ความนํา
บรรดาสรรเสริ ญเปนกรรมสิ ทธิ์ แหงอั ล ลลอฮฺ ผู ทรงประทานศาสนทู ต ดวยทางนํ าและ
ศาสนาแหงสัจธรรมเพื่อทําใหศาสนาของพระองค+โดดเดนกวาศาสนาทั้งหลาย เพียงพอกับพระองค+ที่
เปนพยาน และเศาะละวาตและสะลามพึงมีแดทานนบี ซึ่งถูกประทานสูมวลมนุษย+เพื่อประกาศขาว
ดีและขาวราย รวมถึงแดวงค+ศาคณาญาติและบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ดีซึ่งไดทําการเผยแผสุนนะฮฺของทาน
แผนภาพตางๆ ในหนังสือเลมนี้ ไดประกาศตัวเองอยางชัดเจนวา “วงค+ศาคณาญาติของทานนบี
และบรรดาเศาะหาบะฮฺตางมีความรักและความผูกพัน” แผนภาพเหลานี้ลวนเปนหลักฐานที่ชัดเจนวา
วงค+ศาคณาญาติของทานนบี และบรรดาเศาะหาบะฮฺมีคุณลักษณะเหมือนกับที่อัลลอฮฺ ไดตรัสมี
ความวา “พวกเขาตางมีความเมตตาซึ่งกันและกัน” พวกเขาเปนประชาชาติที่ดีเลิศที่ใชชีวิตกับทานนบี
ซึ่งเปนศาสนทูตที่ดีเลิศ ทานนบี
ไดอบรมบมนิสัยขัดเกลาจิตใจของพวกเขา พวกเขาจึง
กลายเปนผูสอนแหงมวลมนุษย+ทั้งหลายดวยคุณลักษณะและจริยธรรมกอนคําพูดของพวกเขา
เราไดนําเสนอมากกวา ๕๐ สายใยสัมพันธ+ทางครอบครัวผานการแตงงานที่มีมาตลอด ๕ หรือ
๖ รุนจากลูกหลานของพวกเขาที่เปนหลักฐานสําคัญตอความสัมพันธ+ทางสังคมที่ยิ่งใหญ ความรักและ
ความเมตตา เอื้อเฟ@Aอเผื่อแผระหวางพวกเขาทั้งหลาย
อันเนื่องจากไดเล็งเห็นความสําคัญของแผนภาพในการนําเสนอขอมูลที่เร็วตอการเขาใจและ
สามารถฝDงลึกในสมองโดยใชขอมูลสั้นๆ ที่ผานการพิสูจน+แลว ซึ่งมูลนิธิอัลมะบัรฺเราะฮฺไดยึดวิธีนี้ในการ
อธิบายความสัมพันธ+อันยิ่งใหญระหวางวงค+ศาคณาญาติของทานนบี และบรรดาเศาะหาบะฮฺ
เราขอชี้แจง ณ ที่นี้ ถึงจุดที่สําคัญซึ่งเกี่ยวของกับการสานความสัมพันธ+ผานการแตงงาน ดังนี้
1. สายสัมพันธ+ผานการแตงงานและบรรดารายชื่อตางๆ นี้มีบันทึกในตําราและหนังสืออางอิงตางๆ
ของทั้ง ๒ กลุม (สุนนีย+และชีอะฮฺ)
2. หนังสือประวั ติศาสตร+ สารานุกรม และชี วประวั ติมีการกลาวถึงสายสั มพั นธ+อยางทั่วไป บางที
อาจจะมีสายสัมพันธ+ผานการแตงงานที่ยังไมกลาวถึงหรือเรายังไมผานสายตาอีก
3. วัฒนธรรมอาหรับไดฝDงความเนนหนักตอการแตงงานและสานความสัมพันธ+ดวยการแตงงาน ชาว
อาหรับจะไมแตงงานหรือจัดการแตงงานนอกจากครอบครัวที่มีเกียรติดานสายตระกูลและการงาน
หลังจากนั้นอิสลามไดเนนหนักนัยนี้ และยังจัดการตักวาเปนบรรทัดฐานแรก การคัดสรรสายพันธ+ที่
ดีเปนแนวทางแหงอิสลามมาแตเนิ่นนาน และมีการปฏิบัติสืบทอดจนถึงทุกวันนี้
4. การเลือกตั้งชื่อที่ดีเปนวิถีปฏิบัติในสังคมระดับนานาชาติ ไมเพียงเฉพาะแคในสังคมมุสลิมเทานั้น
สังคมโลกจะไมตั้งชื่อลูกหลานของพวกเขานอกจากดวยชื่อที่สัญลักษณ+ใกลเคียงกับวิถีชีวิตของพวก
เขา หรือสภาพแวดลอมทางสังคม
5. เผาฮาชิ มจะแตงงานกั บ ผู ที่ มีความใกลเคี ย งกั บ พวกเขาดานศาสนา สายตระกู ล มิ ห นํ า ซ้ํ านั ก
ปกครองจะมีสวนในการยกเลิกการแตงงานของสตรีเผาฮาชิมกับผูที่ไมคูควร ทั้งหมดนี้มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร+มากมาย
เราวอนขอตออัลลอฮฺ ใหพระองค+ทรงทําใหหนังสือเลมนี้มีประโยชน+ในการทําใหจิตใจของ
บรรดามุสลิมเปนปQกแผนหนึ่งเดียวบนสัจธรรมดวยเถิด
อะลี หะมัด อัตตะมีมีย+
๒๒ ญะมาดิลเอาวัล ๑๔๒๙ ฮ.ศ.
๒๗ พฤษภาคม ๒๐๐๘

สารบัญ
หนา

บุพบท
บรรดาสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์แหงอัลลลอฮฺ ซึ่งดวยความโปรดปรานแหงพระองค+ การงานที่ดีตางๆ ก็
บรรลุดวยความสมบูรณ+ เศาะละวาตและสะลามพึงมีแดทานนบี รวมถึงวงค+ศาคณาญาติและบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ที่ดีทั้งหลาย
นับเปนความโปรดปรานของเอกองค+อัลลอฮฺ
ที่ขาพเจาไดมีสวนในการทําใหหนังสืออันล้ําคานี้ได
ถายทอดเปนภาษาไทย ดวยแผนภาพตางๆ ที่สื่อนัยอันลึกล้ําตอความสัมพันธ+อันลึกซึ้งในหนาประวัติศาสตร+อัน
ยาวนานระหวางคณาญาติ ของทานนบี กั บ บรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะระหวางบรรดาเคาะลี ฟะฮฺ ผู
ปราดเปรื่องทั้ง ๔ ทาน แผนภาพเพียงแผนเดียวอาจจะสื่อถึงสายใยผูกพันระหวางพวกเขา ซึ่งตางกับที่มุสลิมบาง
คนไดเขาใจผิดเกี่ยวกับอะฮฺลุลบัยตฺและสถานะอันทรงเกียรติของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
หนังสือเลมนี้ ไดปรากฏตอทานผูอานแลว ในรูปแผนภาพที่สามารถฝDงลึกในแผนที่สมองโดยใชขอมูล
สั้นๆ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดลดชองวางแหงวิกฤตอันยาวนานในความคิดของมุสลิมในประเทศไทย เราหวังที่จะ
ไดเห็นความรัก ความเมตตา เอื้อเฟ@Aอเผื่อแผดังที่พวกเขาเหลานั้นไดแสดงใหเราประจักษ+ชัดแลว
อาเซ็ม อัชชะรีฟ

ความนํา
บุพบทของผูแปล
ความสัมพันธ+ทางการแตงงานระหวางทานนบีและบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูปราดเปรื่อง
บรรดาบุตรีของทานนบี ซึ่งเปนมนุษย+ที่ดีเลิศ
การแตงงานอันศิริมงคลระหวางอะลี อิบนุอบูฏอลิบกับฟาฏิมะฮฺอัช- ชะฮฺรออ+
ชื่อตางๆ ที่ทานอะลีและลูกหลานตางชื่นชอบ
ความสัมพันธ+ทางการแตงงานระหวางครอบครัวของทานนบีกับครอบครัวของอบูบักร อัศศิดดิก
ผมเปนลูกของอบูบักร อัศศิดดิกทั้ง ๒ สาย
สานใยครอบครัวระหวางตระกูลของนบีกับตระกูลของอุมัรอิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ
ขาพเจาเปนบุตรของเคาะลีฟะฮฺ ๒ ทาน
อุษมาน เปนสมาชิกในครอบครัวนบี
ความสัมพันธ+ทางครอบครัวผานการแตงงานวงศ+คณาญาติของทานนบีกับคณาญาติของทาน
อุษมาน
ความสัมพันธ+ทางครอบครัวผานการแตงงานระหวางครอบครัวของทานนบีกับคณาญาติฝ\ายบิดา
อัซซุบัยรฺ เปนสมาชิกในครอบครัวนบี
การสานสัมพันธ+ทางการแตงงานระหวางครอบครัวของทานอะลีกับครอบครัวของอัซซุบัยรฺ
การสานสัมพันธ+ทางการแตงงานระหวางครอบครัวของทานอะลีกับครอบครัวของฏ็อลหะฮฺ
ลูกเขยของอัลหุสัยนฺจากลูกหลานของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
มุหัมมัด อัลบากิรฺ
หัฟเศาะฮฺ บุตรีของมุหัมมัด อัดดีบาจ]ฺ หลานแหงบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูปราดเปรื่องทั้ง ๔ ทาน รวม
ถึงฏ็อลหะฮฺ และอัซซุบัยรฺ
มารดาแหงบรรดาผูศรัทธาเปนภรรยาของทานนบีผูนําแหงบรรดาเราะสูล
บรรดาเศาะหาบะฮฺ ๑๐ ทาน ที่ไดรับแจงขาวดีวาเปนชาวสวรรค+
รัฐอิสลามจนถึงสมัยสุดทายของยุคบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่ปราดเปรื่อง
ผูที่ไดรับเกียรติแหงญาติใกลชิดและการเปนสหายรัก
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สายใยผูกพันที่ ๑

ความสัมพันธทางการแตงงานระหวางทานนบี

และบรรดาเคาะลีฟะฮฺ

ผู%ปราดเปรื่อง

สานใยสายสัมพันธ+นี้เปนความสัมพันธ+ทางสังคมของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูปราดเปรื่องกับทานนบี
อบูบักร อัศ-ศิดดิกเปนบุรุษแรกที่รับอิสลาม ไดแตงบุตรีของทานที่มีชื่อวา อาอิชะฮฺใหกับทานนบี
เปนภรรยาคนที่ ๓ และเปนสาวโสดและอายุนอยที่สุดในบรรดาภรรยาของทานนบี แตทานหญิงอาอิ
ชะฮฺเปนผูรายงานอัลหะดีษอันทรงเกียรติมากที่สุด บรรดาเศาะหาบะฮฺตางมาหาทานหญิง เพื่อตอบ
ปDญหาศาสนา
ทานหญิงอาอิชะฮฺซึ่งสิ้นชีวิตจากโลกนี้ในป^ ๕๗ ฮ.ศ. ไดครองคูชีวิตกับทานนบี เปนเวลา ๙ ป^
จนกระทั่งทานนบี สิ้นชีวิต
ทานหญิงอาอิชะฮฺใชชีวิตกับทานนบี มาตลอด ทานนบี สิ้นชีวิตในหองของนางและวันนั้น
เปนเวรของนางและไดฝDงศพในหองของนางอีกดวย สิ่งนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงสถานะของนาง
ความใกลชิดและความพึงพอใจของทานนบี ที่มีตอนาง
จากจุดนี้อบูบักร อั-ศิดดิกมีความสัมพันธ+ทางการแตงงานกับทานนบี และยังเปนสหายชิดใกล
กับทานนบี มาตลอดจนกระทั่งหลังจากที่ทานนบี สิ้นชีวิต ศพของทานถูกฝDงขางๆทานนบี แท
จริงอัลลอฮฺ ทรงไมพอพระทัยใหศพของผูหนึ่งอยูเคียงขางทานนบี ผูที่มีเกียรติยิ่ง เวนแตเขาผูนั้น
จากบรรดาผูศรัทธาที่ดีเลิศ
สวนอุมัร อัล-ฟารูกไดจัดแตงบุตรีของทานที่ชื่อหัฟเศาะห+ซึ่งเปนผูถือศีลอดและละหมาดกิยาม
ตลอดใหกับทานนบี ในป^ที่ ๓ ฮ.ศ. และใชชีวิตเปนภรรยาทานนบี ตลอดจนกระทั่งทานนบี
สิ้นชีวิต และทานหญิงยังคงเปนผูพิทักษ+รักษา “มุศหัฟ” ซึ่งเปนคัมภีร+ที่อบูบักรและบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ไดฝากใหทานหญิงหัฟเศาะห+เก็บรักษา
ทานอุมัรอัลฟารูก ไดอยูเคียงขางทานนบี ตั้งแตเริ่มรับอิสลามจนถึงวันนี้จนกระทั่งมวลมนุษย+ถูก
ใหฟ@Aนคืนชีพ ทานก็ยังคงถูกฝDงอยูเคียงขางทานนบี ในหลุมอันทรงเกียรติ สิ่งนี้นับเปนพยานที่ชัดเจน
และเจิดจรัสยิ่งในความสัมพันธ+อันล้ําลึก
เราจะกลาวถึงสัมพันธ+ทางสังคมระหวางทานอุษมานและทานอลีกับทานนบี ในสายใยผูกพัน
ตอไป
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สายใยผูกพันที่ 2

บรรดาบุตรีของทานนบี

เป,นมนุษยที่ดีเลิศ

สายใยผูกพันนี้เสนอชีวประวัติบรรดาบุตรีของทานนบี ผูทรงเกียรติและบรรดาบุตรี
เหลานี้เปนผูศรัทธามั่นและผูที่อพยพในหนทางแหงอัลลอฮฺ ทั้งสิ้นและมรรดาของพวกหลอน คือ
ทานหญิงเคาะดีญะฮฺ บุตรีคุวัยลิดซึ่งเปนผูนําแหงสตรีโลก
ทานหญิงซัยนับซึ่งเปนบุตรีคนโตเกิดกอนการถูกแตงตั้งเปนนบี ๑๐ ป^ ไดแตงงานกับอบู อัล-อาศ
อิบนุ อัร-เราะบีอฺ ซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองทางฝ\ายมารดาจากเผาอับดุลมะนาฟ มีลูกชายชื่อ อะลี (ตายขณะ
ยังเล็ก) และลูกอุมามะฮฺซึ่งไดแตงงานกับทานอะลี อิบนุอบูฏอลิบ หลังจากที่ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ ซึ่งเปน
นาของเธอไดสิ้นชีวิต
ตอมาฟาฏิมะฮฺ อัซ-ซะฮฺรออฺ ซึ่งเปนประมุขแหงสตรีและเปนมารดาของหลานรักทั้งสองของทาน
เราะสูล ที่ชื่อ อัลหะซันและอัลหุสัยนฺ ทานหญิงฟาฏิมะฮฺเกิดกอนการ”บิอฺษะฮฺ” (การแตงตั้งเปนศา
สนทูต) เปนเวาล ๑ ป^ เปนลูกสาวคนเล็กของทานนบี และเปนบุตรีที่ประเสริฐยิ่ง ทานหญิงแตงงาน
กับทานอะลี ซึ่งเปนเคาะลีฟะฮฺที่ปราดเปรื่องและอิมามที่ยุติธรรมในป^ที่ ๒ ฮ.ศ. และไดสิ้นชีวิตในป^ที่
๑๑ ฮ.ศ.หลังจากการสิ้นชีวิตของทานนบี
รุก็อยยะฮฺ ผูมีฉายานามวา “ผูที่ฮิจญเราะฮฺ ๒ ครั้ง” เกิดกอนการ “บิอฺษะฮฺ” ๗ ป^ ไดแตงงานกับ
ทานอุษมานอิบนุอัฟฟานหลังจากที่ไดหยาจากลูกชายของอบูละฮับ นางไดอพยพพรอมกับสามีไปยัง
หะบะซะฮฺและไดใหกําเนิดลูกชายชื่อ อับดุลลอฮฺ (สิ้นชีวิตขณะยังเด็ก) หลังจากนั้นก็ไดอพยพสูนครมะดี
นะฮฺและสิ้นชีวิตในชวงสมรภูมิบะดัร ป^ ฮ.ศ. ที่ ๒
อุมมุลกัษูม เปนนองถัดจากรุก็อยยะฮฺ ไดอพยพไปยังนครอัลมะดีนะฮฺ หลังจากนั้นไดแตงงานกับ
ทานอุษมานกับอิบนุอัฟฟาน หลังจากพี่สาวของเธอเสียชีวิต และสิ้นชีวิตในป^ที่ ๙ ฮ.ศ. โดยไมทันมีลูก
บุ ต รี ของทานนบี ไดสิ้ น ชี วิ ตในชวงที่ ทานนบี มี ชี วิ ต อยู ยกเวนทานหญิ งฟาฏิ มะฮฺ ซึ่ งได
สิ้นชีวิตหลังจากทานนบี ๖ เดือน บรรดาบุตรีทั้งหลายนี้ถูกกลาวในอัลกุรอานวา " "وﺑﻨﺎﺗﻚซึ่งมีความ
วา “บรรดาบุตรีของเจา” มิใชบุตรีเดียวเฉกเชนเดียวกับอัลหะดีษและขอมติเอกฉันท+ของบรรดาผูรูไดชี้
ถึงเรื่องนี้ เราไดเสนอใหกับทานผูอานที่มีเกียรติยิ่งแหลงขอมูล ๒๗ แหลงที่หลากหลายซึ่งไดกลาวอยาง
ชัดเจนในเรื่องนี้ พึงทราบเถิดวา สิ่งที่บางคนไดอางวาทานหญิงฟาฏิมะฮฺเปนลูกสาวคนเดียวของทานนบี
นั้นไมมีหลักฐานใดๆ เลย
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การแตงงานอันศิริมงคลระหวางอะลี อิบนุอบูฏอลิบกับฟาฏิ
มะฮฺอัช- ชะฮฺรออ

ในแผนภาพนี้ หนังสือตางๆ (ดังภาพ) เปนหลักฐานที่แสดงวาบรรดาเศาะหาบะฮฺตางมีบทบาท
หลักในงานแตงงานระหวางทานอะลีกับทานหญิงฟาฏิมะฮฺ ไมมีแรงผลักดันที่จะปฏิบัติสิ่งนั้น เวนแต
ความรักและความปรองดอง ... หลักฐานตางๆ ดังตอไปนี้
1. ผูที่สงเสริมทานอะลีใหหมั้นหมายทานหญิงฟาฏิมะฮฺ คือ อบูบักร อุมัร สะอัดอิบนุมุอาซ หลังจาก
สมรภูมิบะดัรในป^ที่ ๒ ฮ.ศ.
2. ผูที่ใหคาสินสอดแกอะลี คือ อุษมานอิบนุอัฟฟาน โดยการซื้อเสื้อเกราะจากทานอะลีในราคา ๔๐๐
ดิรฮัม เมื่อทานอะลีรับเงินแลวอุษมานก็มอบเสื้อเกราะคืนเปนของขวัญ เพื่อเปนการรักษาเกียรติ
และความยิ่งใหญของทานอะลี และไมใชเปนการผยองและโออวดจากทานอุษมาน
3. ดวยความป` ติยิน ดี ของชาวอัน ศอรในการแตงงานครั้ งนี้ สะอั ดไดเชื อดแพะเพื่ อเฉลิมฉลองในวั น
แตงงาน ชาวอันศอรบางคนก็นําขาวโพดมารวมงานครั้งนี้ดวย
4. บทบาทของชาวอันศอรยังไมเพียงแคนี้ หาริษะฮฺอิบนุอันนุอฺมาน อัล-อันศอรีย*ไดยกบานของเขาที่
ตั้งอยูใกลกับบานของทานเราะสูล ใหกับทานอะลีและฟาฏิมะฮฺ
5. บรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหลายโดยเฉพาะอบูบักร ไดซื้ออุปกรณ+ เครื่องใชในครัวเรือนใหกับเจาบาวสาวอีกดวย
มีความชวยเหลืออะไรอีกไหมที่บรรดาเศาะหาบะฮฺไมไดกระทํา
ทานคิดวา อะไรเปนแรงบันดาลใจในเรื่องดังกลาว และพวกเขาหวังอะไรจากสิ่งนั้น
... ไมใชสิ่งอื่นใดเลย เวนแตความรักและการจงรักภักดีที่มีตอทานนบี และเครือญาติของทานนั่นเอง
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ชื่อตางๆ ที่ทานอะลีและลูกหลานตางชื่นชอบ

พึงสังเกตจากแผนภาพ

อบูบักร อุมัร และอุษมาน ตายชะฮีด ณ กัรบะลาอ+
ขอเชิญพินิจพิจารณาเรื่องราวเหลานี้
อบูบักร บุตรของอะลีอิบนุอะบูฏอลิบ และหลานของทานที่ชื่อ อบูบักรบุตรของหะสัน อิบนุ อะ
ลี อิบนุอะบูฏอลิบ และอุมัร บุตร อัลหะสัน และอุมัรบุตรของอัลหุสัยนฺพรอมกับอาของทั้งสองที่ชื่อ อัลอับบาสและอุษมานบุตรของทานอลีอิบนุอะบูฏอลิบ
เรายั ง ไมลื ม อุ มัร บุ ต รของอะลี อิ บ นุ อะบู ฏ อลิ บ เปนลู กคนสุ ด ทองของทานอะลี แ ละมี อุ มัรฺ และ
อุษมานบุตรของทานอะลีบุตรของอัลหุสัยนฺ
เครือญาติลึกไปจนถึงรุนที่ ๖ มูซา อัลกาซิมไดตั้งชื่อลูกของเขาวา อบูบักร และอุมัร
ทานตองการรายชื่ออื่นเพิ่มจากตระกูลของทานนบี ที่เยี่ยมไปดวยความรักและความผูกพันอีก
ไหม พวกเขาเปนที่รูจักของบรรดามุฮาญิรีนและอันศอรฺถึงเกียรติศักดิ์ ความประเสริฐและการเปนสหาย
รักของทานนบี ซึ่งเปนลุงของพวกเขา
รายชื่อเพิ่มเติม เชน
อาอิชะฮฺ บุตรีของญะอฺฟDร อัศศิดดิก
อาอิชะฮฺ บุตรีของมูซาอัลกาซิม
อาอิชะฮฺ บุตรีของ อะลี อัรฺริฎอ
อาอิชะฮฺ บุตรีของอัลเญาวาด
โอสหายรักที่มีเกียรติยิ่ง...ความสัมพันธ+อันหนึ่งอันเดียวเกลียวเปนพันนี้ชางยิ่งใหญเสียเหลือเกิน
ชื่อเรียกตางๆ ที่มีเปbาหมายแฝงซึ่งปรากฏในตําราตางๆเหลานี้..หลังจากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ทานยัง
ตองการใหเราเชื่อคํากลาวของบรรดานักบูรพาคดีอีกหรือ ซึ่งพวกเขาไดแฝงแนวคิดสิ่งที่ชั่วรายเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ+เต็มไปดวย ความอาฆาตและเกลียดชัง โอ..ไมเด็ดขาด ขาพเจาขอจากอัลลอฮฺ ใหพน
จากเสียงกระซิบกระซาบ ความมุงรายและเลห+กลอุบายที่มีตอบรรดามุสลิมดวยเถิด
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ความสัมพันธทางการแตงงานระหวางครอบครัวของทานนบี

กับครอบครัวของอบูบกั ร อัศศิดดิก

แผนภาพนี้ ไ ดแสดง ๖ สายสั ม พั น ธ+ ท างการแตงงานระหวางครอบครั ว ของทานนบี กั บ
ครอบครัวของทานอบูบักรฺ อัศศิดดีก สายที่ประเสริฐที่สุดคือ การแตงงานของทานนบี เองกับทาน
หญิงอาอิชะฮฺในป^ที่ ๑ กอนการฮิจ]ฺเราะฮฺ และไดมาอยูดวยกันในป^ที่ ๒ ฮ.ศ. และทานหญิงก็อยูกับ
ทานนบี จนวินาทีสุดทาย ความสัมพันธ+จะขาดสิ้นแคนี้หรือ ไม แนนอน เพราะหลานของทานนบีชื่อ
อั ล หะสั น (รายงานบางสวนไดกลาววาเปนอั ล หุ สั ย นฺ ) ไดแตงงานกั บ หลานสาวของอะบู บั ก รฺ ชื่ อ
หัฟเศาะฮฺ บุตรีของอับดุรฺเราะหฺมาน (ดู อันสาบุ อัล-อัชรอฟ ของ อัลบะลาซิดีย* ๑/๓๘๑ และ อัลมิหฺบัรฺ ของ อิบนุหะบีบ หน2า ๔๔๘) หลังจากนั้น ลูกหลานของอัลหะสัน (ชื่อมูสา อัล]ูน) บุตรของอับ
ดุลเลาะฮฺ (อัลมัหฺฎd) อิบนุอัลหะสันอัลมุษันนา ไดแตงงานกับอุมมุสะละมะฮฺ บุตรีของมุหัมมัด อิบนุฏ็อล
หะฮฺ อิบนุอับดุลเลาะฮฺ อิบนุอับดุรฺเราะหฺมาน อิบนุอะบูบักรฺ (ดู อันสาบุ อัล-อัชรอฟ ๑/๔๐๗ นะสับ
กุร็อยชฺ ๑/๒๐ อัลฟ8ครีย* ฟ9 อันสาบ อัตตอลิบียีน ๑/๓๖ และ อุมดะตุ อัฏ-ฏอลิบ ๑๑๓)
สวนครอบครัวของอัลหุสัยนฺ ในป^ที่ ๘๐ ฮ.ศ. อัลบากิรฺไดแตงงานอุมมุฟDรฮวะฮฺ บุตรีของอัลกิสิม
อิบนุมุหัมมัด แลวไดลูกชื่อ ญะอฺฟDรฮ อัศศอดิก สวนอิสหาก บุตรของอับดุลเลาะฮฺ อิบนุอะลี อิบนุอัลหุ
สัยนฺไดแตงงานกับกัลษุม บุตรีของอิสมาอีล อิบนุอับดุรฮเราะหฺมาน อิบนุอัลกอสิม อิบนุมุหัมมัด อิบ
นุอบูบักรฺ (ดู นะสับ กุร็อยชฺ ๑/๒๔)
สวนในครอบครั ว ของญะอฺ ฟD รฺ อั ฏ -ฏ็ อ ยยารฺ อิ ส หาก บุ ต รของอั บ ดุ ล เลาะฮฺ อิ บ นุ ญ ะอฺ ฟD รฺ อิ บ
นุอะบูฏอลิบ ไดแตงงานกับอุมมุหะกีม บุตรีของอัลกอสิม อิบนุมุหัมมัด อิบนุอบูบักรฺ ซึ่งเปนนองของอุม
มุ ฟDรฺ ว ะฮฺ (มารดาของญะอฺ ฟDรฺ อั ศศอดิ ก ) ดั งนั้ น อุ มมุ ห ะกี มเปนปb าของญะอฺ ฟDรฺ อั ศ ศอดิ ก (ดู อั ช ชะญะร็อต อัล-มุบาเราะกะฮฺ ของอัลฟ8ครุ อัรฺรอซีย*)
แผนภาพนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจน วา
การสานสัมพันธ+ทางการแตงงานที่เกิดขึ้นนั้นไดเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นชีวิตของอะบูบักรฺ ดังนั้น
มันมิใชเปนการเกิดขึ้นจากการแยงชิงเกาอี้ทางการเมือง เศรษฐกิจ หรืออื่นๆ แตเปนการสาน
สัมพันธ+ดวยความรักและความปรองดองกันระหวาง ๒ ครอบครัวอันมีเกียรติ
บุรุษทุกคนจากครอบครัวของทานนบี และสตรีจากครอบครัวของทานอะบูบักรฺ เปนที่ทราบ
กันวา การหมั้นเริ่มจากครอบครัวฝ\ายชายมาสูขอฝ\ายหญิง
การสานความสัมพันธ+ดังกลาวเกิดขึ้นจากเหตุการณ+ตางๆ (สะกีฟะฮฺ ศิฟฟDยนฺ อัลญะมัล กัรบะ
ลาอ+ เปนตน) หลักฐานที่ชัดเจนตอความไมใหความสําคัญของประชาชาติและครอบครัวของ
ทานนบี กับความขัดแยงขางตน ถึงแมวาบรรดานักบูรพาคดีไดโหมโรมอยางหนัก อยางไรก็
ตาม มีความผิดพลาดทางประวัติศาสตร+ที่ชัดเจนมากมายที่ไดทําใหเหตุการณ+เปนเรื่องใหญโดย
ศัตรูอิสลามในยุคของทานนบี และยุคของเคาะลีฟะฮฺทั้ง ๔ ทาน เพื่อหวังใหเกิดวิกฤตและ
หวานเมล็ดแหงความแตกแยกที่ประชาชาติจะเก็บเกี่ยวไดเพียงแคหนามเทานั้นเอง
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ผมเปนลูกของอบูบักร อัศศิดดิกทั้ง ๒ สาย

มาเถิด .. ผมจะชี้เรื่องมหัศจรรย+ใหทานดู
ญะอฺ ฟDร บุ ต รมุ หั มมั ด บุ ต รอะลี บุ ต รอั ล หุ สั ย นฺ บุ ต รของอะลี อิบ นุ อะบู ฏ อลิ บ ที่ มีฉายานามวา
อัศศิดฺดีก ภูมิใจกับลุงทวดของเขาชื่ออัศศิดดีกอยูเสมอ ซึ่งมีสายสัมพันธ+ถึงทานอบูบักรจากสายทาง
มารดาของเขาที่ชื่ออุมมุฟDรวะฮฺ บุตรีของผูรูแหงนครมดีนะฮฺที่มีชื่อวาอัลกอสิม บุตรของมุหัมมัด บุตร
ของ อบูบักรอัศศิดดีก (นี่เปนสายการกําเนิดแรก)
สวนมารดาของเขาชื่อ อัสมาอ+ บุตรีของอับดุรรอหฺมาน บุตรีของอะบูบักรอัศศิดดีก (นี่เปนสาย
การกําเนิดครั้งที่ ๒)
ทานอัศศิดดีกจะภูมิใจกับผูที่ไมใชจากบรรดาชาวตักวากระนั้นหรือ?
อะไรทําใหมุหัมมัดอัลบากิรแตงงานกับอุมมุฟDรวะฮฺ?
ทานผูอานที่รักไมสังเกตดอกหรือวาการสานสายใยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทานอบูบักรสิ้นชีวิตแลว
ประมาณ ๗๐ ป^
มันไมใชเปนการกอบโกยทางการเมืองและความปรารถนาทางเศรษฐกิจ นอกจากความรัก การ
ภักดี และการสรรหาเลือกพันธ+ที่ดีแน
ใชแลว นางก็ไดใหกําเนิด อิมามอีกดวย แลวอิมามทานไหนละ จะเทียบเทาอิมามญะอฺฟDรฺอัศศอ
ดิก
สําหรับอิมามญะอฺฟDรฺ อัศศอดิกทานนี้แลว มีรายงานในหนังสือเศาะฮีหฺมุสลิมและหนังสือสุนัน
ทั้ง ๔ ซึ่งนอกเหนือจากที่ทานเปนที่รูจักดานฟ`กฮฺและความรูอีกดวย
จะไมเปนอิมามไดอยางไรเลา บิดาของเขาคือ อัล-บากิรฺ และอาของเขาเปนผูรูแหงนครอัลมะดี
นะฮฺ นั่นคือ อัลกอสิม อิบนุมุหัมมัดแหลงเรียนรูและจุดปลายทางคือ สถานแหงองค+ความรู (นั่นคือ อัล
มะดีนะฮฺ) ที่เป^fยมดวยความรูและผูรูทั้งหลาย

๗

สายใยผูกพันที่ ๗

สานใยครอบครัวระหวางตระกูลของทานนบี

อุมัรอิบนุ อัลค็อฏฏอบ

กับตระกูลของ

ตํ าราและหนั งสื อ ตางๆ เกี่ ย วกั บ เชื้ อสายวงค+ ต ระกู ล ไดกลาวถึ งการสานใยทางครอบครั ว
ระหวางตระกูลของทานนบี และตระกูลของอุมัรอิบนุ อัลค็อฏฏอบ ที่เดนและเปนที่รูจักที่สุด คือการ
แตงงานของทานนบี กั บ ทานหญิ งหั ฟเศาะฮฺ ซึ่ งเปนหนึ่ งในบรรดาอุ มมุ ล มุ อฺมีนี น และครองคู มา
ตลอดจนนบี สิ้ น ชี วิ ต การแตงงานอั น ประเสริ ฐ เกิ ด ขึ้ น เกิ ด ขึ้ น ในป^ ที่ ๓ ฮ.ศ. หลั ง จากที่ ส ามี ของ
หัฟเศาะฮฺตายชะฮีดในสมรภูมิบะดัรฺ
สวนการสานใยผูกพันทางครอบครัวครั้งที่ ๒ คือ การแตงงานของทานอุมัรกับอุมมุลกัลษูมซึ่ง
เปนบุตรีของอะลีและฟาฏิมะฮฺและเปนหลานของทานนบี อุมมุลกัลษูมเกิดในชวงที่ทานมีชีวิตอยูและ
ไดแตงงานกับทานอุมัรกอนป^ที่ ๒๐ ฮ.ศ. (ดูรายละเอียดในแผนภาพ “ผมเปนลูกเคาะลีฟะฮฺ ๒ ทาน”)
ขณะที่อะลีอิบนุอะบูฏอลิบซึ่งเปนบิดาของนางถูกฆา นางไดกลาววา (ฉันกับการละหมาดศุบห+เกิดอะไร
กันนี่) เธอหมายถึงวา ทานอุมัรซึ่งเปนสามีถูกฆาโดยน้ํามือของอบูลุอฺลุอะฮฺในขณะที่กําลังละหมาดศุบห+
และทานอะลีซึ่งเปนบิดาก็ถูกฆาโดยน้ํามือฆาตรกร อับดุลรอหฺมาน อิบนุมัลญัมในขณะที่กําลังละหมาด
ศุบห+ และดวยความประสงค+ของอัลลอฮฺ ลูกชายของเธอที่ชื่อซัยดฺ อิบนุอุมัร ก็สิ้นชีวิตในขณะที่
กําลังละหมาดศุบห+เชนเดียวกัน และนางเองก็สิ้นชีวิตพรอมกับลูกชายในชวงเวลาเชนเดียวกัน จนไมรูวา
ใครจะรับมรดกกอนใคร? (ดูหนังสือ ริยาฎอัล-มะสาอิล ลิ อัฏ-ฏ็อบฏอบาอีย+ ๑๒/๖๖๔ มุสตะนัด อัชชีอะฮฺ ของ
อัน-นะรอกีย+ ๑๙/๔๕๒ ประวัติดะมัสกัส เกี่ยวกับชีวประวัติของทานอะลีอิบนุอะบูฏอลิบ)

หลังจากที่ทานอุมัรสิ้นชีวิต เอาฟฺบุตรของญะอฺฟDรอิบนุอะบูฏอลิบไดแตงงานกับนาง หลังจาก
นั้ น เขาก็ สิ้ น ชี วิ ต มุ หั มมั ด ซึ่ งเปนนองชายของเขาก็ แตงงานกั บ นางแลวก็ สิ้ น ชี วิ ต อั บ ดุ ล ลอฮฺ ซึ่งเปน
นองชายของเขาก็รับนางเปนภรรยา แลวนางก็สิ้นชีวิต นางเคยบอกวา (ฉันรูสึกละอายตออัสมาอ+ บุตรี
ของอุมัยสฺซึ่งลูกชายทั้ง ๒ คน (ที่เปนสามีของนาง) สิ้นชีวิตในชวงใชชีวิตคูกับนาง ฉันเกรงเหลือเกินวา
จะตองมีคนตายเปนคนที่ ๓ สุดทายนางก็ตายกอนสามีและไมมีลูกจากบรรดาสามีทั้งหลาย
สวนการสานใยผูกพันทางครอบครัวสายที่ ๓ เกิดในรุนที่ ๕ กลาวคือ รุนเหลนระหวางอัลหุสัยนฺ
บุตรของอะลีอิบนุอัลหุสัยนฺอิบนุอะลีอิบนุอะบูฏอลิบ กับเหลนสาวของอุมัรคือ ]ุวัยรียะฮฺบุตรีของคอ
ลิดอิบนุอะบูบักรอิบนุอับดุลลอฮฺอิบนุอุมัร เพื่อทําใหความสัมพันธ+ ความปรองดองและความรักที่รุนปูได
สานใยผูกพันมาตลอดใหแนนแฟbนยิ่งขึ้น

๘

สายใยผูกพันที่ ๘

ข%าพเจ%าเป,นบุตรของเคาะลีฟะฮฺ ๒ ทาน

ทานซั ยดฺ บุต รของอุ มัร อิ บนุ อัล -ค็อฏฏอบภู มิใจมากกั บบิ ดาทั้ ง ๒ นั่น คื อ อุมุลกั ล ษูมบุต รีของ
ทานอะลีและทานหญิงฟาฏิมะฮฺเปนมาดาของเขา
อัลหากิมไดรายงายดวยสะนัดของทานจากญะอฺฟDรฺบุตรของมุหัมมัดอัศศิดดิก จากอัลบากิรฺซึ่งเปน
บิดาวาทานอุมัรอิบนุอัล-ค็อฏฏอบไดหมายหมั้นอุมมุลกัลษูมบุตรีของทานอะลีโดยกลาววา ยกหลอนให
แตงกับขาดวยเถิด ทานอะลีก็กลาววา จริงๆ แลวขาคิดอยากจะยกหลอนใหกับลูกชายของญะอฺฟDร
(หลานชายของทาน) อุมัรจึงกลาวอีกวา “ยกหลอนใหแตงงานกับขาเถิด” ขาสาบานตออัลลอฮฺ ไมมี
ผูใดประสงค+จะไดหลอนเหมือนกับขาสรรหาและใฝ\ฝDน ทานอะลีจึงไดจัดการแตงงานใหกับทานอุมัร
ทานอุมัรจึงเขามาหาบรรดาชาวมุฮาญิรีนแลวกลาววา “พวกทานไมแสดงความยินดีกับขาหรือ” พวก
เขาทั้งหลายก็กลาววา “แสดงความยินดีกับใครหรือ โออะมีรุมุอฺมินีน” ทานกลาววา “กับอุมุลกัลษูม
บุตรีของอะลีและฟาฏิมะฮฺ ขาไดยินทานเราะสูล ไดกลาววา สายสัมพันธ+ทางครอบครัวและสายใย
ผูกพันอื่นๆ จะแยกจากกันในวันกิยามะฮฺ ยกเวนสายสัมพันธ+และสายใยผูกพันที่เชื่อมโยงกับฉัน ขาจึง
อยากมีสายสัมพันธ+ระหวางฉันกับทานเราะสูล”
หลอนไดใหกําเนิดลูก ๒ คน ชื่อซัยดฺและรุก็อยยะฮฺ สวนซัยดฺสิ้นชีวิตในเยาว+วัย (การตายของเขา
มี ผ ลจากการขั ด แยงระหวาง ๒ ครอบครั ว ทางฝ\ า ยบิ ด าจากเผาอะดี ยฺ เขาจึ ง ออกไปเพื่ อ จะ
ประนีประนอม ทันใดนั้นเขาก็โดนทุบหัวโดยไมทราบแหลงที่มา ไมนานเขาและอุมมุกัลษูมผูเปนมารดา
ตายในเวลาเดียวกัน)
อับดุลเลาะฮฺ บุตรของอุมัรฺซึ่งเปนพี่ชายก็ไดละหมาดใหเขา หลังจากนั้นไมนานอัลหะสันและอัลหุ
สัยนฺซึ่งเปนลุงของทั้งสองก็ตายตามไปดวย (ดู ตารีค ดิมัชกฺ ของอิบนุอะสากิรฺ เกี่ยวกับชีวประวัติของ ซัยดฺ อิบนุ

อุมัรฺ)

สวนรุ ก็อยยะฮฺ บุ ตรี ของอุ มัรฺ จากฝ\ ายมารดาชื่ ออุ มมุ กัล ษูม ไดแตงงานกั บอิ บรอฮิ ม บุต รของ
นุอัยมฺ อิบนุอันนะหาม จากเผาบนีอะดียฺ (ดู อัลอิศอบะฮฺ ของ อิบนุหะญัรฺ ในประวัติของอิบรอฮิม บุตรของ

นุอัยมฺ อิบนุอันนะหาม)

๑๐

สายใยผูกพันที่ ๑๐

อุษมาน เป,นสมาชิกในครอบครัวของทานนบี

อุษมาน
เปนอะมีรุลมุมินีน เคาะลีฟะฮฺทานที่ ๓ เปนหนึ่งในบรรดาผูที่ไดรับแจงวาเปนชาว
สวรรค+ และเปนผูที่รับอิสลามเปนกลุมแรก ทานเปนผูที่ไดฮิจ]ฺเราะฮฺทั้ง ๒ ครั้ง (หะบะชะฮฺและอัลมะดี
นะฮฺ) ทานยังเปนผูนําทั้งในยุคญาฮิลียะฮฺและอิสลาม ทานนบี
ไดทําสัตยาบัญใหทานที่เรียกวา สัต
ยาบัญ “อัรฺริฎวาน” ความประเสริฐของทานยิ่งใหญกวาคําบรรยาย
ทานอุษมาน ไดเขามาเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของทานนบี จากความสัมพันธ+ ดังตอไปนี้
1. ทานเปนลูกพี่ลูกนองของทานนบี โดยมีจุดพบที่ อับดุลมะนาฟ อิบนุกุศ็อย ปู\รุนที่ ๓ ของทานนบี
กลาวคือ อุษมาน บุตรของอัฟฟาน อิบนุ อะบูลอาศ อิบนุอุมัยยะฮฺ อิบนุอับดุชัมชฺ อิบนุอับดุล
มะนาฟ
2. มาดาของอัรฺวาย+ บุตรีของกุรอยซฺ (มารดาของอุษมาน อิบนุอัฟฟาน) ชื่อ อัลบัยฎออ+ บุตรีของอับ
ดุลมุฏเฏาะลิบ เปนพี่สาวของอับดุลเลาะฮฺซึ่งเปนบิดาของทานนบี
และยังเปนคูแฝดจาก
ครรรภ+เดียวกัน
3. เกียรติที่ไมสามารถจะเทียบเคียงได คือการแตงงานของอุษมานกับรุก็อยยะฮฺ บุตรีของทานบีกอน
การฮิจ]ฺเราะฮฺ และไดฮิจ]ฺเราะฮฺกับหลอนสูหะบะชะฮฺ แลวอัลมะดีนะฮฺ และคอยดูแลรักษา
หลอนเนื่องจากเปนโรคนิ่วในชวงสมรภูมิบะดัรฺ โดยการกําชับจากทานนบี
4. เมื่อรุก็อยยะฮฺสิ้นชีวิต ทานนบี ก็ไดจัดการแตงงานใหอุษมานกับอุมมุกัลษูม ใชชีวิตไปจนถึง
หลอนสิ้นชีวิตในป^ ฮ.ศ. ที่ ๙
เราจะกลาวถึงความสัมพันธ+ระหวางครอบครัวของอุษมาน
แผนภาพตอไปนี้

กับทานนบี

อยางชัดเจนใน

๑๑

สายใยผูกพันที่ ๑๑

ความสัมพันธทางครอบครัวผานการแตงงานวงศาคณา
ญาติของทานนบี

กับคณาญาติของทานอุษมาน

ความสัมพันธ+นี้เผยออกมาอยางชัดเจนใน ๘ สายสัมพันธ+ดังตอไปนี้
1. จุดรวมระหวางอุษมานและเครือญาตกับสายตระกูลของทานนบีที่อับดุลมะนาฟซึ่งเปนปู\
รุนที่ ๓ ของทานนบี
2. การแตงงานของอุษมานกับลูกสาวของทานนบี ๒ คน คือ รุก็อยยะฮฺและอุมมุลกัลษูม
3. ความสั ม พั น ธ+ นี้ ติ ด ตอกั น มาอยางตอเนื่ อ ง ๕ รุ น คื อ อุ ษ มาน ลู ก ชายที่ ชื อ อั บ บาน
หลานชายชื่อ มัรวาน อับดุลอฮฺและซัยดฺบุตรของอัมรและหลานสาวของหลานอุษมาน
4. ในครอบครัวของอัลอัลหะสัน มี ๓ สายสัมพันธ+และครอบครัวอัลหุสัยนฺมี ๒ สายสัมพันธ+
เปนที่ทราบกันแลววาสายสัมพันธ+มีผลทําใหความสัมพันธ+ทางครอบครัวและสังคมแนนแฟbนยิ่ง
ขึ้น ความสัมพันธ+เชนนี้ จะเพิ่มขึ้นอยูกับการเพิ่มของสายสัมพันธ+การแตงงาน ทานคิดหรือไมวา
การมีสายสัมพันธ+การแตงงานที่มากมายนี้ในหลายรุนไมใชอื่นใดเวนแตการเกื้อหนุนในการ
อบรมบมสอนของทานนบีใหกับวงค+คณาญาติและเพื่อนชิดมิตรสหาย และยังซึมซาบเขาไป
จนถึงรุนลูกหลานอีกดวย
พึงไตรตรองใหดีเถิดวา ทานยินยอมที่จะสานสายสัมพันธ+หรือคนที่อิสลามของเขายังคลุมเครือ
จะมาสานสายสัมพันธ+ดวยการแตงงานหรือผูที่ทานยังสงสัยในความเปนศัตรูของเขากระนั้นหรือ หาก
ทานไมพึงพอใจแนนอนวงคาคณาญาติและเพื่อนชิดมิตรสหายของทานนบี จะยิ่งกวา

๑๒

สายใยผูกพันที่ 12

ความสัมพันธทางครอบครัวผานการแตงงานระหวาง
ครอบครัวของทานนบี

กับคณาญาติฝCายบิดา

แผนภาพนี้ เปนการกลาวถึงความสัมพันธ+ ทางครอบครั วที่มีขอมู ลลึกที่สุด ถึงแมวาเราไดชี้แจง
ความสัมพันธ+ทางครอบครัวผานการแตงงานกับคณาญาติของอุษมาน บุตรของอัฟฟานเปนการเฉพาะ
มาแลว ทานผูอานที่มีเกียรติสามารถเขาใจอยางถองแทจากขอเท็จจริงตอไปนี้
1. วงศาคณาญาติของทานนบีไมไดแยกหางจากสังคมของพวกเขาเลย หลักฐานที่ไดจากการสาน
สายสัมพันธ+ททางการแตงงานบอยครั้งในแตละรุนที่หลากหลาย
2. บุตรีของทานนบีทั้ง ๓ ทาน เขามามีความสัมพันธ+กับครอบครัวนี้ (ถาหากเราคํานึงถึงครอบครัว
ของทานอุษมานเปนหลัก)
3. มีการสานสายสัมพันธ+ทางการแตงงาน ๘ สายกับวงศาคณาญาติของทานอุษมาน และ ๖ สาย
สัมพันธ+กับครอบครัวของมัรฺวาน บุตรของอัลหะกัม และ ๔ สายสัมพันธ+กับครอบครัวของอบู
สุฟยาน
4. ในบรรดาการสานสายใยสัมพันธ+ทั้งหลาย มี ๑๓ สายสัมพันธ+ผานการแตงงานกับครอบครัวของ
ทานอะลี บุตรของอบูฏอลิบ
5. การสานสายใยผูกพันทั้งหลายนี้เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการณ+ตางๆ (เหตุการณ+ศิฟฟDยนฺ อัลญะมัล
และกัรฺบะลาอ+) ไดเกิดขึ้น
6. ในบรรดาครอบครัวของทานนบี
และครอบครัวของอบูสุฟยานมี ๔ สายใยผูกพันทางการ
แตงงาน ที่เดนๆ และมีเกียรติที่สุด คือ การแตงงานกับอุมมุหะบีบะฮฺ บุตรีของอบูสุฟยาน (เปน
สายตระกูลที่ใกลชิดที่สุดกับทานนบี )

๑๓

สายใยผูกพันที่ ๑๓

อัซซุบัยรฺ เป,นสมาชิกในครอบครัวนบี

อัซซุบัยรฺ บุตรของอัลเอาวาม อิบนุคุวัยลิด อิบนุ อะสัด อิบนุ อับดุลอุซา อิบนุกุศอยฺ อิบนุกิลาบ
อัลกุเราะชียฺ อัลอะสะดียฺ มีชื่อเรียกวา อบูอับดุลเลาะฮฺ เปนผูเกื้อหนุนทานเราะสูล ตลอดเวลา
ซุบัยรฺ เปนลูกพี่ลูกนองกับทานนบี ทางสายเศาะฟ^ยะฮฺ บุตรีของอับดุลมุฏเฏาะลิบ ทานเปน
หนึ่งในบรรดาผูที่ทานนบี ใหคําพยานวาเปนชาวสวรรค+ และเปนหนึ่งในสมาชิกชูรอย+ มารดาของ
ทานเรียกทานวา อบูอัฏฏอฮิรฺ ดวยชื่อเรียกของพี่ชายของเศาะฟ^ยะฮที่ชื่ออัซซุบัยรฺ บุตรของอับดุลมุฏ
เฏาะลิบ และไดเรียกชื่ออัซซุบัยรฺ บุตรของอัลเอาวามดวยชื่อ อับดุลเลาะฮฺซึ่งเปนลูกชายของอับดุลมุฏ
เฏาะลิบ ทานจึงเปนที่รูจักดวยชื่อเรียกวา อบูอับดุลเลาะฮฺ
ทานรับอิสลาม เมื่ออายุ ๑๒ ป^ บางรายงานกลาววา ๘ ป^ อัซซุบัยรฺ บุตรของอัลเอาวาม มีสาย
ตระกูลเจอกับครอบครัวของทานนบี ในหลายสายดวยกัน
1. สายลุงชั้นที่ ๔ ของทานนบี คือ กุศอยฺ อิบนุกิลาบ
2. สายมารดาของทานชื่อ เศาะฟ>ยะฮฺ บุตรีของอับดุลมุฏเฏาะลิบ อิบนุฮาชิม เผากุรอยชฺสายบะนู
ฮาชิม (นาของทานนบี ) และเปนพี่นองของฮัมซะฮฺ มารดาของนางชื่อ ฮาละฮฺ บุตรีของ
วะฮั บ ซึ่ ง เปนปb า ของทานเราะสู ล อั ล หาริ ษ บุ ต รของหั รฺ บฺ อิ บ นุ อุ มั ย ยะฮฺ ไดแตงงาน
กับเศาะฟ^ยะฮฺเปนคนแรก หลังจากนั้นเขาก็ตาย อัลเอาวาม อิบนุคุวัยลิด อิบนุ อะสัด อิบนุ อับ
ดุลอุซา จึงแตงงานกับนาง แลวไดบุตรชื่อ อัซซุบัยรฺ และ อัสสาอิบ นางรับอิสลามและไดฮิจ]ฺ
เราะฮฺพรอมกับอัซซุบัยรฺ และมีชีวิตจนถึงสมัยของทานอุมัรฺ
3. ทานหญิงเคาะดีญะฮฺ บุตรีของคุวัยลิดซึ่งเปนมารดาแหงผูศรัทธา และเปนสตรีอันดับหนึ่งของ
โลกที่ไดศรัทธากับทานนบี ก็เปนนาของทาน
4. ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บุตรีของทานนบี ก็เปนลูกพี่ลูกนองกับทานอีกสายหนึ่ง (สายทางพอ)
ดังนั้น จึงไมแปลกเลยวา เราจะเรียกซูบัยรฺวา เปนสมาชิกใน ครอบครัวของทานนบี

๑๔

สายใยผูกพันที่ ๑๔

การสานสัมพันธทางการแตงงานระหวางครอบครัวของ
ทานอะลีกับครอบครัวของอัซซุบัยรฺ

เพื่อใหสายใยแหงความรักและความผูกพันที่แนนแฟbนมาตลอดระหวางทั้งสองครอบครัวใหสมบูรณ+
ยิ่งขึ้น การสานใยสายสัมพันธ+ที่เราไดสัมผัส มีดังนี้
1. การสานสัมพันธ+นี้ไดเกิดขึ้นหลังจากสมรภูมิ อัลญะมัล ในป^ฮิจ]ฺเราะฮฺศักราชที่ ๓๖ เพื่อจุด
ประกายใหเราไดเห็นแสงสองที่ชัดเจนวา เหตุการณ+อัลญะมัล ไมไดกอความเสียหายใหกับ
ความรักและความปรองดองกันระหวางพวกเขา แตความเกลียดแคนของบรรดานักบูรพาคดี
ที่ไดไปยุแหยและจุดไฟใหเกิดวิกฤตขึ้น ไมมีผูที่จุดไฟและวางรากฐานนอกจากผูที่โกหกมดเท็จ
เทานั้น
2. การสานสัมพันธ+ระหวาง ๒ ครอบครัวมีถึง ๑๔ สายในยุคสมัยที่ติดตอกัน โดยผานลูกหลาน ๖
รุน
3. สายของครอบครัวอัลหะสันอยางเดียวมีถึง ๖ สายสัมพันธ+ทางการแตงงาน สายหลานชาย ๒
คน ทางสายลูกสาวของอัลหะสัน ๒ คน (รุก็อยยะฮฺและนะฟ^สะฮฺ) สายหลานสาว ๑ คน (มะลี
กะฮฺ) เปนที่สังเกตวา อับดุลเลาะฮฺ (มีฉายาวา อันนัฟสุอัซซะกียะฮฺ) ซึ่งเปนหลานของอัลหะ
สันไดมีสายสัมพันธทางการแตงงานกับครัวครัวของอัซซุบัยรฺถึง ๒ ครั้ง
4. สายของครอบครัวอัลหุสัยนฺมี ๖ สายสัมพันธ+ทางการแตงงาน บุรุษทั้ง ๕ ทานลวนเปนหลาน
ของอะลี บุตรของอัลหุสัยนฺ และลูกสาวของอัลหุสัยนฺที่ชื่อสะกีนะฮฺ
5. ครอบครัวของมุศอับ บุตรของอัซซุบัยรฺ ยังมีสายสัมพันธ+ทางการแตงงานกับครอบครัวของ
ทานอะลีอีกดวย

๑๕

สายใยผูกพันที่ ๑๕

การสานสัมพันธทางการแตงงานระหวางครอบครัวของ
ทานอะลีกับครอบครัวของฏ็อลหะฮฺ

สายใยผูกพันนี้นับเปนหลักฐานเพิ่มเติมตอการกลาวมดเท็จแหงสมรภูมิอัลญะมัลนั้นควรแกการ
ระมัดระวังเปนอยางยิ่ง ถามิเชนนั้นแลว อะไรละที่เปนแรงผลักดันใหสมาชิกครอบครัวของทานนบี
แตงงานกั บ สมาชิ กครอบครั ว ของอั ซซุ บั ย รฺ ดั งที่ ไดกลาวมาแลว และแตงงานกั บ สมาชิ กครอบครั ว
ของฏ็อลหะฮฺ ถาหากจิตใจยังคงฝDงแนนดวยความโกรธแคนเคืองใจอยู
ฏ็อลหะฮฺ เปนบุตรของอุบัยดุลลอฮฺ อิบนุอุษมาน อิบนุอัมรฺ อิบนุกะอับ อิบนุสะอัด อิบนุตัยมฺ อิบ
นุมัรเราะฮฺ อิบนุกะอับ อิบนุลุอัย อิบนุฆอลิบ จากเผากุรอยชฺ มีฉายาวา อบูมุหัมมัด เปนหนึ่งในบรรดาผู
ที่ไดรับขาวดีวาเปนชาวสวรรค+ และเปนหนึ่งในแปดทานของผูที่รับอิสลามในอันดับตนๆ และยังเปนหนึ่ง
ในหาทานของผูที่รับอิสลามโดยอบูบักรฺเปนผูแนะนํา และเปนหนึ่งในหกทานที่เปนสมาชิกชูรอย+ ความ
ประเสริฐของทานเปนที่ทราบกันทั่วไป เรามาพิจารณาสิ่งดังตอไปนี้
1. อัลหะสัน บุตรของอะลีแตงงานกับอุมมุอิสหาก บุตรีของฏ็อลหะฮฺ ไดบุตรและไดตั้งชื่อวา อัลหะ
สัน
2. อัลหุสัยนฺไดแตงงานกับอุมมุอิส หาก หลัง จากที่อัล หะสันไดสิ้ นชีวิต และไดบุตรีชื่ อฟาฏิมะฮฺ
(อัศศุฆรอ)
3. คําถามมีวา อัลหะสันทั้งสองทานรวมสมรภูมิอัลญะมัลมิใชหรือ แลวทําไมทั้งสองจึงแตงงานกับ
ลูกหลานของฏ็อลหะฮฺละ หากวาสมรภูมอัลญะมัลนั้นยิ่งใหญนักดังที่นักบูรพาคดีไดใหภาพพจน+
ไว พึงระวังเปนอยางยิ่ง เพราะประวัติศาสตร+ถูกละเลนโดยน้ํามือของผูที่มีความประสงค+ราย
4. อับดุลเลาะฮฺ บุตรของอัลหะสัน อิบนุอัลหะสัน อิบนุอะลี อิบนุอะบูฏอลิบ และเอานฺ บุตรของ
มุหัมมัด อิบนุอะลี อิบนุอะบูฏอลิบตางก็ไดแตงงานกับหลานของฏ็อลหะฮฺที่ชื่อหัฟเศาะฮฺ บุตรี
ของอิมรอน อิบนุอิบรอฮิม อิบนุมุหัมมัด อิบนุฏ็อลหะฮฺ (สิ้นชีวิตพรอมกับบิดาในสมรภูมอัลญะ
มัล)
5. หลานของอัลหุสัยนฺชื่อ อับดะฮฺ บุตรีของอะลี อิบนุอัลหุสัยนฺกับหลานของฏ็อลหะฮฺที่ชื่อนูหฺ
บุตรของอิบรอฮิม อิบนุมุหัมมัด อิบนุฏ็อลหะฮฺ ทั้งๆ ที่หลอนเปนนองสาวของอัลบากิรฺ เปนนา
ของอัศศอดิก และเปนบุตรีของอะลีซัยนุลอาบิดีน
ทานผูอานที่มีเกียรติทุกทาน มิไดสังเกตหรือวา ความสัมพันธ+แหงประชาชาติเปนเจตนารมณ+
หลักที่ครอบครัวทานนบี และบรรดาเศาะหาบะฮฺไดทะนุถนอมไวอยางดี และพวกเขาเหลานั้ น
นับเปนแบบอยางที่ดีเลิศสําหรับพวกเรา

๑๖

สายใยผูกพันที่ ๑๖

ลูกเขยของอัลหุสัยนฺจากลูกหลานของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

เรามาดูลูกๆ ของอัลหุสัยนฺกันตอ โดยเจาะจงที่อะลี บุตรของอัลหุสัยนฺและนองสาว ๒ คนชื่อฟาฏิ
มะฮฺและสะกีนะฮฺ จากการวิจัยและการศึกษา เราพบวา ทุกคนลวนรวมในเหตุการณ+กัรฺบะลาอ+พรอมกับ
บิดา พี่นอง และบรรดาลูกพี่ลูกนองของพวกเขา กลาวคือ
1. อัลหะสัน (อัลมุษันนา) บุตรของอัลหะสัน อิบนุอะลี อิบนุอะบูฏอลิบ (สามีของฟาฏิมะฮฺ) ออก
จากเหตุการณ+ดังกลาวโดยที่รางกายเต็มไปดวยบาดแผล หลังจากนั้นไดลูกชื่อ อัลหะสัน (อัล
มุษัลลัษ) อับดุลเลาะฮฺ (อัลมะหฺฎh) และอิบรอฮิม (อัลเฆาะมัรฺ) ทั้งหมดลวนเปนผูนําที่ปราดเปรื่อง
และยังไดลูกสาวชื่อซัยนับ (แตงงานกับอัลวะลีด บุตรของอับดุลมะลิก ซึ่งเปนเคาะลีฟะฮฺยุคอะมะ
วีย+) และอุมมุกัลษูม (แตงงานกับมุหัมมัดอัลบากิรฺซึ่งเปนลูกพี่ลูกนอง)
2. เมื่ออัลหะสัน อัลมุษั นนา ไดสิ้นชีวิต (ประมาณ ฮ.ศ. ๙๗) อับดุลเลาะฮฺ บุตรของอัมรฺ อิบนุ อุ
ษมาน อิบนุอัฟฟาน ซึ่งมีฉายาวา อัลมุฏริฟ ไดแตงงานกับฟาฏิมะฮฺ (ภรรยาของอัลหะสัน) และ
ไดลูกชื่อ มุหัมมัด (อัดดีบาจ]ฺ) และลูกสาวอีกหนึ่งคน
3. สวนสะกีนะฮฺ สามีของหลอนชื่อ อับดุลเลาะฮฺ บุตรของอัลหะสัน อิบนุอะลี อิบนุอะบูฏอลิบ ซึ่ง
บางรายงานไดเรีย กวา (อั ลกอสิ ม) มีฉายาวา อะบูบั กรฺ ทานตายชะฮีดในเหตุ การณ+อัฏฏ็ อฟ
พรอมกับครอบครัว
4. หลังจากนั้นสะกีนะฮฺไดแตงงานกับมุศอับ บุตรของอัซซุบัยรฺ อิบนุอัลเอาวาม แลวไดลูกสาวชื่อ
ฟาฏิมะฮฺ
5. เมื่อมุศอับไดสิ้นชีวิตในป^ ฮ.ศ. ๗๑ สะกีนะฮฺไดแตงงานกับอับดุลเลาะฮฺ บุตรของอุษมาน อิบนุอับ
ดุลเลาะฮฺ อิบนุหะกีม อิบนุหิซาม แลวไดลูกชื่อ อุษมาน (มีชื่อเรียกวา เกาะรีน) หะกีม และเราะ
บีหะฮฺ
6. เมื่ออับดุลเลาะฮฺไดสิ้นชีวิต ซัยดฺ บุตรของอัมรฺ อิบนุอุษมาน อิบนุอัฟฟานก็ไดแตงงานกับสะกี
นะฮฺ
7. หลังจากที่ซัยดฺสิ้นชีวิต อิบรอฮิม บุตรของอับดุรฺเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺไดแตงงานกับหลอน และ
ไดหยาหลอนหลังจากวันเวลาผผานไป ๓ เดือน
8. หลัง จากนั้น หลอนก็ไดแตงงานใหมกับ อัล อัศบัฆ บุต รของอั บดุ ลอะซีซ อิบ นุมั รฺว าน อิบ นุอัล
หะกัม ซึ่งเปนพี่นองกับเคาะลีฟะฮฺผูปราดเปรื่อง อุมัรฺ บุตรของอับดุลอะซีซ และไดสิ้นชีวิตในวัย
หนุม มีขอสังเกตดังนี้
ก. ผูเปนวะลีย+ของสะกีนะฮฺ ในความสัมพันธ+เหลานี้ คือพี่ชายของหลอนชื่อ อะลี บุตรของอัลหุ
สัยนฺ
ข. ๒ คนจากบรรดาสามีของสะกีนะฮฺถูกฆาในวัยหนุม อีกคนสิ้นชีวิต และอีกคนก็ไดหยาหลอน
สามารถอธิบายไดวา หลอนมีสามีหลายคน
ค. พึงสังเกตเถิดวา บรรดาสามีของหลอนลวนเปนลูกหลานของบรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะ
อุษมาน อัซซุบัยรฺ อับดุรเราะหฺมาน อิบนุเอาฟฺ เปนหลักฐานที่สามารถตัดความลังเลและ
สงสัยไดเลยวา พวกเขาตางดํารงอยูบนพื้นฐานของความรักและความปรองดองกันจวบจน
รุนหลานของพวกเขา

๑๗

สายใยผูกพันที่ ๑๗
มุหัมมัด อัลบากิรฺ

มุหัมมัด อัลบากิรฺ คือ อบูญะอฺฟDรฺ มุหัมมัด บุตรของอะลี อิบนุอัลหุสัยนฺ อิบนุอะลีอิบนุอะบูฏอลิบ
เกิดในป^ ฮ.ศ. ๕๖ มีฉายาวา อัลบากิรฺ เพราะความอัจฉริยะในการเขาใจในองค+ความรูที่ไดร่ําเรียนมา
บรรดาผูสอนสั่งที่โดงดังจากบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มีเกียรติทั้งหลาย เชน ญาบิรฺ อิบนุอับดุลเลาะฮฺ
อัลอันศอรีย+ อะนัส อิบนุมาลิก อบูสะอะลีดอัลคุดรีย+ อับดุลเลาะฮฺ อิบนุอุมัรฺ และอับดุลเลาะฮฺ อิบนุอับ
บาส เปนตน พวกเขาเหลานี้ เ ปนตั ว อยางที่ เ จิ ด จรั ส ในการถายทอดความรู และความสั ม พั น ธ+ ท าง
วัฒนธรรมระหวางครอบครัวของทานนบีกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ทานอัลบากิรฺ มีรายงานหะดีษ ประมาณ ๒๔๔ รายงานในหนังสือหะดีษที่ใหญๆ ยังมีหนังสือตัฟ
ซีรฺและอื่นๆ อีกดวย
ดังที่ไดกลาวมาแลววา อัลบากิรฺเปนเขยแหงครอบครัวของอบูบักรฺ อัศศิดดีก ซึ่งไดแตงงานกับอุม
มุฟDรฺวะฮฺ บุตรีของอัลกอสิม อิบนุมุหัมมัด อิบนุอบูบักรฺ ไดลูกชื่อ ญะอฺฟDรฺอัศศอดิก โดยปฏิบัติตามปู\ของ
ทาน นั่ น คื อ ทานเราะสู ล และปฏิ บั ติ ต ามลุ ง ของบิ ด าที่ ชื่ อ อั ล หะสั น บุ ต รของอะลี ที่ ไ ดแตงงาน
กับหัฟเศาะฮฺ บุตรีของอับดุรเราะหฺมาน อิบนุอบูบักรฺ อัศศิดดีก สวนหลานของทานที่ชื่ออิสหากบุตรของ
อับดุลเลาะฮฺ อิบนุอะลี อิบนุอัลหุสัยนฺก็ไดแตงงานกับสมาชิกในครอบครัวของอบูบักรฺเชนกัน มันชาง
เปนการสานความรัก ความปรองดอง และความภักดีอะไรปานนี้
เราขอจบทายดวยการรายงานของอัรฺบะลีย+ จากอัลบากิรฺเมื่อทานไดถูกถามถึงเครื่องประดับของ
ดาบ ทานจึงตอบวา ไมเปนไร ทานอบูบักรฺผูที่มีสัจจะยิ่ง (อัศศิดดีก) ก็เคยประดับดาบของทาน ขาก็
กลาววา ทานเรียกเขาวาผูที่มีสัจจะยิ่งกระนั้นหรือ หลังจากนั้นทานก็เปลี่ยนอิริยาบทเพื่อหันไปทางกิบ
ละฮฺแลวกลาววา ใช ผูที่มีสัจจะยิ่ง ใช ผูที่มีสัจจะยิ่ง ใช ผูที่มีสัจจะยิ่ง ผูใดที่ไมเรียกทานวา ผูที่มีสัจจะยิ่ง
ก็จะไมมีคําพูดใดอีกแลวในโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺที่อัลลอฮฺจะทรงทําใหเขาสัจจะในคําพูดได (กัชฟุ
อัล-ฆุมมะฮฺ ๒/๓๖๐)

๑๘

สายใยผูกพันที่ ๑๘

หัฟเศาะฮฺ บุตรีของมุหัมมัด อัดดีบาจEฺ หลานแหงบรรดา
เคาะลีฟะฮฺผู%ปราดเปรือ่ งทั้ง ๔ ทาน รวมถึงฏ็อลหะฮฺ
และอัซซุบัยรฺ

หลังจากที่วันเวลาผานไปประมาณ ๑๕๐ ป^ ความสัมพันธ+ระหวางลูกหลานแหงครอบครัวของ
ทานนบี และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็โดดเดนขึ้นมา ดังหลักฐานตอไปนี้
หัฟเศาะฮฺ บุตรีของมุหัมมัด (อัดดีบาจ]ฺ) อิบนุอับดุลเลาะฮฺ (อัลมุฏริฟ) อิบนุอัมรฺ อิบนุอุษมาน
อิบนุอัฟฟาน (เคาะลีฟะฮฺที่ปราดเปรื่องและผูนําที่ยุติธรรม)
หัฟเศาะฮฺ นับเปนหญิงที่มาจากเชื้อสายของทานเราะสูล อบูบักรฺ อุมัรฺ อุษมาน อะลี ฏ็อล
หะฮฺ และอัซซุบัยรฺ
มารดาของหลอน คือ เคาะดีญะฮฺ บุตรีของอุษมาน อิบนุอุรฺวะฮฺ อิบนุอัซซุบัยรฺ
มารดาของอุรฺวะฮฺ คือ อัสมาอ+ บุตรีของอบูบักรฺ
มารดาของมุหัมมัด (อัดดีบาจ]ฺ ผูเปนบิดาของหลอน) คือ ฟาฏิมะฮฺ บุตรีของหุสัยนฺ อิบนุอะลี
มารดาของฟาฏิมะฮฺ บุตรีของหุสัยนฺ คือ อุมมุอิสหาก บุตรีของฏ็อลหะฮฺ อิบนุอุบัยดุลเลาะฮฺ
มารดาของอับดุลเลาะฮฺ บุตรของอัมรฺ อิบนุอุษมาน อิลนุอัฟฟาน คือ หัฟเศาะฮฺ บุตรีของอับดุล
เลาะฮฺ อิบนุอุมัรฺ อิบนุอัลค็อฏฏอบ มีบางรายงานกลาววา ซัยนับ บุตรีของอับดุลเลาะฮฺ อิบนุอุมัรฺ
ทานผูอานที่มีเกียรติสังเกตแลวมิใชหรือวา มันเปนการสานความสัมพันธ+ทางสังคมที่มหัศจรรย+
มากเลยทีเดียว
ทานเห็นแลวใชไหมวาลูกหลานของครอบครัวของทานนบี และบรรดาเศาะหาบะฮฺตางอยู
เหนือเดนกวาความขัดแยงและการกลาวหาที่มดเท็จตางๆ

๑๙

สายใยผูกพันที่ ๑๙

บรรดามารดาแหงศรัทธาชนเป,นภรรยาของทานนบี

เป,นผู%นําแหงบรรดาเราะสูล

ซึ่ง

เราสังเกตจากโครงสรางของสายตระกูลของทานนบี และการเจอกันของบรรดาอุมมุลมุอมินีน
และบรรดาภรรยาของทานนบี เราพบวาสายตระกูลของอุมุลมุมินีน ๑๑ ทานไดเรียงตามสายตระกูล
ที่ใกลกับทานนบี มากที่สุด ดังตอไปนี้
1. บุตรีของอัลหาริษ เผามุสเฏาะลัก ไดยกเวนจากโครงสรางนี้ เพราะทานสืบสายจากเผาใหญ
เกาะฮฺ ฏอนียะฮฺ (ตามสายรายงานที่แกรงกวา) และทานหญิงเศาะฟ^ยะฮฺ บุต รีของหุ ยัย อิ บ
นุอัคฏ็อบ เพราะทานจากลูกหลานของอิสหาก อิบนุอิบรอฮิม อะลัยฮิมัสสะลาม
2. บรรดาภรรยาทั้งหมดของทานนบี สิ้นชีวิตหลังจากทานนบี ไดสิ้นชีวิต ยกเวน ทานหญิง
เคาะดีญะฮฺ และซัยนับ บุตรีของคุซัยมะฮฺ เราะดิยัลลลอฮุอันฮุมา
3. บรรดาภรรยาทุกทานถูกฝDงที่สุสานอัลบะกีอฺ ยกเวนทานหญิงเคาะดีญะฮฺถูกฝDงที่ ญะฆูน ณ
นครมักกะฮฺ และทานหญิงมัยมูนะฮฺถูกฝDงที่สะร็อฟ
4. ภรรยาที่สิ้นชีวิตหลังจากทานนบี เปนทานแรก คือ ซัยนับ บุตรีของญะหฺชฺ ในป^ ฮ.ศ. ๒๐
ทานหญิงยังไดรวมสายตระกูลทางฝ\ายมารดาที่ชื่อ อุมัยมะฮฺ บุตรีของอับดุลมุฏเฏาะลิบซึ่งเปน
นาของทานนบี อีกดวย
5. ทานหญิงอาอิชะฮฺไดรายงานหะดีษ ๒๒๑๐ หะดีษ สวนอุมมุสะละมะฮฺ ๓๗๘ หะดีษ มัยมูนะฮฺ
๗๘ หะดีษ อุมมุหะบีบะฮฺ ๖๕ หะดีษ หัฟเศาะฮฺ ๖๐ หะดีษ ซัยนับ บุตรีของญะหฺชฺ ๑๑ หะดีษ
เศาะฟ^ยะฮฺ ๑๐ หะดีษ และ]ุวัยรียะฮฺ ๗ หะดีษ สวนเสาดะฮฺ 5 หะดีษ
6. ทานหญิงอาอิชะฮฺเปนภรรยาหญิงพรมจรรย+ทานเดียวของทานนบี
7. ผูที่สิ้นชีวิตทานสุดทายจากบรรดาภรรยาของทานนบี คือ ทานหญิงอุมมุสะละมะฮฺ ในป^ ฮ.
ศ. ๖๑ และทานยังเปนภรรยาทานสุดทายของทานนบี อีกดวย ไดแตงงานในป^ ฮ.ศ. ๗
นี่เปนสายตระกูลของบรรดาภรรยาของทานนบี ซึ่งเปนอุมมุลมุมินีน สายตระกูลของพวกเขา
เหลานั้นรวมไดรับเกียรติจากการเปนภรรยาของทานนบี

๒๐

สายใยผูกพันที่ ๒๐

บรรดาเศาะหาบะฮฺ ๑๐ ทาน ที่ได%รับแจ%งขาวดีวาเป,นชาว
สวรรค

แผนภาพนี้ชี้ถึงสายตระกูลของทานนบี ที่มีเกียรติยิ่ง และจุดพบแหงสายตระกูลของบรรดา
เศาะหาบะฮฺทั้ง ๑๐ ทาน ที่ไดรับแจงขาวดีวาเปนชาวสวรรค+กับทานนบี โดยเปนที่ทราบกันแลววา
มี ห ะดี ษหลายบทดวยกั น ที่ กลาวถึ งการแจงขาวดี ว าเปนชาวสวรรค+ ของพวกเขา เชน การรายงาน
ของอบูดาวูดในตําราสุนันของทานวา (เลมที่ ๒ หนา ๖๒๓)
สะอีด บุตรของซัยดฺไดยืนขึ้นและกลาววา ขาขอเปนพยานตอเราะสูล กับคําพูดที่ขาไดยินจาก
ทานวา “๑๐ ทานอยูในสวรรค+ นบีอยูในสวรรค+ อบูบักรฺในสวรรค+ อุมัรฺในสวรรค+ อุษมานในสวรรค+ อะลี
ในสวรรค+ ฏ็อลหะฮฺในสวรรค+ อัซซุบัยรฺ บุตรของอัลเอาวามในสวรรค+ สะอัด บุตรของมาลิกอยูในสวรรค+
และอับดุรเราะหฺมาน บุตรของเอาฟฺอยูในสวรรค+” หากขฉันประสงค+ ฉันจะกลาวถึงคนที่สิบ บรรดา
เศาะหาบะฮฺตางก็กลาววา ใครละ ทานเราะสูลเงียบ บรรดาเศาะหาบะฮฺตางก็กลาวอีกวา ใครละ ทาน
เราะสูล จึงกลาววา เขาคือ สะอีด บุตรของซัยดฺ
เราสามารถพิจารณา ดังตอไปนี้
1. พวกเขาเหลานี้ใกลชิดกับทานนบี
และยังเปนญาติใกลชิดกับทานนบี อีกดวย
2. สายตระกูลแหงบิดาของ ๑๐ ทานดังกลาว คือ อิสมาอีล บุตรของอิบรอฮิม ซึ่งทานนบี
ของ
พวกเขาก็จากสายตระกูลนี้เชนกัน
3. การกลาวหาวารายสายตระกูลของทานใดทานหนึ่งจากพวกเขาเหลานี้นับเปนการกลาวหาวาราย
สายตระกูลของทานนบี ดวย
4. ในบรรดาสายตระกูลทั้งหมด มี ๒ ทานจากเผาซะฮฺเราะฮฺ (บรรดาอาของทานนบี ) นั่นคือ สะ
อัดและอับดุรเราะหฺมาน
5. ในบรรดาสายตระกูลทั้งหมด มี ๒ ทานจากเผาตะมีม คือ อบูบักรฺอัศศิดดีก และฏ็อลหะฮฺ ซึ่ ง
เปนลูกพี่ลูกนองของทานนบี
6. ในบรรดาสายตระกูลทั้งหมด มี ๒ คนจากเผาอะดีย+ คือ อุมัรฺ และสะอีด บุตรของซัยดฺ ซึ่งทั้งสอง
เปนลูกพี่ลูกนองของทานนบี
7. อบูบักรฺทานเดียวเทานั้นที่บิดารับอิสลาม
8. บรรดาเคาะลีฟะฮฺผูปราดเปรื่องทั้ง ๔ ทานและสมาชิกสภาชูรอย+ก็มาจากพวกเขาเหลานั้น
9. ทานที่สิ้นชีวิตกอนใคร คืออบูบักรฺ และทานสุดทาย คือ สะอัด อิบนุอัลวักกอศ
10. ทานอุมัรฺ อุษมาน อะลี ฏ็อลหะฮฺ และอัซซุบัยรฺ ตางตายชะฮีดดวยการถูกฆา
11. ทุกคนรวมในสมรภูมิบะดัรฺ เปนผูเปลงปฏิณญาอัรฺริฏวาน ยกเวนอุษมาน เพราะการปฏิณญานี้
เกิดขึ้นเพื่อทาน
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รัฐอิสลามจนถึงสมัยสุดท%ายของยุคบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่
ปราดเปรือ่ ง

แผนที่นี้ไดชี้ถึงการเป`ดเมืองในสมัยบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูปราดเปรื่อง และการขยายกวางอยาง
รวดเร็วในชวงประมาณ ๓๐ ป^ ชาวเมืองที่อิสลามเขาไปเป`ดยังไดนําอิสลามและภาษาอิสลาม มิหนําซ้ํา
ยังมีสวนรวมในการเป`ดเมืองอีกดวย การเป`ดเมืองของเครือญาติทานนบี และบรรดาเศาะหาบะฮฺ
เปนการเป`ดใจของปวงราษฎร+กอนที่จะมีการเป`ดแผนดินและประเทศชาติ
ทานลองจินตนาการถึงเครื่องมือยุทโธปกรณ+การทําสงครามและการเคลื่อน ยายในเวลานั้น แลว
มาเปรียบเทียบกับขนาดของการเป`ดเมือง ทานจะประจักษ+ถึงความสุจริตใจและความกลาหาญของพวก
เขา รวมถึงความชวยเหลือของอัลลอฮฺ ดังปรากฏชัดในคําตรัสของพระองค+วา
≈ ψΡ∇Ω∨…ΩŸ<∈ςΚ… Œ
π ΤΘΨ ‰ΩΤ‘ΣÿΩ ¬Σ{≤⌠ 〉±⇒Ωÿ ϑðΩ/≅… Ν…Σ≤Σ±⇒ΩΤ ⇐ΜΞ… …

ความวา หากพวกเจาสนับสนุนอัลลอฮฺ พระองคก็ทรงสนับสนุนพวกเจา และจะทรงทําใหเทาของ

พวกเจาหนักแนน (มีความอดทนในสนามรบ) (มุหัมมัด อายะฮฺที่ ๗)
แผนที่ดังกลาวไดแสดงถึงฐานทัพจํานวนมหาศาลจากบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ตองเดิน ทางสูทั่วทุก
มุมโลกเพื่อแผขยายอิสลามและเกื้อหนุนศาสนาแหงผูอภิบาลแหงสากลโลก
เพียงพอสําหรับทาน ตัวอยางจากเครือญาติของทานนบี ที่ไดกระจัดกรระจายในการเป`ดเมือง
ตางๆ อิบนุอับดุลบัรฺชาวอันดะลูเซีย ไดกลาววา
“เปนที่ กลาวขานกั น วา ยั งไมมี ใครเห็ น ที่ ฝD งศพของคนกลุ มหนึ่ งอยู กระจั ด กระจาย
หางไกลกวาสภาพหลุมฝDงศพของเผาอัลอับบาส อิบนุอับดุลมุฏเฏาะลิบ อุมมุอัลฟDฎลฺซึ่ง
เปนมารดาไดคลอดพวกเขาในบานเดียว อัลฟDฎลฺตายชะฮีดที่อะจ]ฺนาดีน มุอับบัดและ
อับดุรเราะหฺมานตายชะฮีดที่แอฟริกา อับดุลเลาะฮฺตายชะฮีดที่ฏออิฟ อุบัยดุลเลาะฮฺที่
เยเมน เกาะษัมที่สะมัรฺก็อนดฺ และอีกหลายคนตายที่ยันบะอฺ” (อัลอิสตีอาบ เลมที่ ๑

หนา ๕๙)
แผนที่นี้ยังไดแสดงถึงการมีสวนรวมของอัลหะสัน อัลหุสัยนฺ อับดุลเลาะฮฺบุตรของอุมัรฺ อับดุล
เลาะฮฺบุตรของอับบาส อับดุลเลาะฮฺบุตรของอัซซุบัยรฺ และอับดุลเลาะฮฺบุตรของอัมรฺ อิบนุอัลอาศ ใน
การเป`ดเมืองจอร+เจียและเฏาะมีซะฮฺ ในป^ ฮ.ศ. ๓๐ ทางทิศตะวันออก และเป`ดแอฟริกาและสะบีเฏาะ
ละฮฺ ในป^ ฮ.ศ. ๒๖ ทางติศตะวันตก
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ผู%ที่ได%รับเกียรติแหงญาติใกล%ชิดและการเป,นสหายรัก

ทานผูอานที่มีเกียรติ เราขอเสนอรายชื่อที่มีมากกวา ๑๐๐ ชื่อของผูที่รวมเกียรติแหงญาติใกลชิด
และการเปนสหายรักของทานเราะสูล พวกเขาเหลานั้นมีเกียรติกับการเปนเครือญาติทางสายเลือด
และการเปนเศาะหาบะฮฺและเจริญรอยตามทานนบี ในชีวิตนี้
ทานผูอานคงทราบแลววา สายตระกูลของทานนบี นั้นนับเปนความประเสริฐและถูกคัดเลือก
พวกเขาเหลานี้เปนผูที่มาจากสายฮาชิมซึ่งเปนผูที่ไมสามารถรับเงินบริจาคได รวมถึงบรรดาภรรยาของ
ทานนบี ทุกคน
จากหลักฐานที่ไดมา เรารูสึกปลาบปลื้มกับพวกเขาเหลานี้ เราจึงไดแสดงรายชื่อของพวกเขาดวย
ความยินดียิ่ง และรับรูถึงความประเสริฐและสถานภาพของพวกเขาทั้งหลายเปนอยางดี
ในเวลาเดียวกัน พวกเขาก็ยังไดรับฉายาวา “เศาะหาบะฮฺ” ซึ่งเผ็นผูที่ศรัทธาและคอยเกื้อหนุน
ทานนบี และตายในหนทางของอัลอิสลาม
จากแผนภาพนี้ เราไดจัดใหบรรดาบุตรี ภรรยา ลุงปbานาอา และบุตรหลานใหแตกตางเปนพิเศษ
และเรายังทําใหบุรุษแตกตางจากสตรี และขอแตกตางระหวางพวกเขาขึ้นอยูกับระดับความมั่นคงและ
มั่นใจกับอิสลาม
ขอใหอัลลอฮฺ ทรงทําใหเราเจริญรอยตามพวกเขาดวยความดีงาม และทรงรวมเราและพวก
เขาในฟ`รฺดาวสฺซึ่งเปนสวรรค+ระดับสูงที่สุดดวยเถิด อามีน

