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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท รงเมตตา ปรานียงิ่ เสมอ

การรักนบี  และเครื่องหมายบงชี้ถึงความรักดังกลาว
ตอนที่สาม
เครื่องหมายแหงการรักนบีผูมีเกียรติ 
การรักนบีผูมีเกียรติ  นั้นมีสัญลักษณหรือเครื่องหมายหลายประการดวยกันซึ่งบรรดา
นักวิชาการมุสลิมไดระบุไวแลว ตัวอยางเชนที่ อัล-กอฎี อิยาฎ ไดกลาววา “หนึ่งในเครื่องหมายแหง
การรั ก นบี คื อ การสนั บสนุ น แนวทางของทา นพรอ มปกปองศาสนา(ที่ท า นนบีไดนํา มา) และ
ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยูรวมกับทานเพื่อจะไดทุมเททั้งชีพและทรัพยสินเพื่อทาน”1
อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัรไดกลาววา “และหนึ่งในสัญลักษณดังกลาวก็คือ เมื่อเขาไดรับ
ขอเสนอ(สมมุติ)ใหเลือกระหวางที่ตองสูญเสียของบางสิ่งบางอยางของตนกับการที่ตองสูญเสีย
การไดพบเห็นทานนบี  เขาจะมีความรูสึกลําบากใจยิ่งที่จะตองสูญเสียประการหลัง(การที่ไมได
พบทานนบี)มากกวาการสูญเสียของบางสิ่งบางอยางของตนไป จึงนับไดวาเปนผูมีคุณลักษณะ
ของผูที่รักนบีดังที่กลาวขางตนจริง ไมเชนนั้นแลวก็คงไมอาจนับวาเปนผูหนึ่งที่รักนบีอยางแทจริง
ได และสิ่งเหลานั้นใชวาจะขึ้นอยูกับการที่มีความรูสึกดังกลาวหรือไมเพียงอยางเดียว แตมันตองมี
สวนรวมในการใหความชวยเหลือแนวทางของทาน(ยึดปฏิบัติสุนนะฮฺตางๆ) พรอมปกปองศาสนา
(ที่ทานนบีไดนํามา) และตอสูพิทักษปกปองการทําลายของเหลาศัตรู รวมไปถึงการสั่งใชในสิ่งที่
เปนคุณธรรม และหามปรามในสิ่งที่เปนบาป”2
และทานนักปราชญ อัล-อัยนียฺ ไดกลาววา “พึงทราบเถิดวา การรักศาสนทูต  คือ การ
มุงมั่นในการที่จะปฏิบัติตามทานและละทิ้งการขัดตอทาน ซึ่งมันเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในอิสลาม”3
เราจึงสามารถสรุปคําพูดของบรรดานักวิชาการที่ไดกลาวไวเกี่ยวกับสัญลักษณแหงการ
รักนบีผูมีเกียรติ  ไดดังนี้
1. ปรารถนาที่จ ะพบเห็ น ท า น และรว มเป น มิ ต รสหายกั บทา น ซึ่ง มั น มี คา ยิ่ ง กว า การ
สูญเสียสิ่งอื่นใดบนโลกนี้
2. พรอมที่จะอุทิศชีพและทรัพยสินเพื่อทานนบี 
3. นอมรับและปฏิบัติตามคําสั่งของทาน พรอมทั้งหางไกลจากการสั่งหามของทานนบี 
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4. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนแนวทาง(สุนนะฮฺ)ของทาน พรอมปกปองบทบัญญัติ
ตางๆ ของศาสนาอิสลาม
ใครก็ตามที่มีสัญลักษณแหงการรักนบี  ดังกลาวขางตนแลว ก็สมควรที่เขาตอง
สรรเสริญพระองคอัลลอฮฺ ที่ทําใหเขาไดมีความรักตอทานนบี(ผูมีเกียรติและผูเปนที่รัก ) และ
ขอใหยืนหยัดอยางนี้สืบไป
สวนผูใดที่ไมมีเลยหรือพอมีบางเพียงบางสวน ก็ตองรีบพิจารณาสอบสวนตัวเอง กอนที่
จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺซึ่งทรัพยสมบัติและลูกหลานจะไมอํานวยประโยชนอะไรใหเขาไดเลย
เว น แต ผู ม าหาอั ล ลอฮฺ ด ว ยหั ว ใจที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ผ อ งใสเท า นั้ น และไม มี สิ่ ง เร น ลั บ ใดๆ ที่ ป กป ด
สําหรับอัลลอฮฺ และอยาพึงคิดหรือพยายามที่จะหลอกลวงอัลลอฮฺและบรรดาผูศรัทธาเปนอัน
ขาด!? แทที่จริงแลว ผูที่กระทําเชนนั้น หารูไมวาเขากําลังหลอกลวงตัวเองตางหาก
ْ
ُ َ َّ َ َ ْ َ
َ ُ َُ
َ
َ ﻳﻦ
َ ﻮن
َ ِ َّ اﷲ َوا
﴿ﺨﻳﺎ ِدﻋ
﴾آﻣﻨُﻮا َو َﻣﺎ ﺨﻳﺪ ُﻋﻮن ِإﻻ أﻧﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َو َﻣﺎ ﻳَﺸ ُﻌ ُﺮون
( 9 : )اﻛﻘﺮة
ٰความวา “พวกเขา พยายามที่จะหลอกลวงอัลลอฮฺ และบรรดาผูศรัทธา แต
พวกเขาไมไดหลอกลวงใคร นอกจากพวกเขาเอง และพวกเขาหาไดตระหนัก
ไม“ (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 9)
และดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ ขาพเจาจะกลาวถึงสัญลักษณตางๆ เหลานั้นโดย
อธิบายผานตัวอยางความรักของบรรดาเศาะหาบะฮฺ(สาวก)ของทานที่มีตอทานนบี  พรอมๆ
กับเปรียบเทียบสภาพความเปนจริงของเราในยุคปจจุบัน เผื่ออัลลอฮฺจะไดทรงปรับปรุงและชี้ทาง
นําแกพวกเราดวย ในการนี้ขาพเจาจะแยกกลาวถึงทุกๆ สัญลักษณไวเปนบทๆ เปนการเฉพาะ อิน
ชาอัลลอฮฺ (ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺ)
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บทที่หนึ่ง
สัญลักษณประการแรก
ปรารถนาที่ จะพบเห็นทานนบี  และรวมเปน มิตรสหายเคียงข า ง
ทาน ซึ่งการสูญเสียสองสิ่งดังกลาวนั้นสําคัญยิ่งกวาการสูญเสียสิ่งอื่นใด
บนโลกนี้
เปนที่ทราบกันดีอยูวาความปรารถนาอันสูงสุดระหวางคูรักกันคือการที่ไดพบเจอกันและ
ไดอยูใกลชิดกัน เชนเดียวกับผูที่รักทานนบี  ยอมมีความรูสึกปรารถนาที่จะพบเห็นทาน และ
รวมเปนมิตรสหายกับทานบนโลกนี้และโลกหนา รอคอยวันแหงความสุขนั้นจะมาถึงอยางใจจดใจ
จอเปนที่สุด จนไมอาจแลกดวยความสุขทั้งหมดที่มีอยูบนโลกนี้ไดเลย เขาจะรูสึกเปนเกียรติที่ได
มองไปยังใบหนาอันสองประกายของทานนบี  ปลื้มใจที่สุดหากไดรวมเดินทางเปนมิตรสหาย
กับทาน และเศราโศกเสียใจกลัววาจะถูกกีดกั้นจากการไดพบและเคียงขางทานจนจําตองรองไห
เมื่อเสียทานไป
ลําดับตอไปเปนการนําเสนอตัวอยางสําคัญๆ บางสวนของบรรดาผูที่รักทานนบี  เพื่อ
เปนการยืนยันสิ่งที่ไดกลาวมาแลวขางตน
1. การรองไหเพราะความดีใจเปนที่สุดของทานอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีก เมื่อทราบวาไดมี
โอกาสเปนสหายในการรวมอพยพพรอมๆ กับทานนบี  ไปยังมะดีนะฮฺ
ไดมีรายงานโดยอิมาม อัล-บุคอรียฺ จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ซึ่งเปน
ภรรยาทานนบี  นางไดกลาววา : วันหนึ่งระหวางที่เรากําลังพักอยู4 ที่บานของทานอบู บักรฺ
ในชวงเวลาเริ่มตนของเที่ยงวัน จูๆ ก็ไดมีเสียงเรียกอบูบักรฺวา นั่นทานศาสนทูตของอัลลอฮฺนี่ ทาน
คลุมศรีษะปดใบหนามาหาเรา ในชวงเวลาผิดปกติ ซึ่งทานนบี  ไมเคยมาเยี่ยมในชวงเวลานี้มา
กอนเลย ทานอบูบักรฺ เห็นดังนั้นจึงกลาววา ขออุทิศชีวิตบิดามารดาแกทาน และขอสาบาน
ดวยอัลลอฮฺวา ทานนบีไมไดมาหาฉันในชวงเวลานี้เวนแตทานยอมมีเรื่องสําคัญอยางแนนอน
ทานหญิงอะอิชะฮฺไดกลาวตอไปวา : เมื่อทานนบี  ไดมาถึงแลวก็ขออนุญาตเขาบาน
ทานอบูบักรฺจึงไดเชื้อเชิญใหเขา จากนั้นทานนบี  ก็ไดสั่งอบูบักรฺวา “จงใหผูที่นั่งอยูกับทาน
ออกไปกอน” (เพื่อจะไดคุยกันเปนสวนตัว)
ทานอบูบักรฺก็ไดตอบทานไปวา: ใชคนอื่นที่ไหนละครับ พวกเขาทั้งหมดลวนเปนครอบครัว
ของทาน โอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ
ทานนบี  จึงไดกลาววา: “ฉันไดรับอนุญาตจากอัลลอฮฺใหออกไปจากมักกะฮฺ(อพยพไป
ยังมะดีนะฮฺ)แลว”
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ทานอบูบักรฺกลาวตอบวา : ใหฉันไดเปนมิตรสหายรวมเดินทางกับทานเถิด 5 โอ ผูเปนที่รัก
ยิ่งมากกวาบิดาของฉัน ?
ทานนบี  จึงกลาววา : “ได”6
แนนอนวา อบูบักรฺคงไมลืมวา การเดินทางครั้งนี้ยอมเต็มไปดวยความเสี่ยงและอันตราย
มากมาย แตมันไมสามารถสงผลกระทบหรือหยุดยั้งความตั้งใจในการเปนเพื่อนรวมเดินทางกับ
ทานนบี  แมแตนอย! ทานอบูบักรฺไดรองไหดวยความดีใจอยางมีความสุขที่สุด ทันทีที่ไดรับ
อนุญาตจากทานนบี  ใหรวมออกเดินทางฮิจญเราะฮฺไปมะดีนะฮฺดวยกัน
อัล-หาฟซ อิบนุ หะญัรฺ กลาววา อิบนุ อิสหากไดระบุเพิ่มในรายงานของทานวา ทานหญิง
อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา ฉันไดเห็นอบูบักรฺรองไห ฉันไมเคยคิดมากอนเลยวาจะมี
คนรองไหเนื่องจากความดีใจดวย7
2. ความปติยินดีของชาวอันศอรฺเมื่อทานนบี  ไดอพยพมาหาพวกเขาถึงมะดีนะฮฺ
ครั้นเมื่อชาวอันศอรฺไดทราบถึงการอพยบของทานนบี  มายังเมืองมะดีนะฮฺของพวก
เขา ก็รูสึกปติยินดียิ่งในการตอนรับทาน
ในตําราที่รายงานวจนะและชีวประวัติของทานนบี  ไดมีบันทึกและถายทอดความรูสึก
ของพวกเขาไวมากมาย ตัวอยางเชน
มีรายงานโดยทานอิมามอัล-บุคอรียฺ จากทานอุรวะฮฺ บิน ซุเบรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เกี่ยวกับ
การรอคอยของชาวอันศอรฺที่เขต อัล-หัรเราะฮฺ นอกเมืองมะดีนะฮฺ ซึ่งในรายงานของทานไดระบุไว
วา “และเมื่อบรรดาผูศรัทธาที่มะดีนะฮฺไดทราบถึงการอพยพของทานนบี  ออกจากเมืองมัก
กะฮฺ พวกเขาจึงออกไปรอคอยอยูที่เขต อัล-หัรเราะฮฺ ตั้งแตเชาจนแสงแดดรอนระอุจึงคอยแยกยาย
กลับไปยังบานเรือนของตน – พวกเขาทําอยางนี้ทุกๆ วัน – อยูมาวันหนึ่ง พวกเขาไดรอคอยนาน
กวาปกติแลวจึงแยกยายกลับบาน จูๆ ไดมีชาวยิวคนหนึ่งไดปนขึ้นบนที่สูงเพื่อหาดูอะไรบางอยาง
ที่ตนตองการ ทันใดนั้นก็ไดมองเห็นทานนบี  พรอมสหายของทานใสเสื้อผาขาวเดนชัดมาแต
ไกล ทามกลางละอองความรอนของทะเลทราย เขาจึงกลั้นไมอยูที่จะรองเสียงดังวา : โอชาว
อาหรับ นั่นคือเจานายของพวกทาน ที่พวกทานรอคอย (เขาไดมาถึงแลว) !
ชาวมุสลิมทั้งหลายก็ตื่นเตนรีบวิ่งไปหาและตอนรับทานนบีถึงทามกลางทุงหัรเราะฮฺ แลว
ทานนบี  ก็ไดเดินทางเบี่ยงขวาเขาสูเมืองมะดีนะฮฺ และหยุดพํานักที่เผาของ อัมรฺ บิน เอาฟฺ 8
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ฟตหุลบารี 7/235
6
เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ มะนากิบุล อัน-ศอรฺ หมายเลขหะดีษฺ 3905 เลมที่ 7 หนา 231
7
ฟตหุลบารี 7/235 ดูเพิ่มเติม สีเราะฮฺ อิบนิ ฮิชาม 2/93
8
เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ มะนากิบุล อันศอรฺ หมายเลขหะดีษฺ 3906 เลมที่ 7 หนา 239
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อัลลอฮุอักบัร! ความปรารถนาของพวกเขาที่จะเจอทานนบี  นั้นยิ่งใหญมาก ถึงขนาด
ที่ ไดอดทนนั่งรอคอยทานนบี  อันเปนที่รักของพวกเขาในทุกๆ เชาที่ทุงหัรเราะฮฺจนแสงแดด
รอนระอุแลวจึงไดแยกยายกลับบาน
ในรายงานของทานอิบนุ สะอัด ไดกลาววา “เมื่อความรอนของแสงแดดไดแผดเผา พวก
เขาก็จะแยกยายกันกลับบาน”9
และในรายงานของ อัล-หากิม กลาววา “พวกเขาจะรอคอยทานนบี  จนพวกเขารูสึก
ระคายเคืองจากความรอนระอุของแสงแดด”10
ทานอิมาม อัล-บุคอรียฺ -ไดกลาวเพิ่มเติมอีก- เกี่ยวกับการตอนรับทานนบี  ของชาวอัน
ศอรฺที่มะดีนะฮฺ โดยรายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา: เมื่อทานนบีไดมาถึง
และหยุดพักที่บริเวณขางๆ เขต อัล-หัรเราะฮฺ ก็ไดแจงขาวแกชาวอันศอรฺ พวกเขาจึงเขาไปตอนรับ
ทานนบี  และอบู บักรฺดวยการกลาวสลาม และไดบอกแกทั้งสองคนวา “ทานทั้งสองเชิญเขามา
อยางปลอดภัยและดวยการรับใชของพวกเราแกทานเถิด” ทานนบี  และอบูบักรฺไดขี่พาหนะ
เขามะดีนะฮฺโดยการหอมลอมภายใตการอารักขาของชาวอันศอรฺพรอมๆ กับเสียงประกาศดังไปทั่ว
วา : “ทานนบีของอัลลอฮฺไดมาถึงแลว ทานนบีของอัลลอฮฺไดมาถึงแลว !” ผูคนก็ไดแหมาพบทาน
พรอมกลาวซ้ําๆ กันวา“ทานนบีของอัลลอฮฺไดมาถึงแลว” ทานนบีก็ไดเดินผานหมูบานมาเรื่อยๆ จน
ในที่สุดไดมาหยุดที่บานของทานอบู อัยยูบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 11
ทานอิมามอะหฺมัดไดรายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา “จํานวนชาวอันศอรฺที่
ไดออกมาประชิดและตอนรับทานนบี  กับอบูบักรฺมีจํานวนประมาณหารอยคนดวยกัน พวกเขา
ไดกลาวแสดงความยินดีดวยคําวา “ทานทั้งสองเชิญผานเขามาอยางปลอดภัยและดวยการรับใช
เชื่อฟงของพวกเราเถิด”12
และทานอิมามอะหฺมัดไดนําเสนอภาพเหตุการณในครั้งนี้โดยผานการบอกเลาของอบูบักรฺ
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา “เมื่อทานศาสนทูตของอัลลอฮฺไดเดินทางออกไปพรอมๆ กับฉัน จนมาถึง
เมืองมะดีนะฮฺแลวนั้น ผูคน(ชาวมะดีนะฮฺ)ก็เหออกมาดูกันเต็มทองถนนและบนหลังคาบาน ดวย
เสียงรองอยางกระหึ่มกึกกองของเด็กๆ และบรรดาทาสวา อัลลอฮุอักบัรฺ! ทานศาสนทูตของอัลลอ
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อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ 1/233
อัล-มุสตัดร็อก 3/11
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เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ มะนากิบุล อันศอรฺ บรรพ วาดวยการฮิจญเราะฮฺของทานนบีฯ หมายเลขหะดีษฺ
3911 เลมที่ 7 หนา 250
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อัล-ฟตหฺ อัร-ร็อบบานียฺ ลิ ตัรตีบ มุสนัด อิมาม อะหฺมัด หมายเลข 155 เลม 20 หนา 291, อัล-บุคอรียฺไดบันทึก
ใน อัต-ตารีคฺ อัศ-เศาะฆีรฺ ดู ฟตหุล บารี 7/250 เชค อะหฺมัด อัล-บันนา กลาววาสายสืบของอิมามอะหฺมัดเปน
รายงานที่เศาะฮีหฺ ดู บุลูฆฺ อัล-อะมานียฺ 20/292
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ฮฺ  ไดมาถึงแลว ทานนบีมุหัมมัด  ไดมาถึงแลว ...!! และพวกเขาก็แยงกันระหวางพวกเขา
วา จะใหทาน นบี  พักอยูที่บานใคร”13
ทานอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเปดใจเกี่ยวกับวันอันประเสริฐนั้นวา : ฉันไม
เคยเห็นวันไหนเลยที่มีราศีประกายและประเสริฐยิ่งไปกวาวันที่ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ 
และอบูบักรฺไดเดินทางเขามายังนครมะดีนะฮฺ14
และทานอัล-บัรรออ บิน อาซิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ไดเลาบอกถึงความรูสึกปลื้มใจของ
ชาวมะดีนะฮฺตอการมาถึงของทานนบี  ผูเปนที่รักของพวกเขาไววา “และฉันไมเคยเห็นชาวมะดี
นะฮฺดีใจเปนที่สุดกับสิ่งอื่นใด มากไปกวาการที่พวกเขาดีใจกับการมาถึงของทานนบี ”15
3. ชาวอันศอรฺเกรงกลัววาจะไมมีโอกาสไดเคียงขางกับทานนบี  ผูเปนที่รักของพวก
เขา
เมื่อพระองคอัลลอฮฺไดมอบเกียรติแดชาวอันศอรฺดวยการใหพวกเขาเปนมิตรสหายและได
อาศัยอยูกับทานนบี  ผูเปนที่รักของพวกเขา ซึ่งตางก็แยงกันที่จะไดใกลชิดกับทานนบี 
เพราะเกรงกลัววาจะสูญเสียความโปรดปรานและเกียรติอันยิ่งใหญดังกลาวไป
ดังเชนมีรายงานในบันทึกของอิมามมุสลิมจากทานอบี ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา
: “เมื่อทานนบี  ไดเขาพิชิตมักกะฮฺ(สงครามเปดมักกะฮฺปฮิจญเราะฮฺที่ 8)นั้น ทานไดมอบให
ทานอัซ-ซุเบรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ใหคุมทัพปกหนึ่ง และไดมอบใหทานคอลิด  ไดคุมอีกปกหนึ่ง
และไดคําสั่งใหอบู อุบัยดะฮฺนําทหารศึก(ที่มีไมมีโลปองกันตัว)มารวมตัวกันเดินโดยใชเสนทาง
กึ่งกลางหุบเขา ทานนบี  ไดเหลือบหันมามองเห็นฉัน (อบู ฮุร็อยเราฮฺ) แลวเรียกขานฉันวา : อบู
ฮุร็อยเราะฮฺ !
อบู ฮุร็อยเราะฮฺตอบวา : ครับ ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ !!
ทานนบี  : “หามใหใครเขามาพบฉันเด็ดขาด เวนแตเฉพาะชาวอันศอรฺเทานั้น” ทาน
กลาวตอไปอีกวา “จนกวาพวกทานจะไดมาพบฉันที่ภูเขา อัศ-เศาะฟา”
อบู ฮุร็อยเราะฮฺ รายงานตอไปวา : เราไดเดินไปเรื่อยๆ (ดวยความฮึกเหิมและเปนที่เกรง
ขาม กระทั่งวา)ใครที่จะสังหารผูใดก็สามารถทําไดเลยโดยที่ไมมีใครกลาที่จะเผชิญหนากับทัพของ
เราเลยแมแตคนเดียว จนกระทั่ง อบู ซุฟยานไดมาถึงแลวกลาวรองเรียนแกทานนบี  วา : “โอ
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ! ชาวกุร็อยชฺถูกลางเผาพันธุจนสิ้นแลว ! หลังจากนี้จะไมมีคําวากุร็อยชฺ
อีกตอไปแลว !”
13
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เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ มะนากิบุล อันศอรฺ บรรพ วาดวยการมาถึงของทานนบี  ยังเมืองมะดีนะฮฺ
หมายเลขหะดีษฺ 3925 เลมที่ 7 หนา 260
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ทานนบี  จึงก็ไดกลาวไปวา : “ใครก็ตามแตที่เขาไปหลบในบานของกุร็อยชฺก็จะไดรับ
ความคุมครองและความปลอดภัย”
ไดยินดังนั้น ชาวอันศอรฺจึงไดกลาววา : ชายผูนี้(ทานนบี  ) ไดกลับบานเกิดอยางสมใจ
แลว และไดเกิดความเอ็นดูแกญาติพี่นองของตนเสียแลว
อบู ฮุร็อยเราฮฺ ไดเลาวา : และแลวก็มีวะหฺยูมายังทานนบี  หลังจากนั้น ทานนบี  ก็
ไดเรียกชาวอันศอรฺวา “ชาวอันศอรฺทั้งหลายเอย !”
บรรดาชาวอันศอรฺไดกลาววา : โอ ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ !! พวกเราพรอมนอมรับคําสั่ง
ของทานเสมอ
ทานนบี  :”พวกทานไดกลาววา ‘ชายผูนั้น(ทานนบี  ) ก็ไดกลับบานเกิดอยางสมใจ
แลว’ ใชหรือไม ?”
ชาวอันศอรฺตอบวา : ใชครับทาน เปนไปอยางนั้นจริง !
ทานนบี  : “ไมจริงเลย ! แทจริงฉันเปนบาวและเปนศาสนทูตของพระองคอัลลอฮฺ
ฉันไดอพยพไปยังพระองคอัลลอฮฺและยังพวกทานแลว ชีวิตฉันจะตายหรือจะเปนก็เคียงขางพวก
ทานเสมอตลอดไป”
ชาวอันศอรฺจึงไดกรูเขาหาทานนบี  ดวยน้ําตาที่ไหลริน รองไหดวยความเสียใจที่สุด
พรอมกับกลาววา “พวกเราไมไดพูดอยางนั้นเวนแตเพราะความรักยิ่งในพระองคอัลลอฮฺและตอ
ทานนบีเทานั้นเอง(คือพวกเขาหวั่นเกรงวาทานนบี  จะเปลี่ยนไปรักชาวมักกะฮฺแทนพวกเขา)”
ทานนบี  : “แทจริง พระองคอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคไดเชื่อในคําพูดของพวก
ทาน และยอมรับเหตุผลอันเปนขออางของพวกทานแลว”16
ทานอิมาม อัน-นะวะวียฺ ไดกลาวอธิบายหะดีษฺบทนี้วา “เมื่อชาวอันศอรฺไดสังเกตเห็น
ความออนโยนเอ็นดูของทานนบี  ที่มีตอชาวมักกะฮฺ คือทานมิไดสังหารพวกเขา(ทั้งๆ ที่อยูใน
สภาวะสงคราม) ชาวอันศอรฺก็เขาใจวาทานบี  คงกลับมาถึงบานเกิด(เมืองมักกะฮฺ)ของทาน
และพักพิงที่นั่นเปนการถาวร คงละทิ้งพวกเขาและเมืองมะดีนะฮฺเสียแลว ทําใหชาวอันศอรฺเกิด
ลําบากใจอยางมาก! พระองคอัลลอฮฺก็ประทานวะหฺยูลงมายังทานนบี  เพื่อแจงขอเท็จจริงแก
ชาวอันศอรฺ ทานนบี ก็ไดกลาววา แทจริง ฉันไดอพยพสูอัลลอฮฺและสูบานเมืองของพวกทาน
เพื่อจะอาศัยอยูที่นั่น ดังนั้นฉันจะไมจากมันไป และฉันจะไมยกเลิกการอพยพของฉันที่เกิดขึ้นเพื่อ
อัลลอฮฺ ทวาฉันจะอยูกับพวกทานตลอดไป อยูก็อยูพรอมกับพวกทาน ตายก็ตายพรอมกับพวก
ทาน”
เมื่อทานไดพูดดังกลาว ชาวอันศอรฺตางก็ร่ําไหและขอโทษดวยความเสียใจ และไดกลาว
แกทานวา ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ พวกเราไมไดพูดเชนนั้นขึ้นมา เวนแตเพราะวาเราปรารถนาแรง
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เศาะฮีหฺ มุสลิม กิตาบ อัล-ญิฮาด วะ อัส-สิยัรฺ บรรพ ฟตหฺ มักกะฮฺ หมายเลข 1780 เลม 3 หนา 1405
7

กลาที่จะอยูกับทานและใกลชิดทานตลอดไปพรอมกับพวกเรา เพื่อเราจะไดประโยชนจากทาน และ
ไดรับความสิริมงคลของทาน และใหทานไดชี้ทางเราสูทางที่เที่ยงตรง เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา
َ َّ َ
َﺮﺻاط ُّﻣ ْﺴﺘ
َ ﻚ َ َﺤﻛ ْﻬ ِﺪي إ َﻰﻟ
(٥٢ : ﻴﻢ﴾ )اﻟﺸﻮرى
ﻘ
﴿و ِإﻧ
ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
ความวา “แทจริง เจา(มุหัมมัด)ยอมชี้ทางสูเสนทางอันเที่ยงธรรม” (อัช-ชูรอ
52)
และนี่ก็คือความหมายของพวกเขาที่ไดพูดไปวา “เราไมไดพูดสิ่งที่กลาวออกไป เวนแต
เพราะกลัววาทานจะจากเราไป และจะใหคนอื่นมาแทนที่พวกเรา”
เหตุที่พวกเขารองไหก็เพราะวาดีใจกับสิ่งที่ทานนบี  ไดพูดกับพวกเขา และละอายใน
สิ่งที่พวกเขากลัววาทานจะไดรับฟงเรื่องที่นาอายจากพวกเขา17
4. เศาะหาบะฮฺกลัววาจะไมสามารถพบเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในสวน
สวรรค
มีเศาะหาบะฮฺทานอื่นอีกที่รักทานนบี  อยางสัจจริงที่ไดนึกถึงการเสียชีวิตของเขาและ
การเสียชีวิตของทานนบี  ผูเปนที่รักและมีเกียรติของเขา ซึ่งเขากลัววาจะไมสามารถเห็นใบหนา
อันมีเกียรติของทานนบี  ในสวนสวรรค ถึงแมวาเขาจะไดเขาสวนสวรรคเหมือนกันก็ตาม อัน
เนื่ อ งจากความสู ง ส ง แห ง ฐานะของท า นนบี  เพราะท า นนบี ย อ มจะอยู ร ว มกั บ บรรดานบี
ทั้งหลาย(ในชั้นอันสูงสงของสวรรค)
อิมาม อัฏ-เฏาะบะรีย ไดรายงานเรื่องราวเศาะหาบะฮฺทานนี้ใหกับเราผานคําพูดของอาอิ
ชะฮฺ บินติ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา “มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี  แลวกลาววา โอ
ทานเราะซูลุลลอฮฺ แทจริงทานเปนที่รักยิ่งของฉันยิ่งกวาชีวิตของฉันและบุตรของฉันเสียอีก แทจริง
ฉันอยูที่บานนึกถึงทานจนอดทนไมไหว ก็เลยมาหาทานเพื่อมองหนาทาน และเมื่อฉันนึกถึงการ
เสียชีวิตของฉันและการเสียชีวิตของทาน ฉันรูวาเมื่อทานเขาสวนสวรรคทานจะถูกยกฐานะพรอม
กับบรรดานบี และฉันเมื่อเขาสวนสววคฉันกลัววาจะไมไดพบเห็นทานอีก” ทานนบี  ไมตอบ
ใดๆ จนกระทั่งญิบรีล อะลัยฮิสสลาม นําโองการ (วะหฺยู) ลงมาวา
َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َّ
ُ َ
ُ ﻳﻦ َأ ْﻏ َﻌ َﻢ
َاﷲ َﻋﻠَﻴْﻬﻢ ِّﻣﻦ
َ ِ َّ ﻚ َﻣ َﻊ ا
ِ﴿ َو ﻣﻦ ﻳ ِﻄ ِﻊ اﺑ و اﻟﺮﺳﻮل ﻓﺄ و ﻟـﺌ
ِ
ً َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
َ َ ُّ
َّ
َ ِّ ِّ
َ ِّ َّ
﴾ﺎﺤﻟﻦﻴ وﺣﺴﻦ أ وﻟـﺌِﻚ ر ِﻓﻴﻘﺎ
ِ ِ اﺠ ِﺒﻴﻦﻴ َو اﻟﺼﺪ ﻳ ِﻘﻦﻴ َو اﻟﺸﻬﺪ اء َو اﻟﺼ
(٦٩ : )اﻟﻨﺴﺎء
ความวา “และผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮฺและเราะซูลแลว ชนเหลานี้จะอยูรวมกับ
บรรดาผูที่อัลลอฮฺทรงกรุณาเมตตาแกพวกเขา อันไดแกบรรดานบี บรรดาผูที่

17

ชัรหฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม ของ อัน-นะวะวีย 12/128-129
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เชื่อโดยดุษฏี(ศิดดีกีน) บรรดาผูที่เสียชีวิตในสงคราม และบรรดาผูที่ประพฤติดี
และชนเหลานี้แหละเปนเพื่อนที่ดียิ่งแลว”18
5. เราะบีอะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ขอเพื่อใหไดเปนมิตรสหายกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ในสวนสวรรค
ผูรักทานนบี  อยางสัจจริงอีกทานไดมีโอกาสใหขอจากทานนบี  ทานผูนี้คือ เราะ
บีอะฮฺ บิน กะอับ อัล-อัสละมีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แลวอะไรเลาคือ คําขอของเขา ?
อิมามมุสลิมมีรายงานเรื่องราวของเขาใหกับเราผานคําพูดของเขาเอง เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
วา ครั้งหนึ่งฉันไดคางคืนกับทานนบี  แลวฉันก็ชวยทานเตรียมน้ําเพื่ออาบน้ําละหมาดและ
สิ่งจําเปนอื่นๆ แกทาน ทานนบี  ก็บอกกับฉันวา “จงขอสิ (เจาอยากไดอะไร?)” ฉันก็กลาววา
ฉันขอจากทานเพื่อใหไดเปนมิตรสหายกับทานในสวนสวรรค ทานนบี  ถามอีกวา “มีสิ่ง
อื่นอีกไหม?” ฉันตอบวา เทานั้นแหละคือสิ่งที่ฉันอยากได ทานนบี  ก็กลาววา “ทานเชนนั้น
เจาจงสนับสนุนฉันใหสามารถชวยเหลือทานได ดวยการที่ทานตองสุูดตออัลลอฮฺใหเยอะ”19
เชนนี้แหละ คือคนที่รักทานนบี  อยางสัจจริง เมื่อมีโอกาสใหขอก็ไมลังเลใจในการ
เลือกขอที่จะเปนมิตรสหายกับทานนบี  ทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ อีกทั้ง ไมมีสิ่งอื่นใน
ความคิดของเขาที่จะทดแทนการเปนมิตรสหายกับทานนบี  ไดอีกดวย
6. ชาวอันศอรฺเลือกเอาทานเราะซูลุลลอฮฺ  แทนแพะ แกะ และอูฐ
เรื่องนี้มิไดเจาะจงเฉพาะเราะบีอะฮฺ บิน กะอับ อัล-อัสละมีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เพียงคน
เดียวเทานั้นในการเลือกเอาทานเราะสซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แตมันเปนเชนนี้กับ
บรรดาผูรักทานนบี  อยางสัจจริง ซึ่งในสงครามหุนัยนฺชาวอันศอรฺถูกใหเลือกระหวางการเปน
มิตรสหายกับทานนบี  กับการเลือกเอาแพะ แกะและอูฐ พวกเขาก็พอใจยินยอมใหผูคนนําเอา
ทรัพยสินของโลกดุนยากลับสูบานเรือนของพวกเขา และพวกเขา(ชาวอันศอร)ไดเลือกเอาทานนบี
 กลับสูภูมิลําเนาของพวกตน
มีหนังสือสุนนะฮฺและประวัติศาตรมากมายที่เลาเรื่องนี้อยางละเอียด ดังที่อิมามอัล-บุคอ
รีย ไดรายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน ซัยดฺ บิน อาศิม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา เมื่อครั้งที่อัลลอฮฺใหชัย
ชนะและทรัพยสินที่ไดจากการทําสงครามแกทานนบี  ในสงครามหุนัยนฺ ทานก็แบงทรัพยสิน
18

คัดจากหนังสือ มัจญมะอฺ อัซ-ซะวาอิด วะ มันบะอฺ อัล-ฟะวาอิด กิตาบ อัต-อัฟซีร เลมที่ 7 หนา 7 อัล-ฮัยษะ
มีย กลาววา อัฏ-เฏาะบะรอนีย ไดรายงานใน อัล-เอาสัฎ สายสืบเปนสายสืบที่เศาะฮีหฺเวนแต อับดุลลอฮฺ บิน อิ
มรอน อัล-อาบิดีย ซึ่งอยูในระดับที่นาเชื่อถือ (เลมเดียวกัน เลมที่ 7 หนา 7) และมีรายงานเชนเดียวกันโดย อิบนุ
มัรดะวัยฮฺ และ อบู นุอัยมฺ ใน อัล-หิลยะฮฺ และ อัฎ-ฎิยาอ อัล-มักดิซียฺ ใน ศิฟะตุล ญันนะฮฺ ซึ่งไดกลาววา ฉันไม
เห็นวาสายสืบนี้มีปญหาแตอยางใด ดู เชิงอรรถ ซาด อัล-มะสีรฺ 2/126
19
เศาะฮีหฺ มุสลิม กิตาบ อัศ-เศาะลาฮฺ บรรพ วาดวยการสุูด หะดีษเลขที่ 489 เลม 1 หนา 353
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เหลานั้นใหกับบรรดาผูที่เขารับอิสลามใหมๆ และไมไดแบงใหกับชาวอันศอรฺแตอยางใด ทําใหพวก
เขารูสึกนอยเนื้อต่ําใจที่พวกเขาไมไดรับในสิ่งที่ผูคนทั้งหลายตางไดรับแบงกัน แลวทานนบี  ก็
กลาวปาฐกถาใหกับพวกเขาโดยกลาววา “โอบรรดาชาวอันศอรฺ ฉันเคยเห็นพวกทานอยูใน
ความหลงผิด แลวอัลลอฮฺก็ไดทรงใหทางนําแกพวกทานโดยผานฉัน มิใชดอกหรือ? พวก
ทานเคยแตกแยกกัน แลวอัลลอฮฺก็ไดทรงสรางความเปนพี่นองระหวางพวกทานโดยผาน
ฉัน มิใชดอกหรือ? และพวกทานเคยตกทุกขไดยาก แลวอัลลอฮฺก็ทรงประทานใหกับพวก
ทานซึ่งความมั่งมีสุขสบายอันมากมายโดยผานฉัน มิใชดอกหรือ?” ซึ่งทุกๆ ครั้งที่ทานนบี
 กลาวประโยคหนึ่ง พวกเขาจะกลาวตอบวา “อัลลอฮฺและเราะซูลของพระองคเปนผูมีเมตตา
กรุณายิ่งแลว”20 ทานนบี  กลาวตอไปวา “หากพวกทานประสงคแนนอนพวกทานอาจจะ
กลาววา ทาน(หมายถึงนบี)มายังพวกเราในสภาพอยางนั้นอยางนี้”21 “พวกทานยังไมพอใจ
อีกหรือ ที่ผูคนไดเลือกเอาแพะ แกะ และอูฐ หรือทรัพสินอื่นๆ กลับบานไป แลวพวกเจา
ได เ ลื อ กเอานบี  กลั บ สู ภู มิ ลํ า เนาของพวกท า น ? หากว า ไม มี ก ารอพยพเกิ ด ขึ้ น
แน น อนฉั น จะเป น คนหนึ่ง ที่ อยู ร ว มกั บ ชาวอัน ศอรฺ และหากผูค นเดิ น ทางไปทางหนึ่ ง
แนนอนฉันจะเดินไปตามทางชาวอันศอรฺ ชาวอันศอรฺเปรียบเสมือนเครื่องแตงกายชั้นใน
แตบุคคลอื่นเหมือนเครื่องแตงกายชั้นนอก (หมายถึง ชาวอันศอรฺมีความใกลชิดกับทานน
บี  มากกวา) และแทจริง หลังจากฉันเสียชีวิตไปแลว พวกเจาจะไดพบเจอการเห็นแก
พวกพองในสิ่งที่เปนของสาธารณะ ดังนั้น พวกเจาจงอดทนใหดี จนกวาพวกเจาจะไดพบ
ฉันที่สระน้ํา(ในวันกิยามะฮฺ)”22
และในหะดีษฺของอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบี  กลาวเพิ่มอีกวา “โอพระองค
อัลลอฮฺ ทรงไดโปรดประทานความเมตตาแกชาวอันศอรฺและลูกหลานของพวกเขาดวย
เถิด” จากนั้น พวกเขาตางก็รองไหน้ําตาไหลจนกระทั่งเคราเปยกปอน และกลาววา พวกเรา
พอใจกับทานเราะสูลุลลอฮฺ  เปนสวนแบงของพวกเราแลว23
อิมาม อิบนุล ก็อยยิม กลาววา เมื่อครั้งที่เราะสูลุลลอฮฺ  ไดอธิบายถึงเหตุผลที่แฝงอยู
ในการที่ทานไดทํากับพวกเขา(ชาวอันศอรฺ)เชนนั้น พวกเขาก็หันกลับดวยความยอมจํานน และเห็น
20

ตามรายงานของอบู สะอีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ พวกเขากลาววา เราจะตอบเยี่ยงใดแกทานไดเลา ? อัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองคนั้นมีเมตตากรุณาแกเรายิ่งแลว (จากฟตหุล บารี 8/50)
21
ในรายงานของอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่บันทึกโดยอะหฺมัด มีวา ทานนบี  ไดกลาววา “เหตุใดพวกทาน
ไมกลาววา ทานมาหาเราในสภาพที่หวาดกลัว แลวพวกเราก็ใหความปลอดภัยแกทาน มาในสภาพผูถูกเนรเทศ
แลวพวกเราก็ใหที่พักพิงแกทาน มาในสภาพผูยากไร แลวพวกเราก็ชวยเหลือทานทําใหทานอุนใจ” บรรดาพวก
อันศอรฺตางก็ตอบวา “เปลาเลย ทวาความกรุณาที่มีอยูเหนือเรานั้น เปนของอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค”
(อางจาก ฟตหุล บารี 8/51
22
23

เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย กิตาบ อัล-มะฆอซี บรรพ สงคราฏออิฟ หะดีษเลขที่ 4330 เลมที่ 8 หนาที่ 47
คัดจากหนังสือ ฟตหุล บารี เลมที่ 8 หนา 52
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วาทรัพยสินที่ไดจากการทําสงครามที่ยิ่งใหญที่สุดก็คือ การที่ทานนบี  ไดกลับไปอยูรวมกับพวก
เขา ทําใหพวกเขาหลงลืมแพะแกะ อูฐ และเชลยศึกที่เปนผูหญิงและเด็ก เนื่องจากพวกเขาไดรับชัย
ชนะอันยิ่งใหญ และไดอยูใกลชิดกับทานนบี  ขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูและหลังจากที่ทานได
เสียชีวิตไปแลวดวย24
7. อุมัรฺ อัล-ฟารูก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มีความปราถนาใหฝงศพของทานใกลกับทานนบี

เรายังเห็นผูรักทานนบี  อยางสัจจริงอีกทาน เขาผูนั้นคือ อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ ขณะที่
ทานตองจากโลกดุนยาที่ไมยั่งยืนไปสูโลกอาคิเราะฮฺอันนิรันดร ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับทานก็คือ
อยากใหฝงศพทานใกลกับทานนบีผูเปนที่รักอันมีเกียรติ 
อิมาม อัล-บุคอรียฺ มีรายงานจากอัมรฺ บิน มัยมูน วา อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ไดกลาวกับ
(บุ ต รชายของท า น) ว า “โอ อั บ ดุ ล ลอฮฺ บิ น อุ มั รฺ เจ า จงไปหาอาอิ ช ะฮฺ มารดาแห ง ผู ศ รั ท ธา
เราะฎิยัลลอฮุอันฮา แลวบอกนางวา อุมัรฺฝากสลามถึงเธอ และอยาใชสํานวน อะมีริลมุอมินีน
เพราะวันนี้ฉันไมไดเปนอะมีริลมุอมินีนอีกตอไป และบอกนางวา อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ จะขอ
อนุญาตใหฝงศพของเขาใกลกับสหายของเขาทั้งสอง” (หลังจากนั้นอับดุลลอฮฺก็ไปหาทานหญิง
อาอิชะฮฺ) แลวใหสลามขออนุญาตเขาบานซึ่งเห็นนางกําลังนั่งรองไห แลวไดกลาวแกนางวา “อุมัรฺ
ฝากสลามถึงทานหญิงดวย และเขาขออนุญาตฝงศพของตัวเองใกลกับสหายทั้งสองของเขา” ทาน
หญิงอาอิชะฮฺกลาววา “ตามจริงแลว ที่ตรงนั้นฉันเคยหวังที่จะใหเปนที่ฝงศพของตัวฉันเอง ทวา
วันนี้ฉันขอเสียสละมันใหกับอุมัรฺ” และเมื่ออับดุลลอฮฺกลับมา มีคนกลาวบอกกับทานอุมัรฺวา อับ
ดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺไดกลับมาแลว อุมัรฺก็กลาววา “ยกฉันหนอย” แลวมีชายคนหนึ่งยกทานขึ้นพิงกับ
ตัวเขา แลวทานก็ถาม(อับดุลลอฮฺ)วา “เจามีขาวอะไรบาง ?” อับดุลลอฮฺตอบวา “โอ อะมีริลมุอ
มินีน สิ่งที่ทานปรารถนานั้น ทานไดรับอนุญาตตามนั้นแลว” อุมัรฺจึงกลาววา “อัลหัมดุลิลลอฮฺ ไมมี
สิ่งใดสําหรับฉันที่สําคัญยิ่งไปกวานั้นอีกแลว (คือ จะไดฝงใกลกับทานนบีและอบูบักรฺ) และเมื่อฉัน
เสียชีวิตพวกทานก็จงหามฉันไป จากนั้นใหเจา(หมายถึงอับดุลลอฮฺบุตรของทาน) ใหสลามแลว
กลาวกับอาอิชะฮฺวา อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบขออนุญาต (จะฝงศพของเขาใกลกับสหายทั้งสองของ
เขา) หากนางอนุญาตพวกทานก็เอาฉันเขาไปขางใน และหากนางปฏิเสธก็จงเอาฉันไปฝงที่สุสาน
พรอมๆ กับบรรดามุสลิมอื่น”25
8. อบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ รองไหขณะที่ทานรูวาใกลถึงเวลาที่ทานนบี  ตองจากไป
เราเห็นตัวอยางของอบูบักรฺ อัศศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ผูรักทานนบี  อยางสัจจริง
ซึ่งไดฉุกคิดจากคําพูดของทานนบี  ที่สะทอนใหเห็นวากําหนดเวลาแหงความตายของทานนบี
24
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นั้นไดใกลเขามาแลว ทานอบูบักรฺอดกลั้นตัวเองไมอยู จึงรองไหหลั่งน้ําตาออกมา อิมามอัล-บุคอ
รียมีรายงานเรื่องราวของทานจากอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา ทานเราะสูลุลลอฮฺ
 ไดกลาวปาฐกถาตอหนาผูคนโดยกลาววา “แทจริงพระองคอัลลอฮฺไดทรงใหบาวคนหนึ่ง
เลือกระหวางโลกดุนยากับสิ่งที่อยู ณ พระองค แลวบาวคนนั้นก็เลือกสิ่งที่อยู ณ พระองค
อัลลอฮฺ” แลวอบูบักรฺก็รองไห พวกเราก็รูสึกแปลกถึงการรองไหของทานขณะที่ทานเราะสูลุลอฮฺ
 เลาเรื่องดังกลาว และบาวที่ถูกใหเลือกในที่นี้ก็เปนทานเราะสูลุลลอฮฺ  นั่นเอง และอบูบักรฺ
ก็เปนผูที่รูไดดีที่สุดในหมูพวกเรา”26
และในสายรายงานอื่นจากมุอาวิยะฮฺ บิน อบี สุฟยาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา ไมมีใครที่
เขาใจถึงคําพูดของทานเราะสูลุลลอฮฺนอกเสียจากอบูบักรฺ แลวทานก็รองไหและกลาววา “ขอใหเรา
ไดซื้อตัวทานนบี  ดวยพอแมและลูกหลานของเราเองเถิด”27
9. อบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ รองไหขณะที่รําลึกถึงทานนบี  หลังจากที่
ทานไดเสียชีวิตไปแลว
เราเห็นอีกตัวอยางหนึ่งของอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่รองไหขณะรําลึกถึง
ทานนบี  ผูเปนที่รักหลัง จากที่ทานไดกลับคืนสูความเมตตาของพระองคอัลลอฮฺ สวนหนึ่งของ
หลักฐานที่บงบอกถึงเรื่ องดังกลาวก็คือ หะดีษฺที่อิมามอะหฺมัดได รายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา ฉันไดยินอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาวบนมินบัรฺนี้วา ฉัน
ไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  ในวันเยี่ยงเดียวกันกับวันนี้ของปแรก แลวทานก็เกิดอาการสะอื้นไห
และหลั่งน้ําตา จากนั้นจึงไดกลาวตอไปอีกวา ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาววา “พวกเจา
จะไมไดรับสิ่งใดหลังจากอัล-อิศลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) ที่มีคามากไปกวาการไดรับ อัลอาฟยะฮฺ (คือความปลอดภัยทั้งกายและใจ ทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรม) ดังนั้นก็จงขอ
มันจากอัลลอฮฺเถิด”28
ในรายงานอื่ น ระบุ ว า ท า นมี อ าการจุ ก และสะอื้ น เช น นั้ น สามครั้ ง กว า จะบอกหะดี ษฺ
ดังกลาวได29
10. อบูบักรฺ อัศ-ศิดดีกมีความตั้งใจที่จะเสียชีวิตและไดพบกับทานเราะสูลุลลอฮฺ 
อยางเร็วที่สุด
26
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สวนหนึ่งจากหลักฐานที่บงบอกถึงเรื่องดังกลาวคือ หะดีษที่อิมามอะหฺมัดไดรายงานจาก
อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นางกลาววา แทจริง อบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เมื่อครั้งความตาย
ไดมาเยือนทาน ทานกลาวถามวา “วันนี้เปนวันอะไร?” ผูคนรอบขางตอบทานวา “วันนี้เปนวัน
จันทร” ทานกลาวตอไปวา “หากฉันเสียชีวิตในค่ําคืนนี้ก็จงอยารอใหถึงพรุงนี้ (คือใหฝงศพในค่ําคืน
นั้นเลย) ซึ่งแทจริงแลว วันเวลาและค่ําคืนที่เปนที่รักยิ่งสําหรับฉัน คือวันเวลาและค่ําคืนที่ใกลกับ
ทานเราะสูลุลลอฮฺ  มากที่สุด”30
อัลลอฮุอักบัรฺ ! การที่จะรักวันเวลาหรือค่ําคืนนั้น จะใหรูวารักมากเทาใดก็ใหใชเกณฑวา
มันอยูใกลกับทานนบี  ผูเปนที่รักมากนอยเพียงใดนั่นเอง
เชนนี้แหละ คือสภาพบรรดาผูสัจจริงในความรักที่มีตอทานนบี  คิดถึงและปราถนาที่
จะมองดูทาน ตองการและพยายามที่จะเปนมิตรสหายกับทาน มีความสุขเมื่อไดเห็นทาน ราเริง
เมื่อไดอยูกับทาน เลือกที่จะเปนมิตรสหายกับทานเหนืออื่นสิ่งใด กลัวการสูญเสียและรองไหหลั่ง
น้ําตาเมื่อทานจากไป แลวเราเลาอยู ณ สวนไหนระหวางพวกเขาเหลานี้ ? ในขณะที่พวกเรากลับ
รักสิ่งอื่นมากกวาและยอมเอาสิ่งเหลานั้นมาแลกเปลี่ยนแทนที่ความรักที่มีตอทานนบี  มิใชหรือ
? พวกเราหลายตอหลายคน (ทั้งๆ ที่อางวารักทานนบี ) ไดทุมเทเงินทองและเวลาอันมีคา
เพื่อใหไดเห็นและไดยินสิ่งอื่นๆ (ผูเขียนอาจจะหมายถึงการติดตามรายการตางๆ ตามสื่อโทรทัศน
เปนตน) ในขณะเดียวกันก็กลับละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามสิทธิของอัลลอฮฺและสิทธิของเพื่อน
มนุษยดวยกัน เพียงเพื่อใหไดติดตามสิ่งที่ตนเองชอบเหลานั้น ตางรูสึกสุขใจเมื่อไดดูสิ่งเหลานั้น
และรูสึกโศกเศราเสียใจเมื่อตองพลาดมันไปแมเพียงเล็กนอยก็ตาม โดยลืมไปหรือทําเปนลืมไปวา
สวนหนึ่งที่พวกเขากําลังหลงใครอยูนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงธรณีสูบ และจะทําใหสวนหนึ่งของผู
ที่หลงรักมันถูกสาปแชงใหกลายเปนฝูงลิงและหมู ดังที่ทานนบี  ผูไมเคยพูดตามอารมณไดเคย
บอกไว ในหะดีษฺที่อิมาม อิบนุ มาญะฮฺ รายงานจากอบู มาลิก อัล-อัชอะรีย วา ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “แทจริง มีมนุษยกลุมหนึ่งจากประชาชาติของฉันที่ดื่มเหลา
โดยที่พวกเขาตั้งชื่อเหลาเหลานั้นดวยชื่อที่ไมใชชื่อของมัน และเลนดนตรีดวยเครื่อง
ดนตรีตางๆ นานาชนิด แลวอัลลอฮฺก็ทรงใหแผนดินสูบพวกเขาและทรงทําใหสวนหนึ่ง
ของพวกกลายเปนฝูงลิงและสุกร”31
เมื่อพวกเราเปนเชนนั้นแลว คําพูดของเราที่วา “แทจริงทานนบี  เปนที่รักของเราเหนือ
มนุษยและสิ่งอื่นใดทั้งหมด” จะเปนจริงไดอยางไรเลา ? การกลาวอางเชนนั้นจะใหประโยชนกับ
เรา ณ อัลลอฮฺ ตะอาลา ผูชึ่งรูทั้งสิ่งเรนลับและสิ่งเปดเผยไดกระนั้นหรือ ?
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