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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
امحلد هلل اذلي أرسل رسوهل ابلهدى ودين حق ليظهره عىل ادلين لكه ولو كره
 صلوات، وأشهد أن دمحما عبده ورسوهل، أشهد أن ال اهل اال هللا و ده ال  كله هل،املرشكون
:هللا وسالمه عليه وعىل أهل وحصبه وسمل تسلامي كثريا؛ أما بعد
อัล กุร อานหากจะเทีย บกับ เรื อนร่ างของมนุษย์แ ล้ ว เปรียบเสมือ น
หัวใจที่เมื่อไหร่หัวใจถูกทาลายชีวิตมนุษ ย์ก็ถึงกาลอวสานเช่นเดียวกันยามใด
ที่อัลกุรอานถูกทาลาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเมื่อนั้นอิสลามก็ถึงจุดดับนั่นก็
เพราะอัลกุรอานเป็นทั้งธรรมนูญ ชีวิตและกุญแจที่จะนาพาผู้ที่ยึดมั่นกับมั นสู่
ความสาเร็จในชีวิตทั้งบนโลกดุนยาแลวันอาคีเราะฮฺ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวะตะ
อาลาได้กล่าวไว้ว่า
ﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

“แท้จริง อัลกุรอานนี้นาสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง และแจ้งข่าวดีแก่บรรดา
ผู้ศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายว่า สาหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบ
แทนอันยิ่งใหญ่”1
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ
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“และอัลกุรอานนี้มิ ได้ถูกปั้นแต่งขึ้นโดยผู้ใดอื่นจากอัลลอฮฺ แต่เป็น
การยืนยันคัมภีร์ที่มีมาก่อน และเป็นการจาแนกข้อบัญญัติต่างๆ ในนั้น ไม่มี
ข้อสงสัยในคัมภีร์นั้น ซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก” 1
และเพราะความส าคั ญ ที่ เ ป็ น ถึ ง หั ว ใจหลั ก ของรากฐานศาสนา
อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวะตะอาลาจึงได้ประกาศออกไปว่าพระองค์จะคอยปกปักษ์
รักษาอัลกุรอานนี้จากการบิดเบือน เปลี่ยนแปลง และแก้ไขจากผู้ใดก็ตามจวบ
จนกาลอวสาน อัลลอฮ ซ.บ. ได้ประกาศออกไปว่า
ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ

“แท้จ ริงเรา (อัลลอฮฺ) ได้ ป ระทานข้อตักเตือน (อัล กุรอาน) ลงมา
และแท้จริงเราเป็นผู้ปกปักษ์รักษามัน”2
ด้วยกับคามั่นสัญญานี้ของพระองค์ มุสลิมที่มีใจศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ
และอัลกุรอานจะไม่มคี วามสงสัยใดๆในความถูกต้องของอัลกุรอานที่มีอยู่ ไม่มี
แม้แต่จะนึกคิด นั่นก็เพราะทุกคนล้วนมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าไม่มี ผู้ใด
สามารถแก้ไข เปลี่ย นแปลง และบิดเบือนอัลกุรอานแม้นเพียงหนึ่งอายะห์
หรือหนึ่ง ประโยค หรือแม้กระทั่ง หนึ่งคา เชื่อมั่นในคาประกาศของอัลลอฮฺ
ซ.บ. ที่ได้ประกาศออกไปว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่คอยปกปักษ์รักษาอัลกุรอานให้
คงอยู่ ต ลอดไปโดยปราศจากการบิ ด เบื อ นใดๆ ที่ ส าคั ญ อั ล ลอฮฺ ซ.บ. ได้
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ประกาศยืนยันออกไปว่า อัลกุรอานเล่มนี้ ไม่มีข้อสงสัยใดๆในความถูกต้ อง
ของมัน และมันจะคอยแนะนาและชี้ทางนาให้กับผู้ที่มีความยาเกรง

ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
“คัมภีร์ (อัลกุรอาน) เล่มนั้น ไม่มีความสงสัยใดในนั้น เป็นคาแนะนา
สาหรับบรรดาผู้ยาเกรงเท่านั้น” 1
อย่างไรก็ตามถึงแม้คาประกาศจากอัลลอฮฺ ซ.บ. เกี่ยวกับ การรักษา
ความสมบูรณ์ของอัลกุรอานปราศจากการบิดเบือนใดๆและเป็นทางนาให้กับ
ผู้ คนไว้ อย่ างชัด เจนแล้ ว ก็ ตาม ก็ยั งมี คนกลุ่ มหนึ่งที่ อ้า งตนเป็น มุ ส ลิ ม และ
ศรั ท ธาต่ อ อั ล ลอฮฺ แ ละศรั ท ธาต่ อ เราะซู ลุ ล ลอฮฺ พ ยายามที่ จ ะสร้ า งความ
คลุมเครือ สร้างความสงสั ยต่ออัลกุรอานให้กับบรรดามุสลิม ปล่อยเชื้ อไวรัส
เข้าไปในจิตใจของมุสลิมที่ไม่มียาเป็นเกราะป้องกัน พวกเขาพยายามสร้าง
ความสงสัย ทีละเล็กทีละน้อย กระทั่งสามารถล้างสมองมุสลิมจนเชื่อว่าอัลกุ
รอานที่มีอยู่ในมือของมุสลิม ณ ปัจจุบัน มีปัญหา !!
คนกลุ่ มนี้จ ะไม่ประกาศออกมาอย่ างโจ่งแจ้งและตรงไปตรงมาต่อ
หน้ามวลมุสลิมถึงความไม่สมบูรณ์ และการถูกบิดเบือนของอัลกุรอานฉบับที่มี
อยู่ ณ ปัจจุบัน ตรงกันข้ามพวกเขาจะบอกว่าพวกเขาศรัทธาต่อ อัลกุรอาน
ฉบั บ ที่อยู่ ในมือของมุส ลิ มเล่ มนี้ ว่า มี ความสมบู รณ์ ทุกอย่างปราศจากการ
บิดเบือนใดๆทั้งสิ้น ....ขณะเดียวกัน พวกเขาจะคอยตั้งคาถามและสร้างความ
คลุมเครือและความสงสัยเข้าไปในจิตใจของมุสลิมอ่อนอีหม่านทีละเล็กทีละ
1

ซูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ 2:2

4

ชีอะห์ ...กับความเชื่อต่ ออัลกุรอาน

น้อย เมื่อคนเริ่มเกิดความสงสัย และคลางแคลนใจต่อความสมบูรณ์ของอัลกุ
รอาน พวกเขาก็จะเริ่มปลูกฝังความเชื่อที่บิดเบือนเข้าไปแทนที่ โดยการอ้าง
ว่าอัลกุรอาน ฉบับที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่ สมบูรณ์ ถูกตัดทอน บิดเบือน และ
เปลี่ยนแปลงโดยบรรดาซอฮาบะฮฺของท่านนบี ซ.ล. โดยอ้างว่าอัลกุรอานฉบับ
ที่สมบูรณ์จริงๆนั้นยังคงอยู่กับอะฮฺลุลบัยต (วงศ์วาน) ของท่านนบี ซ.ล. พวก
เขาได้ ป กปั ก ษ์ รั ก ษามั น ไว้ แ ละเป็ น มรดกตกทอดกั น มาจากรุ่ น สู่ รุ่ น จน ณ
ปัจจุบัน อัลกุรอานฉบับดังกล่าวอยู่กับ อัล-มะห์ดี ที่จะปรากฏตัวออกมาในยุค
สุดท้าย.... วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
เรื่องราวเหล่านี้เมื่อมีนักปราชญ์และผู้รู้อิสลามออกมาเปิดโปงพวกเขาก็
พยายามที่จะสร้างภาพให้ มวลมุสลิ มเข้าใจว่า พวกเขาถูกนักปราชญ์ และผู้ รู้
เหล่านี้กล่าวหา ปรักปรัมและใส่ร้ายป้ายสีอย่างมดเท็จ และอธรรมต่อพวกเขา
จนมุสลิมจานวนหนึ่งที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หลงเชื่อและหันมาตาหนินักปราชญ์และ
ผู้รู้ที่มาเปิดโปงพวกเขาว่า ต้องการทาให้อิสลามแตกแยก สร้างความเกลียดชัง
ในหมู่มุสลิม จนนักปราชญ์และผู้รู้เหล่านั้นกลายเป็นคนที่ไม่ดีไปในสายตาของ
พวกเขา อัลลอฮุลมุสตะอาน และหากมีการสนทนากับผู้รู้ของพวกเขาเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ ผู้รู้ของพวกเขาก็จะยังคงยืนกรานปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แบบไร้ยางอายเพื่อ
เรี ยกร้ องความเห็ นใจจากมวลมุ สลิ มที่ ไม่ทั นเล่ ห์ เหลี่ ยมของพวกเขา แม้ ว่ า
บรรดาผู้รู้จะนาเสนอหลักฐานต่างๆจากหนังสือและตารับตาราของพวกเขาเองก็
ตาม พวกเขาก็ยังคงทาเป็นทองไม่รู้ร้อน เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ และปฏิเสธสิ่ง
นั้นอย่ างไร้ ยางอาย อี กทั้ งยั งพยายามปกป้ องเจ้ าของต าราเหล่ านั้ นด้ วยทุ ก
วิธีการ ขอเพียงบรรลุวัตถุประสงค์ แม้นต้องโกหกและนาอะฮฺลุลบัยตฺของท่าน
นบี ซ.ล. มาเป็นเกราะกาบังใช้ประโยชน์ก็ตาม ผลจากความพยายามดังกล่าวทา
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ให้มีมุสลิมจานวนไม่น้อยหลงเชื่อและคล้อยตามพวกเขาและเริ่มออกห่างจาก
อิสลามไปทีละเล็กทีละน้อย จนในที่สุดไม่เหลือร่อยรอยความเป็นอิสลามในชีวิต
ของพวกเขา... วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
จากประสบการณ์ที่ผู้ เขียนได้ศึกษาและเผชิญกับกลุ่ มคนเหล่ านี้มา
พอสมควร ผู้เขียนพอจะอนุมานได้ว่าสาเหตุที่ผู้คนยังคงหลงเชื่อตามคาเรียกร้อง
ของคนเหล่านี้โดยใช้ชื่อของอะฮฺลุลบัยตฺของท่านนบีเป็นเกราะกาบังความชั่วที่
แฝงอยู่นั้น เพราะผู้คนเหล่านี้ยังไม่เคยได้เห็น ได้อ่านและศึกษาอย่างถ่องแท้ถึง
ข้อเท็จจริงที่บรรจุอยู่ในตาราต่างๆที่เขียนโดยอุลามาอฺของพวกเขา โดยเฉพาะ
ตาราที่เกี่ยวกับความเชื่อต่ออัลกุรอาน พวกเขาชอบแต่จะอ้างจากผู้รู้ว่าคนกลุ่ม
นี้มีความเชื่อเกี่ยวกับอัลกุรอานเช่นไร ซึ่ง ผู้เขียนคิดว่าการอ้างดังกล่าวยังไม่
เพียงพอต่อการสร้ างความน่ าเชื่อถือและความมั่นใจต่อผู้ คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราว
เนื่องจากคนกลุ่มนี้ไม่เคยที่จะนิ่งเฉยและพยายามสร้างความคลุมเครือให้ ผู้คน
เข้าใจว่า สิ่งต่างๆที่นักปราชญ์และผู้รู้พยายามชี้แจงเกี่ยวกับความเชื่อของพวก
เขาต่ออัลกุรอานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่นักปราชญ์และผู้รู้เหล่านั้นกล่าวหา และใส่ร้าย
พวกเขา ซึ่งแท้จริงแล้วไม่มีมูลทีเ่ ป็นความจริงแต่อย่างใด
ดังนั้น ทางเดียวที่ผู้เขียนเห็นว่าจะสามารถแสดงความบริสุทธิ์ใจเพื่อ
สร้างความน่าเชื่อถือในการเปิดโปงความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับอัลกุรอาน คือ
การนาเสนอความเชื่อของพวกเขาโดยการอ้างจากหนังสือที่เขียนโดยบรรดาอุลา
มาอ์ นักปราชญ์ที่ได้รับการยอมรับของพวกเขา พร้อมกับถ่ายหน้าหนังสือที่ได้
เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ ลงในหนังสือเล่มนี้ให้ผู้อ่านได้สัมผัสและประจักษ์ด้วย
ตาของผู้อ่านเอง เพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาทบทวนและตัดสินใจด้วยตัวเองว่า สิ่ง
ต่างๆที่บรรดานักปราชญ์และผู้รู้ทั้งหลายเป็ นห่วงและพยายามอธิบายให้เรา
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ทราบเกี่ยวกับอันตรายและภัยพิบัติที่แฝงมากับคนกลุ่มนี้นั้น เป็นเรื่องจริงหรือ
เป็นเพียงการกล่าวหาตามที่คนกลุ่มนี้พยายามยัดเยียดให้กับท่าน และเพื่อเป็น
การพิสูจน์ว่า แท้ทจี่ ริงแล้วผู้ใดกันเล่าที่กล่าวมดเท็จ อินชาอัลลอฮฺ
ท้ ายสุดนี ้ผู้เขียนขอชุโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาที่บนั ดาล
ใจให้ ผ้ เู ขียนเกิดความคิดในการที่จะเรี ยบเรี ยงหนังสือเล่มนี ้ ขอบคุณบรรดา
คณาจารย์ที่คอยให้ คาปรึ กษา แนะนา ชี ้แนะ และตรวจทานหนังสือเล่มนี ้
รวมไปถึงกาลังใจและความช่วยเหลือจากครอบครัว เพื่อนพ้ องที่ส่งมาให้
ผู้เขี ยนจนหนัง สื อ เล่ม นี ไ้ ด้ อ อกสู่ส ายตาของท่านผู้อ่า นในที่ สุด ญะซากุ
มุลลอฮฺอนั นา วะอะนิลมุสลิมีนะ กุลละคอยร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
เล่มเล็กๆเล่มนี้จะประเทืองปัญญา เป็นประโยชน์และมีส่วนในการเป็นเกราะคุ้ม
กั น ส าหรั บ ผู้ อ่ านที่ ใฝ่ ห าสั จ ธรรมและต้ อ งการยื นหยั ดอยู่ กั บอั ล -อิ ส ลามที่
ปราศจากการบิดเบือนอย่ างแท้จริง และออกห่างจากสิ่งเลวร้ายในคราบของ
สัจธรรมทีอ่ าจจะมาเยือนถึงหน้าบ้านของท่านในอนาคต อินชาอัลลอฮฺ
اللهم أران احلق حقا وارزقنا اتباعه وأران الباطل ابطال وارزقنا اجتنابه
وصىل هللا عىل نبينا دمحم وعىل أهل وأحصابه ومن تبعهم ابحسان اىل لوم ادلين وعنا
معهم مبنه وكرمه اي أكرم الكرمني
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته

Abuawail Alkausari
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บทที่หนึ่ง
“ไม่มีผู้ใดสามารถรวบรวมอัลกุรอานได้ครบทั้งหมดเว้นแต่บรรดาอี
มาม (ของชีอะห์)” 1
“พวกเขา (บรรดาอีมาม) มีความรู้ทั้งหมด (ที่มีในอัลกุรอาน)” 2
หัวข้อแรกที่ผู้เขียนอยากจะนาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ทาความเข้าใจคือ
ความเชื่อของชีอะห์เกี่ยวกับการรวบรวมอัลกุรอานว่าเป็นเช่นไร พวกเขามี
ความเชื่ออย่างไร ซึ่งเมื่อกล่าวถึงการรวมอัลกุรอาน สิ่งแรกที่เราต้องคานึงถึง
คือ ความหมายของคาว่า “การรวมอัลกุรอาน”
ในหลักวิชาการอัลกุรอาน ได้อธิบายความหมายของ “การรวมอัลกุ
รอาน” ( )مجع القرآنไว้สองความหมาย นั่นคือ
หนึ่ ง การรวมที่ ห มายถึ ง การท่ อ งและจดจ าไว้ ใ นทรวงอก1
ความหมายนี้อัลกุรอานได้กล่าวไว้กับท่านนบี ซ.ล. ว่า
1

หัวข้อเรื่องของบทที่หนึ่งและบทต่อๆไปจากนี้ผู้เขียนได้นาเอามาจากคาบอกเล่าในหนังสือของชีอะห์
ทั้งสิ้น ดังเช่นบทนี้ผู้เขี ยนนาเอามาจากหมวดหมู่หนึ่งในหนังสือ อุศูลมินัลกาฟีย์ โดยอัลกุลัยนีย์ ซึ่ง
เนื้อหาเป็นฮะดีษที่พูดถึงการรวบรวมอัลกุรอานตามความเชื่อของชีอะห์ว่า ไม่มีผู้ใดสามารถรวมให้ครบ
ได้นอกจากอีมามของพวกเขาเท่านั้น ซึ่งนักปราชญ์ผู้นี้เราสามารถบอกได้ว่าเป็นนักปราชญ์ที่สาคัญเป็น
ลาดับที่หนึ่งของชีอะห์เลยก็ได้ เพราะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีความสาคัญเป็นลาดับต้นๆของชีอะห์
มีการรับรองเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวจากอัลมะห์ดีของพวกเขาตามคาอ้างของเจ้าของหนังสือ โดย
ผู้เขียนได้นาเอามาจากเล่มที่หนึ่ง หน้า 222 ในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้มาเป็นหัวข้อบทเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ
ว่านั่นคือความเชื่อที่อุลามาอฺชีอะห์ได้สอนเอาไว้และรู้ถึงสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อเนื้อหาหลังจากนี้ว่า
เกี่ยวกับเรื่องอะไร อินชาอัลลอฮฺ
2

อุศูลมินัลกาฟีย์ โดย อัลกุลัยนีย์ เล่ม1 หน้า 222
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....ﯿﰀﰁﰂﰃ
“แท้จริง หน้าที่ของเราคือการรวบรวมอัลกุรอาน (ให้อยู่ในทรวงอก
ของเจ้า) และการอ่านเพื่อให้จดจา”2
ดังนั้น ก่อนที่ท่านนบี จะเสียชีวิตเศาะหาบะฮฺจานวนก็ได้ท่องจาอัลกุ
รอานขึ้นใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้กระทั่งเด็กๆอย่างอิบนุอับบาส ท่านเล่าว่า
 وق ْد،اَّلل ص ََّل اهلل عليْه وس َلم وأنا ابْن ع ْْش سنني
َ توِّف رسول
حكم
ْ قرأْت امل

ความหมาย “ท่านนบี ได้เสียชีวิตลงในขณะที่ฉันมีอายุได้สิ บขวบ ซึ่ง
ขณะนั้นฉันได้ท่องจาบรรดาอายะฮฺมุหกัม (มุฟัศศ็อล) จากอัลกุรอานแล้ว” 3
สอง การรวมที่หมายถึง การจดบันทึกลงบนอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก เช่น
หนังสัตว์ กระดานไม้ และกระดาษ เป็นต้น
ความหมายที่สองนี้ ก็เกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันในสมัยที่ท่านนบี ซ.ล.
ยังมีชีวิตอยู่ โดยที่อัล กุรอานในสมัย ของท่านนบีนั้น ถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์
ต่างๆ อาทิ หนังสัตว์ ก้อนหิน กระดูกสัตว์ และกระดาน เป็นต้น โดยทุกครั้งที่
วะห์ยูอัลกุรอานถูกประทานลงมาท่านนบีก็จะเรียกบรรดานักบันทึกอัลกุรอาน
ให้จดบันทึกไว้ จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตพร้อมกับความสมบูรณ์ของอัลกุ
รอาน

1
2
3

ดู อัล-กัชชาฟ โดย อัซซะมัคชะรีย์ เล่ม 6 หน้า 269
อัล-กิยามะห์ 75:17
เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย์ หมายเลข 5035
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อัลบะรออ์ เล่าว่า “หลังจากที่อายะฮฺที่ 95 ของอันนิสาอ์ถูกประทาน
ลงมาท่านนบีก็กล่าว่า
ب
ْ  اُْت: ث َم قال،<>ا ْدع ِل ز ْيدا و ْليج ْئ بال َل ْوح أوالكتف والدَ واة
<...>ّل ي ْستوي القاعدون

ความหมาย “ช่วยไปตามซัยดฺมาหาฉันที และบอกให้เขานากระดาน
หรือกระดูกสะบัก และหมึกมาด้วย” แล้วท่านกล่าวว่า “เจ้าจงบันทึกอายะฮฺ
1
<... >ّل ي ْستوي القاعدونไว้”
ซัยดฺ บิน ษาบิตเล่าว่า
ِذا نزل عليْه ا ْلو ْحي بعث ِ َِل فأُْتب ا ْلو ْحي

ความหมาย “เมื่อวะหฺยู (อายะฮฺอัลกุรอาน) ได้ถูกประทานลงมาแก่
ท่านนบี ท่านก็จะเรียกฉันไปพบ แล้วฉันก็ทาการจดบันทึกวะหฺยูดังกล่าว” 2
ขณะเดียวกัน ท่านนบีได้สั่ งกาชับบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้บันทึกอัล กุ
รอานไม่ ใ ห้ มี ก ารบั น ทึ ก สิ่ ง อื่ น ปะปนกั บ อั ล กุ ร อานในกระดานเดี ย วกั น
แม้กระทั่งหะดีษของท่าน เพื่อป้องกันการสอดแทรกสิ่งที่ไม่ใช่อัลกุรอาน
ท่านกล่าวว่า
 وم ْن ُتب عني غ ْْي ا ْلق ْرآن فلْي ْمحه،ّل تكْتبوا عني

ความหมาย “พวกท่านจงอย่าบันทึกจากฉัน (อื่นจากอัลกุรอาน) และ
ผู้ใดที่ได้บันทึกสิ่งที่ไม่ใช่อัลกุรอานจากฉัน ก็จงลบทิ้งเสีย” 3
1
2
3

เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย์ หมายเลข 4990
มุสนัดอัลหาริษ (บุฆยะฮฺ อัลบาอิษ) หมายเลข 951 ด้วยสายรายงานที่หะสัน
เศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลข 3004
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เพีย งแต่ ว่าการจดบั น ทึกดั งกล่ าวยั ง ไม่ ทัน ได้ ร วบรวมเป็นเล่ มเท่ า
นั้นเอง ส่วนสาเหตุที่ยังไม่มีการรวบรวมเป็นเล่มในสมัยของท่านนบี ซ.ล. ก็
เนื่องจากกลัวว่ายังมีอัลกุรอานที่ยังไม่ถูกประทานแก่ท่านนบี ซ.ล.
อัล กุร อานที่ถูกบัน ทึก ไว้อย่ างสมบู ร ณ์ที่อยู่ในรูปของชิ้นส่ว นต่างๆ
ดังกล่าวถูกเก็บรักษาไว้ที่บ้านของท่านนบี จวบจนกระทั่งท่านเสียชีวิต ซึ่งท่าน
จากไปในสภาพที่อัลุรอานยังไม่ทันได้ถูกรวบรวมเป็นเล่ม
หลั งจากที่อบู บักรได้ขึ้น ดารงตาแหน่งเคาะลี ฟะฮฺ อัล กุรอานฉบับ
ดังกล่าวก็ได้ถูกย้ายไปเก็บไว้ยังบ้านของอบูบักร
นี่ คื อ ความหมายของค าว่ า “ ْمجع ا ْلق ْر آنการรวม อั ล กุ ร อาน” ที่
หมายถึง“การรวมไว้ในจิตใจ และการรวมไว้โดยการจดบันทึก”
ส่ ว นการบั น ทึกรวบรวมอัล กุร อานเป็ น เล่ มนั้น เกิดขึ้นในสมัย การ
ปกครองของคอลีฟะห์อบูบักร อัศศิดดีก ร.ฏ. โดยการเสนอแนะจากท่านอุมัร
บิน ค็อตตอบ ร.ฏ. เนื่องจากท่านเห็นว่าบรรดานักท่องจาอั ลกุรอานจานวน
มากได้เสียชีวิตลงในสนามสงคราม จึงกลัวว่าอัลกกุรอานที่ถูกรวบรวมไว้ใน
ทรวงอกของพวกเขาจะขาดหายไปดังนั้นท่านเคาะลีฟะฮฺ อบูบักร ร.ฎ. จึงได้
แต่งตั้งให้ ซัย ดฺ บิ น ษาบิ ต (ซึ่งเป็ นหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ บันทึกอัล กุ
รอานจากปากของท่านนบี ซ.ล. ได้ท่องจาและอ่านทบทวนอัลกุรอานทั้งหมด
กับท่านนบี ซ.ล. ก่อนหน้าที่ท่านนบี ซ.ล. จะเสียชีวิตถึงสองครั้ง) ติดตามและ
เก็บรวบรวมอัลกุรอานทั้งหมดมารวบรวมไว้เป็นเล่มจนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ง
จากผู้ที่ท่องจาในทรวงอก และจากผู้ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ต่างๆ
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อัลบุคอรีย์ ได้บันทึกหะดีษเกี่ยวกับข้อเสนอของท่านอุมัร บิน ค็อตต
อบ ต่อท่านอบูบักรให้ทาการรวบรวมอัลกุรอานไว้เป็นเล่มว่า
وِِّن أرى أ ْن تأْمر بج ْمع الق ْرآن

“ฉันมีความเห็นว่าท่านควรมีคาสั่งให้ทาการรวบรวมอัลกุรอานเป็นเล่ม” 1
และคาพูดของ อบูบักร อัศศิดดีก ต่อ ซัยด์ บิน ษาบิต ว่า
امج ْعه
ْ فتت َبع الق ْرآن ف

“ดังนั้น จึงวานให้ท่านช่วยติดตามอัลกุรอานทั้งหมด แล้วรวบรวมมัน
ไว้” 2
ในการรวบรวมอัลกุรอานครั้งนี้ ซัยดฺได้กาหนดเงื่อนไขไว้อย่างรัดกุม
เพื่อป้องกันการสอดแทรกของเนื้อหาที่ไม่ใช่อัลกุรอาน ดังนี้
1. เชิญเศาะหาบะฮฺทุกคนที่ได้ฟัง และบันทึกอัลกุรอานจากท่านนบี
แม้เพียงน้อยนิดเพื่อให้อ่านและนาเสนอแก่คณะกรรมการผู้ตรวจสอบโดยมี
ซัยดฺเป็นประธาน
2. นาอัลกุรอานส่วนที่เศาะหาบะฮฺท่องจาไปเปรียบเทียบกับอัลกุ
รอานที่ได้มีการจดบันทึกไว้ต่อหน้าท่านนบี
3. จะไม่ยอมรั บ อัล กุร อานทั้งจากการท่องจาและการจดบันทึก
นอกจากจะมีสักขีพยานอย่างน้ อยสองคนที่ยืนยันว่าเนื้อหาอัลกุรอานส่วนนั้น
ได้รับการถ่ายทอดและจดบันทึกจากท่านบีจริง
1
2

ดู ซอฮีฮ์ อัลบุคอรีย์ กีตาบ ฟะฎออิล อัลกุรอาน บาบ ญัมอฺ อัลกุรอาน ฮะดีษเลขที่ 4701
แหล่งเดิม
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4. ต้องเป็นเนื้อหาอัลกุรอานที่ได้มีการอ่านทบทวนครั้งล่าสุดต่อหน้า
ท่านนบีก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต และไม่ถูกยกเลิกการอ่าน
หลังจากนั้นจึงทาการรวบรวมและบันทึกอัลกุรอานทั้งหมดไว้เป็นเล่ม
อย่างสมบูรณ์1
อัลกุรอานฉบับนี้ได้ถูกเก็บรักษาไว้โดยเคาะลีฟะฮฺอบูบักร โดยไม่ได้
เผยแพร่ แ ละส่ ง ไปตามหั ว เมื อ งต่ า งๆแต่ อ ย่ า งใดจนกระทั่ ง ท่ า นเสี ย ชี วิ ต
หลังจากนั้นถูกเก็บรั กษาไว้ที่อุมัร บิน อัลค๊อตตอบ จนกระทั่งท่านเสียชีวิต
และเก็บไว้ที่อุมมุลมุอฺมินีนหัฟเศาะฮฺตามลาดับ
การรวบรวมอัล กุร อานและบั น ทึกไว้เป็ นเล่ มโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
ได้รับการชมเชยและสรรเสริญอย่างท่วมท้นจากเหล่าเศาะหาบะฮฺ
ท่านอะลี บิน อบีฏอลิบกล่าวว่า
 ر ْحة اهلل عَّل أب ب ْكر،أ ْعظم النَاس أ ْجرا ِّف ا ْملصاحف أب ْو ب ْكر
هو أ َول م ْن مجع ب ْني ال َل ْوح ْني

“คนที่ได้รับการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน (การปกปักษ์รักษา) อัลกุ
รอานคือท่านอบูบักร ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่านอบูบักร ท่านคือคนแรกที่ได้
รวบรวมอัลกุรอานไว้เป็นเล่ม” 2
ในสมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน บิน อัฟฟาน ได้เกิดความ
ขัดแย้งด้านแนวทางการอ่านอัลกุรอาน (กิรออะฮฺ) ถึงขนาดกล่าวหาซึ่งกันและ
กัน ดังนั้นเพื่อความเป็นเอกภาพของประชาชาติและป้องกันความขัดแย้งที่
1
2

อัลอิตกอน โดย อัสสุยูฏีย์ เล่ม 1 หน้า 183
อัลมะศอหิฟ โดยอิบนุอบีดาวูด หน้า 49
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เกิดขึ้นไม่ให้บานปลาย เคาะลีฟะฮฺอุษมานจึงแก้ปัญหาด้วยการขอมุศหัฟฉบับ
ที่บันทึกในสมัยเคาะลีฟะฮฺอบูบักรจากหัฟเศาะฮฺ และตั้งคณะกรรมทบทวนอีก
รอบโดยมีเคาะลีฟะฮฺอุษมานเองเป็นประธาน
หลังจากนั้นจึงทาการคัดลอกเป็นจานวนหลายเล่มและส่งไปยังหัว
เมืองต่างๆ และออกคาสั่งให้ทุกคนยึดมัศหัฟฉบับดังกล่าวเป็นหลัก และสั่งให้
เรียกเก็บมุศหัฟต่างๆอื่นจากนั้นและเผาทิ้ง
การกระทาของเคาะลีฟะฮฺอุษมานดังกล่าวได้รับการชื่นชมและยินดี
จากเศาะหาบะฮฺอย่างล้นหลาม
มุศอับ บิน สะอัด เล่าว่า
،أ ْدر ُْت النَاس متوافر ْين ح ْني ح َرق عث ْمن ا ْملصاحف
 ولْ ين ْك ْر علي ْه أحد،فأ ْعجبه ْم ذلك

ความหมาย “ฉันได้เจอกับผู้คนจานวนมากเมื่อครั้งที่อุษมานเผามุศ
หัฟต่างๆ พวกเขาต่างเห็นชอบต่อการกระทาดังกล่าว และไม่มีใครคัดค้านแม้
เพียงคนเดียว” 1
ท่านอะลี บิน อบีฏอลิบ กล่าวว่า
ل ْو ولي ْت ما وِل عث ْمن لعملْت با ْملصاحف ما عمل

ความหมาย “หากฉันได้รับแต่งตั้งเหมือนกับที่อุษมานได้รับแต่งตั้ง
แน่นอนว่าฉันจะปฏิบัติกับมุศหัฟต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับที่เขาได้ปฏิบัติ” 2

1
2

อัลมะศอหิฟ โดยอิบนุอบีดาวูด หน้า 68
อัลบุรฮาน ฟีอุลูม อัลกุรอาน เล่ม 1 หน้า 239-240
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ท่านยังกล่าวอีกว่า
ل ْو لْ ي ْصن ْعه هو لصن ْعته

ความหมาย “ถ้าอุษมานไม่ทาเช่น นั้ น ฉันย่อมจะต้องทามันอย่าง
แน่นอน” 1
หลังจากนั้น อัลกุรอานจึงเป็นที่รู้จักกันในนามของมุศหัฟอุษมานีย์
และด้วยกับการรวบรวมนี้ อัลลอฮฺ ซ.บ. ได้รักษามันไว้ตามคาประกาศของ
พระองค์มาจนถึงยุคสมัยของเราโดยปราศจากการบิดเบือนใดๆ แม้ เพียงคา
เดียวหรืออักษรเดียว
นี่ คื อ ความเป็ น มาคร่ า วๆเกี่ ย วกั บ การรวบรวมอั ล กุ ร อานใน
ประวัติศาสตร์อิสลาม
แม้นว่า เรื่องราวการบันทึกอัลกุรอานดังที่กล่าวมาข้างต้นมีความตรงกัน
ทั้งประวัติศาสตร์ฝั่งของชีอะห์อิษนาอัชรียะห์( สิบสองอีมาม) กับของเราอะห์ลุ
ลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ ว่าผู้ที่รวบรวมอัลกุรอานได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและได้รับ
ความเห็นชอบจากเหล่าเศาะหาบะฮฺ รวมทั้งท่านอะลี บิน อบีฏอลิบ คือ คอลีฟะห์
ท่านอุษมาน บิน อัฟฟาน ทว่า... พวกเขาเหล่าชีอะห์อิษนาอัชรียะห์ (สิบสองอี
มาม) กลับมีสิ่งที่แตกต่างออกไปจากประวัติศาสตร์ของอิสลามเพิ่มเข้าไปนั่นคือ
พวกเขาอ้างว่า อัลกุรอานฉบับที่รวบรวมโดย คอลีฟะห์อุษมาน บิน อัฟฟานนั้น
เป็นฉบับที่ถูกบิดเบือนไม่ใช่ฉบับที่ถูกต้องและสมบูรณ์ เพราะอัลกุรอานฉบับที่
ถูกต้องและสมบูรณ์นั้นท่านอะลี บิน อบีฏอลิบ ร.ฏ. ได้เขียนและรวบรวมเอาไว้ซึ่ง
มีเนื้อหาต่างจาก ที่คอลีฟะห์ อุษมาน บิน อัฟฟาน ร.ฏ. รวบรวมเอาไว้หรือก็คือ
1

อัลมะศอหิฟ โดยอิบนุอบีดาวูด หน้า 67
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ต่างจาก อัลกุ รอานฉบั บปั จจุ บั นนี้ โดยเฉพาะการจัดเรี ยงเนื้อหาและอายะห์
ของอัลกุรอาน โดยพวกเขาอ้างว่า ท่านอะลีได้รวบรวมจนครบและได้นาไปเสนอ
ให้กับ บรรดาศอฮาบะห์ ทว่า อัลกุรอานฉบับที่ท่านอะลีได้เขียนและรวบรวมเอาไว้
นั้น ถูกบรรดาศอฮาบะห์ปฏิเสธไม่ยอมรับ ด้วยเหตุนี้ท่านอะลีจึงประกาศออกไป
ว่าอัลกุรอานฉบับของท่านนั้นอุมมะห์จะไม่มีวันได้เห็นอีกต่อไปจนกระทั่งวันที่
มะห์ดี อีมามคนสุดท้ายของชีอะห์ปรากฏกายขึ้นมา ท่านจะมาพร้อมกับอัลกุรอาน
ฉบับสมบูรณ์ที่บันทึกโดยท่านอะลี ร.ฏ. ตามที่พวกเขาเชื่อไว้ ดังที่มีบันทึกไว้ใน
หนังสือต่างๆของพวกเขา1.... วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
1 เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ อัล-อิฮติญาจ ได้เขียนไว้ว่า
 فلم خيرج حىت، فلما رأى علي عليه السالم غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته واقبل على القرآن يؤلفه وجيمعه
 فبعث إليه إين مشغول،  فبعث إليه أبو بكر أن اخرج فبايع، مجعه كله فكتبه على تنـزيله والناسخ واملنسوخ
 فجمعه يف ثوب وختمه مث خرج، فقد آليت بيمني أن ال أرتدى برداء إال للصالة حىت أؤلف القرآن وأمجعه
إىل الناس وهم جمتمعون مع أيب بكر يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وآ له فنادى عليه السالم بأعلى
 أيها الناس إين مل أزل منذ قبض رسول هللا صلى هللا عليه وآله مشغوالا بغسله مث بالقرآن حىت مجعته: صوته
 وليست منه، فلم ينـزل هللا على نبيه آية من القرآن إال وقد مجعتها كلها يف هذا الثوب، كله يف هذا الثوب
 ال حاجة لنا به عندنا مثله:  فقالوا. آية إال وقد أقرأنيها رسول هللا صلى عليه وآله و أعلمين تأويلها
“เมื่อท่านอะลีเห็นว่าผู้คนไม่ได้ให้ความสาคัญในการที่จะตอบสนองมัน ท่านจึงขังตัวเองอยู่ในบ้านแล้วหันไป
จริงจังกับอัลกุรอาน นั่งเขียนและรวบรวมมัน ท่านอะลีไม่ได้ออกจากบ้านกระทั่งท่านได้รวบรวมไว้ทั้งหมด แล้ว
ท่านก็ได้จดบันทึกเรียบเรียงลาดับตรงตามเหตุการณ์การประทานอัลกุรอาน (อะลา อัตตันซีล) และสิ่งที่เป็น
นาซีคและ มันซูค, แล้วท่านอบูบักรก็ได้ส่งคนมาหาท่านอะลีเพื่อให้ท่านออกไปทาการบัยอะห์ แล้วท่านอะลีก็
ส่งคนไปบอกท่านอบูบกั รว่า ณ เวลานี้เขา (ท่านอะลี) ไม่สะดวกเนื่องจากท่านได้ทาการสาบานว่าท่านจะไม่สวม
รองเท้าออกไปจากบ้านเว้นแต่เพื่อทาละหมาดเท่านั้นจนกว่าฉัน(ท่านอะลี) จะเขียนและรวบรวมอัลกุรอานจน
เส็รจสมบูรณ์ แล้วท่านอะลีก็ได้ทาการรวบรวมมันจนเสร็จสิ้น แล้วท่านก็ได้ออกมาสู่ผู้คนขณะที่ผู้คนกาลัง
รวมตัวกันพร้อมกับท่าน อบูบักร ณ มัสยิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แล้วท่านอะลีก็ได้ตะโกน
ด้วยเสียงอันดังลั่นว่า “โอ้ผู้คนทั้งหลายแท้จริง ตัวฉันนั้นไม่เคยได้ว่างเลยนับตั้งแต่วันที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ
อะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิต ด้วยกับการอาบญะนาซะห์ของท่านหลังจากนั้นก็(หมกมุ่นอยู่กับการ)รวบรวมอัลกุ
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รอานกระทั่งฉัน( ท่านอะลี) สามารถรวบรวมมันได้ทั้งหมดด้วยกับชุด(ที่ฉันสวมใส่อยู่)นี้เพียงชุดเดียว และไม่มีอา
ยะห์แม้เพียงอายะห์เดียว(ที่ฉันรวบรวมนี้)เว้นแต่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านให้ฉันฟังและได้
สอนมันให้กับฉันรวมถึงการตะวีลของมัน” แล้วผู้คนต่างก็กล่าวออกไปว่า “พวกเราไม่มีความจาเป็น(ไม่ต้องการ)
ต่อมัน (หมายถึงไม่ต้องการอัลกุรอานที่ท่านอะลีได้รวบรวมไว้-ผู้แปล) พวกเราก็มีอัลกุรอานเช่นเดียวกับเล่มนั้น
แล้ว ” ดู อัล-อิฮ์ติญาจ โดย อัลฏ็อบรอซีย์: 82
และในหนังสือ อัลมะนากิบได้เขียนทานองเดียวกันนี้โดยอ้างจาก อิบนุ ชัฮร์ อาชูรเอาไว้ว่า
 ويف أخبار أهل البيت عليهم السالم أنه آىل أن ال يضع رداءه على عاتقه إال للصالة:قال ابن شهر آشوب
 فانقطع عنهم مدة إىل أن مجعه مث خرج إليهم به يف إزار حيمله وهم جمتمعون يف، حىت يؤلف القرآن وجيمعه
 فلما توسطهم وضع الكتاب،  ألمر ما جاء به أبو احلسن: املسجد فأنكروا مصريه بعد انقطاع مع البته قالوا
 إين خملف فيكم ما إن متسكتم به لن تضلوا كتاب هللا وعرتيت أهل:  إن رسول هللا قال:  مث قال، بينهم
 إن يكنعندك قرآن فعندنا مثله فال حاجة لنا فيكما:  فقام إليه الثاين فقال له،  وهذا الكتاب وأنا العرتة. بييت
 ويف خرب طويل عن الصادق )ع( أنه محله ووىل.  فحمل عليه السالم الكتاب وعاد بعد أن الزمهم احلجة،
ِِ
ِ ِ ِِ
.721/س َما يَشتَـُرو َن( آل عمران
َ )فَـنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهورهم َواشتَـَروا به ََثَناا قَليالا فَبئ: راجع ا حنو حجرته وهو يقول
อิบนุ ชัฮร์ อาชูร ได้กล่าวว่า: และในรายงานต่างๆจากบรรดาอะห์ลุลบัยติได้บอกไว้ว่า เขา(หมายถึงท่านอะลี)ได้
สาบานกับตัวเองว่าจะไม่ยอมสวมใส่(หมายถึงเปลี่ยน)ชุดใหม่เว้นแต่เวลาละหมาดเท่านั้นจนกว่าเขา(หมายถึง
ท่านอะลี)จะเขียนและบันทึกอัลกุรอานจนเสร็จ เขาจึงตัดขาดจากสังคมไปช่วงเวลาหนึ่งกระทั่งเขา(หมายถึง
ท่านอะลี)รวบรวมอัลกุอานเสร็จ เขาจึงถืออัลกุรอานเล่มดังกล่าวออกมาหาผู้คนเพื่อให้รับรู้ ณ เวลานั้นผู้คนต่าง
รวมตัวกันอยู่ที่มัสยิดแล้วผู้คนก็ขัดขวางมิให้เขาเดินเข้าไป(ในมัสยิด)หลังจากที่เขาได้ห่างหายไปนาน พวกเขา
กล่าวว่า “อบุล ฮะซัน ต้องมีอะไรบางอย่างมาแน่ๆเขาถึงได้มาที่นี่” เมื่อเขา(ท่านอะลี)เดินเข้ามาอยู่กลางผู้คน
เขา(ท่านอะลี)จึงนาเอาอัลกุรอาน(ที่ได้รวบรวม)มาวางเอาไว้ต่อหน้าพวกเขา แล้วท่านอะลีก็กล่าวว่า “ท่านรอซู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า:แท้จริงฉัน(หมายถึงท่านนบี)ได้ทิ้งให้กบั พวกเจ้าไว้ซึ่งตราบใดที่
พวกเจ้ายึดมั่นกับมันไว้พวกท่านก็จะไม่มีวันหลง นั่นคือ กีตาบุลลอฮฺ(หมายถึงอัลกุรอาน) และเครือญาติอะห์
ลุลบัยติของฉัน” (แล้วท่านอะลีก็กล่าวต่อว่า) “และนี่คือ อัลกีตาบ(หมายถึงอัลกุรอานที่ท่านอะลีได้วางไว้ต่อ
หน้าพวกเขา) และฉันคือ อิตเราะห์” แล้วคนที่สองจากพวกเขา(หมายถึงท่านอุมัร)ก็ลุกขึ้นแล้วกล่าวต่อท่านอะลี
ว่า “หากท่านมีอลั กุรอานที่เป็นของท่าน พวกเราก็มีอลั กุรอานที่เป็นของเราที่เหมือนของท่านเช่นกันดังนั้นพวก
เราจึงไม่มีความจาเป็นต่อท่านทั้งสอง (หมายถึงท่านอะลีและอัลกุรอานที่ท่านอะลี นามา)” แล้วท่านอะลีก็
นาเอาอัลกุรอาน ฉบับนั้นกลับมาหลังจากได้บีบขั้นพวกเขาด้วยกับฮุจญะห์(หลักฐานที่ได้กล่าวไว้)แล้ว. และมี
รายงานที่ยาวจาก อัล-ศอดิกว่า ท่านอะลีถืออัลกุรอานฉบับที่ท่านรวบรวมไว้กลับบ้านพร้อมกับอ่าน
ِِ
ِ ِ ِِ
.721/ آل عمران: (س َما يَشتَـُرو َن
َ )فَـنَبَ ُذوهُ َوَراءَ ظُ ُهورهم َواشتَـَروا به ََثَناا قَليالا فَبئ
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การที่พวกเขาเชื่อว่ายังมีอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์กว่าอยู่อีกเล่มหนึ่ง ซึ่ง
ต่างจากฉบับปัจจุบันที่มีอยู่ในมือของท่านผู้อ่านนั้น ก็เพราะว่าพวกเขามีความเชื่อ
ว่า อัลกุรอานนั้นไม่มีผู้ใดสามารถรวบรวมทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์เว้นแต่บรรดา
อีมามทั้งสิบสองท่านของพวกเขา นับตั้งแต่คนแรกคือ ท่านอะลี บิน อบีฏอลิบ
ร.ฏ. แล้วท่านอะลีก็ได้ส่งต่อไปให้ลูกหลานของท่านสืบทอดกันไปจนถึงอีมามคน
สุดท้ายของพวกเขา ที่มีชื่อว่า มูฮาหมัด บิน ฮะซัน อัลอัสกะรีย์ ที่พวกเขาอ้างว่า
คือ “อัล-มะห์ดี” ซึง่ ได้หนีไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ามาเป็นระยะเวลาพันกว่าปีพร้อมๆ
กับอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์ที่มีอายะห์มากถึง หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน อายะห์ !!1
นี่คือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับการรวบรวมอัลกุรอานของคนกลุ่มนี้ที่
เรียกตัวเองว่า ชีอะห์ อิษนาอัชรียะห์ หรือที่เรารู้จัก กันในนามของ ชีอะห์สิบ
สองอีมามที่ กาลั งระบาดอยู่ ในบ้ า นเรา ซึ่ งต่ อไปนี้ผู้ เขีย นขอนาเสนอเรื่อ ง
เหล่านี้จากตาราบางเล่มที่เขียนโดยอุลามาอฺ นักปราชญ์ที่ถูกให้การยอมรับว่า
เป็นผู้อาวุโสและได้รับการยอมรับในหมู่ชีอะห์ทั้งมวลเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่าน
ผู้อ่านได้สัมผัสและประจักษ์ด้วยตัวเอง อินชาอัลลอฮฺ
หนังสือ “อุศูล มิน อัล-กาฟีย์” เป็นหนังสือที่บันทึกและรวบรวมฮะ
ดีษที่สาคัญอันดับต้นๆของชีอะห์ ซึ่งรวบรวมโดย อุลามาอฺที่เป็นที่รู้จักกันใน
นาม อัล-กุลัยนีย์ ท่านผู้นี้ได้รับการยอมรับจากบรรดาชีอะห์ทั้งหมด รวมถึง
ชีอะห์สิบสองอีมามที่ผู้เขียนกาลังกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ อีกทั้งการรวบรวม
ฮะดีษของเขาผู้นี้ได้รับการยอมรับและรับรองโดยอีมามคนที่สิบสองหรือที่พวก
ดู อัลมะนากิบ 1/ 40-41, และหนังสืออื่นๆของพวกเขาที่กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นตัฟซีร อัล -ซอฟีย์ 1/36
นะห์ญุล บะลาเฆาะห์ เป็นต้น
1ดู อุศูล หนังสือ อุศูลมินัลกาฟีย์เล่มหนึ่ง หน้า 228 และเล่มสอง หน้า 634
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เขาเรียกกันว่า อัล-มะห์ดีตามที่พวกเขาได้อ้างไว้ ซึ่งมีบันทึกไว้ในส่วนของบนนา
จากหนังสือเล่มนี้1 โดยหากจะเทียบกับหนังสือที่รวบรวมฮะดีษซอฮีฮของเราแล้ว
หนังสือเล่มดังกล่าวนี้มีความสาคัญเปรียบเสมือน หนังสือ อัลบุคอรีย์ และมุสลิม
เลยทีเดียว ดังนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เราต้องมาทาความรู้จักกับหนังสือที่สาคัญเล่มนี้
ว่าเนื้อหาในหนังสือนี้มีเรื่องอะไรบ้างและพูดถึงอัลกุรอานว่าอย่างไร

1ดู อุศูล อัลกาฟีย์ เล่มหนึ่ง บทนา หน้า 2
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หนังสือ อุศูลมินัลกาฟีย์เล่มที่หนึ่ง โดย อัลกุลยั นีย์
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ในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้มีบทหนึ่ง อัล-กุลัยนีย์ได้เขียนไว้เป็นหัวข้อ
ใหญ่ๆเน้นๆว่า
“แท้จริง ไม่มีผู้ใดสามารถรวบรวมอัลกุรอานได้ครบทั้งหมด
เว้นแต่บรรดาอีมาม(ของชีอะห์)” และ“พวกเขา(บรรดา
อีมาม) มีความรู้ทั้งหมด(ที่มีในอัลกุรอาน)”1
ท่านผู้อ่านไม่ควรลืมว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมฮะดีษเล่มหนึ่งที่
สาคัญเป็นอันดับหนึ่งของชีอะห์ที่ได้รับการรับรองโดยอัลมะห์ดีตามคาบอกในบท
นาของหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนจะไม่ขอยกมาในนี้เพราะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็น
เนื้อหาในหนังสือ ทว่าที่ผู้เขียนเกริ่นเช่นนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่า สิ่งที่ถูกกล่าวใน
หนังสือเล่มนี้นั้นเดิมทีแล้วมันคือเสาหลักในการเป็นแหล่งอ้างอิงฮะดีษต่างๆของ
ชีอะห์ และคิดว่าผู้อ่านน่าจะเข้าใจได้ดีว่า การที่เจ้าของตาราเขียนหัวข้อใหญ่ๆ
เน้นๆเป็ นบทต่างๆนั้ น จุ ดประสงค์ก็เพื่อให้ คนอ่านได้ทราบว่าสิ่ งที่จะตามมา
หลังจากนี้คือเนื้อหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อล้วนๆและสามารถสื่อถึงความเชื่อ
ของเจ้าของหนังสือได้ส่วนหนึ่ง ดังที่ผู้อ่านจะได้เห็นและได้อ่านหลังจากนี้ต่อไปใน
หน้าที่ 228 ของหนังสือดังกล่าว อินชาอัลลอฮฺ

1หนังสือ อุศูลมินัลกาฟีย์เล่มหนึ่ง หน้า 228
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ให้สังเกตส่วนทีไ่ ด้มีการทาสีเอาไว้และนี่เป็นหน้าหนังสือทั้งหน้าไม่มี
การตัดต่อหรือตกแต่งใดๆทั้งสิ้น
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ถัดมาจากหัวข้อเรื่องแล้ วก็ตามด้วยฮะดี ษที่หนึ่ง (ขอนาเอาเฉพาะ
ส่วนที่เกี่ยวข้องมาอีกซักครั้งนะครับ) ดังนี้

1 มุฮาหมัด บิน ยะห์ยา จาก อะหมัด บิน มุฮาหมัด จาก อิบนุมัฮบูบ จาก
อัมรุ บิน อะบี อัลมิกดาม จากท่านญาบิร กล่าวว่า “ฉันได้ยิน อะบา ญะฟัร อ. ได้
กล่ าวว่ า “ไม่ มี ผู้ ใดที่ อ้ างว่ าเขาได้ รวบรวมอั ลกุ รอานไว้ ทั้ งหมดดั งเช่ นที่ ถู ก
ประทานลงมาเว้นเสียแต่ว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มดเท็จ และไม่มีผู้ใดได้รวบรวมและ
จดจามันไว้ดังเช่นที่อัลลอฮได้ประทานลงมาเว้นแต่ อะลี บิน อะบีฏอลิบและ
บรรดาอีมามหลังจากท่านเท่านั้น”1
ถัดมาตามด้วยฮะดีษบทที่สองของพวกเขาตอกย้าความเชื่อและยืนยันถึง
ความถูกต้องของฮะดีษบทแรกไว้ดังนี้
2 มุฮาหมัด บิน อัลฮุเซน จาก มุฮาหมัด บิน อัลฮะซัน จาก มุฮาหมัด บิน
สินาน จาก อัมมาร บิน มัรวาน อัลมุนัคค็อล จากท่านญาบิร จาก อะบีญะฟัร เขาได้
1 หนังสือ อุศูลมินัลกาฟีย์เล่มที่หนึ่ง หน้า 222
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กล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดที่สามารถอ้างได้ว่าแท้จริงเขามีอัลกุรอานทั้งหมดทั้งที่เป็น
เนื้อหา (ปกติ) และสิ่งที่อยู่ภายใน (บาฏิน) ของอัลกุรอานไว้ในครอบครอง นอก
เสียจากบรรดา เอาซียาอฺ (อีมามชีอะห์-ผู้แปล) เท่านั้น”1
ฮะดีษทั้งสองบทนี้ของชีอะห์ ผู้เขียนคงไม่จาเป็นต้องอธิบายอะไรมากมาย
เพราะเนื้อหาของฮะดีษทั้งสองบทไม่มีอะไรซับซ้อนหรือเข้าใจยากเกินปัญญาของ
ผู้อ่านอย่างแน่นอน..แต่ถ้าผู้อ่านไปถามผู้รู้หรือผู้นับถือชีอะห์ก็จะได้คาตอบว่าฮะดีษ
เหล่านี้มีความหมายแอบแฝงซับซ้อนซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ได้ยกเว้นต้องผ่านอะห์ลุลบัยติเท่านั้น ก็ไม่รู้ว่าจะซับซ้อนอะไรมากมายในคาพูดที่
ตรงๆแบบนี้ เอาเป็นว่าท่านผู้อ่าน อ่านแล้วก็ไตร่ตรองเอาก็แล้วกันครับว่าคาพูด
เหล่านี้มีตรงไหนที่เข้าใจยากและไม่สามารถเข้าใจขนาดนั้นเลยจริงหรือเปล่า?
ทั้งสองฮะดีษนี้ของชีอะห์ อยู่ในหนังสือเล่มเดียวกันคือ หนังสืออัลอุศูล
มินัลกาฟีย์ เล่มที่หนึ่ง และหน้าเดียวกันคือ หน้า 228 ซึ่งผู้เขียนได้นาเสนอไปก่อน
หน้านี้ทั้งหน้าปกและหน้าหนังสือแบบเต็มๆ ผู้อ่านสามารถย้อนกลับไปอ่านดูอีกซัก
ครั้งหรือหากท่านผู้อ่านมีหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ก็เปิดไปดูในหัวข้อดังกล่าวได้ แล้ว
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าสิ่งที่ผู้เขียนยกมานี้เป็นการตัดต่อใส่ร้าย กล่าวหาพวกเขา
อย่างที่พวกเขาชอบอ้างหรือไม่อย่างไร
ในหนั งสื อเล่ มเดี ยวกั นนี้ โดย อั ลกุ ลั ยนี ย์ ในเล่ มที่ สอง ในหมวดของ
ฟะฏออิล อัลกุรอาน (ความประเสริฐของอัลกุรอาน) อัลกุลัยนีย์ได้ตอกย้าความเชื่อ
ของเขาให้เราเข้าใจได้อีกว่า อัลกุรอานฉบับที่มีอยู่ในมือของเรา ณ ปัจจุบันนี้ไม่ใช่
ฉบับสมบูรณ์ในความเชื่อของชีอะห์ ด้วยกับฮะดีษบทหนึ่งที่ผู้เขียนจะนาเสนอให้กับ
ท่านผู้อ่านได้ทราบเอาไว้ในหน้าถัดไปโดยฮะดีษบทดังกล่าวนั้นได้ กล่าวถึงจานวน
อายะห์ในอัลกุรอานทั้งสิ้นว่ามีมากกว่าหมื่นอายะห์!
1หนังสือ อุศูลมินัลกาฟีย์เล่มที่หนึ่ง หน้า 222
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ปกหนังสือ อุศูล มินัลกาฟีย์ เล่มทีส่ องที่บอกเอาไว้ว่าอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์ที่พวกเขา
เชื่อนั้นมีทั้งสิ้น หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน อายะห์
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หน้าหนังสือเต็มๆที่กล่าวถึงฮะดีษบทดังกล่าวของชีอะห์ สิบสองอีมาม.
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ผู้เขียนขอนาเอาส่วนที่เป็นเนื้อหามาใส่ไว้และแปลให้ท่านผู้อ่านได้ทา
ความเข้าใจในฮะดีษบทนี้ที่บันทึกโดย อุลามาอฺผู้อาวุโสของชีอะห์สิบสองอีมาม
ท่านนี้อีกครั้งนะครับตามเนื้อหาในหนังสือต่อไปนี้

ส่วนที่ได้ทาสีเอาไว้คือตัวบทภาษาอาหรับ ผู้เขี ยนขอเขียนคาแปลไว้
ด้า นล้ า งนี้ ผู้ อ่า นลองอ่ า นค าแปลดู แ ล้ ว ไตร่ ตรองว่ า ฮะดี ษดั งกล่ าวนี้ มีสิ่ ง ที่
ซับซ้อนไม่สามารถเข้าใจได้ยกเว้นอะห์ลุลบัยติอย่างที่ชีอะห์ชอบอ้างกันจริง
หรือเปล่า ดังนี้
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28 อะลี บิน อัลฮะกัม จากฮิชาม บิน ซาลิม จาก อะบีอับดิลลาฮฺ กล่าว
ว่า “แท้จริงอายะฮฺอัลกุรอานที่ได้นาพาโดยญิบรีล อ. มายังท่านนบีมูฮาหมัด
ซ.ล.นั้นมีจานวนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอายะห์”1
ผู้เขียนก็ไม่ขออธิบายอะไรมากมายเพราะอ่านตัวบทฮะดีษแล้วคิดว่าไม่มี
อะไรที่ไม่สามารถเข้าใจได้หรือซับซ้อนเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ ไม่ทราบว่าผู้อ่านคิด
เช่นไร แต่คิดว่าไม่น่าจะเกินปัญญาของผู้อ่านที่จะทาความเข้าใจกั บฮะดีษบทนี้
อินชาอัลลอฮฺ สิ่งเดียวที่ผู้เขียนต้องการจะบอกคือ อัลกุรอานฉบับปัจจุบัน ที่เรา
อ่านกันอยู่ทุกวันนี้และเราเชื่อว่ามีความสมบูรณ์ทุกอย่างนั้น มีเพียงหกพันสอง
ร้อยกว่าอายะห์เท่านั้น และหากเทียบกับฮะดีษบทนี้ของชีอะห์เท่ากับว่า ตาม
ความเชื่อของชีอะห์ นั้ นอัลกุรอานยั งขาดหายไปมากกว่าหมื่นอายะห์ ...หายไป
มากกว่าครึ่งของอัลกุรอานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน !! วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ก็คงต้องกลับไปถามอุลามาอฺชีอะห์แล้วล่ะครับว่า อีกหมื่นกว่าอายะห์อยู่
ที่ไหน ซึ่งผู้เขียนคิดว่าชีอะห์ต้องตอบว่าทั้งหมดนั้นก็ต้องอยู่กับอะห์ลุลบัยติของ
ท่านนบี ซ.ล. ตามการรายงานของฮะดีษชีอะห์สองบทที่ได้ยกไป ณ ปัจจุบันก็
ยังคงอยู่กับอีมามมะห์ดีของชีอะห์ ที่หลบอาพรางตัวเองอยู่ในถ้ามาพันกว่าปี ไม่
ยอมออกมาชี้ น าอุ มมะห์ ซั กที และเมื่ อนั บ จากวั นที่ ท่ านอะลี ได้ ท าการซ่ อน
อัลกุรอานฉบับสมบูรณ์ตามการอ้างของชีอะห์ มาจนกระทั่งวันที่อีมาม อัล-มะห์ดี
ของพวกเขาจะนาอัลกุรอานที่เหลือมาให้อุมมะห์แสดงว่าตลอดระยะเวลาพันกว่าปี
อุมมะห์ของนบีมุฮาหมัด ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงอยู่แต่ในความมืดมน
หลงผิดเพราะไม่เคยได้สัมผัสกับอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์จริงๆซักที หรือแม้กระทั่ง
บรรดาชีอะห์เองก็ยังคงอยู่แต่ในความหลงผิดเพราะอีมามแต่ล่ะท่านของพวกเขา
1อุศูล มินัลกาฟีย์ เล่มที่สอง หน้า 436
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ไม่ยอมนาเอาอัลกุรอานที่เป็นแสงสว่างและชี้นาอุมมะห์ออกมาซักที และถ้าหาก
เราตายไปก่อนที่จะได้เจอกับอีมามอัล-มะห์ดีก็เท่ากับว่าเราได้ตายไปบนความหลง
ผิดเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานฉบับที่สมบูรณ์ (ตามการอ้างของ
ชีอะห์) ได้ วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ฮะดีษบทดังกล่าวนี้หากผู้อ่านนาไปถามผู้รู้ชีอะห์ แล้วผู้อ่านอาจจะได้
คาตอบกลับมาว่าฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษฏออีฟ นั่นก็เพราะว่าฮะดีษบทดังกล่าวนี้
เป็นฮะดีษ “อาฮาด”และอัลกุลัยนีย์ได้จัดให้อยู่ในหมวดหัวข้อ “อันนะวาดิร”
คาตอบแบบนี้ ผู้ เขียนเคยได้รั บมาจากผู้ รู้ ของชี อะห์ บางท่ านผ่ านการสนทนา
แลกเปลี่ยนจึงนามาให้ผู้อ่านได้ทราบเอาไว้ว่าหากผู้อ่านได้คาตอบเช่นนี้จากผู้รู้
ชีอะห์ จริ งๆก็ ให้ ตั้งขอสั งเกตุต่ อไปนี้ นั่ น คื อ หนึ่ ง ฮะดีษดังกล่ าวอยู่ ในหมวด
ฟะฏออิลิล กุรอาน (ความประเสริฐของอัลกุรอาน) ดังในภาพที่ผู้เขียนได้เสนอให้
ผู้อ่านได้เห็นด้วยตาในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ในหมวด “อัล-นะวาดิร”อย่างที่ได้อ้างไว้
และสอง นั กปราชญ์ของพวกเขาอย่ าง อัล -มัจลีซีย์ บุรุ ษอีกคนที่
ได้รับการยอมรับจากชีอะห์ทั่วโลกยืนยันว่าฮะดีษบทดังกล่าวนี้เป็นฮะดีษ
มุวัศศัก(น่าเชื่อถือ)ในหนังสือของเขาชื่อ “มิรอาติล อุกูล” มาดูต้นฉบับของ
หนังสือเล่มนี้กันก่อนแล้วค่อยมาดูเนื้อหาที่ ”อัลมัจลีซีย์” อุลามาอฺ อาวุโสผู้นี้
ได้ยืนยันเกี่ยวกับฮะดีษบทดังกล่าวนี้ ว่า เป็นฮะดีษที่ซอฮีฮและเรื่องราวการ
รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นอยู่ในระดับ “มุตะวาติร มะอ์นา”ยังไงนั้นผู้อ่านก็
อ่ า นต่ อ ไปเลยล่ ะ กั น พร้ อ มกั บ วางใจให้ เ ป็ น กลางไตร่ ต รองขอฮิ ด ายะห์
จากอัลลอฮฺแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินกันไปว่าอะไรเป็นอะไร อะไรจริงและอะไร
เท็จ อินชาอัลลอฮฺ ดังนี้…
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ปกหนังสือ “มิรอาติลอุกลู ” โดย อัลมัจลีซีย์
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ให้ดูส่วนที่ได้ทาสีเอาไว้ว่า อัล-มัจลีซีย์ ได้กล่าวเช่นไร
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ในหนังสือเล่มนี้ อัลมัจลีซีย์ได้กล่าวเกี่ยวกับ ฮะดีษที่บอกว่า อัลกุรอานมี
ถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอายะห์ซึ่งอัลกุลัยนีย์ได้บันทึกเอาไว้ว่า

ฮะดีษลาดับที่ยี่สิบแปด: มุวัศศัก และในบางเล่มจากฮิชาม บิน ซาลิม
แทนที่ ฮารูน บิน มุสลิม เช่นนี้แล้วฮะดีษดังกล่าวจึงเป็นฮะดีษ ซอฮีฮ และเป็นที่รู้
กันเกี่ยวกับฮะดีษบทนี้และฮะดีษบทอื่นๆอีกมากมายทั้งที่เป็นฮะดีษซอฮีฮและ
ซอรี ฮ (หมายถึงระบุ ตรงๆชัดๆโดยไม่อ้อมค้อม) เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ
อัลกุรอานและการถูกเปลี่ยนแปลง และสาหรับฉันแล้วข่าวคราวต่างๆที่มีรายงาน
เกี่ยวกับเรื่องนี้มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “มุตะวาติร มะอนา”ซึ่งการปฏิเสธ
ทั้งหมดของรายงานเหล่ านี้ เท่ากับว่าวาญิบที่จ ะต้องไม่ยึดมั่นกับ ฮะดีษต่างๆ
เหล่านี้ ทว่าฉัน (อัลมัจลีซีย์) คิดว่าเรื่องราวต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเรืองนี้ (อัล
กุรอานไม่สมบูรณ์) มีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ อีมามะห์ อีก
ทั้งมีการยืนยันเรื่องราวเหล่านี้ (อัลกุรอานไม่สมบูรณ์) ด้วยกับฮะดีษเช่นนี้ด้วย
แล้ว?1
ผู้ เขียนขออธิบายสรุ ปและให้ ผู้ อ่านทาความเข้ าใจอย่ างนี้ นะครับว่ า
เริ่ มต้ น อั ล -มั จลี ซี ย์ ประเดิ มด้ วยการบอกว่ า ฮะดี ษบทนี้ ที่ กล่ าวถึ งอายะห์
1หนังสือ มิรอาติลอุกูลเล่ม12 หน้า 525
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อัลกุรอานว่ามี เจ็ดหมื่นอายะห์นั้น “มุวัศศัก” หรือก็คือ ผู้รายงานฮะดีษบทนี้มี
ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “มุวัศศัก” หรือก็คือ “ศิเกาะห์” นั่นเอง แล้วก็ต่อด้วย
การบอกว่า ““ ”فاخلرب حصيحดังนั้นข่าวคราวนี้หรือฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษที่ ศอฮีฮ”
แล้วก็บอกต่อไปอีกว่า “และเป็นทีร่ ู้กันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับฮะดีษบทนี้และฮะ
ดีษอื่นๆมากมายทั้งซอฮีฮและซอรีฮ (หมายถึงระบุตรงๆไม่อ้อมค้อม) เกี่ยวกับ
ความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอานและมีการบิดเบือนมัน...
หลังจากนั้นเขาก็ยืนยันถึงจุดยืนของเขาว่า “สาหรับฉันข่าวคราวต่างๆที่
รายงานเกี่ยวกับประเด็นนี้มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “มุตะวาติร มะอนา”1
หมายความว่า แม้เนื้อหาตัวบทจะไม่ตรงกันในบรรดาฮะดีษทั้งหลายแต่ ในเชิง
ความหมายนั้นบ่งบอกถึงสิ่งเดียวกัน ก็เลยกลายเป็น มุตะวาติรในด้านความหมาย
ของเนื้อหาไป และปิดท้ายด้วยการบอกว่า เรื่องนี้มีความสาคัญที่ต้องเชื่อเทียบเท่า
กับฮะดีษที่กล่าวถึงอีมามะห์...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
นี่คือบทสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับการอธิบายและยืนยันถึงความถูกต้องของ
อัลมัจลีซีย์ต่อฮะดีษบทที่ว่าด้วย อัลกุรอานมีมากถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอายะห์...
วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
จากที่ผู้เขียนได้นาเสนอไปทั้งหมดในบทนี้นั้น หากท่านผู้ อ่านได้ อ่าน
อย่างไตร่ตรองและลองนึกคิดตามที่ชีอะห์ ได้บอกไว้ในหนังสือของเขาทั้งหมด
เกี่ ยวกั บความไม่ สมบู รณ์ การถู กบิ ดเบื อน เปลี่ ยนแปลงของอั ลกุ รอานฉบั บ
ปัจจุบันนี้ พี่น้องก็จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ ดังนี้ คือ

1 หนังสือ มิรอาติลอุกูล เล่ม12 หน้า 525
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กลุ่มเดียวที่จะได้รับทางนาอย่างสมบูรณ์ แบบและประสบความสาเร็จ
อย่างแท้จริง นั้นคือกลุ่มคนที่มีชีวิตและทันได้พบและติดตามท่านอีมามมะห์ดีของ
ชีอะห์ในยุคสุดท้ายเท่านั้น ส่วนมนุษย์ก่อนหน้านั้นทั้งหมดนับตั้งแต่ที่ท่านอะลี
รอฏิยัลลอฮุอันฮุ ได้นาอัลกุรอานไปซ่อนไว้และสาบานว่าผู้คนจะไม่ได้เห็นมัน
กระทั่งอีมามมะห์ดีปรากฏ (ตามความเชื่อของชีอะห์) ไปจนถึงยุคก่อนปรากฏตัว
ของอัล-มะห์ดี ล้วนแต่อยู่ในความหลงผิดทั้งสิ้น เพราะอัลกุรอานฉบับปัจจุบันที่
เราอ่านและปฏิบัติกันมาตลอดทั้งชีวิตนั้น (ตามความเชื่อของชีอะห์แล้ว) มันเต็ม
ไปด้วยความบิดเบือน เปลี่ยนแปลง ไม่ครบสมบูรณ์และขาดหายไปมากกว่าหมื่น
อายะห์ ...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ท้ายทีส่ ุดแล้วแม้กระทั่งชีอะห์ปัจจุบันเองก็ยังคงไม่ได้รับทางนาจากอัลกุ
รอานฉบับสมบูรณ์ของพวกเขา และก็ไม่ได้รับทางนาจากอัลกุรอานฉบับปัจจุบัน
นี้เหมือนกันเพราะพวกเขาไม่ได้มีความเชื่อต่ออัลกุรอานฉบับปัจจุบันนี้นอกจาก
เพียงเพื่อให้มุสลิมตกหลุมคล้อยตามพวกเขาและพวกเขาสามารถแอบแฝงเข้ามาใน
สังคมมุสลิมในฐานะที่อ้างว่าเป็นมุสลิมคนหนึ่งเท่านั้นเอง ...
...................................................
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บทที่สอง
“พวกท่านจงอ่านอัลกุรอาน (ฉบับปัจจุบัน) นี้ ดังเช่นที่พวกเขา (ชาว
ซุนนี) อ่าน จนกว่าฉบับสมบูรณ์จะถูกนามาให้พวกท่าน!!”1
เป็นที่น่าแปลกใจขณะที่เราพบว่าในหนังสือของชีอะห์มากมายยืนยันถึง
ความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอานฉบับที่อยู่ในมือของพี่น้อง ณ ปัจจุบัน แต่เรากลับ
พบว่าชีอะห์เกือบจะทุกคนต่างก็อ้างว่าเชื่อและยังคงอ่านอัลกุรอานฉบับนี้และ
ถกเถียงกันปางตายว่าเรื่องที่เรากล่าวไปนั้นเป็นเรื่องเท็จ ไม่จริง อีกทั้งพวกเขาก็ยัง
ท้าทายเราว่า ไม่เชื่อก็ลองไปดูที่บ้านของชีอะห์หรือที่ฮูซัยนียะห์ของชีอะห์ดูสิว่า
ชีอะห์ใช้อัลกุรอานฉบับเล่มเดียวกับที่เราใช้หรือมีฉบับใหม่อย่างที่ถูกกล่าวหาหรือ
เปล่า แค่นี้ก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าข้อกล่าวหาที่บอกว่าชีอะห์เชื่อว่าอัลกุรอาน
ฉบับ ณ ปัจจุบันถูกบิดเบือน หรือไม่สมบูรณ์นั้นไม่เป็นความจริง !
และแน่นอนว่าเมื่อพี่น้องไปหาพิสูจน์ตามคาเชิญชวนของพวกเขา พี่น้อง
ก็จะพบว่าอัลกุรอานที่พวกเขาใช้อยู่ ก็คืออัลกุรอานเล่มเดียวกับที่เราใช้อยู่ ณ
ปัจจุบันจริงๆ ซึ่งทาให้พี่น้องหลายๆคนเข้าใจว่า สิ่งที่เรานาเสนอไปนั้นเป็นการ
กล่าวหาและใส่ร้ายพวกเขาจริงๆ เพราะไปดูมาแล้วพบว่า เป็นไปตามที่พวกเขา
ชีอะห์กล่าวไว้ทุกอย่าง อัลกุรอานที่พวกเขาใช้อยู่เป็นเล่มเดียวกัน ฉบับเดียวกัน
กับของเราอย่างไม่มีความแตกต่างจริงๆ อีกทั้งมีการยกอุลามาอฺชีอะห์มากกว่า 30
คนยืนยันว่าอัลกุรอานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และห่างไกลจากบิดเบือน ตามที่
ชีอะห์ได้ยกมาหักล้าง สิ่งทีบ่ รรดาอุลามาอฺได้นาเสนอไป!

1 อุศูล อัล-กาฟีย์เล่มสอง หน้าที่ 816-817
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ตกลงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่ ซึ่งได้ทาให้พี่น้องมุสลิม
มากมายสับสนและตกหลุมพรางของชีอะห์ไปเต็มๆด้วยความไม่รู้ถึงหลักการสอน
และการปฏิบัติเพื่อกลบเกลือนความเชื่อของพวกเขาโดยเฉพาะกับพี่น้องชาวซุนนี
และชีอะห์เอาวามทั่วๆไปที่เริ่มจะมีใจเอนเอียงและเข้าชีอะห์สดๆร้อนๆ
บททีส่ องนี้ท่านผู้อ่านจะได้ทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทาไมใน
เมื่อตามหลักการของชีอะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับอัลกุรอาน
ไว้ว่าอัลกุรอานฉบับนี้นั้นไม่สมบูรณ์และได้ถูกบิดเบือน แต่การปฏิบัติของพวกเขา
นั้นกลับต่างออกไปจากคาสอนหรือนั้นเป็นเพียงการใส่ร้ายของบรรดาอุลามาอฺต่อ
พวกเขาจริง? ความจริงเป็นเช่นไร บทนี้จะไขข้อสงสัยของพี่น้องให้กระจ่างชัดขึ้น
ไปอีกอินชาอัลลอฮฺ
ท่านผู้อ่านที่รักของอัลลอฮฺครับ.... ความจริงแล้ว เกี่ยวกับประเด็นความ
เชื่อต่ออัลกุรอานนี้ ของชีอะห์ นั้น พวกเขายังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับอัลกุรอาน
เช่นเดิมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากมีการเปิดโปงความเชื่อนี้ของพวกเขา
อย่างหนักต่อสังคมมุสลิมทาให้เกิดความเสียหายต่อพวกเขาอย่างร้ายแรง จึงมีอุลา
มาอฺชีอะห์ส่วนหนึ่งลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยวิธีการกลบกลืนความเชื่อเดิม
ด้วยกับความเชื่อใหม่ให้เหมือนกับมุสลิมทั่วโลกนั้นคือการพยายามทาให้ผู้คน
เข้าใจว่าพวกเขาก็เชื่อว่าอัลกุรอานมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง ปราศจากการถูก
บิดเบือนใดๆเช่นเดียวกับมุสลิมทั่วโลกซึ่งในศัพท์ ของชีอะห์เรียกว่า “อัล-อาม”
หมายถึงมุสลิ มที่ไม่ได้ เป็ นชีอะห์ นั่ นเอง เราจึ งเห็ นว่าแม้นอุลามาอฺของชีอะห์
บางส่วนพยายามที่จะทาให้คนเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เชื่อเช่นเดียวกับ อัล-กุลัยนีย์
หรือ อัล-มัจลีซีย์ หรือ อัล-มุฟิด ที่เชื่อว่าอัลกุรอานถูกบิดเบือน ทว่าพวกเขาเชื่อ
ว่าอัลกุรอานเล่มปัจจุบันนี้มีความสมบูรณ์เช่นเดียวกับที่เราเชื่อทุกอย่าง
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แต่ในความเป็นจริงนั้น ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ไม่เคยปรากฏจากพวก
เขาเหล่านี้ในการที่จะตาหนิหรือตอบโต้หนังสือที่พูดถึงความไม่สมบูรณ์ของอัลกุ
รอานทีเ่ ขียนโดยอุลามาอฺเหล่านี้เลยตรงกันข้ามพวกเขายังคงเชิดชูให้เกียรติอุลามาอฺ
เหล่านี้ว่าเป็นอุลามาอฺที่ได้รับการยอมรับในหมู่ชีอะห์ อีกทั้งหนังสือของพวกเขา
เหล่านี้ก็ยังเป็นแหล่งอ้างอิงทางศาสนาของพวกเขาจนถึงทุกวันนี้ เหมือนกับว่า ไม่
เชื่อว่าอัลกุรอานไม่สมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธและยังสนับสนุน ปกป้องอุลา
มาอฺที่กล่าวว่าอัลกุรอานไม่สมบูรณ์ แบบนี้ถ้าตามหลักของชีอะห์ไม่เรียกว่าตะกียะห์
(หลอกผู้คนทั่วโลกให้หลงกลว่าเขามีความเชื่อเหมือนกับเราในขณะที่ความจริงนั้นเขา
มีความเชื่ออีกอย่างแฝงอยู่) ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร.....วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ที่สาคัญกว่านั้นเหตุที่พวกเขายังใช้อัลกุรอานเล่มนี้อยู่นั้นเพราะเชือ่ ว่ามัน
เป็นคาสั่ งของอีมามของพวกเขา (ตามความเชื่อของเขาซึ่งมีบันทึกในหนังสื อ
ชีอะห์)ที่สั่งให้อ่านและปฏิบัติตามอัลกุรอานเล่มปัจจุบันนี้ให้เหมือนกับชาวซุน
นะห์ปฏิบัติไปก่อนจนกว่าอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์จะปรากฏออกมาพร้อมๆกับอัล
มะห์ดีเมื่อนั้นอัลกุรอานฉบับปัจจุบันนี้ก็จะไม่ใช่ฉบับที่มีความน่าเชื่อถืออีกต่อไป
สาหรับพวกเขา1 เหล่านี่คือสิ่งที่บันทึกในหนังสือของพวกเขาที่ผู้อ่านจะได้เห็นกับ
ตาตัวเองว่า พวกเขามีการสอนเช่นไรเพื่อตบตาชาวบ้านที่ไม่ทันเล่ห์เลี่ยมพวกเขา
ให้หลงเชื่อว่าพวกเขาถูกอธรรมจากนักปราชญ์และอุลามาอที่เปิดโปงพฤติกรรมนี้
สิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นเช่น
ที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้จริงหรือไม่จนกว่าท่านผู้อ่านจะได้อ่านจากหนังสือที่เขียนโดยอุ
ลามาอฺผู้ที่ได้รับการยอมรับจากพวกเขาเหล่าชีอะห์ด้วยตัวเองซึ่งผู้ เขียนได้เตรียม
หน้าหนังสือเล่มดังกล่าวพร้อมหน้าปกเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่เป็นการแอบอ้าง
1อัลอันวาร อัล-นุมานียะห์ หน้า 363-364
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หรือกล่าวหาอย่างไร้ที่มาที่ไปดังเช่นที่พวกเขาได้ใช้วิธีการแบบนี้ในการเรียกร้อง
ความเห็นใจจากมุสลิมที่รู้ไม่เท่าทันตลอดมา อ่านแล้วก็ให้ท่านผู้อ่านตัดสินกันเอา
นะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผู้เขียนได้บอกเอาไว้หรือเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ผู้เขียนได้
กล่าวอย่างไม่มีหลักฐานใดๆหรือเป็นการเข้าใจผิดของผู้เขียนเสียเองซึ่งหากเป็น
เช่นนั้นจริงผู้เขียนก็พร้อมที่จะน้อมรับคาชี้แนะ ตักเตือนพร้อมกับกล่าวคาขอโทษ
อย่ างไม่ ลั งเลเลยเช่ น กั น และขอกล่ าวว่ าญะซากุ มุ ล ลอฮุ คอยรอนที่ ชี้ แนะ
ข้อผิดพลาดในครั้งนี้.
ในหนังสืออุศูล อัล-กาฟีย์เล่มสอง หน้าที่ 816 ภายใต้หัวข้อ
أن القرآن يرفع ُم أنزل

“แท้จริงอัลกุรอาน (ฉบับนี้) จะถูกยกขึ้นไปดังเช่นที่ถูกประทานลง
1

มา”

อัล-กุลัยนีย์ได้บันทึกฮะดีษบทหนึ่งอ้างว่าจาก อะบี อัล-ฮะซัน เขาได้
กล่าวแก่สาวกของเขาส่วนหนึ่งไว้ดังนี้
 عن ب ْعض، عن س ْهل بن زياد عن حممد بن سليْمن، عدة من أ ْصحابنا.2
 ِنا ن ْسمع اآليات ِّف القرآن ليْس، جعلْت فداك: قلْت له: عن أب السن قال،أ ْصحابه
 ِ ْقرؤوا، ّل: فقال، فهل نأْثم،حسن أ ْن ن ْقرأها ُم بلغنا عن ْكم
ْ  وّل ن،هو عن ْدنا ُم ن ْسمعها

.ُم تعل ْمتم فسيجيئكم من يعلمكم
“2 จากบรรดาสหายของเรา จาก ซะฮัล บิน ซียาด จาก มูฮาหมัด บิน
สุไลมาน จากสหายบางคนของเขา จาก อบุล ฮะซัน กล่าวว่า ฉันได้กล่าวแก่เขาว่า
“พวกเราได้ฟังอายะห์ในอัลกุรอานซึ่ง (อายะห์ดังกล่าวนั้น) ไม่มีในอัลกุรอานที่
1อุศูล อัล-กาฟีย์เล่มสอง หน้าที่ 816-817
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พวกเรามีอยู่นี้ตามที่เราได้ฟัง และเราไม่อาจที่จะอ่านมันได้ดีดังเช่นที่เราได้รับฟัง
มาจากท่าน เช่นนี้แล้วเราจะบาปหรือไม่? เขาตอบว่า “ไม่ พวกท่านจงอ่านดังเช่น
ที่พวกท่านได้ร่าเรียนไปเถอะ แล้วสักวันจะมีคนที่มาสอนพวกท่าน (ในอายะห์ที่
พวกท่านได้ฟังไป) 1
ต่อไปนี้คือสิ่งที่บันทึกอยู่ในหนังสือ อูศูลอัล-กาฟีย์ โดย อัลกุลัยนีย์ซึ่ง
ผู้เขียนก็ได้ถ่ายหน้าหนังสือดังกล่าวนี้ให้ผู้อ่านได้เห็นเนื้อหาจริงๆที่ผู้เขียนได้
นาเสนอไปด้วยตัวเองดังนี้

1ดู อุศูล อัล-กาฟีย์เล่มสอง หน้าที่ 816-817
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หนังสือ อุศลู –อัลกาฟียโ์ ดย อัลกุลัยนีย์
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หน้าที่ระบุหัวขอซึ่งผูเ้ ขียนได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ (ย้อนกลับไปดู)
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หน้าต่อเนื่องจากหน้าที่แล้วที่มเี นือ้ หาพูดถึงอัลกุรอานที่มีเนื้อหาต่าง
จากอัลกุรอานฉบับปัจจุบัน
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หากท่านผู้อ่านไปถามผู้รู้ชีอะห์เกี่ยวกับฮะดีษบทนี้ท่านอาจจะได้คาตอบว่าฮะดีษ
บทนี้เป็นฮะดีษฏออีฟ ไม่สามารถเอามาอ้างเป็นหลักฐานเพื่อกล่าวหาชีอะห์ ว่า
อัลกุรอานไม่สมบูรณ์ได้เป็นลักษณะการตอบโต้ของชีอะห์เมื่อเรานาเสนอสิ่งที่เป็น
ความเชื่อของอุลามาอฺพวกเขาจากตาราของพวกเขาซึ่งหากชีอะห์กล่าวเช่นนี้จริงๆ
ผู้เขียนก็ขอตอกย้าความเชื่อนี้จากหนังสือของอุลามาอฺผู้โด่งดังอีกท่านของชีอะห์ที่
ได้ปฏิบัติและมีความเชื่อเช่นที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ นั่นคือ นิอมะตุลลลอฮฺ อัลญะซา
อีรีย์ ในหนังสือ “อัล-อันวาร อันนุอมานียะห์” เขาได้พูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวนี้ไว้อย่างชัดเจนโดย เขาได้อธิบายประเด็นดังกล่าวนี้ในหนังสือเล่มนี้
ของเขาในเชิงถาม-ตอบ เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าอัลกุ รอานไม่สมบูรณ์ไว้อย่างไร
ผู้อ่านลองอ่านจากหน้าหนังสือที่ผู้เขียนจะนาเสนอต่อไปนี้ของเขาเพื่อใช้ในการ
พิจารณาเป็นคาตอบให้กับท่านผู้อ่านว่าสิ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไปนั้นจริงหรือเท็จ
อย่างไร ดังนี้
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ปกหนังสือ “อัลอันวาร อัล-นุมานียะห์”โดย นิอมะตุลลลอฮฺ อัลญะซาอีรีย์
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หน้าหนังสือเต็มๆที่ไม่มีการตัดใดๆทั้งสิ้นเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่การตกแต่งหรือหลอกลวงใดๆ
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หน้าหนังสืออีกหน้าที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากหน้าที่แล้ว
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ในหน้าที่ 363 -364 ของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้เขียนได้เอามาเสนอไว้
(ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้) ได้เปิดเผยความจริงที่ผู้เขียนได้อธิบายเอาไว้ว่า “ทาไม
ในเมื่อชีอะห์สิบสองอีมามมีความเชื่อว่าอัลกุรอานฉบับปัจจุบันไม่สมบูรณ์ และถูก
บิดเบือน แต่ปรากฏว่าการปฏิบัติของพวกเขานั้นต่างจากที่บรรดาอุลามาอฺได้บอก
ไว้อย่างสิ้นเชิง!”
ผู้อ่านที่เข้าใจภาษาอาหรับก็อ่านตัวบทภาษาอาหรับที่ได้นามาให้และ
ทาสีในส่วนที่เป็นประเด็นเอาไว้แล้วไตร่ตรองกันดู ส่วนผู้อ่านที่ไม่เข้าใจภาษา
อาหรับผู้เขียนก็ขอนาเอาส่วนที่ได้ทาสีเอาไว้มาแปลอีกทีเพื่อให้ได้เข้าใจกันว่า
อัลญะซาอีรีย์ อุลามาอฺชีอะห์ผู้นี้ได้บอกและอธิบายเอาไว้อย่างไรในหนังสือเล่ม
ดั งกล่ าวนี้ เกี่ ยวกั บการที่ ชี อะห์ น าเอาอั ลกุ รอานที่ พวกเขามี ความเชื่ อว่ าถู ก
บิดเบือน ไม่สมบูรณ์แต่ยังนาเอามาใช้ให้เราได้ประจักษ์ชัดขึ้น อินชาอัลลอฮฺ
นิอมะตุลลลอฮฺ อัลญะซาอีรีย์อุลามาอฺอาวุโสของชีอะห์สิบอีมามได้
เขีย นอธิบ ายในหนั ง สื อเล่ น นี้ ของเขาดั งที่ผู้ เขีย นได้น ามาให้ พี่น้ องนั้ นตาม
ข้อความในหนังสือที่ได้ทาสีเอาไว้นั้น เขาได้กล่าวไว้ว่า
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เขา (อัลญะซาอีรีย์) บอกว่า “หากท่านกล่าวว่า ทาไมถึงได้อนุญาตให้
อ่านสิ่งนี้ (หมายถึงอัลกุรอานฉบับปัจจุบันนี้) ในเมื่อมันถูกปะปนอยู่กับเนื้อหาทีมี
การบิดเบือน เปลี่ยนแปลง, ฉัน (หมายถึงอัลญะซาอีรีย์) ขอตอบว่า ได้มีรายงาน
จากบรรดาอีมาม อะลัยฮิสลาม สั่งให้บรรดาชีอะห์ของพวกเขาอ่านสิ่งที่มีอยู่นี้
(หมายถึงสิ่งที่ถูกบิดเบือน) ในอัลกุรอานทั้งในเวลาละหมาดและเวลาอื่นๆ พร้อม
กับให้ปฏิบัติตามฮุกมที่ปรากฏในอัลกุรอาน (เล่มปัจจุบันนี้) ไปจนกว่าวันที่ซอฮิบ
ซะมาน (หมายถึงมะห์ดีของพวกเขา) จะปรากฏตัว เมื่อนั้น อัลกุรอานเล่มที่อยู่ใน
มือผู้คนนี้ (ที่เขาอ้างว่าถูกบิดเบือน) จะถูกยกขึ้นไปยังฟากฟ้า และ (มะห์ดี) ก็จะ
นาเอาอัลกุรอานที่เขียนโดยอะมีรุลมุมินีน(หมายถึงท่านอะลี) แล้วท่านก็จะนามัน
มาอ่านและปฏิบัติตามฮุกมที่มีอยู่ในอัลกุรอาน(เล่มใหม่นี้ของพวกเขา)”1
หลังจากนั้น อัลญะซาอีรีย์ก็ยกหลักฐานเพื่อสนับสนุนคาพูดของเขา โดย
การยกฮะดี ษที่ บั นทึ กโดย อั ลกุ ลั ยนี ย์ เกี่ ยวกั บเนื้ อหาที่ เขาได้ กล่ าวไว้ อย่ าง
ต่อเนื่องในหน้าเดียวกันนี้เขาบอกว่า อัลกุลัยนีย์ ได้รายงานตามสายรายงานของ
เขาไปจนถึง ซาลิม บิน ซะละมะฮ์ เขาได้เล่าให้ฟังว่า
قرأ رجل عَّل أب عب ْد اهلل وأنا أ ْستمع حروفا من القرآن لي ْس عَّل

ْ م ْه ُف ع ْن هذه القراءة واقْرأ: ما ي ْقرأها النَاس فقال أبو عب ْد اهلل
 فإذا قام قرأ ُتاب اهلل عَّل حده،ُم ي ْقرأ الناس حتى يقوم القائم
.املصحف الذي ُتبه عل
ْ وأ ْخرج

“ชายคนหนึ่งได้อ่าน(อัลกุรอาน)ต่อหน้า อะบีอับดิลลาฮฺ และฉันกาลังฟัง
ตัวอักษรต่างๆจากอัลกุรอาน(ที่เขาอ่าน)มันไม่เหมือนกับที่ผู้คนทั้งหลายอ่าน แล้ว
1อัลอันวาร อัล-นุมานียะห์เล่ม 2 หน้า 363-364
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อบูอับดุลลอฮฺก็กล่าวว่า “จงหยุดจากการอ่านนี้เถอะ และจงอ่านดังเช่นที่ผู้คนเขา
อ่านไปจนกระทั่ง อัลกออิม (หมายถึงอัล-มะห์ดี) ปรากฏ และเมื่อ (อัลกออิม)
ปรากฏเขาก็จะอ่านอัลกุรอานตามกรอบ(ขอบเขต)ของมันและเขาก็จะเอามุศฮัฟ
(อัลกุรอาน) ที่เขียนโดยท่านอะลีออกมา.”1
นี่คือสิ่งที่เหล่าผู้รู้ชีอะห์ปกปิดไม่ให้พีน้องที่ไม่รู้จักตัวตนจริงๆและไม่ทัน
เล่ห์เหลี่ยมของชีอะห์ได้รับรู้ในความเชื่อจริงๆของพวกเขาเกี่ยวกับอัลกุรอานว่า
เป็นเช่นไรเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างของพวกเขาต่อท่านผู้อ่านในการที่พยายามจะยัด
เยียดให้ชีอะห์เป็นมัศฮับหนึ่งในอิสลาม อย่างไรก็ตามแม้พวกเขาพยายามจะปกปิด
แค่ไหน ท้ายที่สุดแล้วความจริงนี้อัลลอฮฺ ซ.บ. ก็จะทาให้มันปรากฏต่อหน้าผู้ที่
ใฝ่หาสัจธรรมด้วยใจที่บริสุทธิ์ตามที่พระองค์ประสงค์

1อัลอันวาร อัล-นุมานียะห์เล่ม 2 หน้า 364
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บทที่สาม
คายืนยันจากนักปราชญ์ชีอะห์ ว่าอัลกุรอานฉบับปัจจุบันนี้ ได้ผ่านการ
บิดเบือนและเปลี่ยนแปลง!!
หลังจากที่ผู้เขียนได้นาเสนอให้พี่น้องได้ทราบถึงหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับ
ความเชื่อของชีอะห์สิบสองอีมามต่ออัลกุรอานว่าเป็นเช่นไร ก่อนที่เราจะสรุปว่า
หลักฐานต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้นบรรดานักปราชญ์ชีอะห์ทั้งหลายมีความเชื่อเช่นที่ได้
กล่าวไว้จริงหรือไม่ หรือมันเป็นเพียงบทหลักฐานที่บรรดาชีอะห์ไม่ยอมรับ ปฏิเสธ
ฮะดีษเหล่านี้ ดังนั้นผู้เขียนคิดว่าไม่เพียงพอหากเราจะเอาแค่ฮะดีษของชีอะห์เพียง
หนึ่งบทหรือสองบทมาให้ผู้อ่านได้อ่านแล้วสรุปเลยว่าพวกเขาเชื่อว่าอัลกุรอานไม่
สมบูรณ์จริงๆเพียงเพราะมีฮะดีษของเขาที่รายงานเช่นนั้น
การนาหลักฐานเพียงแค่นี้ผู้เขียนคิดว่ายังไม่เพียงพอในการที่จะตัดสิน
ว่าพวกเขาเชื่อเช่นที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้เพียงเพราะฮะดีษบทสองบท เพราะหาก
การนาหลักฐานเพียงแค่นี้พวกเขาสามารถที่จะอ้างได้ว่า ฮะดีษบทนั้นไม่ถูกต้อง
เราไม่ได้เชื่อฮะดีษเหล่านี้ หรือบอกว่า ฮะดีษที่กล่าวว่าอัลกุรอานไม่สมบูรณ์นั้น
ไม่ได้ถูกยอมรับจากชีอะห์แต่อย่างใด อย่างที่ผู้รู้ของเราได้เคยถูกอ้างเช่นนี้จาก
พวกเขามาแล้ว
ดังนั้นเพื่อให้หลักฐานที่ได้ยกมานั้นหนักแน่นเข้าไปอีกว่าพวกเขามี
ความเชื่อว่าอัลกุรอานถูกบิดเบือนและ ไม่สมบูรณ์ จริงนั้น จาเป็นที่ต้องมีการ
ยืนยันจากบรรดานักปราชญ์ของชีอะห์สิบสองอีมามเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าพวกเขา
ได้มีความเชื่อเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่า
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บทนี้ผู้เขียนจึงอยากนาเสนอทัศนะของอุลามาอฺชีอะห์จากหนังสื อ
ของพวกเขาให้ พี่น้ องได้ อ่านกัน เอาเองว่าอุล ามาอฺของพวกเขายืนยันหรื อ
ปฏิเสธเช่ นไรเกี่ย วกับ ความเชื่อที่ว่าอัล กุรอานนั้นได้มีการตัดคา บิดเบือน
เปลี่ยนแปลงและไม่มีความสมบูรณ์อยู่จริงๆเพื่อให้พี่น้องได้ตระหนักและรับรู้
ด้วยการอ่านจากหนังสือของชีอะห์เองไม่ใช่มาจากการบอกเล่าของใครต่อใคร
ไม่ว่าจากฝั่งของชีอะห์หรือจากฝั่งของอุลามาอฺมุสลิม แต่อย่างใด หากแต่รับรู้
จากการที่ข้อความในหนังสือที่เขียนโดยนักปราชญ์ของชีอะห์ได้ผ่านตาของพี่
น้องจริงๆ อินชาอัลลอฮฺ
ต่อไปนี้คือคายืนยันจากนักปราชญ์ของชีอะห์เกี่ยวกับความเชื่อของ
พวกเขาต่ออัลกุรอานว่าเป็นเช่นไร ผู้เขียนขอนาเอาส่วนหนึ่งมานาเสนอให้
ได้รับรู้กันตามลาดับดังนี้
หนึ่ ง ....หนั ง สื อ อะวาอิ ล อั ล - มะกอลาต โดย เชค อั ล -มุ ฟี ด
(มุฮาหมัด บิน มุฮาหมัด บิน อัล -นุอมาน) ในบทที่ว่าด้วย การ รอญอะห์
(คืนชีพ) และอัลบะดาอ์ และการจดบันทึกอัลกุรอาน
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หนังสือ อะวาอิล อัล- มะกอลาต โดย เชคอัล-มุฟีดเสียชีวิต ปี 413
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หน้าที่ 48 ของหนังสือ อะวาอิลลุ มะกอลาต โดยเชคมุฟิด
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ในหน้าที่ 48 ของหนังสือเล่มนี้ในบทที่ว่าด้วย การรอญอะห์ ()الرجعة
อัล-บะดาอ์ ( )البداءและการจดบันทึกอัลกุรอาน ()تأليف القرآن
ที่ ผู้ เขี ยนน าหน้ านี้ มาให้ ผู้ อ่ านได้ รั บทราบไว้ นั้ นเนื่ องจากหน้ าที่ 49
หลังจากนี้เชคมุฟีดจะกล่าวถึงทัศนะของอุลามาอฺชีอะห์เกี่ยวกับเรื่องราวการถูก
บิดเบือนของอัลกุรอานตามหัวข้อในหน้าที่ 48 ซึ่งเขาบอกว่าเป็นทัศนะที่เห็นพ้อง
ของอุลามาอฺชีอะห์ทั้งสิ้นในประเด็นดังกล่าวนี้รวมไปถึงการเห็นพ้องเชื่อกันว่า
อัลกุรอานฉบับปัจจุบันนี้ได้ถูกบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงไปจากดั้งเดิม ...วัลอิยาซุ
บิลลาฮฺ ซึ่งผู้อ่านจะได้รับทราบต่อจากนี้ในหน้าถัดไป อินชาอัลลอฮฺ
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หน้าที่ 49 ของหนังสือ อะวาอิล อัล-มะกอลาต ให้ดูส่วนที่ทาสีเข้ม
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ผู้เขียนขอนาเอาเฉพาะส่วนที่ได้ทาสีเอาไว้มาอีกครั้งเพื่อให้ท่านผู้อ่านทา
ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนจะนาเสนอ นั่นคือประโยคส่วนที่ได้ทาสีเข้มในเนื้อหาดังนี้

เชคอัล-มุฟิด อุลามาอฺชีอะห์ผู้ เป็นเจ้าของหนังสื อเล่มดังกล่าวนี้ได้
กล่าวถึงทัศนะของบรรดาอุลามาอฺชีอะห์เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าอัลกุรอานถูก
บิดเบือนไว้ดังนี้
الضَلل خالفوا ِّف ُثْي من تأْليف القرآن
َ وا َتفقوا عَّل أن أئمة

)وعدَ لوا فيه عن موجب ال َتن ْز ْيل وسنَة النَبي (ص

“และพวกเขา (หมายถึงบรรดาอุลามาอฺชีอะห์ทั้งหลาย-ผู้แปล) เห็นพ้องกัน
ว่าบรรดาผู้นาที่หลง (หมายถึงคอลีฟะห์อบูบักร อุมัรและท่านอุษมาน รอฏิยัลลอฮุ
อันฮุม-ผู้แปล) ได้เปลี่ยนแปลงไว้อย่างมากมายในการจดบันทึกอัลกุรอานและทาการ
ตัดแต่งเนื้อหาภายใน (อัลกุรอาน) จากดั้งเดิมที่ถูกประทานลงมาและจากแนวทางของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม” 1
อ่านถึงบรรทัดนี้คิดว่าผู้อ่านน่าจะสามารถทาความเข้าใจได้ว่า นี่คือการ
อ้างถึงการเห็นพ้องและตรงกันของอุลามาอฺชีอะห์โดยเชค อัล-มุฟิดตามหนังสือ
เล่มนี้ในประเด็นที่ว่าด้วยอัลกุรอ่านได้ถูกบิดเบือน โดย บรรดาคอลีฟะห์ทั้งสาม
1หนังสือ อะวาอิล อัล-มะกอลาตหน้า 49
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ท่าน ทีพ่ วกเขาเรียกว่า ผู้นาที่หลง ( )أئمة الضَللโดยหารู้ไม่ว่า พวกที่หลงทางจริงๆ
คือพวกเขาเองนั่นแหละ...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้หน้าที่ 91 เชค อัล-มุฟิดก็ตอกย้าความเชื่อ
ของเขาเกี่ยวกับอัลกุรอานได้ถูกบิดเบือนอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่ง ที่เขากล่าว
ไปก่อนหน้านั้น ตัวเขาเองก็เชื่อเช่น เดียวกับบรรดาอุลามาอฺชีอะห์ทั้งหลาย
เหมือนกันโดยในหน้าดังกล่าวเขาได้กล่าวไว้เช่นนี้
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หน้าที่ 91ของหนังสือ อะวาอิล –อัลมะกอลาต โดยเชค อัล-มุฟีด
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ในหน้าดังกล่าวนี้อัล-มุฟีดได้เขียนหัวข้อหนึ่งว่า
“บทว่ า ด้ ว ยการจดบั น ทึ ก อั ล กุ ร อานและสิ่ ง ที่ ช นกลุ่ ม หนึ่ ง ได้
กล่าวถึงการเพิ่มเติมและตัดทอนในอัลกุรอาน”1
แล้วได้เริ่มต้นด้วยทัศนะของเขาเกี่ยวกับประเด็นนี้ทันที ซึ่งผู้เขียนขอ
อนุญาตนาเอาประโยคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้มาอีกครั้งเพื่อแปลให้กับท่านผู้อ่านที่
ไม่เข้าใจภาษาอาหรับดังนี้
เชค อัล-มุฟีด ได้กล่าวว่า

“และฉัน (หมายถึง อัล-มุฟีด) ขอกล่าวว่า : แท้จริงข่าวคราวต่างๆได้
มาถึงอย่ างล้ นหลามผ่ านบรรดา อะอิมมะห์ อัลฮุดา (อี มามแห่ งทางนา) จาก
ลูกหลานของท่านนบี มูฮาหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าด้วยความแตกต่าง
ของอัลกุรอาน (จากเดิม-ผู้แปล) และได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาในอัลกุรอานส่วน
หนึ่งขึ้นมาใหม่โดยหมู่บรรดาผู้ซอลิมทั้งเรื่องการลบทิ้ง (เนื้อหาบางส่วน-ผู้แปล)
และทาให้มัน (อัลกุรอาน) ไม่สมบูรณ์”2
นี่คือหนึ่งในนักปราชญ์ของชีอะห์ที่ได้รับการยอมรับในวงนักวิชาการ
ชีอะห์ว่าเป็นอุลามาอฺอาวุโสที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ยืนยันถึงความเชื่อเกี่ยวกับความไม่
สมบู รณ์ และถูกเปลี่ ยนแปลงของอัลกุรอานโดยอ้างว่าเรื่องราวเหล่ านี้มาจาก

1 หนังสือ อะวาอิล อัล-มะกอลาตหน้า 91
2 หนังสือเล่มเดียวกัน
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อะห์ลุลบัยติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม! วัลอิยาซุบิลลาฮฺ (แน่นอน
ว่าอะห์ลุลบัยติไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆจากข้อกล่าวหาที่มดเท็จเหล่านี้)
ผู้เขียนขอยกมาจากหนังสือของอุลามาอฺชีอะห์อีกเล่มหนึ่งที่ได้ยืนยันถึง
ความเชื่อที่ว่าอัลกุรอานที่อยู่ในมือของเรานั้นไม่สมบูรณ์ได้ถูกบิดเบือน และที่
สาคัญหนังสือเล่มที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงนี้ยังเปิดเผยถึงความจริงบางอย่างที่ได้สร้าง
ความคลุมเครือให้กับผู้คนมามากต่อมากแล้วเกี่ยวกับอุลามาอฺชีอะห์หลายๆท่านที่
ได้ แสดงจุ ดยื นปฏิ เสธความเชื่ อที่ บอกว่าอั ลกุ รอานไม่สมบู รณ์ นี้ หนั งสื อเล่ ม
ดังกล่าวนี้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า“การปฏิเสธดังกล่าวของอุลามาอฺ
ชีอะห์เหล่านี้นั้นเป็นเพียงการตะกียะห์( หลอกลวง ) เพื่อให้รอดพ้นจากการถูก
เปิดโปงและโจมตี ของนั กปราชญ์อิสลามเท่านั้น ”ผู้ อ่านสามารถอ่านเนื้อหา
ดังกล่าวนี้จากหนังสือที่ชื่อ “อัล-อันวาร อันนุอฺมานียะห์” ที่เขียนโดยนักปราชญ์
ของชีอะห์อีกท่านที่รู้จักกันในชื่อ “ นิอมะตุลลอฮฺ อัลญะซาอิรีย์”
ต่อไปนี้คือหนังสือที่เปิดเผยเรื่องดังกล่าวนี้...
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ปกหนังสือ อัล-อันวาร อัล-นุอมานียะห์โดย นิอมาตุลลอฮฺ อัลญะซาอีรีย์
เสียชีวิต ปี 1112
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หน้าที่ 357-358 ของหนังสือเล่มนี้ ตามรูปนี้และหลังจากนี้
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หน้าที่ 357 ของหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ (ย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้)
อัลญะซาอีรีย์ได้ยืนยันไว้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอาน
และได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงและตัดคาออกไป!

หน้าที่ 358 เนื้อหาต่อเนื่องจากหน้าที่357
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อัล-ญะซาอีรีย์ได้ยกทัศนะของบรรดาอุลามาอฺชีอะห์ทไี่ ด้ปฏิเสธเรื่องนี้ซึ่ง
พวกเขาไม่ยอมรับว่าอัลกุรอานไม่สมบูรณ์ตามทัศนะของอุลามาอฺชีอะห์ส่วนใหญ่
พร้อมกับได้เปิดเผยถึงเหตุผลในการที่ บรรดาอุลามาอฺชีอะห์ดังกล่าวได้ปฏิเสธ
เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าอัลกุรอานไม่สมบูรณ์ซึ่งผู้เขียนขอยกคาพูดดังกล่าวมาอีก
ครั้งพร้อมคาแปลเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทาไมและเพราะเหตุใดที่
อุลามาอฺชีอะห์บางส่วนนี้ได้ปฏิเสธถึงความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอานเล่มนี้ตาม
ความเชื่อของอุลามาอฺชีอะห์ท่านอื่นๆที่เป็นถึงทัศนะที่เห็นพ้องของพวกเขาตามที่
อัล-มุฟีดได้อ้างไว้ (ย้อนกลับไปดู) ดังนี้ (ขอนาเอาเฉพาะส่วนของเนื้อหามาอีกครั้ง
เพื่อทาการแปลและทาความเข้าใจกับท่านผู้อ่านนะครับ)
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ในหน้าที่357 ของหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ อัลญะซาอีรีย์ได้บอกไว้ว่า

“ข้อสาม การยอมรับในความต่อเนื่องของมัน (หมายถึงมุตะวาติรของอัล
กุรอาน-ผู้ แปล) จากการประทานวะห์ ยี ของอัลลอฮฺ ซ.บ. โดยการเหมารวมว่า
ทั้งหมด (ที่มีอยู่ในอัลกุรอานฉบับปัจจุบัน-ผู้แปล) นั้นได้ประทานลงมาโดย อัล
รูฮุลอะมีน (หมายถึงญิบรีล อะลัยฮิสสลาม-ผู้แปล) ย่อมต้องนาไปสู่การปฏิเสธ
รายงานที่ปรากฏอยู่มากมายที่มีความน่าเชื่อถือในระดับมุตะวาติร ซึ่งได้ชี้ให้เห็น
และบอกไว้อย่างชัดเจนถึงการถูกบิดเบือนของอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา ศัพท์
ต่างๆ รวมไปถึงการอิอฺร็อบ อีกทั้งพี่น้องของเรา (หมายถึงอุลามาอฺชีอะห์ทั้งหลาย
–ผู้แปล) ต่างก็ได้ให้ความน่าเชื่อถือ (ต่อรายงานดังกล่าว) และปฏิบัติตาม (รายงาน
ต่างๆที่ได้อ้างไว้-ผู้แปล) แม้นว่า ท่านอัลมุรตะฎอ และ อัลศอดูก และ เชคอัลฏอบ
รอซีย์ได้แสดงทัศนะที่เห็นต่างจากพวกเขาโดยทั้งสามท่านได้ตัดสินไว้ว่าเนื้อหาที่มี
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อยู่ ในมุ ศฮั ฟเล่ มนี้ ล้ วนเป็ นอั ลกุ รอานทั้ งสิ้ นไม่ มี สิ่ งใดปะปน อี กทั้ งไม่ ได้ ถู ก
บิดเบือน และเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และด้วยกับทัศนะของพวกเขาเหล่านี้ (ที่
เห็ นต่ างนั้ น) ท าให้ เชค อั ลฏอบรอซีย์ ได้ ท าการระบุ จ านวนอายะห์ และญุ ซ
อัลกุรอานไว้โดยเขาได้รายงานอ้างจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลั ยฮิวะซัลลัมว่า
แท้จริงอัลกุรอานทั้งหมดนั้นมีหนึ่งร้อยสิบสี่ ซูเราะห์ และมีหกพันสองร้อยสามสิบ
หกอายะห์และมีทั้งสิ้นสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตัวอักษร”
หลังจากที่อัลญะซาอีรีย์ได้ยกทัศนะเหล่านี้จบแล้ว อัลญะซาอีรีย์ก็ได้
บอกเหตุผลที่ทั้งสามท่านเห็นต่างในเรื่องนี้ในหน้าถัดไปว่า
 من ْها سد باب ال َطعن عليها،وال َظاهر ِن هذا الق ْول ِنم صدر من ْهم ل ْجل مصالح ُث ْْية

“และสิ่งที่ปรากฏจากคาพูดของท่านเหล่านี้ (หมายถึงบรรดาอุล า
มาอฺชีอะห์ที่ปฏิเสธในเรื่องอัลกุรอานไม่สมบูรณ์ตามที่เขาได้ยกมานั้น) แท้จริง
การกล่าวเช่นนั้นของท่านเหล่านี้นั้นเพียงเพื่อรักษาซึ่งผลประโยชน์ (ต่อชีอะห์)
ที่มากมาย ส่วนหนึ่งคือ เพื่อปิดประตูช่องทางจากการถูกโจมตีในเรื่องดังกล่าว
นี้ (หมายถึงเรื่องการเชื่อว่าอัลกุรอานไม่สมบูรณ์ – ผู้แปล)”1
นี่คือคาตอบจากการตั้งคาถามของบรรดาชีอะห์หลายๆคนที่ชอบยกมา
อ้างว่า มีอุลามาอฺชีอะห์ผู้อาวุโสอย่างเช่นอัล-ศอดูก หรืออัตฏอบรอซีย์ที่ไม่เชื่อ
ว่าอัลกุรอานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันนั้นไม่สมบูรณ์ ทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงละคร
เพื่อหลอกลวงให้ผู้คนตกหลุมและรักษาซึ่งผลประโยชน์ของพวกเขาเหล่าชีอะห์เท่า
นั้นเอง ดังทีอัลญะซาอีรีย์ได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ของท่าน ต้องขอบคุณ
อัลญะซาอีรีย์ที่ช่วยไขข้อข้องใจของเราในเรื่องนี้ เพียงเท่านี้คิดว่าความจริงน่าจะ
ประจักษ์ชัดแล้วสาหรับผู้ที่ใฝ่หาสัจธรรมอย่างแท้จริง .
1หนังสือ อัล-อันวาร อัล-นุอมานียะห์ เล่ม2หน้า 357-358
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บทที่สี่
ส่วนหนึ่งที่ถูกลบทิ้งจากอัลกุรอานคือคาว่า
“วิลายะห์ อีมามะห์ และ ชื่อ ของอีมาม อะลี”1
หลังจากได้นาเสนอไปสามบทให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับความเชื่อ
ของชีอะห์ในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอานจากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือ
ของพวกเขาไม่ ว่ าจะเป็ นฮะดี ษ (ตามค าอ้างของพวกเขา) หรือค ายื นยั นจาก
นักปราชญ์ที่เลื่องลือหรือแม้กระทั้งความจริงเกี่ยวกับอุลามาอฺที่ปฏิเสธความเชื่อนี้
ของพวกเขาคิ ดว่ าสามารถเป็ นข้ อมู ลระดั บหนึ่ งในการที่ ท่ านผู้ อ่ านจะน าไป
พิจารณา ไตร่ตรองและทบทวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็น
เพียงการใส่ความเท่านั้นอินชาอัลลอฮฺ
อย่างไรก็ตาม ในบทนี้ผู้เขียนก็ขอนาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อตอก
ย้าความเชื่อดังกล่าวของชีอะห์ สิบสองอีมามว่าเป็นความเชื่อของพวกเขาจริงๆ
ไม่ใช่การใส่ร้ายหรือกล่าวหาโดยใช้หลักการเดิมเดียวกันกับบทที่ผ่านๆมานั้นคือ
การนาเสนอจากหนังสือของพวกเขาล้วนๆ (ไม่ใช่จากการเข้าใจไปเองแล้วใส่ความ)
โดยในบทนี้จะพูดถึงสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าถูกตัดออกไปจากอัลกุรอาน ซึ่งเป็นสิ่งที่
สาคัญที่สุดสาหรับชีอะห์ นั้นคือ คาว่า วิลายะห์ อีมามะห์และ ชื่อของ อีมาม อะลี
รอฏิยัลลอฮุอันฮุ ผู้ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่ผู้เขียนหรือใครที่ไหนแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏใน
หนังสือของอุลามาอฺ หรือนักปราชญ์ของชีอะห์เองตามที่ผู้เขียนจะนาเสนอให้กับ
ท่านผู้อ่านต่อไปนี้

1ตัฟซีร อัล-ศอฟีย์ โดย อัลฟัยฏ อัลกาชานีย์ เล่ม1 หน้า 49
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หนังสือตัฟซีร อัล-ศอฟีย์ โดย อัลฟัยฏ อัล-กาชานีย์1
ตัฟซีร อัล-ศอฟีย์ ( )الصاِّفเป็นตัฟซีรที่เขียนโดย อัล-ฟัยฎ อัล-กาชานีย์
เป็นอุลามาอฺอาวุโสอีกท่านหนึ่งที่บรรดาผู้รู้และอุลามาอฺชีอะห์ต่างก็ให้การยอมรับ
ในความเป็นอุลามาอฺของท่านผู้นี้ เสียชีวิตในปี 1091
ในตัฟซีรของชีอะห์เล่มดังกล่าวนี้ อัลกาชานีย์ได้ระบุและพูดถึงอายะห์
ต่างๆที่เหล่านักปราชญ์ของชีอะห์อ้างว่าได้ถูกบิดเบือนและเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไว้
เขาได้ บอกว่ า ส่วนหนึ่ งที่ ได้ถูกลบทิ้งจากอัลกุรอานนั้นคือ ชื่อของ อิมามอะลี
รอฏิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งผู้เขียนขอนาเสนอเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวนี้ให้ผู้อ่านได้สัมผัส
ด้วยตัวเองแล้วไตร่ตรองกันครับว่าสิ่งที่ผู้เขียนได้นาเสนอนี้เป็นสิ่งที่กล่าวหาหรือ
เขาได้กล่าวเช่นนั้นจริงๆ ดังนี้...

1อัล-ฟัยฏอัลกาชานีย์ ชื่อเต็มคือ
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ปกหนังสือ ตัฟซีรอัลศอฟีย์ เล่ม1โดย อัลฟัยฏ อัลกาชานีย์ เสียชีวิต ปี 1091
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หน้า 49 ของหนังสือ ตัฟซีร อัล-ศอฟีย์
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ในหน้า 64 ของหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ (จากรูปส่วนที่ได้ทาสีไว้) อัลฟัยฎ์
อัลกาชานีย์ได้ยืนยันเอาไว้เกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขาในเรื่องความไม่สมบูรณ์
ของอัลกุรอานไว้ดังนี้

ฉัน (อัล-กาชานีย์) ขอกล่าวว่า “สิ่งที่ได้รับมาจากข่าวคราวทั้งหมดและ
อื่นๆจากรายงานต่างๆผ่านทางอะห์ลุลบัยติ์ อะลัยฮิมุสสลาม นั่นคือ อัลกุรอานที่
อยู่ ต่ อหน้ าของเรานี้ มิ ได้ มี ความสมบู รณ์ ดั งเช่ นที่ ได้ ถู กประทานต่อมู ฮ าหมั ด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ทว่าส่วนหนึ่งจากมันมีความแตกต่างจากสิ่งที่ถูก
ประทานมาจากอัลลอฮฺ และส่ วนหนึ่ งถูกเปลี่ ยนแปลง บิดเบือน และแท้จริ ง
หลายๆสิ่งได้ถูกลบออกไปเช่น ชื่อของท่าน อะลี อะลัยฮิสลาม ในหลายๆที่ และ
อื่ นจากที่ กล่ าวมานี้ และเช่ นเดี ยวกั นนี้ การจั ดวางเรี ยงล าดั บอายะห์ (ของ
อัลกุรอาน ปัจจุบันนี้ -ผู้แปล) ไม่ได้เป็นไปตามความพอใจของอัลลอฮฺและรอซูล
ของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม”1
นี่ก็เป็นอุลามาอฺผู้ยิ่งใหญ่ อีกหนึ่งคนในบรรดานักปราชญ์ของชีอะห์ ที่
ได้รับการยอมรับในหมูน่ ักวิชาการชีอะห์ว่าเป็นอุลามาอฺอาวุโสที่ยิ่งใหญ่ ยืนยันถึง
1 ดู ตัฟซีร อัล-ศอฟีย์ โดย อัลฟัยฏ อัลกาชานีย์ เล่ม1 หน้า 49
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ความเชื่อของตนเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และถูกเปลี่ยนแปลงของอัลกุรอานโดย
อ้างว่ามีหลักฐานมากมายผ่านทางอะห์ลุลบัยติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม พร้อมกับบอกว่า ส่วนหนึ่งที่ถูกลบทิ้งนั้นคือ ชื่อของท่านอีมามอะลี ...
วัลอิยาซุบิลลาฮฺ และแน่นอนว่า อะห์ลุลบัยติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัมทุกท่านรวมถึงตัวของท่านอะลี รอฏิยัลลอฮุอันฮุที่ถูกพาดพิงหรืออ้างถึง
นี้ห่างไกลจากข้อกล่าวหาและการพาดพิงทีม่ ดเท็จเหล่านี้อย่างไม่ต้องสงสัย.
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บทที่ห้า
1
“เช่นนี้แหละอายะห์ถูกประทานลงมา!!”
ในบทนี้ผู้เขียนไม่ขอสาธยายอะไรมากมายหลังจากที่ได้นาเสนอในสี่บทที่
ผ่านมาให้ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักความเชื่อของบรรดาอุลามาอฺผู้อาวุโสชีอะห์สิบสอง
อีมามเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอานรวมไปถึงเหตุผลที่อุลามาอฺบางท่าน
อย่าง อัล-ศอดูกและอีกสองสามท่านที่ได้มีทัศนะต่างออกไปเสมือนกับว่าปฏิเสธ
ความเชื่อนี้แต่ปรากฏว่าเป็นเพียงการตะกียะห์ (อาพรางความเชื่อที่แท้จริง) เพื่อ
ผลประโยชน์ด้วยกับหลักฐานไม่ว่าจะเป็นฮะดีษของพวกเขาเองตามคาบอกของ
อุลามาอฺเขาเองหรือแม้กระทั่งคาพูดของอุลามาอฺของเขาหลายๆท่านที่ยืนยันเรื่อง
ความไม่สมบูรณ์ของอัลกุรอานนนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ผ่านสายตาและการอ่านของ
ผู้อ่านมาแล้ว (หากไม่ข้ามมาหน้านี้ซะก่อนนะ)
บทที่ห้านี้ผู้เขียนจะนาเสนอตัวอย่างอายะห์ต่างๆที่ชีอะห์ได้อ้างว่าถูกตัด
หรือได้ลบคาบางคาออกไปจากอายะห์ดังกล่าว ให้ท่านผู้อ่านได้เปรียบเทียบกับ
อายะห์ ในอัลกุรอานฉบั บปั จจุ บั นที่อยู่ ในมือของท่านผู้ อ่านว่า สิ่ งที่ผู้ เขียนได้
นาเสนอกับที่บรรดาชีอะห์ชอบกล่าวว่าถูกใส่ร้ายนั้นอย่างไหนมีน้าหนักมากกว่า
กันในการที่ผู้อ่านจะใช้ในการไตร่ตรองเพราะเชื่อว่าผู้อ่านที่รักของอัลลอฮฺไม่มีใคร
เชื่อว่าอัลกุรอานฉบับปัจจุบันนั้นได้ถูกบิดเบือนหรือเปลียนแปลงอย่างแน่นอน
เพราะมั่นใจในคาประกาศของอัลลอฮฺที่บอกว่าพระองค์จะเป็นผู้ปกปักษ์รักษาด้วย
พระองค์เอง...

1มินฮาญุล บะรออะห์ ฟี ชัรฮ์ นัฮญุล บะลาฆ๊อฮ์ โดย อัลคูอีย์ เล่ม 2 หน้า 216
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อีกทั้งเป็นการตอกย้าว่า ความเชื่อดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่ อ
เดิมๆที่ได้หายไปกับประวัติศาสตร์ ไม่ได้ไปสู่การแสดงออกหรือถ่ายทอดต่อไปของ
พวกเขาทว่ามันเป็นความเชื่อที่พวกเขาได้ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านหนังสือที่
พวกเขาเขียนขึ้นมากระทั่งในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวก็ยังคงถ่ายทอดให้กับเอา
วาม ชาวบ้ านที่ ไม่ รู้ ข้ อเท็ จ จริ งนี้ โดยเอาอะห์ ลุ ลบั ยติ ว งค์ วานของท่ านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิววะซัลลัม เป็นกาบังตา วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ผู้ เขี ยนหวั งว่ าสิ่ งที่ ผู้ เขี ย นจะน าเสนอต่ อไปนี้ จะท าให้ พี่ น้ องที่ ไม่ รู้
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพวกเขาเหล่าชีอะห์ได้ตาสว่างและพี่น้องที่เคยหลงเข้าไปกับ
การเชิญชวนของพวกเขาได้รับรู้ถึงความจริงนี้ อย่างน้อยที่สุดก็สามารถรับรู้ว่าสิ่ง
ที่เขากล่ าวไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับอัลกุรอานที่ บอกว่า เหมือนเรานั้นล้ วนเป็นการ
หลอกลวงเพราะไม่มีชีอะห์คนไหนที่กล้าปฏิเสธว่ากุรอานอีกฉบับนั้นจะมาพร้อม
กับมะห์ดีของพวกเขาในยุคสุดท้าย แม้ปากจะบอกว่าเชื่อในความสมบูรณ์ของอัลกุ
รอานฉบับปัจจุบันนี้ก็ตาม...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
สิ่งที่ผู้เขียนจะนาเสนอต่อไปนี้ชีอะห์อาจจะบอกว่ามันคือการตัฟซีรของอุ
ลามาอฺ ไม่ ใช่ อายะห์ อย่ างไรก็ ตามอยากให้ ผู้ อ่ านได้ อ่ านด้ วยตั วเองแล้ วค่ อย
ตัดสินใจว่า มันคืออายะห์ที่ชีอะห์อ้างว่าถูกตัดออกไปบางส่วนอย่างที่ผู้เขียนได้
บอกไว้หรือเป็นเพียงตัฟซีรแต่ไม่ใช่อายะห์อย่างที่ผู้รู้ชีอะห์บางคนได้พยายามอ้าง
ไว้ ดังนี้
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ในหนังสือ ตัฟซีร อัล-อัยยาชีย์ ที่เขียนโดย อบี อัล-นัสร อัลอัยยาชีย์ อีก
หนึ่งในบรรดานักปราชญ์ของชีอะห์ ได้กล่าวถึงอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่เขา
อ้างว่ าได้ถูกบิดเบิ อนและลบบางคาออกไปจากอายะห์ดังกล่าวหลังจากที่อ้าง
รายงานเกี่ยวกับอายะห์ดังกล่าว ในรายงานที่เขาได้ยกมานั้นได้กล่าวว่า
نزل ج ْبائي ْل بذه اآليات هكذا

“ญีบรีลได้นาอายนี้ลงมาเช่นนี้แหละ”1
แล้วเขาก็ยกอายะห์ตามที่เขาได้อ้างไว้ว่าเป็นอายะห์ ที่ถูกประทานลง
มาดั้งเดิม ซึง่ ต่างจากทีม่ อี ยูใ่ นอัลกุรอานเช่นไรนัน้ ท่านผูอ้ า่ นดูกันเอาเองตามที่
ผู้เขียนจะนาเสนอจากหนังสือเล่มดังกล่าวนี้และเล่มอื่นๆต่อไป อินชาอัลลอฮฺ

1ดู ตัฟซีร อัล-อัยยาชีย์ เล่ม1 หน้า 340
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ปกหนังสือ ตัฟซีร- อัล-อัยยาชีย์ โดย อะบุนนัสร์ อัล-อัยยาชีย์ เล่ม7
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หน้า 340 ของตัฟซีร อัล- อัยยาชีย์ที่กล่าวถึงเรื่องนี้
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ในหน้าที่ 340 เล่ม1 ของหนังสือตัฟซีรเล่มนี้ฮะดีษลาดับที่ 744 (ดูส่วนที่
ได้ทาสีเหลือง) ที่กล่าวถึงอายะห์ที่เขาอ้างว่ามีคาว่า “วิลายะห์อะลี”อยู่ด้วย...วัลอิ
ยาซุบิลลาฮฺ
ในหน้าหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ อุลมาอฺชีอะห์ที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ อัล-อัย
ยาชีย์ เขาได้อ้างรายงานหนึ่งจาก อะบีญะฟัร อ. เกี่ยวกับอายะห์หนึ่งซึ่งมีคาว่า “วิ
ลายะห์อะลี” อยู่ในอายะห์ดังกล่าว ซึ่งหากท่านผู้อ่านไปเปิดอัลกุรอานฉบับที่อยู่
ในมือของผู้ อ่านจะไม่พบคาว่า “วิลายะห์ อะลี ”ในอายะห์ ดั งกล่ าวนี้ รายงาน
ดังกล่าวในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้เช่นนี้ (ขออนุญาตนาเอาส่วนนี้มาลงอีกซักครั้ง)

166- จากอะบี ฮัมซะห์ จาก อะบีญะฟัร อ. กล่าวว่า “ท่านญิบรีล ได้
นาอายะห์นี้ลงเช่นนี้
1

فأبى أ ُْثر النَاس وّلية عل ِ َّل ُفورا

อัล-อัยยาชีย์ เจ้าของตัฟซีรเล่มนี้ ได้อ้างรายงานดังกล่าวนี้จากหนังสือ
ต่อไปนี้ ตามที่ นั กตรวจสอบของชี อะห์ เองได้ อ้างแหล่ งที่มาตอนท้ายของหน้ า
หนังสือตัฟซีรดังกล่าวในหน้า 340 นี้ (ย้อนกลับไปดูหน้าเต็มๆก่อนหน้านี้) ในส่วน
ของแหล่งอ้างอิงท้ายหน้าในลาดับที่ 4 ได้ระบุแหล่งที่มาของรายงานนี้ไว้ดังนี้ จาก
หนังสือ อัล- บุรฮาน ญุซ ที่ 2 หน้าที่ 664 หนังสือ อัลซอฟีย์ ญุซที่ 1 หน้าที่ 9892

1 ดู ตัฟซีร อัล-อัยยาชีย์ เล่ม1 หน้า 340 ลาดับที่ 166
2 ดูตัฟซีร อัล-อัยยาชีย์ เล่ม1 หน้า 340
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แหล่งอ้างอิงเหล่านี้ไม่ใช่ผู้เขียนเป็นคนอ้างอิงนะครับ ทว่า นักวิชาการ
ผู้ตรวจสอบของชีอะห์ได้ทาการตะฮกีกตรวจสอบรายงานดังกล่าวนี้แล้วอ้างแหล่ง
อ้างอิงให้เราได้ทราบว่า รายงานดังกล่าวนี้มีระบุที่มาจริงๆจากหนังสือเหล่านี้ ที่
ผู้เขียนยกมาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบก็เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่านี่ไม่ใช่การใส่ร้ายแต่เป็น
การยืนยันจากนักวิชาการของเขาที่ได้ทาการตะฮ์กีกเองว่าเรื่องนี้มีระบุไว้จริงๆ ก็
ต้องขอบคุณนักวิชาการผู้ตรวจสอบและทาการตะฮ์กีกของเขาที่ทาให้ได้ทราบว่ามี
การระบุเช่นนี้จากอุลามาอฺชีอะห์จริงๆ
ท่านผู้อ่านที่รักของอัลลอฮฺ... นี่เป็นเพียงตัวอย่างจากหนังสือเล่มเดียว
และเป็นเพียงอายะห์เดียวที่เราจะเห็นว่ามีการเพิ่มคาหรือประโยคลงไปในอายะห์
แล้วอ้างว่าอีมามของเขาได้บอกไว้ว่าอายะห์ดั้งเดิมนั้นเป็นเช่นที่อุลามาอฺชีอะห์
ต้องการให้เป็นดังเช่นอายะห์นี้ซึ่งได้ยกให้พี่น้องได้ทราบกันแล้วและอีกหลายๆอา
ยะห์ที่จะให้พี่น้องได้ประจักษ์ชัดจากหนังสือเล่มอื่นๆต่อไปนี้ อินชาอัลลอฮฺ
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เรามาดูหนังสือของพวกเขาอีก เล่มที่ได้ทาการรวบรวมอายะห์ต่างๆ
ซึง่ บรรดาอุลามาอฺชีอะห์อ้างว่าเป็นอายะห์ที่ได้ถูกลบคาบางคาออกไปหรือถูก
บิดเบือนคือหนังสือเล่มนี้ครับ

หนังสือ มินฮาญุล บะรออะห์ ฟี ชัรฮ์ นัฮญุล บะลาฆ๊อฮ์ โดย อัลคูอยี ์ เล่ม 2
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หนังสือเล่มดังกล่าวนี้ อัล-คูอีย์ ได้ทาการรวบรวมอายะห์ต่างๆที่อุลามาอฺ
ชีอะห์ ได้อ้างว่ าถูกบิดเบือนและตัดประโยคหรื อคาบางคาออกไปไม่ว่าจะเป็น
อายะห์กุรซีย์ หรือซูเราะห์ อัล-วิลายะห์ (เป็นอีกซูเราะห์ที่ผู้รู้ชีอะห์ในบ้านเรา
ปฏิเสธว่าชีอะห์ไม่ได้เชื่อในซูเราะห์ดังกล่าวนี้ แต่น่าแปลกที่กลับไม่มีหนังสือของ
ชีอะห์แม้แต่เล่มเดียวที่ตาหนิหรือตอบโต้อายะห์หรือซูเราะห์ดังกล่าวนี้ อีกทั้งหาก
เป็นอายะห์กุรซีย์ฉบับของชีอะห์ด้วยแล้วจากที่เคยสนทนากับชีอะห์ บางท่านเขา
ยอมรับว่าสิ่งที่ปรากฏในหนังสือของชีอะห์นั่นคืออายะห์ดั้งเดิมของอายะห์กุรซีย์
แต่ถูกตัดส่วนที่ไม่มีอยู่นี้ไปไว้ตรงอื่น แบบนี้แล้วถ้าไม่เรียกว่าบิดเบือนก็ไม่รู้ว่าจะ
เรียกว่าอะไรดี ... วัลอิยาซุบิลลาฮฺ อยากให้ท่านผู้อ่านเปิดอัลกุรอานเล่มที่มีอยู่ใน
มือของผู้อ่านแล้วเปิดตรงอายะห์ต่างๆที่อัลคูอีย์ได้รวบรวมมาเปรียบเทียบแล้วจะ
ได้รู้ว่า ประโยคไหนบ้างในอายะห์ดังกล่าวนี้ถูกลบทิ้งออกไป ตามที่อัลคูอีย์ได้ระบุ
ไว้ในหนังสือของเขาต่อไปนี้
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อายะห์ต่างๆที่อลุ ามาอฺชีอะห์เอามาเติมแต่ง...วัลอิยาซุบลิ ลาฮฺ
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หน้าต่อเนื่องจากหน้าที่แล้วเหล่านีล้ ้วนเป็นอายะห์ที่อุลามาอฺชีอะห์อา้ งว่า
ถูกบิดเบือนทั้งสิ้น...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
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อายะห์เหล่านี้คืออายะห์ต่างๆที่อัล-คุอีย์เจ้าของหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม
ซึ่งอุลามาอฺชีอะห์เชื่อว่าได้ถูกลบคาบางคาและประโยคบางประโยคออกไป ตามที่
ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้.. วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ผู้เขียนอยากให้ท่านผู้อ่านได้อ่านสิ่งที่ผู้เขียนนาเสนอนี้อย่างไตร่ตรอง
และนาอัลกุรอานฉบับที่มีอยู่ในมือของท่านผู้อ่านแล้วเปิดตามซูเราะห์ที่ได้ระบุใน
หนังสือดังกล่าวเอามาเปรียบเทียบระหว่างอายะห์ที่มีอยู่ในอัลกุรอานฉบับที่อยู่ใน
มือของท่านผู้อ่านกับอายะห์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ ว่ามันมีความ
ต่างกันตรงไหน และคาไหนที่เพิ่มเข้ามาในหนังสือกล่าวที่พวกเขาบอกว่ามันถูก
ลบทิ้ง!... ต่างกันเช่นไร ระหว่างอายะห์ที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวกับในอัลกุรอาน
ที่อยู่ในมือของผู้อ่าน และหากชีอะห์พยายามจะอ้างว่าคาที่เพิ่มมาเหล่านี้นั้นเป็น
เพียงการตัฟซีรเท่านั้น หากแต่ไม่ใช่อายะห์ที่ถูกเพิ่มแต่อย่างใด? คงต้องให้พวกเขา
อ่านประโยคนี้ในหนังสือเล่มดังกล่าวซึ่งได้ระบุไว้หลังจากอ้างถึงอายะห์ในซูเราะ
“ฏอฮา” อัลคูอีย์ได้บอกว่า
ت عَّل حممد صَّل اهلل عليْه وسلم
ْ ث َم قال هكذا واهلل نزل

“หลังจากนั้นเขา (ญะฟัร อัศศอดิก) กล่าวว่า เช่นนี้แหละ ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮฺอายะห์นี้ได้ถูกประทานต่อ มูฮาหมัด ซ.ล.”1 อ้างแบบนี้หวังว่าคงไม่
บอกว่าเป็นตัฟซีรอีกหรอกนะครับ.
ไม่ทราบว่าการเชื่อเช่นนี้นั้นความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮในการที่พระองค์
สัญญาว่าจะปกป้องรักษาอัลกุรอานนี้ด้วยพระองค์เองนั้นหายไปไหน เอาไปไว้
ตรงไหน หากพี่น้องเชื่อมั่นต่อคามั่นสัญญาของอัลลอฮฺ ซ.บ. ที่ประกาศออกไป
ในอัลกุรอานเล่มนี้ว่า
1มินฮาญุล บะรออะห์ ฟี ชัรฮ์ นัฮญุล บะลาฆ๊อฮ์ โดย อัลคูอีย์ เล่ม 2 หน้า 216
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ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ

“แท้จริง เรา (อัลลอฮ) ได้ประทาน อัล-ซิกร (อัลกุรอาน) และแน่นอนว่า
เรา(อัลลอฮ)จะเป็นผู้ปกป้องรักษามันด้วยตัวเราเอง”1
หรื อจะบอกว่าการปกป้ องดังกล่ าวนี้ หมายถึงการเอาไปแอบไว้ในถ้ า
พร้อมๆกับอีมามมะห์ดีของชีอะห์โดยปล่อยให้อุมมะห์ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงผู้นับถือ
ชีอะห์ด้วยต้องหลงทางอยู่กับอัลกุอานฉบับปัจจุบันเพราะไม่มีใครได้รับทางนา
จากอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์ตามคาอ้างนี้เลยซักคนแม้กระทั่งอุลามาอฺชีอะห์เองก็
เช่นเดียวกันเพราะกลุ่มเดียวที่จะได้รับทางนาคือกลุ่มที่มีชีวิตอยู่ในวันที่อีมามมะห์
ดีปรากฏตัวพร้อมอัลกุรอานฉบับสมบูรณ์(ตามคาอ้างของชีอะห์)เท่านั้น วัลอิยาซุ
บิลลาฮฺ.
เมื่อผู้อ่านได้อ่านสิ่งที่ผู้เขียนได้นาเสนอนี้แล้วหากผู้อ่านมีความเชื่อมั่น
ต่อคามั่นสัญญาของอัลลอฮฺ ซ.บ. นี้อย่างบริสุทธิ์ใจ สิ่งที่ผู้อ่านจะต้องทาทันทีนั้น
คือ ปฏิเสธคากล่าวอ้างที่มดเท็จทั้งหมดนี้ ของอุลามาอฺชีอะห์เหล่านี้อย่างไม่ มี
ความลังเลหรือสงสัยใดๆทั้งสิ้นหากไม่เช่นนั้นแล้วเท่ากับว่าท่านผู้อ่านไม่มีความ
เชื่อมั่นต่อคามั่นสัญญาของอัลลอฮฺ ซ.บ. ที่ได้ประกาศออกไปให้เราได้อ่านไปจวบ
จนวันกียามัตว่า พระองค์จะเป็นผู้รักษาอุลกุรอานด้วยพระองค์เอง แล้วมันจะเป็น
เช่นไรนั้นคิดว่าท่านผู้อ่านก็น่าจะทราบกันดีเกี่ยวกับผู้ที่มีความเชื่อว่าอัลกุรอานได้
ถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงเช่นที่ปรากฏในหนังสือที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างทั้งหมดนี้
...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ

1ซูเราะห์ อัลฮิจร์ อายะห์ที่ 9
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คิดว่าบทนี้น่าจะพอเพียงเท่านี้สาหรับท่านผู้อ่านที่ต้องการแสวงหา
สัจจะธรรมในการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจ และให้คาตอบกับ
ตัวเองว่าตกลงสิ่งที่ผู้รู้ได้บอกให้เราทราบเกี่ยวกับความเชื่อของชีอะห์ต่ออัลกุ
รอานกับสิ่งที่ชีอะห์กาลังโน้มน้าวและพยายามสร้างเรื่องราวต่างๆให้เราเชื่อ
นั้นอย่างไหนจริงและอย่างไหนเท็จ ขอให้ไตร่ตรองพร้อมขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺ
ให้พระองค์ทรงชี้นาทางที่ถูกต้องและปกป้องเราให้ ห่างไกลจากความเชื่อและ
แนวทางที่ผิดๆนี้ด้วยเถิด อามีนยาร็อบบัล อาละมีน

89

ชีอะห์ ...กับความเชื่อต่ ออัลกุรอาน

บทที่หก
อัลกุรอานไม่สามารถเป็นฮุจญะ (หลักฐาน) ได้ยกเว้นต้องด้วยกับ
(การตัดสินของ) อัลกออิม (อีมาม) เท่านั้น!!1
อัลกุรอาน ถือเป็นแหล่งอ้างอิงที่สาคัญเป็นอันดับหนึ่งสาหรับมุสลิมใน
การที่จะกลับไปดูเพื่อปฏิบั ติการงานต่ างๆอย่ างถูกต้อง เนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ใน
อัลกุรอานล้วนเป็นหลักฐานในการใช้สาหรับอ้างอิง ดังนั้นเมื่อมีประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับศาสนาเกิดขึ้น ลาดับแรกที่มุสลิมจะกระทาคือการกลับไปหาอัลกุรอาน
เพื่อดูว่าอัลกุรอานกล่าวอย่ างไรเกี่ ยวกับปัญหานั้นๆ เมื่อปรากฏหลักฐานจาก
อัลกุรอานอย่างชัดเจนมุสลิมก็จะปฏิบัติและเชื่อสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานอย่างไม่
ลังเล โดยไม่จาเป็นต้องผ่านสิ่งอื่นในการมาอธิบายอายะห์ที่ชัดเจนจากอัลกุรอาน
แต่อย่างใดนอกเสียจากว่าอายะห์ดังกล่าวเป็นอายะห์ที่ไม่มีความชัดเจนสามารถ
เข้าใจได้หลายบริบท หลายความหมายเช่นนี้แล้วจาเป็นต้องมีการอธิบายจากผู้รู้ที่
ได้รับการยอมรับผ่านหนังสือของเขาเหล่านี้ที่เราเรียกกันว่า ตัฟซีร นั่นเองอย่างไร
ก็ตามหากหลักฐานที่ปรากฏจากอัลกุรอานในประเด็นหนึ่งเป็นหลักฐานที่มีความ
ชัดเจนอยู่ในตัวของมันไม่สามารถที่จะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้แล้ว มุสลิมที่ศรัทธา
อย่างแท้จริงก็จะไม่ลังเลที่จะเชื่ อและปฏิบัติตามเนื้อหาที่อายะห์อัลกุรอานได้
กล่ าวไว้ นั่ นก็ เพราะมุสลิ มมี ความเชื่ ออย่ างเต็มเปี่ยมว่ าอัลกุรอานนั้นคื อ สิ่ ง
ที่อัลลอฮฺประทานลงมาเพื่อเป็นหลักฐานให้เราได้ใช้อ้างอิงในการที่จะนามาปฏิบัติ
นามาใช้ในชีวิตประจาวันของเรานั่นเอง

1 ดู อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม1 หน้า 119-120
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ทว่าสาหรับชีอะห์แล้วความเชื่อเกี่ยวกับอัลกุรอานในเรื่องนี้นั้นจะมี
ความแตกต่างจากมุสลิม นั่นคือสาหรับพวกเขาแล้วอัลกุรอานจะยังคงเป็นอัล
กุรอานที่ไม่สามารถนามาเป็นหลักฐานได้ แม้อายะห์ที่ปรากฏมานั้นจะเป็นอา
ยะห์ที่มีความชัดเจนอยู่ในตัวของมันก็ตาม เว้นเสียแต่จะต้องมีมาด้วยกับอี
มามของพวกเขาหรือก็คือต้องผ่านการอธิบายจากอีมาม เท่านั้น เมื่อนั้นอัลกุ
รอานจึงจะเป็นอัลกุรอานที่มีชีวิต เป็นหลักฐานในการอ้างอิงและปฏิบัติ ได้
ด้วยเหตุนี้การอ้างหลักฐานจากอัลกุรอานอย่างเดียวสาหรับชีอะห์แล้ว นั้นจะ
ยังไม่สามารถนาไปปฏิบัติหรือเชื่อตามที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้แม้นจะชัดเจน
ซักเพียงไหนก็ตามเว้นเสียแต่ต้องมีการอธิบายจากอีมามอัลกออีมของพวกเขา
เท่านั้ น เรื่ องราวการอธิ บ ายเกี่ย วกับ ประเด็น นี้ นั้ นมีปรากฏอยู่ในหนังสื อ ที่
สาคัญของชีอะห์หลายๆเล่มเช่น รีญาล อัลกิชชีย์1 อิลัล อัล-ชะรออิอฺ2 อัล-มะ
ฮาซิน3เป็นต้นซึ่งหากเป็นเช่นที่พวกเขาได้กล่าวไว้จริงๆนั้นเท่ากับว่า สิ่งที่เ ป็น
หลักฐานจริงๆนั้นไม่ใช่อัลกุรอานที่เป็น กะลามุลลอฮฺ ทว่ามันคือคาพูดของอี
มามที่มีความชัดเจนมากกว่า ที่เป็นเหตุให้อัลกุรอานที่เป็นคาพูดของอัลลอฮฺ
นั้นมีชีวิตขึ้นมา เพราะหากไม่มีอีมามอยู่ด้วยแล้ว อัลกุรอานก็ไร้ความหมาย
เพราะเป็นสิ่งที่ผู้คนไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาได้4...วัลอิยาซุบิลลาฮฺ 5
1 ดู ริญาล อัล-กีชชีย์ หน้า 420
2 ดู อิลัล อัล-ชะรออิอ โดย อัล-ซอดูก หน้า 192
3 ดู อัล-มะฮาซิน โดย อัลบุรกีย์ หน้า 268
4 มีรายงานบทหนึ่งที่อุลามาอฺชีอะห์อ้างว่าจาก ท่านอะลี รอฏิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า "هذا كتاب هللا الصامت
"“ وأنا كتاب هللا الناطقนี่คือหนังสือของอัลลอฮฺ(หมายถึงอัลกุรอาน-ผู้แปล) ที่ใบ้ และฉัน(ท่านอะลี)ขอหนังสือ
ของอัลลอฮฺ ที่ออกเสียง (พูดได้) ) ดู อัลฮุรรุลอามิลี / อัล-ฟุซูล อุลมุฮิมมะห์ หน้า 235
5 ดู รีซาละห์ ดุกตูรอฮ์ อุศูล มัศฮับอัล-ชีอะห์ อัลอิมามียะห์ อิษนาอัชรียะห์ โดย ดร.นาศิร บิน อับดุลลอฮฺ
บินอะลี อัลก็อฟฟารีย์ เล่มหนึ่ง หน้า 156
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ผู้เขียนขอยกตัวอย่างจากอัลกุรอานอายะห์ต่อไปนี้ที่กล่าวถึง บรรดา
ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่า
ﯞﯟ
“และบรรดาภรรยาของเขา (ท่านนบี)เป็นมารดาของพวกเขา(ผู้ศรัทธา)”1
แม้นอัลกุรอานอายะห์ นี้ ได้บอกไว้อย่ างชัดเจนว่า บรรดาภรรยาของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นมารดาของผู้ ศรัทธา ทว่าชีอะห์ ก็
ยั งคงไม่ ยอมรั บ และยั งคงสาปแช่ ง ด่ าทอกล่ าวร้ ายบรรดาภรรยาของท่ าน
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะท่านหญิงอะอีชะห์ และท่านหญิงฮัฟ
เซาะห์ รอฏิยัลลอฮุอันฮุมา แทบจะกล่าวได้ว่าคนเดียวที่พวกเขายอมรับและเชิดชู
นั่นคือท่านหญิงคอดีญะห์ รอฏิยัลลอฮุอันฮา ผู้เป็นมารดาของท่านหญิงฟาตีมะห์
รอฏิยัลลอฮุอันฮาเท่านั้น
อีกอายะห์หนึ่งเกี่ยวกับบรรดาซอฮาบะห์ที่ทาการบัยอะห์ใต้ต้นไม้อัลกุ
รอานได้บอกไว้ว่า
ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
“แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงพอใจต่อบรรดามุอมินีนที่พวกเขาได้ทาการบัยอะห์
ใต้ต้นไม้ ดังนั้นพระองค์ทรงรู้ถึงภายในจิตใจพวกเขาแล้วพระองค์จะทรงตอบแทน
ด้วยกับความสาเร็จที่ไม่ไกลเกินเอื้อม”2

1ซูเราะห์ อัล-อะห์ซาบ อายะห์ที่ 6
2ซูเราะห์ อัลฟัตฮ์ อายะห์ที่ 18
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อายะห์บทนี้อัลกุรอานได้บอกไว้ชัดเจนว่าอัลลอฮฺได้ทรงพอใจต่อกลุ่มศอ
ฮาบะห์ในวันนั้ นพร้อมกับบอกว่ารู้ถึงภายในจิตใจของพวกเขาว่าเป็นอย่างไร ซึ่ง
แน่ นอนว่ าบุ คคลที่ มี อยู่ ในจ านวนซอฮาบะห์ ในวันนั้ นคื อท่ านอบู บั กรและอุ มั ร
รวมถึงอุษมาน รอฏิยัลลอฮุอันฮุม อยู่ด้วย ทว่าชีอะห์ก็ยังคงพยายามที่จะกล่าวร้าย
ต่อพวกเขาโดยไม่แหย่แสคาบอกกล่าวของอายะห์ดังกล่าวนี้และพยายามที่จะอธิบาย
อย่างบิดเบือนต่างๆนาๆเพื่อให้เป็นไปตามที่ตนอยากให้เป็น ..วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ที่เป็ นเช่น นี้นั่ นก็เพราะหลักคาสอนของชีอะห์เกี่ยวกับการนาอัล กุ
รอานมาเป็นหลักฐานอ้างอิงนั้นต่างจากเราตรงที่สาหรับพวกเขาอัลกุรอานจะ
เป็นหลักฐานได้นั้นจะต้องมาด้วยกับการอธิบายของอัลกออิม หรือก็คือ อีมาม
ของพวกเขานั่นเองตามที่ได้มีบันทึกในหนังสือ อัล -กาฟีย์ ของพวกเขา1อีกทั้ง
สิ่งที่สามารถเป็นหลักฐานสาหรับพวกเขาลาดับแรกนั้นไม่ใช่อัลกุรอานทว่ามัน
คือ “สติปัญญา” เพราะในอัลกุรอานนั้นเป็นหลักฐานสาหรับคนยุคสมัยของ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนยุคปัจจุบันนี้สิ่งที่สามารถจะเป็นทาง
นาให้กับมนุษย์ได้นั้นไม่ใช่อัลกุรอานแต่เป็นสติปัญญาตามที่มีการบันทึกจาก
หนังสือเล่มเดียวกันนี้2 ซึ่งผู้เขียนจะนามาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้ประจักษ์ถึงคา
สอนนี้ของพวกเขาต่อไป ในหนังสือของพวกเขา อินชาอัลลอฮฺ...

1ดู อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม1 หน้า 119-120
2ดู อุศูล อัล-กาฟีย์เล่ม1 หน้า20
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นังสืออุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม 1-2
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นี่คือหน้าที่มีเนื้อหาตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไปคร่าวๆเกี่ยวกับการเป็นฮุจญะห์
ของอัลกุรอานจะต้องมาด้วยกับอัลกออิม
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หน้า120 ที่มีเนื้อหาต่อเนื่องจากหน้าที่แล้ว
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ในหน้าที่ผู้เขียนได้นาเสนอให้กับผู้อ่านนี้เป็นฮะดีษบทสนทนาที่ยาว
พูดถึง สิ่ งที่จ ะเป็ น ฮุจ ญะห์ ต่ออุ มมะห์ และการสนทนาปิดท้า ยด้ว ยกับการ
ยืนยันและยอมรับว่า
فعر ْفت أن القرآن ّل يكون حجة ِّل بقيم

แล้วฉันก็เข้าใจแล้วว่า แท้จริงอัลกุรอานจะไม่สามารถเป็นฮุจญะห์ได้
เว้นแต่ด้วยกับอัล-กออิม (หมายถึงด้วยการอธิบายของอีมาม-ผู้แปล)1
และปิดท้ายฮะดีษบทนี้ด้วยกับการยอมรับและขอเป็นพยานของคู่
สนทนาว่า
فأ ْشهد أن عليا ُان قيم القرآن

“และฉันขอปฏิญานว่า ท่านอะลี คือผู้ดูแลอัลกุรอาน”2
ในอีกบทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายถึงสิ่งที่จะเป็นหลักฐานเป็น
ฮุ จ ญะห์ ส าหรั บ พวกเขาในยุ ค นี้ ไ ด้ นั่ น คื อ สติ ปั ญ ญาไม่ ใ ช่ อั ล กุ ร อานหรื อ
ซุนนะห์เพราะอัลกุรอานนั้นเป็นหลักฐานและเป็นฮุจญะห์สาหรับผู้คนในยุค
สมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้น ! วัลอิยาซุบิลลาฮฺ

1ดู อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม1 หน้า 119
2ดู อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม1 หน้า 120
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เป็นการสนทนาระหว่างอิบนุซิกกีตกับ อะบุลฮะซัน
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ในเนื้อหาของฮะดีษบทดังกล่าวนี้เป็นการสนทนาระหว่าง อิบนุซีกกีต กับ
อีมาม อะบุลฮะซัน เกี่ยวกับการที่อัลลอฮฺได้ส่งบรรดานบีและสิ่งที่จะเป็นฮุจญะห์
ให้ กั บอุ มมะห์ ของนบี แต่ ล่ ะท่ าน ไล่ มาตั้ งแต่ นบี มู ซาไปกระทั่ งท่ านนบี มู ฮ า
หมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั่นฮะดีษในบอกว่าอีมามอะบุลฮะซันได้
อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นฮุจญะห์ให้กับอุมมะห์นี้ไว้ว่า
“แท้จริงอัลลอฮฺ ซ.บ.ได้ส่งท่านนบีมูฮาหมัดให้กับอุมมะห์ยุคสมัยนั้น
เนื่องจากคนยุคสมัยนั้นเป็นที่รู้กันว่าเป็นนักพูดเก่งในเรื่องการแต่กลอน โวหาร
(อะห์ลุลคิต็อบ วัลกะลาม) แล้วอัลลอฮฺก็ได้ประทานสิ่งที่เหนือกว่าที่พวกเขาเป็น
(นั่นคืออัลกุรอาน)เพื่อเป็นฮุจญะห์ให้กับพวกเขา.”
หลังจากอิบนิซิกกีต ได้ฟังเช่นนี้เขาก็ตื่นเต้นพร้อมกับกล่าวว่า (สิ่งที่เป็น
ประเด็นนั่นคือ)
 فقال: فم الجة عَّل اللْق الي ْوم؟ قال،تاَّلل ما رأ ْيت مثْلك قط
 والكاذب،الصادق عَّل اهلل فيصدقه
َ  الع ْقل ي ْعرف به:عليْه السَلم
. هذا واهلل هو الواب: فقال ابن السكيت: قال،عَّل اهلل فيكذبه

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่เคยเห็นคนที่เหมือนกับท่านมาก่อนเลย
เช่นนี้แล้วอะไรที่จะเป็นฮุจญะห์ให้กับอุมมะห์ในยุคนี้? เขากล่าวว่า แล้วเขา
(อะบุลฮะซัน)ก็กล่าวว่า “สติปัญญา สามารถรับรู้ด้วยกับมันผู้ที่มีความบริสุทธิ
ใจต่ออัล ลอฮฺแล้ ว เขาก็ให้ ความเชื่อถือต่อเขา และ(รู้ด้วยกับสติปัญญา)ผู้ ที่
โกหกต่ออัลลอฮแล้วเขาก็ปฏิเสธต่อมันผู้นั่น เขากล่าวว่า อินุซิกกีตกล่าวต่อว่า
“นี่แหละ ขอสาบานต่ออัลลอฮ คือคาตอบ”1
1ดู อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม1 หน้า 20
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ความเชื่อนี้ไ ม่ไ ด้ มีบัน ทึกไว้เ ฉพาะในหนังสือทว่ า เป็น ความเชื่ อ
จริงๆของพวกเขาซึ่งผู้ เขียนได้เคยสนทนาแลกเปลี่ยนกับชีอะห์คนหนึ่งใน
เฟสบุคซึ่งปรากฏว่าเขาได้กล่าวอธิบายเช่นเดียวกับสิ่งที่ปรากฏในหนังสือ
ของพวกเขาบ่งบอกว่าในขณะที่ปากปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ใจก็เชื่อไปแล้ว นี่คือ
ส่ ว นหนึ่ ง จากที่ ห ลุ ด ออกจากปากของพวกเขาระหว่ า งที่ ก าลั ง สนทนา
แลกเปลี่ยนกับผู้เขียนเมื่อวันที่ 72มิถุนายน 2013 ในประเด็นว่าด้วย อี
มามมะห์ดี ที่ชื่อ มูฮาหมัด บิน ฮะซัน อัลอัสกะรีย์ อีมามชีอะห์คนที่สิบสอง
ในเฟสบุ๊คตามลิงค์ที่ได้แนบให้กับท่านผู้อ่านนี้
https://www.facebook.com/groups/718837928139460/permali
nk/524913667531388/
ส่วนการยืนยันของเขาเกี่ยวความเชื่อนี้ ที่ว่าอัลกุรอานไม่สามารถ
เป็ น ฮุ จ ญะห์ ไ ด้ นั้ น ผู้ เ ขี ย นได้ ถ่ า ยเอาไว้ แ ละน ามมาลงในหนั ง สื อ เล่ ม นี้
เช่นเดียวกันในหน้าถัดไป เขาได้กล่าวไว้เช่นนี้ครับ...
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ด้วยเหตุนี้ เราจะเห็ นว่าน้ อยครั้ งที่อุลามาอฺชีอะห์ จะยกหลั กฐานจาก
อัลกุรอานในการอ้างอิงสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้ทว่าพวกเขาจะใช้ตรรกะและปัญญา
ที่อัลลอฮฺให้มาเพียงน้อยนิดเอามาเป็นหลักฐานนาหน้าสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกเอาไว้
ในอัลกุรอานในการปฏิบัติศาสนกิจของพวกเขา ที่สาคัญเพราะความเชื่อที่พวกเขา
เชื่อว่าอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้ให้
ประโยชน์ อะไรกับอุมมะห์ในยุ คนี้ แต่อย่างใด เช่นที่ปรากฏในหนังสื อเล่มนี้ซึ่ง
ผู้เขียนจะขอนาเสนอให้กับผู้อ่านได้ทราบเอาเป็นการปิดท้ายบทนี้ เผื่อว่าผู้อ่านที่
กาลั งหลงไหลกับการเชิญชวนของชีอะห์ สิบสองอีมามโดยการเอาชื่อของอะห์
ลุลบัยติมาเป็นเกราะกาบังของพวกเขาจะได้เห็นและรับรู้ในสิ่งที่อุลามาอฺของพวก
เขาสอนไว้ ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะคล้อยตามพวกเขา อินชาอัลลอฮฺ.
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หนังสืออุศูล อัลกาฟีย์ เล่ม7หน้า 122
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ผู้เขียนขอสรุปฮะดีษของชีอะห์บทนี้ให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับว่า ฮะดีษ
บทนี้ เป็นเรื่องที่เล่าเกี่ยวกับการสนทนาระหว่าง อัล-ชามีย์ กับ ฮิชาม บิน อัล
ฮะกัม เกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นฮุจญะห์(หลักฐาน) ต่ออุมมะห์ ในตอนหนึ่ง (คือส่วนที่
ได้ทาสีเอาไว้ในหนังสือ) ฮิชามได้ถาม อัล-ชามียว์ ่า “หลังจากท่านนบีเสียชีวิตอะไร
ที่จะมาเป็นฮูจญะห์แทนท่าน” อัล-ชามีย์ตอบว่า “อัลกุรอานและซุนนะห์(ของ
ท่านนบี)” ฮิชามจึงกล่าวว่า “แล้วทุกวันนี้อัลกุรอานและซุนนะห์ได้ให้ประโยชน์
กับพวกเราในการที่จะสามารถลบล้างสิ่งที่ขัดแย้งกันระหว่างเราได้หรือเปล่า? อัลชามีย์ตอบว่า “ได้” ฮิชามจึงกล่าวต่อไปว่า “(หากเป็นเช่นที่เจ้ากล่าวมาจริง)แล้ว
ทาไมเราทั้งสองถึงได้ขัดแย้งกันอยู่ เจ้ากับข้า อุตสาห์เดินทางมาจากเมืองชามเพื่อ
มาพบกับข้าในเรื่องที่เราขัดแย้งกันนี้? เขา(คนที่เล่า)กล่าวว่า “แล้ว อัล-ชามีย์ก็
เงียบ(ไม่ตอบ)” ฮิชามจึงกล่าวต่อไปว่า “ทาไมท่านถึงเงียบไม่ยอมตอบล่ะ” อัล-ชา
มีย์จึงตอบไปว่า “หากฉันตอบว่า ใช่ อัลกุรอานสามารถยกความขัดแย้งไปจากเรา
ได้ สิ่งที่ฉันกล่าวไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะทั้งสองสิ่งนี้มีความเป็นไปได้หลาย
อย่าง (หนึงในนั้นคือมันขัดกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงระหว่างทั้งสอง -ผู้แปล) และหากฉัน
บอกว่าเราทั้งสองมีความขัดแย้งกันแต่ล่ ะฝ่ างต่างก็อ้างว่ าสั จธรรมอยู่กับตนก็
เท่ากับว่าอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเรา!.....1

1ดู อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม1 หน้า 122
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บทสรุป...
ท่านผู้อ่านที่รักของอัลลอฮฺ
นี่คือสิ่งที่ชีอะห์สิบสองอีมามพยายามจะให้เป็นและสอนผู้คนเพื่อให้ล่ะ
ทิ้ งอั ลกุ รอานและซุ นนะห์ ที่ เป็ นแบบอย่ างของท่ านนบี ศ็ อลลั ลลอฮุ อะลั ยฮิ
วะซัลลั มแล้ วหั นมาให้ ความสนใจกั บสิ่ งอื่ น ๆแทนและหากเมื่อไหร่ ที่พวกเขา
สามารถทาให้เราออกห่างจากอัลกุรอานและซุนนะห์ได้เมื่อนั่นศาสนาของเราก็จะ
ล่มสลายไป... วัลอิยาซุบิลลาฮฺ
ขออัลลอฮุ ซุบฮานะฮุวะตะอาลาทรงคุ้มครองและปกป้องให้เราห่างไกล
จากคาสอน ทีบ่ ิดเบือนและความเชื่อที่ผิดๆเหล่านี้ และทาให้เรามั่นคงกับแนวทาง
ที่ชี้นาโดยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผ่านบรรดามิตรสหายและอะห์
ลุลบัยติของท่านอย่างแท้จริงปราศจากการบิดเบือนใดๆและทรงทาให้เรายืนหยัด
อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนี้ตราบวันที่เรากลับไปหาพระองค์ด้วยเถิด อามีน ยาร็อบ
บัลอาละมีน
ส าหรั บเล่ มหนึ่ งนี้ ผู้ เขี ยนขอสิ้ นสุ ดการน าเสนอเพี ยงเท่ านี้ เพื่ อไม่ ให้
หนังสือเล่มนี้หนาจนเกินไปและคิดว่าหกบทที่ผู้เขียนพยายามรวบรวมนามาเสนอ
ให้กับท่านผู้อ่านจะสามารถเป็นเกราะป้องกันและรู้ทันชีอะห์แยกแยะข้อเท็จจริง
และสามารถเป็นข้อมูลในการไตร่ตรองเกี่ยวกับชีอะห์ได้ไม่มากก็น้อยอินชาอัลลอฮฺ
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เนื้อหาเกี่ยวกับอัลกุรอานยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้เขียนคิดว่าผู้อ่าน
จาเป็นต้องรับรู้เพิ่มเติมจากเล่มนี้นั่นคือ ประเด็น ต่อไปนี้
- โคมัยนี กับความเชื่อของเขาต่ออัลกุรอาน
- จุดประสงค์ในการ บิดเบือนอัลกุรอานของชีอะห์สิบสองอีมาม
- นาซิคและมันซุคที่ชีอะห์เอามาเป็นประเด็นฟิตนะห์
- “ชุบุฮาต” ความคลุมเครือที่ชีอะห์นาเอามาเป็นประเด็น
- ข้อใส่ไคล้ของชีอะห์ต่ ออะห์ลุซซุนนะห์วัลญะมาอะห์เกี่ยวกับการ
บิดเบือนอัลกุรอาน
หัวข้อต่างๆเหล่านี้ ผู้เขี่ยนจะได้นาเสนอเพิ่มเติมให้กับท่านผู้อ่านได้รับรู้
ข้อเท็จจริงในเล่มสองต่อไป อินชาอัลลอฮฺ สาหรับเล่มนี้ขอสิ้นสุดการนาเสนอเพียง
เท่านี้
أقول قوِل هذا وأستغفر اهلل العظيم ِل ولكم وأفوض أمري ِىل اهلل ِن
اهلل سميع بالعباد
وصَّل اهلل عَّل نبينا حممد وعَّل آله وصحبه وسلم
والسَلم عليكم ورحة اهلل وبرُاته

Abuawail Alkausar
27-01- 2014
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ชีอะห์ ...กับความเชื่อต่ ออัลกุรอาน

ส่วนหนึ่งจากหนังสือที่ใช้ในการอ้างอิง ...
- อัลกุรอาน
- เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์
- เศาะฮีหฺ มุสลิม
- มุสนัดอัลหาริษ (บุฆยะฮฺ อัลบาอิษ)
- รีซาละห์ ดุกตูรอฮ์ อุศูล มัศฮับอัล-ชีอะห์ อัลอิมามียะห์ อิษนาอัชรียะห์
- อัลมะศอหิฟ โดย อิบนุอบีดาวูด
- อัลอิตกอน โดย อัสสุยูฏีย์
- อัลบุรฮาน ฟีอุลูม อัลกุรอาน
- อัล-กัชชาฟ โดย อัล-ซะมัคชะรีย์
ส่วนหนึ่งจากหนังสือชีอะห์ที่ใช้ในการอ้างอิง …
- อุศูลมินัลกาฟีย์
- อัล-อิฮ์ติญาจ
- อัล-มะนากิบ
- ตัฟซีร อัล-ซอฟีย์
- นะห์ญุล บะลาเฆาะห์
- มิรอาติลอุกูล
- อุศูล อัล-กาฟีย์
- อัล-อันวาร อัล-นุมานียะห์
- อะวาอิล อัล- มะกอลาต
- มินฮาญุล บะรออะห์ ฟี ชัรฮ์ นัฮญุล บะลาเฆาะห์
- ตัฟซีร อัล-อัยยาชีย์ - อัล-ฟุซูล อัล-มุฮิมมะห์
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