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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

สิทธิของเศาะหาบะฮแฺละอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน 
 

บรรดาเศาะหาบะฮฺนัน้มีความประเสริฐอันยิ่งใหญ่
เหนือประชาชาตินี ้เพราะพวกเขาได้ยืนหยัดในการช่วยเหลือ
อลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์ พวกเขาได้ร่วมตอ่สู้ในหนทาง
ของอัลลอฮฺด้วยทรัพย์สินและชีวิตของพวกเขา เพ่ือพิทักษ์
ปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺ ซึ่งความหมายของการพิทักษ์
ปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺก็คือการพิทักษ์คมัภีร์ของพระองค์
และสนุนะฮฺของท่านศาสนทตู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้
ในภาคของการเรียนรู้ การปฏิบตัิ และการถ่ายทอดแก่ผู้ อ่ืน จน
พวกเขาสามารถสง่ตอ่ศาสนานีแ้ก่ประชาชาติทัง้ผองในสภาพท่ี
บริสทุธ์ิและสดสะอาดไร้สิ่งเจือปน 

อัลลอฮฺได้ทรงช่ืนชมบรรดาเศาะหาบะฮฺในคัมภีร์อัน
ยิ่งใหญ่ของพระองค์วา่  

دٞ ﴿ َمَّ َهٞٞرَُّسوُلُّٞٞمح َينَٞٞٱللَّ ٞۥ َٞوٱَّلَّ ا ءَُٞٞمَعُه َشدَّ
َ
ٞٞأ ارَََٞٞعَ ٗعاٞتََرىُٰهمُۡٞٞهۡمٞ بَۡينَٞٞرََُحَا ءُٞٞٱۡلُكفَّ ُٞركَّ

ٗدا َنَٞٞفَۡضٗلٞٞيَۡبَتُغونَُٞٞسجَّ َٞٞم  َنۡٞٞوُُجوهَهَمَٞفَٞٞسيَماُهمَۡٞٞورَۡضَوٰٗنا ٞٞٱللَّ ثَرَٞٞم 
َ
ُجودَ ٞٞأ ٞٱلسح

جَنيلََٞٞفَٞٞوَمَثلُُهمۡٞٞٱتلَّۡوَرىٰةَ َٞٞفَٞٞمَثلُُهمَۡٞٞذٰلََكٞ ۡخَرجََٞٞكَزۡرع ٞٞٱۡۡلَ
َ
ٞاَزَرهُۥٞ ََٞفُٞٞهۥٞ ََٞشۡطٞٞأ
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ٰٞٞفَٱۡسَتَوىَٰٞٞظٞفَٱۡسَتۡغلَٞ اعَُٞٞيۡعَجُبُٞٞسوقَهَۦََٞعَ رَّ اَر ٞٞبََهمَُِٞٞلَغَيَظٞٞٱلزح ُٞٞوََعدَٞٞٱۡلُكفَّ ٞٱللَّ
َينَٞ ٰلََحَٰتٞٞوََعَملُوا َٞٞءاَمُنوا ٞٞٱَّلَّ ۡغفََرةَٗٞٞمۡنُهمٞٱلصَّ ۡجًراٞمَّ

َ
 [  ٢٩: الفتح] ﴾٢٩َٞعَظيَمَۢاَٞوأ

ความว่า “มุหมัมดัเป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ และบรรดาผู้ ท่ีอยู่
ร่วมกบัเขานัน้เป็นผู้ เข้มแข็งกล้าหาญตอ่พวกปฏิเสธศรัทธา เป็น
ผู้ เมตตาสงสารระหวา่งพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้ ก้มรุ
กอฺูและกราบสญุดูอย่างมากมาย โดยมุ่งหวงัแสวงหาคณุความ
ดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปรานของพระองค์ เคร่ืองหมาย
ของพวกเขาอยูบ่นใบหน้าของพวกเขาเน่ืองจากร่องรอยแห่งการ
สญุดู นัน่คืออปุมาของพวกเขาท่ีมีอยู่ในอตั-เตารอต ส่วนอปุมา
ของพวกเขาท่ีมีอยู่ในอลั-อินญีลนัน้ ระบุว่าประหนึ่งเมล็ดพืชท่ี
งอกหน่อหรือก่ิงก้านของมนัออกมาแล้วท าให้มนังอกงาม แล้ว
มนัก็เติบโตแข็งแรงและทรงตวัอยู่ได้บนล าต้นของมนั น าความ
ปลืม้ปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพ่ือท่ีพระองค์จะก่อความเคืองแค้นใน
ตวัพวกปฏิเสธศรัทธาด้วยสาเหตจุากพวกเขา และอลัลอฮฺทรง
สัญญาแก่บรรดาผู้ ศรัทธาและกระท าความดีทัง้หลายในหมู่
พวกเขาว่าจะได้รับการอภยัโทษและรางวลัอนัใหญ่หลวง” (อลั-
ฟัตห์ 29)  
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ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั เองก็ได้ปกป้อง
เกียรตขิองพวกเขา ทา่นได้ประกาศชดัวา่ 

اِب »  ْصحا
ا
اُسبُّوا أ ى ناْفِس ، َلا ت ِ دُ  فااَّلذ حا

ا
قا أ ْنفا

ا
اْو أ ا ِبياِدِه ل بًا ما ها ُحٍد ذا

ُ
ُكْم ِمثْلا أ

هُ  َلا ناِصيفا ِدِهْم وا حا
ا
 [2541، 2540، مسلم: 3673]ابلخاري: « بالاغا ُمدذ أ

ความว่า “อย่าได้สาปแช่งเศาะหาบะฮฺของฉัน ขอสาบาน
ด้วยอลัลอฮฺผู้ซึ่งชีวิตฉันอยู่ในพระหตัถ์ของพระองค์ มาตรแม้น
ว่าพวกท่านบริจาคทองค ามากมายเย่ียงภูเขาอุหุดแล้วไซร้ ยงั
ไม่อาจจะเท่าเทียมกบัพวกเขาได้ แม้สกัมดุด์(หนึ่งกอบมือ)ของ
พวกเขาหรือแม้แต่คร่ึงหนึ่งของมันก็ตาม” (อัล-บุคอรีย์ 3673 
มสุลิม 2540, 2541) 

 
สิทธิตา่งๆ ของพวกเขาท่ีประชาชาตินีต้้องมอบให้พวก

เขานัน้เป็นสิ่งท่ีใหญ่หลวงมาก อาทิ 
1. ต้องรักพวกเขาด้วยหัวใจ และต้องช่ืนชมพวกเขา

ด้วยวาจา ต่อสิ่งท่ีพวกเขาได้มอบเหลือไว้เป็นร่องรอยแห่งคุณ
งามความดีทัง้หลาย 

2. การขอความเมตตาและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ
ให้แก่พวกเขา เป็นการปฏิบตัติามค าสัง่ของอลัลอฮฺท่ีว่า  
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َينَٞ﴿ َينََٞٞوَۡلَۡخَوٰنََناََٞلَاٞٱۡغفَرَۡٞٞربََّناَٞيُقولُونََٞٞبۡعَدهَمَۡٞٞمنََۢٞٞجا ُءوَٞوٱَّلَّ َٞسَبُقونَاٞٱَّلَّ
يَمٰنَٞ ٞٞقُلُوبََناَٞفََٞٞتَۡعۡلَٞٞوَلٞٞبَٱۡۡلَ َينََٞٞغل ٗ ٞرَءُٞٞإَنََّكَٞٞربََّنا َٞٞءاَمُنوا ٞٞل ََّلَّ  ﴾١٠ٞرََّحيمٞ ٞوف 

 [  ١٠: احلرش]

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าว
ว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา ทรงโปรดอภยัให้แก่เราและพ่ีน้องของ
เราผู้ซึ่งได้ศรัทธามาแล้วก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้
มีการเคียดแค้นเกิดขึน้ในหวัใจของเราตอ่บรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่
พระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์เป็นผู้ ทรงเอ็นดู ผู้ ทรงเมตตา
เสมอ” (อลั-หชัร์ 10)  
 

3. หยดุ ไม่พดูถึงความผิดพลาดตา่งๆ ท่ีปรากฏจากคน
หนึ่งคนใดในหมู่พวกเขา เพราะมันน้อยนิดมากถ้าหากจะ
เปรียบเทียบกบัความดีงามและความประเสริฐของพวกเขา และ
บางครัง้ความผิดพลาดนัน้ก็เกิดมาจากมลูเหตแุหง่การวินิจฉัยท่ี
ได้รับการอนโุลม เน่ืองจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้เตือนแล้ววา่ “อยา่ได้สาปแชง่เศาะหาบะฮฺของฉนั”  

 
 

หุก่มผู้ท่ีด่าทอเศาะหาบะฮฺ 
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การดา่ทอเศาะหาบะฮฺนัน้มีสามประเภท คือ 
หน่ึง การด่าทอท่ีมีนัยว่าจ านวนคนส่วนใหญ่ในหมู่

เศาะหาบะฮฺนัน้ล้วนเป็นกาฟิร หรือส่วนใหญ่จากพวกเขานัน้
เป็นฟาสิก การด่าทอประเภทนีถื้อว่าเป็นกุฟรฺ(ตกศาสนา) 
เพราะเป็นการปฏิเสธอัลลอฮฺและเราะสูลอย่างชัดเจน เน่ือง
จากอลัลอฮฺและเราะสูลได้ช่ืนชมยกย่องพวกเขา หน าซ า้ใครก็
ตามท่ียงัลงัเลว่าการดา่ทอประเภทนีต้กเป็นกฟุรฺเขาเองก็ตกอยู่
ในสภาพกุฟรฺอย่างไม่ ต้องสงสัย เพราะค าพูดเ ย่ียงนัน้ มี
ความหมายว่า บรรดาคนท่ีถ่ายทอดอลักุรอานและสุนนะฮฺนัน้
เป็นกาฟิรฺหรือฟาสิกนัน่เอง 

สอง  การด่าทอท่ีอยู่ในรูปการสาปแช่งและใส่ไคล้ 
ประเภทนีอุ้ละมาอ์มีสองทัศนะ ฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าเป็นกุฟรฺ อีก
ฝ่ายหนึ่งกล่าวว่าไม่เป็นกฟุรฺ อย่างไรก็ตามในทศันะท่ีมองว่าไม่
เป็นกุฟรฺนัน้ ก็ยังมีข้อวินิจฉัยว่าคนด่าทอประเภทนีต้้องถูก
ลงโทษด้วยการเฆ่ียนและกักขงัตลอดชีวิต หรือจนกว่าจะกลับ
ค าจากสิ่งท่ีตนพดู 

สาม การด่าทอท่ีไม่มีผลต่อศาสนาของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ เช่นกล่าวว่า พวกเขาขีข้ลาด หรือตระหน่ีถ่ีเหนียว เป็น
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ต้น การกล่าวเช่นนีไ้ม่ถือว่าผู้ พูดเป็นกุฟรฺ แต่ต้องได้รับการ
ลงโทษตามสมควรเพ่ือให้เลิกกระท าการดงักล่าว ซึ่งเร่ืองนีอิ้บน ุ
ตยัมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อัศ-ศอริม อัล-มัสลูล” (หน้า 
573) โดยอ้างจากอิมามอะห์มดัว่า “ไม่อนุญาตให้พูดถึงความ
ผิดพลาดของเศาะหาบะฮฺคนใดคนหนึ่ง ต้องไม่ทิ่มแทงพวกเขา
ด้วยการพูดถึงข้อน่าต าหนิและความบกพร่อง ใครก็ตามท่ี
กระท าการดงักล่าวก็ต้องได้รับการเตือน ถ้าหากเขากลบัตวัก็ไม่
เป็นไร แต่ถ้าหากยังดือ้ดึงก็ต้องเฆ่ียนในท่ีคุมขังจนกว่าจะ
เสียชีวิตหรือกลบัค าพดู” 
 
สิทธิบรรดาภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  

บรรดาบรรยาของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
นัน้เป็นทัง้ภรรยาของท่านในดุนยาและอาคิเราะฮฺ พวกนาง
ทัง้หมดเป็นอุมมะฮาตุลมุอ์มินีน (มารดาแห่งศรัทธาชน) และ
จะต้องให้เกียรติให้ความเคารพตามสถานะท่ีเหมาะสมกบัการ
เป็นภรรยาแห่งนบีคนสดุท้าย พวกนางเป็นสมาชิกในครอบครัว
ของท่านนบี เป็นเหล่านางท่ีบริสุทธ์ิและได้รับการขัดเกลาจน
บริสุทธ์ิ เป็นเหล่านางท่ีดีย่ิงและได้รับการเจียระไนจนงดงาม 



9 

เป็นเหล่านางผู้ ไร้มลทินและถูกปกป้องจากมลทินแห่งความชัว่
ทุกประการท่ีอาจจะท าลายเกียรติและชีวิตครอบครัวในฐานะ
ภรรยาของทา่นนบี เพราะเหลา่สตรีท่ีดีย่อมคูค่วรกบัเหลา่บรุุษท่ี
ดี และเหล่าบรุุษท่ีดีก็ย่อมคูค่วรกบัเหล่าสตรีท่ีดี ขออลัลอฮฺทรง
ประทานความพอพระทยัของพระองค์ต่อพวกนางทัง้หมด และ
ขอทรงเศาะละวาตและสลามแก่ท่านนบีผู้ ซ่ือสตัย์ของพระองค์
ด้วยเทอญ 

 
รายช่ือภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม  

ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีจาก
ทา่นไปด้วยสาเหตแุหง่การเสียชีวิตมีทัง้หมด 11 คน คือ 

1. เคาะดีญะฮฺ บินตฺ ควุยัลิด เป็นแม่ของลกูๆ ของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นอกจากลูกชายของท่านท่ี
ช่ืออิบรอฮีม ทา่นนบีแตง่กบันางหลงัจากท่ีนางเคยมีสามีมาแล้ว
สองคน คือ อะตีก บิน อาบิด และ อบู ฮาละฮฺ อัต-ตะมีมีย์ 
ท่านนบีไม่ได้แตง่งานกบัภรรยาคนอ่ืนๆ ขณะท่ีครองชีวิตอยู่กับ
นาง จนกระทั่งนางได้เสียชีวิตในปีท่ี 10 ของการได้รับแต่งตัง้
เป็นนบี ก่อนท่ีจะมีเหตกุารณ์มิอฺรอจญ์ 
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2. อาอิชะฮฺ บินตฺ อบี บกัรฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ได้ฝันเห็นนางสองหรือสามครัง้ซึ่งมีเสียงบอกว่าน่ีคือ
ภรรยาของท่าน (ด ูอลั-บคุอรีย์ 3895 มสุลิม 2438) ดงันัน้ ท่าน
จึงสู่ขอนางขณะท่ีนางมีอายุหกขวบตอนท่ีอยู่มักกะฮฺ และได้
ครองชีวิตอยู่กบันางเม่ืออายนุางได้เก้าขวบหลงัจากท่ีอพยพไป
มะดีนะฮฺแล้ว นางเสียชีวิตเม่ือปี 58 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

3. เสาดะฮฺ บินตฺ ซัมอะฮฺ อัล-อามิรียะฮฺ ท่านนบีแต่งกับ
นางหลงัจากท่ีนางเคยมีสามีท่ีเป็นมสุลิมมาก่อน นัน่คือ อสั-สกั
รอน บิน อมัรฺ เป็นพ่ีน้องกบัสฮุยัลฺ บิน อมัรฺ นางเสียชีวิตในสมยั
การปกครองของทา่นอมุรฺั เม่ือปี 54 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

4. หฟัเศาะฮฺ บินตฺ อมุรฺั บิน อลั-ค็อฏฏอบ ท่านนบีแตง่กบั
นางหลงัจากท่ีนางเคยมีสามีเป็นมสุลิมมาก่อน คือ คนุยัสฺ บนิ หุ
ซาฟะฮฺ ซึ่งเสียชีวิตในสงครามอหุดุ นางเสียชีวิตเม่ือปี 41 ฮิจญ์
เราะฮฺศกัราช 

5. ซยันบั บนิตฺ คซุยัมะฮฺ อลั-ฮิลาลียะฮฺ หรือท่ีมีฉายาวา่ อุ
มมุลมะสากีน – แม่ของเหล่าคนยากจน ท่านนบีแต่งกับนาง
หลังจากท่ีสามีของนางตายชะฮีดในสงครามอุหุด นั่นคือ อับ
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ดลุลอฮฺ บิน ญะฮฺชิน นางเสียชีวิตหลงัจากแตง่กบัท่านนบีได้ไม่
นาน นัน่คือในปีท่ี 4 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

6. อมุม ุสะละมะฮฺ ฮินด์ บนิตฺ อบี อมุยัยะฮฺ อลั-มคัซูมียะฮฺ 
ท่านนบีแต่งกับนางหลังจากท่ีอบู สะละมะฮฺ อับดุลลอฮฺ บิน 
อับดิลอะสัด ผู้ เ ป็นสามีของนางเสียชีวิตจากบาดแผลใน
สงครามอหุดุ นางเสียชีวิตในปีท่ี 61 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

7. ซยันบั บินตฺ ญะฮฺชิน อลั-อะสะดียะฮฺ เป็นลูกสาวของ
น้าสาวฝ่ังพ่อของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่านนบี
แต่งกับนางในปีท่ี 5 ฮิจญ์เราะฮฺศักราช หลังจากท่ีนางเลิก
กับซยัดฺ บิน หาริษะฮฺ ซึ่งเคยเป็นคนรับใช้ท่านนบีมาก่อน นาง
เสียชีวิตเม่ือปีท่ี 20 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

8. ญวุยัรียะฮฺ บินตฺ อลั-หาริษ อลั-คซุาอียะฮฺ ท่านนบีแต่ง
กับนางในปีท่ี 6 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช หลงัจากสามีของนางท่ีช่ือ 
มสุาฟิอฺ บนิ ศอ็ฟวาน บ้างก็วา่ช่ือ มาลิก บนิ ศอ็ฟวาน 

9. อมุม ุหะบีบะฮฺ ร็อมละฮฺ บินตฺ อบี สฟุยาน ท่านนบีแตง่
กบันางหลงัจากสามีของนางท่ีช่ือ อบุยัดลุลอฮฺ บิน ญะฮฺชิน ซึ่ง
คนผู้ นีเ้คยเป็นมสุลิมแล้วเปล่ียนไปเป็นคริสต์ นางเสียชีวิตท่ีมะ



12 

ดีนะฮฺในยคุการปกครองของมุอาวิยะฮฺพ่ีของนางในปี 44 ฮิจญ์
เราะฮฺศกัราช 

10. เศาะฟีย์ยะฮฺ บนิตฺ หยุยัย์ บนิ อคัฏ็อบ จากเผา่นะฎีรฺ ซึง่
เป็นลกูหลานจากเชือ้สายของนบีฮารูน บิน อิมรอน ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่านปลดปล่อยนางเป็นไทโดยใช้การปล่อย
ไทของนางดงักลา่วเป็นสินสอดในการแตง่งานกบันาง นางเคยมี
สามีมาก่อนสองคนแล้วคือ สะลาม บิน มิชกัม และ กินานะฮฺ 
บิน อบี อลั-หะกีก การแตง่งานนีเ้กิดขึน้หลงัจากเหตกุารณ์พิชิต
คอ็ยบรฺัในปีท่ี 6 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช นางเสียชีวิตในปีท่ี 50 ฮิจญ์
เราะฮฺศกัราช 

11. มยัมูนะฮฺ บินตฺ อลั-หาริษ อลั-ฮิลาลียะฮฺ ท่านนบีแต่ง
กับนางในปีท่ี 7 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราชในเหตกุารณ์อุมเราะฮฺชดใช้ 
นางเคยมีสามีมาแล้วสองคนคือ อิบนุ อับ ยาเลล และอบู 
เราะฮฺม์ บิน อับดุลอุซซา ท่านเร่ิมครองคู่กับนางในเขตเมืองท่ี
เรียกวา่ สะริฟ นางเสียชีวิตเม่ือปีท่ี 51 ฮิจญ์เราะฮฺศกัราช 

น่ีคือบรรดาภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ท่ีจากกับท่านไปด้วยเหตุแห่งการเสียชีวิต สองคนท่ี
เสียชีวิตก่อนท่านนบี นัน่คือ เคาะดีญะฮฺ และ ซยันบั บินตฺ คซุยั
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มะฮฺ ส่วนอีกเก้าคนนัน้เสียชีวิตหลงัจากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั 

ยังมีภรรยาอีกสองคนท่ีท่านนบีไม่ทันได้ครองชีวิตกับ
ทัง้สอง ซึ่งสองคนนีไ้ม่ถือว่าเป็นอุมมะฮาตุลมุอ์มิ นีน ไม่
มีหกุ่มหรือความประเสริฐเช่นบรรดาภรรยาท่ีเราได้กล่าวถึงแล้ว 
นัน่คือ  

1. อัสมาอ์ บินตฺ อัน-นุอฺมาน อัล-กินดียะฮฺ ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แต่งกับนางแล้วหย่า อุละมาอ์มี
ทัศนะต่างกันว่าท่านหย่าเพราะอะไร อิบนุ อิสหาก กล่าวว่า 
ท่านนบีพบว่าท่ีด้านข้างตรงระหว่างเอวกบัซ่ีโครงของนางเป็นสี
ขาว ท่านจึงหย่านาง หลงัจากนัน้ก็มีคนอ่ืนมาแต่งกับนาง นัน่
คือ อลั-มฮุาญิรฺ บนิ อบี อมุยัยะฮฺ 

2. อุมัยมะฮฺ บินตฺ อัน-นุอฺมาน บิน ชะรอหีล อัล-ญูนี
ยะฮฺ ซึ่งนางเป็นคนกล่าวแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ว่า “ฉันขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺจากตวัท่าน” ท่าน
จงึหยา่กบันาง วลัลอฮอุะอฺลมั 

ภรรยาท่ีประเสริฐท่ีสดุของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั คือเคาะดีญะฮฺ และอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา แต่
ละคนนัน้มีความพิเศษท่ีแตกต่างกัน ส าหรับเคาะดีญะฮฺนัน้นางมี
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ความประเสริฐและมีบทบาทอย่างมากในตอนเร่ิมแรกของอิสลาม 
ซึง่อาอิชะฮฺไม่ได้มีบทบาทในส่วนนัน้ เช่น การท่ีเคาะดีญะฮฺเป็นคน
แรกๆ ท่ีให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุนอิสลาม ส่วนอาอิชะฮฺนัน้มี
บทบาทในตอนหลงั ซึ่งเคาะดีญะฮฺไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย เช่น การท่ี
อาอิชะฮฺเป็นผู้ เผยแพร่ความรู้อิสลาม สร้างคุณประโยชน์แก่
ประชาชาติอิสลาม และอลัลอฮฺได้ประกาศว่านางบริสุทธ์ิไร้มลทิน
เย่ียงท่ีพวกมนุาฟิกกลา่วหานาง ตามท่ีปรากฏในสเูราะฮฺ อนั-นรฺู 
 
การใส่ร้ายมารดาแห่งศรัทธาชน 

การกล่าวหาใส่ร้ายอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮา ด้วยค า
ครหาท่ีอลัลอฮฺได้ประกาศแล้วว่านางไม่เก่ียวข้องนัน้ ถือว่าเป็นกฟุรฺ 
เพราะเป็นการปฏิเสธอลักรุอาน สว่นการกลา่วหาอมุมะฮาตลุมอ์ุมินี
นคนอื่นๆ นัน้ มีทัศนะของบรรดาอุละมาอ์อยู่สองความเห็น ท่ี
ถูกต้องท่ีสุดคือ การกระท าดังกล่าวถือว่าเป็นกุฟรฺเช่นเดียวกัน 
เพราะนั่นเป็นการท าลายเกียรติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั เสมือนกล่าวหาว่าภรรยาของท่านเป็นคนชัว่ท่านก็เป็นคน
ชัว่ เน่ืองจากคนชัว่ย่อมต้องคูค่วรกบัคนชัว่ 

  

 
 


