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สิทธิของเศาะหาบะฮทฺี่ประชาชาตนีิต้้องมอบให้ 
 

 

 

 

ค าน า 
 

 การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงมากด้วยการให้อภัย ผู้ทรงมี
คณุสมบตัท่ีิสมบรูณ์ทกุอย่างเป็นหนึง่เดียว ผู้ทรงอ านาจเหนือบา่วของพระองค์ และขอการสดดีุแห่งอลัลอฮฺ
และความสนัติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูตของพระองค์ผู้ถูกเลือกสรร และแด่เครือญาติของท่านท่ี
บริสทุธ์ิ รวมถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นท่ีดีเลิศ ทัง้ท่ีเป็นชาวมฮุาญิรีนและชาวอนัศอร  
 แน่นอนว่า การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุม ของท่านนบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม (ในแง่ท่ีดี) นัน้ ย่อมท าให้จิตใจมีความเบิกบาน และท าให้วงสนทนาและวงเรียนรู้
ทัง้หลายได้รับการประดบัประดา จะไม่เป็นเช่นนัน้ได้อย่างไรในเม่ือพวกเขาคือกลุ่มชนท่ีดีเลิศท่ีสุดในหมู่
ปวงบ่าวของอลัลอฮฺ และดีเลิศท่ีสุดในหมู่มนุษย์ และดีเลิศท่ีสุดในหมู่ประชาชาตินีซ้ึ่งถูกอุบตัิออกมาเพ่ือ
มนษุยชาติ พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีมีฐานะอนัมีเกียรติและมีความประเสริฐ ทัง้ยงัมีคณุงามความดีท่ีควรคา่แก่
การสรรเสริญและได้น าหน้าเหนือกลุม่ชนทัง้หลาย 
 ในหมู่พวกเขามีกลุ่มชนแนวหน้ารุ่นแรกๆ จากชาวมฮุาญิรีนและชาวอนัศอร ซึ่งเป็นกลุ่มชนท่ีอลัลอ
ฮฺทรงพึงพอพระทยัตอ่พวกเขา และพวกเขาก็พึงพอใจตอ่พระองค์ และในหมู่พวกเขานัน้มีกลุ่มชนท่ีอลัลอฮฺ
ทรงพึงพอพระทัยต่อพวกเขาครัง้เม่ือพวกเขาได้ให้สัตยาบนัต่อท่านนบีของพระองค์ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ท่ีใต้ต้นไม้ 
 พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีอลัลอฮฺทรงทดสอบหวัใจของพวกเขาเพ่ือความย าเกรง และพวกเขาคือกลุม่ชน
ท่ีอลัลอฮฺทรงให้ทางน า และพวกเขายงัเป็นกลุ่มชนท่ีมีสตปัิญญาท่ีดี 
 พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีได้รับการสดดีุและความเมตตาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา และพวกเขาคือ
กลุ่มชนท่ีได้รับทางน า ซึ่งพระผู้อภิบาลของพวกเขาได้แจ้งข่าวดีแก่พวกเขาด้วยความเมตตาและความพึง
พอพระทัยของพระองค์ว่าพวกเขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งในนัน้มีความสุขความส าราญท่ีคงอยู่
ตลอดไป 
 แท้จริงพวกเขาคือกลุ่มชนท่ีได้ยึดมั่นต่อถ้อยค าแห่งความย าเกรงมากท่ีสุด พวกเขาคือกลุ่มชนท่ี
คูค่วรกบัมนั และเป็นกลุ่มชนท่ีมีลกัษณะเย่ียงนัน้จริงๆ พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีอลัลอฮฺทรงประทานความสงบ
สขุ (สะกีนะฮฺ) ในหวัใจของพวกเขา ทัง้นีเ้พ่ือเพิ่มพนูซึง่ความศรัทธาควบคูก่บัความศรัทธาของพวกเขา และ
พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีเปล่ียนแปลงตวัเองด้วยกับความโปรดปรานและความประเสริฐจากอัลลอฮฺ โดยท่ี
ความชัว่ร้ายจะไมป่ระสบแก่พวกเขา  
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 พวกเขาคือกลุม่ชนท่ีอลัลอฮฺ ตะอะลา ได้ด ารัสถึงพวกเขาวา่  
َها ﴿ يُّ

َ
أ ُ  َحۡسُبَك  ٱنلَِّبُّ  َيَٰٓ  [  ٤٦: األنفال ] ﴾ ٦٤ ٱلُۡمۡؤِمنِيَ  ِمنَ  ٱتََّبَعَك  َوَمنِ  ٱّللَّ

ความว่า “โอ้นบี! อลัลอฮฺนัน้เป็นท่ีพอเพียงแก่เจ้า และแก่ผู้ปฏิบตัิตามเจ้าด้วย อนัได้แก่ผู้ศรัทธาทัง้หลาย” 
(สเูราะฮฺอลั-อนัฟาล : 64)  

 
 และได้สาธยายถึงสถานะของพวกเขาในค าด ารัสท่ีวา่  

ِي   ُهوَ  ﴿ يََّدكَ  ٱَّلَّ
َ
 [  ٤٦: األنفال ] ﴾ ٦٢ َوبِٱلُۡمۡؤِمنِيَ  بَِنۡۡصِهِۦ أ

ความว่า “พระองค์คือผู้ ท่ีได้ทรงสนบัสนนุเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ และด้วยผู้ศรัทธาทัง้หลาย” (สู
เราะฮฺอลั-อนัฟาล : 62)  
 

พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีดีเลิศท่ีสุด มีความบริสุทธ์ิท่ีสุด มีความย าเกรงท่ีสุด และมีคณุภาพท่ีสุด คือ
กลุ่มชนท่ีขดัเกลาจิตใจของพวกเขาด้วยกบัชีวิต ทรัพย์สิน ลกูหลาน ครอบครัว บ้านเรือน ซึ่งพวกเขาได้จาก
ทิง้แผน่ดนิเกิด และจากลาคนรัก ยิ่งกวา่นัน้พวกเขาพร้อมท่ีจะสู้รบในหนทางของอลัลอฮฺกบัผู้ เป็นบดิาและพ่ี
น้องตวัเอง  

พวกเขาได้ทุ่มเทหัวจิตหัวใจด้วยความอดทน และได้ใช้จ่ายทรัพย์ท่ีมีอยู่ด้วยความหวังในรางวัล
ผลตอบแทน และพวกเขาจะตอบโต้ผู้ ท่ีมุ่งร้ายตอ่พวกเขาด้วยการมอบหมายต่ออลัลอฮฺอย่างสดุหวัใจ และ
น าหน้าความพอพระทยัของอลัลอฮฺตอ่คนรักและญาตใิกล้ชิด  

แท้จริง พวกเขาคือชาวมุฮาญิรีนซึ่งถูกขับไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาและทอดทิง้
ทรัพย์สินของพวกเขาเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานจากอลัลอฮฺและความพึงพอพระทยัของพระองค์ และ
ชว่ยเหลืออลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ ซึง่พวกเขาคือบรรดาผู้สตัย์จริง 

และพ่ีน้องของพวกเขาคือชาวอนัศอร ซึ่งเป็นกลุ่มชนท่ีคอยแบ่งเบาความทุกข์สุขกันและให้สิทธิ
ผู้ อ่ืนก่อนตวัของพวกเขาเสมอ พวกเขาคือเผ่าพนัธุ์อาหรับท่ีมีเกียรตท่ีิสดุนบัตัง้แตมี่มา คือผู้ ท่ีทา่นเราะสลูได้
เลือกสถานท่ีพ านกัของพวกเขาเป็นท่ีพกัอนัสงบสขุ ผู้ มีจิตใจบริสทุธ์ิ มีความอดทน และสมถะ 

 
ِينَ  ﴿ ارَ  َتَبوَُّءو َوٱَّلَّ يَمَٰنَ  ٱدلَّ ا   َحاَجة   ُصُدورِهِمۡ  ِف  ََيُِدونَ  َوَل  إََِلِۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُيِبُّونَ  َقۡبلِِهمۡ  ِمن َوٱۡۡلِ ِمَّ وتُوا   م 

ُ
َٰٓ  َوُيۡؤثُِرونَ  أ نُفِسِهمۡ  ََعَ

َ
 أ

َلَٰٓئَِك  َنۡفِسهِۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصة    بِِهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  و 
ُ
 [  ٩: احلرش] ﴾ ٩ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีได้ตัง้หลกัแหล่งอยู่ท่ีนครมะดีนะฮฺ (ชาวอนัศอร) และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการ
อพยพของพวกเขา (ชาวมฮุาญิรีน) พวกเขารักใคร่ผู้ ท่ีอพยพมายงัพวกเขา และจะไม่พบความต้องการหรือ
ความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งท่ีได้ถูกประทานให้  และให้สิทธิผู้ อ่ืนก่อนตวัของพวกเขาเอง 
ถึงแม้วา่พวกเขายงัมีความต้องการอยูม่ากก็ตาม และผู้ ใดปกป้องการตระหน่ีท่ีอยู่ในตวัของเขา ชนเหลา่นัน้
พวกเขาเป็นผู้ประสบความส าเร็จ” (สเูราะฮฺอลั-หชัรฺ : 9) 
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 ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ พวกเขาคือกลุม่ชนท่ีมีจิตใต้ส านึกท่ีเต็มเป่ียมด้วยการมอบความ
รักตอ่พวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) และจะสร้างความใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺ ตะอาลา ด้วยการยกยอ่งและมอบ
ความรักตอ่พวกเขา และจะปลีกตวัออกจากผู้ ท่ีก้นบึง้ของจิตใจเขานัน้มีความเกลียดชงัตอ่พวกเขา และจะ
ปลีกตวัออกจากผู้ ท่ีประกาศเป็นปฏิปักต์ตอ่พวกเขาอย่างชดัเจน และจะเช่ือมัน่ตอ่สิ่งท่ีถกูด ารัสแก่พวกเขา 
วา่   

ِينَ  ﴿ َٰنَِنا نَلَا ٱۡغفِرۡ  َربََّنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمن   َجا ُءو َوٱَّلَّ ِينَ  َوِۡلِۡخَو يَمَٰنِ  َسَبُقونَا ٱَّلَّ ِينَ  ِغل    قُلُوبَِنا ِف  ََتَۡعۡل  َوَل  بِٱۡۡلِ  إِنََّك  َربََّنا   َءاَمُنوا   ل َِّلَّ
 [  ٠١: احلرش] ﴾ ١٠ رَِّحيم   رَُءوف  

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของเราทรงโปรดอภยัให้แก่
เราและพ่ีน้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึน้ในหวัใจ
ของเราตอ่บรรดาผู้ศรัทธา ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สู
เราะฮฺอลั-หชัรฺ : 10) 
 
 อนึ่ง สิทธิของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีประชาชาตินี ้
ต้องมอบให้นัน้เป็นเร่ืองท่ียิ่งใหญ่มาก ซึ่งสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องกล่าวถึงมัน ณ ท่ีนีแ้ละโอกาสอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะยคุสมยันีท่ี้มีการจดักิจกรรมเพ่ือโจมตีบรรดาเศาะหาบะฮฺจากกลุ่มคนท่ีหวัใจมีโรค ซึง่พวกเขาได้
แพร่ความร้ายกาจนีใ้นทุกรูปแบบ กระทั่งชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺบางคนก็ได้ซึมซับไปกับมันด้วย จนกลับ
กลายเป็นว่าบางคนในหมู่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺเองก็ได้เผยแพร่ข้อคลุมเครือต่างๆ ของศตัรูของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺตามส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัต่างๆ จึงท าให้ฟิตนะฮฺท่ีมีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺยิ่งบานปลายมาก
ขึน้ อลัลอฮลุมสุตะอาน (อลัลอฮฺเป็นผู้ให้การชว่ยเหลือท่ีดียิ่ง)  
 ข้าพเจ้าจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเขียนงานชิน้หนึ่งท่ีรวบรวมข้อเตือนสติและอธิบายถึง
สิทธิตา่งๆ ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ผู้ มีเกียรติ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮมุ ท่ีมสุลิมทุกคนต้องมอบให้ โดยมีวิธีการ
เรียบเรียงท่ีใช้ส านวนท่ีชดัเจนและกระชับ และครอบคลุมถึงหลกัยึดมั่นของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺในเร่ืองนี ้
และท่ีขาดไม่ได้คือการอ้างอิงด้วยหลกัฐานตา่งๆ และเสริมด้วยค ากลา่วของบรรดานกัวิชาการ (อาษาร) ซึ่ง
ข้าพเจ้าขอวิงวอนความช่วยเหลือตอ่อลัลอฮฺในงานนี ้และหวงัจากพระองค์ผู้ทรงเกรียงไกรให้บนัทึกตอบรับ
การงานนี ้และให้มนัเป็นการงานท่ีทรงคณุคา่   
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ความหมายของเศาะหาบะฮ ฺ

 
 “อัศ-เศาะหาบะฮฺ” เป็นค าพหูพจน์ของ “ศอหิบ” ซึ่งไม่มีค าพหูพจน์ใดในภาษาอาหรับท่ีอยู่ในค า
เทียบ (วะซนั) ของ “ฟาอิล” เป็น “ฟะอาละฮฺ” นอกจากค านีเ้ทา่นัน้ 1 
 “อศั-เศาะหาบี” ในความหมายเชิงวิชาการ คือ “ผู้ ท่ีเคยพบกบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
ซึง่เขาเป็นผู้ศรัทธาตอ่ทา่น และเสียชีวิตในศาสนาอิสลาม” 2 
 ซึง่น่ีคือทศันะของนกัวิชาการสว่นใหญ่ทัง้ยคุสะลฟัและเคาะลฟั  
 ดงันัน้จึงไม่มีเง่ือนไขท่ีก าหนดคณุลกัษณะของการคบหาเป็นมิตรเพิ่มเตมิอ่ืนจากนีอี้ก ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองระยะเวลาท่ีอยู่ร่วมกัน การเข้าร่วมสงคราม และการรายงานหะดีษจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั  
 ทา่นอิบนกุะษีร เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “อศั-เศาะหาบี คือผู้ ท่ีเคยเห็นท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสัลลมั ในสภาพท่ีผู้ เห็นนัน้อยู่ในศาสนาอิสลาม (เป็นมุสลิม) แม้ว่าจะไม่ได้คบหาเป็นมิตรกับท่าน
อย่างยาวนาน และแม้ว่าไม่เคยรายงานหะดีษจากท่านสกับทเดียวก็ตาม ซึ่งน่ีคือทศันะของนกัวิชาการส่วน
ใหญ่ทัง้เคาะลฟัและสะลฟั” 3 
 ทา่นอิมามอะหฺมดั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ “ทกุคนท่ีเคยคบหาเป็นมิตรกบัท่านนบีไม่ว่าจะคบ
หาเป็นมิตรด้วยระยะเวลา 1 ปี 1เดือน 1 วนั 1 ชัว่โมง หรือเพียงเคยเห็นท่าน ก็ถือว่าเขาเป็นเศาะหาบะฮฺ
ของทา่นนบี และส าหรับเขาแล้วจะเป็นเศาะหาบะฮฺเทา่ท่ีเขาได้คบหาเป็นมิตรกบัท่าน” 4 
 ทา่นอิมามอลั-บคุอรี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวในหนงัสือเศาะฮีหฺของท่านวา่ “ผู้ ใดท่ีเคยคบหาเป็น
มิตรกบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หรือเคยเห็นท่านโดยท่ีเขาเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ศรัทธา ก็ถือว่าเขา
เป็นหนึง่ในบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่น” 5 
 และน่ีคือสิ่งท่ีสอดคล้องกับความหมายทางด้านภาษาของค าว่า “เศาะหฺบะฮฺ” ซึ่งหมายถึงการ
เทียบเคียงสิ่งหนึ่งด้วยกบัสิ่งหนึ่ง และการท าให้มนัมีความใกล้ชิดกับสิ่งนัน้” ซึ่งท่านอิบนุฟาริส ได้กล่าวว่า 
“ศอ็ด, หาอ์, และบาอ์ รากฐานเดียวกนันีไ้ด้บง่ชีถ้ึงการเทียบเคียงสิ่งหนึง่และการท าให้มนัมีความใกล้ชิดกนั 
ซึ่งหนึ่งในนัน้คือค าว่า อศั-ศอหิบ 6”  ด้วยประการนีเ้องจึงไม่มีกฏเกณฑ์และเง่ือนไขเป็นการเฉพาะในเร่ือง
ระยะเวลาของการอยูร่่วมกนั   
                                                           
1 ดใูน “ลิสาน อลั-อะร็อบ” หน้า 4/2400, “อนั-นิฮายะฮฺ ฟีเฆาะรีบ อลั-หะดีษ วลั-อะษัร” หน้า 3/12, “ตาจญฺ อลั-อะรูส มิน ญะวาฮิร อลั-กอมสู” 
หน้า 3/186, ซึ่งค าวา่ “อศั-เศาะหาบะฮฺ” มกัถกูใช้กบัเศาะหาบะฮฺของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กระทัง่มนักลายเป็น
ประหนึ่งเร่ืองที่รู้กนัส าหรับพวกเขา และด้วยเหตนีุเ้ราจงึเรียกเขาวา่ “อศั-เศาะหาบี” ดใูน “อลั-กลุลียาต” โดยกฟุวูี หน้า 558  
2 ดใูน “อลั-อิศอบะฮฺ ฟี ตมัยีซ อศั-เศาะหาบะฮฺ” หน้า 1/16 
3 ดใูน “อิคติศ็อร อลุมู อลั-หะดีษ มะอะ อลั-บาอิษ อลั-หะษีษ” หน้า 1/491 
4 ดใูน “อลั-กิฟายะฮฺ ฟี อิลม ุอรั-ริวายะฮ”ฺ หน้า 51  
5 ทา่นอิมามอลั-บคุอรี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้ตัง้ช่ือบทแรกของหมวดความประเสริญของเศาะหาบะฮฺด้วยประโยคนี ้ดใูนหน้า 5/3  
6  ดใูน “มะกอยีส อลั-ลเุฆาะฮฺ” โดยอิบนฟุาริส หน้า 587 
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 หลกัฐานท่ียืนยนัในเร่ืองนีคื้อ ค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  
جنَۡيَنَٰهُ  ﴿

َ
ۡصَحََٰب  فَأ

َ
فِيَنةِ َوأ  [  ٠١: العنكبوت] ﴾ ١٥ ٱلسَّ

ความวา่ “ดงันัน้เราได้ชว่ยเขาและพวกพ้องในเรือให้รอดพ้น” (สเูราะฮฺอลั-อนักะบตู : 15)  
  
 และค าด ารัสท่ีวา่  

ۡصَحََٰب  لََعنَّا   َكَما ﴿
َ
ۡبِت   أ  [  ٦٤:  النساء] ﴾ ٤٧ ٱلسَّ

ความวา่ “เชน่เดียวกบัท่ีเราได้สาปบรรดาผู้ ท่ีท าการละเมิดในวนัสบับะโต” (สเูราะฮฺอนั-นิสาอ์ : 47)  
 
 และค ากลา่วของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่  

 «إِنَُّكنَّ َصَواِحُب يُوُسَف »
ความวา่ “แท้จริงพวกเธอเป็นพวกเดียวกนักบัพวกผู้หญิงท่ีเข้ามาหาท่านนบียสูฟุ” 7 
 
 หลักฐานข้างต้นนีไ้ด้บ่งชีว้่าค าว่า “อัศ-เศาะหฺบะฮฺ” ในทางภาษานัน้เป็นช่ือนามท่ีเกิดขึน้ได้ทัง้
จ านวนน้อยและจ านวนมาก ด้วยเหตนีุจ้งึมีค ากลา่วท่ีวา่ “ได้อยูร่่วมคบหาเป็นมิตรกบัท่าน 1 ปี 1 เดือน และ 
1 ชัว่โมง” 8  
 สว่นหลกัฐานท่ีบง่ชีไ้ด้อย่างชดัเจนถึงคณุลกัษณะของการเป็นเศาะหาบะฮฺท่ีหมายรวมถึงผู้ ท่ีคบหา
เป็นมิตรกบัทา่นนบี อะลยัฮิศเศาะลาตวุสัลาม ด้วยระยะเวลาเพียงสัน้ๆ ใช่แตเ่ทา่นัน้ยงัหมายรวมถึงผู้ ท่ีเคย
เห็นท่าน (แต่ไม่มีโอกาสได้อยู่ ร่วมกัน) โดยท่ีเขาเป็นผู้ ศรัทธาต่อท่านด้วย คือค ากล่าวของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 

ِت »
ْ
ى َمنْ  ِفيُكمْ : لَُهمْ  َفيَُقاُل  انلَّاِس، ِمنَ  فِئَامٌ  َيْغُزو َزَماٌن، انلَّاِس  ىلَعَ  يَأ

َ
 َفيُْفتَحُ  َنَعْم،: َفيَُقولُونَ  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  َرأ

ى َمنْ  ِفيُكمْ : لَُهمْ  َفيَُقاُل  انلَّاِس، ِمنَ  فِئَامٌ  َيْغُزو ُثمَّ  لَُهْم،
َ
 لَُهْم، َفيُْفتَحُ  َنَعْم،: َفيَُقولُونَ  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  َصِحَب  َمنْ  َرأ

ى َمنْ  ِفيُكمْ  َهْل : لَُهمْ  َفيَُقاُل  انلَّاِس، ِمنَ  ِفئَامٌ  َيْغُزو ُثمَّ 
َ
 َنَعمْ : َفيَُقولُونَ  وََسلََّم؟ َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  َصِحَب  َمنْ  َصِحَب  َمنْ  َرأ

 «لَُهمْ  َفيُْفتَحُ 
ความว่า “จะมีสมยัหนึ่งเกิดขึน้ ท่ีชนกลุ่มหนึ่งจากผู้คนทัง้หลายจะออกศึก แล้วจะถูกถามว่า : ในหมู่พวก
ทา่นนัน้มีผู้ ท่ีเห็นทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั (หมายถึงเศาะหาบะฮฺ) อยู่ด้วยหรือเปลา่ ? 
พวกเขาจะตอบว่า   : มี แล้วเมืองนัน้ก็จะถูกพิชิตโดยพวกเขาเหล่านัน้ หลงัจากนัน้ ก็จะมาถึงสมยัหนึ่งซึ่งมี
คนกลุ่มหนึ่งออกท าศกึสงคราม จะมีเสียงถามว่า   : ในหมู่พวกท่านนัน้มีผู้ ท่ีเห็นเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสู
ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั (หมายถึงตาบิอีน) อยู่ด้วยหรือเปล่า ? พวกเขาตอบว่า   : มี แล้วเมือง
นัน้ก็จะถกูพิชิตโดยพวกเขาเหล่านัน้ หลงัจากนัน้ ก็จะมาถึงสมยัหนึ่งซึ่งคนกลุ่มหนึ่งออกท าศกึสงคราม ก็มี
เสียงถามว่า   : ในหมู่พวกท่านนัน้มีผู้ เห็นสหายของเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ

                                                           
7  บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 664 และมสุลิม หมายเลข 418 
8  ดใูน “มินฮาจญฺ อสั-สนุนะฮฺ” หน้า 8/388-389  
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วะสัลลมั (หมายถึง ตาบิอิตตาบิอีน) อยู่ด้วยหรือเปล่า ? พวกเขากล่าวว่า  : มี แล้วเมืองนัน้ก็ถูกพิชิตโดย
พวกเขาเหลา่นัน้” 9 
 

ให้พิจารณาในค าถามท่ีสองซึ่งถามถึงผู้ ท่ีเห็นเศาะหาบะฮฺ “ซึ่งเป็นการบ่งชีว้่าผู้ ท่ีเห็นนัน้คือเศาะ
หาบะฮฺด้วยกนัเอง” 10 
 และหลกัฐานท่ีบง่ชีถ้ึงเร่ืองนีเ้ช่นกนัคือ หะดีษท่ีรายงานโดยท่านอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ
เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

نَّا وَِدْدُت  »
َ
ْينَا قَدْ  أ

َ
َولَْسنَا: قَالُوا «إِْخَواَننَا َرأ

َ
ْنتُمْ »: قَاَل  ؟ اللِ  رَُسوَل  يَا إِْخَوانََك  أ

َ
ْصَحاِب  أ

َ
ينَ  َوإِْخَواُننَا أ ِ تُوا لَمْ  اَّلَّ

ْ
 «َبْعدُ  يَأ

ความว่า “ฉนัมีความปรารถนาอยากเห็นพ่ีน้องของเรา” บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงถามว่า “โอ้ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ 
พวกเราไม่ใช่พ่ีน้องของท่านหรือ ?” ท่านเราะสลูลุลอฮฺ จึงตอบวา่ “พวกท่านเป็นเศาะหาบะฮฺของฉัน ส่วนพ่ี
น้องของเรานัน้คือผู้ ท่ียงัไม่ได้เกิดมา” 11  
 
 ในส านวนท่ีรายงานโดยท่านอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุนัน้ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้
กลา่ววา่  

ْنتُمْ »
َ
ْصَحاِب، أ

َ
ينَ  إِْخَواِن  َولَِكنْ  أ ِ  «يََرْوِن  َولَمْ  ِب  آَمنُوا اَّلَّ

ความว่า “พวกท่านเป็นเศาะหาบะฮฺของฉัน แตพ่ี่น้องของเรานัน้คือผู้ ท่ีศรัทธาต่อฉันแตพ่วกเขาไม่มีโอกาส
พบเห็นฉนั” 12 
 
 หะดีษนีไ้ด้บ่งชีถ้ึงกฎเกณฑ์ท่ีจ าแนกระหว่างพ่ีน้องท่ีท่านนบีปรารถนาท่ีจะเห็นพวกเขากับบรรดา
เศาะหาบะฮฺของท่าน นัน้คือ การได้พบเจอกบัท่าน ได้เห็นท่าน ซึ่งผู้ ใดท่ีศรัทธาตอ่ท่าน และได้เห็นทา่น เขา
คือเศาะหาบะฮฺของทา่น 13  
 และเป็นท่ีรู้ดีว่าการได้พบเห็นท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ของเศาะหาบะฮฺนัน้ –ซึ่งไม่มี
ผู้ ใดได้รับความโปรดปรานนีน้อกจากเขา- ไม่ใช่เป็นการพบเห็นโดยผ่านๆ เพียงเท่านัน้ เฉกเช่นการพบเห็น
ของพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกกลับกลอก (มุนาฟิกูน) ทว่าอัลลอฮฺทรงมอบเกียรติแก่กลุ่มชนท่ีดีเลิศ
เหล่านัน้ให้ได้พบเห็นท่านนบีพร้อมด้วยการปฏิบตัิตาม การเคารพเช่ือฟัง และการมอบความรักแก่ท่าน 
รวมถึงการตัง้ใจศรัทธาตอ่ทา่น ชว่ยเหลือสนบัสนนุทา่น และเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผู้ ท่ีเป็นปฏิปักษ์ตอ่ทา่น  ซึ่งเป็น
ข้อเท็จจริงว่ามนัท าให้พวกเขาก้าวสู่สถานะท่ีสงูส่งนีไ้ด้ 14 ท าไมจะไม่เป็นเช่นนัน้ได้ ในเม่ือการพบเห็นท่าน 

                                                           
9  บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3649 และมสุลิม หมายเลข 2532 
10 “มินฮาจญฺ อสั-สนุนะฮฺ” หน้า 8/386 และให้ดคู ากลา่วหลงัจากนัน้ ซึง่มีสว่นส าคญัที่จะยืนยนัในความหมายนี ้ 
11 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 249 
12 บนัทกึโดยอะหฺมดั ในมสุนดัของทา่น หมายเลข 12579  
13  ดใูน “มินฮาจญฺ อสั-สนุนะฮฺ” หน้า 8/389  
14 ดใูน “มินฮาจญฺ อสั-สนุนะฮฺ” หน้า 8/388 
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การพบเจอท่าน และการได้อยู่ใกล้ชิดกบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ถือเป็นความดีงามและความ
สิริมงคล (บาเราะกัต) และยงัเป็นรัศมี (คอยส่องแสงทางน าแห่งชีวิต) ตราบใดท่ีไม่ปฏิเสธต่อค าสอนท่าน 
ยกเว้นผู้ ท่ีมีดวงตาท่ีมืดบอดจนไมส่ามารถมองเห็นอะไรได้ 15 

 
 

  

                                                           
15 ด้วยประการนีเ้องจงึเป็นที่เข้าใจวา่ ข้อมลูที่บอกกนัตอ่ๆ จากกลุม่คนที่อตุริกรรม (มบุตะดิอฺ) ในยคุสมยัของเราในเร่ืองการปฏิเสธความเป็น
เศาะหาบะฮสฺ าหรับผู้ที่ไมไ่ด้อยูร่่วมคบหาเป็นมิตรในระยะเวลาที่ยาวนานกบัทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้นีก็้เพื่อขจดั
เกียรติศกัดิ์ที่ยิ่งใหญ่นีอ้อกจากเศาะหาบะฮฺที่มีเกียรติบางทา่นนัน้ -ซึง่เป็นไปด้วยกบัความอิจฉาที่มีตอ่พวกเขา- ล้วนเป็นการบิดเบือนที่
ประจกัษ์ชดัที่สดุ และเป็นการผินหลงัตอ่หลกัฐานตา่งๆ ที่มีอยู ่รวมทัง้ได้หนัเหออกจากแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธา และเป็นการละเมิดตอ่ชาว 
สะละฟศุศอลิหฺ ทัง้ยงัเป็นการตอ่ต้านหลกัความเชื่อมัน่ของพวกเขาอีกด้วย 
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สิทธิของเศาะหาบะฮทฺี่ประชาชาตนีิต้้องมอบให้ 
 

ส าหรับสิทธิของเศาะหาบะฮฺท่ีประชาชาตนีิต้้องมอบให้นัน้สามารถสรุปได้สิบประการด้วยกนั ได้แก่  
 

ประการแรก มอบความรักแก่พวกเขา เราะฎยัิลลอฮุอันฮุม 
ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ จะมอบความรักต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ซึง่เป็นความรักท่ีมีความจริงใจในหนทางของอลัลอฮฺและเพื่ออลัลอฮฺ และพวกเขามีความ
เช่ือมัน่วา่ผู้ ใดท่ีรักใคร่พวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) เป็นมิตรกบัพวกเขา เอาใจใสใ่นสิทธิของพวกเขา และรู้
ถึงความประเสริฐของพวกเขา ย่อมเป็นผู้ ท่ีประสบความส าเร็จร่วมกบัผู้ ท่ีประสบความส าเร็จทัง้หลาย ส่วน
ผู้ ใดท่ีเกลียดชงัตอ่พวกเขา ดา่ทอพวกเขา และยึดพวกเขาเป็นปฏิปักษ์ ย่อมประสบความพินาศร่วมกับผู้ ท่ี
ประสบความพินาศทัง้หลาย  

ส าหรับหลกัฐานในเร่ืองนี ้อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  
ِينَ  ﴿ َٰنَِنا نَلَا فِرۡ ٱغۡ  َربََّنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمن   َجا ُءو َوٱَّلَّ ِينَ  َوِۡلِۡخَو يَمَٰنِ  َسَبُقونَا ٱَّلَّ ِينَ  ِغل    قُلُوبَِنا ِف  ََتَۡعۡل  َوَل  بِٱۡۡلِ  إِنََّك  َربََّنا   َءاَمُنوا   ل َِّلَّ

 [  ٠١: احلرش] ﴾ ١٠ رَِّحيم   رَُءوف  
ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของเราทรงโปรดอภยัให้แก่
เราและพ่ีน้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึน้ในหวัใจ
ของเราตอ่บรรดาผู้ศรัทธา ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นด ูผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สู
เราะฮฺอลั-หชัรฺ : 10) 
 
 และมีบนัทึกของอศั-เศาะฮีหยันฺ (อลั-บุคอรีและมุสลิม) จากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้กลา่ววา่  

نَْصارِ »
َ
نَْصاِر وآيَُة انلَِّفاِق بُـْغُض األ

َ
 « آيَُة اإليْـَماِن ُحبُّ األ

ความว่า “เคร่ืองหมายของการศรัทธาคือการรักชาวอนัศอร  และเคร่ืองหมายของการกลบักลอก (นิฟาก) 
คือการเกลียดชงัชาวอนัศอร” 16 
 
 และเม่ือหลกัฐานท่ีถูกต้องนีไ้ด้กล่าวถึงสิทธิของชาวอนัศอร แน่นอนว่าชาวมฮุาญิรีนย่อมสมควรท่ี
จะได้รับยิ่งกว่า เพราะโดยภาพรวมแล้วพวกเขามีความประเสริฐยิ่งกว่า และสถานภาพของพวกเขาเองก็
เป็นอนัศอรุลลอฮฺ (ผู้ ท่ีช่วยเหลืองานศาสนาของอลัลอฮฺ) ซึ่งพวกเขาได้ช่วยเหลือพระองค์ เฉกเช่นท่ีชาวอนั
ศอรได้ชว่ยเหลือพระองค์ 17 

                                                           
16 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3784 และมสุลิม หมายเลข 128 จากหะดีษที่รายงานโดยทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ 
17“ อลั-ญะวาบ อศั-เศาะฮีหฺ” หน้า 2/26 
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 ส าหรับหลักฐานต่างๆ ทัง้ท่ีเป็นอัลกุรอานและอสั-สุนนะฮฺท่ีบ่งชีถ้ึงความประเสริฐของการรักใคร่
เพ่ืออัลลอฮฺนัน้ มนัยังหมายรวมอยู่ในความรักใคร่ท่ีมีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั อีกด้วย เน่ืองจากพวกเขาเป็นกลุม่ชนท่ีสมควรท่ีสดุท่ีจะได้รับความรักนัน้  
 ท่านอัฏ-เฏาะหาวี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวในหนังสืออะกีดะฮฺของท่านว่า “และเราจะรักใคร่
บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และเราจะไม่บกพร่องในการมอบ
ความรักตอ่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขา และเราจะไม่ปลีกตวัออกจากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขา และเรา
จะเกลียดชงัตอ่ผู้ เกลียดชงัพวกเขา และ (จะเกลียดชงั) ตอ่สิ่งท่ีไมดี่ท่ีกลา่วถึงพวกเขา และการมอบความรัก
ต่อพวกเขานัน้คือศาสนา ศรัทธา และการท าความดีขัน้สูงสุด (อิหฺสาน) ส่วนการเกลียดชงัพวกเขานัน้คือ
การปฏิเสธ การกลบักลอก (นิฟาก) และการฝ่าฝืน” 18  
 เป็นสิ่งท่ีสมควรท่ีสุดท่ีจะกล่าว ณ ท่ีนี ้ซึ่งเป็นค ากล่าวของท่านอิมามมาลิก เราะหิมะฮุลลอฮฺ ว่า 
“ชาวสะลฟัจะสอนลกูๆ ของพวกเขาให้มีความรักใคร่ตอ่ท่านอบีบกัรฺและท่านอุมรั เฉกเช่นท่ีพวกเขาสอนสู
เราะฮฺหนึง่ของอลักรุอาน” 19 
 และมีบันทึกโดยท่านอบูนุอัยม์ในหนังสือ “อัล-หิลยะฮฺฯ” 20 จากท่านบิชร์ บินอัล-หาริษ เราะ
หิมะฮุลลอฮฺ ซึ่งท่านได้กล่าวว่า “การงานท่ีฉันได้ท าท่ีถือว่ายอดเย่ียมท่ีสุดส าหรับฉัน คือการรักใคร่ต่อ
บรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีมฮุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั” 
 และมีบนัทึกในหนงัสือเล่มเดียวกัน 21 จากท่านชุอยับฺ บินหรับ์ ได้กล่าวว่า “มีคนกล่าวถึงท่านสุฟ
ยาน อัษ-เษารีต่อหน้าท่านอาศิม บินมุฮัมมัด ซึ่งพวกเขาต่างพากันนับความประเสริฐของท่านสุฟยาน 
กระทัง่นบัได้มากถึง 15 ความประเสริฐ ท่านอาศิม บินมฮุมัมดั จงึถามพวกเขาว่า “พวกท่านนบัเสร็จแล้วใช่
ไหม ? เพราะแท้จริงฉันรู้ความประเสริฐหนึ่งของท่านสฟุยานท่ีสดุยอดยิ่งกว่าสิ่งเหล่านีท้ัง้หมด นัน่คือหวัใจ
ของทา่นไมมี่ความเคียดแค้นใดๆ ตอ่บรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีมฮุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั”  
 
 
ประการที่สอง  มีความเช่ือม่ันในความประเสริฐของพวกเขา ความเที่ยงธรรมของพวก
เขา และเช่ือม่ันว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด และใกล้เคียงกับ
สัจธรรมและความถูกต้องมากที่สุด  
 ไม่มีผู้ ใดในประชาชาตินีท่ี้เป็นเหมือนเศาะหาบะฮฺในเร่ืองความประเสริฐ คุณงามความดี และ
ความถกูต้อง 22  

                                                           
18 “อลั-อะกีดะฮฺ อฏั-เฏาะหาวียะฮฺ มะอะ ชรัหฺ อิบนอุบี อลั-อิซ” หน้า 467 
19  “ชรัหฺ อิอฺติกอด อศุลู อะฮฺลิสสนุนะฮฺ วลั-ญะมาอะฮ”ฺ หน้า 7/1240 หมายเลข 2325 และดใูน “ตารีค มะดีนะฮฺ ดิมชักฺ” หน้า 44/383 และใน 
“อลั-หจุญะฮฺ ฟีบะยาน อลั-มะหจัญะฮฺ” หน้า 2/338 
20 หน้า 8/338 
21 หน้า 7/27 
22 "อดั-ดรุเราะฮฺ อลั-มะฎียะฮฺ ฟีอกัดิ อะฮฺลิ อลั-ฟิรเกาะฮฺ อลั-มรัฎียะฮฺ มะอะชรัหิฮา ละวามิอฺ อลั-อนัวาร" หน้า 2/377 
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 และน่ีคือสิ่งท่ีเป็นอิจญฺมาอฺ ก็อฏอี (มติเอกฉันท์โดยไม่มีผู้ ใดคดัค้าน) ในระหว่างมุสลิมด้วยกนั ซึ่ง
ความคดิเห็นท่ีสวนทางของกลุม่ชนท่ีอตุริกรรม (บดิอะฮฺ) เพียงเล็กน้อยนัน้จะไมถื่อวา่ขดักบัมตเิอกฉนัท์นี ้  
 ทา่นอิบนลุก็อยยิม ได้กลา่วในหนงัสือ “นนีูยะฮฺ” ของทา่นวา่  
 นกัวิชาการมีมตเิอกฉนัท์วา่บรรดาเศาะหาบะฮฺ 

ท่ีถกูเลือกสรรนัน้เป็นกลุม่ชนท่ีดีเลิศท่ีสดุ  
เป็นสิ่งท่ีประจกัษ์ชดัอยา่งท่ีสดุ โดยไมมี่ความคดิใดเห็นแย้งในระหวา่งพวกเขา  
โดยไมต้่องกลา่วอ้างสองความคิด (ท่ีเห็นแย้งกนันัน้) ใดๆ อีก 23 

 
 ส าหรับหลกัฐานท่ีกล่าวถึงความประเสริฐของพวกเขานัน้มีอยู่อย่างมากมาย ครัน้เม่ืออลักรุอานได้
ยกยอ่งสรรเสริญพวกเขา เน่ืองจากอลัลอฮฺทรงรู้ดีถึงความจริงใจของพวกเขา ความศรัทธาท่ีถกูต้องของพวก
เขา ความรักท่ีบริสุทธ์ิของพวกเขา และความอจัฉริยภาพด้านสติปัญญาของพวกเขา รวมถึงความฉลาด
หลักแหลมด้านความคิดของพวกเขา และการตักเตือนท่ีมีอยู่อย่างสมบูรณ์ระหว่างพวกเขา และความ
ชดัเจนในเร่ืองความซ่ือสตัย์ของพวกเขา  
 ซึง่หลกัฐานบางสว่นในเร่ืองนีคื้อ ค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  

لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن ﴿ وَّ
َ
َٰبُِقوَن ٱۡۡل َبُعوُهم بِإِۡحَسَٰن  َوٱلسَّ

ِيَن ٱتَّ نَصارِ َوٱَّلَّ
َ
َٰت  رَِِّضَ ٱ َوٱۡۡل َعدَّ لَُهۡم َجنَّ

َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا  َعۡنُه َوأ ََتۡرِي ََتَۡتَها  ّللَّ

نَۡهَُٰر 
َ
بَد  ٱۡۡل

َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ا  َخَِِٰلِيَن فِيَها  أ  [٠٠١اتلوبة : ]﴾ ١٠٠َذ

ความวา่ “บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมูผู่้อพยพ (ชาวมฮุาญิรีนจากมกักะฮฺ) และในหมูผู่้ ท่ีให้ความชว่ยเหลือ 
(ชาวอนัศอรจากมะดีนะฮฺ) และบรรดาผู้ด าเนินตามพวกเขาด้วยการท าดีนัน้ อลัลอฮฺทรงพอพระทยัในพวก
เขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ท่ีมี
แม่น า้หลายสายไหลผ่านอยู่เบือ้งล่างพวกเขาจะพ านกัอยู่ในนัน้ตลอดกาลนัน่คือชยัชนะอนัใหญ่หลวง” (สู
เราะฮฺอตั-เตาบะฮฺ : 100) 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  

ِينَ  إِنَّ  ﴿ َٰلِِهمۡ  َوَجََٰهُدوا   َوَهاَجُروا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ۡمَو
َ
نُفِسِهمۡ  بِأ

َ
ِ  َسبِيلِ  ِف  َوأ ِينَ  ٱّللَّ ا   َءاَووا   َوٱَّلَّ و  نََۡصُ ئَِك  وَّ َلَٰٓ و 

ُ
ۡوَِلَا ءُ  َبۡعُضُهمۡ  أ

َ
ِينَ  َبۡعض    أ  َوٱَّلَّ

ِن لَُكم َما ُيَهاِجُروا   َولَمۡ  َءاَمُنوا   ِن َوَلََٰيتِِهم م  ء   م  َٰ  ََشۡ وُكمۡ  ِإَونِ  ُيَهاِجُروا    َحّتَّ ِينِ  ِف  ٱۡستَنَۡصُ َٰ  إِلَّ  ٱنلَّۡۡصُ  َعلَۡيُكمُ فَ  ٱدل   بَۡيَنُكمۡ  َقۡوِۢم ََعَ
ِيَثَٰق    َوَبۡيَنُهم ُ  م  ِينَ  ٧٢ بَِصي   َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱّللَّ ۡوَِلَا ءُ  َبۡعُضُهمۡ  َكَفُروا   َوٱَّلَّ

َ
ۡرِض  ِف  فِۡتَنة   تَُكن َتۡفَعلُوهُ  إِلَّ  َبۡعض    أ

َ
 ٧٣ َكبِي   َوَفَساد   ٱۡۡل

ينَ  ِ ِ  َسبِيلِ  ِف  َوَجََٰهُدوا   َوَهاَجُروا   َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ ينَ  ٱّللَّ ِ ا   َءاَووا   َوٱَّلَّ و  نََۡصُ ئَِك  وَّ َلَٰٓ و 
ُ
ا   ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُهمُ  أ ۡغفَِرة   لَُّهم َحق    ﴾ ٧٤ َكرِيم   َوِرۡزق   مَّ

 [  ٤٦  ،٤٦: األنفال]
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธา และอพยพและตอ่สู้ทัง้ด้วยทรัพย์สมบตัขิองพวกเขา และชีวิตของพวกเขา
ในทางของอลัลอฮฺ และบรรดาผู้ ท่ีให้ท่ีพกัอาศยั และช่วยเหลือนัน้ ชนเหล่านีแ้หละคือบางส่วนของพวกเขา
ยอ่มเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางสว่น และบรรดาผู้ ท่ีศรัทธา และมิได้อพยพนัน้ก็ไม่เป็นหน้าท่ีแก่พวกเจ้าแตอ่ย่าง

                                                           
23 “นนีูยะฮฺ อิบนลุก็อยยิม มะอะ ชรัหิฮา เตาฎีหฺ อลั-มะกอศิด โดยอิบนอีุซา” หน้า 2/461  
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ใดในการช่วยเหลือพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะอพยพและถ้าหากพวกเขาขอให้เจ้าช่วยเหลือในเร่ืองศาสนา 
ก็จ าเป็นแก่พวกเจ้าในการช่วยเหลือนัน้นอกจากในการต่อต้าน พวกท่ีระหว่างพวกเจ้ากบัพวกเขามีสญัญา
กนัอยู่ และอลัลอฮฺนัน้ทรงเห็นในสิ่งท่ีพวกเจ้ากระท ากนั * และบรรดาผู้ ท่ีปฏิเสธศรัทธานัน้ บางสว่นของพวก
เขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วนหากพวกเขาไม่ปฏิบตัิในสิ่งนัน้แล้ว ความวุ่นวายและความเสียหายอนั
ใหญ่หลวงก็จะเกิดขึน้ในแผ่นดิน * และบรรดาผู้ ท่ีศรัทธา และอพยพ และต่อสู้ ในทางของอัลลอฮฺ และ
บรรดาผู้ ท่ีให้ท่ีพักอาศยั และช่วยเหลือนัน้ ชนเหล่านีแ้หละพวกเขาคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริง ซึ่งพวกเขาจะ
ได้รับการอภยัโทษ และเคร่ืองยงัชีพอนัมากมาย” (สเูราะฮฺอลั-อนัฟาล : 74) 

 
และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ญลัละวะอะลา ท่ีวา่  

﴿ ِ  ٱنلَِّب 
ُ ََعَ وُب فَرِيق  لََّقد تَّاَب ٱّللَّ

ةِ ِمن  َبۡعِد َما ََكَد يَزِيُغ قُلُ ِيَن ٱتََّبُعوهُ ِف َساَعةِ ٱۡلُعۡۡسَ نَصارِ ٱَّلَّ
َ
ِۡنُهۡم ُثمَّ تَاَب َعلَۡيِهۡم   َوٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل م 

 [  ٠٠٤اتلوبة : ]﴾ ١١٧رَِّحيم   بِِهۡم رَُءوف  إِنَُّهۥ 
ความว่า “แท้จริงอลัลอฮฺทรงอภัยโทษให้แก่ท่านนบี ชาวมุฮาญิรีน และชาวอนัศอรแล้ว ซึ่งเขาเหล่านัน้ได้
ปฏิบตัิตามเขา (นบี) ในยามคบัขนัหลงัจากท่ีจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งในพวกเขาเกือบจะหนัเหออกจากความ
จริง แล้วพระองค์ก็ทรงอภยัโทษให้แก่พวกเขา แท้จริงพระองค์นัน้เป็นผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาอยู่เสมอ” (สู
เราะฮฺอตั-เตาบะฮฺ : 117) 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ สบุหานะฮฺ ท่ีวา่  

د   ﴿ مَّ َ ِ   رَُّسوُل  ُّمُّ ينَ  ٱّللَّ ِ ۥ   َوٱَّلَّ ا ءُ  َمَعُه ِشدَّ
َ
ارِ  ََعَ  أ ا ءُ  ٱۡلُكفَّ َُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡم   ُرََحَ ا تََرى ع  ا ُركَّ د  ِنَ  َفۡضل   يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ ِ  م  َٰن ا   ٱّللَّ  ِف  ِسيَماُهمۡ  َورِۡضَو

ِنۡ  ُوُجوهِِهم ثَرِ  م 
َ
ُجوِد   أ َٰلَِك  ٱلسُّ َٰةِ   ِف  َمَثلُُهمۡ  َذ ۡوَرى جِنيلِ  ِف  َوَمَثلُُهمۡ  ٱتلَّ ۡخَرجَ  َكَزۡرع   ٱۡۡلِ

َ
َٰ  َفٱۡسَتَوىَٰ  َفٱۡسَتۡغلََظ  اَزَرُهۥَف  ُهۥَشۡط  أ  ُسوقِهِۦ ََعَ

اعَ  ُيۡعِجُب  رَّ اَر   بِِهمُ  َِلَغِيَظ  ٱلزُّ ُ  وََعدَ  ٱۡلُكفَّ ِينَ  ٱّللَّ َٰلَِحَِٰت  وََعِملُوا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ۡغفَِرة   ِمۡنُهم ٱلصَّ ۡجًرا مَّ
َ
 [  ٦٩: الفتح] ﴾ ٢٩ َعِظيَم ا َوأ

ความว่า “มุฮมัมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ ท่ีอยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้ เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวก
ปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้ เมตตาสงสารระหวา่งพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้ รุกอฺู ผู้สญุดู โดยแสวงหาคณุ
ความดีจากอลัลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เคร่ืองหมายของพวกเขาอยูบ่นใบหน้าของพวกเขา
เน่ืองจากร่องรอยแห่งการสญุดู นัน่คืออปุมาของพวกเขาท่ีมีอยูใ่นอตั-เตารอต และอปุมาของพวกเขาท่ีมีอยู่
ในอลั-อินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชท่ีงอกหน่อหรือก่ิงก้านของมนัออกมาแล้วท าให้มนังอกงาม  แล้วมนัก็เติบโต
แข็งแรงและทรงตวัอยู่ได้บนล าต้นของมนั น าความปลืม้ปิติมาให้แก่ผู้หวา่น เพ่ือท่ีพระองค์จะก่อความโกรธ
แค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขา (มุสลิมีน) และอลัลอฮฺทรงสญัญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระท า
ความดีทัง้หลายในหมูพ่วกเขาวา่จะได้รับการอภยัโทษและรางวลัอนัใหญ่หลวง” (สเูราะฮฺอลั-ฟัตหฺ : 29) 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่ 

ُ  ُُيۡزِي َل  يَۡومَ  ﴿ ِينَ  ٱنلَِّبَّ  ٱّللَّ ۥ   َءاَمُنوا   َوٱَّلَّ يِۡديِهمۡ  َبۡيَ  يَۡسَعَٰ  نُوُرُهمۡ  َمَعُه
َ
يَۡمَٰنِِهمۡ  أ

َ
َنا   َيُقولُونَ  َوبِأ تِۡممۡ  َربَّ

َ
َٰ  إِنََّك  نَلَا    َوٱۡغفِرۡ  نُوَرنَا نَلَا أ  ََعَ

ء   ُك ِ   [  ٨: اتلحريم] ﴾ ٨ قَِدير   ََشۡ
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ความว่า “วนัท่ีอลัลอฮฺจะไมท่รงท าให้นบีและบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกบัเขาต้องอปัยศ แสงสวา่งของพวกเขาจะ
สอ่งจ้าไปเบือ้งหน้าของพวกเขาและทางเบือ้งขวาของพวกเขา พวกเขาจะกล่าวว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา ขอ
พระองค์ได้ทรงโปรดท าให้แสงสว่างของเราอยูก่บัเราตลอดไป และทรงยกโทษให้แก่เรา แท้จริงพระองค์ทา่น
เป็นผู้ทรงอานภุาพเหนือทกุสิ่ง” (สเูราะฮฺอตั-ตะหฺรีม : 8) 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  

ا   ﴿ نَّ  َوٱۡعلَُمو 
َ
ِ   َرُسوَل  فِيُكمۡ  أ ِنَ  َكثِي   ِف  يُِطيُعُكمۡ  لَوۡ  ٱّللَّ ۡمرِ  م 

َ
َ  َوَلَِٰكنَّ  َلَعنِتُّمۡ  ٱۡۡل يَمَٰنَ  إََِلُۡكمُ  َحبََّب  ٱّللَّ  ُقلُوبُِكمۡ  ِف  َوَزيََّنُهۥ ٱۡۡلِ

هَ  َلَٰٓئَِك  َوٱۡلعِۡصَياَن   َوٱۡلُفُسوَق  ٱۡلُكۡفرَ  إََِلُۡكمُ  َوَكرَّ و 
ُ
َِٰشُدونَ  ُهمُ  أ ِنَ  فَۡضل   ٧ ٱلرَّ ِ  م  ُ  َونِۡعَمة    ٱّللَّ   ،٤: احلجرات] ﴾ ٨ َحِكيم   َعلِيم   َوٱّللَّ

٨  ] 
ความว่า “และพวกเจ้าพึงรู้เถิดวา่ ในหมู่พวกเจ้านัน้มีเราะสลูของอลัลอฮฺอยู่ หากเขา (มฮุมัมดั) เช่ือฟังพวก
เจ้าในสว่นใหญ่ของกิจการแล้ว แนน่อนพวกเจ้าก็จะล าบากกนั แตอ่ลัลอฮฺทรงให้การศรัทธาเป็นท่ีรักแก่พวก
เจ้า และทรงให้การปฏิเสธศรัทธา และความชัว่ช้าและการฝ่าฝืนเป็นท่ีน่าเกลียดชงัแก่พวกเจ้า ชนเหล่านัน้
คือพวกท่ีด าเนินอยูใ่นแนวทางท่ีถกูต้อง * มนัเป็นคณุธรรมและความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ และอลัลอฮฺนัน้
เป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (สเูราะฮฺอลั-หญุรุอต : 7-8) 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  

نۡ  ِمنُكم يَۡسَتوِي َل  ﴿ نَفقَ  مَّ
َ
ََٰتَل   ٱۡلَفۡتحِ  َقۡبلِ  ِمن أ َلَٰٓئَِك  َوَق و 

ُ
ۡعَظمُ  أ

َ
ِنَ  َدرََجة   أ ِينَ  م  نَفُقوا   ٱَّلَّ

َ
ََٰتلُوا    َبۡعدُ  ِمن   أ   َوَق

ُ  َوَعدَ  َوُُك    ٱۡۡلُۡسَنَٰ   ٱّللَّ
 ُ  [  ٠١: احلديد] ﴾ ١٠ َخبِي   َتۡعَملُونَ  بَِما َوٱّللَّ

ความว่า “ในหมู่พวกเจ้านัน้มีผู้บริจาคและได้ต่อสู้  (ในทางของอัลลอฮฺ) ก่อนการพิชิต (นครมักกะฮฺ) ชน
เหล่านัน้ย่อมมีฐานะสูงกว่าบรรดาผู้ บริจาคและต่อสู้  (ในทางของอัลลอฮฺ) หลังการพิชิต (นครมักกะฮฺ) 
และอลัลอฮฺทรงสญัญาความดีงาม (สวนสวรรค์) แก่ทัง้สองฝ่าย และอลัลอฮฺนัน้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดใน
สิ่งท่ีพวกเจ้ากระท า” (สเูราะฮฺอลั-หะดีด : 10) 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่ 

ا يُۡۡشُِكونَ ﴿ مَّ
َ
ُ َخۡي  أ ِيَن ٱۡصَطَفَٰٓ  َءا ّللَّ

َٰ ِعَبادِهِ ٱَّلَّ ِ َوَسَلَٰم  ََعَ  [١٩انلمل : ]﴾ ٥٩ قُِل ٱۡۡلَۡمُد ّلِلَّ
ความวา่ “จงกล่าวเถิด (มฮุมัมดั) บรรดาการสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ และความศานติจงมีแดป่วงบา่ว
ของพระองค์ ผู้ซึง่พระองค์ทรงคดัเลือกแล้ว อลัลอฮฺดีกวา่หรือสิ่งท่ีพวกเขาตัง้เป็นภาคี (เจว็ด)” (สเูราะฮฺอนั-
นมัลฺ : 59) ซึ่งพวกเขาเหล่านีคื้อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตาม
การอธิบายของทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุและทา่นอษั-เษารี เราะหิมะฮลุลอฮฺ 24 
 
 และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่  

                                                           
24 ดใูน “ตฟัสีร อลักรุอาน อลั-อะซีม โดยอิบนกุะษีร” หน้า 10/418 และ “ฟัตห ุอลั-เกาะดีร” หน้า 4/195 
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ة   َخۡيَ  ُكنُتمۡ  ﴿ مَّ
ُ
ۡخرَِجۡت  أ

ُ
ُمُرونَ  لِلنَّاِس  أ

ۡ
ِ   َوتُۡؤِمُنونَ  ٱلُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَتۡنَهۡونَ  بِٱلَۡمۡعُروِف  تَأ  [  ٠٠١: عمران ال] ﴾ ١١٠  بِٱّللَّ

ความว่า “พวกเจ้านัน้ เป็นประชาชาติท่ีดียิ่งซึง่ถกูให้อบุตัขิึน้ส าหรับมนษุยชาต ิโดยท่ีพวกเจ้าใช้ให้ปฏิบตัิสิ่ง
ท่ีชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งท่ีมิชอบ และศรัทธาต่ออัลลอฮฺ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 110) การอ้างอิง
หลกัฐานนีมี้ความชดัเจนอยา่งมาก เพราะไม่ว่าพวกเขาคือกลุ่มคนท่ีถกูระบใุนอายะฮฺนีเ้ป็นการเฉพาะ หรือ
เป็นการหมายรวมถึงประชาชาตนีิท้ัง้หมด พวกเขาก็เป็นกลุม่คนแรกๆ ท่ีอยูใ่นอายะฮฺนีอ้ยูแ่ล้ว  
 

และค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่ 
ة   َجَعۡلَنَُٰكمۡ  َوَكَذَٰلَِك  ﴿ مَّ

ُ
ا أ َُكونُوا   َوَسط  ِ ا   َعلَۡيُكمۡ  ٱلرَُّسوُل  َوَيُكونَ  ٱنلَّاِس  ََعَ  ُشَهَدا ءَ  تل   [  ٠٦١: ابلقرة] ﴾ ١٤٣ َشِهيد 

ความว่า “และในท านองเดียวกัน เราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติท่ีเป็นกลาง เพ่ือพวกเจ้าจะได้เป็นสกัขี
พยานแก่มนษุย์ทัง้หลาย และเราะสลูก็จะเป็นสกัขีพยานแก่พวกเจ้า” (สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 143)  

การอ้างอิงหลักฐานนีก็้เฉกเช่นการอ้างอิงก่อนหน้านี ้ยิ่งกว่านัน้ทุกๆ อายะฮฺ และทุกๆ หะดีษท่ี
กล่าวถึงความดีเลิศในด้านต่างๆ ของประชาชาตินี ้แน่นอนว่ากลุ่มคนแรกและกลุ่มคนท่ีคูค่วรท่ีสุดท่ีจะอยู่
ในการกลา่วถึงนัน้คือบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีมฮุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
 
 ในจ านวนหลกัฐานท่ีมาจากสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั นัน้ คือค ากล่าวของ
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่  

َمنَةٌ  انلُُّجومُ »
َ
َماِء، أ َت  انلُُّجومُ  َذَهبَِت  فَإَِذا لِلسَّ

َ
َماءَ  أ نَا تُوَعُد، َما السَّ

َ
َمنَةٌ  َوأ

َ
ْصَحاِب، أ

َ
َت  َذَهبُْت  َفإَِذا أِل

َ
ْصَحاِب  أ

َ
ْصَحاِب  يُوَعُدوَن، َما أ

َ
 َوأ

َمنَةٌ 
َ
ِِت، أ مَّ

ُ
ْصَحاِب  َذَهَب  فَإَِذا أِل

َ
َت  أ

َ
ِِت  أ مَّ

ُ
 «يُوَعُدونَ  َما أ

ความว่า “ดวงดาวคือสิ่งท่ีคอยให้ความคุ้มครองแก่ชัน้ฟ้า ซึ่งเม่ือใดก็ตามท่ีดวงดาวได้จากไป ก็จะมีสิ่งเกิด
ขึน้กบัชัน้ฟ้าตามท่ีถกูสญัญาไว้ และตวัฉันนัน้คือสิ่งท่ีคอยให้ความคุ้มครองบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉัน ซึ่ง
เม่ือใดก็ตามท่ีฉันได้จากไป ก็จะมีสิ่งเกิดขึน้กับบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉันตามท่ีถูกสญัญาไว้ และบรรดา
เศาะหาบะฮฺของฉันคือสิ่งท่ีคอยให้ความคุ้มครองประชาชาติของฉัน ซึ่งเม่ือใดก็ตามท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ของฉนัได้จากไป ก็จะมีสิ่งเกิดขึน้กบัประชาชาตขิองฉนัตามท่ีถกูสญัญาไว้” 25 

 
ทา่นอบอูลั-อบับาส อลั-กรุฏุบี ได้กลา่วว่า “หมายถึง ตราบใดท่ีเศาะหาบะฮฺของทา่นนบียงัคงมีชีวิต 

ศาสนาก็จะยงัคงด ารงอยู่ สจัธรรมก็จะยงัคงปรากฏ ชยัชนะก็จะยงัคงมีเหนือศตัรู แตเ่ม่ือใดท่ีเศาะหาบะฮฺ
ของท่านนบีได้จากไป อารมณ์ใฝ่ต ่าก็จะมาครอบง าแทน การสนิบสนมกับบรรดาศัตรูก็จะเกิดขึน้ และ
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองศาสนาก็จะค่อยลดลงไปเร่ือยๆ โดยท่ีมนัจะหวนกลับไปสู่จุดต ่าสุดกระทั่งไม่มี
ผู้ใดหลงเหลือบนหน้าแผ่นดินนีท่ี้จะกลา่วค าว่า อลัลอฮฺ อลัลอฮฺ และนัน่คือสิ่งท่านนบีได้สญัญาไว้วา่จะเกิด
ขึน้กบัประชาชาตขิองทา่น และอลัลอฮฺ ตะอาลา เทา่นัน้ท่ีทรงรู้ดียิ่ง” 26 
 
                                                           
25 บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2531  
26  “อลั-มฟุฮิม” หน้า 6/485 
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และค ากลา่วของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีว่า  
ْصَحاِب، تَُسبُّوا لَ »

َ
نَّ  فَلَوْ  أ

َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْنَفَق  أ

َ
ُحٍد، ِمثَْل  أ

ُ
َحِدِهْم، ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
 «نَِصيَفهُ  َولَ  أ

ความวา่ “พวกท่านอยา่ได้ดา่ทอเศาะหาบะฮของฉนั เพราะแท้จริงหากแม้วา่คนหนึ่งคนใดในหมูพ่วกท่านได้
บริจาคทองค ามากมายเทียบเท่าเขาอหุดุ ก็มิอาจได้รับผลบญุเทียบเท่าการบริจาคเพียงหนึ่งอุ้งมือของพวก
เขา หรือแม้แตค่ร่ึงอุ้งมือก็ตาม” 27 
 
 ท่านอชั-เชากานี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้น าเสนอมมุมองตอ่หะดีษบทนีไ้ด้อย่างยอดเย่ียมว่า “ถ้าหาก
ผลบุญการบริจาคทองค าของเศาะหาบะฮฺรุ่นท้ายๆ คนหนึ่งท่ีถูกกล่าวถึงในหะดีษนีน้ัน้ ยงัมิอาจได้รับผล
บญุเทียบเท่าการบริจาคเพียงหนึง่อุ้งมือของเศาะหาบะฮฺรุ่นแรกๆ หรือแม้แตค่ร่ึงอุ้งมือได้ ดงันัน้ ก็ไมต้่องไป
คาดคิดว่าการบริจาคทองค ามากมายเทียบเท่าเขาอุหุดของคนในยุคเรานัน้ จะเทียบเท่าการบริจาคเพียง
ธญัพืชเมล็ดเดียวของพวกเขา หรือแม้แตค่ร่ึงเมล็ดได้” 28 
 
 และค ากลา่วของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีว่า 

ِن » ُ انلَ اِس قَر  ِيَن يَلُوَنُهم   َخي  ِيَن يَلُوَنُهم  ُثَم  اََّل   « ُثَم  اََّل 

ความว่า “ผู้ ท่ีมีความประเสริฐท่ีสดุ คือผู้ ท่ีมีชีวิตอยู่ในยคุของฉัน (เศาะหาบะฮฺ) รองลงมาคือผู้ ท่ีมาหลงัจาก
พวกเขาเลา่นัน้ และรองลงมาอีกคือผู้ ท่ีมาหลงัจากนัน้” 29 
 
 น่ีคือการรับรองความน่าเช่ือถือและเป็นการพรรณนาถึงคุณลักษณะท่ีดีงาม (ของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ) ซึ่งผู้ ท่ีกล่าวมนันัน้จะไม่เอ่ยค ากล่าวใดท่ีมาจากอารมณ์ใฝ่ต ่า ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ดงันัน้ 
จะมีการรับรองความนา่เช่ือถือใดท่ีจะยิ่งใหญ่กวา่นีอี้ก   
 ทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุยงัได้พรรณนาถึงคณุลกัษณะของบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นน
บี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไว้อีกว่า ซึง่มีรายงานเช่นเดียวกนันีจ้ากท่านอิบนอุมุรั 30 และจากทา่นอลั-หะ
สนั อลั-บศัรี 31 ขออลัลอฮฺทรงพึงพอพระทยัให้แก่พวกเขาเหล่านัน้ พวกเขาได้กล่าวว่า  “ผู้ ใดท่ีต้องการท า
ตามแบบอยา่งท่ีดี เขาก็จงท าตามแบบอยา่งท่ีดีของผู้ ท่ีได้ตายไปแล้วเถิด เพราะผู้ ท่ีมีชีวิตนัน้ไมส่ามารถท่ีจะ
รับประกันสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กับเขาได้ พวกเขาเหล่านัน้คือเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุฮมัหมดั ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺ พวกเขาเป็นประชาชาตท่ีิดีท่ีสดุ เป็นผู้ ท่ีมีหวัใจท่ีบริสทุธ์ิท่ีสดุ มีความรู้ท่ี
ลึกซึง้ท่ีสุด และเป็นผู้ มีความล าบากน้อยท่ีสุดในการนับถือหรือปฏิบตัิค าสั่งใช้ของศาสนา เป็นกลุ่มชน
ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงเลือกให้เป็นสาวกของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และท าการสืบทอดศาสนาของ

                                                           
27 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3673 และมสุลิม หมายเลข 2540 
28 “อิรชาด อสั-สาอิล อิลา ดะลาอิล อลั-มะสาอิล มะอะ อรั-เราะสาอิล อสั-สะละฟียะฮฺ” หน้า 45  
29 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 2652 และมสุลิม หมายเลข 2533 
30 บนัทกึโดยอบนูอุยัม์ ใน “หิลยะฮฺ อลั-เอาลิยาอ์” หน้า 1/305 
31 บนัทกึโดยอิบนอุบัดิลบรั ใน “ญามิอฺ บะยาน อลั-อิลม ฺวะฟัฎฺลิฮฺ” หน้า 2/195 
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พระองค์ ดงันัน้ ท่านทัง้หลายจงเรียนรู้ความประเสริฐของพวกเขาเถิด และจงเจริญรอยตามความประพฤติ
อนัดีงามของพวกเขา และจงยดึมัน่ในสิ่งท่ีพวกเขาสามารถท่ีจะปฏิบตัิได้ไมว่่าจะในเร่ืองจรรยามารยาทของ
พวกเขา และในเร่ืองศาสนาของพวกเขา พวกเขาคือบรรดาผู้ ท่ีด ารงอยู่บนทางน าท่ีเท่ียงธรรม” 32 

 
 ทา่นอบอูมัรฺ อดั-ดานี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่  
 เศาะหาบะฮฺทกุทา่นล้วนเป็นคนดี  
 พวกเขาถกูคดัสรรให้น าคนดีทัง้หลาย  
 พระเจ้าของพวกเราได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเขา 
 และให้ความประเสริฐและฐานะอนัมีเกียรตแิก่พวกเขาเป็นการเฉพาะ 33 

 
ดงันัน้ หากได้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมในความงดงามของคณุลกัษณะของพวกเขาและความ

สงูส่งของฐานะอนัมีเกียรติของพวกเขา เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ ก็จะพบว่าพวกเขาเหล่านัน้ได้น าหน้าในเร่ือง
ความรู้ความเข้าใจ ความยตุธิรรม การญิฮาด และคณุงามความดีทัง้หลาย พวกเขาได้น าหน้าในเร่ืองเหลา่นี ้
เหนือกลุ่มชนก่อนหน้าพวกเขา และได้น าหน้ากลุ่มชนท่ีมาหลงัจากพวกเขา โดยท่ีพวกเขาได้ครอบครอง
สถานะอนัสงูสง่นีต้ลอดไป และพวกเขาได้อยู่เหนือกลุม่ชนตา่งๆ ทัง้หลาย พวกเขาคือสาเหตท่ีุท าให้อิสลาม
มาถึงพวกเรา และเป็นสาเหตขุองความรู้ความเข้าใจและทางน าทัง้หลาย ซึ่งมันเป็นสาเหตุท่ีท าให้ได้รับ
ความผาสกุและความส าเร็จ ซึ่งประชาชาตินีไ้ด้รับมรดกจากความรู้ของพวกเขา ความยตุิธรรมของพวกเขา 
และการญิฮาดของพวกเขาตราบจนถึงวนักิยามะฮฺ ดงันัน้ จงึไมมี่ผู้ใดจากประชาชาตินีท่ี้จะได้รับความรู้ท่ียัง
ประโยชน์เว้นแตต้่องผ่านการเรียนรู้จากพวกเขาและด้วยกบัวิธีการท่ีพวกเขาได้ เรียนรู้ และไม่มีพืน้ท่ีใดบน
โลกใบนีไ้ด้สงบสุข นอกจากสาเหตท่ีุมาจากการญิฮาดของพวกเขา และการพิชิตเมืองต่างๆ ของพวกเขา 
และไม่มีผู้น าหรือผู้ตดัสินคนใดท่ีมีความยตุิธรรมและชีท้างท่ีถกูต้องเว้นแตพ่วกเขาคือสาเหตนุ าสิ่งเหล่านัน้
มา พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีพิชิตเมืองด้วยคมดาบ แต่พิชิตหัวใจด้วยพลังแห่งศรัทธา พวกเขาได้บริหาร
บ้านเมืองด้วยความยุติธรรม และบริหารหวัใจด้วยกบัความรู้และทางน า ซึ่งพวกเขาจะได้รับผลบญุเท่ากับ
ผลบุญของคนในประชาชาตินีจ้นถึงวนักิยามะฮฺได้รับ รวมถึงผลบุญของการงานท่ีพวกเขาได้ท าเป็นการ
เฉพาะ มหาบริสทุธ์ิย่ิง ผู้ทรงมอบความประเสริฐและความเมตตาแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์เป็นการเฉพาะ 
34  

ทา่นชยัคลุอิสลาม (อิบนตุยัมียะฮฺ) เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วถึงสิทธิของพวกเขาได้อยา่งยอดเย่ียม
ท่ีสดุ ท่านได้กลา่วว่า “ผู้ ใดท่ีพินิจมองดเูร่ืองราวของคนกลุม่หนึง่ด้วยความรู้และความเข้าใจท่ีลึกซึง้ และสิ่ง
ท่ีอลัลอฮฺได้โปรดปรานให้พวกเขาได้รับความประเสริฐตา่งๆ เขาจะรู้อย่างมัน่ใจว่าพวกเขาเหล่านัน้คือกลุ่ม

                                                           
32  บนัทกึโดยอิบนอุบัดิลบรั ในอ้างอิงก่อนหน้านี ้หน้า 2/195-196 
33 “อลั-อรุญซูะฮฺ อลั-มนุบับิฮะฮฺ อะลา อสัมาอ์ อลั-กรุรออ์ วรั-รุวาตฺ วะอศุลู อลั-กิรออาตฺ” หน้า 189 บทกลอนที่ 571-572 
34 “เฏาะรีก อลั-ฮิจญฺเราะตยัน์” หน้า 648 
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ชนท่ีดีเลิศท่ีสดุหลงัจากบรรดานบี ซึง่ไมเ่คยมีผู้ใดและจะไม่มีผู้ ใดเหมือนพวกเขา พวกเขาคือกลุม่ชนท่ีดีเลิศ
สดุของประชาชาตนีิ ้ซึง่เป็นประชาชาตท่ีิดีเลิศและมีเกียรตท่ีิสดุ ณ ท่ีอลัลอฮฺเหนือประชาชาตทิัง้หลาย” 35 

และเน่ืองด้วยความประเสริฐท่ีสูงส่งและฐานะอนัมีเกียรตินีเ้องจึงท าให้ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะ
มาอะฮฺต่างเห็นพ้องกันว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกคนมีความน่าเช่ือถือ (อุดลู) และไม่มีใครสักคนท่ีมีความ
บกพร่อง (มจัญฺรูหฺ) ซึง่อลัลอฮฺได้ขจดัสิ่งท่ีเกิดขึน้แก่พวกเขาไมว่า่จะเป็นการกลา่วถึงพวกเขาในแง่ท่ีไมดี่หรือ
การด่าทอต าหนิพวกเขา ดงันัน้พวกเขาทุกคนจึงเป็นแกนน าท่ีคอยขับเคล่ือนศาสนา ซึ่งน่ีเป็นสิ่งท่ีรู้กันดี
วา่อลัลอฮฺทรงเลือกสรรพวกเขาและพระองค์ทรงแจ้งถึงความบริสทุธ์ิของพวกเขา โดยท่ีพวกเขาคือกลุ่มชนท่ี
ดีเลิศท่ีสดุแห่งยคุตา่งๆ และเป็นประชาชาตท่ีิดีเลิศท่ีสดุท่ีถกูอบุตัอิอกมาเพ่ือมนษุยชาต ิดงันัน้ จงึไมมี่ผู้ใดท่ี
จะเปรียบเหมือนกับผู้ ท่ีอัลลอฮฺทรงพึงพอพระทัยให้เขาได้คบหาเป็นมิตรและช่วยเหลือเกือ้กูลท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ดงันัน้ จึงไม่มีการรับรองใดท่ีดียิ่งกว่านี ้และไม่มีการมอบความน่าเช่ือถือใดท่ี
สมบรูณ์ยิ่งกวา่นีอี้กแล้ว  

ท่านอิบนุอบัดิลบรั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ถ้าเป็นเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุม ถือเป็น
การมากพอแล้วท่ีเราจะศกึษาสถานภาพของพวกเขา (กลา่วคือไม่ต้องศกึษาอะไรให้มาก) เพราะเป็นมตเิอก
ฉันท์ของกลุ่มชนแห่งสจัธรรมจากบรรดาผู้ศรัทธา –พวกเขาคือชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ- ว่าพวก
เขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) ทกุคนนัน้มีความนา่เช่ือถือ (อดุลู)” 36 

ดงัท่ีกลอนบทหนึง่ได้กลา่ววา่  
พวกเขาทกุคนคือกลุม่ชนท่ีดีและมีความย าเกรง 
สมควรแล้วท่ี (พวกเขา) จะได้รับสิ่งนัน้ และทกุๆ ความดีงามก็คูค่วรแก่พวกเขา 37  
 
 

ประการที่สาม  มีความเช่ือม่ันในระดับความประเสริฐของพวกเขาตามที่ มีระบุใน
หลักฐานต่างๆ 
 ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺได้ยืนยนัว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกคนมีความประเสริฐ แต่พวก
เขามีระดบัความประเสริฐท่ีแตกต่างกันไป ท าให้เศาะหาบะฮฺบางคนจึงมีความประเสริฐเหนือบางคน โดย
ไมท่ าให้เศาะหาบะฮฺท่ีมีความเสริฐน้อยกวา่บกพร่องแตอ่ยา่งใด  
 ดงันัน้เศาะหาบะฮฺท่ีมีความประเสริฐท่ีสดุคือ เศาะหาบะฮฺทัง้สิบทา่นท่ีได้รับขา่วดีว่าเป็นชาวสวรรค์ 
พวกเขาคือเคาะลีฟะฮฺ อัร-รอชิดูนทัง้ส่ีท่าน ได้แก่ ท่านอบูบักรฺ ท่านอุมัร ท่านอุษมาน และท่านอลี 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ ส่วนหกท่านท่ีเหลือนัน้ได้รวมอยู่ในค ากลา่วของทา่นอิบน ุอบีดาวดุ ใน “หาอียะฮฺ” ของ
ทา่น วา่  
 สะอีด, สะอฺด์, อิบนเุอาฟฺ และฏ็อลหะฮฺ  
                                                           
35  “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา  อลั-วาสิฏียะฮฺ” หน้า 3/103  
36 “อลั-อิสตีอาบ” หน้า 1/19 
37 “เกาะศีดะฮฺ อบีมรัวาน อบัดลุมะลิก บินอิดรีส อลั-ญะซาอิรี ฟี อลั-อาดาบ วสั-สนุนะฮฺ” หน้า 58 บทกลอนที่ 124  
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อีกทัง้อามิร ผู้ตรากตร าและอซั-ซุบยัรฺผู้ ได้รับการช่ืนชม 38 
 
 ซึง่ผู้ ท่ีประเสริฐท่ีสดุในสิบท่านนัน้คือ เคาะลีฟะฮฺทัง้ส่ี โดยเรียงล าดบัความประเสริฐตามล าดบัของ
การเป็นเคาะลีฟะฮฺ 39 

จงเป็นมิตรกบับรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีและวงศ์วานของทา่น  
จงเผยแพร่ความดีงามของพวกทา่นทกุคนและท าให้มนัขจรกระจายไป  

 จงสนบัสนนุพวกเขาด้วยความรักท่ีเตม็เป่ียมและจงเชิดช ู
 ทา่นอบบูกัรและอมุรัในทกุๆ ความประเสริฐและความสมบรูณ์ 
 และถดัจากทัง้สองนัน้คือทา่นอษุมานแล้วทา่นอลี  
 ซึง่เป็นวีรบรุุษท่ีอทุิศตนในสมรภมูิท่ีมีความกระฉับกระเฉง 40 
 
 ไม่มีข้อสงสยัใดๆ ว่าสถานะของท่านอบูบกัรฺกับท่านอุมัรในศาสนาอิสลามนัน้ ถือเป็นสถานะท่ีมี
ความสงูส่งท่ีสุด ซึ่งทัง้สองท่านคือบุคคลท่ีดีเลิศท่ีสุดของประชาชาตินีห้ลงัจากท่านนบีของเขา ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ทา่นทัง้สองยงัเป็นมนษุย์ท่ีประเสริฐท่ีสดุหลงัจากบรรดานบี อยา่งไรก็ตามท่า
นอบบูกัรฺนัน้มีสถานะเหนือกวา่เม่ือเทียบระหว่างทา่นทัง้สอง เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา  
 ถือเป็นสิ่งท่ีดียิ่งท่ีจะยกค ากล่าวของท่านอบูญะอฺฟัร อัล-บากิร ผู้ น าคนส าคญัของวงศ์วานของ
ทา่นนบี เราะหิมะฮลุลอฮฺ วะเราะฎิยะอนัฮุ- ซึง่ทา่นได้กลา่ววา่ “ผู้ ใดท่ีไมรู้่ถึงความประเสริฐของทา่นอบีบกัรฺ
และทา่นอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา แนน่อนเขาได้โง่เขลาตอ่สนุนะฮฺของทา่นนบีแล้ว” 41 
 ทา่นอชั-ชะอฺบี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “การรักตอ่ทา่นอบีบกัรฺและท่านอมุรั และการรู้ถึงความ
ประเสริฐของทัง้สองทา่นนัน้คือสว่นหนึง่จากสนุนะฮฺ” 
 และรองจากเศาะหาบะฮฺทัง้สิบท่านท่ีได้รับการแจ้งข่าวดีนัน้ คือชาวบะดรั ถดัจากนัน้เป็นชาวอหุุด 
แล้วตอ่ด้วยชาวบยัอะฮฺ อรั-ริฎวาน 
 และน่ีคือสิ่งท่ีบรรดานักวิชาการได้ให้ทัศนะไว้ เช่นท่านอิบนุกะษีร 42, ท่านอิบนุอัศ-เศาะลาหฺ 43, 
และทา่นอนั-นะวะวี 44 
 แตก็่มีนกัวิชาการบางทา่นท่ีถือวา่ชาวบยัอะฮฺ อรั-ริฎวานมีความประเสริฐกวา่ชาวอหุดุ 45 

                                                           
38 “มนัซูมะฮฺ อิบน ุอบีดาวดุ อลั-หาอิยะฮฺ มะอะ ชรัหิฮา อตั-ตหฺุฟะฮฺ อสั-สะนียะฮฺ-” หน้า 9  
39 และน่ีคือสิ่งที่ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺได้ยืนยนักนั ดใูน “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา” หน้า 3/162 และดใูน “อลั-อิสตีอาบ” หน้า 3/1117-
1118 
40 “เกาะศีดะฮฺ อบีมรัวาน อบัดลุมะลิก บินอิดรีส อลั-ญะซาอิรี ฟี อลั-อาดาบ วสั-สนุนะฮฺ” หน้า 57 บทกลอนที่ 116-118 
41  “อลั-หจุญะฮฺ ฟีบะยาน อลั-มะหจัญะฮฺ วะชรัหฺ อะกีดะฮฺ อะฮฺลิสสนุนะฮฺ” หน้า 2/350  
42  ดใูน “อลั-บาอิษ อลั-หะษีษ” หน้า 183  
43  ดใูน “มก็ุอดดิมะฮฺ อิบน ุอศั-เศาะลาหฺ” หน้า 1/264-265  
44  ดใูน “อตั-ตกัรีบ วตั-ตยัสีร ลิมะอฺริฟะฮฺ สนุนะฮฺ อลั-บะชีร อนั-นะซีร” หน้า 93  
45  เชน่ทา่นอสั-สะฟารินี ในหนงัสือ "ละวามิอฺ อลั-อนัวาร อลั-บะฮียะฮฺ" หน้า 2/371-372 
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 และก็มีนกัวิชาการบางท่านท่ีกล่าววา่ถดัจากชาวอหุดุนัน้ คือเศาะหาบะฮฺกลุ่มท่ียืนหยดัในสงคราม
อลั-อะหฺซาบ ถดัจากนัน้ก็เป็นชาวบยัอะฮฺ อรั-ริฎวาน 46 อลัลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง 
 ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ เช่ือว่าโดยภาพรวมแล้วชาวมุฮาญิรีนมีความประเสริฐกว่าชาว
อนัศอ็ร 47 เฉกเชน่ท่ีเช่ือวา่ผู้ ท่ีรับอิสลามชว่งแรกๆ นัน้ประเสริฐกวา่ผู้ ท่ีรับอิสลามในชว่งหลงัๆ  
 ส าหรับเศาะหาบียะฮฺ (เศาะหาบะฮฺท่ีเป็นผู้หญิง) เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุน นัน้ ผู้ ท่ีประเสริฐท่ีสดุในหมู่
พวกนางมีอยู่สามท่าน ได้แก่ ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ, ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ, และท่านหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮนุ  
 ท่านชยัคลุอิสลาม อบูอลั-อบับาส อิบนุตยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ผู้หญิงท่ีประเสริฐ
ท่ีสุดในประชาชาตินีคื้อ ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ, ท่านหญิงอาอิชะฮฺ และท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ ส่วนผู้ ใดจะ
ประเสริฐกวา่นัน้ยงัเป็นท่ีขดัแย้งและมีรายละเอียดของมนัอยู่” 48 
 สมควรท่ีจะเน้นย า้ตรงนีว้่า บรรดานกัวิชาการตา่งเห็นพ้องกนัวา่ “เศาะหาบะฮฺทกุๆ ท่านจะมีความ
ประเสริฐยิ่งกว่าทกุๆ คนท่ีมาหลงัจากเศาะหาบะฮฺ” 49 ซึ่งจะมีการขดัแย้งในเร่ืองนีอี้กได้อย่างไรในเม่ือพวก
เขาคือกลุม่ชนท่ีได้รับโอกาสพบเจอท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั พวกเขาคือกลุม่ชนท่ีหากแม้ว่าคน
หนึ่งคนใดในหลงัจากพวกเขาได้บริจาคทองค ามากมายเทียมเขาอุหุด ก็มิอาจได้รับผลบุญเทียบเท่าการ
บริจาคเพียงหนึ่งอุ้ งมือของพวกเขา หรือแม้แต่คร่ึงอุ้ งมือก็ตาม แล้วลองเทียบการละหมาดของพวกเขา 
การญิฮาดของพวกเขา และการงานทัง้หลายของพวกเขา ?  
  และจะมีการขดัแย้งในเร่ืองนีอี้กได้อยา่งไรในเม่ือพวกเขาคือกลุม่ชนท่ีอลัลอฮฺกลา่วถึงสิทธิของพวก
เขาวา่  

َلَٰٓئَِك  ﴿ و 
ُ
َِٰشُدونَ  ُهمُ  أ  [  ٤: احلجرات] ﴾ ٧ ٱلرَّ

ความ “ ชนเหลา่นัน้คือพวกท่ีด าเนินอยูใ่นแนวทางท่ีถกูต้อง ” (สเูราะฮฺอลั-หญุรุอต : 7) 
 
 และ   

﴿  
ُ  وََعدَ  َوُُك    [  ٠١: احلديد] ﴾ ١٠ ٱۡۡلُۡسَنَٰ   ٱّللَّ

ความวา่ “และอลัลอฮฺทรงสญัญาความดีงาม (สวนสวรรค์) แก่ทัง้สองฝ่าย” (สเูราะฮฺอลั-หะดีด : 10) 
 

แล้วจะมีการขดัแย้งในเร่ืองนีอี้กได้อย่างไรในเม่ือท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวถึง
พวกเขาวา่ 

ِن » ُ انلَ اِس قَر   «  َخي 

                                                           
46  เชน่อลั-หะกะมี ในหนงัสือ “มะอาริจญฺ อลั-เกาะบลู” หน้า 2/371-372  
47  ดใูน “ละวามิอฺ อลั-อนัวาร อลั-บะฮียะฮฺ” หน้า 2/372 
48  “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา” หน้า 2/481 
49  ดใูน “ฟัตห ุอลั-บารี” หน้า 7/7  
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ความวา่ “ ผู้ ท่ีมีความประเสริฐท่ีสดุ คือผู้ ท่ีมีชีวิตอยูใ่นยคุของฉนั (หมายถึง บรรดาเศาะหาบะฮฺ) ”50 
 
 ทา่นอลั-มอุาฟา บนิอิมรอน เราะหิมะฮลุลอฮฺ ถกูถามวา่ “ทา่นอมุรั บนิอบัดลุอะซีซ เทียบได้กบัทา่น
มุอาวียะฮฺ บินอบีสุฟยาน หรือไม่ ?” ท าให้ท่าน (อลั-มุอาฟา) โกรธอย่างมาก ท่านจึงกล่าวว่า “อย่าเทียบ
ผู้ ใดกับบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ส าหรับท่านมุอาวียะฮฺนัน้
ท่านเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านนบี เป็นเครือญาติ (ผ่านการแต่งงาน) กับท่านนบี เป็นผู้ จดบนัทึกและเป็น
เลขาของทา่นนบีในการรับวะหฺยขูองอลัลอฮฺ” 51 
 มีคนถามท่านอิมามอะหฺมดั เราะหิมะฮลุลอฮฺว่า “สามารถท่ีจะเทียบผู้ ใดกบัเศาะหาบะฮฺของท่านน
บี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หรือไม่ ?” ท่านได้ตอบว่า “ขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺให้ห่างไกลจากมนั” 
มีคนถามอีกว่า “ทา่นมอุาวียะฮฺมีความประเสริฐกว่าท่านอมุรั บินอบัดลุอะซีซหรือไม่ ?” ท่านได้ตอบว่า “ใช่
แล้ว ขอสาบานด้วยกบัลมหายใจของฉนัท่ียงัมีอยู่”  เพราะทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

ِن » ُ انلَ اِس قَر   «  َخي 

ความวา่ “ ผู้ ท่ีมีความประเสริฐท่ีสดุ คือผู้ ท่ีมีชีวิตอยูใ่นยคุของฉนั (หมายถึง เศาะหาบะฮฺ) ”52 53 
 
 ทา่นอิมามอะหฺมดัได้กล่าวอีกวา่ “เศาะหาบะฮฺท่ีมีความเสริฐน้อยท่ีสดุในหมู่พวกเขา คือผู้ ท่ีมีความ
ประเสริฐท่ีสุดในยุคต่างๆ ท่ีไม่ได้เห็นท่านนบี ถึงแม้ว่าพวกเขา (ท่ีมีชีวิตในยุคต่างๆ นัน้) จะไปพบอลัลอฮฺ
ด้วยกบัการปฏิบตัใินทกุการงานก็ตาม” 54 
 หากมีคนถามวา่ จะอธิบายอยา่งไรกบัค ากลา่วของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 

يَّامَ  َوَرائُِكمْ  ِمنْ  فَإِنَّ  »
َ
، أ ْْبِ ْْبُ  الصَّ ْجرِ  ِمثُْل  ِفيِهمْ  لِلَْعاِمِل  اْْلَْمِر، ىلَعَ  َقبٍْض  ِمثُْل  ِفيهِ  الصَّ

َ
 يَا: قَاَل   ،«َعَمِلهِ  ِمثَْل  َيْعَملُونَ  رَُجاًل  ََخِْسيَ  أ

، رَُسوَل  ِ ْجرُ  اَّللَّ
َ
ْجرُ »: قَاَل  ِمنُْهْم؟ ََخِْسيَ  أ

َ
 «ِمنُْكمْ  ََخِْسيَ  أ

ความว่า “จะมีขึน้ภายหลงัจากพวกท่านอย่างแน่นอน ซึ่งช่วงเวลาของการอดทนนัน้เสมือนการก าถ่านหิน
ร้อน ซึ่งส าหรับคนท่ีท าอะมลัในช่วงเวลานัน้จะได้รับผลบุญเสมือนของชายห้าสิบคนท่ีท าการงานเหมือนท่ี
พวกท่านได้ท า” เศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งได้ถามว่า “โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ผลบญุของชายห้าสิบคนจากในหมู่
พวกเขาใชไ่หม ?” ทา่นนบีได้ตอบวา่ “เป็นผลบญุของชายห้าสิบคนในหมูพ่วกทา่น” 55 
 
 ค าตอบคือ มันเป็นความประเสริฐในเร่ืองท่ีเฉพาะ ไม่ได้หมายถึงความประเสริฐโดยทัง้หมด ด้วย
เหตุนัน้ผลบุญของการอดทนในช่วงเวลาข้างต้นมีความประเสริฐยิ่งกว่าผลบุญของความอดทนของเศาะ

                                                           
50 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 2652 และมสุลิม หมายเลข 2533 
51 ดใูน “ตารีค มะดีนะฮฺ ดิมชักฺ” หน้า 9/208 
52 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 2652 และมสุลิม หมายเลข 2533 
53 ดใูน “อสั-สนุนะฮฺ โดย อลั-ค็อลลาล” หน้า 2/435  
54 “ชรัหฺ อศุลู อิอฺติกอด อะฮฺลิสสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ โดยอลั-ลาละกาอี” หน้า 1/160 
55 บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 3058, อบีดาวดุ หมายเลข 4341 และอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 4014 ซึง่ชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดษีที่
เศาะฮีหฺ ใน “อสั-สิลสิละฮฺ อศั-เศาะฮีหะฮฺ” หมายเลข 494  
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หาบะฮฺห้าสิบท่าน สรุปคือ มนัเป็นความประเสริฐเฉพาะในการท าอะมลัท่ีเจาะจง ไม่ใช่เป็นความประเสริฐ
โดยทัง้หมด ดงัท่ีท่านอลั-หาฟิซ อิบนุหะญัร ได้กล่าวว่า “เนือ้หาของหะดีษท่ีว่า ส าหรับคนท่ีท าอะมัลใน
ช่วงเวลานัน้จะได้รับผลบุญเสมือนการงานของชายห้าสิบคนในหมู่พวกท่าน” ไม่ได้บ่งชีว้่ามีผู้ ท่ีไม่ได้เป็น
เศาะหาบะฮฺจะมีความประเสริฐเหนือกว่าผู้ ท่ีเป็นเศาะหาบะฮฺ เพราะเพียงแค่เพิ่มผลบญุ (ของอะมลัหนึ่ง) 
ไม่ได้ท าให้มีความประเสริฐโดยทัง้หมดแตอ่ย่างใด เช่นเดียวกนั ผลบุญท่ีจะก่อให้เกิดความประเสริฐได้นัน้
ต้องเป็นไปด้วยกับการท าอะมลันัน้ แต่ส าหรับผู้ ท่ีมีโอกาสได้พบเห็นท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
นัน้ เขาจะได้ความประเสริฐของการมองท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ไมมี่ผู้ใดท่ีเทียบเทา่ได้” 56  
 
ประการที่ ส่ี   จ าเป็นที่จะต้องกล่าวถึงพวกเขาในแง่ที่ดี ยกย่องสรรเสริญพวกเขา และ
เผยแพร่ความดีงามของพวกเขา  

จงเป็นมิตรกบับรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีและวงศ์วานของทา่น  
จงเผยแพร่ความดีงามของพวกทา่นทกุคนและท าให้มนัขจรกระจายไป 57 

 ไมมี่ข้อสงสยัใดๆ วา่น่ีคือแขนงหนึง่ของความรักท่ีมีตอ่พวกเขา ซึง่ผู้ใดท่ีหวัใจของเขาเตม็เป่ียมด้วย
ความรักท่ีมีตอ่พวกเขา ลิน้ของเขาก็จะมัน่ยกยอ่งสรรเสริญตอ่พวกเขา 
 และน่ีคือสิ่งชาวอะฮฺลุสสนุนะฮฺทัง้หมดได้สืบทอดกนัมา และได้บรรจุมนัในหลกัความเช่ือของพวก
เขา   
 ท่านอลั-มุซะนี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “และเขาจะกล่าวถึงความประเสริฐของพวกเขา และ
จะร าลกึถึงความดีงามท่ีพวกเขาได้ท าไว้” 58 
 ทา่นอิบน ุอบีซะมะนีน ได้กล่าวว่า “หนึ่งในค ากล่าวของชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺก็คือ การท่ีคนคนหนึ่งมี
ความเช่ือมัน่ในเร่ืองการมอบความรักต่อบรรดาเศาหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และ
การเผยแพร่ความดีงามของพวกเขา และความประเสริฐของพวกเขา” 59 
 ทา่นอิบน ุอบีดาวดุ ได้กลา่ววา่  
 ทา่นจงกลา่วด้วยค ากลา่วท่ีดีงามตอ่เศาะหาบะฮฺทกุทา่น  
 และอยา่ได้ต าหนิ ดา่ทอ และเหยียดหยาม (พวกเขา) 60    
 
  

                                                           
56 “ฟัตห ุอลั-บารี” หน้า 7/7  
57 “เกาะศีดะฮฺ อบีมรัวาน อบัดลุมะลิก บินอิดรีส อลั-ญะซาอิรี ฟี อลั-อาดาบ วสั-สนุนะฮฺ” หน้า 57 บทกลอนที่ 116  
58  “ชรัห ุอสั-สนุนะฮฺ” หน้า 87 
59 “อศุลู อสั-สนุนะฮฺ” โดยอิบน ุอบีซะมะนีน หน้า 263  
60 “มนัซูมะฮฺ อิบน ุอบีดาวดุ อลั-หาอิยะฮฺ มะอะ ชรัหิฮา อตั-ตหฺุฟะฮฺ อสั-สะนียะฮฺ” โดยอบัดรุร็อซซาก อลั-บดัรฺ หน้า 10  
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ประการที่ห้า  ยืนยันโดยภาพรวมว่าพวกเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺและสวน
สวรรค์ และยืนยันเป็นการเฉพาะส าหรับผู้ที่อัลกุรอานและสุนนะฮไฺด้ระบุเจาะจงไว้ 
 ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺมีความเช่ือมัน่ว่าโดยภาพรวมแล้วบรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นน
บี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นัน้เป็นชาวสวรรค์ 61 
 ซึง่ก่อนหน้านีไ้ด้น าเสนออายะฮฺตา่งๆ ท่ีได้บง่ชีถ้ึงเร่ืองนีไ้ว้อยา่งชดัเจนแล้ว เชน่ค าด ารัสของอลัลอฮฺ 
ตะอาลา ท่ีว่า 

نَصارِ ﴿
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل وَّ

َ
َٰبُِقوَن ٱۡۡل َبُعوُهم بِإِۡحَسَٰن  َوٱلسَّ

ِيَن ٱتَّ َٰت  رَِِّضَ ٱ َوٱَّلَّ َعدَّ لَُهۡم َجنَّ
َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا  َعۡنُه َوأ ََتۡرِي ََتَۡتَها  ّللَّ

نَۡهَُٰر 
َ
بَد  ٱۡۡل

َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ا  َخَِِٰلِيَن فِيَها  أ  [٠٠١اتلوبة : ]﴾ ١٠٠َذ

ความว่า  “ บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ (ชาวมุฮาญิรีนจากมกักะฮฺ) และในหมู่ผู้ ให้ความช่วยเหลือ
(ชาวอนัศอรจากมะดีนะฮฺ) และบรรดาผู้ด าเนินตามพวกเขาด้วยการท าดีนัน้ อลัลอฮฺทรงพอพระทยัในพวก
เขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ท่ีมี
แม่น า้หลายสายไหลผ่านอยู่เบือ้งล่างพวกเขาจะพ านกัอยู่ในนัน้ตลอดกาลนัน่คือชยัชนะอนัใหญ่หลวง” (สู
เราะฮฺอตั-เตาบะฮฺ : 100) 
 
 และค าด ารัสท่ีว่า  

﴿  
ُ  وََعدَ  َوُُك    [  ٠١: احلديد] ﴾ ١٠ ٱۡۡلُۡسَنَٰ   ٱّللَّ

ความวา่ “และอลัลอฮฺทรงสญัญาความดีงาม (สวนสวรรค์) แก่ทัง้สองฝ่าย” (สเูราะฮฺอลั-หะดีด : 10) 
 
 และชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺจะยืนยนัเป็นการเฉพาะส าหรับผู้ ท่ีอลักุรอานและสนุนะฮฺได้ระบุเจาะจงไว้ 
เชน่เศาะหาบะฮฺผู้ ท่ีได้รับขา่วดีวา่เป็นชาวสวรรค์ทัง้สิบท่าน, ท่านอบัดลุลอฮฺ บินสลาม 62, ท่านก็อยสฺ บนิษา
บติ 63, ทา่นอกุาชะฮฺ บนิมิหฺศอ็น 64 และยงัมีอีกเป็นสิบๆ ทา่น เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ 65 
 ท่านอบูอุษมาน อัศ -ศอบูนี ได้กล่าวว่า “ส าหรับบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ ท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ยืนยนัเป็นการเฉพาะ (ว่าเป็นชาวสวรรค์) แน่นอนว่านกัวิชาการด้านหะดีษ
ตา่งก็ยืนยนัตอ่พวกเขาด้วยเช่นกนั ทัง้นีเ้ป็นการแสดงถึงความเช่ือมัน่ของพวกเขาท่ีมีตอ่ท่านเราะสลูลุลอฮฺ 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ในสิ่งท่ีท่านได้กล่าวถึงและได้ให้สญัญาแก่พวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) ซึ่ง
แน่นอนว่าท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั จะไม่ยืนยนัว่าพวกเขาเป็นชาวสวรรค์ นอกจากท่านจะรู้

                                                           
61  ดใูน “อลั-ฟัศล”ุ หน้า 4/225-226, และ “อชั-ชะรีอะฮฺ” หน้า 4/1633 และ “ละวามิอฺ อลั-อนัวาร” หน้า 2/389 
62  ดงัที่มีบนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3812 จากหะดีษที่รายงานโดยทา่นสะอฺด์ บินอบีวกัก็อศ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ุ 
63 ดงัที่มีบนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3613 และมสุลิม 119 จากหะดีษที่รายงานโดยทา่นอนสั บินมาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ 
64 ดงัที่มีบนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 5705 และมสุลิม 374 จากหะดีษที่รายงานโดยทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ 
65 ชยัคฺอบัดลุอะซีซ อสั-สลัมาน ได้น าเสนอในหนงัสือ “อลั-กะวาชิฟ อลั-ญะลียะฮฺ อนั มะอานี อลั-วาสิฏียะฮฺ” หน้า 689-694 ซึง่รายชื่อของเศาะ
หาบะฮฺที่ได้รับการยืนยนัวา่เป็นชาวสวรรค์มีมากถึงสี่สิบเอ็ดทา่น  
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เร่ืองนัน้แล้ว และอลัลอฮฺ ตะอาลา จะทรงให้เราะสูลของพระองค์ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ รู้เห็นใน
เร่ืองเร้นลบัตามท่ีพระองค์ทรงประสงค์” 66 
 
 
ประการที่หก  ให้ขอดุอาอ์ ขออภัยโทษ และขอให้พวกเขาได้รับความพงึพอพระทยั 
 ชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ เห็นพ้องกนัวา่จ าเป็น (วาญิบ) ท่ีจะต้องยกย่องสรรเสริญพวกเขา 
ขออภยัโทษให้แก่พวกเขา ขอความเมตตาประสบแก่พวกเขา และขอให้พวกเขาได้รับความพงึพอพระทยั 67 
 ด้วยเหตนุัน้เอง เม่ือหวัใจของผู้ศรัทธาเตม็ไปด้วยความรักและการยอมรับในคณุงามความดีของ
บรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบีมฮุมัมดั อะลยัฮิศเศาะลาตวุสัลาม วะเราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ ลิน้ของเขาก็จะ
วิงวอนขอดอุาอ์ตอ่พวกเขาอยา่งมากมาย และเขาก็จะมัน่ขออภยัโทษแก่พวกเขา 
 ทา่นอิบน ุอลั-มบุาร็อก เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าววา่  

(ผู้ศรัทธา) จะยงัคงขออภยัโทษให้แก่พวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) ตลอดไป 
ดงัท่ีถกูสัง่ใช้ให้ขอทัง้โดยเปิดเผยและอยา่งลบัๆ 68 
 

 กระทัง่การขอให้ได้รับความพึงพอพระทยันัน้กลายเป็นสิ่งท่ีรู้กนัว่าเป็นค าวิงวอนท่ีใช้เฉพาะเจาะจง
แก่พวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) 69 ซึ่งทกุครัง้ท่ีมีการกล่าวถึงคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขา (เศาะหาบะฮฺ) ก็
จะลงท้ายควบคูด้่วยค าวา่ “เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ-ขออลัลอฮฺทรงพึงพอพระทยัตอ่เขา-” และน่ีคือสิ่งท่ีบรรดาผู้
ศรัทธาได้เห็นพ้องกัน เน่ืองจากอลัลอฮฺได้แจ้งแก่พวกเราว่าพระองค์ได้พึงพอพระทยัต่อพวกเขาแล้ว ดงัท่ี
พระองค์ได้ด ารัสวา่  

ُ  رَِِضَ  ﴿  [  ٦٦: املجادلة] ﴾ ٢٢ َعۡنُه   َورَُضوا   َعۡنُهمۡ  ٱّللَّ

ความวา่ “อลัลอฮฺทรงพอพระทยัตอ่พวกเขาและพวกเขาก็ยินดีปรีดาตอ่พระองค์” (สเูราะฮฺอลั-มญุาดะละฮฺ : 
22)  
 
 ท่านอัช-เชากานี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ถือเป็นธรรมเนียมท่ีปฏิบัติกันมาของผู้ คนใน
ประชาชาตินีแ้ละคนส่วนใหญ่ (ท่ีเป็นชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ) ทัง้จากสะลัฟและเคาะลัฟท่ีจะ
ขอให้บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับความพึงพอพระทยั และขอให้กลุ่มชนหลงัจากพวกเขาได้รับความเมตตา 
รวมทัง้วิงวอนขอดอุาอ์ให้พวกเขาได้รับการอภยัโทษจากอลัลอฮฺและได้รับการลบล้างความผิดทัง้หลายจาก
พระองค์ ดงัท่ีค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้แนะน าแก่เราวา่ 

                                                           
66 “อะกีดะฮฺ อสั-สะลฟั วะอศัหาบ อลั-หะดีษ” หน้า 287 และดใูน “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา  อลั-วาสิฏียะฮฺ” หน้า 3/153  
67 “อศั-ศอริม อลั-มสัลลู” โดยชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ หน้า 1085  
68 “ดีวาน อิบน ุอลั-มบุาร็อก” หน้า 21 ตรวจทานโดยสะอดั อลั-ฟิกกี  
69 ดใูน “สิลสลิะฮฺ อลั-อะหาดีษ อฎั-เฎาะอีฟะฮฺ” โดยชยัคฺอลั-อลับานี หน้า 11/770, ซึง่น่ีเป็นการเฉพาะเจาะจงที่รู้กนัดีในหมูน่กัวิชาการและ
บรรดาผู้ศรัทธา ซึง่ก็อนญุาตที่จะขอให้อ่ืนจากพวกเขาได้รับความพงึพอพระทยัเชน่กนั ดใูน “อลั-มจัญฺมอฺู” โดยอนั-นะวะวี หน้า 6/172  
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ِينَ  ﴿ َٰنَِنا نَلَا ٱۡغفِرۡ  َربََّنا َيُقولُونَ  َبۡعِدهِمۡ  ِمن   َجا ُءو َوٱَّلَّ ِينَ  َوِۡلِۡخَو يَمَٰنِ  َسَبُقونَا ٱَّلَّ ِينَ  ِغل    قُلُوبَِنا ِف  ََتَۡعۡل  َوَل  بِٱۡۡلِ  إِنََّك  َربََّنا   َءاَمُنوا   ل َِّلَّ
 [  ٠١: احلرش] ﴾ ١٠ رَِّحيم   رَُءوف  

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแตพ่ระเจ้าของเราทรงโปรดอภยัให้แก่
เราและพ่ีน้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึน้ในหวัใจ
ของเราตอ่บรรดาผู้ศรัทธา ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สู
เราะฮฺอลั-หชัรฺ : 10) 70 
 
ประการที่เจด็  ไม่กล่าวถงึความผิดพลาดของพวกเขา และให้ลดช่องทางที่จะท าให้รับรู้
เร่ืองเหล่านัน้ 
 ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ คือกลุ่มชนทางสายกลางท่ีอยู่บนพืน้ฐานของหลกัการศาสนา 
พวกเขาคือกลุม่ชนท่ีไม่สดุโตง่และไม่ปฏิเสธตอ่ความจริง ด้วยเหตนีุพ้วกเขาจึงมีความเช่ือมัน่ว่าความสงูส่ง
ของสถานะของเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม นัน้ ไม่ได้หมายความว่าต้องบริสุทธ์ิจากความผิดบาป 
และความนา่เช่ือถือ (อะดาละฮฺ) ของพวกเขานัน้ไมไ่ด้เสียหายไปเพียงเพราะการท าสิ่งท่ีเป็นความผิด  

อย่างไรก็ตาม ไม่อาจเทียบความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้กบัพวกเขาระหว่างความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้กับ
คนทัว่ไปได้ ซึ่งผู้ ท่ีจะเข้าใจในเร่ืองนีดี้ก็คือผู้ ท่ีรู้ถึงความแตกตา่งระหว่างชีวิตของทัง้สองกลุ่ม (เศาะหาบะฮฺ
กบัคนทัว่ไป) 

แตถ้่ามีเร่ืองท่ีท าให้เข้าใจวา่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเขาได้ท าผิดหรือท าในสิ่งท่ีเป็นผิดบาปนัน้ สว่น
ใหญ่จะไม่พ้นเป็นเร่ืองท่ีมีการเติมแตง่และตดัทอนไป หรือไม่ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่มีหลกัฐานใดๆ มารองรับเลย –
โดยสว่นใหญ่แล้วจะเป็นเชน่นัน้ 71- ซึง่ถือเป็นเร่ืองท่ีต้องปฏิเสธทิง้ไปโดยไมต้่องลงัเลใดๆ ทัง้สิน้  

หรือถ้าหากว่ามนัเป็นเร่ืองจริง ก็ให้คิดไปในทางท่ีดี ซึ่งการท าเช่นนีเ้องท่ีจะช่วยให้มีทศันคติท่ีดีต่อ
เร่ืองราวนัน้ได้   

และถ้าหากผู้ศรัทธาถูกเรียกร้องให้มีทัศนคติท่ีดีต่อสิทธิของพ่ีน้องผู้ศรัทธาด้วยกันแล้ว ดงันัน้ผู้ ท่ี
เป็นแกนน าของบรรดาผู้ศรัทธาก็สมควรยิ่งกวา่ท่ีจะได้รับสิ่งนัน้   

ซึ่งการศรัทธาขัน้ต ่าสดุคือการมีทศันคติต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ว่า เขา (เศาะหาบะฮฺ) อาจจะตีความตวับท
หลกัฐานท่ีอนญุาตให้ตีความได้ หรือไม่ก็เขาอาจจะหลงลืมหรือพลาดพลัง้ไป หรือเป็นการวินิจฉัยในเร่ืองท่ี
สามารถได้รับหนึง่ผลบญุหรือสองผลบญุ 72 

อยา่งไรก็ตาม หากมีความผิดใดเกิดขึน้กบัพวกเขา มนัก็จะเข้าอยูใ่นห้าประการนี ้73  
หน่ึง พวกเขาได้กลับเนือ้กลับตัวจากความผิดนัน้แล้ว ซึ่งไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีผิดแปลกแต่อย่างใด 

เพราะเศาะหาบะฮฺคือกลุม่ชนท่ีรีบเร่งในการกลบัเนือ้กลบัตวัมากท่ีสดุ  และเป็นท่ีรู้ดีวา่ 

                                                           
70 "ฟัตห ุอลั-เกาะดีร“ หน้า 4/302 
71 ดใูน "สิยรั อะอฺลาม อนั-นบุะลาอ์” หน้า 10/93  
72 ดใูน “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา อลั-วาสิฏยีะฮฺ” หน้า 3/155  
73 ทา่นชยัคลุอิสลามได้น าเสนอเร่ืองนีอ้ยา่งรวบรัดแล้วใน “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา อลั-วาสิฏียะฮฺ” หน้า 3/155 
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نِْب، ِمنَ  اتلَّائُِب »  «َلُ  َذنَْب  َل  َكَمنْ  اَّلَّ

ความว่า “ผู้ ท่ีกลบัเนือ้กลบัตวัจากความผิด ก็ประดจุดัง่ผู้ ท่ีไมมี่ความผิดมาก่อน” 74  
ซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาสมควรถกูตอบรับการกลบัเนือ้กลบัตวัมากกว่าผู้ อ่ืน เน่ืองจากฐานะอนัสงูส่ง

และสถานะของพวกเขา ณ ท่ีอลัลอฮฺ 
 
สอง พวกเขาได้รับการอภัย ด้วยกับความดีงามท่ียิ่งใหญ่ต่างๆ ซึ่งถูกประทานให้พวกเขา และ

แน่นอนว่าความดีงามนัน้จะลบล้างความผิดทัง้หลาย ซึ่งความดีงามของเศาะหาบะฮฺนัน้ -ตามท่ีรู้มาแล้ว- 
เป็นสิ่งท่ียิ่งใหญ่มาก สว่นผลบญุของมนัก็ใหญ่หลวงยิ่งนกั ดงัท่ีได้น าเสนอไปแล้วในก่อนหน้านี ้ 

 
สาม พวกเขาได้รับการอภยั ด้วยสาเหตท่ีุพวกเขาได้เข้ารับอิสลามเป็นกลุม่คนแรกๆ และพวกเขาได้

ร่วมต่อสู้ ญิฮาดเคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังท่ีท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วถึงสิทธิของชาวบะดรัวา่  

لَعَ  اللَ  لََعلَّ  يُْدِريَك  َوَما » ْهِل  ىلَعَ  اطَّ
َ
 « لَُكمْ  َغَفْرُت  َفَقدْ  ِشئْتُْم، َما اْعَملُوا: َفَقاَل  بَْدرٍ  أ

ความว่า “ท่านรู้หรือไม่ว่าอลัลอฮฺทรงมองดผูู้ ท่ีเข้าร่วมสงครามบะดรั แล้วพระองค์ก็ได้ด ารัสว่า พวกเจ้าจง
ท าในสิ่งท่ีพวกเจ้าปรารถนาเถิด เพราะแนน่อนวา่ข้าได้ให้อภยัแก่พวกเจ้าแล้ว” 75 
 
 ส่ี พวกเขาได้รับการอภัย ด้วยสาเหตุของการชะฟาอะฮฺ (ให้ความช่วยเหลือ) ของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งครัง้ท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวถึงชะฟาอะฮฺของท่านท่ี
กลุ่มชนแห่งเตาฮีด (ให้ความเป็นเอกะแดอ่ลัลอฮฺ) โดยท่ีพวกเขาไม่ได้ตัง้ภาคีใดๆ ต่อพระองค์จะได้รับนัน้ 76  
แกนน าของกลุ่มชนแห่งเตาฮีดและเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ก็ย่อมคู่ควรท่ีจะได้รับยิ่งกว่า ซึ่งไม่มีข้อสงสยัใดๆ ว่าพวกเขาคู่ควรท่ีจะได้รับการชะฟาอะฮฺจาก
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ยิ่งกวา่กลุม่คนอ่ืน  
 
 ห้า พวกเขาได้รับการอภยั ด้วยสาเหตท่ีุพวกเขาได้ประสบกบัเคราะห์กรรมตา่งๆ รวมถึงบททดสอบ
ในโลกนี ้ซึง่เคราะห์กรรมตา่งๆ นัน้จะลบล้างความผิด ตามท่ีรู้กนัดีในบทบญัญตัขิองศาสนา  
 

                                                           
74 บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 4250 จากการรายงานของทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุและทา่นอิบนหุะญัรได้กลา่ววา่เป็นหะดีษ
หะสนั ในหนงัสือฟัตห ุอลั-บารี หน้า 13/471  
75 บนัทกึโดยอลั-บคุอรี หมายเลข 3007 และมสุลิม หมายเลข 3494  
76 ดงัที่มีบนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 199  
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 สรุปคือ “หนึ่งในหลกัการพืน้ฐานของชาวอะฮฺลุสสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺนัน้ คือการท่ีหวัใจและลิ น้
ของพวกเขาต้องไม่มีความเคียดแค้นและกล่าวในทางไม่ดีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั” 77 
 ดงันัน้จึงเป็นสิ่งท่ีชีช้ัดว่าหัวใจและลิน้ของผู้ศรัทธานัน้ต้องไม่ดูถูกเหยียดยามเศาะหาบะฮฺ และ
จะต้องไม่ต าหนิพวกเขา และใส่ร้ายพวกเขา และจะไม่มีผู้ ใดละทิง้แนวทางท่ีเท่ียงตรงนี ้นอกจากผู้ ท่ีหวัใจ
ของเขาจะมีปัญหา  
 ทา่นสฟุยาน บินอยุยันะฮฺ ได้กล่าววา่ “ผู้ ใดท่ีกล่าว (ในแง่ไม่ดี) ตอ่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะ
สลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เพียงแคค่ ากลา่วเดียว เขาก็คือผู้ ท่ีฝักใฝ่ในอารมณ์ใฝ่ต ่านัน้เอง” 78 
 ทา่นอิมามอะหฺมดั ได้กล่าววา่ “ผู้ ใดท่ีต าหนิคนหนึ่งคนใดในหมู่เศาะหาบะฮฺของท่านเราะสลูลุลอฮฺ 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หรือเกลียดชงัตอ่เขาเน่ืองด้วยเร่ืองท่ีเกิดจากเขา (เช่นความขดัแย้งในหมู่พวก
เขา) หรือได้กล่าวถึงในแง่ท่ีไม่ดีต่อเขา ผู้นัน้คือผู้ ท่ีอุตริกรรม (บิดอะฮฺ) จนกว่าเขาจะขอให้พวกเขาทุกคน 
(บรรดาเศาะหาบะฮฺ) ได้รับความเมตตา เม่ือนัน้ก็จะท าให้หวัใจของเขาท่ีมีตอ่พวกเขามีความบริสทุธ์ิ” 79 
 
ประการที่แปด   ไม่กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างพวกเขา และอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
เร่ืองนี ้

สิ่งใดก็ตามท่ีเกิดขึน้ระหวา่งพวกเขา เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ ไมว่่าจะเป็นฟิตนะฮฺตา่งๆ การสู้รบ ความ
ขดัแย้ง และการโต้เถียงกนั ส าหรับผู้ศรัทธาแล้วหน้าท่ีของเขาก็คือการผินหลงัโดยไม่ต้องสนใจ และไม่ต้อง
แสดงความคดิเห็นใดๆ ในเร่ืองนัน้  

สิ่งใดก็ตามท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเศาะหาบะฮฺเราจะไมก่ลา่วถึงมนั  
สว่นผลบญุของการวินิจฉยัในเร่ืองท่ีเกิดขึน้นัน้เราจะยืนยนั 80 

 
ซึง่ต ารับต าราของชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺตา่งเห็นพ้องกนัว่าห้ามไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกบั

ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั พร้อมกับให้เช่ือมัน่ว่า
สิ่งท่ีเหลา่นัน้เกิดจากการวินิจฉยัท่ีอาจจะได้รับหนึง่ผลบญุหรือสองผลบญุ  

สิ่งท่ีถกูต้องส าหรับฟิตนะฮฺท่ีเกิดขึน้ระหวา่งเศาะหาบะฮฺ 
นัน่คือการไมก่ลา่วถึงมนั เพราะทกุคนนัน้ล้วนเป็นผู้วินิจฉยั (มจุญฺตะฮิด) 81 
 
ซึง่มนัได้บง่ชีถ้ึงประการเหลา่นี ้

                                                           
77 “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา อลั-วาสิฏียะฮฺ" หน้า 3/152 
78 "ชรัหฺ อสั-สนุนะฮฺ“ โดยบรับะฮะรี หน้า 75  
79 “ชรัหฺ อศุลู อิอฺติกอด อะฮฺลิสสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ” โดยอลั-ลาละกาอี หน้า 1/169 
80 “อซั-ซบุดั ฟี อลั-ฟิกฮฺ อชั-ชาฟิอี” โดยอิบนร็ุอสลาน หน้า 8  
81 “นซัม ุอลั-เญาฮะเราะฮฺ อลั-ฟะรีดะฮฺ ฟี ตะหฺกีก อลั-อะกีดะฮ”ฺ หน้า 43 บทกลอนที่ 239  
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ประการแรก เป็นการปฏิบตัติามค าสัง่ใช้ของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีวา่ 
ْصَحاِب  ُذِكرَ  إَِذا»

َ
ْمِسُكوا أ

َ
 «فَأ

ความวา่ “เม่ือมีการกลา่วถึงเศาะหาบะฮฺของฉนั (ในแง่ท่ีไมดี่) พวกทา่นจงระงบัมนัเสีย” 82 
 

ประการที่สอง เบือ้งหลงัของเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ไมไ่ด้ก่อประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะในแง่ของความรู้และ
ในแง่ของการน าไปปฏิบัติ ซึ่งส่วนหนึ่งของความดีงามของคนคนหนึ่งคือการท่ีเขาละทิง้ในสิ่งท่ีไม่ก่อ
ประโยชน์ต่อตวัเขา 83 ด้วยเหตนีุส้ิ่งใดก็ตามท่ีเกิดขึน้ระหว่างเศาะหาบะฮฺไม่ว่าจะเป็นการสู้ รบและฟิตนะฮฺ
ตา่งๆ มนัก็เกิดจากการวินิจฉัยทัง้สิน้ ซึ่งทุกๆ ฝ่ายนัน้ต้องการสนบัสนุนช่วยเหลือความถูกต้องตามทศันะ
ของพวกเขา ไม่ใช่เพราะเกิดจากความเคียดแค้น มันเหมือนกับผู้พิพากษาสัง่โบยผู้ ต้องหาเพ่ือให้ลาบจ า  
และความรู้สกึภายในใจจะหายไปเม่ือเหตกุารณ์นีจ้บลง ฉะนัน้ พวกเขาไมมี่ต าหนิใด  ๆ 84 

 
ค ากล่าวของท่านอมุรั บินอบัดลุอะซีซ เราะหิมะฮลุลอฮฺ มีความสวยงามยิ่ง ท่านได้กล่าวว่า “เลือด

เหล่านัน้อลัลอฮฺได้ช าระจากมือไปแล้ว ฉันจึงไม่ชอบท่ีจะให้ลิน้ของฉันล้วงไปในมนัอีก (คือ จะไม่กล่าวถึง
เร่ืองท่ีมนัเกิดขึน้อีก)” 85 

  
ประการที่สาม การเข้าไปเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีเกิดขึน้นัน้จะท าให้เกิดความรู้สึกท่ีไม่คอ่ยดี และจะท า

ให้จดุยืนท่ีเคยมีนัน้อาจจะหวัน่ไหวได้ สุดท้ายแล้วมนัอาจจะท าให้เกิดความเกลียดชงัต่อคนหนึ่งคนใดใน
หมูเ่ศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งมนัคือกบัดกัท่ียากจะหลดุพ้นไปได้ สว่นการกนั
ไว้ก่อนหรือปิดกัน้ชอ่งโหวน่ัน้ถือเป็นหลกัการพืน้ฐานของศาสนาอยู่แล้ว  

ทา่นอลั-บรับะฮารี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ท่านอยา่ได้กล่าวถึงเหตกุารณ์ใดๆ เก่ียวกบัความ
ขดัแย้งระหว่างพวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) หรือการสู้ รบระหว่างพวกเขา และสิ่งท่ีพวกท่านไม่มีความรู้ 
และอย่าได้ฟังเร่ืองราวใดๆ ท่ีใครบางคนกลา่วถึงเหตกุารณ์นัน้ เพราะหวัใจของท่านอาจจะมีปัญหาถ้าหาก
ทา่นฟังเร่ืองราวเหลา่นัน้” 86 
 จงระมดัระมงัในการเข้าไปยุง่เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีถกูกขุึน้ 
 ความประเสริฐของพวกเขายอ่มมีเหนือเร่ืองราวท่ีมนัเกิดขึน้ หากวา่ทา่นได้รับรู้  
 ซึง่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ล้วนเกิดจากการวินิจฉยั 

                                                           
82 บนัทกึโดยอฏั-เฏาะบะรอนี ใน “อลั-มอฺุญัม อลั-กะบีร” หน้า 2/96 หมายเลข 1427 จากหะดีษที่รายงานโดยทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮุ
อนัฮ ุ(และทา่นเษาบาน เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ)ุ ซึง่ท่านอลั-อิรอกี ได้กลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ใน “ตคัรีจญฺ อลั-อิหฺยาอ์” หน้า 1/50 พิมพ์โดยอษั-ษะ
เกาะฟะฮฺ อลั-อิสลามียะฮฺ และดใูน “อสั-สิลสลิะฮฺ อศั-เศาะฮีหะฮ”ฺ หน้า 1/57 หมายเลข 34  
83 ดงัที่มีบนัทกึโดยอะหฺมดั ในมสุนดัของทา่น หน้า 2/352 หมายเลข 1737 และดคู าอธิบายเพ่ิมเติมใน “ญามิอฺ อลั-อลุมู วลั-หิกมั” โดยอิบนุ
เราะญับ หน้า 1/113  
84 ดใูน “อตั-ตะหฺรีร วตั-ตนัวีร” หน้า 98/28 โดยฏอฮิร บินอาชรู  
85 “หิลยะฮฺ อลั-เอาลิยาอ์” โดยอบีนอุยัม์ หน้า 9/114  
86 “ชรัหฺ อสั-สนุนะฮฺ” โดยบรับะฮารี หน้า 112-113 และดใูน “สิยรั อะอฺลาม อนั-นบุะลาอ์” หน้า 10/92  
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 ดงันัน้จงเช่ือฟัง อลัลอฮฺจะทรงให้ผู้ ร้างรานัน้ต ่าต้อย87 
 
ประการที่ ส่ี เป็นความจริงท่ีว่ากลุ่มคนท่ีโกหกปลิน้ปล้อน กลับกลอก และอุตริกรรมนัน้ได้กุ

เร่ืองราวท่ีมดเท็จอย่างมากมายในประเด็นนี ้ซึ่งท่านจะตดัสินเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ว่าเป็นจริงได้อย่างไรในเม่ือ
การรายงานส่วนใหญ่มาจากการอปุโลกษน์และอ่อนหลกัฐาน ?  ซึง่หากต ารับตาราประวตัศิาสตร์เป็นแหล่ง
อ้างอิงท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุในการเล่าถึงเหตุการณ์ความวุ่นวายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กบัเศาะหาบะฮฺ ดงันัน้จึงเป็นท่ีรู้ดี
วา่ โดยทัว่ไปแล้วมนัได้บรรจเุร่ืองราวท่ีไร้ประโยชน์และเร่ืองราวท่ีปรัมปราไว้อย่างมากมาย ซึง่โดยปกติแล้ว
มนัก็เป็นเร่ืองท่ีบรรจทุุกสิ่งท่ีผู้คนเสพข้อมลูได้ง่าย ดงันัน้ เป็นไปได้อย่างไรท่ีจะเช่ือในเร่ืองราวท่ีมีความสุ่ม
เส่ียงเชน่นี ้ซึง่เป็นสิ่งท่ีพวกท่ีใช้อารมณ์ใฝ่ต ่าช่ืนชอบ ?  

อย่างไรก็ตามเร่ืองราวอันน้อยนิดท่ีมีความถูกต้องนัน้ ก็สมควรท่ีจะคิดไปในทางท่ีคู่ควรกับความ
ประเสริฐและสถานะของพวกเขา ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วก่อนหน้านี ้ 

ท่านอิบนุดะกีก อลั-อีด ได้กล่าวว่า “เร่ืองราวท่ีเล่าต่อกนัมาเก่ียวความขดัแย้งและความคิดท่ีเห็น
ตา่งระหว่างพวกเขานัน้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเร่ืองราวท่ีเท็จและกขุึน้มาซึ่งไม่ต้องไปสนใจอะไรมนั ส่วนเร่ืองราวท่ี
ถกูต้องนัน้ สิ่งแรกท่ีเราต้องท าคือการคดิไปในทางท่ีดี เพราะการยกยอ่งเชิดชท่ีูมีตอ่พวกเขาจากอลัลอฮฺได้มี
ก่อนหน้านัน้แล้ว ซึ่งค าบอกเล่าใดๆ ท่ีมีขึน้หลงัจากนัน้ย่อมสามารถตีความ (ในทางท่ีดีได้) ส่วนเร่ืองราวท่ีมี
ข้อสงสยัและก ากวมนัน้ยอ่มไมส่ามารถหกัล้างเร่ืองราวท่ีถกูรับรองและมีข้อเท็จจริงได้อยา่งแน่นอน” 88 

 
ประการที่ห้า การมีจดุยืดท่ีถกูต้องตอ่เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นสิ่งท่ียากล าบากมาก สงัเกตไุด้จาก

ช่วงเวลาท่ีเร่ืองราวได้เกิดขึน้นัน้เป็นช่วงเวลาท่ีเต็มไปด้วยความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) และการสู้ รบ ซึ่ง
สถานการณ์เชน่นัน้มนัท าให้เกิดความสบัสนมากมาย ซึง่ไมอ่าจจะแยกแยะอะไรผิดถกูได้ ดงันัน้การผินหลงั
กบัเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้โดยภาพรวมนัน้ย่อมดีกวา่  

ด้วยประการนีเ้อง ส าหรับผู้ ท่ีต้องการจะให้ตวัเขาได้รับความปลอดภัยในเร่ืองศาสนา ก็ให้ตวัเขา
ออกห่างจากการเข้าไปเก่ียวข้องในเร่ืองท่ีอนัตรายนี ้และให้เขาเติมเต็มหวัใจของเขาด้วยการมอบความรัก
แก่พวกเขา (บรรดาเศาะหาบะฮฺ) และให้ลิน้ของเขามัน่ขออภยัโทษแก่พวกเขา และขอให้พวกเขาได้รับความ
พงึพอพระทยัจากอลัลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ  
  

                                                           
87  "อดั-ดรุเราะฮฺ อลั-มะฎียะฮฺ ฟี อกัดิ อะฮฺลิ อลั-ฟิรเกาะฮฺ อลั-มรัฎียะฮฺ มะอะชรัหิฮา ละวามิอฺ อลั-อนัวาร อลั-บะฮียะฮฺ“ หน้า 2/385 โดย
สะฟารีนี  
88 ท่านอลั-มลุลา อลี อลั-กอรี ได้กลา่วถึงใน “ชรัหฺ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อกับรั” หน้า  
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ประการที่ เก้า  เกลียดชังต่อผู้ที่ เกลียดชังพวกเขา และให้ตอบโต้การใส่ร้ายของผู้ที่
เกลียดชังนัน้ และให้ขัดขวางการเป็นปฏปัิกษ์ต่อพวกเขา 
 และน่ีก็เป็นแขนงหนึง่ของการมอบความรักตอ่พวกเขา และเป็นการท าหน้าท่ีท่ีแสดงถึงความจริงใจ
ตอ่สิทธิของพวกเขา เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ  
 บรรดาวงศ์วานของทา่นนบีและเศาะหาบะฮฺทกุทา่น 
 เราพร้อมท่ีจะปกป้องพวกเขา และการมอบความรักตอ่กลุม่คนเหลา่นีเ้ราขอยดึมัน่ 89 
 
 ทา่นอฏั-เฏาะหาวี เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าววา่ “และเราจะเกลียดชดัตอ่ผู้ ท่ีเกลียดชงัพวกเขา และ 
(จะเกลียดชงั) ตอ่สิ่งท่ีไมดี่ท่ีกลา่วถึงพวกเขา” 90 
 ซึง่หลกัฐานในเร่ืองนีคื้อค ากลา่วของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีว่า 

ْوَثُق  »
َ
يَماِن : احْلُبُّ  ُعَرى أ ِ  ِف  اإْلِ ِ  ِف  َوابْلُْغُض ,  اَّللَّ  « اَّللَّ

ความว่า “สิ่งผกูมดัอีมานท่ีแข็งแรงท่ีสดุ คือ การรักเพ่ืออลัลอฮ และโกรธเพ่ืออลัลอฮ” 91 
 
 ไม่มีข้อสงสยัใดๆ ว่าผู้ ท่ีสมควรท่ีสุดท่ีจะต้องเกลียดชงัเพ่ืออลัลอฮฺ คือ บรรดาผู้ ท่ีต าหนิดา่ทอเศาะ
หาบะฮฺท่ีมีเกียรต ิเราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ 
 และการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อศัตรูของเศาะหาบะฮฺ และการปกป้องการใส่ร้ายต่อพวกเขา 
รวมถึงการหกัล้างข้อคลมุเครือตา่งๆ ท่ีมีตอ่พวกเขานัน้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการญิฮาดในหนทางของอลัลอ
ฮฺท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ  
 
 
ประการที่สิบ   การปฏบิัตแิละเจริญรอยตามแบบอย่างของพวกเขา 
 แนวทาง (มินฮาจญฺ) ของชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ ก่อร่างขึน้บนพืน้ฐานท่ีวา่ “สดุยอดของ
ความรู้ท่ีต้องเจริญรอยตามคือความรู้ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และสดุยอดของการงานท่ีต้องเจริญรอยตาม
คือการงานของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ซึ่งพวกเขา (ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ) จะมองไปยังเศาะ
หาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ วา่อยูเ่หนือกวา่พวกเขาในทกุแง่มมุ ในทกุความประเสริฐ และในทกุสถานะ 92 
 การเจริญรอยตามพวกเขาในเร่ืองศาสนาถือเป็นข้อจ าเป็น  
 ดงันัน้จงเจริญรอยตามพวกเขา และจงปฏิบตัติามอายะฮฺและสเูราะฮฺตา่งๆ 93 

                                                           
89 “นซัม ุอลั-เญาฮะเราะฮฺ อลั-ฟะรีดะฮฺ ฟี ตะหฺกีก อลั-อะกีดะฮ”ฺ หน้า 43 บทกลอนที่ 238 
90 “อลั-อะกีดะฮฺ อฏั-เฏาะหาวียะฮฺ มะอะ ชรัหฺ อิบนอุบี อลั-อิซ” หน้า 467  
91 บนัทกึโดยอฏั-เฏาะบะรอนี ใน “อลั-มอฺุญัม อศั-เศาะฆีร” หน้า 1/372-373 หมายเลข 624 และชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดีษที่หะสนั 
ด้วยทกุสายรายงานใน “อสั-สิลสลิะฮฺ อศั-เศาะฮีหะฮฺ” หน้า 2/698 หมายเลข 998  
92 “ชรัหฺ อลั-อะกีดะฮฺ อลั-อศัฟะฮานียะฮฺ” โดยชยัคอิุสลามอิบนตุยัมียะฮฺ หน้า 128  
93 “ดีวาน อิบนมุชุริฟ” หน้า 23  
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 ทา่นอิมามอะหฺมดั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้อ้างอิงหลกัฐานวา่ สว่นหนึ่งจากหลกัการพืน้ฐานของอสั-สนุ
นะฮฺ คือ “การยึดมัน่ต่อสิ่งท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ยึดถือไว้ และ
การเจริญรอยตามพวกเขา” 94  
 ทา่นอิมามอรั-รอชิด อมุรั บินอบัดลุอะซีซ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ท่านจงมีความพึงพอใจตอ่
สิ่งท่ีตวัของพวกเขามีความพงึพอใจเถิด เพราะพวกเขานัน้มีความรู้ท่ีมัน่คง และมีสายตาท่ีกว้างไกล” 95 
 อลัลอฮฺ สุบหานะฮฺ ได้ยกย่องบรรดาผู้ ท่ีเจริญรอยตามบรรดาเศาะหาบะฮฺท่ีดีเลิศ ในค าด ารัสของ
พระองค์วา่ 

َبُعوُهم بِإِۡحَسَٰن  ﴿
ِيَن ٱتَّ نَصارِ َوٱَّلَّ

َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَهَِٰجرِيَن َوٱۡۡل وَّ

َ
َٰبُِقوَن ٱۡۡل َٰت  رَِِّضَ ٱ َوٱلسَّ َعدَّ لَُهۡم َجنَّ

َ
ُ َعۡنُهۡم َورَُضوا  َعۡنُه َوأ ََتۡرِي ََتَۡتَها  ّللَّ

نَۡهَُٰر 
َ
بَد  ٱۡۡل

َ
َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم ا  َخَِِٰلِيَن فِيَها  أ  [٠٠١اتلوبة : ]﴾ ١٠٠َذ

ความว่า “บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ (ชาวมุฮาญิรีนจากมกักะฮฺ) และในหมู่ผู้ ให้ความช่วยเหลือ 
(ชาวอนัศอรจากมะดีนะฮฺ) และบรรดาผู้ด าเนินตามพวกเขาด้วยการท าดีนัน้ อลัลอฮฺทรงพอพระทยัในพวก
เขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ท่ีมี
แม่น า้หลายสายไหลผ่านอยู่เบือ้งล่างพวกเขาจะพ านกัอยู่ในนัน้ตลอดกาลนัน่คือชยัชนะอนัใหญ่หลวง” (สู
เราะฮฺอตั-เตาบะฮฺ : 100) 
 
 พระองค์ ญลัละวะอะลา ได้ด ารัสอีกวา่  

نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  َوٱتَّبِعۡ  ﴿
َ
 [  ٠١: لقمان] ﴾ ١٥ إَِلَّ   أ

ความว่า “และจงปฏิบตัติามทางของผู้ ท่ีกลบัไปสูข้่า” (สเูราะฮฺลกุมาน : 15)  
ซึง่ไมมี่ข้อสงสยัใดๆ ว่าพวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีคูค่วรกบัคณุลกัษณะเช่นนีม้ากท่ีสดุหลงัจากบรรดาน

บี  
 
 และอลัลอฮฺ สบุหานะฮฺ ได้ด ารัสอีกวา่  

َِٰدقَِي  ﴿ َ َوُكونُوا  َمَع ٱلصَّ ِيَن َءاَمُنوا  ٱتَُّقوا  ٱّللَّ َها ٱَّلَّ يُّ
َ
أ  [٠٠٩اتلوبة : ]﴾ ١١٩َيَٰٓ

ความว่า “โอ้ศรัทธาชนทัง้หลาย พึงย าเกรงอลัลอฮฺเถิด และจงอยู่อยู่ร่วมกบับรรดาผู้ ท่ีสจัจริง” (สเูราะฮฺอตั-
เตาบะฮฺ : 119) ทา่นอฎั-เฎาะหาก เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าววา่ “อยู่ร่วมกบัทา่นอบีบกัรฺ ท่านอมุรั และเศาะ
หาบะฮฺของทา่นทัง้สอง” 96 
 

                                                           
94  “อศุลู อสั-สนุนะฮฺ ริวายะฮฺ อบัดสู บนิมาลิก” หน้า 25 และมีการรายงานจากทา่นอิมามอะหฺมดัในหนงัสือของทา่นอลั-ลาละกาอี ใน “ชรัหฺ อุ
ศลู อิอฺติกอด อะฮฺลิสสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ” หน้า 1/156   
95 บนัทกึโดยอบีดาวดุ ในสนุนัของทา่น หน้า 5/16 หมายเลข 4612 และชยัคฺอลั-อลับานีได้กลา่วไว้ในหนงัสือเศาะฮหีฺ สนุนัอบีดาวดุวา่ “เศาะฮีหฺ 
มกัฎอฺู" หน้า 3/121-122 หมายเลข 4612  
96 “ตฟัสีร อลักรุอาน อลั-อะซีม” หน้า 7/314 
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 ในครัง้ท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกถามถึงคุณลักษณะของกลุ่มชนท่ีรอดพ้นจาก
ความพินาศและเข้านรกนัน้ ทา่นนบีได้ตอบวา่  

نَا َما»
َ
ْصَحاِب  َعلَيْهِ  أ

َ
 «َوأ

ความวา่ “ผู้ ท่ีอยูบ่นแนวทางของฉนัและบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉนั” 97 
 
 ท่านหซุยัฟะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กล่าวว่า “จงย าเกรงต่ออลัลอฮฺเถิด โอ้บรรดานกัอ่านทัง้หลาย 
และจงยึดเอาแนวทางจากผู้ ท่ีมาก่อนหน้าพวกท่าน (หมายถึงเศาะหาบะฮฺ) ขอสาบานด้วยกับลมหายใจท่ี
ฉนัมีอยู่ หากพวกท่านได้เจริญรอยตามมนัแล้วไซร้ แน่นอนวา่พวกท่านจะประสบความส าเร็จไปจนถึงท่ีสดุ 
แต่หากพวกท่านผินหลังให้กับมันโดยเอนไปทางซ้ายและทางขวา (ไม่ได้อยู่ในแนวทางของเศาะหาบะฮฺ) 
แนน่อนวา่พวกทา่นจะประสบความกบัความหลงผิดไปจนถึงท่ีสดุ” 98 
 ดงันัน้ หลกัฐานตา่งๆ ก่อนหน้านีจ้งึบง่ชีว้า่การเจริญรอยตามทางน าของเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ
อนัฮมุ นัน้คือทางน าไปสูเ่ส้นทางท่ีเท่ียงตรง และด้วยทางน าน่ีเองท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ  
 และขอปิดท้ายด้วยค ากล่าวท่ีสวยงามยิ่ง ซึ่งท่านอิบนุกะษีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ในการ
อธิบายค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่ 

ِينَ  َوقَاَل  ﴿ ِينَ  َكَفُروا   ٱَّلَّ ا ََكنَ  لَوۡ  َءاَمُنوا   لَِّلَّ ا َخۡي   [  ٠٠: حقافألا] ﴾ ١١ إََِلۡهِ   َسَبُقونَا   مَّ

ความว่า “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่า หากวา่อลักรุอานนีมี้ความดี พวกเขา (ผู้
ศรัทธา) ก็จะไมรุ่ดหน้าไปยงัอลักรุอานก่อนเราเป็นแน่” (สเูราะฮฺอลั-อะหฺกอฟ : 11) 
 
 ท่านอิบนุกะษีร เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้อธิบายว่า “ส าหรับชาวอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ นัน้พวก
เขาจะกล่าวถึงทุกๆ การกระท าและค าพดูท่ีไม่มีการยืนยนัจากเศาะหาบะฮฺนัน้เป็นสิ่งท่ีอตุริกรรม (บิดอะฮฺ) 
เพราะหากมนัเป็นสิ่งท่ีดีจริงแล้ว พวกเขาจะรุดหน้าไปปฏิบตัิมนัก่อนหน้าเราอยา่งแนน่อน เพราะพวกเขาจะ
ไมป่ลอ่ยให้ความดีหนึง่ความดีใดมีขึน้ เว้นแตพ่วกเขาจะรีบเร่งในการปฏิบตัมินั” 99 
 
 อนึง่ เหลา่นีคื้อสิทธิทัง้สิบประการของเศาะหาบะฮฺท่ีประชาชาตขิองทา่นนบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ต้องมอบให้ และบทสรุปของความเช่ือมัน่ของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺท่ีมีต่อพวก
เขานัน้ ถกูรวบรวมอยูใ่นสองบทกลอนนี ้
 จงมอบความรัก ความนา่เช่ือถือ และความประเสริฐในหมูพ่วกเขา  
 และจงกล่าวถึงในแง่ท่ีดี และให้พวกเขาได้รับความพึงพอพระทัย และจงประกาศการเป็นปฏิปักษ์
ตอ่ปฏิปักษ์ของพวกเขา  

                                                           
97บนัทกึโดยอตั-ติรมิซี หมายเลข 2641 ซึง่ชยัคฺอลั-อลับานีกลา่ววา่เป็นหะดษีหะสนั 
98 บนัทกึโดยอิบน ุอบัดิลบรั ใน “ญามิอฺ บะยาน อลั-อิลม ฺวะฟัฎลิฮี” หน้า 2/947 และในเศาะฮีหฺอลั-บคุอรี หมายเลข 7282 ด้วยส านวนที่
ใกล้เคียงนี ้ 
99 “ตฟัสีร อลักรุอาน อลั-อะซีม” หน้า 12/13  
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 และจงยืนยนัวา่พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ ซึง่เป็นท่ีไมมี่ความยากล าบากใดๆ อีก  
 ส่วนเร่ืองราวความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้ระหว่างพวกเขา และเร่ืองราวท่ีได้ประนีประนอมกัน ก็จงยึด
ปฏิบตัติามด้วยการเลือกสรรให้ดี   
 
 ทัง้หมดนีอ้ลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงรู้ดียิ่ง  

และขอการสดุดีแห่งอัลลอฮฺ ความสันติสุขปลอดภัย และความจ าเริญจงมีแด่บ่าวของพระองค์ 
ศาสนทตูของพระองค์ นบีของเรามฮุมัมดั และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาผู้ ท่ี
ปฏิบตัติามด้วยความดีงาม 
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บรรณานุกรม  
 
 หน่ึง อลักรุอาน อลั-กะรีม 
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กิจการศาสนาแหง่ประเทศกาตาร์ ปี ฮ.ศ. 1428 ตรงกบั ค.ศ. 2007 
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ดิยานาต บิต-ตจัญฺวีด วดั-ดะลาลาต” โดยอบี อมุรั อดั-ดานี อลั-อนัดะลสีุ, ตรวจทานโดย มุฮมัมดั 
อลั-ญะซาอิรี, พิมพ์โดยดารุลมฆุนี พิมพ์ครัง้แรกปี ฮ.ศ. 1420 ตรงกบั ค.ศ. 1999  
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“อรั-เราะสาอิล อสั-สะละฟียะฮฺ”), พิมพ์โดยดาร อลั-กตุบุ อลั-อิลมียะฮฺ เมืองเบรุต, ปี ฮ.ศ. 1348  

4. “อลั-อิสตีอาบ ฟี มะอฺริฟะฮฺ อลั-อศัหาบ” โดยอิบน ุอิบดลิบรั, ตรวจทานโดยมฮุมัมดั อลี อลั-บญิาวี, 
พิมพ์โดยดาร อลั-ญยัลฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1412  
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อสัเกาะลานี, ตรวจทานโดย ดร.อบัดลุลอฮฺ บนิ อบัดลุมหฺุสิน อตั-ตรุกี 
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“ริยาฎ อลั-ญันนะฮฺ บิ ตคัรีจญฺ อศุลู อสั-สนุนะฮฺ” โดยอบัดลุลอฮฺ อลั-บคุอรี, พิมพ์โดยมกัตบั อลั-ฆุ
เราะบาอ์ อลั-อะษะรี, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1415  

7. “อุศูล อัส-สุนนะฮฺ” โดยอิมามอะฮฺลุสสุนนะฮฺ อะหฺมัด บินหัมบัล (ริวายะฮฺอับดูส), อธิบายและ
ตรวจทานโดย อลั-วะลีด บินมฮุมัมดั นะบีฮฺ บินสยัฟฺ อนั-นศัรฺ, พิมพ์โดยมกัตะบะฮฺ อิบนุตยัมียะฮฺ 
อลั-กอฮิเราะฮฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ.1416 ตรงกบั ค.ศ. 1996  

8. “อิฆอษะฮฺ อลั-ลฟัฮาน ฟี มะศอยิด อชั-ชยัฏอน” โดยอิบนุก็อยยิม อลั-เญาซียะฮฺ, ตรวจทานโดย 
อลี อลั-หะละบี อลั-อะษะรี, พิมพ์โดยดารอิบน ุอลั-เญาซี 

9. “อลั-อิมามะฮฺ วรัร็อดด ุอะลา อรั-รอฟิเฎาะฮฺ” โดยอบีนุอยัม์ อลั-อศับะฮานี, ตรวจทานโดยอลี อลั-
ฟะกีฮี, พิมพ์โดยมกัตะบะฮฺ อลั-อลุมู วลั-หิกมั, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1407 

10. “ตาจญฺ อลั-อะรูส มินญะวาฮิร อลั-กอมูส” โดยมุฮมัมดั มุรตะฎอ อซั-ซุบยัดี ตรวจทานโดยอบัดลุ
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11. “ตารีค มะดีนะฮฺ ดิมัชกฺ” โดยอิบนุอะสากิร, ค้นคว้าและตรวจทานโดยอุมรั บินฆุรอม อลั-อะมรัวี, 
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มฮุมัมดั อตั-ตยัมี อลั-อศับะฮานี, ตรวจทานโดย มฮุมัมดั บนิมะหฺมดู อบเูราะฮีม, พิมพ์โดยดาร อรั-
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23. “อดั-ดีน อลั-คอลิศ” โดยสยัยิดมฮุมัมดั ศิดดีก หะสนั อลั-เกาะนูญี อลั-บุคอรี, พิมพ์โดยดาร อลั-กุ
ตบุ อลั-อิลมียะฮฺ เมืองเบรุต พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1415 ตรงกบั ค.ศ. 1995  

24. “ดีวาน อิบนุมุชริฟ” โดยอะหฺมัด บินอลี บินหุสัยนฺ บินมุชริฟ อัล-วุฮัยบี อัต-ตะมีมี, พิมพ์โดยมัก
ตะบะฮฺ อลั-ฟะลาหฺ  อลั-อะหฺสาอ์ อลั-ฮะฟฟฺู, พิมพ์ครัง้ท่ีส่ี  
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25. “อซั-ซุบดั ฟี อลั-ฟิกฮฺ อชั-ชาฟิอี” โดยชยัคฺ อลั-อลัลามะฮฺ อะหฺมดั บนิ รุสลาน อชั-ชาฟิอี, พิมพ์โดย
อาลมั อลั-ฟิกรฺ เมืองไคโร, และส านกัพิมพ์ ดาร อชั-ชะอฺบ์ เมืองไคโร 

26. "อัส-สุนนะฮฺ" โดยอบีบักรฺ อะหฺมัด บิน อัล-ค็อลลาล, ตรวจทานโดย ดร.อะฏียะฮฺ อัซ-ซะฮฺรอนี, 
พิมพ์โดยดาร อรั-รอยะฮฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ.1410 ตรงกบั ค.ศ. 1989  

27. “สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อศั-เศาะฮีหะฮฺ วะชยัอนุ มินฟิกฮิฮา วะฟะวาอิดิฮา” โดยมฮุมัมดั นาศิรุด
ดีน อลั-อลับานี, พิมพ์โดยมกัตะบะฮฺ อลั-มะอาริฟ ลิลนชัรฺ วตั-เตาซีอฺ เมืองริยาด 

28. “สิลสิละฮฺ อลั-อะหาดีษ อฎั-เฎาะอีฟะฮฺ วลั-เมาฎูอะฮฺ วะอะษะรุฮา อสั-สยัยิอ์ ฟี อลั-อมุมะฮฺ” โดย
มฮุมัมดั นาศิรุดดีน อลั-อลับานี, พิมพ์โดยมกัตะบะฮฺ อลั-มะอาริฟ เมืองริยาด, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 
1408 ตรงกบั ค.ศ. 1988  

29. “สุนัน อิบนุมาญะฮฺ” โดยหาฟิซ อบีอับดุลลอฮฺ มุฮัมมัด บินยะซีด อิบนุมาญะฮฺ อัล-ก็อซวีนี, 
ตรวจทานโดย มฮุมัมดั ฟุอาด อบัดลุบากี, พิมพ์โดยมฏับะอะฮฺ ดาร อิหฺยาอ์ อลั-กตุบุ อลั-อะเราะบี
ยะฮฺ 

30. “สุนันอบีดาวุด” โดยอิมาม อลั-หาฟิซ อบีดาวุด สุลยัมาน บินอลั-อชัอษั อัส-สิญิสตานี อลั-อซัดี, 
พิมพ์โดยดาร อิบนหุซัม์ เมืองเบรุต, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1418 ตรงกบั ค.ศ. 1997 

31. “สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ์” โดยอิมามชมัสุดดีน มุฮัมมัด บินอะหฺมัด บินอุษมาน อซั-ซะฮะบี, 
ตรวจทานโดยชุอัยบฺ อัล-อัรนะอูฎฺ, พิมพ์โดยมุอสัสะสะฮฺ อรั-ริสาละฮฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1401 
ตรงกบั ค.ศ. 1981, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 1402 ตรงกบั ค.ศ.1982  

32. “ชรัหฺ อสั-สนุนะฮฺ” โดยอิสมาอีล บินยะหฺยา อลั-มุซะนี, ตรวจทานโดยญะมาล อซัวาน, พิมพ์โดย
มกัตะบะฮฺ อลั-ฆเุราะบาอ์, พิมพ์ปี ฮ.ศ. 1415  

33. “ชัรหฺ อัส-สุนนะฮฺ” โดยอบีมุฮัมมัด อัล-หะสัน อัล-บรับะฮารี, ตรวจทานโดยคอลิด อัร-เราะดาดี, 
พิมพ์โดยดาร อสั-สะลฟั, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 1418  

34. “ชัรหฺ อัล-อะกีดะฮฺ อัล-อัศฟะฮานียะฮฺ” โดยชยัคลุอิสลาม อิบนุตยัมียะฮฺ พิมพ์โดยดาร อัล-กุตุบ 
อลั-หะดีษะฮฺ 

35. “ชรัหฺ อลั-อะกีดะฮฺ อฏั-เฏาะหาวียะฮฺ” โดยอลัลามะฮฺ อิบนุอบี อลั-อิซ อลั-หะนะฟี, ตรวจทานโดย 
นักวิชาการกลุ่มหนึ่ง, พิมพ์โดยอัล-มักตบั อลั-อิสลามี, พิมพ์ครัง้ท่ีแปด ฮ.ศ. 1404 ตรงกับ ค.ศ. 
1984  

36. “ชรัหฺ อลั-อะกีดะฮฺ อลั-วาสิฏียะฮฺ” โดยชยัคฺมฮุมัมดั อลั-อษุัยมีน, ตรวจทานโดยสะอฺด์ อศั-เศาะมีล, 
พิมพ์โดยดาร อิบน ุอลั-เญาวี, พิมพ์ครัง้ท่ีส่ี ฮ.ศ. 1417 

37. “ชรัหฺ อลั-ฟิกฮฺ อลั-อกับรั” โดยมลุลา อลี อลั-กอรี, พิมพ์โดยดาร อลั-กตุบุ อลั-อิลมียะฮฺ, พิมพ์ครัง้
แรก ฮ.ศ. 1404  
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38. “อศั-ศอริม อลั-มสัลลู อะลา ชาติม อรั-เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั” โดยชยัคลุอิสลาม อิบ
นตุยัมียะฮฺ, ตรวจทานโดยมุฮมัมดั อลั-หิลวานี และมะหฺมูด เชาดิรี, พิมพ์โดยรุมาดี ลิลนชัรฺ, พิมพ์
ครัง้แรก ฮ.ศ. 1417  

39. “เศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ อศั-เศาะฆีร วะซิยาดะฮฺ (อลั-ฟัตห ุอลั-กะบีร)” โดยมฮุมัมดั นาศรุิดดีน อลั-อลั
บานี, พิมพ์โดยอลั-มกัตบั อลั-อิสลามี เมืองเบรุต, พิมพ์ครัง้ท่ีสาม ฮ.ศ. 1408 ตรงกบั ค.ศ. 1988  

40. “เศาะฮีหฺ สนุนั อบีดาวดุ” โดยมฮุมัมดั นาศิรุดดีน อลั-อลับานี, พิมพ์โดยดาร อลั-มะอาริฟ ลิลนชัรฺ 
วตั-เตาซีอฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1419 ตรงกบั ค.ศ. 1998  

41. “เศาะฮีหฺ สนุนั อตั-ติรมิซี” โดยมฮุมัมดั นาศิรุดดีน อลั-อลับานี, พิมพ์โดยดาร อลั-มะอาริฟ ลิลนชัรฺ 
วตั-เตาซีอฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1420 ตรงกบั ค.ศ. 2000  

42. “เศาะฮีหฺมุสลิม” โดยอิมามอบี อัล-หะสัน มุสลิม บินอัล-หัจญาจญ์ อัล-กุชัยรี อัน-นัยสาบูรี, 
ตรวจทานโดยมุฮมัมดั ฟุอาด อบัดลุบากี, พิมพ์โดยดาร อลั-หะดีษ เมืองไคโร, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 
1412 ตรงกบั ค.ศ. 1991 

43. “เฏาะรีก อลั-ฮิจญฺเราะตยันฺ” โดยอิบนุลก็อยยิม, ตรวจทานโดยยูสุฟ บะดะวี, พิมพ์โดยดาร อิบนุ
กะษีร, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 1419 

44. “อะกีดะฮฺ อสั-สะลฟั วะอศัหาบ อลั-หะดีษ” โดยอบีอุษมาน อัศ-ศอบูนี, ตรวจทานโดยนาศิร อลั-
ญดุยัอฺ, พิมพ์โดยดาร อลั-อาศมิะฮฺ, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 1419 

45. “ฟัตห ุอลั-เกาะดีร อลั-ญามิอฺ บยันะ ฟันนยั อรั-ริวายะฮฺ วดั-ดริอยะฮฺ มินอิลมิ อตั-ตฟัสีร” โดยมฮุมั
มดั บินอลี อชัเชากานี, พิมพ์โดยดาร อัล-มะอฺริฟะฮฺ เมืองเบรุต, พิมพ์ครัง้ท่ีส่ี ฮ.ศ. 1428 ตรงกับ 
ค.ศ. 2007 

46. “เกาะศีดะฮฺ อบีมรัวาน อบัดลุมะลิก บินอิดรีส อลั-ญะซาอิรี ฟี อลั-อาดาบ วสั-สนุนะฮฺ” ตรวจทาน
โดย ศ.ฮิลาล นาญี, พิมพ์โดยดาร อลั-มฆัริบ อลั-อิสลามี, พิมพ์ครัง้แรก ค.ศ. 1994 

47. “อัล-กุลลียาต” โดยอบีอัล-บะกออ์ อัล-กุฟูวี, ตรวจทานโดยอดันาน ดรัวีช และมุฮัมมัด อัล-มิศรี, 
พิมพ์โดยมอุสัสะสะฮฺ อรั-ริสาละฮฺ, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 1413 

48. “อลั-กิฟายะฮฺ ฟีอิลมิ อรั-ริวายะฮฺ” โดยอะหฺมดั บินอลี บินษาบิต อบบูกัรฺ อลั-เคาะฏีบ อลั-บฆัดาดี, 
พิมพ์โดยดาร อลั-มะอาริฟ อลั-อษุมานียะฮฺ หยัดรั อาบาด อดั-ดกินฺ, ปีท่ีพิมพ์ ฮ.ศ. 1357 

49. “ลิสาน อลั-อะร็อบ” โดยมฮุมัมดั บินมกุริม บินมนัซูร อลั-อฟัรีกี อลั-มิศรี, พิมพ์โดยดา ศอดิร เมือง
เบรุต, พิมพ์ครัง้แรก 

50. “ละวามิอฺ อลั-อนัวาร อลั-บะฮียะฮฺ วะสะวาฏิอฺ อลั-อสัรอร อลั-อะษะรียะฮฺ ลิชรัหฺ อดั-ดรุเราะฮฺ อลั-
มะฎียะฮฺ ฟีอักดฺ อะฮฺลิ อัล-ฟิรเกาะฮฺ อัล-มัรฎียะฮฺ” โดยมุฮัมมัด บินอะหฺมัด อัส-สะฟารีนี อัล-
อะษะรี, พิมพ์โดยมุอัสสะสะฮฺ อัล-คอฟิกีน วะมักตะบะตุฮา, เมืองดิมัชกฺ, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 
1402 ตรงกบั ค.ศ. 1982 
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51. “มจัญฺมอฺู อลั-ฟะตาวา” โดยชยัคลุอิสลาม ตะกียดุดีน อะหฺมดั บินตยัมียะฮฺ อลั-หะรอนี, ตรวจทาน
โดยอามิร อลั-ญะซาร และอนัวรั อลั-บาซ, พิมพ์โดยดาร อลั-วิฟาอ์ ลิฏฏิบาอะฮฺ วะลิลนชัรฺ วตั-เตา
ซีอฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1418, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 1422, พิมพ์ครัง้ท่ีสาม ฮ.ศ. 1426  

52. “มุสนดั อลั-อิมาม อะหฺมดั บินหมับลั” ตรวจทานโดยชุอยับฺ อลั-อรันะอูฏ และอาดิล มุรชิด, พิมพ์
โดยมอุสัสะสะฮฺ อรั-ริสาละฮฺ, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1416 ตรงกบั ค.ศ. 1996  

53. “มะอาริจญฺ อลั-เกาะบลู บิชรัหฺ สลุลมั อลั-วศุลู” โดยชยัคฺหาฟิซ อลั-หะกะมี, พิมพ์โดย ญะมาอะฮฺ 
อิหฺยาอ์ อตั-ตรุอษ 

54. “อัล-มุอฺญัม อัล-เอาสัฏ” โดยหาฟิซ อบี  อัล-กอสิม สุลัยมาน บิน อะหฺมัด อัฏ-เฏาะบะรอนี, 
ตรวจทานโดยฏอริก บิน อิวะฎิลลาฮฺ บิน มฮุมัมดั และอบัดลุมหฺุสิน บิน อิบรอฮีม อลั-หสุยันี, พิมพ์
โดยดาร อลั-หะเราะมยันฺ ลิฏฏิบาอะฮฺ วนั-นชัรฺ วตั-เตาซีอฺ, พิมพ์ปี ฮ.ศ. 1415 ตรงกบั ค.ศ. 1995 

55. “อัล-มุอฺญัม อัล-กะบีร” โดยหาฟิซ อบีอัล-กอสิม อัฏ-เฏาะบะรอนี, ตรวจทานโดยหัมดี อับดุล
มะญีด อสั-สะละฟี, พิมพ์โดยมกัตะบะฮฺ อิบนตุยัมียะฮฺ เมืองไคโร, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง 

56. “อัล-มุฟฮิม ลิมา อุชกิละ มิน ตัลคีศ มุสลิม” โดยอบี อัล-อับบาส อะหฺมัด บิน อุมัร อัล-กุรฏุบี, 
ตรวจทานโดยมุหฺยิดดีน มัสตูและท่านอ่ืนๆ, พิมพ์โดยดาร อิบพพนุกะษีร, พิมพ์ครัง้ท่ีสอง ฮ.ศ. 
1420  

57. “มะกอยีส อลั-ลเุฆาะฮฺ” โดยอิบนฟุาริส, ตรวจทานโดยชิฮาบดุดีน อบอูมัรฺ, พิมพ์โดยดาร อลั-ฟิกรฺ, 
พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1415  

58. “มุก็อดดิมะฮฺ อัล-หะดีษ อลั-มะอฺรูฟะฮฺ บิ มุก็อดดิมะฮฺ อิบนุ อศั-เศาะลาหฺ” โดยอิมามหาฟิซ อบี
อมัรฺ อษุมาน บนิ อบัดรุเราะหฺมาน, พิมพ์ครัง้แรก ฮ.ศ. 1350 ตรงกบั ค.ศ. 1931  

59. “อลั-มนุตะกอ มินชรัหฺ อศุลู อิอฺติกอด อะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ” โดยอบี อลั-กอสิม ฮิบะตลุลอ
ฮฺ บนิ อลั-หะสนั อฏั-เฏาะบะรี อลั-ลาละกาอี 

60. “อลั-มนัซูมะฮฺ อลั-หาอิยะฮฺ ลิ อิบนิ อบี ดาวดุ มะอะ ชรัหิฮา อตั-ตหฺุฟะฮฺ อสั-สะนียะฮฺ”, พิมพ์ครัง้ท่ี
สอง ฮ.ศ. 1425  

61. “นซุุม อลั-เญาฮรั อลั-ฟะรีด ฟี ตะหฺกีก อลั-อะกีดะฮฺ” โดยหาฟิซ บินอะหฺมดั อลั-หะกะมี, พิมพ์โดย
มะฏอบอฺิ อลั-บลิาด อสั-สะอดีูยะฮฺ บมิกักะฮฺ อชั-ชามียะฮฺ, พิมพ์ปี ฮ.ศ. 1373 

62. “อนั-นิฮายะฮฺ ฟี เฆาะรีบ อลั-หะดีษ วลั-อะษัร” โดยอิมามมญิุดดีน อบี อสั-สะอาดาต อลั-มบุาร็อก 
บินมุฮมัมดั อลั-ญุซรี (อิบนุอลั-อะษีร), ตรวจทานโดยฏอฮิร อซั-ซาวี และมะหฺมูด อฏั-เฏาะนาญี, 
พิมพ์โดยดาร อิหฺยาอ์ อตั-ตรุอษ อลั-อะเราะบี เมืองเบรุต 

63. “นนีูยะฮฺ อิบนิล ก็อยยิม มะอะ ชรัหิฮา เตาฎีหฺ อลั-มะกอศิด ลิอิบนิอีซา” พิมพ์โดยอลั-มกัตบั อลั-
อิสลามี, พิมพ์ครัง้ท่ีสาม ฮ.ศ. 1406  
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