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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน โดย
ชัยคฺต่วนมีนาล เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบบันทึกและสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการทางประวัติศาสตร์
หลักการอุลูมุลหะดีษและหลักการตัรญีห์ ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน
โดยชัยคฺต่วนมีนาล เป็นหนังสืองานแปลและอธิบายเชิงพรรณนาต่อมะตันหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน มีส่วน
ประกอบที่สาคัญคือ คานา เนื้อหา และบทส่งท้าย เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาอะกีดะฮฺหรือหลักการ
ศรัทธาเป็นหลัก สามารถแยกออกเป็น 4 ส่วนคือ แนะนาวิชาอุศูลุดดีน เป็นความนาเกี่ยวกับความรู้ที่สัมพันธ์
กับอะกีดะฮฺ อธิบายอะกีดะฮฺ และผลสัมฤทธิ์ของการยึดมั่นตามอะกีดะฮฺของผู้ประสบความสาเร็จ เป็นหนังสือ
ที่ยึดหลักฐานจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ อัลอิจญ์มาอฺและหลักการตัรญีห์
คาสาคัญ: อะกีดะฮฺ, อันนาญีน, อิลมฺ
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Abstract
This article aims to study the composition of the Kitab Aqidah al-Najin fi Ilm Usul alDin by Sheikh Tuan Minal. The study collected data by records and interviews; analyses by
using historical approach, Ulumul Hadith and Tarjeah principle. The study found that the
Kitab Aqidah al-Najin fi Ilm Usul al-Din by Sheikh Tuan Minal was a translated book and
explain in descriptive form Matan Ummul Barahin book. The key compositions of this book
were prologue, content and epilogue. The main contents of this book was about Aqidah and
the principle of faith, it could be divided into 4 parts: introduction of Usuluddin, introduction
of knowledge relate to Aqidah, explanation Aqidah, and the result indicator of those who
hold and follow Aqidah of the successor. The book was convincing reference from alQur’an, al-Hadith, al-Ijma‘ and Principle of giving weight to evidences.
Keywords: Aqidah, al-Najin, Ilm.
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บทนา

วิชาอะกีดะฮฺนับได้ว่าเป็นวิชาที่มีความเป็นเลิศกว่าสาขาวิชาอื่นใดเพราะเป็นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
ผู้ทรงสร้างจักรวาล บรรดาศาสนทูตแห่งพระองค์ เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาการบังเกิดขึ้นของมนุษย์ในโลกนี้
วิชาอะกีดะฮฺจะนาเสนอหลักฐานยืนยันถึงความถูกต้องเที่ยงตรงของหลักการยึดมั่นในเตาฮีดและ
ความศรั ทธาแห่ งอิส ลามด้ว ยหลั กฐานทั้งจากอัล กุรอาน อัล หะดีษและสติปัญญา เพื่อลบล้ างความสงสั ย
คลางแคลงใจทุกประเภทให้หมดไป เป็นวิชาที่จะช่วยเปิดโป่งโมฆะธรรมความเคลือบแคลงใจการกล่าวร้าย
รูปแบบต่างๆ ของผู้ปฏิเสธให้ประจักษ์ ด้วยการเรียนรู้วิชาอะกีดะฮฺจะทาให้เกิดความมั่นใจและมีศรัทธาที่มั่งคง
ในบรรดาหนังสืออะกีดะฮฺที่เขียนโดยอุละมาอ์ปัตตานีที่โดดเด่นออกสู่ สายตาสังคมเช่น อะกีดะฮฺ
อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน (สัมภาษณ์ อับดุลบาซิ หะยีสะมาแอ เมื่อ 22/10/2014) หนังสือเล่มนี้เป็น
หนังสืออะกีดะฮฺที่มีเนื้อหาสาระในต้นฉบับ 140 หน้า โดยใช้ภาษามลายู -ญาวีปัตตานี ซึ่งต่วนมีนาลได้เขียน
แล้วเสร็จเมื่อปี ฮ.ศ. 1308 เป็นหนึ่งในบรรดาหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หนั งสือ
เล่ ม นี้ ไ ม่ ไ ด้ แ พร่ ห ลายเฉพาะในดิ น แดนแห่ ง นี้ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง ได้ แ พร่ ห ลายในส่ ว นกลางของประเทศไทย
โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มเอเชียตะวันออกเชียงใต้ เช่น ประเทศมาเลเซีย
อินโดนีเซีย บรูไน กัมพูชา เวียดนามและพม่า เป็นต้น (Ahmad Fathy, 2009 : 13-14)
ด้วยเนื้อหาสาระของหนังสือที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาอะกีดะฮฺ ทาให้หนังสือเล่มนี้ได้รับการ
ยอมรับของผู้คนเป็นจานวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากความสาคัญเห่ลานี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ในเรื่องที่สาคัญโดยเฉพาะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การแต่ งหนั ง สื อ ความส าคั ญ และประโยชน์ข องหนั งสื อ ทั้ งนี้ เ พื่ อ ค้ นหาค าตอบที่ เ ป็ น จริ ง มากที่สุ ด เพื่ อ
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยเองและสังคมที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องตามหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน
โดยชัยคฺต่วนมีนาล
ความสาคัญและประโยชน์ของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้มีความสาคัญและจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. ได้ทราบถึงส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน โดยชัยคฺต่วนมีนาล
2. ได้ทราบข้อมูลและนาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ
ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตคือ
1. ทาการศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน โดยชัยคฺต่วนมีนาล
2. ส่วนประกอบที่จะศึกษาอันได้แก่ ชื่อหนังสือ สาเหตุของการแต่งหนังสือ ส่วนประกอบของหนังสือ
เนื้อหาสาระของหนังสือ แหล่งที่มาของหนังสือ และวิธีการเรียบเรียง
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “ศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน โดยชัยคฺต่วนมี
นาล” เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
1. แหล่งที่มาข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร จากแหล่งข้อมูลที่สาคัญ 2 แหล่ง คือ เอกสารปฐมภูมิ เช่น หนังสือ
อะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิล มฺ อุศูล อัดดีน โดยตรง และเอกสารทุติยภูมิ เช่น หนังสื อ หรือเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีนที่เป็นของนักวิชาการรุ่นใหม่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการวิจัยและการดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ก. แบบบันทึก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ใช้บันทึกชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ โรงพิมพ์
ปีพิมพ์ และเมืองที่พิมพ์ ส่วนที่ 2 ใช้บันทึกเนื้อหาที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง เช่นเดียวกันกับบันทึกเล่มที่และเลขหน้า
ของหนังสือ และส่วนที่ 3 ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและการแสดงความเห็นเพิ่มเติม
ข. แบบสั มภาษณ์ ใช้สอบถามในประเด็นที่ต้องการทราบจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเช่น
ครอบครัว ทายาท หรือผู้ที่มีข้อมูลในเรื่องนั้น
ค. คอมพิวเตอร์ ใช้สืบและรวบรวมข้อมูลจากมักตะบะฮฺชามิละฮฺและซีดีรอม
2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก. ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ ตาราและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอะกีดะฮฺทั้งที่เป็นหนังภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ
ข. ข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย 3 วิธีคือ ก) การสังเกตโดยการพิจารณา
จากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้ องกับปัญหาในการวิจัย ข) การสัมภาษณ์โดยการพบปะสนทนา
กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความกระจ่างในประเด็นต่าง ๆ ของข้อมูลเพิ่มขึ้น ค) การใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเป็น
แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การจัดกระทากับข้อมูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ผู้วิจัยได้แยกหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ข้อมูลหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ได้แยกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่เหมาะสม
และครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
3.2 ข้อมูลสัมภาษณ์ ได้แยกข้อมูลเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบสัมภาษณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์โดยใช้หลักการดังเช่น หลักการทางประวัติศาสตร์ หลักการอุลูมุลหะดีษและหลักการ
ตัรญีห์
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ผลการศึกษา
จากการศึกษาส่วนประกอบของหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน มีดังนี้
1. ชื่อหนังสือ
ชื่อหนังสือคือ อะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ดังที่ปรากฏในปกหน้าของหนังสือ และการ
ยืนยันของผู้แต่งเองในบทนา ชัยคฺต่วนมีนาลได้กล่าวถึงการตั้งชื่อหนังสือว่า :
“ข้าพเจ้าได้ตั้งชื่อผลงานแปลของข้าพเจ้าเล่มนี้ว่า อะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน แปลว่า
การยึดมั่นของบรรดาผู้รอดพ้นจากการหลงผิดและบิดอะฮฺ (สิ่งอุตริ) ในวิชาอุศูลุดดีน” (Shaikh Zain alAbidin, n.d : 3)
คาว่า อะกีดะฮฺ ทางภาษา มาจากคาว่า อัลอักดฺ แปลว่า ผูก ขันให้แน่น ทาให้มั่นคง ไว้ว่างใจ มัดอย่าง
เข็มแข้ง ยึดเหนี่ยวกัน รวมถึง ความเชื่อมั่นและความแน่วแน่อีกด้วย จากความหมายดังกล่าวทาให้อะกีดะฮฺ
เป็นการยึดมั่นในจิตใจอย่างแน่วแน่มั่นคง
ส่วน อะกีดะฮฺ ในทางศาสนา หมายถึง หลักการเชื่อมั่นทางศาสนา สิ่งที่จิตใจฝักใฝ่และยึดมั่น สิ่งที่ถูก
นามายึดถือทางการศรัทธา อื่นจากการปฏิบัติ ซึ่งมีพหูพจน์เป็น อะกออิด (Ibrahim Mustafa et al ,1972 :
614 ; al-Fairuz Abadiy, 1996 : 300 ; Ibn Manzur, 1993 : 3/296)
อะกีดะฮฺ ทางวิชาการ คือ สิ่งต่าง ๆ ที่จิตใจพึ่งศรัทธาแล้วส่งผลทาให้วิญญาณรู้สึกสงบจนกระทั่งเกิด
เป็นความแน่วแน่ หรือมั่นคงจนหมดความคลางแคลงและไม่มีความสงสัยใด ๆ อยู่อีก (al-Athariy, 2001 : 24)
อะกีดะฮฺที่แปลว่า การยึดมั่น หมายถึง การยึดมั่นในหลักการอิสลาม หลักการอีมานและหลักการ
อิหฺซาน ด้วยกับหลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษตามการอธิบายของอุละมาอ์อะกีดะฮฺ
คาว่า อันนาญีน แปลว่า บรรดาผู้รอดพ้นจากการหลงผิดและบิดอะฮฺ หมายถึง ผู้ที่ยึดมั่นตามการยึด
มั่นของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ตรงกันข้ามอะกีดะฮฺอื่น ๆ เช่น ชีอะฮฺ มุอฺตะซิละฮฺ เกาะวาริจญ์ เกาะดาริ
ยะฮฺและญะบาริยะฮฺ ถือว่าเป็นการยึดมั่นที่หลงผิดและอุตริ
คาว่า อิลมฺ อุศูล อัดดีน แปลว่า ความรู้วิชาอุศูลุดดีน วิชานี้คลอบคลุ่มความรู้หลักการและความรู้
ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุศูลุดดีน ซึ่งนับเป็นความรู้หลักในอิสลามและสังคมมุสลิม
เดิมหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานแปลและอธิบายเชิงพรรณนาต่อมะตันหนังสือ อุมมฺ อัลบะรอฮีน1 แต่งโดย
ชัยคฺ สะนูสีย์2
2. สาเหตุของการแต่งหนังสือ
หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน นับได้ ว่า เป็นหนังสือที่สาคัญเล่มหนึ่งในด้านเตาฮีด
โดยเฉพาะในแทบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสาคัญและคุณค่าของหนังสือเล่มนี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด
กับความสาคัญและคุณค่าของหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีนในแทบนี้ (Wan Suhaimi Wan Abdullah, 2001: 3)

1

หนังสืออุมมุ อัลบะรอฮีน จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์มุหัมมัด อันนะฮฺดีญ์และลูกหลาน มีจานวนหน้าทั้งหมด 32 หน้า การรวบรวมใช้วิธี พรรณนาความ
เป็นภาษาอาหรับและเป็นภาษามลายูญาวี
2
ชัยคฺ สะนุสีย์ มีชื่อเต็มว่า มุหัมมัด เบ็น ยูสุฟ เบ็น อุมัร เบ็น ชุอัยบฺ อัสสะนูสีย์ อัลมัฆริบีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 895 (al-Zerekly, 2002 : : 7/154).
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จุ ด ประสงค์ ของชัย คฺต่ ว นมีน าลในการแต่ งหนัง สื ออะกี ดะฮฺ อัน นาญี นก็ คือ เพื่อ น าเสนอหนัง สื อ
แปลภาษามลายูจากหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีนที่เขียนโดย ชัยคฺ สะนูสีย์ เพื่อใช้ในการอ่านและเป็นคู่มือสาหรับ
การเรียนการสอนให้กับมุสลิมทั่วไป
ส่วนสาเหตุของแต่งหนังสือเล่มนี้ท่านชัยคฺต่วนมีนาลได้อธิบายในบทนาว่า : “ได้มีพี่น้องของฉันส่วน
หนึ่งขอให้ฉันเขียนหนังสือเกี่ยวกับอุศูลุดดีนให้กับพวกเขา ดังนั้นฉันได้แปลจากมุก็อดดิมะฮฺ (บทนา) ของชัยคฺ
สะนูสีย์ พร้อมกับเพิ่มเติมคาอธิบายเพื่อให้เกิดความชัดเจนจากคาพูดของชัยคฺเหล่านั้น ถึงแม้ฉันไม่ได้เป็น
ผู้เชี่ย วชาญในด้านนั้ น เป็ น การเฉพาะ แต่ฉันยึดเอากับความโปรดปรานของผู้ ทรงประทานที่มีเกียรติยิ่ง ”
(Shaikh Zain al-Abidin, n.d : 2)
จากคาอธิบ ายของต่ว นมีน าลข้างต้นจะเห็ นได้ว่าสาเหตุที่ท่านได้เขียนหนังสื อเล่มนี้ อันเนื่องจาก
บรรดาพี่น้องของท่านบางส่วนได้ร้องขอให้ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับเตาฮีด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ท่าน
มิได้มีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้แต่เมื่อมีผู้คนที่ต้องการเรียนรู้วิชาเตาฮีด จึงทาให้ท่านมีความจูงใจที่จะ
เขียนหนังสือเล่มนี้กอปรกับท่านเป็นนักแต่งและแปลหนังสืออยู่แล้ว และมีความชัดเจนอีกว่า หนังสืออะกีดะฮฺ
อันนาญีนนั้น มิใช่เฉพาะเป็นหนังสือแปลมาจากหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีนเท่านั้น แต่ยังเป็นหนังสือที่อธิบาย
เพิ่มเติมโดยท่านต่วนมีนาลอีกด้วย
ส่วนที่ว่าทาไม่ท่านได้เลือกเอาหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน ทาไม่ท่านเลือกเอาของชัยคฺ สะนูสีย์และอะไร
คือ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของหนังสือและผู้แต่ง
คาตอบในเรื่องนี้ท่านชัยคฺต่วนมีนาล ได้อธิบายในบทนาของท่านว่า : “เนื่องด้วยมุก็อดดิมะฮฺ (บทนา)
ของชัยคฺ สะนูสีย์นั้น ถึงแม้ว่ามันเป็นหนังสือเล็กก็ตามแต่วิชาความรู้ของมันนั้นยิ่งใหญ่ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาอะกี
ดะฮฺทั้งหมดพร้อมทั้งเต็มไปด้วยประโยชน์อีกมากมาย ด้วยเหตุนี้มันจึงกลายเป็นหนังสือที่ดีที่สุดในบรรดา
หนังสือที่แต่งมาในเรื่ องเตาฮีดและมีความบริสุทธิ์ยิ่งจากสิ่งที่ไร้สาระ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ แต่ง หนังสื อเล่มนี้เป็น
วลีอัลลอฮฺโดยไม่ต้องสงสัยและชื่อของเขาคือ มุหัมมัด บุตรของยูสุฟ อัสสะนูสีย์ ” (Shaikh Zain al-Abidin,
n.d : 2)
จากการอธิบายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าต่วนชัยคฺมีนาลได้เลือกเอาหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน มาเป็น
หนังสือแปลและเป็นหนังสืออ้างอิงหลักของหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีนด้วยเหตุผล 2 ประการ 1) เนื้อหาของ
หนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน เป็นเนื้อหาที่กะทัดรัดและครอบคลุม อธิบายด้วยประโยคที่สั้นและง่ายต่อการเข้าใจ
พร้อมกับเนื้อหาที่มีอยู่นั้นไม่ปรากฏอยู่ในหนังสือเตาฮีดเล่มอื่น ๆ และ 2) ผู้แต่งหนังสือ คือ มุหัมมัด เบ็น ยูสุฟ
อัสสะนูสีย์ อัลหะสะนีย์ นั้นเป็นวลีอัลลอฮฺ
3. ส่วนประกอบของหนังสือ
จากการศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีนพบว่าหนังสือเล่มนี้มีส่วนประกอบที่สาคัญดังนี้คือ
คานา เนื้อหาและบทส่งท้าย
(1) คานา ในบทนาของหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ต่วนมีนาลเริ่มต้นด้วย บัสมะละฮฺ กล่าวคือ ด้วย
พระนามของอัล ลอฮฺ ผู้ ท รงกรุ ณา (ต่ อสรรพสิ่ งทั้ งมวลในโลกนี้ ) และทรงปรานี (ต่ อมวลผู้ ศ รัทธาในโลก
อาคิเราะฮฺ) การเริ่มต้นด้วยพระนามของอัลลอฮฺ  ถือว่าเป็นบรรทัดฐานการแต่งหนังสือที่เกี่ยวกับวิทยาการ
อิสลาม จากนั้นท่านได้กล่าวคาสรรเสริญต่ออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วท่านได้กล่าวคา
อัล-นูร
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ปฏิญาณตนว่า“ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภัคดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺพระองค์
เดียวเท่านั้นผู้ซึ่งไม่มีภาคีใดๆ ทั้งสิ้นเกิดขึ้นกับ พระองค์ และฉันขอปฏิญานว่ามุหัมมัดนั้นคือบ่าวและเราะสูล
ของพระองค์ที่ซื่อสัตย์เชื่อถือได้ จากนั้นได้มีการสรรเสริญแด่ท่านศาสดามุหัมมัด  ผู้ทรงเกียรติในบรรดา
เราะสูล อีกทั้งท่านได้แนะนาชื่อของท่านในฐานะเป็นผู้แต่งหนังสือ อะกีดะฮฺ อันนาญีน และท่านชี้แจงสาเหตุ
ทีท่ ่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้พร้อมทั้งได้บอกถึงแหล่งหนังสือหลักที่ท่านยึดใช้เป็นการแปลและเรียบเรียงมาเป็น
หนังสือ และตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า อะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ในการนาเสนอข้อความต่างๆ ใน
บทนาผู้แต่งได้ใช้สองภาษาด้วยกัน คือ ภาษามลายูและภาษาอาหรับ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของบรรดาอุ
ละมาอ์ ปั ต ตานี โ ดยทั่ ว ไปในอดี ต ที่ ใ ช้ ใ นการแต่ ง หนั ง สื อ ในหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ท่ า นเขี ย นภาษาอาหรั บ ไว้ ใ น
เครื่องหมายวงเล็บและทาการอธิบายประโยคเป็นภามลายู
(2) เนื้อหาหนังสือ เนื้อหาหลักของหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน จะเกี่ยวกับอะกีดะฮฺหรือการยึดมั่นใน
เตาฮีดตามแนวทางของอะชาอิเราะฮฺ โดยผู้แต่งได้แปลจากหนังสืออุมมฺ อัล บะรอฮีน และรวบรวมเนื้อหา
อธิบายเพิ่มเติมจากหนังสือ ชัรหฺ อุมมฺ อัลบะรอฮีน (หนังสืออธิบายตัวบท อุมมฺ อัลบะรอฮีน ) ทั้งที่เป็นหนังสือ
ที่เขียนโดยชัยคฺ สะนูสีย์เองหรือหนังสือที่เขียนโดยอุละมาอ์ท่านอื่น ๆ เช่น ชัยคฺ อัลฮุดฮุดีย์ เป็นต้น
ผู้แต่งใช้สานวนแปลศัพท์ตัวต่อตัวจากหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีนที่เป็นภาษาอาหรับ และพยามยึดหลัก
ตามไวยกรณ์ภาษาอาหรับซึ่งอาจทาให้ผู้อ่านเข้าใจยาก ในบางครั้งผู้แต่งก็ทับศัพท์ภาษาอาหรับโดยตรง หาก
ผู้อ่านขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอาหรับก็จะเป็นอุปสรรค์ในการเข้าใจเนื้อหาของหนังสือ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่
จะศึกษาหนังสือเล่มนี้มักจะอาศัยการเรียนกับโต๊ะครู ผู้มีความรู้ตามสถาบันปอเนาะต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เข้าใจ
เนื้อหาคลาดเคลื่อนจากจริง
ผู้แต่งเริ่มด้วยการเขียนตัวบทของอุมมฺ อัลบะรอฮีน แล้วตามด้วยการอธิบายตัวบทเหล่านั้นโดยการนา
อายะฮฺอัลกุรอาน อัลหะดีษ และทัศนะอุละมาอ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการอธิบายทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
เพิ่มขึ้น ความเชื่อถือในตัวผู้แต่งและเป็นหลักฐานยืนยันในความถูกต้องอีกด้วย ผู้แต่งได้แยกประเด็นออกเป็น
79 ประเด็นหลักด้วยกันคือ เริ่มต้นจากประโยคบัสมะละฮฺ จนถึงประโยคสุดท้ายของหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน
หลังจากนั้นผู้แต่งได้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาตะเศาะวุฟเป็นการปิดท้ายของเนื้อหา
(3) บทส่งท้าย ในบทส่งท้ายของหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ผู้แต่งได้จบการเขียนหนังสือเล่มนี้ด้วย
การเสนอแนะให้กับบรรดามุสลิมทุกคนให้ปฏิบัติตามบนแนวทางของสะลัฟในด้านการยึดมั่น การพูดและการ
ปฏิบัติ ห่างจากบิดอะฮฺที่ถูกตาหนิ ให้ปฏิบัติตามแนวทางอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ โดยการปฏิบัติตามอัล
กุรอาน อัลหะดีษ และอิจญ์มาอฺของบรรดาอุละมาอ์ ให้ บริสุทธิ์ใจในการงาน ห่างไกลจากการริยาอ์และ
สุมอะฮฺ ห่างไกลจากการหลอกล่วงของชัยฏอนมารร้าย ห่างไกลจากการปฏิบัติตามนัฟสูที่ชั่วร้าย ห่างไกลจาก
ความอยากได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และขออัลลอฮฺทรงประทานเหตุผลหรือหลักฐาน (หุจญะฮฺ) ให้กับเราในเมื่อถูก
ถาม ไม่ว่าบนโลกนี้หรือโลกหน้า
4. เนื้อหาสาระของหนังสือ
หากได้ศึกษาเนื้อหาสาระในหนังสืออะกีดะฮ อันนาญีนจะพบว่าผู้แต่งต่วนมีนาลได้กล่าวถึงเนื้อหา
เกี่ยวกับวิชาอะกีดะฮฺหรือหลักการศรัทธาเป็นหลัก ซึ่งมีเนื้อหาสาระสาคัญโดยสรุปคือ 1) แนะนาทาความรู้จัก
กับ วิช าอุศูลุดดีน ซึ่งเป็ น ส่ ว นส าคัญของศาสนาอิส ลาม 2) กล่ าวถึงหุ กมการกล่ าวบัสมะละฮฺ 3) การแบ่ง
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ประเภทหุกมอักลีย์ 4) ความหมายของวาญิบ มุสตะหีลและญาอิซฺ 5) การวาญิบกับบิดามารดาสั่งสอนบรรดา
ลูกหลานของตนเองให้รู้จั กอัลลอฮฺ 6) สิ่ งที่วาญิบ สิ่งที่มุส ตะหีลและสิ่งที่ญาอิซฺสาหรับอัลลอฮฺ 7) ศิฟาต
(คุณลักษณะ) ยีสิบของอัลลอฮฺที่วาญิบต้องรู้ 8) การแบ่งประเภทของศิฟาตต่าง ๆ 9) การศรัทธาต่อบรรดา
เราะสูล 10) นบีและเราะสูลที่กล่าวไว้ในอัลกุรอาน 11) มุอฺญิซาตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบรรดาเราะสูล 12)
ความประเสริฐและความหมายของกะลิมะฮฺเตาฮีด 13) การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ 14) คุณลักษณะต่าง
ๆ ชื่อและหน้าที่ของบรรดามะลาอิกะฮฺ 15) การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ 16) จานวนและเนื้อหาของคัมภีร์
17) การศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺ 18) สัญญาณต่าง ๆ ของวันกิยามะฮฺ 19) การศรัทธาต่อสิ่งฆออิบต่าง ๆ 20)
สิ่งที่ว่าด้วยวิชาตะเศาะวุฟ กล่าวคือการตระเตรียมเสบียงเพื่อไปหาสู่อัลลอฮฺ 
หัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นสามารถแยกออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนะนาวิชาอุศูลุดดีน ส่วนที่ 2 เป็น
ความนาเกี่ยวกับความรู้ที่สัมพันธ์กับอะกีดะฮฺ ส่วนที่ 3 อธิบายอะกีดะฮฺของผู้ประสบความสาเร็จ ส่วนที่ 4
ผลสัมฤทธิ์ของการยึดมั่นตามอะกีดะฮฺของผู้ประสบความสาเร็จ
ด้านเนื้อหาของแต่ละหัวข้อผู้แต่งพยายามอธิบายให้ตรงประเด็นจะเป็นการยกหลักฐาน การแสดง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญต่อวิชาอุศูลุดดีนอย่างชัดเจน ทั้งยังแสดงผลการวินิฉายบนหลักวิชาการอุศูลุดดีน
ดังนั้น เนื้อหาหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน สอดคล้องกับชื่อหนังสือ
5.แหล่งที่มาของหนังสือ
จากการศึกษาเนื้อหาหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน พบว่าหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้ยึด
เอาเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือมะตัน อุมมฺ อัลบะรอฮีน โดยชัยคฺ อัสสะนูสีย์3 (Tuan Minal, n.d. :
3),หนังสือชัรหฺ วุสฏอ โดยชัยคฺ อัสสะนูสีย์ (Tuan Minal, n.d. : 16), หนังสือนะวาดิร อัลอุศูล ฟี มะอฺริฟะฮฺ
อะหาดีษ อัรเราะสูล โดยอิมาม อัลหะกีม อัตตัรมืษีย์ 4 (Tuan Minal, n.d. : 17), หนังสือชัรหฺ อัลอะกีดะฮฺ
อัลกุบรอ โดยชัยคฺ อัสสะนูสีย์ (Tuan Minal, n.d. : 17), หนังสือหาชิยะฮฺ อัลยูสีย์ อะลา ชัรหฺ อัลอะกีดะฮฺ
อัลกุบรอ ลิสสะนูสีย์ โดยอิมาม อัลยูสีย์ 5 (Tuan Minal, n.d. : 23), หนังสือบุรฮาน ฟี อุศูล อัลฟิกฺ โดยอิมาม
อัลหะเราะมัย6 (Tuan Minal, n.d. : 28), หนังสือกันซฺ อัลอัสรอร วะ ละวากิห อัลอัฟการ์ โดยอิมาม
อัศศันฮาญีย์7 (Tuan Minal, n.d.: 30), หนังสือชัรหฺ เศาะฆีร โดยชัยคฺ อัสสะนูสีย์ (Tuan Minal, n.d. : 48),
หนังสือชัรหฺ มะกอศิด ฟี อิลมฺ อัลกะลาม โดยอิมาม อัตตัฟตาซานีย์ 8 (Tuan Minal, n.d. : 52), หนังสือชัรหฺ
3

ชัยคฺ อัสสะนุสีย์ มีชื่อเต็มว่า มุหัมมัด เบ็น ยูสุฟ เบ็น อุมัร เบ็น ชุอัยบฺ อัสสะนูสีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 895 (al-Zerekly, 2002 : 7/154).
อิมาม อัลหะกีม อัตตัรมืษีย์ มีชื่อเต็มว่า อะบู อับดุลลอฮฺ มุหัมมัด เบ็น อะลี เบ็น อัลหะสัน เบ็น บิชรฺ อัลมุอัษฺษิน เสียชีวิตใ นปี ฮ.ศ. 320
(al-Zerekly, 2002 : 6/272).
5
อิมาม อัลยูสีย์ มีชื่อเต็มว่า อิมาม อะบี อัลมะวาฮิบ อัลหะสัน เบ็น มัสอูด เบ็น มุหัมมัด อัลยูสีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1102 (al-Zerekly, 2002 :
2/223).
6
อิมาม อัลหะเราะมัยนฺ ท่านมีชื่อเต็มว่า อะบู อัลมะอาลี อับดุลมะลิก เบ็น อับดุลลอฮฺ เบ็น ยูสุฟ อัลญุวยั นีย์ อันนัยสาบูรีย์ ท่าน เกิดเมื่อปี ฮ.ศ.
419 และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 478 (al-Zerekly, 2002 : 4/160).
7
อิมาม อัศศันฮาญีย์ มีชื่อเต็มว่า อะบู อับดุลลอฮฺ มุหัมมัด เบ็น สะอีด เบ็น อุมัร เบ็น สะอัด อัศศันฮาญีย์ อัลมัฆริบีย์ เสียชีวิ ตในปี ฮ.ศ. 795
(al-Zerekly, 2002 : 6/639).
8
อิมาม อัตตัฟตาซานีย์ มีชื่อเต็มว่า สะอฺดุดดีน มัสอูด เบ็น อุมัร เบ็น อับดุลลอฮฺ อัตตัฟตาซานีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 793 (al-Zerekly, 2002 :
7/219).
4
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นิซัม เราะหะบียะฮฺ โดยชัยคฺ อับดุลลอฮฺ อัชชันชูรีย์ 9 (Tuan Minal, n.d. : 82), หนังสืออัลบะเราะกะฮฺ ฟี
ฟัฎลฺ อัสสะอฺยิ วัลหะเราะกะฮฺ โดยอิมาม อัลหุบัยชีย์ 10 (Tuan Minal, n.d. : 83), หนังสือชัรหฺ อะลา เญาฮะ
เราะฮฺ อัตเตาฮีด โดยชัยคฺ อิบรอฮี ม อัลละกอนีย์11 (Tuan Minal, n.d. : 87,120), หนังสือชัรหฺ ริสาละะฮฺ
โดยชัยคฺ อัษษะนาอีย์12 (Tuan Minal, n.d. : 98),หนังสือชัรหฺ อัลฮุดฮุดีย์ โดยชัยคฺ อัลฮุดฮุดีย์ 13 (Tuan
Minal, n.d. : 120), หนังสือมะตัน อัซซุบัด โดยอิมาม อิบนุ รุสลาน14 (Tuan Minal, n.d. : 133).
6.วิธีการเรียบเรียง
จากการศึกษาวิเคราะห์หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน พบว่าผู้แต่งใช้วิธีการดังนี้
1) เริ่มต้นด้วยบัสมะละฮฺ การเริ่มต้นด้วยบัสมะละฮฺเพื่อความศิริมงคลต่อด้วยการสรรเสริญและการ
เศาะลาวัตต่อท่านนบี 
2) ใช้คาว่า "
" เพื่อแสดงการเข้าสู่การอธิบายเนื้ อหาหนังสือ การขึ้นต้น "
" สาหรับ
อุละมาอ์บางท่านและพบบางท่านใช้คาว่า "
" ทั้งสองศัพท์เทคนิกเป็นวัฒนธรรมการเรียบเรียงตาราของ
อุละมาอ์ทั้งสมัยสะลัฟและเคาะลัฟ
3) อ้างถึงผู้แต่งหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน ด้วยกับการให้เกียรติเจ้าของหนังสือเดิม ท่านกล่าวว่า ชัยคฺ
สะนูสีย์ กล่าวว่า
จนสิ้นสุดการอธิบายหนังสือ
4) การใช้ศัพท์เทคนิคในการอธิบาย ซึ่งเป็นศัพท์ที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มอุละมาอ์ ศัพท์เทคนิค
เหล่านั้นได้แก่ “กือตะฮฺวี อูเลฮฺม”ู (
) แปลว่า พึ่งทราบเถิด จงรู้เถิด จานวน “กือตะฮฺวี อูเลฮฺมู”ที่
กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 24 ครั้ง “เบอรมูลา” (
) แปลว่า การเริ่มต้น จานวน “เบอรมูลา” ที่
กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 122 ครั้ง “ฟาอิดะฮฺ” (
) แปลว่า ประโยชน์ จานวน “ฟาอิดะฮฺ” ที่
กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 25 ครั้ง “อะดอปน” (
) แปลว่า ส่วน–นั้น จานวน “อะดอปน” ที่กล่าว
ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 58 ครั้ง “ตันบีฮ”( ) แปลว่า การเตือน ข้อสังเกต การตักเตือน จานวน “ตัน
บีฮ” ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 8 ครั้ง “ชะฮะดาน” (
) แปลว่า เป็นพยาน ตัวอย่างที่ชัดแจ้ง
หลักฐาน จ านวน “ชะฮะดาน” ที่กล่ าวในหนังสื อเล่มนี้มีทั้งหมด 15 ครั้ง “ยะอฺนี” ( ) แปลว่า ให้
ความหมาย ให้ความกระจ่างแก่คาพูด จานวน“ยะอฺนี”ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 21 ครั้ง “ตะติม
9

ชัยคฺ อัชชันชูรีย์ มีชื่อเต็มว่า อับดุลลอฮฺ เบ็น มุหัมมัด เบ็น อับดุลลอฮฺ อัชชันชูรีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 999 (al-Zerekly, 2002 : 4/128).
อิมาม อั ลหุบั ยชีย์ มีชื่อเต็มว่า อิมาม อั ลอัลลามะฮฺ อัลฟะกีฮฺ มุหั มมัด เบ็น อับ ดุรเราะมาน เบ็ น อุ มัร อัลหุบั ยชีย์ เสียชีวิตใน ปี ฮ.ศ. 786
(al-Zerekly, 2002 : 1/193).
11
ชัยคฺ อัลละกอนีย์ มีชื่อเต็มว่า อิบรอฮีม เบ็น อิบรอฮีม เบ็น หะสัน อัลละกอนีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1041 (al-Zerekly, 2002 : 1/28).
12
ชัยคฺ อัษษะนาอีย์ (ผู้วิจัยไม่พบการอธิบายชีวประวัติ).
13
ชัยคฺ อัลฮุดฮุดีย์ มีชื่อเต็มว่า อัลอัลลามะฮฺ มุหัมมัด เบ็น มันศูร อัลฮุดฮุดีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 895.
14
อิมาม อิบนุ รุสลาน ท่านมีชื่อเต็มว่า ชิฮาบุดดีน อะบู อัลอับบาส อะห์มัด เบ็น หุสีน เบ็น หะสัน เบ็น อะลี เบ็น รุสลาน อัลมักฺดิสีย์ เป็นที่รู้จักใน
นาม อิบนุ รุสลาน เกิดในปี ฮ.ศ. 773 และเสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 844 (al-Zerekly, 2002 : 1/117).
10
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มะฮฺ”( ) แปลว่า บทแทรก ภาคผนวก จานวน “ตะติมมะฮฺ” ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 2 ครั้ง
“หาศิลญอ”(
) แปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น ผลลัพธ์นั้น ผลลัพธ์ผลสรุปนั้น จานวน “หาศิลญอ” ที่กล่าวใน
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 8 ครั้ง “กาตอกีล” (
) แปลว่า ได้มีการกล่าวว่า จานวน “กาตอกีล” ที่กล่าวใน
หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 16 ครั้ง “ดัน มุรอด”(
) แปลว่า และสิ่งที่ปรารถนา ความประสงค์ จานวน
“ดัน มุรอด” ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 18 ครั้ง “กาตอ มุศันนิฟ” (
) แปลว่า ผู้แต่งกล่าว
ว่า ผู้เขียนกล่าวว่า จานวน “กาตอ มุศันนิฟ” ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 67 ครั้ง “ดัน สือตือเงาะฮฺ ดา
รีปาดอญอ” (
) แปลว่า และส่วนหนึ่งในนั้น จานวน“ดันสือตือเงาะฮฺ ดารีปาดอญอ”ที่กล่าว
ในหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 13 ครั้ง “คอติมะฮฺ” ( ) แปลว่า สิ้นสุด สุดท้าย สรุปผล คาลงท้าย จานวน
“คอติมะฮฺ” ที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้มี 1 ครั้ง
5) การใช้อ้างอิงอายะฮฺอัลกุรอานเป็นหลักฐาน โดยใช้หลักอุศูล ตัฟซีร คือ มันตุก15 และมัฟฮูม16 มี
จานวนทั้งหมด 94 อายะฮฺ
6) การใช้หะดีษเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่เรื่องอะกีดะฮฺและตะเศาะวุฟ
มีจานวนทั้งหมด 112 บท โดยแบ่งหะดีษที่เป็นสานวนภาษาอาหรับมีจานวน 57 บท และสานวนหะดีษที่
ถอดความเป็นภาษามลายูมีจานวน 55 บท
7) การสนับสนุนโดยยกเรื่องราวในอดีตมาเชื่อมกับอะกีดะฮฺ ได้แก่ เรื่องอัศมะอีย์17 อัดดะฮฺรี18 นบีอิด
รีส19 หาติม อัลอะศัม20 และนบีอิบรอฮีม21
8) การอ้ า งบทกลอนเพื่ อ สนั บ สนุ น การอธิ บ ายให้ มี น้ าหนั ก ได้ แ ก่ บทกลอนของชั ย คฺ อิ บ รอฮี ม
อัลละกอนีย์22
ในการอธิบายมะตัน อุมมฺ อัลบะรอฮีน พบว่ามีการตกหลายคาในการคัดลอกจาก มะตันเดิมเช่น หน้า
13 คือ คาว่า (
) แปลว่า “และการทรงนิรันดร์ของพระองค์ ” ไม่ปรากฏในหนังสือ อะกีดะฮฺ อันนาญีน
หน้า 60 หน้า 27 ตกคาว่า (
) แปลว่า “ขออัลลอฮฺทรงสดุดีและให้ความสันติแด่ท่าน” ไม่
ปรากฏในหนังสือ อะกีดะฮฺ อันนาญีน หน้า 95 หน้า 28 ตกคาว่า (

15

) แปลว่า “ทั้งหมด” ไม่ปรากฏใน

มันตุก หมายถึง ประโยคหรือคาพูดที่มคี วามหมายชัดเจน
มัฟฮูม หมายถึง ความหมายที่เข้าใจจากประโยคหรือคาพูด
17
Tuan Minal, n.d. : 6 .
18
Tuan Minal, n.d. : 7 .
19
Tuan Minal, n.d. : 26 .
20
Tuan Minal, n.d. : 29 .
21
Tuan Minal, n.d. : 93 .
22
ชัยคฺ อิบรอฮีม อัลละกอนีย์ ท่านมีชื่อเต็มว่า อิบรอฮีม เบ็น อิบรอฮีม เบ็น หะสัน เบ็น อะลี อัลมาลิกีย์ อัลละกอนีย์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1041
(al-Zerekly, 2002 : 1/28).
16
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หนังสือ อะกีดะฮฺ อันนาญีน หน้า 95 หน้า 31 ตกคาว่า (
) แปลว่า “และไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่
ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากพระองค์เท่านั้น” ไม่ปรากฏในหนังสือ อะกีดะฮฺ อันนาญีน หน้า 125.
นอกจากนั้นยังพบอีกมีการเพิ่มคาในหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน เช่น คาว่า (
)
แปลว่า “ขออัลลอฮฺทรงสดุดีและให้ความสันติแด่พวกเขาทั้งหลาย” ในหน้า 95 ซึ่งไม่ปรากฏในมะตัน อุมมฺ
อัลบะรอฮีน หน้า 27 เพิ่มคาว่า (
) แปลว่า “และผู้เจริญรอยตาม ตาบิอีน” ในหน้า 126 ซึ่งไม่
ปรากฏในมะตัน อุมมฺ อัลบะรอฮีน หน้า 32 และเพิ่มคาว่า (
) แปลว่า “บรรดานบีทั้งหลาย” ใน
หน้า 126 ซึ่งไม่ปรากฏในมะตัน อุมมฺ อัลบะรอฮีน หน้า 32
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลดังนี้
การตั้งชื่อหนังสือของชัยคฺต่วนมีนาลว่า “อะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ” พบว่าชื่อหนังสือ
สอดคล้องกับเนื้อหา โดยผู้แต่งได้วิเคราะห์ประเด็นหลักๆ เช่น อะกีดะฮฺเตาฮีด ประกอบด้วยเตาฮีดอัศศิฟาต
โดยแน้นศึกษาศิฟาต 20 ประการ การอธิบายบรรดาศิฟาตดังกล่าวสอดคล้องกับกอฎีย์ อัลบากิลลานีย์ใน
หนังสือตัมฮีด อัลอะวาอิล วะตัลคีศ อัดดะลาอิล, อิมามเฆาะซาลีย์ในหนังสืออัลอิกติศอด ฟิ อัลอิอฺติกอด, และ
ชัยค ดาวูดอัลฟะฏอนีย์ในหนังสืออัรดุรรฺ อัษษะมีน, อะกีดะฮฺอีมาน ประกอบด้วยการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ การ
ศรัทธาต่อบรรดาเราะสูล การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ การศรัทธาต่อวันอาคิ
เราะฮฺ และการศรัทธาต่อสิ่งฆออิบต่างๆ การอธิบายของชัยคฺต่วนมีนาลในเรื่องนี้สอดคล้องกับหะดีษของท่านน
บี  ที่ว่า อัลอีมานคือ การที่ท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ , ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค์ , ศรัทธาต่อ
บรรดาคัมภีร์ของพระองค์, ศรัทธาบรรดาเราะสูลของพระองค์ , ศรัทธาต่อต่อวันอาคิเราะฮฺ และการศรัทธาต่อ
กฎสภาวการณ์ทั้งความดีและความชั่วแห่งพระองค์ (บันทึกโดย Muslim. n.d. : 8)
หนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีน เป็นหนังสืออะกีดะฮ์หรืออุศูลุดดีนตามแนวทางของอัลอะชาอิเราะฮ์ที่
อธิบายเตาฮีดโดยใช้หลักฐานจากอัลกุรอานหรืออัลหะดีษเป็นหลักแล้วตามด้วยหลักฐานจากทางสติปัญญาใน
การยืนหยัด ซึ่งแตกต่างกับหนังสืออะกีดะฮ์ตามแนวเคาะลัฟเล่มอื่น ๆ เช่น หนังสืออัลฮุศูน อัลฮะมีดิยยะฮ์โดย
ฮุสัยนฺ อัลญิสรฺ ที่ให้ความสาคัญกับหลักฐานทางสติปัญญาเป็นหลักในการยืนหยัด ส่วนการใช้หลักฐานจาก
อัลกุร อานหรืออัล ฮะดีษในการยืนหยัด สอดคล้ องกับการอธิบายของอิมาม อะบู อัลฮะสัน อัลอัชอะรีย์ใน
หนังสืออัลอิบานะฮ์ อัน อุศูล อัดดิยานะฮ์ซึ่งได้อธิบายตามแนวตามสะลัฟ
หนังสืออะกีดะฮ์ อันนาญีนได้ยึดสองแหล่ง หนึ่งแหล่งปฐมภูมิ เช่น หนังสือมะตัน อุมมฺ อัลบะรอฮีน
โดยชัยคฺอัสสะนูสีย์ , หนังสือมะตันอัซซุบัดโดยอิมามรุสลาน และ สองแหล่งทุติยภูมิ เช่น หนังสือชัรหฺ วุส ฏอ
โดยชัยคฺ อัสสะนูสีย์, หนังสือชัรหฺมะกอศิด ฟิ อิลมฺ อัลกะลามโดยอิมามอัตตัฟตาซานีย์ สอดคล้องกับหนังสือ
ชัรหฺ อัฏเฏาะฮาวิยะฮฺโดยอิมามอิบนุ อะบี อัลอิซซฺ อัลหะนะฟีย์, ชัรหฺ อัลฟิกฮฺ อัลอักบัรโดยชัยคฺอัลมุลลา อะ
ลีย์ อัลกอรีย์, ชัรหฺ อัลอะกีดะฮฺ อัลวาสิฏียะฮฺโดยชัยคฺ มุฮัมมัด เบ็น คอลีล
วิธีการเรียบเรียงหนังสือของต่วนมีนาลพบว่าเริ่มต้นด้วยบัสมะละฮ์และตามด้วยฮัมดะละฮ์เหมือนกับ
หนั ง สื อ ของบรรดาอุ ล ะมาอ์ มุ ส ลิ ม ในสมั ย สะลั ฟ เช่ น อั ร ริ ส าละฮ์ ข องอิ ม ามอั ช ชาฟิ อี ย์ , อั ร ร็ อ ด อะลา
อัล-นูร
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อัลญะฮฺมียะฮ์ วัซซะนาดิเกาะฮ์ของอิมามอะฮมัด, อัลกัสบฺของอิมามมุฮัมมัด อัลฮะสัน และสมัยเคาะลัฟ เช่น
อัลอิบานะฮ์ อัน อุศูล อัดดิยานะฮ์ของอิมามอะบู อัลฮะสัน อัลอัชอะรีย์ , อัลตัษฺกิเราะฮ์ของอิมามอัลกุรฏุบีย์ ,
ตัฟสีรอัลกุรอาน อัลอะซีมของอิมาม อิบนุกะษีร ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวอัลกุรอาน เช่น การเริ่มต้นของทุก
สูเราะฮฺในอัลกุรอานดัวยบัสมะละฮฺเว้นแต่สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ และสอดคล้องกับหะดีษนบี  ที่ว่า “ทุกการ
งานที่สาคัญที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานีและเมตาเสมอ (บัสมะละฮฺ) การงานนั้น
จะขาดความบะเราะกะฮ์” (บันทึกโดย Ibn Hibban, n.d.: 1)23 และ “ทุกการงานที่สาคัญที่ไม่ได้เริ่มต้น
ด้วยอัลฮัมดุ (ฮัมดะละฮ์) การงานนั้นจะขาดความบะเราะกะฮ์” (บันทึกโดย Ibn Majah, n.d.: 1894)24
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาหัวข้อต่าง ๆ ที่ผ่านมาผู้วิจัยจะสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยหัวข้อ “ศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีนโดย
ชัยคฺต่วนมีนาล” โดยผู้วิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
อะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน หมายถึง การยึดมั่นของบรรดาผู้รอดพ้นจากการหลงผิดและ
บิดอะฮฺในวิชาอุศูลุดดีน เป็นหนังสืองานแปลและอธิบายเชิงพรรณนาต่อมะตันหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน
สาเหตุของการแต่งหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีนของต่วนมีนาล อันเนื่องจากบรรดาพี่น้องของท่าน
บางส่วนได้ร้องขอให้ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับเตาฮีด ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าก่อนหน้านี้ท่านมิได้มีความตั้งใจที่จะ
เขียนหนังสือเล่มนี้ แต่เมื่อมีผู้คนที่ต้องการเรียนรู้วิชาเตาฮีด จึงทาให้ท่านมีความจูงใจที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้
ขึ้นมา
ต่วนมีนาลได้เลือกเอาหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน มาเป็นหนังสือแปลและเป็นหนังสืออ้างอิงหลักของ
หนั ง สืออะกีดะฮฺ อัน นาญีน ด้วยเหตุผ ล 2 ประการ 1) เนื้อหาของหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน เป็นเนื้อหาที่
กะทัดรัดและครอบคลุม อธิบายด้วยประโยคที่สั้นและง่ายต่อการเข้าใจ พร้อมกับเนื้อหาที่มีอยู่นั้นไม่ปรากฏอยู่
ในหนังสือเตาฮีดเล่มอื่นๆ และ 2) ผู้แต่งหนังสือ คือ มุหัมมัด เบ็ น ยูสุฟ อัสสะนูสีย์ อัลหะสะนีย์ นั้นเป็น
วลีอัลลอฮฺ
หนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน มีส่วนประกอบที่สาคัญคือ คานา เนื้อหา และบทสรุป ส่วนเนื้อหาสาระ
ของหนังสือนั้นได้กล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาอะกีดะฮฺหรือหลักการศรัทธาเป็นหลัก สามารถแยกออกเป็น 4
ส่วนคือ 1. แนะนาวิชาอุศูลุดดีน 2. เป็นความนาเกี่ยวกับความรู้ที่สัมพันธ์กับอะกีดะฮฺ 3. อธิบายอะกีดะฮฺ
ของผู้ประสบความสาเร็จ 4. ผลสัมฤทธิ์ของการยึดมั่นตามอะกีดะฮฺของผู้ประสบความสาเร็จ
หนังสือเล่มนี้ได้ยึดเอาเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ที่สาคัญ อาทิ เช่น หนังสือมะตัน อุมมฺ อัลบะรอฮีน โดย
ชัยคฺ อัสสะนูสีย์, หนังสือนะวาดิร อัลอุศูล ฟี มะอฺริฟะฮฺ อะหาดีษ อัรเราะสูล โดยอิมาม อัลหะกีม อัตตัรมืษีย์ ,
หนั งสื อหาชิยะฮฺ อัล ยู สี ย์ อะลา ชัร หฺ อัล อะกีดะฮฺ อัล กุบรอ ลิ ส สะนูสี ย์ โดยอิมาม อัลยูสี ย์ , หนังสื อกันซฺ
อัลอัสรอร วะ ละวากิห อัลอัฟการ์ โดยอิมาม อัศศันฮาญีย์ , หนังสือชัรหฺ มะกอศิด ฟี อิลมฺ อัลกะลาม โดยอิ
23
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อันนะวะวีย์ ระบุว่า เป็นฮะดีษฮะสัน (al-Nawawiy, 1990: 202).
อันนาวะวีย์ ระบุว่า เป็นฮะดีษฮะสัน (al-Nawawiy, 1990: 202) .

อัล-นูร

วารสาร AL-NUR บัณฑิตวิทยาลัย
ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (ฉ.ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562)

27

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
January-June 2019

มาม อัตตัฟตาซานีย์, หนังสือชัรหฺ นิซัม เราะหะบียะฮฺ โดยชัยคฺ อับดุลลอฮฺ อัชชันชูรีย์ และหนังสือชัรหฺ อะลา
เญาฮะเราะฮฺ อัตเตาฮีด โดยชัยคฺ อิบรอฮีม อัลละกอนีย์ เป็นต้น
วิธีการเรียบเรียงหนังสือคือ เริ่มต้นด้วยบัสมะละฮฺ ใช้คาว่า "
" เพื่อแสดงการเข้าสู่การอธิบาย
เนื้อหาหนังสือ อ้างถึงผู้แต่งหนังสืออุมมฺ อัลบะรอฮีน ด้วยการให้เกียรติเจ้าของหนังสือเดิม ใช้ศัพท์เทคนิคใน
การอธิบาย อ้างอิงอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยก
เรื่องราวในอดีตมาเชื่อมกับอะกีดะฮฺ และอ้างบทกลอนเพื่อสนับสนุนการอธิบายให้มีน้าหนัก
2. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง “ศึกษาส่วนประกอบหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน โดยชัยคฺ
ต่วนมีนาล” เห็นสมควรศึกษาวิจัยในประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้
1.บทบาทของหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน ในการพัฒนาสังคมมุสลิม
2.แนวคิดของต่วนมีนาลในหนังสืออะกีดะฮฺ อันนาญีน ฟี อิลมฺ อุศูล อัดดีน
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