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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

มัซฮับตางๆ ทางฟกฮฺในอิสลามเกิดข้ึนไดอยางไร? 

ทําไมตองมีความขัดแยงกันระหวางอุละมาอ จนเกิดเปนมัซฮับตางๆ เชนมัซฮับทั้งสี่?  

การขัดแยงกันในความนึกคิดและความเห็น รวมทั้งความแตกตางในทัศนะ เปนสัจธรรมดั้งเดิม
ที่อัลลอฮฺทรงกําหนดมาพรอมกับความเปนมนุษย (ดู สูเราะฮฺ ฮูด 118)  

การเกิดมัซฮับตางๆ เปนผลพวงของความเห็นที่แตกตางในการอิจติฮาด/การวินิจฉัย เทานั้น เปน
ส่ิงที่บงบอกถึงการมีชีวิตชีวาของฟกฮฺและการไมหยุดนิ่งของบรรดาอุละมาอในการคนหาความรู
และขอเท็จจริงในศาสนา ดวยการใชสติปญญาและความรูของพวกเขา เพื่อใหสามารถเผยแพรแก
ผูคนทั่วไป และเอามาใชในชีวิตประจําวันได(อับดุลกะรีม ซัยดาน. 1996 : 107)  

สวนการแพรหลายมัซฮับตางๆ โดยเฉพาะมัซฮับทั้งสี่นั้นเปนเพราะการที่อิมามทั้งสี่มีสานุศิษยที่
ชวยเผยแพรจนขยายกวางและมีชื่อเสียง รวมทั้งมีการบันทึกกฏเกณฑและบทวินิจฉัยตางๆ จนเปน
ตําราขึ้นมา(อับดุลกะรีม ซัยดาน. 1996 : 121, อัล-อุลวานีย, เฏาะฮา ญาบิรฺ. 1995 : 87)  

อันที่จริงความเห็นตางๆ ในทางฟกฮฺมิไดมีเพียงแคส่ีมัซฮับเทานั้น แตดวยเหตดัุงกลาวขางตนทําให
ชื่อเสียงของแนวความคิดของมัซฮับทั้งสี่เปนที่รูจักกันและถูกใชกันอยางแพรหลายที่สุด แนวคิด
ของอุละมาอทานอื่นๆ ที่เคยมีในอดีตมีมากกวาสี่มัซฮับของอิมามทั้งสี่อีก เชน หะสัน อัล-บัศรีย 
(เสียชีวิต ฮ.ศ. 110) อัล-เอาซาอีย (เสียชีวิต ฮ.ศ. 157) ซุฟยาน อัษ-เษารีย (เสียชีวิต ฮ.ศ. 160) 
อัล-ลัยษฺ อิบนฺ สะอัด (เสียชีวิต ฮ.ศ. 157) ซุฟยาน อิบนฺ อุยัยนะฮฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 198) อิบนุ หัซมฺ 
อัซฺ-ษอฮิรีย (เสียชีวิต ฮ.ศ. 270) อิสหาก อิบนฺ รอฮูยะฮฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 238) อบู เษารฺ (เสียชีวิต ฮ.
ศ. 240) เปนตน (อัล-อุลวานีย, เฏาะฮา ญาบิรฺ. 1995 : 88)  

 
ด้ังเดิมในทางฟกฮฺนั้น ผูศึกษาฟกฮฺตองอิจติฮาดดวยตัวเองกอน ดวยการถือหลักฐานจาก อัล-กุรฺ
อาน อัล-หะดีษฺ และกฏเกณฑตางๆ ที่จะทําใหการอิจติฮาดของเขานั้นใชได ซึ่งอาจจะพองกับ
ความเห็นของคนรุนกอนหนา หรืออาจจะขัดแยงกันก็ได ในทั้งสองกรณีเขาจะไดรับผลบุญ ถา
การอิจติฮาดของเขาถูกตองเขาจะไดรับสอบผลบุญ และถาผิดเขาจะไดรับหนึ่งผลบุญ อยางไรก็
ตามในสมัยหลังนี้ ความอุตสาหะในการหาความรูของคนสวนมากนั้นดูลดลง อีกทั้งยังมีตํารา
ตางๆ ที่เปนแหลงอางอิงมากมาย และการไมมีความพรอมในการอิจติฮาดจึงทําใหมีการตักลีด/
การตามผูอ่ืน มากกวาการอิจติฮาดเอง ทั้งๆ ที่ความพยายามในการศึกษาหลักฐาน และความ
อุตสาหะเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงดวยตัวเองนั้น เปนสิ่งที่คนรุนสะลัฟฺเองใหการสนับสนุนอยาง
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เต็มที่ กระนั้นอุละมาอบางทานก็มีความเห็นวา ควรตองปดโอกาสการอิจติฮาด เพื่อปองกันการ
อางอิจติฮาดของคนที่ไมมีความพรอมในเรื่องนี้ (อับดุลกะรีม ซัยดาน. 1996 : 122-124)  

 
สาเหตุของการขัดแยงในความเห็น  

มีหลายสาเหตุที่เปนตนตอของความขัดแยงทางความเห็นของอุละมาอ โดยหลักๆ แลว มี
ดังนี้ (อัล-อุลวานีย, เฏาะฮา ญาบิรฺ. 1995 : 105-114)  

1. การตีความทางดานภาษา ซึ่งเปนที่รูกันอยางชัดเจนวา ภาษาอาหรับมีรากฐานทาง
ภาษาที่สามารถตีความไดกวางขวาง  

2. การตีความเกี่ยวกับรายงานของหลักฐาน อุละมาอบางทานอาจจะรูหลักฐานหนึ่งใน
ขณะที่คนอื่นไมรู หรือบางทานอาจจะเห็นวารายงานนี้รับได ในขณะที่อีกฝายเห็นวารับไมได เปน
ตน  

3. การใชกฏเกณฑทางดานฟกฮฺที่แตกตางกัน อุละมาอบางทานอาจจะมองวาสามารถใช
หลัก อัลมะศอลิหุล มุรสะละฮฺ (ผลประโยชนพึงกระทํา) ในขณะที่ทานอื่นๆ มองวาใชหลักนี้ไมได 
เชนเดียวกับหลักอื่นๆ เชน อิสติหฺสาน (การเห็นดีเห็นชอบ) การใชความเห็นเศาะหาบะฮฺ การถือ
ประเพณี เปนตน  

 

ขอสังเกตและขอควรจํา  

1. ความขัดแยงในทางฟกฮฺไมใชเหตุที่ตองทําใหมีการทะเลาะและสรางศัตรูระหวางมุสลิมดวยกัน 
ความเห็นที่แตกตางกันไมใชสิ่งที่ผิด แตเปนการเปดกวางทางดานวิชาการ และการคนหา
ขอเท็จจริง ดังนั้นแตละฝายจึงควรมีมารยาท และใหความเคารพความเห็นของอีกฝาย โดยไมถือ
วาสิ่งที่ตนเห็นนั้นเปนบัญญัติของอัลลอฮฺที่ถูกตองและไมผิดอีกแลว ตัวอยางของการใหเกียรติ
ระหวางสองฝายที่ขัดแยงกันนั้นมีใหเห็นอยางชัดเจนในสมัยเศาะหาบะฮฺและอุละมาอรุนกอน(ดู 
เพิ่มเติม อับดุลกะรีม ซัยดาน. 1996 : 106, อัล-อุลวานีย, เฏาะฮา ญาบิรฺ. 1995 : 115-134, อะฏิ
ยะฮฺ มุหัมหมัด สาลิม. 1991 : 85-92)  

2. การกลับไปหาหลักฐานจากอัล-กุรฺอานและอัล-หะดีษฺคือทางออกที่อัล-กุรฺอานระบุไว (ดู สูเราะฮฺ 
อัน-นิสาอฺ 59) เหลาอิมามทั้งสี่และอิมามคนอื่นๆ ตางกลาวกันในทํานองเดียวกันวาความเห็นของ
ทานแตละคนนั้นเปนเพียงแคความเห็นของปุถุชนผูหนึ่ง ถาหากมีความเห็นอื่นที่เพียบพรอมดวย
หลักฐานที่ถูกตองกวาก็ใหกลับไปหาหลักฐานนั้น คําพูดของทานอิมามมาลิก ที่ไดกลาววา “คําพูด
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ของคนทุกคนนั้นทั้งรับไดและทิ้งได ยกเวนคําพูดของทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เทานั้น” (อับดุลกะรีม ซัยดาน. 1996 : 123) คํากลาวนี้เปนตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับส่ิงที่เราได
กลาวถึงขางตน  

3. ควรจะตองศึกษามารยาทตางๆ ในการเผชิญกับความขัดแยงทางความเห็น ดังที่อุละมาอรุน
กอนๆ ไดพูดไว เชน การใหเกียรติความเห็นผูอ่ืน การไมรีบที่จะคานความเห็นผูอ่ืน การใชวิธี
อธิบายที่สันติ การศึกษากรณีตัวอยางการทําความเขาใจและใหเกียรติความเห็นผูอ่ืนจากอุละมาอ
รุนกอน ส่ิงนี้เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง  
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