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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความรักความออนโยนระหวาง 

อะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ 

 

บทนํา 

 

 มวลการสรรเสริญเปนสิทธิโดยสมบูรณของอัลลอฮฺ เรา

ขอสรรเสริญตอพระองค เราขอความชวยเหลือตอพระองค และ

เราขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหรอดพนจากความชั่วรายของ

ตนเอง และจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการงานท่ีเราไดกระทํา 

ผูใดท่ีพระองคทรงใหทางนําแกเขาก็ไมมีผูใดท่ีทําใหเขาหลงทาง

ไดและผูใดที่พระองคทรงใหเขาหลงทางก็ไมมีใครสามารถทําให

เขาไดรับทางนํา  

 อนึ่ง... 

 ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  คือ

ผูนําของลูกหลานอาดัม ซึ่งถือเปนขอเท็จจริงตามหลักการ

ศาสนาท่ีผูศรัทธาทุกคนตางเห็นพองตองกัน และการเห็นพองนี้
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เองที่ถือเปนความโปรดปรานท่ีย่ิงใหญท่ีประชาชาตินี้ไดรับมา 

“อัลหัมดุลิลลาฮฺ” 

 สวนผูที่มีทัศนะผิดแปลกจากบางคนในประชาชาตินี้ที่

ยกยองอิมามบางคนเหนือทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ท้ังในดานความรูหรือดานอ่ืน ๆ P0F

1
P เพราะเรื่องราว

(ที่อาจทําใหเขาใจวามีคนอ่ืนประเสริฐกวาทานนบี)ที่ปรากฏใน

หนังสือบางเลมนั้นก็จะมีผูที่มาอธิบายทําความเขาใจ หรือไมก็

จะมีสายรายงานอ่ืนที่ทําใหเรื่องราวน้ันขาดความนาเชื่อถือไป

โดยปริยาย  

 ตามจริงตําแหนงและเกียรติศักด์ิของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และทานคือผูท่ีมีสิทธิ์ในการให

ชะฟาอะฮฺ(ความชวยเหลือในวันกิยามะฮฺ) และมีสิทธิ์ในสระนํ้า

(อัลเหาฎ) และเปนผูที่มีเกียรติศักด์ิอันสูงสงทั้งในโลกนี้และโลก

หนา เปนสิ่งท่ีชัดเจนซึ่งขอเท็จจริงน้ีก็ไมมีผูใดกลาคัดคาน

เชนเดียวกัน  

                                                           
1 อัล-มัจลิสีย ไดต้ังช่ือบรรพหน่ึงในหนังสือ บิหาร อัล-อันวาร วา “บรรพวาดวย แทจริง

บรรดาอิมามน้ันมีความรอบรูเหนือกวาบรรดานบีท้ังหลาย”  เลม 2 หนา 82 และดูใน อุศูล 

อัล-กาฟย เลม 1 หนา 227 
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 ปฏิเสธมิไดวา ความจําเริญ(ความบะเราะกะฮฺ)ที่มีอยู

ในตัวของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   นั้น

ไดถูกสงไปยังวงศเครือญาติของทาน(อะฮฺลุลบัยตฺ)และบรรดา

เศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม   

โดยแนนอน เกียรติศักด์ิของวงศเครือญาติของทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นั้นมีความสําคัญ

เปนอยางย่ิง ดังที่มีอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษของทานเราะสู

ลุลลอฮฺที่ถูกรายงานโดยไมขาดตอน(มุตะวาติร)อยางมากมายท่ี

ไดสาธยายถึงเรื่องนี้ ซึ่งมันเองก็ไดครอบคลุมถึงบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ทั้ง

ยังครอบคลุมถึงลูกหลานของพวกเขาดวยเชนกัน โดยท่ีตัวบท

เหลาน้ันเองที่มีการสาธยายถึงความประเสริฐและเกียรติศักด์ิ

ของพวกเขาทั้งหลาย  

 เชนเดียวกัน ในทุกเรื่องราวที่กลาวถึงบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม โดยแนนอนวงศเครือญาติของ

ทานนบี อะลัยฮิมุสลาม ผูซึ่งไดรับเกียรติใหใชชีวิตอยูรวมกับ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  พวกเขาก็ยอม

เปนกลุมชนแรกที่ถูกหมายรวมถึงในเรื่องราวเหลานั้น  
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 ที่จริงกอนหนาน้ี ผมไดเขียนหนังสือเลมหนึ่งที่พูดถึง

บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไวแลว ทําใหเน้ือหาในหนังสือเลมเล็กๆ น้ีผมจะขอพูด

ถึงประเด็นของความรักความออนโยนระหวางบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เปนประเด็นหลัก ซึ่งสมควรที่เรา

อยาใหความรูสึกเบ่ือหนายมีผลตอการพูดถึงเรื่องราวของ

บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ความประเสริฐของพวกเขา และความสัมพันธอันแนน

แฟนระหวางผูที่มีความจําเริญ(นั้นคือทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ซึ่งเปนผูที่เราตองใหการศรัทธา

ตอการเปนศาสนทูตของทานกับบรรดาเศาะหาบะฮฺผูซึ่งไดรับ

เกียรติใหใชชีวิตอยูรวมกับทานดวยกับฉายาที่ถูกเรียกขานวา 

“เศาะหาบียหรือเศาะหาบะฮฺ” รวมถึงประเด็นของเกียรติศักด์ิ

และตําแหนงของพวกเขาในสวนสวรรคอันสถาพรท่ีไมมีความ

เทาเทียมกันโดยข้ึนอยูกับการงานและการด้ินรนตอสูของพวก

เขาที่ทํารวมกับผูนําแหงบรรดาศาสนทูต เชนเดียวกับเกียรติ

ศักด์ิของชาวมุฮาญิรีน ชาวอันศอร และผูที่มาหลังจากพวกเขา

ในโลกนี้(ก็ไมมีความเทาเทียมกัน) โดยพวกเขาเหลานั้นอัลลอฮฺ
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ไดทรงสัญญาถึงความดีงาม(นั้นคือสวนสวรรคอันสถาพรที่พวก

เขาจะไดรับ)ไวท้ังหมดแลว ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ۡ�َظُم َدَرَجٗة ّمَِن ﴿
َ
�َِك أ ٰ ََ �ْ

ُ
ََ  أ ََ ت ََ َْ  ِِ َۡ ََ ۡۡ َِ ل ۡۡ ََ ََ ِمن  ََ ف

َ
ۡن أ ََيِم ِمُُمم من َ  سَۡت

ُ بَِما َ�ۡعَملُيَن َخِۡ  َن ل َْ ت   ََ ۡت ُ ۡۡ ُ ل َن ََْدَ  ل  ّٗ ُّ َْ   � ََلُيۚ ت ََ َْ ُويۚ� ِمن� َعۡعُ   ََ ف
َ
ََن أ ِ ِن �ٞ ل

 ]١٠: تلديد [ ﴾١
ความวา “ในหมูพวกเจาน้ันมีผูบริจาคและไดตอสู (ในทาง

ของอัลลอฮฺ) กอนการพิชิต(นครมักกะฮฺ) ชนเหลาน้ันยอม

มีฐานะสู งส งกว าบรรดาผูบ ริจาคและตอสู (ในทาง

ของอัลลอฮฺ) หลังการพิชิต(นครมักกะฮฺ) และอัลลอฮฺทรง

สัญญาความดีงาม (สวนสวรรค) แกท้ังสองฝาย และอัลลอ

ฮฺน้ันทรงรอบรูอยางละเอียดในสิ่งท่ีพวกเจากระทํา” (สู

เราะฮฺ อัล-หะดีด : 10) 

 

 กลาวไดวาพวกเขาเหลานั้นมีความประเสริฐและ

เกียรติศักด์ิเปนของตัวเอง และเราเองก็มีสวนในเกียรติศักด์ิอัน

สูงสงของเศาะหาบะฮฺดวยเชนกัน ซึ่งเกียรติศักด์ิท่ีสูงสงน้ีมันมี

ขึ้นก็ดวยกับบทบาทของพวกเขาเอง และเกียรติศักด์ิของพวก

เขาก็ขึ้นอยูกับการงานที่ไดทํา ดังนั้นพวกเขาจึงมีระดับชั้นที่
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แตกตางกัน โดยที่กลุมชนแรกท่ีเขารับอิสลามพวกเขาจะมี

เกียรติศักด์ิที่สูงสงท่ีสุด สวนผูที่อัลลอฮฺทรงผนวกพวกเขาให

เปนทั้งเศาะหาบะฮฺและวงศเครือญาติของทานนบี –นั้นคือวงศ

เครือญาติที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน- ความศานติและ

ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺพึงมีแดพวกเขาทั้งหลาย พวก

เขาคือกลุมชนที่มีเกียรติศักด์ิของการเปนเศาะหาบะฮฺและ

ไดรับสิทธิ์ในการเปนวงศเครือญาติของทานนบี โดยที่เกียรติ

ศักด์ิของพวกเขาก็ขึ้นอยูกับการงานที่ไดทําดวยเชนกัน 

 ผูอานจะพบวาการศึกษาถึงสาเหตุของความแตกแยก

ในประชาชาติอิสลามและการเยียวยาประเด็นที่สําคัญนี้นั้นถือ

เปนภารกิจของผูศรัทธาและผูคนในยุครวมสมัย เนื่องจากมันมี

ผลในวงกวางตอประชาชาติน้ี ซึ่งผมจะขอสรุปในการพูดถึง

ความรักความออนโยนระหวางบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับวงศเครือญาติของทานนบี

(อะฮฺลุลบัยตฺ) อะลัยฮิมุสลาม และตอผูคนท้ังหลายใหรวบรัด

ที่สุด ในการนี้เองแมจะมีเหตุการณการสูรบระหวางพวกเขา

ดวยกัน กระนั้นก็ตามพวกเขาก็ยังมีความรักความออนโยนซึ่ง

กันและกันอยู ซึ่งน่ีคือขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่แมนวานัก
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เลานิยายจอมปลิ้นปลอนจะทําเปนไมรูไมชี้  หรือนักบันทึก

เรื่องราวทางประวัติศาสตรบางคนจะไมพูดถึงก็ตาม แต

ขอเท็จจริงที่ขาวบริสุทธิ์นี้ก็ยังคงปรากฏอยูที่พรอมจะหักลาง

เรื่องราวปรําปราและเรื่องราวที่นึกคิดเอาเองทางประวัติศาสตร

ของนักบันทึกสวนใหญ ที่ทําใหผูที่มักชอบในอารมณใฝตํ่าและ

มีความทะเยอทะยานในผลประโยชนทางการเมืองและบรรดา

ศัตรูของอิสลามจะใชประโยชนจากมัน เพียงเพื่อใหบรรลุถึง

ผลประโยชนของพวกเขา แมวามันจะเปนบอเกิดของความ

แตกแยกและความขัดแยงในประชาชาตินี้ก็ตาม  

 ผมขอเรียกรองตอนักศึกษาคนควาและนักเขียน

เรื่องราวทางประวัติศาสตรของประชาชาติน้ี และตอผูที่

เรียกรองการผนึกกําลังและรวมตัวกันเปนหนึ่งเดียว รวมถึงผูที่

กลาวถึงพิษภัยของกระแสโลกาภิวัตนและผลกระทบของมันซึ่ง

จําเปนที่ตองมีการรวมตัวกันเปนหน่ึงเดียวเพื่อเผชิญหนา และ

รวมถึงผูคนทั้งหลายของประชาชาติน้ี  

ผมขอพูดอยางตรงไปตรงมาวา  : ทําไมตองยก

ประเด็นปญหาทางประวัติศาสตรมาโตเถียงกัน ทั้ง ๆ ท่ีมัน

อาจจะสงผลในเชิงลบและอาจจะนําไปสูการเปนศัตรูกัน ทั้ง ๆ 
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ที่ยังไมมีการศึกษาและพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน ? หรือที่

มันเปนไปก็เพื่อใหคนท่ีไมรูขอเท็จจริงจะไดตกเปนเหย่ือ หรือ

เพื่อใหผูคนเชื่อตามอยางมืดบอด หรือเพื่อจะไดกอบโกย

ผลประโยชนทางดานวัตถุเงินทอง ?  

โดยแนนอน ผูอานตองประหลาดใจในการใชเวลาของ

นักเขียนและนักศึกษาหลายตอหลายคนท่ีไดทุมเทความมุงมั่น

ของพวกเขาอยางเต็มความสามารถในประเด็นปญหาทาง

ประวัติศาสตรหรือแนวคิดตาง ๆ ท่ีมันไดกอรางจากสาย

รายงานที่ไรซึ่งความถูกตอง(เฎาะอีฟ) ทั้งยังมีความคลุมเครือ 

หรือสอดคลองกับอารมณใฝตํ่า ฯลฯ กระนั้นก็ตามในหมูพวก

เขาก็ยังมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาไดทํานั้นคือสิ่งท่ีดีและทําใหเขา

ไดบรรลุถึงแกนแทขององคความรูแลว !!! เปลาเลย...พวกเขา

ทําใหประชาชาติน้ีแตกออกเปนเสี่ยง ๆ ตางหากละ และถา

ผูอานถามถึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาและการทุมเทความ

มุงมั่น(ในเรื่องดังกลาว)ของพวกเขา ผูอานก็จะไมไดรับคําตอบ

ใด ๆ เลย !! อยางดีท่ีสุดท่ีพวกเขาจะตอบน้ันคือ “ก็เปนไปเพื่อ

ความรูก็เพียงพอ !!!” แลวไหนละแกนหลักขององคความรูท่ี

พวกเขาตองยึดมั่นไว ??  
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ดังที่ไดกลาวมาแลวในกอนหนาน้ีวา ในหนังสือ “เศาะ

หาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ” ไดมีการสาธยายถึงความสัมพันธอันแนนแฟน

ระหวางทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับ

บรรดาเศาะหาบะฮฺผูมีเกียรติของทาน ซึ่งภารกิจบางประการ

ของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   น้ันคือ

การอบรมขัดเกลาผูที่ศรัทธาตอทานซึ่งพวกเขาคือกลุมชนท่ีไม

รูจักหนังสือ(อุมมียีน) คือผูท่ีอัลลอฮฺทรงใหเกียรติแกพวกเขา

ดวยการศรัทธาตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และ

ใหไดใชชีวิตอยูรวมกับทาน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

﴿ ِ�ّ ّمِ
ُ
�ۡ ل  �ِ َعَعَث  م  ِ ِن ل َي  رَ  ُُۧ ّ�ِيِهۡم َن  ُ�َز َْ ۦ  َ�تَِهِ ۚ َء َدلَۡيِهۡم   �ۚ َۡلُي �َ ُُۡهۡم  ّمِ ُسيٗ  

َٖ ّمِٖۡ�  ت
ََ ََ  ِِ

َۡ  َُ ۡۡ ََ � ِمن  فُيۚ ََ َمَة نن  ۡۡ ِ ۡۡ ل َْ  ََ ت ََ ِۡ ۡۡ ُ�َعّلُِمُهُم ل تلدع  [   ﴾٢َْ
 :٢[ 

ความวา “พระองคทรงเปนผูแตงตั้งเราะสูลขึ้นคนหน่ึงใน

หมูผูไมรูจักหนังสือจากพวกเขาเองเพ่ือสาธยายโองการ

ตาง ๆ ของพระองคแกพวกเขา และทรงทําใหพวกเขาผุด

ผอง และทรงสอนคัมภีรและความสุขุมคัมภีรภาพแกพวก

เขา และแมวาแตกอนน้ีพวกเขาอยูในการหลงผิดอยางชัด

แจงก็ตาม” (อัล-ุมุอะฮฺ : 2) 
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 ดังน้ัน พวกเขาคือกลุมชนท่ีทานเราะสูลแหงความ

เมตตาและแหงทางนํา ไดอบรมสั่งสอนและขัดเกลาจิตวิญญาณ

ของพวกเขา  

 ในหนังสือเลมกอนหนาน้ีก็ไดพูดถึงความสัมพันธของ

ทานเราะสูลผูเปนแมทัพ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับทหาร

ของทาน 

 ทานเราะสูลผูที่ เปนแบบอยาง ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  กับผูที่ไดเจริญรอยตามทาน 

 ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ผูท่ีเปนเพื่อน

บานกับผูท่ีอยูเคียงขางทาน ใชชีวิตอยูรวมกับทาน 

 และทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ผูเปน

ผูนํากับผูท่ีอยูภายใตการปกครองของทาน  

 เนื้อหาที่ไดกลาวถึงความสัมพันธอันแนนแฟน(ของทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทาน)ที่ไดกลาวถึงในหนังสือเลมแรกนั้น ถาผูอาน

ทานใดตองการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถหาอานไดในหนังสือ 
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“เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ” -ยังไมมีฉบับแปลเปนภาษาไทย-  

 ผูอานคงไมมีขอสงสัยหรือขอกังขาใด ๆ ที่ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นเปนผูที่ปฏิบัติภารกิจใน

สิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงสั่งใชใหแกทานไดดีที่สุด ท้ังการเผยแพรคําสอน

ของศาสนา การขัดเกลาจิตวิญญาณบรรดาเศาะหาบะฮฺ และ

การอบรมสั่งสอนพวกเขา ฯลฯ ซึ่งสวนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์จาก

การอบรมขัดเกลานั้นเองท่ีไดผลิตอนุชนท่ีมีคุณภาพและได

กลายเปนอัตลักษณ อันโดดเดนของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  

 ซึ่งเพียงพอแลวท่ีพวกเขาคือกลุมชนที่ดีเลิศย่ิงซึ่งถูกให

อุบัติขึ้นสําหรับมนุษยชาติ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ُناِس ﴿ ۡۡ ِِل َِِج ۡخ
ُ
ة  أ من

ُ
َُۡم َخۡ�َ أ  ]١١٠: آل بدمتن [ ﴾١ُنُ

ความวา “พวกเจาน้ัน เปนประชาชาติท่ีดีย่ิงซึ่งถูกใหอุบัติ

ขึ้นสําหรับมนุษยชาติ” (สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน : 110)     

  

 ดั ง น้ัน  ขอใหผู อ านไ ดพิ นิจ พิจารณาในคํา ดํารั ส

ของอัลลอฮฺ ตะอาลานี้เถิด ( ُناِس ۡۡ ِِل ۡخَِِج
ُ
ใครกันท่ีเปนผูอุบัติ (أ
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พวกเขาขึ้นมา และทําใหพวกเขาไดรับเกียรติศักด์ินี้ ? และเชนนี้

เองดังคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา      

ةٗ ﴿ من
ُ
تُمۡم أ ََ َِك َجَعۡل ِت ََ �َ � ََْسطٗ  َْ يفُيۚ ُۡ َ َ�ُمينَ ا ّ�ِ َْ َ لَناِس  ََ ءَء  َهَ ۚ ِنُسيُل  ُُ لِ

ِهي ٗ  َُ  ]١٤٣: تلقمة [﴾  �ۗ َدلَۡيُمۡم 
ความวา “และในทํานองเดียวกัน เราไดใหพวกเจาเปน

ประชาชาติท่ีเปนกลาง เพ่ือพวกเจาจะไดเปนสักขีพยาน

แกมนุษยท้ังหลาย และเราะสูลก็จะเปนสักขีพยานแดพวก

เจา” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 143) 

  

 ตามจริงยังมีอายะฮฺอัลกุรอานอีกหลายตัวบทที่อัลลอฮฺ

ทรงประทานลงมาเพื่อพรรณนาถึงคุณลักษณะของพวกเขา ยก

ยองสรรเสริญพวกเขาและกลาวถึงพวกเขา ซึ่งกอนหนานี้ผมก็

ไดพูดถึงทาทีบางประการของพวกเขาและอายะฮฺอัลกุรอานที่

ถูกประทานลงมายังพวกเขาไวแลว ดังนั้นจึงไมจําเปนที่ตอง

กลาวถึงมันอีก  
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คุณลักษณะบางประการของเศาะหาบะฮฺของทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

ผูอานคงยังจําไดวา บรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นพวกเขาคือ

กลุมชนท่ีมีอัตลักษณท่ีไมมีกลุมชนใดเสมอเสมือน พวกเขา

ไดรับความดีงามที่ไมมีผูใดหลังจากพวกเขาจะไดรับอีก เพราะ

พวกเขาไดรับเกียรติใหใชชีวิตอยูรวมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   โดยที่ทานไดใหการดูแล อบรม

และสั่งสอนพวกเขา และดวยกับพวกเขาที่ทานนบีไดตอสูกับ

บรรดาผูปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาเองก็ใหการชวยเหลือตอ

ทานนบีเชนเดียวกัน 

 อยางไรก็ตาม เราขอเลือกคุณลักษณะของบรรดาเศาะ

หาบะฮฺเพียงคุณลักษณะเดียวเทานั้นท่ีเห็นควรมาศึกษา ทํา

ความเขาใจ และกลาวถึงมันเปนประเด็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อให

ขอมูลเหลาน้ีเปนที่เขาใจกันดีของพี่นองมุสลิมท่ีมีอยูในกลุม

ตาง ๆ   
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 แลวทานรูหรือไมวา มันคือคุณลักษณะอะไร ? ใชแลว

..มันคือคุณลักษณะ “อัร-เราะหฺมะฮฺ” หมายถึง ความเมตตา 

(หรือความรักความออนโยน P1F

2
P ) นั้นเอง 

  

ทําไมตองกลาวถึงคุณลักษณะน้ี ?  

ผูอานกําลังครุนคิดเก่ียวกับคุณลักษณะอันมีเกียรตินี้

รวมกับผมอยูหรือไม ? แนนอนเลยทีเดียว ผูอานจะตองพบกับ

เหตุผลอันมากมาย -โดยไมมีขอสงสัยใด ๆ อีก- ที่จะตองพูดถึง

มัน แตอยางไรก็ตามผมก็ขอนําเสนอเหตุผลบางประการแก

ผูอาน ทั้งนี้ก็เพื่อตองการสรุปเนื้อหาในหนังสือเลมนี้ใหรวบรัด

ที่สุด  

 เหตุผลท่ีหน่ึง...เน้ือแทของคุณลักษณะขางตนมัน

เต็มไปดวยนัยตาง ๆ อยางมากมาย และในอัลกุรอานและหะ

ดีษของทานเราะสูลุลลอฮฺ–ความศานติและการสถาพร

ของอัลลอฮฺจงมีแดทาน และวงศเครือญาติอันบริสุทธิ์ของทาน 

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺท่ีดีย่ิงท้ังหลาย- ก็มีการพูดถึงมัน 

                                                           
2 ทานอิมามอัล-กุรฏบีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดอธิบายอายะฮฺ “ ءءُ  َُُهۡمۖ   رَُ�َا بَيۡ ” ไววา พวกเขามี

ความรักความออนโยนซ่ึงกันและกัน (ตัฟสีร อัล-กุรฏบีย เลม 16 หนา 293) -ผูแปล- 
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ในการนี้เองพระผูอภิบาลของเรา สุบหานะฮุ วะตะอาลา จึง

เปนผูทรงเมตตา(อัร-เราะหฺมาน) ผูทรงกรุณาปรานีย่ิง(อัร-

เราะฮีม) 

 และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดกลาวถึงทานน

บี ผูเปนท่ีรัก ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไววา  

ءَءُ�ۡم رَُسيلٞ ﴿ ِتُمۡم َدزِ�زٌ  ََۡوۡ  َجا َُ ف
َ
َّۡم َحِِ�ٌص َدلَۡيُمم  ّمِۡن أ َدلَۡيهِ َما َدُِ

 ]١٢٨: تلو�  [ ﴾١يٞم رنحِ  بِٱُِۡمۡؤِمَُِ� رَُءْٞف 
ความวา “แทจริงมีเราะสูลคนหน่ึงจากพวกทานเองไดมา

หาพวกทานแลว เปนท่ีลําบากใจแกเขาในสิ่งท่ีพวกทาน

ไดรับความทุกขยาก เปนผูหวงใย เปนผูเมตตา ผูกรุณา

สงสาร ตอบรรดาผูศรัทธา” (สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ : 128) 

 

และทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

เองก็ไดกลาววา  

  ]٢٣١٨، ومسغم بمقم ٥٩٩٧تلخامي بمقم [» َال يَمَْحُم َال يُمَْحمُ  َم ْ «
ความวา “ผูใดไมเมตตา (ตอผูอื่น) เขาก็จะไมไดรับการ

เมตตา(จากอัลลอฮฺ)” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลข : 

5997 และมุสลิม หมายเลข : 2318) 
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 ซึ่งการกลาวถึงเน้ือแทของคุณลักษณะน้ีน้ันเปนเรื่องที่

ยืดยาวอยางย่ิง และหลักฐานที่กลาวถึงมันก็มีอยางมากมาย 

แตกระนั้นเองก็เปนสิ่งที่ผูอานรูดีอยูแลว  

 

 เหตุผลท่ีสอง... อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได

ทรงคัดเลือกคุณลักษณะน้ีในการยกยองและเทิดเกียรติบรรดา

เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   ซึ่งการคัดเลือกคุณลักษณะน้ีเปนการเฉพาะน้ันมัน

มีเหตุผล(หิกมะฮฺ)และมีประโยชนอยางลึกซึ้งเปนอยางย่ิง และ

หนึ่งในความมหัศจรรยของอัลกุรอานในศาสตรดานความรูก็

คือการไดพรรณนาถึงพวกเขาดวยกับคุณลักษณะนี้  

 ซึ่งผูใดก็ตามที่พินิจพิจารณาถึงคุณลักษณะน้ีเขาก็จะ

พบกับความมหัศจรรยของอัลกุรอานไดอยางประจักษชัด 

เพราะหลักฐานท่ีระบุ เจาะจงวาบรรดาเศาะหาบะฮฺมี

คุณลักษณะอัรเราะหฺมะฮฺหรือความรักความเมตตานั้นมันได

ปรากฏขึ้นจริงระหวางพวกเขากันเอง 
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แลวทําไมอัลลอฮฺถึงตองกลาวถึงคุณลักษณะน้ีเพียง

คุณลักษณะเดียวเทาน้ัน ?  

 ก็เพราะคุณลักษณะน้ีจะเปนขอหักลางในทุกขอครหา

ที่แมยังไมปรากฏใหเห็นหรือยังไมมีการบันทึกในหนังสือตาง ๆ

(ในชวงเวลากอนที่คุณลักษณะน้ีจะถูกกลาวถึง -ผูแปล-) แต

มันก็ไดปรากฏใหเห็นภายหลังจากน้ันท่ีมีนักประวัติศาสตร

หลายคนไดบันทึกเรื่องราว(ที่เปนการใสไคลบรรดาเศาะ

หาบะฮ-ฺผูแปล-) อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรูดีย่ิง 

 อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา  

﴿ َ ءُء ُّ ا اِر ُرَ�َ َن ُۡ ۡۡ َ ل ََ ءُء  ۚ ُِ ن
َ
ََن َمَعُه ء أ ِ ِن ل َْ   ِ َن ٞ  رنُسيُل ل ٗعا من تُهۡم ُرنن ٰ َِ َُُهۡمۖ ََ بَۡي

ََِِ لِّتُجيدِ  
َ
ۡن َ ُِِهم ّمِ ُجي ُْ ۡم ِ�  ُُ تٗفاۖ ِسيَما ََ َۡ ِر َْ  ِ َن َن ل ََُويَن َضۡ�ٗ  ّمِ ََۡت  ۚ ٗ ُسجن
 �ۡ َُ َج  َِ ۡخ

َ
أ َِ َنَزۡرع   ِ�ي َمَثلُُهۡم ِ� لۡ�ِ َْ ٰتةِ   َر ۡي َِِك َمَثلُُهۡم ِ� ل�ن ت َرُه   َٔ ُه  َ�  َٔ ََ اَز

ُ َضٱۡسََ  َن َدَ  ل َْ اَرۗ  َن ُۡ ۡۡ َوِيَ  بِِهُم ل َِ َۚع  َُ لِّزرن ۦ ُ�ۡعِج ت ُسيۦِهِ َ ََ َت  َََي ۡولََ  َضٱۡس
ۚ َدِظيَم��  ًِ ۡج

َ
أ َْ ٗة  َِ ۡوَِ ُُۡهم من ِۡ ِم ت ََ تلِ ّن � لۡ ََْدِملُيۚ  � ُُيۚ ََِن َءَۚم ِن  ]٢٩: تحفت  [ ﴾٢ل

ความวา “มุหัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู

ท่ีอยูรวมกับเขา เปนผูเขมแข็งกลาหาญตอพวกปฏิเสธ

ศรัทธา เปนผูเมตตาสงสาร(หรือมอบความรักความ

ออนโยน)ระหวางพวกเขาเอง เจาจะเห็นพวกเขาเปนผูรู

กูอฺ ผูสุูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความ
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โปรดปราน (ของพระองค) เคร่ืองหมายของพวกเขาอยู

บนใบหนาของพวกเขาเน่ืองจากเราะงรอยแหงการสุูด 

น่ันคืออุปมาของพวกเขาท่ีมีอยูในอัตเตารอต และอุปมา

ของพวกเขาท่ีมีอยูในอัล-อินญีล ประหน่ึงเมล็ดพืชท่ีงอก

หนอหรือกิ่งกานของมันออกมาแลวทําใหมันงอกงาม 

แลวมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยูไดบนลําตนของ

มัน นําความปลื้มปติมาใหแกผูหวาน เพ่ือท่ีพระองคจะ

กอความโกรธแคนแกพวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขา 

(มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญาแกบรรดาผูศรัทธาและ

กระทําความดีท้ังหลายในหมูพวกเขาวาจะไดรับการอภัย

โทษและรางวัลอันใหญหลวง” (สูเราะฮฺอัล-ฟตหฺ : 29) 

 

 เหตุผลท่ีสาม... การยืนยันถึงขอเท็จจริงที่วาบรรดา

เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  มีความรักความออนโยนซึ่ ง กันและกัน และ

คุณลักษณะของความรักความออนโยนก็ไดฝงลึกอยูในกนบ้ึง

ของหัวใจพวกเขาอยางมั่นคงนั้น จะเปนการหักลางขอ

คลุมเครือและเรื่องเลาปรัมปราที่พยายามฉายภาพบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
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นั้นเปนกลุมชนที่ปาเถ่ือนโหดรายตอพวกเขากันเอง และการ

เปนศัตรู กันระหวางพวกเขานั้นไดปรากฏให เ ห็นอยาง

ดาษด่ืน!!!  

โดยแนนอน หากตัวผูอานมีความมั่นใจอยางมั่นคง

แลววาบรรดาเศาะหาบะฮฺน้ันมีความรักความออนโยนซึ่งกัน

และกัน และความมั่นใจนี้ก็ไดถูกฝงลึกอยูในกนบ้ึงของหัวใจ

แลว หัวใจของผูอานก็ยอมจะมีแตความสงบสุข และมันก็จะไม

มีความเคียดแคนใด ๆ ตอผูที่อัลลอฮฺทรงสั่งใชใหวิงวอนขอดุ

อาอตอพวกเขา ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา  

َُۡويَفا ﴿ ََن َس ِ ِن ل َُا  تفِ ََ ۡخ ِ�ِ َْ ا  َ ََ  ِۡ َِ ۡۡ َُا ل ّن َر َ�ُويُِيَن  ۡم  ُِ ءُءْ ِمن� َعۡعِ  ََن َجا ِ ِن ل َْ
ِحيٌم  فنَك َرُءْٞف رن ء ِن َُا ّن َر ُُيۚ�  َۚم ََن َء ِ ِين ّۡ  ٗ ّ ِۡ َُا  يِّ

لُ ۦُ  �ِ َۡ َع ۡ ََ   َ َْ تِن  َِ َ ِ�ۡ  ١بِٱ
   ]١٠: تلش [

ความวา “และบรรดาผูท่ีมาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขา

กลาววา ขาแตพระเจาของเราทรงโปรดอภัยใหแกเรา

และพ่ีนองของเราผูซึ่งไดศรัทธากอนหนาเรา และขอ

พระองคอยาไดมีการเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเรา

ตอบรรดาผูศรัทธา ขาแตพระเจาของเราแทจริงพระองค
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ทานเปนผูทรงเอ็นดู ผูทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 

10) 

 

เหตุผลท่ีสี่... หลักเกณฑบางประการที่นักคนควาทุก

คนตองมีนั้นคือ การใหความสําคัญในเรื่องตัวบทหลักฐาน(มะ

ตัน)และสายรายงาน(อิสนาด) และการศึกษาในตัวบทที่ถูก

รายงานที่มีการพิสูจนถึงความถูกตองในสายรายงานของมัน

แลว หลังจากน้ันก็นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวบทของอัล

กุรอานและหลักเกณฑ(อุศูล)ตาง ๆ ท่ีมีอยูในศาสนาอิสลาม 

รวมถึงการรวบรวมสายรายงานทั้งหมดที่เก่ียวของในประเด็น

เดียวกัน ดังกลาวนี้เองท่ีถือเปนกระบวนการศึกษาคนควาของ

บรรดาผูรูทุกคน 

ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนที่ตองเอาใจใสในกระบวนนี้ตอ

การศึกษาเรื่องราวที่ถูกบันทึกในหนังสือทางประวัติศาสตร แต

เปนท่ีนาเสียใจอยางย่ิงที่เรื่องการศึกษาสายรายงาน(อิสนาด)

น้ันเปนท่ีละเลยของนักคนควาหลายคน เพียงแคเรื่องราว(โดย

ไมมีสายรายงาน)ถูกบันทึกในหนังสือทางประวัติศาสตรและ

วรรณคดีก็เปนอันเพียงพอแลวสําหรับพวกเขา!! แตสําหรับอีก
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กลุมหนึ่งที่เขมงวดในเรื่องสายรายงานแตก็กลับละเลยในการ

พิจารณาตัวบทวามีความสอดคลองกับอัลกุรอานมากนอยแค

ไหน ???   

กอนที่ผูอานจะตัดสินและรีบรอนในการกลาวหาหรือหุ

กุมในสิ่งท่ีผูอานไดสะสมไวในตัวท่ีมันเก่ียวของกับเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร รวมทั้งขอมูลและความรูสึกที่ไมดีทั้งหมดท่ี

ผูอานมีอยู (เชน ขอมูลที่ผูอานไดรับมาจากหนังสือที่ไดฉาย

ภาพวาบรรดาเศาะหาบะฮฺกับอะฮฺลุลบัยตฺน้ันมีความเคียด

แคนและเปนศัตรูกัน -ผูแปล-)  ผมขอใหผูอานคอย ๆ อาน

หลักฐานตาง ๆ ท่ีผมจะนําเสนอถึงมัน ณ ที่นี้ ซึ่งมันอาจจะไม

เปนที่คุนเคยมากนักสําหรับผูอาน แตมันมีความชัดเจน มี

ความถูกตอง และมีความหนักแนนในแงของความหมายและ

การบงชี้ถึงนัยตาง ๆ ไดเปนอยางดี เพราะมันเปนหลักฐานที่

อางถึงสิ่ งที่มันเกิดขึ้นที่สามารถสัมผัสและรับรู ถึงมันได 

เชนเดียวกันความหนักแนนของหลักฐานท่ีมาจากอัลกุรอาน 

ซึ่งน่ีคือ อายะฮฺสุดทายของสูเราะฮฺอัล-ฟตหฺ  

﴿ َ ٗعا ُّ تُهۡم ُرنن ٰ َِ َُُهۡمۖ ََ ءُء بَۡي ا اِر ُرَ�َ َن ُۡ ۡۡ َ ل ََ ءُء  ۚ ُِ ن
َ
ََن َمَعُه ء أ ِ ِن ل َْ   ِ َن ٞ  رنُسيُل ل من

 ََ ََۡت  ۚ ٗ ََِِ لِّتُجيدِ  ُسجن
َ
ۡن َ ُِِهم ّمِ ُجي ُْ ۡم ِ�  ُُ تٗفاۖ ِسيَما ََ َۡ ِر َْ  ِ َن َن ل ُويَن َضۡ�ٗ  ّمِ
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 �ۡ َُ َج  َِ ۡخ
َ
أ َِ َنَزۡرع   ِ�ي َمَثلُُهۡم ِ� لۡ�ِ َْ ٰتةِ   َر ۡي َِِك َمَثلُُهۡم ِ� ل�ن ت َرُه   َٔ ُه  َ�  َٔ ََ اَز

َُ لِ ۦ ُ�ۡعِج ت ُسيۦِهِ َ ََ َت  َََي ََۡولََ  َضٱۡس ُ َضٱۡس َن َدَ  ل َْ اَرۗ  َن ُۡ ۡۡ َوِيَ  بِِهُم ل َِ َۚع  ّزرن
ۚ َدِظيَم��  ًِ ۡج

َ
أ َْ ٗة  َِ ۡوَِ ُُۡهم من ِۡ ِم ت ََ تلِ ّن � لۡ ََْدِملُيۚ  � ُُيۚ ََِن َءَۚم ِن  ]٢٩: تحفت  [ ﴾٢ل

ความวา “มุหัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู

ท่ีอยูรวมกับเขา เปนผูเขมแข็งกลาหาญตอพวกปฏิเสธ

ศรัทธา เปนผูเมตตาสงสารระหวางพวกเขาเอง เจาจะ

เห็นพวกเขาเปนผูรูกูอฺ ผูสุูด โดยแสวงหาคุณความดี

จากอัลลอฮฺและความโปรดปราน  (ของพระองค ) 

เคร่ืองหมายของพวกเขาอยูบนใบหนาของพวกเขา

เน่ืองจากเราะงรอยแหงการสุูด น่ันคืออุปมาของพวก

เขาท่ีมีอยูในอัตเตารอต และอุปมาของพวกเขาท่ีมีอยู

ในอัล-อินญีล ประหน่ึงเมล็ดพืชท่ีงอกหนอหรือกิ่งกาน

ของมันออกมาแลวทําใหมันงอกงาม แลวมันก็เติบโต

แข็งแรงและทรงตัวอยูไดบนลําตนของมัน นําความ

ปลื้มปติมาใหแกผูหวาน เพ่ือท่ีพระองคจะกอความโกรธ

แคนแกพวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขา (มุสลิมีน) 

และอัลลอฮฺทรงสัญญาแกบรรดาผูศรัทธาและกระทํา

ความดีท้ังหลายในหมูพวกเขาวาจะไดรับการอภัยโทษ

และรางวัลอันใหญหลวง” (สูเราะฮฺอัล-ฟตหฺ : 29) 
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และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสอีกวา  

﴿ ِۡ َِ ۡۡ َُا ل ّن َر َ�ُويُِيَن  ۡم  ُِ ءُءْ ِمن� َعۡعِ  ََن َجا ِ ِن ل َُۡويَفا َْ ََن َس ِ ِن ل َُا  تفِ ََ ۡخ ِ�ِ َْ ا  َ ََ

ء نِفنَك َرُءْٞف رنِحيٌم  َُا ّن ُُيۚ� َر ََن َءَۚم ِ ِين ّۡ  ٗ ّ ِۡ َُا  يِّ
ۦُلُ  �ِ َۡ َع ۡ ََ   َ َْ تِن  َِ َ ﴾ ١بِٱۡ�ِ

   ]١٠: تلش [
ความวา “และบรรดาผูท่ีมาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขา

กลาววา ขาแตพระเจาของเราทรงโปรดอภัยใหแกเรา

และพ่ีนองของเราผูซึ่งไดศรัทธากอนหนาเรา และขอ

พระองคอยาไดมีการเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเรา

ตอบรรดาผูศรัทธา ขาแตพระเจาของเราแทจริงพระองค

ทานเปนผูทรงเอ็นดู ผูทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 

10) 

ขอใหอ านอายะฮฺ เหล า น้ีและพินิ จพิจารณาใน

ความหมายของมันเถิด โอผูที่อัลลอฮฺทรงใหความคุมครอง  
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บทท่ีหน่ึง 
ขอบงชี้เร่ืองความสัมพันธในดานการตั้งชื่อ 

 

 ชื่อเปนตัวบงชี้สิ่ งที่ ถูกต้ังชื่อน้ันๆ และดวยกับชื่อ

น้ันเองที่จะแยกแยะคนคนหน่ึงคนกับอีกคนได จึงทําใหการต้ัง

ชื่อนั้นไดกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติของผูคนโดยทั่วไป ดังนั้น 

คนที่มีสติปญญาก็จะไมมีขอสงสัยใด ๆ ในความสําคัญของชื่อ 

เพราะดวยกับชื่อที่ทําใหรูวาเด็กท่ีเกิดมาน้ันเปนคนละคนกับพี่

นองของเขาและกับคนอ่ืน ๆ และชื่อของแตละคนก็กลายเปนที่

รูกันท้ังตัวของเขาเอง ลูกหลานของเขา และคนที่มาภายหลัง

จากเขา ซึ่งแมวาคนแตละคนจะตองเสียชีวิตแตชื่อของเขาก็

ยังคงมีอยู  

 “ชื่อ” หรือ “อัล-อิสมุ” มีรากศัพทมาจากคําวา “อัส-

สุมูวฺ” หมายถึง ความสูงสง หรือมาจากคําวา “อัล-วัสมุ” 

หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ  

 ซึ่งท้ังสองความหมายเปนการบงชี้ถึงความสําคัญของ

ชื่อสําหรับทุกคนที่เกิดมา  
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 ความสําคัญของชื่อสําหรับคนที่เปนพอนั้นยอมเปนที่

รับรู กันเปนอยางดี เพราะมันเปนการบงชี้ ถึงศาสนาและ

สติปญญาของเขาเอง เมื่อเปนเชนน้ีผูอานเคยไดยินชาวคริสต

หรือชาวยิวต้ังชื่อลูกของเขาวา มุหัมมัด –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   – บางหรือไม ?  

 หรือผูอานเคยไดยินชาวมุสลิมต้ังชื่อลูกของพวกเขาวา 

“อัล-ลาต” หรือ “อัล-อุซซา” บางหรือไม ? ถาจะมีก็คงเปนคนท่ี

ผิดปรกติอยางแนนอน  

 ดังน้ันลูกจึงมีขอเก่ียวพันกับคนที่เปนพอของเขาในแง

ของชื่อ ซึ่งคนที่เปนพอและสมาชิกในครอบครัวก็จะเรียกลูก

ของพวกเขาดวยกับชื่อที่พวกเขาไดต้ังไว ซึ่งมีคนไมใชนอยที่จะ

ใชชื่อของคนคนหนึ่งในการทําความรูจักกับครอบครัวของเขา 

ดังที่ผูคนในอดีตก็จะมีการถามกันวา “ทานชื่ออะไร ฉันจะได

รูวาพอของทานคือใคร” P2F

3
P  

 

  ความสําคัญของชื่อในอิสลาม เพียงพอแลวท่ีจะ

รับรู ถึงความสําคัญของชื่อดวยกับการใหความสําคัญของ

                                                           
3 ดูในหนังสือ “ตัสมียะฮฺ อัล-เมาลูด โดยอัล-ลามะฮฺ อัช-ชัยคฺ บักรฺ บินอับดุลลอฮฺ อบูซัยดฺ” 
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หลักการศาสนาตอชื่อตาง ๆ ซึ่งเคยปรากฏวาทานเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   เคยเปลี่ยนชื่อบรรดาเศาะ

หาบะฮฺทั้งชายและหญิงหลายคนดวยกัน ใชแตเทานั้นทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ยังเปลี่ยนชื่อเมือง

ที่ทานอาศัยอยูซึ่งเดิมทีมีชื่อวา “ยัษริบ” เปน “มะดีนะฮฺ อัล-มุ

เนาวะเราะฮฺ” และทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  เองก็ไดหามต้ังชื่อวา “มะลิกัลอัมลาก” และชื่อที่

คลายคลึงกันนี้ ดังที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ไดกลาววา 

ْخَ� « 
َ
ْسَداءِ   أ

َ
ِ   ِبنْدَ   تحِقصَاَم ِ   يَْومَ   تأل َّ َّ   مَُجٌ    ت ْمَالكِ   َمِغَك   َََس

َ
تلخامي [   » تأل

 ]٢١٤٣، ومسغم بمقم ٦٢٠٥بمقم 

ความวา “ชื่อท่ีต่ําตอยท่ีสุด ณ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะ ตะ

อาลา  ในวันกิยามะฮฺ คือผูท่ีมีชื่อวา “มะลิกัลอัมลาก” –

กษัตริยของกษัตริยท้ังหลาย-” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย 

หมายเลข 6205 และมุสลิม หมายเลข 2143) 

 

และทานเราะสูลุลลอฮฺ ผูเปนท่ีรัก ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

ไดแนะนําใหต้ังชื่อวา “อับดุลลอฮฺ” และ “อับดุรเราะหฺมาน” 
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และที่คลายคลึงกันน้ี ท้ังนี้ก็เพื่อใหคนที่มีชื่อเชนนั้นจะไดมี

ความรูสึกของการเปนบาวท่ีดีของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอา

ลา เชนเดียวกันจะทําใหคนคนน้ันไดเคารพสักการะตออัลลอฮฺ 

สุบหานะฮุ วะตะอาลา เพียงผูเดียว ดังท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา  

  ِِنّ «
َ
َّ أ ْسَدائُِ�مْ  َح

َ
  أ

َ
 ]٢١٣٢مسغم بمقم [ »تلمّْحَِ   َوَ�دْدُ  ت ِ  َ�دْدُ  ت ِ  ِِل

ความวา “ชื่ออันเปนท่ีรักย่ิงของพวกเจา ณ ท่ีอัลลอฮฺน้ัน

คือ อับดุลลอฮฺ(บาวของอัลลอฮฺ) และอับดุรเราะหฺมาน

(บาวของผูทรงเมตตา)” (บันทึกโดย มุสลิม หมายเลข 2132) 

 

 ซึ่งทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

ของเรามีความชอบใจเปนอยางย่ิงตอชื่อท่ีมีความหมายที่ดี 

และทานเองก็หวังวาชื่อที่ ดีนั้นจะนําพาไปสูความดีงาม

เชนเดียวกัน โดยที่เรื่องนี้เปนที่รับรูกันดีวาเปนสวนหน่ึงจาก

แบบฉบับของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

 ในหมูนักวิชาการดานอุศูลและดานภาษาไดเห็นพอง

กันวา “ชื่อ” นั้นมันสามารถบงชี้ถึงนัยตาง ๆ อยางมากมาย ซึ่ง

ในประเด็นของชื่อและประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกันนี้ไดมี
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นักวิชาการหลายทานดวยกัน -เราะหิมะฮุลลอฮฺ- ที่ไดศึกษา

และยอยเปนประเด็นตาง ๆ อยางมากมาย ดังที่มีปรากฏใน

หนังสือดานหลักภาษาอาหรับและอุศูลฟกฮฺ  

 

สติปญญาจะรับไดหรือไม ?!! 

 ผูอานอยาเพิ่งรีบรอนและอยาประหลาดใจ เรามาอาน

และตอบคําถามเหลานี้ดวยกัน : 

 ผูอานจะต้ังชื่ออะไรใหลูก ? ผูอานจะเลือกชื่อที่ชื่นชอบ 

ท่ีผูเปนแมของเด็กชื่อชอบ และท่ีครอบครัวของเด็กชื่นชอบ 

หรือผูอานจะต้ังชื่อลูกดวยกับชื่อของคนที่เปนศัตรูกับผูอาน ? –

สุบหานัลลอฮฺ- อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ย่ิง !! 

เราทุกคนตางก็เลือกชื่อดวยตัวของเราเองและชื่อนั้นมันก็บง

บอกถึงนัยท่ีมีอยูในตัวของเรา แตสําหรับบรรดาผูที่ดีเลิศที่สุด

ในหมูผูคน -นั่นคืออะฮฺลุลบัยตฺ- เรากลับปฏิเสธสิทธิในเรื่องน้ี

ของพวกเขา ดวยการที่เรากลาววา “เปลาเลย พวกเขาไดเลือก

ชื่อลูก ๆ ดวยกับเหตุผลทางการเมืองหรือมีนัยทางสังคมเทานั้น 

พวกเขาไมไดเลือกชื่อเหมือนคนทั่วไปเขาไดเลือกกัน และการ

เลือกชื่อสําหรับพวกเขาก็ไมไดมีนัยใด ๆ เลย ?!!” 



 

31 

 อนุชนที่มีความเฉลียวฉลาดทั้งยังเปนแกนนําของ

ประชาชาติน้ี และเปนกลุมชนท่ีมีเกียรติในเชื้อสายวงศตระกูล 

พวกเขาไดปฏิเสธในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย พวก

เขาไมอนุญาตใหต้ังชื่อลูกของตัวเองดวยกับชื่อของผูท่ีพวกเขา

รักและดวยกับชื่อของพี่นองพวกเขา ทั้งน้ีเพื่อใหเปนท่ียอมรับ

ในเกียรติศักด์ิของพวกเขาและความรักที่พวกเขามีอยู แตพวก

เขากลับต้ังชื่อลูกบางคนดวยกับชื่อศัตรูของพวกเขา ผูอานจะ

เชื่อเร่ืองน้ีหรือไม ??  

 (พวกเขากลาวอีกวา) ทานก็รูดีวาการต้ังชื่อนั้น(เชนต้ัง

ชื่อลูกวา อบูบักร อุมัร อาอิชะฮฺ ฯลฯ -ผูแปล-)ไมไดต้ังใหแคคน

เดียวแตต้ังชื่อใหลูก ๆ หลายคน และชวงที่ต้ังชื่อก็ไมใชชวงที่

ลืมเลือนความเปนศัตรูไปนานแลว แตเปนชวงเวลาที่ความเปน

ศัตรูนั้นยังคงปะทุอยู –นี่คือสิ่งที่พวกเขากลาวอาง-  

แตเราขอกลาววา : เปลาเลย...พวกเขาต้ังชื่อลูกในชวงที่พวก

เขามีความรักใครกลมเกลียวกันดีอยูตางหากละ 

 และน่ีถือเปนประเด็นสําคัญท่ีตองมีการศึกษาให

เขาใจและใหความสําคัญตอมัน เพราะมันเปนประเด็นท่ีมีการ

บงชี้ถึงนัยตาง ๆ อยางมากมาย และในตัวมันก็เปนขอหักลาง
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ตอเรื่องราวปรัมปราและขอคลุมเครือตาง ๆ  รวมถึงเรื่องเลาอัน

เพอเจอ (ที่เ ก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบรรดาเศาะ

หาบะฮฺกับอะฮฺลุลบัยตฺ -ผูแปล-) และมันเองก็ยังสามารถดึง

อารมณความรูสึกและโนมนาวใหคนที่มีสติปญญาไดยอมรับ 

โดยที่เขาไมสามารถท่ีจะเห็นแยงหรือตีความในนัยอ่ืน ๆ ไดอีก

เลย 

 

 มาถึง ณ จุดน้ีผมขอสรุปใหผูอานดังน้ี : 

ทานสัยยิดินาอะลี บินอบีฎอลิบ อะลัยฮิสลาม ดวยกับ

ความรักของทานท่ีมีตอบรรดาเคาะลีฟะฮฺท้ังสามทานแรก

อยางย่ิงยวด ทานจึงต้ังชื่อลูกบางคนของทานดวยกับชื่อพวก

เขา ดังนี้  

- ทานอบูบักรฺ บินอลี บินอบีฏอลิบ เสียชีวิต

(ชะฮีด)ในเหตุการณกัรบะลาอพรอมกับพี่ชายของ

ทานนั้นคือทานอัล-หุสัยนฺ ความศานติและการ

สถาพรจงมีแดพวกทานและทานปูของพวกทาน –

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   – 
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- ทานอุมัร บินอลี บินอบีฏอลิบ เสียชีวิต(ชะฮีด)

ในเหตุการณกัรบะลาอพรอมกับพี่ชายของทาน

นั้นคือทานอัล-หุสัยนฺ ความศานติและการสถาพร

จงมีแดพวกทานและทานปูของพวกทาน –

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   –    

- ทานอุษมาน บินอลี บินอบีฏอลิบ เสียชีวิต

(ชะฮีด)ในเหตุการณกัรบะลาอพรอมกับพี่ชายของ

ทานนั้นคือทานอัล-หุสัยนฺ ความศานติและการ

สถาพรจงมีแดพวกทานและทานปูของพวกทาน –

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   –    

 

สวนทานอัล-หะสัน บินอลี บินอบีฏอลิบ ก็ไดต้ัง

ชื่อลูกของทานวา ทานอบูบักรฺ บินอัล-หะสัน , ทานอุมัร 

บินอัล-หะสัน , ทานฏ็อลหะฮฺ บินอัล-หะสัน , ซึ่งท้ังหมด

เสียชีวิต(ชะฮีด)พรอมกับทานอาของทานน้ันคือทานอัล-หุสัยนฺ 

อะลัยฮิสลาม 

ทานอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิสลาม เองก็ไดต้ังชื่อลูกของ

ทานวา ทานอุมัร บินอัล-หุสัยนฺ  
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ใชแตเทานั้น ผูนําของบรรดาตาบิอีนน้ันคือทานอลี 

บินอัล-หุสัยนฺ ซัยนุลอาบิดีน อะลัยฮิสลาม อิมามคนที่สี่

(ตามหลักความเชื่อของชีอะฮฺ -ผูแปล-) ก็ไดต้ังชื่อลูกสาวของ

ทานวา ทานหญิงอาอิชะฮฺ และไดต้ังชื่อลูกชายของทานวา 

ทานอุมัร ทั้งน้ียังมีลูกหลานของพวกเขาภายหลังจากนั้นอีก(ที่

มีการต้ังชื่อลูกดวยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺผูมีเกียรติ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม) P3F

4
P  

 นอกจากนี้วงศเครือญาติของทานนบี(อะฮฺลุลบัยตฺ)(ก็

มีการต้ังชื่อลูกดวยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺเชนเดียวกัน) 

เชนลูกหลานของทานอัล -อับบาส บินอับดุลมุฏฏอลิบ 

ลูกหลานของทานญะอฺฟร บินอบีฏอลิบ ทานมุสลิม บินอะกีล 

และทานอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซึ่งในหนังสือเลมนี้คงไมใชที่จะมา

กลาวถึงรายชื่อตาง ๆ ของพวกเขาท้ังหมด แตเพียงแคตองการ

ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่อยากใหผูอานไดเขาใจเทานั้นเอง ซึ่งกอนหนา

                                                           
4 ดูในหนังสือ กัชฟุลฆุมมะฮฺ (2/334), อัล-ฟุศูล อัล-มุฮิมมะฮฺ (283), ใชแตเทาน้ันบรรดาอิ

มามท้ังหมด(ท่ีชาวชีอะฮฺใหการยอมรับและเช่ือถือ) ทานก็จะพบวาพวกเขาไดใชช่ือเหลาน้ี

เปนช่ือลูกหลานของพวกเขา ซ่ึงนักวิชาการของชาวชีอะฮฺเองก็มีการพูดถึงในเรื่องน้ี และได

ระบุช่ือดังกลาวในเยาว อัฏฏิฟ (17-185) ทานสามารถดูตัวอยางไดในหนังสือ อิอฺลาม อัรรอ

วีย โดยฏ็อบบรอสีย (203) อัล-อิรชาด โดยมุฟด (186) และตารีค อัลยะอฺกูบีย(2/213)   
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นี้ผมเองก็ไดกลาวถึงลูก ๆ ของทานอลี ทานอัล-หะสัน และ

ทานอัล-หุสัยน อะลัยฮิมุสลาม ไวแลว  

  

วิพากษ : 

 ชีอะฮฺบางคนอาจจะปฏิเสธในเรื่องท่ีทานอลีและลูก ๆ 

ของทาน อะลัยฮิมุสลาม ไดต้ังชื่อลูก ๆ ของพวกเขาดวยกับชื่อ

ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ซึ่งน่ีเองคือผลของคนที่ไมมีความรูใน

เรื่องการสืบเชื้อสายวงศตระกูลและนัยของชื่อตาง ๆ และเปน

คนที่ไมคอยมีโอกาสในการศึกษาตํารับตําราตาง ๆ แตอยางไร

ก็ตาม “อัลหัมดุลิลลาฮฺ” ที่พวกเขามีจํานวนที่นอยนิดมาก  

 ตามจริงในเรื่องน้ี อิมามผูอวุโสหลายตอหลายคนและ

นักวิชาการท่ีเปนชาวชีอะฮฺเองก็มีการหักลางการปฏิเสธของ

พวกเขาแลว เพราะหลักฐานที่ชี้ใหเห็นถึงการมีชื่อเหลานั้นมัน

ไดปรากฏใหเห็นจริงจากลูกหลานของพวกเขาตามที่มีระบุใน

หนังสือที่ชาวชีอะฮฺใหการยอมรับ  กระทั่งเรื่องราวที่ถูกบันทึก

ในชวงเหตุการณโศกนาฏกรรมกัรบะลาอก็มีการบันทึกไววา 

ในจํานวนผูที่เสียชีวิต(ชะฮีด)พรอมกับทานอิมามอัล-หุสัยนนั้น

คือ ทานอบูบักรฺ บินอลี บินอบีฏอลิบ และอีกคนหนึ่งคือ ทา
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นอบูบักรฺ บินอัล-หะสัน บินอลี อะลัยฮิมุสลาม และทานอ่ืน ๆ 

ที่ไดกลาวมาแลวในกอนหนานี้  

 พวกเขาเหลานั้นไดเสียชีวิต(ชะฮีด)พรอมกับทานอัล-

หุสัยนฺ ซึ่งชีอะฮฺเองก็ไดระบุไวในหนังสือของพวกเขา ฉะน้ัน

ทานจะกลาวไมไดวา : การท่ีผูอานไมเคยไดยินชื่อเหลานั้นใน

พิธีไวอาลัยแกทานอัล-หุสัยนฺ(อัล-หุสัยนียาต)ในวันอาชูรอ แลว

ถือวาการที่ไมมีใครกลาวถึงน้ันยอมหมายถึงวามันไมมีอยูจริง 

และผูอานรูหรือไมวาทานอุมัร บินอลี บินอบีฏอลิบ และทาน

อุมัร บินอัล-หะสัน ก็เปนหนึ่งในอัศวินนักรบท่ีถูกใหการยอมรับ

วาทานทั้งสองไดตอสูอยางเด็ดเด่ียวกลาหาญในวันดังกลาว 

 ที่สําคัญคือ ประเด็นการต้ังชื่อของบรรดาทานอิมาม 

อะลัยฮิมุสลาม ที่มีตอลูก ๆ ของพวกเขาดวยกับชื่อของทานอบี

บักรฺ  ทานอุมัร ทานอุษมาน ทานหญิงอาอิชะฮฺ และเศาะ

หาบะฮฺผูอวุโสหลายทาน เปนประเด็นที่เราไมเคยไดรับคําตอบ

ที่ชัดเจนและเปนท่ีพอใจจากชีอะฮฺเลย ดังนั้นมันยอมเปนไป

ไมไดที่เราจะใหการต้ังชื่อเหลานั้นมันเปนอะไรที่ไมไดเปนการ

บงชี้หรือไมมีนัยท่ีจะสื่อถึงอะไร และยอมเปนไปไดเชนกันท่ีเรา

จะใหประเด็นการต้ังชื่อนี้เปนกลอุบายที่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺได
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กุข้ึนมาในหนังสือของชาวชีอะฮฺ เพราะไมเชนน้ันแลวก็จะเปน

การใสไคลตอเรื่องราวทั้งหมดที่มีบันทึกในหนังสือของชีอะฮฺทุก

เลมไดเชนกัน ดังนั้นเรื่อราวใดก็ตามที่ชีอะฮฺไมชอบใจพวกเขา

ก็จะกลาววา : “ออ...มันคือกลอุบายและเปนการกุเรื่องขึ้นมา

(ของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ)” ใชแตเทานั้นในทุกเรื่องราวท่ีไม

สอดคลองกับอารมณใครของนักวิชาการชีอะฮฺเขาก็จะปฏิเสธ

มันไปอยางงายดายเพียงแคกลาววา “มันคือกลอุบาย(ของ

ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ) !!” นอกเหนือจากนี้บรรดาผูรูของพวกเขา

ตางก็มีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธเรื่องราวใดก็ตามท่ีตนเอง

ปรารถนาโดยที่ไมมีหลักเกณฑใด ๆ เลยสําหรับเรื่องนี้ในหมู

พวกเขา  

 มีเรื่องบางเรื่องที่นาขบขันปนกับน้ําตาท่ีชีอะฮฺบางคน

ไดกลาววา “ตามจริงการที่บรรดาทานอิมามไดต้ังชื่อลูก ๆ ของ

พวกเขาดวยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺผูอวุโสก็เพื่อเปนการ

สาปแชงและประณามพวกเขาตางหาก !!” หรือบางคนกลาว

วา “การท่ีต้ังชื่อเชนนั้นก็เพื่อเปนการเอาใจผูคนทั่วไป ซึ่งการท่ี

บรรดาทานอิมามไดต้ังชื่อลูก ๆ ของพวกเขาก็เพื่อใหผูคนได

รูสึกวาทานนั้นมีความรักใครตอบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสามและ
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ไดพึงพอใจในตัวของพวกเขา (ซึ่งเปนการเสแสรงหรือตะกียะฮฺ

ของบรรดาอิมาม) !!!” - สุบหานัลลอฮฺ- อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ย่ิง ! 

มันเปนการสมควรแลวหรือท่ีเราจะกลาววา “ทานอิมามไดทํา

ตัวเสแสรงหรือหลอกลวงบรรดาสาวกของทาน รวมถึงผูคน

ทั้งหลายดวยกับสิ่งนั้น ??” และเปนไปไดกระน้ันหรือที่ทานอิ

มามจะสรางความเสื่อมเสียแกวงศเครือญาติของทานเพียง

เพื่อสิ่งน้ี ??  

 และยังมีบางคนท่ีกลาววา ทานอิมามไดใชกลอุบาย

เพื่อตองการเอาชนะบรรดาเศาะหาบะฮฺดวยการใชชื่อของพวก

เขาต้ังชื่อลูก ๆ ของตัวเอง? ทานถึงกับตองทิ้งความกลาหาญ

และศักด์ิศรีของทาน –อะลัยฮิมุสลาม- และเหยียดหยามตัว

ของทานและลูก ๆ ของทานเพียงเพื่อเอาใจชาวบนีตัยมฺ บนีอัด

ดีย หรือบนีอุมัยยะฮฺ กระนั้นหรือ ? 

 โดยแนนอน คนท่ีศึกษาชีวประวัติของบรรดาทานอิ

มามเขายอมตองตระหนักอยางแนนอนวาบรรดาทานอิมามนั้น

เปนผูที่มีความกลาหาญมากที่สุดในหมูผูคนทั้งหลาย และมัน

ก็ไดคานกับเร่ืองราวอันมดเท็จที่ถูกรายงานซึ่งทําใหเห็นวาตัว

ของพวกทานนั้นเปนคนที่ขี้ขลาด ไมไดด้ินรนตอสูเพื่อศาสนา  
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เกียรติยศและศักด์ิศรีของทาน ซึ่งเปนท่ีนาเศราใจอยางย่ิงที่

เรื่องราวเชนนี้มีอยูอยางมากมายย่ิงนัก 

 

 สรุปคือ สิ่งที่บรรดาทานอิมามไดปฏิบัติกันน้ัน ไดแก 

ทานอลีและบรรดาลูกหลานของทาน อะลัยฮิมุสลาม ถือเปน

หลักฐานที่หนักแนนที่สุดที่สอดคลองกับสติปญญา อารมณ

ความรูสึกและขอเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นวา อะฮฺลุลบัยตฺนั้นมี

ความรักใครตอเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรมท้ังสามทานและตอ

บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

ทุกทานอยางสัจจริง ซึ่งผูอานก็ไดสัมผัสดวยตัวเองแลวใน

ขอเท็จจริงท่ีมันเกิดขึ้น และมันก็ไมมีรูทางใดอีกที่จะหักลางมัน

ได ซึ่งขอเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็ยังสอดคลองกับคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่วา       

   

﴿ َ ٗعا ُّ تُهۡم ُرنن ٰ َِ َُُهۡمۖ ََ ءُء بَۡي ا اِر ُرَ�َ َن ُۡ ۡۡ َ ل ََ ءُء  ۚ ُِ ن
َ
ََن َمَعُه ء أ ِ ِن ل َْ   ِ َن ٞ  رنُسيُل ل من

ََِِ لِّتُجيِد  
َ
ِِهم ّمِۡن َ ُُْجُي ۡم ِ�  ُُ تٗفاۖ ِسيَما ََ َۡ رِ َْ  ِ َن ََُويَن ضَۡ�ٗ  ّمَِن ل ٗ ۚ ََۡت  ﴾ُسجن

  ]٢٩: تحفت  [
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ความวา “มุหัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู

ท่ีอยูรวมกับเขา เปนผูเขมแข็งกลาหาญตอพวกปฏิเสธ

ศรัทธา เปนผูเมตตาสงสารระหวางพวกเขาเอง เจาจะ

เห็นพวกเขาเปนผูรูกูอฺ ผูสุูด โดยแสวงหาคุณความดี

จากอัลลอฮฺและความโปรดปราน  (ของพระองค ) 

เคร่ืองหมายของพวกเขาอยูบนใบหนาของพวกเขา

เน่ืองจากเราะงรอยแหงการสุูด” (สูเราะฮฺอัล-ฟตหฺ : 29) 

 

 คงจะไมเปนภาระแกผูอานถาจะใหอานอายะฮฺนี้พรอม

กับใครครวญถึงความหมายของมันอีกครั้ง และขอใหทานอาน

อยางพินิจพิจารณาในคุณลักษณะของความรักความออนโยน

(ที่มีอยูในตัวของบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกคน) 
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บทท่ีสอง 
ความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงาน 

 

 “ลูกสาว” ถือเปนหัวแกวหัวแหวนและเปนผลสัมฤทธิ์

ท่ีมาจากหัวใจ แลวผูอานจะใหนางแตงงานกับใคร ? ผูอานจะ

พอใจหรือไม ถาใหนางแตงงานกับคนที่ชั่วหรือเปนคนที่ฆาผูที่

เปนแมและพี่นองของนาง ? แลวผูอานมีความเขาใจในคําวา 

“ความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงานหรือทางเชื้อสาย

วงศตระกูล” อยางไรบาง ?  

 “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในหลักภาษา เปนคําภาษา

อาหรับที่มีรากศัพทมาจากคําวา “ศอฮะเราะ” ดังที่คนอาหรับ

กลาววา “ศอฮัรตุลเกาม อิซา ตะเซาวัจฺตุ มินฮุม” หมายถึง 

ฉันไดทําใหเขาเปนเครือญาติ เมื่อฉันไดแตงงานกับหญิงคน

หน่ึงในหมูพวกเขา  

 ทานอัล-อัซฮะรีย ไดกลาววา “อัศ-ศิฮฺรุ” ที่หมายถึง

เครือญาติโดยการแตงงาน ไดครอบคลุมถึงญาติใกลชิดของ

ผูหญิงที่เปนมะหฺรอมฝายชาย (บุคคลที่แตงงานกันไมได) และ

ที่เปนมะหฺรอมฝายหญิง เชน พอแมและพี่นอง ฯลฯ รวมถึง
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ญาติใกลชิดท่ีเปนมะหฺรอมของสามี ซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็คือ

เครือญาติโดยการแตงงานของฝายหญิงเชนเดียวกัน      

 ดังน้ันเครือญาติโดยการแตงงานของสามีก็คือญาติ

ใกลชิดของภรรยา และเครือญาติโดยการแตงงานของภรรยาก็

คือญาติใกลชิดของสามี  

 สรุปคือ “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในหลักภาษานั้นคือ ญาติ

ใกลชิดของผูหญิง และในบางครั้งมันก็ใชในกรณีญาติใกลชิด

ของผูชาย ซึ่งอัลลอฮฺไดทําใหเรื่องนี้เปนหน่ึงในสัญญาณของ

พระองค -สุบหานะฮุ วะตะอาลา- ดังที่พระองคไดดํารัสวา  

﴿ ََ م َخلَ ِ ِن َي ل ُُ ِۡمَ َْ ءِء �ََ�ٗ ِمَن ل ۡٗ � َضَجَعلَُه  ا ِٗ �ََت ِصۡه َْ ِٗ ا  َ ِ ۦَ َك  ّّ َر َن  ََ َْ  �ۗ �
 ]٥٤: تحفمقان [ ﴾٥

ความวา “และพระองคคือผูทรงบังเกิดมนุษยจากนํ้า(อสุจิ) 

และทรงทําใหมีเชื้อสายและเครือญาติ และพระเจาของ

เจาน้ันเปนผูทรงอานุภาพ” (สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน : 54) 

 

 ขอใหผูอานต้ังใจอานอายะฮฺน้ีอยางพินิจใครครวญ

เถิด อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดใหมนุษยมีความผูกพัน

กับอีกคนหนึ่งดวยกับการมีเชื้อสายวงศตระกูลและการเปน
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เครือญาติโดยการแตงงานไวเชนไร  ดังนั้น “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” 

หรือความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงานนั้นถือเปน

ความผูกพันที่ถูกตองตามหลักการศาสนาซึ่งอัลลอฮฺทรงใหมัน

ไดเคียงคูกับ “อัน-นะสับ” หรือญาติใกลชิดของบิดา(อัล-กอ

รอบะฮฺ) แตนักวิชาการบางทานก็มีความเห็นวา “อัน-นะสับ” 

นั้นมันรวมถึงญาติใกลชิดของบิดาและคนอ่ืน ๆ  

 ตามที่ไดกลาวไวแลววา อัลลอฮฺทรงให “อัน-นะสับ” 

และ “อัศ-ศิฮฺรุ” ไดเคียงคูกัน ดังกลาวนี้จึงเปนการบงชี้ ถึง

ความสําคัญในประเด็นน้ีอยางย่ิงยวด โดยที่เรามิอาจเพิกเฉย

ตอมันไดอีก  

 

“อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในแงมุมประวัติศาสตร  

 ความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงานในสังคม

อาหรับถือเปนตําแหนงทางสังคมที่มีความพิเศษ พวกเขามัก

แสดงความภาคภูมิใจในเชื้อสายวงศตระกูลของตัวเอง และ

สําหรับบางคนก็จะภาคภูมิใจในตัวสามีของลูกสาวและเกียรติ

ศักด์ิท่ีพวกเขามีอยู เปนท่ีรับรูกันดีวาชาวอาหรับจะไมยอมให

ลูกสาวของพวกเขาแตงงานกับคนที่เขาเห็นวามีเกียรติศักด์ิที่
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ตํ่าตอยกวาอยางแนนอน ในการน้ันเองทัศนคติเชนน้ีก็ยังคงมี

อยูในสังคมอ่ืน ๆ อยางมากมายเชนเดียวกัน และความ

แตกตางในเรื่องชาติพันธุก็ยังคงเปนปญหาทางสังคมในโลก

ตะวันตกมาจนถึงปจจุบัน 

 ชาวอาหรับมีความหึงหวงตอบรรดาผูหญิงของพวก

เขาเปนอยางย่ิง จนกระท่ังบางคนถึงกับพาลูกสาวของตัวเองท่ี

ยังเล็กอยูไปฝงท้ังเปนเพราะเกรงวานางอาจจะทําใหเขามี

ความอับอาย ใชแตเทานั้นพวกเขายอมหลั่งเลือดและสูรบกัน

เพียงเพราะเรื่องน้ี วาไปแลวเรื่องราวเชนน้ีก็มีใหเห็นจนถึง

ปจจุบันดังที่ผูอานเองก็รับรูกันดี และนี่เองก็เปนการบงชี้ถึง

อะไรบางอยางที่ไมตองอธิบายใหมากความเลย  

  

“อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในแงมุมอิสลาม 

 อิสลามไดมาเนนยํ้าถึงเกียรติศักด์ิอันสูงสงน้ีพรอมกับ

ได กํ าชับใหมี คุณลักษณะท่ี ดีงามและใหออกหางจาก

คุณลักษณะที่หยาบทราม ซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็

ไดอธิบายถึงคําวา “ความยําเกรง” ดวยกับคําดํารัสของ

พระองคที่วา  
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ความวา “แทจริงผูท่ีมีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ ท่ีอัลลอ

ฮฺ น้ันคือผูท่ีมีความยําเกรงย่ิงในหมูพวกเจา” (สูเราะฮฺ อัล-

หุุรอต : 13)  

ซึ่งน่ีคือหลักเกณฑตามหลักการศาสนา 

 ในการนี้เองจึงมีนักนิติศาสตรอิสลามหลายทาน เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ ไดศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของกับความเหมาะสม

ระหวางคูบาวสาว(อัล-กะฟาอะฮฺ)ในเรื่องศาสนา เชื้อสายวงศ

ตระกูล การงานอาชีพ และท่ีเก่ียวของกันอ่ืนจากนี้ที่มีอยาง

มากมาย ในจํานวนนั้นคือ ความเหมาะสมกันระหวางคูบาว

สาวถือเปนเงื่อนไขและความจําเปนประการหน่ึงท่ีจะทําใหการ

แตงงานใชไดหรือไม และมันถือเปนสิทธิของฝายเจาสาวเพียง

คนเดียวหรือสําหรับผูปกครองดวย ? ฯลฯ  

 สําหรับประเด็นของการปกปองรักษาศักด์ิศรีและการ

ใหความหวงใยตอบรรดาสตรี ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   ไดยืนยันถึงการเสียชีวิตในฐานะชะฮีดสําหรับคนที่

ถูกสังหารเพราะรักษาศักด์ิศรีของเขา และทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตัวทานเองก็เคยเปนผูนําในการทําสงคราม
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เพื่อรักษาศักด์ิศรีของสตรีที่ถูกชาวยิวแกลงดวยการเปลื้องผา

ของนาง และเรื่องราวน้ีก็เปนท่ีรับรู กันดีถึงการบิดพลิ้วใน

สนธิสัญญาของชาวยิวบนีก็อยนุกออฺท่ีมีตอทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ซึ่งเรื่องราวอยางยอนั้นคือ 

ชาวยิวคนหน่ึงไดขอใหหญิงสาวมุสลิมะฮฺทานหน่ึงที่กําลังซื้อ

ทองกับเขาใหนางเปดหนาแตนางกลับปฏิเสธ ครั้นเมื่อนาง

เผลอชาวยิวคนนั้นจึงผูกเชือกท่ีปลายเสื้อของนางในขณะที่

นางกําลังนั่งอยูโดยไมรูสึกตัว ดังนั้น เมื่อนางลุกขึ้นเสื้อผาของ

นางก็เลยเปลื้องออกมา นางจึงรองตระโกนขอความชวยเหลือ

จากผูคน ซึ่งในละแวกใกลเคียงนั้นมีชายหนุมมุสลิมคนหนึ่งอยู 

เขาก็เลยเขาไปจัดการฆาชาวยิวคนนั้น ชาวยิวท่ีอยู ใน

เหตุการณคนอ่ืน ๆ ก็เลยรวมตัวแลวฆาชายหนุมมุสลิมคนน้ัน

กลับ และดวยสาเหตุอ่ืนอีกมากมายท่ีบงชี้ถึงการบิดพลิ้วใน

สนธิสัญญาของพวกเขา(ที่มีตอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  )  

 

 ขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองหลักการศาสนาบาง

ประการเหลานี้เถิด เชน การท่ีมีเงื่อนไขใหมีวะลีหรือผูปกครอง
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ในการแตงงาน(อักดุนนิกาหฺ)และใหมีพยานในเรื่องนั้น รวมถึง

การมีบทลงโทษในเรื่ องการกลาวหาวาคนผิดประเวณี 

บทลงโทษของการผิดประเวณี และหลักการศาสนาอ่ืนจากนี้

อีกมากมายท่ีเปนการรักษาศักด์ิศรีของความมนุษย ซึ่งดวยกับ

การพินิจไตรตรองถึงหลักการศาสนาที่สวยงามเหลาน้ัน รวมถึง

สิ่งท่ีเปนหิกมะฮฺหรือเหตุผลและคุณประโยชนของมันนั้นเองที่

จะทําใหผูอานไดประจักษถึงความสําคัญของประเด็นนี้  

 

  “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” หรือความสัมพันธทางเครือ

ญาติโดยการแตงงาน เปนสิ่งที่ทําใหมีหลักการอ่ืน ๆ ตามมา

อีกมากมาย ดังน้ันขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองถึงการบัญญัติ

ในเรื่องการแตงงานหรืออักดุนนิกาหฺ(ซึ่งเปนคํามั่นสัญญาอัน

หนักแนน)เถิด เริ่มท่ีการใหฝายชายเขามาสูขอฝายหญิงซึ่งใน

นั้นเองก็มีหลักการศาสนาอีกมากมาย ซึ่งการเขามาสูขอน้ันก็

อาจจะไดรับการตอบตกลงหรืออาจจะถูกปฏิเสธไป ในบางครั้ง

ฝายชายก็อาจมีการขอความรวมมือจากคนในครอบครัวหรือ

เพื่อนฝูงเพื่อใหเขาไปสูขอนางให ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะใหไดรับการ

ยินยอมหรือตอบตกลง หลังจากน้ันครอบครัวและผูปกครอง
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ของฝายหญิงก็จะถามฝายหญิงวาจะตกลงยอมรับการสูขอ

ของฝายชายหรือไม ซึ่งทางฝายหญิงเขาก็มีสิทธิ์เต็มท่ีที่จะตอบ

ตกลงหรือปฏิเสธเขาไป แมกระทั่งชวงที่มีการใหฮะดียะฮฺหรือ

ของขวัญ หรือไดเรียกคามะฮัร และอ่ืนจากน้ีแลวก็ตาม ทาง

ฝายหญิงก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนที่มาสูขอตราบใดที่การ

แตงงาน(อัล-อักดฺ)ยังไมเกิดขึ้นอยางสมบูรณ  

 ในการแตงงาน(อักดุนนิกาหฺ)จําเปนตองมีพยานและ

ตองประกาศวามีการแตงงานกันแลว และถือเปนสิ่งที่ศาสนา

ไดกําชับใหปฏิบัติ เพราะอะไรหรือ ? ก็เพราะการแตงงานนั้น

เปนสิ่งที่ทําใหมีหลักการอ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย มันทําใหคน

ที่หางไกลเปนญาติท่ีใกลชิดกัน ใชแตเทาน้ันยังทําใหพวกเขา

ทั้งหมดมีความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงานกัน และ

ทําใหผูหญิงคนนั้นถูกหามที่จะแตงงานกับชายอ่ืนอีกอยาง

ถาวร หรือตราบที่ยังเปนภรรยาของชายคนน้ันอยู อยางไรก็

ตามหนังสือเลมน้ีก็ไมไดตองการกลาวถึงเรื่องนี้ใหมันมาก

ความนัก แตเพียงตองการที่จะตอกยํ้าถึงความสําคัญของ

ประเด็นท่ีจะมีหลังจากนี้เทานั้น  
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 ขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองในสิ่งเหลาน้ีกันเถิด 

 ตัวอยางท่ีหน่ึง... นองสาวของทานอัล-หะสัน และ

ทานอัล-หุสัยนฺ ซึ่งบิดาของทานนั้นคือทานอลี อะลัยฮิสลาม ได

ใหนางแตงงานกับทานอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ ในการนี้เองหรือเราจะกลาววา การท่ีทานอลี อะลัยฮิ

สลามไดใหลูกสาวของทานแตงงานกับทานอุมัรเพราะทาน

หวาดกลัวตอทานอุมัร ? ถาเปนเชนน้ันจริงความกลาหาญของ

ทานหายไปไหนเลา ? ความรักความหวงใยของทานที่มีตอตัว

ลูกสาวไมมีเลยกระนั้นหรือ ? จะเปนไปไดอยางไรท่ีทานจะยก

ลูกสาวของตัวเองใหกับคนที่อธรรม ?? แลวความหวงใยของ

ทานที่มีตอศาสนาของอัลลอฮฺอยูท่ีไหนละ ? มีคําถามเชนนี้อีก

มากมายโดยไมสิ้นสุด หรือเราตองกลาววา การท่ีทานอลี อะ

ลัยฮิสลามไดใหลูกสาวของทานแตงงานกับทานอุมัรนั้น ก็

เพราะทานชื่นชอบและพอใจในตัวของทานอุมัร โดยแนแท การ

แตงงานของทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กับลูกสาวของทานอ

ลี อะลัยฮิสลาม นั้นเปนการแตงงานท่ีถูกตองตามหลักการ

ศาสนาและปราศจากมลทินใด ๆ ทั้งสิ้น  
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 การแตงงานของทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กับทาน

หญิงอุมมุกัลษูม นั้นเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธและ

ความรักใครระหวางสองครอบครัวไดเปนอยางดี แลวจะไมให

เปนเชนนั้นไดอยางไร ก็ในเมื่อทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   เองก็ไดแตงงานกับลูกสาวของทานอุมัร 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั่นคือทานหญิงหัฟเศาะฮฺ ?! ดวยเหตุนี้

ความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงานของท้ังสอง

ครอบครัว(ครอบครัวของทานอุมัรและครอบครัวของทานนบีซึ่ง

ทานอลีและทานหญิงฟาฎิมะฮฺก็เปนสมาชิกในครอบครัวของ

ทานนบีดวย)ไดเริ่มกอรางขึ้นมากอนที่ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ จะแตงงานกับทานหญิงอุมมุกัลษูมเสียอีก  

        

 ตัวอยางท่ีสอง... เพียงพอแลวกับคํากลาวของทานอิ

มามญะอฺฟรฺ อัศ-ศอดิก อะลัยฮิสลาม ที่ทานไดกลาววา  

 مَِ� ِۚص ََ أبيّمِ ْ��

ความวา “อบูบักรฺ อัศศิดดีก คือตนตระกูลของฉันท้ังสอง

สาย” 
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  แลวผูอานหรือรูไมวาทานแมของทานญะอฺฟรน้ันคือ

ใคร ? ใชแลว...ทานชื่อ ฟรวะฮฺ บินติอัล-กอสิม บินมุหัมมัด บิ

นอบีบักรฺ P4F

5
P  

ผมขอถามผูอานวา ทําไมทานอิมามญะอฺฟร อะลัยฮิ

สลาม จึงเอยถึง “ทานอบูบักรฺ” แตไมไดเอยถึง “ทานมุหัมมัด 

บิน อบี บักรฺ ?” ก็การท่ีทานไดเอยอยางชัดเจนถึงชื่อ “ทานอบู

บักรฺ” ก็เพราะชีอะฮฺบางคนน้ันไดปฏิเสธในเกียรติศักด์ิของทาน 

อบู บักรฺ แตสําหรับลูกชายของทานนั้นคือทานมุหัมมัด เปนที่

เห็นพองกันของชาวชีอะฮฺในความประเสริฐของทาน แลวผูอาน

คิดวาใครที่สมควรตองภาคภูมิใจในอวดอางมากกวากันในหมู

มนุษยท้ังหลาย ?! 

(กลาวคือ ทานอุมมุฟรวะฮฺเปนภรรยาของทานบากิรฺ –

ซึ่งเปนอิมามลําดับที่หาของลัทธิชีอะฮฺอิมามสิบสอง- นั้นมีปู

และตาเปนพี่ชายพอแมเดียวกันกับทานหญิงอาอิชะฮฺ โดย

ทั้งหมดเปนบุตรของทานอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก ซึ่งทานปูก็คือทาน

มุหัมมัด เปนพี่ชายพอแมเดียวกันกับทานหญิงอาอิชะฮฺ สวน

                                                           
5 ทานแมของนางคือ ทานหญิงอัสมาอ บินติอับดิรเราะหฺมาน บินอบีบักร ดูในหนังสือ อุมดะฮฺ 

อัฏ-ฏอลิบีน (195) พิมพท่ีเตหะราน และหนังสืออัล-กาฟย (1/472) 
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ทานตาก็คือ ทานอับดุรเราะหฺมาน เปนพี่ชายพอแมเดียวกันกับ

ทานหญิงอาอิชะฮฺ ดวยเหตุที่พอของอุมมุฟรวะห คือทานอัล-

กอสิม บินมุหัมมัด บินอบีบักร อัศ-ศิดดีก และแมคืออัสมาอ 

บินติ อับดิรเราะหฺมาน บินอบีบักรฺ อัศ-ศิดดีก ของภรรยาอิมาม

บากิรนั้นเปนลูกพี่ลูกนองกัน ดังน้ันทานหญิงอาอิชะฮฺ บินติอบี

บักรฺ อัศ-ศิดดีก จึงมีศักด์ิเปนยาและยายในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้นภรรยาของทานอิมามบากิร ซึ่งเปนแมของอิมามญะอฺฟร 

อัศ-ศอดิก จึงมีเชื้อสายวงศเครือญาติจากทานอบูบักรฺทั้งสอง

ดาน คือทั้งฝายพอและฝายแม ดังน้ัน ทานญะอฺฟร อัศ-ศอดิก 

จึงไดแสดงความยินดีตอเชื้อสายขางแมท้ังสองดานของทาน

ดวยคํากลาวขางตน -ผูแปล-) 

ความสัมพันธทางเครือญาติที่เกิดขึ้นระหวางเชื้อสาย

วงศตระกูลของบรรดาเศาะหาบะฮฺจากชาวมุฮาญิรีนและชาว

อันศอรน้ันเปนที่รับรูกันดีสําหรับผูที่ศึกษาในเรื่องเชื้อสายวงศ

ตระกูลของพวกเขา และยังหมายรวมถึงทาสรับใชของพวกเขา

ดวยเชนกัน เปนเรื่องท่ีปฏิเสธไมไดวามีทาสรับใชบางคนที่เปน

เศาะหาบะฮฺไดแตงงานกับผูหญิงที่มีหนามีตาและมีเกียรติศักด์ิ

ที่สูงสงในสังคมของชาวกุร็อยชฺ น้ันคือทานซัยดฺ บินหาริษะฮฺ 
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เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งทานเปนเศาะหาบะฮฺทานเดียวที่ถูกระบุ

ชื่อในอัลกุรอานในสูเราะฮฺอัล-อะหฺซาบ แลวผูอานรูหรือไมวา

ใครคือภรรยาของทานซัยดฺ ? ใชแลว...นางคือทานหญิงอุมมุล

มุอฺมินีน ซับนับ บินติญะหฺชิ  

อีกตัวอยางหน่ึงคือทานอุสามะฮฺ บินซัยดฺ ซึ่งทานเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดใหเขาแตงงานกับ

ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติก็อยสฺ ซึ่งทานหญิงเปนชาวกุร็อยชฺ P5F

6
P  

ทานสาลิมซึ่งทานเปนทาสรับใช แตทานอบูหุซัยฟะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ใหทานสาลิมไดแตงงานกับลูกสาวของพี่

นองของเขาเองน้ันคือ ทานหญิงฮินดฺ บินติอัล-วะลีด บินอุ

ตบะฮฺ บินเราะบีอะฮฺ ซึ่งบิดาของทานหญิงคือหนึ่งในผูนําของ

ชาวกุร็อยชฺ P6F

7
P  

ทั้งนี้ การกลาวถึงความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงาน

ระหวางเศาะหาบะฮฺน้ันถือเปนเรื่องที่ยืดยาวพอสมควร ซึ่ง

เพียงพอแลวที่ผมไดยกตัวอยางเรื่องราวการแตงงานระหวาง
                                                           
6 บันทึกโดยมุสลิม จากการรางานของทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติก็อยสฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

(2/1114-1119) (1480) 
7 บันทึกโดยอัล-บุคอรีย จากการรายงานของทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา (4/1469, 

5/1957) (3778,4800) 
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อะฮฺลุลบัยตฺของทานนบีกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรม

ทั้งหลาย 

ผูอานรูหรือไมวาทานสัยยิดินาอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ไดแตงงานกับลูกสาวของทานหญิงฟาฎิมะฮฺ บินติเราะสูลุลลอ

ฮฺ –ความศานติและการสถาพรจงมีแดทานหญิงและบิดาของ

ทาน- 

แลวอุมมุญะอฺฟร อัศ-ศอดิก อะลัยฮิสลาม ตามที่ได

กลาวมาแลวในขางตน ทานรูหรือไมวาใครคือคุณปูของทาน ? 

พึงทราบเถิดทั้งสองทานนั้นคือหลานของทานอบีบักรฺ อัศ-ศิ

ดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้นเอง  

ดังนั้น จงปกปองตัวของผูอานจากการกระซิบกระซาบ

ของชัยฎอนเถิด และขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองใหละเอียด

รอบคอบ เพราะผูอานคือผูศรัทธาซึ่งผูอานเองก็รูดีถึงคุณคา

ของการมีสติปญญา และอายะฮฺอัลกุรอานหลายตอหลายบทก็

มีการกระตุนใหพินิจใครครวญ ใชแตเทานั้นยังมีการกําชับให

พินิจไตรตรองในเรื่องราวตาง ๆ ที่แมวาขาพเจาจะไมขอ

นําเสนอตัวบทหลักฐานท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้ ณ ที่นี้ก็ตาม  
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ดวยเหตุนี้เอง จึงจําเปนที่เราตองพินิจไตรตรองใน

เรื่องราวตาง ๆ ดวยการใชสติปญญาที่เรามีอยู และใหเราปลด

ทิ้ งจากการปฏิ บั ติอย างมืดบอด รวม ท้ัง ให ระมัดระ วัง

ตลอดเวลาอยาใหคนท่ีไมรูเรื่องอะไรมีผลตอสติปญญาของเรา 

ซึ่งเราขอคุมครองตออัลลอฮฺ ผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู จากการ

กระซิบกระซาบของเหลาชัยฎอนที่มาจากมนุษยและญินดวย

เถิด  

ผูอานยินดีท่ีจะใหมีคนมาดาทอคนท่ีเปนพอและปู

หรือไม หรือจะใหมีคนกลาววา “บรรดาสตรีที่มีเกียรติของ

ผูอานไดแตงงานโดยไมไดรับการยินยอมจากครอบครัวของ

ทานเลยแมแตคนเดียว” หรือผูอานพอใจที่จะใหมีคนกลาววา 

“นั้นเปนการ(แตงงาน)ที่มาจากการฉุดกระฉาก(กลาวคือการที่

ผูชายพาผูหญิงหนีแลวไปแตงงาน โดยที่ไมไดรับการยินยอม

จากครอบครัวของฝายหญิง)”   ? มีคําถามเชนนี้อีกมากมาย

โดยไมสิ้นสุด  

คนท่ีมีสติปญญาคนใดบางที่จะยินดีในคํากลาวท่ีตํ่าทราม

เชนนี้ได ? และมีจิตใจดวงใดบางท่ีพรอมจะยอมรับตอเรื่องราว

เชนนี้ ?!   
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เมื่อเปนเชนนี้ เราขอวิงวอนตออัลลอฮฺ อยาใหพระองค

ทรงใหหัวใจของเรามีความเคียดแคนเกิดขึ้นตอบรรดาผูศรัทธา 

โออัลลอฮฺ ไดโปรดประทานใหเรามีความรักตอคนดีจากปวง

บาวของพระองคทั้งหลายดวยเถิด โออัลลอฮฺไดโปรดตอบรับ

การวิงวอนของเราดวยเถิด โอผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก  

กอนท่ีจะเขาบทท่ีสาม.... ผมขอนําเสนอหลักฐาน

บางบทใหแกผูอาน ซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือที่ชาวชีอะฮฺให

การยอมรับและจากนักวิชาการท่ีพวกเขาใหการเชื่อถือในการ

ยืนยันการแตงงานของทานอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบกับทานหญิง

อุมมุกัลษูม บินติอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  

อิมามเศาะฟยุดดีน มุหัมมัด บินตาุดดีน (เปนที่รูจัก

ในนาม อิบนุอัฏ-ฏ็อกฏ็อกีย อัล-หุสนีย เสียชีวิตในป 709 ฮ.ศ. 

ถือเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องประวัติศาสตรและเปนอิมาม) มี

หนังสือเลมหนึ่งที่เขามอบใหทานอะศีลุดดีน หะสัน บินนะศีรุด

ดีน อัฏ-ฏสีย ซึ่งเปนเพื่อนสนิทกับฮูลากู โดยที่เขาไดต้ังชื่อ

หนังสือดวยกับชื่อของตัวเอง ในหนังสือเลมดังกลาวมีการ

กลาวถึงบรรดาลูกสาวของทานอมีรุลมุมินีน อลี อะลัยฮิสลาม 

ไววา (และทานหญิงอุมมุกัลษูม ซึ่งแมของทานหญิงน้ันคือ 
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ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ไดแตงงานกับทานอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ และมีลูก

ชายชื่อวา  “ซัยดฺ” และหลังจากนั้น (หลังจากที่ทานอุมัร

เสียชีวิต)ทานอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟร ก็ไดแตงงานกับนาง(ทาน

หญิงอุมมุลกัลษูม)) (หนา 58)  

และขอใหพิจารณาในคํากลาวของทานอัล-มุหิกกิก 

อัส-สัยยิด มะฮฺดีย อัร-เราะญาอีย ซึ่งทานไดอางถึงคํากลาว

ตาง ๆ ในจํานวนนั้นคือ เปนการยืนยันของทานอัล-อัลลามะฮฺ 

อบี อัล-หะสัน อัล-อุมะรีย ซึ่งไดอางถึงทานอุมัร บินอลี บินอัล-

หุสัยนฺ ในหนังสือของทานท่ีชื่อวา “อัล-มัจฺดีย” ทานไดกลาว

วา (จากการรวบรวมสายรายงานตาง ๆ เทาที่เรามีอยูไดขอ

สรุปวา ทานอัล-อับบาส บินอับดุลมุฏฏ็อลิบ ไดใหทานหญิงอุม

มุกัลษูมแตงงานกับทานอุมัร ดวยความยินดีและยินยอมของ

บิดาของทานหญิง น่ันคือทานอลี อะลัยฮิสลาม ซึ่ง(ทานอุมัร

กับทานหญิงอุมมุลกัลษูม)มีลูกคนหนึ่งชื่อ “ซัยดฺ” ) 

นักตรวจสอบไดนําเสนอทัศนะตางๆ มากมาย ใน

จํานวนนั้นคือ ตามจริงผู ท่ีไดแตงงานกับทานอุมัรนั้นเปน

ชัยฏอนเพศหญิง หรือทานอุมัรไมไดรวมหลับนอนกับนาง
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หรือไมก็ทานอุมัรไดแตงงานกับทานหญิงดวยการบังคับขูเข็ญ 

ฯลฯ 

อัล-อัลลามะฮฺ อัล-มัจฺลิสีย ไดกลาววา “อัล-มุฟดได

ปฏิเสธเรื่องราวการแตงงานของอุมัรต้ังแตตน แตท้ังนี้เพื่อแจก

แจงวาเรื่องดังกลาวไมมีมูลจริงจากสายรายงาน แตทวามีสาย

รายงานตางๆ จากทานอะลียฺ อลัยฮิสสลาม วาเมื่อทานอุมัร

เสียชีวิต ทานไดไปหาอุมมุกัลษูม แลวก็ไดพากันไปที่บานของ

ทาน และเร่ืองตางๆ ที่ฉันไดกลาวถึงมนหนังสือบิหารุลอันวาร 

ถือเปนการปฏิเสธท่ีแปลกนัก สวนคําตอบในเรื่องน้ี เรื่อง

ดังกลาวเกิดขึ้นจริงแตเปนการตะกียะฮฺและมีความจําเปน” 

(มิรอาต อัล-อุกูล, ๒/๔๕) 

ฉันขอกลาววา เจาของหนังสือ “อัลกาฟย” ไดนําเสนอ

หะดีษอยางมากมายเก่ียวกับเรื่องนี้ ในจํานวนนั้นคือ บรรพวา

ดวยเมื่อสามีเสียชี วิต ภรรยาตองครองอิดดะฮฺที่ ใด และ

อะไรบางที่นางจําเปนตองปฏิบัติ มีรายงานจากหุมัยดฺ บินซิ

ยาด จากอิบนุสะมาอะฮฺ จากมุหัมมัด บินซิยาด จากอับดุลลอ

ฮฺ บินสินาน จากมุอาวียะฮฺ บินอัมมาร จากอบีอับดุลลอฮฺ อะ

ลัยฮิสลาม ไดกลาววา มีคนถามทานถึงผูหญิงที่สามีของนาง
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เสียชีวิต นางตองครองอิดดะฮฺในบานของสามีหรือที่ใดก็ไดที่

นางปรารถนา ? ทานไดตอบวา ใหนางครองอิดดะฮฺที่ใดก็ได

ตามที่นางปรารถนา เพราะทานอลี อะลัยฮิสลามน้ัน หลังจาก

ท่ีทานอุมัรเสียชีวิต ทานไดพาอุมมุลกัลษูมกลับมายังท่ีบาน

ของทาน (ดูใน อัล-ฟุรูอฺ มินัลกาฟย เลม 6 หนา 115) 

ผูอานที่มีเกียรติ 

ฉันไดเสวนากับชีอะฮฺรวมสมัยบางคนเก่ียวกับการ

แตงงานนี้ และขอโตแยงที่ดีที่สุดน้ันคือ สิ่งที่ทานชัยคฺอับดุลหะ

มีด อัล-ค็อฏฏีย ผูพิพากษาแหงศาลอัล-เอากอฟ วัล-มะวารีษ 

ได เขียนวา “การที่ทานอลี  อะลัยฮิสลาม ผู เปนอัศวินผู

หาญกลาของอิสลามนั้นไดใหลูกสาวของทานแตงงาน(กับทาน

อุมัรนั้น)เปนสิ่งที่ไมมีการบังคับขูเข็ญแมแตอยางใด และใน

เรื่องนี้ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได

ปฏิบัติไวเปนแบบอยางที่ดีงามไวแลว ซึ่งทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  น้ันเปนแบบอยางท่ีของผูศรัทธา

ทุกคน โดยที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ไดแตงงานกับทานหญิงอุมมุหะบีบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ผู

เปนลูกสาวของอบีสุฟยาน ท้ัง ๆ ที่เกียรติศักด์ิของอบูสุฟยาน
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นั้นยอมเทียบกับทานอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบไมได สวนขอ

คลุมเครือตางๆ เก่ียวกับการแตงงานน้ัน เหตุผลฟงไมขึ้น” 

และในสวนของคํากลาวหาของชาวชีอะฮฺที่วา “แทจริง

ชัยฎอนเพศเมียน้ันไดทําการแปลงรางเปนอุมมุกัลษูมแกเคาะ

ลีฟะฮฺ อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” ถือเปนคํา

กลาวหาที่นาขบขันและตลกสิ้นดี ไมมีสวนที่เปนขอเท็จจริงใด 

ๆ เลย และหากวาเราไดเชื่อตามคําบอกเลาท่ีปรัมปราท่ีมันถูก

เสกสรรปนแตงน้ีแลว เราก็จะพบกับเรื่องราวอีกมากมายท่ีนา

ขบขันและตลกสิ้นดีเชนนี้  

และผูอานก็รับรูดีวาความแตกตางของการเปาหมายที่

ชัดเจนระหวางการแตงงานของชายมุสลิมกับหญิงชาวคัมภีร

ซึ่งเปนสิ่งที่อนุญาตใหกระทําได แตสําหรับการแตงงานของ

ชายชาวคัมภีรกับหญิงมุสลิมน้ันเปนสิ่งที่ไมเปนที่อนุญาตให

กระทําได ดังน้ันขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองเรื่องนี้เถิด 

สรุปคือ ความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงาน

ระหวางเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลั ยฮิ วะ สั ล ลัม    นั้ น มี เ ป า หม า ย ท่ี ชั ด เจ น  โ ดย เฉ พ า ะ

ความสัมพันธทางเครือญาติโดยการแตงงานระหวางลูกหลาน
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ของทานอิมามอะลี อะลัยฮิสลาม กับลูกหลานของทานเคาะ

ลีฟ ะ ฮฺ ผู ท ร ง ธ รรม ท้ั ง สาม ท าน ( คุละ ฟ า อฺ  อั ร -รอชิ ดีน ) 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เชนเดียวกันกับความสัมพันธทางเครือ

ญาติโดยการแตงงานท่ีเปนที่รับรูกันดีระหวางบนีอุมัยยะฮฺ

กับบนีฮาชิมกอนที่อิสลามจะมีมาและหลังจากนั้น และที่เปนที่

รับรู ได ดีที่สุดนั้นคือ การแตงงานของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   กับลูกสาวของทานอบีสุฟยาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม (ดูในตารางหัวขอสุดทายของหนังสือ) 

สิ่งท่ีตองการใหเขาใจ ณ ที่นี้คือ การบงชี้ถึงบางสิ่ง

บางอยางที่มาจากตัวตนและสังคมไดอยางประจักษชัดในการ

เปนเครือญาติโดยการแตงงาน ท่ีสําคัญท่ีสุดน้ันคือ ความรัก

ใครระหวางสองเครือญาติ และแมวาหลักฐานท่ีพูดถึงเรื่องนี้จะ

ยังมีอยูอีกมากมาย แตก็หวังวาสิ่งที่ไดนําเสนอกอนหนานี้จะ

เปนการเพียงพอและครบถวนแลว -วะบิลลาฮิตเตาะฟก-           
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บทท่ีสาม 
ขอบงชี้ของความสัมพันธในดานการยกยองระหวางกัน 

 

 ผูอานเคยใชชีวิตตางถ่ินกับมิตรสหายที่เปนคนใน

ครอบครัว หรืออาจเปนญาติพี่นอง หรือไมก็เปนคนในหมูบาน

เดียวกันหรือไม ? ผูอานจะใชชี วิตเปนแรมปในตางถ่ินได

อยางไร ?? และผูอานเคยใชชีวิตอยูในเต็นทเล็ก ๆ กับพวกเขา

เหลาน้ันหรือกับคนที่ทานรักบางหรือไม ??   

 ผูอานเคยใชชีวิตอยูภายใตความแรนแคนและการโดน

กดขี่ขมเหงในรูปแบบตาง ๆ นานากับมิตรสหายที่ไดสาน

สัมพันธกันดวยกับขอผูกพันของความศรัทธา ทัศนคติและ

ความรูสึกบางหรือไม ? ทานมีความคิดเห็นอยางไรกับคนที่ใช

ชีวิตในวิกฤติการณตาง ๆ เชนน้ี และพวกเขาทุกคนคือมิตร

สหายทั้งในยามสุขสบายและในยามทุกขยาก ใชแตเทานั้นคน

ที่อยูรวมกับพวกเขานั้นคือคนที่ดีเลิศที่สุด นั้นคือ “ทานนบี

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ”  ?  

 เศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

โดยเฉพาะกลุมชนแรกที่เขารับอิสลามพวกเขาทุกคนลวนเคย
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ใชชีวิตในวิกฤติการณเชนนั้น ดังน้ันการใชชีวิตทางสังคมของ

พวกเขานั้นมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณเฉพาะ ซึ่งเปนท่ี

ทราบกันดีของคนท่ีศึกษาชีวประวัติหรือคนท่ีใสใจในการใช

ชี วิตของผู เปนที่รัก ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   

 ในขณะที่ผูอานไดอานถึงบรรทัดน้ี ขาพเจาขอพา

ผูอานไปสูเรื่องราวทางประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นอยางเจาะลึกนั้น

คือในชวงเวลาท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  อยูที่

เมืองมักกะฮฺในบานของทานอัล-อัรกอมเพื่อดะอฺวะฮฺผูคนอยาง

ลับ ๆ และชวงเวลาที่ศาสนาอิสลามเปนท่ีรูจักกันดีแลว ณ 

เมืองนั้น หลังจากนั้นก็เปนชวงเวลาท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ทานนบีผูมีเกียรติไดอพยพไปยังเมืองอัล-ฮะบะชะฮ(ฺเอธิโอเปย)

ซึ่งไมใชเปนบานเกิดเมืองนอนของตัวเอง และภายหลังจากนั้น

ไมนานก็ไดอพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺตอ พวกเขาจําตองละท้ิง

ครอบครัวของตัวเอง ทรัพยสินเงินทองของตัวเอง และบานเกิด

เมืองนอนของตัวเอง และขอใหผูอานไดพินิจถึงสภาพการ

เดินทางที่แสนยาวไกลและเต็มไปดวยความยากลําบากของ

พวกเขาเถิด บางคนในหมูพวกเขาเดินทางดวยการขี่อูฐแต
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สําหรับบางคนก็ตองเดินทางดวยเทาเปลา พวกเขาตางตองใช

ชีวิตในสภาพที่หวาดผวาและถูกจํากัดใหอยูในเมืองมะดีนะฮฺ

ในชวงสงครามอัล-ค็อนดัก(สงครามสนามเพลาะ) พวกเขาตอง

เดินทางขามทะเลทรายอันแหงแลงในชวงสงครามตะบูก ใชแต

เทาน้ันพวกเขายังตองใชชีวิตในสภาพท่ีรอความชวยเหลือและ

ชัยชนะในสงครามบะดัร , สงครามอัล-ค็อนดัก, สงคราม

ค็อยบัร, สงครามหุนัยนฺ และกอนหนานั้นคือชวงท่ีตองใชชีวิต

ในเมืองมักกะฮฺ ฯลฯ  

 ขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองในผลสะทอนทางดาน

จิตใจกันเถิด ความรักและความเปนมิตรสหายกันระหวางพวก

เขามันเกิดขึ้นไดอยางไร ? โดยแนนอน ผูอานคงจะไมลืมวา

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็คือหนึ่งใน

น้ันเชนเดียวกัน เพราะทานคือผูนําของพวกเขา ท้ังยังเปนผูขัด

เกลาและอบรมสั่งสอนพวกเขา ผูอานตองจดจําไววาอัลกุรอาน

ไดถูกประทานลงมาจากพระผูทรงอภิบาลแหงชั้นฟาและ

แผนดินทั้งหลายแกผูนําของบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   
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 และขอใหผูอานไดพินิจไตรตรองในเรื่องราวของพวก

เขาเถิด การที่พวกเขาไดผนึกหัวใจและสงมอบความรักใหแก

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   และทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ไดอบรมสั่งสอน

พวกเขา ใชชีวิตอยูรวมกับพวกเขา และอัลกุรอานก็ถูกประทาน

ลงมายังพวกเขา ดังนั้นขอใหนึกภาพวิกฤติการณตาง ๆ ที่มัน

เกิดขึ้นในชวงเวลานั้นดวยกัน ซึ่งตามจริงผมไดกลาวถึงเรื่องน้ี

ไวแลวในหนังสือเลมแรก (เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  )  

 ไมมีขอสงสัยใด ๆ อีกวา ความกลมเกลียวกันและ

ความรักที่พวกเขามีอยูนั้นคือสิ่ งที่สามารถเห็นไดอยาง

ประจักษชัดในหมูพวกเขา ดังท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา 

ไดดํารัสวา  

نُ ﴿ ۡذ ل ءٗ َْ ۚء ۡدَ 
َ
أ َُۡم  ُنُ ۡذ  ِن َدلَۡيُمۡم   ِ َن ل  َۡ ِفۡعَم  �ۚ ْ ُِّمۡم   ُِ ي

لُ ۦُ َعۡ�َ  َف  ۡن َضََ
تفٗ  ََ َُم بُِِۡعَمَِهِۦء نِۡخ َۡۡح ۡص

َ
   ]١٠٣: آل بدمتن [ ﴾ا ضَأ

ความวา “และจํารําลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺท่ีมีแด

พวกเจา ขณะท่ีพวกเจาเปนศัตรูกัน แลวพระองคไดทรง

ใหสนิทสนมกันระหวางหัวใจของพวกเจา แลวพวกเจาก็
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กลายเปนพ่ีนองกันดวยความเมตตาของพระองค” (สู

เราะฮฺ อาลิอิมรอน : 103) 

 ถือเปนเ กียรติ ย่ิง  ถาผูอานจะพิ นิจใครครวญใน

ความหมายของอายะฮฺขางตนนี้ท่ีเปนการยืนยันของอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮุ วะตะอาลา ท่ีมีตอบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะ

สูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  วาพวกเขานั้น 

“พระองคไดทรงใหสนิทสนมกันระหวางหัวใจของพวก

เขา” (สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน : 103) และนี่คือความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺท่ีมีตอบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ซึ่งไมมีผูใดท่ีสามารถปฏิเสธ

ความโปรดปรานนี้ไดอยางแนนอน 

 จริงอยูวาชวงกอนหนาน้ันความเปนศัตรูกันของชน

เผาอัล-เอาสและอัล-ค็อซร็อจญไดปะทุอยางรุนแรง แตอัลลอฮฺ 

สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ไดถอดถอนความเปนศัตรูและทรงให

ความรักและความเปนหน่ึงเดียวกันมาแทนที่แลว 

  ยังมีอะไรอีกหรือท่ีมาขัดขวางไมใหผูอานเชื่อมั่นใน

ขอเท็จจริงนี้และขัดขวางไมใหผูอานมีทัศนคติท่ีดีตอบรรดา

เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม   ท้ัง ๆ ท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ไดยืนยันใน

เกียรติศักด์ิของพวกเขาและไดกลาวถึงความโปรดปรานท่ีพวก

เขาไดรับ ซึ่งทําใหพวกเขาไดกลายเปนพี่นองที่มีหัวใจอัน

บริสุทธิ์ และความรักความกลมเกลียวกันก็ถูกฝงลึกในกนบ้ึง

ของหัวใจพวกเขาแลว และดวยกับการพิจารณาในสํานวนผิว

เผินของอายะฮฺอัลกุรอานโดยไมพิจารณาในสาเหตุของการ

ประทานอายะฮฺนี้เปนการเฉพาะแลวน้ัน อายะฮฺดังตอไปนี้ก็ได

บงชี้ในเรื่องนี้ดวยเชนกัน อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได

กลาววา  

هِ ﴿ ِ�َُۡ ِب َك   َ َن ََ مء  ِ ِن ل َي  ُُ   ُ َن ل ََۡك  َحۡت نن  َضِّ ُديَك   َ ۡ ََ ن 
َ
أ  �ۚ ْء  ُ� ِِ َُ ۦ نن 

ِّٱُِۡمۡؤِمَُِ�  �ِض َ�ِيعٗ  ٦َْ
َ
َۡ َما ِ� لۡ� ۡو ََ ف

َ
لُيِِّهۡم  َِۡي أ ۦُ ۡنَف َعۡ�َ  ََ َْ َۡ َۡ ۡن ء ََ ا ا من

تِمنن ل ََ َْ ِۡيمٞ َعۡ�َ ۦُلُيِِّهۡم  َُُهۡم  نِفنُه  َدزِ�ٌز َح ۡنَف بَۡي ََ َ -٦٢:  تألنفال [   ﴾٦  َن
٦٣[ 

ความวา “และถาหากพวกเขาตองการท่ีจะหลอกลวงเจา 

ก็แทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนท่ีพอเพียงแกเจาแลว พระองค

คือผู ที ไดทรงสนับสนุนเจาดวยการชวยเหลือของ

พระองค และดวยผูศรัทธาท้ังหลาย และไดทรงใหสนิท

สนมระหวางหัวใจของพวกเขา หากเจาไดจายสิ่งท่ีอยูใน

แผนดินท้ังหมด เจาก็ไมสามารถใหสนิทสนมระหวาง
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หัวใจของพวกเขาได แตทวาอัลลอฮฺน้ันไดทรงใหสนิท

สนมระหวางพวกเขา และแทจริงพระองคน้ันคือผูทรงเด

ชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” (สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล : 62-63)  

 ขอใหผูอานไดพินิจใครครวญในอายะฮฺนี้และอานมัน

หลาย ๆ คร้ังเถิด เพราะในอายะฮฺนี้มันไดกลาวถึงความโปรด

ปรานของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่มีตอทานเราะสู

ลุลลอฮฺและตอบรรดาผูศรัทธาถึงความชวยเหลือของพระองค

ท่ีมายังพวกเขา แตประเด็นท่ีสําคัญที่เราตองรับรูน้ันคือ แมวา

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   จะจายสิ่งที่อยูใน

แผนดินท้ังหมดทานก็ไมสามารถใหความสนิทสนมเกิดขึ้น

ระหวางหัวใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺได แตอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ 

วะตะอาลา เทาน้ันที่มีกรรมสิทธิ์ในความโปรดปรานนั้น 

อยางไรก็ตาม คนที่ปฏิเสธและไมยอมเปดใจที่จะรับขอเท็จจริง

น้ี ไมใชใครอ่ืนใดเวนแตจะเปนคนท่ีผินหลังใหกับหลักฐาน

ทั้งหลายนั้นเอง และยังกลาวอางอีกวาความเปนศัตรูระหวาง

เศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  นั้นเปนสิ่งที่สามารถเห็นไดอยางดาษด่ืน   
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 อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ทรงบอกแกเราวา

พระองคนั้นคือผูที่ทรงใหสนิทสนมกันระหวางหัวใจของพวก

เขา และทรงทําใหพวกเขากลายเปนพี่นองกัน ท้ังยังทําใหพวก

เขามีความรักความความออนโยนซึ่งกันและกัน กระน้ันก็ตาม

ก็ยังมีเรื่องเลาปรัมปราอยางมากมายท่ีนําเสนอวาความเปน

ศัตรูระหวางพวกเขานั้นยังเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง !!! 

 ตามจริงยังมีอายะฮฺอัลกุรอานอีกมากมายที่ไดใหการ

ยกยองและเทิดเกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   (บางอายะฮฺก็ไดกลาวถึงแลว

ในกอนหนานี้) รวมท้ังอายะฮฺท่ีไดพรรณนาถึงคุณลักษณะและ

ทาทีของพวกเขา ในจํานวนนั้นคือการใหสิทธิแกผูอ่ืนกอนตัว

ของพวกเขาเองซึ่งเปนผลทําใหเกิดความรักใครกัน ดังที่อัลลอ

ฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา 

ََُويَن َضۡ�ٗ  ّمَِن ﴿ ِِهۡم ََۡت ِت ََ ۡم
َ
أ َْ ُِۡم  ِ ۡخُِِجيۚ� ِمن ِدَ�ِت

ُ
ََن أ ِ ِن تِجِِ�َن ل ََ ۚءِء لُِۡم َِ َو َُ ِِۡل

يَن  ۦُ تِ  ّن ۡ ُم ل ُُ �َِك  ٰ ََ �ْ
ُ
أ ُ ء   َُ َرُسي َْ  َ َن ل َْن  ُ�ُُ�َ َْ تٗفا  ََ َۡ ِر َْ  ِ َن ََن َْ  ٨ل ِ ِن ل

َْن ِ�   ُ ِ�َ   َ َْ ِهۡم  ۡ ََ ِن  َِ َج ا َُ َمۡن  ّۡيَن  ِ ُُ ۡۡلِِهۡم  ََ ِمن  تَن  َِ َ ِ�ۡ ل َْ َر  ۚ �ن ل  ْ ُء َۡين �َ
َن بِِهۡم َخَصاَصةٞ   ََ َِۡي  َْ ِتِهۡم  َُ ف

َ
ٰ أ َ ََ َْن  ُِ ُ�ۡؤَِ َْ َُيۚ�  ْ

ُ
أ ء  ا من ۡم َحاَجٗة ّمِ ُِ ُصُ ِْر

 ٰ ََ �ْ
ُ
ِتهِۦ ضَأ َۡ ََ ِن  ُُ لُِحيَن ََْمن َُيَ   َۡ ُم لُِۡم ُُ  ]٩-٨: تلش [ ﴾٩�َِك 
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ความวา “(สิ่งท่ียึดมาไดจากพวกยะฮูด) เปนของบรรดาผู

อพยพท่ีขัดสนซึ่งถูกขับไลออกบานเกิดเมืองนอนของ

พวกเขา และทอดท้ิงทรัพยสินของพวกเขาเพ่ือแสวงหา

ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และความยินดีของพระองค

และชวยเหลืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค ชน

เหลาน้ันพวกเขาคือผูสัตยจริง และบรรดาผูท่ีไดตั้งหลัก

แหลงอยู ท่ีนครมะดีนะฮ .(ชาวอันศอร)และพวกเขา

ศรัทธากอนหนาการอพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญิรีน)

พวกเขารักใครผูท่ีอพยพมายังพวกเขาและจะไมพบความ

ตองการหรือความอิจฉาอยูในทรวงอกของพวกเขาในสิ่ง

ท่ีไดถูกประทานใหและใหสิทธิผูอื่นกอนตัวของพวกเขา

เองถึงแมวาพวกเขายังมีความตองการอยูมากก็ตามและ

ผูใดปกปองการตระหน่ีท่ีอยูในตัวของเขาชนเหลาน้ัน

พวกเขาเปนผูประสบความสําเร็จ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 8-9) 

 

 ในเนื้อหากอนหนานี้ ผมไดนําเสนอหลักฐานบางสวน

จากอัลกุรอานเพียงเทานั้น ท้ัง ๆ ที่มันยังมีอยูอีกมากมาย 

อยางไรก็ตามผมก็ไดสรุปเนื้อหาในประเด็นท่ีชี้ใหเห็นถึงความ

รักใครกัน และยืนยันถึงการมีอยูจริงของความรูสึกนี้ และมันได
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ถูกฝงลึกอยูในกนบ้ึงหัวใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดังท่ีทานเองก็รับรูดีวา

การใหสิทธิแกผูอ่ืนกอนตัวของพวกเขาเอง, การเปนพี่นองกัน, 

การรักใครซึ่งกันและกัน, และความสนิทสนมระหวางหัวใจนั้น

ก็เปนสิ่งท่ีตัวบทอัลกุรอานไดพูดถึง และมันก็ไดตอกยํ้าถึงการ

มีคุณลักษณะแหงความรักความออนโยนซึ่งกันและกันอีกดวย 

โดยแนนอนตัวบทอัลกุรอานท่ีกลาวถึงเรื่องน้ีมีความชัดเจน

อยางย่ิง ดังนั้นถาผูอานไดพินิจใครครวญอายะฮฺกอนหนานี้ 

ผูอานก็จะพบวามีเนื้อหาที่ไดยืนยันถึงความรักใครของชาวอัน

ศอรท่ีมีตอชาวมุฮาญิรีน และขอใหผูอานไดพินิจใครครวญใน

อายะฮฺสุดทายของสูเราะฮฺ อัล-ฟตหฺอีกครั้ง  

 อนึ่ง ผมขอนําเสนอเหตุการณหนึ่งที่ทานอลี อัล-อิรบิ

ลีย ไดรายงานในหนังสือของเขาท่ีชื่อ “กัชฟุลฆุมมะฮฺ เลม 2 

หนา 78 พิมพท่ีประเทศอิหราน” จากการรายงานของทานอิมา

มอลี บินอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมัสสลาม ไดเลาวา “มีชาวอิรักกลุม

หนึ่งไดมาหาทานอิมาม หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันตําหนิติ

เตียนทานอบีบักรฺ ทานอุมัร และทานอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุม ซึ่งเมื่อพวกเขาไดจบการพูดคุย ทานอิมามจึงถามพวก
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เขาวา พวกเจาชวยตอบฉันไดหรือไม ? พวกเจาคือชาวมุฮาญิรี

นกลุมชนแรกที่เขารับอิสลาม ดังท่ีอัลลอฮฺ ไดดํารัสวา “บรรดา

ผูอพยพท่ีขัดสนซึ่งถูกขับไลออกบานเกิดเมืองนอนของ

พวกเขา และทอดท้ิงทรัพยสินของพวกเขาเพ่ือแสวงหา

ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และความยินดีของพระองค

และชวยเหลืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค ชน

เหลาน้ันพวกเขาคือผูสัตยจริง” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 8) ใช

หรือไม ? พวกเขาก็ตอบวา “เปลาเลย” ทานอิมามจึงถามตอวา 

พวกเจาคือกลุมชนที่อัลลอฮฺไดดํารัสวา “บรรดาผูท่ีไดตั้งหลัก

แหลงอยู ท่ีนครมะดีนะฮ .(ชาวอันศอร)และพวกเขา

ศรัทธากอนหนาการอพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญิรีน)

พวกเขารักใครผูท่ีอพยพมายังพวกเขาและจะไมพบความ

ตองการหรือความอิจฉาอยูในทรวงอกของพวกเขาในสิ่ง

ท่ีไดถูกประทานใหและใหสิทธิผูอื่นกอนตัวของพวกเขา

เองถึงแมวาพวกเขายังมีความตองการอยูมากก็ตาม” (สู

เราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 9) ใชหรือไม ? พวกเขาก็ไดตอบวา “เปลา

เลย” ทานอิมามจึงกลาววา “ก็ในเมื่อพวกเจาเองตางก็ยอมรับ

วาตัวเองไมไดอยูในทั้งสองกลุมนั้น ฉะนั้นฉันก็ขอยืนยันวาพวก

เจาก็ไมใชกลุมชนท่ีอัลลอฮฺไดดํารัสไววา  
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َُۡويَفا ﴿ ََن َس ِ ِن َُا ل تفِ ََ ۡخ ِ�ِ َْ َا  ََ  ِۡ َِ ۡۡ َُا ل ّن ۡم َ�ُويُِيَن َر ُِ ءُءْ ِمن� َعۡعِ  ََن َجا ِ ِن ل َْ
ء نِفنَك َرُءْٞف رنِحيٌم بِٱۡ�ِ  َُا ّن � َر ُُيۚ ََن َءَۚم ِ ِّۡين  ٗ ّ ِۡ َُا  ِ يّ

ۦُلُ  �ِ َۡ َۡع ََ   َ َْ تِن  َِ َ١﴾ 
 ]١٠: تلش [

ความวา “และบรรดาผูท่ีมาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขา

กลาววา ขาแตพระเจาของเราทรงโปรดอภัยใหแกเรา

และพ่ีนองของเราผูซึ่งไดศรัทธากอนหนาเรา และขอ

พระองคอยาไดมีการเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเรา

ตอบรรดาผูศรัทธา ขาแตพระเจาของเราแทจริงพระองค

ทานเปนผูทรงเอ็นดู ผูทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 

10) พวกเจาจงออกไปใหพนจากฉัน แลวอัลลอฮฺจะจัดการพวก

เจาอยางแนนอน” 

 และนี่ คือความเขาใจของทานซัยนุลอาบิดีน อลี

บินอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมัสลาม ซึ่งทานเปนตาบิอีนทานหนึ่ง 

ตามจริงในหนังสือหลายตอหลายเลมก็มีการกลาวถึงการยก

ยองเทิดเกียรติของพวกทานซึ่งกันและกันอยางมากมายอยู

แลว ทั้งที่เปนหนังสือของชาวสุนนะฮฺเองหรือที่เปนหนังสือของ

ชาวชีอะฮฺ ซึ่งคนที่ศึกษาหนังสือนะฮฺุลบะละเฆาะฮฺเขายอม

ตองพบกับคําสุนทรพจนของทานอลีอยางชัดเจนที่ชี้ใหเห็นถึง
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การสรรเสริญเทิดเกียรติของทานที่มีตอบรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ทานเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   แตผมขอ

เลือกคําสุนทรพจนเพียงแคหนึ่งเดียวเทานั้นซึ่งมีเนื้อหาที่ได

อางอิงจากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ  

 ทานอิมามอลี อะลัยฮิสลาม ไดกลาววา “ฉันเคยเห็น

เศาะหาบะฮฺของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ซึ่ งฉันไมเคยเห็นวาจะมีใครสักคนท่ีเปน

เหมือนกับพวกเขา เวลากลางวันพวกเขาก็จะอยูกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีตออัลลอฮฺจนเน้ือตัวคลุกฝุนและมอมแมม

ไปหมด แตเมื่อเขาสูเวลากลางคืนพวกเขาก็จะทําการ

สุูดและยืนละหมาดเพ่ือพระเจาของพวกเขา ความ

หวาดหวั่นตอวันกิยามะฮฺไดสถิตอยูในจิตใจของพวกเขา

ตลอดเวลาประหน่ึงวาพวกเขายืนอยูบนถานหินท่ีรอน

ระอุ หนาผากของพวกเขามีเราะงรอยอันเน่ืองจากการ

กมสุูดท่ียาวนาน คราใดก็ตามท่ีพวกเขารําลึกถึงอัลลอ

ฮฺนํ้าตาของพวกเขาก็จะหลั่งไหลอยางเอ้ือลนจนเสื้อผา

เปยกชุมท้ังตัว พวกเขาหวาดกลัวตอการลงโทษของ

พระองคประหน่ึงตนไมท่ีโอนเอนไปมาในวันท่ีพายุพัด
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กระหนํ่า และพวกเขาก็ตางเฝาหวังในการตอบแทนของ

พระองคอยูรํ่าไป” 

 (นอกจากน้ีทานอลี อะลัยฮิสลาม ยังกลาวถึงเศาะ

หาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ไวอีกวา “บุคคลเหลาน้ันพากัน

หายไปไหนกันหมด ? คือคนท่ีเมื่อถูกเชิญชวนเขาสู

อิสลาม ก็ยอมรับอิสลามดวยความบริสุทธิ์ใจ คนท่ี

อานอัล-กุรฺอานและดําเนินตามบทบัญญัติท่ีอยูในน้ัน

อยางสุดจิตสุดใจ คนท่ีรักอิสลามดุจดังแมอูฐรักลูกของ

มัน และเมื่อมีคําส่ังใหตอสูปกปองอิสลาม พวกเขาไดท้ิง

บานและครอบครัวของพวกเขาไปอยางยินยอมพรอมใจ 

พวกเขาบางคนตายไปในสภาพผูพลีชีพ(ชะฮีด) และบาง

คนยังมีชีวิตอยูทามกลางความยากลําบากแสนสาหัส 

ความสําเร็จไมเคยทําใหพวกเขาลืมตัว และความตายไม

เคยทําใหพวกเขาส้ินหวัง การมองเห็นภาพความทุกข

ยากของเพ่ือนมนุษยดวยกันทําใหชีวิตของพวกเขา

โศกเศรา การมีจิตใจและรางกายท่ีหมกมุนไมหยุดหยอน

อยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของพวกเขาตออัลลอฮฺ และเพ่ือน

มนุษยทําใหพวกเขาดูซูบซีดและผอมแหง และความถอม

ตนปรากฏใหเห็นไดจากพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขา

เปนพ่ีนองของฉัน พวกเขาไปกันหมดแลว ฉันมีเหตุผล
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อันควรแกความตองการท่ีจะไดพบกับพวกเขาอีกคร้ัง

ห น่ึ ง  และ รู สึ ก เศร า ใจ ท่ีต อ งแยกจากพวก เขา ” ) 

(นะฮฺุลบะลาเฆาะฮ ฺคุตบะฮฺที่ ๑๒๔ หนา ๒๔๔) (-ผูแปล-)     

 ตามจริงคําสุนทรพจนของทานอลี อะลัยฮิสลาม ท่ีได

กลาวยกยองเชิดเกียรติตอบรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นยืดยาวมาก 

และในสวนหลานชายของทานนั้นคือทานอิมาม ซัยนุลอาบิดีน 

ก็มีสาสนฉบับหน่ึงที่ไดเต็มไปดวยคําดุอาอและการยกยองเชิด

เกียรติตอพวกเขา และผูอานจะพบคํากลาวของบรรดาทานอิ

มามทุกทาน อะลัยฮิสลาม อยางมากมายท่ียกยองเทิดเกียรติ

ตอบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ใชแตเทานั้นยังมี

การรายงานอยางมากมายจากบรรดาทานอิมาม ซึ่งมีการ

กลาวถึงอยางชัดเจนตอการยกยองเทิดเกียรติตอบรรดาคอ

ลีฟะฮฺอัรรอชิดีนท้ังสามทานแรก รวมท้ังตอมารดาของผูศรัทธา 

–อุมมุลมุมินีน- และทานอ่ืน ๆ ซึ่งหากรวบรวมแลวก็ มันตองใช

หนังสือหลายเลมเลยทีเดียว  

 ในที่สุดผมก็นําเสนอเน้ือหาใหแกผูอานอยางมากมาย

จนได ทั้ง ๆ ที่ผมก็พยายามสรุปมันแลว อยางไรก็ตามก็ขอให

ผูอานใหอภัยแกผมดวย ! ผมขอวิงวอนตออัลลอฮฺผูทรงมี
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เกียรติใหสิ่งนี้เปนประโยชนแกตัวของผมและตอผูอานทุกทาน 

อยางไรก็ตาม มันก็ยังจําเปนท่ีตองอธิบายขอเท็จจริงตาง ๆ ให

มันครบสมบูรณ ดังนั้นผมหวังวาผูอานจะอดทนรวมกับผมอีก

สักนิด เพราะเนื้อหาของหนังสือเลมเล็ก ๆ นี้ใกลจะจบแลว ก็

เหลือแตประเด็นที่ตองอธิบายเก่ียวกับเกียรติศักด์ิของอะฮฺ

ลุลบัยตฺในมุมมองของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ

เทานั้น ท้ังนี้ผูอานจะไดเขาใจดวยกับพระประสงคของอัลลอฮฺ

วาชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้นพวกเขาตางก็เอาใจใสตอการยึดมั่น

และปฏิบัติตามอัลกุรอาน(ซึ่ง เปนคําสั่ง เสียที่หนักที่สุด) 

เชนเดียวกันพวกเขาตางก็ยึดมั่นตอวงศเครือญาติของทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   (อัล-อิตเราะฮฺ) ซึ่ง

ประเด็นน้ีตองมีการศึกษาอยางละเอียดเปนการเฉพาะ  

 ในเน้ือหากอนหนาน้ี ไดมีการยืนยันแลวถึงความรัก

ความออนโยนที่มีอยู ในบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ทุกทาน ซึ่งไดหมายรวมถึงวงศ

เครือญาติของทานนบี โดยเฉพาะกลุมคนท่ีมีสิทธิพิเศษที่ไดอยู

ภายใตผาคลุมพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

(อัล-กิสาอ) แตสําหรับประเด็นที่จะถึงน้ีเปนการอธิบายถึงสิทธิ
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บางประการของพวกเขาท่ีนักวิชาการของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ

ไดอธิบายไว  

 

 

 

 



 

79 

จุดยืนของชาวอะฮฺลุสสนุนะฮฺ 

ตออะฮฺลลุบัยตฺ อะลัยฮิมุสลาม 

 

ความหมายของ “วงศเครือญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ” 

บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่เห็นตางกันในการกําหนดวาใครคือ

วงศเครือญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   ซึ่งทัศนะที่เปนที่รับรูกันนั้นมีดังน้ี 

1- พวกเขาคือบุคคลท่ีถูกหามรับเศาะดะเกาะฮฺ ซึ่ง

เปนทัศนะของนักวิชาการสวนใหญ  

2-  พวกเขาคือลูกหลานของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดาภรรยาของทาน ซึ่งเปน

ทัศนะของทานอิบนุลอะเราะบียในหนังสือ “อะหฺ

กามุลกุรอาน” และทานก็ไดสนับสนุนทัศนะน้ี แต

ก็มีบางทัศนะที่กลาวเชนนี้แตพวกเขาไมถือวา

บรรดาภรรยาของทานนบีเปนสวนหน่ึงของวงศ

เครือญาติของทานนบี 
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3- วงศเครือญาติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  นั้นคือบุคคลท่ีเจริญรอยตามทานจนถึง

วันกิยามะฮฺ ซึ่งทัศนะนี้ไดรับการสนับสนุนจาก

ทานอิมามอัน-นะวะวียในหนังสืออธิบายหะดีษ

ของทานอิมามมุสลิม เชนเดียวกันกับเจาของ

หนังสือ “อัล-อินศอฟ” แตก็มีนักวิชาการบางทาน

ที่มีทัศนะวาบุคคลที่เปนวงศเครือญาติของทานน

บีนั้นคือเฉพาะบุคคลท่ีมีความยําเกรงจากบรรดา

ผูที่ไดเจริญรอยตามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  เทานั้น แตอยางไรก็ตามทัศนะแรกถือ

วาถูกตองที่สุด  

 

คําถามคือแลวใครบางท่ีเปนบุคคลท่ีถูกหามรับเศาะดะ

เกาะฮฺ ? 

 พวกเขาคือชาวบนีฮาชิมและบนีอัล-มุฏฏอลิบ ซึ่งนี่คือ

ทัศนะที่ถูกตองท่ีสุดและเปนทัศนะของนักวิชาการสวนใหญ 

แตก็มีนักวิชาการบางทานที่มีทัศนะวาพวกเขาคือชาวบนีฮาชิม

เทาน้ัน สวนบนีอัล-มุฏฏอลิบไมไดมีสวนเก่ียวของใด ๆ  



 

81 

 แตสําหรับความหมายของวงศเครือญาติของทานเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ในทัศนะของชาว

ชีอะฮฺอิมาม 12 นั้น พวกเขาคือบรรดาทานอิมามทั้ง 12 ทาน

เทาน้ัน ซึ่งชาวชีอะฮฺไดกลาวอางในเรื่องน้ีอยางยืดยาวและไม

อาจที่จะนําเสนอในหนังสือเลมน้ีได อยางไรก็ตามในหมูชาว

ชีอะฮฺ ก็มีทัศนะเ ก่ียวกับเรื่ อง น้ี ท่ี เ ห็นแย ง กันอยางหนัก 

จนกระทั่งเปนเหตุใหพวกเขาแตกออกเปนกลุมยอยตาง ๆ (ดู

ในหนังสือ กลุมตาง ๆ ของลัทธิชีอะฮฺ เขียนโดยทานนูบุคตีย) 

 

หลักการเชื่อมั่น(อะกีดะฮฺ)ของชาวอะฮฺลุสนะฮฺท่ีมีตอวงศ

เครือญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม    

 หนังสือหลักการเชื่อมั่น(อะกีดะฮฺ)เลมใดก็ตามที่พูดถึง

เรื่องรายละเอียดของหลักการเชื่อมั่น ผูอานก็จะพบวามันมีการ

กลาวถึงในประเด็นน้ี ซึ่งสิ่งนี้มันเปนการบงชี้ถึงความสําคัญ

ของมัน ทั้งนี้มีนักวิชาการบางทานท่ีไดเขียนเก่ียวกับเรื่องนี้ใน

หนังสือที่แยกออกเปนเอกเทศน เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญ

ของมัน  
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 ขอสรุปของหลักการเชื่อมั่นของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺที่มี

ตอประเด็นนี้ คือสิ่งที่ทานชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ ไดอธิบายไวในหนังสือ “อัล-อะกีดะฮฺ อัล-วาสิฏี

ยะฮฺ” ซึ่งเปนหนังสือเลมเล็ก ๆ ไววา “และพวกเขา(ชาวอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ)จะรักใครใหเกียรติวงศเครือ

ญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

และยกยองพวกเขาเปนมิตรและเปนผูปกปกษรักษา

คําสั่งเสียของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   ท่ีไดกําชับเกี่ยวกับคนเหลาน้ัน โดยท่ีทานได

กลาวไวในวัน “ฆอดีรคุม” ไววา : “ฉันขอเตือนพวกทาน

ใหกลาวคํารําลึกถึงอัลลอฮฺเกี่ยวกับวงศเครือญาติของ

ฉัน” P7F

8
P และท่ีทานนบี ไดกลาวถึงทานอับบาส ซึ่งเปนลุง

ของทาน ขณะท่ีไดไปปรับทุกขกับทานนบีวา “ชาวกุร็อยชฺ

บางคนไดกดขี่ขมเหงบนีฮาชิม” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม   จึงกลาววา : “"ฉันขอสาบานตอพระผูซึ่ง

ชีวิตของฉันอยูในพระหัตถของพระองควา บุคคลเหลาน้ี

จะไมไดเปนผูศรัทธา นอกจากพวกเขาจะรักฉัน และรัก

                                                           
8 บันทึกโดยมุสลิมและทานอ่ืน ๆ ในหมวดความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ บรรพความ

ประเสริฐของทานอลี อะลัยฮิสลาม เลม 4 หนา 1873 หมายเลขหะดีษ 2408 
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ทานเพื่อพระองคอัลลอฮฺบนพื้นฐานของความสัมพันธ

ทางเครือญาติท่ีมีตอฉัน"” P8F

9
P และทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ไดกลาวอีกวา : “แท

จริงอัลลอฮฺไดทรงคัดเลือกเผากินานะฮฺมาจากลูกหลาน

(บนี)ของทานนบีอิสมาอีล และทรงคัดเลือกกุร็อยชฺมา

จากเผากินานะฮฺ และทรงคัดเลือกตระกูลฮาชิมมาจาก

กุร็อยชฺ และทรงคัดเลือกฉันมาจากตระกูลฮาชิม” P9F

10 

 และเปนการเพียงพอแลวท่ีเราจะยกคํากลาวนี้ของ

ทานอิมามท่ีชาวชีอะฮฺสวนมากถือวาทานคือศัตรูคนสําคัญ

ที่สุดในหมูชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ เพราะหนังสือของทานที่ชื่อวา 

“มินฮาุสสุนนะฮฺ หรือ ِۚشيعة  �م  فوض  �  َۚۡي�ة  ِۚتُة  مُهاج 
ซึ่งทานไดเขียนเพื่อตอบโตหนังสือของอิบนุอัล-มุฏอฮ ”ْۚۡو ر�ة

ฮิร อัล-หุลลีย ซึ่งเปนนักวิชาการชาวชีอะฮฺนามอุโฆษ (นั่นคือ

หนังสือ مامة نَۡات � ِِۚۡۚمة مُهاج�ۚ ) 

                                                           
9 บันทึกโดยอะหฺมัด ในหมวดความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ แมนวานักวิชาการท่ีได

ตรวจสอบหนังสือเลมน้ีจะวิพากษวิจารณอยางยืดยาวแตกระน้ันก็ตามความหมายของมันก็

มีความถูกตองเพราะสอดคลองกับตัวบทของอัลกุรอาน 
10 บันทึกโดยมุสลิม เลม 4 หนา 1782 หมายเลขหะดีษ 2276 
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 ซึ่งสามารถแจกแจงสิทธิตาง ๆ ของวงศเครือ

ญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   

ไดดังน้ี  

 หน่ึง... สิทธิในการใหความรักและใหความเปน

มิตร 

 โดยแนนอนผูอานยอมรู ดีวาการใหความรักตอผู

ศรัทธาทั้งชายและหญิงนั้นถือเปนสิ่งจําเปนท่ีเราตองกระทํา 

ซึ่งในเนื้อหากอนหนาน้ีไดพูดถึงการใหความรักตอเครือญาติ

ของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และการ

ใหความชวยเหลือตอพวกเขาแลว ในสวนเนื้อหานี้คือ การให

ความรักและความชวยที่เปนการเฉพาะโดยไมสามารถที่จะมี

คนอ่ืนมาเปนสวนรวมไดอีก เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ไดกลาววา “และเพ่ือการเปนเครือญาติท่ีใกลชิด

ของฉัน” ในสวนแรกคือ “เพ่ืออัลลอฮฺ” นั้นคือการเปนพี่นอง

ในความศรัทธาเดียวกันและการใหความชวยเหลือแกพี่นอง

มุสลิมทั่วไปเพราะมุสลิมเปนพี่นองกัน ซึ่งมันก็หมายรวมถึง

มุสลิมทุกคนและที่ เปนเครือญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดวยเหตุน้ีทานนบี ศ็อลลัลลอ
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ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  จึงใหมีความรักตอเครือญาติท่ีใกลชิดของ

ทานเปนการเฉพาะ ท้ังน้ีก็เพื่อการเปนเครือญาติท่ีใกลกับทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดังที่อัลลอฮฺ สุบ

หานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา  

﴿ �ۡ
َ
ء أ �  َٔ ۦَُ  ن َ�ت ِۡ ُۡۡو ةَ ِ� ل ۚ نِ ن لَِۡمَيدن ًِ ۡج

َ
 ]٢٣: تلشومى [ ﴾لُُمۡم َدلَۡيهِ أ

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด ฉันมิไดขอรองคาตอบแทน

ใด ๆ เพ่ือการน้ี เวนแตเพ่ือความรักใครในเครือญาติ” (สู

เราะฮฺ อัช-ชูรอ : 23) 

  

 ซึ่งหะดีษ(ที่บันทึกโดยทานอิมามอะหฺมัด)ในกอนหนา

นี้ก็มีความหมายที่ถูกตองตามนัยของอายะฮฺขางตนน้ี เพราะ

นักอรรถาธิบายอัลกุรอานบางทานไดกลาววา “พวกทานได

รักฉันก็เพราะเครือญาติท่ีใกลชิดของฉันมีขอผูกพันกับ

พวกทาน” ดวยเหตุที่วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   นั้นมีเครือญาติที่ใกลชิดในทุกตนสายตระกูลของ

ชาวกุร็อยชฺ หมายถึงวาการที่พวกเขาไดมีความรัก ไดใหความ

ชวยเหลือ และไดใหเกียรติก็เพื่อการเปนเครือญาติที่ใกลชิด

ของพวกเขากับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
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จะไดดํารงคงอยู ซึ่งความรักใครนี้จะไมเกิดขึ้นกับคนมุสลิม

ทั่วไป  

 

 สอง...สิทธิในการประสาทพร(เศาะละวาต)ใหแก

วงศเครือญาติของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   

 ในจํานวนสิทธิของพวกเขาน้ันคือการประสาทพร

(เศาะละวาต)ใหแกพวกเขา ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาา 

ไดกลาววา  

ُُيۚ� َصّليۚ� َدلَۡيهِ ﴿ َم ۚ ََن َء ِ ِن ل ّ�َها 
َ
َ ٰ�َ   ِ ّ ِۚ َن ل  َ ََ َصّليَن  َُ ََُه   َۡ ِ � ٰ ََ َم َْ  َ َن ل ِننن 

 ِ � �َۡتلِيًما ََْسّل  ]٥٦: تألحزتب [ ﴾٥ُميۚ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺและมะลาอิกะฮฺของพระองค

ประสาทพรแกนบี โอ บรรดาผูศรัทธาเอย ! พวกเจาจง

ประสาทพรใหเขาและกลาวทักทายเขาโดยคารวะ” (สู

เราะฮฺ อัล-อะหฺซาบ : 56)   
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 และมีบันทึกจากทานอิมามมุสลิมในหนังสือ “เศาะฮีหฺ

มุสลิม” ของทาน จากการรายงานของทานอบีมัสอูด อัล-อันศอ

รีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  

تَانَا
َ
َّ   ت ِ   مَُسوُل   أ ْ ُ   وََسغّمَ   َبغَصْهِ   ت ُ   َا

َ
 َ�َقاَل   ُ�دَاَدَة،  بِْ    َسْعدِ   َ�ِْغِس   ِف   َو�

 ُ
َ
َمَمَنا:  َسْعدٍ   ْ� ُ   �َِش�ُ   ل

َ
   ت ُ   أ

َ
َعال نْ   ََ
َ
َ ُنَل   أ  َيَكصَْف   تِ ،  َمُسوَل   َيا  َبغَصَْك   ِّ

 ِّ َّ  ت ِ  مَُسوُل  يََسَكَت : قَاَل  َبغَصَْك؟ نَُل َّ  وََسغَّم، َبغَصْهِ  ت ُ  َا َدّنيْنَا َح نّهُ   ََ
َ
َ 

ُ  لَمْ 
ْ
ل
َ
َّ  ت ِ  مَُسوُل  قَاَل  ُُمّ  �َْسَ  ُمَّددٍ   َعَ   َاّ    تلغُهمّ   ُقولُوت« : وََسغّمَ  َبغَصْهِ  ت ُ  َا
 ُمَّددٍ   آلِ   وََعَ   ُمَّددٍ   َعَ   َوَ�اِمكْ   ،ِِبَْمتِهصمَ   آلِ   َعَ   َاغّصَْت   َكَدا  ُمَّدٍد،  آلِ   وََعَ 
َت   َكَدا

ْ
بَْمتِهصمَ   آلِ   َعَ   بَاَم� َعالَِدَ�،  ِف   ِِ

ْ
ّنَك   تح صدٌ   ِِ صٌد،  َحِ  َقدْ   َكَدا  َوتلّسَالمُ   َ�ِ

 »َبِغْدتُمْ 
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ไดมาหาเราซึ่งในขณะน้ันเราน่ังอยูในวงสนทนาของทาน

สะอฺดฺ บินอุบาดะฮฺ และแลวทานบะชีร บินสะอฺดฺ ก็ได

กลาววา อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสั่งใชใหเราเศาะละวาตตอ

ทานโอทานเราะสูลุลลอฮฺ ดังน้ันพวกเราจะเศาะละวาต

ใหแกทานอยางไร ? ทานอบีมัสอูด ไดเลาวา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได น่ิงเงียบ 

จนกระท่ังพวกเราไดทําใหทานบะชีรหยุดถามทานอีก 
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หลังจากน้ันทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ก็ไดกลาววา พวกทานจงกลาววา 

อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุหัมมัด วะอะ

ลาอาลิ มุหัมมัด, กะมาศ็อลลัยตะ อะลา 

อาลิอิบรอฮีม, วะบาริกอะลา มุหัมมัด 

วะอะลาอาลิ มุหัมมัด, กะมาบาร็อกตะ 

อะลา อาลิอิบรอฮีม ฟลอาละมีน อินนะ

กะ หะมีดดุม มะญีด 

“โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานความจําเริญ

แดมุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เชนท่ีพระองค

ประทานความจําเริญแดครอบครัวของอิบรอฮีม และขอ

ทรงประทานความประเสริฐแดมุหัมมัดและครอบครัว

ของมุหัมมัด เชนท่ีพระองคประทานความประเสริฐแด

ครอบครัวของอิบรอฮีม ในสากลโลกน้ีแทจริงพระองค

น้ันทรงย่ิงดวยการสรรเสริญและบารมีอันสูงสง” สวนการ

ใหสลามน้ันก็เปนไปตามท่ีพวกทานไดรูมา” P10F

11
P และมีหะ

ดีษที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันนี้ท่ีมีรายงานจากทานอบีหะมีด อัส-

                                                           
11 บันทึกโดยมุสลิม ในหมวดการเศาะละวาต บรรพการเศาะละวาตตอทานนบีหลังจากอาน

ตะชะฮุด เลม  1 หนา 305  หมายเลขหมายเลขหะดีษ 405 
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สาอิ ดีย  ในการบันทึกของ ท าน อัล -บุคอรีย  หมาย เลข 

3369,6360 และทานมุสลิม หมายเลข 407 

  

ตามจริงหลักฐานในเรื่องนี้มีอีกมากมาย ดังท่ีทานอิบ

นุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “แทจริงการเศาะละ

วาตน้ีเปนสิทธิของพวกเขาเทาน้ัน ซึ่งคนท่ัวไปของ

ประชาชาติน้ีจะไมมีสวนเกี่ยวของใด ๆ ” P11F

12
P และการเศาะ

ละวาตเชนนี้เองท่ีเปนการเศาะละวาต อัล-อิบรอฮีมียะฮฺ 

 

 สาม...สิทธิท่ีจะไดรับ “อัล-คุมส”  

 เชนเดียวกันพวกเขามีสิทธิใน “อัล-คุมส” (นั่นคือ หนึ่ง

ในหาของทรัพยเฉลย) ดังที่อัลลอฮฺไดดํารัสวา 

ءٖ ﴿ ن َ�ۡ َُم ّمِ ُِۡم َۡ َما  َن ََ  �ۚ لۡدلَُميء نن  َْ
َ
َ�ت َضأ ِۡ ُو ۡۡ ل م  ِ ِِ َْ ِنُسيِل  ِِل َْ َتُه   ُ ُُ  ِ ن َِ

 َِ تِي َْلبِۡن لِتن  �ِِۡ ت ََ َْلَِۡم ت  ََ ت ََ َ َۡ ل   ]٤١: تألنفال [ ﴾َْ

ความวา “และพึงรูเถิดวา แทจริงส่ิงใดท่ีพวกเจาไดมาจาก

การทําศึก น้ัน แนนอนหน่ึงในหาของมันเปนของอัลลอฮฺ 

และเปนของเราะสูล และเปนของญาติท่ีใกลชิด และ

                                                           
12 ดูในหนังสือ “ญะลาอุลอัฟฮาม” ซ่ึงทานไดอธิบายในเรื่องน้ีไวอยางยืดยาว 
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บรรดาเด็กกําพรา และบรรดาผูขัดสน และผูเดินทาง” (สู

เราะฮฺ อัล-อันฟาล : 41) 

  

 หะดีษที่กลาวถึงเรื่องนี้ก็มีอยางมากมายเชนเดียวกัน 

ซึ่งสวนแบงนี้มีไวสําหรับเครือญาติที่ใกลชิดของทานนบีเทานั้น 

และสิทธินี้ก็ยังคงมีอยูแมวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม  จะเสียชีวิตไปแลวก็ตาม และนี่เองก็เปนทัศนะ

ของนักวิชาการสวนใหญและเปนทัศนะที่ถูกตอง P12F

13
P   

ตามจริงสิทธิของอะฮฺลุลบัยตฺนั้นยังมีอีกมากมาย ซึ่ง

ขาพเจาไดนําเสนอในสิทธิท่ีสําคัญ ๆ เพียงสวนหนึ่งเทานั้น ซึ่ง

สิทธิตาง ๆ นี้จะไดเฉพาะผูศรัทธาและมีเชื้อสายของทานนบี

เทาน้ัน รวมถึงตองเปนบุคคลปฏิบัติการงานที่ดีงาม  

อยางไรก็ตาม ทานเราะสูลของเรา ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ก็ไดเตือนถึงการยึดติการเชื้อสายวงศตระกูล ดังท่ี

ทานกลาวในเมืองมักกะฮฺ ซึ่งเปนเรื่องราวที่รับรูกันเปนอยางดี 

ทานไดกลาววา  

                                                           
13 ดูในหนังสือ “อัล-มุฆนีย” เลม 9 หนา 288 และในหนังสือเลมเล็ก ๆ ท่ีเขียนโดยชัยคุล

อิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺท่ีช่ือ “หุกูก อาลิบัยตฺ”   
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وْ   -  ُقَم�ٍْش   َمْعَشَ   يَا« 
َ
َْوَها  َكَِد ً   أ

َ
وت  -  � َتُ ْْ ْ�ُفَسُ�مْ   ت

َ
ْغِ�   الَ   أ

ُ
 ِم َ   َ�نُْ�مْ   أ

 ِ َّ يْئًا،  ت ْغِ�   الَ   َمنَاٍف   َ�دْدِ   َبِ�   ايَ   َْ
ُ
ِ   ِم َ   َ�نُْ�مْ   أ َّ يْئًا،  ت  ْ� َ   َ�ّداُس   َيا  َْ

َِ   َ�دْدِ  ِغ َّ ْغِ�   الَ   تلُد
ُ
ِ   ِم َ   َ�نَْك   أ َّ يْئًا،  ت ِ   َمُسولِ   َ�ّد َ   َاِفّص ُ   َوَ�ا  َْ َّ  الَ   ت

ْغِ� 
ُ
ِ   ِم َ   َ�نِْك   أ َّ يْئًا،  ت ئِْت   َما  َسِغصِ�   ُمَّددٍ   بِنَْت   َياِطَد ُ   َوَ�ا  َْ  الَ   َماِل   ِم ْ   ِْ

ْغِ� 
ُ
ِ  ِم َ  َ�نِْك  أ َّ يْئًا ت  ]٤٧٧١تلخامي بمقم [ »َْ

ความวา “โอชาวกุร็อยชฺ -หรือคําพูดท่ีคลายคลึงกันน้ี- พวก

ทานจงซื้อตัวของพวกทานเถิด ฉันไมสามารถชวยเหลือ

พวกทานจากการลงโทษของอัลลอฮไดเลย ,โอลูกหลาน

อับดุลมะนาฟ ฉันไมสามารถชวยเหลือพวกทานจากการ

ลงโทษของอัลลอฮไดเลย,โออับบาส บุตร อับดุลมุฏเฏาะ

ลิบ  ฉันไมสามารถช วย เหลือท านจากการลงโทษ

ของอัลลอฮไดเลย,โอเศาะฟยะฮ ทานอาของเราะสูลุลลอฮฺ 

ฉันไมสามารถชวยเหลือทานจากการลงโทษของอัลลอฮได

เลย และโอฟาฏิมะฮลูกสาวของมุหัมมัด เจาจงขอพอจาก

ทรัพยสินของพอเถอะตามท่ีเจาตองการ พอไมสามารถ

ชวยเหลือเธอจากการลงโทษของอัลลอฮไดเลย” (อัล-บุคอ

รีย หมายเลขหะดีษ : 4771)  
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และเปนที่ทราบกันดีวา สิ่งท่ีถูกประทานใหกับอบีละฮับนั้นคือ

อะไร (นั้นคือเนื้อหาของสูเราะฮฺอัล-มะสัด -ผูแปล-) เราขอความ

คุมครองจากอัลลอฮฺใหพนจากการลงโทษของไฟนรกดวยเถิด  

 

จุดยืนของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺตอพวกนะวาศิบ 

เพื่อใหการกลาวถึงเกียรติศักด์ิของอะฮฺลุลบัยตฺของ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  มีความ

สมบูรณย่ิงขึ้น ในฐานะที่เราเปนชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะ

มาอะฮฺ ดังนั้นเราขอนําเสนอถึงจุดยืนของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ 

วัล-ญะมาอะฮฺท่ีมีตอพวกนะวาศิบ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้  

อัน-นะเศาะบุ ในภาษาอาหรับน้ันหมายถึง “การ

กําหนดสิ่งหนึ่งและยกมันขึ้นมา” เชนคํากลาวที่วา “นาศิบะ

ตุชชัร วัลหัรบุ” หมายถึง “ความเกลียดชังในสิ่งชั่วรายและการ

ทําสงคราม”  

ใน “อัล-กอมูส” ไดระบุวา “อัน-นะวาศิบ อัน-นาศิบะฮฺ 

และอะฮฺลุนะศ็อบ” คือบุคคลที่เกลียดชังในตัวทานอลี อะลัยฮิ

สลาม เพราะพวกเขาไดประกาศเปนศัตรูกับทาน 
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นั้นคือตนตอด้ังเดิมของการเรียกชื่อนี้ ดังนั้นบุคคลใดก็

ตามที่ เกลียดชังอะฮฺลุลบัยตฺพวกเขาก็คือ “อัน-นะวาศิบ” 

นั้นเอง 

ผูอานจะพบวา คํากลาวของนักวิชาการอิสลามนั้นมี

ความชัดเจนเปนอยางย่ิงในการกลาวยกยองและเทิดเกียรติตอ

ทานอิมามอลี และลูกหลายของทาน อะลัยฮิมุสลาม และ

หลักการเชื่อมั่นของเราก็ไดยืนยันอยางชัดเจนวาทานอลี 

ทานอัล-หะสัน และทานอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมุสลาม นั้นไดเขาสู

สวนสวรรคอันสถาพร และน่ีคือสิ่งท่ีประจักษชัด อัลหัมดุลิล

ลาฮฺ  

อยางไรก็ตามผมขอนําเสนอ ณ ที่นี้เก่ียวกับจุดยืนของ

ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺตอพวกนะวาศิบ และการไมมีสวนเก่ียวของ

ของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺกับพวกนะวาศิบ ซึ่งน่ีคือประเด็นที่มี

ความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะมันคือตนเหตุของการเกิดกลุม

นิกายและความแตกแยกของประชาชาตินี้ และผูอานจะพบวา

มีกลุมบางกลุมท่ีไดฉกฉวยโอกาสของความแตกแยกนี้ในการ

กลาวถึงสิ่งที่เปนเชื้อท่ีทําใหความแตกแยกไดปะทุขึ้นมาอีก 

และพวกเขาก็ไดเพิ่มความราวฉานขึ้นมาในทุก ๆ โอกาสที่พวก
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เขาสามารถทําไดและบางทีพวกเขาก็จะกุเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อ

การนี้  

ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีผูอานจะพบวามีคนท่ีกลาวหาวา

ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้นไดเกลียดชังทานอิมามอลีและลูกหลาน

ของทาน อะลัยฮิมุสลาม พวกเขาไดใชลิ้นในการกุเรื่องเท็จ

ขึ้นมา หรือที่ดีกวานั้นพวกเขาก็จะรายงานเรื่องราวที่เพอเจอใน

การกลาวหาวาชาวอะฮฺลุสสุนะฮฺน้ันมีความเกลียดชังตอทานอ

ลี อะลัยฮิสลาม  

ทั้ง ๆ ที่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺไดรายงานหะดีษอยาง

มากมายถึงความประเสริฐของบรรดาทานอิมาม ซึ่งผูอานจะ

ไมพบเน้ือหาในหนังสือหะดีษ นอกจากในนั้นตองมีการ

กลาวถึงความประเสริฐของทานอิมามอลี อะลัยฮิสลาม และ

เกียรติศักด์ิของทาน  

ผูอานจะพบอีกวา ทัศนะของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺตอ

พวกนะวาศิบน้ันมีความชัดเจนอยางย่ิง และเพียงพอที่ขาพเจา

จะอางคําพูดของทานชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ ผูซึ่งชาวชีอะฮฺเห็นวาทานคือศัตรูคนสําคัญของ
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พวกเขาที่เปนนักวิชาการชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ ซึ่งทานไดเขียน

หนังสือเลมใหญเพื่อการตอบโตชาวชีอะฮฺเปนการเฉพาะ  

ทานอิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “การ

ดาทอและสาปแชงทานอลีน้ันถือเปนความอธรรมท่ี

สมควรตองขนานพวกเขาวา “กลุมชนผูอธรรม”” ดังที่มี

บันทึกจากทานอัล-บุคอรี ในหนังสือเศาะฮีหฺของทาน ความวา    

َُنَا تُء، َخاِلٌ  َحّد َّ ّ   َوِالبِْنهِ   َ�ّداٍس   تْ� ُ  ِل  قَاَل  ِبْكِمَمَ ، َ� ْ  تلَ ِ
ِغَقا:  ََ ََ    تْ�

َ
 ِِل

ِب 
َ
غَْقنَا  ِثِه،َحِدي  ِم ْ   َياْسَدَعا  َسِعصدٍ   أ ََ َذت  َياْ� ََ   ُيْلِغُحُه،  َحاِئٍط   ِف   ُهوَ   َيإِ َخ

َ
 َيَ

   ُُمّ   َياْحتََب،  مَِدتَءهُ 
َ
�َْشَ
َ
نَا  أ ُُ َّد ُُ   َّ َت   َح

َ
مُ   أ

ْ
ِْدُ    ُكّنا:  َ�َقاَل   تلَدْسِجِد،  بِنَاءِ   ِذك

َ
� 

نَ ً  ِ
َ
نَ ً   ل ِ

َ
نَتَْ�ِ   َوَ�ّدامٌ   ل ِ

َ
،  ل نَتَْ�ِ ِ

َ
ّ   َيَمآهُ   ل ِِ َّ   تّي  َ�صَنُْفُض   َوَسغّمَ   َبغَصْهِ   ت ُ   َا

تَب  ْقتُغُهُ   َ�ّداٍم،  َوْ� َ « :  َوَ�ُقوُل   َ�نُْه،  تحّتَ    يَْدُبوُهمْ   تَلاِ�صَُ ،  تحِفئَ ُ   ََ
َ
 تلَّنِ ،  ِِل

   َوَ�ْدُبونَهُ 
َ
ُبوذُ :  َ�ّدامٌ   َ�ُقوُل :  َقاَل   » تّيامِ   ِِل

َ
ِ   أ َّ تلخامي بمقم [   . تحِفَتِ   ِم َ   بِا

٤٤٧[  
ความวา “มีรายงานจากทานคอลิด อัล-ค็อซซาอ ได

รายงานจากทานอิกริมะฮฺ ไดเลาวา ทานอิบนุอับบาสไดก

ลาวแกฉันและแกลูกของทานอลีวา ทานท้ังสองจงไปหา

ทานอบีสะอีด (อัล-คุดรีย) และจงรับฟงหะดีษท่ีเขา

รายงานเถิด ดังน้ันเราท้ังสองก็ไดไปหา  ซึ่งในขณะน้ันเขา

กําลังซอมร้ัวบานอยู และแลวเขาก็ไดเอาผาคลุมไหลมา
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ผูกกับเทาท้ังสองแลวเร่ิมรายงานหะดีษใหแกเราจนทาน

ไดกลาวถึงการสรางมัสญิด(ท่ีเมืองมะดีนะฮฺ) ทานไดเลา

วา พวกเราแบกหินกันทีละกอน สวนอัมมารแบกทีละสอง

กอน คร้ันเมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เห็น

เขาจึงเขาไปปดดินออกจากตัวเขา และไดกลาววา โออัม

มารผูนาสงสาร กลุมชนผูอธรรมจะสังหารเขา เพราะเขา

เชิญชวนพวกน้ันไปสูสวรรค สวนพวกน้ันเชิญชวนไปสู

นรก ทานอบีสะอีดไดเลาตอวา และแลวทานอัมมารก็ได

กลาววา ฉันขอความคุมครองจากอัลลอฮฺจากฟตนะฮฺ

ท้ังหลายดวยเถิด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 

447 ) 

 และมีการบันทึกจากทานอิมามมุสลิม จากการรายงาน

ของทานอบีสะอีด อัล-คุดรียเชนเดียวกัน ทานไดกลาววา  

 �ِ ْخَبَ
َ
نّ  ِمّ�، َخْ�ٌ  ُهوَ  َم ْ  أ

َ
َّ  ت ِ  مَُسوَل  أ  ِح�َ   ِحَعّداٍم،  اَل قَ   وََسغّمَ   َبغَصْهِ   ت ُ  َا

ِْفمُ  َجَعَ   َنَْدَق، َُ
ْ
َسُه،  َ�ْدَس ُ   وََجَعَ    تل

ْ
 ِيئَ ٌ   ََْقتُغَُك «   ُسَدّص َ   تبِْ    بُؤَْس :  َوَ�ُقوُل   َمأ

  ]٢٩١٥مسغم بمقم [ »بَاِ�صَ ٌ 
ความวา “ฉันไดบอกถึงบุคคลท่ีดีกวาตัวฉัน น้ันคือทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาวแก

ทานอัมมาร ในชวงท่ีเขากําลังขุดหลุมสนามเพลาะ และ
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ทานไดลูบหัวของเขา พลันกลาววา อิบนิสุมัยยะฮฺผูนา

สงสาร” กลุมชนผูอธรรมจะสังหารเจา” (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลขหะดีษ 2915)  

  

และมีการบันทึกจากทานอิมามมุสลิมเชนเดียวกัน จาก

การรายงานของทานหญิง อุมมุสะละมะฮฺ  จากทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา  

ِفئَ ُ  َ�ّداًمت ََْقتُُ  «
ْ
َاِ�صَ ُ  تح

ْ
 ]٢٩١٦مسغم بمقم [ »تل

ความวา “อัมมารจะถูกสังหารโดยกลุมชนผูอธรรม” (บันทึก

โดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2916) 
  
 หลักฐานเหลาน้ีไดบงชี้ใหเห็นถึงการดํารงตําแหนง

ผูปกครองของทานอลีนั้นมีความชอบธรรมและมีความจําเปนที่

ตองเชื่อฟงเขา และผูใดก็ตามท่ีเชิญชวนไปสูการเชื่อฟงตอเขา

แสดงวาเขาไดเชิญชวนไปสูสวรรค แตผูใดก็ตามท่ีเชิญชวนใน

การสังหารเขาแสดงวาเขาก็ไดเชิญชวนไปสูไฟนรก -แมวาจะอยู

บนพื้นฐานของการตีความหลักฐานก็ตาม- และมันถือเปน

หลักฐานท่ีไมอนุญาตใหสังหารทานอลี ดวยเหตุน้ีคนที่สังหาร
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ทานถือวาเขาไดทําผิด ถึงแมวาอยูบนพื้นฐานของการตีความ

หลักฐานหรือต้ังใจสังหาร ซึ่ง น้ันคือทัศนะท่ีถูกตองในหมู

นักวิชาการของเรา โดยตัดสินคนท่ีสังหารทานอลีวาเปนการ

กระทําที่ผิด และทัศนะของบรรดานักวิชาการนิติศาสตรอิสลาม

นั้นไดอนุญาตใหสังหารคนอธรรมคนนั้นถึงแมวาเขาไดสังหาร

ทานอลีดวยกับการตีความหลักฐานของเขาก็ตาม” P13F

14
P  

 และขอใหผูอานไดไตรตรองคํากลาวน้ีกันเถิด 

 หลังจากที่ทานอิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได

กลาวถึงทัศนะของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺตอยะซีดและไดตัดสินใน

เรื่องน้ี แลวทานก็ไดอธิบายทัศนคติท่ีแตกตางกันในหมูผูคน

อยางยืดยาวแลว ทานก็ไดกลาววา “และสําหรับคนท่ีสังหาร

ทานอัล-หุสัยนฺ หรือชวยเหลือในการสังหารในคร้ังน้ัน 

หรือพอใจในเร่ืองน้ี สําหรับเขาจะไดรับการสาปแชง

จากอัลลอฮฺ บรรดามลาอิกะฮฺ และผูคนท้ังหลาย” P14F

15 

 และนี้คือคํากลาวของทานอิมามจากชาวสะละฟุศศอ

ลิหฺ ?!! 

                                                           
14 มัจมูอฟะตะวา ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ (4/437) 
15 มัจมูอฟะตะวา ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ (4/487) 
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 ดวยเหตุนี้ จะเปนการสมควรกระนั้นหรือภายหลังจากน้ี

ที่คนท่ีเปนคอฏีบหรือเปนครูผูสอน จะกลาวหาชาวอะฮฺลุสสุน

นะฮฺวาเปนพวก “นะวาศิบ” อีก ? 

 บทสรุปสงทายคือ ผูอานท่ีมีเกียรติทุกทาน หวังวา

ทานคงจะมีคําถามมากมายท่ีเกิดขึ้นในตัวจากสิ่งที่ไดอานใน

หนังสือเลมน้ี และสิ่งท่ีประวัติศาสตรไดบันทึกวามีการทํา

สงครามศิฟฟน, สงครามอัล-ญะมัลระหวางเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมกันเอง แตในทุกกลุมในหมูพวกเขาก็จะมี

บรรดาเศาะหาบะฮฺอยูรวมดวย ถึงแมนวาเศาะหาบะฮฺสวนใหญ

นั้นจะเขารวมเคียงขางทานอลีและอะฮฺลุลบัยตฺ อะลัยฮิมุสลาม 

ก็ตาม ซึ่งในเรื่องนี้ตองกลาวถึงในหนังสืออ่ืนเปนการเฉพาะ ผม

ขอวิงวอนตออัลลอฮฺใหชวยเหลือผมในการเขียนอธิบาย

ขอเท็จจริงเก่ียวกับประเด็นนั้นและอ่ืน ๆ  

 และผมขอตักเตือนตัวเองและผูอานดวยคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่วา  

﴿ َ ََ تُهَما  ۡۡ نِۡحَ ٰ َُُهَماۖ َضِّن� َعَو � بَۡي ۡصلُِحيۚ
َ
� ضَأ ََلُيۚ ََ َۡ ََاِن ِمَن لُِۡمۡؤِمَُِ� ل ََ ِ ء� نن َطا

ء  ِِ ت ََ َن ِِ َح ۡۡ �َ َِ
ۡن � ل ِلُيۚ َت َٰ َت ضَ َِ ۡخ

ُ
َُُهَما لۡ� � بَۡي ۡصلُِحيۚ

َ
ءَءۡت َضأ ِ  َضِّن َضا َن ۡمِِ ل

َ
ٰ أ َٓ َء نِ
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َّ لُِۡمۡوِتِطَ�  ِ ُُ  َ َن ۚ�ۖ نِنن ل ۦِۡتُطيء أَ َْ َعۡ ِل  ۡۡ �  ٩بِٱ ۡصلُِحيۚ
َ
ُُيَن نِۡخَيةٞ َضأ َما لُِۡمۡؤِم َن نِ

َ ََۡعلنُمۡم ََُِۡ�ُيَن  َن � ل َْل�نُويۚ َخَيۡ�ُمۡم  
َ
 ]١٠-٩: جمتت تل[﴾ ١َعۡ�َ أ

ความวา “และหากมีสองฝายจากบรรดาผูศรัทธาทะเลาะ

วิวาทกัน พวกเจาก็จงไกลเกลี่ยระหวางท้ังสองฝาย หาก

ฝายหน่ึงในสองฝายน้ันละเมิดอีกฝายหน่ึง พวกเจาก็จง

ปรามฝายท่ีละเมิดจนกวาฝายน้ันจะกลับสูพระบัญชา

ของอัลลอฮฺ  ฉะน้ันหากฝายน้ันกลับ  (สูพระบัญชา

ของอัลลอฮฺ) แลว พวกเจาก็จงประนีประนอมระหวางท้ัง

สองฝายดวยความยุติธรรม และพวกเจาจงใหความเท่ียง

ธรรม(แกท้ังสองฝาย) เถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใคร

บรรดาผูใหความเท่ียงธรรม แทจริงบรรดาผูศรัทธาน้ัน

เปนพ่ีนองกัน ดังน้ันพวกเจาจงไกลเกลี่ยประนีประนอม

กันระหวางพ่ีนองท้ังสองฝายของพวกเจา และจงยํา

เกรงอัลลอฮฺเถิด หวังวาพวกเจาจะไดรับความเมตตา” (สู

เราะฮฺ อัล-หุุรอต : 9-10) 

  
 ถึงแมพวกเขาจะมีการทะเลาะวิวาทกันแตความศรัทธา

ของพวกเขาก็ยังคงฝงลึกในหัวใจ ซึ่งอายะฮฺนี้มีความชัดเจนเปน

อยางย่ิงและมันไมจําเปนที่ตองมีการขยายความหรืออธิบาย
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เพิ่มเติมใด ๆ เลย ดังนั้นพวกเขาทุกคนตางเปนผูศรัทธาถึงแม

ระหวางพวกเขานั้นจะทะเลาะวิวาทกันก็ตาม  
 และดังท่ีอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา  

ءٞ ﴿ ِخيهِ َ�ۡ
َ
ُ  ِمۡن أ َُ  َ ِِ ِْف ضَ  َ�َمۡن ُد ُِ � بِٱَِۡمۡع َۡاُع  ]١٧٨:  تلقمة[ ﴾ٱّ�ِ

ความวา “แลวผูใดท่ีสิ่งหน่ึงจากพ่ีนองของเขาถูกอภัย

ใหแกเขาแลว ก็ใหปฏิบัติไปตามน้ันโดยชอบ” (สูเราะฮฺ อัล-

บะเกาะเราะฮฺ : 178) 
 (คือผูใดฆาคนตาย โดยท่ีคนหนึ่งคนใดในบรรดาญาติ

ของผูถูกฆาใหอภัยแกผูฆา โดยไมปรารถนาจะใหผูฆาถูกฆาให

ตายตามกันนั้นก็ใหถือปฏิบัติไปตามนั้น แมวาพี่นองคนอ่ืนจะ

ไมยินดีก็ตาม คําวา “สิ่งหนึ่งจากพี่นองของเขา” นั้นหมายถึงวา

ไดมีการอภัยสวนหน่ึงจากญาติของผูตาย และท่ีใชถอยคําวา 

“พี่นองของเขา” นั้น ก็เพื่อใหเกิดความรูสึกวาเปนพี่นองกัน

เพราะมุอมินนั้นเปนพี่นองกัน -ผูแปล-) 
 นี่คือขอตัดสินสําหรับคนท่ีฆาผูอ่ืนโดยเจตนา แตอัลลอ

ฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ยังคงยืนยันถึงความเปนพี่นองรวม

ศรัทธาเดียวกันระหวางคนที่ฆากับฝายท่ีถูกฆา และท้ัง ๆ ท่ีคนที่

ฆาน้ันถือเปนคนท่ีเลวทราม ซึ่งอัลลอฮฺก็ไดกลาวถึงบทลงโทษ
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ในเรื่องนั้นอยางรุนแรง แตพระองคก็ไมทรงทําใหเขาออกจาก

สภาพของการมีศรัทธา และตัวเขากับฝายที่ถูกฆาก็ยังคงเปนพี่

นองกันอยู ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดดํารัสวา 

ُُيَن نِۡخَيةٞ ﴿ َنَما لُِۡمۡؤِم ِ  ]١٠: تلجمتت [﴾ ن

ความวา “แทจริงบรรดาผูศรัทธาน้ันเปนพ่ีนองกัน” (สูเราะฮฺ 

อัล-หุุรอต : 10) 

 
 ตามที่ไดกลาวมาแลววาประเด็นน้ีสมควรที่ตองไป

ศึกษาในหนังสือเลมอ่ืนเปนการเฉพาะ ก็หวังวาอัลลอฮฺจะทรง

ใหความสะดวกในการเขียนเก่ียวกับประเด็นน้ันในเร็ววันนี้ อิน

ชาอัลลอฮฺ  
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บทสงทาย 
 

 มวลการสรรเสริญเปนสิทธิโดยสมบูรณของอัลลอฮฺ ผู

ทรงประทานความโปรดปรานใหเราไดรักทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และวงศเครือญาติที่ดีงาม ตลอดจนบรรดา

เศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐทุกทาน  
 หลังจากที่เราไดใชชีวิตอยูรวมกับวงศเครือญาติของ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ที่บริสุทธิ์ การ

สถาพรและความศานติจงมีแดพวกเขาทุกทาน รวมท้ังกับ

บรรดาเศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม หลังจากที่

เราไดใชชีวิตอยูรวมกับพวกเขา และเราก็ไดรับรูถึงความรัก

ความออนโยนท่ีเกิดขึ้นระหวางพวกเขาผานทางสายสัมพันธ

ของการเปนเครือญาติที่ใกลชิดและการเปนเครือญาติโดยการ

แตงงาน และความรัก ความเปนพี่นอง และความสนิทสนมกัน

ระหวางหัวใจของพวกเขา ดังท่ีอัลลอฮฺไดกลาวถึงในอัลกุรอาน

อันมีเกียรติของพระองค คงเปนหนาท่ีของเราที่ตองมั่นในการ

วิงวอนขอดุอาอตอพระผูอภิบาลแหงสากลโลกใหพระองคทรง

ใหเราไดใชชีวิตบนหนทางท่ีเปนท่ีรักและพึงพอใจของพระองค 
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และทรงใหเราเปนผูหนึ่งในบรรดาผูที่พระองคไดกลาวถึงในอัลกุ

รอานอันมีเกียรติ นั่นคือหลังจากที่พระองคไดยกยองสรรเสริญ

ตอชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรแลว พระองคก็ไดกลาววา 
ءُءْ ِمن� َععۡ ﴿ ََن َجا ِ ِن ل َُۡويَفا َْ ََن َس ِ ِن َُا ل تفِ ََ ۡخ ِ�ِ َْ َا  ََ  ِۡ َِ ۡۡ َُا ل ّن ۡم َ�ُويُِيَن َر ُِ  ِ

ء نِفنَك َرُءْٞف رنِحيٌم  َُا ّن � َر ُُيۚ ََن َءَۚم ِ ِّۡين  ٗ ّ ِۡ َُا  ِ يّ
ۦُلُ  �ِ َۡ َۡع ََ   َ َْ تِن  َِ َ ﴾ ١بِٱۡ�ِ

 ]١٠: تلش [
ความวา “และบรรดาผูท่ีมาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขา

กลาววา ขาแตพระเจาของเราทรงโปรดอภัยใหแกเราและ

พ่ีนองของเราผูซึ่งไดศรัทธากอนหนาเรา และขอพระองค

อยาไดมีการเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเราตอบรรดาผู

ศรัทธา ขาแตพระเจาของเราแทจริงพระองคทานเปนผู

ทรงเอ็นดู ผูทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 10) 

 
และดังท่ีทานอิมามอลี บินอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมัสสลาม 

ไดเลาวา “มีชาวอิรักกลุมหน่ึงไดมาหาทานอิมาม หลังจากนั้น

พวกเขาก็พากันตําหนิติเตียนทานอบีบักรฺ ทานอุมัร และทานอุ

ษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งเมื่อพวกเขาไดจบการพูดคุย 

ทานอิมามจึงถามพวกเขาวา พวกเจาชวยตอบฉันไดหรือไม ? 

พวกเจาคือชาวมุฮาญิรีนกลุมชนแรกที่ เขารับอิสลาม ดัง
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ที่อัลลอฮฺ ไดดํารัสวา “บรรดาผูอพยพท่ีขัดสนซึ่งถูกขับไล

ออกบานเกิดเมืองนอนของพวกเขา  และทอดท้ิง

ทรัพยสินของพวกเขาเพ่ือแสวงหาความโปรดปราน

จากอัลลอฮฺ และความยินดีของพระองคและชวยเหลือ

อัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค ชนเหลาน้ันพวกเขาคือ

ผูสัตยจริง” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 8) ใชหรือไม ? พวกเขาก็ตอบ

วา “เปลาเลย” ทานอิมามจึงถามตอวา พวกเจาคือกลุมชน

ที่อัลลอฮฺไดดํารัสวา “บรรดาผูท่ีไดตั้งหลักแหลงอยูท่ีนคร

มะดีนะฮ.(ชาวอันศอร)และพวกเขาศรัทธากอนหนาการ

อพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญิรีน)พวกเขารักใครผู ท่ี

อพยพมายังพวกเขาและจะไมพบความตองการหรือ

ความอิจฉาอยูในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งท่ีไดถูก

ประทานใหและใหสิทธิผู อ่ืนกอนตัวของพวกเขาเอง

ถึงแมวาพวกเขายังมีความตองการอยูมากก็ตาม” (สู

เราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 9) ใชหรือไม ? พวกเขาก็ไดตอบวา “เปลา

เลย” ทานอิมามจึงกลาววา “ก็ในเมื่อพวกเจาเองตางก็ยอมรับ

วาตัวเองไมไดอยูในทั้งสองกลุมนั้น ฉะนั้นฉันก็ขอยืนยันวาพวก

เจาก็ไมใชกลุมชนท่ีอัลลอฮฺไดดํารัสไววา  
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ۡم َ�ُويُِ ﴿ ُِ ءُءْ ِمن� َعۡعِ  ََن َجا ِ ِن ل َُۡويَفا َْ ََن َس ِ ِن َُا ل تفِ ََ ۡخ ِ�ِ َْ َا  ََ  ِۡ َِ ۡۡ َُا ل ّن يَن َر
ء نِفنَك َرُءْٞف رنِحيٌم  َُا ّن � َر ُُيۚ ََن َءَۚم ِ ِّۡين  ٗ ّ ِۡ َُا  ِ يّ

ۦُلُ  �ِ َۡ َۡع ََ   َ َْ تِن  َِ َ ﴾ ١بِٱۡ�ِ
 ]١٠: تلش [

ความวา “และบรรดาผูท่ีมาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขา

กลาววา ขาแตพระเจาของเราทรงโปรดอภัยใหแกเรา

และพ่ีนองของเราผูซึ่งไดศรัทธากอนหนาเรา และขอ

พระองคอยาไดมีการเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเรา

ตอบรรดาผูศรัทธา ขาแตพระเจาของเราแทจริงพระองค

ทานเปนผูทรงเอ็นดู ผูทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 

10) พวกเจาจงออกไปใหพนจากฉัน แลวอัลลอฮฺจะจัดการพวก

เจาอยางแนนอน” (ดูในหนังสือกัชฟุลฆุมมะฮฺ  เลม 2 หนา 78)  

  

 แมวาขอเท็จจริงตาง ๆ จะเปนสิ่งที่ประจักษขึ้นมา 

รวมท้ังหลักฐานตาง ๆ ก็เปนสิ่งท่ีมีความชัดเจนแลว แตมนุษย

ก็ยังคงตองการการชวยเหลือจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอา

ลา และเปนที่ทราบกันดีวาอัลลอฮฺทรงชวยเหลือทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดวบกับมุอฺญิซาตท่ีเจิดจรัส และ

ดวยอัลกุรอานอันมีเกียรติที่อัลลอฮฺทรงพรรณนาถึงมันวาเปน
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แสงสวางท่ีชัดแจง และดวยกับมารยาทท่ีดีงามที่มีอยูในตัวของ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  พรอม ๆ กับ

ความเขมขนและความชัดเจนของเน้ือหาท่ีทานไดเทศนา และ

ความสัจจริงในคําพูดของทาน รวมถึงความเขาใจในสภาพของ

ชาวมักกะฮฺต้ังแตทานยังเด็กจนถึงการถูกแตงต้ังใหเปนนบี 

กระน้ันก็ตามก็ยังมีคนท่ีปฏิเสธศรัทธาในหมูชาวมักกะฮฺอีก

จนกระทั่งถึงเหตุการณพิชิตเมืองมักกะฮฺไดมาถึง ดังนั้นจําเปน

อยางย่ิงสําหรับที่ตองมั่นในการขอดุอาอและวิงวอนใหไดใช

ชีวิตภายใตทางนําของพระองคและยืนหยัดในสัจธรรมและ

เจริญรอยตามสัจธรรมในทุก ๆ ที่ท่ีเราอยู เพราะเรื่องทางนํานั้น

เปนสิ่งที่มีจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา  

 ผูอานตองตระหนักวา ทานนั้นตองปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอ

ฮฺทรงสั่งใช และพระองคก็จะสอบสวนในเรื่องน้ัน ดังน้ันจงระวัง

อยาใหคําพูดของคนใดคนหน่ึงในหมูมนุษยล้ําหนาคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ  สุบหานะฮุ  วะตะอาลา แทจริงอัลลอฮฺทรง

ประทานอัลกุรอานใหแกเราดวยกับภาษาอาหรับที่มีความ

ชัดเจน และทรงทําใหมันเปนทางนําและการบําบัดแกบรรดาผู
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ศรัทธาทุกคนและทรงใหผูคนอ่ืนน้ันมีนัยนตาที่มืดบอด ดัง

ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ไดกลาววา  

ُُيَن ﴿ َُۡؤِم ََن َ   ِ ِن ل َْ ءٞء   ا ََ ُِ َْ  َ ٗ ُُ ُُيۚ�  ََن َءَۚم ِ َي ِِين ُُ  َۡ َي ۦُ ُُ َْ  ِٞ ۦۡ َْ ِ�ء َءَۚذۚفِِهۡم 
  ًَ ِن بَعِيٖ   َدلَۡيِهۡم َ� ََ َن ِمن من ْۡ َُاَد ٰ�َِك ُ� ََ �ْ

ُ
 ]٤٤: يلغت [﴾ ٤أ

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด อัลกุรอานน้ันเปนแนวทาง

ท่ีเท่ียงธรรม และเปนการบําบัดแกบรรดาผูศรัทธา สวน

บรรดาผูไมศรัทธาน้ัน อัลกุรอานจะทําใหหูของพวกเขา

หนวก และนัยตาของพวกเขาบอด ชนเหลาน้ีจะถูกรอง

เรียกจากสถานท่ีอันไกล” (สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต : 44) 

   
 ดวยเหตุนั้น ทานจงหาทางนําดวยกับอัลกุรอานเถิด 

เพื่ออัลลอฮฺจะไดประคับประคองชีวิตของทานใหอยูในครรลอง

ที่พระองคทรงพึงพอใจ 
 ผูอานตองเขาใจวา การสอบสวนท้ังหลายนั้นเปน

กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺโดยบริบูรณ ซึ่งมนุษยไมมีสิทธิ์ใด ๆ เลย

ในเรื่องนี้ และการชวยเหลือของคนดีในวันนั้นก็จะอยูภายใต

เงื่อนไขบางอยาง ดังน้ันขอใหเราไดหางไกลจากพฤติกรรมที่
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หนาดานตออัลลอฮฺโดยการตัดสินบาวคนใดคนหนึ่งของ

พระองค  
 ไมมีอะไรขาดทุนเลยสําหรับเราท่ีจะรักอะฮฺลุลบัยตฺของ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดา

เศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ใชแตเทาน้ันมันยังสอดคลอง

กับอัลกุรอานอันมีเกียรติดวยซ้ํา และสอดคลองกับเรื่องราวท่ีถูก

รายงานอยางถูกตอง ดังนั้นจงไตรตรองใหดีเถิด  
 สุดทายน้ี... เปนความจําเปนตอเราอีกเชนกันที่ตองมั่น

ขอดุอาอตออัลอลฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ใหพระองคทรงปลด

เปลื้องความเกลียงชังตอพวกเขาในหัวใจของเรา และใหเราได

ประจักษในสัจธรรม และขอใหพระองคทรงชวยเหลือเราจากกล

อุบายของชัยฏอน เพราะพระองคเทานั้นท่ีเปนผูคุมครองและ

ชวยเหลือเรา อัลลอฮฺเทาน้ันที่ทรงรูดีย่ิง  
 

 واَ ت  ع ناصنا مدد وع آل واحده وسغم
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การเปนเครือญาติโดยการแตงงานระหวางวงศเครือ

ญาติอัล-ฮาชิมียกับเศาะหาบะฮฺผูท่ีไดรับขาวดีดวยกับสวน

สวรรคอันสถาพร 
 

วงศเครือญาต ิ

อัล-ฮาชิมีย 

วงศเครือญาติอืน่ๆ  แหลงอางอิง 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   

ทานหญิงอาอิชะฮฺ บิน

ติอัศ-ศิดดกี, ทาน

หญิงหัฟเศาะฮฺ บินติ

อุมัร , ทานหญิงร็อม

ละฮฺ บินติอบีสุฟยาน 

หนังสืออางอิงทุกเลม 

ทานหญิงอุมมุกัลษมู 

บินติอลี 

ทานอุมัร บินอัล-

ค็อฏฏอบ 

มีหนังสืออางอิงอยาง

มากมาย ซึ่งใน

จํานวนน้ันก็ได

กลาวถงึแลว 

ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ 

บินติอัล-หุสัยนฺ 

ทานอับดุลลอฮฺ บิน

อัมรฺ บินอุษมาน 

บินอัฟฟาน 

ดูในหนังสือ “อัล-อัศลุ 

ฟอันสาบ อัฏ-ฏอลิ

บีน” หนา 65 โดยอิบ

นุอัฏฏ็อกฏอกีย และ

หนังสือ อุมดะฮฺ อัฏ-
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ฏอลิบ ฟอันสาบ อาลิ 

อบีฏอลิบ หนา 118 

โดยอิบนุอุตบะฮฺ และ

อ่ืนจากน้ี 

ทานหญิงเศาะฟยะฮฺ 

บินติอับดุลมุฏเฏาะ

ลิบ ทานลุงของทาน

เราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   

ทานอัล-เอาวาม บินคุ

วัยลิด ซึง่มีลูกชื่อ อัซ-

ซุบัยรฺ บินอัล-เอาวาม 

กอนท่ีจะเขารับ

อิสลาม 

หนังสืออางท้ังหมดท้ัง

ท่ีเปนของชาวชีอะฮฺ

และชาวสุนนี 

ทานหญิงอุมมุลหะสัน 

บินติอัล-หะสัน บินอลี 

บินอบีฏอลิบ 

ทานหญิงไดแตงงาน

กับทานอับดุลลอฮฺ 

บินอัซ-ซุบัยรฺ ซึ่งนาง

ไดใชชวีิตอยูกับทาน

จนถึงทานเสียชีวิต

เพราะถกูสังหาร 

หลังจากน้ันพ่ีนองของ

ทานอับดุลลอฮฺ ก็ได

แตงงานกับนางตอ 

ดูในหนังสือ “มตุะฮา 

อัล-อามาล” หนา 

341 โดยชัยคฺอับบาส 

อัล-กุมมยี และ

หนังสือ “ตะรอญิม 

อัน-นิสาอ” โดยชัยคฺ

มุหัมมัด อัล-อะลา 

หนา 346 และอ่ืนจาก

น้ี 

ทานหญิงรุก็อยยะฮฺ ทานหญิงไดแตงงาน ดูในหนังสือ “มตุะฮา 
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บินติอัล-หะสัน บินอลี 

บินอบีฏอลิบ 

กับทานอัมรฺ บินอัซ-

ซุบัยรฺ บินอัล-เอาวาม 

อัล-อามาล” หนา 

342 โดยชัยคฺอับบาส 

อัล-กุมมยี และ

หนังสือ “ตะรอญิม 

อัน-นิสาอ” โดยชัยคฺ

มุหัมมัด อัล-อะลา 

หนา 346 และอ่ืนจาก

น้ี 

ทานอัล-หุสัยนฺ อัล-

อัศฆ็อร บินซัยนุลอาบิ

ดีน 

ทานไดแตงงานกับ

ทานหญิงคอลิดะฮฺ 

บินติหัมซะฮฺ บินมุศ

อับ บินอัซ-ซุบัยรฺ 

ดูในหนังสือ “ตะ

รอญิม อัน-นิสาอ” 

โดยชัยคมฺุหัมมดั อัล-

อะลา หนา 361 

 

 ตามจริงยังมีขอมูลอ่ืนจากน้ีอีกมากมาย เชนเรื่องราว

การแตงงานระหวางทานหญิงสะกีนะฮ บินติอัล-หุสัยนฺกับทาน

มุศอับ บินอัซ-ซุบัยรฺ แตเพียงพอแลวท่ีผมจะขอนําเสนอเพียง

เทาน้ี เพราะเน้ือหาที่มีการกลาวถึงการเปนเครือญาติโดยการ

แตงงานและการสาธยายถึงมันนั้นมีอยูในหนังสืออยางมากมาย  
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

ความรักความอ่อนโยนระหว่าง

อะฮฺลุลบัยตฺกับเศาะหาบะฮฺ

บทนำ


มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของอัลลอฮฺ เราขอสรรเสริญต่อพระองค์ เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ และเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายของตนเอง และจากความผิดพลาดที่เกิดจากการงานที่เราได้กระทำ ผู้ใดที่พระองค์ทรงให้ทางนำแก่เขาก็ไม่มีผู้ใดที่ทำให้เขาหลงทางได้และผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงทางก็ไม่มีใครสามารถทำให้เขาได้รับทางนำ 


อนึ่ง...


ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  คือผู้นำของลูกหลานอาดัม ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริงตามหลักการศาสนาที่ผู้ศรัทธาทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกัน และการเห็นพ้องนี้เองที่ถือเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่ประชาชาตินี้ได้รับมา “อัลหัมดุลิลลาฮฺ”


ส่วนผู้ที่มีทัศนะผิดแปลกจากบางคนในประชาชาตินี้ที่ยกย่องอิมามบางคนเหนือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งในด้านความรู้หรือด้านอื่น ๆ 
 เพราะเรื่องราว(ที่อาจทำให้เข้าใจว่ามีคนอื่นประเสริฐกว่าท่านนบี)ที่ปรากฏในหนังสือบางเล่มนั้นก็จะมีผู้ที่มาอธิบายทำความเข้าใจ หรือไม่ก็จะมีสายรายงานอื่นที่ทำให้เรื่องราวนั้นขาดความน่าเชื่อถือไปโดยปริยาย 


ตามจริงตำแหน่งและเกียรติศักดิ์ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และท่านคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการให้ชะฟาอะฮฺ(ความช่วยเหลือในวันกิยามะฮฺ) และมีสิทธิ์ในสระน้ำ(อัลเหาฎฺ) และเป็นผู้ที่มีเกียรติศักดิ์อันสูงส่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เป็นสิ่งที่ชัดเจนซึ่งข้อเท็จจริงนี้ก็ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านเช่นเดียวกัน 


ปฏิเสธมิได้ว่า ความจำเริญ(ความบะเราะกะฮฺ)ที่มีอยู่ในตัวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   นั้นได้ถูกส่งไปยังวงศ์เครือญาติของท่าน(อะฮฺลุลบัยตฺ)และบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม  

โดยแน่นอน เกียรติศักดิ์ของวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังที่มีอายะฮฺอัลกุรอานและหะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺที่ถูกรายงานโดยไม่ขาดตอน(มุตะวาติร)อย่างมากมายที่ได้สาธยายถึงเรื่องนี้ ซึ่งมันเองก็ได้ครอบคลุมถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ทั้งยังครอบคลุมถึงลูกหลานของพวกเขาด้วยเช่นกัน โดยที่ตัวบทเหล่านั้นเองที่มีการสาธยายถึงความประเสริฐและเกียรติศักดิ์ของพวกเขาทั้งหลาย 


เช่นเดียวกัน ในทุกเรื่องราวที่กล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม โดยแน่นอนวงศ์เครือญาติของท่านนบี อะลัยฮิมุสลาม ผู้ซึ่งได้รับเกียรติให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  พวกเขาก็ย่อมเป็นกลุ่มชนแรกที่ถูกหมายรวมถึงในเรื่องราวเหล่านั้น 


ที่จริงก่อนหน้านี้ ผมได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไว้แล้ว ทำให้เนื้อหาในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ผมจะขอพูดถึงประเด็นของความรักความอ่อนโยนระหว่างบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เป็นประเด็นหลัก ซึ่งสมควรที่เราอย่าให้ความรู้สึกเบื่อหน่ายมีผลต่อการพูดถึงเรื่องราวของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ความประเสริฐของพวกเขา และความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างผู้ที่มีความจำเริญ(นั้นคือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ซึ่งเป็นผู้ที่เราต้องให้การศรัทธาต่อการเป็นศาสนทูตของท่านกับบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ซึ่งได้รับเกียรติให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านด้วยกับฉายาที่ถูกเรียกขานว่า “เศาะหาบีย์หรือเศาะหาบะฮฺ” รวมถึงประเด็นของเกียรติศักดิ์และตำแหน่งของพวกเขาในสวนสวรรค์อันสถาพรที่ไม่มีความเท่าเทียมกันโดยขึ้นอยู่กับการงานและการดิ้นร้นต่อสู้ของพวกเขาที่ทำร่วมกับผู้นำแห่งบรรดาศาสนทูต เช่นเดียวกับเกียรติศักดิ์ของชาวมุฮาญิรีน ชาวอันศอร และผู้ที่มาหลังจากพวกเขาในโลกนี้(ก็ไม่มีความเท่าเทียมกัน) โดยพวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาถึงความดีงาม(นั้นคือสวนสวรรค์อันสถาพรที่พวกเขาจะได้รับ)ไว้ทั้งหมดแล้ว ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٠﴾ [الحديد : 10]

ความว่า “ในหมู่พวกเจ้านั้นมีผู้บริจาคและได้ต่อสู้ (ในทางของอัลลอฮฺ) ก่อนการพิชิต(นครมักกะฮฺ) ชนเหล่านั้นย่อมมีฐานะสูงส่งกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้(ในทางของอัลลอฮฺ) หลังการพิชิต(นครมักกะฮฺ) และอัลลอฮฺทรงสัญญาความดีงาม (สวนสวรรค์) แก่ทั้งสองฝ่าย และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ” (สูเราะฮฺ อัล-หะดีด : 10)


กล่าวได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความประเสริฐและเกียรติศักดิ์เป็นของตัวเอง และเราเองก็มีส่วนในเกียรติศักดิ์อันสูงส่งของเศาะหาบะฮฺด้วยเช่นกัน ซึ่งเกียรติศักดิ์ที่สูงส่งนี้มันมีขึ้นก็ด้วยกับบทบาทของพวกเขาเอง และเกียรติศักดิ์ของพวกเขาก็ขึ้นอยู่กับการงานที่ได้ทำ ดังนั้นพวกเขาจึงมีระดับชั้นที่แตกต่างกัน โดยที่กลุ่มชนแรกที่เข้ารับอิสลามพวกเขาจะมีเกียรติศักดิ์ที่สูงส่งที่สุด ส่วนผู้ที่อัลลอฮฺทรงผนวกพวกเขาให้เป็นทั้งเศาะหาบะฮฺและวงศ์เครือญาติของท่านนบี –นั้นคือวงศ์เครือญาติที่มีความบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน- ความศานติและความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺพึงมีแด่พวกเขาทั้งหลาย พวกเขาคือกลุ่มชนที่มีเกียรติศักดิ์ของการเป็นเศาะหาบะฮฺและได้รับสิทธิ์ในการเป็นวงศ์เครือญาติของท่านนบี โดยที่เกียรติศักดิ์ของพวกเขาก็ขึ้นอยู่กับการงานที่ได้ทำด้วยเช่นกัน


ผู้อ่านจะพบว่าการศึกษาถึงสาเหตุของความแตกแยกในประชาชาติอิสลามและการเยียวยาประเด็นที่สำคัญนี้นั้นถือเป็นภารกิจของผู้ศรัทธาและผู้คนในยุคร่วมสมัย เนื่องจากมันมีผลในวงกว้างต่อประชาชาตินี้ ซึ่งผมจะขอสรุปในการพูดถึงความรักความอ่อนโยนระหว่างบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับวงศ์เครือญาติของท่านนบี(อะฮฺลุลบัยตฺ) อะลัยฮิมุสลาม และต่อผู้คนทั้งหลายให้รวบรัดที่สุด ในการนี้เองแม้จะมีเหตุการณ์การสู้รบระหว่างพวกเขาด้วยกัน กระนั้นก็ตามพวกเขาก็ยังมีความรักความอ่อนโยนซึ่งกันและกันอยู่ ซึ่งนี่คือข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่แม้นว่านักเล่านิยายจอมปลิ้นปล้อนจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ หรือนักบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บางคนจะไม่พูดถึงก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงที่ขาวบริสุทธิ์นี้ก็ยังคงปรากฏอยู่ที่พร้อมจะหักล้างเรื่องราวปรำปราและเรื่องราวที่นึกคิดเอาเองทางประวัติศาสตร์ของนักบันทึกส่วนใหญ่ ที่ทำให้ผู้ที่มักชอบในอารมณ์ใฝ่ต่ำและมีความทะเยอทะยานในผลประโยชน์ทางการเมืองและบรรดาศัตรูของอิสลามจะใช้ประโยชน์จากมัน เพียงเพื่อให้บรรลุถึงผลประโยชน์ของพวกเขา แม้ว่ามันจะเป็นบ่อเกิดของความแตกแยกและความขัดแย้งในประชาชาตินี้ก็ตาม 


ผมขอเรียกร้องต่อนักศึกษาค้นคว้าและนักเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประชาชาตินี้ และต่อผู้ที่เรียกร้องการผนึกกำลังและรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว รวมถึงผู้ที่กล่าวถึงพิษภัยของกระแสโลกาภิวัตน์และผลกระทบของมันซึ่งจำเป็นที่ต้องมีการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเผชิญหน้า และรวมถึงผู้คนทั้งหลายของประชาชาตินี้ 

ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่า : ทำไมต้องยกประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์มาโต้เถียงกัน ทั้ง ๆ ที่มันอาจจะส่งผลในเชิงลบและอาจจะนำไปสู่การเป็นศัตรูกัน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการศึกษาและพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน ? หรือที่มันเป็นไปก็เพื่อให้คนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงจะได้ตกเป็นเหยื่อ หรือเพื่อให้ผู้คนเชื่อตามอย่างมืดบอด หรือเพื่อจะได้กอบโกยผลประโยชน์ทางด้านวัตถุเงินทอง ? 

โดยแน่นอน ผู้อ่านต้องประหลาดใจในการใช้เวลาของนักเขียนและนักศึกษาหลายต่อหลายคนที่ได้ทุ่มเทความมุ่งมั่นของพวกเขาอย่างเต็มความสามารถในประเด็นปัญหาทางประวัติศาสตร์หรือแนวคิดต่าง ๆ ที่มันได้ก่อร่างจากสายรายงานที่ไร้ซึ่งความถูกต้อง(เฎาะอีฟ) ทั้งยังมีความคลุมเครือ หรือสอดคล้องกับอารมณ์ใฝ่ต่ำ ฯลฯ กระนั้นก็ตามในหมู่พวกเขาก็ยังมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาได้ทำนั้นคือสิ่งที่ดีและทำให้เขาได้บรรลุถึงแก่นแท้ขององค์ความรู้แล้ว !!! เปล่าเลย...พวกเขาทำให้ประชาชาตินี้แตกออกเป็นเสี่ยง ๆ ต่างหากล่ะ และถ้าผู้อ่านถามถึงผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาและการทุ่มเทความมุ่งมั่น(ในเรื่องดังกล่าว)ของพวกเขา ผู้อ่านก็จะไม่ได้รับคำตอบใด ๆ เลย !! อย่างดีที่สุดที่พวกเขาจะตอบนั้นคือ “ก็เป็นไปเพื่อความรู้ก็เพียงพอ !!!” แล้วไหนล่ะแก่นหลักขององค์ความรู้ที่พวกเขาต้องยึดมั่นไว้ ?? 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในก่อนหน้านี้ว่า ในหนังสือ “เศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ” ได้มีการสาธยายถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้มีเกียรติของท่าน ซึ่งภารกิจบางประการของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   นั้นคือการอบรมขัดเกลาผู้ที่ศรัทธาต่อท่านซึ่งพวกเขาคือกลุ่มชนที่ไม่รู้จักหนังสือ(อุมมียีน) คือผู้ที่อัลลอฮฺทรงให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยการศรัทธาต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และให้ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่าน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلۡأُمِّيِّۧنَ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبۡلُ لَفِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ٢﴾ [الجمعة : 2]

ความว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งเราะสูลขึ้นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไม่รู้จักหนังสือจากพวกเขาเองเพื่อสาธยายโองการต่าง ๆ ของพระองค์แก่พวกเขา และทรงทำให้พวกเขาผุดผ่อง และทรงสอนคัมภีร์และความสุขุมคัมภีร์ภาพแก่พวกเขา และแม้ว่าแต่ก่อนนี้พวกเขาอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งก็ตาม” (อัล-ญุมุอะฮฺ : 2)


ดังนั้น พวกเขาคือกลุ่มชนที่ท่านเราะสูลแห่งความเมตตาและแห่งทางนำ ได้อบรมสั่งสอนและขัดเกลาจิตวิญญาณของพวกเขา 


ในหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ของท่านเราะสูลผู้เป็นแม่ทัพ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับทหารของท่าน


ท่านเราะสูลผู้ที่เป็นแบบอย่าง ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับผู้ที่ได้เจริญรอยตามท่าน


ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านกับผู้ที่อยู่เคียงข้างท่าน ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่าน


และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ผู้เป็นผู้นำกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่าน 


เนื้อหาที่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น(ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กับบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน)ที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มแรกนั้น ถ้าผู้อ่านท่านใดต้องการศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือ “เศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ” -ยังไม่มีฉบับแปลเป็นภาษาไทย- 


ผู้อ่านคงไม่มีข้อสงสัยหรือข้อกังขาใด ๆ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้แก่ท่านได้ดีที่สุด ทั้งการเผยแพร่คำสอนของศาสนา การขัดเกลาจิตวิญญาณบรรดาเศาะหาบะฮฺ และการอบรมสั่งสอนพวกเขา ฯลฯ ซึ่งส่วนหนึ่งของผลสัมฤทธิ์จากการอบรมขัดเกลานั้นเองที่ได้ผลิตอนุชนที่มีคุณภาพและได้กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 


ซึ่งเพียงพอแล้วที่พวกเขาคือกลุ่มชนที่ดีเลิศยิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษยชาติ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ ١١٠﴾ [آل عمران : 110]

ความว่า “พวกเจ้านั้น เป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นสำหรับมนุษย์ชาติ” (สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน : 110)    


ดังนั้น ขอให้ผู้อ่านได้พินิจพิจารณาในคำดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลานี้เถิด (أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ) ใครกันที่เป็นผู้อุบัติพวกเขาขึ้นมา และทำให้พวกเขาได้รับเกียรติศักดิ์นี้ ? และเช่นนี้เองดังคำดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า     

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ ﴾ [البقرة : 143]

ความว่า “และในทำนองเดียวกัน เราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลาง เพื่อพวกเจ้าจะได้เป็นสักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลาย และเราะสูลก็จะเป็นสักขีพยานแด่พวกเจ้า” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 143)


ตามจริงยังมีอายะฮฺอัลกุรอานอีกหลายตัวบทที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมาเพื่อพรรณนาถึงคุณลักษณะของพวกเขา ยกย่องสรรเสริญพวกเขาและกล่าวถึงพวกเขา ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้พูดถึงท่าทีบางประการของพวกเขาและอายะฮฺอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมายังพวกเขาไว้แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่ต้องกล่าวถึงมันอีก 

คุณลักษณะบางประการของเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ผู้อ่านคงยังจำได้ว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นพวกเขาคือกลุ่มชนที่มีอัตลักษณ์ที่ไม่มีกลุ่มชนใดเสมอเสมือน พวกเขาได้รับความดีงามที่ไม่มีผู้ใดหลังจากพวกเขาจะได้รับอีก เพราะพวกเขาได้รับเกียรติให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   โดยที่ท่านได้ให้การดูแล อบรมและสั่งสอนพวกเขา และด้วยกับพวกเขาที่ท่านนบีได้ต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาเองก็ให้การช่วยเหลือต่อท่านนบีเช่นเดียวกัน


อย่างไรก็ตาม เราขอเลือกคุณลักษณะของบรรดาเศาะหาบะฮฺเพียงคุณลักษณะเดียวเท่านั้นที่เห็นควรมาศึกษา ทำความเข้าใจ และกล่าวถึงมันเป็นประเด็นหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นที่เข้าใจกันดีของพี่น้องมุสลิมที่มีอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ  


แล้วท่านรู้หรือไม่ว่า มันคือคุณลักษณะอะไร ? ใช่แล้ว..มันคือคุณลักษณะ “อัร-เราะหฺมะฮฺ” หมายถึง ความเมตตา (หรือความรักความอ่อนโยน 
 ) นั้นเอง

ทำไมต้องกล่าวถึงคุณลักษณะนี้ ? 

ผู้อ่านกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันมีเกียรตินี้ร่วมกับผมอยู่หรือไม่ ? แน่นอนเลยทีเดียว ผู้อ่านจะต้องพบกับเหตุผลอันมากมาย -โดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ อีก- ที่จะต้องพูดถึงมัน แต่อย่างไรก็ตามผมก็ขอนำเสนอเหตุผลบางประการแก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสรุปเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ให้รวบรัดที่สุด 


เหตุผลที่หนึ่ง...เนื้อแท้ของคุณลักษณะข้างต้นมันเต็มไปด้วยนัยต่าง ๆ อย่างมากมาย และในอัลกุรอานและหะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺ–ความศานติและการสถาพรของอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน และวงศ์เครือญาติอันบริสุทธิ์ของท่าน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ดียิ่งทั้งหลาย- ก็มีการพูดถึงมัน ในการนี้เองพระผู้อภิบาลของเรา สุบหานะฮุ วะตะอาลา จึงเป็นผู้ทรงเมตตา(อัร-เราะหฺมาน) ผู้ทรงกรุณาปรานียิ่ง(อัร-เราะฮีม)


และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้กล่าวถึงท่านนบี ผู้เป็นที่รัก ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไว้ว่า 

﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨﴾ [التوبة : 128]

ความว่า “แท้จริงมีเราะสูลคนหนึ่งจากพวกท่านเองได้มาหาพวกท่านแล้ว เป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยาก เป็นผู้ห่วงใย เป็นผู้เมตตา ผู้กรุณาสงสาร ต่อบรรดาผู้ศรัทธา” (สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ : 128)

และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เองก็ได้กล่าวว่า 

«مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ» [البخاري برقم 5997، ومسلم برقم 2318] 

ความว่า “ผู้ใดไม่เมตตา (ต่อผู้อื่น) เขาก็จะไม่ได้รับการเมตตา(จากอัลลอฮฺ)” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข : 5997 และมุสลิม หมายเลข : 2318)


ซึ่งการกล่าวถึงเนื้อแท้ของคุณลักษณะนี้นั้นเป็นเรื่องที่ยืดยาวอย่างยิ่ง และหลักฐานที่กล่าวถึงมันก็มีอย่างมากมาย แต่กระนั้นเองก็เป็นสิ่งที่ผู้อ่านรู้ดีอยู่แล้ว 


เหตุผลที่สอง... อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ทรงคัดเลือกคุณลักษณะนี้ในการยกย่องและเทิดเกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ซึ่งการคัดเลือกคุณลักษณะนี้เป็นการเฉพาะนั้นมันมีเหตุผล(หิกมะฮฺ)และมีประโยชน์อย่างลึกซึ้งเป็นอย่างยิ่ง และหนึ่งในความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานในศาสตร์ด้านความรู้ก็คือการได้พรรณนาถึงพวกเขาด้วยกับคุณลักษณะนี้ 


ซึ่งผู้ใดก็ตามที่พินิจพิจารณาถึงคุณลักษณะนี้เขาก็จะพบกับความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานได้อย่างประจักษ์ชัด เพราะหลักฐานที่ระบุเจาะจงว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺมีคุณลักษณะอัรเราะหฺมะฮฺหรือความรักความเมตตานั้นมันได้ปรากฏขึ้นจริงระหว่างพวกเขากันเอง

แล้วทำไมอัลลอฮฺถึงต้องกล่าวถึงคุณลักษณะนี้เพียงคุณลักษณะเดียวเท่านั้น ? 


ก็เพราะคุณลักษณะนี้จะเป็นข้อหักล้างในทุกข้อครหาที่แม้ยังไม่ปรากฏให้เห็นหรือยังไม่มีการบันทึกในหนังสือต่าง ๆ(ในช่วงเวลาก่อนที่คุณลักษณะนี้จะถูกกล่าวถึง -ผู้แปล-) แต่มันก็ได้ปรากฏให้เห็นภายหลังจากนั้นที่มีนักประวัติศาสตร์หลายคนได้บันทึกเรื่องราว(ที่เป็นการใส่ไคล้บรรดาเศาะหาบะฮฺ-ผู้แปล-) อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงรู้ดียิ่ง


อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطَۡٔهُۥ فََٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ [الفتح : 29]

ความว่า “มุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสาร(หรือมอบความรักความอ่อนโยน)ระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกูอฺ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากเราะงรอยแห่งการสุญูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอต และอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัล-อินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงาม แล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมัน นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อที่พระองค์จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขา (มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง” (สูเราะฮฺอัล-ฟัตหฺ : 29)


เหตุผลที่สาม... การยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  มีความรักความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน และคุณลักษณะของความรักความอ่อนโยนก็ได้ฝั่งลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจพวกเขาอย่างมั่นคงนั้น จะเป็นการหักล้างข้อคลุมเครือและเรื่องเล่าปรัมปราที่พยายามฉายภาพบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นั้นเป็นกลุ่มชนที่ป่าเถื่อนโหดร้ายต่อพวกเขากันเอง และการเป็นศัตรูกันระหว่างพวกเขานั้นได้ปรากฏให้เห็นอย่างดาษดื่น!!! 


โดยแน่นอน หากตัวผู้อ่านมีความมั่นใจอย่างมั่นคงแล้วว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นมีความรักความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน และความมั่นใจนี้ก็ได้ถูกฝั่งลึกอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจแล้ว หัวใจของผู้อ่านก็ย่อมจะมีแต่ความสงบสุข และมันก็จะไม่มีความเคียดแค้นใด ๆ ต่อผู้ที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้วิงวอนขอดุอาอ์ต่อพวกเขา ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠ [الحشر : 10]  


ความว่า “และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้มีการเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 10)

เหตุผลที่สี่... หลักเกณฑ์บางประการที่นักค้นคว้าทุกคนต้องมีนั้นคือ การให้ความสำคัญในเรื่องตัวบทหลักฐาน(มะตัน)และสายรายงาน(อิสนาด) และการศึกษาในตัวบทที่ถูกรายงานที่มีการพิสูจน์ถึงความถูกต้องในสายรายงานของมันแล้ว หลังจากนั้นก็นำมาพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวบทของอัลกุรอานและหลักเกณฑ์(อุศูล)ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในศาสนาอิสลาม รวมถึงการรวบรวมสายรายงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในประเด็นเดียวกัน ดังกล่าวนี้เองที่ถือเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าของบรรดาผู้รู้ทุกคน

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเอาใจใส่ในกระบวนนี้ต่อการศึกษาเรื่องราวที่ถูกบันทึกในหนังสือทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่เรื่องการศึกษาสายรายงาน(อิสนาด)นั้นเป็นที่ละเลยของนักค้นคว้าหลายคน เพียงแค่เรื่องราว(โดยไม่มีสายรายงาน)ถูกบันทึกในหนังสือทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีก็เป็นอันเพียงพอแล้วสำหรับพวกเขา!! แต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้มงวดในเรื่องสายรายงานแต่ก็กลับละเลยในการพิจารณาตัวบทว่ามีความสอดคล้องกับอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหน ???  

ก่อนที่ผู้อ่านจะตัดสินและรีบร้อนในการกล่าวหาหรือหุ่กุมในสิ่งที่ผู้อ่านได้สะสมไว้ในตัวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลและความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหมดที่ผู้อ่านมีอยู่ (เช่น ข้อมูลที่ผู้อ่านได้รับมาจากหนังสือที่ได้ฉายภาพว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺกับอะฮฺลุลบัยตฺนั้นมีความเคียดแค้นและเป็นศัตรูกัน -ผู้แปล-)  ผมขอให้ผู้อ่านค่อย ๆ อ่านหลักฐานต่าง ๆ ที่ผมจะนำเสนอถึงมัน ณ ที่นี้ ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยมากนักสำหรับผู้อ่าน แต่มันมีความชัดเจน มีความถูกต้อง และมีความหนักแน่นในแง่ของความหมายและการบ่งชี้ถึงนัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะมันเป็นหลักฐานที่อ้างถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่สามารถสัมผัสและรับรู้ถึงมันได้ เช่นเดียวกันความหนักแน่นของหลักฐานที่มาจากอัลกุรอาน ซึ่งนี่คือ อายะฮฺสุดท้ายของสูเราะฮฺอัล-ฟัตหฺ 

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِۚ وَمَثَلُهُمۡ فِي ٱلۡإِنجِيلِ كَزَرۡعٍ أَخۡرَجَ شَطَۡٔهُۥ فََٔازَرَهُۥ فَٱسۡتَغۡلَظَ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِۦ يُعۡجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلۡكُفَّارَۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنۡهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمَۢا ٢٩﴾ [الفتح : 29]

ความว่า “มุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกูอฺ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากเราะงรอยแห่งการสุญูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัตเตารอต และอุปมาของพวกเขาที่มีอยู่ในอัล-อินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วทำให้มันงอกงาม แล้วมันก็เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนลำต้นของมัน นำความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพื่อที่พระองค์จะก่อความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธาเพราะพวกเขา (มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง” (สูเราะฮฺอัล-ฟัตหฺ : 29)

และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสอีกว่า 


﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر : 10]  


ความว่า “และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้มีการเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 10)

ขอให้อ่านอายะฮฺเหล่านี้และพินิจพิจารณาในความหมายของมันเถิด โอ้ผู้ที่อัลลอฮฺทรงให้ความคุ้มครอง 

บทที่หนึ่ง

ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ


ชื่อเป็นตัวบ่งชี้สิ่งที่ถูกตั้งชื่อนั้นๆ และด้วยกับชื่อนั้นเองที่จะแยกแยะคนคนหนึ่งคนกับอีกคนได้ จึงทำให้การตั้งชื่อนั้นได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้คนโดยทั่วไป ดังนั้น คนที่มีสติปัญญาก็จะไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ในความสำคัญของชื่อ เพราะด้วยกับชื่อที่ทำให้รู้ว่าเด็กที่เกิดมานั้นเป็นคนละคนกับพี่น้องของเขาและกับคนอื่น ๆ และชื่อของแต่ละคนก็กลายเป็นที่รู้กันทั้งตัวของเขาเอง ลูกหลานของเขา และคนที่มาภายหลังจากเขา ซึ่งแม้ว่าคนแต่ละคนจะต้องเสียชีวิตแต่ชื่อของเขาก็ยังคงมีอยู่ 


“ชื่อ” หรือ “อัล-อิสมุ” มีรากศัพท์มาจากคำว่า “อัส-สุมูวฺ” หมายถึง ความสูงส่ง หรือมาจากคำว่า “อัล-วัสมุ” หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ 


ซึ่งทั้งสองความหมายเป็นการบ่งชี้ถึงความสำคัญของชื่อสำหรับทุกคนที่เกิดมา 


ความสำคัญของชื่อสำหรับคนที่เป็นพ่อนั้นย่อมเป็นที่รับรู้กันเป็นอย่างดี เพราะมันเป็นการบ่งชี้ถึงศาสนาและสติปัญญาของเขาเอง เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้อ่านเคยได้ยินชาวคริสต์หรือชาวยิวตั้งชื่อลูกของเขาว่า มุหัมมัด –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   – บ้างหรือไม่ ? 


หรือผู้อ่านเคยได้ยินชาวมุสลิมตั้งชื่อลูกของพวกเขาว่า “อัล-ลาต” หรือ “อัล-อุซซา” บ้างหรือไม่ ? ถ้าจะมีก็คงเป็นคนที่ผิดปรกติอย่างแน่นอน 


ดังนั้นลูกจึงมีข้อเกี่ยวพันกับคนที่เป็นพ่อของเขาในแง่ของชื่อ ซึ่งคนที่เป็นพ่อและสมาชิกในครอบครัวก็จะเรียกลูกของพวกเขาด้วยกับชื่อที่พวกเขาได้ตั้งไว้ ซึ่งมีคนไม่ใช่น้อยที่จะใช้ชื่อของคนคนหนึ่งในการทำความรู้จักกับครอบครัวของเขา ดังที่ผู้คนในอดีตก็จะมีการถามกันว่า “ท่านชื่ออะไร ฉันจะได้รู้ว่าพ่อของท่านคือใคร” 
 


 ความสำคัญของชื่อในอิสลาม เพียงพอแล้วที่จะรับรู้ถึงความสำคัญของชื่อด้วยกับการให้ความสำคัญของหลักการศาสนาต่อชื่อต่าง ๆ ซึ่งเคยปรากฏว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   เคยเปลี่ยนชื่อบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งชายและหญิงหลายคนด้วยกัน ใช่แต่เท่านั้นท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ยังเปลี่ยนชื่อเมืองที่ท่านอาศัยอยู่ซึ่งเดิมทีมีชื่อว่า “ยัษริบ” เป็น “มะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะฮฺ” และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เองก็ได้ห้ามตั้งชื่อว่า “มะลิกัลอัมลาก” และชื่อที่คล้ายคลึงกันนี้ ดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า

«أَخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ» [البخاري برقم 6205، ومسلم برقم 2143]

ความว่า “ชื่อที่ต่ำต้อยที่สุด ณ อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะ ตะอาลา  ในวันกิยามะฮฺ คือผู้ที่มีชื่อว่า “มะลิกัลอัมลาก” –กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย-” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 6205 และมุสลิม หมายเลข 2143)

และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ผู้เป็นที่รัก ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ได้แนะนำให้ตั้งชื่อว่า “อับดุลลอฮฺ” และ “อับดุรเราะหฺมาน” และที่คล้ายคลึงกันนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนที่มีชื่อเช่นนั้นจะได้มีความรู้สึกของการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา เช่นเดียวกันจะทำให้คนคนนั้นได้เคารพสักการะต่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา เพียงผู้เดียว ดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า 

«إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» [مسلم برقم 2132]

ความว่า “ชื่ออันเป็นที่รักยิ่งของพวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺนั้นคือ อับดุลลอฮฺ(บ่าวของอัลลอฮฺ) และอับดุรเราะหฺมาน(บ่าวของผู้ทรงเมตตา)” (บันทึกโดย มุสลิม หมายเลข 2132)


ซึ่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ของเรามีความชอบใจเป็นอย่างยิ่งต่อชื่อที่มีความหมายที่ดี และท่านเองก็หวังว่าชื่อที่ดีนั้นจะนำพาไปสู่ความดีงามเช่นเดียวกัน โดยที่เรื่องนี้เป็นที่รับรู้กันดีว่าเป็นส่วนหนึ่งจากแบบฉบับของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  


ในหมู่นักวิชาการด้านอุศูลและด้านภาษาได้เห็นพ้องกันว่า “ชื่อ” นั้นมันสามารถบ่งชี้ถึงนัยต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งในประเด็นของชื่อและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันนี้ได้มีนักวิชาการหลายท่านด้วยกัน -เราะหิมะฮุลลอฮฺ- ที่ได้ศึกษาและย่อยเป็นประเด็นต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังที่มีปรากฏในหนังสือด้านหลักภาษาอาหรับและอุศูลฟิกฮฺ 

สติปัญญาจะรับได้หรือไม่ ?!!



ผู้อ่านอย่าเพิ่งรีบร้อนและอย่าประหลาดใจ เรามาอ่านและตอบคำถามเหล่านี้ด้วยกัน :


ผู้อ่านจะตั้งชื่ออะไรให้ลูก ? ผู้อ่านจะเลือกชื่อที่ชื่นชอบ ที่ผู้เป็นแม่ของเด็กชื่อชอบ และที่ครอบครัวของเด็กชื่นชอบ หรือผู้อ่านจะตั้งชื่อลูกด้วยกับชื่อของคนที่เป็นศัตรูกับผู้อ่าน ? –สุบหานัลลอฮฺ- อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ยิ่ง !!

เราทุกคนต่างก็เลือกชื่อด้วยตัวของเราเองและชื่อนั้นมันก็บ่งบอกถึงนัยที่มีอยู่ในตัวของเรา แต่สำหรับบรรดาผู้ที่ดีเลิศที่สุดในหมู่ผู้คน -นั่นคืออะฮฺลุลบัยตฺ- เรากลับปฏิเสธสิทธิในเรื่องนี้ของพวกเขา ด้วยการที่เรากล่าวว่า “เปล่าเลย พวกเขาได้เลือกชื่อลูก ๆ ด้วยกับเหตุผลทางการเมืองหรือมีนัยทางสังคมเท่านั้น พวกเขาไม่ได้เลือกชื่อเหมือนคนทั่วไปเขาได้เลือกกัน และการเลือกชื่อสำหรับพวกเขาก็ไม่ได้มีนัยใด ๆ เลย ?!!”


อนุชนที่มีความเฉลียวฉลาดทั้งยังเป็นแกนนำของประชาชาตินี้ และเป็นกลุ่มชนที่มีเกียรติในเชื้อสายวงศ์ตระกูล พวกเขาได้ปฏิเสธในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ พวกเขาไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อลูกของตัวเองด้วยกับชื่อของผู้ที่พวกเขารักและด้วยกับชื่อของพี่น้องพวกเขา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเกียรติศักดิ์ของพวกเขาและความรักที่พวกเขามีอยู่ แต่พวกเขากลับตั้งชื่อลูกบางคนด้วยกับชื่อศัตรูของพวกเขา ผู้อ่านจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ ?? 


(พวกเขากล่าวอีกว่า) ท่านก็รู้ดีว่าการตั้งชื่อนั้น(เช่นตั้งชื่อลูกว่า อบูบักร์ อุมัร อาอิชะฮฺ ฯลฯ -ผู้แปล-)ไม่ได้ตั้งให้แค่คนเดียวแต่ตั้งชื่อให้ลูก ๆ หลายคน และช่วงที่ตั้งชื่อก็ไม่ใช่ช่วงที่ลืมเลือนความเป็นศัตรูไปนานแล้ว แต่เป็นช่วงเวลาที่ความเป็นศัตรูนั้นยังคงปะทุอยู่ –นี่คือสิ่งที่พวกเขากล่าวอ้าง- 

แต่เราขอกล่าวว่า : เปล่าเลย...พวกเขาตั้งชื่อลูกในช่วงที่พวกเขามีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีอยู่ต่างหากล่ะ


และนี่ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องมีการศึกษาให้เข้าใจและให้ความสำคัญต่อมัน เพราะมันเป็นประเด็นที่มีการบ่งชี้ถึงนัยต่าง ๆ อย่างมากมาย และในตัวมันก็เป็นข้อหักล้างต่อเรื่องราวปรัมปราและข้อคลุมเครือต่าง ๆ  รวมถึงเรื่องเล่าอันเพ้อเจ้อ (ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาเศาะหาบะฮฺกับอะฮฺลุลบัยตฺ -ผู้แปล-) และมันเองก็ยังสามารถดึงอารมณ์ความรู้สึกและโน้มน้าวให้คนที่มีสติปัญญาได้ยอมรับ โดยที่เขาไม่สามารถที่จะเห็นแย้งหรือตีความในนัยอื่น ๆ ได้อีกเลย


มาถึง ณ จุดนี้ผมขอสรุปให้ผู้อ่านดังนี้ :

ท่านสัยยิดินาอะลี บินอบีฎอลิบ อะลัยฮิสลาม ด้วยกับความรักของท่านที่มีต่อบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสามท่านแรกอย่างยิ่งยวด ท่านจึงตั้งชื่อลูกบางคนของท่านด้วยกับชื่อพวกเขา ดังนี้ 

· ท่านอบูบักรฺ บินอลี บินอบีฏอลิบ เสียชีวิต(ชะฮีด)ในเหตุการณ์กัรบะลาอ์พร้อมกับพี่ชายของท่านนั้นคือท่านอัล-หุสัยนฺ ความศานติและการสถาพรจงมีแด่พวกท่านและท่านปู่ของพวกท่าน –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   –

· ท่านอุมัร บินอลี บินอบีฏอลิบ เสียชีวิต(ชะฮีด)ในเหตุการณ์กัรบะลาอ์พร้อมกับพี่ชายของท่านนั้นคือท่านอัล-หุสัยนฺ ความศานติและการสถาพรจงมีแด่พวกท่านและท่านปู่ของพวกท่าน –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   –   

· ท่านอุษมาน บินอลี บินอบีฏอลิบ เสียชีวิต(ชะฮีด)ในเหตุการณ์กัรบะลาอ์พร้อมกับพี่ชายของท่านนั้นคือท่านอัล-หุสัยนฺ ความศานติและการสถาพรจงมีแด่พวกท่านและท่านปู่ของพวกท่าน –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   –   

ส่วนท่านอัล-หะสัน บินอลี บินอบีฏอลิบ ก็ได้ตั้งชื่อลูกของท่านว่า ท่านอบูบักรฺ บินอัล-หะสัน , ท่านอุมัร บินอัล-หะสัน , ท่านฏ็อลหะฮฺ บินอัล-หะสัน , ซึ่งทั้งหมดเสียชีวิต(ชะฮีด)พร้อมกับท่านอาของท่านนั้นคือท่านอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิสลาม

ท่านอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิสลาม เองก็ได้ตั้งชื่อลูกของท่านว่า ท่านอุมัร บินอัล-หุสัยนฺ 

ใช่แต่เท่านั้น ผู้นำของบรรดาตาบิอีนนั้นคือท่านอลี บินอัล-หุสัยนฺ ซัยนุลอาบิดีน อะลัยฮิสลาม อิมามคนที่สี่(ตามหลักความเชื่อของชีอะฮฺ -ผู้แปล-) ก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวของท่านว่า ท่านหญิงอาอิชะฮฺ และได้ตั้งชื่อลูกชายของท่านว่า ท่านอุมัร ทั้งนี้ยังมีลูกหลานของพวกเขาภายหลังจากนั้นอีก(ที่มีการตั้งชื่อลูกด้วยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้มีเกียรติ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม) 
 


นอกจากนี้วงศ์เครือญาติของท่านนบี(อะฮฺลุลบัยตฺ)(ก็มีการตั้งชื่อลูกด้วยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺเช่นเดียวกัน) เช่นลูกหลานของท่านอัล-อับบาส บินอับดุลมุฏฏอลิบ ลูกหลานของท่านญะอฺฟัร บินอบีฏอลิบ ท่านมุสลิม บินอะกีล และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในหนังสือเล่มนี้คงไม่ใช่ที่จะมากล่าวถึงรายชื่อต่าง ๆ ของพวกเขาทั้งหมด แต่เพียงแค่ต้องการชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่อยากให้ผู้อ่านได้เข้าใจเท่านั้นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเองก็ได้กล่าวถึงลูก ๆ ของท่านอลี ท่านอัล-หะสัน และท่านอัล-หุสัยน์ อะลัยฮิมุสลาม ไว้แล้ว 

วิพากษ์ :



ชีอะฮฺบางคนอาจจะปฏิเสธในเรื่องที่ท่านอลีและลูก ๆ ของท่าน อะลัยฮิมุสลาม ได้ตั้งชื่อลูก ๆ ของพวกเขาด้วยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ซึ่งนี่เองคือผลของคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูลและนัยของชื่อต่าง ๆ และเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการศึกษาตำรับตำราต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม “อัลหัมดุลิลลาฮฺ” ที่พวกเขามีจำนวนที่น้อยนิดมาก 


ตามจริงในเรื่องนี้ อิมามผู้อวุโสหลายต่อหลายคนและนักวิชาการที่เป็นชาวชีอะฮฺเองก็มีการหักล้างการปฏิเสธของพวกเขาแล้ว เพราะหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการมีชื่อเหล่านั้นมันได้ปรากฏให้เห็นจริงจากลูกหลานของพวกเขาตามที่มีระบุในหนังสือที่ชาวชีอะฮฺให้การยอมรับ  กระทั่งเรื่องราวที่ถูกบันทึกในช่วงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมกัรบะลาอ์ก็มีการบันทึกไว้ว่า ในจำนวนผู้ที่เสียชีวิต(ชะฮีด)พร้อมกับท่านอิมามอัล-หุสัยน์นั้นคือ ท่านอบูบักรฺ บินอลี บินอบีฏอลิบ และอีกคนหนึ่งคือ ท่านอบูบักรฺ บินอัล-หะสัน บินอลี อะลัยฮิมุสลาม และท่านอื่น ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในก่อนหน้านี้ 


พวกเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิต(ชะฮีด)พร้อมกับท่านอัล-หุสัยนฺ ซึ่งชีอะฮฺเองก็ได้ระบุไว้ในหนังสือของพวกเขา ฉะนั้นท่านจะกล่าวไม่ได้ว่า : การที่ผู้อ่านไม่เคยได้ยินชื่อเหล่านั้นในพิธีไว้อาลัยแก่ท่านอัล-หุสัยนฺ(อัล-หุสัยนียาต)ในวันอาชูรอ แล้วถือว่าการที่ไม่มีใครกล่าวถึงนั้นย่อมหมายถึงว่ามันไม่มีอยู่จริง และผู้อ่านรู้หรือไม่ว่าท่านอุมัร บินอลี บินอบีฏอลิบ และท่านอุมัร บินอัล-หะสัน ก็เป็นหนึ่งในอัศวินนักรบที่ถูกให้การยอมรับว่าท่านทั้งสองได้ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในวันดังกล่าว


ที่สำคัญคือ ประเด็นการตั้งชื่อของบรรดาท่านอิมาม อะลัยฮิมุสลาม ที่มีต่อลูก ๆ ของพวกเขาด้วยกับชื่อของท่านอบีบักรฺ ท่านอุมัร ท่านอุษมาน ท่านหญิงอาอิชะฮฺ และเศาะหาบะฮฺผู้อวุโสหลายท่าน เป็นประเด็นที่เราไม่เคยได้รับคำตอบที่ชัดเจนและเป็นที่พอใจจากชีอะฮฺเลย ดังนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เราจะให้การตั้งชื่อเหล่านั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นการบ่งชี้หรือไม่มีนัยที่จะสื่อถึงอะไร และย่อมเป็นไปได้เช่นกันที่เราจะให้ประเด็นการตั้งชื่อนี้เป็นกลอุบายที่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺได้กุขึ้นมาในหนังสือของชาวชีอะฮฺ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเป็นการใส่ไคล้ต่อเรื่องราวทั้งหมดที่มีบันทึกในหนังสือของชีอะฮฺทุกเล่มได้เช่นกัน ดังนั้นเรื่อราวใดก็ตามที่ชีอะฮฺไม่ชอบใจพวกเขาก็จะกล่าวว่า : “อ๋อ...มันคือกลอุบายและเป็นการกุเรื่องขึ้นมา(ของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ)” ใช่แต่เท่านั้นในทุกเรื่องราวที่ไม่สอดคล้องกับอารมณ์ใคร่ของนักวิชาการชีอะฮฺเขาก็จะปฏิเสธมันไปอย่างง่ายดายเพียงแค่กล่าวว่า “มันคือกลอุบาย(ของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ) !!” นอกเหนือจากนี้บรรดาผู้รู้ของพวกเขาต่างก็มีสิทธิ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธเรื่องราวใดก็ตามที่ตนเองปรารถนาโดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ เลยสำหรับเรื่องนี้ในหมู่พวกเขา 


มีเรื่องบางเรื่องที่น่าขบขันปนกับน้ำตาที่ชีอะฮฺบางคนได้กล่าวว่า “ตามจริงการที่บรรดาท่านอิมามได้ตั้งชื่อลูก ๆ ของพวกเขาด้วยกับชื่อของบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้อวุโสก็เพื่อเป็นการสาปแช่งและประณามพวกเขาต่างหาก !!” หรือบางคนกล่าวว่า “การที่ตั้งชื่อเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการเอาใจผู้คนทั่วไป ซึ่งการที่บรรดาท่านอิมามได้ตั้งชื่อลูก ๆ ของพวกเขาก็เพื่อให้ผู้คนได้รู้สึกว่าท่านนั้นมีความรักใคร่ต่อบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้งสามและได้พึงพอใจในตัวของพวกเขา (ซึ่งเป็นการเสแสร้งหรือตะกียะฮฺของบรรดาอิมาม) !!!” - สุบหานัลลอฮฺ- อัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ! มันเป็นการสมควรแล้วหรือที่เราจะกล่าวว่า “ท่านอิมามได้ทำตัวเสแสร้งหรือหลอกลวงบรรดาสาวกของท่าน รวมถึงผู้คนทั้งหลายด้วยกับสิ่งนั้น ??” และเป็นไปได้กระนั้นหรือที่ท่านอิมามจะสร้างความเสื่อมเสียแก่วงศ์เครือญาติของท่านเพียงเพื่อสิ่งนี้ ?? 


และยังมีบางคนที่กล่าวว่า ท่านอิมามได้ใช้กลอุบายเพื่อต้องการเอาชนะบรรดาเศาะหาบะฮฺด้วยการใช้ชื่อของพวกเขาตั้งชื่อลูก ๆ ของตัวเอง? ท่านถึงกับต้องทิ้งความกล้าหาญและศักดิ์ศรีของท่าน –อะลัยฮิมุสลาม- และเหยียดหยามตัวของท่านและลูก ๆ ของท่านเพียงเพื่อเอาใจชาวบนีตัยมฺ บนีอัดดีย์ หรือบนีอุมัยยะฮฺ กระนั้นหรือ ?


โดยแน่นอน คนที่ศึกษาชีวประวัติของบรรดาท่านอิมามเขาย่อมต้องตระหนักอย่างแน่นอนว่าบรรดาท่านอิมามนั้นเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมากที่สุดในหมู่ผู้คนทั้งหลาย และมันก็ได้ค้านกับเรื่องราวอันมดเท็จที่ถูกรายงานซึ่งทำให้เห็นว่าตัวของพวกท่านนั้นเป็นคนที่ขี้ขลาด ไม่ได้ดิ้นร้นต่อสู้เพื่อศาสนา  เกียรติยศและศักดิ์ศรีของท่าน ซึ่งเป็นที่น่าเศร้าใจอย่างยิ่งที่เรื่องราวเช่นนี้มีอยู่อย่างมากมายยิ่งนัก


สรุปคือ สิ่งที่บรรดาท่านอิมามได้ปฏิบัติกันนั้น ได้แก่ ท่านอลีและบรรดาลูกหลานของท่าน อะลัยฮิมุสลาม ถือเป็นหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดที่สอดคล้องกับสติปัญญา อารมณ์ความรู้สึกและข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่า อะฮฺลุลบัยตฺนั้นมีความรักใคร่ต่อเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทั้งสามท่านและต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ทุกท่านอย่างสัจจริง ซึ่งผู้อ่านก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองแล้วในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น และมันก็ไม่มีรู่ทางใดอีกที่จะหักล้างมันได้ ซึ่งข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็ยังสอดคล้องกับคำดำรัสของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่ว่า      

﴿مُّحَمَّدٞ رَّسُولُ ٱللَّهِۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلۡكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ تَرَىٰهُمۡ رُكَّعٗا سُجَّدٗا يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗاۖ سِيمَاهُمۡ فِي وُجُوهِهِم مِّنۡ أَثَرِ ٱلسُّجُودِۚ﴾ [الفتح : 29] 

ความว่า “มุหัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รูกูอฺ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวกเขาเนื่องจากเราะงรอยแห่งการสุญูด” (สูเราะฮฺอัล-ฟัตหฺ : 29)


คงจะไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่านถ้าจะให้อ่านอายะฮฺนี้พร้อมกับใคร่ครวญถึงความหมายของมันอีกครั้ง และขอให้ท่านอ่านอย่างพินิจพิจารณาในคุณลักษณะของความรักความอ่อนโยน(ที่มีอยู่ในตัวของบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกคน)

บทที่สอง

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน


“ลูกสาว” ถือเป็นหัวแก้วหัวแหวนและเป็นผลสัมฤทธิ์ที่มาจากหัวใจ แล้วผู้อ่านจะให้นางแต่งงานกับใคร ? ผู้อ่านจะพอใจหรือไม่ ถ้าให้นางแต่งงานกับคนที่ชั่วหรือเป็นคนที่ฆ่าผู้ที่เป็นแม่และพี่น้องของนาง ? แล้วผู้อ่านมีความเข้าใจในคำว่า “ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานหรือทางเชื้อสายวงศ์ตระกูล” อย่างไรบ้าง ? 


“อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในหลักภาษา เป็นคำภาษาอาหรับที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า “ศอฮะเราะ” ดังที่คนอาหรับกล่าวว่า “ศ่อฮัรตุลเกาม์ อิซา ตะเซาวัจญฺตุ มินฮุม” หมายถึง ฉันได้ทำให้เขาเป็นเครือญาติ เมื่อฉันได้แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งในหมู่พวกเขา 


ท่านอัล-อัซฮะรีย์ ได้กล่าวว่า “อัศ-ศิฮฺรุ” ที่หมายถึงเครือญาติโดยการแต่งงาน ได้ครอบคลุมถึงญาติใกล้ชิดของผู้หญิงที่เป็นมะหฺรอมฝ่ายชาย (บุคคลที่แต่งงานกันไม่ได้) และที่เป็นมะหฺรอมฝ่ายหญิง เช่น พ่อแม่และพี่น้อง ฯลฯ รวมถึงญาติใกล้ชิดที่เป็นมะหฺรอมของสามี ซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็คือเครือญาติโดยการแต่งงานของฝ่ายหญิงเช่นเดียวกัน   
 


ดังนั้นเครือญาติโดยการแต่งงานของสามีก็คือญาติใกล้ชิดของภรรยา และเครือญาติโดยการแต่งงานของภรรยาก็คือญาติใกล้ชิดของสามี 


สรุปคือ “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในหลักภาษานั้นคือ ญาติใกล้ชิดของผู้หญิง และในบางครั้งมันก็ใช้ในกรณีญาติใกล้ชิดของผู้ชาย ซึ่งอัลลอฮฺได้ทำให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณของพระองค์ -สุบหานะฮุ วะตะอาลา- ดังที่พระองค์ได้ดำรัสว่า 

﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٗا ٥٤﴾ [الفرقان : 54]

ความว่า “และพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำ(อสุจิ) และทรงทำให้มีเชื้อสายและเครือญาติ และพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพ” (สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน : 54)


ขอให้ผู้อ่านตั้งใจอ่านอายะฮฺนี้อย่างพินิจใคร่ครวญเถิด อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ให้มนุษย์มีความผูกพันกับอีกคนหนึ่งด้วยกับการมีเชื้อสายวงศ์ตระกูลและการเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานไว้เช่นไร  ดังนั้น “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานนั้นถือเป็นความผูกพันที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาซึ่งอัลลอฮฺทรงให้มันได้เคียงคู่กับ “อัน-นะสับ” หรือญาติใกล้ชิดของบิดา(อัล-ก่อรอบะฮฺ) แต่นักวิชาการบางท่านก็มีความเห็นว่า “อัน-นะสับ” นั้นมันรวมถึงญาติใกล้ชิดของบิดาและคนอื่น ๆ 


ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า อัลลอฮฺทรงให้ “อัน-นะสับ” และ “อัศ-ศิฮฺรุ” ได้เคียงคู่กัน ดังกล่าวนี้จึงเป็นการบ่งชี้ถึงความสำคัญในประเด็นนี้อย่างยิ่งยวด โดยที่เรามิอาจเพิกเฉยต่อมันได้อีก 

“อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในแง่มุมประวัติศาสตร์ 


ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานในสังคมอาหรับถือเป็นตำแหน่งทางสังคมที่มีความพิเศษ พวกเขามักแสดงความภาคภูมิใจในเชื้อสายวงศ์ตระกูลของตัวเอง และสำหรับบางคนก็จะภาคภูมิใจในตัวสามีของลูกสาวและเกียรติศักดิ์ที่พวกเขามีอยู่ เป็นที่รับรู้กันดีว่าชาวอาหรับจะไม่ยอมให้ลูกสาวของพวกเขาแต่งงานกับคนที่เขาเห็นว่ามีเกียรติศักดิ์ที่ต่ำต้อยกว่าอย่างแน่นอน ในการนั้นเองทัศนคติเช่นนี้ก็ยังคงมีอยู่ในสังคมอื่น ๆ อย่างมากมายเช่นเดียวกัน และความแตกต่างในเรื่องชาติพันธุ์ก็ยังคงเป็นปัญหาทางสังคมในโลกตะวันตกมาจนถึงปัจจุบัน


ชาวอาหรับมีความหึงหวงต่อบรรดาผู้หญิงของพวกเขาเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งบางคนถึงกับพาลูกสาวของตัวเองที่ยังเล็กอยู่ไปฝั่งทั้งเป็นเพราะเกรงว่านางอาจจะทำให้เขามีความอับอาย ใช่แต่เท่านั้นพวกเขายอมหลั่งเลือดและสู้รบกันเพียงเพราะเรื่องนี้ ว่าไปแล้วเรื่องราวเช่นนี้ก็มีให้เห็นจนถึงปัจจุบันดังที่ผู้อ่านเองก็รับรู้กันดี และนี่เองก็เป็นการบ่งชี้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายให้มากความเลย 

“อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” ในแง่มุมอิสลาม


อิสลามได้มาเน้นย้ำถึงเกียรติศักดิ์อันสูงส่งนี้พร้อมกับได้กำชับให้มีคุณลักษณะที่ดีงามและให้ออกห่างจากคุณลักษณะที่หยาบทราม ซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ได้อธิบายถึงคำว่า “ความยำเกรง” ด้วยกับคำดำรัสของพระองค์ที่ว่า 

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ١٣﴾ [الحجرات : 13]

ความว่า “แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮฺ นั้นคือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า” (สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต : 13) 

ซึ่งนี่คือหลักเกณฑ์ตามหลักการศาสนา


ในการนี้เองจึงมีนักนิติศาสตร์อิสลามหลายท่าน เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมระหว่างคู่บ่าวสาว(อัล-กะฟาอะฮฺ)ในเรื่องศาสนา เชื้อสายวงศ์ตระกูล การงานอาชีพ และที่เกี่ยวข้องกันอื่นจากนี้ที่มีอย่างมากมาย ในจำนวนนั้นคือ ความเหมาะสมกันระหว่างคู่บ่าวสาวถือเป็นเงื่อนไขและความจำเป็นประการหนึ่งที่จะทำให้การแต่งงานใช้ได้หรือไม่ และมันถือเป็นสิทธิของฝ่ายเจ้าสาวเพียงคนเดียวหรือสำหรับผู้ปกครองด้วย ? ฯลฯ 


สำหรับประเด็นของการปกป้องรักษาศักดิ์ศรีและการให้ความห่วงใยต่อบรรดาสตรี ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ได้ยืนยันถึงการเสียชีวิตในฐานะชะฮีดสำหรับคนที่ถูกสังหารเพราะรักษาศักดิ์ศรีของเขา และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตัวท่านเองก็เคยเป็นผู้นำในการทำสงครามเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสตรีที่ถูกชาวยิวแกล้งด้วยการเปลื้องผ้าของนาง และเรื่องราวนี้ก็เป็นที่รับรู้กันดีถึงการบิดพลิ้วในสนธิสัญญาของชาวยิวบนีก็อยนุกออฺที่มีต่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ซึ่งเรื่องราวอย่างย่อนั้นคือ ชาวยิวคนหนึ่งได้ขอให้หญิงสาวมุสลิมะฮฺท่านหนึ่งที่กำลังซื้อทองกับเขาให้นางเปิดหน้าแต่นางกลับปฏิเสธ ครั้นเมื่อนางเผลอชาวยิวคนนั้นจึงผูกเชือกที่ปลายเสื้อของนางในขณะที่นางกำลังนั่งอยู่โดยไม่รู้สึกตัว ดังนั้น เมื่อนางลุกขึ้นเสื้อผ้าของนางก็เลยเปลื้องออกมา นางจึงร้องตระโกนขอความช่วยเหลือจากผู้คน ซึ่งในละแวกใกล้เคียงนั้นมีชายหนุ่มมุสลิมคนหนึ่งอยู่ เขาก็เลยเข้าไปจัดการฆ่าชาวยิวคนนั้น ชาวยิวที่อยู่ในเหตุการณ์คนอื่น ๆ ก็เลยรวมตัวแล้วฆ่าชายหนุ่มมุสลิมคนนั้นกลับ และด้วยสาเหตุอื่นอีกมากมายที่บ่งชี้ถึงการบิดพลิ้วในสนธิสัญญาของพวกเขา(ที่มีต่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ) 


ขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองหลักการศาสนาบางประการเหล่านี้เถิด เช่น การที่มีเงื่อนไขให้มีวะลีหรือผู้ปกครองในการแต่งงาน(อักดุนนิกาหฺ)และให้มีพยานในเรื่องนั้น รวมถึงการมีบทลงโทษในเรื่องการกล่าวหาว่าคนผิดประเวณี บทลงโทษของการผิดประเวณี และหลักการศาสนาอื่นจากนี้อีกมากมายที่เป็นการรักษาศักดิ์ศรีของความมนุษย์ ซึ่งด้วยกับการพินิจไตร่ตรองถึงหลักการศาสนาที่สวยงามเหล่านั้น รวมถึงสิ่งที่เป็นหิกมะฮฺหรือเหตุผลและคุณประโยชน์ของมันนั้นเองที่จะทำให้ผู้อ่านได้ประจักษ์ถึงความสำคัญของประเด็นนี้ 


 “อัล-มุศอฮะเราะฮฺ” หรือความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน เป็นสิ่งที่ทำให้มีหลักการอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองถึงการบัญญัติในเรื่องการแต่งงานหรืออักดุนนิกาหฺ(ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาอันหนักแน่น)เถิด เริ่มที่การให้ฝ่ายชายเข้ามาสู่ขอฝ่ายหญิงซึ่งในนั้นเองก็มีหลักการศาสนาอีกมากมาย ซึ่งการเข้ามาสู่ขอนั้นก็อาจจะได้รับการตอบตกลงหรืออาจจะถูกปฏิเสธไป ในบางครั้งฝ่ายชายก็อาจมีการขอความร่วมมือจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเพื่อให้เข้าไปสู่ขอนางให้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้รับการยินยอมหรือตอบตกลง หลังจากนั้นครอบครัวและผู้ปกครองของฝ่ายหญิงก็จะถามฝ่ายหญิงว่าจะตกลงยอมรับการสู่ขอของฝ่ายชายหรือไม่ ซึ่งทางฝ่ายหญิงเขาก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะตอบตกลงหรือปฏิเสธเขาไป แม้กระทั่งช่วงที่มีการให้ฮะดียะฮฺหรือของขวัญ หรือได้เรียกค่ามะฮัร และอื่นจากนี้แล้วก็ตาม ทางฝ่ายหญิงก็ยังคงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคนที่มาสู่ขอตราบใดที่การแต่งงาน(อัล-อักดฺ)ยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ 


ในการแต่งงาน(อักดุนนิกาหฺ)จำเป็นต้องมีพยานและต้องประกาศว่ามีการแต่งงานกันแล้ว และถือเป็นสิ่งที่ศาสนาได้กำชับให้ปฏิบัติ เพราะอะไรหรือ ? ก็เพราะการแต่งงานนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้มีหลักการอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย มันทำให้คนที่ห่างไกลเป็นญาติที่ใกล้ชิดกัน ใช่แต่เท่านั้นยังทำให้พวกเขาทั้งหมดมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานกัน และทำให้ผู้หญิงคนนั้นถูกห้ามที่จะแต่งงานกับชายอื่นอีกอย่างถาวร หรือตราบที่ยังเป็นภรรยาของชายคนนั้นอยู่ อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ก็ไม่ได้ต้องการกล่าวถึงเรื่องนี้ให้มันมากความนัก แต่เพียงต้องการที่จะตอกย้ำถึงความสำคัญของประเด็นที่จะมีหลังจากนี้เท่านั้น 


ขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองในสิ่งเหล่านี้กันเถิด


ตัวอย่างที่หนึ่ง... น้องสาวของท่านอัล-หะสัน และท่านอัล-หุสัยนฺ ซึ่งบิดาของท่านนั้นคือท่านอลี อะลัยฮิสลาม ได้ให้นางแต่งงานกับท่านอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในการนี้เองหรือเราจะกล่าวว่า การที่ท่านอลี อะลัยฮิสลามได้ให้ลูกสาวของท่านแต่งงานกับท่านอุมัรเพราะท่านหวาดกลัวต่อท่านอุมัร ? ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงความกล้าหาญของท่านหายไปไหนเล่า ? ความรักความห่วงใยของท่านที่มีต่อตัวลูกสาวไม่มีเลยกระนั้นหรือ ? จะเป็นไปได้อย่างไรที่ท่านจะยกลูกสาวของตัวเองให้กับคนที่อธรรม ?? แล้วความห่วงใยของท่านที่มีต่อศาสนาของอัลลอฮฺอยู่ที่ไหนล่ะ ? มีคำถามเช่นนี้อีกมากมายโดยไม่สิ้นสุด หรือเราต้องกล่าวว่า การที่ท่านอลี อะลัยฮิสลามได้ให้ลูกสาวของท่านแต่งงานกับท่านอุมัรนั้น ก็เพราะท่านชื่นชอบและพอใจในตัวของท่านอุมัร โดยแน่แท้ การแต่งงานของท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กับลูกสาวของท่านอลี อะลัยฮิสลาม นั้นเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและปราศจากมลทินใด ๆ ทั้งสิ้น 


การแต่งงานของท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กับท่านหญิงอุมมุกัลษูม นั้นเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความรักใคร่ระหว่างสองครอบครัวได้เป็นอย่างดี แล้วจะไม่ให้เป็นเช่นนั้นได้อย่างไร ก็ในเมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   เองก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั่นคือท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ ?! ด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานของทั้งสองครอบครัว(ครอบครัวของท่านอุมัรและครอบครัวของท่านนบีซึ่งท่านอลีและท่านหญิงฟาฎิมะฮฺก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของท่านนบีด้วย)ได้เริ่มก่อร่างขึ้นมาก่อนที่ท่านอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จะแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุกัลษูมเสียอีก 


ตัวอย่างที่สอง... เพียงพอแล้วกับคำกล่าวของท่านอิมามญะอฺฟัรฺ อัศ-ศอดิก อะลัยฮิสลาม ที่ท่านได้กล่าวว่า 

ولدني أبوبكر الصديق مرتين

ความว่า “อบูบักรฺ อัศศิดดีก คือต้นตระกูลของฉันทั้งสองสาย”


 แล้วผู้อ่านหรือรู้ไม่ว่าท่านแม่ของท่านญะอฺฟัรนั้นคือใคร ? ใช่แล้ว...ท่านชื่อ ฟัรวะฮฺ บินติอัล-กอสิม บินมุหัมมัด บินอบีบักรฺ 
 

ผมขอถามผู้อ่านว่า ทำไมท่านอิมามญะอฺฟัร อะลัยฮิสลาม จึงเอ่ยถึง “ท่านอบูบักรฺ” แต่ไม่ได้เอ่ยถึง “ท่านมุหัมมัด บิน อบี บักรฺ ?” ก็การที่ท่านได้เอ่ยอย่างชัดเจนถึงชื่อ “ท่านอบูบักรฺ” ก็เพราะชีอะฮฺบางคนนั้นได้ปฏิเสธในเกียรติศักดิ์ของท่าน อบู บักรฺ แต่สำหรับลูกชายของท่านนั้นคือท่านมุหัมมัด เป็นที่เห็นพ้องกันของชาวชีอะฮฺในความประเสริฐของท่าน แล้วผู้อ่านคิดว่าใครที่สมควรต้องภาคภูมิใจในอวดอ้างมากกว่ากันในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ?!

(กล่าวคือ ท่านอุมมุฟัรวะฮฺเป็นภรรยาของท่านบากิรฺ –ซึ่งเป็นอิมามลำดับที่ห้าของลัทธิชีอะฮฺอิมามสิบสอง- นั้นมีปู่และตาเป็นพี่ชายพ่อแม่เดียวกันกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ โดยทั้งหมดเป็นบุตรของท่านอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก ซึ่งท่านปู่ก็คือท่านมุหัมมัด เป็นพี่ชายพ่อแม่เดียวกันกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ ส่วนท่านตาก็คือ ท่านอับดุรเราะหฺมาน เป็นพี่ชายพ่อแม่เดียวกันกับท่านหญิงอาอิชะฮฺ ด้วยเหตุที่พ่อของอุมมุฟัรวะห์ คือท่านอัล-กอสิม บินมุหัมมัด บินอบีบักร์ อัศ-ศิดดีก และแม่คืออัสมาอ์ บินติ อับดิรเราะหฺมาน บินอบีบักรฺ อัศ-ศิดดีก ของภรรยาอิมามบากิรนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ดังนั้นท่านหญิงอาอิชะฮฺ บินติอบีบักรฺ อัศ-ศิดดีก จึงมีศักดิ์เป็นย่าและยายในเวลาเดียวกัน ดังนั้นภรรยาของท่านอิมามบากิร ซึ่งเป็นแม่ของอิมามญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก จึงมีเชื้อสายวงศ์เครือญาติจากท่านอบูบักรฺทั้งสองด้าน คือทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ ดังนั้น ท่านญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก จึงได้แสดงความยินดีต่อเชื้อสายข้างแม่ทั้งสองด้านของท่านด้วยคำกล่าวข้างต้น -ผู้แปล-)

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่เกิดขึ้นระหว่างเชื้อสายวงศ์ตระกูลของบรรดาเศาะหาบะฮฺจากชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรนั้นเป็นที่รับรู้กันดีสำหรับผู้ที่ศึกษาในเรื่องเชื้อสายวงศ์ตระกูลของพวกเขา และยังหมายรวมถึงทาสรับใช้ของพวกเขาด้วยเช่นกัน เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทาสรับใช้บางคนที่เป็นเศาะหาบะฮฺได้แต่งงานกับผู้หญิงที่มีหน้ามีตาและมีเกียรติศักดิ์ที่สูงส่งในสังคมของชาวกุร็อยชฺ นั้นคือท่านซัยดฺ บินหาริษะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งท่านเป็นเศาะหาบะฮฺท่านเดียวที่ถูกระบุชื่อในอัลกุรอานในสูเราะฮฺอัล-อะหฺซาบ แล้วผู้อ่านรู้หรือไม่ว่าใครคือภรรยาของท่านซัยดฺ ? ใช่แล้ว...นางคือท่านหญิงอุมมุลมุอฺมินีน ซับนับ บินติญะหฺชิ 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือท่านอุสามะฮฺ บินซัยดฺ ซึ่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้ให้เขาแต่งงานกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติก็อยสฺ ซึ่งท่านหญิงเป็นชาวกุร็อยชฺ 
 

ท่านสาลิมซึ่งท่านเป็นทาสรับใช้ แต่ท่านอบูหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ให้ท่านสาลิมได้แต่งงานกับลูกสาวของพี่น้องของเขาเองนั้นคือ ท่านหญิงฮินดฺ บินติอัล-วะลีด บินอุตบะฮฺ บินเราะบีอะฮฺ ซึ่งบิดาของท่านหญิงคือหนึ่งในผู้นำของชาวกุร็อยชฺ 
 

ทั้งนี้ การกล่าวถึงความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานระหว่างเศาะหาบะฮฺนั้นถือเป็นเรื่องที่ยืดยาวพอสมควร ซึ่งเพียงพอแล้วที่ผมได้ยกตัวอย่างเรื่องราวการแต่งงานระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺของท่านนบีกับบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทั้งหลาย

ผู้อ่านรู้หรือไม่ว่าท่านสัยยิดินาอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้แต่งงานกับลูกสาวของท่านหญิงฟาฎิมะฮฺ บินติเราะสูลุลลอฮฺ –ความศานติและการสถาพรจงมีแด่ท่านหญิงและบิดาของท่าน-

แล้วอุมมุญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก อะลัยฮิสลาม ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ท่านรู้หรือไม่ว่าใครคือคุณปู่ของท่าน ? พึงทราบเถิดทั้งสองท่านนั้นคือหลานของท่านอบีบักรฺ อัศ-ศิดดีก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ นั้นเอง 

ดังนั้น จงปกป้องตัวของผู้อ่านจากการกระซิบกระซาบของชัยฎอนเถิด และขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบ เพราะผู้อ่านคือผู้ศรัทธาซึ่งผู้อ่านเองก็รู้ดีถึงคุณค่าของการมีสติปัญญา และอายะฮฺอัลกุรอานหลายต่อหลายบทก็มีการกระตุ้นให้พินิจใคร่ครวญ ใช่แต่เท่านั้นยังมีการกำชับให้พินิจไตร่ตรองในเรื่องราวต่าง ๆ ที่แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอนำเสนอตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ณ ที่นี้ก็ตาม 

ด้วยเหตุนี้เอง จึงจำเป็นที่เราต้องพินิจไตร่ตรองในเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยการใช้สติปัญญาที่เรามีอยู่ และให้เราปลดทิ้งจากการปฏิบัติอย่างมืดบอด รวมทั้งให้ระมัดระวังตลอดเวลาอย่าให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมีผลต่อสติปัญญาของเรา ซึ่งเราขอคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้ จากการกระซิบกระซาบของเหล่าชัยฎอนที่มาจากมนุษย์และญินด้วยเถิด 

ผู้อ่านยินดีที่จะให้มีคนมาด่าทอคนที่เป็นพ่อและปู่หรือไม่ หรือจะให้มีคนกล่าวว่า “บรรดาสตรีที่มีเกียรติของผู้อ่านได้แต่งงานโดยไม่ได้รับการยินยอมจากครอบครัวของท่านเลยแม้แต่คนเดียว” หรือผู้อ่านพอใจที่จะให้มีคนกล่าวว่า “นั้นเป็นการ(แต่งงาน)ที่มาจากการฉุดกระฉาก(กล่าวคือการที่ผู้ชายพาผู้หญิงหนีแล้วไปแต่งงาน โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากครอบครัวของฝ่ายหญิง)”   ? มีคำถามเช่นนี้อีกมากมายโดยไม่สิ้นสุด 

คนที่มีสติปัญญาคนใดบ้างที่จะยินดีในคำกล่าวที่ต่ำทรามเช่นนี้ได้ ? และมีจิตใจดวงใดบ้างที่พร้อมจะยอมรับต่อเรื่องราวเช่นนี้ ?!  

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ อย่าให้พระองค์ทรงให้หัวใจของเรามีความเคียดแค้นเกิดขึ้นต่อบรรดาผู้ศรัทธา โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดประทานให้เรามีความรักต่อคนดีจากปวงบ่าวของพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺได้โปรดตอบรับการวิงวอนของเราด้วยเถิด โอ้ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก 

ก่อนที่จะเข้าบทที่สาม.... ผมขอนำเสนอหลักฐานบางบทให้แก่ผู้อ่าน ซึ่งคัดลอกมาจากหนังสือที่ชาวชีอะฮฺให้การยอมรับและจากนักวิชาการที่พวกเขาให้การเชื่อถือในการยืนยันการแต่งงานของท่านอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบกับท่านหญิงอุมมุกัลษูม บินติอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

อิมามเศาะฟียุดดีน มุหัมมัด บินตาญุดดีน (เป็นที่รู้จักในนาม อิบนุอัฏ-ฏ็อกฏ็อกีย์ อัล-หุสนีย์ เสียชีวิตในปี 709 ฮ.ศ. ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องประวัติศาสตร์และเป็นอิมาม) มีหนังสือเล่มหนึ่งที่เขามอบให้ท่านอะศีลุดดีน หะสัน บินนะศีรุดดีน อัฏ-ฏูสีย์ ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับฮูลากู โดยที่เขาได้ตั้งชื่อหนังสือด้วยกับชื่อของตัวเอง ในหนังสือเล่มดังกล่าวมีการกล่าวถึงบรรดาลูกสาวของท่านอมีรุลมุมินีน อลี อะลัยฮิสลาม ไว้ว่า (และท่านหญิงอุมมุกัลษูม ซึ่งแม่ของท่านหญิงนั้นคือ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้แต่งงานกับท่านอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ และมีลูกชายชื่อว่า “ซัยดฺ” และหลังจากนั้น(หลังจากที่ท่านอุมัรเสียชีวิต)ท่านอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร ก็ได้แต่งงานกับนาง(ท่านหญิงอุมมุลกัลษูม)) (หน้า 58) 

และขอให้พิจารณาในคำกล่าวของท่านอัล-มุหิกกิก อัส-สัยยิด มะฮฺดีย์ อัร-เราะญาอีย์ ซึ่งท่านได้อ้างถึงคำกล่าวต่าง ๆ ในจำนวนนั้นคือ เป็นการยืนยันของท่านอัล-อัลลามะฮฺ อบี อัล-หะสัน อัล-อุมะรีย์ ซึ่งได้อ้างถึงท่านอุมัร บินอลี บินอัล-หุสัยนฺ ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่า “อัล-มัจญฺดีย์” ท่านได้กล่าวว่า (จากการรวบรวมสายรายงานต่าง ๆ เท่าที่เรามีอยู่ได้ข้อสรุปว่า ท่านอัล-อับบาส บินอับดุลมุฏฏ็อลิบ ได้ให้ท่านหญิงอุมมุกัลษูมแต่งงานกับท่านอุมัร ด้วยความยินดีและยินยอมของบิดาของท่านหญิง นั่นคือท่านอลี อะลัยฮิสลาม ซึ่ง(ท่านอุมัรกับท่านหญิงอุมมุลกัลษูม)มีลูกคนหนึ่งชื่อ “ซัยดฺ” )

นักตรวจสอบได้นำเสนอทัศนะต่างๆ มากมาย ในจำนวนนั้นคือ ตามจริงผู้ที่ได้แต่งงานกับท่านอุมัรนั้นเป็นชัยฏอนเพศหญิง หรือท่านอุมัรไม่ได้ร่วมหลับนอนกับนางหรือไม่ก็ท่านอุมัรได้แต่งงานกับท่านหญิงด้วยการบังคับขู่เข็ญ ฯลฯ

อัล-อัลลามะฮฺ อัล-มัจญฺลิสีย์ ได้กล่าวว่า “อัล-มุฟีดได้ปฏิเสธเรื่องราวการแต่งงานของอุมัรตั้งแต่ต้น แต่ทั้งนี้เพื่อแจกแจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีมูลจริงจากสายรายงาน แต่ทว่ามีสายรายงานต่างๆ จากท่านอะลียฺ อลัยฮิสสลาม ว่าเมื่อท่านอุมัรเสียชีวิต ท่านได้ไปหาอุมมุกัลษูม แล้วก็ได้พากันไปที่บ้านของท่าน และเรื่องต่างๆ ที่ฉันได้กล่าวถึงมนหนังสือบิหารุลอันวาร ถือเป็นการปฏิเสธที่แปลกนัก ส่วนคำตอบในเรื่องนี้ เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่เป็นการตะกียะฮฺและมีความจำเป็น” (มิรอาต อัล-อุกูล, 2/45)

ฉันขอกล่าวว่า เจ้าของหนังสือ “อัลกาฟีย์” ได้นำเสนอหะดีษอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในจำนวนนั้นคือ บรรพว่าด้วยเมื่อสามีเสียชีวิต ภรรยาต้องครองอิดดะฮฺที่ใด และอะไรบ้างที่นางจำเป็นต้องปฏิบัติ มีรายงานจากหุมัยดฺ บินซิยาด จากอิบนุสะมาอะฮฺ จากมุหัมมัด บินซิยาด จากอับดุลลอฮฺ บินสินาน จากมุอาวียะฮฺ บินอัมมาร จากอบีอับดุลลอฮฺ อะลัยฮิสลาม ได้กล่าวว่า มีคนถามท่านถึงผู้หญิงที่สามีของนางเสียชีวิต นางต้องครองอิดดะฮฺในบ้านของสามีหรือที่ใดก็ได้ที่นางปรารถนา ? ท่านได้ตอบว่า ให้นางครองอิดดะฮฺที่ใดก็ได้ตามที่นางปรารถนา เพราะท่านอลี อะลัยฮิสลามนั้น หลังจากที่ท่านอุมัรเสียชีวิต ท่านได้พาอุมมุลกัลษูมกลับมายังที่บ้านของท่าน (ดูใน อัล-ฟุรูอฺ มินัลกาฟีย์ เล่ม 6 หน้า 115)

ผู้อ่านที่มีเกียรติ


ฉันได้เสวนากับชีอะฮฺร่วมสมัยบางคนเกี่ยวกับการแต่งงานนี้ และข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดนั้นคือ สิ่งที่ท่านชัยคฺอับดุลหะมีด อัล-ค็อฏฏีย์ ผู้พิพากษาแห่งศาลอัล-เอากอฟ วัล-มะวารีษ ได้เขียนว่า “การที่ท่านอลี อะลัยฮิสลาม ผู้เป็นอัศวินผู้หาญกล้าของอิสลามนั้นได้ให้ลูกสาวของท่านแต่งงาน(กับท่านอุมัรนั้น)เป็นสิ่งที่ไม่มีการบังคับขู่เข็ญแม้แต่อย่างใด และในเรื่องนี้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามไว้แล้ว ซึ่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นั้นเป็นแบบอย่างที่ของผู้ศรัทธาทุกคน โดยที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้แต่งงานกับท่านหญิงอุมมุหะบีบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ผู้เป็นลูกสาวของอบีสุฟยาน ทั้ง ๆ ที่เกียรติศักดิ์ของอบูสุฟยานนั้นย่อมเทียบกับท่านอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบไม่ได้ ส่วนข้อคลุมเครือต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งงานนั้น เหตุผลฟังไม่ขึ้น”

และในส่วนของคำกล่าวหาของชาวชีอะฮฺที่ว่า “แท้จริงชัยฎอนเพศเมียนั้นได้ทำการแปลงร่างเป็นอุมมุกัลษูมแก่เคาะลีฟะฮฺ อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” ถือเป็นคำกล่าวหาที่น่าขบขันและตลกสิ้นดี ไม่มีส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงใด ๆ เลย และหากว่าเราได้เชื่อตามคำบอกเล่าที่ปรัมปราที่มันถูกเสกสรรปั้นแต่งนี้แล้ว เราก็จะพบกับเรื่องราวอีกมากมายที่น่าขบขันและตลกสิ้นดีเช่นนี้ 

และผู้อ่านก็รับรู้ดีว่าความแตกต่างของการเป้าหมายที่ชัดเจนระหว่างการแต่งงานของชายมุสลิมกับหญิงชาวคัมภีร์ซึ่งเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้ แต่สำหรับการแต่งงานของชายชาวคัมภีร์กับหญิงมุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุญาตให้กระทำได้ ดังนั้นขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองเรื่องนี้เถิด

สรุปคือ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานระหว่างเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   นั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานระหว่างลูกหลานของท่านอิมามอะลี อะลัยฮิสลาม กับลูกหลานของท่านเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมทั้งสามท่าน(คุละฟาอฺ อัร-รอชิดีน) เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงานที่เป็นที่รับรู้กันดีระหว่างบนีอุมัยยะฮฺกับบนีฮาชิมก่อนที่อิสลามจะมีมาและหลังจากนั้น และที่เป็นที่รับรู้ได้ดีที่สุดนั้นคือ การแต่งงานของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   กับลูกสาวของท่านอบีสุฟยาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม (ดูในตารางหัวข้อสุดท้ายของหนังสือ)

สิ่งที่ต้องการให้เข้าใจ ณ ที่นี้คือ การบ่งชี้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มาจากตัวตนและสังคมได้อย่างประจักษ์ชัดในการเป็นเครือญาติโดยการแต่งงาน ที่สำคัญที่สุดนั้นคือ ความรักใคร่ระหว่างสองเครือญาติ และแม้ว่าหลักฐานที่พูดถึงเรื่องนี้จะยังมีอยู่อีกมากมาย แต่ก็หวังว่าสิ่งที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้จะเป็นการเพียงพอและครบถ้วนแล้ว -วะบิลลาฮิตเตาะฟีก-          

บทที่สาม

ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน


ผู้อ่านเคยใช้ชีวิตต่างถิ่นกับมิตรสหายที่เป็นคนในครอบครัว หรืออาจเป็นญาติพี่น้อง หรือไม่ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหรือไม่ ? ผู้อ่านจะใช้ชีวิตเป็นแรมปีในต่างถิ่นได้อย่างไร ?? และผู้อ่านเคยใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์เล็ก ๆ กับพวกเขาเหล่านั้นหรือกับคนที่ท่านรักบ้างหรือไม่ ??  


ผู้อ่านเคยใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความแร้นแค้นและการโดนกดขี่ข่มเหงในรูปแบบต่าง ๆ นานากับมิตรสหายที่ได้สานสัมพันธ์กันด้วยกับข้อผูกพันของความศรัทธา ทัศนคติและความรู้สึกบ้างหรือไม่ ? ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนที่ใช้ชีวิตในวิกฤติการณ์ต่าง ๆ เช่นนี้ และพวกเขาทุกคนคือมิตรสหายทั้งในยามสุขสบายและในยามทุกข์ยาก ใช่แต่เท่านั้นคนที่อยู่ร่วมกับพวกเขานั้นคือคนที่ดีเลิศที่สุด นั้นคือ “ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ”  ? 


เศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  โดยเฉพาะกลุ่มชนแรกที่เข้ารับอิสลามพวกเขาทุกคนล้วนเคยใช้ชีวิตในวิกฤติการณ์เช่นนั้น ดังนั้นการใช้ชีวิตทางสังคมของพวกเขานั้นมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีของคนที่ศึกษาชีวประวัติหรือคนที่ใส่ใจในการใช้ชีวิตของผู้เป็นที่รัก ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  


ในขณะที่ผู้อ่านได้อ่านถึงบรรทัดนี้ ข้าพเจ้าขอพาผู้อ่านไปสู่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างเจาะลึกนั้นคือในช่วงเวลาที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  อยู่ที่เมืองมักกะฮฺในบ้านของท่านอัล-อัรกอมเพื่อดะอฺวะฮฺผู้คนอย่างลับ ๆ และช่วงเวลาที่ศาสนาอิสลามเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว ณ เมืองนั้น หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีผู้มีเกียรติได้อพยพไปยังเมืองอัล-ฮะบะชะฮฺ(เอธิโอเปีย)ซึ่งไม่ใช่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง และภายหลังจากนั้นไม่นานก็ได้อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺต่อ พวกเขาจำต้องละทิ้งครอบครัวของตัวเอง ทรัพย์สินเงินทองของตัวเอง และบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง และขอให้ผู้อ่านได้พินิจถึงสภาพการเดินทางที่แสนยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลำบากของพวกเขาเถิด บางคนในหมู่พวกเขาเดินทางด้วยการขี่อูฐแต่สำหรับบางคนก็ต้องเดินทางด้วยเท้าเปล่า พวกเขาต่างต้องใช้ชีวิตในสภาพที่หวาดผวาและถูกจำกัดให้อยู่ในเมืองมะดีนะฮฺในช่วงสงครามอัล-ค็อนดัก(สงครามสนามเพลาะ) พวกเขาต้องเดินทางข้ามทะเลทรายอันแห้งแล้งในช่วงสงครามตะบูก ใช่แต่เท่านั้นพวกเขายังต้องใช้ชีวิตในสภาพที่รอความช่วยเหลือและชัยชนะในสงครามบะดัร , สงครามอัล-ค็อนดัก, สงครามค็อยบัร, สงครามหุนัยนฺ และก่อนหน้านั้นคือช่วงที่ต้องใช้ชีวิตในเมืองมักกะฮฺ ฯลฯ 


ขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองในผลสะท้อนทางด้านจิตใจกันเถิด ความรักและความเป็นมิตรสหายกันระหว่างพวกเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไร ? โดยแน่นอน ผู้อ่านคงจะไม่ลืมว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็คือหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกัน เพราะท่านคือผู้นำของพวกเขา ทั้งยังเป็นผู้ขัดเกลาและอบรมสั่งสอนพวกเขา ผู้อ่านต้องจดจำไว้ว่าอัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงอภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหลายแก่ผู้นำของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  


และขอให้ผู้อ่านได้พินิจไตร่ตรองในเรื่องราวของพวกเขาเถิด การที่พวกเขาได้ผนึกหัวใจและส่งมอบความรักให้แก่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได้อบรมสั่งสอนพวกเขา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเขา และอัลกุรอานก็ถูกประทานลงมายังพวกเขา ดังนั้นขอให้นึกภาพวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยกัน ซึ่งตามจริงผมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้แล้วในหนังสือเล่มแรก (เศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ) 


ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ อีกว่า ความกลมเกลียวกันและความรักที่พวกเขามีอยู่นั้นคือสิ่งที่สามารถเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดในหมู่พวกเขา ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا ﴾ [آل عمران : 103]  

ความว่า “และจำรำลึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีแด่พวกเจ้า ขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกัน แล้วพระองค์ได้ทรงให้สนิทสนมกันระหว่างหัวใจของพวกเจ้า แล้วพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันด้วยความเมตตาของพระองค์” (สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน : 103)


ถือเป็นเกียรติยิ่ง ถ้าผู้อ่านจะพินิจใคร่ครวญในความหมายของอายะฮฺข้างต้นนี้ที่เป็นการยืนยันของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ว่าพวกเขานั้น “พระองค์ได้ทรงให้สนิทสนมกันระหว่างหัวใจของพวกเขา” (สูเราะฮฺ อาลิอิมรอน : 103) และนี่คือความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ซึ่งไม่มีผู้ใดที่สามารถปฏิเสธความโปรดปรานนี้ได้อย่างแน่นอน


จริงอยู่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นความเป็นศัตรูกันของชนเผ่าอัล-เอาส์และอัล-ค็อซร็อจญ์ได้ปะทุอย่างรุนแรง แต่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ได้ถอดถอนความเป็นศัตรูและทรงให้ความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันมาแทนที่แล้ว

 
ยังมีอะไรอีกหรือที่มาขัดขวางไม่ให้ผู้อ่านเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงนี้และขัดขว้างไม่ให้ผู้อ่านมีทัศนคติที่ดีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ทั้ง ๆ ที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ได้ยืนยันในเกียรติศักดิ์ของพวกเขาและได้กล่าวถึงความโปรดปรานที่พวกเขาได้รับ ซึ่งทำให้พวกเขาได้กลายเป็นพี่น้องที่มีหัวใจอันบริสุทธิ์ และความรักความกลมเกลียวกันก็ถูกฝั่งลึกในก้นบึ้งของหัวใจพวกเขาแล้ว และด้วยกับการพิจารณาในสำนวนผิวเผินของอายะฮฺอัลกุรอานโดยไม่พิจารณาในสาเหตุของการประทานอายะฮฺนี้เป็นการเฉพาะแล้วนั้น อายะฮฺดังต่อไปนี้ก็ได้บ่งชี้ในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้กล่าวว่า 

﴿وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٦٢ وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡۚ لَوۡ أَنفَقۡتَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مَّآ أَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٦٣﴾ [الأنفال : 62-63]

ความว่า “และถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะหลอกลวงเจ้า ก็แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นที่พอเพียงแก่เจ้าแล้ว พระองค์คือผู้ทีได้ทรงสนับสนุนเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์ และด้วยผู้ศรัทธาทั้งหลาย และได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขา หากเจ้าได้จ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมด เจ้าก็ไม่สามารถให้สนิทสนมระหว่างหัวใจของพวกเขาได้ แต่ทว่าอัลลอฮฺนั้นได้ทรงให้สนิทสนมระหว่างพวกเขา และแท้จริงพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล : 62-63) 


ขอให้ผู้อ่านได้พินิจใครครวญในอายะฮฺนี้และอ่านมันหลาย ๆ ครั้งเถิด เพราะในอายะฮฺนี้มันได้กล่าวถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่มีต่อท่านเราะสูลุลลอฮฺและต่อบรรดาผู้ศรัทธาถึงความช่วยเหลือของพระองค์ที่มายังพวกเขา แต่ประเด็นที่สำคัญที่เราต้องรับรู้นั้นคือ แม้ว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   จะจ่ายสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดท่านก็ไม่สามารถให้ความสนิทสนมเกิดขึ้นระหว่างหัวใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺได้ แต่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา เท่านั้นที่มีกรรมสิทธิ์ในความโปรดปรานนั้น อย่างไรก็ตาม คนที่ปฏิเสธและไม่ยอมเปิดใจที่จะรับข้อเท็จจริงนี้ ไม่ใช่ใครอื่นใดเว้นแต่จะเป็นคนที่ผินหลังให้กับหลักฐานทั้งหลายนั้นเอง และยังกล่าวอ้างอีกว่าความเป็นศัตรูระหว่างเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้อย่างดาษดื่น  


อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ทรงบอกแก่เราว่าพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้สนิทสนมกันระหว่างหัวใจของพวกเขา และทรงทำให้พวกเขากลายเป็นพี่น้องกัน ทั้งยังทำให้พวกเขามีความรักความความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน กระนั้นก็ตามก็ยังมีเรื่องเล่าปรัมปราอย่างมากมายที่นำเสนอว่าความเป็นศัตรูระหว่างพวกเขานั้นยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง !!!


ตามจริงยังมีอายะฮฺอัลกุรอานอีกมากมายที่ได้ให้การยกย่องและเทิดเกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   (บางอายะฮฺก็ได้กล่าวถึงแล้วในก่อนหน้านี้) รวมทั้งอายะฮฺที่ได้พรรณนาถึงคุณลักษณะและท่าทีของพวกเขา ในจำนวนนั้นคือการให้สิทธิแก่ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความรักใคร่กัน ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾ [الحشر : 8-9]

ความว่า “(สิ่งที่ยึดมาได้จากพวกยะฮูด) เป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา และทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และความยินดีของพระองค์และช่วยเหลืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้สัตย์จริง และบรรดาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะฮ.(ชาวอันศอร)และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการอพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญิรีน)พวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องการตระหนี่ที่อยู่ในตัวของเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 8-9)


ในเนื้อหาก่อนหน้านี้ ผมได้นำเสนอหลักฐานบางส่วนจากอัลกุรอานเพียงเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่มันยังมีอยู่อีกมากมาย อย่างไรก็ตามผมก็ได้สรุปเนื้อหาในประเด็นที่ชี้ให้เห็นถึงความรักใคร่กัน และยืนยันถึงการมีอยู่จริงของความรู้สึกนี้ และมันได้ถูกฝั่งลึกอยู่ในก้นบึ้งหัวใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดังที่ท่านเองก็รับรู้ดีว่าการให้สิทธิแก่ผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเอง, การเป็นพี่น้องกัน, การรักใคร่ซึ่งกันและกัน, และความสนิทสนมระหว่างหัวใจนั้นก็เป็นสิ่งที่ตัวบทอัลกุรอานได้พูดถึง และมันก็ได้ตอกย้ำถึงการมีคุณลักษณะแห่งความรักความอ่อนโยนซึ่งกันและกันอีกด้วย โดยแน่นอนตัวบทอัลกุรอานที่กล่าวถึงเรื่องนี้มีความชัดเจนอย่างยิ่ง ดังนั้นถ้าผู้อ่านได้พินิจใคร่ครวญอายะฮฺก่อนหน้านี้ ผู้อ่านก็จะพบว่ามีเนื้อหาที่ได้ยืนยันถึงความรักใคร่ของชาวอันศอรที่มีต่อชาวมุฮาญิรีน และขอให้ผู้อ่านได้พินิจใคร่ครวญในอายะฮฺสุดท้ายของสูเราะฮฺ อัล-ฟัตหฺอีกครั้ง 


อนึ่ง ผมขอนำเสนอเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านอลี อัล-อิรบิลีย์ ได้รายงานในหนังสือของเขาที่ชื่อ “กัชฟุลฆุมมะฮฺ เล่ม 2 หน้า 78 พิมพ์ที่ประเทศอิหร่าน” จากการรายงานของท่านอิมามอลี บินอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมัสสลาม ได้เล่าว่า “มีชาวอิรักกลุ่มหนึ่งได้มาหาท่านอิมาม หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันตำหนิติเตียนท่านอบีบักรฺ ท่านอุมัร และท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งเมื่อพวกเขาได้จบการพูดคุย ท่านอิมามจึงถามพวกเขาว่า พวกเจ้าช่วยตอบฉันได้หรือไม่ ? พวกเจ้าคือชาวมุฮาญิรีนกลุ่มชนแรกที่เข้ารับอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺ ได้ดำรัสว่า “บรรดาผู้อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา และทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และความยินดีของพระองค์และช่วยเหลืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้สัตย์จริง” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 8) ใช่หรือไม่ ? พวกเขาก็ตอบว่า “เปล่าเลย” ท่านอิมามจึงถามต่อว่า พวกเจ้าคือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้ดำรัสว่า “บรรดาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะฮ.(ชาวอันศอร)และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการอพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญิรีน)พวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตาม” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 9) ใช่หรือไม่ ? พวกเขาก็ได้ตอบว่า “เปล่าเลย” ท่านอิมามจึงกล่าวว่า “ก็ในเมื่อพวกเจ้าเองต่างก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในทั้งสองกลุ่มนั้น ฉะนั้นฉันก็ขอยืนยันว่าพวกเจ้าก็ไม่ใช่กลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้ดำรัสไว้ว่า 

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر : 10]

ความว่า “และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้มีการเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 10) พวกเจ้า
จงออกไปให้พ้นจากฉัน แล้วอัลลอฮฺจะจัดการพวกเจ้าอย่างแน่นอน”


และนี่คือความเข้าใจของท่านซัยนุลอาบิดีน อลีบินอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมัสลาม ซึ่งท่านเป็นตาบิอีนท่านหนึ่ง ตามจริงในหนังสือหลายต่อหลายเล่มก็มีการกล่าวถึงการยกย่องเทิดเกียรติของพวกท่านซึ่งกันและกันอย่างมากมายอยู่แล้ว ทั้งที่เป็นหนังสือของชาวสุนนะฮฺเองหรือที่เป็นหนังสือของชาวชีอะฮฺ ซึ่งคนที่ศึกษาหนังสือนะฮฺญุลบะละเฆาะฮฺเขาย่อมต้องพบกับคำสุนทรพจน์ของท่านอลีอย่างชัดเจนที่ชี้ให้เห็นถึงการสรรเสริญเทิดเกียรติของท่านที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   แต่ผมขอเลือกคำสุนทรพจน์เพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งมีเนื้อหาที่ได้อ้างอิงจากอัลกุรอานอันทรงเกียรติ 


ท่านอิมามอลี อะลัยฮิสลาม ได้กล่าวว่า “ฉันเคยเห็นเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ซึ่งฉันไม่เคยเห็นว่าจะมีใครสักคนที่เป็นเหมือนกับพวกเขา เวลากลางวันพวกเขาก็จะอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ต่ออัลลอฮฺจนเนื้อตัวคลุกฝุ่นและมอมแมมไปหมด แต่เมื่อเข้าสู่เวลากลางคืนพวกเขาก็จะทำการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระเจ้าของพวกเขา ความหวาดหวั่นต่อวันกิยามะฮฺได้สถิตอยู่ในจิตใจของพวกเขาตลอดเวลาประหนึ่งว่าพวกเขายืนอยู่บนถ่านหินที่ร้อนระอุ หน้าผากของพวกเขามีเราะงรอยอันเนื่องจากการก้มสุญูดที่ยาวนาน คราใดก็ตามที่พวกเขารำลึกถึงอัลลอฮฺน้ำตาของพวกเขาก็จะหลั่งไหลอย่างเอื้อล้นจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มทั้งตัว พวกเขาหวาดกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ประหนึ่งต้นไม้ที่โอนเอนไปมาในวันที่พายุพัดกระหน่ำ และพวกเขาก็ต่างเฝ้าหวังในการตอบแทนของพระองค์อยู่ร่ำไป”


(นอกจากนี้ท่านอลี อะลัยฮิสลาม ยังกล่าวถึงเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ไว้อีกว่า “บุคคลเหล่านั้นพากันหายไปไหนกันหมด ? คือคนที่เมื่อถูกเชิญชวนเข้าสู่อิสลาม ก็ยอมรับอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจ คนที่อ่านอัล-กุรฺอานและดำเนินตามบทบัญญัติที่อยู่ในนั้นอย่างสุดจิตสุดใจ คนที่รักอิสลามดุจดังแม่อูฐรักลูกของมัน และเมื่อมีคำสั่งให้ต่อสู้ปกป้องอิสลาม พวกเขาได้ทิ้งบ้านและครอบครัวของพวกเขาไปอย่างยินยอมพร้อมใจ พวกเขาบางคนตายไปในสภาพผู้พลีชีพ(ชะฮีด) และบางคนยังมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความยากลำบากแสนสาหัส ความสำเร็จไม่เคยทำให้พวกเขาลืมตัว และความตายไม่เคยทำให้พวกเขาสิ้นหวัง การมองเห็นภาพความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้ชีวิตของพวกเขาโศกเศร้า การมีจิตใจและร่างกายที่หมกมุ่นไม่หยุดหย่อนอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาต่ออัลลอฮฺ และเพื่อนมนุษย์ทำให้พวกเขาดูซูบซีดและผอมแห้ง และความถ่อมตนปรากฏให้เห็นได้จากพฤติกรรมของพวกเขา พวกเขาเป็นพี่น้องของฉัน พวกเขาไปกันหมดแล้ว ฉันมีเหตุผลอันควรแก่ความต้องการที่จะได้พบกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง และรู้สึกเศร้าใจที่ต้องแยกจากพวกเขา”) (นะฮฺญุลบะลาเฆาะฮฺ คุตบะฮฺที่ 124 หน้า 244) (-ผู้แปล-)    


ตามจริงคำสุนทรพจน์ของท่านอลี อะลัยฮิสลาม ที่ได้กล่าวยกย่องเชิดเกียรติต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺนั้นยืดยาวมาก และในส่วนหลานชายของท่านนั้นคือท่านอิมาม ซัยนุลอาบิดีน ก็มีสาสน์ฉบับหนึ่งที่ได้เต็มไปด้วยคำดุอาอ์และการยกย่องเชิดเกียรติต่อพวกเขา และผู้อ่านจะพบคำกล่าวของบรรดาท่านอิมามทุกท่าน อะลัยฮิสลาม อย่างมากมายที่ยกย่องเทิดเกียรติต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ใช่แต่เท่านั้นยังมีการรายงานอย่างมากมายจากบรรดาท่านอิมาม ซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างชัดเจนต่อการยกย่องเทิดเกียรติต่อบรรดาคอลีฟะฮฺอัรรอชิดีนทั้งสามท่านแรก รวมทั้งต่อมารดาของผู้ศรัทธา –อุมมุลมุมินีน- และท่านอื่น ๆ ซึ่งหากรวบรวมแล้วก็ มันต้องใช้หนังสือหลายเล่มเลยทีเดียว 


ในที่สุดผมก็นำเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้อ่านอย่างมากมายจนได้ ทั้ง ๆ ที่ผมก็พยายามสรุปมันแล้ว อย่างไรก็ตามก็ขอให้ผู้อ่านให้อภัยแก่ผมด้วย ! ผมขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺผู้ทรงมีเกียรติให้สิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวของผมและต่อผู้อ่านทุกท่าน อย่างไรก็ตาม มันก็ยังจำเป็นที่ต้องอธิบายข้อเท็จจริงต่าง ๆ ให้มันครบสมบูรณ์ ดังนั้นผมหวังว่าผู้อ่านจะอดทนร่วมกับผมอีกสักนิด เพราะเนื้อหาของหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี้ใกล้จะจบแล้ว ก็เหลือแต่ประเด็นที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับเกียรติศักดิ์ของอะฮฺลุลบัยตฺในมุมมองของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺเท่านั้น ทั้งนี้ผู้อ่านจะได้เข้าใจด้วยกับพระประสงค์ของอัลลอฮฺว่าชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้นพวกเขาต่างก็เอาใจใส่ต่อการยึดมั่นและปฏิบัติตามอัลกุรอาน(ซึ่งเป็นคำสั่งเสียที่หนักที่สุด) เช่นเดียวกันพวกเขาต่างก็ยึดมั่นต่อวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   (อัล-อิตเราะฮฺ) ซึ่งประเด็นนี้ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเป็นการเฉพาะ 


ในเนื้อหาก่อนหน้านี้ ได้มีการยืนยันแล้วถึงความรักความอ่อนโยนที่มีอยู่ในบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ทุกท่าน ซึ่งได้หมายรวมถึงวงศ์เครือญาติของท่านนบี โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีสิทธิพิเศษที่ได้อยู่ภายใต้ผ้าคลุมพร้อมกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   (อัล-กิสาอ์) แต่สำหรับประเด็นที่จะถึงนี้เป็นการอธิบายถึงสิทธิบางประการของพวกเขาที่นักวิชาการของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺได้อธิบายไว้ 

จุดยืนของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ

ต่ออะฮฺลุลบัยตฺ อะลัยฮิมุสลาม

ความหมายของ “วงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ”

บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่เห็นต่างกันในการกำหนดว่าใครคือวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ซึ่งทัศนะที่เป็นที่รับรู้กันนั้นมีดังนี้

1- พวกเขาคือบุคคลที่ถูกห้ามรับเศาะดะเกาะฮฺ ซึ่งเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ 

2-  พวกเขาคือลูกหลานของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดาภรรยาของท่าน ซึ่งเป็นทัศนะของท่านอิบนุลอะเราะบีย์ในหนังสือ “อะหฺกามุลกุรอาน” และท่านก็ได้สนับสนุนทัศนะนี้ แต่ก็มีบางทัศนะที่กล่าวเช่นนี้แต่พวกเขาไม่ถือว่าบรรดาภรรยาของท่านนบีเป็นส่วนหนึ่งของวงศ์เครือญาติของท่านนบี

3- วงศ์เครือญาติของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  นั้นคือบุคคลที่เจริญรอยตามท่านจนถึงวันกิยามะฮฺ ซึ่งทัศนะนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านอิมามอัน-นะวะวีย์ในหนังสืออธิบายหะดีษของท่านอิมามมุสลิม เช่นเดียวกันกับเจ้าของหนังสือ “อัล-อินศอฟ” แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านที่มีทัศนะว่าบุคคลที่เป็นวงศ์เครือญาติของท่านนบีนั้นคือเฉพาะบุคคลที่มีความยำเกรงจากบรรดาผู้ที่ได้เจริญรอยตามท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามทัศนะแรกถือว่าถูกต้องที่สุด 

คำถามคือแล้วใครบ้างที่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามรับเศาะดะเกาะฮฺ ?


พวกเขาคือชาวบนีฮาชิมและบนีอัล-มุฏฏอลิบ ซึ่งนี่คือทัศนะที่ถูกต้องที่สุดและเป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านที่มีทัศนะว่าพวกเขาคือชาวบนีฮาชิมเท่านั้น ส่วนบนีอัล-มุฏฏอลิบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ 


แต่สำหรับความหมายของวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ในทัศนะของชาวชีอะฮฺอิมาม 12 นั้น พวกเขาคือบรรดาท่านอิมามทั้ง 12 ท่านเท่านั้น ซึ่งชาวชีอะฮฺได้กล่าวอ้างในเรื่องนี้อย่างยืดยาวและไม่อาจที่จะนำเสนอในหนังสือเล่มนี้ได้ อย่างไรก็ตามในหมู่ชาวชีอะฮฺก็มีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เห็นแย้งกันอย่างหนัก จนกระทั่งเป็นเหตุให้พวกเขาแตกออกเป็นกลุ่มย่อยต่าง ๆ (ดูในหนังสือ กลุ่มต่าง ๆ ของลัทธิชีอะฮฺ เขียนโดยท่านนูบุคตีย์)

หลักการเชื่อมั่น(อะกีดะฮฺ)ของชาวอะฮฺลุสนะฮฺที่มีต่อวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   


หนังสือหลักการเชื่อมั่น(อะกีดะฮฺ)เล่มใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องรายละเอียดของหลักการเชื่อมั่น ผู้อ่านก็จะพบว่ามันมีการกล่าวถึงในประเด็นนี้ ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นการบ่งชี้ถึงความสำคัญของมัน ทั้งนี้มีนักวิชาการบางท่านที่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือที่แยกออกเป็นเอกเทศน์ เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของมัน 


ข้อสรุปของหลักการเชื่อมั่นของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺที่มีต่อประเด็นนี้ คือสิ่งที่ท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ “อัล-อะกีดะฮฺ อัล-วาสิฏียะฮฺ” ซึ่งเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ไว้ว่า “และพวกเขา(ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ)จะรักใคร่ให้เกียรติวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   และยกย่องพวกเขาเป็นมิตรและเป็นผู้ปกปักษ์รักษาคำสั่งเสียของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ที่ได้กำชับเกี่ยวกับคนเหล่านั้น โดยที่ท่านได้กล่าวไว้ในวัน “ฆอดีรคุม” ไว้ว่า : “ฉันขอเตือนพวกท่านให้กล่าวคำรำลึกถึงอัลลอฮฺเกี่ยวกับวงศ์เครือญาติของฉัน” 
 และที่ท่านนบี ได้กล่าวถึงท่านอับบาส ซึ่งเป็นลุงของท่าน ขณะที่ได้ไปปรับทุกข์กับท่านนบีว่า “ชาวกุร็อยชฺบางคนได้กดขี่ข่มเหงบนีฮาชิม” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   จึงกล่าวว่า : “"ฉันขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า บุคคลเหล่านี้จะไม่ได้เป็นผู้ศรัทธา นอกจากพวกเขาจะรักฉัน และรักท่านเพื่อพระองค์อัลลอฮฺบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีต่อฉัน"” 
 และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ได้กล่าวอีกว่า : “แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงคัดเลือกเผ่ากินานะฮฺมาจากลูกหลาน(บนี)ของท่านนบีอิสมาอีล และทรงคัดเลือกกุร็อยชฺมาจากเผ่ากินานะฮฺ และทรงคัดเลือกตระกูลฮาชิมมาจากกุร็อยชฺ และทรงคัดเลือกฉันมาจากตระกูลฮาชิม” 



และเป็นการเพียงพอแล้วที่เราจะยกคำกล่าวนี้ของท่านอิมามที่ชาวชีอะฮฺส่วนมากถือว่าท่านคือศัตรูคนสำคัญที่สุดในหมู่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ เพราะหนังสือของท่านที่ชื่อว่า “มินฮาญุสสุนนะฮฺ หรือ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية” ซึ่งท่านได้เขียนเพื่อตอบโต้หนังสือของอิบนุอัล-มุฏอฮฮิร อัล-หุลลีย์ ซึ่งเป็นนักวิชาการชาวชีอะฮฺนามอุโฆษ (นั่นคือหนังสือ منهاج الكرامة في إثبات الإمامة)


ซึ่งสามารถแจกแจงสิทธิต่าง ๆ ของวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ได้ดังนี้ 


หนึ่ง... สิทธิในการให้ความรักและให้ความเป็นมิตร


โดยแน่นอนผู้อ่านย่อมรู้ดีว่าการให้ความรักต่อผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงนั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องกระทำ ซึ่งในเนื้อหาก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการให้ความรักต่อเครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และการให้ความช่วยเหลือต่อพวกเขาแล้ว ในส่วนเนื้อหานี้คือ การให้ความรักและความช่วยที่เป็นการเฉพาะโดยไม่สามารถที่จะมีคนอื่นมาเป็นส่วนร่วมได้อีก เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า “และเพื่อการเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดของฉัน” ในส่วนแรกคือ “เพื่ออัลลอฮฺ” นั้นคือการเป็นพี่น้องในความศรัทธาเดียวกันและการให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องมุสลิมทั่วไปเพราะมุสลิมเป็นพี่น้องกัน ซึ่งมันก็หมายรวมถึงมุสลิมทุกคนและที่เป็นเครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ด้วยเหตุนี้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  จึงให้มีความรักต่อเครือญาติที่ใกล้ชิดของท่านเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ก็เพื่อการเป็นเครือญาติที่ใกล้กับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿قُل لَّآ أَسَۡٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا إِلَّا ٱلۡمَوَدَّةَ فِي ٱلۡقُرۡبَىٰۗ ﴾ [الشورى : 23]

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหัมมัด ฉันมิได้ขอร้องค่าตอบแทนใด ๆ เพื่อการนี้ เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติ” (สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ : 23)




ซึ่งหะดีษ(ที่บันทึกโดยท่านอิมามอะหฺมัด)ในก่อนหน้านี้ก็มีความหมายที่ถูกต้องตามนัยของอายะฮฺข้างต้นนี้ เพราะนักอรรถาธิบายอัลกุรอานบางท่านได้กล่าวว่า “พวกท่านได้รักฉันก็เพราะเครือญาติที่ใกล้ชิดของฉันมีข้อผูกพันกับพวกท่าน” ด้วยเหตุที่ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   นั้นมีเครือญาติที่ใกล้ชิดในทุกต้นสายตระกูลของชาวกุร็อยชฺ หมายถึงว่าการที่พวกเขาได้มีความรัก ได้ให้ความช่วยเหลือ และได้ให้เกียรติก็เพื่อการเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดของพวกเขากับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  จะได้ดำรงคงอยู่ ซึ่งความรักใคร่นี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนมุสลิมทั่วไป 


สอง...สิทธิในการประสาทพร(เศาะละวาต)ให้แก่วงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  


ในจำนวนสิทธิของพวกเขานั้นคือการประสาทพร(เศาะละวาต)ให้แก่พวกเขา ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาา ได้กล่าวว่า 

﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ٥٦﴾ [الأحزاب : 56]

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺและมะลาอิกะฮฺของพระองค์ประสาทพรแก่นบี โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าจงประสาทพรให้เขาและกล่าวทักทายเขาโดยคารวะ” (สูเราะฮฺ อัล-อะหฺซาบ : 56)  


และมีบันทึกจากท่านอิมามมุสลิมในหนังสือ “เศาะฮีหฺมุสลิม” ของท่าน จากการรายงานของท่านอบีมัสอูด อัล-อันศอรีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า 

أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»

ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้มาหาเราซึ่งในขณะนั้นเรานั่งอยู่ในวงสนทนาของท่านสะอฺดฺ บินอุบาดะฮฺ และแล้วท่านบะชีร บินสะอฺดฺ ก็ได้กล่าวว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้สั่งใช้ให้เราเศาะละวาตต่อท่านโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ดังนั้นพวกเราจะเศาะละวาตให้แก่ท่านอย่างไร ? ท่านอบีมัสอูด ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได้นิ่งเงียบ จนกระทั่งพวกเราได้ทำให้ท่านบะชีรหยุดถามท่านอีก หลังจากนั้นท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได้กล่าวว่า พวกท่านจงกล่าวว่า

อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิอะลา มุหัมมัด วะอะลาอาลิ มุหัมมัด, กะมาศ็อลลัยตะ อะลา อาลิอิบรอฮีม, วะบาริกอะลา มุหัมมัด วะอะลาอาลิ มุหัมมัด, กะมาบาร็อกตะ อะลา อาลิอิบรอฮีม ฟิลอาละมีน อินนะกะ หะมีดดุม มะญีด

“โอ้ พระผู้อภิบาลแห่งเรา ขอทรงประทานความจำเริญแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นที่พระองค์ประทานความจำเริญแด่ครอบครัวของอิบรอฮีม และขอทรงประทานความประเสริฐแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นที่พระองค์ประทานความประเสริฐแด่ครอบครัวของอิบรอฮีม ในสากลโลกนี้แท้จริงพระองค์นั้นทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง” ส่วนการให้สลามนั้นก็เป็นไปตามที่พวกท่านได้รู้มา” 
 และมีหะดีษที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันนี้ที่มีรายงานจากท่านอบีหะมีด อัส-สาอิดีย์ ในการบันทึกของท่านอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 3369,6360 และท่านมุสลิม หมายเลข 407


ตามจริงหลักฐานในเรื่องนี้มีอีกมากมาย ดังที่ท่านอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “แท้จริงการเศาะละวาตนี้เป็นสิทธิของพวกเขาเท่านั้น ซึ่งคนทั่วไปของประชาชาตินี้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ” 
 และการเศาะละวาตเช่นนี้เองที่เป็นการเศาะละวาต อัล-อิบรอฮีมียะฮฺ


สาม...สิทธิที่จะได้รับ “อัล-คุมส์” 


เช่นเดียวกันพวกเขามีสิทธิใน “อัล-คุมส์” (นั่นคือ หนึ่งในห้าของทรัพย์เฉลย) ดังที่อัลลอฮฺได้ดำรัสว่า

﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ﴾ [الأنفال : 41] 

ความว่า “และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงสิ่งใดที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศึก นั้น แน่นอนหนึ่งในห้าของมันเป็นของอัลลอฮฺ และเป็นของเราะสูล และเป็นของญาติที่ใกล้ชิด และบรรดาเด็กกำพร้า และบรรดาผู้ขัดสน และผู้เดินทาง” (สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล : 41)


หะดีษที่กล่าวถึงเรื่องนี้ก็มีอย่างมากมายเช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนแบ่งนี้มีไว้สำหรับเครือญาติที่ใกล้ชิดของท่านนบีเท่านั้น และสิทธินี้ก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม และนี่เองก็เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่และเป็นทัศนะที่ถูกต้อง 
 


ตามจริงสิทธิของอะฮฺลุลบัยตฺนั้นยังมีอีกมากมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้นำเสนอในสิทธิที่สำคัญ ๆ เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสิทธิต่าง ๆ นี้จะได้เฉพาะผู้ศรัทธาและมีเชื้อสายของท่านนบีเท่านั้น รวมถึงต้องเป็นบุคคลปฏิบัติการงานที่ดีงาม 

อย่างไรก็ตาม ท่านเราะสูลของเรา ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได้เตือนถึงการยึดติการเชื้อสายวงศ์ตระกูล ดังที่ท่านกล่าวในเมืองมักกะฮฺ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่รับรู้กันเป็นอย่างดี ท่านได้กล่าวว่า 

«يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» [البخاري برقم 4771]

ความว่า “โอ้ชาวกุร็อยชฺ -หรือคำพูดที่คล้ายคลึงกันนี้- พวกท่านจงซื้อตัวของพวกท่านเถิด ฉันไม่สามารถช่วยเหลือพวกท่านจากการลงโทษของอัลลอฮได้เลย ,โอ้ลูกหลานอับดุลมะนาฟ ฉันไม่สามารถช่วยเหลือพวกท่านจากการลงโทษของอัลลอฮได้เลย,โอ้อับบาส บุตร อับดุลมุฏเฏาะลิบ ฉันไม่สามารถช่วยเหลือท่านจากการลงโทษของอัลลอฮได้เลย,โอ้เศาะฟียะฮ ท่านอาของเราะสูลุลลอฮฺ ฉันไม่สามารถช่วยเหลือท่านจากการลงโทษของอัลลอฮได้เลย และโอ้ฟาฏิมะฮลูกสาวของมุหัมมัด เจ้าจงขอพ่อจากทรัพย์สินของพ่อเถอะตามที่เจ้าต้องการ พ่อไม่สามารถช่วยเหลือเธอจากการลงโทษของอัลลอฮได้เลย” (อัล-บุคอรีย์ หมายเลขหะดีษ : 4771) 

และเป็นที่ทราบกันดีว่า สิ่งที่ถูกประทานให้กับอบีละฮับนั้นคืออะไร (นั้นคือเนื้อหาของสูเราะฮฺอัล-มะสัด -ผู้แปล-) เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากการลงโทษของไฟนรกด้วยเถิด 

จุดยืนของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺต่อพวกนะวาศิบ

เพื่อให้การกล่าวถึงเกียรติศักดิ์ของอะฮฺลุลบัยตฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในฐานะที่เราเป็นชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ดังนั้นเราขอนำเสนอถึงจุดยืนของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺที่มีต่อพวกนะวาศิบ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

อัน-นะเศาะบุ ในภาษาอาหรับนั้นหมายถึง “การกำหนดสิ่งหนึ่งและยกมันขึ้นมา” เช่นคำกล่าวที่ว่า “นาศิบะตุชชัร วัลหัรบุ” หมายถึง “ความเกลียดชังในสิ่งชั่วร้ายและการทำสงคราม” 

ใน “อัล-กอมูส” ได้ระบุว่า “อัน-นะวาศิบ อัน-นาศิบะฮฺ และอะฮฺลุนะศ็อบ” คือบุคคลที่เกลียดชังในตัวท่านอลี อะลัยฮิสลาม เพราะพวกเขาได้ประกาศเป็นศัตรูกับท่าน

นั้นคือต้นตอดั้งเดิมของการเรียกชื่อนี้ ดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่เกลียดชังอะฮฺลุลบัยตฺพวกเขาก็คือ “อัน-นะวาศิบ” นั้นเอง

ผู้อ่านจะพบว่า คำกล่าวของนักวิชาการอิสลามนั้นมีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในการกล่าวยกย่องและเทิดเกียรติต่อท่านอิมามอลี และลูกหลายของท่าน อะลัยฮิมุสลาม และหลักการเชื่อมั่นของเราก็ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าท่านอลี ท่านอัล-หะสัน และท่านอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมุสลาม นั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์อันสถาพร และนี่คือสิ่งที่ประจักษ์ชัด อัลหัมดุลิลลาฮฺ 

อย่างไรก็ตามผมขอนำเสนอ ณ ที่นี้เกี่ยวกับจุดยืนของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺต่อพวกนะวาศิบ และการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺกับพวกนะวาศิบ ซึ่งนี่คือประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะมันคือต้นเหตุของการเกิดกลุ่มนิกายและความแตกแยกของประชาชาตินี้ และผู้อ่านจะพบว่ามีกลุ่มบางกลุ่มที่ได้ฉกฉวยโอกาสของความแตกแยกนี้ในการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเชื้อที่ทำให้ความแตกแยกได้ปะทุขึ้นมาอีก และพวกเขาก็ได้เพิ่มความร้าวฉานขึ้นมาในทุก ๆ โอกาสที่พวกเขาสามารถทำได้และบางทีพวกเขาก็จะกุเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อการนี้ 

ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้อ่านจะพบว่ามีคนที่กล่าวหาว่าชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺนั้นได้เกลียดชังท่านอิมามอลีและลูกหลานของท่าน อะลัยฮิมุสลาม พวกเขาได้ใช้ลิ้นในการกุเรื่องเท็จขึ้นมา หรือที่ดีกว่านั้นพวกเขาก็จะรายงานเรื่องราวที่เพ้อเจ้อในการกล่าวหาว่าชาวอะฮฺลุสสุนะฮฺนั้นมีความเกลียดชังต่อท่านอลี อะลัยฮิสลาม 

ทั้ง ๆ ที่ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺได้รายงานหะดีษอย่างมากมายถึงความประเสริฐของบรรดาท่านอิมาม ซึ่งผู้อ่านจะไม่พบเนื้อหาในหนังสือหะดีษ นอกจากในนั้นต้องมีการกล่าวถึงความประเสริฐของท่านอิมามอลี อะลัยฮิสลาม และเกียรติศักดิ์ของท่าน 

ผู้อ่านจะพบอีกว่า ทัศนะของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺต่อพวกนะวาศิบนั้นมีความชัดเจนอย่างยิ่ง และเพียงพอที่ข้าพเจ้าจะอ้างคำพูดของท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ผู้ซึ่งชาวชีอะฮฺเห็นว่าท่านคือศัตรูคนสำคัญของพวกเขาที่เป็นนักวิชาการชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ ซึ่งท่านได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่เพื่อการตอบโต้ชาวชีอะฮฺเป็นการเฉพาะ 

ท่านอิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “การด่าทอและสาปแช่งท่านอลีนั้นถือเป็นความอธรรมที่สมควรต้องขนานพวกเขาว่า “กลุ่มชนผู้อธรรม”” ดังที่มีบันทึกจากท่านอัล-บุคอรี ในหนังสือเศาะฮีหฺของท่าน ความว่า   

حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ: انْطَلِقَا إِلَى أَبِي سَعِيدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيثِهِ، فَانْطَلَقْنَا فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ يُصْلِحُهُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ: «وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الجَنَّةِ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ» قَالَ: يَقُولُ عَمَّارٌ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الفِتَنِ. [البخاري برقم 447] 

ความว่า “มีรายงานจากท่านคอลิด อัล-ค็อซซาอ์ ได้รายงานจากท่านอิกริมะฮฺ ได้เล่าว่า ท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวแก่ฉันและแก่ลูกของท่านอลีว่า ท่านทั้งสองจงไปหาท่านอบีสะอีด (อัล-คุดรีย์) และจงรับฟังหะดีษที่เขารายงานเถิด ดังนั้นเราทั้งสองก็ได้ไปหา  ซึ่งในขณะนั้นเขากำลังซ่อมรั้วบ้านอยู่ และแล้วเขาก็ได้เอาผ้าคลุมไหล่มาผูกกับเท้าทั้งสองแล้วเริ่มรายงานหะดีษให้แก่เราจนท่านได้กล่าวถึงการสร้างมัสญิด(ที่เมืองมะดีนะฮฺ) ท่านได้เล่าว่า พวกเราแบกหินกันทีละก้อน ส่วนอัมมารแบกทีละสองก้อน ครั้นเมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เห็นเขาจึงเข้าไปปัดดินออกจากตัวเขา และได้กล่าวว่า โอ้อัมมารผู้น่าสงสาร กลุ่มชนผู้อธรรมจะสังหารเขา เพราะเขาเชิญชวนพวกนั้นไปสู่สวรรค์ ส่วนพวกนั้นเชิญชวนไปสูนรก ท่านอบีสะอีดได้เล่าต่อว่า และแล้วท่านอัมมารก็ได้กล่าวว่า ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺจากฟิตนะฮฺทั้งหลายด้วยเถิด” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลขหะดีษ 447 )


และมีการบันทึกจากท่านอิมามมุสลิม จากการรายงานของท่านอบีสะอีด อัล-คุดรีย์เช่นเดียวกัน ท่านได้กล่าวว่า 

أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمَّارٍ، حِينَ جَعَلَ يَحْفِرُ الْخَنْدَقَ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، وَيَقُولُ: بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ «تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ» [مسلم برقم 2915] 


ความว่า “ฉันได้บอกถึงบุคคลที่ดีกว่าตัวฉัน นั้นคือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวแก่ท่านอัมมาร ในช่วงที่เขากำลังขุดหลุมสนามเพลาะ และท่านได้ลูบหัวของเขา พลันกล่าวว่า อิบนิสุมัยยะฮฺผู้น่าสงสาร” กลุ่มชนผู้อธรรมจะสังหารเจ้า” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2915) 

และมีการบันทึกจากท่านอิมามมุสลิมเช่นเดียวกัน จากการรายงานของท่านหญิงอุมมุสะละมะฮฺ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า 

«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» [مسلم برقم 2916]

ความว่า “อัมมารจะถูกสังหารโดยกลุ่มชนผู้อธรรม” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2916)


หลักฐานเหล่านี้ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงการดำรงตำแหน่งผู้ปกครองของท่านอลีนั้นมีความชอบธรรมและมีความจำเป็นที่ต้องเชื่อฟังเขา และผู้ใดก็ตามที่เชิญชวนไปสู่การเชื่อฟังต่อเขาแสดงว่าเขาได้เชิญชวนไปสู่สวรรค์ แต่ผู้ใดก็ตามที่เชิญชวนในการสังหารเขาแสดงว่าเขาก็ได้เชิญชวนไปสู่ไฟนรก -แม้ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการตีความหลักฐานก็ตาม- และมันถือเป็นหลักฐานที่ไม่อนุญาตให้สังหารท่านอลี ด้วยเหตุนี้คนที่สังหารท่านถือว่าเขาได้ทำผิด ถึงแม้ว่าอยู่บนพื้นฐานของการตีความหลักฐานหรือตั้งใจสังหาร ซึ่งนั้นคือทัศนะที่ถูกต้องในหมู่นักวิชาการของเรา โดยตัดสินคนที่สังหารท่านอลีว่าเป็นการกระทำที่ผิด และทัศนะของบรรดานักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามนั้นได้อนุญาตให้สังหารคนอธรรมคนนั้นถึงแม้ว่าเขาได้สังหารท่านอลีด้วยกับการตีความหลักฐานของเขาก็ตาม” 
 


และขอให้ผู้อ่านได้ไตร่ตรองคำกล่าวนี้กันเถิด


หลังจากที่ท่านอิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวถึงทัศนะของชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺต่อยะซีดและได้ตัดสินในเรื่องนี้ แล้วท่านก็ได้อธิบายทัศนคติที่แตกต่างกันในหมู่ผู้คนอย่างยืดยาวแล้ว ท่านก็ได้กล่าวว่า “และสำหรับคนที่สังหารท่านอัล-หุสัยนฺ หรือช่วยเหลือในการสังหารในครั้งนั้น หรือพอใจในเรื่องนี้ สำหรับเขาจะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺ บรรดามลาอิกะฮฺ และผู้คนทั้งหลาย” 



และนี้คือคำกล่าวของท่านอิมามจากชาวสะละฟุศศอลิหฺ ?!!



ด้วยเหตุนี้ จะเป็นการสมควรกระนั้นหรือภายหลังจากนี้ที่คนที่เป็นคอฏีบหรือเป็นครูผู้สอน จะกล่าวหาชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺว่าเป็นพวก “นะวาศิบ” อีก ?


บทสรุปส่งท้ายคือ ผู้อ่านที่มีเกียรติทุกท่าน หวังว่าท่านคงจะมีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นในตัวจากสิ่งที่ได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ และสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่ามีการทำสงครามศิฟฟีน, สงครามอัล-ญะมัลระหว่างเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมกันเอง แต่ในทุกกลุ่มในหมู่พวกเขาก็จะมีบรรดาเศาะหาบะฮฺอยู่ร่วมด้วย ถึงแม้นว่าเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่นั้นจะเข้าร่วมเคียงข้างท่านอลีและอะฮฺลุลบัยตฺ อะลัยฮิมุสลาม ก็ตาม ซึ่งในเรื่องนี้ต้องกล่าวถึงในหนังสืออื่นเป็นการเฉพาะ ผมขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ช่วยเหลือผมในการเขียนอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นนั้นและอื่น ๆ 


และผมขอตักเตือนตัวเองและผู้อ่านด้วยคำดำรัสของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ที่ว่า 

﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱقۡتَتَلُواْ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَاۖ فَإِنۢ بَغَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا عَلَى ٱلۡأُخۡرَىٰ فَقَٰتِلُواْ ٱلَّتِي تَبۡغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمۡرِ ٱللَّهِۚ فَإِن فَآءَتۡ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَهُمَا بِٱلۡعَدۡلِ وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩ إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠﴾ [الحجرات : 9-10]

ความว่า “และหากมีสองฝ่ายจากบรรดาผู้ศรัทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจ้าก็จงไกล่เกลี่ยระหว่างทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งในสองฝ่ายนั้นละเมิดอีกฝ่ายหนึ่ง พวกเจ้าก็จงปรามฝ่ายที่ละเมิดจนกว่าฝ่ายนั้นจะกลับสู่พระบัญชาของอัลลอฮฺ ฉะนั้นหากฝ่ายนั้นกลับ (สู่พระบัญชาของอัลลอฮฺ) แล้ว พวกเจ้าก็จงประนีประนอมระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความยุติธรรม และพวกเจ้าจงให้ความเที่ยงธรรม(แก่ทั้งสองฝ่าย) เถิด แท้จริงอัลลอฮฺทรงรักใคร่บรรดาผู้ให้ความเที่ยงธรรม แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน ดังนั้นพวกเจ้าจงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายของพวกเจ้า และจงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด หวังว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา” (สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต : 9-10)


ถึงแม้พวกเขาจะมีการทะเลาะวิวาทกันแต่ความศรัทธาของพวกเขาก็ยังคงฝั่งลึกในหัวใจ ซึ่งอายะฮฺนี้มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งและมันไม่จำเป็นที่ต้องมีการขยายความหรืออธิบายเพิ่มเติมใด ๆ เลย ดังนั้นพวกเขาทุกคนต่างเป็นผู้ศรัทธาถึงแม้ระหว่างพวกเขานั้นจะทะเลาะวิวาทกันก็ตาม 


และดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า 

﴿فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة : 178]

ความว่า “แล้วผู้ใดที่สิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขาถูกอภัยให้แก่เขาแล้ว ก็ให้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยชอบ” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 178)


(คือผู้ใดฆ่าคนตาย โดยที่คนหนึ่งคนใดในบรรดาญาติของผู้ถูกฆ่าให้อภัยแก่ผู้ฆ่า โดยไม่ปรารถนาจะให้ผู้ฆ่าถูกฆ่าให้ตายตามกันนั้นก็ให้ถือปฏิบัติไปตามนั้น แม้ว่าพี่น้องคนอื่นจะไม่ยินดีก็ตาม คำว่า “สิ่งหนึ่งจากพี่น้องของเขา” นั้นหมายถึงว่าได้มีการอภัยส่วนหนึ่งจากญาติของผู้ตาย และที่ใช้ถ้อยคำว่า “พี่น้องของเขา” นั้น ก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันเพราะมุอ์มินนั้นเป็นพี่น้องกัน -ผู้แปล-)


นี่คือข้อตัดสินสำหรับคนที่ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แต่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ยังคงยืนยันถึงความเป็นพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันระหว่างคนที่ฆ่ากับฝ่ายที่ถูกฆ่า และทั้ง ๆ ที่คนที่ฆ่านั้นถือเป็นคนที่เลวทราม ซึ่งอัลลอฮฺก็ได้กล่าวถึงบทลงโทษในเรื่องนั้นอย่างรุนแรง แต่พระองค์ก็ไม่ทรงทำให้เขาออกจากสภาพของการมีศรัทธา และตัวเขากับฝ่ายที่ถูกฆ่าก็ยังคงเป็นพี่น้องกันอยู่ ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้ดำรัสว่า


﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ ﴾ [الحجرات : 10]

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกัน” (สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต : 10)


ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเด็นนี้สมควรที่ต้องไปศึกษาในหนังสือเล่มอื่นเป็นการเฉพาะ ก็หวังว่าอัลลอฮฺจะทรงให้ความสะดวกในการเขียนเกี่ยวกับประเด็นนั้นในเร็ววันนี้ อินชาอัลลอฮฺ 

บทส่งท้าย


มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงประทานความโปรดปรานให้เราได้รักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และวงศ์เครือญาติที่ดีงาม ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐทุกท่าน 


หลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับวงศ์เครือญาติของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ที่บริสุทธิ์ การสถาพรและความศานติจงมีแด่พวกเขาทุกท่าน รวมทั้งกับบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม หลังจากที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกเขา และเราก็ได้รับรู้ถึงความรักความอ่อนโยนที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาผ่านทางสายสัมพันธ์ของการเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดและการเป็นเครือญาติโดยการแต่งงาน และความรัก ความเป็นพี่น้อง และความสนิทสนมกันระหว่างหัวใจของพวกเขา ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงในอัลกุรอานอันมีเกียรติของพระองค์ คงเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องมั่นในการวิงวอนขอดุอาอ์ต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกให้พระองค์ทรงให้เราได้ใช้ชีวิตบนหนทางที่เป็นที่รักและพึงพอใจของพระองค์ และทรงให้เราเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้ที่พระองค์ได้กล่าวถึงในอัลกุรอานอันมีเกียรติ นั่นคือหลังจากที่พระองค์ได้ยกย่องสรรเสริญต่อชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรแล้ว พระองค์ก็ได้กล่าวว่า

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر : 10]

ความว่า “และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้มีการเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 10)

และดังที่ท่านอิมามอลี บินอัล-หุสัยนฺ อะลัยฮิมัสสลาม ได้เล่าว่า “มีชาวอิรักกลุ่มหนึ่งได้มาหาท่านอิมาม หลังจากนั้นพวกเขาก็พากันตำหนิติเตียนท่านอบีบักรฺ ท่านอุมัร และท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ซึ่งเมื่อพวกเขาได้จบการพูดคุย ท่านอิมามจึงถามพวกเขาว่า พวกเจ้าช่วยตอบฉันได้หรือไม่ ? พวกเจ้าคือชาวมุฮาญิรีนกลุ่มชนแรกที่เข้ารับอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺ ได้ดำรัสว่า “บรรดาผู้อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา และทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และความยินดีของพระองค์และช่วยเหลืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ ชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้สัตย์จริง” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 8) ใช่หรือไม่ ? พวกเขาก็ตอบว่า “เปล่าเลย” ท่านอิมามจึงถามต่อว่า พวกเจ้าคือกลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้ดำรัสว่า “บรรดาผู้ที่ได้ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นครมะดีนะฮ.(ชาวอันศอร)และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการอพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญิรีน)พวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไม่พบความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเองถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตาม” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 9) ใช่หรือไม่ ? พวกเขาก็ได้ตอบว่า “เปล่าเลย” ท่านอิมามจึงกล่าวว่า “ก็ในเมื่อพวกเจ้าเองต่างก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในทั้งสองกลุ่มนั้น ฉะนั้นฉันก็ขอยืนยันว่าพวกเจ้าก็ไม่ใช่กลุ่มชนที่อัลลอฮฺได้ดำรัสไว้ว่า 

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [الحشر : 10]

ความว่า “และบรรดาผู้ที่มาหลังจากพวกเขาโดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพี่น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้มีการเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-หัชรฺ : 10) พวกเจ้า
จงออกไปให้พ้นจากฉัน แล้วอัลลอฮฺจะจัดการพวกเจ้าอย่างแน่นอน” (ดูในหนังสือกัชฟุลฆุมมะฮฺ  เล่ม 2 หน้า 78) 


แม้ว่าข้อเท็จจริงต่าง ๆ จะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ขึ้นมา รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่มีความชัดเจนแล้ว แต่มนุษย์ก็ยังคงต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา และเป็นที่ทราบกันดีว่าอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ด้วบกับมุอฺญิซาตที่เจิดจรัส และด้วยอัลกุรอานอันมีเกียรติที่อัลลอฮฺทรงพรรณนาถึงมันว่าเป็นแสงสว่างที่ชัดแจ้ง และด้วยกับมารยาทที่ดีงามที่มีอยู่ในตัวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  พร้อม ๆ กับความเข้มข้นและความชัดเจนของเนื้อหาที่ท่านได้เทศนา และความสัจจริงในคำพูดของท่าน รวมถึงความเข้าใจในสภาพของชาวมักกะฮฺตั้งแต่ท่านยังเด็กจนถึงการถูกแต่งตั้งให้เป็นนบี กระนั้นก็ตามก็ยังมีคนที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวมักกะฮฺอีกจนกระทั่งถึงเหตุการณ์พิชิตเมืองมักกะฮฺได้มาถึง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับที่ต้องมั่นในการขอดุอาอ์และวิงวอนให้ได้ใช้ชีวิตภายใต้ทางนำของพระองค์และยืนหยัดในสัจธรรมและเจริญรอยตามสัจธรรมในทุก ๆ ที่ที่เราอยู่ เพราะเรื่องทางนำนั้นเป็นสิ่งที่มีจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา 


ผู้อ่านต้องตระหนักว่า ท่านนั้นต้องปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ และพระองค์ก็จะสอบสวนในเรื่องนั้น ดังนั้นจงระวังอย่าให้คำพูดของคนใดคนหนึ่งในหมู่มนุษย์ล้ำหน้าคำดำรัสของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา แท้จริงอัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานให้แก่เราด้วยกับภาษาอาหรับที่มีความชัดเจน และทรงทำให้มันเป็นทางนำและการบำบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนและทรงให้ผู้คนอื่นนั้นมีนัยน์ตาที่มืดบอด ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้กล่าวว่า 

﴿قُلۡ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدٗى وَشِفَآءٞۚ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَلَيۡهِمۡ عَمًىۚ أُوْلَٰٓئِكَ يُنَادَوۡنَ مِن مَّكَانِۢ بَعِيدٖ ٤٤﴾ [فصلت : 44]

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหัมมัด อัลกุรอานนั้นเป็นแนวทางที่เที่ยงธรรม และเป็นการบำบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธา ส่วนบรรดาผู้ไม่ศรัทธานั้น อัลกุรอานจะทำให้หูของพวกเขาหนวก และนัยตาของพวกเขาบอด ชนเหล่านี้จะถูกร้องเรียกจากสถานที่อันไกล” (สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต : 44)


ด้วยเหตุนั้น ท่านจงหาทางนำด้วยกับอัลกุรอานเถิด เพื่ออัลลอฮฺจะได้ประคับประคองชีวิตของท่านให้อยู่ในครรลองที่พระองค์ทรงพึงพอใจ


ผู้อ่านต้องเข้าใจว่า การสอบสวนทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺโดยบริบูรณ์ ซึ่งมนุษย์ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ เลยในเรื่องนี้ และการช่วยเหลือของคนดีในวันนั้นก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง ดังนั้นขอให้เราได้ห่างไกลจากพฤติกรรมที่หน้าด้านต่ออัลลอฮฺโดยการตัดสินบ่าวคนใดคนหนึ่งของพระองค์ 


ไม่มีอะไรขาดทุนเลยสำหรับเราที่จะรักอะฮฺลุลบัยตฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ใช่แต่เท่านั้นมันยังสอดคล้องกับอัลกุรอานอันมีเกียรติด้วยซ้ำ และสอดคล้องกับเรื่องราวที่ถูกรายงานอย่างถูกต้อง ดังนั้นจงไตร่ตรองให้ดีเถิด 


สุดท้ายนี้... เป็นความจำเป็นต่อเราอีกเช่นกันที่ต้องมั่นขอดุอาอ์ต่ออัลอลฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ให้พระองค์ทรงปลดเปลื้องความเกลียงชังต่อพวกเขาในหัวใจของเรา และให้เราได้ประจักษ์ในสัจธรรม และขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเราจากกลอุบายของชัยฏอน เพราะพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้คุ้มครองและช่วยเหลือเรา อัลลอฮฺเท่านั้นที่ทรงรู้ดียิ่ง 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


การเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานระหว่างวงศ์เครือญาติอัล-ฮาชิมีย์กับเศาะหาบะฮฺผู้ที่ได้รับข่าวดีด้วยกับสวนสวรรค์อันสถาพร

		วงศ์เครือญาติ

อัล-ฮาชิมีย์

		วงศ์เครือญาติอื่นๆ 

		แหล่งอ้างอิง



		ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

		ท่านหญิงอาอิชะฮฺ บินติอัศ-ศิดดีก, ท่านหญิงหัฟเศาะฮฺ บินติอุมัร , ท่านหญิงร็อมละฮฺ บินติอบีสุฟยาน

		หนังสืออ้างอิงทุกเล่ม



		ท่านหญิงอุมมุกัลษูม บินติอลี

		ท่านอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ

		มีหนังสืออ้างอิงอย่างมากมาย ซึ่งในจำนวนนั้นก็ได้กล่าวถึงแล้ว



		ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติอัล-หุสัยนฺ

		ท่านอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ บินอุษมาน บินอัฟฟาน

		ดูในหนังสือ “อัล-อัศลุ ฟีอันสาบ อัฏ-ฏอลิบีน” หน้า 65 โดยอิบนุอัฏฏ็อกฏ่อกีย์ และหนังสือ อุมดะฮฺ อัฏ-ฏอลิบ ฟีอันสาบ อาลิ อบีฏอลิบ หน้า 118 โดยอิบนุอุตบะฮฺ และอื่นจากนี้



		ท่านหญิงเศาะฟียะฮฺ บินติอับดุลมุฏเฏาะลิบ ท่านลุงของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

		ท่านอัล-เอาวาม บินคุวัยลิด ซึ่งมีลูกชื่อ อัซ-ซุบัยรฺ บินอัล-เอาวาม ก่อนที่จะเข้ารับอิสลาม

		หนังสืออ้างทั้งหมดทั้งที่เป็นของชาวชีอะฮฺและชาวสุนนี



		ท่านหญิงอุมมุลหะสัน บินติอัล-หะสัน บินอลี บินอบีฏอลิบ

		ท่านหญิงได้แต่งงานกับท่านอับดุลลอฮฺ บินอัซ-ซุบัยรฺ ซึ่งนางได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านจนถึงท่านเสียชีวิตเพราะถูกสังหาร หลังจากนั้นพี่น้องของท่านอับดุลลอฮฺ ก็ได้แต่งงานกับนางต่อ

		ดูในหนังสือ “มุตะฮา อัล-อามาล” หน้า 341 โดยชัยคฺอับบาส อัล-กุมมีย์ และหนังสือ “ตะรอญิม อัน-นิสาอ์” โดยชัยคฺมุหัมมัด อัล-อะลา หน้า 346 และอื่นจากนี้



		ท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ บินติอัล-หะสัน บินอลี บินอบีฏอลิบ

		ท่านหญิงได้แต่งงานกับท่านอัมรฺ บินอัซ-ซุบัยรฺ บินอัล-เอาวาม

		ดูในหนังสือ “มุตะฮา อัล-อามาล” หน้า 342 โดยชัยคฺอับบาส อัล-กุมมีย์ และหนังสือ “ตะรอญิม อัน-นิสาอ์” โดยชัยคฺมุหัมมัด อัล-อะลา หน้า 346 และอื่นจากนี้



		ท่านอัล-หุสัยนฺ อัล-อัศฆ็อร บินซัยนุลอาบิดีน

		ท่านได้แต่งงานกับท่านหญิงคอลิดะฮฺ บินติหัมซะฮฺ บินมุศอับ บินอัซ-ซุบัยรฺ

		ดูในหนังสือ “ตะรอญิม อัน-นิสาอ์” โดยชัยคฺมุหัมมัด อัล-อะลา หน้า 361






ตามจริงยังมีข้อมูลอื่นจากนี้อีกมากมาย เช่นเรื่องราวการแต่งงานระหว่างท่านหญิงสะกีนะฮ บินติอัล-หุสัยนฺกับท่านมุศอับ บินอัซ-ซุบัยรฺ แต่เพียงพอแล้วที่ผมจะขอนำเสนอเพียงเท่านี้ เพราะเนื้อหาที่มีการกล่าวถึงการเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานและการสาธยายถึงมันนั้นมีอยู่ในหนังสืออย่างมากมาย 


� อัล-มัจลิสีย์ ได้ตั้งชื่อบรรพหนึ่งในหนังสือ บิหาร อัล-อันวาร ว่า “บรรพว่าด้วย แท้จริงบรรดาอิมามนั้นมีความรอบรู้เหนือกว่าบรรดานบีทั้งหลาย”  เล่ม 2 หน้า 82 และดูใน อุศูล อัล-กาฟีย์ เล่ม 1 หน้า 227


� ท่านอิมามอัล-กุรฏุบีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้อธิบายอายะฮฺ “رُحَمَآءُ بَيۡنَهُمۡۖ” ไว้ว่า พวกเขามีความรักความอ่อนโยนซึ่งกันและกัน (ตัฟสีร อัล-กุรฏุบีย์ เล่ม 16 หน้า 293) -ผู้แปล-


� ดูในหนังสือ “ตัสมียะฮฺ อัล-เมาลูด โดยอัล-ลามะฮฺ อัช-ชัยคฺ บักรฺ บินอับดุลลอฮฺ อบูซัยดฺ”


� ดูในหนังสือ กัชฟุลฆุมมะฮฺ (2/334), อัล-ฟุศูล อัล-มุฮิมมะฮฺ (283), ใช่แต่เท่านั้นบรรดาอิมามทั้งหมด(ที่ชาวชีอะฮฺให้การยอมรับและเชื่อถือ) ท่านก็จะพบว่าพวกเขาได้ใช้ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อลูกหลานของพวกเขา ซึ่งนักวิชาการของชาวชีอะฮฺเองก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้ และได้ระบุชื่อดังกล่าวในเยาว์ อัฏฏิฟ (17-185) ท่านสามารถดูตัวอย่างได้ในหนังสือ อิอฺลาม อัรรอวีย์ โดยฏ็อบบรอสีย์ (203) อัล-อิรชาด โดยมุฟีด (186) และตารีค อัลยะอฺกูบีย์(2/213)  


� ท่านแม่ของนางคือ ท่านหญิงอัสมาอ์ บินติอับดิรเราะหฺมาน บินอบีบักร์ ดูในหนังสือ อุมดะฮฺ อัฏ-ฏอลิบีน (195) พิมพ์ที่เตหะราน และหนังสืออัล-กาฟีย์ (1/472)


� บันทึกโดยมุสลิม จากการรางานของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติก็อยสฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา (2/1114-1119) (1480)


� บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ จากการรายงานของท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา (4/1469, 5/1957) (3778,4800)


� บันทึกโดยมุสลิมและท่านอื่น ๆ ในหมวดความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ บรรพความประเสริฐของท่านอลี อะลัยฮิสลาม เล่ม 4 หน้า 1873 หมายเลขหะดีษ 2408


� บันทึกโดยอะหฺมัด ในหมวดความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ แม้นว่านักวิชาการที่ได้ตรวจสอบหนังสือเล่มนี้จะวิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาวแต่กระนั้นก็ตามความหมายของมันก็มีความถูกต้องเพราะสอดคล้องกับตัวบทของอัลกุรอาน


� บันทึกโดยมุสลิม เล่ม 4 หน้า 1782 หมายเลขหะดีษ 2276


� บันทึกโดยมุสลิม ในหมวดการเศาะละวาต บรรพการเศาะละวาตต่อท่านนบีหลังจากอ่านตะชะฮุด เล่ม  1 หน้า 305  หมายเลขหมายเลขหะดีษ 405


� ดูในหนังสือ “ญะลาอุลอัฟฮาม” ซึ่งท่านได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้อย่างยืดยาว


� ดูในหนังสือ “อัล-มุฆนีย์” เล่ม 9 หน้า 288 และในหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่เขียนโดยชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺที่ชื่อ “หุกูก อาลิบัยตฺ”  


� มัจมูอ์ฟะตะวา ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ (4/437)


� มัจมูอ์ฟะตะวา ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ (4/487)







