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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ชือและความสัมพันธระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ  

และเศาะหาบะฮฺ 

(ใครวาอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ไมถูกกัน?) 

 

บทนํา 

ถือเปนเราะหฺมัตเอกองคอัลลอฮฺตะอาลาท่ีทรงสราง

มนุษยขึ้นมาจากดิน และทรงใหพวกเขาเหลานั้นมีการแตงงาน 

และสืบเชื้อสายวงศตระกูล ทําใหมนุษยซึ่งลวนสืบเชื้อสายมา

จากทานนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ไดทําความรูจักซึ่งกันและกัน 

บรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ไดทําการ

แตงงานเก่ียวดองกับบรรดาอะฮฺลิลบัยตฺ (วงศวานทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ) ไมวาจะเปนลูกหลานของ

ทานอะกีล, อะลี, ญะอฺฟรฺ, อับบาส หรืออะฮฺลิลบัยตฺสายอ่ืนๆ 

ซึ่งถือเปนเรื่องปกติธรรมดามาก สําหรับผู ท่ีมีความรักใคร 

ปรองดอง และมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เฉกเชนเศาะหาบะฮฺ กับ 

อะฮฺลิลบัยตฺ เราะฎยัิลลอฮุอันฮุม 
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แตกลับมีคนบางกลุมพยายามทําใหเขาใจวาพวกเขา

เหลาน้ันเปนศัตรู เปนอริกัน และมีความสัมพันธท่ีระหองระแหง 

มีแตความขัดแยงที่ไมมีวันสิ้นสุด ซึ่งตนตอของความเขาใจท่ีไม

ถูกตองนี้ก็คือการรับขอมูลผิดๆ จากตําราทางประวัติศาสตรท่ี

ไมมีการตรวจสอบความถูกตองทางสะนัด (สายรายงาน) หรือ

มะตัน(ตัวบท) เลยแมแตนอยนิด สักแตวาไดรายงาน หรือ

ปรากฏอยูในตํารา บวกกับแนวคิดท่ีไมถูกตอง บิดเบือน และ

หลงผิด  

ดังน้ัน นักวิชาการท่ีมีความละเอียดในการตรวจสอบ 

แล ะ มีคว าม เ ปน กลา ง จ ะ สา ม าร ถคน พ บ ไ ด ไ ม ยา ก ถึ ง

ความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางพวกเขาเหลาน้ัน และการให

เกียรติซึ่งกันและกัน และดวยความสัมพันธอันแนนแฟนอันนี้ทํา

ใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดทําการสมรสกับทาน

หญิงอาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ และฮัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมัรฺ และยก

บุตรสาวของทานถึงสองคนใหทานอุษมาน บุตร อัฟฟาน 

รอฎิยัลลอฮุอันฮุม 
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ตัวอยางคําพูดของเศาะหาบะฮฺท่ีชี้ใหเห็นถึงความรัก 

ความผูกพันธ ระหว าง ท้ั งสองฝ าย  ก็ เชนที่ ท านอบู บักรฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ไดเคยกลาวไววา "ฉันขอสาบานดวยผูท่ีชีวิต

ฉันนั้นอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค (อัลลอฮฺ) แทจริงแลว

วงศวานของทานนบีนั้นเปนท่ีรักสําหรับฉันย่ิงกวาการท่ีฉันจะ

เชื่อมสัมพันธกับญาติพี่นองฉันเสียอีก" รายงานโดย อัล-บุคอรีย

(4241) และ มุสลิม (6759) 

  ซึ่งการแตงงานระหวางเศาะหาบะฮฺ กับ อะฮฺลิลบัยตฺ

นั้นไดเกิดข้ึนมากมายนับไมถวน การต้ังชื่อบุตรดวยชื่อของอีก

ฝายก็ถือเปนเรื่องปกติของผูท่ีมีจิตผูกพัน มีความรักใครกลม

เกลียวกัน ซึ่งในบทความนี้จะกลาวถึงสองประเด็นหลักๆ ที่จะ

บงบอกถึงความสัมพันธอันดีงามระหวางทั้งสองฝาย นั่นก็คือ 

ตอนที่ 1 รายชื่ออะหฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายทานอะลี 

(อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮดัฺงตอไปนี้ 

 - ทานอบูบักรฺ อัศศิดดีก 

- ทานอุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ 

- ทานอุษมาน บุตร อัฟฟาน 

- ทานฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลลาฮฺ 
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- ทานมุอาวิยะฮฺ บุตร อบีซุฟยาน 

- และ ทานหญิงอาอีชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ รอฎิยัลลอฮุ

อันฮุม 

  ตอนท่ี 2 การแตงงานเก่ียวดองกันระหวางอะฮฺลิลบัยตฺ 

กับ เศาะหาบะฮฺ ซึ่งแยกเปนหมวดยอยดังตอไปนี้ 

- การแตงงานระหวางอะหฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศวานของ

ทานอบูบักรฺ 

- การแตงงานระหวางอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศวานของ

ทานซุเบรฺ 

- การแตงงานระหวางอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศวานของ

ทานอุมัรฺ 

- การแตงงานระหวางอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศวานของ

ทานฏ็อลหะฮฺ 

- การแตงงานระหวางอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศวานบนีอุมัย

ยะฮฺ 

โดยพยายามอางอิงขอมูลจากแหลงอางอิงของหลายๆ

กลุม หลายๆ แนวคิด ทั้งของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ เพื่อที่จะ
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ไดไมมีผูใดเคลือบแคลงสงสัยในความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ

ในบทความนี้ 

  หากทานคือคนหนึ่งที่ เคยไดรับขอมูลผิดๆ เก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางเศาะหาบะฮฺ กับ อะหฺลิลบัยตฺ ไมวาจาก

แนวคิด หรือ แหลงขอมูลใดก็ตาม ขอใหเปดใจใหกวาง แลว

วางตัวเปนกลาง เพื่อรับฟงขอมูลที่จะไดนําเสนอผานสายตา

ทานตอไปนี้ หากทานมีความจริงใจ และแนวแน ที่จะคนหา

ขอเท็จจริง และความถูกตองแลว อินชาอัลลอฮฺ ทานจะไดรับ

การชี้นําทางจากองคอัลลอฮฺ ตะอาลา 

(ขอมูลสวนใหญในบทความนี้ไดมาจากหนังสือ "อัล-

อัสมาอ วัล มุศอฮะรอต บัยนะ อะหฺลิลบัยตฺ วัศ เศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม" เขียนโดย อบู มุอาซฺ อัสสัยยิด บิน อะหฺมัด 

บิน อิบรอฮีม - พิมพโดย มะบัรฺ เราะตุล อาล วัล อัศฮาบ 

www.almabarrah.net) 

ผูแปลและเรียบเรียง 
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ตอนท่ี 1 

รายชื่ออะฮฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายทานอะลี (อะละวิยีน) 

ท่ีมีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺ 

 

ผูอานบางทานอาจจะเกิดความสงสัยวา การต้ังชื่อนั้น

สําคัญเชนใดหรือ? และต้ังแตเมื่อไหรกันท่ีปญหาทางศาสนา 

และอะกีดะฮฺนั้นใชหลักฐาน หรือขอบงชี้ อาทิเชน ทานอะลี บุตร 

อบี ฏอลิบ ต้ังชื่อบุตรของทานดวยชื่อของเศาะหาบะฮฺทานนั้น

ทานนี้? หรือการที่ทานหะซัน หรือ หุซัยนฺ และลูกหลานวงศวาน

ของทานต้ังชื่อลูกหลานของตนดวยชื่อของเศาะหาบะฮฺ? 

  คําตอบคือ :  ไม เปนที่สงสัยเลยวาการที่ทานอะลี 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ รวมถึงทานหะซัน หุซัยนฺ และลูกหลานของ

ทานต้ังชื่อลูกหลานของตนดวยชื่อหรือฉายาของเศาะหาบะฮฺ 

(ทั้งที่มีชื่ออ่ืนอีกมากมายที่สามารถจะต้ังได) นั้นแสดงใหเห็นถึง

ความรัก ความผูกพัน และความเลื่อมใสที่ทานเหลานั้นมีตอ

บรรดาเศาะหาบะฮฺ เพราะแนนอนวาคนเราจะตองหาชื่อที่ดี

ที่สุดสําหรับบุตรของตน 
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  มีรายงานหน่ึงจากทางสายของชีอะฮฺ กลาวไววา "วัน

หน่ึง ทานอะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ ไดเขาพบ 

มัรฺวาน บุตร อัลหะกัม ผูปกครองมะดีนะฮฺยุคทานมุอาวิยะฮฺ 

เมื่อไปถึง มัรฺวานกลาวถามทานวา : ทานชื่ออะไร? ทานตอบวา 

: อะลี บุตร หุซัยนฺ มัรฺวานถามตอ : แลวนองชายทานละชื่อ

อะไร? ทานตอบวา : อะลี มัรฺวานจึงตอบกลับวา : อะลี แลวก็ 

อะลี!! บิดาของทานนี่คงจะต้ังชื่อลูกแตอะลีซินะ?! เมื่อทานอะลี 

บุตร หุซัยนฺ กลับไปเลาเรื่องท่ีเกิดขึ้นใหทานหุซัยนฺฟง ทานก็

กลาวขึ้นมาวา : หากฉันมีลูกสัก 100 คน ฉันก็จะต้ังชื่อทุกคน

วาอะลี" ( อัลกาฟย ลิลกุลัยนียฺ 6/17, บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจฺลิ

ซียฺ 49/221) 

จากรายงานน้ี แสดงใหเห็นวาเปนเรื่องธรรมดาที่คนเรา

นั้นจะต้ังชื่อบุตรของตนดวยชื่อท่ีตนชอบ หรือบุคคลที่ตนรัก 

และเลื่อมใส เชนทานหุซัยนฺ เมื่อทานรักบิดาของทาน ทานก็ต้ัง

ชื่อบุตรของทานหลายๆ คนวาอะลี นอกเหนือจากรายงาน

ขางตนแลวเรายังพบบรรดาอุละมาอฝายชีอะฮฺ เองก็ให

ความสําคัญกับการต้ังชื่อบุตร เชน ในหนังสือ "ตัฟศีล วะซาอิล 

อัชชีอะฮฺ อิลา ตะหฺศีล มะซาอิล อัชชะรีอะฮฺ " (22/388-400) 
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ของ อัลอามิลียฺ ก็มีหลายๆ บทที่เก่ียวกับเรื่องน้ี เชน บทวาดวย

การต้ังชื่อบุตรดวยชื่อที่ดี เปนตน 

 

อบูบักรฺ อัศศิดดีก (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ) 

เปนที่ประจักษวาทาน อบูบักรฺ อัศศิดดีก คือ เศาะ

หาบะฮฺท่ีประเสริฐที่สุด ทานคือเคาะลีฟะฮฺหลังจากทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และผูท่ีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ

จะไมสงสัยเลยวาการท่ีมีใครต้ังชื่อบุตรของตนวา อบู บักรฺ น้ัน

คือการบงชี้วาเขาผูนั้นรักและเลื่อมใสในตัวทาน ซึ่งเศาะหาบะฮฺ

ที่มีชื่อวา อบูบักรฺ ที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางที่สุดก็คือ ทาน 

อบูบักรฺ อัศศิดดีก น่ันเอง (กลาวคือ นอกจากทาน อัศศิดดีกแลว

ยังมีเศาะหาบะฮฺทานอ่ืนๆท่ีเปนที่รูจักกันในนาม อบู บักรฺ แตไม

เปนที่รูจักในวงกวางอยางทาน) 

ตนตระกูลของทาน 

ทานคือ อบูบักรฺ  (ชื่อจริงวาอับดุลลอฮฺ ) บุตร อบู  

กุหาฟะฮฺ (ชื่อจริงวาอุษมาน) บุตร อามิร บุตร อัมรฺ บุตร กะอฺบ 

บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ บุตร กะอฺบ บุตร ลุอียฺ บุตร 

ฆอลิบ บุตร ฟฮรฺ 
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 โดยตระกูลของทานทางฝายบิดาบรรจบกับตระกูล

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ปูรุนที่ 6 นั่นคือ (มุรฺ

เราะฮฺ) 

 ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นั้นก็หางกับ 

มุรฺเราะฮฺ 6 รุนเชนเดียวกัน ในทางนะสับ (ศาสตรวาดวยการนับ

ชั้นวงศตระกูล) แลวทาน อบู บักรฺ จึงถือวาอยูใน กุอฺดัด (ระดับ) 

เดียวกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

 สวนมารดาของทานนั้น คือ อุมมุลค็อยรฺ (ชื่อจริงวาซัล

มา) บุตรี ศ็อครฺ บุตร อุมัรฺ บุตร อามิรฺ บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด 

บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ กลาวคือ ตระกูลมารดาของทานก็

บรรจบกับตระกูลทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่ี (มุรฺ

เราะฮฺ) เชนเดียวกัน 

 อะหฺลุลบัยตฺท่ีมีนามวา อบูบักรฺ 

1 - อบูบักรฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด หนา ๑๘๖ และ ๒๔๘, ตารีค อัล

ยะอฺกูบี บท เอาลาด อะลี, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๒๖๑, 

บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจลิซียฺ ๔๒/๑๒๐, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ 
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๑/๓๗๑, ตารีค อัฏเฏาะบะรียฺ ๓/๑๖๒, เฏาะบะกอต อิบนิ 

สะอฺด ๓/๑๔)  

 2 - อบูบักรฺ บุตร หะซัน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด หนา ๒๔๘, ตารีค อัลยะอฺกูบี 

บท เอาลาด หะซัน, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๕๔๔, อุมดะ

ตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๑๐๗, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี 

หนา ๕๐, ตารีค อัฏเฏาะบะรียฺ ๓/๓๔๓, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮา

ยะฮฺ ลิบนิ กะษีรฺ ๘/๑๘๙, อัลกามิล ลิบนิล อะษีรฺ ๓/๔๔๓) 

 3 - หนึ่งในฉายาของทาน อะลี ซัยนุลอาบิดีน บุตร  

หุซัยนฺ อัชชะฮีด คือ อบูบักรฺ 

(ดู กัชฟุล ฆุมมะฮฺ บท ชีวประวัติ อะลี ซัยนุลอาบิดีน) 

 4 - อบูบักรฺ บุตร มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟรฺ (อัศศอ

ดิก) บุตร มุฮัมหมัด บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี 

ฏอลิบ (ดู กัชฟุล ฆุมมะฮฺ หนา ๓/๑๐) 

5 - อบูบักรฺ อะลี (อัรริฎอ) บุตร มูซา (อัลกาซิม) บุตร 

ญะอฺฟร (อัศศอดิก) 

(ดู อันนัจมุษ ษากิบ ลิฏฏ็อบเราะซี, มะกอติล อัฏฏอลิ

บีน ลิล อัศฟฮานีย หนา ๕๖๒) 
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6 - อบูบักรฺ มุฮัมหมัด (อัลมะฮฺดี อัลมุนตะซ็อรฺ) บุตร 

หะซัน อัลอัซกะรีย  

( ดู อันนัจมุษ ษากิบ ลิฏฏ็อบเราะซี ) 

 7 - อบูบักรฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร ญะอฺฟรฺ บุตร อบี 

ฏอลิบ 

(ดู อันซาบุล อัชรอฟ หนา ๖๘, ซิยัรฺ อะอฺลาม อันนุบะ

ลาอฺ ลิซซะฮะบี ๓/๒๙, อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หนา ๒๐๗, 

ญัมฮะเราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หนา ๖๙) 

 8 - อบูบักรฺ บุตร หะซัน (อัลมุษันนา) บุตร หะซัน (อัซ

ซิบฏ) บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู มะกอติล อัฏฏอลิบีน ลิล อัศฟฮานีย หนา ๑๘๘) 

 

อุมัรฺ อัลฟารูก (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ) 

ไมเปนท่ีสงสัยเลยวาทาน อุมัรฺ  บุตร อัลค็อฏฏอบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เคาะลีฟะฮฺทานท่ีสอง คือเศาะหาบะฮฺที่

ประเสริฐที่สุดทานหนึ่ง และผูท่ีต้ังชื่อบุตรตนเองวาอุมัรฺนั้นก็
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เพราะความรกัและชื่นชอบในตัวทาน และหวังจะใหบุตรของตน

เปนด่ังทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

ตนตระกูลของทาน 

ทานคือ อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ บุตร นุฟยลฺ บุตร อับ

ดุลอุซซา บุตร ริยาฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร กุรฺฏ บุตร ซะรอฮฺ 

บุตร อะดียฺ บุตร กะอฺบ โดยตระกูลของทานทางฝายบิดาบรรจบ

กับตระกูลทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (กะอฺบ) 

 สวนมารดาของทานนั้น คือ ฮันตะมะฮฺ บุตรี ฮาชิม 

บุตร อัลมุฆีเราะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ บุตร มัคซูม บุตร 

ยักเซาะฮฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ ซึ่งตระกูลมารดาของทานนั้นไปบรรจบ

กับตระกูลทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (มุรฺเราะฮฺ) 

ซึ่ง บนู อะดียฺ ตนตระกูลทานน้ันเปนที่นับหนาถือตา 

และมีฐานะทางสังคมอันสูงสง โดย นุฟยลฺ บุตร อับดุลอุซซา ปู

ของทานก็เคยเปนที่เคารพ และเปนผูท่ีกุร็อยชฺใหการยอมรับให

เปนผูตัดสินขอพิพาทระหวางพวกเขา 

อะหฺลุลบัยตฺท่ีมีนามวา อุมัรฺ 

1 - อุมัรฺ อัลอัฏร็อฟ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 
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(ดู ซิรฺรุล ซิลซิละติล อะละวิยะฮฺ หนา ๑๒๓, มุนตะฮัล 

อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๒๖๑ , บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจลิซี ยฺ 

๔๒/๑๒๐, อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด ๑/๓๕๔, กัชฟุล ฆุมมะฮฺ ๒/๔๖, 

อัลมะอาริฟ ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หนา ๒๑๐, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี 

หนา ๔๒, ซิยัรฺ อะอฺลาม อันนุบะลาอฺ ลิซซะฮะบี ๔/๓๔, 

เฏาะบะกอต อิบนิ สะอฺด ๕/๘๗, อัลญัรฺฮ วัตตะอฺดีล ลิบนิ อบี 

ฮาติม ๖/๑๒๔) 

 2 - อุมัรฺ บุตร หะซัน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๑๐๓, อัลมะอา

ริฟ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๒๑๒, มุคตะศ็อรฺ ซะคออิริ อุกบา หนา 

๒๓๘, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๓๔๒) 

 3 - อุมัรฺ บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู กอมูซ อัรฺริญาล ลิล ตัซตุรีย หนา ๑๒๒-๑๒๓) 

 4 - อุมัรฺ (อัลอัชร็อฟ) บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน) บุตร หุ

ซัยนฺ อัชชะฮีด 

(ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด หนา ๒๖๑, อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบ

นิ อันบะฮฺ หนา ๒๒๓, กัชฟุล ฆุมมะฮฺ ๒/๒๗๒, อัลอันวารฺ อัน

นุอฺมานิยะฮฺ ๑/๓๗๕, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หนา ๖๑, ญัมฮะ
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เราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หนา ๕๓, ซิยัรฺ อะอฺลาม อัน

นุบะลาอฺ ลิซซะฮะบี ๔/๓๘๗, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ ลิบนิ 

กะษีรฺ ๙/๑๐๔) 

 5 - อุมัรฺ (อัชชะญะรีย) บุตร อะลี (อัลอัศฆ็อรฺ) บุตร 

อุมัรฺ (อัลอัชร็อฟ) บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน) 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๒๘๒, มุน

ตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๒/๖๒) 

 6 - อุมัรฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัรฺ (อัชชะญะรีย) บุตร 

อะลี (อัลอัศฆ็อร)ฺ บุตร อุมัรฺ (อัลอัชร็อฟ) 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๒๘๒, มุน

ตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๒/๖๒, อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด หนา ๒๖๑) 

 7 - อุมัรฺ บุตร ยะหฺยา บุตร หุซัยนฺ บุตร ซัยดฺ อัชชะฮีด 

บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๒๔๒ และ 

๒๕๒, อัลอะศีลีย หนา ๒๔๙) 

 8 - อุมัรฺ (อบูอะล)ี บุตร ยะหฺยา บุตร หุซัยนฺ (อันนะกีบ) 

บุตร อะฮฺหมัด (อัลมุฮัดดิษ) บุตร อุมัรฺ บุตร ยะหฺยา บุตร หุซัยนฺ 
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บุตร ซัยดฺ อัชชะฮีด บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบี 

ฏอลิบ 

(ดู อัลอะศีลีย หนา ๒๕๔, อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ 

อันบะฮฺ หนา ๒๔๒)  

 9 - อุมัรฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ 

บุตร ซาลิม บุตร อบี ยะอฺลา บุตร มุฮัมหมัด (นะกีบ วาซิฏ) บุตร 

อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด อัลอัชตัรฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัษษา

ลิษ) บุตร อะลี บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัษษานีย) บุตร อะลี (อัศศอ

ลิฮฺ) บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัลอะอฺร็อจฺ) บุตร หุซัยนฺ (อัลอัศฆ็อรฺ) 

บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน) 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๒๙๗) 

 10 - อุมัรฺ (อบู อะลี) อัลมุคตารฺ อันนะกีบ บุตร มุสลิม 

(อบุล อะลาอฺ) บุตร อบี อะลี มุฮัมหมัด (อัลอะมีรฺ) บุตร มุฮัม

หมัด (อัลอัชตัรฺ) 

(ดู อัลอะศีลีย หนา ๒๙๖) 

 11 - อุมัรฺ บุตร หะซัน (อัลอัฟฏ็อส) บุตร อะลี 

(อัลอัศฆ็อร)ฺ บุตร อะลี (ซัยนุลอาบิดีน) บุตร หุซัยนฺ อัชชะฮีด 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๓๑๕) 
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 12 - อุมัรฺ  บุตร อะลี บุตร อุมัรฺ  บุตร หะซัน 

(อัลอัฟฏ็อส) 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๓๑๕, นะสับ กุ

รอยฺช ลิซซุบัยรี หนา ๗๓, อัลอะศีลีย หนา ๓๑๓ - ๓๑๕) 

 13 - อุมัรฺ (อัลมันูรอนี) บุตร มุฮัมหมัด บุตร อับ

ดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด อัลอัฏร็อฟ 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๖๔๗) 

 14 - อุมัรฺ บุตร ญะอฺฟรฺ (อัลมะลิก อัลมูลตานี) บุตร 

อบู อุมัรฺ มุฮัมหมัด บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัรฺ 

อัลอัฏร็อฟ 

(ดู อัลอะศีลีย หนา ๓๓๓) 

 15 - อุมัรฺ บุตร มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟรฺ (อัศศอ

ดิก) 

(ดู ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หนา ๑๒๖, 

กัชฟุล ฆุมมะฮฺ ๓/๙, บิฮารุล อันวารฺ ลิลมัจลิซียฺ ๔๘/๒๘๘) 

 16 - อุมัรฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัร 

บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๓๖๘) 
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 17 - อุมัรฺ บุตร มุฮัมหมัด บุตร อุมัร (อัลอัฏร็อฟ) บุตร 

อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๖๔๑) 

 

อุษมาน บุตร อัฟฟาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ) 

ทานอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ คือ เคาะลีฟะฮฺทานที่ 

๓ ผูซึ่งเปนสามีของบุตรีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

ถึง ๒ คน คือทานหญิงรุก็อยยะฮฺ และทานหญิง อุมมุ กัลษูม 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ทานจึงไดรับการขนานนามวา ซุน นูร็อยนฺ 

(ผูเปนเจาของแหง ๒ รัศมี) 

 ตนตระกูลของทาน 

ทานคือ อุษมาน บุตร อัฟฟาน บุตร อบุล อาศ บุตร อุ

มัยยะฮฺ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร กุศ็อยฺ บุตร กิ

ลาบ  

โดยตระกูลของทานทางฝายบิดาบรรจบกับตระกูล

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (อับดุ มะนาฟ) 
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สวนมารดาของทานน้ัน คือ อัรฺวา บุตรี กุรอยซฺ บุตร 

เราะบีอะฮฺ บุตร ฮะบีบ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร 

กุศ็อยฺ บุตร กิลาบ ซึ่งตระกูลมารดาของทานน้ันไปบรรจบกับ

ตระกูลทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (อับดุ มะนาฟ) 

เชนเดียวกัน 

 สวนยายของทานนั้น คือ อุมมุ ฮะกีม (อัลบัยฎออฺ) 

บุตรี อับดุลมุฏเฏาะลิบ ซึ่งมีศักด์ิเปนปาของทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และเปนคูแฝดของอับดุลลอฮฺ บิดาของทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

 อะหฺลุลบัยตฺท่ีมีนามวา อุษมาน 

1 - อุษมาน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด ๑๘๖, มุนตะฮัล อามาล 

๑/๕๔๔, ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หนา ๑๑๕, นะ

สับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หนา ๔๓, อันซาบุล อัชรอฟ ลิล บะลาซิรียฺ 

๒/๑๙๒, ตารีค อัฏเฏาะบะรียฺ ๓/๔๔๓, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮา

ยะฮฺ ลิบนิ กะษีรฺ ๙/๑๐๔) 

 2 - อุษมาน บุตร อะกีล บุตร อบี ฏอลิบ 
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(ดู อันซาบุล อัชรอฟ ลิล บะลาซิรียฺ หนา ๗๐, ญัมฮะ

เราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ ฮัซมฺ หนา ๖๙) 

 

ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลละฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)  

ตนตระกูลของทาน 

ทานคือ ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลละฮฺ บุตร อุษมาน บุตร 

อัมรฺ บุตร อามิรฺ บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺ

เราะฮฺ บุตร กะอฺบ ตระกูลของทานทางฝายบิดาบรรจบกับ

ตระกูลทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (มุรฺเราะฮฺ) และ

กับทานอบูบักรฺ ที่ (กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ) 

 อะหฺลุลบัยตฺท่ีมีนามวา ฏ็อลหะฮฺ 

1 - ฏ็อลหะฮฺ บุตร หะซัน บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

(ดู ตารีค อัลยะอฺกูบี บท เอาลาด หะซัน หนา ๒๒๘, ตะ

วารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หนา ๑๒๐, อัลมะอาริฟ ลิบ

นิ กุตัยบะฮฺ หนา ๒๑๒, นะสับ กุรอยฺช ลิซซุบัยรี หนา ๕๐) 

 2 - ฏ็อลหะฮฺ บุตร หะซัน (อัลมุษัลลัษ) บุตร หะซัน 

(อัลมุษันนา) บุตร หะซัน (อัสสิบฏ) บุตร อะลี บุตร อบี ฏอลิบ 

( ดู อัลอะศีลีย หนา ๑๒๒) 
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มุอาวิยะฮฺ บุตร อบี ซุฟยาน (เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ)  

ตนตระกูลของทาน 

ทานคือ มุอาวิยะฮฺ บุตร อบี ซุฟยาน (ชื่อจริงวา ศ็อครฺ) 

บุตร ฮัรบฺ บุตร อุมัยยะฮฺ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ 

บุตร กุศ็อยฺ  

ตระกูลของทานทางฝายบิดาบรรจบกับตระกูลทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และทานอะลี ท่ี ปูรุนที่ ๓ คือ (อับ

ดุ มะนาฟ) 

สวนมารดาของทานคือ ฮินดฺ บุตรี อุตบะฮฺ บุตร เราะ

บีอะฮฺ บุตร อับดุ ชัมซฺ บุตร อับดุ มะนาฟ บุตร กุศ็อยฺ 

ซึ่งตระกูลมารดาของทานน้ันไปบรรจบกับตระกูลทาน 

นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ (อับดุ มะนาฟ) เชนเดียวกัน 

ซึ่งถือวานางอยูใน กุอฺดัด (ระดับทางนะสับ) เดียวกับทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

อะหฺลุลบัยตฺท่ีมีนามวา มุอาวิยะฮฺ 

มุอาวิยะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร ญะอฺฟรฺ บุตร อบี 

ฏอลิบ  (ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๓๗, นะสับ กุ
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รอยฺช ลิซซุบัยรี หนา ๘๓, ญัมฮะเราะฮฺ อันซาบิล อะร็อบ ลิบนิ 

ฮัซมฺ หนา ๖๙ ) 

  

อาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮา)  

ตนตระกูลของทาน 

ทานคือ อาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ บุตร อามิร บุตร อัมรฺ 

บุตร กะอฺบ บุตร สะอฺด บุตร ตัยมฺ บุตร มุรฺเราะฮฺ บุตร กะอฺบ 

บุตร ลุอียฺ 

โดยตระกูลของทานทางฝายบิดาบรรจบกับตระกูล

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ปูรุนที่ ๖ ของทานนบี 

นั่นคือ (มุรฺเราะฮฺ) สวนมารดาของทานคือ อุมมุ รูมาน บุตรี อา

มิรฺ อัลกินานิยะฮฺ 

อะหฺลุลบัยตฺท่ีมีนามวา อาอิชะฮฺ 

1 - อาอิชะฮฺ บุตรี ญะอฺฟรฺ อัศศอดิก 

(ดู อะอฺลาม อันนิสาอ ลิ อุมัร กะฮาละฮฺ หนา ๑๓๒, นู

รุล อับศอรฺ ฟ มะนากิบ อาลิลบัยตฺ อัลมุคตารฺ ลิชชับลันญียฺ) 

 2 - อาอิชะฮฺ บุตรี มูซา (อัลกาซิม) บุตร ญะอฺฟรฺ อัศศอ

ดิก  



 

24 

(ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด ๓๐๔, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ 

๑/๓๗๑, ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หนา ๑๒๕-

๑๒๖) 

3 - อาอิชะฮฺ บุตรี ญะอฺฟรฺ บุตรี มูซา (อัลกาซิม) บุตร 

ญะอฺฟรฺ อัศศอดิก  

(ดู อุมดะตุฏ ฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๖๓)  

4 - อาอิชะฮฺ บุตรี อะลี (อัรฺริฎอ) บุตร มูซา (อัลกาซิม) 

(ดู ตะวารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หนา ๑๒๘, 

กัชฟุล ฆุมมะฮฺ ๒/๒๖๗-๒๘๔ ) 

5 - อาอิชะฮฺ บุตรี อะลี (อัลฮาดี) บุตร มุฮัมหมัด 

(อัลญะวาด) บุตร อะลี (อัรฺริฎอ)  

(ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด ๓๓๔) 

 6 - อาอิชะฮฺ บุตรี มุฮัมหมัด บุตร หะซัน บุตร ญะอฺฟรฺ 

บุตร หะซัน (อัลมุษันนา) บุตร หะซัน (อัสสิบฏ) บุตร อะลี บุตร 

อบี ฏอลิบ 

(ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๓๖๘) 
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ตอนท่ี 2 

การแตงงานเกี่ยวดองกันระหวางอะฮฺลิลบัยตฺ 

กับเศาะหาบะฮฺ 

 

ในตอนที่ ๑ เราไดกลาวถึงความสัมพันธอันดีระหวาง

อะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ  เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮุม พรอม

ยกตัวอยางงายๆที่แสดงใหเห็นวาทานเหลาน้ันมีสัมพันธภาพท่ี

ดีตอกันเพียงไร นั่นคือการที่อะฮฺลุลบัยตฺหลายๆทานต้ังชื่อบุตร

หลานของตนตามชื่อของเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่ง

ไมใชเรื่องที่นาพิศวงเลยแมแตนอย เพราะอะฮลุลบัยตฺซึ่งเปนผูที่

มีความเก่ียวของอยางแนนแฟนกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะซัลลัม นั้นยอมทราบดีถึงความประเสริฐของบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ พวกทานเหลานั้นจึงมีความภาคภูมิใจอยางย่ิงที่จะต้ัง

ชื่อบุตรหลานของตนตามชื่อเศาะหาบะฮฺ 

แตที่นาแปลกก็คือการท่ีมีคนบางกลุมซึ่งอางตนวารัก

ใครและเลื่อมใสในอะฮฺลุลบัยตฺ แตกลับพยายามใสรายปายสี 

ใสใคลเศาะหาบะฮฺตางๆ นานา และพยายามสรางภาพความ

ขัดแยงระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ทั้งท่ีอะฮฺลุลบัยตฺ
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เองน้ันใหเกียรติ และเลื่อมใสในเศาะหาบะฮฺรองลงมาจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เลยทีเดียว ซึ่งเรื่องราว

เหลานี้เปนสิ่งที่รูกันอยางไมตองสงสัย แมแตตําราของทางกลุม

นี้เองก็ยังระบุชัดเจนถึงความสัมพันธอันดีดังกลาว ดังท่ีเราได

ยกตัวอยางไปแลว 

ในตอนที่  ๒  นี้ เ ราจะกล าว ถึง อีกแงมุมหนึ่ งของ

สัมพันธภาพระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับเศาะหาบะฮฺ นั่นคือ การ

แตงงานเก่ียวดองกัน ระหวางทานเหลาน้ัน ซึ่งความสําคัญของ

การที่เราไดรับรูวาทานเหลาน้ันมีสัมพันธเก่ียวดองกันอยางไรก็

คือ ทําใหเราไดรูวาทานเหลาน้ันมิไดเกลียดชัง หรือเปนอริกัน

ตามท่ีบางกลุมกลาวอางแตอยางใด ตรงกันขาม พวกทาน

เหลาน้ันกลับสนิทสนมชอบพอกัน มีไมตรีจิตที่ดีตอกัน มิเชนนั้น

ก็คงไมทําการแตงงานเก่ียวดองกันเชนน้ี ลองนึกถึงความเปน

จริงดูสิครับ หากวาคน ๒ คน หรือตระกูล ๒ ตระกูลไมถูกกัน มี

ความเคียดแคนเกลียดชังตอกัน หรือเปนศัตรูคูอริกัน ทานคิดวา 

๒ ฝายน้ีจะยอมแตงงานเก่ียวดองกันหรือ? ย่ิงไปกวาน้ันหากวา

คนที่เปนศัตรูกับเรานั้น ในสายตาเราเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธา 

เปนผูที่อธรรม เปนไปไดหรือที่เราจะยอมใหเขามาเก่ียวดองกับ
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เรา? บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺก็เชนเดียวกันครับ หากวาพวกทาน

เหลานั้นทราบอยูเต็มอกวาบรรดาเศาะหาบะฮฺไดตกมุรตัดเปน

คนนอกศาสนาไปแลวตามท่ีบางกลุมกลาวอางจริง เปนไปได

หรือที่ผูที่มีความประเสริฐเฉกเชนอะฮฺลุลบัยตฺจะยอมรับทาน

เหลานั้นมาเก่ียวดองดวย? และที่สําคัญย่ิงกวานั้นคือ ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เองก็มีสัมพันธเก่ียวดองกับบรรดา

เศาะหาบะฮฺ โดยทานสมรสกับอาอิชะฮฺ บุตรีทานอบูบักร ฺ

และหัฟเศาะฮฺ บุตรี ทานอุมัร และยกบุตรีของทานถึง ๒ นางคือ

รุก็อยยะฮฺ และอุมมุ กัลษูม ใหทานอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

ซึ่ง ณ ท่ีน้ี เราจะไดกลาวถึงความสัมพันธเก่ียวดอง

ระหวางกลุมบุคคลดังตอไปนี้ 

- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานอบู บักร ฺ

และวงศวานของทาน  

- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานซุเบรฺ และ

วงศวานของทาน  

- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานอุมัรฺ และ

วงศวานของทาน (บนู อะดียฺ) 
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- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานฏ็อลหะฮฺ 

และวงศวานของทาน  

- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ บนี อุมัยฺยะฮฺ  

- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺอะละวิยีน กับ อะฮฺ

ลุลบัยตฺอับบาสิยีน 

- การเก่ียวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานอบู บักร ฺ

และวงศวานของทาน  

 

การเกี่ยวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานอบู บักรฺ และ

วงศวานของทาน  

1- ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

ทานไดทําการสมรสกับทานหญิงอาอิชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ 

ซึ่งเปนการสมรสที่ไมมีนักประวัติศาสตรคนใดสามารถปฏิเสธได 

 

2- หะซัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ หัฟเศาะฮฺ บุตรี อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร 

อบูบักรฺ (ดู ตะวารีค อันนะบียฺ วัลอาล ลิตตัสตุรียฺ หนา ๑๐๗) 

3- อิสหาก บุตร อับดิลลาฮฺ บุตร ญะอฺฟรฺ บุตร 

อบีฏอลิบ 
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ทานไดสมรสกับ อุมมุ หะกีม บุตรี อัลกอสิม บุตร มุหัม

มัด บุตร อบูบักรฺ (ดู ตะรอญิม อะอฺลามิน นิสาอฺ ลิลหาอิรียฺ หนา 

๒๖๐) 

 

4- มุหัมมัด อัลบากิรฺ บุตร อะลี ซัยนิลอาบิดีน 

บุตร หุซัยนฺ 

ทาน ไดสมรสกับ อุมมุ ฟรฺวะฮฺ บุตรี อัลกอสิม บุตร 

มุหัมมัด บุตร อบูบักรฺ ซึ่งนางไดใหกําเนิด ญะอฺฟรฺ อัศศอดิก (ดู 

อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๒๒๕, อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด 

หนา ๒๗๐, อัลอะศีลียฺ หนา ๑๔๙, นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๖๓) 

โดยมารดาของ อุมมุ ฟรฺวะฮฺ นั้นคือ อัสมาอ บุตรี อับดุรฺ

เราะหฺมาน บุตร อบูบักรฺ 

ดวย เหตุน้ี จึงมีรายงานจาก ญะอฺฟรฺ อัศศอดิก วาทาน

กลาววา "ทานอบูบักรฺไดใหกําเนิดฉันถึง ๒ ครั้ง" (ดู อุมดะ

ตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๑๗๖ , กัชฟุลฆุมมะฮฺ ลิลอิรบิลียฺ 

หนา ๓๔๕, อัลอะศีลียฺ หนา ๑๔๙ ) ซึ่งความหมายของญะอฺฟรฺ 

อัศศอดิก คือ ทานอบูบักรฺไดเปนสาเหตุของการใหกําเนิดทาน

ถึง ๒ ทาง น่ันคือทางตาของทาน (อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร 
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อบูบักรฺ) และทางยายของทาน (อัสมาอ บุตรี อับดุรฺเราะหฺมาน 

บุตร อบูบักรฺ) นั่นเอง เพราะทั้งสองทานซึ่งเปนตายยาของทาน

นั้นลวนเปนหลานของทานอบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

 

5- มูซา อัลูน บุตร อับดุลลอฮฺ อัลมะหฺฎ บุตร 

หะสัน อัลมุษันนา บุตร หะสัน อัสสิบฏ บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทาน ไดสมรสกับ อุมมุ สะละมะฮฺ บุตรี มุหัมมัด บุตร 

ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดิลละฮฺ บุตร อับดุรฺเราะหฺมาน บุตร อบูบักรฺ 

(ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ ลิอบี นัศรฺ อัลบุคอรียฺ หนา 

๒๐, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๑๐๒) 

 

6- อิสหาก บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ 

บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ กัลษัม บุตรี อิสมาอีล บุตร อับดุรฺ

เราะหฺมาน บุตร อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร อบูบักรฺ (ดู นะสับ 

กุร็อยชฺ) 
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การเกี่ยวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานซุเบรฺ และวงศ

วานของทาน 

1- เศาะฟยะฮฺ บุตรี อับดุลมุฏเฏาะลิบ ปาของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

ทานไดสมรสกับ อัลเอาวาม บุตร คุวัยลิด และให

กําเนิด ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม 

 

2- อุมมุล หะสัน บุตรี หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อับดุลลอฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม 

(ดู มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๓๔๑, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ 

อันบะฮฺ หนา ๒๘๘, อันสาบุล อัชรอฟ ลิลบะลาซิรียฺ ๒/๑๙๓) 

 

3- รุก็อยยะฮฺ บุตรี หะสัน บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อัมรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู 

มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ หนา ๓๔๒, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ 

อันบะฮฺ หนา ๘๘) 
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4- มุลัยกะฮฺ บุตรี หะสัน อัลมุษันนา บุตร หุซัยนฺ 

บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ ญะอฺฟรฺ บุตร มุศอับ บุตร ซุเบรฺ (ดู นะ

สับ กุร็อยชฺ หนา ๕๓) 

 

5- มูซา บุตร อุมัรฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ บุตร อะ

ลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อุบัยดะฮฺ บุตรี ซุเบรฺ บุตร ฮิชาม บุตร 

อุรฺวะฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๗๒) 

 

6- ญะอฺฟรฺ อัลอักบัรฺ บุตร อุมัรฺ บุตร อะลี บุตร หุ

ซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ ฟาฏิมะฮฺ บุตรี อุรฺวะฮฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร 

อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๗๒) 

 

7- อับดุลลอฮฺ บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ 

บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อุมมุ อัมรฺ บุตรี อัมรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร 

อัมรฺ บุตร อัมรฺ บุตร ซุเบรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๗๓-๗๔) 
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8- มุหัมมัด บุตร เอาฟฺ บุตร อะลี บุตร มุหัมมัด 

บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ เศาะฟยะฮฺ บุตรี มุหัมมัด บุตร มุศอับ 

บุตร ซุเบรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๗๗) 

 

9- บุตรี อัลกอสิม บุตร มุหัมมัด บุตร ญะอฺฟรฺ 

บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ หัมซะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร ซุเบรฺ 

บุตร เอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๘๓, ญัมฮะเราะตุล อัน

สาบ หนา ๖๑) 

 

10- มุหัมมัด อันนัฟสุซซะกิยะฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ 

อัลมัหฏ บุตร หะสัน อัลมุษันนา บุตร หะสัน อัสสิบฏ 

บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทาน ไดสมรสกับ ฟาคิตะฮฺ บุตรี ฟุลัยหฺ บุตร มุหัมมัด 

บุตร อัลมุนซิรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ 

อัลอะละวิยะฮฺ หนา ๑๘, นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๔๕) 
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11- หะสัน อัลอัศฆ็อรฺ บุตร อะลี ซัยนุลอาบิดีน 

บุตร หุซัยนฺ อัชชะฮีด 

ทานไดสมรสกับ อุมมุ คอลิด บุตรี หัมซะฮฺ บุตร มุศอับ 

บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๗๓) 

 

12- สะกีนะฮฺ บุตรี หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ มุศอับ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู 

อันสาบุล อัชรอฟ ลิลบะลาซิรียฺ ๒/๑๙๕, อัลมะอาริฟ ลิบนิ 

กุตัยบะฮฺ หนา ๒๑๔) 

 

13- หุซัยนฺ บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อะมีนะฮฺ บุตรี หัมซะฮฺ บุตร อัลมุนซิรฺ 

บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ 

หนา ๑๐๓) 

14- อะลี บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อะลี บุตร หุ

ซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 
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ทานไดสมรสกับ ฟาฏิมะฮฺ บุตรี อุษมาน บุตร อุรวะฮฺ 

บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ อัลอะละวิยะฮฺ 

หนา ๑๐๒) 

 

15- ฟาฏิมะฮฺ บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อัลมุนซิรฺ บุตร อุบัยดะฮฺ บุตร ซุเบรฺ 

บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๔๖, อัลอะศีลียฺ หนา 

๖๐) 

 

16- อิบรอฮีม บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร หุซัยนฺ 

บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทาน ไดสมรสกับ บุร็อยกะฮฺ บุตรี อุบัยดุลละฮฺ บุตร 

มุหัมมัด บุตร อัลมุนซิรฺ บุตร ซุเบรฺ บุตร อัลเอาวาม (ดู นะสับ 

กุร็อยชฺ หนา ๗๕) 

 

การเกี่ยวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานอุมัรฺ และวงศ

วานของทาน (บนู อะดียฺ)  

1- ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  

ทานไดสมรสกับ หัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ  
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2- หุซัยนฺ อัลอัฟฏ็อส บุตร อะลี บุตร อะลี ซัยนุล

อาบิดีน บุตร หุซัยนฺ 

ทานไดสมรสกับ บุตรี ของคอลิด บุตร อบูบักรฺ บุตร อับ

ดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ 

อันบะฮฺ หนา ๓๓๗, นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๗๓) 

 

3- หะสัน อัลมุษันนา บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ ร็อมละฮฺ บุตรี สะอีด บุตร ซัยดฺ บุตร นุ

ฟยลฺ (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๑๒๐) 

 

4- อุมมุ กัลษูม บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ (ดู อัลอะศีลียฺ 

หนา ๕๘) 

5- อุมมุ กัลษูม บุตรี อิบรอฮีม บุตร มุหัมมัด บุตร 

อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อบูบักรฺ บุตร อุษมาน บุตร อุบัยดุลลอ

ฮฺ บุตร อับดุลลอฮฺ บุตร อุมัรฺ อัลค็อฏฏอบ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ 

หนา ๗๘) 
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การเกี่ยวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ ทานฏ็อลหะฮฺ และ

วงศวานของทาน  

1- หะสัน บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อุมมุ อิสหาก บุตรี ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัย

ดุลลอฮฺ (ดู อัลอิรชาด ลิลมุฟด หนา ๑๙๔, มุนตะฮัล อามาล 

ลิลกุมมียฺ ๑/๖๕๑, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ ลิลญะซาอิรียฺ 

๑/๓๗๔) 

 

2- หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อุมมุ อิสหาก บุตรี ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัย

ดุลลอฮฺ (ดู อัลอิรชาด ลิลมุฟด หนา ๑๙๔, มุนตะฮัล อามาล 

ลิลกุมมียฺ ๑/๖๕๑, อัลอันวารฺ อันนุอฺมานิยะฮฺ ลิลญะซาอิรียฺ 

๑/๓๗๔ ) 

 

3- อับดะฮฺ บุตรี อะลี บุตร หุซัยนฺ อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ นูหฺ บุตร อิบรอฮีม บุตร มุหัมมัด บุตร 

ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๖๒) 
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4- หะสัน บุตร หะสัน บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อาอิชะฮฺ บุตรี ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัย

ดุลลอฮฺ (มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๔๘๕) 

 

5- เอานฺ บุตร มุหัมมัด บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ หัฟเศาะฮฺ บุตรี อุมรอน บุตร อิบรอฮีม 

บุตร มุหัมมัด บุตร ฏ็อลหะฮฺ บุตร อุบัยดุลลอฮฺ (อัลมะหฺบัรฺ ลิล

หะบีบ หนา ๔๔๘) 

 

การเกี่ยวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ บนี อุมัยฺยะฮฺ  

1- รุก็อยยะฮฺ และอุมมุ กัลษูม บุตรี ๒ ทานของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

ทั้ง ๒ ทานไดสมรสกับ อุษมาน บุตร อัฟฟาน บุตร อบุล

อาศ 

 

2- ซัยนับ บุตรี ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะซัลลัม 
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ทานไดสมรสกับ อบุล อาศ บุตร อัรฺเราะบีอฺ บุตร อับดุล

อุซซา 

 

3- อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อุมามะฮฺ บุตรี อบุลอาศ บุตร อัรฺเราะ

บีอฺ 

ซึ่งทั้งหมดน้ีเปนการสมรสที่เปนท่ีรูกันดีโดยไมมีผูใด

สามารถปฏิเสธ หรือเคลือบแคลงสงสัยได 

 

4- เคาะดีญะฮฺ บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อับดุลลอฮฺ บุตร อามิรฺ บุตร กุร็อซฺ (อัล

มะหฺบัรฺ ลิบนิหะบีบ หนา ๕๗, อัลอะศีลียฺ หนา ๖๐) 

5- ร็อมละฮฺ บุตรี อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ มุอาวิยะฮฺ บุตร มัรฺวาน บุตร อะหะกัม 

(ดู ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบิล อะร็อบ ลิบนฺ หัซมฺ หนา ๘๗) 

 

6- อะลี บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร อะลี หุซัยนฺ 

อะลี บุตร อบีฏอลิบ 
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ทานไดสมรสกับ รุก็อยยะฮฺ บุตรี อุมัรฺ อัลอุษมานิยะฮฺ 

(ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๓๑๒, สิรฺ อัสสิลสิละฮฺ 

อัลอะละวิยะฮฺ หนา ๑๐๒) 

 

7- ซัยนับ บุตร หะสัน บุตร หะสัน บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อัลวะลีด บุตร อับดุลมะลิก บุตร มัรฺ

วาน (ดู นะสับ กุร็อยชฺ หนา ๕๒, ญัมฮะเราะฮฺ อันสาบิล อะร็อบ 

ลิบนฺ หัซมฺ หนา ๑๐๘) 

 

8- นะฟสะฮฺ บุตรี ซัยดฺ บุตร หะสัน บุตร อะลี 

บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อัลวะลีด บุตร อับดุลมะลิก บุตร มัรฺ

วาน (ดู อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา ๖๐, มุนตะฮัล อา

มาล ลิลกุมมียฺ ๑/๔๖๑) 

 

9- ฟาฏิมะฮฺ บุตรี หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร 

อบีฏอลิบ 
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ทานไดสมรสกับ อัมรฺ บุตร อุษมาน บุตร อัฟฟาน (ดู 

อัลอะศีลียฺ หนา ๖๕-๖๖, อุมดะตุฏฏอลิบ ลิบนิ อันบะฮฺ หนา 

๙๐, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๑/๔๙๘) 

 

10- ร็อมละฮฺ บุตรี มุหัมมัด บุตร ญะอฺฟรฺ บุตร 

อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ สุไลมาน บุตร ฮิชาม บุตร อับดุล

มะลิก บุตร มัรฺวาน บุตร อัลหะกัม (ดู อัลมะหฺบัร หนา ๔๔๙ ) 

 

การเกี่ยวดองระหวางอะฮฺลุลบัยตฺอะละวิยีน กับ อะฮฺ

ลุลบัยตฺอับบาสิยีน 

1- มุหัมมัด อัลญะอาด บุตร อะลี อัรฺริฎอ บุตร มู

ซา อัลกาซิม 

ทานไดสมรสกับ อุมมุล ฟฎลฺ บุตรี อัลมะอฺมูน บุตร ฮา

รูน อัรฺเราะชีด (ดู อัลอิรฺชาด ลิลมุฟด หนา ๓๒๑, อัลมะนากิบ 

ลิบนิ อาชูบ ๑/๒๒๔) 

 

2- อะลี อัรฺริฎอ บุตร มูซา อัลกาซิม บุตร ญะอฺฟรฺ 

อัศศอดิก 
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ทานไดสมรสกับ อุมมุ หะบีบ บุตรี อัลมะอฺมูน บุตร ฮา

รูน อัรฺเราะชีด (ดู ตารีค อันนะบียฺ วัล อาล ลิตตัสตุรียฺ หนา 

๑๑๑, มุนตะฮัล อามาล ลิลกุมมียฺ ๒/๔๕๙) 

 

3- ซัยนับ บุตรี อับดุลลอฮฺ บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี 

บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ ฮารูน อัรฺเราะชีด (ดู นะสับ กุร็อยชฺ 

หนา ๗๓) 

 

4- มัยมูนะฮฺ บุตรี หุซัยนฺ บุตร ซัยดฺ บุตร อะลี 

บุตร หุซัยนฺ บุตร อะลี บุตร อบีฏอลิบ 

ทานไดสมรสกับ อัลมะฮฺดี อัลอับบาสี (ดู อัลมะอาริฟ 

ลิบนิ กุตัยบะฮฺ หนา ๒๑๖) 

 

ที่ ก ล า ว ม า น้ี เ ป น เ พี ย ง แ ค บ า ง ส ว น ข อ ง ข อ มู ล

ความสัมพันธอันดีระหวางอะฮฺลุลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งหากผูอานมีจิตใจที่ เปนกลางและมี

ความยุติธรรมก็จะสามารถเขาใจไดถึงมิตรภาพระหวางทาน
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เหลาน้ัน และจะมั่นใจวาเปนไปไมไดเลยที่ทานเหลานั้นจะ

เกลียดชังกันดังที่คนบางกลุมกลาวอาง  

ขอองคอัลลอฮุตะอาลา ทรงชี้นําทางที่ถูกตองแกพวก

เราทุกคนดวยเถิด .. 

 

 ور ا دعوانا هن امءد هللا يب اععاص 
 

ที่มา : อิกเราะอฟอร่ัม /www.iqraforum.com 

http://bit.ly/OriQLM 

http://bit.ly/OriRiZ 


