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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เรื่อง ที่ 59 

ประวัติทาน อะลียฺ บิน อบี ฏอลิบ 

 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮ ฺขอการเจริญ

พรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค  

ตอไปนี้เปนเนื้อหาบางสวนของประวัติผูย่ิงใหญทาน

หนึ่งจากบรรดาผูย่ิงใหญท้ังหลายในประชาชาติอิสลาม ทาน

เปนวีรบุรุษทานหนึ่ง และเปนสุดยอดอัศวินผูกลา ทานเปนเศาะ

หาบะฮฺที่ย่ิงใหญของทานศาสนทูต เราคัดประวัติสวนหน่ึงของ

ทานที่โดดเดน แฝงดวยขอคิดและบทเรียนอันมากมายมากลาว 

เศาะหาบะฮฺทานนี้เกิดกอนการแตงต้ังนบีเปนนบีสิบป 

เติบโตมาในบานของทานนบี เปนคนแรกท่ีรับอิสลามในหมู

เยาวชน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยกลาวกับ

ทานวา  
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َما «
َ
نى  تَمىَض  ي

َ
ِّ  تَُ�ونَ  ي لَ �  م� �

َ  ُموَس، م� ى  َهاُيونَ  ن�َم�ى نّهُ  َ��ى
َ
 الَ  َ

ّ نَ  ي ِ�  ]٢٤٠٤مسغم نمقم [ » َ�عىد�
ความวา “ทานพอใจท่ีจะใกลชิดฉัน เสมือนตําแหนงนบีฮา

รูนกับนบีมูซาหรือไม ตางกันเพียงวาหลังจากฉันน้ันจะไม

มีนบีอีกตอไป” (มุสลิม หมายเลข 2404)   

 

และทานนบีไดเคยกลาวแกทานวา  

ّبَك  الَ « � ٌ ، ِ�الّ  ُُ م�  ]٧٨مسغم نمقم [» ُمنَاف�ٌق  ِ�الّ  ُضَك ُ�بىة�  َوالَ  ُمؤى

ความวา “ไมมีใครท่ีรักทานนอกจากเขาเปนมุอมินผูศรัทธา 

และจะไมเกลียดทานนอกจากคนมุนาฟก8เทาน้ัน” (มุสลิม 

หมายเลข 78) 

 

ทานไดรวมรบกับทานนบีทุกครั้งยกเวนในสงคราม

ตะบูก ทานมีความโดงดังในเรื่องการขี่มาและความกลาหาญ 

เปนหนึ่งในผูที่ไดการรับรองการเขาสวรรค ทานนบีไดใหขาวดี

วาทานเปนชาวสวรรคในขณะที่ทานมีชีวิตอยู ทานคืออัศวินใน

อิสลาม เปนอะมีรุลมุอมินีน เปนเคาะลีฟะฮฺ อัร-รอชิด นามวา 

อะลียฺ บิน อบี ฏอลิบ บิน อับดุลมุฏฏอลิบ อัล-กุเราะชีย อัล-ฮา
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ชิมีย เปนญาติของทานนบีโดยเปนลูกของลุงของทานนบี และ

เปนสามีของทานหญิงฟาติมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ลูกสาว

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

นักประวัติศาสตรไดบันทึกวา ทานมีผิวสีนํ้าตาล เครา

หนา สูงปานกลาง หนาทองกวาง หนาตาดี คอนไปทางเต้ีย ได

ฉายาวาเปนบิดาของหะซัน(อะบุล หะซัน) หรือบิดาของดิน(อบู 

ตุรอบ) (ดู ตะรีคุล คุละฟาอ 132-133)    

แทจริงเศาะหาบะฮฺทานนี้มีเหตุการณนาทึ่งท่ีแสดง

ความเปนวีรบุรุษของทานมากมาย เหตุการณที่แสดงถึงความ

กลาและการเสียสละเพื่อศาสนาอิสลามของทาน สวนหนึ่งคือ 

ทานไดนอนบนท่ีนอนของทานนบีในคืนท่ีทานนบีทําการฮิจญ

เราะฮฺ(อพยพจากเมืองมักกะฮฺไปยังเมืองมะดีนะฮฺ) โดยเอาชีวิต

ตัวเองไปเสี่ยงตายแลกกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และทานอะลียฺก็เปนคนแรกๆ พรอมกับทานหัมซะฮฺและอุบัย

ดะฮฺ บิน อัล-หาริษฺ ในการดวลดาบกับตัวแทนมุชริกีน(ใน

สงครามบะดัรฺ) และทานยังเปนหน่ึงในจํานวนเศาะหาบะฮฺที่ยืน

หยัดอยูกับทานนบีในสงความอุหุด 
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อีกสวนหนึ่ง คือเหตุการณที่เกิดขึ้นในสงครามค็อนดัก 

เมื่อ อัมรฺ บิน วัดด ไดควบมาขามคูท่ีขุดเปนปราการซึ่งเขาถูก

นับวาเปนยอดอัศวินของชาวอาหรับเลยทีเดียว แลวทาดวลดาบ

กับทหารมุสลิม โดยท่ีเขาสวมหมวกเหล็กอยู และกลาววา ไหน

ละสวรรคที่บวกทานคิดวาตายแลวจะไดเขาไปอาศัย? มีใครจะ

ออกมาดวลดาบกับฉันสักคนไหม?  ทานอะลียฺ บิน อบี ฏอลิบ 

ไดกาวออกไปหา แตอัมรฺกลาววา เจาหลานของฉันจงถอย

กลับไป ในหมูลุงๆ ของเจายังมีผูที่อายุมากกวาเจา  ฉันไมอยาก

หลั่งเลือดเจา แตทานอะลียฺตอบกลับไปวา แตขาขอสาบาน

ดวยอัลลอฮฺ วาฉันไมรังเกียจที่จะหลั่งเลือดทาน อัมรฺโกรธ เขา

ลงมาแลวชักดาบอยางเปลวเพลิงท่ีพิโรธ แลวมุงมายังทานอะ

ลียฺ  ทานอะลียฺไดกันกับโลไมของทาน อัมรฺไดฟนดาบและดาบ

ไดติดอยูที่โลหและถูกศีรษะทําใหเปนแผล ทานอะลียฺก็ไดฟนไป

ท่ีคอของเขาทําใหเขาลมลงและรองขอความชวยเหลือ ทานนบี

ไดยินเสียงตักบีรฺก็รูวาทานอะลียฺไดสังหารอัมรฺแลว แลวทานอะ

ลียฺไดกลาวเปนกลอนวา 

แมกอนหินยังไดชวยศาสนาของอัลลอฮฺ ทั้งท่ีมันไรซึ่ง

สติปญญา   



 

7 

ฉันนี้หนาไดชวยเหลือมุหัมมัดดวยสัจจริง  

จงอยาคิดวาอัลลอฮจฺะทอดทิ้ง  

ปลอยใหศาสนาและนบีของพระองคตองตกตํ่า จงจําไว

โอบรรดาชาวอะหฺซาบ 

 

อีกหนึ่งเหตุการณเดนคือ เมื่อชาวยิวที่อยูท่ีค็อยบัรฺ

ทรยศหักหลังตอกองทัพมุสลิม ทานนบีไดกลาววา 

» 
ُ
ّ أل ََ �ِ �  ْط ه َّايَةَ  َهذ� َتحُ  رَُجالً  ار ُ  َ�فط َّ ، َعَ  ا ُّ  يََديطه� � ُُ  َ َّ ، ا ُ

َ
هل ُُ َر ََ 

ُّهُ  � ُُ ََ  ُ َّ ُ  ا
ُ

هل ُُ َر َّاُس  َ�بَاَت  :قَاَل  .»ََ ّ�ُهمى  َلىغَتَُهمى  يَُدوُ�ونَ  ا
َ
َ 

َطاَها بَحَ  فَغَّما - قَاَل  - ُ�عى اى
َ
َّاُس  ي �  ول� يَسُ  َعَ  َغَدوىا ا َّ  اهللا ا�- ا

ُّهمى  -وسغم عغيه نى  يَمىُجونَ  ُُ
َ
َطاَها ي �طنَ «:  َ�َقاَل  ُ�عى

َ
ّ  أ ب�  �طنُ  َع�

َ
 أ

 ٍُ � �  يَُسوَل  يَا ُهوَ :  َ�َقالُوا .»َطال َّ تَك�  ا
يىَسغُوا:  قَاَل  - َ�يىنَيىه�  ََشى

َ
 فَأ

َ  ِ�َلىه�  ت�
ُ
�  يَُسوُل  َ�بََصَق  ن�ه�  فَأ َّ ، ف�  -وسغم عغيه اهللا ا�- ا  َ�يىنَيىه�
ُ، وََدَع 
َ
  ل

َ
َّ  َ�َبَي نى  َى

َ
َطاهُ  وََجٌع، ن�ه�  يَُ� ى  لَمى  َكأ �ى

َ
ّ  َ�َقاَل  الّمايََ ، فَأ َع�

�  يَُسوَل  يَا : َّ قَات�غُُهمى  ا
ُ
َّ  ي ثىغَنَا يَُ�ونُوا َى  َعَ  ا�طُفذط « :َ�َقاَل . م�

ل�َك  ُط
َّ  ر� �لَ  َى

�َساَىت�ه�مط  َ��ط ُ�ُهمط  ُُمّ  ،�   ادط
َ

، ِ�ل الَم� ُط
طُهمط  اإل� ب� ْط َ

�َما ََأ  ب
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 ُُ ه�مط  َ��
يط
َ
ل ِّ  م�نط  َْ �  َى َّ ، ا �  ��يه� َّ َها

َ
نط  َ

َ
ىَ  أل د� ُ  َ�هط َّ �َك  ا  رَُجالً  ب

ًدا ٌ  ََاى� �ط َك  َْ
َ
نط  م�نط  ر

َ
َك  يَُ�هنَ  أ

َ
َُ  ر  ]٢٤٠٦مسغم نمقم [ .»اََّعم�  ُحط

ความวา “ฉันจะมอบธงแกชายผูหน่ึงท่ีอัลลอฮฺจะใหชัยชนะ

ดวยมือเขา เขาเปนคนท่ีรักอัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค และอัลลอฮฺและเราะสูลก็รักเขา” มุสลิมทุกคนก็

นอนหลับในคืนน้ันดวยความคิดที่วาใครที่จะไดรับธง รุงเชาทุก

คนก็รีบมุงไปหาทานนบีโดยหวังที่จะไดรับธงน้ัน แลวทานนบีก็

กลาววา “อะลียฺ บิน อบี ฏอลิบอยูท่ีไหน?” พวกเขาก็ตอบวา 

โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ เขาเจ็บตาอยู แลวพวกเขาก็ไป

เรียกเขามา แลวเขาก็ถูกนําตัวมา ทานไดถมท่ีนัยนตาทั้งสอง

ของทานอะลียฺพรอมกับดุอาอใหหาย แลวตาของเขาก็หายเจ็บ

ราวกับไมเคยเจ็บมากอน แลวทานนบีก็ใหธงแกเขา ทานอะลียฺ

กลาววา โอทานศาสนทูต ฉันจะตอสูกับพวกเขาจนกวาเขาจะ

เปนเหมือนเรา ทานนบีก็ตอบวา “ทานจงเดินทางไปอยางไม

ตองรีบเรง จนกระท่ังเมื่อทานถึงยังสถานท่ีของพวกเขา 

ทานจงเชิญชวนพวกเขาสูอิสลาม จงบอกถึงหนาท่ีท่ีพวก

เขามีตอสิทธิของอัลลอฮฺ ฉันขอสาบานดวยอัลลอฮฺวา 

หากอัลลอฮฺใหฮิดายะฮฺสักคนหน่ึงเพราะทาน มันยอมดี
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สําหรับทานมากกวาการท่ีทานจะไดรับอูฐแดง(ท่ีมีราคา

แพง)เสียอีก” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 4/1872  หมายเลข  2406) 

 

เมื่อทานอะลียฺอยูถึงที่ค็อยบัรฺ ก็ไดเผชิญกับกษัตริยของ

พวกเขา คือมัรหับ ยืนแกวงดาบ และกลาวเปนกลอนวา : 

ค็อยบัรฺรูจักฉันวาเปนมัรหับ  

นักฆาดวยอาวุธ วีรบุรุษผูมากดวยประสบการณ  

เมื่อสงครามปะทเุปนไฟโชติชวง 

 

ทานอะลียฺก็กลาวเปนกลอนตอบวา :  
ฉันคือผูที่มารดาใหชื่อวา ราชสีห   

เปรียบดังเสือปาท่ีนากลัว   

ฉันจะชั่งพวกทานดวยดาบ ด่ังตาชั่งท่ีใหญย่ิง  

 

แลวทั้งคูตางฟนดาบใสกัน แตการฟนของอะลียฺนั้น

สามารถพิชิตมิรหับได อัลลอฮใฺหทานไดรับชัยชนะ 

พรอมๆ กับความกลาหาญ ทานยังเปนนักปราชญใน

หมูเศาะหาบะฮ ฺเปนคนที่ชาญฉลาด ครั้งหนึ่งมีหญิงนางหน่ึงถูก
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นํามายังทานอุมัรฺ โดยนางไดใหกําเนิดบุตรแลวหกเดือน(โดย

ไมไดแตงงาน) แลวทานอุมัรฺก็ไดตัดสินลงอาญานางดวยการ

ขวาง แตทานอะลียฺแยงวา โอทานอะมีรุลมุอมินีน ทานไมไดฟง

ดอกหรือ คํากลาวของอัลลอฮทฺี่วา 

 ]  ١٥: قافاألى[ ﴾ َشۡهًر�ۚ  ثََ�ُٰثونَ  َوفَِ�ٰلُُهۥ وََ�ۡلُُهۥ﴿

ความวา “และการต้ังครรภกับการใหนมน้ันรวมแลวสามสิบ

เดือน“ (อัล-อะหฺกอฟ 15) 

 

ทานอุมัรฺจึงละเวนนาง และเคยกลาวในบางครั้ง(เมื่อไม

มีทานอะลียฺคอยชวยใหความเห็น)วา “นี่เปนคดี ที่ไมมีอบุล

หะซัน (อะลียฺ) คอยตัดสินให” 

 

และสวนหนึ่งของคํากลาวของทานที่โดดเดนนั้น คือ

ทานกลาววา “ความดีนั้นไมใชดวยการที่ทานมีลูกและทรัพยท่ี

เพิ่มมากขึ้น แตความดีที่แทจริงน้ันคือการที่ทานมีความรูที่มาก

ขึ้น มีความใจเย็นที่ ย่ิงใหญ และมีอิบาดะฮฺมากกวาคนอ่ืนๆ 

หากทานไดทําดี ทานก็สรรเสริญอัลลอฮฺ และหากทานทําผิด 

ทานก็ขออภัยจากอัลลอฮ”ฺ 
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สวนหนึ่งของคํากลาวของทานคือ “พวกทานจงรับหาสิ่ง

จากฉัน บาวจงอยาหวังนอกจากกับพระผูอภิบาลของเขาเทานั้น

, เขาจงอยากลัวนอกจากบาปของเขาเทานั้น, เขาจงอยาอายที่

จะถามในสิ่งที่เขาไมรู, คนที่อาลิมจงอยาอายที่จะกลาวคําวา 

“อัลลอฮฺเปนผูรูย่ิงกวา” ในเรื่องที่มีคนถามแลวเขาไมรูคําตอบ, 

ความอดทนนั้นเปนสวนหนึ่งของการศรัทธา เปรียบไดดังศีรษะ

ที่อยูเหนือรางกายท้ังหมด  และถือวาไมมีอีมานความศรัทธา

สําหรับผูที่ไมมีความอดทน” (ตารคี อัล-คุละฟาอ 147)   

เมื่อมีผูถามทานถึงนิยามของโลกดุนยานี้ ทานกลาววา 

“ฉันจะเปรียบใหทานวา มันเปนเสมือนบานหลังหนึ่ง ใครท่ี

อยากไดมันเขาจะโศกเศรา ใครท่ีไมไดหวังมันเขาก็จะถูกฟต

นะฮฺ(ถูกทดสอบ) ใครท่ีอยูอยางถูกตองเขาปลอดภัย สิ่งที่หะ

ลาลในน้ันจะถูกสอบสวน และสิ่งท่ีตองหามในนั้นจะถูกลงโทษ”  

และทานกลาววา “ผลของมะอฺศิยะฮฺ(บาปกรรม)นั้นคือ 

มันทําใหเกิดความออนแอในเรื่องอิบาดะฮฺ คับแคบในเรื่องริซกี

ปจจัยยังชีพ ลดลงในเรื่องของความสุข ทานถูกถามวา แลว

อะไรคือการลดลงของความสุข? ทานตอบวา เขาจะไมไดรับการ
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สนองความตองการท่ีหะลาล นอกจากจะมีสิ่งท่ีทําใหเขากังวล

เก่ียวกับมัน” (ตารคี อัล-คุละฟาอ 144)   

ทานอิมามอิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา 

แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกถึงการถูก

ลอบสังหารของทานอะลียฺไวกอนแลว และมันก็เกิดขึ้นดังที่

ทานนบีไดบอกไวอยางชัดเจน (ดู อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ 

9/204)   

และมีรายงานจากทานอัมมารฺ บิน ยาสิรฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

» 
َ
ال
َ
َىّدثُُ�َما ي

ُ
َق  ي ْى َّاس�  ن�أَ ؟ ا �

،  يَُسوَل  يَا نََ�  : قُغىنَا ،»يَُجغَ�ى � َّ ا
مُ « : قَاَل  َىيىم�

ُ
ي َ�ُمودَ  ي �

ّ
َّاقََ ، َقمَ �َ  اَ �ي ا

ّ
ُ�َك  َواَ �

ّ  يَا يَضى  َعَ  َ �
ه � ـ ��  َهذ�

نَُه ـ َ�عى َّ  قَمى َّ  َى نىهُ  ُُبَ ه�  م� ��   َهذ�
ىيَتَهُ  ـ َ�عى مسند . [»ل�

، واييه األ�اي ف اييح الامع الصة� ٤/٢٦٣امما  يحد 
 ]٢٥٨٩نمقم 

ความวา “ฉันจะบอกพวกทานถึงชายสองคนท่ีอัปยศท่ีสุด

เอาไหม?” พวกเราตอบวา ได โอศาสนทูตของอัลลอฮฺ ทาน

ตอบวา “เขาท้ังสองคือ อุหัยมิรฺ ษะมูด ท่ีฆาอูฐ(ของนบีศอ

ลิหฺ) และคนท่ีแทงทาน โอ อะลียฺ จากตรงน้ี (หมายถึง
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ศีรษะ) จนเลือดไหลชุมถึงท่ีน่ี (คือเคราของทาน)” (มุสนัด 

อิมาม อะหฺมัด 4/263  ทานอัล-อัลบานีย ตัดสินวาเปนหะดีษที่ 

เศาะฮีหฺ ในหนังสือ เศาะฮีหฺ อัล-ญามิฮฺ อัศ-เศาะฆีรฺ 1/505 

หมายเลข 2589) 

 

และการตายของทานก็เกิดจากน้ํามือของพวกเคาะ

วาริจญที่อัปยศท่ีชื่อ อับดุรเราะหมาน บิน มุลญิม ในปท่ีสี่สิบ

ฮิจญเราะฮฺศักราช วันที่สิบเจ็ดเดือนเราะมะฎอน อัลลอฮฺตรัสวา 

 

َهّنمُ  فََجَزآُؤهُۥ ّمَتَعّمِٗدا ُمۡؤِمٗنا َ�ۡقُتۡل  َوَمن ﴿ ا ََ  وََغِضَب  �ِيَها َ�ِٰ�ٗ
 ُ َّ َعدّ  َولََعَنُهۥ َعلَۡيهِ  �

َ
 ]  ٩٣: النساء[ ﴾ ٩ َعِظيٗما َعَذابًا َ�ُۥ َوَ

ความวา “และผูใดฆาผูศรัทธาโดยจงใจ การตอบแทนแกเขาก็

คือ นรกญะฮันนัม โดยท่ีเขาจะอยูในน้ันตลอดกาล และอัลลอฮฺ

ก็ทรงกร้ิวโกรธเขา และทรงสาปแชงเขา และไดทรงเตรียมไว

สําหรับเขาซึ่งการลงโทษอันใหญหลวง” (ซูเราะฮ ฺอัน-นิซาอ 93) 

 

อิมาม อัซ-ซะฮะบีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “อิบนุ 

มุลญิมน้ันถือเปนคนที่อัปยศที่สุดในวันอาคิเราะฮฺ ในมุมมอง



 

14 

ของกลุมชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ แตอะฮฺลุสสุนนะฮฺ หวังวาเขาเปนชาว

นรก และอัลลอฮฺอาจอภัยใหกับเขา ซึ่งแตกตางจากแนวคิดของ

กลุมคอวาริจญและกลุมชีอะฮฺ  หุกมของเขาในมุมของอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺก็เหมือนกับคนที่ฆาทานอุษมาน, คนฆาทานซุบัยรฺ, 

คนฆาทานฏ็อลหะฮฺ, คนฆาทานซะอีด บิน ุบัยรฺ, คนฆาทาน

อัมมารฺ, คนฆาทานคอริญะฮฺ และคนฆาทานหุสัยนฺ ซึ่งคนท่ีฆา

คนเหลาน้ันเราถือวาเราขอไมเก่ียวของ ไมขอมีขอผูกพันใดๆ กับ

พวกเขา เราโกรธกริ้วพวกเขาเพื่ออัลลอฮฺ และเราก็มอบหมาย

เรื่องของเขาใหแกอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล” (ตะรีคุลอิสลาม หนา

654)  

ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวทานอะลียฺ และตอบ

แทนทานดวยคุณงามความดี แทนอิสลามและบรรดามุสลิมท้ัง

มวล และรวบรวมเรากับทานไวในสวรรคของพระองคดวย  อา

มีน 
 

 والمد هللا ي  العال�
 .نا ومد وع لل وايبه يجع� اهللا وسغم ع نبيّ واّ�  


