี้ยังคงไดรับผลกระทบอัน
เลวรายจากแนวคิดที่หลงทางนี้ พวกเขายังคงเผยแพรความคลุมเครือแกผูคนตอไป ตราบใดที่
มุสลิมยังไมยึดมั่นและเขาใจอยางถองแทในแนวทางของชาวสะลัฟ-กัลยาณชนรุนแรก ขออัลลอฮฺ
ทรงคุมครองมุสลิมทั้งมวลจากภยันตรายทุกประการ อามีน  

   
   

ที่มา http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=11559 
 


