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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ความประเสริฐของเศาะหาบะฮ ฺ

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอพรจากอัลลอฮฺและ
ความศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวา
ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ
สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว
ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 หลักยึดมั่นศรัทธาประการหนึ่งของ ‘อะฮฺลุสสุนนะฮฺ 
วัลญะมาอะฮฺ’ คือ การรักบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อัฏ-เฏาะหาวีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ 
ไดกลาวย้ําถึงประเด็นนี้วา “เรารักเศาะหาบะฮฺของทานเราะ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยมิไดเทิดทูน
คลั่งไคลทานหนึ่งทานใดจนเกินเลย และมิไดเกลียดชัง
ทานใดทานหนึ่งเปนการเฉพาะ เราเกลียดผูที่เกลียดชัง
หรือกลาวถึงพวกทานในทางที่เสียหาย เราจะกลาวถึง
พวกทานแตในทางที่ดีที่ชอบ เราถือวาการรักพวกทานนั้น
เปนเรื่องที่ศาสนาสั่งใช เปนสิ่งที่บงบอกถึงการมีศรัทธา
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และเปนความดีงาม ในทางกลับกันการเกลียดแคนชิงชัง
พวกทาน ถือเปนการปฏิเสธศรัทธา เปนการกลับกลอก 
และเปนความผิดอันรายแรง” (หนังสือ ชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัฏ-
เฏาะหาวียะฮฺ เลม 2 หนา 689) 

 จะเห็นวาอะฮฺลุสสุนนะฮฺฯ รักและใหเกียรติเศาะหาบะฮฺ
ทุกทาน โดยถือวาพวกทานเหลานั้นเปนผูที่มีความประเสริฐ
ที่สุดรองลงมาจากบรรดานบี ทั้งนี้ เพราะการรักพวกทานนั้น
เปนส่ิงหนึ่งที่แสดงถึงความรักที่มีตอทานเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งการรักทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็บงบอกถึงการรักอัลลอฮฺ พวกเขาจะสรรเสริญช่ืนชม
เศาะหาบะฮฺ ตลอดจนวิงวอนขออัลลอฮฺใหทรงพอพระทัยและ
อภัยแกพวกทาน ทั้งนี้ ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

ประการแรก พวกทานเหลานั้นคือผูมีชีวิตอยูในยุคที่มี
ความประเสริฐที่สุด ดังปรากฏรายงานจากทานอับดุลลอฮฺ บิน 
มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา 

يَن يَلُوَغُهْم َخرْيُ اجَّاِس قَْرىِي، ُعمَّ  « ِ
َّ يَن يَلُوَغُهْم، ُعمَّ ا ِ

َّ رواه اكخاري برقم [ »ا
   ] ٢٥٣٣ومسلم برقم  ٢٦٥٢
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ความวา “ผูที่มีความประเสริฐที่สุด คือผูที่มีชีวิตอยูในยุคของฉัน 
(เศาะหาบะฮฺ) รองลงมาคือผูที่มาหลังจากพวกเขาเหลานั้น และ
รองลงมาอีกคือผูที่มาหลังจากนั้น” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หะดีษ
เลขท่ี 2652 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2533) 

  

ประการท่ีสอง พวกทานทําหนาที่เปนคนกลางระหวาง
ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับประชาชาติของ
ทาน ซึ่งการรายงานถายทอดของพวกทานเหลานี้นี่เองที่ชวยให
ประชาชาติอิสลามไดศึกษาเรียนรูและเขาใจบทบัญญัติศาสนา
อยางถูกตอง 

  

ประการท่ีสาม ผลงานความสําเร็จอันยิ่งใหญของพวก
ทาน ในการแผขยายรัฐอิสลามใหขจรขจายออกไปกวางไกล 

  

ประการที่สี่ พวกทานคือผูที่เผยแพรศีลธรรมความดี
งามตางๆ ใหเปนที่ประจักษแกประชาชาติอิสลาม ไมวาจะเปน
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เร่ืองของความซื่อตรงสุจริต การตักเตือนซึ่งกันและกัน หรือการ
มีมารยาทและจริยธรรมอันงดงาม (หนังสือ ชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัล-
วาสิฏิยะฮฺ โดย ชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน เลม 2 หนา 248-249)  

 ทั้งนี้ อัลลอฮฺตะอาลา ไดตรัสชมพวกทานวา 

ٰبُِقونَ  ﴿ لُوَن ِمَن  َوٱلسَّ وَّ
َ
نَْصاِر َوا ٱلُۡمَهِٰجرِينَ اْأل

َ
يَن ايَّبَُعوُهْم بِإِْحسَواْأل ِ

َّ َ ِ ٍن َر

َعدَّ لَُهْم 
َ
ُ َقنُْهْم َورَُضوا َقنُْه َوأ ٰٖت ابَّ نَۡهٰرُ جَتِْري حَتْتََها  َجنَّ

َ
ٓ  َخِٰلِينَ  ٱۡل بَٗداۚ  فِيَها

َ
 أ

  ]  ١٠٠: احكوبة[ ﴾ ١٠٠ َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 

ความวา  “บรรดาบรรพชนรุนแรกในหมูผูอพยพ  (ชาวมุฮาญิรีน
จากมักกะฮฺ) และในหมูผูใหความชวยเหลือ (ชาวอันศอรฺจากมะ
ดีนะฮฺ) และบรรดาผูดําเนินตามพวกเขาดวยการทําดีนั้นอัลลอฮฺ
ทรงพอพระทัยพวกเขา และพวกเขาก็พอใจในพระองคดวย และ
พระองคทรงเตรียมไวใหพวกเขาแลว  ซึ่งบรรดาสวนสวรรคที่มี
แมน้ําหลายสายไหลผานอยูเบ้ืองลาง พวกเขาจะพํานักอยูใน
นั้นตลอดกาล นั่นคือชัยชนะอันใหญหลวง” (อัต-เตาบะฮฺ: 100) 

 

และพระองคตรัสวา 
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َمَّدٞ  ﴿ ِۚ  رَُّسوُل  مُّ َّ ِينَ  ٱ ۥٓ  َوٱلَّ آءُ  َمَعُه ِشدَّ
َ
َ  أ ارِ  َ ُكفَّ

ُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡمۖ  رَُحَآءُ  ٱلۡ ٗعا تََر  ُركَّ
ٗدا   ]  ٢٩: الفتح[ ﴾ ُسجَّ

ความวา  "มุหัมมัดเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ  และบรรดาผูที่อยู
รวมกับเขาเปนผูเขมแข็งกลาหาญตอพวกปฏิเสธศรัทธา  เปนผู
เมตตาสงสารระหวางพวกเขาเอง  เจาจะเห็นพวกเขาเปนผูรูกูอฺ 
เปนผูสุูด" (อัล-ฟตหฺ: 29) 

 

และพระองคตรัสวา 

ُ  رَِضَ  ۞لََّقدۡ  ﴿ َّ ِ  َتَۡت  ُيَبايُِعونََك  إِذۡ  ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  َعنِ  ٱ َجَرة  ]  ١٨: الفتح[ ﴾ ٱلشَّ

ความวา "โดยแนนอน อัลลอฮฺทรงโปรดปรานตอบรรดาผูศรัทธา
ขณะที่พวกเขาใหสัตยาบันแกเจาใตตนไม” (อัล-ฟตหฺ: 18) 

  

และมีรายงานหะดีษจากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา 



 

8 

نَّ «
َ
، فَلَْو أ ِ ْصَحا

َ
ُحٍد، َذَهبًا َما بَلََغ ُمدَّ َال تَُسبُّوا أ

ُ
ْغَفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُكْم أ

َ
أ

َحِدِهْم، َوَال نَِصيَفهُ 
َ
   ] ٢٥٤١ومسلم برقم  ٣٦٧٣رواه اكخاري برقم [ » أ

ความวา "พวกทานอยาไดดาทอเศาะหาบะฮฺของฉัน เพราะ
แทจริงหากแมวาคนหนึ่งคนใดในหมูทานไดบริจาคทองคํา
มากมายเทียมเขาอุหุด ก็มิอาจไดรับผลบุญเทียบเทาการบริจาค
เพียงหนึ่งอุงมือของพวกเขา หรือแมแตคร่ึงอุงมือก็ตาม" (บันทึก
โดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 3673 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2541) 

  

เมื่อมีผูกลาวแกทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 
วา มีคนบางกลุมดาทอตําหนิเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แมแตอบูบักรฺหรืออุมัรฺก็ไมเวน 
นางกลาววา “มีอะไรนาแปลกใจหรือ? อัลลอฮฺทรงประสงคจะ
ใหพวกทานเหลานั้นไดรับผลบุญตอเนื่องอยางไมขาดสาย ใน
ยามที่พวกทานไมมีโอกาสจะปฏิบัติการงานใดๆ อีกตอไป” 

 ทานอิบนุ อุมัรฺ กลาววา “พวกทานอยาไดดาทอตําหนิ
เศาะหาบะฮฺของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พึงรูไว
เถิดวาการยืนละหมาดของคนหนึ่งจากพวกทานเหลานั้นเพียง
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ชั่วขณะหนึ่ง ยังประเสริฐยิ่งกวาการที่พวกทานประกอบอิบา
ดะฮฺเปนระยะเวลาส่ีสิบปเสียอีก” (บันทึกโดย อะหฺมัด บทวา
ดวยความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ หะดีษเลขที่ 20 เลม 1 หนา 
60-61) 

 ทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “อัลลอฮฺ
ทรงมองไปยังหัวใจปวงบาวของพระองค แลวทรงพบวามุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือผูที่มีหัวใจอันประเสริฐดีงาม
ที่สุด พระองคจึงทรงคัดเลือกทานใหมีความใกลชิดเปนที่รักของ
พระองค แลวพระองคก็ทรงมอบหมายใหทานเปนผูนําสาสน
ของพระองคมาเผยแผ หลังจากนั้นพระองคทรงพิจารณาหัวใจ
ของปวงบาวนอกเหนือจากมุหัมมัด และทรงพบวาบรรดาเศาะ
หาบะฮฺของทานคือผูที่มีหัวใจอันประเสริฐดีงามที่สุด พระองค
จึงทรงแตงต้ังใหพวกเขาเปนผูสนับสนุนนบีของพระองค และ
คอยพิทักษปกปองศาสนาของพระองค” (บันทึกโดย อะหฺมัด 
ในอัล-มุสนัด เลม 6 หนา 84 หะดีษเลขที่ 3600) 

 ทานยังกลาวแกสานุ ศิษยของทานวา  “พวกทาน
ละหมาด ถือศีลอด และสูรบญิฮาดมากกวาเศาะหาบะฮฺของ
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มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แตพวกเขามีความ
ประเสริฐมากกวาพวกทาน” บรรดาสานุศิษยก็กลาวถามทานวา 
“เปนเพราะเหตุใดหรือครับ?” ทานตอบวา “เปนเพราะพวกเขา
เหลานั้นมักนอยในดุนยากวาพวกทาน และหวังผลบุญตอบ
แทนในอาคิเราะฮฺยิ่งกวา” (หนังสือ อัล-ญามิอฺ ลิ ชุอะบิล อีมาน 
โดย อัล-บะฮะกีย เลม 15 หนา 145 หะดีษเลขที่ 10152) 

 อัล-หะสัน อัล-บัศรีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “เศาะ
หาบะฮฺของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นเปนคนดีมี
คุณธรรม พวกทานประกอบการงานที่ดี เลือกทานแตส่ิงที่
ถูกตองตามหลักการ และไดสรางผลงานอันทรงคุณคาไว
มากมาย พวกทานไมคิดจะแขงขันเร่ืองดุนยากับผูใด ไมรูสึก
หวาดวิตกกับความตกตํ่าในโลกนี้ โดยพวกทานเลือกเอาแตส่ิงที่
ดี แลวละทิ้งส่ิงที่สกปรกดางพรอย ขอสาบานตออัลลอฮฺ พวก
ทานเหลานั้นไมเคยรูสึกวาความดีใดๆ ที่พวกทานกระทําเปนส่ิง
ที่ยิ่งใหญ ในทางกลับกันพวกทานก็ไมเคยรูสึกวาบาปหรือ
ความผิดใดๆ ที่มาจากการลวงหลอกของชัยฏอนมารรายเปน
เร่ืองเล็กนอยเลย” (หนังสือ อัล-ญามิอฺ ลิชุอะบิล อีมาน โดย อัล-
บัยฮะกีย เลม 15 หนา 144 หะดีษเลขท่ี 10149) 
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  สวนคํากลาวของอัฏ-เฏาะหาวียที่ วา  “โดยมิได
เทิดทูนคลั่งไคลเศาะหาบะฮฺทานหน่ึงทานใดจนเกินเลย 
และมิไดเกลียดชังทานใดทานหน่ึงเปนการเฉพาะ เรา
เกลียดผูที่ เกลียดชังหรือกลาวถึงพวกทานในทางท่ี
เสียหาย เราจะกลาวถึงพวกทานแตในทางท่ีดีที่ชอบ เรา
ถือวาการรักพวกทานนั้นเปนเรื่องที่ศาสนาสั่งใช เปนสิ่งที่
บงบอกถึงการมีศรัทธาและเปนความดีงามยิ่ง” นั้นเปนการ
ตอบโตกลุมชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ และกลุมนะวาศิบ 

 กลาวคือ รอฟเฎาะฮฺ  มีความเชื่อวาบรรดาเศาะ
หาบะฮฺของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตางตก
เปนผูปฏิเสธศรัทธาทั้งส้ินยกเวนสามทาน ที่มากไปกวานั้นคือ
พวกเขาเช่ือวาการจะรักและเชิดชูอะฮฺลุลบัยตฺ(วงศวานของ
ทานนบี)อยางแทจริงไดนั้นจะตองประกาศปฏิเสธอบูบักรฺและ
อุมัรฺดวย ในขณะที่อะฮฺลุสสุนนะฮฺเชิดชูพวกทานเหลานั้น
ทั้งหมด และเคารพใหเกียรติพวกทานตามความเหมาะสมอยาง
เปนธรรม ตางจากรอฟเฎาะฮฺที่เทิดทูนทานอะลีอยางสุดโตง 
และเชิดชูทานจนเกินกวาสถานะอันควร ในทางตรงกันขามพวก
นะวาศิบ กลับดาทอสาปแชงทานอะลี และโกรธแคนชิงชังวงศ
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วานของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” (หนังสือ 
ชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ หนา 532) 

 อิบนุ อะบิล อิซ อัล-หะนะฟย กลาววา “ดังนั้นจะมีผูใด
หลงผิดยิ่งไปกวาผูที่หัวใจของเขาเต็มไปดวยความเคียดแคนตอ
บรรดาผูศรัทธา และบรรดาผูเปนที่รักของอัลลอฮฺรองลงมาจาก
บรรดานบี จนอาจกลาวไดวาพวกยะฮูดและนะศอรอยังมีความ
ประเสริฐกวาพวกเขาเหลานั้นในแงมุมหนึ่ง กลาวคือหากเรา
ถามพวกยะฮูดวาใครคือกลุมคนที่ประเส ริฐที่ สุดในหมู
ประชาชาติของพวกทาน พวกเขาจะตอบวา: บรรดาสหายของ 
มูซา และเมื่อถามพวกนะศอรอวา ใครคือกลุมคนที่ประเสริฐ
ที่ สุดในหมูประชาชาติของพวกทาน พวกเขาก็จะตอบวา: 
บรรดาสหายของอีซา แตเมื่อถามรอฟเฎาะฮฺวา ใครคือคนท่ีชั่ว
ที่สุดในหมูประชาชาติของพวกทาน พวกเขาจะตอบวา: บรรดา
สหายของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยพวกเขา
ยกเวนเพียงบางทานเทานั้น ทั้งที่ผูที่พวกเขาดาทอสาปแชงนั้น 
เปนผูที่มีประเสริฐยิ่งกวาผูที่พวกเขายกเวนไวหลายตอหลาย
เทานัก” (หนังสือ ชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัฏ-เฏาะหาวียะฮฺ หนา 532) 
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สวนที่อัฏ-เฏาะหาวียกลาววา “การเกลียดแคนชิงชัง
พวกทาน ถือเปนการปฏิเสธศรัทธา เปนการนิฟากกลับ
กลอก และเปนความผิดอันรายแรง”นั้น มีหลักฐานเปน
รายงานหะดีษจากทานอัล-บะรออ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงชาวอันศอรฺวา 

، َوَمْن  « ُ َحبَُّه ابَّ
َ
َحبَُّهْم أ

َ
بُُّهْم إِالَّ ُمْؤِمٌن، َوَال ُفبِْغُضُهْم إِالَّ ُمنَافٌِق، َفَمْن أ َال حُيِ

 ُ ْنَغَضُه ابَّ
َ
ْنَغَضُهْم أ

َ
   ] ٧٥ومسلم برقم  ٣٧٨٣رواه اكخاري برقم [ » أ

ความวา "มีแตผูศรัทธาเทานั้นที่จะรักพวกเขา(บรรดาเศาะ
หาบะฮฺชาวอันศอรฺ) และจะไมมีผูใดเกลียดชังพวกเขายกเวนมุ
นาฟกผูกลับกลอก ดังนั้น ผูใดรักและเชิดชูพวกเขา อัลลอฮฺก็จะ
ทรงรักเขา และผูใดเกลียดชังพวกเขา อัลลอฮฺก็จะทรงเกลียดชัง
เขาดวย" (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 2783 และมุสลิม หะ
ดีษเลขท่ี 75) 

 

อบู ซุรอะฮฺ อัร-รอซีย กลาววา “หากคุณเห็นผูใดตําหนิ
ใสไคลเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งทานใด ก็จงรูไวเถิดวาเขาผูนั้นเปน
พวกนอกรีต ทั้งนี้ เนื่องจากเรายึดมั่นวาทานเราะสูล ศ็อลลัลลอ
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ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นเปนผูสัตยจริง และอัลกุรอานก็เปนสัจ
ธรรมความถูกตอง ซึ่งผูที่รายงานถายทอดอัลกุรอานและสุน
นะฮฺตอเนื่องมายังพวกเรานั้น ก็คือเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แตพวกเขาตองการจะทําลาย
น้ําหนักผูเปนพยานของเรา เพื่อมุงโจมตีอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
นั่นเอง ทั้งที่ในความเปนจริงแลว พวกเขาตางหากที่คูควรแก
การดูถูกเหยียดหยาม พวกเขาคือพวกนอกรีต” (หนังสือ อัล-กิฟา
ยะฮฺ ฟ อิลมฺ อัร-ริวายะฮฺ หนา 49 และอุสดุลฆอบะฮฺ เลม 1 หนา 
11) 

 ยะหฺยา บิน มะอีน ไดกลาวถึง ตะลีด บิน สุลัยมาน อัล-
มุหาริบีย อัล-กูฟย วา “เขาคือจอมโกหก เขาเคยดาทอกลาวราย
ตอทานอุษมาน ซึ่งใครก็ตามที่ดาวาทานอุษมาน ฏ็อลหะฮฺ หรือ
เศาะหาบะฮฺทานหนึ่งทานใด เขาผูนั้นคือดัจญาลจอมโกหก ไม
อนุญาตใหจดบันทึกหะดีษจากเขา และขอใหคําสาปแชง
จากอัลลอฮฺ มลาอิกะฮฺ และมนุษยทั้งปวงจงประสบแกเขา” (ตา
รีค บัฆดาด โดย อัล-เคาะฏีบ อัล-บัฆดาดีย เลม 7 หนา 138) 

 กวีทานหนึ่งกลาววา 
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  برهان ما دون الصحابة شتموا     إنهـم الـروافـض إىل تركنن ال           

  اإلنسـان بل فرض وودادهـم     أمحد صحابة بغضوا كما لعنوا           

  أحيــا إذا ربـــي بـها ألىق     سنة والقـرابة الصحابـة حب           

  انــقلب هـل كمن تكون ح     ثوابه وارج اهللا عقاب ذرـحا           

ทานอยาไดโนมหาพวกรอฟเฎาะฮเปนอันขาด 
พวกเขาดาทอเศาะหาบะฮฺโดยไรหลักฐาน 

พวกเขาสาปแชงชิงชังสหายนบีมุหัมมัด 
ท้ังท่ีการรักและเชิดชูพวกทานเปนส่ิงจําเปน 

การรักเศาะหาบะฮฺและวงศวานนบีเปนแนวทาง 
  ท่ีฉันจะยึดมั่นตราบจนวันท่ีกลับสูพระผูอภิบาล 
จงระวังการลงโทษของอัลลอฮฺและจงหวังในผลบุญตอบแทน 
  ประหน่ึงวาทานเปนผูท่ีมีหัวใจสองดวง 

 

 

  واحلمد هللا رب العاملني،

  .اهللا وسلم بل نبينا حممد، وبل آ وصحبه أمجعنيوصىل 

  
  


