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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

อัล-อิบาฎียะฮ ฺ
 

นิยาม  
อัล-อิบาฎียะฮฺ คือ กลุมหนึ่งจากพวกอัล-เคาะวาริจญ 

โดยมีผูกอต้ังกลุมคือ อับดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ อัต-ตะมีมีย กลุม

ชนที่นิยมสํานักคิดนี้ปฏิเสธวาพวกเขามิใชพวกอัล-เคาะวาริจญ

แตอยางใด ในความเปนจริงแลวสามารถกลาวไดวา พวกเขา

ไมไดเปนพวกอัล-เคาะวาริจญที่สุดโตงเฉกเชนกลุมอัล-อะซาริ

เกาะฮฺ ทวาพวกเขามีทัศนะที่พองกับแนวคิดอัล-เคาะวาริจญอยู

หลายประเด็น เชน อับดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ เชื่อวาตนเองนั้นสืบ

สานเจตนารมณการตอสูของกลุมชนอัล-เคาะวาริจญรุนแรกที่

ปฏิเสธอัต-ตะหฺกีม (การต้ังกรรมการเพื่อตัดสินขอพิพาท

ระหวางเศาะหาบะฮฺ) พวกเขาเห็นพองกับอัล-เคาะวาริจญใน

ประเด็นการปฏิเสธบางคุณลักษณะของอัลลอฮฺ เชื่อวาอัลกุ

รอานนั้นเปนมัคลูก(ส่ิงที่ถูกสราง) และอนุญาตใหแข็งขอกับ

ผูนําที่อธรรม 
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การกอต้ังกลุมและบุคคลที่โดดเดน 

ผูกอต้ังคนแรกมีชื่อวา อับดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ จากชน

เผามุรเราะฮฺ บิน อุบัยดฺ บิน ตะมีม สวนการพวงทายชื่อดวยคํา

วา อิบาฎ นั้นมาจากช่ือหมูบานแหงหนึ่งในแควนอัล-ยะมามะฮฺ  

อับดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ มีชีวิตทันกับยุคสมัยการปกครองของ

ทานมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ และทานเสียชีวิตชวงปลาย

สมัยการปกครองของอับดุลมะลิก บิน มัรวาน 

กลุมอัล-อิบาฎียะฮฺ ไดกลาวอางวา ญาบิรฺ บิน ซัยดฺ 

(ฮ.ศ.22-93) เปนหนึ่งในจํานวนบุคคลสําคัญที่โดดเดนในกลุม

พวกเขา ทานเปนคนรุนแรกที่รวบรวมหะดีษ ศึกษาหาความรู

จาก ทานอับดุลลอฮฺ บิน อับบาส ทานหญิงอาอิชะฮฺ ทานอะนัส 

บิน มาลิก ทานอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ และเศาะหาบะฮฺอาวุโสคน

อ่ืนๆ ทั้งๆ ที่ ญาบิรฺ ไดประกาศตัดความสัมพันธเกี่ยวของกับ

กลุมนี้ (ตะฮฺซีบ อัต-ตะฮฺซีบ 2/38 ) 

- อบูอุบัยดะฮฺ มัสละมะฮฺ บิน อบีกะรีมะฮฺ เปนหนึ่ง

ในศิษยเอกของญาบิรฺ บิน ซัยดฺที่มีชื่อเสียง ทานนี้
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กลายเปนที่อางอิงสําหรับผูนิยมแนวคิดอิบาฎียะฮฺ 

ไดรับฉายานามวา อัล-ก็อฟฟาฟ ทานเสียชีวิตในสมัย

การปกครองของอบ ูญะอฺฟรฺ อัล-มันศูรฺ (ฮ.ศ. 158) 

- อัร-เราะบีอฺ บิน หะบีบ อัล-ฟะรอฮีดีย มีชีวิตอยู

ในชวงกลางฮิจญเราะฮฺศตวรรษที่ 2 พวกอิบาฎียะฮฺ

อางวา ทานผูนี้มีตํารามุสนัดของทานโดยเฉพาะชื่อวา 

มุสนัด อัร-เราะบีอฺ บิน หะบีบ ซึ่งปจจุบันก็ยังมีการ

ตีพิมพอยางแพรหลาย 

- แกนนําอัล-อิบาฎียะฮฺในแถบแอฟริกาตอนเหนือในยุค

สมัยการปกครองของราชวงศอัล-อับบาสียะฮฺ คือ อัล-อิ

มาม อัล-หาริษ บิน ตะลีด ตอจากนั้น คือ อบู อัล-

ค็อฏฏ็อบ อับดุลอะอฺลา บิน อัส-สัมหฺ อัล-มุอาฟรีย 

ตอจากนั้นคือ อบู หาติม ยะอฺกูบ บิน หะบีบ ตอจากนั้น

คือ หาติม อัล-มัลซูซีย 

- แกนนําอัล-อิบาฎียะฮฺ แหงอาณาจักรรุสตุมในเมืองเทีย

เรต (Tahert, Tiaret ปจจุบันอยูในประเทศแอจีเรีย) คือ 
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อับดุรเราะหฺมาน , อับดุลวะฮฺฮาบ , อัฟละหฺ , อบ ูบักรฺ , 

อบู อัล-ยะเกาะซอน , อบ ูหาติม 

 

บรรดานักปราชญของอัล-อิบาฎียะฮฺ มีดังนี้ 

- สะละมะฮฺ บิน สะอัด ไดทําการเผยแพรแนวคิดนี้

อยางขันแข็งในแถบแอฟริกา ในยุคแรกของฮิจญเราะฮฺ

ศตวรรษที่ 2 

- อิบนุ มุกฏีรฺ อัล-ญะนาวะนีย ทานผูนี้ไดศึกษาหา

ความรู ณ เมืองบัศเราะฮฺ และเมื่อกลับยังบานเกิด ณ 

ญะบัล นะฟูสะฮฺ ประเทศลิเบีย ก็ไดมีสวนรวมในการ

เผยแพรแนวคิดอัล-อิบาฎียะฮฺ 

- อับดุลญับบารฺ บิน ก็อยสฺ อัล-มุรอดีย ทานผูนี้เคย

ดํารงตําแหนงเปนผูพิพากษาในยุคของทานผูนําอัล-อิ

บาฎียะฮฺที่ชื่อ อัล-หาริษ บิน ตะลีด 

- อัส-สัมหฺ อบู ฏอลิบ คือปราชญทานหนึ่งของอัล-อิ

บาฎียะฮฺ มีชีวิตอยูในชวงคร่ึงหลังของฮิจเราะฮฺศตวรรษ

ที่ 2 เขาเคยดํารงตําแหนงเปนเสนาบดีของทานผูนําอับ
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ดุลวะฮฺฮาบ บิน รุสตุม ตอมาไดรับการแตงต้ังเปน

ผูปกครอง ญะบัล นะฟูสะฮฺ ประเทศลิเบีย 

- อบูซัรฺ อะบาน บิน วะสีม คือ ปราชญทานหนึ่ง

ของอัล -อิบาฎียะฮฺ  มีชีวิตอยู ในชวงคร่ึงแรกของ

ฮิจเราะฮฺศตวรรษที่  3 ทานเคยดํารงตําแหนงเปน

ผูปกครองทริโปลี ประเทศลิเบีย ในสมัยการปกครอง

ของทานผูนําอัฟละหฺ บิน อับดุลวะฮฺฮาบ 

 

แนวคิดและหลักการเชื่อมั่นของกลุมอัล-อิบาฎียะฮฺ 

จากการศึกษาหนังสือและตําราอางอิงของกลุมนี้พบวา 

มีแนวคิดการปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺบางประการ พวก

เขามีแนวคิดที่คอนขางหางไกลกับกลุมอัล-มุอฺตะซิละฮฺในการ

ตีความคุณลักษณะของอัลลอฮฺ แตพวกเขาอางวารากฐาน

หลักการความเชื่อของพวกเขามาจากอัล-มุอฺตะซิละฮฺ ซึ่งพวก

เขาไดตีความคุณลักษณะเชิงมะญาซฺ (อุปมา) ใหมีความหมาย

ที่ไมทําใหเกิดความคลุมเครือ ในความเปนจริงแลวสัจธรรมยอม

อยูกับชาวอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ผูซึ่งปฏิบัติตาม

หลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ซึ่งพวกเขาไดยืนยันและ
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ศรัทธาในพระนามของอัลลอฮฺและคุณลักษณะของพระองค

ตามที่พระองคไดยืนยันดวยพระองคเอง(ในอัลกุรอานหรือสุน

นะฮฺ) โดยปราศจากการปฏิเสธ การกําหนดลักษณะ การ

ดัดแปลงความหมาย  และการเปรียบเทียบ 

อัล-อิบาฎียะฮฺ ปฏิเสธการมองเห็นพระผูเปนเจาของผู

ศรัทธาในวันอาคิเราะฮฺ แมวาในอัลกุรอานไดยืนยันชัดเจนถือ

ประเด็นนี้ 

﴿  ٞ ةٌ  يَۡوَم�ِذٖ  وُُجوه ٞ  َرّ�َِها إَِ�ٰ  ٢ َّاِ�َ  ]  ٢٣ -٢٢: اعقيامة[ ﴾ ٢ ََاِظَرة
ความวา “ในวันนั้นหลาย ๆ ใบหนาจะเบิกบาน จองมองไปยัง

พระเจาของมัน" (สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮ ฺ: 22-23) 

 

อัล-อิบาฎียะฮฺ ตีความบางประเด็นที่เกี่ยวของกับวัน

อาคิเราะฮฺในเชิงมะญาซฺ เชน ตราชูชั่งการงาน สะพานอัศ-ศิ

รอฏ เปนตน 
อัล-อิบาฎียะฮฺ เชื่อวา การกระทําของมนุษยนั้น คือส่ิง

ที่อัลลอฮฺสรางและในขณะเดียวกันก็เปนความพยายามของ
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มนุษยดวย ในประเด็นนี้พวกเขามีทัศนะกึ่งกลางระหวาง

แนวคิดอัล-เกาะดะริยะฮฺ กับ แนวคิดอัล-ญะบะริยะฮ ฺ
อัล-อิบาฎียะฮฺ เชื่อวา คุณลักษณะของอัลลอฮฺ ไมใช

สวนเพิ่มเติมจากอาตมัน (ซาต) ของพระองคเอง แตเปนอาตมัน

ของพระองคนั้นเอง 
อัล-อิบาฎียะฮฺ เชื่อวาอัลกุรอานนั้นเปนมัคลูก(ส่ิงที่ถูก

สราง) ในประเด็นนี้พวกเขาเห็นพองกับกลุมอัล-เคาะวาริจญ 

ทานอิหมามอบู อัล-หะสัน อัล-อัชอะรีย ไดกลาววา “อัล-เคาะ

วาริจญทุกกลุมจะเชื่อวาอัลกุรอานนั้นเปนมัคลูก” (โปรดดู อัล-

มะกอลาต อัล-อิสลามิยีน 1/203) พิมพคร้ังที่ 2 ป 1969 

อัล-อิบาฎียะฮฺ เชื่อวา ผูกระทําบาปใหญ ถือเปนผู

ปฏิเสธศรัทธาดานนิอฺมัต หรือ เปนผูกลับกลอก (มุนาฟก) 
อัล-อิบาฎียะฮฺ มีทัศนะวามนุษยแบงออกเปน 3 จําพวก 

1.ผูศรัทธาที่เปยมดวยอีมาน (มุอมิน) 

2.ผูต้ังภาคีตออัลลอฮฺอยางชัดเจน (มุชริก) 

3.ผูประกาศตนวาศรัทธาตออัลลอฮฺองคเดียวและเปน

มุสลิมแตไมประพฤติตนอยูในครรลองของอิสลามไมวาจะเปน
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ความประพฤติหรือการประกอบศาสนกิจ พวกเขาไมใชพวกต้ัง

ภาคี เพราะพวกเขายืนยันในเตาฮีด(เอกภาพแหงอัลลอฮฺ) ใน

ขณะเดียวกันพวกเขาก็ไมใชผูศรัทธา เนื่องจากพวกเขาไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการศรัทธา พวกเขาอยูกับชาวมุสลิมตาม

กฎเกณฑทางโลกเนื่องจากพวกเขายืนยันในหลักเอกภาพ และ

พวกเขาอยูกับกลุมผู ต้ังภาคีตามกฎเกณฑทางอาคิเราะฮ ฺ

เนื่องจากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของการศรัทธาและประพฤติตน

ตรงขามกับหลักเอกภาพหรือเตาฮีดทั้งในเร่ืองการทําอะมัลและ

การละทิ้งส่ิงตองหาม 
ในประเด็นการกําหนดประเภทของรัฐนั้น ตามทัศนะ

ของกลุมอัลอิบาฎียะฮฺสมัยใหมมีความเห็นที่หลากหลาย แต

พวกเขาเห็นพองกับคนยุคเกาของพวกเขาวา รัฐมุสลิมที่มี

ความเห็นตรงขามกับพวกเขาคือรัฐแหงเตาฮีด แตคายทหาร

ของกษัตริยรัฐนั้นๆ เปนรัฐของพวกกบฎ 
อัล-อิบาฎียะฮฺ เชื่อวา มุสลิมผูที่มีทัศนะตางกับพวกเขา

ถือวาเปนกาฟรฺแตไมถึงกับวาเปนผู ต้ังภาคี ดังนั้นพวกเขา

อนุญาตใหแตงงานกันได  สามารถสืบทอดมรดกได  และ
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ทรัพยสินที่เปนเชลยสงคราม เชน อาวุธ และพาหนะ และอ่ืนๆ 

ที่ เปนยุทโธปกรณ ถือวาเปนส่ิงที่อนุมั ติใหยึดไดสวนส่ิงที่

นอกเหนือจากนี้ถือวาเปนส่ิงตองหาม 
อัล-อิบาฎียะฮฺ เชื่อวาผูกระทําบาปใหญ คือผูปฏิเสธ

ศรัทธา และเขาไมมีสิทธิไดเขาสวนสวรรคหากยังอยูกับการฝา

ฝนอัลลอฮฺโดยไมมีการเตาบะฮฺ (กลับตัว) เนื่องจากอัลลอฮฺจะ

ไมอภัยบาปผูกระทําบาปใหญยกเวนผูที่กลับตัวจากบาป

ดังกลาวกอนส้ินชีวิต  
อัล-อิบาฎียะฮฺ จะเรียกผูกระทําบาปใหญ "กาฟรฺ" ซึ่ง

หมายถึง กาฟรนิอฺมะฮฺ (ปฏิเสธศรัทธาในความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺ) หรือ กาฟรฺนิฟาก -ปฏิเสธศรัทธาแบบผูกลับกลอก) 

มิไดหมายถึงเปนกาฟรฺ ที่ส้ินสภาพจากการเปนมุสลิม  
สวนอะฮฺลุซซุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ ถือวาผูกระทําบาป

ใหญ เปนผูฝาฝน หรือ ฟาสิกฺ (ประพฤติมิชอบ/ขาดจริยธรรม) 

การตัดสินกําหนดวาพวกเขาเปนชาวสวรรคหนือชาวนรกข้ึนอยู

กับพระประสงคของอัลลอฮฺ หากพระองคทรงเมตตาพระองคจะ

ทรงใหอภัย และหากพระองคประสงคจะลงโทษ พระองคจะ
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ลงโทษดวยความยุติธรรมจนกวาเขาจะบริสุทธิ์จากมวลบาป 

และในที่สุดเขาจะถูกสงไปพํานักยังสวนสวรรค สวนอัล-อิบาฎี

ยะฮฺ เช่ือวาผูกระทําบาปใหญจะพํานักอยูในขุมนรกตลอดกาล 

ซึ่งเปนความเชื่อที่พองกับอัล-เคาะวาริจญกลุมอ่ืนๆ และอัล-มุอฺ

ตะซิละฮฺ ในการเชื่อวาผูฝาฝนอัลลอฮฺจะอยูในนรกตลอดกาล 
อัล-อิบาฎียะฮฺ ปฏิเสธในเร่ืองอัช-ชะฟาอะฮฺ (ความ

ชวยเหลือในการลดหยอนโทษ) สําหรับมุสลิมผูฝาฝน เพราะ

ผูฝาฝนตามทัศนะของพวกเขาจะคงอยูในนรกตลอดกาล ดังนั้น

จึงไมมีชะฟาอะฮฺเพื่อใหคนเหลานั้นถูกปลดปลอยจากการ

ทรมานในนรก 
อัล-อิบาฎียะฮฺ ปฏิเสธการกําหนดเงื่อนไขวาผูนํามุสลิม

ตองมาจากตระกูลกุร็อยชฺ เทานั้นเพราะเช่ือวามุสลิมทุกคนลวน

มีสิทธิ์ดํารงตําแหนงดังกลาวหากมีคุณสมบัติครบถวนตามที่

กําหนด และสําหรับผูนําที่ประพฤติตนเบี่ยงเบนจากหนทางของ

ศาสนานั้นจําเปนตองถอดถอนและแตงต้ังผูอ่ืนใหดํารงตําแหนง

แทน 
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อัล-อิบาฎียะฮฺบางกลุมจะกลาวโจมตีตอผูนําของ

ศรัทธาชน  เชนทานอุษมาน บิน อัฟฟาน ทานอะลีย ทานมุอาวิ

ยะฮ ฺบิน อบีสุฟยาน และทานอัมรฺ บิน อัล-อาศ 
ตามแนวทางของสํานักคิดอัล-อิบาฎียะฮฺ ถือวาการ

ดํารงตําแหนงผูนํามุสลิม ดวยการส่ังเสียจากผูนําคนกอน(อัล-

วะศียะฮฺ) ถือวา เปนส่ิงที่โมฆะ และไมมีวิธีการใดๆ สําหรับการ

เลือกผูนํานอกจากตองใหคําสัตยาบัน(บัยอะฮฺ) นอกจากนี้อัล-อิ

บาฎียะฮฺยังอนุญาตใหมีผูนําหลายคนในประเทศหรือเขต

ปกครองที่ตางกัน 
อัล-อิบาฎียะฮฺไมถือวาการกอกบฎตอผูนําที่อธรรมนั้น

เปนส่ิงที่วาญิบ แตทวาพวกเขาไมไดหามหากผูใดจะกอการ

กบฎตอผูนําอธรรม เมื่อพิจารณาวาสถานการณมีความจําเปน

และเห็นวาการกระทําดังกลาวเกิดผลเสียนอยกวา แตถาเมื่อใด

สถานการณไมเอ้ือและอาจสงผลเสียตอสวนรวมมากวา การ

กระทําดังกลาวถือวาไมสมควร อยางไรก็ตามตามทัศนะอัล-อิ

บาฎียะฮฺแลวการกอกบฎตอผูนําอธรรมไมเปนที่ตองหามไมวา
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กรณีใดๆ และการปกปดขาวคราวเกี่ยวกับการกอกบฎถือวาเปน

ส่ิงที่ควรสงเสริมตราบใดที่มีผูปกครองอธรรม 
อัล-อิบาฎียะฮฺไมอนุญาตใหบุคคลหนึ่งกลาวดุอาอวา

ใหไดรับสวนสวรรคนอกจากผูนั้นเปนผูศรัทธาอยางแทจริงใน

ศาสนาและมีคุณสมบัติเปนผูนําไดเนื่องจากเขาเปนผูภักดี

ตออัลลอฮฺ สวนการดุอาอใหเขาไดรับความดีในโลกนี้ หรือดุอาอ

สําหรับผูคนที่ยังมีชีวิตอยูแกผูลวงลับแลวยอมกระทําไดไมวาจะ

เปนอิสลามิกชนที่ดีหรือฝาฝนก็ตาม 
อัล-อิบาฎียะฮฺมีระบบที่เรียกวา หะละเกาะฮฺ อัล-อะ

ซาบะฮฺ คือ องคกรหนึ่งที่ประกอบดวยสมาชิกผูทรงเกียรติใน

ประเทศที่เปนผูทรงคุณวุฒิและคุณธรรม ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบ

ตองควบคุม ดูแลสังคม ศาสนา การศึกษา และการเมืองการ

ปกครองของกลุมอิบาฎียะฮฺ องคกรนี้ยังทําหนาที่คลายสภาชูรอ 

ในภาวะการณที่สามารถเปดเผยตัวได (อัซ-ซุฮูรฺ วะ อัด-ดิฟาอฺ) 

แตในยามที่เกิดภาวะปกปดตัวเอง (อัช-ชิรออ วะ อัล-กิตมาน) 

องคกรนี้ถือเปนผูนําโดยปริยาย 
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อัล-อิบาฎียะฮฺยังมีองคกรหนึ่งที่เรียกวา อิระวาน เปน

เสมือนสภาที่ปรึกษา ชวยเหลืออัล-อะซาบะฮฺ นับเปนองคกรที่

ทรงอิทธิพลในประเทศลําดับที่สอง 
อัล-อิบาฎียะฮฺ ไดจัดต้ังหนวยงานหนึ่งซึ่งมีหนาที่

รวบรวม จัดเก็บ และแจกจายซะกาตใหแกผูขัดสนในประเทศ 

อัล-อิบาฎียะฮฺจะหามไมใหขอซะกาต หรือขอความอนุเคราะห

อ่ืนหรือการกระทําใดๆ ที่ถือวาเปนการรอคอยความชวยเหลือ

เปนอันขาด 
นอกจากนี้ยังมีกลุมยอยตางๆ ที่แตกแยกออกจากกลุม

อัล-อิบาฎียะฮฺ ซึ่งไดแก 
กลุม อัล-หัฟศียะฮฺ คือกลุมที่ทําตาม หัฟศฺ บิน อบี 

อัล-มิกดาม 
กลุมอัล-หาริษียะฮฺ คือ กลุมที่ทําตาม อัล-หาริษ อัล-อิ

บาฎีย 
กลุมอัล-ยะซีดียะฮฺ คือ กลุมที่พาดพิงไปยัง ยะซีด บิน 

อะนีสะฮฺ ที่มีความเชื่อวาอัลลอฮฺจะทรงแตงต้ังเราะสูลจากชนที่

ไมใชอาหรับ และจะประทานคัมภีรลงมาจากฟากฟา และเมื่อ
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ถึงเวลานั้นมุสลิมทุกคนตองละทิ้งแนวทางของทานนบีมุหัม

หมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
อัล-อิบาฎียะฮฺกลุมหลักจะปฏิเสธความสัมพันธกับกลุม

ตางๆ ที่แยกตัวออกมาและถือวากลุมดังกลาวนั้นไดตกศาสนา

ไปเนื่องจากไดหันเหจากกรอบแนวทางด้ังเดิมของอัล-อิบาฎี

ยะฮฺซึ่งยังปรากฏใหเห็นกระทั่งทุกวันนี้ 

 
รากเหงาของแนวคิดและหลักการเชื่อมั่นของอัล-อิบาฎี

ยะฮฺ 
 อัล-อิบาฎียะฮฺ ยึดมั่นในตําราหะดีษ คือตํารามุสนัด 

อัร-เราะบีอฺ บิน หะบีบ ซึ่งจากการตรวจสอบของนักวิชาการอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺ พบวาตํารามุสนัดนี้ไมปรากฏอยูจริงในสารบบ 

อัล-อิบาฎียะฮฺไดรับอิทธิพลจากกลุมแนวคิด อัซ-ซอฮิรี

ยะฮฺ (กลุมที่ปฏิบัติตามหลักฐานทางศาสนาอยางผิวเผิน) พวก

เขายึดมั่นตามหลักฐานตรงตามตัวอักษรและไดตีความอยางผิว

เผิน 
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อัล-อิบาฎียะฮฺไดรับอิทธิพลทางความคิดจากกลุมอัล-

มุอฺตะซิละฮฺ ในการกลาวอางวาคัมภีรอัลกุรอานคือ มัคลูก (ส่ิงที่

ถูกสราง) 

อัล-อิบาฎียะฮฺถือวาหนังสือ อัน-นัยลฺ วะ ชิฟาอ อัล-อะ

ลีล ที่แตงโดย ชัยคฺมุหัมหมัด บิน ยูซุฟ อิฏฟยยิช (เสียชีวิต เมื่อ 

ฮ.ศ . 1332) เปนหนังสืออางอิงหลักดานวิชาฟกฮฺ  (ศาสน

บัญญัติ) และวิชาหลักศรัทธาของสํานักคิดอัล-อิบาฎีย 

 

สถานที่แพรหลายของแนวคิดอัล-อิบาฎียะฮฺ 

คร้ังหนึ่งแนวคิดอัล-อิบาฎียะฮฺมีอิทธิพลอยางมากทาง

ตอนใตของคาบสมุทรอาหรับจนกระทั่งถึงเมืองมักกะฮฺและมะดี

นะฮฺ 

สวนในแถบแอฟริกาตอนเหนือนั้นแนวคิดอัล-อิบาฎี

ยะฮไฺดแพรหลายในหมูชนเผาบารบาเรียน จนกระทั่งพวกเขาได

กอต้ังอาณาจักรหนึ่งเรียกวา อาณาจักรรุสตุม โดยมีเมืองหลวง

คือเมืองเทียเร็ต (Tiaret – ปจจุบันอยูในประเทศแอลจีเรีย) 
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อัล-อิบาฎียะฮฺไดปกครองประเทศแอฟริกาตอนเหนือ

ตอเนื่องเปนเวลา 130 ป จนกระทั่งกลุมอัล-อุบัยดียะฮฺ (ซึ่งเปน

กลุมหนึ่งของพวกชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ) ไดโคนลมอาณาจักรนี้ 

อัล-อิบาฎียะฮฺไดสถาปนาประเทศของตนอยางเอกเทศ

ในโอมานและผูนําอิบาฎียะฮฺไดปกครองเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน 

สวนหนึ่ งจากอารยธรรมของอัล -อิบาฎียะฮฺ  คือ 

เมืองญะบัล นะฟูสะฮฺ ในประเทศลิเบีย ซึ่งนับวาเปนศูนยกลาง

การเผยแพรและบริหารกิจการของแนวคิดอัล-อิบาฎียะฮฺ 

ปจจุบัน อัล-อิบาฎียะฮฺอาศัยอยูในประเทศโอมานเปน

จํานวนมาก และบางสวนอยูในประเทศลิเบีย ตูนิเซีย แอลจีเรีย 

ซาฮารา และแทนซาเนีย 

 

สรุป 

อัล-อิบาฎียะฮฺ คือกลุมหนึ่งจากพวกอัล-เคาะวาริจญ 

ซึ่งพาดพิงไปยังผูกอต้ังสํานักคิดนี้ชื่อวา อับดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ 

อัต-ตะมีมีย กลุมชนที่นิยมแนวคิดนี้อางวาพวกตนไมใชพวกอัล-

เคาะวาริจญ และจะปฏิเสธความเกี่ยวของกัลอัล-เคาะวาริจญ 
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แตขอเท็จจริงแลวพวกเขามิไดเปนอัล-เคาะวาริจญแบบสุดโตง

ดังเชนกลุม อัล-อะซาริเกาะฮฺ หากแตพวกเขามีทัศนะในหลาย

ประเด็นที่สอดคลองกับแนวคิดของอัล-เคาะวาริจญ เชน อับ

ดุลลอฮฺ บิน อิบาฎ เชื่อวาตนเองนั้นสืบสานเจตนารมณการตอสู

ของกลุมชนอัล-เคาะวาริจญรุนแรกที่ปฏิเสธอัต-ตะหฺกีม (การต้ัง

กรรมการเพื่อตัดสินขอพิพาทระหวางเศาะหาบะฮฺ) พวกเขาเห็น

พองกับอัล-เคาะวาริจญในประเด็นการปฏิเสธบางคุณลักษณะ

ของอัลลอฮฺ เช่ือวาอัลกุรอานนั้นเปนมัคลูก(ส่ิงที่ถูกสราง) และ

อนุญาตใหแข็งขอหรือกบฎตอผูนําที่อธรรม 

 

จากหนังสือ  

 الااص  ةازاباب لها وةا ازنيان ف اليف  الوسوعة
 اإلسال� لغشباب اعاالية اددة  إعدان
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