
 

 

ความประเสรฐิและฐานะอันสูงส่งของอะฮลฺุ

ลบยัตตฺามทศันะของอะฮลฺุสสุนนะฮวฺัลญะม

าอะฮ ฺ

อบัดุลมหฺุสนิ บิน หะมัด อลั-อบับาด อลั-

บะดรั ฺ

ใครคือ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ? - 

สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับหลั

กการเชื่อมั่น (อะกีดะฮฺ) ของ 

อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ 

ที่มีต่อ “อะฮฺลุล บัยตฺ” - 

ความประเสริฐของ “อะฮฺลุล 

บัยตฺ” 

ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน - 



 

 

ความประเสริฐของ “อะฮฺลุล 

บัยตฺ” ที่ปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ - 

ฐานะอันทรงเกียรติของ 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” ในทัศนะของ 

เศาะหาบะฮฺ 

และบรรดาตาบิอีน - 

การสรรเสริญสดุดีของนักวิชา

การบางท่านต่อเศาะหาบะฮฺ 

ที่มาจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” - 

การสรรเสริญสดุดีของนักวิชา

การอิสลาม 

ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺสตรีที่ม

าจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” - 

การสรรเสริญสดุดีของนักวิชา

การอิสลาม แก่ “อะฮฺลลุ บัยตฺ” 



 

 

ที่เป็นอัตตาบิอีน และอื่นๆ - 

เปรียบเทียบระหว่างหลักเชื่อมั่

นของ “อะฮฺลุสสุนนะฮฺ” 

และกลุ่มอื่นๆ เกี่ยวกับอะฮฺลุล 

บัยตฺ - 

ไม่อนุญาตให้อ้างว่าสืบเชื้อสา

ยมาจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” 

โดยไม่ชอบธรรม 

https://islamhouse.com/369250 

 ความประเสริฐและฐานะอันสูงส่งของ 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” 

ตามทัศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมา

อะฮฺ  

o บทที่ 1 ใครคือ “อะฮฺลุล บัยตฺ”?  

https://islamhouse.com/369250


 

 

o บทที่ 2  

o บทที่ 3  

o บทที่ 4  

o บทที่ 5  

o บทที่ 6  

o บทที่ 7  

o บทที่ 8  

o บทที่ 9  

o บทที่ 10  

 ความประเสรฐิและฐานะอันสูงส่งของ 

“อะฮลฺุล บยัตฺ” 

ตามทัศนะของอะฮลฺสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ 

อับดุลมุหฺสิน บิน หะมัด อัล-อับบาด อัล-

บะดัรฺ 



 

 

แปลโดย : ตอฮา (เจริญ) อับดุลเลาะห์ 

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน 

ที่มา : islammore.com 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา 

ปรานียิ่งเสมอ 

ความประเสริฐและฐานะอันสูงส่งของ 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” 

ตามทัศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 

 บทที ่1 ใครคือ “อะฮฺลลุ บยัตฺ”? 

ทัศนะที่ถูกต้องต่อความหมายของ 

“อะฮฺลุลบัยตฺ” (วงศ์วานหรือครอบครัว) 

ของท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นคือ 

บุคคลที่เศาะดะเกาะฮฺ 

(ซะกาต)เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา 

บรรดาภรรยา และลูกหลานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตลอดจนมุสลิมชายและหญิงที่มาจากสาย

สกุลของอับดุลมุฏเฏาะลิบ อันได้แก่ 

ตระกูลฮาชิม บุตรของ อับดุมะนาฟ 

 ท่านอิบนุ หัซมฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบ อัล-อะหรับ” 

(ในหน้า 14) มีความว่า : “ชัยบะฮฺ 

เป็นบุตรของฮาชิม ท่านก็คือ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ ซึ่งเป็นเสาหลักส าคัญ 

และมีชื่อเสียงที่น่าเคารพนับถือ 



 

 

ส าหรับฮาชิมนั้น 

ไม่มีผู้สืบสกุลเลยนอกจาก 

อับดุลมุฏเฏาะลิบเท่านั้น”  

สามารถที่ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทายาทผู้สื

บสกุลท่านอับดุลมุฏเฏาะลิบได้ในหนังสือ 

“ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบ อัล-อะหรับ” 

ของท่านอิบนุ หัซมฺ (หน้าที่ 14-15) 

และในหนังสือ “อัต-ตับยีน ฟี อันสาบ อัล- 

กุเราะชียีน” ของท่าน อิบนุ กุดามะฮฺ (หน้า 

76) และในหนังสือ “มินฮาจญ์ อัส-

สุนนะฮฺ” ของท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ (เล่มที่ 7 

หน้าที่ 304-305) และในหนังสือ 

“ฟัตหุลบารี” ของท่าน อิบนุ หะญัรฺ (เล่มที่ 

7 หน้าที่ 78-79) 



 

 

 และสิ่งที่บ่งชี้ถึงการที่วงศ์ตระกูลของบรร

ดาญาติพี่น้องของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เข้ามาอยู่ในวงศ์วานของท่านด้วยนั่นคือ 

หะดีษที่ท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกไว้ในเศา

ะฮีหฺของท่าน (หมายเลขหะดีษที่ 1072) 

จากอับดุลมุฏเฏาะลิบ บุตร รอบีอะฮฺ บุตร 

อัล-หาริษ บุตรอับดุลมุฏเฏาะลิบ ระบุว่า  

 ตัวเขาและอัล-ฟัฎลฺ บุตรของอับบาส 

ได้ไปหาท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ขอร้องให้ท่านแต่งตั้งเขาทั้งสองให้ท าหน้า

ที่ในการเป็นผู้เก็บเศาะดะเกาะฮฺ (ซะกาต) 

เพื่อจะได้มีส่วนได้รับจากทรัพย์ที่เก็บมาจา



 

 

กเศาะดะเกาะฮฺ(ซะกาต)นั้น 

ทั้งนี้เพื่อน าไปเป็นทุนในการแต่งงานของ

ทั้งสอง ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จึงได้กล่าวกับคนทั้งสองว่า : 

دقة ال تنبغي آلل محمد؛ إنَّما هي أوساُخ » إنَّ الصَّ

 [1072]مسلم  «الناس

“เศาะดะเกาะฮฺนั้นไม่คู่ควรกับวงศ์วานของ

มุหัมมัดเลยแม้แต่น้อย 

อันที่จริงแล้วเศาะดะเกาะฮฺ(ซะกาต) 

นั้นมันเป็นเหงื่อไคลของผู้คนทั้งหลาย”  

 แล้วท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ได้จัดให้ทั้งสองคนท านิกาหฺ(แต่งงาน) 



 

 

และก าหนดเงินเศาะดาก(สินสอด) 

แก่ทั้งสองจากส่วนที่ได้มาจากหนึ่งในห้า(

อัล-คุมุซฺ) 

ที่ก าหนดให้กับท่านเราะสูลและวงศ์วานข

องท่าน 

ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ยึดมาได้จากเชลยศึกและที่

อื่นๆ 

 นักวิชาการบางท่าน เช่น ท่านอิมามอัช-

ชาฟีอีย์ ท่านอิมามอะหฺมัด 

ได้รวมวงศ์ตระกูลของอัล-มุฏเฏาะลิบ 

บุตรของอับดุลมะนาฟ 

ไว้ในส่วนเดียวกันกับตระกูลของฮาชิมใน

การห้ามมิให้รับเศาะดะเกาะฮฺ 

อันเนื่องจากพวกเขามีส่วนร่วมอยู่ด้วย 



 

 

จึงต้องให้พวกเขาได้รับจากจ านวนหนึ่งใ

นห้าส่วน (อัล-คุมุซฺ) 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีหะดีษ 

ซึ่งท่านอิมามอัล-บุคอรียฺ 

ได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน (เลขที่ 

3140) จาก ญุบัยรฺ บุตร มุฏอิม 

ซึ่งในหะดีษนั้นมีความว่า : “การที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้แบ่งบางส่วนให้แก่ตระกูลของฮาชิม 

และส่วนของตระกูลอัล-มุฏเฏาะลิบ 

โดยมิได้ให้แก่พี่น้องของพวกเขาที่มาจาก

ตระกูลของอับดุชัมสฺ 

และตระกูลของเนาฟัลน้ัน 

เป็นเพราะตระกูลของฮาชิม 



 

 

และตระกูลอัล-

มุฏเฏาะลิบน้ันเป็นตระกูลเดียวกัน” 

 ส่วนการที่บรรดาภรรยาของท่านนบี 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุน 

เข้าไปรวมอยู่ในวงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

เพราะมีด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ชัดเจนว่า : 

 ٰۖ ِهِليَِّة ٱۡۡلُولَىَٰ َج ٱۡلَجَٰ ۡجَن تَبَرُّ ﴿َوقَۡرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ

َ وَ  ةَ َوأَِطۡعَن ٱَّللَّ َكوَٰ ةَ َوَءاتِيَن ٱلزَّ لَوَٰ َرُسولَهُۥ ۚٓ إِنََّما َوأَقِۡمَن ٱلصَّ

َرُكۡم  ۡجَس أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت َويَُطه ِ ُ ِليُۡذِهَب َعنُكُم ٱلر ِ يُِريدُ ٱَّللَّ

ِ  ٣٣تَۡطِهيٗرا  ِت ٱَّللَّ َوٱۡذُكۡرَن َما يُۡتلَىَٰ فِي بُيُوتُِكنَّ ِمۡن َءايََٰ

َ َكاَن لَِطيفًا َخبِيًرا  ، ٣٣]اۡلحزاب: ﴾ ٣٤َوٱۡلِحۡكَمِةۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ

٣٤]  



 

 

“และพวกเธอจงอยู่ประจ าในบ้านของพวก

เธอ 

และอย่าได้ออกไปเพื่ออวดความงามของพ

วกเธออย่างกับการอวดความงามของยุคที่

งมงาย(ญาฮิลียะฮฺ)สมัยแรก 

และจงท าการละหมาด และช าระซะกาต 

และจงเชื่อฟังอัลลอฮฺ 

และเราะสูลของพระองค์ แท้จริง 

อัลลอฮฺทรงต้องการขจัดความสกปรกโสม

มให้พ้นไปจากพวกเจ้า 

โอ้บรรดาวงศ์วานของนบี 

และทรงประสงค์ให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์

อย่างแท้จริง 

และพวกเธอจงกล่าวร าลึกถึงสิ่งที่ถูกน ามา

อ่านภายในบ้านของพวกเธอ 



 

 

จากบรรดาอายาตของอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) 

และหิกมะฮฺ (สุนนะฮฺ) แท้จริง 

อัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียด 

ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง” (อัล-อะหฺซาบ 33-34)  

แท้จริงแล้ว 

อายะฮฺนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าบรรดาภรรยาขอ

งท่านเราะสูลนั้น 

รวมอยู่ในวงศ์วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ด้วยอย่างแน่นอน 

เพราะความหมายของอายะฮฺก่อนและหลัง 

เป็นด ารัสเกี่ยวกับพวกนางโดยตรง 

อายะฮฺดังกล่าวนั้นไม่ขัดแย้งกับหะดีษที่บัน

ทึกอยู่ในเศาะฮีหฺมุสลิม (หะดีษเลขที่ 



 

 

2424) รายงานจาก ท่านหญิง อาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ที่กล่าวว่า : “ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ออกมานอกบ้านในตอนเช้า 

และท่านได้ห่มผ้าคลุมตัวสีด ามีลวดลายเป็

นรูปของขบวนอูฐ ซึ่งทอมาจากขนสัตว์ 

ขณะนั้นอัล-หะสัน 

บุตรท่านอะลียฺได้มาหาท่านนบี 

ท่านก็ให้อัล-หะสันเข้ามาอยู่กับท่าน 

ต่อมาท่านอัล-หุสัยนฺได้มาหาท่านนบี 

ท่านก็ให้เข้ามาอยู่กับท่าน 

หลังจากนั้นท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ 

ก็ได้มาหาท่าน 

ท่านก็เรียกให้นางเข้ามาอยู่กับท่าน 

และต่อมาท่านอะลียฺก็ตามมา 



 

 

ท่านได้เรียกให้อะลียฺเข้ามาอยู่กับท่านในผ้

าห่มผืนนั้น” แล้วท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ได้อ่านอายะฮฺที่ว่า : 

ۡجَس أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت  ُ ِليُۡذِهَب َعنُكُم ٱلر ِ ﴿... إِنََّما يُِريدُ ٱَّللَّ

َرُكۡم تَۡطِهيٗرا    [٣٣]اۡلحزاب: ﴾ ٣٣َويَُطه ِ

“แท้จริง 

อัลลอฮฺทรงต้องการขจัดความสกปรกโสม

มให้พ้นไปจากพวกเจ้าโอ้บรรดาวงศ์วานข

องนบี 

และทรงประสงค์ให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธิ์

อย่างแท้จริง” (อัล-อะหฺซาบ 33) 

 ฉะนั้น 

อายะฮฺนี้จึงบ่งบอกถึงบรรดาภรรยาของท่า



 

 

นเราะสูลว่า 

รวมอยู่ในวงศ์วานของท่านด้วยเช่นกัน 

เน่ืองจากด ารัสที่ปรากฏในอายะฮฺเหล่านั้น 

เกี่ยวข้องกับบรรดาภรรยาของท่านเราะสูล

ทั้งสิ้น และการที่ ท่านอะลียฺ 

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ท่านอัล-หะสัน 

และท่านอัล-หสุัยนฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

เข้ารวมอยู่ในอายะฮฺนี้ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งสุนนะฮฺได้บ่งบอกไว้ตามที่ปรากฏอยู่ใน

หะดีษ และการที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้เจาะจงเฉพาะสี่ท่านดังกล่าวดังที่ปรากฏ

ในหะดีษนี้ 

มิได้บ่งบอกว่าท่านจ ากัดวงศ์วานของท่าน

ไว้เพียงแค่นั้น 



 

 

โดยมิได้รวมถึงเครือญาติใกล้ชิดคนอื่นๆ 

ด้วย ในความเป็นจริงแล้ว 

เป็นเพียงการบ่งบอกให้รู้ว่า 

บรรดาท่านเหล่านั้นเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิ

ดของท่านที่พิเศษกว่า 

เปรียบเทียบความคล้ายคลึงของความหมา

ยในอายะฮฺนี้ที่ระบุว่า 

บรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

เข้ารวมอยู่ในวงศ์วานของท่านนบีด้วย 

และความหมายหะดีษของท่านหญิงอาอิชะ

ฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ที่ได้น ามาข้างต้นระบุว่า ท่านอะลียฺ 

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ท่านอัล-หะสัน ท่านอัล-



 

 

หุสัยนฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

ก็เข้ารวมอยู่ในวงศ์วานของท่านนบีด้วย 

เสมือนกับความคล้ายคลึงที่ปรากฏในพระ

ด ารัสของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ที่ว่า : 

ِل يَۡوٍم ...﴾  َس َعلَى ٱلتَّۡقَوىَٰ ِمۡن أَوَّ ]التوبة: ﴿...لََّمۡسِجدٌ أُس ِ

10٨]  

“... แน่นอน 

มัสญิดที่ถูกสถาปนาขึ้นมาจากการตักวา 

(การย าเกรงต่ออัลลอฮฺ) 

ตั้งแต่วันแรกนั้น...” (อัต-เตาบะฮฺ : 108) 

ตามความหมายของอายะฮนฺี้ 

มัสญิดที่ว่าหมายถึงมัสญิดกุบาอ์ 

แต่ตามความหมายที่ปรากฏในหะดีษซึ่งท่า



 

 

นอิมามมุสลิม 

ได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน 

(หะดีษเลขที่ 1398) 

กลับบ่งบอกว่าความหมายของมัสญิดที่ถูก

สถาปนาขึ้นมาจากการกลัวเกรง(ตักวา)นั้

น คือมัสญิดของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

(แน่นอนว่าทั้งสองมัสญิดน้ีล้วนเป็นมัสญิด

ที่ถูกสถาปนาขึ้นด้วยความตักวาทั้งสิ้น – 

บรรณาธิการ) 

 ท่านเชค อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

เป็นผู้ระบุตัวอย่างการเปรียบเทียบความคล้

ายคลึงนี้ไว้ในเอกสารที่มีชื่อว่า “ฟัฎลุ 

อะฮฺลิลบัยติ วะฮุกูกุฮุม” 



 

 

(ความประเสริฐของวงศ์วานของท่านเราะ

สูล และสิทธิของบรรดาท่านเหล่านั้น) 

(ในหน้าที่ 20-21)  

และบรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็เข้าอยู่ภายใต้ถ้อยค าที่ว่า “อัล-อาล” 

(วงศ์วาน) นี้ด้วย ตามค ากล่าวของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า “แท้จริง 

อัซเศาะดะเกาะฮฺ(ซะกาต) นั้น 

ไม่เป็นที่อนุมัติแก่มุหัมมัด 

และวงศ์วานของมุหัมมัด” 

 สิ่งที่ชี้ชัดในประเด็นดังกล่าวก็คือ 

บรรดาภรรยาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 



 

 

จะได้รับเพียงหนึ่งในห้าส่วน(อัล-คุมุซฺ) 

เท่านั้น 

(พวกนางไม่ได้รับจากส่วนที่เป็นซะกาต) 

ซึ่ง 

“เป็นส่วนที่ถูกก าหนดไว้จากทรัพย์เชลย” 

และเช่นเดียวกันนั้น ยังมีหะดีษที่ท่านอิบนุ 

อบี ชัยบะฮฺ ได้บันทึกไว้ใน “มุศ็อนนัฟ” 

ของท่าน (เล่มที่ 3 หน้าที่ 214) 

ด้วยสายรายงานที่ถูกต้องจากท่านอิบนุ 

อบี มุลัยกะฮฺ ว่า : “ท่าน คอลิด 

บุตรท่านสะอีด 

ได้ส่งวัวตัวหนึ่งซึ่งเป็นวัวเศาะดะเกาะฮฺ 

(ซะกาต) ไปให้แก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

แล้วท่านหญิงอาอิชะฮฺก็ได้ส่งวัวตัวนั้นกลับ

คืนมาพร้อมกับกล่าวว่า “แท้จริง 



 

 

พวกเราเป็นวงศ์วาน(อาล) 

ของท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ซึ่งเศาะดะเกาะฮฺนั้น 

ไม่เป็นที่อนุมัติแก่พวกเรา” 

 และอีกส่วนหนึ่งที่ท่าน อิบนุลก็อยยิม 

ได้น ามาระบุไว้ในหนังสือของท่านชื่อ 

“ญะลาอุลอัฟฮาม” (หน้าที่ 131-133) 

เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ที่กล่าวว่า 

“บรรดาภรรยาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

ร่วมอยู่ในวงศ์วานของท่านด้วย” นั้น 

ดังค าพูดของท่านอิบนุลก็อยยิม ที่ว่า  



 

 

“พวกเขาเหล่านั้นมีความเห็นว่า 

ที่จริงแล้วบรรดาภรรยาก็รวมอยู่ในค าว่าว

งศ์วานด้วย 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาภรรยาของ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็เช่นเดียวกัน 

เป็นการเปรียบเทียบเสมือนบุคคลในสายส

กุลเดียวกัน 

เน่ืองจากบรรดาท่านเหล่านั้นมีความผูกพั

นธ์กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในฐานะเป็นภรรยา 

มิใช่เป็นผู้ที่ถูกกุขึ้นมาลอยๆ 

โดยมิได้มีสิ่งใดผูกพันกัน 

และบรรดานางเหล่านั้นก็เป็นที่ต้องห้ามใน

การแต่งงานกับชายอื่นทั้งมวล 



 

 

ทั้งในขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ 

และหลังจากที่ท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วก็

ตาม 

เพราะบรรดานางเหล่านั้นล้วนเป็นภรรยาข

องท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ทั้งในโลกดุนยาและทั้งโลกอาคิเราะฮฺด้วย 

ดังนั้น 

ด้วยสาเหตุที่ท่านเหล่านั้นมีความผูกพันอยู่

กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

นั่นเอง 

จึงท าให้อยู่ในฐานะเดียวกันเฉกเช่นว่าเป็

นเชื้อสายเดียวกัน 

“นอกจากนี้ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ยังได้ก าหนดให้มีการขอพรสดุดีให้แก่บรร

ดาภรรยาของท่านด้วย ดังนั้น 

จึงมีทัศนะที่ถูกต้อง - 

เป็นความเห็นของท่านอิมามอะหฺมัด 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ – ว่า 

เศาะดะเกาะฮฺไม่เป็นที่อนุมัติ(ต้องห้าม)แก่

บรรดาท่านเหล่านั้น 

เน่ืองจากเศาะดะเกาะฮฺนั้นเป็นเหงื่อไคลขอ

งผู้คนทั้งหลาย และแท้จริง อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ทรงคุ้มครองรักษาเกียรติอันสูงส่งจากสิ่งดั

งกล่าว 

 “มันช่างเป็นเรื่องน่าแปลกที่บรรดาภรรยา

ของท่านเราะสูลเข้าไปผนวกอยู่ในค าพูดข



 

 

องท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ที่กล่าวว่า “โอ้ อัลลอฮฺ 

ขอพระองค์ทรงบันดาลให้สิ่งยังชีพของวง

ศ์วานมุหัมมัดเป็นอาหารด้วยเถิด” 

และในค าพูดของท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮาที่ว่า : 

“วงศ์วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่เคยได้กินขนมปังที่ท ามากจากแป้งข้าว

สาลีจนอิ่มเลย” 

และในค ากล่าวของผู้ที่ท าการละหมาดที่ว่

า : “โอ้ อัลลอฮฺ 

ของพระองค์ได้ทรงประทานพรแก่ท่านนบี

มุหัมมัด และวงศ์วานของมุหัมมัดด้วยเถิด” 

แต่พอมาในเรื่องของเศาะดะเกาะฮฺกลับบอ



 

 

กว่า 

“บรรดาภรรยาของท่านนบีไม่ได้รวมอยู่ใน

ค าพูดของท่านนบี” 

ตามที่ท่านนบีได้กล่าวไว้มีความว่า 

“เศาะดะเกาะฮฺ (ซะกาต) 

ไม่เป็นที่อนุมัติแก่มุหัมมัด 

และวงศ์วานของมุหัมมัด” 

ทั้งๆที่เศาะดะเกาะฮฺนั้นเป็นเหงื่อไคลของผู้

คน ซึ่งบรรดาภรรยาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความคุ้มครอ

งและให้ห่างไกลจากสิ่งนั้นมิใช่หรือ ? 

 “ถ้ามีผู้กล่าวว่า 

หากเศาะดะเกาะฮฺเป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) 



 

 

แก่บรรดาภรรยาของท่านเราะสูลแล้ว 

แน่นอน มันก็จะต้องถูกห้ามแก่ผู้ที่เป็น 

“มะวาลีย์” ของคนเหล่านั้นด้วย 

(ทาสที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วใช้ชีวิตอยู่

กับผู้ที่มีพระคุณที่ท าให้พวกเขาหลุดพ้นจา

กการเป็นทาส) 

เหมือนกับที่ตระกูลฮาชิมถูกห้ามมิให้รับเศ

าะดะเกาฮฺ และ “มะวาลีย์” 

ของพวกเขาก็ถูกห้ามมิให้ได้รับด้วยเช่นกั

น ซึ่งเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในหะดีษเศาะฮีหฺว่า 

: “มีผู้น าเนื้อ(วัว) 

มาเศาะดะเกาะฮฺให้แก่บะรีเราะฮฺ 

แล้วนางก็รับประทานเนื้อวัวเศาะดะเกาะฮฺ

นั้น และท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มิได้ห้าม 



 

 

ทั้งๆ ที่นาง(บะรีเราะฮฺ) 

เป็นบุคคลที่ถูกปลดปล่อย 

และอยู่ภายใต้การดูแลของท่านหญิงอาอิช

ะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา มีผู้กล่าวว่า 

นี่แหละคือข้อสงสัยของผู้ที่บอกว่า 

เศาะดะเกาะฮฺนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติแก่บรรดา

ภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ค าตอบส าหรับข้อสงสัยนี้คือ 

ที่เศาะดะเกาะฮฺ(ทาน)นั้น 

เป็นที่ต้องห้าม(หะรอม) 

แก่บรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

มิใช่มาจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานเดิม 

แท้จริงแล้ว 



 

 

การที่เศาะดะเกาะฮฺเป็นที่ต้องห้าม(หะรอม)

ส าหรับพวกนางนั้น 

เพราะเป็นไปตามค าสั่งของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

โดยก่อนที่พวกนางจะมีความผูกพันกับท่า

นนบีนั้น เศาะดะเกาะฮฺเคยเป็นที่อนุมัติ 

(หะลาล) แก่พวกนางมาก่อน 

 “ดังนั้น ภรรยาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จึงเป็นเพียงส่วนย่อยที่เข้ามาอยู่ภายใต้กา

รห้ามมิให้รับ 

ซึ่งมิใช่เป็นที่ถูกห้ามรับมาตั้งแต่เดิมหรือที่เ

รียกว่า “อัล-อัศลฺ” 

และการห้ามรับของที่มีต่อ “เมาลา” 



 

 

ทาสผู้ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ 

ก็เป็นเพียงส่วนย่อย “ฟัรอุน” 

ที่เป็นไปตามผู้เป็นนาย 

มิใช่ถูกห้ามรับมาตั้งแต่ดั้งเดิม 

ในขณะเดียวกันการห้ามรับเศาะดะเกาะฮฺ

ของตระกูลบนีฮาชิมนั้น นับเป็นสิ่งดั้งเดิม 

(อัล-อัศลฺ) และ “มะวาลีย์” 

ของพวกเขา(บ่าวที่ได้รับการปลดปล่อย) 

ก็ต้องเป็นไปตามเช่นนั้นด้วย 

แต่การห้ามมิให้รับเศาะดะเกาะฮฺส าหรับบร

รดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

นั้นเป็นไปตามค าสั่งของท่าน ฉะนั้น 

จึงไม่มีน้ าหนักใดๆ ที่ท าให้ “มะวาลีย์” 

ต้องเป็นไปตามน้ันด้วย เพราะ “มะวาลีย์” 



 

 

เป็นส่วนย่อยที่แตกแขนงออกมาจากส่วนย่

อยอีกทีหนึ่ง ฉะนั้น 

จะน าไปเปรียบเทียบกันไม่ได้กับกรณีแรก 

“พวกเขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า : แท้จริง 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงกล่าวไว้ว่า 

عَۡف لََها  بَي ِنَٖة يَُضَٰ ِحَشٖة مُّ ِ َمن يَۡأِت ِمنُكنَّ بِفََٰ نَِسا َء ٱلنَّبِي  ﴿ يََٰ

  [٣0]اۡلحزاب: ٱۡلعَذَاُب ِضۡعفَۡيِنۚٓ ... ﴾ 

“โอ้บรรดาภรรยาของผู้เป็นนบี 

ผู้ใดในหมู่พวกเธอกระท าสิ่งลามกอย่างชัด

แจ้ง 

เธอผู้นั้นจะต้องถูกเพิ่มโทษเป็นเท่าทวีคูณ

ถึงสองเท่า...” (อัล-อะหฺซาบ 30) 



 

 

 และยังได้น าอายะฮฺเหล่านั้นมากล่าวต่อเนื่

องจงถึงด ารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลาที่ว่า 

 ِ ِت ٱَّللَّ  َوٱۡلِحۡكَمِةۚٓ ﴾ ﴿ َوٱۡذُكۡرَن َما يُۡتلَىَٰ فِي بُيُوتُِكنَّ ِمۡن َءايََٰ

  [٣٤]اۡلحزاب: 

“และพวกเธอจงกล่าวร าลึกถึงสิ่งที่ถูกน าม

าอ่านภายในบ้านของพวกเธอ 

จากบรรดาอายาตของอัลลอฮฺ (อัลกุรอาน) 

และหิกมะฮฺ (สุนนะฮฺ” (อัล-อะหฺซาบ : 34) 

 และกล่าวว่า “ดังนั้น 

บรรดาเธอเหล่านั้นจึงเข้าร่วมอยู่ในวงศ์วา

นน้ันด้วย 

เน่ืองจากด ารัสทั้งหมดน้ีเป็นส านวนที่ระบุถึ

งพวกเธอทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น 

จึงไม่อนุญาตที่จะกันบรรดาเธอเหล่านั้นอ



 

 

อกไปจากวงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม วัลลอฮุอะอฺลัม" 

(จบการอ้าง) 

 และในจ านวนสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าห้ามมิให้เศ

าะดะเกาะฮฺแก่ “มะวาลีย์” จากบนี 

ฮาชิมน้ันมีปรากฏในหะดีษซึ่งท่านอบูดาวู

ดได้บันทึกไว้ในสุนันของท่าน 

(หะดีษเลขที่ 1650) ท่านอัต-ติรมิซียฺ 

(เลขที่ 657) และท่านอัน-นะสาอียฺ 

(หะดีษเลขที่ 2611) 

ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง (เศาะฮีหฺ) 

และข้อความหะดีษอยู่ในบันทึกท่านอบู 

ดาวูด จากท่าน อบู รอฟิอฺ มีความว่า : 



 

 

“ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้แต่งตั้งชายคนหนึ่งจากตระกูลมัคซูมไป

ท าหน้าที่เก็บเศาะดะเกาะฮฺ (ซะกาต) 

แล้วชายผู้นั้น ได้พูดกับอบู รอฟิอฺว่า 

“จงไปเป็นเพื่อนฉัน 

แล้วท่านจะได้รับส่วนจากเศาะดะเกาะฮฺนั้น

ด้วย” อบู รอฟิอฺกล่าวว่า 

“ฉันจะยังไม่ไปกับท่าน 

จนกว่าฉันจะไปถามท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียก่อน” 

แล้วอบู 

รอฟิอฺก็มาหาท่านเราะสูลและได้ถามเรื่องนั้

นกับท่าน ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

“ทาส(เมาลา)ของคนกลุ่มน้ันก็เป็นส่วนหนึ่



 

 

งจากพวกเขา แท้จริง ตัวเรานั้น 

เศาะดะเกาะฮฺ (ซะกาต) 

ไม่เป็นที่อนุมัติ(หะลาล)ส าหรับเรา” 

* * * 

 บทที ่2  

สรุปประเด็นส าคัญเกี่ยวกับหลักการเชื่อมั่น 

(อะกีดะฮฺ) 

ของ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ที่มีต่อ 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” 

หลักเชื่อมั่นของอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้น 

จะอยู่กึ่งกลางระหว่างการเชื่อมั่นที่เลยเถิด

จนออกนอกขอบเขต 



 

 

กับการเชื่อมั่นที่ขาดตกบกพร่องและไม่ถูก

ต้อง 

และเป็นทางสายกลางระหว่างการเชื่อที่สุด

โต่งหรือการเหินห่างหมางเมิน 

ในประเด็นปัญหาต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการยึดม่ัน 

และการศรัทธาทั้งหมด 

ซึ่งในจ านวนหลักการตามแนวทางแห่งสา

ยกลางเหล่านั้นก็คือ หลักเชื่อมั่นของ 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” 

ที่มีต่อวงศ์วาน 

และครอบครัวของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  



 

 

แท้จริง กลุ่ม “อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

วัลญะมาอะฮฺ” 

รับเป็นมิตร(วะลาอ์)กับผู้ที่เป็นมุสลิมทั้งชา

ยและหญิงทุกคนที่มีเชื้อสายจากอัลดุลมุฏเ

ฏาะลิบ รวมทั้งบรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งหมดด้วย 

พวกเขารักทุกคนที่มาจากวงศ์วานของท่า

นนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และกล่าวค าสรรเสริญสดุดีแก่ท่าน 

อีกทั้งยังได้เทิดต าแหน่งของบรรดาท่านเห

ล่านั้นให้อยู่ในฐานะที่คู่ควรและเหมาะสมด้

วยความเป็นธรรม 

มิใช่กระท าด้วยอารมณ์ใฝ่ต่ า 

และมิใช่กระท าแบบการเดาสุ่ม 

ออกนอกลู่นอกทาง 



 

 

พวกเขารู้จักดีถึงความประเสริฐของบุคคล

ที่อัลลอฮฺได้ทรงรวมระหว่างเกียรติยศของ

การอีมานศรัทธา 

และเกียรติยศทางเชื้อสายไว้ให้อยู่ในตัวข

องผู้นั้น ดังนั้น 

ผู้ใดที่มาจากวงศ์วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” 

ก็จะมอบความรักให้แก่บุคคลนั้น 

อันเนื่องจากความศรัทธา 

และความย าเกรง(ตักวา)ของเขา 

และเนื่องจากเขาเป็นมิตรสหาย 

เป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดระหว่างเขากับท่าน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ส าหรับผู้ที่มาจากวงศ์วานที่มิได้เป็นเศาะห

าบะฮฺ 

ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดไม่ทันและไม่ได้พบท่าน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แต่มีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเราะสูลของพระองค์ จะไม่เรียกว่า 

“เศาะหาบะฮฺ” แต่จะเรียกว่า “ตาบิอีน” 

อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ 

จะมอบความรัก 

ความเคารพแก่บุคคลเหล่านั้น 

เน่ืองจากการศรัทธาและตักวา 

(เกรงกลัวอัลลอฮฺ) 

และความเป็นญาติใกล้ชิดระหว่างเขากับท่

านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

และพวกเขาเห็นว่าเกียรติยศที่เกิดจากเชื้อ

สายนั้นขึ้นอยู่กับเกียรติยศของการศรัทธา 

และผู้ใดที่อัลลอฮฺได้ทรงรวมสิ่งสองประกา

รนั้น(หมายถึง การศรัทธา 

และการเป็นญาติวงศ์วานของท่านเราะสูล)

ไว้ให้แก่เขา แน่นอน 

พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงรวบรวมความดีทั้งส

องอย่างไว้ให้แก่เขาแล้ว 

 และถ้าผู้ใดมิได้รับเตาฟีก(การช่วยเหลือจ

ากอัลลอฮฺ)ที่น าไปสู่การศรัทธาอีมานแล้ว 

แน่นอน เกียรติยศ และเชื้อสายวงศ์ตระกูล 

ก็จะไม่ยังประโยชน์อันใดแก่เขาผู้นั้นเลย 

อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวยืนยันไว้ว่า : 

ُكۡمۚٓ ﴾  ِ أَۡتقَىَٰ   [1٣]الحجرات: ﴿إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعندَ ٱَّللَّ



 

 

“แท้จริง ผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้า ณ 

ที่อัลลอฮฺ คือผู้ที่ตักวา(กลัวเกรงอัลลอฮฺ) 

ยิ่งในหมู่พวกเจ้า” (อัล-หุญุรอต : 13)  

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวไว้ในหะดีษตอนหนึ่ง 

ซึ่งมีข้อความยาวที่ท่านอิมามมุสลิมได้บัน

ทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน (เลขที่ 2699) 

จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลลอฮุอันฮุ ว่า 

]مسلم برقم  «وَمن بطَّأ به عملُه لَم يُسرع به نسبُه»

2699] 

“ผู้ใดที่การกระท าของเขาท าให้เขาล่าช้า

ไป 



 

 

เชื้อสายของเขาก็จะไม่ท าให้เขาเร็วขึ้นได้

เลย” 

ท่านอัล-หาฟิซ อิบนุ เราะญับ 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวย้ าไว้ในการอธิบายหะดีษนี้ 

ในต าราของท่านที่มีชื่อว่า “ญามิอฺ อัล-

อุลูม วัลหิกัม” (หน้าที่ 308) 

มีความหมายว่า : การกระท าเท่านั้น 

เป็นสิ่งที่จะท าให้ผู้เป็นบ่าวบรรลุสู่ระดับขั้น

ต่างๆ แห่งโลกอาคิเราะฮฺได้ ดังที่อัลลอฮฺ 

ได้ทรงกล่าวไว้ว่า : 

ا َعِملُوا ۚٓ ﴾ ﴿ َوِلُكل ٖ دَ  مَّ ٞت م ِ   [1٣2]االنعام: َرَجَٰ

“และส าหรับแต่ละคนนั้น 

มีหลายระดับขั้นต่างกัน 



 

 

เน่ืองจากสิ่งที่เขาได้กระท าไว้...” (อัล-

อันอาม : 132) 

ดังนั้น 

ผู้ใดที่การกระท าของเขาได้ถ่วงเวลาให้เข

าล่าช้าในการเข้าสู่ฐานะต าแหน่งอันสูงส่ง 

ณ อัลลอฮฺแล้ว 

เชื้อสายของเขาจะไม่ท าให้เขาไปเร็วขึ้นจ

นเข้าสู่ระดับชั้นต่างๆ ได้เลย 

เพราะอัลลอฮฺทรงตอบแทนรางวัลให้เหมา

ะสมคู่ควรกับการงานต่างๆ 

มิใช่ปรับให้เหมาะสมคู่ควรกับเชื้อสาย 

วงศ์ตระกูล  

ดังที่อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวไว้ว่า : 



 

 

َمئِٖذ َواَل ﴿فَإِذَا نُِفَخ فِي ٱلصُّوِر فَََل  أَنَساَب بَۡينَُهۡم يَۡو 

  [101]المؤمنون: ﴾ 101يَتََسا َءلُوَن 

 “... ดังนั้น เมื่อใดที่สังข์ถูกเป่าขึ้น 

เม่ือนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติใ

นระหว่างพวกเขาในวันน้ัน 

และพวกเขาจะไม่ถามไถ่ซึ่งกันและกัน...” 

(อัล-มุอ์มินูน : 101) 

อัลลอฮฺทรงใช้ให้เร่งรีบไปสู่การอภัยโทษ 

และสู่ความกรุณาของพระองค์ด้วยการกระ

ท างานต่างๆ ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า : 

ب ُِكۡم َوَجنٍَّة َعۡرُضَها  ن رَّ ا  إِلَىَٰ َمۡغِفَرٖة م ِ ﴿۞َوَساِرُعو 

ُت َوٱۡۡلَۡرُض أُِعدَّۡت ِلۡلُمتَِّقيَن  َوَٰ وَن ٱلَِّذيَن يُنِفقُ  1٣٣ٱلسََّمَٰ

ِظِميَن ٱۡلغَۡيَظ ...﴾  ا ِء َوٱۡلَكَٰ رَّ ا ِء َوٱلضَّ ]آل عمران: فِي ٱلسَّرَّ

1٣٣ ،1٣٤]  



 

 

“พวกเจ้าทั้งหลายจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโท

ษจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าเถิด 

และจงรีบไปสู่สวรรค์ 

ซึ่งความกว้างของมันนั้น คือ (เท่ากับ) 

บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน 

ซึ่งได้ถูกตระเตรียมไว้แล้วแก่บรรดาผู้ตักว

า(กลัวเกรงอัลลอฮฺ) คือ 

บรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและใ

นยามทุกข์ยากและบรรดาผู้ที่อดกลั้นต่อคว

ามโกรธ” (อาล อิมรอน : 133-134) 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : 

ۡشِفقُوَن  ۡن َخۡشيَِة َرب ِِهم مُّ َوٱلَِّذيَن ُهم  ٥7﴿إِنَّ ٱلَِّذيَن ُهم م ِ

ِت َرب ِِهۡم يُۡؤِمنُوَن   بِ  َوٱلَِّذيَن ُهم ِبَرب ِِهۡم اَل يُۡشِرُكوَن  ٥٨ايََٰ

قُلُوبُُهۡم َوِجلَةٌ أَنَُّهۡم إِلَىَٰ  ٥9 َوٱلَِّذيَن يُۡؤتُوَن َما  َءاتَوا  وَّ



 

 

ِجعُوَن  ِت َوُهۡم لََها  60َرب ِِهۡم َرَٰ ِرُعوَن فِي ٱۡلَخۡيَرَٰ ئَِك يَُسَٰ
لََٰ  أُو 

بِقُوَن    [61، ٥7لمؤمنون: ]ا﴾  61َسَٰ

“แท้จริง บรรดาผู้มีจิตใจย าเกรง 

ซึ่งเกิดจากความกลัวเกรงพระเจ้าของพวก

เขา 

และบรรดาผู้ที่พวกเขาศรัทธาต่อบรรดาโอ

งการต่างๆ 

(อายะฮฺอัลกุรอาน)ของพระเจ้าของพวกเข

า 

และบรรดาผู้ที่ไม่ตั้งภาคีต่อพระเจ้าของพว

กเขา 

และบรรดาผู้ที่บริจาคสิ่งที่เขาได้รับมาโดย

หัวใจของพวกเขามีความหวั่นกลัวว่าพวกเ

ขาจะต้องกลับไปพบพระเจ้าของพวกเขาอ

ย่างแน่นอน พวกเหล่านั้นแหละ 



 

 

คือผู้ที่รีบเร่งประกอบคุณงามความดีต่างๆ 

และพวกเขาเหล่านั้น 

เป็นผู้ที่รุดหน้าสู่ความดีนั้นก่อนใครอื่น” 

(อัล-มุอ์มินูน 57-61) 

ต่อมาท่าน อัล-หาฟิซ อิบนุ เราะญับ 

ก็ได้ระบุตัวบทต่างๆ ที่ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีการกระท างานต่างๆ 

ที่ดีงาม และหลักฐานที่อธิบายว่า 

แท้จริงแล้วความรักและความเป็นญาติใกล้

ชิดกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สิ่งน้ันได้มาจากการกลัวเกรง(ตักวา)และจ

ากการท างานที่ดีงาม 

แล้วท่านก็ปิดท้ายด้วยหะดีษของท่านอัมรฺ 



 

 

บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ซึ่งปรากฏอยู่ในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ 

(เลขที่ 5990) และเศาะฮีหฺมุสลิม (เลขที่ 

215) และท่านอัล-หาฟิซ อบินุ เราะญับ 

ก็กล่าวว่า 

สิ่งที่มีปรากฏในต าราเศาะฮีหฺทั้งสองนั้นได้

ยืนยันในเรื่องดังกล่าวนี้ทั้งหมด 

ซึ่งจากรายงานของท่านอัมรฺ บิน อัล-อาศ 

เล่าว่า เขาได้ยินท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า : 

إنَّ آل أبي فَلن ليسوا لي بأولياء، وإنَّما ولي َِي هللاُ »

، ومسلم ٥990]البخاري برقم  «وصاِلُح المؤمنين

 [21٥برقم 



 

 

“แท้จริง ตระกูลของคนหนึ่งคนใด 

หาใช่เป็นวะลีย์(ผูท้ี่มอบความรัก 

ผู้ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ)แก่ฉันไม่ 

และอันที่จริง 

ผู้ที่เป็นวะลีย์ของฉันคืออัลลอฮฺ ตะอาลา 

และบรรดาคนศอลิหฺจากบรรดาผู้ศรัทธาเท่

านั้น” 

ท่านได้ชี้ให้เห็นว่า ความรัก ความใกล้ชิด 

(วิลายะฮฺ) ของท่าน 

ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับเชื้อสาย 

ถึงแม้จะเป็นญาติใกล้ชิดกันก็ตาม 

ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นด้วยกับการศรัทธา 

และด้วยการงานที่ดีงาม ดังนั้น 

ผู้ใดที่มีการศรัทธามีการงานที่สมบูรณ์ยิ่ง 



 

 

เขาผู้นั้นจะมีความรักความใกล้ชิดอันยิ่งใ

หญ่ต่อท่าน 

ไม่ว่าเขาผู้น้ันจะมีเชื้อสายใกล้ชิดกับท่าน

หรือไม่ก็ตาม ตามความหมายนี้ 

มีบางคนพูดว่า  

“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺด้วยกับชีวิตของท่าน  

มนุษย์นั้นจะไม่มีค่า 

นอกจากด้วยศาสนาของเขา  

ดังนั้น ท่านอย่าทิ้งการกลัวเกรงอัลลอฮฺ 

(ตักวา) โดยหันไปพึ่งพาอาศัยเชื้อสาย  

แท้จริง ความเป็นอิสลามได้ยกย่อง 

ซัลมาน ชาวเปอร์เซีย ให้สูงส่งได้  



 

 

และการตั้งภาคี (ชิริก) ก็ท าให้ อบู ละฮับ 

ผู้มาจากตระกูลอันสูงศักดิ์ต้องต่ าต้อย” 

* * * 

 บทที ่3 

ความประเสริฐของ “อะฮฺลุล บัยตฺ”  

ที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอาน 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงกล่าวว่า 

: 

ِجَك  َۡزَوَٰ أَيَُّها ٱلنَّبِيُّ قُل ۡل ِ
ةَ ٱلدُّۡنيَا ﴿ يََٰ  إِن ُكنتُنَّ تُِرۡدَن ٱۡلَحيَوَٰ

ۡحُكنَّ َسَراٗحا َجِميَٗل   2٨َوِزينَتََها فَتَعَالَۡيَن أَُمت ِۡعُكنَّ َوأَُسر ِ

َ أََعدَّ  َ َوَرُسولَهُۥ َوٱلدَّاَر ٱۡۡل ِخَرةَ فَإِنَّ ٱَّللَّ َوإِن ُكنتُنَّ تُِرۡدَن ٱَّللَّ

ِت ِمنُكنَّ أَۡجًرا َعِظيمٗ  ِ َمن يَۡأِت  29ا ِلۡلُمۡحِسنََٰ ِنَسا َء ٱلنَّبِي  يََٰ

عَۡف لََها ٱۡلعَذَاُب ِضۡعفَۡيِنۚٓ َوَكاَن  بَي ِنَٖة يَُضَٰ ِحَشٖة مُّ ِمنُكنَّ بِفََٰ



 

 

ِ يَِسيٗرا  ِلَك َعلَى ٱَّللَّ ِ  ٣0ذََٰ ۞َوَمن يَۡقنُۡت ِمنُكنَّ َّلِلَّ

تَۡيِن وَ  ِلٗحا نُّۡؤتَِها  أَۡجَرَها َمرَّ أَۡعتَۡدنَا لََها َوَرُسوِلهِۦ َوتَۡعَمۡل َصَٰ

َن ٱلن َِسا ِء إِِن  ٣1ِرۡزٗقا َكِريٗما  ِ لَۡستُنَّ َكأََحٖد م ِ نَِسا َء ٱلنَّبِي  يََٰ

ٱتَّقَۡيتُنَّۚٓ فَََل تَۡخَضۡعَن بِٱۡلقَۡوِل فَيَۡطَمَع ٱلَِّذي فِي قَۡلبِهِۦ َمَرٞض 

ۡعُروٗفا  ۡجَن َوقَۡرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَ  ٣2َوقُۡلَن قَۡواٗل مَّ رَّ

ةَ  َكوَٰ ةَ َوَءاتِيَن ٱلزَّ لَوَٰ ٰۖ َوأَقِۡمَن ٱلصَّ ِهِليَِّة ٱۡۡلُولَىَٰ َج ٱۡلَجَٰ تَبَرُّ

ۡجَس  ُ ِليُۡذِهَب َعنُكُم ٱلر ِ َ َوَرُسولَهُۥ ۚٓ إِنََّما يُِريدُ ٱَّللَّ َوأَِطۡعَن ٱَّللَّ

َرُكۡم تَۡطِهيٗرا  َوٱۡذُكۡرَن َما يُۡتلَىَٰ فِي  ٣٣أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت َويَُطه ِ

َ َكاَن لَِطيفًا َخبِيًرا  ِ َوٱۡلِحۡكَمِةۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ ِت ٱَّللَّ بُيُوتُِكنَّ ِمۡن َءايََٰ

  [٣٤، 2٨]االحزاب: ﴾  ٣٤

“โอ้ ผู้เป็นนบี 

เจ้าจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้าเถิดว่า 

หากพวกเธอปรารถนาชีวิตการเป็นอยู่ในโ

ลกนี้ และความงดงามของมัน 

ก็จงรีบมาเถิด 

ฉันจะทดแทนความสุขให้พวกเธอโดยให้ค



 

 

วามเป็นอิสระและจะปล่อยพวกเธอไปอย่าง

ดีงาม (28) 

และถ้าพวกเธอต้องการอัลลอฮฺและเราะสูล

ของพระองค์และอาคิเราะฮฺแล้วไซร้ 

แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงตระเตรียมไว้แล้วซึ่ง

รางวัลอันยิ่งใหญ่แก่บรรดาสตรีที่มีคุณธรร

มอันงดงามในหมู่พวกเธอ (29) 

โอ้บรรดาภรรยาของนบีเอ๋ย 

ผู้ใดในหมู่พวกเธอน าสิ่งลามกมาปรากฏอ

ย่างชัดเจนแล้ว 

การลงโทษจะถูกเพิ่มแก่พวกนางเป็นทวีคู

ณถึงสองเท่า 

และนั่นเป็นที่ง่ายดายส าหรับอัลลอฮฺ (30) 

และผู้ใดในหมู่พวกเธอเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺแ

ละเราะสูลของพระองค์ 



 

 

และปฏิบัติการงานที่ดีงาม 

เรา(อัลลอฮฺ)จะให้รางวัลแก่พวกเธอสองครั้

ง 

และเราได้ตระเตรียมสิ่งยังชีพอันดีงามไว้แ

ล้วให้แก่พวกเธอ (31) 

โอ้บรรดาภรรยาของนบีเอ๋ย 

พวกเธอมิใช่อย่างกับสตรีอื่นๆ 

ในหมู่สตรีทั้งหลาย หากพวกเธอกลัวเกรง 

ก็ไม่สมควรใช้ค าพูดอ่อนหวาน 

เพราะมันจะท าให้ผู้ที่ในหัวใจของเขามีโร

ค(ชนิดหนึ่ง) เกิดทะเยอทะยาน 

แต่จงใช้ค าพูดที่เหมาะสมดีงาม (32) 

และจงประจ าอยู่ในบ้านของพวกเธอ 

และจงอย่าออกมาอวดความงามเหมือนอย่

างการอวดความงาม(ของสตรี) 



 

 

ในยุคงมงาย(ญาฮิลียะฮฺ)ในยุคต้นๆ 

ก่อนอิสลาม 

และพวกเธอจงด ารงการละหมาด 

และจงช าระซะกาต 

และจงเชื่อฟังอัลลอฮฺและเราะสูลของพระอ

งค์ ที่จริง 

อัลลอฮฺทรงต้องการจะลบล้างความผิดให้ห

มดไปจากพวกเธอ โอ้! 

บรรดาวงศ์วาน(บรรดาภรรยาของนบี) 

และพระองค์ทรงต้องการช าระพวกเจ้าให้

สะอาดบริสุทธิ์จากความผิดนั้นอย่างแท้จริ

ง (33) และ 

พวกเธอจงกล่าวร าลึกถึงสิ่งที่ถูกน ามาอ่าน

ภายในบ้านของพวกเธอจากอายะฮฺต่างๆ 

ของอัลลอฮฺ (อายะฮฺอัล-กุรอาน) และอัล-



 

 

หิกมะฮฺ(สุนนะฮฺของท่านเราะสูล) แท้จริง 

อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงนุ่มนวล อ่อนโยน 

ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง (34)” (อัล-

อะหฺซาบ 28-34) 

ด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลาที่ว่า : “ที่จริง 

อัลลอฮฺทรงต้องการจะลบล้างความผิดให้ห

มดไปจากพวกเธอ โอ้! 

บรรดาวงศ์วาน(บรรดาภรรยาของนบี) 

และพระองค์ทรงต้องการช าระพวกเจ้าให้

สะอาดบริสุทธิ์จากความผิดนั้นอย่างแท้จริ

ง” 

ด ารัสนี้บ่งบอกถึงความประเสริฐของวงศ์ญ

าติใกล้ชิดกับท่านเราะสูลของอัลลอฮฺ 



 

 

วงศ์วานที่ว่าเหล่านั้นคือผู้ที่เศาะดะเกาะฮฺ(เ

งินซะกาตหรือเงินบริจาค)เป็นที่ต้องห้าม(

หะรอม)แก่พวกเขา 

ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วก็คือบรรดาภรร

ยา และลูกหลาน เหลน ของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ดังที่ได้ให้รายละเอียดมาแล้ว 

ยังมีโองการหรืออายะฮฺต่างๆ 

ที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐอื่นๆ อีกมากมาย 

ของบรรดาภรรยาท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นคือ 

การให้เธอเหล่านั้นพิจารณาว่าจะเลือกสิ่งใ

ดระหว่างโลกนี้ที่มีความงดงามกับอัลลอฮฺแ

ละเราะสูลของพระองค์อีกทั้งโลกอาคิเราะ



 

 

ฮฺ พวกเธอจะเลือกเอาอย่างใด 

ถ้าเธอเลือกอัลลอฮฺ เราะสูลของอัลลอฮฺ 

และโลกอาคิเราะฮฺแล้ว 

อัลลอฮฺก็ทรงพอพระทัยต่อพวกเธอ 

และเธอก็จะพึงพอใจในพระองค์  

อีกหนึ่งพระด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ที่บ่งชี้ชัดถึงความประเสริฐของบรรดาภรร

ยาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

นั่นคือ : 

تُُهۡمۗۡ ﴾  َهَٰ ُجهُۥ  أُمَّ   [6]اۡلحزاب: ﴿َوأَۡزَوَٰ

 “...และบรรดาภรรยาของเขา(นบี) 

คือมารดาของพวกเขา(ผู้ศรัทธา)...” (อัล-

อะหฺซาบ : 6) 



 

 

ในอายะฮฺนี้ แท้จริง อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ได้ทรงบอกลักษณะไว้อย่างชัดเจนว่าแล้ว

ว่า 

พวกเธอนั้นเป็นมารดาของบรรดาผู้ศรัทธา

ทั้งหลาย 

และส่วนด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า : 

ۗۡ ﴾ لُُكۡم َعلَۡيِه أَۡجًرا   ﴿قُل الَّ  أَسۡ  إِالَّ ٱۡلَمَودَّةَ فِي ٱۡلقُۡربَىَٰ

  [2٣]الشورى : 

“จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) 

ฉันจะไม่ขอค่าตอบแทนใดๆ 

เลยต่อการเผยแพร่นี้ 



 

 

นอกจากเพื่อต้องการความรักความเป็นมิต

รที่ดีในเครือญาติเท่านั้น” (อัช-ชูรอ : 23) 

ความหมายที่ถูกต้องของค าว่า 

“ความรักในเครือญาตฺ” 

ตามจุดมุ่งหมายของอายะฮนฺี้คือ 

“บุคคลในตระกูลกุเรช” 

ตามที่มีปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใ

นเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ (เลขที่ 4818) 

จากรายงาน ของท่าน อับดุลลอฮฺ บิน 

อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ซึ่งท่านอิมามอัล-บุคอรียฺ เล่าว่า มุหัมมัด 

บุตร บัซซารฺ พูดกับฉันว่า 

เขาได้ยินมุหัมมัด บุตรของญะอฺฟัรฺ พูดว่า 

เขา(ญะอฺฟัรฺ) ได้ยิน ชุอฺบะฮฺ พูดกับเราว่า 



 

 

ได้ยินมาจากอับดุลมะลิก อิบนุ มัยสะเราะฮฺ 

ว่า ฉันได้ยินฏอวูซ ซึ่งเขาได้ยินมาจาก 

อิบนุ อับบาส ว่า 

ท่านถูกถามถึงด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า : 

“...นอกจากเพื่อต้องการความรัก 

ความเป็นมิตรในเครือญาติเท่านั้น...” (อัช-

ชูรอ : 23) แล้วท่านสะอีด บุตร ญุบัยรฺ 

ก็พูดขึ้นว่าค าว่า “กุรบา” 

หรือความเป็นมิตรในเครือญาติ 

ที่กล่าวถึงในอายะฮฺนี้นั้น หมายถึง 

“วงศ์วานของท่านนบี มุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” ท่านอิบนุ 

อับบาส ได้กล่าวแก่ท่านสะอีดว่า 

“ท่านรีบให้ความหมายไปแล้ว แท้จริง 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ไม่ได้เกิดมาจากตระกูลกุเรชนอกจากท่าน

มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับพวกเหล่า

นั้น ท่านจึงกล่าวว่า 

‘(ฉันไม่ต้องการอะไรจากการเผยแพร่นี้)น

อกจากขอแค่ให้พวกท่านทั้งหลายเชื่อมสัม

พันธ์ฉันท์เครือญาติระหว่างฉันกับพวกท่า

น’” 

ท่าน อิบนุ กะษีรฺ 

ได้อธิบายความหมายของอายะฮฺนี้ว่า : 

ความหมายคือ “โอ้ มุหัมมัด 

เจ้าจงพูดกับบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺใ

นหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทธาจากพวกกุเรชนั้นเถิด

ว่า 

ฉันไม่ต้องการให้พวกท่านมอบทรัพย์สินใ



 

 

ดๆ แก่ฉัน 

เพื่อตอบแทนการเผยแพร่สาส์นจากพระผู้เ

ป็นเจ้าของฉัน แต่ฉันขอแค่ว่า 

อย่าให้พวกท่านท าร้ายฉัน 

และปล่อยให้ฉันท าหน้าที่เผยแพร่ต่อไป 

หากพวกท่านจะไม่ช่วยเหลือสนับสนุนฉัน 

ก็อย่าได้ท าร้ายฉันเลย 

อันเนื่องจากระหว่างฉันกับพวกท่านนั้นมีค

วามเป็นเครือญาติ มีความเป็นมิตรกันอยู่” 

แล้วท่านอิบนุ กะษีรฺ 

ได้น าเอาหะดีษของท่านอิบนุ อับบาส 

ดังกล่าวมาระบุปิดท้าย  

สิ่งที่พวกตามอารมณ์ใฝ่ต่ า(อะฮฺลุลอะฮฺวาอ์

)บางคน ได้เจาะจงความหมายของค าว่า 



 

 

“กุรบา” 

ในอายะฮฺดังกล่าวนั้นว่าเป็นเพียงเฉพาะท่

านหญิงฟาฏิมะฮฺ ท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

และทายาทผู้สืบเชื้อสายของท่านทั้งสองเท่

านั้น เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเลย 

เพราะอายะฮฺนี้ถูกประทานลงมาที่นครมักก

ะฮฺ 

ในขณะที่ท่านอะลียฺนั้นได้ท าการสมรสกับ

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ที่นครอัลมะดีนะฮฺ ! 

ท่านอิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวว่า 

“และการที่จะบอกว่าอายะฮฺนี้ถูกประทานล



 

 

งมา ณ นครอัลมะดีนะฮฺนั้น 

ถือเป็นเรื่องที่ห่างไกลมาก เพราะแท้จริง 

อายะฮฺนี้ เป็นอายะฮฺมักกียะฮฺ 

(ประทานที่มักกะฮฺ) 

และในช่วงระยะเวลานั้น ยังมิปรากฏว่า 

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

มีบุตรเลย แม้แต่สักคนเดียว 

เพราะท่านเองยังมิได้สมรสกับท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

แต่ทั้งสองได้ท าการสมรสกันหลังจากสงคร

ามบัดรฺ ในปีฮิจญ์เราะฮ์ศักราชที่ 2 

(ที่มะดีนะฮฺ) และที่ถูกต้องคือ 

การขยายความของอายะฮฺนี้เป็นไปตามที่

ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ 

และผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 



 

 

“ตัรญุมานุลกุรอาน” 

(ผู้ถ่ายทอดความหมายของอัลกุรอาน) คือ 

ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ดังที่ท่านอิมามอัล-

บุคอรียฺได้บันทึกเอาไว้” (จบการอ้าง) 

และบทต่อไปนี้ 

เราก็จะได้ระบุหลักฐานต่างๆ 

ที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของวงศ์วานขอ

งท่านเราะสูล 

ที่มีมาจากสุนนะฮฺและจากรายงานต่างๆ 

ที่เป็นค าพูดของท่านอบู บักรฺ และท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

* * * 



 

 

 บทที ่4 

ความประเสริฐของ “อะฮฺลุล บัยตฺ”  

ที่ปรากฏอยู่ในสุนนะฮฺ 

1- 

ท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในเศาะ

ฮีหฺของท่าน (หะดีษเลขที่ 2276) 

จากรายงานของ ท่านวาซิละฮฺ บุตร อัล-

อัสเกาะอฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า 

ฉันได้ยินท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า :  

إنَّ هللاَ اصطفى ِكنانَةَ ِمن ولِد إسماعيل، واصطفى »

قريشاً من ِكنَانَة، واصطفى ِمن قريٍش بَنِي هاِشم، 

  [2276]مسلم برقم  «واصطفانِي ِمن بَِني هاِشم



 

 

"แท้จริง 

อัลลอฮฺได้ทรงคัดเลือกเผ่ากินานะฮฺมาจาก

ลูกหลานของท่านนบีอิสมาอีล 

และคัดเลือกกุเรชมาจากเผ่ากินานะฮฺ 

และคัดเลือกตระกูลฮาชิมมาจากกุเรช 

และพระองค์ทรงคัดเลือกฉันมาจากตระกูล

ฮาชิม" 

2- และท่านอิมาม 

มุสลิมได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน 

(หะดีษเลขที่ 2424) 

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ว่า :  

ٌط » خرج النَّبِيُّ صلى هللا عليه وسلم غداةً وعليه ِمر 

ل ِمن َشعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمَّ  ُمَرحَّ



 

 

جاء الُحسين فدخل معه، ثمَّ جاءت فاطمةُ فأدخلَها، ثمَّ 

ُ ِليُ  ثمَّ قال : جاء عليٌّ فأدخله، ۡذِهَب َعنُكُم ﴿إِنََّما يُِريدُ ٱَّللَّ

َرُكۡم تَۡطِهيٗرا  ۡجَس أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت َويَُطه ِ ]اۡلحزاب: ﴾  ٣٣ٱلر ِ

 [2٤2٤]مسلم برقم  «[٣٣

“ท่านนบีได้ออกมานอกบ้านในตอนเช้า 

และท่านคลุมผ้าห่มสีด าถักลวดลายเป็นรูป

ขบวนอูฐซึ่งทอมาจากขนสัตว์ 

ขณะนั้นท่านอัล-

หะสันบุตรท่านอะลียฺได้มาหาท่าน 

ท่านก็เรียกให้เขามาอยู่กับท่าน 

ต่อมาท่านหุสัยนฺได้มาหาท่าน 

ท่านก็ได้เรียกเข้ามาอยู่กับท่าน 

จากนั้นต่อมา 

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺก็มาหาท่าน 

ท่านก็เรียกให้เข้ามาอยู่กับท่าน 



 

 

และต่อมาท่านอะลียฺก็ตามมา 

ท่านได้เรียกให้เข้ามาอยู่ร่วมกับท่านในผ้า

ห่มผืนนั้น แล้วท่านก็กล่าวอายะฮฺที่ว่า : 

ۡجَس أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت  ُ ِليُۡذِهَب َعنُكُم ٱلر ِ ﴿إِنََّما يُِريدُ ٱَّللَّ

َرُكۡم تَۡطِهيٗرا   [٣٣]اۡلحزاب: ﴾  ٣٣َويَُطه ِ

"แท้จริง 

อัลลอฮฺทรงต้องการขจัดความผิดที่เป็นบา

ปให้พ้นไปจากพวกเจ้า โอ้ บรรดาวงศ์วาน 

(ของนบี) 

และพระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเจ้าสะอาด

บริสุทธิ์อย่างแท้จริง" (อัล-อะหฺซาบ : 33) 

3- 

และท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกไว้ในเศาะฮี

หฺของท่าน (หะดีษเลขที่ 2404) 



 

 

จากหะดีษสะอัด บิน อบี วักก็อศ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า  

ا نزلت هذه اآليةُ ﴿فَقُۡل تَعَالَۡوا  نَۡدعُ أَۡبنَا َءنَا َوأَۡبنَا َءُكۡم﴾ » لَمَّ

دعا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم  [61ران: ]آل عم

اللهم هؤالء أهل  فقال: عليًّا وفاطمةَ وَحسناً وُحسيناً،

 [2٤0٤]مسلم برقم  «بيتِي

“เม่ืออายะฮฺนี้ถูกประทานลงมา 

  [61]آل عمران: ﴿فَقُۡل تَعَالَۡوا  نَۡدُع أَۡبنَا َءنَا َوأَۡبنَا َءُكۡم﴾ 

“ดังนั้น มุหัมมัดจงกล่าวเถิดว่า 

พวกท่านทั้งหลายจงมาเถิด 

เราจะเรียกบรรดาลูกหลานของเรา 

และบรรดาลูกหลานของพวกท่านมา” 

(อาล อิมรอน : 61) ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ได้เรียกท่านอะลียฺ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ 

ท่านหะสัน และท่านหุสัยนฺ มาหาท่าน 

แล้วท่านนบีก็กล่าวว่า : “โอ้ อัลลอฮฺ 

บุคคลเหล่านี้เป็นวงศ์วานของฉัน” 

4- 

ท่านอิมามมุสลิมได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺขอ

งท่าน (หะดีษเลขที่ 2408) 

ด้วยสายรายงานของท่าน จากท่านยะซีด 

บุตรท่าน หัยยาน กล่าวว่า ฉันและ อัล-

หุศ็อยนฺ บุตร สับเราะฮฺ และอุมัรฺ บุตร 

มุสลิม ได้พากันไปหา ซัยดฺ บุตร อัรก็อม 

เม่ือพวกเราเข้าไปนั่งอยู่กับเขา หุศ็อยนฺ 

ได้พูดกับเขาว่า : “แน่แท้ 

ท่านได้พบเห็นความดีงามอย่างมากมาย 



 

 

โอ้ ซัยดฺเอ๋ย ท่านได้เห็นท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ท่านได้ยินหะดีษจากท่านนบี 

ท่านมีโอกาสออกไปร่วมท าสงครามกับท่า

นเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ท่านเคยได้ละหมาดอยู่ข้างหลังท่านเราะสู

ล 

แน่นอนท่านได้ประสบกับความดีงามอันมา

กมาย โอ้ ซัยดฺเอ๋ย 

กรุณาเล่าถึงสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังมาจากท่

านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ให้เราฟังหน่อยเถิด โอ้ ซัยดฺ” 

ซัยดฺกล่าวว่า : “โอ้ น้องชายของฉัน 

ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

อายุของฉันก็มากแล้ว 



 

 

ความรู้ของฉันก็เนิ่นนานมาแล้ว 

และฉันเองก็ลืมไปบ้างแล้วในบางส่วนที่ฉั

นเคยจ ามาจากท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉะนั้น 

สิ่งใดที่ฉันเล่าให้พวกท่านฟังก็จงรับเอาไว้ 

และสิ่งใดที่ฉันไม่ได้เล่าให้ฟัง 

พวกท่านก็อย่าบังคับให้ฉันเล่ามันเลย” 

แล้วท่านซัยดฺก็เล่าว่า “ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ลุกขึ้นออกมากล่าวค าปราศรัยแก่พวกเร

าในวันหนึ่ง ณ บ่อน้ าที่มีชื่อว่า “คุมม์” 

ซึ่งอยู่ระหว่างมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ 

ท่านได้กล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺ 

และกล่าวสดุดีแด่พระองค์ 

แล้วท่านเราะสูลได้กล่าวสั่งสอน 



 

 

แนะน าและตักเตือน 

หลังจากนั้นท่านก็กล่าวค าว่า : 

ا بعد، أال أيُّها الناس! فإنَّما أنا بشٌر يوشك أن يأتي » أمَّ

لُهما كتاب  رسوُل رب ِي فأُجيب، وأنا تارٌك فيكم ثَقَلَي ن؛ أوَّ

هللا، فيه الُهدى والنُّور، فخذوا بكتاب هللا، واستمسكوا 

وأهُل  ثم قال: به، فحثَّ على كتاب هللا ورغَّب فيه،

ُركم هللاَ في أهل  ُركم هللاَ في أهل بيتِي، أُذك ِ بَيتِي، أُذك ِ

ُركم هللاَ في أهل بيتِي  «بيتِي، أُذك ِ

“อัมมาบะอฺดุ 

(เป็นค าที่น ามาใช้กล่าวในการปราศรัย 

ซึ่งบอกถึงเมื่อมีการเปลี่ยนเรื่องหนึ่งไปยังอี

กเรื่องหนึ่ง) พึงรู้เถิด โอ้ ผู้คนทั้งหลาย ! 

แทจ้ริงฉันเป็นเพียงปุถุชนคนธรรมดา 

หากจะมีเราะสูลคนหนึ่งแห่งพระเจ้าของฉั

นใกล้จะมา ฉันก็จะตอบรับ (ศรัทธา) 



 

 

ฉันได้ทิ้งของส าคัญยิ่งไว้สองอย่างแก่พวก

ท่าน 

หนึ่งในสองอย่างนั้นมีคัมภีร์ของอัลลอฮฺ 

ซึ่งจะน าไปสู่ทางที่ถูกต้อง 

และแสงสว่างอยู่ในคัมภีร์นั้น ดังนั้น 

พวกท่านทั้งหลายจงน าเอาคัมภีร์ของอัลล

อฮฺมาปฏิบัติตาม และจงยึดไว้ให้มั่น” 

ท่านนบีส่งเสริมให้ปฏิบัติตามคัมภีร์ของอัล

ลอฮฺ และสนับสนุนให้ยึดไว้ให้มั่น 

แล้วท่านนบีได้กล่าวต่อไปว่า “และ 

วงศ์วานของฉัน 

ฉันขอเตือนพวกท่านให้ร าลึกถึงอัลลอฮฺเกี่

ยวกับวงศ์วานของฉัน (อะฮฺลุลบัยตฺ) 

ฉันขอเตือนพวกท่านให้ร าลึกถึงอัลลอฮฺเกี่

ยวกับวงศ์วานของฉัน”  



 

 

หุศ็อยนฺได้กล่าวกับซัยดฺว่า : 

ใครบ้างที่เป็นวงศ์วานของท่านนบี โอ้ 

ซัยดฺ ? 

บรรดาภรรยาของท่านนบีเป็นวงศ์วานของ

ท่านมิใช่หรือ ? ซัยดฺตอบว่า 

ภรรยาของท่านนบีก็เป็นวงศ์วานของท่าน

นบีด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 

วงศ์วานของท่าน คือ 

บุคคลที่เป็นทายาทซึ่ง 

เศาะดะเกาะฮฺ(ซะกาตและของบริจาค) 

เป็นที่ต้องห้าม(หะรอม) 

หลังจากท่านนบีได้เสียชีวิตไปแล้วด้วย 

หุศ็อยนฺ ถามว่า : พวกเขาคือใครเล่า ? 

ซัยดฺได้ตอบว่า : 

พวกเขาคือวงศ์วานของท่านอะลียฺ 



 

 

วงศ์วานของท่านอะกีล 

วงศ์วานของท่านญะอฺฟัรฺ 

และวงศ์วานของท่านอับบาส หุศ็อยนฺ 

ถามว่า : 

บุคคลทั้งหมดนั้นเศาะดะเกาะฮฺเป็นสิ่งต้อง

ห้าม (หะรอม) ส าหรับพวกเขาใช่หรือไม่? 

ซัยดฺ กล่าวตอบว่า : ใช่แล้ว ! 

และในอีกรายงานหนึ่งมีว่า : 

แล้วเราก็ถามว่า 

ใครคือวงศ์วานของท่านนบี ? 

บรรดาภรรยาของท่านกระนั้นหรือ ? " 

ซัยดฺ กล่าวว่า : ไม่ ใช่ ! 

ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ผู้หญิง(ภรรยา) 

นั้นจะอยู่กับผู้ชาย(สามี) 



 

 

เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

ต่อมาเม่ือสามีหย่าขาดจากนาง 

นางก็จะต้องกลับไปอยู่กับบิดาของนางและ

พวกพ้องของนาง วงศ์วานของท่านนบี คือ 

ตระกูลเดิม 

กลุ่มชนดั้งเดิมของท่านที่พวกเขาถูกห้ามมิ

ให้รับเศาะดะเกาะฮฺ ภายหลังจากท่านนบี” 

ณ จุดนี้ 

ข้าพเจ้าใครขอเตือนให้พิจารณาประเด็นต่

างๆ ดังต่อไปนี้  

ประเด็นที่หนึ่ง : การที่ระบุถึงท่านอะลียฺ 

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ 

และบุตรของท่านทั้งสอง 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ไว้ในหะดีษ “อัล-



 

 

กิสาอ์” (เสื้อคลุม) และหะดีษ “อัล-

มุบาฮะละฮฺ” (ต่างสาปแช่งกัน) 

ที่ได้ผ่านมาแล้วทั้งสองหะดีษ 

ไม่ได้บ่งบอกว่า อะฮฺลุลบัยตฺ 

จ ากัดไว้เพียงเท่านั้น 

แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการบอก

ให้รู้ว่า 

ท่านเหล่านั้นเป็นวงศ์วานของท่านนบีที่ใก

ล้ชิดที่สุด 

เป็นบุคคลที่สมควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปอยู่ภ

ายใต้ค าว่า (วงศ์วาน) 

ซึ่งก็ได้กล่าวไว้ในรายละเอียดของเรื่องนั้น

มาแล้ว 



 

 

ประเด็นที่สอง : การที่ ซัยดฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ระบุถึงวงศ์วานของท่านอะกีล 

วงศ์วานของท่านอะลียฺ 

วงศ์วานของท่านญะอฺฟัรฺ 

และวงศ์วานของท่านอับบาสนั้น 

มิได้เป็นการบ่งชี้ว่าเศาะดะเกาะฮฺถูกห้ามเ

ฉพาะคนเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวโดยไม่ร

วมถึงผู้อื่นด้วย ที่จริงแล้ว 

มันถูกห้ามแก่มุสลิมทั้งชายและหญิงที่มาจ

ากสายสกุลของท่านอับดุลมุฏเฏาะลิบ 

ดังที่ได้น าเอาหะดีษของท่านอับดุลมุฏเฏาะ

ลิบ บุตร เราะบีอะฮฺ บุตร อัล-หาริษ บุตร 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

ที่มีปรากฏอยู่ในเศาะฮีหฺมุสลิม 



 

 

และได้น ามากล่าวไว้แล้วในตอนต้นเรื่องก

ารห้ามรับเศาะดะเกาะฮฺ 

ซึ่งอยู่ในหะดีษที่มีความหมายครอยคลุมรว

มถึงลูกหลานของเราะบีอะฮฺ บุตร อัล-

หาริษ บุตร อบัดุลมุฏเฏาะลิบ ด้วย 

ประเด็นที่สาม : 

ได้มีการน าเสนอหลักฐานจากอัลกุรอาน 

และสุนนะฮฺไปแล้วว่า 

บรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็เป็นวงศ์วานของท่านนบี 

และมีการชี้แจงไปแล้วว่า 

บรรดาเธอเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เศาะ

ดะเกาะฮฺเป็นที่ต้องห้าม(หะรอม) 



 

 

ส่วนสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในค าพูดของซัยดฺ 

ที่ว่า 

“บรรดาเธอเหล่านั้นเข้าร่วมอยู่ในวงศ์วาน

ด้วย” ตามรายงานแรก 

และในรายงานที่สองระบุว่า 

“บรรดาเธอเหล่านั้นไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในวง

ศ์วานด้วย” ฉะนั้น 

ในรายงานที่สองที่ได้ระบุว่า 

“บรรดาเธอเหล่านั้นไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในวง

ศ์วานด้วย” แท้จริงแล้ว 

ข้อความน้ีคู่ควรเหมาะสมใช้กับบรรดาภรร

ยาทั่วไป ไม่ได้หมายถึง 

บรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

“เพราะว่าบรรดาภรรยาของท่านนบี 



 

 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุนนะ นั้น 

มีความผูกพันกันกับท่านนบี 

คล้ายกับเชื้อสาย 

เพราะการผูกพันของพวกเธอที่มีต่อท่านน

บีน้ัน 

มิใช่ถูกยกขึ้นให้โดดเด่นเพียงชั่วขณะ 

แต่เธอเหล่านั้นเป็นภรรยาของท่านนบีทั้งใ

นโลกนี้ และโลกอาคิเราะฮฺ” 

ดังที่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้

วจากค าพูดของท่าน อิบนุล ก็อยยิม 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ  

ประเด็นที่สี่ : “อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

วัลญะมาอะฮฺ” คือ 

ผู้ที่มีความสุขใจในการปฏิบัติตามค าสั่งเสี



 

 

ยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เกี่ยวกับวงศ์วานของท่านซึ่งมีปรากฏอยู่ใ

นหะดีษนี้ 

เพราะพวกเขารักใคร่และยอมรับในบุคคลเ

หล่านั้น 

อีกทั้งยังยกย่องให้อยู่ในฐานะต าแหน่งที่คู่

ควรและเหมาะสมด้วยความยุติธรรม 

และเที่ยงธรรม 

 ส่วนคนอื่นๆ นั้น ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้พูดไว้ในหนังสือ “มัจญ์มูอฺ ฟะตาวา” 

ของท่าน (เล่มที่4 หน้าที่ 419) มีความว่า 

“คนที่ท าตัวห่างไกลต่อค าสั่งเสียนี้มากที่สุ

ดคือ “พวกรอฟิเฎาะฮฺ” 

(กลุ่มบุคคลจากพวกชีอะฮฺ) 



 

 

ซึ่งพวกเขาอนุญาตให้ท าลายชื่อเสียง 

และพูดจาใส่ร้ายป้ายสี 

บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สาเหตุที่พวกเขาถูกเรียกเช่นนั้น 

เน่ืองจากบุคคลในยุคต้นๆ 

ของพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับ ซัยดฺ บิน 

อะลียฺ บิน อัล-หุสัยนฺ บิน อะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

ขณะที่ท่านห้ามมิให้พวกเขาพูดจาใส่ร้าย

ป้ายสีท่านอบูบักรฺ และท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

เพราะพวกเขาเกลียดชังอับบาส 

และผู้สืบเชื้อสายจากท่าน 

ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังเกลียดชังและท าตั



 

 

วเป็นศัตรูกับบรรดา อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

และยังช่วยเหลือสนับสนุนบรรดาพวกกุฟฟ

ารฺ(ผู้ปฏิเสธศรัทธา)ให้ท าลายล้างพวกอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺอีกด้วย  

5- หะดีษที่ว่า : 

 «كلُّ سبٍب ونسٍب منقطٌع يوم القيامِة إالَّ سبَبِي ونسبِي»

 [20٣6]السلسلة الصحيحة برقم 

“ทุกสายสัมพันธ์ 

และทุกเชื้อสายต้องแตกสลายในวันกิยามะ

ฮฺ นอกจากสายสัมพันธ์ 

และเชื้อสายของฉันเท่านั้น” 

ท่านชัยคฺ อัล-อัลบานีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

น าเสนอหะดีษนี้ไว้ในหนังสือ “อัส-



 

 

สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ” (หะดีษเลขที่ 

2036) 

อ้างถึงสายรายงานถึงท่านอับดุลลอฮฺ บิน 

อับบาส ท่านอุมัรฺ ท่านอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ 

และท่านอัล-มิสวัรฺ บุตร มัคเราะมะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม และท่าน อัล-บานีย์ 

ได้ระบุถึงผู้ที่รายงานหะดีษจากบุคคลเหล่า

นั้น และยังกล่าวว่า : “สรุปแล้ว 

หะดีษนี้มีผู้รายงานเป็นจ านวนมาก 

โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ” 

อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง (วัลลอฮุอะฮฺลัม) 

ในบางกระแสรายงานระบุว่าหะดีษนี้ 

เป็นหะดีษที่ท าให้ท่านอุมัรฺ 

ปรารถนาจะแต่งงานกับ อุมมุ กัลษูม 



 

 

บุตรสาว ของท่านอะลียฺ 

ซึ่งเกิดจากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ อีกด้วย 

(ขออัลลอฮฺประทานความโปรดปรานของ

พระองค์แด่ทุกท่านด้วยเทอญ) 

6- ท่านอิมาม อะหฺมัด 

ได้บันทึกไว้ในมุสนัดของท่าน (ในเล่มที่ 5 

หะดีษเลขที่ 374) จากอับดุรร็อซซาก 

ได้มาจากมะอฺมัรฺ ได้มาจาก อิบนุ ฏอวูส 

ได้มาจากอบูบักรฺ บุตร มุหัมมัด บุตร อัมรฺ 

บุตร หัซมิน 

ได้รับมาจากเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งของท่าน

นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ซึ่งได้ยินท่านนบี กล่าวเป็นประจ าว่า : 



 

 

ٍد وعلى أهل بيته وعل» ى أزواِجه اللَّهمَّ صل ِ على محمَّ

وذريَّتِه، كما صلَّيَت على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، 

ٍد وعلى أهل بيته وعلى أزواِجه  وباِرك على محمَّ

  «وذريَّتِه، كما باَركَت على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ 

“โอ้ อัลลอฮฺ 

ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพรให้แก่

มุหัมมัด แก่บรรดาวงศ์วานของมุหัมมัด 

แกบ่รรดาภรรยาของมุหัมมัด 

และแก่บรรดาทายาทผู้สืบเชื้อสายของมุหั

มมัด 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประทานพรใ

ห้แก่วงศ์วานของอิบรอฮีมมาแล้ว แท้จริง 

พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ

ยิ่ง และทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงส่งยิ่ง 

และขอพระองค์ทรงประทานความศิริมงคล



 

 

แก่มุหัมมัด แก่วงศ์วานของมุหัมมัด 

แก่บรรดาภรรยาของมุหัมมัด 

และแก่บรรดาทายาทของมุหัมมัด 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทา

นความสิริมงคลให้แก่วงศ์วานของอิบรอ 

ฮีม แท้จริง 

พระองค์เป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญยิ่ง 

และเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงส่งยิ่ง” 

อิบนุ ฏอวูส กล่าวว่า “บิดาของฉัน 

ท่านจะกล่าวเช่นนั้นเป็นประจ าเช่นเดียวกั

น” 

 สายรายงานที่นอกเหนือจากเศาะหาบะฮฺท่

านนั้น ท่านอิมามอัล-บุคอรียฺ อิมามมุสลิม 

และเจ้าของสุนันทั้งสี่ 



 

 

ได้น าเอารายงานจากบุคคลเหล่านั้นมาบัน

ทึกไว้ และท่านอัล-อัลบานีย์ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ศิฟะตุศ 

เศาะลาตินนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม” ว่า 

“บันทึกโดย อะหฺมัด และอัฏ-เฏาะหาวีย์ 

ด้วยสายรายงานที่ถูกต้องแข็งแรง” 

ส่วนที่มีการระบุการขอให้ประทานพรให้บ

รรดาภรรยา และแก่บรรดาทายาทนั้น 

มีปรากฏอยู่ในเศาะฮีหฺทั้งสองเช่นกัน 

จากหะดีษของ อบู หุมัยดฺ อัส-สาอิดีย์  

อย่างไรก็ตาม นั่นมิได้บ่งบอกว่า 

วงศ์วานจะต้องเจาะจงเฉพาะบรรดาภรรยา 

และบรรดาทายาทแต่เพียงอย่างเดียว 



 

 

ความจริงแล้ว เพียงต้องการยืนยันให้รู้ว่า 

บรรดาท่านเหล่านั้นรวมอยู่ในวงศ์วานของ

ท่านนบี 

มิใช่ไม่ได้รวมอยู่ในวงศ์วานของท่านนบี 

ดังที่มีผู้กล่าวอ้างแต่ประการใด 

เพราะฉะนั้น การเชื่อมโยงบรรดาภรรยา 

และบรรดาทายาทกับวงศ์วานของท่านนบี 

ในหะดีษที่ผ่านมาแล้วนั้น 

นับเป็นการเชื่อมโยงเฉพาะ (คอศฺ) 

ไว้กับการครอบคลุมกว้างๆ (อาม) 

โดยมิได้เป็นการเจาะจงเฉพาะ  

ท่าน อิบนุล ก็อยยิม 

ได้กล่าวหลังจากยกหะดีษที่มีการระบุถึงวง

ศ์วาน ระบุถึงบรรดาภรรยา 



 

 

และบรรดาทายาท 

(ซึ่งเป็นหะดีษที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ใน

สายรายงานหะดีษนี้) ท่านก็กล่าวว่า 

“อย่างไรก็ตาม การน าเอาบรรดาภรรยา 

บรรดาทายาท 

และวงศ์วานมารวมไว้ด้วยกันน้ัน 

ความจริงแล้ว 

เพียงต้องการก าหนดบุคคลเหล่านั้นโดยเจ

าะจงลงไปให้ชัดเจน 

เพื่อประกาศออกไปว่า 

พวกท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีสิทธิอันชอบธรรม

ที่จะรวมอยู่ในวงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เรื่องนี้เป็นเรื่องประเภทเดียวกันกับการเชื่อ

มโยง “อัล-คอศฺ” 



 

 

(เจาะจงเฉพาะบุคคลตามที่มีปรากฏในหะ

ดีษ) โดยรวมเอาเข้าไว้กับ “อัล-อาม” 

(กล่าวโดยรวมๆ ไม่เจาะจง เช่นวงศ์วาน 

เป็นต้น) และโยงในทางกลับกัน 

เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังอย่าได้ล่วงละเมิ

ดในเกียรติยศชื่อเสียง 

แห่งวงศ์วานของท่านนบี 

และเพื่อเป็นการเจาะจงด้วยการกล่าวค าร า

ลึกให้กับบุคคลประเภทน้ีโดยเฉพาะ 

เพราะบุคคลประเภทนี้แหละที่มีสิทธิสมบูร

ณ์ที่จะอยู่ในวงศ์วานของท่านนบี 

(ดูหนังสือ ญะลาอุลอัฟฮาม หน้าที่ 338) 

7- และท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า :  



 

 

دقةَ ال تنبغي آلل محمد، إنَّما هي أوساخ »  إنَّ الصَّ

 [1072]مسلم برقم  «الناس

“แท้จริง เศาะดะเกาะฮฺนั้น 

ไม่สมควรส าหรับวงศ์วานของมุหัมมัด 

แท้จริงแล้ว มันเป็นเหงื่อไคลของผู้คน” 

 ท่านอิมาม มุสลิม 

ได้บันทึกหะดีษนี้ไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน 

ซึ่งเป็นหะดีษของ อับดุลมุฏเฏาะลิบ บุตร 

เราะบีอะฮฺ (หะดีษเลขที่ 1072) 

ดังที่ได้น าเสนอไปแล้วข้างต้น 

* * * 

 บทที ่5 

ฐานะอันทรงเกียรติของ “อะฮฺลุล บัยตฺ”  



 

 

ในทัศนะของ เศาะหาบะฮฺ 

และบรรดาตาบิอีน 

 อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

อบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

ท่านอิมาม อัล-บุคอรียฺ 

ได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน (หะดีษ 

เลขที่ 3712) ว่า ท่านอบูบักรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวกับท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า : 

أبوبكر الصديق رضي هللا عنه لعلي رضي هللا  قال

والذي نفسي بيِده لَقرابةُ رسول هللا صلى هللا »عنه : 

]البخاري  «عليه وسلم أحبُّ إليَّ أن  أَِصَل من قرابَتِي

 [٣712برقم 



 

 

“ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของ

พระองค์ แน่นอน 

วงศ์ญาติใกล้ชิดของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

เป็นที่รักแก่ฉันที่จะติดต่อสัมพันธ์มากกว่า

ที่จะติดต่อสัมพันธ์กับวงศ์ญาติของฉันเองเ

สียอีก”  

อัล-

บุคอรียฺได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่านเช่

นกัน (หะดีษเลขที่ 3713) จากท่านอิบนุ 

อุมัรฺ จากท่านอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กล่าวว่า : 

. «حمداً صل ى هللا عليه وسل م في أهل بيتهارقُبُوا م»

  [٣717]البخاري برقم 



 

 

“พวกท่านทั้งหลาย 

จงช่วยกันสอดส่องดูแลท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงศ์วานของท่านด้ว

ยเถิด” 

ท่าน อิบนุ หะญัรฺ 

ได้กล่าวไว้ในการอธิบายของท่านว่า 

“ท่านอบูบักรฺ 

ได้กล่าวค าปราศรัยเช่นนั้นกับผู้คนทั้งหลา

ย 

และได้ก าชับสั่งเสียผู้คนทั้งหลายเพื่อให้ค

วามส าคัญต่อวงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉะนั้น 

การเฝ้ามองดูของสิ่งหนึ่ง 



 

 

ก็คือการคอยดูแลรักษาของสิ่งนั้นไว้นั่นเอ

ง ดังนั้นค าพูดของท่านก็คือ 

ขอให้พวกท่านจงดูแลรักษาท่านนบีกับบร

รดาวงศ์วานเหล่านั้น 

และจงอย่าก่อความร าคาญ 

และจงอย่าสร้างความเลวร้ายให้กับท่านเห

ล่านั้นเลย”  

ในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ (หะดีษเลขที่ 

3542) จากอุกบะฮฺ อิบนุ อัล-หาริษ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า : 

صلَّى أبو بكر رضي هللا عنه العصَر، ثم خرج »

بيان، فحمله على يَمشي ، فرأى الحسَن يلعُب مع الص ِ

 وقال: عاتقه،

 بأبي شبيهٌ بالنبي  ال شبـيـهٌ بعلـي  



 

 

 «.وعليٌّ يضحك

“ท่านอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ท าการละหมาดอัศริเสร็จ 

แล้วท่านก็เดินออกไป 

แล้วท่านได้มองไปเห็น อัล-หะซัน 

ก าลังเล่นอยู่กับบรรดาเด็กๆ 

ท่านก็ได้อุ้มอัล-หะซันขึ้นมาขี่คอท่าน 

และกล่าวว่า : 

ฉันขอไถ่ชีวิตของเขาด้วยกับชีวิตบิดาของ

ฉัน เขา(อัล-หะซัน)เหมือนกับท่านนบี 

เขาไม่เหมือนอะลียฺเลย” 

และท่านอะลียฺก็หัวเราะ” 

 ท่านอิบนุหะญัรฺ 

กล่าวอธิบายไว้ในหนังสือของท่านว่า : 



 

 

ค าพูดของอบูบักรฺที่ว่า “บิ อะบีย์” 

ในค าพูดประโยคน้ีมีค าที่ถูกตัดออกไป 

ที่จริงแล้วต้องก าหนดค าขึ้นมาคือ 

“ฉันขอไถ่ชีวิตของเขาด้วยกับชีวิตบิดาขอ

งฉัน” ท่านได้กล่าวต่อไปอีกว่า 

ในหะดีษนี้ได้กล่าวถึงความประเสริฐของท่

านอบูบักรฺ 

และความรักของท่านที่มีต่อวงศ์ญาติใกล้ชิ

ดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ และ อุษมาน บิน 

อัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

 ท่านอิมามอัล-บุคอรียฺ 

ได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน 

(หะดีษเลขที่ 1010 และ 3710) 



 

 

จากท่านอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า : 

เม่ือผู้คนทั้งหลายประสบความแห้งแล้ง 

ท่านอุมัรฺจะเป็นผู้ที่ขอฝนด้วยการอาศัยอ้า

งอิงท่านอัล-อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

เป็นสื่อขออีกที หนึ่ง ท่านได้กล่าวว่า “โอ้ 

อัลลอฮฺ 

เราเคยเป็นผู้ขอให้นบีของเราเป็นสื่อกลางเ

พื่อขอจากพระองค์ 

แล้วพระองค์ก็ทรงประทานน้ าฝนลงให้แก่เ

รา (และเมื่อท่านนบีจากไป) 

เราขอเอาผู้เป็นอาของนบีของเรามาเป็นสื่

อกลางเพ่ือขอจากพระองค์ ดังนั้น 

ขอพระองค์ได้ทรงประทานฝนมาให้แก่เรา

ด้วยเถิด” ท่านอะนัสกล่าวว่า 

แล้วพวกเขาก็ได้รับน้ าฝน 



 

 

ดังนั้น ความหมายของค าว่า “ตะวัสสุล” 

หรือการใช้สื่อกลางของท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กับท่านอัล-อับบาส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้น เป็น “ตะวัสสุล” 

ด้วยการขอให้ท่านอับบาสช่วยขอดุอาอใ์ห้ 

ดังปรากฏสิ่งที่จะให้ความกระจ่างชัดน้ีในบ

างรายงาน ซึ่งท่านอัล-หาฟิซ อิบนุ หะญัรฺ 

ได้ระบุรายงานต่างๆ 

ในการอธิบายหะดีษนี้ไว้ในบทที่ว่าด้วย 

“เรื่องการขอฝน” ในหนังสือ “ฟัตหุลบารี” 

ของท่าน 

การที่ท่านอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ได้ตัดสินใจเลือกท่านอับบาส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เพื่อให้เป็นสื่อกลาง 



 

 

“ตะวัสสุล” ด้วยการให้ท่านขอดุอาอ์ให้นั้น 

ในความเป็นจริงแล้ว เพราะท่านอับบาส 

เป็นญาติที่ใกล้ชิดกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ด้วยเหตุนี้ 

ท่านอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

จึงได้กล่าวไว้ในการท า “ตะวัสสุล” 

ของท่านว่า “และแท้จริง 

เราขอน าเอาผู้เป็นอาของท่านนบีของเราม

าเป็นสื่อกลางเพื่อขอดุอาอ์จากพระองค์” 

ท่านอุมัรฺไม่ได้พูดว่า “ด้วยกับอับบาส” 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

เป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าท่านอับบาส 

และท่านก็เป็นญาติใกล้ชิดกับท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แต่ท่านอับบาสนั้นใกล้ชิดกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มากกว่าท่านอะลียฺ และหากท่านนบี 

มีมรดกตกทอดจากท่าน แน่นอน 

ท่านอับบาส 

จะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในมรดกนั้นก่อนผู้ใดโ

ดยเป็นไปตามค ากล่าวของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ว่า : 

أَلِحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقِت الفرائُض فألولَى »

 ]البخاري ومسلم[ «رجل ذَكر 

“พวกท่านจงแบ่งมรดกให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รั

บตามสัดส่วนของมัน (อัศหาบุลฟุรูฎ) 

และมรดกที่เหลือก็จงแบ่งให้แก่เพศชายผู้ใ



 

 

กล้ชิดท่านที่ใกล้ชิดที่สุด 

(ผู้ที่มีสิทธิ์ในอะเศาะบะฮฺ)" (บันทึกโดย 

ท่านอิมามอัล-บุคอรียฺ 

และท่านอิมามมุสลิม) 

 และในบันทึกของเศาะฮีหฺทั้งสองจากหะดี

ษของท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แจ้งว่า ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

พูดถึงอาของท่าน (อัล-อับบาส) 

กับท่านอุมัรฺว่า :  

جِل ِصن ُو أبيه» ]البخاري  «أَما َعِلمَت أنَّ عمَّ الرَّ

 ومسلم[



 

 

“ท่านไม่ทราบหรือว่า 

ผู้เป็นอาของผู้ชายนั้นนับเป็นหน่อที่แยกอ

อกมาจากล าต้นเดียวกับบิดาของเขา” 

 ในตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ 

ได้อธิบายอายะฮฺของสูเราะฮฺอัช-ชูรอ ว่า 

ท่านอุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ 

ได้กล่าวกับท่านอับบาส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ว่า : 

“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

การเข้ารับอิสลามของท่าน (อับบาส) 

ในวันน้ัน 

เป็นที่ชื่นชอบส าหรับฉันยิ่งกว่าการเข้ารับ

อิสลามของอัล-

ค็อฎฎอบ(บิดาของฉันเอง)เสียอีกถ้าหากเข



 

 

าเข้ารับอิสลาม 

เพราะการเข้ารับอิสลามของท่าน(อับบาส)เ

ป็นที่ยินดีส าหรับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ยิ่งกว่าการเข้ารับอิสลามของอัล-

ค็อฏฏ็อบเป็นอย่างมาก” 

ดังกล่าวนี้มีอยู่บันทึกของ อิบนุ สะอัด 

ในหนังสือ “อัฏ-เฏาะบะกอต” (เล่มที่ 4 

หน้าที่ 22-30) 

 ในหนังสือ “อิกติฎออ อัศ-ศิรอฎ อัล-

มุสตะกีม ฟี มุคอละฟะฮฺ อัศ-หาบ อัล-

ญะฮีม” (เล่มที่ 1 หน้าที่ 446) 

ของท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ มีว่า “เม่ือ ท่านอุมัรฺ อิบนุ 



 

 

อัล-ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ได้ก าหนดรายการเงินกู้ให้เปล่า 

ท่านได้บันทึกรายชื่อผู้คนตามล าดับเชื้อสา

ยที่เหมาะสม 

ซึ่งท่านจะเริ่มเรียงตั้งแต่บุคคลที่มีเชื้อสาย

ใกล้ชิดกับท่านเราะสูลมากที่สุดเป็นล าดับแ

รก 

และเมื่อเชื้อสายของคนอาหรับหมดแล้ว 

ท่านก็จะระบุบุคคลที่ไม่ใช่คนอาหรับ 

(อะญัม) ตามมา 

การลงทะเบียนรายชื่อเช่นนี้มีมาตั้งแต่ในยุ

คสมัยของบรรดา “คุละฟาอ์ อัร-รอชิดีน” 

(เคาะลีฟะฮฺทั้งสี่ท่าน) 

ตลอดจนสมัยการปกครองของราชวงศ์อุมั

ยยะฮฺ และสมัยราชวงศ์อับบาส 



 

 

เรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระบ

บหลังจากนั้น” 

 ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้อีก 

(ในหนังสือดังกล่าวเล่มที่ 1 หน้าที่ 453) 

ว่า “ท่านจงพิจารณาดูท่านอุมัรฺ อิบนุ อัล-

ค็อฏฏ็อบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ในขณะที่ท่านได้ใส่รายชื่อบุคคลในทะเบี

ยนรายชื่อเงินกู้ 

มีผู้คน(ที่รับผิดชอบเรื่องนี้)กล่าวกับท่านว่า 

“ท่านอะมีริลมุอ์มินีน 

ท่านก็เริ่มใส่ชื่อท่านลงไปเป็นคนแรกก่อน

สิ” ท่านอุมัรฺกล่าวว่า “ไม่ได้ 

แต่ท่านทั้งหลายจงใส่ชื่ออุมัรฺไว้ตามที่พระ

องค์อัลลอฮฺได้ทรงก าหนดไว้" 



 

 

แล้วท่านก็ได้ใส่รายชื่อโดยเริ่มต้นด้วยวงศ์

วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นอันดับต้น 

แล้วตามมาด้วยบุคคลถัดมา 

จนกระทั่งเวียนมาถึงรอบของท่านอุมัรฺซึ่งอ

ยู่ในตระกูลอะดีย์ 

ซึ่งเป็นตระกูลที่ห่างไกลจากเชื้อสายส่วนใ

หญ่ของเผ่ากุเรช” 

 ในตอนต้นที่ผ่านมา 

เราได้กล่าวถึงหะดีษฺเกี่ยวกับเรื่องความปร

ะเสริฐของวงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า : 

“ทุกสายสัมพันธ์ 

และทุกเชื้อสายต้องขาดสะบั้นลงในวันกิย



 

 

ามะฮฺ นอกจากสายสัมพันธ์ 

และเชื้อสายของฉัน(ท่านนบี) เท่านั้น” 

หะดีษฺนี้เองที่ผลักดันให้ท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไปขอหมั้น อุมมุ กัลษูม 

บุตรสาวของท่านอะลียฺมาเป็นภรรยา 

และท่านอัล-อลับานีย์ 

ได้ระบุหะดีษนี้ไว้ในหนังสือ “อัส-สิลสิละฮฺ 

อัศ-เศาะฮีหะฮฺ” ภายใต้ (หะดีษเลขที่ 

2036) 

สายรายงานหะดีษนี้มาจากท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า บรรดาคุละฟาอ์ อัร-

รอชิดีน ทั้งสี่ท่าน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

(ผู้ปกครองผู้ยึดม่ันในหลักธรรมอย่างเที่ยง



 

 

ตรงทั้งสี่ท่าน) ล้วนเป็นพ่อตา-

ลูกเขยของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งสิ้น ดังเช่น 

ท่านอบูบักรฺ และท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ทั้งสองได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงด้วยการที่

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สมรสกับบุตรสาวของท่านทั้งสอง คือ 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ และท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

 ส่วนท่านอุษมาน 

และท่านอะลียฺได้รับเกียรติเป็นอย่างมาก 

ในการที่ให้ท่านทั้งสองท าการสมรสกับบุต

รสาวของท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

โดยท่านอุษมานได้สมรสกับท่านหญิง 

รุก็อยยะฮฺ 

และภายหลังจากที่ท่านหญิงได้เสียชีวิตลง

ไป 

ท่านอุษมานก็ได้รับเกียรติให้สมรสกับน้อง

สาวของท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ คือท่านหญิง 

อุมมุ กัลษูม 

ด้วยเหตุนี้ท่านอุษมานจึงได้รับการขนานน

ามว่า “เจ้าของรัศมีสองรัศมี” (ซุนนูร็อยนิ) 

 ในส่วนของท่านอะลียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

นั้นได้สมรสกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 



 

 

ซึ่งเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ในหนังสือ “สิยัรฺ อะอฺลาม อนั-นุบะลาอ์” 

ของท่าน อัซ-ซะฮะบียฺ และในหนังสือ 

“ตะฮฺซีบ อัต-ตะฮฺซีบ” ของท่านอิบนุ 

หะญัรฺ 

ได้ระบุเกี่ยวกับประวัติของท่านอับบาสว่า : 

“ท่าน อับบาสนั้น 

เม่ือท่านเดินผ่านท่านอุมัรฺ และท่านอุษมาน 

ซึ่งขณะที่ท่านทั้งสองก าลังขี่พาหนะอยู่ 

ทั้งสองจะลงมายืนอยู่ด้านล่าง 

จนกว่าท่านอับบาสจะผ่านไป 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เป็นอาของ

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  



 

 

ท่านอุมัรฺ อิบนุ อับดุลอะซี๊ซ 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ  

อุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ 

ในหนังสือ “อัฏ-เฏาะบะกอต” ของ อิบนุ 

สะอัด (เล่มที่5 หน้าที่ 333) และ (เล่มที่ 5 

หน้าที่ 387–388) 

ด้วยสายรายงานของเขาที่สืบถึงฟาฏิมะฮฺ 

บุตรสาวของท่านอะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ 

เล่าว่า ท่านอุมัรฺ อิบนุ อับดุลอะซีซ 

ได้กล่าวแก่ฟาฏิมะฮฺว่า : “โอ้ 

บุตรีของท่านอะลียฺเอ๋ย! 

ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

ไม่มีวงศ์วานใดบนหน้าแผ่นดินนี้ 

จะเป็นที่รักส าหรับฉันยิ่งไปกว่าพวกท่าน 



 

 

และแน่แท้ 

พวกท่านนั้นเป็นที่รักส าหรับฉันยิ่งกว่าวงศ์

วานของฉันเองเสียอีก” 

อบู บักรฺ บิน อบี ชัยบะฮฺ 

ในหนังสือ “ตะฮฺซีบ อัล-กะมาล” ของอัล-

มิซซียฺ เกี่ยวกับประวัติของท่านอะลียฺ อิบนุ 

หุสัยนฺ ท่านอบูบักรฺ บิน อบี ชัยบะฮฺ 

เราหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า : 

"สายรายงานที่ถือว่าแข็งแรงที่สุดคือ 

สายรายงานจากอัซ-ซุฮฺรีย์ 

รายงานจากอะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ 

จากบิดาของเขา (อัล-หุสัยนฺ) 

จากท่านอะลียฺ” 



 

 

ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-อะกีดะฮฺ อัล-

วาสิฏียะฮฺ” ว่า : “และพวกเขา (อะฮฺลุส 

สุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ) 

จะรักใคร่ให้เกียรติวงศ์วานของท่านเราะสู

ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และยอมรับให้เป็นผู้ปกครอง 

และเฝ้าจดค าสั่งเสียของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ที่ได้ก าชับเกี่ยวกับคนเหล่านั้น 

โดยที่ท่านได้กล่าวไว้ในวัน “เฆาะดีรฺคุม” 

ว่า : 

“ฉันขอเตือนพวกท่านให้กล่าวค าร าลึกถึง



 

 

อัลลอฮฺเกี่ยวกับวงศ์วานของฉัน” 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกับท่านอับบาส 

ซึ่งเป็นอาของท่าน 

ขณะที่ได้ไปปรับทุกข์กับท่านนบีว่า 

“กุเรชบางคนท ากักฃฬะกับตระกูลฮาชิม” 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่าวว่า : 

“ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหั

ตถ์ของพระองค์ พวกเขาจะยังไม่ศรัทธา 

(อีมาน) 

จนกว่าพวกเขาจะได้รักใคร่พวกท่านเพื่ออั

ลลอฮฺ 

และเพราะการเป็นวงศ์ญาติที่ใกล้ชิดของฉั

น” ท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า : 

“แท้จริง อัลลอฮฺ 

ได้ทรงคัดเลือกเผ่ากินานะฮฺ 

มาจากลูกหลาน(บนี)ของท่านนบีอิสมาอีล 

และทรงคัดเลือกกุเรชมาจากเผ่ากินานะฮฺ 

และทรงคัดเลือกตระกูลฮาชิมมาจากกุเรช 

และทรงคัดเลือกฉันมาจากตระกูลฮาชิม” 

พวกเขา (อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ) 

ถือว่าบรรดาภรรยาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เป็นมิตรและเป็นมารดาแห่งบรรดาผู้ศรัทธ

า และศรัทธาเชื่อมั่นว่า 

บรรดาเธอเหล่านั้นเป็นภรรยาของท่านเรา

ะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺด้วย 



 

 

โดยเฉพาะท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ซึ่งเธอเป็นมารดาของลูกๆ 

ของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เธอเป็นบุคคลแรกที่ได้ศรัทธาต่อท่านเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เธอเป็นก าลังส าคัญที่สนับสนุนกิจการงาน

ของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเธอเป็นผู้ที่ได้รับฐานะต าแหน่งอันสูงเ

กียรติจากท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เธอเป็นผู้มีความศรัทธามั่น 

เป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตใจ 



 

 

และท่านหญิงอาอิชะฮฺ ผู้ได้ฉายาว่า “อัศ-

ศิดดีเกาะฮฺ บินติ อัศ-ศิดดีก” 

เป็นบุตรีของผู้ที่ได้ชื่อว่า “อัศ-ศิดดีก” 

(ผู้มีความศรัทธามั่น 

ผู้มีความเชื่อมั่นอย่างสุจริตใจ) 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

เธอเป็นบุคคลที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวถึงว่า : 

“ความประเสริฐของอาอิชะฮฺ 

(ที่ประเสริฐเหนือกว่าสตรีทั้งหลาย) นั้น 

เสมือนกับความประเสริฐของอัษ-

ษะรีด(ข้าวโอ๊ดต้ม 

มีลักษณะคล้ายข้าวต้มผสมนมและน้ าตาล) 

ซึ่งดีกว่าอาหารทั่วๆ ไป” และพวกเขา 

(อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ) 



 

 

จะท าตัวให้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับแนวทาง

ของพวกชีอะฮฺ “อัร-เราะวาฟิฎฺ” ที่อาฆาต 

เคียดแค้น 

และสาปแช่งด่าว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

และพวกเขา (อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

วัลญะมาอะฮฺ) 

จะท าตัวให้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับแนวทาง

ของพวก “อัน-นะวาศิบ” 

(กลุ่มบุคคลที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับวงศ์วานของ

ท่านเราะสูล) 

เป็นผู้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่วงศ์

วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ทั้งด้วยค าพูดและการกระท า” 



 

 

 ท่าน อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ยังไดก้ล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-วะศียะฮฺ อัล-

กุบรอ” 

เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตาวา” (เล่มที่ 3 หน้าที่ 

407-408) ว่า : “และนอกจากนี้ 

วงศ์วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ยังได้รับสิทธิต่างๆมากมายที่จ าเป็นจะต้อง

ให้ความเอาใจใส่จากสิทธิเหล่านั้น 

เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงก าหนดสิทธิ์ 

“อัล-คุมุสฺ” (หนึ่งในห้าทรัพย์เชลย) และ 

“อัล-ฟัยอ์” 

(ทรัพย์ที่ยึดได้จากศัตรูโดยมิได้เกิดการสู้ร

บกัน) ให้ท่านเหล่านั้น และอัลลอฮฺ 



 

 

ตะอาลา 

ยังทรงก าชับให้ขอพรให้แก่ท่านเหล่านั้น 

พร้อมกับการขอพรให้แก่ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวแก่พวกเราว่า “ท่านทั้งหลาย 

จงกล่าวเถิดว่า โอ้ อัลลอฮฺ! 

ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานพรแก่มุหั

มมัด และวงศ์วานของมุหัมมัด 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประทานพรแ

ด่อิบรอฮีมมาก่อนแล้ว 

แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับการสรรเสริ

ญยิ่ง และทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงส่งยิ่ง 

และขอพระองค์ได้ทรงประทานความเป็นศิ

ริมงคลแด่มุหัมมัด 



 

 

และแด่วงศ์วานของมุหัมมัด 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงประทานควา

มเป็นสิริมงคลแด่วงศ์วานของอิบรอฮีม 

มาก่อน แท้จริง 

พระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญยิ่ง 

และทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงส่ง” 

วงศ์วานของมุหัมมัดน้ันคือ 

บุคคลที่เศาะดะเกาะฮฺ (ซะกาต) 

เป็นที่ต้องห้าม (หะรอม) 

นี่คือทัศนะที่ท่านอิมาม อัช-ชาฟิอีย์ 

ท่านอิมาม อะหฺมัด อิบนุ หันบัลฺ 

และบรรดานักวิชาการอื่นๆ 

นอกเหนือจากท่านทั้งสองได้กล่าวไว้ 

ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ได้กล่าวว่า “แท้จริง เศาะดะเกาะฮฺ 



 

 

(ทานบริจาค) นั้นไม่เป็นที่อนุมัติ (หะรอม) 

แก่มุหัมมัด 

และไม่เป็นที่อนุมัติแก่วงศ์วานของมุหัมมัด

” แท้จริง อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่า : 

ۡجَس أَۡهَل ٱۡلبَۡيِت  ُ ِليُۡذِهَب َعنُكُم ٱلر ِ ﴿إِنََّما يُِريدُ ٱَّللَّ

َرُكۡم تَۡطِهيٗرا    [٣٣]اۡلحزاب: ﴾  ٣٣َويَُطه ِ

"แท้จริง 

อัลลอฮฺทรงต้องการขจัดความผิดที่เป็นบา

ปให้พ้นไปจากพวกเจ้า โอ้ บรรดาวงศ์วาน 

(ของนบี) 

และพระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเจ้าสะอาด

บริสุทธิ์อย่างแท้จริง" (อัล-อะหฺซาบ : 33) 



 

 

พระองค์ทรงห้ามมิให้ท่านเหล่านั้นรับเศาะ

ดะเกาะฮฺ (ทานบริจาค) 

เพราะเศาะดะเกาะฮฺ 

เป็นเหงื่อไคลของผู้คนทั้งหลาย” 

(จบการอ้าง) 

 ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่าวไว้ดังปรากฎอยู่ใน “มัจญ์มูอฺ อัล-

ฟะตะวา” ของท่าน (เล่มที่ 28 หน้าที่ 

491) ว่า : 

"จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรักใคร่ 

ให้ความใกล้ชิดสนิดสนม 

ให้การช่วยเหลือต่อวงศ์วานของท่านเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

และต้องมีความระมัดระวังเอาใจใส่ในสิทธิ

ของท่านเหล่านั้นอย่างแท้จริง” 

อิบนุล ก็อยยิม  

 ท่านอิมาม อิบนุล ก็อยยิม 

ได้กล่าวไว้ในการแจกแจงรายละเอียดถึงส

าเหตุต่างๆ 

ที่มีการยอมรับการตีความที่ไม่ถูกต้องไร้สา

ระ(อัต-ตะอ์วีลฺ อัล-ฟาสิด) ว่า : 

“สาเหตุที่สาม 

ผู้ที่ตีความหมายโดยการอ้างอิงว่า 

น ามาจากผู้ที่มีขีดขั้นความสามรถสูง 

มีชาติตระกูลดี 

เป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขานกันอย่างกว้างไ

กล เป็นที่ยอมรับของคนที่มีสติปัญญา 



 

 

มีมันสมอง 

หรืออ้างอิงการตีความว่ามาจากวงศ์วานข

องท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

หรืออ้างว่า (การตีความหมายนี้) 

มาจากผู้ที่ได้รับการยกย่องชมเชย 

ได้รับการสรรเสริญอย่างดีงามและมีสัจจะว

าจาจากประชาชาติ(มุสลิม) 

การอ้างอิงเช่นนั้น 

เพียงเพื่อต้องการให้การตีความมีผลเปลี่ย

นแปลงเกิดขึ้นในหัวใจของบรรดาคนโง่เข

ลาเบาปัญญา ดังกล่าว 

นับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องใ

ห้ความส าคัญกับค าพูดของบุคคลที่มีเกียร

ติ มีระดับ ใหญ่โตของพวกเขา 

จนถึงขนาดยกย่องเทิดทูนค าพูด 



 

 

(ผู้ทรงเกียรติ) 

ให้อยู่เหนือค าด ารัสของอัลลอฮฺ 

และค าพูดของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียอีก 

โดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะอ้างว่า 

เขาคนนั้นเป็นผู้รู้ในเรื่องของอัลลอฮฺมากก

ว่าพวกเรา และด้วยแนวทางนี้เอง กลุ่ม 

“อัร-รอฟิเฎาะฮฺ” กลุ่ม “อัล-บาฏินียะฮฺ” 

กลุ่ม “อัล-อิสมาอีลียะฮฺ” และกลุ่ม “อัน-

นุศ็อยรียะฮฺ” 

จึงพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นเท็จ 

และการตีความผิดๆ 

ของพวกเขาให้สอดคล้องกันในช่วงเวลาที่

พวกเขาพาดพิงสิ่งเหล่านั้นถึงวงศ์วาน 

ของท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เน่ืองจากพวกเขารู้ดีว่าบรรดามุสลิมนั้น 

มีความเห็นตรงกันว่า : “จะต้องมีความรัก 

และจะต้องยกย่องให้เกียรติต่อวงศ์วานขอ

งท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”  

 ดังนั้น พวกเขา (กลุ่มอัรรอฟิเฎาะฮฺ 

และกลุ่มอื่นๆ) 

จึงท าทีเข้ามาสังกัดอยู่กับกลุ่มมุสลิม 

และท าเป็นแสดงความรักใคร่ 

และยกย่องเทิดทูนบรรดาวงศ์วานท่านเรา

ะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให้ปรากฏ 

และมีการระบุถึงเกียรติประวัติแห่งคุณงาม

ความดีของท่านเหล่านั้น 

ซึ่งล้วนเป็นสิ่งลวงให้ผู้ฟังคล้อยตามไปว่า 



 

 

พวกเขาเป็นผู้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนว

งศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่แท้จริง 

ภายหลังจากที่ผู้คนหลงเชื่อแล้ว 

พวกเขาก็จะเริ่มโฆษณาชวนเชื่อสิ่งที่เป็นเ

ท็จ และความเชื่อผิดๆ 

โดยอ้างว่าสิ่งเหล่านั้น มาจากท่านเหล่านั้น  

ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ! 

ไม่มีพระเจ้าที่แท้จริงที่ต้องเคารพอิบาดะฮฺ

นอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้น ! 

มีจ านวนไม่รู้เท่าไหร่จากพวกบิดเบือนและ

ไม่ศรัทธาในอัลลอฮฺ 

พวกที่ไม่เลื่อมใสในศาสนา 

และพวกก่ออุตริกรรมได้เกิดขึ้นมาบนโลก 



 

 

เพียงด้วยสาเหตุที่มีพฤติกรรมที่ว่าดังกล่าว

นั้น ทั้งๆ 

ที่คนที่ถูกอ้างเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อ

งกับสิ่งที่พวกเขาอ้างและโฆษณาชวนเชื่อ

แม้แต่นิดเดียวเลย 

เม่ือท่านพิจารณาถึงสาเหตุนี้แล้ว 

จะพบว่าในหัวใจของคนส่วนมากเขาจะไม่

คิดอะไรนอกเหนือจากการนึกดี 

คิดดีต่อผู้พูดเท่านั้น 

โดยมิได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมาจากอัลลอ

ฮฺที่จะชักน าพวกเขาไปสู่ความรู้สึกดังกล่าว 

สิ่งน้ีคือ 

มรดกตกทอดมาจากบรรดาผู้ที่ขัดแย้งกับศ

าสนาของบรรดาเราะสูลด้วยการอ้างว่าต้อ



 

 

งยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งบรรดาบรรพบุรุษ

และบรรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วเคยยึดถือมา

ก่อน 

นี่คือสภาพของคนทุกคนที่ลอกเลียนแบบบุ

คคลที่เขายกย่องให้เกียรติในสิ่งที่ขัดกับค

วามถูกต้อง 

ซึ่งจะมีให้เห็นแบบนี้อีกต่อไปจนกระทั่งถึง

วันกิยามะฮฺ” (จากหนังสือ “มุคตะศ็อร อัศ-

เศาะวาอิก อัล-มุรสะละฮฺ” เล่มที่ 1 หน้าที่ 

90) 

 อิบนุ กะษีรฺ  

 ท่าน อิบนุ กะษีรฺ 

ได้กล่าวไว้ในตัฟสีรฺของท่านที่ได้อธิบายค

วามหมายอายะฮฺในซูเราะฮฺ อัช-ชูรอ 



 

 

หลังจากนั้นท่านได้ชี้แจงรายละเอียดว่า : 

ที่ถูกต้องแล้ว 

การอธิบายอายะฮ์นี้ตามค ามุ่งหมายของค า

ว่า “อัล-กุรบา” คือ 

ตระกูลหนึ่งของเผ่ากุเรช 

ดังที่เป็นการอธิบายของท่านอิบนุ อับบาส 

ส าหรับอายะฮฺนี้ ที่มีระบุอยู่ในเศาะฮีหฺ อัล-

บุคอรียฺ ท่านอิบนุ กะษีรฺได้กล่าวว่า 

“เราจะไม่ปฏิเสธการก าชับสั่งเสียที่เน้นให้

สนใจต่อวงศ์วานของท่านนบี 

เราจะไม่ปฏิเสธค าสั่งใช้ให้ท าความดีงาม 

ให้เกียรติ ให้ความเคารพ 

ให้ความนอบน้อมต่อท่านเหล่านั้น 

เพราะท่านเหล่านั้นสืบมาจากเชื้อสายที่สะ

อาดบริสุทธิ์ 



 

 

มาจากครอบครัวที่สูงส่งที่สุดที่มีอยู่บนหน้า

แผ่นดินน้ี สูงทั้งเกียรติยศ ความรุ่งเรือง 

สูงทั้งวงศ์ตระกูล และสูงทั้งเชื้อสาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรดาท่านเหล่านั้น

เป็นผู้ด าเนินตามแนวทางแห่งนบีที่ถูกต้อง

แจ่มแจ้งชัดเจน 

เหมือนดังที่บรรพชนของบรรดาท่านเหล่า

นั้นได้ด าเนินตามมาแล้วก่อนหน้า 

อย่างเช่น ท่านอัล-อับบาส 

และทายาทของท่าน ท่านอะลียฺ 

และวงศ์วานของท่าน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

อัจญ์มะอีน” 

หลังจากที่ท่านอิบนุ กะษีรฺ 

ได้น าเอารายงานทั้งสองรายงานมาระบุ 



 

 

คือ จากท่านอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

รายงานหนึ่ง 

และอีกรายงานหนึ่งจากท่านอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

เกี่ยวกับเรื่องการเคารพยกย่องให้เกียรติว

งศ์วานของท่านนบี 

และแจกแจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับฐานัน

ดร 

และต าแหน่งอันทรงศักดิ์ของบรรดาท่านเ

หล่านั้นแล้ว ท่านกล่าวว่า : “ดังนั้น 

สภาพตามตัวอย่างของเชคทั้งสอง 

(อบูบักรฺ และอุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา)นี่แหละ 

คือสิ่งจ าเป็นที่เราต้องปฏิบัติตาม(ในการใ

ห้เกียรติอะฮฺลุลบัยตฺ) และด้วยเหตุนี้เอง 



 

 

ท่านทั้งสองจึงเป็นผู้ศรัทธา(มุอ์มินีน)ที่ประเ

สริฐ ที่สุดรองลงมาจากท่านนบี 

และบรรดาเราะสูลทั้งมวล 

ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยท่านทั้งสอง 

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งมวลด้วยเถิ

ด” 

อิบนุ หะญัรฺ อัล-อัสเกาะลานียฺ  

 ท่าน อิบนุ หะญัรฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ฟัตหุลบารี” (เล่มที่ 3 หน้าที่ 11) 

เกี่ยวกับหะดีษในสายรายงานที่มาการสืบม

าจากท่านอะลียฺ บิน หุสัยนฺ จากหุสัยนฺ บิน 

อะลียฺ จากท่านอะลียฺ บิน อบี ฏอลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ท่านอิบนุ หะญัรฺ 

กล่าวว่า : 



 

 

“สายรายงานนี้เป็นหนึ่งในจ านวนสายราย

งานที่ถูกต้องที่สุด 

และเป็นสายรายงานที่มาจากประวัติบุคคล

ที่สูงศักดิ์ที่สุดตามที่ได้มีปรากฏมา 

เกี่ยวกับบุคคลที่รายงานหะดีษฺมาจากผู้เป็น

บิดาของเขา และผู้เป็นปู่ของเขา” 

มุหัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮาบ 

ส าหรับชัยคุลอิสลาม มุหัมมัด อิบนุ 

อับดุลวะฮาบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ นั้น 

ท่านมีบุตรชายหกคน และบุตรีหนึ่งคน คือ 

อับดุลลอฮฺ อะลียฺ หะซัน หุสัยฮฺ อิบรอฮีม 

อับดุลอะซีซ และฟาฏิมะฮฺ 

โดยตั้งชื่อทั้งหมดให้เป็นชื่อเดียวกับวงศ์วา

นของท่านนบี นอกจาก อับดุลอะซีซ 



 

 

เท่านั้น ส าหรับอับดุลลอฮฺ และอิบรอฮีมน้ัน 

ตั้งตามชื่อเช่นเดียวกับชื่อบุตรชายทั้งสอง

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ส่วนท่านที่เหลือคือ อะลียฺ ฟาฏิมะฮฺ หะสัน 

และหุสัยนฺ นั้น เป็นบุตรเขย บุตรสาว 

และหลานรักทั้งสองของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

และการที่ท่านเลือกตั้งชื่อบุตรตามชื่อของ

บรรดาท่านเหล่านั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า 

ท่านมีความรักความเคารพในวงศ์วานของ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และให้เกียรติต่อท่านเหล่านั้นเป็นอย่างมา

ก และแน่นอน 



 

 

ยังมีการน าชื่อเหล่านั้นมาตั้งเป็นชื่อหลาน

ๆ ของท่านซ้ าแล้วซ้ าเล่าอีกด้วย 

 ในช่วงสุดท้ายของบทนี้ 

ข้าพเจ้าขอกล่าวยืนยันว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ทรงประทานบุตรชาย 

และบุตรสาวให้แก่ข้าพเจ้าหลายคน 

ข้าพเจ้าก็ได้ตั้งชื่อพวกเขาว่า อะลียฺ อัล-

หะสัน อัล-หุสัยนฺ ฟาฏิมะฮฺ 

และตั้งชื่อเดียวกับบรรดามารดาของบรรด

าผู้ศรัทธาทั้งเจ็ดท่าน 

และบรรดาผู้ที่ตั้งชื่อเหมือนกับชื่อของบรร

ดาท่านเหล่านั้น 

ซึ่งได้รวมไว้ซึ่งความประเสริฐในฐานะที่เป็



 

 

นทั้งเศาะหาบะฮฺและเป็นญาติใกล้ชิดกับท่

านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

 บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลล้วนเป็นกรรม

สิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้น 

ผู้ทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีความเคารพรัก

ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และต่อวงศ์วานของท่าน 

และข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์ 

ได้ทรงให้ข้าพเจ้าได้รับพระมหากรุณาธิคุ

ณ (นิอฺมะฮฺ) นี้ยาวนานตลอดไป 

และขอพระองค์ได้ทรงคุ้มครองรักษาหัวใจ

ของข้าพระองค์ให้พ้นจากความอิจฉาริษย

า ความอาฆาตมาดร้าย 



 

 

เคียดแค้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดในบรรดาท่านเหล่

านั้นเลย 

และขอทรงคุ้มครองรักษาลิ้นของข้าพระอง

ค์ให้ห่างไกลจากการกล่าวถึงท่านเหล่านั้น

ในทางที่ไม่เหมาะสมด้วยเถิด 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรงกล่าวว่า 

: 

﴿ َوٱلَِّذيَن َجا ُءو ِمۢن بَۡعِدِهۡم يَقُولُوَن َربَّنَا ٱۡغِفۡر لَنَا 

ِن َواَل تَۡجعَۡل فِي قُلُوبِنَا ِغَل ٗ  يَمَٰ نِنَا ٱلَِّذيَن َسبَقُونَا بِٱِۡلِ ۡخَوَٰ َوِِلِ

لَِّذيَن َءامَ  ِحيٌم ل ِ ]الحشر: ﴾  10نُوا  َربَّنَا  إِنََّك َرُءوٞف رَّ

10]  

“และบรรดาผู้ที่มาภายหลังจากพวกเขาเห

ล่านั้นจะกล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา 

ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเรา 



 

 

และพี่น้องของพวกเรา 

ซึ่งพวกเขาเป็นผู้ศรัทธามาก่อนหน้าพวกเร

ามาแล้ว 

และขอพระองค์อย่าได้ทรงให้มีความอาฆา

ตเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของพวกเรา 

ต่อบรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นเลย 

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเรา แท้จริง 

พระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู 

เป็นผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัล-หัชรฺ 10) 

* * * 

 บทที ่6 

การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการบางท่าน 

ต่อเศาะหาบะฮฺ ที่มาจาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” 



 

 

ท่านอัล-อับบาส อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ผู้เป็นอาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 อัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “สิยัรฺ 

อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ์” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 

79-80) ว่า “ท่าน อัล-อับบาส 

เป็นคนรูปร่างสูง และรูปหล่อที่สุด 

พูดจาไพเราะ และเสียงดังชัดเจนที่สุด 

ทั้งเป็นผู้มีความขันติอดทนสูงมาก 

และมีลักษณะเป็นผู้น า (ที่ดี)” 

 ท่านอัซ-ซุบัยรฺ อิบนุ บักการฺ กล่าวว่า 

“ท่าน อัล-อับบาส 

มีเสื้อไว้ส าหรับให้คนยากไร้ของตระกูลฮา



 

 

ชิมได้ใช้สวมใส่ 

ท่านมีถาดใส่อาหารใบใหญ่ไว้เพื่อใส่อาห

ารเลี้ยงคนที่หิวโหย 

และท่านมีบริเวณไว้เพื่อกักขังคนโง่เขลา 

ท่านเป็นผู้ปกป้องเพื่อนบ้าน 

ท่านเสียสละทรัพย์สินเงินทอง 

และท่านช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรม” 

ท่านหัมซะฮฺ อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ผู้เป็นอาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ท่านอิบนุ อับดิลบัรฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัล-อิสตีอาบ” (เล่มที่ 1 หน้าที่ 270) ใน 

“หาชิยะตุลอิศอบะฮฺ” ว่า “หัมซะฮฺ อิบนุ 



 

 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ อิบนุ ฮาชิม 

(ผู้เป็นอาของท่านนบี 

อะลัยฮิศเศาะลาตุวัสสลาม) นั้น 

ท่านได้รับการขนานนามว่า 

“อะสะดุลลอฮฺ” และ “อะสะดุเราะสูลิฮฺ” 

(ราชสีห์แห่งอัลลอฮฺ และ 

ราชสีห์แห่งเราะสูลของพระองค์) 

และมีชื่อรองว่า “อบู อุมาเราะฮฺ” และ “อบู 

ยะอฺลา” ด้วยเช่นกัน 

 ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ 

ได้กล่าวถึงท่านหัมซะฮฺว่า 

“เป็นผู้น าที่เป็นวีรบุรุษ 

เป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัย คือ อบู 

อุมาเราะฮฺ และอบู ยะอฺลา อลั-กุเราะชียฺ 



 

 

(แห่งเผ่ากุเรช) อัล-ฮาชิมียฺ 

(แห่งตระกูลฮาชิม) อัล-มักกียฺ 

(เป็นชาวเมืองมักกะฮฺ) 

และหลังจากนั้นก็มาเป็น “อัล-มะดะนียฺ” 

(เป็นชาวเมืองมะดีนะฮฺ) อัล-บัดรีย์ 

(เป็นผู้ร่วมรบในสงครามบัดรฺ) อัช-ชะฮีด 

(เสียชีวิตเป็นชะฮีดในสงครามอุหุด) 

เป็นอาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเป็นพี่น้องที่ร่วมดื่มนมมารดาเดียวกับท่

านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” 

(ดูหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” เล่มที่ 1 หน้าที่ 

172) 



 

 

อะมีรุลมุอ์มินีน อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ท่านอิมาม มุสลิม 

ได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน 

(หะดีษเลขที่ 276) 

ด้วยสายรายงานของท่านชุร็อยหฺ อิบนุ 

ฮานิอ์ ได้กล่าวว่า : 

ฉันได้หาท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เพื่อถามเธอถึงเรื่องการลูบบนรองเท้าหุ้มข้

อทั้งสองข้าง เธอได้กล่าวว่า 

“จ าเป็นที่เธอจะต้องไปหา อิบนุ อบี ฏอลิบ 

แล้วก็จงถามเขา 

เพราะเขาร่วมเดินทางกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บ่อยครั้ง” 



 

 

และเราได้ถามเขา (ท่านอะลียฺ) 

ท่านกล่าวว่า  

“ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ ก าหนดไว้ส าหรับผู้เดินทาง 

(เมื่อเสียน้ าละหมาดแล้วไม่ต้องถอดรองเท้

าหุ้มข้อออก 

และให้ลูบไปบนรองเท้าได้เลย) 

โดยมีระยะเวลาสามวันกับอีกสามคืน 

และส าหรับผู้ที่อยู่ประจ ามิได้เดินทาง 

มีก าหนดไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งวันกับอีกหนึ่

งคืน” 

และอีกรายงานหนึ่งของอิมาม มุสลิม 

(ท่านหญิง อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา) 

กล่าวว่า “ท่านจงไปหาอะลียฺ 



 

 

เพราะเขารู้เรื่องนี้ดีกว่า ฉัน(ชุร็อยหฺ อิบนุ 

ฮานิอ์)จึงได้ไปหาอะลียฺ (ถามเขาเรื่องนั้น) 

เขาได้เล่าเรื่องจากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในท านองเดียวกันนั้น” 

 และ อิบนุ อับดิลบัรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-อิสตีอาบ” 

(เล่มที่ 3 หน้าที่ 51 หาชิยะฮฺ อัล-

อิศอบะฮฺ) ท่านอะหฺมัด อิบนุ หัมบัล 

และอิสมาอีล อิบนุ อิสหาก อัล-กอฎียฺ 

ทั้งสองกล่าวว่า 

“ไม่มีเศาะหาบะฮฺคนใดที่ถูกรายงานเกี่ยว

กับความประเสริฐของเขา 

ที่มีสายรายงานในเรื่องดังกล่าวดีไปกว่าข



 

 

องท่านอะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ” อะหฺมัด 

อิบนุ ชุอัยบ์ อิบนุ อะลียฺ อัน-นะสาอียฺ 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ก็ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันน้ี 

 และอิบนุ อับดิลบัรฺก็ได้กล่าวไว้เช่นกัน 

(ในหนังสือเล่มดังกล่าว เล่มที่ 3 หน้าที่ 

47) ว่า ได้มีผู้ถามท่านอัล-หะสัน อิบนุ 

อะบิลหะซัน อัล-บัศรียฺ ถึงท่านอะลียฺ อิบนุ 

อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เขาตอบว่า 

“ขอ สาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

ท่านอะลียฺนั้นเป็นลูกธนูของอัลลอฮฺที่เที่ยง

ตรงต่อบรรดาเป้าหมายที่พุ่งเป้าเข้าใส่ศัตรู

ของพระองค์ และเป็น “ร็อบบานียฺ” 

(ผู้ที่รู้จักกันดียิ่ง ณ อัลลอฮฺ) 



 

 

แห่งประชาชาตินี้ เป็นผู้มาก่อนใคร 

(นับเป็นคนแรกที่เข้ารับอิสลามที่มีอายุน้อ

ยที่สุด) เป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มากที่สุดแห่งประชาชาตินี้ 

เขาไม่เคยหลับใหล 

ไม่เคยทอดทิ้งค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ 

ไม่เคยถูกต าหนิในเรื่องศาสนาของอัลลอฮฺ 

ไม่เคยถูกต าหนิ 

ไม่เคยถูกกล่าวหาด้วยข้อหายักยอกทรัพย์

สินของอัลลอฮฺ 

เขาได้มอบความเด็ดขาดของอัลกุรอานให้

แก่อัลกุรอาน ดังนั้น 

เขาจึงปลอดภัยโดยได้รับสวนสวรรค์ที่สวย

หรูเป็นการตอบแทน คนที่กล่าวมานั้นคือ 



 

 

อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ โอ้ 

คนถามผู้เขลาเอ๋ย” 

 ท่าน อิบนุ อับดิลบัรฺ 

ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน ในหนังสือ “อัล-

อิสตีอาบ” เล่มที่ 3 หน้าที่ 52 ว่า อัล-

อะศ็อม์มฺ ได้รายงานจาก อับบาส อัด-ดูรียฺ 

จากยะหฺยา อบินุ มะอีน เขากล่าวว่า 

“คนที่ดีที่สุดแห่งประชาชาตินี้รองลงมาจา

กนบีของเรา คือ ท่านอบูบักรฺ ท่านอุมัรฺ 

ถัดมา คือ ท่านอุษมาน และถัดมาคือ 

ท่านอะลียฺ 

การเรียงล าดับน้ีถือเป็นมัซฮับของเรา 

และเป็นทัศนะของบรรดาอิมามของพวกเร

า”  



 

 

ท่าน อิบนุ อับดิลบัรฺ ได้กล่าวไว้อีกเช่นกัน 

(ในหนังสือเล่มดังกล่าวในหน้าที่ 65) ว่า 

“อบู อะหฺมัด อัซซุบัยรีย์ และคนอื่นๆ 

ได้รายงานจาก มาลิก อิบนุ มิฆฺวัล 

จากอุก็อยลฺ จากอัช-ชะอฺบีย ์ได้กล่าวว่า 

อัลเกาะมะฮฺ กล่าวแก่ฉันว่า 

“ท่านรู้ไหมว่าท่านอะลียฺเปรียบเสมือนอะไ

รในประชาชาตินี้ ?” ฉันกล่าวว่า 

“แล้วท่านเปรียบเสมือนอะไรเล่า ?” 

เขาตอบว่า “เขา (อะลียฺ) 

เปรียบเสมือนท่านนบีอีซา อิบนุ มัรยัม 

ซึ่งมีประชาชาติกลุ่มหนึ่งรักเขา 

จนกระทั่งได้หายนะไปเพราะความรักในตั

วเขา(อีซา) 

และประชาชาติอีกกลุ่มหนึ่งโกรธแค้นเขาจ



 

 

นกระทั่งได้หายนะไปเพราะความโกรธแค้

นในตัวเขา(อีซา)” 

ผู้ถูกเปรียบเทียบตามความหมายของอัลก

อมะฮฺ คือ พวก “ยะฮูดีย์” และพวก 

“นะศอรอ” นั่นเอง 

และผู้ที่ถูกมองว่าเหมือนพวกนั้น คือ พวก 

“อัล-เคาะวาริจญ์” 

(พวกที่มีความขัดแย้งแล้วได้วางแผนสังห

ารท่านอะลียฺ) และพวก “อัร-รอฟิเฎาะฮฺ” 

(พวกที่อ้างตนว่ารักท่านอะลียฺ) 

อิบนุ อับดิลบัรฺ 

ได้กล่าวไว้อีกเช่นเดียวกันในหนังสือ “อัล-

อิสตีอาบ” (เล่มที่ 3 หน้าที่ 33) ว่า 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ 



 

 

เห็นพ้องต้องกันว่า 

ท่านอะลียฺได้มีโอกาสท าละหมาดหันหน้าไ

ปยังสองกิบละฮฺ (บัยตุลมักดิส และ อัล-

กะอฺบะฮฺ) 

ท่านได้อพยพจากบ้านเกิดของท่าน 

และได้เข้าร่วมสมรภูมิบัดรฺ, อัล-หุดัยบียะฮฺ 

และสมรภูมิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนั้น 

และท่านได้แสดงฝีมืออย่างดียิ่ง ณ 

สมรภูมิบัดรฺ สมรภูมิอุหุด สมรภูมิอัล-

ค็อนดัก สมรภูมิคอยบัรฺ 

ท่านเป็นผู้ที่สุดจะพรรณนาถึงในสมรภูมิเห

ล่านั้น 

ท่านท าหน้าที่ของท่านในสมรภูมิต่างๆ 

ในฐานะต าแหน่งอันทรงเกียรติ 

และท่านเป็นผู้ถือธงของท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในสถานที่ส าคัญๆ มากมาย 

และในวันที่เกิดสมรภูมิบัดรฺ 

ท่านได้เป็นผู้ถือธงของท่านเราะสูล 

ถึงแม้ว่าจะมีทัศนะอื่นในเรื่องดังกล่าวก็ตา

ม และ 

ในวันที่เกิดสมรภูมิอุหุดในขณะที่ท่านมุศอั

บ อิบนุ อุมัยรฺ ได้ถูกสังหาร 

ซึ่งในขณะนั้นธงอยู่ในมือของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และท่านได้น าเอาธงนั้นส่งต่อให้ท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 

 ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “มินฮาจญ์ อัส-



 

 

สุนนะฮฺ” (เล่มที่ 6 หน้าที่ 178) ว่า “และ 

อะลียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้น 

บุคคลทั้งสอง(ท่านอบูบักรฺ และท่านอุมัรฺ) 

ยังคงเป็นผู้ให้เกียรติ 

ให้การยกย่องอย่างสูงสุดทุกวิถีทาง 

ยิ่งกว่านั้นท่านยังยกย่องให้เกียรติกับตระ

กูลฮาชิมทุกคน มากกว่าคนอื่นๆ 

ในเรื่องเกี่ยวกับการมอบของก านัลให้ 

ก็เพราะท่านทั้งสองได้ให้ความส าคัญกับท่

านอะลียฺ ทั้งในด้านต าแหน่ง 

ด้านเกียรติยศ ด้านความรัก 

ด้านการยอมรับ ด้านการให้การสรรเสริญ 

และในด้านให้การเทิดทูนเกียรติ 

ท่านทั้งสอง (อบูบักรฺ และอุมัรฺ) 

ได้ปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในฐานะเดียวกับ



 

 

ท่านอะลียฺ 

เช่นเดียวกันกับที่ได้ปฏิบัติต่อท่านอะลียฺ 

และท่านทั้งสองจะให้เกียรติยกย่องท่านอะ

ลียฺ 

ซึ่งเป็นไปตามที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เกียรติแก่

ท่านอะลียฺเหนือกว่าบุคคลที่ไม่มีลักษณะเห

มือนท่านอะลียฺ และทุกคนรู้ดีว่า 

ไม่เคยมีค าพูดหยาบคายไม่สุภาพกับท่านอ

ะลียฺออกมาจากท่านทั้งสองเลย 

และแม้แต่กับคนในตระกูลฮาชิมสักคนก็ยัง

ไม่เคยมีเช่นกัน”  

จนกระทั่งท่าน (อิบนุ ตัยมียะฮฺ) ได้พูดว่า 

“เช่นเดียวกับอะลียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

แน่นอนท่านมีความรักอย่างต่อเน่ืองสม่ าเส



 

 

มอกับท่านทั้งสอง (อบูบักรฺ และอุมัรฺ) 

ท่านให้การยอมรับ 

ท่านให้การยกย่องให้เกียรติต่อท่านทั้งสอ

งมากกว่าคนทั่วๆ ไป 

ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีถึงสภาพของท่านเกี่ยว

กับเรื่องดังกล่าว ไม่มีใครเคยได้ยินว่า 

มีค าพูดหยาบคายไม่สุภาพออกมาจากท่าน

อะลียฺ 

ออกมาท าลายสิทธิของท่านทั้งสอง(อบูบัก

รฺ และอุมัรฺ)เลย 

ท่านอะลียฺไม่เคยพูดว่าตัวท่านเป็นผู้เหมาะ

สมที่สุดต่อการบริหารปกครองยิ่งกว่าบุคค

ลทั้งสอง ซึ่งสิ่งนี้เป็นที่ทราบกันดี 

ส าหรับผู้ที่ศึกษาเรียนรู้หะดีษต่างๆ 

ที่แข็งแรงถูกต้อง 



 

 

ซึ่งเป็นการรายงานมาจากบุคคลมากมายห

ลายสายรายงาน 

ไม่มีทางที่บุคคลที่รายงานเหล่านั้นจะรวม

หัวโกหกได้ 

ไม่ว่าจะในเรื่องเฉพาะหรือเรื่องทั่วๆ ไป 

และที่ส าคัญก็คือ 

เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้รายงาน

หะดีษที่เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งสิ้น" 

ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่าวไว้อีกเช่นกันในหนังสือ 

“มินฮาจญ์ อัส-สุนนะฮฺ” (เล่มที่ 6 หน้าที่ 

18) ว่า : “ส่วนท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้น อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

เคารพรักท่านอะลียฺ เป็นมิตรกับท่าน 



 

 

และพวกเขายืนยันว่า ท่านเป็นหนึ่งใน 

“คุละฟาอ์ อัร-รอชิดีน” 

และเป็นผู้ปกครองที่เที่ยงธรรมคนหนึ่ง” 

 และอิบนุ หะญัรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัต-ตักรีบ” ว่า 

“ท่าน อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ อิบนุ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ อิบนุ ฮาชิม อัล-ฮาชิมีย์ 

หัยดะเราะฮฺ อบูตุรอบ อบุลหะซะนัยนฺ 

เป็นลูกชายของลุงของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเป็นสามีของบุตรีของท่านเราะสูล 

เป็นหนึ่งในบรรพชนอิสลามรุ่นแรก 

และมีนักวิชาการเป็นจ านวนมากได้ให้น้ า

หนักว่า 



 

 

ท่านอะลียฺเป็นผู้เข้ารับอิสลามคนแรก 

เป็นแนวหน้าของคนอาหรับ 

และเป็นหนึ่งในจ านวนสิบท่าน 

(ที่ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวน) 

ท่านได้เสียชีวิตลงในเดือนเราะมะฎอนปี 

ฮ.ศ.ที่ 40 ซึ่งในช่วงระยะเวลานั้น 

ท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐกว่าใครในบรรด

าผู้ที่มีชีวิตอยู่ในมวลมนุษย์บนหน้าแผ่นดิ

นน้ี 

ดังกล่าวนี้นับเป็นมติเอกฉันท์ของอะฮฺลุสสุ

นนะฮฺ ท่านมีอายุรวมได้ 63 ปี 

ตามทัศนะที่มีน้ าหนักที่สุด” 

อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

นั้นมีบุตรชาย 15 คน และบุตรสาว 18 



 

 

คน อัล-อามิรียฺได้ระบุเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ 

“อัร-ริยาฎุลมุสตะฏอบะฮฺ ฟี ญุมละฮฺ มัน 

เราะวา ฟี อัศ-เศาะฮีหัยนฺ มิน อัศ-

เศาะหาบะฮฺ” (หน้าที่ 180) แล้วอัล-

อามิรียฺยังได้ระบุชื่อบรรดาลูกๆ ของท่าน 

และได้ระบุชื่อบรรดามารดาของลูกๆ 

เหล่านั้น แล้วก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ลูกๆ 

ของท่านอะลียฺ รุ่นท้ายๆ ได้แก่ อัล-หะสัน 

อัล-หุสัยนฺ มุหัมมัด อุมัรฺ และอัล-อับบาส"  

อัล-หะสัน อิบนุ อะลียฺ อิบนุ อบีฏอลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ผู้เป็นหลานชายของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

อิบนุ อับดิลบัรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-อิสตีอาบ” 

(ในเล่มที่ 1 หน้าที่ 369 หาชิยะฮฺ อัล-

อิศอบะฮฺ) ว่า : 

“มีรายงานมากมายที่แข็งแรงเชื่อถือได้ 

ที่มีรายงานมาอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดสายขอ

งบุคคลจ านวนมากมาย (อาษารฺ 

มุตะวาติรฺ) จากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า 

ท่านนบีได้พูดถึงอัล-หะสัน อิบนุ อะลียฺ ว่า 

“ลูกชายของฉันคนนี้ เขาจะเป็นผู้น า 

และหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงให้เขามีชีวิตอยู่เ

พื่อที่เขาจะได้ท าการประนีประนอม 

ระหว่างชนกลุ่มใหญ่ๆ 

สองกลุ่มจากมวลมุสลิม” 



 

 

ซึ่งเล่าโดยเศาะหาบะฮฺกลุ่มหนึ่ง 

และในหะดีษของ อบู บักเราะฮฺ 

มีปรากฏเกี่ยวกับกรณีนี้เช่นกันว่า 

“เขา(อัล-หะสัน) 

เป็นสิ่งหอมหวลแก่ฉันในโลกดุนยานี้” 

และไม่มีใครอีกที่เป็นนายหรือผู้น าที่จะประ

เสริฐเหนือกว่าบุคคลที่ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ให้ชื่อว่าเขาเป็น “นาย หรือ ผู้น า” (สัยยิด) 

ท่านอัล-หะสัน เราะฮฺมะตุลลอฮิอะลัยฮิ 

เป็นผู้ที่มีความรอบคอบ 

เป็นผู้ที่มีความมักน้อยสมถะและเปี่ยมด้วย

ความประเสริฐยิ่ง 

คุณลักษณะเหล่านี้ของท่านเรียกร้องให้ท่า

นสละอ านาจและสละโลกดุนยานี้ 



 

 

โดยมีความปรารถนาในสิ่งที่มีอยู่ ณ 

ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา และท่านได้กล่าวว่า : 

“ขอ สาบานต่ออัลลอฮฺว่า ฉันไม่ชอบเลย –

นับตั้งแต่วัยที่ฉันสามารถแยกแยะสิ่งที่ท าใ

ห้เกิดคุณและโทษแก่ฉัน- 

ในการที่ฉันเข้ามารับผิดชอบดูแลกิจการป

ระชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในเมื่อการบริหารปกครองนี้ท าให้แก้วที่ใ

ช้กรอกเลือดต้องถูกเทเลือดให้ไหลนองออ

กมา (หมายถึง 

มีการฆ่าฟันกันจนเลือดไหลนอง)” 

และท่านเป็นผู้หนึ่งที่กระตือรือร้นในการช่

วยเหลือท่านอุษมาน 



 

 

และเป็นผู้หนึ่งที่ร่วมปกป้องท่านอุษมาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” 

อัซ-ซะฮะบียฺ กล่าวถึงท่านอัล-หะสัน 

ไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 3 หน้าที่ 

245-246) ว่า “เขา (อัล-หะสัน) เป็นผู้น า 

เป็นหัวหน้าผู้ปกครอง 

เป็นหลานรักของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เป็นความหอมหวลของท่าน 

และเป็นหัวหน้าของบรรดาเยาวชนคนหนุ่

มชาวสวรรค์ เขาคือ อบู มุหัมมัด อัล-

กุเราะชียฺ (แห่งเผ่ากุเรช) อัล-ฮาชิมียฺ 

(แห่งตระกูลฮาชิม) อัล-มะดะนียฺ 

(แห่งชาวเมืองมะดีนะฮฺ) ผู้เป็นชะฮีด” 



 

 

และท่านอัซ-ซะฮะบียฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มดังกล่าวอีกเช่นเ

ดียวกัน (ในเล่มที่ 3 หน้าที่ 253) ว่า 

“แท้จริง ผู้น าคนนี้เป็นนักปกครอง 

เป็นผู้มีลักษณะสง่า รูปงาม 

มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีเสน่ห์ ใจบุญ 

เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

มีเมตตากรุณา เป็นคนยึดม่ันในศาสนา 

เป็นคนเคร่งครัด อ่อนน้อมถ่อมตน 

มีสถานะที่ส าคัญยิ่ง” 

 อิบนุ กะษีรฺ ได้กล่าวถึงท่านอัล-หะสัน 

ไว้ในหนังสือ “อัล-บิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ” 

(ในเล่มที่ 11 หน้าที่ 192 -193) ว่า 

“และ แท้จริง ท่านอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก 



 

 

ได้ยกย่องให้เกียรติ ให้ความส าคัญ 

และช่วยปกป้องระวังรักษาท่าน 

และท่านอุมัรฺ ก็ได้ปฏิบัติกับท่าน 

เช่นเดียวกับที่อบูบักรฺได้ปฏิบัติ” 

แล้วยังได้พูดต่ออีกว่า 

“และท่านอุษมานก็เช่นเดียวกัน 

ท่านได้ให้เกียรติแก่ อัล-หะสันและอัล-

หุสัยนฺ และรักใคร่คนทั้งสอง 

และส าหรับอัล-หะสัน อิบนุ อะลียฺ 

ในวันที่ท่านอุษมาน อิบนุ 

อัฟฟานถูกล้อมบ้าน ในขณะนั้นท่านอัล-

หะสันได้อยู่กับท่านอุษมาน 

และอยู่ในสภาพสะพายดาบติดตัว 

เตรียมพร้อมที่จะป้องกันท่านอุษมาน 

แต่ท่านอุษมานมีความเป็นห่วงท่านอัล-



 

 

หะสัน 

และได้สาบานเพื่อขอร้องให้ท่านอัล-

หะสันกลับบ้านไป ทั้งนี้ 

เพื่อเป็นการท าให้ท่านอะลียฺสบายใจ 

และมีความห่วงใยต่ออัล-หะสัน 

เราะฎิยัลลิฮุอันฮุม” 

อัล-หุสัยนฺ อับนุ อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ผู้เป็นหลานรักของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

อิบนุ อับดิลบัรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-อิสตีอาบ” 

(เลม่ที่ 1 หน้าที่ 377) ใน “หาชิยะฮฺ อัล-

อิศอบะฮฺ” ว่า “ท่านอัล-หุสัยนฺ 



 

 

เป็นผู้ประเสริฐ ยึดม่ันในศาสนา 

เป็นผู้ที่หมั่นถือศีลอด ละหมาด 

และท าหัจญ์มากมายหลายครั้ง” 

อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ดังปรากฏอยู่ใน 

“มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตาวา” ของท่าน (เล่มที่ 4 

หน้าที่ 511) ว่า “และ อัล-หุสัยนฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้น อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ทรงให้เกียรติแก่ท่านด้วยการให้ท่านเสี

ยชีวิต เป็นชะฮีดในวันน้ี (วันอาชูรออ์ วันที่ 

10 แห่งเดือนมุหัรร็อม) 

และด้วยเหตุดังกล่าว 

อัลลอฮฺได้ทรงให้ความอัปยศแก่ผู้ที่ลงมือสั

งหารท่าน หรือ 

ผู้ที่ให้การสนับสนุนให้มีการสังหาร หรือ 



 

 

ผู้ที่พอใจกับการที่มีการสังหารท่าน 

และท่านเป็นผู้ด าเนินตามแบบฉบับที่ดีงาม

ของบรรดา “ชุฮะดาอ์” 

ที่ล่วงลับไปก่อนท่าน แท้จริง 

ตัวท่านและพี่ชายของท่านเป็นผู้น าของบร

รดาเยาวชนคนหนุ่มสาวชาวสวรรค์ 

และท่านทั้งสองถูกอบรมบ่มนิสัยให้อยู่อย่า

งมเีกียรติและมีศักดิ์ศรีแห่งอิสลาม 

ท่านทั้งสองไม่ได้ผ่านการอพยพ 

การญิฮาด 

และการอดทนต่ออันตรายในหนทางของอั

ลลอฮฺ เหมือนดังที่วงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คนอื่นๆ 

ได้ประสบกับมันมาแล้ว ดังนั้น 

อัลลอฮฺตะอาลา 



 

 

จึงได้ทรงให้เกียรติแก่ท่านทั้งสองด้วยการ

ให้เสียชีวิตเป็นชะฮีด 

เพื่อท าให้เกียรติของทั้งสองท่านครบถ้วนส

มบูรณ์ 

และเป็นการยกระดับขั้นของท่านทั้งสองใ

ห้สูงส่งยิ่งขึ้น และการสังหารท่าน(อัล-

หุสัยนฺ) 

นับเป็นเคราะห์กรรมอันใหญ่หลวงยิ่ง 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงก าหนดบัญญัติ 

“อัล-อิซติรฺญาอฺ” (ให้กล่าวว่า 

“อินนาลิลลาฮิ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน”) 

ขณะที่ประสบกับเคราะห์กรรมดังด ารัสของ

พระองค์ที่ว่า : 

ِبِريَن  ِر ٱلصََّٰ ا   1٥٥﴿َوبَش ِ ِصيبَٞة قَالُو  بَۡتُهم مُّ ٱلَِّذيَن إِذَا  أََصَٰ

ِجعُوَن  ِ َوإِنَّا  إِلَۡيِه َرَٰ ن  1٥6إِنَّا َّلِلَّ ٞت م ِ ئَِك َعلَۡيِهۡم َصلََوَٰ
لََٰ  أُو 



 

 

ئَِك ُهُم ٱۡلُمۡهتَدُوَن رَّ 
لََٰ   َوأُو 

ٰۖ
]البقرة: ﴾ 1٥7ب ِِهۡم َوَرۡحَمٞة

1٥٥-1٥7]  

“และเจ้า(มุหัมมัด)จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้

ที่อดทนเถิด คือ 

บรรดาผู้ที่เม่ือมีเคราะห์กรรมมาประสบแก่

พวกเขา พวกเขาก็จะกล่าวว่า แท้จริง 

พวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

และแท้จริง 

พวกเราจะต้องกลับไปสู่พระองค์ 

ชนเหล่านี้แหละ พวกเขาจะได้รับพร 

และได้รับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าขอ

งพวกเขา และชนเหล่านี้แหละ คือ 

บรรดาผู้ที่ได้รับการชี้น าสู่หนทางที่ถูกต้อง

” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 155-157) 



 

 

 อัซ-ซะฮะบียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวถึงท่านไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” 

(เล่มที่ 3 หน้าที่ 280) ว่า “(อัล-หุสัยนฺ) 

เป็นผู้น าที่มีเกียรติ 

มีความเพียบพร้อมทุกประการ 

เป็นหลานรักที่เกิดจากบุตรสาวของท่านเร

าะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ 

เป็นลูกของท่านในดุนยานี้ 

และเป็นที่รักของท่านเราะสูล เขาคือ 

อับดุลลอฮฺ อัล-หสุัยนฺ อิบนุ อะมีรุลมุอ์มินีน 

อะบิล หะสัน อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ อิบนุ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ อิบนุ ฮาชิม อิบนุ 

อับดุมะนาฟ อิบนุ กุศ็อยยฺ อัล-กุเราะชียฺ 

อัล-ฮาชิมียฺ” 



 

 

อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-บิดายะฮฺ 

วันนิฮายะฮฺ”(เล่มที่1 หน้าที่ 476) ว่า 

“สิ่งที่เราต้องการสื่อถึงในที่นี้ก็คือ อัล-

หุสัยนฺ ได้อยู่ร่วมสมัยกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และได้คลุกคลีกับท่านจนกระทั่งท่านเราะสู

ล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้สิ้นชีวิต 

ท่านนบีก็ยังคงความภาคภูมิใจ 

และพอใจในตัวหลานชายของท่าน 

แต่ในขณะนั้น อัล-หุสัยนฺ ยังเยาว์วัยอยู่ 

ภายหลังจากท่านเราะสูลได้สิ้นชีวิต 

ท่านอบูบักรฺ (อัศ-ศิดดีก) 

ก็ได้ยกย่องให้เกียรติ 

ให้ความส าคัญกับท่านหุสัยนฺเรื่อยมา 



 

 

ตลอดจนกระทั่งท่านอุมัรฺ และท่านอุษมาน 

ก็ได้ปฏิบัติต่อท่านเช่นเดียวกับท่านอบูบักรฺ 

ท่านอัล-

หุสัยนฺได้คลุกคลีเป็นเพื่อนติดตามบิดา(ท่า

นอะลียฺ) 

ได้รายงานหะดีษจากบิดาของท่าน 

และได้เข้าร่วมในทุกสมรภูมิกับบิดา 

ทั้งในสมรภูมิอัล-ญะมัล 

และสมรภูมิศิฟฟัยนฺ และอัล-หุสัยนฺ 

เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เกียรติเป็นอย่า

งมาก” 

อัลดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ลูกชายของผู้เป็นอาของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  



 

 

อัล-บุคอรียฺได้บันทึกไว้ในเศาะฮีหฺของท่าน 

(หะดีษ เลขที่ 4970) จากอิบนุ อับบาส 

ได้กล่าวว่า : 

ท่านอุมัรฺได้พาฉันเข้าไปอยู่ร่วมกับบรรดา

ผู้อาวุโสที่เข้าสมรภูมิบัดรฺ 

(มีทั้งจากชาวมุฮาญิรีน และชาวอันศอรฺ) 

ดังนั้น 

เหมือนกับมีบางคนในหมู่น้ันรู้สึกไม่พอใจ 

จึงมีผู้กล่าวว่า 

“ท่านน าเอาเด็กคนนี้เข้ามาร่วมอยู่กับพวก

เราท าไม? 

พวกเราก็มีลูกๆเหมือนกับเขาคนน้ี?” 

ท่านอุมัรฺ กล่าวว่า 

“เขาเป็นเด็กที่พวกท่านทราบกันดี” 

วันหนึ่ง อุมัรฺได้เรียก อิบนุ อับบาส 



 

 

แล้วพาเขาเข้าไปร่วมนั่งกับบรรดาผู้อาวุโ

ส ฉันไม่รู้สึกอะไรที่อุมัรฺเรียกฉันเข้าไป 

นอกจากรู้ว่าท่านต้องการเอาฉันไปอวดบร

รดาคนเหล่านั้น 

ท่านอุมัรฺกล่าวแก่ผู้คนในวงสนทนานั้นว่า 

“ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจอย่างไรเกี่ยวกั

บด ารัสของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ที่ว่า : 

ِ َوٱۡلفَۡتُح ﴿ إِذَا َجا َء نَصۡ    [1]النصر: ﴾  1ُر ٱَّللَّ

“และความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ 

และการพิชิตได้มาถึงแล้ว” (อัน-นัศรฺ : 1)  

บางคนก็กล่าวขึ้นว่า 

“พวกเราได้ถูกใช้ให้กล่าวสรรเสริญต่ออัล

ลอฮฺ และขออภัยโทษต่อพระองค์ 



 

 

เม่ือเราได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับชัยชน

ะ” และบางคนก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไร 

และท่านอุมัรฺก็ได้กล่าวแก่ฉันว่า 

“เธอมีทัศนะเช่นเดียวกับค าพูดดังกล่าวหรื

อไม่?” ฉัน (อิบนุ อับบาส) กล่าวว่า 

“ไม่ใช่” 

ถ้าเช่นน้ันแล้วเธอจะพูดว่าอย่างไร? 

ฉันกล่าวว่า 

“มันเป็นก าหนดเวลาของเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่อัลลอฮฺ 

ได้ทรงแจ้งไว้ให้กับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทราบ 

โดยพระองค์ทรงกล่าวว่า 

“และความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ 

และการพิชิตได้มาถึงแล้ว” 



 

 

และนั่นคือเครื่องหมายแห่งก าหนดเวลาขอ

งเจ้า (มุหัมมัด  ) แล้วอัลลอฮฺก็ทรงใช้ว่า 

ا ﴿فََسب ِۡح بَِحۡمِد َرب َِك َوٱۡستَۡغِفۡرهُۚٓ إِنَّهُ  ابَۢ ]النصر: ﴾  ٣ۥ َكاَن تَوَّ

٣]  

“ดังนั้น 

จงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าข

องเจ้า และจงอภัยโทษต่อพระองค์เถิด 

แท้จริง 

พระองค์น้ันเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ”(อัน-

นัศรฺ : 3) 

อุมัรฺได้กล่าวว่า 

“ฉันไม่เคยรู้ความหมายของอายะฮฺนี้มาก่อ

น นอกจากมารู้จากที่เจ้าพูดนี้แหละ” 



 

 

และใน “อัฏ-เฏาะบะกอต” ของอิบนุ สะอัด 

(เล่มที่ 2 หน้าที่ 369) จากสะอัด อิบนุ อบี 

วักกอศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า 

“ฉันไม่เคยเห็นใครมีความเข้าใจได้ฉับไว 

มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีความรู้มากมาย 

และมีความสุขุมรอบคอบยิ่งไปกว่า อิบนุ 

อับบาส และแน่นอน ฉันได้เห็นอุมัรฺ อิบนุล 

ค็อฏฏอบ ได้เชื้อเชิญ อิบนุ อับบาส 

ให้แก้ปัญหาที่ยากๆ ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้” 

และใน “อัฏ-เฏาะบะกอต” ในเล่มเดียวกัน 

(หน้าที่ 370) จากฏ็อลหะฮฺ อิบนุ 

อุบัยดิลลาฮฺ กล่าวว่า “อิบนุ อับบาส 

ได้รับความเข้าใจ และรับรู้ได้ไว 

ฉันไม่เคยเห็นอุมัรฺ อิบนุล ค็อฏฏอบ 



 

 

ยกย่องให้เกียรติผู้ใดให้มีฐานะ(ความรู้)เห

นืออิบนุ อับบาส เลย” 

 และใน “อัฏ-เฏาะบะกอต” อีกเช่นกัน 

เล่มที่ 2 (หน้าที่ 370) จากญาบิรฺ อิบนุ 

อับดิลลาฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

เขาได้กล่าวในขณะที่เขาได้ทราบข่าวการ

เสยีชีวิตของอิบนุ อับบาส 

เขาได้เอามือข้างหนึ่งตบลงบนมืออีกข้างห

นึ่ง (เป็นการแสดงความเสียใจ) 

พลางพูดว่า 

“บุคคลที่มีความรู้ดีกว่าผู้คนทั้งหลาย 

มีความสุขุมรอบคอบกว่าใครๆ 

ได้เสียชีวิตไปแล้ว 



 

 

และแน่นอนมันคือการสูญเสียของประชาช

าตินี้ที่ไม่มีทางจะถูกท าให้ดีขึ้นได้อีก” 

และใน “อัฏ-เฏาะบะกอต” เช่นเดียวกัน 

จากอบูบักรฺ อิบนุ มุหัมมัด อิบนุ อัมรฺ อิบนุ 

หัซมฺ กล่าวว่า “เม่ืออิบนุ 

อับบาสได้เสียชีวิตลงไปแล้ว รอฟิอฺ อิบนุ 

คุดัยจญ์ ได้กล่าวว่า “ในวันน้ี 

ได้เสียชีวิตไปแล้ว 

คือบุคคลที่ผู้ที่อยู่ระหว่างทิศตะวันออกและ

ทิศตะวันตก 

ต่างมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยวิ

ชาความรู้จากเขา” 

ในหนังสือ “อัล-อิสตีอาบ” ของอิบนุ 

อับดิลบัรฺ (เล่มที่ 2 หน้าที่ 344-345) 



 

 

จากมุญาฮิด เขากล่าวว่า 

“ฉันไม่เคยได้ยินค าชี้ขาดปัญหาศาสนา(ข

องผู้ใด) 

เพียบพร้อมยิ่งกว่าค าชี้ขาดปัญหาของอิบ

นุ อับบาส นอกเสียจากจะมีคนกล่าวว่า 

“ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวว่า (หมายถึง 

นอกจากหะดีษของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้ว 

ไม่มีฟัตวาของใครที่สามารถเทียบเคียงฟัต

วาของอิบนุ อับบาสได้)” 

และยังมีรายงานเช่นเดียวกันน้ีของอัล-

กอซิม อิบนุ มุหัมมัด 



 

 

อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-บิดายะฮฺ 

วันนิฮายะฮฺ” (เล่มที่ 12 หน้าที่ 88) ว่า 

“แน่นอน ได้มีรายงานจากท่านอุมัรฺ อิบนุล 

ค็อฏฏอบ ว่า ท่านได้ให้ อิบนุ อับบาส 

นั่งร่วมอยู่กับเศาะหาบะฮฺอาวุโส 

และท่านได้กล่าวว่า 

“ผู้ที่ให้การอธิบายความหมายอัลกุรอานที่

ยอดเยี่ยมคือ อัลดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส” 

และเมื่อเขาเดินเข้ามา อุมัรฺได้กล่าวว่า 

“เด็กหนุ่มผู้มีวัยของผู้ใหญ่ 

เจ้าของลิ้นที่ชอบสอบถาม 

และเจ้าของหัวใจที่มีความเข้าใจเฉียบแห

ลม” 



 

 

ญะอฺฟัรฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ลูกชายของผู้เป็นลุงของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มีรายงานในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ 

(หะดีษเลขที่ 3708) จากหะดีษ อบู 

ฮุร็อยเราะฮฺ เนื้อหาคือ 

“คนที่มีจิตใจยอดเยี่ยมที่สุดต่อบรรดาผู้คน

ที่น่าเวทนาสงสารคือ “ญะอฺฟัรฺ อิบนุ อบี 

ฏอลิบ” เขาเคยปลุกพวกเราให้ตื่นขึ้นมา 

และเลี้ยงอาหารพวกเราเท่าที่มีอยู่ในบ้านข

องเขา แม้กระทั่งเคยเอาโถใส่เนยออกมา 

ซึ่งในโถใส่เนยนั้นไม่มีสิ่งใดอยู่เลย 

และเขาก็ได้เคาะให้มันแตกออก 

และพวกเราก็เลียส่วนที่แตกนั้น” 



 

 

อัล-หาฟิซฺ อิบนุ หะญัรฺ ได้กล่าวไว้ใน 

“ฟัตหุลบารี” (เล่มที่ 7 หน้าที่ 76) ว่า 

“และค าพูดเจาะจงดังกล่าวนี้(จ ากัดลักษณ

ะข้อเท็จจริง) 

ต้องน าเอาค าที่ไม่ได้ถูกจ ากัดเจาะจง 

ซึ่งมีรายงานมาจากอิกริมะฮฺ จาก อบู 

ฮุร็อยเราะฮฺมารวมไว้กับค าที่มีการเจาะจง

คือ “ไม่มีผู้ใดสวมใส่รองเท้าแตะ 

และไม่มีผู้ใดขี่พาหนะหลังจากท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดียิ่งกว่า 

ญะอฺฟัรฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ” 

ซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย์ 

และอัล-หากิม 

ด้วยสายรายงานที่แข็งแรงเชื่อถือได้” 



 

 

 อัซ-ซะฮะบียฺได้กล่าวถึงท่านญะอฺฟัรฺ 

ไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 7 หน้าที่ 

206) ว่า “ผู้ปกครองที่เป็นชะฮีด 

(ตายในหนทางของอัลลอฮฺ) 

ผู้ที่มีฐานะต าแหน่งส าคัญยิ่ง 

เป็นเอกลักษณ์ของบรรดานักต่อสู้ 

(ในหนทางของอัลลอฮฺ) นั้น คือ อบู 

อับดิลลาฮฺ 

ลูกชายของผู้เป็นลุงของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อับ ดุมะนาฟ 

อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ อิบนุ ฮาชิม อิบนุ 

อับดุมะนาฟ อิบนุ กุศ็อยยฺ อัล-ฮาชิมีย์ 

เป็นพี่ชายของท่านอะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ 

ซึ่งท่านญะอฺฟัรฺมีอายุแก่กว่าท่านอะลียฺ 10 

ปี ท่านญะอฺฟัรฺได้ท าการอพยพถึงสองครั้ง 



 

 

และได้อพยพจากหะบะชะฮฺ 

(ประเทศเอธิโอเปีย)ไปยังนครมะดีนะฮฺ 

ท่านตามมาพบกับบรรดามุสลิมที่อพยพมา 

ซึ่งในขณะนั้นพวกเขาก าลังรออยู่ที่ต าบล

ค็อยบัรฺ 

หลังจากที่ได้มีการอพยพออกมาแล้ว 

ท่านญะอฺฟัรฺได้พ านักอยู่ที่นครมะดีนะฮฺเป็

นเวลาหลายเดือน ต่อมาท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มีค าสั่งให้ญะอฺฟัรฺน ากองทหารออกไปท าส

งครามที่ “มุอฺตะฮฺ” ทางด้านเขต “อัล-

กะรัก” และท่านก็ได้ตายชะฮีดที่นั้น 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้รับความปลาบปลื้มกับการเดินทางมาพ า

นัก(ที่นครมะดีนะฮฺ)ของท่านญะอฺฟัรฺเป็นอ



 

 

ย่างมาก 

แต่ก็ต้องเสียใจ(ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ)กับก

ารเสียชีวิตของญะอฺฟัรฺ" 

 ในหนังสือ “อัต-ตักรีบ” ของ อิบนุ หะญัรฺ 

ได้กล่าวไว้ว่า “ญะอฺฟัรฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ 

อัล-ฮาชิมียฺ คือ 

บิดาของบรรดาผู้ที่น่าเวทนาสงสาร 

ผู้มีปีกสองข้าง 

เป็นเศาะหาบะฮฺผู้ทรงเกียรติ 

เป็นลูกชายของลุงของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตายชะฮีดในสมรภูมิมุอฺตะฮฺ ในปีที่ 8 

แห่งฮิจเราะฮฺศักราช 

รายงานของท่านญะอฺฟัรฺทั้งหมดได้ถูกจารึ



 

 

กไว้ในต าราเศาะฮีหฺทั้งสอง(ของอัล-

บุคอรียฺ และมุสลิม) 

ยกเว้นรายงานเดียวเท่านั้น(ที่ไม่ได้มีระบุใ

นต าราเศาะฮีหฺทั้งสองเล่มนี้)”  

ระบุไว้ว่า ที่มีผู้ขนานนามท่านญะอฺฟัรฺว่า 

“เจ้าของปีกทั้งสองข้าง” 

ก็เพราะว่าปีกทั้งสองข้างถูกน ามาทดแทนมื

อของท่านขณะที่ได้ถูกตัดขาดจากร่างของ

ท่านในสมรภูมิมุอฺตะฮฺ 

แล้วท่านก็ใช้ปีกทั้งสองข้างนั้น 

บินอยู่กับบรรดามลาอิกะฮฺบนฟ้า 

ดังที่ปรากฏอยู่ในบันทึกของเศาะฮีหฺอัล-

บุคอรียฺ (หะดีษเลขที่ 3709) 

ด้วยสายรายงานของอัล-บุคอรียฺ สืบถึงอัช-



 

 

ชะอฺบียฺ ว่า อบัดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

เม่ือกล่าวให้สลามแก่ลูกชายของญะอฺฟัรฺ 

ท่านจะกล่าวว่า 

“ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านเถิด โอ้! 

ลูกชายของผู้มีปีกทั้งสองข้าง” 

 ท่านอัล-หาฟิซฺได้กล่าวไว้ใน 

“ฟัตหุลบารี” ว่า 

“เหมือนกับว่าเป็นการบ่งชี้ถึงหะดีษของอับ

ดุลลอฮฺ อิบนุ ญะอฺฟัรฺ ที่กล่าวว่า 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวแก่ฉันว่า 

“ขอให้ความสุขความส าราญจงเป็นของท่

านเถิด 



 

 

บิดาของท่านก าลังบินอยู่กับบรรดามะลาอิ

กะฮฺบนท้องฟ้า” ซึ่งบันทึกโดย อัฏ-

เฏาะบะรอนียฺ ด้วยสายรายงานที่หะสัน” 

 แล้วหลังจากนั้น อัล-

หาฟิซฺยังได้ระบุสายรายงานอื่นๆ อีก 

จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

ท่านอะลียฺและท่านอิบนุ อับบาส 

และได้ระบุข้อความที่มีอยู่ในสายรายงาน

หนึ่งจากท่านอิบนุ อับบาส ว่า : “แท้จริง 

ญะอฺฟัรฺก าลังบินอยู่กับญิบรีล และมีกาอีล 

โดยที่เขามีปีกอยู่สองข้าง 

ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงประทานให้เพื่อทดแทนมื

อทั้งสองข้างของเขา” อัล-

หาฟิซฺกล่าวว่าสายสืบน้ีเชื่อถือได้ (ญัยยิด) 



 

 

อับดุลลอฮฺ อิบนุ ญะอฺฟัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ลูกชายของลูกชาย(หลานชาย)ของผู้เป็นลุ

งของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

 มีระบุอยู่ในเศาะฮีหฺมุสลิม (หะดีษเลขที่ 

2428) จากอับดุลลอฮฺ อิบนุ ญะอฺฟัรฺ 

กล่าวว่า : “ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

เม่ือกลับมาจากการเดินทาง 

ท่านจะต้องได้รับการต้อนรับด้วยบรรดาเด็

กๆ ในวงศ์วานของท่าน 

อับดุลลอฮฺกล่าวว่า 

และเมื่อท่านนบีเดินทางกลังมา 



 

 

ฉันจะต้องถูกน าไปหาท่านเป็นคนแรก 

แล้วท่านก็จะอุ้มฉันให้นั่งข้างหน้าท่าน 

แล้วหลังจากนั้นก็จะมีผู้น าเอาลูกชายหนึ่ง

ในสองคนของท่านหญิงฟาฎิมะฮฺมาหาท่า

น แล้วท่านก็อุ้มมานั่งด้านหลังท่าน 

ท่าน(อับดุลลอฮฺ)กล่าวว่า 

เราทั้งสามคนนั่งอยู่บนหลังพาหนะของท่า

นนบี และถูกพาเข้ามาในเมืองมะดีนะฮฺ” 

 อัซ-ซะฮะบียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวถึงอับดุลลอฮฺไว้ในหนังสือ “อัส-

สิยัรฺ” (เล่มที่ 3 หน้าที่ 456) ว่า 

“ผู้น าที่มีความรอบรู้คือ อบู ญะอฺฟัรฺ อัล-

กุเราะชียฺ อัล-ฮาชิมียฺ 

มีเอธิโอเปียเป็นแหล่งก าเนิด 



 

 

มีนครมะดีนะฮฺเป็นแหล่งอาศัย 

เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา 

เป็นลูกของผู้มีจิตใจเมตตากรุณาซึ่งเป็นเจ้

าของปีกทั้งสองข้าง เขาอยู่กับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เป็นเศาะหาบะฮฺ และมีการรายงานหะดีษ 

มีเศาะหาบะฮฺรุ่นเยาว์ประเภทเดียวกันกับเ

ขาที่มีอายุน้อยเป็นจ านวนมาก 

บิดาของเขาตายชะฮีดในสมรภูมิมุอฺตะฮฺ 

และท่านเราะสูลได้อุปการะเลี้ยงดูเขามา 

แล้วเขาได้เติบใหญ่ขึ้นมาภายใต้การคุ้มค

รองดูแลของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม" 



 

 

 อัซ-ซะฮะบียฺกล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า 

“เขาเป็นผู้ที่มีฐานะหน้าที่ ที่ยิ่งใหญ่ 

เป็นคนที่ใจบุญศุลทาน มีเมตตา กรุณา 

เหมาะสมต่อการเป็นผู้ปกครอง” 

 และในหนังสือ “อัร-ริยาฎุล มุสตะฏอบะฮฺ” 

ของอัล-อามิรียฺ (หน้าที่ 205) ระบุว่า 

“อะบาน อิบนุ อุสมาน ได้ละหมาด 

(ญะนาซะฮฺ) ให้แก่ท่าน(อับดุลลอฮฺ) 

ซึ่งในขณะนั้นเขาเป็นผู้ปกครองนครมะดีน

ะฮฺและได้แบกแคร่ที่มีร่างของท่าน(อับดุลล

อฮฺ) อยู่ด้วยน้ าตาที่ไหลรินออกมา แล้วเขา 

(อะบาน) ก็กล่าวว่า “ขอสาบานต่อัลลอฮฺว่า 

ท่านเป็นคนดี ไม่มีความไม่ดีใดๆ 

ในตัวของท่านเลย 



 

 

และขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า 

ท่านเป็นคนที่มีเกียรติ มีความประเสริฐ 

มีคุณธรรมความดีงามความกตัญญูมากมา

ย” 

บรรดาเศาะหาบะฮฺบางท่าน 

ที่มาจากวงศ์วานของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

- อบู สุฟยาน, เนาฟัล, เราะบีอะฮฺ 

และอุบัยดะฮฺ ซึ่งเป็นลูกๆ ของ อัล-หาริษฺ 

อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

- อับดุลมุฏเฏาะลิบ อิบนุ เราะบีอะฮฺ อิบนุ 

อัล-หาริษ อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ  



 

 

- อัล-หาริษฺ และอัล-มุฆีเราะฮฺ 

ทั้งสองเป็นลูกชายของเนาฟัล อิบนุ อัล-

หาริษ อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

- ญะอฺฟัรฺ และอับดุลลอฮฺ 

ทั้งสองเป็นลูกชายของอบู สุฟยาน อิบนุ 

อัล-หาริษฺ อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

- มุอัตติบ และอุตบะฮฺ 

ทั้งสองเป็นลูกชายของอบู ละฮับ 

อับดุลอุซซา อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ  

- อัล-ฟัฎลฺ และอุบัยดิลลาฮฺ 

ทั้งสองป็นลูกชายของอัล-อบับาส อิบนุ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

* * * 



 

 

 บทที ่7 

การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการอิสลาม 

ต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺสตรีที่มาจาก 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” 

ท่านหญิง ฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

บุตรีของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

มารดาของบรรดาผู้ศรัทธา 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า : 

“ฉันไม่เคยเห็นใครมีลักษณะนอบน้อมถ่อม

ตนต่ออัลลอฮฺ มีบุคลิคดีเรียบร้อย 

และมีลักษณะสงบเสงี่ยม 



 

 

ทั้งขณะลุกขึ้นยืนหรือนั่ง 

คล้ายคลึงกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ยิ่งไปกว่าฟาฏิมะฮฺบุตรีของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลย” 

(บันทึกโดย อบู ดาวูด หะดีษเลขที่ 5217 

และอัต-ติรมิซียฺ หะดีษเลขที่ 3873) 

ด้วยสายรายงานที่หะสัน 

 อบู นุอัยมฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-

หิลยะฮฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 39) ว่า 

“ส่วนหนึ่งของบรรดาสตรีที่ก้มศีรษะ 

(นอบน้อม) จากบรรดาผู้บริสุทธิ์ 

และเป็นผู้ที่กลัวเกรงคือ ฟาฏิมะฮฺ 

เราะฎยิัลลอฮุอันฮา 



 

 

เป็นสตรีที่ตั้งจิตมั่นต่ออัลลอฮฺอย่างแน่วแน่ 

เป็นก้อนเนื้อที่คล้ายคลึงกับท่านเราะสูล 

เป็นลูกที่มีความใกล้ชิดสนิทแนบแน่นกับท่

านเราะสูลมากกว่าคนอื่นๆ 

และเป็นลูกคนเดียวที่ท่านยังคงผูกพันกันอ

ยู่ หลังจากที่ท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้ว 

เธอเป็นผู้ที่ไม่ใส่ใจ 

และไม่ให้ความส าคัญกับโลกดุนยา 

และความเพริดแพร้วของมัน 

และเป็นผู้ที่รู้ดีถึงความน่าละอายของโลกดุ

นยาที่มีความเสียหายมากมายแอบแฝง” 

 อัซ-ซะฮะบียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 

หน้าที่ 118-119) ว่า 



 

 

“เธอเป็นผู้น ามวลสตรีในโลกนี้ 

ในยุคของเธอ เธอเป็นก้อนเนื้อแห่งนบี 

และเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้ที่ถูกคัดเลือก 

“อุมมุ อะบีฮา” 

(ขื่อรองของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ) 

เป็นบุตรสาวของผู้น ามวลมนุษย์คือท่านเรา

ะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อบุล 

กอซิม มุหัมมัด อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

อิบนุ ฮาชิม อิบนุ อับดุมะนาฟ อัล-

กุรอชียะฮฺ อัล-ฮาชิมียะฮฺ 

และเป็นมารดาของอัล-หะซะนัยนฺ” 

 และอัซ-ซะฮะบียฺ 

ยังได้กล่าวอีกเช่นเดียวกันว่า 

“แท้จริงท่านนบี 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รัก 

ให้เกียรติและภาคภูมิใจในตัวเธอมาก 

เธอมีคุณงามความดีมากมาย 

เธอเป็นผู้ที่มีความอดทน 

และเคร่งครัดศาสนา มีจิตใจกว้างขวาง 

สูงส่ง รักษาจิตใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ 

มีความสุภาพเรียบร้อย 

เป็นผู้สรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺอยู่เสมอ

” 

 อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัล-บิดายะฮฺ 

วันนิฮายะฮฺ” (เล่มที่ 9 หน้าที่ 485) ว่า 

“เธอ(ฟาฏิมะฮฺ) มีชื่อรองว่า “อุมมุ อะบีฮา” 

และท่าน(อิบนุ กะษีรฺ) ยังได้กล่าวอีกว่า 



 

 

และเธอเป็นบุตรีคนสุดท้องของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตามทัศนะที่ทราบกันโดยทั่วไป 

และเป็นที่แน่ชัดว่า 

ไม่มีบุตรของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

คนใดมีชีวิตอยู่หลังจากท่านนบี 

ได้เสียชีวิตลงไปแล้วนอกจากเธอ 

(ฟาฏิมะฮฺ) คนเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ 

เธอจึงได้รับผลบุญมากมาย 

เพราะเธอได้ประสบ(และอดทน)กับการสูญ

เสียท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”  



 

 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง เคาะดีญะฮฺ บินตุ 

คุวัยลิด เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

 อัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัส-

สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 109-110) ว่า 

“ท่านเคาะดีญะฮฺเป็นมารดาของบรรดามุอ์

มินผู้ศรัทธา 

และเป็นผู้น าบรรดาสตรีแห่งโลกในยุคของ

ท่าน เป็นมารดาของบรรดาลูกๆ 

ของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

(นอกจากอิบรอฮีมเท่านั้น) 

เธอเป็นผู้ที่ศรัทธาอีมานต่อท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเชื่อมั่นในการเป็นศาสนทูตของท่านก่



 

 

อนผู้ใดทั้งสิ้น 

เธอช่วยท าให้ความกังวลที่มีอยู่ภายในจิต

ใจของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผ่อนคลายลง 

และท าให้ท่านมีความเข้มแข็งขึ้นตามมา 

คุณงามความดีของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺมี

มากมาย 

เธอเป็นหญิงที่มีความสมบูรณ์พร้อมในบรร

ดาสตรีทั้งหลาย เป็นสตรีที่มีสติปัญญา 

มีความคิด เป็นสตรีที่สูงส่ง 

เคร่งครัดศาสนา รักษาจิตใจให้ใสสะอาด 

มีจิตใจเมตตากรุณา 

เป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์ ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สรรเสริญชมเชยท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ 



 

 

ท่านได้ให้ความรักแก่ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ

อย่างล้ าเลิศ 

 และที่นับเป็นเกียรติแก่ท่านหญิงเคาะดีญะ

ฮฺที่ได้รับจากท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือ 

ท่านไม่เคยสมรสกับหญิงใดมาก่อนเลย 

ก่อนที่จะสมรสกับเธอ ท่านเราะสูลลุลลฮฺ 

มีบุตรกับท่านหญิงเคาะดีญะฮฺหลายคนด้ว

ยกัน 

และขณะที่อยู่กับท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ มิได้สมรสกับใครอีก 

และท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรจนกระทั่งเมื่อท่านห

ญิงเคาะดีญะฮฺได้ถึงแก่กรรม 



 

 

จากการที่ท่านสูญเสียท่านหญิงไป 

ท่านเราะสูลได้พบว่าท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ

นั้น เป็นคู่ชีวิตที่ดีที่สุด และแท้จริง 

อัลลอฮฺได้ทรงมีค าสั่งให้ท่านเราะสูลแจ้งข่

าวดีแก่ท่านหญิง 

ถึงปราสาทหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ส าหรับเ

ธอ ที่สร้างมาจากทองค าและเงิน 

ในปราสาทหลังน้ันจะไม่มีเสียงอึกทึกครึกโ

ครมใดๆ เลย 

และจะไม่ประสบกับความเหน็ดเหนื่อยอันใ

ดเลย” 

 และจากท่านอิบนุล ก็อยยิม 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ญะลาอุลอัฟฮาม” 

(หน้าที่ 349) ว่า “คุณสมบัติ 



 

 

พิเศษของท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ 

ประการหนึ่งคือ อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ทรงฝากสลามมากับท่านญิบรีล 

อะลัยฮิสสลาม ไปถึงท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ 

โดยญิบรีลได้กล่าวว่า : “และสิ่ง(สลาม)นี้ 

ฝากผ่านมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงนิรันดร์ 

โดยเฉพาะสิ่ง(สลาม)นี้ 

ไม่เคยปรากฏแก่ผู้ใดเลยนอกจากท่านหญิ

งเคาะดีญะฮฺเท่านั้น” 

 ท่านอิบนุล ก็อยยิม 

ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า 

“คุณสมบัติพิเศษของท่านหญิงอีกประการ

หนึ่ง 

คือเป็นหญิงที่ยอดเยี่ยมแห่งประชาชาตินี้ 



 

 

นักวิชาการมีความเห็นไม่ตรงกันในกรณีที่

ว่า 

ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺมีความประเสริฐเหนือ

กว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

ออกเป็นสามทัศนะด้วยกัน 

ซึ่งทัศนะที่สามจากทัศนะเหล่านั้นก็คือ 

การตะวักกุฟ(ไม่แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกั

บกรณีนี้) และข้าพเจ้า (อิบนุล ก็อยยิม) 

ได้ถามเชคของข้าพเจ้า คือ ท่านอิบนุ 

ตัยมียะฮฺ เราะฮฺมะตุลลอฮิอะลัยฮฺ 

(เกี่ยวกับเรื่องนี้) ท่านตอบว่า 

“แต่ละท่านมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว 

ส าหรับท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ 

จะคอยปลอบใจ 

และเป็นก าลังใจให้ท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยู่เสมอ 

และท าให้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

มีจิตใจเข้มแข็ง ช่วยท าให้ท่านมีจิตใจสงบ 

ท าให้ท่านช่วยคลายกังวล 

ท่านหญิงจะเสียสละเงินทองส่วนตัวให้แก่

ท่านเราะสูลลุลลอฮฺ 

และยังได้มีโอกาสอยู่ทันยุคต้นของอิสลาม 

และท่านหญิงเองต้องทนรับอันตรายที่เกิด

ขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺและเกี่ยวกับท่

านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

การช่วยเหลือสนับสนุนของท่านหญิงเคาะ

ดีญะฮฺที่มีต่อท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

ท่านหญิงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุน 

และเสียสละทรัพย์สินส่วนตัว 



 

 

ซึ่งไม่ใช่เป็นของผู้ใดเลยนอกจากของท่า

นหญิงเคาะดีญะฮฺเท่านั้น 

ส่วนท่านหญิง อาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นั้น 

เธอมีบทบาทที่ส่งผลดีเยี่ยมในช่วงท้ายขอ

งอิสลาม 

ซึ่งเธอมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนา 

และมีความรู้ความเข้าใจถึงการเผยแพร่ศา

สนาให้แก่ประชาชาตินี้ 

และบรรดาลูกหลานแห่งประชาชาตินี้ 

ได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ท่านหญิงอาอิชะ

ฮฺ 

ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเขาเหล่านั้น 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่มี นอกจากเธอเท่านั้น 



 

 

นี่คือความหมายในค าตอบของท่าน (อิบนุ 

ตัยมียะฮฺ)” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง อาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 140) ว่า 

“ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่ไดท้ าการสมรสกับหญิงสาวที่ยังไม่เคย

ผ่านการสมรสคนใดเลย 

นอกจากท่านหญิงอาอิชะฮฺเท่านั้น 

และท่านไม่เคยรักสตรีใด 

เสมือนกับที่ท่านรักท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

และข้าพเจ้าไม่เห็นว่าจะมีสตรีคนใดในปร

ะชาชาติของท่านนบีมุหัมมัด 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จะมีความรู้ดียิ่งไปกว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา” 

และในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” เช่นกัน (เล่มที่ 

2 หน้าที่ 181) จากอะลียฺ อิบนุ อักมัรฺ 

ได้กล่าวว่า “เม่ือท่านมัสรูก 

รายงานหะดีษจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

ท่านจะกล่าวว่า “อัศ-ศิดดีเกาะฮฺ” 

(อาอิชะฮฺ) บุตรี ของอัศ-ศิดดีก (อบูบักรฺ) 

ผู้เป็นที่รักยิ่งของผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮฺ 

เป็นผู้ที่ท าให้เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องจากผู้ที่อ

ยู่เหนือชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้น 

ได้เล่าหะดีษให้ฉันฟัง 



 

 

ฉันจะไม่ปฏิเสธสิ่งที่ท่านเล่ามาอย่างแน่นอ

น” 

ท่านอิบนุล ก็อยยิม ได้ระบุไว้ในหนังสือ 

“ญะลาอุลอัฟฮาม” (ในหน้าที่ 351 – 

355) ว่า 

จากคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวโดยรวม 

พอสรุปได้คือ “ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เป็นที่รักยิ่งของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และท่านนบีไม่เคยสมรสกับหญิงสาวบริสุท

ธิ์คนใดเลยนอกจากท่านหญิงเพียงคนเดีย

ว และเคยมีวะหฺยู (วิวรณ์จากอัลลอฮฺ) 

ประทานลงมาให้แก่ท่านนบี 

ขณะก าลังนอนอยู่ในผ้านวมของท่านหญิง



 

 

อาอิชะฮฺ และเมื่อมีอายะฮฺ “อัต-ตัคยีรฺ” 

ถูกประทานลงให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ได้เริ่มต้นที่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ก็ให้ท่านหญิงเลือก 

(ว่าจะเอาอย่างไร) ดังนั้น 

ท่านหญิงได้เลือกที่จะอยู่กับอัลลอฮฺ 

และเลือกที่จะอยู่กับเราะสูลของพระองค์ 

และบรรดาภรรยาที่เหลือท่านอื่นๆ 

ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ก็เลือกด าเนินตามแนวทางของท่านหญิงอ

าอิชะฮฺเช่นกัน และอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ทรงให้ท่านหญิงพ้นมลทิน 

เป็นผู้บริสุทธิ์จากการกล่าวร้ายป้ายสีของพ

วกุเรื่องเท็จขึ้นเพื่อให้ร้ายป้ายสี 



 

 

อัลลอฮฺได้ทรงประทานวะหฺยูลงมายืนยันเกี่

ยวกับความบริสุทธิ์ของเธอ 

และการให้อภัยแก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

ซึ่งได้ถูกน ามาอ่านตามห้องหับ 

ตามเฉลียงบ้านของบรรดามุสลิม 

และถูกน ามาอ่านในเวลาละหมาดของพวก

เขาจวบจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ได้ทรงยืนยันว่า 

เธอเป็นคนหนึ่งจากบรรดาสตรีที่มีจิตใจงด

งาม เป็นผู้บริสุทธิ์ 

และพระองค์ได้ทรงสัญญากับเธอที่จะประ

ทานอภัยให้ 

ทรงสัญญาที่จะประทานริสกีที่มีคุณค่า 

ทั้งๆ ที่อยู่ในต าแหน่งอันสูงเกียรตินี้ 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 



 

 

ก็ยังท าตัวนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ 

โดยที่ท่านหญิงได้กล่าวว่า : “และแท้จริง 

เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวฉันน้ัน 

ในความเห็นฉันแล้ว 

มันไม่มีคุณค่าส าคัญถึงขนาดว่าอัลลอฮฺจัก

ต้องทรงประทานอัลกุรอานลงมาให้ได้อ่าน

กันเลยแม้แต่น้อย”  

บรรดาเศาะหาบะฮฺอาวุโส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

เม่ือมีกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นที่สงสัยแก่ท่

านเหล่านั้น ก็จะถามท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

ท่านเหล่านั้นก็จะได้พบค าตอบของเรื่องนั้

นจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺได้เสียชีวิต ณ 



 

 

ที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

ในวันที่เป็นสิทธิ์ของท่านหญิง 

(ที่ท่านเราะสูลจะต้องมาอยู่กับเธอ)ได้เสียชี

วิตอยู่ในอ้อมกอดของเธอ 

(ท่านหญิงอาอิชะฮฺ) 

และร่างของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ได้ถูกฝังอยู่ภายในบ้านของเธอ  

ซึ่งครั้งหนึ่งก่อนที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จะสมรสกับเธอนั้น 

มะลาอิกะฮฺได้น ารูปของเธอที่ติดอยู่กับผืน

ผ้าไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาให้ท่านเรา

ะสูลุลลอฮฺดู แล้วท่านได้กล่าวว่า 

“หากว่าเรื่องนี้มาจากอัลลอฮฺ 



 

 

พระองค์ก็จะทรงด าเนินการเรื่องนี้ให้ส าเร็

จลุล่วงด้วยดี” 

และบรรดาเศาะหาบะฮฺได้เลือกหาของขวั

ญ (ฮะดียะฮฺ) ให้กับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในวันที่เป็นสิทธิของท่านหญิงอาอิชะฮฺใน

บ้านของนาง 

เพราะพวกเขาจะหาของที่ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ชื่นชอบและมอบให้ท่าน 

ขณะที่ท่านนบีอยู่ในบ้านของภรรยาที่ท่าน

รักยิ่งกว่าใคร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

อัจญ์มะอีน” 



 

 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง เสาดะฮฺ บินตุ 

ซัมอะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 

หน้าที่ 260-266) ว่า “ท่านหญิงเสาดะฮฺ 

เป็นคนแรกที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ท าการสมรสหลังจากที่ท่านหญิงเคาะดีญะ

ฮฺ ได้ถึงแก่กรรม ท่านหญิงเสาดะฮฺ 

ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบีตามล าพังสอง

คนเป็นเวลาสามปี หรืออาจมากกว่านั้น 

จนกระทั่งท่านนบีได้มาอยู่กับท่านหญิงอา

อิชะฮฺ 

และท่านหญิงเสาดะฮฺเป็นหญิงที่เป็นผู้น าที่



 

 

ทรงคุณค่า สูงเกียรติ เฉลียวฉลาด 

ปราดเปรื่อง เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ 

และได้เสียสละวันของเธอที่ต้องอยู่กับท่าน

นบี ให้แก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เพื่อเป็นการค านึงถึงหัวใจของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” 

ท่านอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ญะลาอุลอัฟฮาม” 

(หน้าที่ 350) ว่า 

“ท่านหญิงเสาดะฮฺเป็นคนมีอายุมาก 

และท่านนบีก็มีความประสงค์ที่จะเลิกกับนา

ง 

แต่ท่านหญิงมีความประสงค์ที่จะอยู่กับท่า

นนบี 



 

 

และได้เสียสละวันของเธอที่จะอยู่ร่วมกับท่

านเราะสูลุลลอฮฺ ให้แก่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ดังนั้น 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

จึงได้อยู่กับท่านหญิงต่อไป 

และนี้คือคุณสมบัติที่ดีงามของท่านหญิงเส

าดะฮฺ แท้จริง 

ท่านหญิงมีความปรารถนาที่จะสละวันที่เธ

ออยู่กับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เพื่อเป็นการแสดงความรักต่อท่านเราะสูลุล

ลอฮฺ เพื่อต้องการความใกล้ชิด 

และความรักที่มีต่อท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และท่านหญิงก็พอใจฐานะของเธอกับท่าน



 

 

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มากกว่า ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ก าหนดวันเวลาไว้ให้แก่ภรรยาของท่าน

แต่ละคนโดยเสมอภาค 

แต่ไม่ได้ก าหนดวันไว้ให้แก่ท่านหญิงเสาด

ะฮฺ ซึ่งท่านหญิงก็ยินดี 

มีความพึงพอใจต่อเรื่องดังกล่าว 

และได้เสียสละเพื่อเป็นการสร้างความพึงพ

อใจให้แก่ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง หัฟเศาะฮฺ บินตุ 

อุมัรฺ อิบนุล ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 



 

 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 277) ว่า 

“ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺเป็นเกราะก าบังที่เข้ม

แข็ง เป็นบุตรสาวของ อะมีรุลมุอ์มินีน อะบู 

หัฟศฺ อุมัรฺ อิบนุล ค็อฏฏอบ ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สมรสกับนาง 

หลังจากที่ได้พ้นก าหนดเวลา(อิดดะฮฺ) 

ที่สามีของนางคือ คุนัยสฺ อิบนุ หุซาฟะฮฺ 

อัซ-ซะฮฺมียฺ 

ซึ่งเป็นมุฮาญิรีนคนหนึ่งได้หย่าขาดกับนา

งไปแล้ว ในปีที่สามแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺได้กล่าวว่า 

ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ 

เคยชิงความเป็นหนึ่งกับฉัน 



 

 

ในบรรดาภรรยาของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง อุมมุ สะละมะฮฺ 

ฮินดฺ บินตุ อบู อุมัยยะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 201-203) ว่า 

“ท่านหญิงเป็นผู้ปกปิดร่างกายมิดชิด 

เป็นผู้มีจิตใจสะอาด 

เป็นหนึ่งในบรรดาหญิงที่อพยพมาในยุคต้

นๆ 

และนับว่าท่านหญิงเป็นผู้มีความเข้าใจใน

ศาสนาอย่างลึกซึ้ง(ฟุเกาะฮาอ์) คนหนึ่ง 

ในหมู่เศาะหาบียะฮฺ” 



 

 

ท่านยะหฺยา อิบนุ อบู บักรฺ อัล-อามิรียฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัรริยาฎ อัล-

มุสตะฏอบะฮฺ” (ในหน้าที่ 324) ว่า 

“ท่านหญิงเป็นหญิงที่ประเสริฐ 

เป็นผู้มีความสุขุมรอบคอบ 

และท่านหญิงคือ ผู้ที่ได้ให้ค าแนะน า 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

โกนศีรษะของท่าน และให้เชือด “ฮัดยฺ” 

(สัตว์พลี) ในวันหดัยบียะฮฺ 

(วันที่มีการประนีประนอมกันระหว่างฝ่ายท่

านนบี กับฝ่ายมุชริกีน ณ 

ที่ต าบลหุดัยบียะฮฺ) 

และเธอได้เห็นญิบรีลในรูปของ “ดิหฺยะฮฺ” 

(ดิหฺยะฮฺ อิบนุ เคาะลีฟะฮฺ 

เป็นเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งมีรูปร่างสง่างาม)” 



 

 

อุมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง ซัยนับ บินตุ 

คุซัยมะฮฺ อัล-ฮิลาลียะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺได้ระบุไว้ในหนังสือ “อัส-

สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 218) ว่า “แท้จริง 

ท่านหญิงถูกขนานนามว่า 

“อุมมุลมะสากีน” 

อันเนื่องจากท่านหญิงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป(

ว่าชอบช่วยเหลือคนยากจน)” 

และท่านอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ญะลาอุลอัฟฮาม” 

(หน้าที่ 376) ว่า “มีผู้เรียกท่านหญิงว่า 

“อุมมุลมะซากีน” 

เน่ืองจากได้ท าทานให้อาหารแก่คนที่น่าเว



 

 

ทนาสงสารบ่อยครั้งมาก 

และได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เป็นเวลาเพียงสั้นๆ 

เพียงสองหรือสามเดือนเท่านั้น 

และเธอก็ได้เสียชีวิตไป 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง ญุวัยรียะฮฺ บินตุ 

หาริษฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ท่านหญิง เป็นอุมมุลมุอ์มินีน 

และเป็นผู้น าบรรดาภรรยาท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังกล่าวนั้น 

ถือเป็นความประเสริฐและเป็นเกียรติยศที่พ

อเพียงแล้วส าหรับเธอ 



 

 

ท่านอิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ญะลาอุลอัฟฮาม” (หน้าที่ 376-377) 

ว่า “และท่านหญิงคือ 

ผู้ที่เป็นสาเหตุให้บรรดามุสลิมได้ปล่อยทา

สให้เป็นอิสระเป็นจ านวนถึงหนึ่งร้อยครอบ

ครัว เพราะพวกเขาเห็นว่า 

ทาสเหล่านั้นเป็นเครือญาติด้วยการแต่งงา

นกับท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และการกระท าดังกล่าวนั้น 

เกิดมาจากความดีงามของท่านหญิงที่มีต่อ

พวกพ้องนั้นเอง เราะฎิยัลลอฮุอันฮา” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง เศาะฟียะฮฺ บินตุ 

หุยัยย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 



 

 

มีรายงานบันทึกอยู่ใน “ญามิอฺ อัต-

ติรมิซียฺ” (หะดีษเลขที่ 3894) 

ด้วยสายรายงานที่แข็งแรง 

จากหะดีษที่รายงานโดยท่านอะนัส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า “ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ 

กล่าวกับนางว่า แท้จริง 

เธอนั้นเป็นลูก(เครือญาติ)ของนบี 

และแท้จริง ลุงของเธอก็เป็นนบี 

และแน่นอนเธอเองก็อยู่ภายใต้การดูแลขอ

งท่านนบีด้วย”  

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 232 ) ว่า 

“ท่านหญิงเป็นผู้มีเกียรติ มีสติปัญญา 



 

 

มีเหตุผล มีชาติตระกูลสูง มีความสวยงาม 

และมีศาสนา เราะฎิยัลลอฮุอันฮา” 

และท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มเดียวกัน 

(เล่มที่ 2 หน้าที่ 235) ว่า 

“ท่านหญิงเศาะฟียะฮฺ” 

เป็นคนที่มีความสุภาพ อ่อนโยน 

และมีความนอบน้อมถ่อมตน” 

 ท่านอิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ญะลาอุลอัฟฮาม” (หน้าที่ 337 ) ว่า 

“ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้สมรสกับเศาะฟียะฮฺ บินตุ หุยัยย์ 

ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากท่านฮารูน อิบนุ 

อิมรอน พี่ชายของท่านนบีมูซา 

อะลัยฮิสสลาม” 



 

 

 ท่านอิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ญะลาอุลอัฟฮาม” เช่นเดียวกันว่า 

“และจากคุณสมบัติพิเศษของท่านหญิง คือ 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส 

และก าหนดให้การเป็นอิสระเสรีของเธอ 

เป็นสินสอด(มะฮัรฺ)ของเธอ 

ท่านอะนัสกล่าวว่า 

“ท่านนบีได้มอบมะฮัรฺของนาง 

เป็นตัวของนางเอง(หมายถึงปลดปล่อยนา

งให้เป็นไท)” 

และสิ่งดังกล่าวนับเป็นแบบอย่างส าหรับปร

ะชาชาตินี้ จวบจนถึงวันกิยามะฮฺ ฉะนั้น 

จึงเป็นที่อนุมัติส าหรับผู้ชาย (มุสลิม) 

ที่จะก าหนดเอาการปล่อยทาสหญิงของเข



 

 

าให้เป็นอิสระมาเป็นสินสอดในการแต่งงา

นกับนางได้ 

แล้วนางก็จะตกมาเป็นภรรยาของเขา 

ตามทัศนะที่ถูกระบุไว้ของท่านอิมาม 

อะหฺมัด เราะหิมะฮุลลอฮฺ” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง อุมมุ หะบีบะฮฺ 

ร็อมละฮฺ บินตุ อบี สุฟยาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 218 ) ว่า 

“เธอเป็นผู้น า 

เป็นผู้ปกปิดร่างกายอย่างมิดชิด” 



 

 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ 

ได้กล่าวไว้อีกเช่นเดียวกันใน (เล่มที่ 2 

หน้าที่ 222) ว่า และ แน่แท้ ส าหรับ อุมมุ 

หะบีบะฮฺ เป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 

และมีความน่าเคารพ 

โดยเฉพาะในสมัยการปกครองของพี่ชาย

ของเธอ 

อันเนื่องจากมีฐานะที่ใกล้ชิดกับเธอ 

จึงมีผู้ขนานนามให้แก่พี่ชายของเธอว่า 

“ผู้เป็นน้าชายของบรรดาผู้ศรัทธา”  

ท่านอิบนุ กะษีรฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัล-บิดายะฮฺ-วันนิฮายะฮฺ” ใน (เล่มที่ 11 

หน้าที่ 166) ว่า “แน่แท ้

ท่านหญิงเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้น าแห่งม



 

 

ารดาของเหล่าผู้ศรัทธา 

และเป็นคนหนึ่งในบรรดาสตรีที่เคารพอิบา

ดะฮฺต่ออัลลอฮฺอย่างเคร่งครัด 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา” 

อุมมุลมุอ์มินีน ท่านหญิง มัยมูนะฮฺ บินตุ 

อัล-หาริษฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

มีปรากฏอยู่ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 

หน้าที่ 244) ว่า 

มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา แจ้งว่า เธอได้กล่าวว่า 

“แท้จริงแล้ว เธอ(มัยมูนะฮฺ) 

เป็นผู้มีความเกรงกลัวอัลลอฮฺ มากกว่าเรา 

และติดต่อเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติมากก

ว่าเราอีกด้วย” 



 

 

 และท่านอัซ-

ซะฮะบียฺได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” 

ใน (เล่มที่ 2 หน้าที่ 239) ว่า 

“และท่านหญิงเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้น า

ของสตรีทั้งหลาย” 

อุมมุลมุอ์มินีน ซัยนับ บินตุ ญะหฺชิน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

มีหะดีษที่มีข้อความยาวอยู่ในเศาะฮีหฺมุสลิ

ม (หะดีษเลขที่ 2442) 

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า : 

“เธอเป็นคนหนึ่งที่พยายามท าตัวให้มีฐานะ

เท่าเทียมกับฉันในบรรดาภรรยาของท่านเ

ราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ 



 

 

ฉันก็ไม่เห็นหญิงคนใดเลยที่ดีงาม 

เป็นเลิศในทางศาสนายิ่งไปกว่า ซัยนับ 

เธอมีความกลัวเกรงยิ่งในอัลลอฮฺ 

และมีวาจาสัจจริงยิ่ง 

และมีสัมพันธ์ที่ดีต่อเครือญาติ 

และมีการบริจาคทานมากมาย 

และเธอลดตัวเองลงมาอย่างมากเพื่อการ

ท างานซึ่งเธออุทิศเพื่องานนั้น 

และต้องการเอางานน้ันเพื่อให้เป็นที่ใกล้ชิ

ดกับอัลลอฮฺ ตะอาลา 

นอกเสียจากว่าในตัวเธอนั้นมีลักษณะนิสัย

ที่มีอารมณ์ร้อน โกรธง่าย แต่หายเร็ว” 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 2 หน้าที่ 211) ว่า 



 

 

“อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ทรงให้เธอได้สมรสกับท่านนบีของพระ

องค์ 

โดยมีตัวบทระบุอยู่ในคัมภีร์ของพระองค์ 

โดยไม่ต้องมีวะลียฺ (ผู้ปกครอง) 

และพยานใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น 

ด้วยเหตุนี้ 

ท่านหญิงจึงมีความภาคภูมิใจในตนเองมา

ก 

ที่มีฐานะเหนือกว่าบรรดามารดาของผู้ศรัท

ธาทั้งหลาย โดยท่านหญิงได้กล่าวว่า 

“พวกเธอนั้น 

ผู้ปกครองของพวกเธอท าการสมรสให้แก่

พวกเธอ แต่ส่วนฉันน้ัน 

อัลลอฮฺได้ท าการสมรสให้แก่ฉัน 



 

 

ซึ่งเป็นค าบัญชาที่ลงมาจากเบื้องบนบัลลัง

ก์ของพระองค์” 

หะดีษนี้มีปรากฏอยู่เศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺ 

(เลขที่ 7402) 

 และอัซ-

ซะฮะบียฺได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า “และ 

ท่านหญิง(ซัยนับ)เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

เป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้น าสตรีทั้งหลาย 

ทั้งทางด้านศาสนาและความเคร่งครัด 

เป็นคนมีจิตใจเมตตากรุณา 

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป” 

 และท่านอัซ-ซะฮะบียฺ 

ยังได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัส-สิยัรฺ” 

เช่นเดียวกันใน (เล่มที่ 2 หน้าที่ 217) ว่า 



 

 

: “และท่านหญิงเป็นคนที่มีจิตใจงดงาม 

ถือศีลอดอย่างสม่ าเสมอ 

เป็นผู้ที่มีความม่ันคง คงเส้นคงวา 

มีคุณธรรมความดี 

และมีผู้เรียกท่านหญิงว่า “อุมมุลมะสากีน” 

(มารดาของบรรดาผู้ที่น่าเวทนา 

น่าสงสาร)” 

ท่านหญิง เศาะฟียะฮฺ บินตุ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

ผู้เป็นอาหญิงของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

อัซ-ซะฮะบียฺได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัส-

สิยัรฺ” (ในหน้าที่ 2 เล่มที่ 269) ว่า 

“ท่านอาหญิงของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เป็นบุตรีของอับดุลมุฏเฏาะลิบ 

มาจากตระกูลฮาชิม 

และท่านเป็นพี่น้องพ่อแม่เดียวกันกับ 

ท่านหัมซะฮฺ และเป็น “อุมมุ 

หะวารียินนะบียฺ” 

(มารดาของผู้ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุน

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

คือท่าน อัซ-ซุบัยรฺ” 

และ ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ 

ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันในหนังสือ “อัส-

สิยัรฺ” (เล่มที่ 1 หน้าที่ 270) 

และตามที่มีรายงานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

ยืนยันว่า 



 

 

"บรรดาผู้เป็นป้าและอาหญิงของท่านนบีนั้

น ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเข้ารับอิสลามเลย 

นอกจากท่านหญิงเศาะฟียะฮฺคนเดียวเท่านั้

น และแน่นอน 

ท่านมีความเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นอย่างมา

กต่อการสิ้นชีวิตไปของท่านหัมซะฮฺ 

ซึ่งเป็นพี่ชายของเธอ 

ท่านหญิงมีความอดทน 

อดกลั้นและมีความสมถะ 

และท่านเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้อพยพรุ่นแร

ก” 

บรรดาเศาะหาบียาต(เศาะหาบะฮฺสตรี)ที่มา

จาก “อะฮฺลุล บัยตฺ” 



 

 

- บุตรสาวของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้แก่ ซัยนับ, 

รุก็อยยะฮฺ และอุมมุ กัลษูม 

- อุมมุ กัลษูม และซัยนับ 

ผู้เป็นบุตรสาวของท่านอะลียฺ อิบนุ อบี 

ฏอลิบ ซึ่งเกิดจากท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

- อุมามะฮฺ บินตุ อะบิลอาศฺ อิบนุ อัร-รอบีอฺ 

มารดาของท่านคือ ซัยนับ บินติ 

เราะสูลิลลาฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเธอคือผู้ที่ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้เคยอุ้มในขณะที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺก าลัง

ท าการละหมาดอยู่ 



 

 

- อุมมุ ฮานิอ์ บินตุ อบี ฏอลิบ อิบนุ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

- ฎุบาอะฮฺ และอุมมุล หะกัม 

ทั้งสองเป็นบุตรสาวของท่านอัซ-ซุบัยรฺ 

อิบนุ อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

ปรากฏว่ามีชื่อของคนทั้งสองถูกระบุไว้ใน

หะดีษ บันทึกโดยอบูดาวูด 

ภายใต้หมายเลขหะดีษที่ (2987) 

และท่านฎุบาอะฮฺ 

คือเจ้าของผู้รายงานหะดีษ “อัล-อิชติรอฏ 

ฟิลหัจญ์” 

(หะดีษที่ก าหนดเงื่อนไขในการท าฮัจญ์) 

เธอเป็นผู้ที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

ได้พูดกับเธอว่า “เธอจงกล่าว 

(ก่อนเดินทางด้วยข้อแม้) เถิดว่า 

ถ้ามีอุปสรรคใดมาขัดขวาง กักขังฉัน 

(จนไม่สามารถเดินทางเข้าไปสู่สถานที่ท า

หัจญ์ได้) ดังนั้น 

สถานที่ดังกล่าวเป็นจุดที่เปลื้องอิหฺรอม(ตะ

หัลลุล)ของฉันนั่นเอง”  

- และอุมามะฮฺ บินตุ หัมซะฮฺ อิบนุ 

อับดุลมุฏเฏาะลิบ 

* * * 

 บทที ่8 

การสรรเสริญสดุดีของนักวิชาการอิสลาม 



 

 

แก่ “อะฮฺลุล บัยตฺ” ที่เป็นอัตตาบิอีน 

และอื่นๆ  

มุหัมมัด อิบนุ อะลียฺ อิบนุ อบูฏอลิบ 

(ที่รู้จักกันในนามของ อิบนุล หะนะฟียะฮฺ) 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ  

ท่านอิบนุ หิบบาน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ษิกอต อัต-ตาบิอีน” (เล่มที่ 5 หน้าที่ 

347) ว่า 

“และท่านเป็นคนหนึ่งที่มีเกียรติงดงาม 

ในหมู่วงศ์วานของท่านนบี (อะฮฺลุล บัยตฺ)” 

ตามประวัติของท่านที่มีระบุไว้ในหนังสือ 

“ตะฮฺซีบุลกะมาล” ของท่าน อัล-มุซะนีย์ 

ว่า อะหฺมัด อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัล-อิจญ์ลียฺ 



 

 

ได้กล่าวว่า “ท่าน (มุหัมมัด) เป็นตาบิอีย์ 

มีความจ าแม่นย า เชื่อถือได้ ท่านเป็นคนดี 

มีคุณธรรม” 

 อิบรอฮีม อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัล-ญุนัยดฺ 

ได้กล่าวว่า 

“เราไม่เห็นว่าจะมีผู้ใดอ้างอิงสายรายงาน

ถึงท่านอะลียฺ ที่รายงานมาจากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มากกว่าเขา 

และไม่เห็นว่ามีสายรายงานของผู้ใดที่จะถู

กต้องมากไปกว่า สายรายงานที่มุหัมมัด 

อิบนุลหะนะฟียะฮฺ อ้างอิงถึงท่านอะลียฺ 

ที่รายงานมาจากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม”  



 

 

 ใน หนังสือ “อัส-สิยัรฺ” ของท่านอัซ-

ซะฮะบียฺ (เล่มที่ 4 หน้าที่ 115) 

ว่ามีรายงานจาก อิสรออีล 

ได้รายงานมาจากอับดุลอะอฺลา (คือ อิบนุ 

อามิรฺ) ว่า “มุหัมมัด อิบนุ อะลียฺ 

ท่านมีชื่อรองว่า “อบุลกอซิม” 

และท่านเป็นคนเคร่งครัดในศาสนา 

และมีความรู้มากมาย” 

และท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวถึงท่าน 

(มุหัมมัด) เช่นเดียวกัน (ในหนังสือ อัส-

สิยัรฺ เล่มที่ 4 หน้าที่ 110) ว่า “ท่านผู้น า 

ท่านอิมาม (ผู้น า) อบุลกอซิม และอบู 

อับดิลลาฮฺ 



 

 

(ทั้งสองนี้เป็นชื่อรองของท่านมุหัมมัด อิบนุ 

อะลียฺ)” 

ท่านอะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ อิบนุ อะลียฺ อิบนุ 

อบี ฏอลิบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

ท่านอิบนุ สะอัด ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัฏ-เฏาะบะกอต” (เล่มที่ 5 หน้าที่ 222) 

ว่า “ท่าน อะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ 

เป็นผู้ที่มีความจ าดี เชื่อถือได้ 

มีการรายงานหะดีษมากมาย เป็นผู้มีเกียรติ 

เป็นผู้ที่มีฐานะต าแหน่งสูงส่ง 

เป็นคนที่เคร่งครัดศาสนา” 

ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“มินฮาจญ์ อัส-สุนนะฮฺ” (เล่มที่ 4 หน้าที่ 



 

 

48) ว่า “และส่วนท่านอะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ 

นั้น เป็นผู้อาวุโสท่านหนึ่งในหมู่ตาบิอีน 

และเป็นหนึ่งในบรรดาผู้น าทั้งด้านความรู้ 

และด้านศาสนาอีกด้วย” 

และชีวประวัติของท่านที่ปรากฏอยู่ในหนัง

สือ “ตะฮฺซีบุลกะมาล” ของท่านอัล-มิซซียฺ 

กล่าวว่า “ท่านสุฟยาน อิบนุ อุยัยนะฮฺ 

ได้รายงานมาจากท่าน อัซ-ซุฮฺรียฺว่า 

“ฉันไม่เห็นพวกกุเรชคนใด (ในยุคนั้น) 

มีความประเสริฐยิ่งไปกว่า ท่านอะลียฺ อิบนุ 

หุสัยนฺ” 

ท่านซัยดฺ อิบนุ อัสลัม ท่านมาลิก 

และจากท่านยะหฺยา อิบนุ สะอัด อัล-

อันศอรีย์ เราะหิมะฮุมุลลอฮฺ 



 

 

ท่านอัล-อิจญ์ลียฺ ได้กล่าวว่า “อะลียฺ อิบนุ 

หุสัยนฺ เป็นชาวมะดีนะฮฺ เป็นตาบิอียฺ 

(ผู้ร่วมสมัยกับเศาะหาบะฮฺ) 

มีความจ าแม่นย า เชื่อถือได้” 

ท่านอัซ-ซุฮฺรีย์ กล่าวว่า “ท่านอะลียฺ อิบนุ 

หุสัยนฺ เป็นผู้ที่ประเสริฐคนหนึ่งของ 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” (วงศ์วานของท่านนบี) 

และเป็นบุคคลที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่มีการฏออั

ต (เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺ 

และเราะสูลของพระองค์) 

และท่านเป็นคนที่รักยิ่งของท่านมัรวาน 

อิบนุลหะกัม และอับดุลมะลิก อิบนุ มัรวาน” 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 4 หน้าที่ 386) ว่า 



 

 

“ท่านผู้น า ท่านอิมาม ท่านคือ 

ซัยนุลอาบิดีน อัล-ฮาชิมียฺ อัล-อะละวียฺ อัล-

มะดะนียฺ” 

ท่านอิบนุ หะญัรฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัต-ตักรีบ” ว่า "ท่านเป็นคนเชื่อถือได้ 

เป็นที่ไว้วางใจ 

เป็นผู้เคร่งครัดในการอิบาดะฮฺ เป็นฟะกีฮฺ 

(เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิส

ลาม) เป็นคนดีมีความประเสริฐ 

เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง” 

ท่านมุหัมมัด อิบนุ อะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ อิบนุ 

อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ เราะหิมะฮุลลลอฮฺ 



 

 

ส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ท่านญาบิรฺ 

อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัล-อันศอรียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ได้ให้เกียรติยกย่องต่อท่าน (มุหัมมัด) 

ดังมีปรากฏอยู่ในเศาะฮีหฺมุสลิม 

(หะดีษเลขที่ 1218) 

ตามสายรายงานหะดีษของท่านที่มีข้อควา

มยาวในเรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะของการท า

หัจญ์ จากหะดีษที่รายงานโดยท่าน 

ญะอฺฟัรฺ อิบนุ มุหัมมัด (คือท่าน อิบนุ อะลียฺ 

อิบนุ หุสัยนฺ) 

ได้รายงานจากบิดาของท่านว่า 

บิดาของท่านกล่าวว่า 

“เราได้เข้ามาหาท่าน ญาบิรฺ อิบนุ 

อับดุลลอฮฺ 



 

 

ซึ่งท่านได้สอบถามแต่ละคนที่มาจากกลุ่มค

นเหล่านั้น (ที่เข้ามาหาท่าน 

เพราะขณะนั้นตาของท่านมองไม่เห็น) 

จนกระทั่งมาถึงฉัน ฉันจึงได้ตอบท่านว่า 

“ฉันชื่อ มุหัมมัด อิบนุ อะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ" 

แล้วท่านก็เอื้อมมือของท่านมาปลดกระดุมเ

ม็ดบนออกจาก (คอเสื้อของฉัน) 

แล้วก็ปลดเม็ดล่างถัดมาออก 

(จากรังดุมเสื้อเพื่อให้หน้าอกเผยออกมาใ

ห้เห็น) 

หลังจากนั้นท่านก็ได้เอาฝ่ามือของท่านวา

งไว้บนหน้าอกของฉัน 

ซึ่งขณะนั้นฉันก าลังอยู่ในวัยหนุ่ม 

และท่านก็กล่าวว่า “เรายินดีต้อนรับท่าน 

โอ้ เจ้าหลายชาย ! จงถามมาเถิด 



 

 

ถึงสิ่งที่เธอปรารถนาจะถาม" 

ฉันจึงได้ถามท่าน 

(ซึ่งขณะนั้นท่านมองอะไรไม่เห็นแล้ว) 

ฉันได้กล่าวแก่ท่านว่า 

กรุณาบอกฉันให้ทราบลักษณะการท าหัจ

ญ์ของท่านเราะสูล  ให้ฉันหน่อยเถิด” 

 ท่านญาบิรฺได้เล่าหะดีษนั้นให้กับท่านมุหัม

มัดฟังด้วยหะดีษที่มีข้อความยาว ซึ่งหะดีษ 

ได้พูดเกี่ยวกับลักษณะการท าหัจญ์ของท่า

นนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“มินฮาจญ์ อัส-สุนนะฮฺ” (เล่มที่ 4 หน้าที่ 

50) “เช่นเดียวกัน อบู ญะอฺฟัรฺ มุหัมมัด 

อิบนุ อะลียฺ ท่านเป็นอุละมาอ์ (ผู้มีความรู้) 



 

 

ดีที่สุดคนหนึ่งในหมู่อุละมาอ์ทั้งหลาย 

และเป็นผู้ที่มีความเคร่งครัดศาสนาที่สุดคน

หนึ่ง กล่าวกันว่า “แท้จริง 

ท่านมีชื่อเรียกว่า “อัล-บากิรฺ” นั้น 

ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีความแตกฉานใน

ด้านความรู้ความเข้าใจ 

ไม่ใช่เพราะท่านสุญูดจนหน้าผากด้าน” 

ท่านอัล-มิซซียฺ ได้กล่าวถึงประวัติของท่าน 

(มุหัมมัด) ไว้ในหนังสือ “ตะฮฺซีบุลกะมาล” 

ว่า “อัล-อิจญ์ลียฺ กล่าวว่า 

ท่านมุหัมมัดเป็นชาวมะดีนะฮฺ เป็นตาบิอียฺ 

(ชนร่วมสมัยกับเศาะหาบะฮฺ) 

และเป็นคนมีที่เชื่อถือได้ อิบนุล บุรกีย์ 

กล่าวว่า ท่านมุหัมมัด 



 

 

เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านฟิกฮฺ 

(ผู้รอบรู้ในนิติศาสตร์อิสลาม) 

เป็นคนดีมีคุณธรรม” 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 4 หน้าที่ 401-402) ว่า 

“ท่านผู้น า ท่านอิมาม ท่านคือ อบูญะอฺฟัรฺ 

มุหัมมัด อิบนุ อะลียฺ อิบนุ หุสัยนฺ อิบนุ 

อะลียฺ อัล-อะละวียฺ อัล-ฟาฏิมียฺ อัล-

มะดะนียฺ 

เป็นลูกชายของท่านซัยนุลอาบิดีน 

ท่านอบูญะอฺฟัรฺ มุหัมมัด 

เป็นคนที่มีพร้อมสรรพทั้งความรู้ 

ทั้งการงาน ทั้งความรุ่งเรือง ทั้งเกียรติยศ 

ทั้งความน่าไว้วางใจ น่าเชื่อถือ 



 

 

และมีความสงบเสงี่ยม 

และท่านเป็นผู้มีความเหมาะสมในการเป็นเ

คาะลีฟะฮฺ 

และท่านเป็นผู้หนึ่งในจ านวนของอิมามสิบ

สอง ที่บรรดาพวกชีอะฮฺ อัล-อิมามียะฮฺ 

ได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่อท่านเหล่านั้น 

โดยกล่าวว่า “ท่านเหล่านั้น 

เป็นผู้บริสุทธิ์จากความผิดด้วยการได้รับค

วามคุ้มครอง” และท่านกล่าวว่า 

“ท่านเหล่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในศาส

นาอย่างถ่อมแท้ทุกประการ” 

อย่างไรก็ตาม (ย่อมไม่มีผู้ใดทั้งสิ้น) 

ที่ปราศจากความผิดได้นอกจากบรรดามะ

ลาอิกะฮฺ และบรรดานบีเท่านั้น 

เพราะทุกคนนั้นย่อมมีทั้งกระท าถูกและกระ



 

 

ท าผิดได้ 

ค าพูดของเขาอาจถูกน ามาใช้ก็ได้ 

และอาจถูกละทิ้งไปก็ได้ 

นอกจากค าพูดของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เท่านั้น 

เพราะท่านเป็นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองให้พ้

นจากความผิดต่างๆ 

แล้วท่านยังเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุ

นด้วยวะหฺยูอีกด้วย และท่านอบูญะอฺฟัรฺนั้น 

เป็นผู้ที่รู้จักกันดีในนามของ “อัล-บากิรฺ” 

คือ ผู้มีความแตกฉานในวิชาความรู้ 

สามารถรู้ถึงต้นตอที่มาของวิชาการทั้งที่ชั

ดเจนและที่ซ่อนเร้นไม่ชัดเจน แท้จริง อบู 

ญะอฺฟัรฺ 

นั้นเป็นอิมามผู้ที่มีความสามารถวินิจฉัย(ปั



 

 

ญหาศาสนา)ได้ 

เป็นผู้ที่อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ 

(ด้วยความรู้ความเข้าใจในความหมายอย่

างท่องแท้) เป็นผู้ที่มีสถานะอันใหญ่ยิ่ง” 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 4 หน้าที่ 403) 

เช่นเดียวกันว่า “ท่านอัน-นะสาอียฺ 

และท่านอื่นๆ ถือว่า ท่านอบูญะอฺฟัรฺ 

เป็นหนึ่งในจ านวนฟุเกาะฮาอ์ อัต-ตาบิอีน 

(ผู้ร่วมสมัยกับเศาะหาบะฮฺ)แห่งเมืองมะดีน

ะฮฺ และบรรดาหุฟฟาซฺ 

(บรรดานักท่องจ าหะดีษ) 

มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ท่านอบู 



 

 

ญะอฺฟัรฺ นับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ 

สามารถน าเอามาเป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้" 

ท่านญะอฺฟัรฺ อิบนุ มุหัมมัด อิบนุ อะลียฺ 

อิบนุ หุสัยนฺ อิบนุ อะลียฺ อิบนุ อบี ฏอลิบ 

เราะหิมะฮุ้ลลอฮฺ 

ท่านอิมาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “มินฮาจญ์ อัส-

สุนนะฮฺ” (เล่มที่ 4 หน้าที่ 52-53) ว่า 

“ท่านญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

นั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มอุละมาอ์(ผู้มีความรู้) 

และกลุ่มผู้ยึดมั่นในศาสนาที่ดียิ่ง ท่านอัมรฺ 

อิบนุ อะบิลมิกดาม กล่าวว่า 

“เม่ือฉันมองไปที่ท่าน ญะอฺฟัรฺ 



 

 

ฉันก็รู้ได้ทันทีว่าท่านนั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายม

าจากบรรดานบี” 

ท่าน อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้กล่าวถึงลักษณะของท่านญะอฺฟัรฺ 

ไว้ในหนังสือของท่านในเรื่องเกี่ยวกับควา

มประเสริฐของอะฮฺลุล บัยตฺ 

(วงศ์วานท่านนบี) 

และสิทธิของท่านเหล่านั้น 

ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ใน (หน้าที่ 35) ว่า 

“ท่านเป็นเชค (ครู) 

ของบรรดาผู้รู้แห่งประชาชาตินี้”  

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 6 หน้าที่ 255) ว่า 

“อิมาม อัศ-ศอดิก 



 

 

เป็นเชค(หัวหน้าคนส าคัญ)ของตระกูลฮาชิ

ม อบู อับดุลลอฮฺ อัล-กุเราะชียฺ อัล-ฮาชิมียฺ 

อัล-อะละวียฺ อัล-นะบะวียฺ อัล-มะดะนียฺ 

เป็นบุคคลหนี่งที่มีชื่อเสียงโดดเด่น” 

ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวถึงท่าน 

และบิดาของท่านว่า 

“ท่านทั้งสองเป็นอุละมาอ์ (ผู้มีความรู้) 

แห่งนครมะดีนะฮฺ ที่ทรงเกียรติ” 

และท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“ตัซกิเราะตุลหุฟฟาซฺ” (เล่มที่ 1 หน้าที่ 

150) ว่า “ท่านอิมามอัช-ชาฟิอียฺ 

และท่านยะหฺยา อิบนุ มะอีน 

ได้ให้ความเชื่อถือ ให้ความไว้วางใจ 

(ท่านญะอฺฟัรฺ อิบนุ มุหัมมัด) 



 

 

และมีรายงานจากอบู หะนีฟะฮฺ ว่า 

ท่านได้กล่าวว่า 

“ฉันไม่เห็นใครมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิติศ

าสตร์อิสลามยิ่งไปกว่าท่านญะอฺฟัรฺ อิบนุ 

มุหัมมัด ท่านอบู หาติม กว่าวว่า “ท่าน 

(ญะอฺฟัรฺ อิบนุ มุหัมมัด) เป็นคนที่เชื่อถือได้ 

บุคคลเยี่ยงท่านผู้นี้ไม่จ าเป็นต้องซักไซ้ถา

มให้มากความ(ถึงความน่าเชื่อถือหรือไม่)” 

ท่านอะลียฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

อิบนุ สะอัด ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัฏ-

เฏาะบะกอต” (เล่มที่ 5 หน้าที่ 313) ว่า 

“ท่าน อะลียฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส 

เป็นลูกคนเล็กที่มีอายุน้อยที่สุด 



 

 

ของท่านอับดุลลอฮฺ 

และเป็นผู้ที่มีความสง่างาม 

และหล่อเหลาที่สุดของตระกูลกุร็อยชฺบนห

น้าแผ่นดินนี้ 

และเป็นคนขยันขันแข็งในการท าละหมาด 

จนมีผู้เรียกท่านว่า “ผู้ท าการสุญูด 

(แด่อัลลอฮฺ) อย่างมากมาย” 

ก็เนื่องจากการท าอิบาดะฮฺ 

และความดีของท่านนั่นเอง” 

ในหน้าที่ 314 ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 

“ท่านเป็นคนที่เชื่อถือได้ 

และเป็นคนพูดน้อย” 

ท่านอัล-

มิซซียฺได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อ 



 

 

“ตะฮฺซีบุลกะมาล” ว่า “ท่านอัล-อิจญ์ลียฺ 

และอบู ซุรฺอะฮฺ กล่าวว่า ท่านอะลียฺ อิบนุ 

อับดุลลอฮฺ เป็นคนที่เชื่อถือได้ 

และท่านอัมรฺ อิบนุ อะลียฺ กล่าวว่า 

ท่านอะลียฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ 

เป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งในหมู่บรรดาคนทั้ง

หลาย และท่านอิบนุ หิบบาน 

ได้ระบุถึงท่านไว้ในหนังสือ “อัษ-ษิกอต” 

 ท่านอัซ-ซะฮะบียฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

“อัส-สิยัรฺ” (เล่มที่ 5 หน้าที่ 252) ว่า 

“ท่านเป็นอิมาม เป็นผู้น า “อบุลเคาะลาอิฟ” 

อบู มุหัมมัด อัล-ฮาชิมียฺ อัส-สัจญ์ญาด 

(ผู้กระท าการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺอย่างเคร่ง

ครัด) ท่านอะลียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 



 

 

เป็นคนที่มีความรู้กว้างขวาง 

เป็นคนท างาน ร่างกายสูงใหญ่ 

รูปร่างหล่อเหลา เป็นคนน่าเกรงขาม” 

* * * 

 บทที ่9 

 เปรียบเทียบระหว่างหลักเชื่อมั่นของ 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ”  

และกลุ่มอื่นๆ เกี่ยวกับอะฮฺลุล บัยตฺ 

จากที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น 

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า หลักการเชื่อมั่นของ 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” 

เกี่ยวกับวงศ์วานของท่านนบี 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็น 

การเดินตามสายกลาง ไม่เลยเถิด 

และไม่บกพร่องหย่อนยาน 

ไม่ยกย่องบุคคลเกินเลยฐานะ 

ไม่ท าตัวหมางเมิน กระด้างกระเด่ือง 

พวกเขารักและเคารพวงศ์วานของท่านนบี

ทุกท่าน เป็นมิตรกับบรรดาท่านเหล่านั้น 

ไม่หมางเมินและมิได้ยกย่องผู้ใดโดยเฉพา

ะ จนเกินฐานะความเป็นจริง 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” 

จะรักและเคารพบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกท่าน 

โดยมิได้ยกเว้นผู้ใดทั้งสิ้น 

และถือว่าท่านเหล่านั้นล้วนเป็นมิตรที่ดี 



 

 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” 

รวมเอาความรักในเศาะหาบะฮฺ 

และความรักในวงศ์วานไว้เป็นหนึ่งเดียวกั

น กรณีนี้จึงแตกต่างกันกับพวกที่มิใช่ 

“อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ” 

อันได้แก่พวกที่ยึดถือเอาแต่อารมณ์ 

ที่ยกย่องให้เกียรติบุคคลในวงศ์วานของท่

านนบีเป็นการเฉพาะ 

จนเกินเลยฐานะความเป็นจริง 

และท าเมินเฉย 

กระด้างกระเดื่องกับบุคคลในวงศ์วานของ

ท่านนบีอีกมากมายหลายท่าน 

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ด้วยเช่นกัน 



 

 

 ในจ านวนตัวอย่างต่างๆ 

จากการกระท าที่เลยเถิดจนเกินฐานะที่พว

กเขามีให้กับบรรดาอิมามสิบสอง 

ผู้สืบเชื้อสายมาจากวงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

บรรดาท่านเหล่านั้น คือ ท่านอะลียฺ 

ท่านหะสัน ท่านหุสัยนฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

และลูกๆของท่านอัล-หุสัยนฺ อีกเก้าท่านนั้น 

ได้ถูกรวบรวมไว้ในหนังสือ “อุศูลุลกาฟี” 

ของอัล-กุลัยนียฺ ในบทต่างๆ เช่น :  

- บทที่ว่า : “แท้ จริง บรรดาอิมาม 

อะลัยฮิมุสสลาม เป็นตัวแทนของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

บนหน้าแผ่นดินน้ีของพระองค์ 



 

 

และพวกเขาถูกน าออกมาจากประตูต่างๆข

องพระองค์” (เล่มที่ 1 หน้าที่ 193) 

- บทที่ว่า : “แท้จริง บรรดาอิมาม 

อะลัยฮิมุสสลาม คือ อะลามาต 

(สัญญาณเครื่องหมายต่างๆ) ที่อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ได้ทรงระบุไว้ในคัมภีร์ของพระองค์” 

(อุศูลุลกาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 206) 

ในบทนี้มีอยู่สามหะดีษ 

ซึ่งเป็นหะดีษที่พวกเขาได้ประมวลไว้ด้วยก

ารอธิบายความหมายของด ารัสของอัลลอฮฺ 

ตะอาลาที่ว่า : 

ٖتۚٓ َوبِٱلنَّۡجِم ُهمۡ  َمَٰ   [16]النحل: ﴾  16يَۡهتَدُوَن  ﴿ َوَعلََٰ



 

 

“และเครื่องหมายต่างๆ 

และด้วยกับดวงดาวนั้น 

พวกเขาอาศัยน าทาง” (อัน-นะหฺลุ :16) 

พวกเขา (ชีอะฮฺ) อธิบายค าว่า “อัน-

นัจญ์มุ” (ดวงดาว) นั้นว่า หมายถึง 

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และ “อัล-อะลามาต” (เครื่องหมายต่างๆ) 

นั้นหมายถึง บรรดาอิมาม (สิบสอง) 

- บทที่ว่า : บรรดาอิมาม อะลัยฮิมุสสลาม 

นั้น เป็นรัศมีของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 

หน้าที่ 193) 



 

 

 ซึ่งในบทนี้ ประมวลหะดีษไว้มากมาย 

จากหะดีษเหล่านั้น 

ที่มีสายสืบสุดอยู่เพียงแค่ท่าน อบู 

อับดิลลาฮฺ (คือ ท่านญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก) 

เป็นการอธิบายด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ในซูเราะฮฺ อัน-นูรฺ 

อายะฮฺที่ 35 ที่ว่า :  

ِت َوٱۡۡلَۡرِضۚٓ ﴾  َوَٰ َمَٰ ُ نُوُر ٱلسَّ   [٣٥]النور: ﴿۞ٱَّللَّ

“อัลลอฮฺทรงเป็นแสงสว่าง (เป็นผู้น าทาง) 

แห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน....”  

 พวกเขากล่าวอ้างว่า อบู อับดิลลาฮฺ 

(ญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก) ได้อธิบายว่า  

ٖة﴾  ﴿َمثَُل نُوِرهِۦ َكِمۡشَكوَٰ



 

 

“อุปมาแสงสว่างแห่งอัลลอฮฺ 

อุปมัยดั่งช่อง(ที่ท าไว้ตามผนังส าหรับตั้งตะ

เกียง)” ว่า หมายถึงท่านหญิง ฟาฏิมะฮฺ 

อะลัยฮัสสลาม 

 ﴿فِيَها ِمۡصبَاٌحٰۖ ﴾

(ณ ที่) “ตามช่องนั้นมีตะเกียง” 

หมายถึงอัล-หะสัน 

 ﴿ ٱۡلِمۡصبَاُح فِي ُزَجاَجٍةٰۖ ﴾

“ตะเกียงนั้นอยู่ในโคมแก้ว” หมายถึงอัล-

หุสัยนฺ 

﴾ ي ٞ َجاَجةُ َكأَنََّها َكۡوَكٞب دُر ِ  ﴿ ٱلزُّ



 

 

“โคมแก้วน้ันเสมือนดวงดาวที่ประกายแสง

” ดวงดาวที่ว่าหมายถึง ท่านหญิง ฟาฏิมะฮฺ 

ที่เป็นเสมือนดวงดาวท่ามกลางบรรดาสตรี

ในโลกนี้ 

َرَكٖة﴾ بََٰ  ﴿ يُوقَدُ ِمن َشَجَرٖة مُّ

“(ตะเกียงนั้น) ถูกจุดขึ้นจากน้ ามัน 

ที่มาจากต้นไม้ที่เป็นมงคล 

(ให้ประโยชน์มากมาย)” ว่าหมายถึง 

ท่านนบี อิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม 

 ﴿َزۡيتُونَٖة الَّ َشۡرقِيَّٖة َواَل َغۡربِيَّٖة﴾

“คือต้นซัยตูน 

ซึ่งมันมิได้อยู่ทางด้านตะวันออก 

และมิได้อยู่ทางด้านตะวันตก” 



 

 

(อยู่ในจุดที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน) 

ว่าหมายถึง 

ไม่ใช่พวกยิวและไม่ใช่พวกคริสต์ 

ُء﴾   ﴿يََكادُ َزۡيتَُها يُِضي 

“น้ ามันของมันน้ันเกือบจะมีประกายแสงออ

กมา” ว่าหมายถึง 

วิชาความรู้นั้นเกือบจะระเบิดพุ่งออกมาจา

กแสงนั้น 

 ﴿َولَۡو لَۡم تَۡمَسۡسهُ نَاٞرۚٓ نُّوٌر َعلَىَٰ نُوٖرۚٓ ﴾ 

“ถึงแม้ว่าแสงไฟน้ันจะไม่มากระทบกับมัน 

(มันก็จะประกายแสง) 

(เมื่อ)แสง(จากไฟตะเกียงส่องมากระทบ)กั

บแสง(ประกายที่ออกมาจากน้ ามันซัยตูนนั้



 

 

น)ก็จะมีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นไปอีก” 

ว่าหมายถึง อิมาม (ของพวกเขา) 

ออกมาจากแสงสว่างนั้น 

ซึ่งจะตามกันมาเป็นล าดับ 

ُ ِلنُوِرهِۦ َمن يََشا ُءۚٓ ﴾   ﴿يَۡهِدي ٱَّللَّ

“อัลลอฮฺจะทรงน าผู้ที่พระองค์ประสงค์ไปสู่

แสงสว่างของพระองค์” ว่าหมายถึง 

อัลลอฮฺ 

จะทรงน าทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้แ

ก่บรรดาอิมามเหล่านั้น 

- บททีว่่า : “เครื่องหมายต่างๆ ที่อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ได้ทรงระบุไว้ในคัมภีร์ของพระองค์น้ัน 



 

 

หมายถึง บรรดาอิมามนั้นเอง” (อัล-กาฟี 

เล่มที่ 1 หน้าที่ 207)  

และในบทนี้ได้อธิบาย ด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า : 

ُت َوٱلنُّذُُر عَ  ﴾  101ن قَۡوٖم الَّ يُۡؤِمنُوَن ﴿َوَما تُۡغنِي ٱۡۡل يََٰ

  [101]يونس: 

“สัญญาณต่างๆ 

และบรรดารอซูลผู้ให้การตักเตือน 

มิได้ให้คุณประโยชน์อันใดแก่กลุ่มคนที่ไม่

ศรัทธา” (ยูนุส 101)  

พวกเขา (ชีอะฮฺ) 

อธิบายด ารัสของพระองค์ที่ว่า 

สัญญาณต่างๆ ที่ว่านั้น ก็คือ บรรดาอิมาม! 



 

 

 และได้อธิบายด ารัสของอัลลอฮฺ ที่ว่า 

تِنَا ُكل َِها﴾   ﴿َكذَّبُوا  بِ    [٤2]القمر: ايََٰ

“พวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆ 

ของเราทั้งหมด” (อัล-เกาะมัรฺ : 42) 

พวกเขา(ชีอะฮฺ) ให้ความหมายของค าว่า 

อายาต หรือสญัญาณต่างๆ 

นั้นหมายถึงบรรดาผู้ที่ถูกสั่งเสีย 

ผู้ที่ถูกก าชับให้ดูแล (บรรดาอิมามทั้ง 12)  

ดังนั้น 

ถ้าว่ากันตามความหมายที่พวกเขากล่าวอ้า

งมา 

ก็แสดงว่าการลงโทษที่เกิดกับขึ้นฟิรฺเอาว์นฺ

ก็เกิดมาจากสาเหตุที่เขาปฏิเสธต่อบรรดาอิ



 

 

มามของชีอะฮฺ ผู้ถูกสั่งเสีย 

ผู้ถูกก าชับเอาไว้นั่นเอง !! 

- บทที่ว่า : “อะฮฺลุซซิกรฺ” ก็คือ 

บรรดาผู้ที่อัลลอฮฺได้ใช้ให้มวลมนุษย์วิงวอ

นขอต่อพวกเขา ฉะนั้น พวกเขา คือ 

บรรดาอิมาม (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 

210) 

- บทที่ว่า : “อัล-กุรอาน 

ได้น าทางให้แก่อิมาม” (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 

หน้าที่ 216)  

ในบทนี้ได้อธิบายด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า  

ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن يَۡهِدي ِللَّتِي ِهَي أَۡقَوُم ﴾    [9]اِلسراء: ﴿إِنَّ َهَٰ



 

 

 “แท้จริง 

อัลกุรอานน้ีน าไปสู่ทางที่เที่ยงตรง” (อัล-

อิสรออ์ : 9) 

 (พวกเขาได้อธิบายไว้ว่า) 

“อัลกุรอานน้ีน าทางไปสู่บรรดาอิมาม” 

 และในบทนี้ (พวกเขา) 

ได้ให้การอธิบายด ารัสของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า 

نُُكۡم ﴾    [٣٣]النساء: ﴿َوٱلَِّذيَن َعقَدَۡت أَۡيَمَٰ

“และบรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขาได้ท าข้

อผูกพันกันไว้” (อัน-นิสาอ์ : 33) 

(พวกเขา) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “แท้จริง 

บรรดาอิมาม อะลัยฮิสสลาม นั้น 



 

 

ได้ดูแลเอาใจใส่ต่อข้อผูกพันดังกล่าวนั้นอ

ย่างจริงจัง อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

จึงได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขผูกมัดพวกท่านด้

วยการที่จะต้องผูกพันอยู่กับพวกเขา 

(อิมาม)” 

- บทที่ว่า : ความกรุณา(นิอฺมะฮฺ) ที่อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ได้ทรงระบุไว้ในคัมภีร์ของพระองค์น้ัน 

ก็คือ บรรดาอิมาม อะลัยฮิมุสสลาม (อัล-

กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 217) 

ในบทนี้มีการอธิบายความหมายด ารัสของ

อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่ว่า 

ِ ُكۡفٗرا﴾  ]ابراهيم: ﴿۞أَلَۡم تََر إِلَى ٱلَِّذيَن بَدَّلُوا  نِۡعَمَت ٱَّللَّ

2٨]  



 

 

“เจ้า (มุหัมมัด) ไม่เห็นดอกหรือว่า 

บรรดาผู้ที่เปลี่ยนความโปรดปรานของอัลล

อฮฺให้กลายเป็นการปฏิเสธศรัทธา” 

(อิบรอฮีม : 28)  

(พวกเขาอธิบาย) โดยอ้างว่า ท่านอะลียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า 

“เราคือนิอฺมะฮฺ(ความโปรดปราน)ที่อัลลอฮฺ 

ได้ทรงประทานมาให้แก่ปวงบ่าวของพระอ

งค์ 

และผู้ที่จะได้รับความส าเร็จในวันกิยามะฮฺ

นัน้ก็ด้วยเพราะเรานั่นเอง!!”  

และในบทนี้ 

ได้มีการอธิบายด ารัสของอัลลอฮฺ 



 

 

สุบหานะฮูวะตะอาลา ในสูเราะฮฺ อัร-

เราะหฺมาน ที่ว่า : 

بَاِن  ِ َءااَل ِء َرب ُِكَما تَُكذ ِ  ﴾  1٣﴿ فَبِأَي 

“และด้วยความโปรดปรานอันใดเล่า 

แห่งพระเจ้าของพวกเจ้าทั้งสอง 

ที่พวกเจ้าทั้งสองปฏิเสธ” 

เขาให้ความหมายว่า 

“เจ้าทั้งสองปฏิเสธต่อนบี หรือว่าปฏิเสธต่อ 

“วะศียฺ” (ผู้ถูกก าชับสั่งเสีย) กันแน่” !! 

- บทที่ว่า : การน าเสนอการงานต่างๆ 

(ในวันกิยามะฮฺ)ต่อท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

วงศ์วานของท่าน และบรรดาอิมาม (อัล-

กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 219) 

- บททีว่่า : บรรดาอิมาม อะลัยฮิมุสสลาม 

นั้น 

มีคัมภีร์ทั้งหมดที่ประทานลงมาจากอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา อยู่ทีพ่วกเขา 

และพวกเขาสามารถรู้ความหมายของคัมภี

ร์เหล่านั้นทั้งหมด 

แม้ว่าภาษาของคัมภีร์นั้นจะแตกต่างก็ตาม

” (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 227) 

- บทที่ว่า : 

อัลกุรอานไม่ได้ถูกรวบรวมไว้ครบสมบูรณ์

ในช่วงนั้น จนกระทั่งบรรดาอิมาม 

อะลัยฮิมุสสลาม 



 

 

ได้มาท าการรวบรวมจนครบถ้วนสมบูรณ์ใ

นภายหลัง และพวกเขารู้ 

และเข้าใจในวิชาการของอัลกุรอานทั้งหม

ด” (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 228) 

- บทที่ว่า : บรรดาอิมาม อะลัยฮิมุสสลาม 

จะรู้ดีถึงความรู้ทั้งหมดที่มีมาถึงมะลาอิกะฮฺ 

ที่มีมาถึงบรรดานบี และบรรดาเราะสูล 

อะลัยฮิมุสสลาม” (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 

255) 

- บทที่ว่า : บรรดาอิมาม อะลัยฮิมุสสลาม 

จะรู้ว่า เมื่อไหร่พวกเขาถึงจะตาย 

และพวกเขาจะไม่ตายนอกจากความตายนั้

น ต้องอยู่ในดุลยพินิจ 

และขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของพวกเขาเ



 

 

สียก่อนเท่านั้น” (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 

258) 

- บทที่ว่า : บรรดา อิมาม อะลัยฮิมุสสลาม 

จะรู้ถึงความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ว 

และที่ก าลังจะเกิดขึ้น 

และไม่มีสิ่งใดที่จะมาปกปิดซ่อนเร้นพวกเข

าได้เลย” (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 หน้าที่ 260) 

- บทที่ว่า : อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

จะไม่สอนความรู้ใดแก่นบีของพระองค์ 

นอกจากจะมีบัญชาแก่นบีของพระองค์ให้

น าเอาไปสอนต่อแก่อะมีรุลมุอ์มินีน 

(ท่านอะลียฺ) อะลัยฮิสสลาม 

และท่านอะมีรุลมุอ์มินีนนั้น 

เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับท่านนบีในวิชาความรู้ 



 

 

(ที่อัลลอฮฺ ทรงให้มา) (อัล-กาฟี เล่มที่ 1 

หน้าที่ 263) 

- บทที่ว่า : 

สิ่งที่มีปรากฏอยู่ในมือของผู้คนทั้งหลายนั้

นไม่ใช่ข้อเท็จจริง 

นอกจากสิ่งนั้นจะต้องออกมาจากบรรดาอิ

มาม อะลัยฮิมุสสลาม เท่านั้น และแท้จริง 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่มิได้ออกมาจากบรรดาอิม

ามของพวกเขามันคือสิ่งเท็จ” (อัล-กาฟี 

เล่มที่ 1 หน้าที่ 399) 

บทต่างๆ เหล่านี้ 

ได้ประมวลหะดีษของพวกเขาไว้จ านวนห

ลายหะดีษ 

ซึ่งเราคัดลอกออกมาจากฉบับที่พิมพ์เผยแ



 

 

พร่ โดยส านักพิมพ์ “อัศ-ศอดูก” ณ 

กรุงเตหะราน ในปี ฮิจญ์เราะฮฺศักราชที่ 

1381  

ต าราเล่มน้ี (อัล-กาฟี) 

ถึงแม้นหากว่ามันไม่ใช่ต าราที่สูงสุดของพ

วกชีอะฮฺแล้ว 

ก็คงเป็นหนึ่งในต าราที่ล้ าค่าสูงสุดในบรรด

าต าราของพวกชีอะฮฺเลยทีเดียว 

และในค าน าของต าราเล่มนี้ 

มีการกล่าวสรรเสริญยกย่องอย่างยิ่งใหญ่

ต่อต ารา และเจ้าของต าราเล่มนี้ (อัล-

กุลัยนียฺ เจ้าของต ารา) 

ซึ่งได้เสียชีวิตลงในฮิจญ์เราะฮฺศักราชที่ 

329 นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้า 



 

 

ได้คัดลอกเอามาจากต าราเล่มน้ัน 

เพื่อเป็นตัวอย่างชี้ให้เห็นถึงการกระท าที่เกิ

นเลยขอบเขตของชีอะฮฺรุ่นแรกที่มีต่อบรร

ดาอิมาม  

ส่วนการกระท าที่เกินขอบเขตของชีอะฮฺรุน่

หลังๆ ที่มีต่อบรรดาอิมาม 

ดังที่ปรากฏชัดเจนจากค าพูดผู้อาวุโสของ

พวกชีอะฮฺ ซึ่งเป็นคนร่วมสมัย คือ 

“โคมัยนียฺ” 

ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขาที่มีชื่อว่า 

“อัล-หุกูมะฮฺ อัล-อิสลามียะฮฺ” (ในหน้าที่ 

52) ที่พิมพ์เผยแพร่โดยส านักพิมพ์ “อัล-

มักตะบะฮฺ อัล-อิสลามียะฮฺ อัล-กุบรอ” ณ 

กรุง เตหะราน ว่า : 



 

 

ال تَعنِي تجردَه  )ع(وثبوُت الوالية والحاكمية لإلمام »

هي له عند هللا، وال تجعله مثَل َمن  عن منزلتِه التي

عداه ِمن الُحكَّام؛ فإنَّ لإلمام مقاماً محموداً ودرجةً 

سامية وخَلفة تكوينيَّة تخضُع لواليتها وسيطرتِها 

ات هذا الكون، وإنَّ ِمن ضروريات مذهبنا أنَّ  جميُع ذرَّ

ٌب وال نَّبِيٌّ مرَسٌل،  تنا مقاماً ال يبلغه َملٌَك ُمقرَّ ۡلئمَّ

سول  وبموِجب ما لدينا من الروايات واۡلحاديث فإنَّ الرَّ

كانوا قبل هذا العالَم أنواراً،  )ع(واۡلئمة  )ص(اۡلعظم 

فجعلهم هللا بعرِشه ُمحدقين، وجعل لهم من المنزلة 

لفَى ما ال يعلمه إالَّ هللا، وقد قال جبرائيل كما ورد  والزُّ

قُت، وقد لو دنوُت أن ُملة الحتر في روايات المعراج:

: إنَّ لنا مع هللاِ حاالٍت ال يسعها َملٌَك )ع(ورد عنهم 

ٌب وال نَبِيٌّ مرَسل  «!!!مقرَّ

“การยืนยันยอมรับว่า วิลายะฮฺ และ 

หากิมียะฮฺ เป็นสิทธิของอิมาม (อ) นั้น 

มิได้หมายความว่าเป็นการปลดเปลื้องฐาน



 

 

ะต าแหน่งของท่านที่มีอยู่ ณ ที่อัลลอฮฺเลย 

และมันไม่ได้ท าให้ท่านเป็นเหมือนกับบรร

ดาผู้น าคนอื่นๆ แท้จริง 

ส าหรับท่านอิมามนั้น จะมีฐานะ 

ต าแหน่งที่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 

และมีระดับชั้นอันทรงเกียรติ 

และมีสถานะเป็นตัวแทนปกครองสรรพสิ่ง 

ที่อณูทั้งหลายของจักรวาลนี้จะต้องสวามิภั

กดิ์ให้แก่อ านาจการปกครองและอ านาจกา

รดูเลของท่าน เพราะฉะนั้น 

จึงถือเป็นสิ่งจ าเป็นประการหนึ่งของมัซฮับ

เรา (แนวทางของเรา)ที่จะต้องเชื่อว่า 

ส าหรับบรรดาอิมามนั้น 

มีต าแหน่งซึ่งแม้แต่มลาอิกะฮฺผู้ใกล้ชิดกับอั

ลลอฮฺ และนบีที่ถูกส่งมา 



 

 

ก็ไม่สามารถก้าวเข้าไปสู่ต าแหน่งนี้ได้ 

ทั้งนี้เป็นไปตามรายงาน 

และหะดีษมากมายที่ระบุเอาไว้ 

เพราะเราะสูลผู้ยิ่งใหญ่ (ศ) 

และอิมามทั้งหลาย (อ) นั้น 

ก่อนจะมาสู่โลกนี้ พวกเขาเคยเป็นแสงรัศมี 

และอัลลอฮฺได้ทรงแต่งตั้งให้พวกเขาได้มา

ห้อมล้อมอยู่ ณ 

บริเวณบัลลังก์ของพระองค์อัลลอฮฺ 

ทรงก าหนดฐานะและความใกล้ชิดกับพระ

อง 

ด้วยต าแหน่งซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ถึงค

วามใกล้ชิดที่พวกเขามีกับอัลลอฮฺได้ 

นอกจากพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้น และแน่แท้ 

ญิบรีลได้กล่าวไว้ 



 

 

ดังที่ปรากฏในรายงานมากมายเกี่ยวกับเรื่

อง “อัล-มิอฺรอจญ์” ว่า “หากฉัน 

ได้เข้าไปใกล้กับพระองค์เพียงปลายนิ้วมือ

เท่านั้น แน่นอน ฉันต้องไหม้เป็นจุล” 

ซึ่งปรากฏรายงานมาจากบรรดอิมาม (อ) 

แท้จริง ส าหรับพวกเรากับอัลลอฮฺนั้น 

มีสถานะหลายสภาพด้วยกัน 

ซึ่ง(สภาพต่างๆ ของพวกเรากับอัลลอฮฺนั้น) 

แม้แต่บรรดามะลาอิกะฮฺและบรรดานบี 

ที่ถูกแต่งตั้งมาก็ไม่มีความเหมาะสมที่จะล่ว

งเข้าไปได้” !!! 

 ทุกคนที่เห็นหรือที่ได้ยินค าพูดเช่นน้ีแล้ว 

แน่นอน เขาคงจะไม่มีสิ่งใดที่จะกระท าได้ 

นอกจากจะต้องกล่าวว่า : 



 

 

﴿َربَّنَا اَل تُِزۡغ قُلُوبَنَا بَۡعدَ إِۡذ َهدَۡيتَنَا َوَهۡب لَنَا ِمن لَّدُنَك 

 إِنََّك أَنَت ٱۡلَوهَّاُب 
  [٨]آل عمران: ﴾ ٨َرۡحَمةًۚٓ

“โอ้ พระเจ้าของเรา 

ขอพระองค์อย่าได้ให้หัวใจของพวกเราหั

นเหออกจากความจริงเลย 

ภายหลังจากที่พระองค์ได้ทรงน าทางให้แ

ก่พวกเราแล้ว 

และขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานความ

เอ็นดูเมตตาของพระองค์ให้แก่พวกเราด้ว

ยเถิด แท้จริง พระองค์น้ัน 

เป็นผู้ทรงประทานให้อย่างแท้จริง” (อาล 

อิมรอน : 8) 

 และแม้แต่ผู้ที่มีความรู้แค่ปลายเล็บก็ยังสา

มารถยืนยันว่า สิ่งที่คนเหล่านี้น าเอามาอ้าง 



 

 

และสิ่งที่มีความคล้ายคลึงเยี่ยงเดียวกันกับ

ที่ได้น าเสนอมาแล้วนั้น 

ทั้งหมดย่อมเป็นเรื่องโกหก 

เป็นการกล่าวเท็จต่อบรรดาอิมาม แท้จริง 

บรรดาท่านอิมามเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ 

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

กับเหล่าผู้กระท าเกินเลยขอบเขตในตัวขอ

งบรรดาอิมาม 

และความเชื่อที่เกินเลยขอบเขตของพวกเ

ขาเหล่านั้นแม้แต่นิด  

* * * 

 บทที ่10 



 

 

ไม่อนุญาตให้อ้างว่าสืบเชื้อสายมาจาก 

“อะฮฺลุล บัยตฺ” โดยไม่ชอบธรรม 

 ตระกูลอันทรงเกียรติที่สุดคือ 

ตระกูลแห่งนบีของพวกเรา คือ 

ท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายกับท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และความสัมพันธ์กับวงศ์วานของท่านถือเ

ป็นเกียรติอันสูงส่งหากว่าความสัมพันธ์ทา

งเชื้อสายนั้นเป็นจริง 

แต่การอ้างอิงถึงตระกูลอันทรงเกียรตินี้ 

จะมีอยู่เป็นจ านวนมากในหมู่คนอาหรับ 

และคนที่ไม่ใช่อาหรับ ดังน้ัน 



 

 

ผู้ใดที่มาจากวงศ์วานน้ีจริง 

และเขาเป็นผู้มีอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

แท้จริง 

อัลลอฮฺได้ทรงรวบรวมทั้งเกียรติของการอี

มานศรัทธา 

และเกียรติของวงศ์ตระกูลเอาไว้ในตัวของ

เขาผู้นั้น 

และถ้าผู้ใดกล่าวอ้างว่ามาจากวงศ์ตระกูลอั

นทรงเกียรติ ทั้งๆ 

ที่เขาไม่ใช่เชื้อสายที่มาจากวงศ์ตระกูลที่อ้

าง แน่นอน 

เขาได้กระท าสิ่งที่ต้องห้าม(หะรอม) 

เสมือนกับผู้ที่รับประทานสิ่งของที่เจ้าของเ

ขาไม่ได้อนุญาต(ให้รับประทาน)จนเต็มอิ่ม 



 

 

ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวว่า : 

بَى ُزورٍ » ]مسلم برقم  «ال ُمتََشب ُِع بَِما لَم  يُع َط َكََلبِِس ثَو 

2729] 

“ผู้ที่รับประทานสิ่งที่เจ้าของไม่อนุญาตให้

รับประทานจนอิ่ม 

เสมือนกับผู้ที่ใส่เสื้อผ้าของคนอื่นที่ไม่ใช่ข

องตนเอง” (บันทึกโดย ท่านอิมามมุสลิม 

ในหะดีษเศาะฮีหฺของท่าน เลขที่ 2729 

จากหะดีษที่รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา) 

แท้จริง 

ปรากฏว่ามีตัวบทจากหะดีษมากมายที่เศาะ

ฮีหฺ 



 

 

ห้ามมิให้บุคคลใดอ้างอิงเชื้อสายของบุคค

ลอื่นๆ ทั้งที่มิใช่เชื้อสายของตนเอง 

จากหะดีษเหล่านั้นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

ก็คือ หะดีษชองท่าน อบู ซัรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า 

เขาได้ยินท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า : 

لَي َس ِمن  َرُجٍل ادََّعى ِلغَي ِر أَبِي ِه َوُهَو يَع لَُمهُ إالَّ َكفََر »

ًما لَي َس لَهُ فِي ِهم  نََسٌب فَل يَ  أ  َمق عَدَهُ بِاهللِ ، َوَمن  ادََّعى قَو  تَبَوَّ

، 112، ومسلم برقم ٣٥0٨]البخاري برقم  «ِمن  النَّارِ 

 وهذا اللفظ للبخاري[

“ไม่มีผู้ใดอ้างบุคคลอื่นเป็นบิดาของเขา 

ทั้งๆ ที่ 

เขารู้ว่าบุคคลนั้นมิใช่บิดาของเขา(ที่แท้จริ



 

 

ง) นอกจากเขาได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

และผู้ใดอ้างว่าตัวเขามาจากชนกลุ่มหนึ่ง 

ทั้งๆ เขามิๆ 

ได้สืบเชื้อสายมาจากคนกลุ่มน้ันเลย ดังนั้น 

เขาจงเตรียมที่นั่งของเขาไว้ในไฟนรกเถิด

” (บันทึกโดย อิมาม อัล-บุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่ 3508 และท่านอิมามมุสลิม 

หะดีษเลขที่ 112 

ซึ่งส านวนน้ีเป็นบันทึกของอิมามอัล-

บุคอรียฺ) 

และมีหะดีษบันทึกไว้ในเศาะฮีหฺ อัล-

บุคอรียฺ (หะดีษเลขที่ 3509) 

จากรายงานของวาษิละฮฺ อิบนุล อัสเกาะอฺ 



 

 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ُجُل إِلَى َغي ِر أَبِي ِه ، » َظِم ال ِفَرى أَن  يَدَِّعي الرَّ إِنَّ ِمن  أَع 

ِل هللاِ صلى  أَو  يُرَي َعي نَهُ َمالَم  تَرَ  َل َعلَى َرُسو  يَقُو  ، أَو 

 [٣٥09]البخاري برقم  «هللا عليه َمالَم  يَقُل  

“แท้จริง 

การกล่าวเท็จที่ใหญ่หลวงประการหนึ่งก็คื

อ การมีผู้หนึ่ง 

ผู้ใดอ้างบุคคลอื่นเป็นบิดาของเขา 

หรือว่าอ้างว่าเขาฝันเห็นของสิ่งหนึ่ง 

(ทั้งสองตาของเขา) ทั้งๆ 

ที่เขาไม่ได้เห็นของสิ่งนั้น 

หรือกุเรื่องว่าท่านเราะสูล 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวในสิ่งที่ท่

านไม่ได้กล่าว” 

ใน “มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตะวา” ของท่านชัยคุล 

อิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

(เล่มที่ 31 หน้าที่ 93) กล่าวว่า : 

"ของวะกัฟส าหรับ อะฮฺลุลบัยตฺ และ 

ตระกูลอัชรอฟ(เชื้อสายของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) นั้น 

ไม่มีใครที่สมควรได้รับสิทธิในสิ่งวะกัฟเหล่

านั้นนอกจากผู้ที่เชื้อสายของเขาสืบถึงวงศ์

วานของท่านนบีอย่างชัดเจนเท่านั้น 

และได้มีผู้ถามท่านอิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ถึงสิ่งวะกัฟที่มีถูกวะกัฟให้กับเชื้อสายอัชร

อฟ 



 

 

โดยที่เขากล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นญาติใก

ล้ชิด 

ซึ่งญาติใกล้ชิดนั้นเป็นหนึ่งในเชื้อสายอัช

รอฟหรือไม่ ? 

และจะอนุญาตให้พวกเขาได้รับสิ่งใดได้บ้

างหรือไม่จากของวะกัฟนั้น?” 

 ท่านเชค อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

ได้ตอบค าถามโดยกล่าวว่า : 

“บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็นกรรม

สิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

ถ้าของวะกัฟที่ว่าถูกวะกัฟให้กับอะฮฺลุลบัย

ตฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

หรือ วะกัฟแก่คนบางกลุ่มที่เป็นอะฮฺลุลบัยตฺ 

เช่นตระกูล อะละวียีน ตระกูล ฟาฏิมียีน 



 

 

หรือตระกูลอฏั-เฏาะลิบียีน 

ซึ่งตระกูลญะอฺฟัรฺ และตระกูล อะกีล 

เข้ามารวมอยู่ในตระกูลนี้ด้วย หรือตระกลู 

อับบาสิยีน และกลุ่มอื่นๆ 

อีกที่มาจากอะฮฺลุลบัยติของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เช่นนั้นแล้ว 

ก็ไม่มีใครที่สามารถรับของวะกัฟนั้นได้ 

นอกจากผู้ที่มีเชื้อสายของเขาสืบมาอย่างถู

กต้องและยืนยันได้เท่านั้น 

ส่วนผู้ที่อ้างว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากวงศ์วา

นของท่านนบี 

หรือรู้ตัวว่าเขาคนนั้นไม่ใช่คนในวงศ์วาน

และสายตระกูลท่านนบีอย่างแท้จริงแล้ว 

เขาก็ย่อมไม่มีสิทธิในของวะกัฟนี้ 

ถึงแม้ว่าเขาจะอ้างตนว่าเป็นคนที่มาจากวง



 

 

ศ์วานของท่านนบีก็ตาม 

เช่นพวกอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัยมูน อัล-

ก็อดดาหฺ 

ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนับเชื้อ

สายและแม้ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญต่างก็รู้

ดีว่า 

พวกนั้นมิได้มีเชื้อสายที่ถูกต้องที่สืบถึง(วง

ศ์วานของท่านนบีเลย) 

ซึ่งกลุ่มผู้รู้หลายกลุ่ม อาทิเช่น 

กลุ่มผู้รู้ทางนิติศาสตร์อิสลาม 

กลุ่มผู้รู้ทางหะดีษ กลุ่มผู้รู้ทางวิชาอัล-

กะลาม (วาทะวิทยา) 

และกลุ่มผู้รู้ทางด้านเชื้อสายของตระกูลได้

ยืนยันในกรณีดังกล่าวมาแล้ว 

ซึ่งมีปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานอย่างถูก



 

 

ต้องตามบัญญัติศาสนาที่ได้ระบุถึงเรื่องนี้ไ

ว้ในต าราต่างๆ 

ที่ทรงคุณค่าที่เป็นต าราของบรรดามุสลิม 

ยิ่งไปกว่านั้น 

เรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่รู้กันสืบทอดมาอย่างต่อเ

นื่องจากเหล่าอุละมาอ์ 

 และเช่นเดียวกัน 

ถ้ามีผู้ที่ยกวะกัฟให้กับตระกูลอัชรอฟ 

แท้จริง 

ถ้อยค านี้โดยธรรมเนียมแล้วย่อมไม่มีใคร

ที่เข้ามามีสิทธิในวะกัฟนี้ได้ 

นอกจากผู้ที่มีเชื้อสายสืบมาอย่างถูกต้องจ

ากวงศ์วานของท่านนบี 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

อย่างแท้จริงเท่านั้น 

 แตถ่้าหากว่ามีผู้วะกัฟให้กับตระกูลนั้นตระ

กูลนี้ หรือแก่ญาติใกล้ชิดของคนนั้นคนนี้ 

เป็นต้น 

ซึ่งในสิ่งที่วะกัฟนั้นไม่ได้มีหลักฐานแสดงว่

าเป็นของอะฮฺลุลบัยตฺของท่านนบี 

และของวะกัฟเองก็อยู่ในความครอบครอง

ของผู้วะกัฟ 

เขาก็สามารถที่จะวะกัฟให้กับตระกูลใดตร

ะกูลหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงได้ 

โดยไม่จ าเป็นว่าตระกูลฮาชิมต้องเข้ามามีสิ

ทธิในการวะกัฟนี้แต่อย่างใด" 



 

 

 ณ ที่นี้ เอกสารเกี่ยวกับ อะฮฺลุล บัยตฺ 

(วงศ์วานของท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

และสถานภาพอันสูงส่งของบรรดาท่านเหล่

านั้น ในทัศนะของ "อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

วัลญะมาอะฮฺ” ก็จบลงเพียงเท่านี้ 

และข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ 

สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ได้ทรงประทานความส าเร็จ (อัต-เตาฟีก) 

ให้กับสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัย 

และขอได้ทรงประทานความเข้าใจในศาส

นาของพระองค์ 

และขอได้ทรงประทานการยืนหยัดอย่างมั่

นคงในความจริงให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 



 

 

แท้จริง พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยิน 

เป็นผู้ทรงตอบรับค าวิงวอนขอ  

ขอพระองค์ได้ทรงประทานพร สันติสุข 

และความสิริมงคล ให้แก่ท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ซึ่งเป็นนบีของพวกเรา 

ให้แก่วงศ์วานของท่าน 

และให้แก่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านทุกค

นโดยถ้วนหน้ากันเทอญ 

 وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصلى هللا

 وأصحابه أجمعين.

* * * 


