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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราน ีผู้ทรงเมตตาเสมอ 

 

ค าน าของผู้เขียน 

 

การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ เราขอสรรเสริญพระองค์ ขอความช่วยเหลือจากพระองค์ 

ขออภัยโทษจากพระองค์ ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากความชั่วร้ายของตัวเรา ให้พ้นจากความ

เลวร้ายของอะมัลของเรา ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงชี้น าจะไม่มีผู้ใดท าให้เขาหลง และผู้ใดทรงท าให้หลงจะไมม่ี

ผู้ใดช้ีน าเขา และฉันขอเป็นพยานว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดยีวเท่าน้ันไม่มีภาคีใด และ

ขอเป็นพยานว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวและทูตของพระองค์ 

ถ้อยค าที่สัจจริงย่ิงคือคัมภีร์ของอัลลอฮฺ ทางน าที่ดีย่ิงคือทางน าของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม เร่ืองที่เลวร้ายย่ิงคือเร่ืองที่ประดษิฐ์ขึ้นใหม่ในศาสนา และทุกสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในศาสนาคือ

อุตริกรรม และทุกอุตริกรรมคือการหลงผิด และทุกการหลงผิดจะได้เข้าสู่นรก 

ข้าพเจ้าเคยก้าวเท้าข้างหน่ึงเพ่ือเดินหน้า แต่อีกข้างหน่ึงกลับจะถอยหลังตอนที่เกิดความคิดจะ

เขียนหนังสือเร่ืองน้ี ที่เป็นอย่างน้ันก็เพราะมีคนหลายคนมัวอีหลุกขลุกขลุ่ยกับเร่ืองนี้ บางทีก็มีเจตนาดี 

แตส่ว่นใหญน้ั่นมีเจตนารา้ย เร่ืองนี้ไมน่่าสงสัยเลยว่าเป็นหน่ึงในเร่ืองที่ยังคงสดใหม่ ถึงแม้เวลาจะผ่านไป

นานมากแล้วก็ตาม แต่มันยังคุกรุ่นอยู่ภายในตัวเรา เพราะมันเป็นการให้ความส าคัญกับคนในสมัยของ

ท่านนบีที่ไม่เหมือนกับยุคใด คนเหล่าน้ันเป็นกลุ่มดาวดวงใหญ่ เป็นคนดีที่อัลลอฮฺทรงเลือกให้เป็นเศาะ

หาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ขออัลลอฮฺพอพระทัยพวกเขา 

และเมื่อการพูดความจริงจะเป็นแสงสอ่งน าทาง และเพราะคนในยุคน้ันมีบุญคุณต่อพวกเรา จึง

เป็นเรื่องจ าเป็นที่เราต้องชดเชยบางอย่างอันเป็นหน้าที่ๆพวกเราตอ้งปฏิบัตต่ิอพวกเขา เร่ืองราวของพวก

เขาไม่เหมือนกับเร่ืองของคนอื่นๆ ความรู้และอะมัลของพวกเขาไม่มีใครเกินหน้า ตามหลังก็ไม่อาจทัน 

และเป็นเพราะบุคคลเหลา่นี้ อัลลอฮฺจึงทรงเชิดชูศาสนานี้ และท าให้มันเป็นที่ประจักษ์ไปทั่ว 

และถึงเราจะพร่ าสอนถึงความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เพียงใดก็ตาม แตเ่ราก็ไม่ยกพวกเขาเป็นมะอฺศูม(บริสุทธิ์ไร้บาป) อัลลอฮฺไมไ่ด้ท าให้

ใครเป็นมะอฺศูมนอกจากบรรดานบีและบรรดามลาอิกะฮฺ เท่านัน้ 
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ใช่ พวกเขาบางคนเคยผิดพลาด ทั้งตอนที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่หรือหลังจากที่ท่านจากไป

แล้ว แต่สิ่งที่พวกเขาต้องอดทนฟันฝ่า จากการถูกท าร้าย ถูกกดขี่ข่มเหง ถูกทรมานในหนทาง

ของการศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ และการเผยแพร่สู่ศาสนาอันเที่ยงตรง สู่

แนวทางของอิบรอฮีม และสิ่งที่พวกเขาทุ่มเทเสียสละต้องอพยพจากครอบครัว จากบ้านเกิด

เมืองนอน และการเสียสละด้วยทรัพย์สินและชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ และคอยอยู่ปกป้อง

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม โดยใช้ทุกอย่างที่เขามี ท าให้ความผิดเหล่านั้นเมือ่

เทียบกับความดีงามอันมากมาย และการปฏิบัติที่ดีของพวกเขาก็เปรยีบดุจดังเม็ดทรายไม่กี่เม็ด

ที่อยู่ในภูเขา หรอืหยดน้ าไม่กี่หยดในน้ าที่พวยพุ่งออกมา 

และไม่น่าสงสัยเลยว่าเร่ืองประวัติศาสตร์มีความส าคัญต่อชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์และกลุม่ก๊ก

ต่างๆ มันเป็นตัวก่อร่างสร้างเสาหลักของมัน ก าหนดวิถีชีวิต ปัจจุบันและอนาคตของมัน และไมม่ีชาติใด

ที่ทะเยอทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดและความรุ่งโรจน์ เว้นแต่จ าเป็นต้องสานสัมพันธ์ให้เหนียวแน่นระหว่าง

ความเป็นชาตกิับอดตีของมัน เพ่ือท าให้เกิดพลังและตัวค้ ายันสร้างปัจจุบันและทยานสูอ่นาคตที่ดี 

และประชาชาติอย่างประชาชาติอิสลามนี้ย่ิงต้องดีกว่าประชาชาติอื่นๆ เพราะประวัติศาสตร์มี

ความรุ่งโรจน์ ความกล้าหาญ และชัยชนะต่างๆ ที่ประวัติศาสตร์ชาติอื่นต้องดูเล็กไปถนัดตา แต่ภายใต้

ร่มเงาของความอ่อนแอของประชาชาติของเราในปัจจุบันนี้เกิดจากน้ ามือของลูกหลานของพวกเขาเอง 

อัลลอฮฺจึงทรงให้ผู้ที่สืบทอดต่อจากพวกวานรและสุกร(กลุม่คนที่ถูกสาปเพราะฝ่าฝืนค าสั่งของอัลลอฮฺ

ในยุคก่อน) และกราบไหว้สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺเข้ามามีอ านาจเหนือพวกเรา –ไม่มีอ านาจไม่มีก าลังใด

นอกจากด้วยกับอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงย่ิงใหญ่- 

 (ผู้ใดท าผิดบ่อยครัง้  มันจะกลายเร่ืองชาชินส าหรับเขา เปรยีบเหมือนการสร้างแผลกับคนตาย ย่อมไม่

ท าให้เขาเจ็บปวด)1  

ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ภายใต้เงาของความอ่อนแอนี้ จ าเป็นต้องหวนกลับไปสูป่ระวัติศาสตร์อัน

โชติช่วงของประชาชาติของเรา เพ่ือที่เราจะสามารถทบทวนตัวเองได้ง่ายขึ้น มองดูรอบตัว และรู้ถงึย่าง

ก้าวต่อไปในอนาคต ทั้งหมดน้ีไม่อาจเกิดขึ้นได้ เว้นแต่ให้เรากลับไปใคร่ครวญประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

ของเราเท่านัน้ ไมใ่ช่กลับไปหาสว่นอื่นสว่นใดที่ไมถู่กต้อง 

                                                             
1 ดีวาน อบิฏ-ฏ็อยยิบ อัล-มุตะนับบี 
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และหากเรามองประวัติศาสตร์ให้ดี เราจะพบว่า ช่วงเวลาที่ โชติช่วงที่สุดคือ หิกบะฮฺ1

(ช่วงเวลา)ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮมีชีวิตอยู่ คน

รุ่นนั้นได้แบกรับหน้าที่เผยแพร่สาส์นอิสลามไว้บนต้นคอ พวกเขาเป็นมัคลูก(สิ่งถูกสร้าง)

ของอัลลอฮฺที่ได้รับการคัดสรรรองจากบรรดานบีและเราะสูล -อลัยฮิมุสสลาม 

ประวัติศาสตร์ของประชาชาติอิสลามได้เผชิญกับการถูกสร้างภาพผิดๆ เล่ห์อุบาย และการ

บิดเบือน สาเหตุจากการเกิดนิกายต่างๆขึ้นในอิสลาม เพราะทุกกลุ่มพยายามดูถูกกลุ่มอื่นๆ และถีบ

กลุ่มตัวเองให้สูงข้ึน จึงท าให้เกิดช่องโหว่ต่างๆในประวัตศิาสตร์ของบรรดาคนส าคัญในอุมมะฮฺของเรา 

และเราก็ได้พบว่ามีคนท าตัวเลยเถิดเกินขอบเขตของศาสนาในการรักตัวบุคคล เขาให้ความรัก

กับเศาะหาบะฮฺดีๆ อย่าง อล ีบินอบีฏอเล็บ แตเ่ป็นความรักที่ท าลายเร่ืองทั้งหมดของเขา แลว้ยังพาดพิง

เหตุการณ์และเร่ืองราวที่ไม่อาจยอมรับได้ว่ามาจากอลี ในเวลาเดียวกันก็พยายามลดทอนเร่ืองของคน

อื่น และถือว่าคนอื่นๆล่วงเกินสิทธิ์ของอลี อธรรมต่อเขาและต่อตัวของพวกเขาเอง ทว่าการเลยเถิดใน

ความรักน้ีเพ่ิมมากขึ้นจนกระทั่งเลยไปถึงลูกหลานของอลีด้วย เขาอ้างว่าบรรดาอิหม่ามน้ันถูกระบุเป็น

ตัวบทให้แก่พวกเขา และว่าพวกเขาน้ันมะอฺศูม (บรสิุทธิ์จากบาปและความผิดพลาดทัง้ปวง) คล้ายคลึง

กับบรรดานบี อลัยฮิมุสสลาม2 

* และอลีผูน้ี้ได้กล่าวว่า “แน่นอนจะมีคนกลุ่มหนึ่งรักฉันจนพวกเขาต้องเข้านรกเพราะฉัน 

และจะมีคนกลุ่มหนึ่งเกลียดฉันจนพวกเขาต้องเข้านรกเพราะเกลียดฉัน”3 

และยังกล่าวอีกว่า “บุคคลสองจ าพวกจะพินาศเพราะฉัน ผู้ที่รักฉันมากเกินไป และผู้ที่

เกลียดฉันมากเกนิไป”4 

ค ากล่าวอ้างและรูปแบบการเลยเถิดต่างๆเหลา่นี้น้ัน อันที่จริงเพ่ิงจะเกิดขึ้นหลังพ้นยุคกลางไป

แล้ว(ศตวรรษที่3แห่งฮิจเราะฮฺศักราช) ตามทัศนะที่ถูกต้อง 

สิ่งหนึ่งที่ ใช้ ยืนยันข้อเท็จจริงนี้ได้คือ  เราไม่พบรายงานที่ถูกต้องเลยที่ เกี่ยวข้องกับ

ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์ใด ๆ  ของบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ชี้ให้เห็นว่ามีความเกลยีดชังอย่างที่อ้างกัน

                                                             
1 อัล-หุกุบ หรือ อัล-หุกบ์ คอืช่วงระยะเวลานอันยาวนาน และค าว่า หิกบะฮฺ คอืช่วงเวลาที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือระบุจ านวนปี ดู ลิ

สานุล-อะร็อบ ของอิบนุมันซูร (3/203) มาตรา (حقب) 
2 ทว่า เราพบในหนังสือ บิหารุล-อันวาร ของอัล-มัจญ์ลิสียฺ (เลม่ที่ 23-37) และเล่มอ่ืนๆ ถึงภาพของความเลยเถิดที่ย่ิงไปกว่านีเ้สียอีก 
3 บันทึกโดยอิบนิ อบีอาศิม ในหนังสือ อัส-สุนนะฮฺ หมายเลข(983) และปราชญ์นาศิรุด-ดีน อัล-อัลบานียฺ กล่าวว่า “สายรายงานของมัน

ถูกต้องตามเง่ือนไขอัล-บุคอรียฺและมุสลิม” ดู “นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮฺ” (469) 4/108 และ”มะนากิบ อัล-อิมาม อะมริีล-มุอ์มินีน” ของ

มุหัมมัด บินสุลัยมาน อัล-กูฟียฺ 2/283 และ “อัล-อะมาล”ี ของอัฏ-ฏูสียฺ หน้า (256) 
4 แหล่งอ้างอิงเดียวกัน หมายเลข (984) และปราชญ์อัลบานีย์กล่าวว่า “สายรายงานของมันดี” 
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ระหว่างอลีกับเศาะหาบะฮฺคนอื่นๆ แต่กลับพบสิ่งที่แสดงถึงความรักอันย่ิงใหญ่ที่มีต่อกัน และพบเจอ

ภาพอันงดงามของการเสียสละ ความเป็นพ่ีน้อง ความรัก การตักเตือน และการแต่งงานเกี่ยวดองกัน

เป็นจ านวนมาก ที่คนที่มใีจเป็นกลางต้องการหาความจริงสามารถฟันธงได้ว่าการพยายามสร้างภาพว่า

มคีวามบาดหมาง ความแค้น ความไมพ่อใจต่อกันน้ันเป็นเรื่องโกหก.. 

และหนึ่งในภาพอันกระจ่างชัดเหล่านี้คือ 

การที่เคาะลีฟะฮฺทั้งสามท่าน คือ อบูบักร อัศ-ศิดดีก, อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ, อุษมาน 

บินอัฟฟาน สนับสนุนอลีให้แต่งงานกับฟาฏิมะฮฺ และมีส่วมร่วมในการเตรียมการและเป็นสักขี

พยาน 

* อล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา่ว่า “อบูบักร และอุมัร ได้มาหาฉัน แล้วพูดว่า ท่านน่าจะไปหาท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  แล้วไปพูดกับท่านเร่ืองฟาฏิมะฮฺ”1 

และเล่าอีกว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ บอกฉันว่า “ไปเลยตอนนี ้ไปขายเสื้อเกราะของเธอ และเอา

เงินที่ได้มาให้ฉัน ฉันจะได้เตรียม(ให้เธอ)และลูกสาวของฉัน(ฟาฏิมะฮฺ) ถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพวก

เธอทั้งสอง” 

อลเีลา่ว่า ฉันได้ออกไปและขายมันดว้ยเงินสี่ร้อยดิรฮัมให้กับอุษมาน บินอัฟฟาน 

พอฉันได้เงินและเขาไดเ้สื้อเกราะแลว้ 

เขาก็กล่าวว่า “ฉันมีความชอบธรรมในเสื้อเกราะนี้มากกว่าท่านแล้วไม่ใช่หรือ และท่านก็มี

ความชอบธรรมในเงินน้ีมากกว่าฉัน” 

ฉันก็ตอบว่า “ถูกต้องแลว้” 

เขาก็พูดว่า “เสื้อเกราะนี้ ถอืเป็นของขวัญจากฉันมอบให้ท่าน” 

ฉันจึงได้ทั้งเสื้อเกราะและเงินกลับไป และไปหาท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

และฉันก็เอาเสื้อเกราะและเงินไปวางไว้ต่อหน้าท่าน และบอกท่านถึงเร่ืองของอุษมาน ท่านก็ขอดุอาอ์ให้

เขาได้รับสิ่งดีงาม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็หยิบเงินจ านวนหน่ึงไป แล้วเรียกอ

บูบักรมา และมอบเงินให้เขาแล้วพูดว่า “อบูบักรเอ๋ย เอาเงินนี้ไปซื้อของให้ลูกสาวฉัน ของที่จะเป็น

ประโยชน์กับนางในบ้านของนาง””2 

                                                             
1 อัล-อะมาลี ของอัฏ-ฏูซียฺ (หน้าที่39) และบิหารุล-อันวาร (43/93) 
2 กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ (1/369) และบุหารุล-อันวาร (43/130) 
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* อนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  บอกกับฉันว่า จง

ออกไปเรียก อบูบักร อุมัร อุษมาน อลี ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และคนอีกจ านวนที่เท่ากันนีข้องชาวอันศอรมา 

เขาเล่าว่า ฉันก็ได้ไปเรียกพวกเขามาหาท่าน และเมื่อพวกเขาน่ังกันเ รียบร้อยแล้ว ท่านก็กล่าวว่า ฉัน

ขอให้พวกท่านเป็นสักขพียานว่าฉันได้ยกฟาฏิมะฮฺให้กับอลแีล้ว ดว้ยกับ(สินสอด)ส่ีร้อยมซิกอลเงิน1 

* อลี ได้ยกลูกสาวของเขา(อุมมุ กุลษูม บุตรสาวของฟาฏิมะฮฺ ให้กับอุมัร บินอัล-ค็อฏฏ

อบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 2 

อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ตั้งชื่อลูกๆของเขาด้วยชื่อพี่น้องและบุคคลอันเป็นที่รักในอัลลอฮฺ

ของเขา อบูบักร อัศ-ศิดดีก อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ อุษมาน บินอัฟฟาน3 และพูดจายกย่องพวกเขา

ทั้งหมด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

อล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “ฉันได้เห็นบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ฉันไมเ่คยเห็นพวกท่านคนใดที่เหมือนกับพวกเขาเลย พวกเขายามเช้าผมเผ้ายุ่งเหยิง

เปื้อนฝุ่น(ตรากตร า) ยามค่ าสุญูดละหมาด เดี๋ยวลุกมาสุญูด เดี๋ยวนอน เสมือนว่าก าลังยืนอยู่บนถ่าน

ร้อนเพราะการร าลกึถงึโลกหน้าของพวกเขา เหมือนว่าที่หน้าผากของพวกเขามีหัวเข่าแพะเน่ืองจากการ

สุญูดยาวนานของพวกเขา เมื่อค าว่าอัลลอฮฺถูกเอ่ยให้พวกเขาได้ยิน น้ าตาของพวกเขาก็ไหลอาบ และ

พวกเขาหวั่นไหวเหมือนต้นไมไ้หวในวันที่มีพายุพัดแรง”4 

และอลี มีลูกๆคือ : อบูบักร(ที่ 1) อุมัร อุษมาน อบูบักร(ที่ 2) อุษมาน(ที่ 2) พวกเขาถูกสังหาร

พร้อมกับหุสัยน์ที่ ฏ็อฟ และอุมัร เป็นหน่ึงในคนที่อายุยืน5 

และข้าพเจ้าตามที่ได้น าเรียนไว้ตอนต้นของหนังสือเล่มนี้ว่า ข้าพเจ้าเคยก้าวเท้าข้างหน่ึงไป

ข้างหน้า แตอ่ีกข้างกลับจะก้าวถอยหลัง จนกระทั่งข้าพเจ้าเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่

ข้าพเจ้าจะเขียนหนังสือเร่ืองน้ีเท่าที่พระองค์ทรงให้เกิดความสะดวกง่ายดายแก่ข้าพเจ้า และน่ันคือ

                                                             
1 กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ (1/358) และ บิหารุล-อันวาร (43/119) 
2 ฟุรูอุล-กาฟี กิตาบการแต่งงาน ว่าด้วยการยกอุมมุกุลษูมให้แต่งงาน 5/346 และฟุรูอุล-กาฟี กิตาบการหย่าร้าง ว่าด้วยผู้ทีส่ามขีองนาง

เสียชีวิต 6/121 และก่อนหน้านั้น และอัลบัยฮะกียฺ ในหนังสือ อัส-สุนัน อัล-กุบรอ 7/63 และมุศ็อนนัฟ ของอับดุร-ร็อซซาก 6/163 
3 ดู หนังสือประเภท อัล-อันสาบ เช่น อุมดะตุฏ-ฏอลิบ ของอิบนุอัมบะฮฺ และอัล-อันสาบของอัส-สัมอานียฺ 
4 นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮฺ คุตบะฮฺที่ 97 และหนังสือนะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮนฺั้นถึงแม้เราจะไม่เชื่อว่าการพาดพิงว่าเป็นของอลี เราะฎยัิลลอฮุ

อันฮุ นอกเสียจากว่าเพื่อใหก้ารบังคับชีอะฮฺโดยใช้หนังสือของพวกเขาเอง ส่วนในหนังสือของอะฮ์ลุส-สุนนะฮฺนั้นมากมายเตม็ไปด้วยการ

กล่าวชมเชยของอลีที่มีต่อเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอบูบักรและอุมัร ดูตัวอย่างเร่ืองดังกล่าวนีไ้ด้ถึงสิ่งที่อลีได้

พูดถึงอบูบักร และอุมัรในบทแนะน าเขาทั้งสอง 
5 บิหารุล-อันวาร 42/74 และอัช-ชะญะเราะตุซ-ซะกียะฮฺ ฟีล-อันสาบ หน้าที่ 413 
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หลังจากที่ได้ปรึกษากับผู้รู้ที่ข้าพเจ้าไว้วางใจ ดังน้ันสิ่งใดที่ถูกต้องน่ันมาจากอัลลอฮฺ แต่หากสิ่งใดไม่

ถูกต้องนั่นมาจากข้าพเจ้าและชัยฏอน 

ในงานชิ้นนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงช่วงเวลาที่มีความส าคัญมากที่สุดช่วงหนึ่ ง ใน

ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรา นั่นคือช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการเสียชีวิตของท่านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ไปจนถึงปีฮิจเราะฮฺที่ 61 

ข้าพเจ้าไดแ้บ่งส่วนของหนังสือเลม่นีอ้อกเป็นค าน าและเนื้อหาสามบท 

สว่นของค าน า : ข้าพเจ้าจะไดก้ล่าวถึงประเด็นส าคัญสามประเด็น 

ประเด็นที่หน่ึง :  เราจะศึกษาประวัตศิาสตร์กันอย่างไร 

ประเด็นที่สอง : เราจะอ่านประวัตศิาสตร์จากหนังสือของใคร 

ประเด็นที่สาม :  เครื่องมือที่พวกนักเลา่ประวัติศาสตร์ชอบใช้ในการบิดเบือนภาพประวัตศิาสตร์ 

และส่วนบทที่หน่ึง : ข้าพเจ้าจะน าเรียนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่การเสียชีวิตของ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ไปจนถึงปีฮ.ศ.ที่ 61 

ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงเหตุการณ์ส าคัญๆในช่วงระยะเวลานี้ด้วยสายรายงานที่ถูกต้องอย่าง

สุดก าลังความสามารถ พร้อมกับการเตือนให้ระวังเร่ืองโกหกมดเท็จบางเร่ือง 

ส่วนบทที่สอง : ข้าพเจ้าจะกล่าวถึง ความเป็นธรรมของบรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยจะได้ยก

หลักฐานทัง้จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ พร้อมกับการกล่าวถึงเร่ืองที่มีความคลุมเครือที่ส าคัญๆที่มักถูก

น ามาสร้างเป็นประเด็น และอธิบายข้อเท็จจรงิในเร่ืองดังกล่าว 

สว่นบทที่สาม : ข้าพเจ้าจะกล่าวถึง กรณคีวามขัดแย้ง 

ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงหลักฐานของชีอะฮฺอย่างละเอียดที่พูดถึงความชอบธรรมของอลีต่อต าแหน่ง

เคาะลฟีะฮฺมากกว่าอบูบักร อุมัร และอุษมาน และข้าพเจ้าจะถกประเด็นอย่างเป็นวิชาการอยา่งละเอียด

ที่บางทีท่านอาจไมพ่บเจอมันในต าราเลม่อื่นๆ ข้าพเจ้าไม่ไดพู้ดอย่างนีเ้พราะหลงตัวเอง หากแตเ่ป็นตาม

ความหมายของอายะห์น้ีคือ  

ا ﴿ مَّ
َ
ْث  َربَِّك  بِِنْعَمةِ  َوأ  ﴾فََحدِّ

“และสว่นความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเจ้าน้ัน เจ้าจงแสดงออก” 
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และข้าพเจ้าขอต่ออัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งทรงพลานุภาพให้งานนี้มีความบริสุทธิ์ใจเพ่ือพระองค์ผู้

ทรงเกียรติ พระองค์คือผู้ทรงดูแลและผู้ทรงพลานุภาพ 

และดุอาอ์สุดทา้ยของเราคือ การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 

 

อุษมาน บินมุหัมมัด อัล-เคาะมีส 

ขออัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้แก่เขา บิดามารดาของเขา และให้แก่มุสลมิทั้งมวล 
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ْسِبْل ...  َعَهاوََسامِ  ُكتُِب  قَاِرئًا يَا بِاللِ 
َ
 َوالَْكَرمِ  اْْلُْكمِ  رَِداءَ  َعلَيَْها أ

وْ ...  َخَطإ   ِمنْ  تَلَْقاهُ  َما بِلُْطِفَك  َواْسُتْ 
َ
ْصِلَحنْهُ  أ

َ
 َفَهمِ  َذا ُكنَْت  إِنْ  ُتثَْب  أ

بُْق  َكبَا َجَواد   فََكمْ  وْ  َنبَا ُحَسام   َوَكمْ ...  َعــاَدتُهُ  َوالَسَّ
َ
 ثُلَمِ  ُذو َعـادَ  أ

ِخ  يَا نَاَوُكَُّ 
َ
اءُ  أ يَمِ  الَْفْضلِ  ُذو َيْقبَلُهُ  َوالُْعْذرُ ...  َزلَل   ُذو َخَطَّ  َوالِشَّ

 

(ฉันขอร้องด้วยนามของอัลลอฮฺ ท่านผู้อ่านหรือผู้ฟังหนังสือของฉัน โปรดคลุมอาภรณ์แห่งการ

พิพากษาร่วมกับอาภรณ์แห่งความกรุณาให้หนังสือเล่มนี้   โปรดใช้ความอ่อนโยนของท่านปิดบังความ

ผิดพลาดที่ท่านพบ หรือช่วยแก้ไขหากท่านเป็นผู้ที่เข้าใจจริง เพ่ือท่านจะได้รับผลบุญตอบแทน มีคนดีกี่

คนแลว้ที่เขารูจ้ักให้อภัย แล้วเขาก็ได้รับการเชดิชูให้ขึน้น าหน้าเสมอ และมีดาบกี่เลม่ที่ทื่อ หรือกลายเป็น

ดาบร้าว และเราทุกคน พ่ีน้องเอ๋ย ลว้นเป็นผู้ท าผิดเป็นผู้พลาดพลัง้ได้ทั้งส้ิน  และค าแก้ตัวนั้นผู้ประเสริฐ

และมีใจคุณธรรมย่อมยอมรับมันได้) 
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ประเด็นส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ 

 

ประเด็นที่หน่ึง :  เราจะศึกษาประวัตศิาสตร์กันอย่างไร 

ประเด็นที่สอง :  เราจะอ่านประวัตศิาสตร์จากหนังสือของใคร 

ประเด็นที่สาม :  เครื่องมือที่พวกนักเลา่ประวัติศาสตร์นิยมบางคนน ามาใช้ในการ

บิดเบือนประวัตศิาสตร์ 
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เกริ่นน า 

 

ค าโกหกค าโตที่สุดต่อประวัติศาสตร์ คือค ากล่าวของบุคคลที่อ้างว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เก็บง าความเป็นศัตรูต่อกันเอาไว้ภายใน 

น่ีเป็นเร่ืองเหลวไหล และหา่งไกลที่สุดกับสิ่งที่ด ารัสของอัลลอฮฺกล่าวเกี่ยวกับพวกเขา 

َُۡۡكنُتمۡ  ﴿ ةۡ َۡخي  مَّ
ُ
ۡۡأ رَِجت  خ 

ُ
ُمُرونَۡۡلِلنَّاِسۡۡأ

 
ُروِفۡۡتَأ نَۡۡبِٱل َمع  ُمنَكرَِۡۡعنَِۡۡوَتن َهو 

ِمُنونَۡۡٱل  ِهَۡۡوتُؤ   آل] ﴾ بِٱللَّ
 [ ١١٠: عمران

“พวกเจ้าน้ัน เป็นประชาชาติที่ดย่ิีงซึ่งถูกให้อุบัติขึ้นส าหรับมนุษย์ชาต ิโดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติ

สิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติส่ิงที่มชิอบ และศรัทธาตอ่อัลลอฮฺ” {อาลิ อิมรอน: 110} 

และค าพูดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่ว่า 

 « قَْرِن  انلَّاِس  َخْيُ »
“คนที่ดีที่สุด คือ(ที่อยู่ใน)ยุคของฉัน”1 

และเร่ืองแปลกอยา่งหน่ึงที่เกิดขึน้กับอิสลามหลังจากที่ผ่านสามยุคที่ประเสริฐที่สุดไปแลว้ คือมี

การปรากฏพวกนักเขียนที่มีจุดมุ่งหมายท าลายภาพลักษณ์และบิดเบือนประวัติศาสตร์ เขียนขัดแยง้และ

โจมตีข้อเท็จจริงต่าง ๆ  พวกเขาอ้างว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ไม่เคยเป็นพ่ีน้องกันเพ่ืออัลลอฮฺตะอาลาเลย ไม่เคยเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกัน เป็นแต่เพียงศัตรูที่

คอยสาปแช่งกัน ใช่เล่ห์เหลี่ยมต่อกัน มีแต่ความกลับกลอก คิดร้ายต่อกัน ละเมิด และคอยเป็นปรปักษ์

กัน ท าเพ่ือดุนยาและตามอ าเภอใจของตนเอง 

และขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกเขาโกหก และน าเอาค าโกหกค าโตและค าพูดให้ร้ายอย่าง

โจ่งคร่ึมมา 

ท่านอบูบักร อุมัร อุษมาน อล ีฏ็อลหะฮฺ อัล-ซุบัยรฺ อบูอุบัยดะฮฺ อาอิชะฮฺ ฟาฏิมะฮฺ และท่านอื่น 

ๆ ที่รับอิสลามในช่วงแรก ๆ และบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้จ าเริญแล้วทั้งหลาย ประเสริฐและบรสิุทธิ์ผุดผ่อง

เกินกว่าที่จะเกิดสิ่งหน่ึงสิ่งใดจากเร่ืองต่าง ๆ เหล่าน้ันกับพวกเขาได้เลย ตระกูลฮาชิม(สายตระกูลของ

                                                             
1 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี เลขที่ 3651 
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ท่านนบี) และตระกูลอุมัยยะฮฺ(สายตระกูลของมุอาวิยะฮฺ)ได้รักษาพันธะที่มีต่ออิสลามและต่อเครือญาติ

ทั้งใกล้และไกลไดอ้ย่างสมบูรณ์ที่สุด ได้สานสัมพันธ์และช่วยเหลือกันในเร่ืองความดีงามอย่างมากมาย

ที่สุด ใครเลา่ที่ท าให้แผ่นดนิทั่วทุกแว่นแคว้นถูกพิชิตดว้ยน้ ามอืของพวกเขา และท าให้ชาตต่ิางๆได้เข้ามา

ในศาสนาของอัลลอฮฺเป็นกลุม่ๆดว้ยความเพียรพยายามและด้วยการเผยแพร่ของพวกเขา 

และพวกเขาแต่ละคนล้วนมีความเกี่ยวดองกับตระกูลฮาชิมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นญาติทางสายแม่ 

หรือญาติทางสายพ่อ หรือทางการแต่งงาน  

จงรู้เถิดว่าเร่ืองราวที่ถูกต้องที่บรรดาคนทีถ่ือมั่นใจสัจจะและมีความเป็นธรรมได้รายงานต่อ ๆ 

กันมา คือสิ่งที่ยืนยันว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม พวกเขา

ทั้งหมดเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษยชาตไิด้รู้จักที่รองลงมาจากบรรดานบีและเราะสูล 

สว่นเรื่องราวที่มีเป้าหมายท าลายภาพลักษณ์ของบรรดาเศาะหาบะฮฺ และสร้างภาพให้เกิดความ

เข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นพวกที่มใีจเล็กใจปลาซิว คือเร่ืองเลา่ที่พวกนักโกหกนักแตง่หะดษีรายงานกันมา 

ประวัติศาสตร์ของมุสลิมต้องมีการเขียนขึ้นมาใหม่ โดยรับเอาจากแหล่งต้นน้ าที่ใสสะอาด 

โดยเฉพาะเร่ืองราวที่พวกที่ชอบติชอบท าลายที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ท าลายภาพลักษณ์เอาไว้ และ

ขอให้รู้อีกว่าประชาชาตอิิสลามของเราเป็นประชาชาติที่ล่ าซ าในเร่ืองของประวัติศาสตร์ที่สุดที่เก็บรักษา

มาพร้อมกับสายรายงานที่สามารถยืนยันความถูกต้องได้ 

บรรพชน(สลัฟ)ที่ดีของเราที่ เป็นนักประวัติศาสตร์ได้กระท าการอย่างทันท่วงทีก่อนที่

ประวัตศิาสตร์จะสูญหายไป พวกเขาไดเ้ก็บรวมรวมทุกอย่างที่มาถึงมือของพวกเขาทั้งที่ผอมและที่อ้วน

(ทั้งหลักฐานที่สมบูรณ์และหลักฐานที่มีปัญหา) และพวกเขาได้แจ้งแหล่งที่มาของหะดีษและช่ือคน

รายงานที่ต้องระมัดระวังเอาไว้ เพ่ือผู้อ่านจะได้อยูบ่นความประจักษ์ชัดว่าอันไหนถูกต้องและอันไหนเป็น

หลักฐานอ่อน 

และบัดน้ีถึงคราวแสดงบทบาทของพวกเราคนรุ่นหลัง(เคาะลัฟ)กันบ้างแล้ว เพ่ือเราจะได้เดิน

ตามก้าวย่างของบรรพชนที่ดีของพวกเรา โดยที่เราจะต้องท าการคัดกรองต าราเหล่านี้ และจ าแนกหะ

ดีษที่อ่อนออกจากหะดีษที่ดี ที่ผอมออกจากที่อ้วน(แยกหะดีษที่มีปัญหาออกจากหะดีษที่ไม่มีปัญหา) 

การท าอย่างน้ีเพ่ือเราจะไดเ้ป็นชนรุ่นหลังที่ดทีี่สุดของบรรดาชนรุ่นแรก(สลัฟ)ที่ดทีี่สุด และให้ทุกคนได้รู้

ว่าบันทึกเร่ืองราวของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็เป็น

เหมือนกับหัวใจของพวกเขาที่ทั้งใส ไร้พิษภัย และสะอาด 
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อุมมะฮฺ(ประชาชาติ)อิสลามอยู่กันมาดุจผู้ที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงขุมพลังมหาศาลของมัน น่ันคือ 

การเช่ือว่าเรามีอดตีอันย่ิงใหญ ่ในขณะที่อุมมะฮฺนีเ้ป็นผูส้บืทอดต่อจากบรรดาสลัฟที่หน้าประวัติศาสตร์

ไม่เคยพบเจออัตตะชีวะของผู้ใดที่จะสะอาด บรรเจิด และแจ่มจ ารัสมากไปกว่าประวัติศาสตร์ของพวก

เขา 

และผู้ใดประสงค์จะเขียนต าราประวัติศาสตร์ เขาก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีอคติกับคนที่ยึดถือ

ความถูกต้องและความดีงาม ต้องรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีเพราะสัจธรรมและสถานะที่พวกเขามี 

และเขายังต้องเชี่ยวชาญในการจ าแนกเรื่องเล่าต่างๆ สามารถจ าแนกเรื่องเล่าที่ถูกต้องออกจาก

เรื่องที่มีปัญหา ต้องมีความซื่อสัตย์ สัจจริง และฝักใฝ่หาข้อเท็จจรงิ 
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ประเด็นท่ีหนึ่ง เราจะศึกษาประวัติศาสตร์กันอย่างไร? 

 

เราต้องอ่านประวัติศาสตร์เหมือนกับที่เราอ่านหะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม 

เมื่อเราตอ้งการศึกษาหะดษี เราตอ้งได้รับการยืนยันความถูกต้องเสยีก่อนว่าเป็นหะดษีจากท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จรงิหรือไม?่ 

เราไม่สามารถแยกหะดีษจริงออกจากหะดีษปลอมได้ นอกจากโดยการวิเคราะห์สายรายงาน

ที่มาพร้อมกับตัวบทของหะดีษนั้นๆ เพราะนักวิชาการได้พิถีพิถันในเร่ืองของหะดีษและผู้รายงานหะดษี

อย่างมาก พวกเขาเฝ้าติดตาม คอยตรวจสอบ ให้ค าวินิจฉัยหะดษี และจ าแนกหะดีษที่ถูกต้องออกจาก

หะดีษที่ไม่ถูกต้อง ผลที่ตามมาคือหะดีษได้รับการช าระให้สะอาด และท าให้รู้ว่ามีข้อความใดบ้างที่เป็น

การโกหก หรือมีการตกแตง่อ าพรางเกิดขึน้ หรืออื่นๆ 

แต่ประวัติศาสตร์น้ันมีความแตกต่าง บางทีเราเห็นเร่ืองเล่าจ านวนมากที่ไม่มีสายรายงานเลย 

บางทีก็มีสายรายงานดว้ยแต่เราไม่พบข้อมูลใดๆเกี่ยวกับตัวของผู้รายงานที่รายงานเร่ืองเล่านั้นเลย เรา

ไมพ่บว่ามีนักวิชาการคนใดให้ข้อมูลของบุคคลน้ันๆทั้งในทางดแีละไม่ดี ชมหรือต าหนิ เมื่อเป็นเชน่น้ันจึง

เป็นการยากที่เราจะให้ค าวินิจฉัยเร่ืองเลา่เร่ืองน้ันได้ เน่ืองจากไมท่ราบสภาพของผู้รายงานบางคนที่อยู่

ในสายรายงานน้ัน 

จึงถือเป็นเร่ืองที่ยากกว่าหะดีษ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องพิถีพิถันกับเร่ืองเลา่ อย่างไร

เสยีเราตอ้งยืนยันความถูกต้องให้ได ้และต้องรูว้่าเราจะรับประวัตศิาสตร์ของเรากันอย่างไร 

อาจจะมีคนบอกว่า ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องสูญเสียประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมากหากจะ

ใช้วิธีการตรวจสอบแบบนี้  

เราขอตอบว่า ประวัติศาสตร์ไม่ได้หายไปมากอย่างที่คิด เพราะประวัติศาสตร์ส่วนมากที่เรา

จ าเป็นต้องใช้ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเร่ืองของเรานี้ ได้ถูกระบุไว้พร้อมด้วยสายรายงานด้วย ไม่ว่า

สายรายงานเหล่าน้ีอยู่ในต าราประวัติศาสตร์เอง เช่น “ตารีค อัฏฏ็อบรียฺ” หรืออยู่ในต าราหะดีษ เช่น 

“เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ” “มุสนัด อะห์มัด” “ญามิอฺ อัต-ติรมิซียฺ” หรืออยู่ในต ารามุศ็อนนะฟาต เช่น 

“มุศ็อนนัฟ อิบนุ อบีชัยบะฮฺ” หรืออยู่ในต าราตัฟสรีที่กล่าวถึงรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์

ที่มาพร้อมกับสายรายงาน เช่น “ตัฟสีร อิบนุ ญะรีร” “ตัฟสีร อิบนุ กะษีร” หรือบางครั้งก็อยู่ในต าราที่
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กล่าวถึงช่วงเวลาหน่ึงๆเป็นการเฉพาะ เช่น หนังสือ “หุรูบ อัร-ริดะฮฺ” ของอัล-กะลาอียฺ เป็นต้น หรือ

หนังสือ “ตารคี เคาะลีฟะฮฺ อิบนิ ค็อยยาฏ” ฉบับย่อ 

ประเด็นคือ เราไมอ่ับจนหมดหนทางในการหาสายรายงานของเร่ืองเลา่ใดๆ 

แต่หากเราจะอับจนในการหาสายรายงาน เราก็ยังมีหลักการขั้นพื้นฐานให้ยึดถือปฏิบั ติ 

โดยเฉพาะกับเร่ืองราวที่เกิดขึน้ในยุคของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  -ซึ่งเป็นหัวข้อเร่ืองของเราในตอนนี้- น่ัน

คือ ค าชมของอัลลอฮฺ และการชมของท่านเราะสูล ที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ –ดังที่เราจะได้กล่าวถึง

ต่อไป- หลักการขั้นพ้ืนฐานน้ันคือ พวกเขาเป็นบุคคลที่มคีวามเป็นธรรม(อะดาละฮฺ)น่ันเอง 

ทุกรายงานที่มีการทิ่มแทงต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ เราก็จะ

พิจารณาดูที่สายรายงานของมัน 

หากเป็นสายรายงานที่ถูกต้อง เราก็จะพิจารณาต่อไปว่าจะตีความ หรือยืนความตามที่รายงาน

เหลา่นี้บ่งช้ี 

แตห่ากพบว่าเป็นสายรายงานอ่อน หรือไมพ่บสายรายงานเลย เมื่อนัน้เราก็มีหลักการขั้นพืน้ฐาน 

คือ การมีใจเป็นธรรมของบุคคลเหลา่นัน้ 

ฉะน้ัน เมื่อจะอ่านประวัติศาสตร์ เราต้องอ่านอย่างพินิจพิเคราะห์เหมือนอย่างที่เราอ่านหะดษี 

และประวัตศิาสตร์ที่ขา้พเจ้าหมายถึง คือประวัตศิาสตร์ของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ชัยคุล-อิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ กล่าวเอาไว้ว่า “คนเราต้องมีหลักการข้อใหญเ่พ่ือที่จะให้หลักการ

ข้อย่อยมีที่กลับไป เพ่ือเขาจะได้พูดอย่างเป็นหลักการและเป็นธรรม และจะได้รู้ว่าหลักการข้อย่อยน้ัน

เกิดขึน้มาได้อย่างไร มิเชน่น้ันแล้วเขาก็จะอยู่กับการโกหกและความเขลาในหลักการข้อย่อย และอยู่กับ

ความเขลาและไม่เป็นธรรมในหลักการข้อใหญ ่แล้วส่งผลให้เกิดความเสยีหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้”1 

เป็นที่น่าเสียใจที่ผู้คนจ านวนมากในยุคของเรานี้หัวปรักหัวปร าอยู่กับการอ่านต าราสมัยใหม่ที่

ถูกเขียนในด้านประวัติศาสตร์ ที่เอาแต่สนใจเร่ืองราวที่สวยงาม หรือเร่ืองที่ท าลายภาพลักษณ์ หรือทั้ง

สองอย่างรวมกัน โดยไมค่ านึงว่ามันถูกต้องหรือไม่ 

เช่น หนังสือของ อับบาส อัลอิ-กอด2 

                                                             
1 มัจมูอฺ อัล-ฟะตาวา (19/203) 
2 เขามหีนังสือเปน็ซีรีส์ชื่อ “อัล-อับเกาะรยีาต” 
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หรือหนังสือของ คอลดิ มุหัมมัด คอลดิ1 

หรือหนังสือของ ฏอหา หุซัยนฺ2 

หรือหนังสือของ ญูร์ญี ซัยดาน อัน-นัศรอนียฺ3 

หรือหนังสือสมัยใหม่เลม่อื่นๆ 

บุคคลเหลา่นี้เมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์ พวกเขาสนใจแต่วิธีการด าเนินเร่ือง เร่ืองเลา่ที่มีอรรถรส 

และความกลมกลืนของเนือ้เร่ือง โดยไมค่ านึงว่าเร่ืองราวเหลา่นี้ถูกต้องหรือไม ่ซ้ าร้ายบางคนมเีป้าหมาย

เพ่ือท าลายภาพลักษณ์เพ่ือประโยชน์ส่วนตน สิ่งส าคัญที่พวกเขาต้องการคือการเล่าเร่ืองให้ออกมาดู

ละเมียดละไม 

ตัวอย่างหนังสือที่จ าเป็นต้องระมัดระวัง 

1- อัล-อะฆอนี ของ อบูล-ฟะร็อจ อัล-อัศฟะฮานียฺ เป็นหนังสือท านองเสนาะ บทกวี และล า

น า แตบ่รรจุเร่ืองกุเร่ืองเท็จมากมาย 

2- อัล-อิกด์ อัล-ฟะรดี ของ อิบนุ อับด ิร็อบบิฮ ์

เป็นหนังสือวรรณกรรมเช่นกัน แตก่็ไม่วายเขียนทิ่มแทงเสยีดสี 

3- อัล-อีมามะฮ ฺวัส-สยิาสะฮฺ ที่ถูกพาดพิงว่าเป็นของ อิบนุ กุตัยบะฮ ฺแตท่ี่จริงเป็นการป้ายสี

มดเท็จ 

4- มุเราวิจญ์ อัซ-ซะฮบั ของ อัส-มัสอูดยฺี แตห่นังสือที่ไม่กล่าวถึงสายรายงานเลย 

อิบนุตัยมียะฮฺกล่าวเอาไว้ว่า “ในหนังสือตารีคของอัล-มัสอูดยฺี มีเรื่องโกหกมากมายจนไมม่ี

ใครนับมันไดถ้้วนนอกจากอัลลอฮฺ ฉะน้ันแล้วเร่ืองเลา่ที่สายรายงานขาดตอนอยู่ในหนังสือ

ของคนที่ใครๆก็รูว้่าชอบโกหกจะได้รับความน่าเชื่อถอืได้อยา่งไร”4 

และท่านหาฟิษ อินบุ หะญัร กล่าวเอาไว้ว่า “และหนังสือของเขาติดโรคร้ายเน่ืองจากเขา

เป็นชีอะฮฺมุอฺตะซิละฮฺ”5 

5-  ชัรห์ นะฮ์จิล-บะลาเฆาะฮฺ ของ อับดุล-หะมีด บินอบีล-หะดีด อัล-มุอฺตะซิลียฺ เขาถือเป็น

คนเฎาะอีฟ(อ่อน) ส าหรับผู้รู้ด้านการวิเคราะห์ผู้รายงาน ทว่าคนที่พิจารณาถึงสาเหตุที่อิบนุ 

อบีล-หะดดีแต่งหนังสือเลม่นีข้ึน้มา ก็ต้องเกิดความคลางแคลงต่อตัวหนังสือและตัวเจ้าของ

                                                             
1 เขามหีนังสือ คุละฟาอ์ อัร-เราะสูล และ ริญาจ เหาลัล-เราะสูล 
2 เขามหีนังสือ เมากิอะตลุ-ญะมัล และอลี วะบะนูฮุ และอัล-ฟตินะฮฺ อัล-กุบรอ 
3 เขามหีนังสือ ตารีค อัต-ตะมัดดุน อัล-อิสลามยฺี 
4 มินฮาจ อัส-สุนะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ (4/84) 
5 ลิสานุล-มีซาน 5/532 โรงพิมพ์มักตับ อัล-มัตบูอาต อัล-อิสลามยีะฮฺ 
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หนังสือ เพราะเขาเขียนมันขึ้นมาเพ่ือรัฐมนตรีอิบนุล-อัลเกาะมียฺ ที่เป็นตัวการให้เกิดการ

เข่นฆ่ามุสลมินับลา้นที่กรุงแบกแดดโดยน้ ามอืของพวกตาตาร์ 

 อัล-เคาะวานะสารียฺ พูดถึงหนังสือของอิบนุ อบิล-หะดีด เล่มนี้เอาไว้ว่า “เขาแต่งมันเพ่ือ

(ประดับ)ตูห้นังสือของรัฐมนตรีมุอัยยิด-ดนี มุหัมมัด อัล-อัลเกาะมียฺ”1 

แม้กระทั้งผู้รู้ชีอะฮฺจ านวนมากก็ไดต้ าหนิเจ้าของหนังสือและหนังสอืของเขา มิรซา หะบีบุล-

ลอฮฺ อัล-คูอียฺ พูดถึงลักษณะของอิบนุ อบีล-หะดดี ไว้ว่า “เขาไม่ใช่เป็นผู้รู้ในเร่ืองฟิกฮฺและ

หะดษี...ความเห็นของเขาเสียหาย และมุมมองของเขาเลวร้าย... และเขาย่ิงกว่าคนหัวดื้อ... 

และเขาท าให้คนมากมายหลงผิด และเขาเองก็หลงไปจากทางที่ถูกต้อง” 

ส่วนหนังสือของเขา มิรซา ได้พูดเอาไว้หลายลักษณะ ประการหน่ึงในน้ันคือ “เหมือน

ร่างกายที่ไร้จิตวิญญาณ...วนอยู่แต่ที่เปลือกไม่ถึงเนื้อใน...ไม่มีประโยชน์อะไรมาก...มีแต่

การตีความที่ห่างไกลจนสามัญส านึกก็อึดอัด หูก็ทนฟังไม่ได้”2 

6- ตารีด อัล-ยะอฺกูบียฺ เป็นหนังสือที่รายงานทั้งหมดในน้ันเป็นหะดีษมุรสัลไม่มีสายรายงาน

เลย และเจ้าของหนังสือก็ถูกข้อครหาว่าโกหก 

  

                                                             
1 เราฏอต อัล-ญันนาต ของเคาะวานสารียฺ (5/20-21) 
2 ดู มินฮาจ อัล-บะรออะฮฺ ชัรห์ นะฮ์ญิล-บะลาเฆาะฮฺ ของมิรซา หะบีบุลลอฮฺ อัล-คูอียฺ (1/14) พิมพ์โดยโรงพิมพ์ดาร อิห์ยาอ์ อัต-ตุรอษ 

อัล-อะเราะบียฺ เมืองเบรุต 
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ประเด็นท่ีสอง เราจะอ่านประวัติศาสตร์จากต าราของใคร? 

 

* เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว เราควรจะอ่านประวัติศาสตร์จากต าราของใคร? 

ค าตอบคือ หากคุณสามารถค้นคว้าและตรวจสอบคัดกรองหะดีษเองได้ ก็จงอ่านต าราของอิ

มาม เฏาะบะรยฺี ซึ่งถือเป็นต าราหลักที่ส าคัญส าหรับผู้ที่จะเขียนต าราประวัติศาสตร์ 

แตห่ากคุณไมส่ามารถตรวจสอบคัดกรองหะดษีเองได้ก็ให้อ่าน(ต ารา) 

ของ หาฟิษ อิบนุกะษีร ในหนังสือชื่อ อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ 

และของ หาฟิษ อัซ-ซะฮะบียฺ ในหนังสือชื่อ ตารคี อัล-อิสลาม 

และของอัลลามะฮฺ(ปราชญ์) อบูบักร บินอัล-อะเราะบียฺ ในหนังสือ อัล-อะวาศิม มินัล-เกาะ

วาศิม ถอืเป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่เขียนถึงช่วงเวลาดังกลา่วนี้ 

หนังสือประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อเนือ้หาของเรา เป็นหนังสือยอ่แตม่ีประโยชน์ เช่น 

1- มัรวียาต อบี มิคนัฟ ฟี ตารคี อัฏ-เฏาะบะรยฺี ของดร.ยะห์ยา อิบรอฮีม ยะห์ยา 

2- อัล-คิลาฟะฮฺ อัร-รอชิดะฮฺ วัด-เดาละฮฺ อัล-อะมะวียะฮฺ มิน ฟัตหิล-บารี ของดร.ยะห์ยา 

อิบรอฮีม ยะห์ยา 

3- ตะห์กกี เมากิฟ อัศ-เศาะหาบะฮฺ มินัล-ฟิตัน ของดร.มุหัมมัด อัมหะซูน 

4- อัศรุล-คิลาฟะฮฺ อัร-รอชิดะฮฺ ของดร. อักร็อม ฎิยาอ์ อัลอุมะรยฺี 

5- มัรวียาต คิลาฟะฮฺ มุอาวิยะฮฺ ฟี ตารคี อัฏ-เฏาะบะรยฺี ของคอลดิอัล-ฆ็อยซฺ 

6- อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ ของอิบนุสะอัด เป็นหนังสือที่ส าคัญมาก โดยที่ผู้แต่งได้

ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆมาพร้อมกับสายรายงาน 

7- ตารีค เคาะลีฟะฮฺ บิน ค็อยยาฏ เป็นหนังสือย่อ เพียงแต่เขาถูกข้อครหาว่าโกหกในสาย

รายงาน 

8- ตารคี อัล-มะดนีะฮฺ ของอิบนุชะบะฮฺ เช่นกันเป็นหนังสือมุสนัดมสีายรายงามมาพร้อม 

9- อะห์ดาษ วะอะหาดษี ฟิตนะฮฺ อัล-หัรญ ์ของดร.อับดุลอะซีซ ดุคอน 

10- อัล-อัคฏออ์ ยะญบิุ อัน ตุเศาะหะห์ มินัต-ตารคี ของดร.ญะมาล อับดุลฮาด ีและดร.วะฟาอ์ 

ญุมอะฮฺ 
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* เราต้องระมัดระวังอะไรในการอ่านประวัติศาสตร์ 

เมื่อเราอ่านต าราประวัติศาสตร์เราต้องระวังไมใ่ห้โนมเอียงไปกับความคิดเห็นของผู้แตง่ เราตอ้ง

ดูที่มาของรายงานไม่ใช่ดูที่ความคิดเห็นของเขา และเราต้องมีใจเป็นกลางในขณะอ่าน  เราจ าเป็นต้อง

เชื่อ ในระหว่างที่อ่านประวัติของเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  

ในสองเรื่อง 

เรื่องที่หนึ่ง 

เราต้องเชื่อว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม พวกเขาเป็น

บุคคลที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบีของอัลลอฮฺ น่ันเพราะอัลลอฮฺ ผู้ทรงจ าเริญทรงสูงส่ง ได้ชมเชย

พวกเขา และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ชมเชยพวกเขาไว้ด้วยเช่นกัน ท่านได้อธิบายไว้

มากกว่าหน่ึงบท ว่าพวกเขาเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดหลังจากบรรดานบีของอัลลอฮฺ  

 เรื่องที่สอง 

เราต้องรู้ว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไม่ได้

เป็นมะอฺศูม(ไร้บาปไร้ความผิด) แต่เราเชื่อว่า มะอฺศูมจะเกิดกับเรื่องที่พวกเขาเห็นพ้องกันเป็น

เอกฉันท์ เพราะท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกกับเราว่า ประชาชาตนีิ้จะไม่รวมกันในทาง

ที่ผิด1 พวกเขาเป็นมะอฺศูมจากการรวมกันในทางที่ผิด แต่หากเป็นเร่ืองของรายบุคคลพวกเขาไม่ใช่

มะอฺศูม มะอฺศูมเป็นเรื่องของบรรดานบีของอัลลอฮฺและบรรดามลาอิกะฮฺเท่านั้น ที่เหลอือื่นจากบรรดาน

บีและบรรดามลาอิกะฮฺเราไม่เช่ือว่ามีผู้ใดเป็นมะอฺศูม ในหนังสือเล่มนี้เราพยายามทุ่มเทในการจ าแนก

ข้อเท็จจริงและเร่ืองละเอียดอ่อน ความรักของเราที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ไมไ่ด้เป็น และจะไมม่ีวันเป็นสาเหตุของการเหยียบย่ าและไม่ใส่ใจต่อข้อเท็จจริง เราไม่พบ

เร่ืองน่าอายใดๆเลยหลังจากที่เราได้ปรึกษาผู้รู้ผู้อาวุโสที่เราไว้วางใจ 

ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า เราไมพ่บว่าเรื่องน่าอายใดที่เกิดจากการเข้าไปศึกษา ภายหลังที่เราได้เข้า

ไปศึกษาเร่ืองนีแ้ล้ว แตเ่ร่ืองน่าอายคือการที่คนเราเข้าไปศึกษาอย่างไม่เป็นวิชาการ มีเจตนารา้ย หรือมี

ทั้งสองอย่างพร้อมกัน ส่วนการเจาะลึกอย่างเป็นวิชาการ ยุติธรรม มีใจเป็นกลาง และมีความตักวา 

เท่าที่ขา้พเจ้ารู้คือไมม่ีขอ้ห้ามใดๆ 

                                                             
1 บันทึกโดยอะห์มัด ในหนังสือมุสนดัของเขา จากรายงานสายของอบูบัศเราะฮฺ อัล-ฆ็อฟฟารียฺ (6/396 หมายเลข 26682) และอิบนุ

มาญะฮ์ กิตาบ ฟิตนะฮฺ บทว่าดว้ย อัส-สะวาด อัล-อะอฺซ็อม (2/367 หมายเลข 3998) และอิบนุอบีอาศิม ในหนังสือ อัส-สุนนะฮฺ ว่าดว้ย

หะดีษที่พูดถึงค าสั่งของท่านนบีให้รักษาญะมาอะฮฺ (หน้าที่ 39 หมายเลข 80) จากหะดีษของอนัส บินมาลกิ 
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ฉะน้ัน เราต้องเช่ือว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุด และต้องเช่ือว่าพวกเขาไม่ได้เป็น

มะอฺศูม และสิ่งที่เกิดกับพวกเขาบางคนถอืเป็นข้อผิดพลาด ไมใ่ช่ความผิด ทั้งสองอย่างมีความแตกต่าง

กันมาก ดังน้ันเมื่อพบรายงานที่เป็นการทิ่มแทงต่อเศาะหาบะฮฺคนใด ก็อย่ารีบปฏิเสธ และอย่ายอมรับ

มันจนกว่าจะได้พิจารณารายงานน้ันเสียก่อน หากพบว่าเป็นสายรายงานที่ถูกต้อง เร่ืองนี้ก็เป็นหน่ึงใน

เร่ืองที่พวกเขาไม่ได้เป็นมะอฺศูม พวกเขาผิดพลาดได้เหมือนกับคนอื่นๆ แต่หากพบว่าเป็นสายรายงาน

อ่อน ก็ให้คงอยู่บนหลักการพ้ืนฐานไว้ คือพวกเขาเป็นคนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี เศาะละวาตุลลอฮิ

วะสลามุฮูอลัยฮิ (ขออัลลอฮฺประทานพรและความสันติแดท่่าน) 

ส่วนค าชมของอัลลอฮฺ ผู้ทรงจ าเริญทรงสูงส่ง ที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม คือด ารัสของอัลลอฮฺ ที่ว่า 

دۡ  ﴿ َمَّ ِهۡۡرَُّسوُلُّۡۡمح ِينَۡۡٱللَّ ۡۥ َۡوٱَّلَّ ا ءَُۡۡمَعُه ِشدَّ
َ
ۡۡأ ارََِۡۡعَ ُكفَّ

ۡ ۡرََُحَا ءُۡۡٱل  ٗعاۡتََرىُٰهمۡ ۡبَي نَُهم  ٗداُۡركَّ ۡيَب تَُغونَُۡۡسجَّ
ٗلۡ ِنَۡۡفَض  ِۡۡم  َوٰٗنا ۡۡٱللَّ ِنۡ ۡهِموُُجوهِِۡۡفِۡۡسيَماُهمۡ َۡورِض  ثَرِۡۡم 

َ
ُجودِ ۡۡأ َرىٰةِ ِۡۡفَۡۡمثَلُُهمۡ َۡذٰلَِكۡۡٱلسح ِۡفَۡۡوَمَثلُُهمۡ ۡٱتلَّو 

جِنيلِۡ ِ
ع ۡۡٱۡل  َرجََۡۡكَزر  خ 

َ
ۡۡأ لََظۡۡٔ َٔاَزَرهُۥَفۡۡٔ َٔهُۥَشط  َتغ  َتَوىٰۡۡفَٱس  ٰۡۡفَٱس  ِجُبُۡۡسوقِهِۦََۡعَ اعَُۡۡيع  رَّ ۡٱلزح

هۡۡبِِهمُِِۡۡلَغِيَظۡ اَر ُۡۡوََعدَۡۡٱل ُكفَّ ِينَۡۡٱللَّ لَِحٰتِۡۡوََعِملُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ ٰ فَِرةِٗۡۡمن ُهمۡٱلصَّ غ  ًراۡمَّ ج 
َ
َۢاَۡوأ  ﴾٢٩َۡۡۡعِظيَم

 [ ٢٩: الفتح]

“มุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธ

ศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง เจ้าจะเห็นพวกเขาเป็นผู้รุกูอฺ ผู้สุญูด โดยแสวงหาคุณ

ความดจีากอัลลอฮฺและความโปรดปราน (ของพระองค์) เครื่องหมายของพวกเขาอยู่บนใบหน้าของพวก

เขาเน่ืองจากรอ่งรอยแห่งการสุญูด น่ันคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยูใ่นเตารอต และอุปมาของพวกเขาที่มี

อยู่ในอินญีล ประหน่ึงเมล็ดพืชที่งอกหน่อหรือกิ่งก้านของมันออกมาแล้วท าให้มันงอกงาม แล้วมันก็

เติบโตแข็งแรงและทรงตัวอยู่ได้บนล าต้นของมัน น าความปลื้มปิติมาให้แก่ผู้หว่าน เพ่ือที่พระองค์จะก่อ

ความโกรธแค้นแก่พวกปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขา (มุสลิมนี) และอัลลอฮฺทรงสัญญาบรรดาผู้ศรัทธา

และกระท าความดทีั้งหลายในหมู่พวกเขาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ่หลวง” {อัล-ฟัตห์: 

29} 

ในอายะฮฺน้ีอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะวะตะอาลา ทรงชมเชยบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในภาพรวม ฉะน้ันหลักการพื้นฐานในเร่ืองของพวกเขาคือ การชมเชย 

และมีหะดษีที่ไดก้ารรับรองถึงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ว่าท่านได้กล่าวว่า 
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ْصَحاِِب، تَُسبُّوا لَ »
َ
نَّ  فَلَوْ  أ

َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْنَفَق  أ

َ
، ِمثَْل  أ ُحد 

ُ
َحِدِهْم، ُمدَّ  بَلَغَ  َما َذَهبًا أ

َ
 «نَِصيَفهُ  َولَ  أ

“พวกท่านจงอย่าด่าเศาะหาบะฮฺของฉัน เพราะหากแม้นว่าพวกท่านคนใดบริจาคทองเท่ากับ

(ภูเขา)อุหุด ก็ไมเ่ท่าหยิบมือของพวกเขา ไมแ่ม้แต่คร่ึงหน่ึงของมัน”1 

น่ีเป็นค าชมเชยจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ของท่าน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดต่อไปในบทที่พูดถึงความเป็นธรรมของบรรดาเศาะหาบะฮฺ เป็นบท

เฉพาะในหนังสือเลม่นี้ 

อบู มุหัมมัด อัล-เกาะห์ฏอนยฺี กล่าวไว้ใน(บทกลอน) นูนียะฮฺ ของเขาว่า 

َواةُ  ََجَـعَ          َمـا ُكَّ  اتلَّـَواِرِخ  ِمنَ  َتْقبَلَنَّ  َل   َبنَـان   ُكـلُّ  وََخـطَّ  الـرُّ
ْهِلهِ  َعِن  الُْمنْتََق  اْْلَِديَْث  ِاْروِ 

َ
ْحـََلمِ  يَذوِ  ِسيََمـا         أ

َ
ْسنَـانِ  اْْل

َ
 َواْْل

وْ  َوالزُّْهـِريِّ  َواللَّيْـِث           َوَماِلـك   َوالَْعـََلءِ  الُْمَسيِِّب  ََكبِْن 
َ
 2ُسْفيَـانَ  أ

 

(อย่ารับประวัติศาสตร์ทุกอยา่งที่    ผู้รายงานได้รวบรวมมาและที่ทุกข้อนิ้วขีดเขียนขึน้ 

แตจ่งถ่ายทอดหะดษีที่คัดกรองแล้วจากชาวหะดษี   -ไมใ่ช่จากพวกโลกสวย ไร้เดยีงสา- 

(แตจ่งรับเอาจาก)เช่น อิบนุล-มุซัยยิบ, อะลาอ,์ มาลกิ,    อัล-ลัยษ์, อัซ-ซฮุ์รียฺ หรือซุฟยาน) 

 

คือ เมื่อคุณต้องการประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง ก็คือเร่ืองที่บุคคลเหล่านี้และคนที่เช่ือถือได้

เหมือนกับพวกเขาได้รายงานไว้ ไมใ่ช่เหมือนกับคนหลายๆคนที่เอามาจากพวกที่ชอบทิ่มแทงประวัติของ

บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล พาพูดกันว่า “ประวัตศิาสตร์ของพวกเรามืดมิดด าสนิท” 

แตใ่นความเป็นจริงน้ัน หน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาใสสะอาด สวยสด ดงีาม คนใดที่ได้อ่านก็

เกิดความสุนทรไีด้อรรถรส 

                                                             
1 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ย ค าพูดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม “หากฉันจะถือใครเป็นเพื่อนสนิท” หะดีษที่(3673) เศาะหีห์ มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย 

ห้ามด่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ หะดษีที่(2541) 
2 นูนียะฮฺ อัล-เกาะห์ฏอนียฺ (วรรคที่179-181) 
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และใครที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ให้กลับไปอ่านต าราประวัติศาสตร์ 

เช่น ตารคี อัล-อุมัม วัล-มุลูก ที่รู้จักกันในช่ือ ตารคี อัฏ-เฏาะบะรยฺี 

หรือ อัล-บิดายะฮ ฺวัน-นิฮายะฮฺ ของอิบนุกะษรี 

หรือ ตารคี อัล-อิสลาม ของอัซ-ซะฮะบียฺ 

หรือต าราประวัติศาสตร์ที่รับได้ความเช่ือถอืเลม่อื่นๆ 

ตารีค อัล-อิมาม อัฏ-เฏาะบะรียฺ ถือเป็นต าราประวัติศาสตร์ที่ส าคัญที่สุด และมีรายงาน

จ านวนมากที่ผู้คนทั้งหลายต่างน ามาคัดลอก ทั้งชาวสุนนะฮฺและบิดอะฮฺลว้นเอาเร่ืองเลา่จาก ตารคี อัฏ-

เฏาะบะรยฺี มาคัดลอกและใช้เป็นหลักฐานตอบโต้กัน แล้วเพราะเหตุใดจึงยังน าเอาต าราเลม่นี้มาน าหน้า

ต าราเลม่อื่นๆในเร่ืองประวัติศาสตร์อยูอ่ีกเลา่? 

 

ตารีค อัฏ-เฏาะบะรยฺี ถูกจัดให้น าหน้าต าราเล่มอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลหลายประการด้วยกัน เช่น 

1- ยุคสมัยของท่านอิมามเฏาะบะรยฺีอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ต่างๆเหลา่นัน้ 

2- อิมามเฏาะบะรยฺี ได้รายงานพร้อมสายรายงาน 

3- ความโดดเดน่ และสถานทางวิชาการของอิมามเฏาะบะรยฺี1 

4- ต าราประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่คัดลอกมาจากต าราเลม่นีท้ั้งสิ้น 

และเมื่อเร่ืองเป็นอยา่งนัน้แลว้ เมื่อเราตอ้งการอ่านประวัติศาสตร์ ก็ให้ไปอ่านหนังสือของอิมาม

เฏาะบะรยฺีโดยตรง แตอ่ย่างที่เราไดก้ล่าวเอาไว้แลว้ ชาวสุนนะฮฺก็รับจาก ตารีค อัฏ-เฏาะบะรยฺี และชาว

บิดอะฮฺก็เชน่กันรับเอาสิ่งที่ตรงกับมัซฮับของเขา แล้วเราจะมีทางออกในเร่ืองนีไ้ด้อยา่งไร? 

                                                             
1 อัฏ-เฏาะบะรียฺ คอื มุหัมมัด บินญะรรี บินยะซีด อบู ญะอฺฟัร อัฏ-เฏาะบะรียฺ นักอรรถาธิบายอัลกุรอาน นักหะดีษ นักประวัติศาสตร์ นัก

ฟิกฮฺ นักอุศูล อิหม่ามระดับทีส่ามารถวินิจฉัยปัญหาศาสนาได(้มุจญ์ตะฮิด) เกดิที่อามัล ฏ็อบรุสตานียฺ ปี (ฮ.ศ.224) และเสียชีวิตปี (ฮ.ศ.

310) หนึ่งในหนังสือที่เขาเขียน คอื ตารีค อัล-อุมัม วัล-มุลูก และ ญาอิมุล-บายาน ฟี ตะอ์วีล อายิล-กุรอาน อิหม่ามอัซ-ซะอะบียฺกล่าว

ว่า เขาเป็นคนษเิกาะฮฺ(เชื่อถือได้) เป็นหาฟษิ เป็นแนวหน้าของการวงการตัฟสีร เปน็อิหม่ามในด้านฟกิฮฺ อิจมาอ์ และคิลาฟ นักปราชญ์ทาง

ประวัติศาสตร์และเร่ืองราวของผู้คนต่างๆ รอบรูเ้ร่ืองกิรออาตและหรืออ่ืนๆ –สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ์ (14/270) 
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 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว ข้อดีของมันคือ มันไม่เล่าเร่ืองใดเว้นแต่มีสาย

รายงานมาให้ด้วย ชาวสุนนะฮฺจึงรับเอาเฉพาะรายงานที่ถูกต้องจากสายรายงานของเฏาะบะรียฺ ใน

ระหว่างที่ชาวบิดอะฮฺรับทั้งของรายงานที่ถูกต้อง ที่ผอม ที่อ้วน ที่ส าคัญคอืขอให้ถูกอกถูกใจพวกเขา 

เมื่อเร่ืองเป็นอย่างน้ัน จึงจ าเป็นที่เราจะต้องศึกษาแนวทาง(การเขียน)ของอิมามเฏาะบะรียฺใน

หนังสือตารีคของเขา 

 

* แนวทางของอิมามเฏาะบะรยฺี ในหนังสือตารีคของเขา 

อิม่ามเฏาะบะรียฺ ได้ช่วยคลี่คลายปัญหานี้ให้แก่พวกเราแล้ว ด้วยกับค าน าที่เขาเขียนขึ้นใน

ตอนต้นของหนังสือของเขา และหวังเป็นอยา่งย่ิงที่ผู้ที่อ่านประวัตศิาสตร์เลม่นีจ้ะได้อ่านค าน านี้ด้วย1 

อิมามเฏาะบะรยฺี กล่าวในค าน าหนังสือประวัติศาสตร์ของเขาว่า “ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ของเรา

จงรู้เถิดว่าแนวทางปฏิบัติของฉันที่ใช้กับทุกเรื่องที่ฉันกล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นสิ่งที่ฉัน

ก าหนดขึ้นมา มันเป็นเพยีงสิ่งที่ฉันได้รับการบอกกล่าวเล่ามาอันเป็นเรื่องราวที่ฉันนกึขึ้นได้ และ

เป็นเรื่องเล่าที่ฉันจะอ้างอิงไปถึงผู้รายงานมันด้วย และอันใดที่อยู่ในหนังสือของฉันเล่มนี้ที่เป็น

เรื่องเล่าที่เรากล่าวถึงบุคคลในอดีตอันเป็นสิ่งที่ผู้อ่านรับไม่ได้ หรือผู้ฟังรู้สึกรังเกียจมันอัน

เนื่องจากการที่มันไม่มีมุมมองใดถูกต้อง และไม่มีความหมายใดตามข้อเท็จจรงิ ดังนั้นจงรู้เถิดว่า

มันไม่ได้มาจากเรา แต่มาจากคนถ่ายทอดคนอ่ืนๆ เราเพยีงท าหน้าที่ส่งมอบสิ่งนั้นตามที่ได้รับมา

เท่านั้น”2 

ข้าพเจ้าคิดว่าอิมามเฏาะบะรียฺในค าน านี้ที่เขาได้กล่าวไว้ในตอนต้นของหนังสือของเขา เขาไดส้่ง

มอบพันธะมายังท่านแล้ว ท่านผูอ้่านเอ๋ย 

เขาบอกกับท่านว่า “หากในหนังสือนี้ท่านพบเร่ืองใดที่ท่านรังเกียจรับไม่ได้ ก็ให้ดูที่บุคคลที่เรา

อ้างอิง พันธะตกอยู่กับเขาคนน้ัน และหน้าที่ของฉันคอืการกลา่วถึงผู้ที่ได้รายงานเร่ืองน้ันให้ฉันฟัง หาก

เขาเป็นบุคคลที่เช่ือถอืได้ก็จงรับไว้ แตห่ากไมใ่ช่คนที่เช่ือถอืได้ก็จงอย่ารับมันไว้” 

                                                             
1 สมควรกับคนทุกคนที่ต้องการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่มใด ก็ให้อ่านค าน าของหนังสือด้วย จะได้เข้าใจแนวทางของผู้เขียน 
2 ค าน าในหนังสือ ตารีด อัฏ-เฏาะบะรียฺ (หน้าที่ 5) 
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และเร่ืองแบบน้ี นักหะดษีสว่นมากก็ท ากันทั้งน้ันเมื่อท่านกลับไปหาต าราหะดษีอื่นๆที่ไม่ใช่ เศาะ

หีห์ทั้งสองที่เขาทั้งสองสัญญาว่าจะคัดแต่ที่เป็นเศาะหีห์ออกมาเท่านัน้ 

เช่นเมื่อท่านกลับไปที่ “ญามิอฺ อัต-ติรมิซยฺี” “สุนัน อบูดาวูด” “อัด-ดารุ กุฏนียฺ” “อัด-ดาริมยฺี” 

“มุสนัด อะห์มัด” หรือเล่มอื่นๆ ท่านจะพบว่ามันถูกกล่าวไว้พร้อมกับสายรายงาน และเขาไม่ได้สัญญา

ว่าจะกลา่วถึงแตท่ี่เศาะหีห์เท่านั้น มีแต่เพียงสัญญาว่าจะกล่าวพร้อมกับสายรายงานเท่านั้น และจึงเป็น

หน้าที่ของท่านในการตรวจดูที่สายรายงาน หากสายรายงานน้ันถูกต้องก็จงรับไป แต่หากไม่ก็จงส่งมัน

คืนไป 

และเฏาะบะรยฺีในที่น่ีไม่ไดส้ัญญาว่าจะถ่ายทอดแต่ที่เศาะหีห์เท่าน้ัน แตท่ี่สัญญาคือการกลา่วถึง

บุคคลที่ถา่ยทอดมาด้วย 

ท่านอิบนุหะญัรได้ช้ีถึงแนวทางนี้เป็นการอธิบายวิธีการและแนวทางของผู้รู้ในอดตีสว่นใหญ ่โดย

กล่าวว่า “นักหะดษีสว่นใหญใ่นยุคอดีตต้ังแต่ปีที่สองร้อยเป็นต้นมา หากพวกเขาไดเ้ลา่หะดษีพร้อมด้วย

สายรายงาน พวกเขาก็เชื่อว่าพวกเขาไดพ้้นพันธะของพวกเขาแล้ว”1 

 เมื่อเร่ืองเป็นอยา่งนี้แลว้จึงไมม่ีพันธะใดกับอิมามเฏาะบะรยฺีอีก 

อิมามเฏาะบะรียฺ ในหนังสือตารีคของเขาได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนๆหนึ่งไว้อย่างมาก 

ชือ่ ลูฏ บินยะห์ยา มีชื่อกุนยะฮฺว่า อบูมิคนัฟ 

ลูฏ บินยะห์ยา คนน้ี เฏาะบะรยฺีได้รายงานจากเขา ห้าร้อยแปดสิบเจ็ด(587)รายงานด้วยกัน 

และรายงานเหล่าน้ีเป็นเร่ืองเล่าต้ังแต่การเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไป

สิ้นสุดถึงเคาะลีฟะฮฺยะซีด ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เราจะพูดถึงกันในหนังสอืของเราเลม่นี ้มีส่วนที่ส าคัญ

คือ 

1- เร่ืองที่เกิดที่สะกีฟะฮฺ(เพิงส าหรับนั่งคุยกัน)ของตระกูลสาอิดะฮฺ 

2- เร่ืองราวการชูรอ 

3- เร่ืองต่างๆที่เป็นเหตุให้พวกเคาะวารจิญล์ุกขึน้มาประท้วงอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

4- หลังจากน้ันเป็นเรื่องการสังหารอุษมาน 

                                                             
1 ลิสานุล-มีซาน (4/128) ตัรญะมะฮฺของอัฏ-เฏาะบะรอนียฺ เจ้าของหนังสือมุอฺญัมทั้งสาม 
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5- การด ารงต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺของอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

6- สงครามญะมัล(อูฐ) 

7- สงครามศิฟฟีน 

8- ตะห์กมี (การเรียกร้องให้ใช้อัลกุรอานเป็นตัวตัดสนิ) 

9- สงคราม อัน-นะฮ์เราะวาน 

10- การด ารงต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺของมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

11- การสังหารหุซัยน์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

เหตุการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี ท่านจะพบว่า มีรายงานของอบูมิคนัฟ อยู่ด้วยเสมอ ที่พวกชาว

บิดอะฮฺทั้งหลายชอบมันและพยายามน ามันมาใช้ 

และอบูมิคนัฟ คนน้ี อิบนุมะอีนได้พูดถึงเขาเอาไว้ว่า “ไมม่สีาระ” 

อบูหาตมิ กล่าวว่า “เป็นผูท้ี่หะดษีของเขาถูกโยนทิ้ง” 

มีคร้ังหน่ึงที่อบูหาติมถูกถามถึงเขา เขาก ามือแน่น แล้วพูดว่า “น่ียังจะมีคนถามถึงเขาอยู่อีก

หรือ?” 

อัด-ดารุ กุฏนียฺ กล่าวว่า “เป็นคนรายงานที่อ่อน” 

อิบนุหิบบาน กล่าวว่า “เขาเอาหะดษีปลอมมาอ้างถงึคนที่เชื่อถอืได้” 

อัซ-ซะฮะบียฺ กล่าวว่า “เป็นนักรายงานที่ฟอนเฟะ ไมไ่ด้รับการเชื่อถอื”1 

เมื่อท่านเปิดหนังสือ ตารีคอัฏ-เฏาะบะรียฺ และเห็นรายงานที่พูดทิ่มแทงบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แล้วท่านเห็นว่าเฏาะบะรยฺีรับรายงาน

มาจากอบูมิคนัฟ ก็ให้ท่านโยนมันทิ้งไปด้านข้างเสีย 

เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะมันเป็นรายงานของอบูมิคนัฟทั้งสิ้นนะส ิ

และอบูมิคนัฟคนน้ี รวมเอาความบิดอะฮฺ โกหก และรายงานเยอะเข้าไว้ดว้ยกัน กลายเป็นคนท า

บิดอะฮฺ เป็นคนชอบโกหก และผู้รายงานเรื่องเลา่มากมาย 

                                                             
1 อัล-ญัรห์ วัต-ตะอฺดีล (7/182) มีสานุล-อิอ์ติดาล (3/419) ลีสานุล-มีซาน (4/492) 
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ไม่ได้มีเพียงอบูมิคนัฟคนเดียวเท่าน้ัน แต่อบูมิคนัฟเป็นคนที่เด่นที่สุด มิเช่นน้ันแล้วยังมีคนอื่นๆ 

เช่น อัล-วากิดียฺ1เป็นต้น เขาเป็นคนที่หะดษีของเขาถูกทิ้ง เขาถูกครหาว่าโกหก แต่ไม่น่าสงสัยเลยที่เขา

เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ย่ิงใหญ่คนหน่ึง เป็นหาฟีษ เป็นผู้รอบรู้ในเร่ืองประวัติศาสตร์ แต่ว่าไม่ได้เป็นษิ

เกาะฮฺ(คนที่เช่ือถือได้ในการรายงานหะดีษ) และคนที่สามคือ สัยฟ์ บินอุมัร อัต-ตะมีมียฺ2 ก็เป็นนัก

ประวัตศิาสตร์ที่มช่ืีอเสยีงด้วยเช่นกัน แตเ่ขาก็เป็น คนที่หะดษีของเขาถูกโยนทิ้ง เขาถูกข้อครหาว่าโกหก

เช่นกัน 

และเช่นกัน อัล-กัลบียฺ3 เขาเป็นจอมโกหกอันเลื่องช่ือ เมื่อเป็นอยา่งนัน้แล้ว คนเราจึงต้องมั่นใจ

ความถูกต้องของรายงานที่มาจากบุคคลเหล่านี้และบุคคลอื่นๆที่มีลักษณะพฤติกรรมคล้ายๆกัน

เสยีก่อน 

  

                                                             
1 สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ์ (9/172) 
2 ดู ตัรญะมะฮฺของเขาที่ มีสานุล-อิอฺติดาล (2/255) และตะฮ์ซีบุต-ตะฮฺซีบ (4/295) 
3 ตัรญะมะฮฺของเขา มุหัมมัด บินอัส-สาอิบ อัล-กัลบียฺ ในหนังสือ มีซานุล-อิอฺติดาล (3/556) 
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ประเด็นท่ีสาม วิธีการท่ีพวกนักเล่าประวัติศาสตร์บางคนนิยมน ามาใช้ในการบิดเบือน

ประวัติศาสตร์ 

1- แต่งเรื่องโกหกขึ้น 

พวกเขาจะสร้างเร่ืองขึ้นมา เช่นที่สร้างเร่ืองให้ท่านหญิงอาอิชะฮฺเป็นต้น ว่าเมื่อข่าวการ

เสยีชีวิตของอลมีาถึง นางก็ได้สุญูดขอบคุณอัลลอฮฺ  

ซึ่งเรื่องน้ีเป็นเรื่องโกหก1 

 

2- มีการเสริม และตัดข้อความบางอย่างออกไปจากเหตุการณ์นั้นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อ

บิดเบือน 

ในที่น้ี พ้ืนเร่ืองเดิมเป็นเร่ืองจริง เช่นเหตุการณ์สะกีฟะฮฺ เหตุการณ์ชุมนุมที่สะกีฟะฮฺเป็น

เหตุการณ์จริง มีการชุมนุมเกิดขึน้จริงระหว่างอบูบักร อุมัร และอบูอุบัยดะฮฺอยู่ทางฝ่ายหนึ่ง และมีอัล-

หุบาบ บินมุนซิร สะอัด บินอุบาดะฮฺ และชาวอันศอรคนอื่นๆอยู่ทางอีกฝา่ยหน่ึง แตพ่วกเขาก็มาเพ่ิมเติม

หลายๆอย่างเข้าไปดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป อันเป็นส่วนหน่ึงที่พวกเขาใช้บิดเบือนภาพของเหตุการณ์จริง

นี ้

 

3- ตคีวามอย่างผดิๆ ให้กับเหตุการณ์ใด ๆ 

คือเขาพยายามตีความเหตุการณ์อย่างผิดๆ ให้เป็นไปตามที่เขาต้องการ เป็นไปตามความ

เช่ือของเขา หรือเป็นไปตามบิดอะฮฺที่เขากระท า 

 

4- น าความผิดพลาดมาขยายผล 

ในที่น้ี เร่ืองเป็นเร่ืองจริง แต่เขากล่าวถึงและเน้นเฉพาะเร่ืองผิดพลาด และปิดบังสิ่งดีอื่นๆ

เอาไว้ 

 

5- ประพันธ์บทกวีขึ้นเพื่อน ามาสนับสนุนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ 

                                                             
1 อบุลฟะร็อจญ์ อัล-อัศบะฮานีย์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ อัล-อะฆอนียฺ หน้าที่ 55 และตัวของอบุลฟะร็อจญ์คนนีเ้ป็นชีอะฮฺถูกครหาว่าโกหก 

ดังที่ปรากฏในตัรญะมะฮฺของเขาใน ตารีด อัล-บัฆดาด และ อัลมีซาน และคนที่แนวคดิชีอะฮฺอัต-ตีญานียฺได้กล่าวเอาไว้ในหนังสือของเขา 

ฟัสอะลู อะฮ์ลัซ-ซิกรฺ (หน้าที่97) โดยไม่ได้พาดพิงรายงานว่าน ามาจากผู้ใด 
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ประพันธ์บทกวีขึ้นมา พวกเขาแต่งขึ้นมาเองแล้วพาดพิงถึงผู้น าแห่งศรัทธาชนอลี 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  หรือพาดพิงถึงอุมมุล-มุอ์มินีนท่านหญงิอาอิชะฮฺ หรือพาดพิงถึงซุเบร ฏ็อลหะฮฺ ใน

การทิ่มแทงเศาะหาบะฮฺคนใดคนหน่ึง เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้พาดพิงกวีบทหน่ึงถึงอิบนุอับบาส ว่าเขา

กล่าวถึงตัวอุมมุล-มุอ์มนีิน อาอิชะฮฺว่า 

لِْت  لِْت  َتبَغَّ  َتَفيَّلِْت  ِشئِْت  َولَوْ          َوََتَمَّ
เธอท าเป็นข่ีล่อขี่อฐู  น่ีถา้เธออยากขี่ช้าง ก็คงขีช้่างมาแลว้สิ1 

 

6- ปลอมแปลงหนังสือหรอืสาส์น 

ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป อินชาอัลลอฮฺ ถึงเร่ืองราวที่อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ถูกสังหาร 

ตอนที่มีการปลอมสาส์นหลายฉบับอ้างว่าเป็นของอุษมาน และมีการปลอมสาส์นอ้างว่าเป็นของท่าน

หญงิอาอิชะฮฺ และมีการปลอมสาส์นอ้างว่าเป็นของท่านอลี, ฏ็อลหะฮฺ และซุเบร 

และน่ียังไม่พูดถึงหนังสือเลม่อื่นๆที่ถูกปลอมขึ้นมา เช่นหนังสือ นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮฺ และ

พาดพิงว่าเป็นของอล ีและหนังสือ อัล-อิมามะฮฺ วัส-สยิาสะฮฺ ที่ถูกพาดพิงถึงอิบนุ กุตัยบะฮฺ2 

 

7- ฉวยโอกาสกับคนที่มีชื่อละหม้ายคล้ายกัน 

เช่น อิบนุญะรีร เป็นต้น มีสองคน 

คนที่หนึ่ง คือ มุหัมมัด บินญะรีร บินยะซีด อบูญะอฺฟัร อัฏ-เฏาะบะรียฺ อิมามคนหน่ึงของชาว

สุนนะฮฺ 

คนที่สอง คือ มุหัมมัด บินญะรีร บินรุสตุม อบูญะอฺฟัร อัฏ-เฏาะบะรียฺ อิมามคนหน่ึงของชาว

ชีอะฮฺ3 

พวกเขาเลยพาดพิงหนังสือของอิบนุญะรีรที่เป็นชีอะฮฺว่าเป็นของอิบนุญะรีรที่เป็นสุนนี เช่น

หนังสือ “ดะลาอิล อัล-อิมามะฮฺ อัล-วะฎิหะฮฺ วะนูรุล-มุอฺญซิาต” ทั้งสองเสยีชีวิตในปีเดยีวกัน คือ ฮ.ศ. 

310 

และอิบนุหะญัร ก็มีสองคน 

                                                             
1 คอื นางได้ขี่ล่อ จากนั้นก็ขี่อูฐ  “ถ้าแน่จริงเธอก็ขี่ช้างมาเลยสิ” คอืขี่มาเพื่อท าสงครามและก่อความวุ่นวาย 
2 ดู ค าน าของ ตะวีล มุชกุละฮฺ อัลกุรอาน ของอิบนุ กุตัยบะฮฺ หน้าที่ (32) ตะห์กกีของอัส-สัยยิด อะห์มัด ศ็อกรฺ และค าน าของ อัลมุยัสสัร 

วัล-ก็อดดาห์ ของอิบนุกุตัยบะฮฺ ตะหก์ีกของมุหิบบุดดีน อัล-เคาะฏีบ 
3 ลิสานุล-มีซาน ในตัรญะมะฮฺของมุหัมมัด บินญะรรี บินรุสตุม (7/29) 
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คนที่หน่ึง คือ อะห์มัด บินอล ีบินหะญัร อัล-อัสเกาะลานียฺ เป็นหน่ึงในอิมามหะดษีชัน้น า 

คนที่สอง คือ อะห์มัด บินหะญัร อัล-ฮัยตะมียฺ อิมามในด้านฟิกฮฺ โดยเขาไม่มีความช านาญใน

ดา้นหะดษี 

แล้วพวกเขาก็เอารายงานที่อัล-ฮัยตะมียฺบอกว่าเศาะหีห์ แล้วพาดพิงมันว่าเป็นของอัล-อัสเกาะ

ลานียฺ 

 

* แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของฮะดีษของชาวสุนนะฮฺเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด? 

เร่ิมต้นเน่ืองจากได้เกิดความวุ่นวาย(ฟิตนะฮฺ)ขึ้นดังที่อิมามมุหัมมัด บินสีรีน  ผู้เป็นตาบิอียฺ 

ขออัลลอฮฺทรงเมตตาและพอพระทัยในตัวเขา กล่าวเอาไว้ว่า “พวกเขาไม่เคยถามถึงสายรายงาน จน

เมื่อได้เกิดความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) ขึ้น พวกเขาก็พูดว่า “จงบอกรายชื่อ(คนรายงาน)ของพวก

ท่านให้แก่เราด้วย” เมื่อดูแล้วว่าเป็นชาวสุนนะฮฺ ก็จะรับหะดีษของพวกเขา แต่หากดูว่าเป็นชาว

บิดอะฮฺกจ็ะไม่รับหะดีษของพวกเขา”1 

ที่เป็นเช่นน้ันเพราะแต่เดิมมองกันว่าผู้คนทั้งหลายเป็นษิเกาะฮฺ(วางใจให้รายงานหะดีษได้) และ

เพราะอิบนุสีรีนเป็นตาบิอีนอาวุโสคนหน่ึง ที่อยู่ทันเศาะหาบะฮฺ และได้อยู่ร่วมทั้งกับตาบิอีนอาวุโสและ

ตาบิอีนรุ่นเล็ก สว่นฟิตนะฮฺ ในที่น้ีคือ การเกิดนิกายหลงผิดต่าง ๆ ในช่วงปลายเคาะลฟิะฮฺอุษมาน 

 

จ าเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนจึงค่อยน าเรื่องเล่าไปเล่าต่อได้ 

อัลลอฮฺทรงวางกฎทองไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ ซึ่งคนส่วนมากไม่เข้าใจ น่ันคือ ค าด ารัสของ

พระองค์ที่ว่า 

َهاۡ﴿ يح
َ
َٰٓأ ِينَۡۡيَ ُنو ا ۡۡبِنَبَإ ۡۡفَاِسُقََۢۡۡجا َءُكمۡ ۡإِنَۡءاَمُنو ا ۡۡٱَّلَّ نَۡفَتبَيَّ

َ
بُِحوا ِِۡۡبََهٰلَة ۡۡقَو َمَۢاۡتُِصيُبوا ۡۡأ َٰۡۡفُتص  َۡماََۡعَ

 [ ٦: اْلجرات] ﴾٦َۡۡۡنِٰدِميََۡۡفَعل ُتمۡ 

                                                             
1 ค าน าของ เศาะหีห์ มุสลิม (1/15) บทว่าด้วย อธิบายว่าสายรายงานเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา 
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“โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย! หากมีคนช่ัวน าข่าวใดๆ มาแจ้งแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้แน่

ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหน่ึงโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจใน

สิ่งที่พวกเจ้าไดก้ระท าไป” {อัล-หุญุรอต: 6} 

จากอายะฮฺน้ี การตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะน าเร่ืองเลา่ตา่งๆไปเล่าไดจ้ึงเป็นสิ่งจ าเป็น
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บทท่ีหนึ่ง 

 

 

 

 

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตั้งแต่การเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

ถึงปีฮิจเราะฮฺท่ี 61 
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เกริ่นน า 

การแต่งตั้งท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ให้เป็นนบี 

ในวันจันทร์ที่สิบสอง เดือนเราะบีอุล-เอาวัล1 อัลลอฮฺ ได้ทรงให้ความเมตตาต่อมนุษยชาติทั้ง

ปวงด้วยการให้มกีารถือก าเนิดของผู้เป็นนายและผู้ชีน้ าทางของมนุษยชาติ2 มุหัมมัด บินอับดุลลอฮฺ บิน

อับดุลมุฏเฏาะลิบ อัล-ฮาชิมียฺ อัล-กุเราะชียฺ ท่านเกิดมาก าพร้าบิดา ต่อมาจนถึงอายุหกขวบท่านก็

ก าพร้าทั้งมารดาและบิดา บิดาของท่านเสียชีวิตขณะที่ท่านยังอยู่ในครรภ์มารดาของท่าน และมารดา

ของท่านเสียชีวิตขณะที่ท่านอายุได้หกขวบ ปู่ขอท่านจึงน าท่านมาอุปการะต่อ แต่ต่อมาอีกสองปีเขาก็

เสยีชีวิต แล้วลุงของท่านอบูฏอลบิจึงน าท่านมาอุปการะต่อ 

และเมื่อท่าน อายุได้สี่สิบปี อัลลอฮฺก็ทรงแต่งต้ังท่านให้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและผู้เตือนถึงข่าวร้าย 

ท่านก็ท าหน้าที่ของท่านได้อย่างดีที่สุด ท่านได้เผยแพร่สิ่งที่พระเจ้าของท่านใช้ให้ท่านเผยแพร่เพ่ือพา

มนุษย์ออกจากความมืดมิดสู่แสงสว่าง และได้มีคนกลุ่มหน่ึงยอมขายดุนยาเพ่ือแลกซือ้อาคิเราะฮฺ พวก

เขาได้ทุ่มเทเสียสละในหนทางของอัลลอฮฺด้วยทรัพย์สินและชีวิต และพวกเขาได้ช่วยเหลืออัลลอฮฺและ

เราะสูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  

ُمَهِٰجرِينَۡۡلِل ُفَقَرا ءِۡ ﴿
ِينَۡۡٱل  رُِجوا ۡۡٱَّلَّ خ 

ُ
َوٰلِِهمۡ ۡدَِيٰرِهِمۡ ۡمِنۡأ م 

َ
ٗلۡۡيَب َتُغونََۡۡوأ ِنَۡۡفَض  ِۡۡم  َوٰنٗاۡٱللَّ َۡورِض 

ونَۡ ََۡۡويَنُُصُ ۥ هۡۡٱللَّ َٰٓئَِكَۡۡورَُسوََلُ لَ و 
ُ
ِدقُونَُۡۡهمُۡۡأ ٰ  [ ٨: اْلرش] ﴾ ٨ۡۡٱلصَّ

“(สิ่งที่ยึดมาได้จากพวกยะฮูด) เป็นของบรรดาผู้อพยพที่ขัดสนซึ่งถูกขับไล่ออกบ้านเกิดเมือง

นอนของพวกเขา และทอดทิ้งทรัพย์สินของพวกเขาเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ และความ

ยินดีของพระองค์และช่วยเหลืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ ชนเหล่าน้ันพวกเขาคือผู้สัตย์จริง ” 

{อัล-หัชร์: 8} 

และท่านไดเ้ผยแพร่อยา่งตอ่เน่ืองราวสบิสามปี จนกระทั่งอัลลอฮฺมีค าสั่งให้ท่านอพยพไปยังมะดี

นะฮฺที่ซึ่งอัลลอฮฺทรงให้มันเจิดจรัสด้วยรัสมีของเราะสูลของพระองค์ มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็ได้อพยพไปพร้อมกับท่าน พวกเขายอมทิ้งทรัพย์สิน ลูกหลาน และ

บ้านเรือน น่ันเพราะพวกเขาท าในหนทางของอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะวะตะอาลา และเมื่อท่านได้ไปถึงมะดี

                                                             
1 มีการขัดแย้งกันในการระบุวันเกดิของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลยัฮิวะสัลลัม 
2 ท่านเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม กล่าวไว้ว่า “ฉนัเป็นนายของลูกหลานอาดัมในวันกิยามะฮฺ และไม่ได้พูดด้วยความทะนง

ตน” บันทกึโดยอะห์มัด (2/3) หมายเลข (11000) และโดยอัด-ดาริมียฺ (52) 
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นะฮฺแล้ว ชาวเมืองมะดีนะฮฺก็ได้ให้ที่พักพิง ช่วยเหลือ และสนับสนุนท่าน พวกเขายอมเป็นศัตรูกับคน

อื่นๆทั้งหมดเพ่ือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และได้แบ่งปันทรัพย์สินและบ้านเรือนของพวกเขา

ให้แก่ชาวมุฮาญิรีน(บรรดาผู้อพยพ) แม้กระทั้งภรรยาของพวกเขาก็ยอมสละให้ได้ มีชาวอันศอร

(ชาวเมืองมะดนีะฮฺ)คนหน่ึงที่เขามีภรรยาสองคนพูดกับชาวมุฮาญรีินคนหน่ึงว่า จงเลอืกคนหนึ่งจากสอง

คนน้ีที่ท่านปรารถนา ฉันจะหย่านางและให้ท่านแตง่งานกับนาง1 

ِينَۡ ﴿ ارََۡۡتَبوَُّءوَۡوٱَّلَّ يَمٰنَۡۡٱدلَّ ِ
َۡحاَجةُٗۡۡصُدورِهِمۡ ِۡفََۡۡيُِدونََۡۡوَلۡۡإَِِل ِهمۡ َۡهاَجرََۡۡمنۡ ُُۡيِبحونََۡۡقب لِِهمۡ ِۡمنَۡوٱۡل 

ا ۡم ِۡ وتُوا ۡۡمَّ
ُ
ثُِرونَۡۡأ ََٰٓۡۡويُؤ  نُفِسِهمۡ ََۡعَ

َ
هۡۡبِهِمۡ ََۡكنََۡۡولَوۡ ۡأ ِسهِۦُۡشحَّۡۡيُوَقَۡۡوَمنَۡخَصاَصة  َٰٓئَِكَۡۡنف  لَ و 

ُ
ُۡهمُۡۡفَأ

لُِحونَۡ  [ ٩: اْلرش] ﴾ ٩ۡۡٱل ُمف 

“และบรรดาผู้ที่ไดต้ั้งหลักแหลง่อยู่ที่นครมะดนีะฮฺ(ชาวอันศอร)และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการ

อพยพของพวกเขา(ชาวมุฮาญรีิน)พวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพมายังพวกเขาและจะไมพ่บความตอ้งการหรือ

ความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งที่ได้ถูกประทานให้และให้สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเอง

ถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความต้องการอยู่มากก็ตามและผู้ใดปกป้องการตระหน่ีที่อยู่ในตัวของเขา ชน

เหลา่นัน้พวกเขาเป็นผูป้ระสบความส าเร็จ” {อัล-หัชร์: 9} 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ยังคงเผยแพร่ต่อไปจนครอบคลุมคาบสมุทรอาหรับ

ทั้งหมด จนถึงวันที่ย่ิงใหญ่ที่อัลลอฮฺทรงให้เราะสูลของพระองค์พิชิตมักกะฮฺได้ส าเร็จ และชาวเมืองมัก

กะฮฺก็ได้เข้ารับอิสลาม ต้ังแต่น้ันมาคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดก็ตกเป็นของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

หลักการเผยแพร่และการเสียสละเป็นเวลาย่ีสิบสามปี ก็ถึงคราก าหนดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ตามด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า 

دۡ َۡوَما ﴿ ُُّۡۡمَمَّ ۡۡقَدۡ ۡرَُسولۡ ۡإِلَّ هۡٱلرۡحَۡقب لِهِِۡۡمنَۡخلَت  فَإِي نُۡسُل
َ
اَتۡۡأ وۡ ۡمَّ

َ
َٰٓۡۡٱنَقلَب ُتمۡ ۡقُتَِلۡۡأ ۡهََۡعَ َقٰبُِكم  ع 

َ
َۡوَمنۡأ

ۡ ٰۡۡيَنَقلِب  َۡۡيَُضَّۡۡفَلَنَۡعقِبَي هََِۡۡعَ زِيۡٔ ٔٗاهَۡشۡ ۡٱللَّ ُۡۡوََسَيج  ِكرِينَۡۡٱللَّ ٰ  [ ١٤٤: عمران آل] ﴾ ١٤٤ۡۡٱلشَّ

“และมุหัมมัดน้ันหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นเราะสูลผูห้น่ึงเท่าน้ัน ซึ่งบรรดาเราะสูลก่อนจากเขา

ก็ไดล้ว่งลับไปแลว้ แล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่าก็ตาม พวกเจ้าก็หันสันเท้าของพวกเจ้ากลับกระน้ัน

                                                             
1 ดู เศาะหีห์ อัล-บคุอรียฺ (3781) 



เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้หลงัการเสยีชวีติของท่านนบี  ห น้ า  | 33 

 

 

 

หรือ? และผู้ใดที่หันสันเท้าทั้งสองของเขากลับแล้วไซร้ มันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลอฮฺแต่อยา่ง

ใดเลย และอัลลอฮฺน้ันจะทรงตอบแทนแก่ผู้กตัญญูทั้งหลาย” {อาลิ อิมรอน: 144} 

และมันก็เหมือนว่าดุนยาได้ดับแสงลงตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึน้ จะไม่เป็นอย่างน้ันได้อย่างไรใน

เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวเอาไว้ว่า 

َصاَب  إَِذا
َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْعَظمِ  ِمنْ  فَإِنََّها ، ِِب  ُمَصابَهُ  فَلْيَْذُكرْ  ، ُمِصيبَة   أ

َ
 الَْمَصائِِب  أ

“เมื่อมีทุกข์ภัย(จากการตาย)มาประสบกับคนใดของพวกท่าน เขาก็จงนึกถึงทุกข์ภัยของเขาอัน

เน่ืองจาก(จากตายของ)ฉัน เพราะมันเป็นทุกข์ภัย(แห่งความตาย)ที่ใหญ่หลวงที่สุดแล้ว”1 

โลกต้ังแต่ที่อัลลอฮฺทรงสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาไม่เคยต้องประสบทุกข์ภัยใดจะย่ิงใหญ่กว่าทุกข์ภัย

จากการตายของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

หญงิคนน้ีคือฟาฏิมะฮฺบุตรสาวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เมื่อท่านเสยีชีวิต นางได้

กล่าวว่า “พ่อจ๋า พ่อได้ตอบรับพระเจ้าตามที่พระองค์เชิญชวน พ่อจ๋า ให้สวรรค์ช้ันฟิรเดาสเ์ป็นที่พ านัก

พักพิง  พ่อจ๋า ยังญบิรลีเราขอแจ้งข่าวการเสยีชีวิตของท่าน”2 

และคนน้ีคืออนัส บินมาลิก กล่าวว่า “เมื่อวันที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

มาถึงมะดีนะฮฺ ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยแสงสว่าง แต่เมื่อถึงวันที่ท่านเสียชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับแสง

ลง พวกเราไมย่อมปัดมอื -พวกเราในตอนฝังท่าน- เพ่ือเราจะได้ไม่ยินยอมต่อหัวใจของพวกเรา”3 

และคนน้ีคือ อบูบักร ได้พูดกับอุมัร หลังจากที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เสยีชีวิตแล้ว

ว่า “เราไปเย่ียม อุมมุอัยมัน กันเถิด เหมือนกับที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคย

กระท า เมื่อเราไปหานาง นางก็ร้องไห้ ทั้งสองก็พูดกับนางว่า “อะไรท าให้เธอร้องไห้เล่า สิ่งที่อยู่

กับอัลลอฮฺดีที่สุดแล้วส าหรับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม” นางก็ตอบว่า “ฉันไม่ได้

ร้องไห้กับการที่ฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮฺดีที่สุดแล้วส าหรับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม แตท่ี่ฉันร้องไห้ก็เพราะวะหียฺจากฟากฟ้าได้ขาดลงแล้ว” ท าให้ทั้งสองสะเทือนใจอยากสะอื้นไห้ 

และทั้งสองก็เร่ิมสะอืน้ไห้ไปพร้อมกับนาง”4 

                                                             
1 อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ (2/275) ท่านปราชญ์อัลบานียฺ ได้ให้ระดับ เศาะหีห์หะดีษนีไ้ว้ในหนังสือ สิลสิละฮฺ อัล-อะหาดษี อัศ-เศาะหี

หะฮฺ (หมายเลข 1106) 
2 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ สงคราม บทว่าด้วยการเจ็บป่วย และการเสียชวีิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม หะดษีที่(4462) 
3 สุนัน อัต-ติรมิซี กิตาบ ความประเสริฐของท่านเราะสูลุลลอฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม หะดีษที่

(3618) และสุนัน อิบนุมาญะฮฺ กิตาบ ญะนาซะฮฺ บทว่าด้วยการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม หะดีษที่(1631) 
4 เศาะหีห์ มุสลิม กติาบ ความประเสริฐของ เศาะหาบะฮฺ บทวา่ด้วยความประเสริฐของอุมมุอัยมัน เราะฎิยัลลอฮุอันฮา หะดษีที่(2454) 
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และอย่างน้ีแหละที่ชีวิตอันงดงามดวงนีไ้ดก้ลับคืนไปสูผู่้สร้างของมัน หากแตศ่าสนาของอัลลอฮฺ

จะยังคงอยู่บนโลกใบนี้ต่อไป 
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ตอนท่ีหนึ่ง 

การด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านอบูบักร อัศ-ศิดดกี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

จากปีฮิจเราะฮฺท่ี 11 ถึง 13 

  



เคาะลฟีะฮฺอบูบกัร อศั-ศดิดกี  ห น้ า  | 36 

 

 

 

เกริ่นน า 

เมื่อมีการประกาศว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เสียชีวิตแล้ว ท่านอบู

บักรก็ไดม้าจาก สันญจ์1 (อยู่ทางตอนบนของมะดนีะฮ์) แล้วท่านก็ได้เลกิผ้าปิดใบหน้าของท่าน และจูบที่

ระหว่างตาทั้งสองของท่าน และกล่าวว่า “เพ่ือท่านแล้ว ฉันยอมสละบิดามารดาของฉัน ท่านน้ันหอมทั้ง

ยามมีชีวิตและยามที่ตาย” 

และอบูบักรก็เอาผ้าปิดหน้าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จากน้ันได้ขึ้นไปบน

มิมบัร แล้วกล่าว “ผู้ใดสักการะมุหัมมัด มุหัดมัดได้เสียชีวิตแล้ว แต่ผู้ใดสักการะอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงมี

ชีวิตนิรันดร์ไม่ตาย” 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

دۡ َۡوَما ﴿ ُُّۡۡمَمَّ ۡۡقَدۡ ۡرَُسولۡ ۡإِلَّ هۡۡهَِۡقب لِِۡۡمنَۡخلَت  فَإِي نۡٱلرحُسُل
َ
اَتۡۡأ وۡ ۡمَّ

َ
َٰٓۡۡٱنَقلَب ُتمۡ ۡقُتَِلۡۡأ ۡهََۡعَ َقٰبُِكم  ع 

َ
َۡوَمنۡأ

ۡ ٰۡۡيَنَقلِب  َۡۡيَُضَّۡۡفَلَنَۡعقِبَي هََِۡۡعَ زِيۡٔ ٔٗاهَۡشۡ ۡٱللَّ ُۡۡوََسَيج  ِكرِينَۡۡٱللَّ ٰ  [ ١٤٤: عمران آل] ﴾ ١٤٤ۡۡٱلشَّ

“และมุหัมมัดน้ันหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นเราะสูลผูห้น่ึงเท่าน้ัน ซึ่งบรรดาเราะสูลก่อนจากเขา

ก็ไดล้ว่งลับไปแลว้ แล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่าก็ตาม พวกเจ้าก็หันสันเท้าของพวกเจ้ากลับกระน้ัน

หรือ? และผู้ใดที่หันสันเท้าทั้งสองของเขากลับแล้วไซร้ มันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลอฮฺแต่อยา่ง

ใดเลย และอัลลอฮฺน้ันจะทรงตอบแทนแก่ผูก้ตัญญูทั้งหลาย” {อาล ิอิมรอน: 144} 

ผู้คนก็พากันร่ าไห้ และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็ออกไปตามถนนต่างๆพร่ าอ่านอายะนี้ อนัสกลา่วว่า 

“และเหมือนว่าเราไม่เคยได้ยินอายะห์น้ีมาก่อนนอกจากในเวลานีเ้อง”2 

ทั้งที่อัลกุรอานได้สมบูรณ์ในสมัยท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และก่อนการ

เสยีชีวิตของท่าน ทั้งที่เป็นอยา่งนี้ อายะห์น้ีก็เหมือนว่าเป็นเร่ืองใหม่กับพวกเขา เหมือนว่าพวกเขาไม่เคย

ได้ยินได้ฟังมาก่อนเพราะความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น่ันคือการเสียชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

และอับบาส บินอับดุลมุฏเฏาะลิบ อลี บินอบีฏอลิบ และฟัฎล์ บินอับบาส และอื่นๆอีก ได้เป็น

ผู้ท าการอาบน้ า ห่อกะฝั่นให้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จนกระทั่งละหมาดญะนา

ซะฮฺและฝังท่าน (เพ่ือท่าน ฉันพลบีิดามารดาฉันได)้ น่ันก็เพราะอับบาสเขาคือลุงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

                                                             
1 สถานที่หนึ่งอยู่ใกล้กับมะดีนะฮฺ ที่นัน่มีภรรยาของเขาเชื่อ หะบีบะฮฺ บินคอริญะฮฺ 
2 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย หากฉันจะเอาใครเป็นเพื่อนสนิทได้ หะดีษที่(3668) 
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ลัยฮิวะสัลลัม และอลีคือบุตรของลุงท่าน และฟัฎล์ก็เป็นบุตรของลุงท่าน พวกเขาเป็นคนที่ใกล้กับท่าน

เราสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม มากที่สุดแล้ว 
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เรื่องที่หนึ่ง 

สะกีฟะฮฺ(เพิงนั่งสนทนา)ของตระกูลสาอิดะฮฺ 

ในช่วงเวลานีท้ี่อล ีอับบาส และฟัฎล ์ก าลังเตรียมการจัดการศพของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ชาวอันศอรบางคนได้รวมกลุ่มกันที่เพิงของตระกูลสาอิดะฮฺ และข้าพเจ้าจะได้น า

เรียนรายงานน้ีจากหนังสือ ตารีค อัล-อิมาม เฏาะบะรียฺ ก่อนจากการรายงานของอบูมิคนัฟจอมโกหก 

หลังจากน้ันจะได้กล่าวถึงรายงานของอิมามบุคอรียฺ จากน้ันจะได้เปรียบเทียบทั้งสองรายงาน เพ่ือเราจะ

ได้รับทราบถึงข้อความเพ่ิมเตมิที่อบูมิคนัฟเสริมขึ้นมาเอง 

บางทีหลายๆเร่ืองที่ถูกเพ่ิมเติมเหล่านี้กับคนหลายคนกลายเป็นเร่ืองที่ถูกยอมรับ และที่

เหมือนกันกับเร่ืองนี ้คือเร่ืองที่เราจะไดก้ล่าวถึงต่อไปถึงเหตุการณ์ชูรอและตะห์กมี 

ท่านอิมามเฏาะบะรยฺี กล่าวว่า “ฮิชามบินมุหัมมัดไดเ้ลา่ให้เราฟังว่า อบูมิคนัฟเลา่ว่า อับดุลลอฮฺ

บินอับดุรเราะห์มาน บินอบีอัมเราะฮฺ อัล-อันศอรียฺ ได้เล่าให้ฉันฟังว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม เมื่อถูกเก็บวิญญาณแล้ว ชาวอันศอรไดร้วบตัวกันที่เพิงของบนีสาอิดะฮฺ พวกเขากลา่วว่า เรา

จะให้อ านาจปกครองต่อจากมุหัมมัด อลัยฮิศเศาะลาตุวัสสลาม แก่สะอัด บินอุบาดะฮฺ พวกเขาบางคน

ลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า อาหรับได้กลายเป็นของพวกท่านด้วยดาบของพวกท่าน ท่านเราะสูลุลลอฮฺจากไป

ขณะที่ท่านพอใจพวกท่าน เป็นเย็นตาเย็นใจกับพวกท่าน พวกท่านจะรับเร่ืองนี้ไว้เองไม่ต้องให้ใคร 

ทั้งหมดก็ตอบว่า “ท่านมคีวามคิดเห็นที่ดี” และคนหน่ึงในพวกเขาก็กลา่วว่า “หากพวกมุฮาญรีินไม่ยอม 

เราจะพูดว่า พวกท่านก็ให้มผีู้น าของพวกท่าน พวกเราก็ให้มีผู้น าของพวกเรา” และสะอัด บินอุบาดะฮฺก็

กล่าวว่า “น้ีคือความอ่อนแออย่างแรก” หลังจากน้ันเร่ืองได้ยินไปถึงอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ ว่าได้มีชาว

อันศอรบางคนไปร่วมตัวกันที่เพิงของบนีสาอิดะฮฺ พวกเขากล่าวว่า พวกท่านก็ให้มีผู้น าของพวกท่าน 

พวกเราก็ให้มีผู้น าของพวกเรา เขาจึงไปหาอบูบักรและเล่าเร่ืองราวของเขาฟัง แล้วพูดว่า พ่ีน้องชาวอัน

ศอรของพวกเราได้ไปรวมตัวกันแล้วได้กล่าวอย่างน้ันอย่างน้ี พวกเราไปหาพวกเขากันเถิด 

อุมัรและอบูบักรได้ออกไป และได้พบกับอบูอุบัยดะฮฺ ทั้งสองก็พูดว่า ไปกับเราส ิทั้งสามจงึไปหา

ชาวอันศอร อุมัรก็พูดว่า ฉันก็ไดเ้ตรียมค าแถลงในใจเอาไว้ พอถึงเวลาที่ฉันจะพูด อบูบักรก็ท าสัญญาน

ให้ฉัน ว่า เฉยๆไว้  

แล้วอบูบักรก็เร่ิมพูดขึ้น เขากล่าวสรรเสริญอัลลอฮฺและยกย่องพระองค์ หลังจากน้ันก็กล่าวว่า 

แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงแต่งต้ังมุหัมมัด... เขาก็พูดถึงค าปราศรัยที่ยาวของอบูบักร หน่ึงในน้ันเขาได้กลา่ว

ว่า ชาวมุฮาญรีินมีความชอบธรรมเป็นเคาะลฟีะฮฺมากกว่า 
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และอัล-หุบาบ บินอัน-มุนซิร ก็กล่าวว่า “ชาวอันศอรเอ๋ย จงครองอ านาจของพวกท่านไว้ 

เพราะคนอื่นจะยอมอยู่ใต้ร่มใต้เงาของพวกท่าน จะไมม่ีใครกล้าหือขัดแย้งกับพวกท่านหรอก คนอื่นเขา

จะไมอ่อกความเห็นต่างไปจากความเห็นของพวกท่านผู้ซึ่งมทีั้งเกียรติ เงินทอง จ านวนคนและก าลัง และ

หากพวกเขาไม่ยอมตามที่พวกท่านขอ ก็จงเนรเทศพวกเขาไปจากเมืองนี้ และขึ้นปกครองพวกเขา 

และพวกท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ มีความชอบธรรมกับอ านาจนี้มากกว่าพวกเขา ด้วยดาบของพวก

ท่านจึงท าให้มีคนที่ไม่ได้เข้ารับนับถือศาสนานี้พากันมาเข้ารับนับถือ ฉันจะเป็นไม้เกาอูฐและเป็นพวก

ก้านอินทผลัมที่ดีให้(จะเป็นสนับสนุนพวกท่านเอง)”1  

อุมัรและอบูอุบัยดะฮฺก็กล่าวกับอบูบักรว่า “ย่ืนมือของท่านมาสิ เราจะให้บัยอะฮฺกับท่าน” เมื่อ

ทั้งสองจะไปให้บัยอะฮฺเขา บะชีร บินสะอัดก็รีบชิงให้บัยอะฮฺเขาก่อน เขาเล่าต่อว่า อุสัยด์ บินหุฎ็อยร์ก็

ลุกขึน้ เขาเป็นหน่ึงในคนที่มเีกียรติ กล่าวว่า “หากเผ่าค็อซร็อจได้มีอ านาจปกครองพวกท่านสักครั้ง 

แน่นอนบุญคุณของพวกเขาที่มีต่อพวกท่านก็จะหมดสิ้นไป” แล้วสะอัดก็กล่าวว่า “ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ น่ีหากฉันมีเร่ียวแรงพอจะลุกขึ้นไหว เจ้าจะได้ยินเสียงแผดค ารามของฉันที่ดังไปทั่วแว่น

แคว้น ที่จะท าให้เจ้าและพรรคพวกของเจ้าต้องกระอักเลือด ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะเอากลุม่

คนที่เจ้าเคยท าตามเขา ไม่เคยน าเขา มาจัดการกับเจ้า แบกฉันออกไปจากสถานที่นี้ที” พวกเขาก็แบก

เขาออกไป และพาเขาเข้าบ้านของเขา เขาก็ท าเฉยอยู่หลายวัน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากน้ันก็กล่าวว่า 

“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ จนกว่าฉันจะได้ยิงพวกเจ้าด้วยกับลูกธนูที่อยู่ในกระบอกธนูของฉัน 

จนกว่าฉันจะเปลี่ยนสีคมหอกของฉัน จนกว่าฉันได้เอาดาบของฉันที่มีในมือฟันพวกเจ้า และ

จนกว่าฉันจะได้พาคนในครอบครัวของฉันและคนในหมู่ชนของฉันที่เชื่อฟังฉันออกมาต่อสู้กับ

พวกเจ้า” และหลังจากน้ันสะอัด ไม่ร่วมละหมาดกับพวกเขา ไม่ร่วมละหมาดวันศุกร์กับพวกเขา ไปท า

ฮัจย์ก็ไม่ออกไปกับพวกเขา และเขาท าอย่างน้ันจนกระทั่งอบูบักรเสยีชีวิต เราะหิมะฮุลลอฮฺ” 

นี่คือรายงานของอบูมิคนัฟเกี่ยวกับเรื่องสะกฟีะฮฺ(เพงิ) และตอนน้ีเราขอน าเรยีนรายงาน

จากบุคอรียฺที่เกี่ยวกับเรื่องเดียวกันนี้ และเรามาเปรยีบเทียบกันดู 

อิมามบุคอรียฺ เลา่ว่า “อิสมาอิล บินอับดุลลอฮฺ เลา่ให้เราฟังว่า สุลัยมาน บินบิลาล เลา่ให้เราฟัง 

จากฮิชามบินอัรวะฮฺ ว่าอุรวะฮฺ บินอัซ-ซุบัยร์ได้บอกฉันถึง อาอิชะฮฺ ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต... ชาวอันศอรได้รวมตัวกันที่

                                                             
1 ความหมายนีค้อื ฉันมีความชอบธรรมกับเร่ืองนีม้ากกว่าคนอืน่ๆ  (ฉันจะจัดการเร่ืองนีใ้ห้เอง) “ญะซีล-มุหักกิก” คอื ไม้ที่ถูกน ามาวางไว้

กับอูฐตรงส่วนที่มีอาการโรคผ่ืนคัน จนกว่ามันจะหายจากอาการคัน และ”อะซีกุฮัล-มุเราะห์หิบ” คอืพวกก้านอินทผลัมที่ดีทีเ่ป็นที่ต้องการ 

ดู อัน-นิฮายะฮฺ ฟี เฆาะรบีิล-อะหาดีษ (2/197) 



เคาะลฟีะฮฺอบูบกัร อศั-ศดิดกี  ห น้ า  | 40 

 

 

 

สะอัด บินอุบาดะฮฺ ณ เพิงของบนีสาอิดะฮฺ พวกเขากล่าวว่า พวกท่านก็ให้มผีู้น าของพวกท่าน พวกเราก็

ให้มีผู้น าของพวกเรา แล้วอบูบักร อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ อบูอุบัยดะฮฺ บินอัล-ญัรรอห์ ได้ไปหาพวกเขา 

แล้วอุมัรจะเร่ิมพูด อบูบักรก็ให้เขาเงียบ 

อุมัรได้กล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่ได้ต้องการอะไรที่ท าอย่างน้ันนอกจากเพราะฉันได้

เตรียมค าพูดที่ประทับใจฉันไว้แล้ว ฉันกลัวว่าอบูบักรจะพูดได้ไม่ดีเท่าฉัน จากน้ันอบูบักรก็ขึ้นพูด และ

เขาก็พูดไดก้ินใจที่สุด เขากล่าวไว้ตอนหน่ึงว่า “พวกเราคือผู้น า และพวกท่านคือผู้ให้การช่วยเหลอื” 

หุบาบ บินอัลมุนซิร ก็กล่าวว่า ไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เราจะไม่ท า พวกท่านก็มีผู้น าของพวก

ท่านไป พวกเราก็จะให้มีผู้น าของพวกเรา อบูบักรก็กล่าวว่า “ไม่ หากแต่พวกเราคือผู้น า และพวกท่าน

คือผู้ช่วย พวกเราเขาอยู่ใจกลางคนอาหรับ เป็นอาหรับมากที่สุด ดังน้ันจงให้บัยอะฮฺกับอุมัรหรืออบูอุบัย

ดะฮฺเถิด แล้วอุมัรก็กล่าวว่า ทว่า เราจะให้บัยอะฮฺกับท่าน เพราะท่านเป็นหัวหน้าของพวกเรา เป็นคนดี

ที่สุดของพวกเรา และเป็นที่รักของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม มากกว่าพวกเรา แล้ว

อุมัรก็จับมือของอบูบักรและให้บัยอะฮฺกับเขา และผู้คนก็ให้บัยอะฮฺกับเขา คนหน่ึงก็พูดขึน้ว่า “พวกท่าน

ฆ่าสะอัด บินอุบาดะฮฺแล้ว” อุมัรตอบว่า “อัลลอฮฺฆ่าเขาตา่งหาก”1” 

น้ีคือรายงานของอิมามอัล-บุคอรียฺ อย่างที่เราเห็นรวดรับ และสั้น และมันคอืเร่ืองจริงของสะกี

ฟะฮฺ สว่นที่อบูมิคนัฟเติมเสริมขึน้มาที่ว่า “สะอัด บินอุบาดะฮฺกล่าวว่า ฉันจะฆ่าพวกเจ้า และเขาไม่ร่วม

ละหมาดกับพวกเขา ไมร่่วมละหมาดวันศุกร์กับพวกเขา ไปท าฮัจย์ก็ไม่ออกไปกับพวกเขา และอัลหุบาบ 

บินอัลมุนซิรได้พูดจาตอบโต้อบูบักร” และส่วนเพ่ิมเต่ิมอื่นๆ ทั้งหมดน้ันเป็นเร่ืองเหลวไหว ไม่สามารถ

ยืนยันได้ 

เร่ืองสะกีฟะฮฺ ดูภายนอกใช้เวลาไม่เกินครึ่งช่ัวยาม ลองดูสิว่ารายงานของมันยาวกว่าเวลาของ

มันเสยีอีก 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสะอัด บินอุบาดะฮฺ อะห์มัดได้บันทึกไว้ในหนังสือมุสนัดของท่าน จากหุมัยดฺ 

บนิอับดุร-เราะห์มาน เลา่ว่า “... แล้วอบูบักรก็ขึ้นพูด ท่านไม่ปลอ่ยอายะห์ใดที่ลงมาในเร่ืองของชาวอัน

                                                             
1 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย หากฉันจะถือใครเป็นเพื่อนสนิท หะดีษที่ (3667-3668) 

*อัล-หะฟิษ อิบนุหะญัร เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “ค าพดูที่เขาที่ว่า “คนหนึ่งก็พดูขึน้ว่า “พวกท่านฆ่าสะอัด บินอุบาดะฮฺแล้ว”” คอืพวก

ท่านเกือบจะฆา่สะอัดแลว้ บ้างก็ว่า เปน็ส านวนหมายถึงเอาตวัออกห่างและดูแคลน แต่กถ็ูกตอบโตด้้วยรายงานของมูซา บินอุกบะฮฺ 

จากอิบนุชิฮาบ ระบุว่า “คนหนึ่งจากชาวอันศอรก็พดูขึน้ว่า ระวังสะอัดด้วย อย่าเหยียบโดนเขา” 

อุมัรกล่าวว่า “ใหเ้ขาตายไปเลย ขออัลลอฮฺฆ่าเขาเสีย” แน่นอน อุมัรไม่ได้ต้องการให้ฆ่าเขาจริงๆ ส่วนค าพูดที่วา่ ขออัลลอฮฆฺ่าเขาเสีย เป็น

การให้พรไม่ดี เป็นเร่ืองรู้กันในค าพูดของอาหรับ ส่วนหนึ่งคอืด ารัสของอัลลอฮฺที่ว่า ﴿  َنَُ قُتِل نس َٰ ِ ا َ ٱۡلإ هُۥ م  ف ر  ﴾ ١٧  أ كإ  “มนุษยน์ั้นถูกสังหาร

เสียก็ดี เขาช่างเนรคุณเสียนี่กระไร” แบบแรกคอืการไม่สนใจเขา ผินหลังให้เขา และในหะดีษของมาลิก ระบุว่า “แลว้ฉันก็พดูขณะที่ก าลัง

โมโหว่า ขออัลลอฮฺฆ่าสะอัดเสีย เพราะเขาเปน็คนไม่ดีเปน็คนสร้างความวุ่นวาย” 
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ศอร และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไม่กล่าวเร่ืองใดถึงพวกเขา เว้นแต่อบูบักรได้

น ามากล่าวหมด แล้วเขากล่าวว่า พวกท่านก็รู้ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าว

ว่า  

 

“หากคนอื่นอยู่ที่ลุ่มแห่งหน่ึง และชาวอันศอรอยู่อีกที่ลุ่มหน่ึง ฉันย่อมจะไปอยู่กับที่ลุ่มของชาว

อันศอร”   

ท่านเองก็รู้ สะอัดเอ๋ย ว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวไว้ขณะที่ท่านก็น่ัง

อยู่ด้วย “กุรัยช์เป็นผู้น าเร่ืองนี ้คนดีอื่นๆจะตามคนดขีองพวกเขา คนเลวอื่นๆจะตามคนเลวของพวกเขา” 

สะอัดก็กลา่วว่า “ท่านพูดถูกแลว้ พวกเราคือผู้ช่วย และพวกท่านคือผู้น า” 

รายงานน้ีอะห์มัดได้คัดออกมาในหนังสือมุสนัดของเขาดว้ยสายรายงานที่ถูกต้องแต่ขาดตอนมา

จากรายงานของหุมัยด ์บินอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุวะเราะหิมะฮู 

มันถึงจะเป็นหะดีษมุรสัล(ขาดตอน) แต่มันก็ยังแข็งกว่ามากนักกับรายงานของจอมโกหกอบู

มิคนัฟ 
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เรื่องที่สอง 

อบูบักรฺ อัศ-ศิดดกี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แบบกระชับ 

ชื่อของเขา 

อัลดุลลอฮฺ บินอุษมาน บินอามิร บินอัมรฺ บินกะอับ บินสะอัด บินตีม บินมุรเราะฮฺ บินกะอับ บิน

ลุอัยยฺ บินฆอลบิ บินฟิห์รฺ1 และฟิห์ร คือกุร็อยช์ 

อลี บินอบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวไว้ว่า “อัลลอฮฺประทานช่ือของอบูบักรลงมาจากฟ้า 

คือ อัศ-ศิดดกี และเขาไดส้าบานจะด ารงมันเอาไว้”2 

 

การรับอิสลามของเขา 

จากอบูด-ดัรดาอ์ เล่าว่า ฉันเคยน่ังอยู่กับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จู่ๆอ

บูบักรก็มาหามือจับชายผ้าจนเผยให้เห็นหัวเข่า แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า 

“สหายพวกท่านก าลังแย่” เขาก็กล่าวให้สลาม และพูดว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ระหว่างฉันกับระหว่างอิบ

นุค็อฏฏอบมีเร่ืองเกิดขึ้น ฉันด่วนใจร้อนกับเขา จากน้ันฉันก็เสียใจ ฉันขอให้เขายกโทษให้ฉัน แต่เขาก็

ปฏิเสธ ฉันจึงมาหาท่าน” 

และท่านก็กล่าวว่า “ขออัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้ท่าน อบูบักรเอ๋ย” สามคร้ัง หลังจากน้ันอุมัรก็

รู้สึกเสียใจและไปที่บ้านของอบูบักร ถามว่า “อบูบักรอยู่ไหม” พวกเขาก็ตอบว่า “ไม่อยู่” เขาจึงมาหา

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวให้สลาม แล้วสีหน้าท่านนบีก็เปลี่ยนไปจนกระทั่งอบูบักรเกิด

เป็นห่วง เขาก็คุกเข่าลง แล้วกล่าวว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันท าผิดไปแล้ว” สอง

คร้ัง แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า “อัลลอฮฺทรงส่งฉันมายังพวกท่าน พวกท่านก็

พูดว่า “ท่านโกหก” แต่อบูบักรพูดว่า “เขาพูดจริง” และเขาได้แบ่งปันชีวิตและทรัพย์สินของเขากับฉัน 

แล้วพวกท่านจะมาทอดทิ้งเพื่อนของฉันกระนัน้หรือ?” สองคร้ัง ต้ังแต่น้ันมาท่านก็ไม่ถูกท าร้ายอีกเลย3 

                                                             
1 มะอฺริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ ของอบูนุอัยมฺ(1/150) 
2 บันทึกโดย อัฏ-เฏาะบะรอนียฺ ในหนังสือ อัล-มุอฺญัม อัล-กะบีร (1/55) และอัล-หาฟิซ อิบนุ หะญัร ในหนังสือ อัล-ฟัตห์ (7/11) และ

กล่าวว่า “คนรายงานทั้งหมดเป็นษเิกาะฮฺ(เชื่อถือได้)” 
3 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย หากฉันจะถือใครเป็นเพื่อนสนิท หะดีษที่(3661) 



เคาะลฟีะฮฺอบูบกัร อศั-ศดิดกี  ห น้ า  | 43 

 

 

 

และจากอัมมาร บินยาสิร เล่าว่า “ฉันเคยเห็นท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

(ตอนที่)ไมม่ีใครอยูก่ับท่านเลยนอกจากทาสห้าคน ผู้หญงิสองคน และอบูบักร”1 

 

การอพยพของเขา 

 จากอบูบักร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา่ว่า ฉันเคยอยูก่ับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในถ้ า 

ฉันเงยหน้าขึ้น ฉันอยู่ที่เท้าของพวกเขา ฉันพูดขึ้นว่า ท่านนบีของอัลลอฮฺ น่ีถ้าเขามองลงมาก็คงเห็นเรา

แน ่ท่านจงึกล่าวว่า “เงียบก่อนเถิด อบูบักร เราอยู่กันสองคน แตอ่ัลลอฮฺเป็นคนที่สาม”2 

 

ภรรยาและบุตรธิดาของเขา 

- กุตัยละฮฺ บินติอับดุลอัซซา และนางได้ให้ก าเนิด อับดุลลอฮฺ และอัสมาอ ์

- อุมมุ รูมาน อัล-กินานยีะฮฺ และนางได้ให้ก าเนดิ อาอิชะฮฺ และอับดุรเราะห์มาน 

- อัสมาอ์ บินติอุมัยส์ อัล-ค็อษอะมียะฮ ฺและนางได้ให้ก าเนดิ มุหัมมัด 

- หะบีบะฮ ฺบินติคารญิะฮฺ และนางได้ให้ก าเนดิ อมุมุกุลษูม 

 

ความประเสริฐบางประการของเขา 

อบูฮุร็อยเราะฮฺ เลา่ว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลา่วว่า  

 

“ผู้ใดบริจาคเงินทองใดๆในหนทางของอัลลอฮฺ เขาจะถูกเรียกจากประตู –คือสวรรค์- (บ่าว

ของอัลลอฮฺเอ๋ย ทางน้ีดีกว่า) และผู้ใดเป็นคนชอบละหมาดจะถูกเรียกจากประตูละหมาด ผู้ใดเป็นคน

ชอบออกญิฮาดเขาจะถูกจากประตูญิฮาด ผู้ใดเป็นคนชอบถือเศาะดะเกาะฮฺเขาจะถูกเรียกจากประตู

เศาะดะเกาะฮฺ ผู้ใดเป็นคนชอบถือศีลอดเขาจะถูกเรยีกจากประตูถือศีลอดคอืประตูร็อยยาน” 

และอบูบักรกล่าวว่า “ประตูเหลา่นัน้ไมม่ีความจ าเป็นต้องเรียกเขาเลย” และกล่าวว่า “มีใครถูก

เรียกจากทุกประตูบ้างไหม ท่านเราะสูลุลลอฮฺ” 

                                                             
1 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย หากฉันจะถือใครเป็นเพื่อนสนิท หะดีษที่(3660) 
2 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของชาวอันศอร บทว่าด้วย การอพยพของท่านนบีและบรรดาเศาะหาบะฮฺไป

ยังเมืองมะดีนะฮฺ หะดีษที่(3922) เศาะหีห์ มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ย ความประเสริฐของอบูบักร อัศ-ศิดดีก 

หะดีษที่(2381) 
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ท่านตอบว่า “มีสิ และฉันหวังว่าท่านจะเป็นหน่ึงในน้ันดว้ย อบูบักรเอ๋ย”1 

และจากอนัส บินมาลกิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา่ว่า  

ُحًدا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  َصِعدَ 
ُ
بُو َوَمَعهُ  أ

َ
، أ : َوقَاَل  فَرََجَف، ،َوُعثَْمانُ  َوُعَمُر، بَْكر 

ُحُد، اْسُكنْ »
ُ
، إِلَّ  َعلَيَْك  فَلَيَْس  أ ، نَِبٌّ يق   «وََشِهيَدانِ  وَِصدِّ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ขึ้นไปบน(เขา)อุหุด พร้อมกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน 

และมันก็เกิดไหวขึ้น ท่านก็พูดขึ้นว่า “น่ิงเถิด อุหุด ที่อยู่บนเจ้าน้ันคือ นบี คนพูดสัจจริง และชะฮีดสอง

คน”2 

จากอัมรฺ บินอัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ส่งเขา

ไปยังกองทัพ (ซาตัส-สะลาสลิ) ฉันได้ไปหาท่าน และถามท่านว่า “มนุษยค์นใดที่ท่านรักมากที่สุด?” 

ท่านตอบว่า “อาอิชะฮฺ” ฉันก็ถามว่า “ทีเ่ป็นผูช้าย?” 

ท่านก็ตอบว่า “บิดาของนาง” ฉันก็ถามต่อไปวา่ “ถัดจากน้ันคือใคร?” 

ท่านก็ตอบว่า “หลังจากน้ันคือ อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ” และท่านก็พูดถึงช่ือคนอื่นๆต่อ 

 

ความรู้ของเขา 

 จากอบูสะอีด อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ได้ให้โอวาทกับผู้คนทั้งหลาย ท่านได้กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮฺได้ให้บ่าวคนหน่ึงเลือกระหว่าง

ดุนยากับสิ่งที่อยูก่ับพระองค์ บ่าวคนน้ันก็ไดเ้ลอืกส่ิงที่อยูก่ับพระองค์” 

เขาเลา่ตอ่ว่า “แล้วอบูบักรก็ร้องไห้ เราก็ประหลาดใจกับการร้องไห้ของเขา ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ

พูดถึงบ่าวคนหน่ึงถูกให้เลอืก! เพราะท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม คือผู้ถูกให้เลอืกคน

น้ัน และอบูบักร คือผู้ที่รู้มากที่สุดในหมู่พวกเรา” 

และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “แท้จริงคนที่มีบุญคุณกับฉันมาก

ที่สุดในการคบหาและเร่ืองเงินทอง คืออบูบักร และหากฉันสามารถคบใครเป็นเพ่ือนสนิทอื่นจากพระ

                                                             
1 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย หากฉันจะถือใครเป็นเพื่อนสนิท หะดีษที่(3675) 

เศาะหีห์ มุสลิม กิตาบ ซะกาต บทว่าด้วย ผู้ใดท าทั้งเศาะดะเกาะฮฺและท าคุณงามความดี หะดีษที่(1027) 
2 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย หากฉันจะถือใครเป็นเพื่อนสนิท หะดีษที่(3666) 

เศาะหีห์ มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย ความประเสริฐของอบูบักร อัศ-ศิดดกี หะดีษที่(2384) 
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เจ้าของฉันได้ แน่นอนฉันจะคบอบูบักรเป็นเพ่ือนสนิท แต่ทว่ามันคือความเป็นพ่ีน้องและความรักใน

อิสลาม อย่าปลอ่ยประตูบานใดในมัสยิดไว้นอกจากให้ปิดมันไว้ นอกจากประตูของอบูบักร”1 

 

ความสม่ าเสมอของเขาต่อท่านนบี 

จากอุรวะฮฺ บินอัซ-ซุบัยรฺ เล่าว่า ฉันได้ถามอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ ถึงสิ่งที่หนักหนาที่สุดที่พวกมุช

ริกีนท ากับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เขาตอบว่า “ฉันเห็นอุกบะฮฺ บินอบีมุอัยฏ์มา

หาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ขณะที่ท่านก าลังละหมาดอยู ่เขาเอาผ้าวางที่คอของท่าน และรัด

มันอย่างแนน่ แล้วอบูบักรก็เข้ามากันตัวเขงออกไปจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แล้วกล่าวว่า 

“พวกเจ้าจะสังหารคนที่เขากล่าวว่า พระเจ้าของฉันคืออัลลอฮฺกระน้ันหรือ ทั้งที่เขาเองก็ไดน้ าหลักฐาน

อันชัดแจ้งมายังพวกท่านแลว้”2 

 

การส่งสัญญาณจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ให้แต่งต้ังเขา 

1- จากอบูมุซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลา่ว่า “นบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เจ็บป่วยและเมื่อ

อาการป่วยรุนแรงขึ้น ท่านก็กล่าวว่า จงสั่งใช้อบูบักร จงให้เขาน าละหมาดคนอื่นๆ” 

อาอิชะฮฺ ก็พูดขึ้นว่า “เขาเป็นคนละเอียดอ่อน เมื่อจะให้เขาละหมาดแบบท่าน เขาก็ไม่สามารถ

น าละหมาดคนอื่นได้” 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า “จงสั่งใช้อบูบักร จงให้เขาน าละหมาดคนอื่นๆ” 

นางก็พูดเหมือนเดมิอีก ท่านก็กล่าวว่า “เธอจงไปใช้อบูบักร จงให้เขาน าละหมาดคนอื่นๆ พวกเธอน่ีช่าง

เหมือนกับพวกของยูสุฟ” แล้วท่านเราะสูลก็ไปหาเขา แล้วเขาก็ได้น าละหมาดในช่วงที่ท่านนบี ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ยังมชีีวิตอยู่3  

                                                             
1 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย ค าพูดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม “จงกัน้ประตู” หะดีษ

ที่(3654) 
2 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย ค าพูดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม “หากฉนัจะถือใคร

เป็นเพื่อนสนิท” หะดีษที่(3678) 
3 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ อัล-อะซาน บทว่าด้วย ผู้รู้และผู้ประเสริฐสมควรเป็นอิหม่ามมากที่สุด หะดีษที(่678) เศาะ

หีห์ มุสลิม กิตาบ อัศ-เศาะลาฮฺ บทว่าด้วย ตั้งอิหม่ามแทนหากเขามอุีปสรรค หะดีษที่(420) 
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2- จากญุบัยร์ บินมุฏอิม เลา่ว่า สตรีคนหน่ึงมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และท่าน

ได้ใช้ให้นางมาหาท่านอีก นางก็ถามว่า “ท่านเห็นประการใด หากฉันมาแลว้ ไมพ่บท่าน? เหมือนว่านาง

พูดเรื่องความตาย ท่านก็ตอบว่า หากเธอไมพ่บฉัน ก็จงไปหาอบูบักร”1 

3- จากอาอิชะฮฺ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวกับฉันตอนที่ท่าน

ป่วยว่า “จงไปเรียกอบูบักร บิดาของเธอ และเรียกพ่ีชายของเธอมา ฉันจะได้เขียนค าสั่งเสีย เพราะฉัน

กลัวจะมีคนคาดหวังอ านาจและจะมีคนหน่ึงพูดว่า ฉันคู่ควรกว่า แต่อัลลอฮฺและบรรดาผู้ศรัทธาปฏิเสธ

ไมย่อมรับนอกจากอบูบักรเท่านัน้”2 

 

ความพเิศษเฉพาะของอบูบักรต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

อัศ-ศิดดกีไดรั้บความพิเศษกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม หลายอย่าง และต้องพูดกัน

ยาว เพียงแตเ่ราตอ้งการกล่าวอย่างย่อขอสรุปอยู่ขา้งลา้งนี้ 

 

ความพเิศษเฉพาะของอบูบักรกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

﴿ۡۡ وهُۡۡإِلَّ هَُۡۡفَقدۡ ۡتَنُُصُ ُۡۡنََُصَ رََجهُۡۡإِذۡ ۡٱللَّ خ 
َ
ِينَۡۡأ ِۡۡثَاِنََۡۡكَفُروا ۡۡٱَّلَّ َغارِِۡۡفُۡۡهَماۡإِذۡ ۡٱث َني 

َۡيُقوُلۡۡإِذۡ ۡٱل 
َۡۡإِنَََّۡۡت َزنۡ َۡلۡۡلَِصِٰحبِهِۦ  [ ٤٠: اتلوبة]ۡ﴾َۡمَعَنا ۡۡٱللَّ

“ถ้าหากพวกจ้าไม่ช่วยเขา ก็แท้จริงน้ันอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเขามาแล้ว ขณะที่บรรดาผู้ปฏิเสธ

ศรัทธาได้ขับไล่เขาออกไปโดยที่เขาเป็นคนที่สองในสองคน ขณะที่ทั้งสองอยู่ในถ้ าน้ันคือขณะที่เขาได้

กล่าวแก่สหายของเขาว่า ท่านอยา่เสยีใจ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเรา” {อัต-เตาบะฮฺ: 40} 

 

 

 

                                                             
1 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ย ค าพูดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม “หากฉันจะถือใครเปน็เพื่อนสนิท” หะดีษที่(3659) เศาะหีห์ มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ย ความ

ประเสริฐของอบูบักร อัศ-ศิดดีก หะดีษที่(2386)  
2 มุตตะฟัก อลัยฮิ เศาะหหี์ เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ อัล-มะร็อฎ บทว่าด้วย สิ่งที่อนุโลมให้ผู้ป่วยพูดได้ว่าฉันเจ็บ หะดีษที่(5666) เศาะ

หีห์ มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย ความประเสริฐของอบูบักร อัศ-ศิดดีก หะดีษที่(2387) ข้อความจากบันทึก

ของมุสลิม 
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ความเป็นคนพเิศษของอบูบักรต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

 

1. ในการรับอิสลามเป็นคนแรก 

2. การร่วมเผยแผ่อิสลาม 

3. รู้เรื่องส่วนตัวของท่านนบี 

4. ตอบค าถามอุมัรเร่ืองสัญญาหุดัยบียะฮฺได้ 

5. เคียงข้างท่านนบีในสงครามอุหุด 

6. ได้สิทธิ์ในการพูดต่อหน้าท่านนบีระหว่าง

ท าสนธิส ญญาหุดัยบียะฮฺ 

7. เป็นเคาะลีฟะฮฺคนแรก 

8. ได้น าละหมาดช่วงที่ท่านนบีป่วย 

9. ได้อพยพพร้อมกับท่านนบี 

10. มคีวามรู ้

- ถึงสถานที่ฝังศพนบี 

- ถึงการตายของท่านนบี 

- ถึงหุก่มพวกที่ตกมุรตัด 

เช่ียวชาญ 

- เร่ืองซะกาต 

- เร่ืองการแบ่งมรดก 

11. ร่วมปรึกษาหารอืกันกับท่านนบี 

12. คอยอยู่กับท่านนบีเสมอ 

13. มศีรัทธาที่เข้มแข็ง 

14. ถูกรับรองว่าไดเ้ข้าสวรรค์ 

15. พุดคุยกับท่านนบีในยามค่ า 

16. เข้าออกบ้านท่านนบีในยามค่ าได้ 

17. ออกค าวินิจฉัยได้ 

18. มอีายุขัยเท่ากับท่านนบี 

19. ได้ฝังเคียงข้างท่านนบี 1

 

                                                             
1 ดู พูดถึงความพิเศษเฉพาะของอบูบักรต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในหนังสือ "อัรเราฎุล-อะนีก ฟี อิษบาติ อิมามะติ อบี บักร์ 

อัศ-ศิดดีก" ของอิบนุ ซันจะเวฮ์ ฉบับลายมือเขียน และในหนังสือ "ฟะฎออิลุศ-เศาะหาบะฮ์" ของอิหม่ามอะห์มัด และ "ฟะฎออิล อบี บักร์ 

อัศ-ศิดดีก" ของอิชารีย์ และ"ตุห์ฟะตุศ-ศดิดีก ฟี ฟะฎออิล อบี บักร์ อัศ-ศิดดีก" ของอบุล-กอสิม อลี บินบัลบาน อัล-มักดสิีย์ 
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การเสียชีวิตของอบูบักร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ในเดือนญุมาดุลอาคิเราะห์(เดือนที่6) ปีฮ.ศ.ที่ 13 อบูบักร อัศ-ศิดดีกได้ล้มป่วยเป็นการป่วยที่

ท าให้ท่านเสยีชีวิต ความมึนงงของความตายได้เกิดกับอบูบักร เขาได้อยู่กับบุตรีของเขา อุมมุลมุอ์มมิีน 

อาอิชะฮฺ นางกลา่วว่า  

اَءُ  ُيْغِن  َما لَُعْمُركُ    الَْفَت  َعِن  الَّثَّ

ْدرُ  بَِها وََضاَق  يَْوًما َحرْشََجْت  إَِذا   الصَّ

 ขอสาบาน ความร่ ารวยมอิาจช่วยคนเราได้ 

 เมื่อถึงวันที่ลมหายใจอ่อนระรนิ และหน้าอกแนน่เพราะมัน 

เขาก็มองขึน้มาที่นางแลว้กลา่วว่า เธอไมก่ล่าวละ่ว่า 

َرةُۡۡوََجا َءت ۡ ﴿ ۡ ۡٱل َمو تَِۡۡسك  ِ َق 
 [١٩: ق] ﴾ ١٩ََۡۡتِيدُِۡۡمن هُُۡۡكنَتَۡۡماَۡذٰلَِكۡۡبِٱۡل 

“และอาการมนึงงแห่งความตายได้ปรากฏขึน้อย่างประจักษ์แจ้ง และน่ันคือสิ่งที่เจ้าจะหลกีเลี่ยง

จากมันไปไม่ได”้ {กอฟ: 19} 

มีคนบอกเขาว่า “ไมใ่ห้เราพาหมอมาหรือ?” 

เขาตอบว่า “หมอได้เห็นฉันแล้ว และบอกกับฉันว่า “ฉันท าในสิ่งที่ฉันต้องการ”” (เขาหมายความ

ว่า หมอคนน้ัน คือ อัลลอฮฺ)1 

และเขาได้ส่งมอบวิญญาณของเขาให้กับผู้สร้างมัน และจากชีวิตในโลกนี้ไปสู่สวรรค์ที่ความ

กว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดิน ดังที่ผู้เป็นที่รักของเขาเคยแจ้งข่าวดดีังกลา่วแก่เขา และเขาได้ถูก

ฝังเคียงข้างท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

  

  

                                                             
1 ดู อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ ของอิบนุสะอัด (3/198) เล่าถึงค าสั่งเสียของอบูบักร 
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บทที่สาม 

เหตุการณ์ส าคัญต่างๆในยุคเคาะลีฟะฮฺ อบูบักรฺ อัศ-ศิดดกี 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เตรียมกองทัพน าโดยอุสามะฮฺ บินซัยดฺเพ่ือท าสงคราม

กับโรมันที่แคว้นชาม แต่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็มาเสียชีวิตไปก่อนที่จะได้ส่ง

ทัพน้ีออกไป บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงลังเลที่จะสง่ทัพนีไ้ปเพราะกลัว(อันตรายเกิดขึน้กับ)มะดีนะฮฺภายหลัง

ที่มีขา่วมาถึงพวกเขาเกี่ยวกับการทิ้งศาสนาของอาหรับจ านวนมาก แตอ่บูบักรยังคงยืนกรานที่จะส่งทัพ

น้ีต่อไป เขากล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่คลายปมที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ผูกมันไว้ ถึงแม้มีนกโฉบลงมาจับเรา และมีสัตว์ร้ายลายลอ้มมะดีนะฮฺ และถึงแม้มฝีูงสุนัขวิ่งอยู่

ใกล้เท้าของบรรดาอุมมุลมุอ์มินีน ฉันจะก็จัดเตรียมกองทัพของอุสามะฮฺต่อไป และเขาสั่งการให้มีเวร

ยามอยู่รอบเมืองมะดนีะฮฺ    การสง่ทัพออกไปในเวลานั้นกลับกลายเป็นประโยชน์กับสภาพการณ์อย่าง

น้ัน กลายเป็นว่าทัพน้ีไมว่่าจะผ่านไปยังชุมชนอาหรับใดเว้นแตพ่วกเขาจะรูส้กึหวาดกลัว” 

พวกเขาพากันพูดว่า “คนพวกนี้ไม่ออกจากกลุ่มชนของพวกเขาเว้นแต่เพราะมีกองก าลังที่

แข็งแกร่งอยู่กับพวกเขา” กองทัพน้ันออกไปสี่สิบวัน บ้างก็ว่าเจ็ดสิบวัน หลังจากน้ันก็กลับมาอย่าง

ปลอดภัยและได้รับทรัพย์เชลยกลับมา 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า “เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม เสยีชีวิต พวกมุนาฟิกได้เผยตัวตนออกมาและอาหรับพากันตกศาสนา ยิวและคริสเตียนก็จ้อง

หาโอกาส บรรดามุสลิมกลายเป็นเหมือนแกะเปียกฝนในค่ าคืนที่มีฝนตก เพราะสูญเสียนบีของพวกเขา

ไป ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กระทั้งอัลลอฮฺได้ให้พวกเขารวมตัวกันอยู่ภายใต้การน าของอบูบักร 

แน่นอนว่าแรงกดดันที่มีต่อบิดาของฉันหากมันเกิดกับเทือกเขาที่แข็งแกร่ง แรงกดดันน้ันจะท าให้

เทือกเขาน้ันพังทลายลงมา ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกเขาไม่ว่าจะขัดแย้งกันเร่ืองใดเว้นแต่บิดาของฉัน

ต้องเป็นกังวลอดตาหลับขับตานอนคอยเอาใจใส่และทุ่มเทจัดการมันให้ และผู้ใดที่เห็นอุมัร บินอัล-

ค็อฏฏอบจะรู้ได้ว่าเขาถูกสร้างมาเพ่ือช่วยอิสลาม เขาน้ัน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เป็นคนเก่งแคล่วคลอ่ง

ว่องไว ไมม่ีใครเหมือนเขา เขาจัดการเร่ืองต่างๆได้เป็นอย่างดี ”1 

1- ท าสงครามกับพวกที่ตกศาสนา และพวกที่ไม่ยอมจ่ายซะกาต 

                                                             
1 ฟะฏออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ ของอิหม่ามอะห์มัด 1/118 หมายเลข 68 สายรายงานถูกต้อง และของเฏาะบะรอนียฺในหนังสือ อัศ-เศาะฆีร 

2/101 



เคาะลฟีะฮฺอบูบกัร อศั-ศดิดกี  ห น้ า  | 50 

 

 

 

อบูบักรต้ังใจจะสูร้บกับพวกที่ตกศาสนาและที่ไม่ยอมจ่ายซะกาต บรรดาเศาะหาบะฮฺพากัน

ไปพูดกับอัศ-ศิดดีกในเร่ืองน้ี พวกเขาเรียกร้องให้เขาละทิ้งการต่อสู้กับพวกที่ตกศาสนาเพราะกลัวจะ

เกิดอันตรายกับเมืองมะดนีะฮฺและชาวเมืองของมัน แต่เขาก็ปฏิเสธ และพากันไปพูดให้เขาปล่อยพวกที่

ไมย่อมจ่ายซะกาตและสิ่งที่พวกเขาท ากันคือการไม่ยอมจ่ายซะกาต ให้นุ่มนวลกับพวกเขาจนว่าศรัทธา

จะเข้าไปในหัวใจของพวกเขาเสียก่อน หลังจากน้ันพวกเขาก็จะยอมจ่ายซะกาตเอง อบูบักรก็ปฏิเสธไม่

ยอมในเร่ืองดังกล่าว อบูฮุร็อยเราะฮฺเล่าว่า อุมัรบินอัล-ค็อฏฏอบพูดกับอบูบักรว่า ท่านจะไปต่อสู้กับ

ผู้คนเหล่าน้ันได้อย่างไรในเมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ฉันถูกสั่งใช้ให้

ต่อสู้กับผู้คนทั้งหลายจนกว่าพวกเขาจะกล่าวว่า ไมม่ีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือเราะ

สูลของพระองค์ และเมื่อพวกเขากล่าวมันแล้ว พวกเขาได้รับการคุ้มครองเลือดเนื้อและทรัพย์สินของ

พวกเขาจากฉัน นอกจากตามสิทธิของมัน อบูบักรก็กล่าวว่า “หากพวกเขาไม่ยอมจ่ายแม้เพียงลูกแพะ

ตัวเดียว ในบางรายงานระบุว่า เชือกผูกเท้าอูฐเส้นเดียว ที่พวกเขาเคยจ่ายมันให้กับท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แน่นอนฉันจะสู้รบกับพวกเขาในเร่ืองที่ไม่ยอมจ่ายน้ัน เพราะแท้จริงซะการ

เป็นสิทธิของทรัพย์สิน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะต่อสู้กับคนที่คิดจากแยกละหมาดกับซะกาตออกจาก

กัน” อุมัรกล่าวว่า “มันไม่ใช่อะไรเว้นแต่ฉันเห็นว่า อัลลอฮฺทรงเปิดใจให้กับอบูบักรให้ท าการต่อสู้ และ

ฉันรู้ว่าเขาเป็นฝา่ยถูก”1 

ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า อัลลอฮ ฺตะอาลา ตรัสว่า 

ُهرُۡۡٱنَسلَخَۡۡفَإَِذا ﴿ ش 
َ ُُرمُۡۡٱۡل  ُتلُوا ۡۡٱۡل  ِكِيَۡۡفَٱق  ُموُهمۡ َۡحي ُثۡۡٱل ُمۡش  وُهمۡ ۡوَُخُذوُهمۡ ۡوََجدتح ُُصُ ُعُدوا َۡۡوٱح  َۡوٱق 

ۡ ُۡكَّۡۡلَُهمۡ  قَاُموا ۡۡتَابُوا ۡۡفَإِنَۡمر َصد 
َ
لَٰوةََۡۡوأ َكٰوةََۡۡوَءاتَُوا ۡۡٱلصَّ ۡهۡوا ۡفََخلۡحۡٱلزَّ َۡۡإِنََّۡۡسبِيلَُهم   ﴾ ٥ۡۡرَِّحيمۡ َۡغُفور ۡۡٱللَّ

 [ ٥: اتلوبة]

“ครัน้เมื่อบรรดาเดอืนต้องห้ามเหลา่น้ันไดผ้่านพ้นไปแลว้ ก็จงประหัตประหารมุชริกเหลา่นั้น ณ 

ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าพบพวกเขา และจงจับพวกเขาและจงล้อมพวกเขา และจงน่ังสอดส่องพวกเขาทุกจุด

ที่สองส่อง แต่ถ้าพวกเขาส านึกผิดกลับตัว และด ารงไว้ซึ่งการละหมาด และช าระซะกาต แล้วไซร้ ก็จง

ปลอ่ยพวกเขาไป แท้จริงอัลลอฮฺน้ันเป็นผูท้รงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตา” {อัต-เตาบะฮฺ: 5} 

                                                             
1 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัล-บุคอรียฺ ในกิตาบ การยึดให้ม่ัน บทว่าด้วยการปฏบิัติตามสุนนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม หมายเลข(7284-7285) และเศาะหีห์มุสลิม กติาบ อีมาน บทว่าด้วยค าสั่งให้ต่อสูก้ับผู้คนทั้งหลายจนกว่าจะยอมกล่าวว่า ลาอิลา

ฮะอลิลัลลอฮฺ มุหัมมัด เราะสลูุลลอฮฺ ... หะดีษที่ (20) 
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*อาหรับจ านวนมากได้ตกศาสนาตอนที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต 

- เผ่าอะสัด และฆ็อฏฟาน ตกศาสนา หัวหน้าของพวกเขาคือ ฏุลัยหะฮ ฺอัล-อะสะดียฺ 

- เผ่ากินดะฮฺและผู้ที่อยู่หลังจากน้ัน ตกศาสนา หัวหน้าของพวกเขาคือ อัล-อัชอัษ บินก็อยส์ 

อัล-กินดยฺี 

- เผ่ามัซฮัจ และผู้ที่อยู่หลังจากน้ัน ตกศาสนา หัวหน้าของพวกเขาคือ อัล-อัสวัด อัล-อะนะ

สยฺี 

- เผ่าบะนี หะนฟีะฮฺ ตกศาสนา หัวหน้าของพวกเขาคือ มุสัยละมะฮฺ อัล-กัซซาบ 

- เผ่าสุเลม ตกศาสนา หัวหน้าของพวกเขาคือ ฟุญาอะฮฺ 

- เผ่าบะนี ตะมีม ตกศาสนาไปพร้อมกับ สะญาห์ อัต-ตัฆลบีียะฮฺ 

- และยังมีพวกที่ไม่ยอมจ่ายซะกาต แต่ยังไม่ตกศาสนา จนกระทั่งมีคนกล่าวว่า 

 بكر ْلِب ما الل لعباد فيا...  ننابي َكن ما الل رسول أطعنا

 الظهر قاصمة الل لعمر فتلك...  بعده مات إذا بكرا أيورثها

(เราเช่ือฟังท่านเราะสูลุลลอฮฺ ตราบที่ท่านอยู่ท่ามกลางพวกเรา   -  แต่น่ี โอ้บ่าวของอัลลอฮฺเอ๋ย มัน

เร่ืองอะไรกันของอบูบักร  -  ท่านให้(อบู)บักรสืบทอดต่อเมื่อท่านจากไปกระน้ันหรือ  -  ถ้าเช่นน้ัน ขอ

สาบานต่ออัลลอฮฺ มันคือหายนะแลว้) 

- อบูบักร อัศ-ศิดดีก มอบธงรบให้คอลิด บินวะลิด และใช้ให้ไปจัดการกับฏุลัยหะฮฺ บินคุวัย

ลดิ อัล-อะสะดียฺ แล้วเมื่อเรียบรอ้ยแล้ว ให้ไปจัดการกับมาลิก บินนุวัยเราะฮฺ ที่บัฏฏอห์หาก

เขาคิดจะต่อสู้ 

- และได้มอบธงรบให้อิกริมะฮฺ บินอบูญะฮัล และใช้ให้เขาไปจัดการกับมุสัยละมะฮฺ อัล-กัซ

ซาบ แล้วให้ไปสมทบกับชุเราะห์บีล บินหะสะนะฮฺ 

- และได้มอบธงรบให้คอลดิ บินสะอีด บินอัล-อาศ ไปยังหัวเมืองใหญข่องชาม 

- และได้มอบธงรบให้อัมรฺ บินอัล-อาศ ไปรบกับเผ่า กุฎออะฮฺ วะดอีะฮฺและอัล-หารษิ 

- และได้มอบธงรบให้อะลาอ์ บินอัล-หัฎเราะมียฺ และใช้ให้เขาไปที่บาห์เรน1 

- และได้มอบธงรบให้หุซัยฟะฮฺ บินมิห์ศ็อน อัล-ฆ็อฏฟานีย์ และใช้ให้เขาไปจัดการกับ

ชาวเมืองดะบา และเผ่าอัรฟะญะฮฺ และฮัรษะมะฮฺ 

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (6/320-3321) 
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- และได้มอบธงรบให้ฏ็อรฟะฮฺ บินหาญบิ เป็นผูน้ าทัพ และใช้ให้เขาไปจัดการกับเผ่าบนสีุลัยมฺ 

และพวกฮะวาซินที่ร่วมมือกับพวกเขา และมอบธงรบให้สุวัยด์ บินมุก็อรริน และใช้ให้ไป

จัดการกับเยเมน 

 

[รูปภาพ] 

 

 

 

และอบูบักรได้กลับเข้าเมืองมะดนีะฮฺ และเขียนสาส์นให้กับพวกเขาทุกคน และนี้คือข้อความใน

สาส์นของเขา 

“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ จากอบูบักร เคาะลีฟะฮฺของ

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ถึงผู้ที่ไดรั้บสาสน์ของฉันฉบับนีท้ั้งบุคคลทั่วไปและบุคคล

ใดเป็นการเฉพาะ ไมว่่าเขาจะยังคงเป็นมุสลมิอยู่ หรือทิง้มันไปแลว้ ขอความสันติจงประสบแด่ผูท้ี่ปฏิบัติ

ตามทางน า และหลังจากที่ได้รับทางน าแล้วไม่ได้หวนคืนไปสู่การหลงผิดและตามอารมณ์ ฉันขอ

สรรเสริญอัลลอฮฺมายังพวกท่านที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์เท่านั้น และฉันขอเป็นพยานว่าไมม่ี

พระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวไม่มีภาคีใดต่อพระองค์ และฉันขอเป็นพยานว่ามุหัมมัดเป็นบ่าว

และเป็นทูตของพระองค์ เรายอมรับในสิ่งที่เขาไดน้ ามา เราจะถือว่าผู้ที่ปฏิเสธดังกล่าวเป็นผูป้ฏิเสธ และ

เราจะตอ่สูก้ับพวกเขา 

แท้จริงอัลลอฮฺทรงส่งเขามาพร้อมกับสัจธรรมที่มีอยู่ ณ ที่พระองค์ มายังส่ิงถูกสร้างทั้งปวงเป็น

ผู้แจ้งข่าวดี ผู้มาเตือนและผู้เชิญชวนสู่อัลลอฮฺด้วยอนุมัติของพระองค์ เป็นดวงประทีปและเป็นผู้ให้

แสงรัสมี และเพ่ือมาเตือนผู้ยังมีชีวิตอยู่ และถ้อยค าแห่งสัจธรรมได้เป็นจริงกับบรรดาผู้ปฏิเสธ 

และอัลลอฮฺทรงน าทางผู้ตอบรับค าชวนสู่สัจธรรม และให้ท่านเราะสูลุลลอฮฺฟาดฟันผู้ที่หันหลังแก่ท่าน 

จนกว่าเขาจะเข้ารับอิสลามด้วยความเต็มใจหรอืจ ายอมก็ตาม หลังจากน้ันอัลลอฮฺก็ทรงเก็บเราะสูลของ

พระองค์ไป ในสภาพที่ท่านได้ท าตามค าสั่งของอัลลอฮฺจนลุล่วง ได้ตักเตือนอุมมะฮฺของท่าน และได้ท า

สิ่งที่เป็นพันธะของท่านจนหมดสิ้น และอัลลอฮฺได้อธิบายเร่ืองน้ันกับท่านและชาวอิสลามในคัมภีรที่

พระองค์ประทานให้ ตรัสว่า  

ُهمَۡمي ِتۡ ۡإِنََّكۡ ﴿ ي ُِتونَِۡۡإَونَّ  [٣٠: الزمر] ﴾٣٠ۡۡۡمَّ
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“แท้จริงเจ้าจะตอ้งตาย และแท้จริงพวกเขาจะตอ้งตาย” {อัซ-ซุมัร: 30} 

และตรัสอีกว่า 

ِنۡلِبََۡشۡ َۡجَعل نَاَۡوَماۡ﴿ َ َۡۡقب لَِكۡۡم  ُل  فَإِي نۡٱۡل 
َ
ۡۡأ ِتَّ ونََۡۡفُهمُۡۡم   [ ٣٤: اءاْلنبي] ﴾٣٤ۡۡۡٱل َخِٰلُ

“และเรามิได้ท าให้บุคคลใดก่อนหน้าเจ้าอยู่ย่ังยืนนาน หากเจ้าตายไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ยงคง

ต่อไปกระนัน้หรือ” {อัล-อัมบิยาอ์: 34} 

และตรัสอีกว่า 

دۡ َۡوَما ﴿ ُُّۡۡمَمَّ ۡۡقَدۡ ۡرَُسولۡ ۡإِلَّ هَۡۡقب لِهِِۡۡمنَۡخلَت  فَإِي نۡٱلرحُسُل
َ
اَتۡۡأ وۡ ۡمَّ

َ
َٰٓۡۡٱنَقلَب ُتمۡ ۡقُتَِلۡۡأ ۡهََۡعَ َقٰبُِكم  ع 

َ
َۡوَمنۡأ

ۡ ٰۡۡيَنَقلِب  َۡۡيَُضَّۡۡفَلَنَۡعقِبَي هََِۡۡعَ زِيۡٔ ٔٗاهَۡشۡ ۡٱللَّ ُۡۡوََسَيج  ِكرِينَۡۡٱللَّ ٰ  [ ١٤٤: عمران آل] ﴾ ١٤٤ۡۡٱلشَّ

“และมุหัมมัดน้ันหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นเราะสูลผูห้น่ึงเท่าน้ัน ซึ่งบรรดาเราะสูลก่อนจากเขา

ก็ไดล้ว่งลับไปแลว้ แล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่าก็ตาม พวกเจ้าก็หันสันเท้าของพวกเจ้ากลับกระน้ัน

หรือ? และผู้ใดที่หันสันเท้าทั้งสองของเขากลับแล้วไซร้ มันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลอฮฺแต่อยา่ง

ใดเลย และอัลลอฮ์น้ันจะทรงตอบแทนแก่ผูก้ตัญญูทั้งหลาย” {อาลิ อิมรอน: 144} 

ดังน้ันผู้ใดกราบไหว้มุหัมมัด มุหัมมัดเขาได้เสยีชีวิตแลว้ และผู้ใดที่อิบาดะฮฺอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรง

มีชีวิตนิรันดร์ไม่ตาย ความง่วงและการนอนไม่อาจเกิดกับพระองค์ได้ ทรงปกป้องกิจการของพระองค์ 

และทรงเอาคืนกับศัตรูของพระองค์ และฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้มีความตักวาต่ออัลลอฮฺ ต่อโชคผล 

และสว่นที่จะไดรั้บของพวกท่าน และสิ่งใดที่นบีของพวกท่านได้น ามา และการที่ท่านจะอยู่ในทางน าของ

พระองค์ และการที่ท่านยึดมั่นต่อศาสนาของอัลลอฮฺ เพราะทุกคนที่อัลลอฮฺไมน่ าทาง คือผู้หลงทาง และ

ทุกคนที่อัลลอฮฺไมท่รงช่วยเหลอืเขาคือผู้ต่ าตอ้ย และผู้ใดที่มีผู้อื่นจากอัลลอฮฺมาชี้น า เขาคือผู้หลงทาง 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

َسۡۡ۞َوتََرى ﴿ م  فِِهمۡ َۡعنۡتََّزَٰورَُۡۡطلََعتۡإِذَاۡٱلشَّ َِميَِۡۡذاَتَۡۡكه  رُِضُهمۡ َۡغَربَتِۡإَوَذاۡٱِل  ق  َمالِۡۡذَاَتۡۡتَّ ِ ۡٱلش 
َوة ِۡۡفۡۡوَُهمۡ  ِن ُهۡهۡفَج  ِهَۡۡءاَيٰتِِۡۡمنۡ َۡذٰلَِكۡۡم  دَِۡۡمنۡٱللَّ َُۡۡيه  َتدِۡ َۡفُهوَۡۡٱللَّ لِل َۡۡوَمنۡٱل ُمه  اََۡلُۥََۡتِدَۡۡفَلَنۡيُض  َۡوِِل ٗ

ر ِشٗدا  [ ١٧: الكهف] ﴾ ١٧ۡۡمح
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“และเจ้าจะเห็นดวงอาทิตย์ เมื่อมันขึ้น มันจะคล้อยจากถ้ าของพวกเขาไปทางขวา และเมื่อมัน

ตก มันจะเบนออกไปทางซ้าย โดยพวกเขาอยู่ในที่โล่งกว้างของมัน น่ันคือส่วนหน่ึงจากสัญญาณ

ทั้งหลายของอัลลอฮฺ ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงแนะทางที่ถูกต้องแก่เขา เขาก็คือผู้ที่อยูใ่นแนวทางที่ถูกต้อง และ

ผู้ใดที่พระองค์ทรงให้เขาหลง เขาจะไมพ่บผู้ช่วยเหลอืผู้ช้ีทางแก่เขาเลย” {อัล-กะฮ์ฟฺ: 17} 

ไมม่ีงานใดในดุนยาจะถูกตอบรับจนกว่าเขาจะยอมรับมัน และวันอาคิเราะฮฺจะไมม่ีการเลี่ยงและ

ค่าไถ่ใดๆส าหรับเขา และข่าวการหันหลังให้กลับศาสนาของคนบางคนในหมู่พวกท่านหลังจากที่เขาได้

ยอมรับอิสลามแลว้มาถึงฉันว่า เขาท ามันเพราะลอ่ลวงอัลลอฮฺ และเขลาตอ่เร่ืองของพระองค์ และตอบ

รับชัยฏอน 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

َٰٓئَِكةِۡۡقُل َناِۡإَوذۡ ۡ﴿ ُجُدوا ۡۡلِل َملَ ا ۡۡٓأِلَدمَۡۡٱس  ن ِۡۡمِنَََۡۡكنَۡۡإِب لِيَسۡۡإِلَّ ۡۡفََسَجُدو  ِ
رَِۡۡعنۡ َۡفَفَسقَۡۡٱۡل  م 

َ
ۡۡأ َۡرب ِهِۦ ه

َفَتتَِّخُذونَُهۥ
َ
ۡۥ ۡأ ِيََّتُه ِِلَا ءََۡۡوُذر  و 

َ
هۡۡلَُكمۡ ۡوَُهمۡ ُۡدوِنِۡۡمنۡأ َٔۢ لِِميَۡۡبِئ َسَۡۡعُدوح ٰ  [ ٥٠: الكهف] ﴾ ٥٠ۡۡبََدٗلۡۡلِلظَّ

"และเมื่อเราได้กล่าวแก่มลาอิกะฮ์ว่า “จงสุญูดคารวะต่ออาดัม” พวกเขาก็แสดงคารวะเว้น

แตอ่ิบลิส มันอยู่ในจ าพวกญิน ดังน้ัน มันจึงฝ่าฝืนค าสั่งของพระผู้เป็นเจ้าของมัน แล้วพวกเจ้าจะยึดเอา

มันและวงศ์วานของมันเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากข้ากระน้ันหรือหรือ? ทั้งๆ ที่พวกมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้า 

มันช่างช่ัวชา้แท้ๆ ในการแลกเปลี่ยนส าหรับพวกอธรรม” {อัล-กะฮ์ฟฺ: 50} 

และตรัสอีกว่า 

َها ﴿ يح
َ
َٰٓأ دَۡۡإِنَّۡۡٱنلَّاُسۡۡيَ ِۡۡوَع  نَُّكمُۡۡفََلَۡۡحق   ۡۡٱللَّ َيٰوةَُۡۡتُغرَّ َ َياۡٱۡل  ن  نَُّكمَۡوَلۡۡٱدلح َِۡۡيُغرَّ  ﴾٥ۡۡۡٱل َغُرورُۡۡبِٱللَّ

 [ ٥: فاطر]

“โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺน้ันเป็นจริงเสมอ ดังน้ัน อย่าให้การด ารงชีวิตอยู่ใน

โลกน้ีลอ่ลวงพวกเจ้า และอย่าให้การหลอกลอ่ (ชัยฏอน) มาลอ่ลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮฺเป็นอันขาด” 

{ฟาฏิร: 5} 

และฉันได้ส่งกองทัพชาวมุฮาญรีินและชาวอันศอรและผู้ปฏิบัตติามพวกเขาเป็นอยา่งดมีายังพวก

ท่าน และฉันได้ใช้ให้เขาต้องไม่ยอมรับจากคนใดเว้นแต่การอีมานต่ออัลลอฮฺเท่าน้ัน และไมใ่ห้เขาสังหาร
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ผู้ใดจนกว่าจะเรียกร้องเขาคนน้ันไปสู่อัลลอฮฺเสยีก่อน หากเขาตอบรับค าเชิญชวน ยอมรับ และประพฤติ

ดงีาม ก็ให้ยอมรับเขาและให้การช่วยเหลอืเขา แตห่ากไมป่ฏิเสธก็ให้เขาสูร้บกับเขาจนกว่าเขาจะกลับตัว

สู่อัลลอฮฺ หลังจากน้ันต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ใดในหมู่พวกเขามีอ านาจเหนือเขา และให้เผาพวกเขาด้วยไฟ 

และสังหารพวกเขาอย่างสิ้นซาก และให้จับผู้หญิงและเด็กมาเป็นทาส และไม่จะยอมรับ(การเจรจา)ใด

จากพวกเขาเว้นแตก่ารรับอิสลามเท่าน้ัน ดังน้ันผู้ใดปฏิบัติตามเขาก็เป็นการดสี าหรับเขา และผู้ใดทิ้งการ

ท าตามเขา เขาก็ไม่สามารถท าให้อัลลอฮฺอ่อนแอลงได ้และฉันได้มคี าสั่งให้ทูตของฉันอ่านสาสน์ของเขา

ในทุกสถานที่รวมตัวของพวกท่าน ผู้เชิญชวนคือเสียงอะซาน ฉะน้ันที่ใดเมื่อมีมุสลิมอะซาน พวกท่านก็

จงปล่อยพวกเขา และที่ใดไม่มีพวกท่านก็จงไปถามพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้น และหากพวกเขาไม่ยอม(อะ

ซาน)ก็จงรีบจัดการพวกเขา แตห่ากพวกเขายอมรับ ก็จงปฏิบัตกิับพวกเขาตามสมควรแก่พวกเขา”1 

* อัล-อัสวัด อัล-อะนะสียฺ (อับฮะละฮฺ บินกะอฺบ์) 

เขาอ้างตนเป็นนบีและได้น ากองก าลังออกมา 700 คน ในช่วงที่นบียังมีชีวิตอยู่  ต้องการยึด

เมืองศ็อนอาอ์ และเอาชนะยึดครองได้ส าเร็จ พวกเยเมนที่เหลือทั้งหมดพากันมาขอท าสัญญากับเขา 

เร่ืองราวของเขาก็เริ่มแพร่กระจายไปเหมือนโรครา้ย และทวีความรุนแรงขึ้นเร่ือยๆ คนเยเมนจ านวนมาก

พากันทิ้งศาสนา ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิตขณะที่เร่ืองของพวกเขายังคา

ราคาซังอยู่อยา่งนัน้ 

และฟัยรูศ อัด-ดัยละมียฺ ได้สังหารเขาในสมัยของอบูบักร อัศ-ศิดดีก ในขณะที่อัล-อัสวัด

หลับใหลเมาปลิ้นอยู่ ฟัยรูศได้ฟันเขาด้วยดาบ เขาก็ร้องเสียงโหยหวนย่ิงกว่าเสียงวัวร้อง พวกทหาร

เฝ้ายามก็รีบเข้ามาดู  ต่างถามว่า “อะไรกัน อะไรกัน” ภรรยาของเขา(นางเป็นคนดี)ก็พูดขึ้นว่า “นบี

ก าลังรับวะหีย์อยู่” แล้วพวกเขาก็กลับไป ชาวมุสลิมได้รวมกับชาวกาเฟรที่ไม่ยอมท าตามอัล-อัสวัด ใน

การล้อมป้อมปราการที่อัล-อัสวัด อัล-อะนะสียฺอยู่ มีชาวมุสลิมได้ตระโกนร้องออกไปว่า “ฉันขอเป็น

พยานว่ามุหัมมัด เป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ และว่าอับฮะละฮฺเป็นจอมโกหก” และก็ไดโ้ยนศีรษะของเขาลง

มาให้พวกเขา พรรคพวกของอัล-อัสวัด พบความปราชัย และคนอื่นก็ตามไปจัดการพวกเขาในทุกที่ทุก

ทาง2 

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (6/320) 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (6/315) 
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* ฏุลัยหะฮฺ อัล-อะสะดียฺ 

ฏุลัยหะฮฺ อัล-อะสะดียฺ ทิ้งศาสนาไปต้ังแต่ช่วงที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ เมื่อท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต อุยัยนะฮฺ บินหิศนฺ ก็ทิ้งศาสนาอิสลามและได้มาท าการสนับสนุน

เขา เขาพูดกับกลุ่มชนของเขาว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แน่นอนนบีที่มาจากชนเผ่าอะสัด เป็นที่รัก

ส าหรับฉันมากกว่านบีที่มาจากชนเผ่าฮาชิม มุหัมมัดตายแล้ว และนี้คือฏุลัยหะฮฺ จงติดตามเขา”  กลุ่ม

ชนของเขาคือพวกชนเผ่าฟะซาเราะฮฺ ก็เห็นดว้ยกับเขาในเร่ืองดังกล่าว 

แล้วเมื่อคอลิด บินวะลีด ตีเมืองพวกเขาแตก ฏุลัยหะฮฺ ก็ได้พาภรรยาของเขาหลบหนีไปที่ชาม 

หลังจากน้ันเขาก็กลับมาเข้ารับอิสลาม และได้ไปท าหัจญท์ี่มักกะฮฺในสมัยอัศ-ศิดดกี แตเ่ขาอายที่จะเจอ

หน้ากับอัศ-ศิดดกีตลอดช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ และเมื่อกลับไปเขาก็ไดร่้วมออกรบกับคอลดิที่ยัรมูกและที่

อื่นๆ อัศ-ศิดดกี ได้เขียนสาส์นมาถึงคอลิด จงหารอืกับฏุลัยหะฮฺในการท าสงคราม แตอ่ย่าต้ังเขาให้เป็น

ผู้น า1 

* ชนเผ่าอะสัด และฆ็อฏฟาน 

เมื่อตัวแทนของชนเผ่าอะสัดและฆ็อฏฟานมาหาท่านอบูบักรเพ่ือขอท าสนธิสัญญา อบูบักรก็ให้

เขาเลือกระหว่างท าสงครามที่ท าให้ถูกเนรเทศ หรือยอมสยบอย่างน่าอดสู พวกเขากล่าวว่า โอ้ เคาะ

ลฟีะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในสว่นของสงครามที่ท าให้ถูกเนรเทศเราเข้าใจ

ด ีแตก่ารยอมสยบอย่างอดสูคืออะไร? เขาตอบว่า “พวกท่านจะถูกริบอาวุธยุทธโธปกรณ์ แล้วถูกปล่อย

ให้เป็นพวกที่ต้องคอยตามหางอูฐ(เร่ร่อน)ไปจนกว่าอัลลอฮฺจะให้เคาะลีฟะฮฺของนบีของพระองค์และ

บรรดามุอ์มินเห็นเร่ืองที่เป็นข้อแก้ต่างส าหรับพวกท่านได้ พวกท่านต้องคืนคนของเราที่พวกท่านจับไป 

แต่พวกเราไม่ต้องคืนคนของพวกท่านที่พวกเราจับมา และให้พวกท่านเป็นพยานว่าคนถูกสังหารในหมู่

พวกเราเป็นชาวสวรรค์ และคนถูกสังหารในหมู่พวกท่านเป็นชาวนรก”2 และอุมัรก็กล่าวว่า “สว่นค าพูด

ของท่านที่ว่า คนที่ถูกสังหารของพวกเรามีหนี้สิน เพราะคนที่ถูกฆ่าในหมู่พวกเรา เขาถูกฆ่าเพราะท า

ตามค าสั่งของอัลลอฮฺ (รางวัลของเขาค้างอยู่ที่พระองค์) ไมม่ีสินไหมทดแทนใดแกพ่วกเขา”. 

                                                             
1 ในความคิดนีมี้หิกมะฮฺและภายหลังพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว อบูบักรรู้ดีถึงคุณสมบัติที่ฏุลัยหะฮฺม ีคอืความช านาญ รอบรู้เร่ืองการศึก

และการเป็นผู้น า แตเ่นื่องจากเขาเคยทิ้งศาสนาหลังจากนั้นก็รับอสิลามอีก จึงไม่สามารถให้เขาเป็นผู้น ามุสลิมได้ ดว้ยเหตนุีจ้งึใช้ประโยชน์

จากเขาในการให้เป็นที่ปรกึษาเท่านัน้ 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (6/323) 



เคาะลฟีะฮฺอบูบกัร อศั-ศดิดกี  ห น้ า  | 57 

 

 

 

สะญาห์ และชนเผ่าตะมีม 

ชนเผ่าตะมีม มีความคิดเห็นหลากหลายในช่วงเกิดเหตุการณ์ทิ้งศาสนา บ้างก็ทิ้งศาสนาไปเลย 

บ้างก็เพียงไม่ยอมจ่ายซะกาต บ้างก็ยังคงเป็นมุสลิมอยู่ บางก็ยังคงลังเล ระหว่างที่เรื่องยังเป็นอย่างน้ัน

อยู่ สะญาห์ บุตรสาวของอัล-หาริษ อัต-ตัฆละบียะฮฺ1 ได้มาหาพวกเขา นางเป็นคริสเตียนอาหรับ และ

ได้อ้างตนเป็นนบี นางมาพร้อมกับกองทหารจากกลุ่มชนของนางและจากพวกอื่นที่มาเข้าร่วมกับนาง 

นางตัง้ใจจะไปท าสงครามกับมะดีนะฮฺ เมื่อผ่านมาถงึชนเผ่าตะมีม ก็เรยีกร้องพวกเขาให้เชื่อฟังค าสั่งของ

นาง พวกเขาสว่นใหญก่็ตอบรับนาง และได้ท าสัญญากับพวกเขาว่าจะไม่มีการรบกันในระหว่างพวกเขา 

และมาลิก บินนุวัยเราะฮฺเองก็ขอให้นางเว้นการท าสงครามกับเมืองมะดนีะฮฺ และยุยงให้นางไปต่อสู้กับ

พวกชนเผ่ายัรบูอฺและกับพวกอื่นๆ ให้เลื่อนท าสงครามกับเมืองมะดนีะฮฺไปกอ่น หลังจากน้ันสะญาห์ก็พา

กองทหารไปยังยะมามะฮฺเพ่ือไปยึดมันมาจาก มุสัยละมะฮฺ จอมโกหก เมื่อมุสัยละมะฮฺไดยิ้นข่าวการมา

ของนางก็เกิดกลัวขึ้นมา เพราะเขาก็ก าลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้กับพวกมุสลมิอยู่  และอยู่ในช่วงส ารวจไพร่

พลของพวกมุสลิมก่อนเกิดสมรภูมิอัลยะมามะฮฺ เขาจึงได้ส่งคนไปหาสะญาห์เพ่ือเจรจาสงบศึกกับนาง 

นางก็ยอมสงบศึกกับเขาโดยเขาต้องยอมยกแผ่นดนิครึ่งหน่ึงให้นาง 

หลังจากน้ันก็ส่งตัวแทนไปขอแตง่งานกับนาง กล่าวว่า “เอาไหมฉันจะแต่งงานกับเธอ และฉันจะ

ได้พาคนของฉันและคนของเธอไปกินรวบคนอาหรับทั้งหมด?” นางก็ตอบว่า “เอาสิ” แต่พอเมื่อนางได้

ยินข่าวการมาของคอลดิ นางก็กลับถิ่นของนางไป และไปอยู่กับชนเผ่าตัฆลับ แตบ่้างก็ว่า นางได้กลับมา

รับอิสลาม2      

ชนเผ่าหะนฟีะฮฺ และสมรภูมิ ยะมามะฮฺ 

อบูบักรได้ส่งคอลิด บินวะลีด ไปยังยะมามะฮฺที่สู้รบกับชนเผ่าหะนีฟะฮฺ ก่อนหน้าน้ันอบูบักรได้

สง่อิกริมะฮฺ บินอบีญะฮัล และชัรหะบีล บินหะสะนะฮฺไปกอ่นแล้ว จ านวนกองทัพของชนเผ่าหะนีฟะฮฺมีสี่

หมื่นคน และเมื่อคอลิดไปถึงก็ได้ต้ังให้ชัรหะบีล บินหะสันน าทัพหน้า และซัยด์ บินค็อฏฏอบน าทัพขวา 

และอบู หุซัยฟะฮฺน าทัพซ้าย 

                                                             
1 บ้างก็ว่านางมาจากเผ่าตะมมี 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (6/324) 
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มุสลิมรุกคืบหน้าไปจนคอลิดสามารถพาทัพไปถึงเนินทรายที่อยู่เหนือยะมามะฮฺ เขาได้ต้ังฐาน

ทัพของเขาที่น้ัน ธงน าทัพของชาวมุฮาญรีินอยู่กับสาลมิ ข้ารับใช้ของอบูหุซัยฟะฮฺ และธงน าทัพของชาว

อันศอรอยู่กับษาบิต บินก็อยส์ การต่อสู้รุนแรงขึ้นจนษาบิตบินก็อยส์ต้องขุดหลุมทรายลึกถึงคร่ึงหน้า

แข้งเพ่ือให้เท้ายืนได้มั่น หลังจากที่ใส่น้ าหอมและพันผ้าแล้ว ษาบิตยืนหยัดต่อสู้จนกระทั่งถูกสังหาร ชาว

มุฮาญิรีนบางคนพูดกับสาลิม ข้ารับใช้ของหุซัยฟะฮฺว่า ท่านกลัวว่าพวกเราจะถูกบุกทะลวงเข้าจากทาง

ของท่านกระนัน้หรือ? 

เขาก็ตอบว่า “ถ้าอยา่งนัน้ฉันเป็นคนท่องจ ากุรอานที่เลวแล้ว” 

คอลดิก็ถอืธงออกมาจนเลยพวกเขาออกมาแลว้กลับเข้าไป จากน้ันก็ไปยนือยู่ระหว่างทัพทั้งสอง

แล้วเรียกร้องให้ออกมาต่อสู้กันตัวต่อตัว และไม่ว่าพวกน้ันจะส่งใครมาก็ล้วนถูกคอลิดสังหารสิ้น และ

เมื่อสงครามรุนแรงขึ้น คอลดิแยกทัพมุฮาญรีิน ออกจากอันศอร และออกจากอาหรับอื่นๆ และให้แต่ละ

เผ่ามีธงน าทัพของตัวเอง คนทั้งหลายจะได้รู้ว่าศัตรูจะเข้ามาทางไหน ครัง้น้ันชาวมุสลมิอดทนอย่างที่ไม่

เคยมปีรากฏมาก่อน 

และพวกเขาก็รุกคืบหน้าไปเร่ือยๆจนถึงรังของข้าศึกของพวกเขา จนกระทั่งอัลลอฮฺทรงช้ีน าพวก

เขา(ให้ไดรั้บชัยชนะ) และพวกกาเฟรพากันหันหลังวิ่งหนีตะเลดิ จนกระทั่งพวกเขาไปถึงสถานที่ๆเรียกว่า 

อุทยานแห่งความตาย พวกชนเผ่าหะนฟีะฮฺปิดประตูไม่ให้พวกเขาเข้ามา บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงล้อมพวก

เขาเอาไว้ 

และบะรออ์ บินมาลิก ได้กล่าวว่า โอ้ ชาวมุสลิมเอ๋ย จงจับฉันโยนเข้าไปหาพวกเขาในสวนน้ัน

เถิด พวกเขาก็ห่อเขาด้วยชุดเกาะ และยกชุดเกาะน้ันไปที่เครื่องยิง และโยนตัวเขาขึน้ไปบนก าแพงเมือง 

และเขาก็ได้ต่อสู้กับพวกน้ันใกล้กับประตูจนสามารถเปิดประตูได้ส าเร็จ ชาวมุสลิมจึงสามารถเข้าไปใน

สวนน้ันจากทางก าแพงและประตูเมือง และได้สังหารพวกที่ทิ้งศาสนาชาวยะมะมะฮฺจนเข้าไปถึงตัวของ

มุสัยละมะฮฺ แล้ววะห์ชียฺ บินหัรบฺก็เดนิออกมาข้างหน้าและขว้างเขาดว้ยหอกของเขา หอกถูกตัวเขาและ

ท าให้เขาตาย1 

                                                             
1 วะห์ชีย์เคยกลา่วไวว้่า ฉันเคยสังหารคนที่ดีที่สดุตอนฉันยังไม่เข้ารับอสิลาม และสังหารคนที่เลวทีสุ่ดเม่ือรับอสิลามแลว้ ดู อะสะดุล-

ฆอบะฮฺ ของอิบนุล-อะษีร 5/386 และตารีค อัล-อิสลาม ของซะฮะบียฺ 3/39 
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จ านวนคนที่ถูกสังหารทั้งหมดมีราวหน่ึงหมื่นคน และชาวมุสลิมถูกสังหารมีหกร้อยคน พวกที่

เหลอืก็หลบเข้าไปในป้อมปราการ และคอลิดไดท้ าสัญญาสงบศึกกับพวกเขา และเชิญชวนเขาให้เข้ารับ

อิสลาม ซึ่งพวกเขาก็ยอมรับอิสลามกันหมด พวกเขาบางคนถูกจับเป็นทาสกอ่นหน้าที่จะได้เข้าไปในป้อม

ปราการ หน่ึงในน้ันมีผู้หญิงคนหน่ึงถูก อลี บินอบีฏอลิบซือ้ไป และต่อมาได้ให้ก าเนิดมุหัมมัดให้เขา ซึ่ง

ถูกขนานนามว่า มุหัมมัด บินอัลหะนะฟียะฮฺ1 

* การทิ้งศาสนาของชาวบาห์เรน 

ชาวบาห์เรนทิ้งศาสนาและต้ังให้มุนซิร บินนุอฺมานเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา มีคนของพวกเขา

กล่าวว่า มุหัมมัดหากเป็นนบีจริง เขาต้องไม่ตาย และไม่มีพวกเขาคนใดที่ยังคงเป็นมุสลิมอยู่เลย

นอกจากหมู่บ้านเดยีว ที่เรียกว่า ญุวาษาอ์2  ซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกที่มกีารละหมาดวันศุกร์ในบรรดากลุ่มที่

ทิ้งศาสนา 

พวกที่ทิ้งศาสนาพากันมาปิดล้อมชาวหมู่บ้านนี้ไว้ กดดันพวกเขาจนพวกเขาหิวโหยอย่างหนัก 

และมีพวกเขาคนหน่ึง คือ อับดุลลอฮฺ บินหะซัฟ พูดขึน้ว่า 

َل 
َ
بِْلغْ  أ

َ
بَا أ

َ
 رَُسولً  بَْكر   أ

َْجَِعيْنَا الَْمِدْينَةِ  تْيَانِ َوفِ 
َ
 أ

 ِكَرام   قَْوم   إَِل  لَُكمْ  َفَهْل 
يْنَا ُجَواثَا ِف  ُقُعود    ُُمََْصِ

نَّ 
َ
 فَج   ُكِّ  ِف  ِدَماَءُهمْ  َكأ

ْمِس  ِشَعاعُ   انلَّاِظِرينَا َتْغَش  الشَّ
ْنَا  إِنَّا الرَّْْحَِن  ََعَ  تََوكَّ

ِ  انلََّْصَ  وََجْدنَا  يْنَالِلُْمتََوكِّ
จงสง่ตัวแทนไปแจ้งอบูบักรเถิด        และพวกหนุ่มๆที่เมืองมะดนีะฮฺทั้งหมด 

พวกท่านจะมาได้ไหม มายังกลุม่ชนที่รักษาเกียรติ   พวกเขาพ านักอยู่ที่ญุวาษาอ์ถูกปิดล้อมอยู่ 

                                                             
1 อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ (3/12) นางคือ เคาละฮฺ บินตุ ญะอฺฟัร บินก็อยส์ 
2 ญุวาษาอ์ คอืป้อมปราการของอับดุล-ก็อยส์ ที่บาห์เรน  มุอฺญัม อัล-บุลดาน 2/174 บ้างก็เรียกว่า ญวุาษา และญุอาษา 
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เลือดของพวกเขาไหลรินไปทั่วทุกแห่งหนประดุจเหมือน   แสงตะวัน(สีแดงฉาน)ที่แผ่ปกคลุมผู้

ได้มอง 

เราขอมอบหมายต่อพระผู้ทรงเมตตา แท้จริงเราน้ัน   พบว่าความช่วยเหลือเป็นของผู้ที่

มอบหมายตนเองต่ออัลลอฮฺ 

  

และมีชายคนหน่ึงในหมู่พวกเขา มีช่ือว่า ญารูด บินมุอัลลา ลุกขึน้มากลา่วถ้อยค าว่า 

โอ้ ชาวเผ่าอับดุลก็อยสเ์อ๋ย ฉันขอถามพวกท่านเร่ืองหน่ึง พวกท่านจงตอบฉันมาหากพวกท่านรู้

จริง และจงอย่าไดต้อบหากพวกท่านไมรู้่ พวกเขาก็ตอบว่า ได้สิ 

เขาถามว่า พวกท่านรู้ไหมว่า อัลลอฮฺเคยม ีนบคีนอื่นๆก่อนหนา้มุหัมมัด? พวกเขาตอบว่า มีสิ 

เขาถามต่อ พวกท่านรู้ หรือพวกท่านเคยเห็นเขามาก่อน พวกเขาตอบว่า พวกเรารู้ 

เขาถามต่อ แล้วพวกเขาท าอะไรกัน พวกเขาตอบว่า พวกเขาเสยีชีวิตแล้ว 

เขากล่าวตอ่ มุหัมมัดก็เสยีชีวิตเหมือนกับที่พวกเขาเสยีชีวิตน่ันแหละ และฉันขอเป็นพยานว่า ไม่

มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดเป็นเราะสูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

พวกเขาก็พูดว่า และพวกเราก็เช่นกัน พวกเราขอเป็นพยานว่า ไมม่ีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุหัดมัดเป็นเราะสูลของพระองค์ และท่านประเสริฐกว่าเรา และเป็นผูน้ าของเรา และพวกเขาก็ยืน

หยัดอยู่กับอิสลาม 

และอบูบักรได้ส่งอะลาอ์ บินหิฎเราะมียฺไปยังชาวบาห์เรน และษุมามะฮฺ บินอุษาลก็ได้มารวมกับ

เขา และเมื่อเข้าใกล้กองทัพของพวกที่ทิง้ศาสนา เขาก็หยุดพัก พวกนัน้ก็หยุดพัก และในคืนน้ันอะลาอ์ได้

ยินเสยีงดังมาจากทางกองทัพของพวกที่ทิ้งศาสนา ก็กล่าวว่า “มีคนไหนจะไปน าข่าวของพวกเหล่านี้มา

ให้เราได้บ้าง” 
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ชายคนหน่ึงก็ลุกขึน้ไป และได้เข้าไปหาพวกนัน้ และพบว่าพวกเขาก าลังเมามายไมไ่ด้สติจากการ

ดื่มเหลา้ จึงกลับไปบอกเขา แล้วอะลาอ์ก็ไดข้ี่มา้พากองทัพของเขาไปในทันที และได้สังหารพวกนัน้ และ

มีคนเพียงน้อยนิดที่หลบหนีไปได้1 

 

ส่งคอลิดไปรบที่อิรัก (สงครามซาติส-สลาสิล)2 

อบูบักรส่งสาส์นไปหาคอลิด บินวะลีด ให้เดินทางไปที่อิรัก คอลิดจึงเดินทางไปที่อิรัก ที่น่ันฮุร

มุซ ได้เตรียมกองก าลังจ านวนมากเพื่อสูร้บกับชาวมุสลิม คอลดิไดพ้าคนที่อยู่กับเขาไปดว้ย และพวกเขา

ได้ไปหยุดพักอยู่ทางเปอร์เซียในกาซิมะฮฺ3 คอลิดเดินเท้ามุ่งเข้าหาฮุรมุซ และพวกเขาถูกตีแตกเป็นสอง

กลุ่ม และคอลดิก็ได้โอบลอ้มฮุรมุสไว้ พวกทหารองครักษ์ของฮุรมุสก็ได้เข้ามาป้องกันไม่ให้คอลดิสังหาร

ฮุรมุส และเกาะกออ์ บินอัมรฺก็ได้จัดการกับพวกเขาได้ส าเร็จ และจับพวกเขานอนลงกับพื้น ชาว

เปอร์เซียก็พบความพ่ายแพ้ มุสลิมควบคุมพวกเขาไว้ไดใ้นตอนกลางคืน และชาวมุสลิมได้ยืดเอาเสบียง

และอาวุธของพวกเขา 4 

 

ท าสงครามกับเมืองชาม 

เมื่ออัศ-ศิดดีก ได้เสร็จจากเร่ืองในคาบสมุทรอาหรับแล้วก็ได้แผ่อ านาจมาที่อิรัก และได้ส่งคอ

ลดิ บินวะลดีไปที่น่ัน และได้ส่งสาสน์ไปให้อัมรฺ บินอาศ ว่า “โอ้ อบาอับดุลลอฮฺเอ๋ย ฉันอยากให้ท่านเป็น

ในสิ่งที่ดีกว่าส าหรับท่านต่อชีวิตของท่านและการกลับคืน(ไปสู่อัลลอฮฺ)ของท่าน นอกเสียจากว่า สิ่งที่

ท่านเป็นอยู่น้ันเป็นที่รักส าหรับท่านแลว้” แล้วอัมร์ บินอาศ ก็เขียนตอบกลับไปว่า “ฉันเป็นดอกธนูดอก

หน่ึงจากหลายๆดอกในอิสลาม และท่าน อับดุลลอฮฺเอ๋ย คือผู้ยิงธนู และคือผู้รวบรวมมัน ท่านจง

พิจารณาเถิดว่า อันไหนแรงที่สุด และน่ากลัวที่สุด ก็จงใช้มันยิงออกไป” 

เมื่อเป็นเชน่น้ัน อบูบักรก็ไดแ้บ่งท าธงรบและแต่งต้ังผู้น าทัพต่างๆ ดังนีค้ือ 

                                                             
1 ดู ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ เร่ืองซิกรุ เคาะบัร อะฮ์ลิล-บะห์รัยนฺ และอัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตุการณ์ปีฮ.ศ.11 ซิกรุ ริดดะฮฺ อะฮ์ลิล-

บะห์รัยนฺ 
2 ที่เรียกว่า ซาติส-สะลาสิล เพราะมนีกัรบเปอร์เซียจ านวนมากถูกลามโซ่ อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (6/349) และเป็นคนละสงครามกับ 

ซาติส-สะลาสิล ในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลมั 
3 ปัจจุบันอยู่ในประเทศคูเวต 
4 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ เหตุการณ์ปี ฮ.ศ. 12 และอัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตกุารณ์ปี ฮ.ศ. 12 
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1- ยะซีด บินอบีสุฟยาน และให้คนไปมากที่สุด และให้เขาไปที่เมืองดามาซกัส 

2- อบูอุบัยดะฮฺ บินญัรรอห์ ให้เขาไปที่เมอืงหิมศ์ 

3- อัมร์ บินอาศ ให้เขาไปที่เมืองปาเลสไตน์ 

จากน้ันได้ส่งกองหนุนให้แก่ยะซีด บินอบีสุฟยาน คือทัพของชัรหะบีล บินหะสะนะฮฺ และได้ส่ง

อิกริมะฮฺ บินอบีญะฮัลมาด้วย 

เศาะหาบะฮฺอาวุโสที่ได้เข้าร่วมในสมรภูมิ ยัรมูก คือ 

อบูอุบัยดะฮฺ บินญัรรอห์, ซุบัยรฺ บินเอาวาม, อับดุลลอฮฺ บินมัสอูด, อบุดดัรดาอ์, อบูฮุร็อยเราะฮ,ฺ 

ชัรหะบีล บินหะสะนะฮฺ, อัมร์ บินอาศ, อบูสุฟยาน บินหัรบ์, ยะซีด บินอบีสุฟยาน และอิกริมะฮ์ บินอ

บีญะฮัล 

 

สงครามยัรมูก 

กองทัพของมุสลิมมีจ านวน 27 ,000 คน ขณะที่กองทัพของชาวคริสเตียนมีถึง  120,000 คน 

บรรดาผู้น าทัพก็ได้ส่งคนไปแจ้งข่าวแก่อบูบักรถึงเร่ืองใหญ่ที่เกิดขึ้น และขอให้ส่งก าลังสนับสนุนมา

สมทบ อบูบักรก็เขียนสาส์นตอบกลับมาว่า พวกท่านจงร่วมมือกัน และจงเป็นเหมือนกับทหารคน

เดยีวกัน พวกท่านคือผู้ช่วยเหลอือัลลอฮฺ และอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลอืผู้ที่ช่วยเหลอืพระองค์ และจะทรง

ให้ผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ต่ าต้อย และคนอย่างพวกท่านไมม่ีทางพ่ายแพ้เพราะจ านวนน้อย แตจ่ะเพราะการ

ท าบาป ฉะน้ันจงระวังบาปเถิด 

หลังจากน้ันอบูบักรก็กลา่วว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะท าให้พวกคริสเตียนมัวยุ่งอยู่กับเสียง

กระซิบหลอกล่อของชัยฏอนด้วยคอลิด บินวะลีด และเขาได้ส่งคนไปหาคอลิดที่อิรักเพ่ือสั่งให้เขาไปที่

เมืองชาม และหากไปถึงเมืองชามแล้วก็ให้เขาเป็นผู้น าทัพทั้งหมด คอลิดก็ได้แต่งต้ังให้มุษันนา บิน

หาริษะฮฺท าหน้าที่แทนเขา(ที่เมืองอิรัก) และมุ่งหน้าไปเมืองชามอย่างรวดเร็วพาผู้คนไป 9 ,500 คน โดย

ใช้ทางที่ไม่เคยมีผู้ใดไปมาก่อนเพ่ือลัดเสน้ทาง เขาไดเ้ข้าไปในทะเลทราย และที่ร้างว่างเปลา่ และผ่านหุบ

เขาต่างๆ เขาไดพ้าคนน าทางไปดว้ยคนหน่ึงคือ นาฟิอฺ บินอุมัยเราะฮฺ อัฏ-ฏออียฺ 

มันเป็นแผ่นดินแห้งแล้งกันดาร1 และเมื่อพวกเขาขาดน้ า ก็เชือดอูฐและเอาน้ าในตัวมันมาเลี้ยง

ม้า และไปถึงใน 5 วัน มีอาหรับเบดูอินคนหน่ึงพูดกับเขาก่อนเดินทางออกไปว่า หากท่านไปถึงต้นไม้...

                                                             
1 มีน้ าน้อย 
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ภายในเช้าวันน้ันๆ ท่านและคนของท่านจะรอดตาย แต่หากไม่ทัน ท่านและคนของท่านจะตายกันหมด 

แล้วพวกเขาก็ไปถึงที่น่ันทันในเช้าน้ัน และเขาก็พูดว่า “เมื่อถึงตอนเช้า กลุ่มชนที่เดินทางยามค่ าก็กล่าว

สรรเสริญ” และมันก็กลายเป็นคติสอนใจในเวลาต่อมา และได้มีคริสเตียนคนหน่ึงไปเข้าไปสบืเร่ืองของ

เศาะหาบะฮฺ แล้วกล่าวว่า “ฉันไปเจอกลุ่มชนที่กลางคืนเป็นนักบวช กลางวันเป็นนักรบ ขอสาบานต่อ

พระเจ้า หากลูกกษัตริย์ในหมู่พวกเขาขโมย พวกเขาย่อมจะตัดมอืของเขา หรือท าซินาพวกเขาก็จะขว้าง

เขาให้ตายด้วยก้อนหิน” แม่ทัพโรมันจึงกล่าวกับเขาว่า “ขอสาบานต่อพระองค์ หากท่านพูดจริง อยู่ใต้

ดนิคงจะดกีว่าอยู่บนดนิแล้ว” 

และเมื่อคอลิดออกจากอิรักมาแล้ว ได้พบกับอาหรับคริสเตียนคนหน่ึง เขาก็พูดกับเขาว่า พวก

โรมันช่างเยอะ และมุสลิมช่างน้อยเสียจริง คอลิดก็พูดว่า น่ีเจ้าก าลังขู่ฉันโดยพวกโรมันหรือ? อันที่จริง

ทหารจะเยอะก็ด้วยกับชัยชนะ และจะน้อยก็ด้วยกับการพ่ายแพ้อดสู ไม่ใช่ด้วยกับจ านวน ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ ฉันอยากให้เจ้า(ม้า)อัชก็อรหายเจ็บแลกกับการให้พวกนัน้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น1  

มาฮาน แม่ทัพโรมัน ได้เรยีกร้องขอพบกับคอลดิ บินวะลดี คอลดิก็ได้ออกไปหาเขา มาฮานก็พูด

ว่า “เรารู้ว่าสิ่งที่น าพวกท่านออกมาจากบ้านเมืองของพวกท่านคือความอดอยากหิวโหย ให้พวกเขามา

หาฉันส ิฉันจะมอบทองให้คนละสบิดีนาร ให้เสื้อผ้า และอาหาร และให้พวกท่านกลับบ้านเมืองของพวก

ท่านไป และพอถึงปีหน้าจะสง่ของแบบเดยีวกันไปให้พวกท่าน” 

คอลดิก็พูดว่า “สิ่งที่ท่านกล่าวมาน้ัน ไม่ไดเ้ป็นส่ิงที่น าพวกเราออกมาจากบ้านเมืองของพวกเรา

เลย นอกเสียจากว่าเราเป็นชนที่ชอบดื่มเลือด และเราได้ข่าวว่า ไม่มีเลือดใดจะอร่อยไปกว่าเลือดของ

ชาวโรมัน เราจึงมาเพราะการน้ี” 

หลังจากน้ันทั้งสองก็แยกจากกัน และผู้กล้าก็ออกมาสู้รบกัน และพวกเขาก็ประจัญบานกัน 

สงครามเกิดขึน้อย่างหนักหน่วง พวกโรมันก้าวเข้ามาชูไมก้างเขน พวกเขาสง่เสยีงดังน่ากลัวเหมือนเสียง

ฟ้าร้อง ทั้งนักบวชและนักบุญพากันปลุกเร้าให้พวกเขาเกิดความฮึกเหิมในการต่อสู ้พวกเขามีทั้งจ านวน

คนและอาวุธที่ครบครันอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน แต่มุสลิมก็บุกโจมตีโรมันอย่างสามัคคีเหมือนเป็น

คนๆเดียวกัน โรมันถูกโจมตีจนเปิดช่องโหว่ และพากันวิ่งหนี สงครามจบลงด้วยชัยชนะอันท่วมท้นเป็น

ของชาวมุสลิม 

* สถานการณ์เหล่าผู้กล้า 

                                                             
1 อัชก็อร เป็นชื่อม้าของเขา ซ่ึงมีอาการบาดเจ็บจากการเดินทางมาจากอิรัก 
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อิกริมะฮฺ บินอบีญะฮัล ได้ลุกขึ้นมาและกล่าวว่า ฉันเคยสู้รบปะทะกับท่านเราะสูลุลลอฮฺหลาย

ครัง้ แล้วจะให้ฉันวิ่งหนีพวกท่านในวันน้ีกระน้ันหรือ? จากน้ันก็ตะโกนว่า “มีใครจะให้ค าสัตย์สู้ตายบ้าง” 

ก็มีคนให้ค าสัตย์กับเขาคือลุงของเขาหาริษ บินฮิชาม, ฎิรอร บินอัซวัร และพร้อมกับทั้งสองมีนักรบชาว

มุสลิมอีกส่ีร้อยนาย พวกเขาต่อสู้อยา่งดุเดอืดจนถูกสังหารไปเป็นจ านวนมาก 

นักประวัติศาสตร์หลายคนได้กลา่วเอาไว้ว่า ตอนที่พวกเขาใกล้ตาย พวกเขาไดข้อน้ าด่ืม เมื่อน้ า

ถูกน ามาถึงพวกเขาแล้ว พวกเขาแต่ละคนก็พากันเสียสละให้คนอื่นดื่มก่อน จนพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิต

โดยที่ไม่มีใครได้ดื่มน้ าน้ันเลย1 ชาวมุสลิมได้ยึดโบสถ์โยฮันนา และแบ่งมันเป็นสองส่วน คร่ึงหน่ึงท าเป็น

มัสยิด และอีกคร่ึงหน่ึงให้ยังคงเป็นโบสถอ์ยู่ มัสยิดน้ันมีช่ือเรียกในวันน้ีว่า มัสยิด ญามิอฺ ดชัิรก์

                                                             
1 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ เหตุการณ์ปี ฮ.ศ. 13 และอัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตกุารณ์ปี ฮ.ศ.13 
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ภาคท่ีสอง 

การด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของท่านผู้น าแห่งศรัทธาชน อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

จากปีฮิจเราะฮฺท่ี 13 ถึง 23 
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เกริ่นน า 

 

การขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮฺของอบูบักรด าเนินไปเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน จากท่านอบูบักรก็เสียชีวิต 

และเขาไดท้ิ้งต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺต่อจากเขาให้กับอุมัร และผู้คนทั้งหลายก็ให้บัยอะฮฺกับท่าน 

อบูบักรเห็นว่าอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะขึน้ด ารงต าแหน่งนี ้อบูบักรจึง

เลือกเขาต่อจากเขา และบรรดามุสลิมก็ให้บัยอะฮฺกับท่านหลังจากน้ัน ท่านก็กลายเป็นเคาะลีฟะฮฺของ

เคาะลฟีะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และระยะเวลาการเป็นเคาะลฟีะฮฺของเขา

คือ 10 ปี 

* สมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบถือเป็นปีที่สวยงามที่สุดของอายุอิสลามรองจากสมัย

ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และรองจากสมัยของอบูบักร อัศ -ศิดดีก 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

* อุมัรได้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺในช่วงเร่ิมต้นการต่อสู้อย่างรุนแรงในชาม โดยที่บรรดามุสลิม

ได้รวมตัวกันที่ยัรมูกเผชิญหน้ากับกองก าลังอันมหาศาลของโรมัน และมุสลิมก็ได้รับชัยชนะในสมรภูมินี้

เป็นชัยชนะอันย่ิงใหญ่ และสามารถพิชิตเมืองดามัสกัส หิมศ์ ก็อนสะรีน และอัจนาดีน หลังจากน้ันคือ

การพิชิตที่ย่ิงใหญค่ือการพิชิตบัยตุลมักดสิ 

* และบรรดามุสลมิก็สามารถเดนิเข้าออกในแผ่นดนิโรมันได้ดั่งที่เคยฝันเอาไว้ หลังจากน้ันอัมร์ 

บินอาศ ก็ไดมุ้่งหน้าไปที่อียิปต์และพิชิตมันได้ส าเร็จ และสะอัด บินอบูวักกอศก็มุ่งหนา้ไปทางตะวันออก

ที่เป็นแผ่นดนิของเปอร์เซีย และท าให้ม้าศึกของพวกเขาเข้าไปเหยียบดนิแดนของพวกเขา และท าให้พวก

เขาไดรั้บความขาดทุนอย่างมโหฬาร 

* หลังจากน้ันก็เกิดสงครามใหญ่ กอดสิยีะฮฺ โดยการน าของสะอัด บินอบีวักกอศ ถอืเป็นหน่ึงใน

สงครามช้ีชะตาที่ส าคัญ หลังจากน้ันเมืองคุราสานของถูกพิชิต มีการพิชิตเมืองเกิดขึน้อย่างมากมายใน

สมัยของอุมัร 

* อุมัรเฝ้าตรวจสอบเจ้าเมืองต่างๆอย่างเข้มงวด คอยถามไถ่คนอื่นๆถึงพวกเขา และสอดส่อง

หาข่าวคราวของพวกเขา โดยให้มุหัมมัด บินมัสละมะฮฺเป็นทูตของอุมัร คอยสอดส่องสภาพของเจ้าเมือง

ทั้งหลาย 
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* นโยบายทางการเมืองอย่างหน่ึงของเขาคือ เขาจะคอยสอดส่อง 1ตอนกลางคืน และให้

ความส าคัญกับความปลอดภัยของเมืองมะดีนะฮฺอย่างมาก และเขาไม่ให้เศาะหาบะฮฺอาวุโสออกนอก

เมืองมะดนีะฮฺเพ่ือจะได้ปรึกษาพวกเขาในเร่ืองราวต่างๆ2 

* เขาไดใ้ห้ความยุติธรรมเป็นที่ประจักษ์จนทูตของกษัตริย์กสิรอพูดถึงเขา ตอนที่เห็นเขานอนอยู่

ใต้ต้นไม้ต้นหน่ึงทั้งที่เขาเป็นถึงผู้น าแห่งศรัทธาชน ว่า “ท่านได้ปกครองและให้ความยุติธรรม ท่านจึง

ปลอดภัย และนอนหลับได้” 

หุซัยฟะฮฺ บินยะมาน ได้เลา่ว่า ระหว่างที่เราน่ังอยู่กับอุมัร 

เขา(อุมัร)กล่าวว่า “พวกท่านคนใดจดจ าค าพูดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในเร่ือง

ของฟิตนะฮฺบ้าง?” 

เขา(หุซัยฟะฮฺ)กลา่วว่า “ฟิตนะฮฺของคนๆหน่ึง อยู่ที่ภรรยา ทรัพย์สิน ลูก และเพ่ือนบ้านของเขา 

การละหมาด การบริจาค และการใช้ให้ท าความดแีละห้ามปรามการช่ัวจะช่วยลบล้างมันได้” 

เขา(อุมัร)กล่าวว่า “ไมใ่ช่อยา่งนี้ที่ฉันถาม แตห่มายถึงที่มันจะถาถมเหมือนกับคลื่นลมทะเล” 

เขา(หุซัยฟะฮฺ)กล่าวว่า “มันไม่ได้เป็นปัญหาใดกับท่านเลย โอ้ ผู้น าแห่งศรัทธาชนเอ๋ย แท้จริง

ระหว่างท่านกับระหว่างมันน้ันมีประตูบานหน่ึงผนึกไว้อยู่” 

อุมัรกล่าวว่า “ประตูจะถูกท าลาย หรือจะถูกเปิดออก” 

เขา(หุซัยฟะฮฺ)กล่าวว่า “ทว่า มันจะถูกท าลาย?” 

อุมัรกล่าวว่า “ถ้าเชน่น้ัน มันจะไมถู่กปิดอีกเลย” 

ฉัน(หุซัยฟะฮฺ)ตอบว่า “ใช่แลว้” 

พวกเขาถามหุซัยฟะฮฺว่า อุมัรรู้จักประตูน้ันไหม? เขาตอบว่า “รู้สิ เหมือนที่รู้ว่าก่อนจะถึงวัน

พรุ่งน้ียังมีกลางคืนอยู่ น่ันเพราะฉันเคยเล่าหะดีษบทหน่ึงให้เขาฟังโดยไม่มีเจตนาให้เข้าใจผิด แล้วเราก็

                                                             
1 อัสสะ คอื คอยลาดตระเวนปกป้องผู้คน และสืบความลบัคนต้องสงสัย จากหนังสืออัล-ลิสาน หมวด (อัยน์ สีน สนี) 
2 อัตตารีค อัล-อิสลามยฺี (3/21) และเนือ้หาที่อยู่ต่อจากนั้น 
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กลัวไม่กล้าถามว่าใครเป็นประตูน้ัน เราจึงได้ใช้ให้มัสรูกไปถาม เขาจึงไปถามอุมัรโดยกลา่วว่า “ใครคือ

ประตูบานน้ัน” เขาตอบว่า “คืออุมัร””1 

ประตูน้ีคือตัวของอุมัรเอง และการพังประตูก็คือการสังหารเขา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในตอนที่อบู

ลุอ์ลุอะฮฺ อัล-มะญูซียฺ สังหารเขา -ขออัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงจัดการกับอบูลุอ์ลุอะฮฺดว้ยเถิด- 

  

                                                             
1 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ฟิตนะฮฺ บทว่าดว้ยความวุ่นวายที่มีมาเป็นระลอกเหมือนระลอกคลื่นทะเล หะดษีที่ (7096) 

และเศาะหหี์มุสลิม กิตาบ อีมาน บทว่าด้วยการยกอะมานะฮฺและอีหม่ามออกไปจากหัวใจบางดวง.. หะดีษที่ (144/231) 
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เรื่องที่หนึ่ง 

ผู้น าแห่งศรัทธาชน อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอต เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แบบกระชับ 

 

เชื้อสายของเขา 

เขาคือ อุมัร บินอัล-ค็อตตอฏ บินนุฟัยล์ บินอับดุลอุซซา บินริยาห์ บินอับดุลลอฮฺ บินกุรฎ์ 

บินร็อซซาห์ บินอะดยฺี บินกะอับ บินลุอัยย์ บินฆอลบิ บินฟิฮร์ และฟิฮร์1 คือกุร็อยช์ 

ภรรยาของเขา 

1- ซัยนับ บุตรสาวของ มัซอูน 

2- มุลัยกะฮฺ บุตรสาวของ ญะรูล 

3- อุมมุ หะกีม บุตรสาวของ หารษิ 

4- อาตกิะฮฺ บุตรสาวของ ซัยด ์

5- อุมมุ กุลษูม บุตรสาวของ อล ีบินอบีฏอลบิ 

6- ญะมีละฮฺ บุตรสาวของ อาศิม 

7- เกาะรบีะฮฺ บุตรสาวของ อบีอุมัยยะฮ ฺ

 

ลูกๆของเขา 

ผู้ชาย : ซัยด์ คนโต, ซัยด์ คนเล็ก, อาศิม, อับดุลลอฮฺ, อับดุรเราะห์มาน คนโต, อับดุรเราะห์

มาน คนกลาง, อับดุรเราะห์มาน คนเล็ก, อุบัยดุลลอฮฺ, อิยาฎ 

ผู้หญงิ : หัฟเศาะฮฺ, รุก็อยยะฮฺ, ซัยนับ, ฟาฏิมะฮ ฺ

 

  

                                                             
1 มะอฺริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ ของอบูนุอัยมฺ (1/190) 
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การรับอิสลามของเขา 

 อิบนุมัสอูดกล่าวว่า “พวกเราอยู่อย่างมีเกียรติ นับแต่อุมัรเข้ารับอิสลาม”1 อุมัรรับอิสลาม

หลังจากที่มีคนรับอิสลามแลว้เป็นผูช้ายสี่สบิคน และผู้หญงิสิบเอ็ดคนในปีที่หกหลังการแตง่ต้ังนบี 

 

เขาอยู่กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม อย่างสม่ าเสมอ 

อิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลา่ว่า “(ศพของ)อุมัรได้ถูกน ามาวางบนที่นอนของเขา2 ผู้คน

ก็มาห้อมล้อมตัวเขาดูอาอ์และละหมาดญะนาซะฮฺให้เขาก่อนที่เขาจะถูกยกออกไป และฉันเองก็เป็นหน่ึง

ในพวกเขา ไม่มีใครท าให้ฉันกลัวนอกจากคนๆหน่ึงมาจับบ่าของฉัน เขาคืออลีน่ันเอง เขาได้ขอดุอาอ์ให้

อุมัรได้รับความเมตตา และกล่าวว่า ท่านไม่ได้ทิ้งคนใดไว้ข้างหลังที่ฉันจะอยากไปพบกับอัลลอฮฺโดยมี

เหมือนอะมัลของเขามากไปกว่าท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันคิดว่าอัลลอฮฺจะทรงให้ท่านไดไ้ปอยู่พร้อม

กับเพ่ือนที่รักทั้งสองของท่าน และฉันจ าได้ว่ามีหลายต่อหลายคร้ังที่ฉันได้ยินท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า ฉันกับอบูบักรและอุมัรได้ไป ฉันกับอบูบักรและอุมัรได้เข้าไป ฉันกับอบูบักรและอุมัร

ได้ออกไป”3 

 

ความประเสริฐของเขา 

1- อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

กล่าวว่า “ในอุมมะฮฺต่างๆก่อนหน้าพวกท่านมีผู้ที่ถูกสนทนา(จากมลาอิกะฮฺ ที่ไม่ใช่วะหียฺ) และถ้าในอุม

มะฮฺของฉันจะมีใครสักคน คนน้ันก็คืออุมัร”4 

2- อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

กล่าวว่า “ระหว่างที่ฉันนอน ฉันเห็นตัวฉันอยู่ในสวรรค์ ได้มีผู้หญิงคนหน่ึงก าลังท าน้ าละหมาดอยู่ข้าง

ปราสาท ฉันก็ถามว่า ปราสาทน้ีเป็นของใครหรือ? พวกเขาตอบว่า เป็นของอุมัร ฉันก็นึกถึงความหึงหวง

                                                             
1 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของ อุมัร หะดีษที่ (3684) และกิตาบ ความประเสริฐ

ของชาวอันศอร บทว่าด้วยการเข้ารับอสิลามของอุมัร (3863) 
2 คอืหลังจากที่อบูลุอ์ลุอะฮฺ อัล-มะญูซียฺได้ลอบแทงเขาแล้ว 
3 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัลบุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่(3685) และเศาะ

หีห์มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บาบ มิน ฟะฏออิล อุมัร หะดีษที่ (2389) 
4 เศาะหีห์อัลบุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่(3689) และเศาะหีหมุ์สลิม 

เช่นเดียวกนัในหะดษีของอาอิชะฮฺ (2398) 
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ของเขา ฉันก็หันหลังกลับไป” อุมัรก็ร้องไห้และกล่าวว่า กับท่านหรือที่ฉันจะหึงหวง โอ้ ท่านเราะสูลุลลอ

ฮฺ1 

3- อนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ขึ้นไปบน

เขาอุหุดกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน แล้วก็เกิดไหวขึ้นมา ท่านก็กล่าวว่า “น่ิงไว้ อุหุด ที่อยู่บนตัวเจ้า

คือนบี ศิดดกี และชะฮีดคนสอง”2 

4- สะอัด บินอบีวักกอศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า “ไม่ต้องพูดแล้ว โอ้ บุตรแห่งค็อฏฏอบเอ๋ย ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระ

หัตถ์ของพระองค์ ไม่มีชัยฏอนตนใดเลยที่พบท่านก าลังอยู่บนทางเส้นใด เว้นแต่มันจะแสวงหาเสน้ทาง3

อื่นที่ไมใ่ช่เสน้ทางของท่าน”4 

 

อุมัร ผู้ปราดเปรื่อง 

อุมัร กล่าวว่า “ฉันคิดตรงกับพระเจ้าของฉันสามเรื่อง 

1- ฉันกล่าวว่า “โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ เราน่าจะเอามะกอมอิบรอฮีม เป็นที่ละหมาด” แล้วมี

การประทานอายะฮฺ 

ُِذوا ۡۡ﴿ َقامِۡۡمِنَۡوٱَّتَّ ِۡۡمَّ  ۡۡٔ مَۡإِب َرٰه
 [١٢٥: ابلقرة] ﴾ُۡمَصل ٗ

“และพวกเจ้าจงยึดเอาเป็นที่ยืนของอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดเถิด” {อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 125} 

 

2- และอายะห์หิญาบ ฉันพูดว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่านน่าจะใช้ให้ผู้หญิงของท่านคลุม

หิญาบ เพราะมีทั้งคนดแีละคนเลวมาพูดคุยกับพวกนาง แล้วอายะห์หิญาบก็ถูกประทานลงมา 

                                                             
1 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัลบุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่(3680) และเศาะ

หีห์มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยสว่นหนึ่งของความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่ (2394-2395) 
2 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัลบุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่(3697)  และเศาะ

หีห์มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยสว่นหนึ่งของความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่ (2394) 
3 อัล-ฟัจญุ คือถนนกว้างระหว่างภูเขาสองลูก ลิสานุล-อะร็อบ (2/338) 
4 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัลบุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่(3683) และเศาะ

หีห์มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยสว่นหนึ่งของความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่ (2396) 
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3- ผู้หญงิของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ชุมนุมกันในการหึงหวงท่าน ฉันจึงกล่าวกับ

พวกนางว่า บางที หากท่าน(นบี)หย่าพวกท่าน อัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนภรรยาที่ดีกว่าพวกท่านให้ท่าน(นบี)

ก็ได ้แล้วอายะฮฺน้ีก็ถูกประทานลงมา1 

ۡۥ َۡعَسٰۡ ﴿ نَۡطلََّقُكنَّۡۡإِنَۡربحُه
َ
ۡۥ ۡأ َوًٰجاُۡيب ِدََلُ ز 

َ
 [٥: اتلحريم] ﴾...ۡأ

“หากเขาหย่าพวกนาง บางทีพระเจ้าของเขาจะทรงเปลี่ยนให้แก่เขามีภริยาที่...” {อัต-ตะห์รีม: 5} 

* การตายชะฮีดของอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ผู้น าแห่งศรัทธาชน อุมัร ได้ถูกสังหารโดยน้ ามือของ อบูลุอ์ลุอะฮฺ คนมะญูซ ีโดยเขาเอามีดกริช

อาบยาพิษแทงอุมัรในขณะที่เขาก าลังน าละหมาดฟัจร์สองที 

และอุมัรได้พูดตอนที่รู้ว่าใครเป็นคนสังหารเขา ว่า “อัลหัมดุลิลลาฮฺ ผู้ทรงไม่ท าให้คนที่สังหาร

ฉันเป็น คนมุสลมิดว้ยกัน ที่เขาจะได้น าเอาสุญูดใดๆที่เขาเคยสุญูด มาว่าความกับฉันต่อหน้าอัลลอฮฺ”2 

  

                                                             
1 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์อัลบุคอรียฺ กิตาบ การละหมาด บทวา่ด้วยหะดีษที่มีมาในเร่ืองของกิบละฮฺ หะดีษที่(402) และเศาะหีห์มุสลิม 

ฉบับย่อ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ยส่วนหนึ่งของความประเสริฐของอุมัร หะดีษที่ (2399) 
2 มุศ็อนนัฟ ของอิบนุ อบีชัยบะฮฺ (37074) กิตาบ การสงคราม บทว่าด้วยหะดีษที่มีมาในเร่ืองการเป็นเคาะลีฟะฮฺของอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ 
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เรื่องที่สอง 

เหตุการณ์ท่ีส าคัญในช่วงสมัยเคาะลิฟะฮฺ 

อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

 

* สงครามกอดิสียะฮฺ ในเดือนมุหัรร็อม ปีฮ.ศ. 14 

อุมัรต้ังใจจะออกไปท าสงครามกับอิรักด้วยตนเอง และให้อล ีบินอบีฏอลบิดูแลมะดีนะฮฺแทน แต่

อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ก็พูดว่า “ฉันกลัวว่า หาก(กองทัพ)ท่านถูกตีแตก จะท าให้มุสลิมที่อยู่ที่อื่นๆ

อ่อนแอลง ฉันเห็นว่าท่านควรสง่คนหน่ึงคนใดไป และให้ตัวของท่านกลับมะดนีะฮฺเสยี” 

อุมัรและเศาะหาบะฮฺที่เหลือต่างเห็นด้วยกับความคิดของอับดุรเราะมาน บินเอาฟ์ และอุมัรก็

ถามว่า “และท่านเห็นว่าผู้ใดที่เราจะสง่ไป” อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ ตอบว่า “คือราชสหี์ที่มเีขี้ยวเล็บ 

สะอัด บินอบูวักกอศ” อุมัรก็พึงพอใจ และสะอัดก็ได้น าก าลังคนสี่พันคนไปออกรบที่อิรัก บ้างก็ว่า หก

พันคน 

และอุมัรกล่าวว่า ขอสาบานต่อัลลอฮฺ ฉันจะยิงเหลา่กษัตริย์อื่น ดว้ยกับกษัตริย์ของอาหรับ และ

ได้ส่ังการสะอัด ให้จัดผู้น าทัพมาจากอาหรับเผ่าต่าง ๆ และนัดหมายพวกเขาให้ไปพบกันที ่กอดซิียะฮฺ 

ในกองทัพน้ีมีเศาะหาบะฮฺถึงสามร้อยสิบกว่าคน ในพวกเขามีเจ็ดสิบคนที่ เคยร่วมในสงคราม

บะดัร และมีลูกหลานเศาะหาบะฮฺมากกว่าเจ็ดร้อยคน และความเห็นของพวกเปอร์เซียรวบตัวกันภายใต้

รุสตุม เขาไดน้ าคนออกมาแปดหมื่นคน บ้างก็ว่ามากว่าน้ัน มีพวกเขามีช้างสามสบิสามเชือก สะอัดไดส้่ง

ริบอียฺ บินอามิร ไปหารุสตุม เขาได้เข้าไปหารุสตุม พวกเขาประดับประดาท้องพระโรงด้วยหมอนอิงถัก

ทอด้วยทอง และพรมที่ท าจากผ้าไหม มีทั้งทับทิม และไข่มุกราคาแพง ตกแต่งอย่างอลังการ ที่ตัวของ

เขามีมงกฎและของแพงๆอย่างอื่นประดับ เขาน่ังบนเตียงทองค า ริบอีย์เข้าไปด้วยเสื้อผ้าหนาๆ ดาบ 

หมวกเหล็ก และม้าตัวเต้ียตัวหน่ึง เขาขี่มันจนไปเหยียบที่ปลายพรม แล้วเขาก็ลงมาและผูกมันด้วยกับ

หมอนเหลา่นัน้บางลูก และเดนิเข้าไปมีอาวุธ เกราะ และเครื่องป้องกันศีรษะ 

พวกเขาก็พูดกับเขาว่า จงวางอาวุธ 

เขาก็ตอบว่า “ฉันไม่ได้มาเอง ที่ฉันมาเพราะพวกท่านเชิญให้ฉันมา จงปล่อยฉันแบบน้ี

ไมอ่ย่างน้ันฉันก็จะกลับ” 
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รุสตุมก็กลา่วว่า “ให้เขาเข้ามาเถิด” เขาก็เดินเข้ามาเอาหอกของเขาค้ าไปที่หมอนเหลา่น้ัน เจาะ

ทะลุมันไปหลายอัน แล้วพวกเขาก็ถามว่า “อะไรที่น าพวกท่านออกมา?” 

เขาก็ตอบว่า “อัลลอฮฺส่งพวกเรามาเพ่ือให้พวกเราน าผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ออกจากการ

กราบไหว้บ่าวดว้ยกัน ไปสู่การกราบไหว้อัลลอฮฺ และออกจากความคับแคบของดุนยาไปสูค่วามสถาพร

ของอิสลาม และออกจากความอธรรมของศาสนาต่างๆไปสูค่วามเป็นธรรมของอิสลาม พระองค์ส่งเรา

มาเพ่ือน าศาสนาของพระองค์ไปสู่ปวงบ่าวของพระองค์เพ่ือเราจะไดเ้ชิญชวนพวกเขาไปสู่พระองค์ และ

ผู้ใดที่ยอมรับมัน เราก็จะยอมรับเขาและถอยไปจากเขา แต่หากเขาปฏิเสธเราก็จะต่อสู้กับเขาตลอดไป

จนกว่าเราจะได้กลับไปสูค่ าสัญญาของอัลลอฮฺ” 

พวกเขากล่าวว่า “อะไรคือค าสัญญาของอัลลอฮฺ” 

เขาตอบว่า “สวรรค์ส าหรับผู้ที่ตายในการต่อสู้กับคนที่ปฏิเสธ และชัยชนะส าหรับผู้ที่เหลือรอด

อยู่” 

และรุสตุมก็กล่าวว่า “เราได้รับฟังค าของพวกท่านแล้ว พวกท่านให้เวลาเร่ืองนี้อีกหน่อยได้ไหม 

เพ่ือพวกเราจะได้ตรองดูและพวกท่านได้ตรองดู?” 

เขาตอบว่า “ได้สิ พวกท่านชอบอันไหน หน่ึงวัน หรือสองวัน” 

เขา(รุสตุม)ตอบว่า “ไม่ ทว่าจนกว่าเราจะได้เขียนปรึกษาคนมีความคิดและหัวหน้ากลุ่มต่างๆ

ของพวกเรา” 

เขาก็ตอบว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไม่ได้ให้แบบอย่างในการเลื่อน

เวลาให้ข้าศึกเมื่อยามเผชิญหน้ามากไปว่าสามวัน จงตรองดูเร่ืองของท่านกับเร่ืองของพวกเขา และจง

เลอืกหน่ึงในสามอยา่งหลังพ้นก าหนดแล้ว” 

เขา(รุสตุม) กล่าวว่า “พวกท่านหัวหน้าพวกเขากระน้ันหรือ?” เขาตอบว่า “มิได้ แต่ทว่ามุสลิม

น้ันเปรยีบเสมอืนเรือนร่างเดยีวกัน เมื่อคนที่ต่ าต้อยกว่าให้ค ามั่น คนที่สูงกว่าก็จะท าตาม” 

รุสตุมก็ประชุมกับหัวหน้ากลุ่มต่างๆ แล้วกล่าวว่า “พวกท่านเคยเห็นมาก่อนไหมคนที่น่านับถอื

และพูดจาฉะฉานมากไปกว่าคนๆน้ี?” พวกเขากล่าวว่า “ขอพระเจ้าคุ้มครองไม่ให้ท่านเอนเอียงไปกับสิ่ง

นี้ และไม่ให้ท่านทิ้งศาสนาของท่านไปหาสุนัขตัวนี้ ท่านไม่เห็นเสื้อผ้าของเขาหรือ?” เขาก็ตอบว่า “พวก

ท่านน่ีอะไรกัน อย่าไปดูที่เสื้อผ้าสิ จงดูที่ความคิดอ่าน ค าพูด และการวางตัว แท้จริงอาหรับเขาไม่ให้

ความส าคัญกับเสื้อผ้า และอาหารการกิน แตพ่วกเขาปกป้องรักษาเกียรติ” 



เคาะลฟีะฮฺอุมรั บนิอลั-ค๊อฏฏอบ  ห น้ า  | 75 

 

 

 

อิบนุกะษีร เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “สงครามกอดิสียะฮฺ เป็นสงครามใหญ่ที่อิรักไม่เคยพบ

ความประหลาดเท่ามันมาก่อน น่ันเพราะเมื่อทั้งสองทัพเผชิญหน้ากัน สะอัดเป็นโรคไขข้ออักเสบ มี

หนองไหลออกมาจากร่างกายของเขา เขาไมส่ามารถขี่ม้าได ้ทว่าเขาอยู่ที่ป้อมเอาหน้าอกพิงไว้บนหมอน

ขณะที่เขาดูกองทหารและสั่งทัพ และเขาไดใ้ห้อ านาจบัญชาการแก ่อุรฟุเฏาะฮฺ”1 

สงครามได้เร่ิมต้นขณะที่ผู้น ากองทัพต่างๆพากันปลุกความฮึกเหิมให้เหล่าทหารต่อสู้ ทั้งสอง

ฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดอืด เหลา่ผู้กล้าหลายคนได้ทุ่มเทอย่างกล้าหาญ เช่น “อัมรฺ บินมะอฺดกีัร” “เกาะอฺ

กออฺ บินอัมรฺ” “ญะรีร บินอับดุลลอฮฺ อัล-บะญะลียฺ” “คอลิด บินอุรฟุเฏาะฮฺ” “เฏาะรีร บินอัล-ค็อฏฏ

อบ” “ฏุลัยหะฮฺ บินอัลอะสะดยฺี” การต่อสู้ด าเนินไปสามวันสามคืน และมุสลิมสามารถก าจัดช้างและผู้ที่

อยู่บนหลังช้างไดส้ิ้น และได้เกิดพายุพัดอย่างรุนแรง และได้พัดเอาเต้นทหารของพวกเปอร์เซียหลุดลอย

ไปจากที่ของมัน และบรรดามุสลิมก็ได้รับชัยชนะ รุสตุมรีบไปขึ้นล่อต้องการหลบหนี แต่ทหารมุสลิมก็

ตามจนทันและสังหารเขาได้ส าเร็จ2 

 

สงครามอัจญ์นาดีล (ฮ.ศ.15) 

ถือเป็นหน่ึงในสงครามช้ีเป็นชี้ตายกับพวกโรมัน น่ันเพราะอัมรฺ บินอาศ ได้พากองทัพไปที่

อัจญ์นาดีล และพวกโรมันก็ยกพลออกมาโดยผู้น าของพวกเขาคืออัรเฏาะบูน(จอมทัพ) และเมื่อข่าวไป

ถึงอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เขาก็กล่าวว่า “แน่นอนเราได้ยิงจอมทัพโรมัน ด้วยจอมทัพอาหรับ พวกท่าน

จงคอยดูถึงผลว่าเป็นอย่างไร”  

อัมรฺ บินอาศ ต้ังค่ายทหารที่อัจญน์าดลี โดยไมส่ามารถยึดที่ใดได้ และการเจรจาของทูตคนใดก็

ไม่เป็นผล เขาจึงตัดสินใจไปด้วยตนเอง เขาจึงเข้าไปหาอัรเฏาะบูนท าทีว่าเป็นตัวแทนที่มาจากอัมรฺ บิน

อาศ เพ่ือจะได้ดูสถานการณ์ของอัรเฏาะบูน เขาก็ได้ฟังและพูดกับอัรเฏาะบูน และออกมาอย่างที่เขา

ต้องการ แล้วอัรเฏาะบูนเกิดสงสัยในตัวเขา จึงเรียกทหารอารักขาที่อยู่กับเขาและพูดกับเขาอย่างลับๆ 

อัมรฺ บินอาศสงสัยว่าเร่ืองของเขาคงเปิดเผยแล้ว และอัรเฏาะบูนคงจะสั่งให้สังหารเขา เขาจึงพูด

กับอัรเฏาะบูนว่า โอ้ ท่านผู้น าเอ๋ย ฉันได้ยินค าพูดของท่านแล้ว และท่านก็ได้ยินค าพูดของฉันแล้ว และ

ตัวฉันเป็นหน่ึงในสิบคนที่อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ ได้ส่งพวกเรามาให้มาอยู่กับอัมรฺ บินอาศ เพ่ือเข้า

ร่วมกับเขา และฉันอยากพาพวกเขาทั้งหมดมาให้ท่านฟังเขาและให้พวกเขาฟังท่าน อัรเฏาะบูนก็กลา่ว

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/44) เหตุการณ์ปี ฮ.ศ. 14 
2 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ เหตุการณ์ในปี ฮ.ศ. 14 และอัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตุการณ์ปี ฮ.ศ. 14 
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ว่า เอาสิ จงไปเถิด และไปพาพวกเขามา จากน้ันก็เรียกทหารอารักขาอีกคนหน่ึงและพูดกับเขาอย่าง

ลับๆเหมือนที่พูดกับคนแรก อัมรฺจึงออกมาได้ และหลังจากน้ันอัรเฏาะบูนก็รู้ความจริงว่าคนที่เข้าไปหา

เขาคนน้ันคืออัมรฺ บินอาศ เขาจึงกล่าวว่า “คนๆนี้หลอกข้า คนนี้น้ัน ขอสาบานต่อพระเจ้า เขาเป็น

อาหรับที่มไีหวพริบมากที่สุด” 

หลังจากน้ันก็เกิดสู้รบกับที่อัจญ์นาดีล และอัลลอฮฺทรงก าหนดชัยชนะให้เป็นของมุสลิม 

และอัรเฏาะบูนก็ไดห้นีไปที่อีเลยี และเข้าไปหลบอยูใ่นป้อมปราการที่น่ัน (ซึ่งก็คือ บัยตุลมักดสิ นั่นเอง)1 

 

พชิิตบัยตุลมักดิส (ฮ.ศ.16) 

อบู อุบัยดะฮฺ ได้น ากองทัพอิสลามออกมา และปิดล้อมบัยตุลมักดิสเอาไว้ กดดันพวกเขาจน

พวกเขายอมท าสนธิสัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าท่านผู้น าของผู้ศรัทธา อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ ต้องมาดว้ยตนเอง2 

และอุมัรมาถึงชาม อบูอุบัยดะฮฺพร้อมกับผู้น าคนส าคัญอื่นๆก็ได้ไปพบเขา เช่นคอลิด บินวะลดี 

ยะซีด บินอบูสุฟยาน อบูอุบัยดะฮฺเดนิเท้ามา อุมัรก็เดินเท้ามา อบูอุบัยดะฮฺท าท่าจะจูบมือของอุมัร อุมัร

จึงท าท่าจะจูบเท้าอบูอุบัยดะฮฺ อบูอุบัยดะฮฺจึงหยุด อุมัรก็หยุดตาม หลังจากน้ันก็เดินทางไปจนได้ท า

สนธิสัญญาสงบศึกกับคริสเตียนที่อยู่บัยตุลมักดสิ เขาไดต้ั้งเงื่อนไขว่า พวกเขาต้องเนรเทศพวกโรมันให้

ออกไปภายในสามวัน หลังจากน้ันเขาก็ได้เข้าไปในน้ัน และได้เข้ามัสยิดทางประตูที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยเข้าไปในคืนอิสรออ์ ว่ากันว่า เขาได้เข้าไปโดยอ่านตัลบิยะฮฺขณะเข้าบัย

ตุลมักดสิ แล้วไดล้ะหมาดตะหียะตุลมัสยิดที่มิห์รอบดาวูด(ที่ยืนละหมาดของนบีดาวูด) และได้น าบรรดา

มุสลิมละหมาดศุบห์ในวันถัดไป เขาได้อ่านสูเราะฮฺ ศอด ในร็อกอะฮฺแรกและได้สุญูดแล้วอ่านสูเราะฮฺ 

บนีอิสรออีล ในร็อกอะฮฺที่สอง หลังจากน้ันก็มาที่ ศ็อคเราะฮฺ(หินนบีมูสา) โดยมีนักบวชกะอฺบ์มาชี้ถึง

ต าแหน่งของมันให้ และกะอฺบ์ช้ีแนะให้สร้างมัสยิดข้างหลังมัน อุมัรก็กล่าวว่า “ท่านก็เหมือนพวกยิว” 

หลังจากน้ันก็สร้างมัสยิดในด้านกิบละฮฺของบัยตุลมักดิส ซึ่งคือ มัสยิดอุมะรยฺีในปัจจุบัน หลังจากน้ันเขา

ก็ขนดนิออกไปจากศ็อคเราะฮฺดว้ยใช้ชายผ้าและชายเสื้อของเขา และบรรดามุสลมิก็มาช่วยกันขนกับเขา

ดว้ยชายผ้าชายเสื้อของพวกเขา และได้เกณฑ์คนอุรดุนมาขนของที่เหลอื พวกโรมันท าให้ศ็อคเราะฮฺเป็น

ที่ทิ้งขว้างขยะเพราะมันเป็นกิบละฮฺของยิว จนกระทั่งผู้หญงิส่งเศษผ้าเปื้อนเลอืดประจ าเดอืนของนางมา

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตุการณ์ปี ฮ.ศ. 15 สงครามอัจนาดีน 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/44) 
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จากภายในโฮซ1 เพ่ือจะถูกน าไปโยนทิ้งที่ศ็อคเราะฮฺ ที่ท าอย่างน้ันเพ่ือเป็นการตอบแทนกับสิ่งที่พวกยวิ

ท ากับกุมามะฮฺ มันสถานที่ ๆ พวกยิวตรึงกางเขนชายคนน้ันที่พวกเขาเข้าใจว่าเป็นอีซา อะลัยฮิสสลาม 

และพวกเขาก็พากันมาโยนขยะใสใ่นหลุมศพของเขา และเพราะอย่างน้ีสถานที่น้ันจึงถูกเรียกว่า อัลกุมา

มะฮฺ(ขยะ) ช่ือนี้จงึถูกน าไปใช้กับโบสถ์ที่พวกคริสเตียนสร้างขึน้ที่น่ันดว้ย2 

 

พชิิตเมืองตุสเตอร์ และเมืองสูส และจับกษัตริย์เปอร์เซียเป็นเชลย ปี (ฮ.ศ.17) 

สาเหตุของมัน คือ ยัซดะญุรด์ กษัตริย์เปอร์เซีย คอยปลุกระดมให้ชาวเปอร์เซียออกมาสู้กับ

อาหรับ จนพวกยิวละเมิดสัญญาที่อยู่ระหว่างพวกเขาหลังสงครามกอดิสียะฮฺ และสงครามเล็กๆอื่นๆ 

และพวกเขาท าสัญญาจะออกมาต่อสู้กับชาวมุสลิม  และเมื่อข่าวไปถึงอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เขาก็สั่ง

การให้สะอัด บินอบูวักกอศสง่กองทัพไปที่อะห์วาซ เพ่ือเผชญิหนา้กับกษัตริย์เปอร์เซีย สะอัดก็ได้ส่งนุอฺ

มาน บินมุก็อรรินไป และเมื่อนุอฺมานไปถึง รอมฮุรมุซ กษัตริย์เปอร์เซียก็ยกพลออกมาและต่อสู้กันกับ

เขา กษัตริย์เปอร์เซียพ่ายแพ ้และได้หลบหนีไปยังตุสเตอร์ และมุสลิมก็ตามไปทันและปิดล้อมเขาไว้ที่น้ัน 

คนจากทั้งสองฝ่ายถูกสังหารเป็นจ านวนมากจนกระทั่งชาวมุสลิมไปพูดกับบะรออ์ (เขาเป็นคนที่ดุอาอ์

ถูกตอบรับ3) โอ้ บะรออ์เอ๋ย จงสาบานต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ท าให้พวกเขาปราชัยต่อพวกเรา เขาก็กล่าว

ว่า “โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อพวกเรา และให้ฉันได้ตายชะฮีด” บะรออ์ในวันน้ันได้สังหาร

คนไปมากกว่าหน่ึงร้อยคนจากการประดาบกันตัวตอ่ตัว และอัลลอฮฺทรงให้กษัตริย์เปอร์เซียและกลุ่มคน

ของเขาพ่ายแพ้จนเมื่อเข้าตาจน ได้มีชายชาวเปอร์เซียคนหน่ึงขอให้อบูมูซา อัล-อัชอะรีย์ รับรองความ

ปลอดภัยให้ และอบูมูซาก็รับรองความปลอดภัยให้เขา เขาก็มาชี้ทางให้มุสลิมถึงสถานที่ ๆ พวกเขาจะ

เข้าไปในเมืองได้ ซึ่งมันคือทางน้ าไหลเข้า บรรดาแม่ทัพต่าง ๆ ก็ปลุกเร้าผู้คนให้ไปที่น้ัน ก็มีผู้กล้ากลุ่ม

หน่ึงยอมเข้าไปตามน้ า และน่ันเป็นตอนกลางคืน และพวกเขาไดม้าถึงทหารยามเฝ้าประตูและได้สังหาร

พวกเขาและเปิดประตูเมืองได้ บรรดามุสลมิก็กล่าวตักบีรและเข้าไปในเมือง และตอนน้ันเป็นยามใกล้รุ่ง

แล้ว การต่อสู้ด าเนินไปจนอาทิตย์โดยที่พวกเขาไมส่ามารถละหมาดฟัจร์ได ้

                                                             
1 ลานบ้าน และที่ท าประโยชน์อ่ืนของบ้าน จากหนังสือลิสานุล-อะร็อบ (5/342) 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตุการณ์ปี ฮ.ศ. 16 พิชิต บัยตุลมักดิส 
3 เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนที่ดุอาอ์ถกูตอบรับ จากหะดษีของอนัส บินมาลิก เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

“กี่คนแลว้ที่เขามผีมเผ้ายุ่งเหยิงตัวเปื้อนฝุ่นมเีพียงผ้าสองชิน้ไม่มีใครสนใจเขา แต่หากเขาสาบานต่ออัลลอฮฺ พระองคจ์ะท าสาบานนั้นเป็น

จริง หนึ่งในนั้นคือ บัรรออ์ บินมาลิก” บันทึกโดยติรมิซียฺ (3854) และเขาไดก้ล่าวว่า “เป็นหะดีษหะสัน” 
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อนัสกล่าวว่า “ฉันได้มาตอนที่เผชิญหน้ากับป้อมปราการตุสเตอร์ตอนรุ่งอรุณฉายแสง และมี

การปะทะกันอย่างดุเดือด พวกเขาไม่สามารถจะละหมาดได้ พวกเรากว่าจะได้ละหมาดก็ตะวันขึ้นสูง

แล้ว พวกเราจึงได้ละหมาดฟัจร์และพวกเราก็พร้อมกับอบูมูสา และเราก็ได้ รับการช่วยเหลือให้พิชิต

เมืองได้ส าเร็จ” อนัสกล่าวว่า “และพวกเราไม่ได้ดีใจเลยที่ได้ดุนยาและสิ่งที่อยู่ในมันโดยแลกกับ

ละหมาดน้ัน”1 

กษัตริย์เปอร์เซียได้หลบหนีไปที่หอคอยปราสาท และผู้กล้ากลุ่มหน่ึงได้ตามเขาไป เขาก็ยิงใส่

ด้วยธนู ก็ถูกใส่บะรออ์ บินมาลิก และมัจซะอะฮฺ บินเษาร์ และท าให้เขาทั้งสองเสียชีวิต และกษัตริย์

เปอร์เซียได้พูดกับพวกเขาว่า ฉันมีธนูอีกหนึ่งร้อยดอก และไมม่ีใครเข้ามาหาฉันนอกจากฉันจะยิงใส่เขา 

แล้วจะมีประโยชน์อันใดที่จะจับฉันเป็นเชลยเมื่อฉันได้สังหารพวกท่านหน่ึงร้อยคน? พวกเขากล่าวว่า 

“แล้วท่านต้องการอะไร?” เขากล่าวว่า “พวกท่านต้องให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ฉัน จนกว่าฉัน

จะยอมส่งมือของฉันได้พวกท่าน และพวกท่านพาฉันไปหาอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ แล้วเขาตัดสินฉัน

ตามที่เขาประสงค์” พวกเขาก็ตอบรับการน้ัน และเมื่อพวกเขาไปถึงมะดีนะฮฺ พวกเขาก็มุ่งไปที่บ้านของ

อุมัรแต่ก็ไม่พบเขา พวกเขาก็บอกพวกเขาว่าเขาอยู่ที่มัสยิด และเมื่อพวกเขาไปถึงมัสยิด ก็พบว่าเขา

ก าลังนอนอยู่ในมุมหน่ึงของมัสยิด 

และกษัตริย์เปอร์เซียก็กล่าวว่า ไหนล่ะอุมัร? พวกเขาก็ชี้ไปที่เขา และพวกเขาก็พูดเบาลงจะได้

ไมไ่ปปลุกอุมัร 

เขาก็ถามต่อไปว่า “ที่กัน้เขาอยู่ไหน และยามเฝ้าเขาอยู่ไหน?” 

พวกเขาก็ตอบว่า “เขาไม่มทีี่กัน้ และไมม่ียามเฝ้า” แล้วอุมัรก็ต่ืนขึน้เพราะเสยีงของพวกเขา และ

ลุกขึน้มานั่ง ก็มีคนบอกเขาว่า น่ีคือกษัตริย์เปอร์เซีย 

อุมัรก็กล่าวว่า “เหตุผลของท่านคืออะไร ข้อแก้ตัวของท่านคืออะไรในการละเมิดพันธะสัญญา

ของท่านครัง้แล้วครัง้เลา่?” 

กษัตริย์เปอร์เซียก็กล่าวว่า ฉันกลัวว่าท่านจะสังหารฉันก่อนที่ฉันจะได้บอกท่าน 

เขาก็พูดว่า เร่ืองน้ันไมต้่องกลัว 

กษัตริย์เปอร์เซียก็ขอน้ ามาดื่ม น้ าก็ถูกน ามา เขาก็ไดห้ยิบมันและมือของเขาก็เร่ิมสั่น และพูดว่า 

ฉันกลัวว่าฉันจะถูกสังหารขณะที่ฉันก าลังดื่มน้ า อุมัรก็กล่าวว่า “ไมม่ีอะไรเกิดขึน้กับท่านจนกว่าท่านจะ

                                                             
1 บันทึกโดยบุคอรียฺ เป็นหะดีษมุอัลลัก กิตาบ ความกลวั บทว่าด้วยการละหมาดในยามที่ถูกศตัรูปิดล้อม ใกลก้ับหะดษี(945) 
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ได้ด่ืม” เขาจึงโยนจอกและน้ าในน้ันทิ้งไปโดยไม่ได้ดื่ม อุมัรก็ตอบว่า พวกท่านจงไปเอาน้ ามาให้เขา อย่า

รวมการสังหารและการกระหายน้ าบนตัวของเขา เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมดื่ม แล้วอุมัรก็กล่าวว่า ฉันจะ

ประหารท่าน แล้วกษัตริย์เปอร์เซียก็กล่าวว่า ท่านได้ให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ฉันจนกว่าฉันจะ

ได้ด่ืมน้ า และฉันยังไมไ่ด้ด่ืมเลย อนัส บินมาลกิไดก้ล่าวว่า “เขาพูดถูกแลว้ ท่านผูน้ าของผู้ศรัทธา” อุมัร

ก็กล่าวว่า “อะไรกัน ท่านอนัส ฉันจะให้การคุ้มครองกับคนที่สังหารมัจซะอะฮฺและบะรออ์อย่างน้ัน

หรือ?” หลังจากน้ันอุมัรก็เขาไปหากษัตริย์เปอร์เซียและกล่าวว่า ท่านหลอกฉัน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ 

ฉันจะไมถู่กหลอกอีกนอกจากท่านจะรับอิสลาม แล้วกษัตริย์เปอร์เซียก็เข้ารับอิสลาม 

ต่อมาเมื่อเขาถูกถามว่า ท าไมไม่รับอิสลามกอ่นหน้าน่ันเลา่? เขาก็ตอบว่า “ฉันกลัวคนจะพูดกัน

ว่า เขารับอิสลามเพราะกลัวคมดาบ” 

 

ปีแห่งความแห้งแล้ง ปี(ฮ.ศ.18) 

ที่เรียกว่าปีแห่งความแห้งแล้ง เพราะแผ่นดินกลายเป็นสีด าเพราะฝนน้อยจนสีของมันคลายกับ

ขี้เถ้า สภาพเป็นอย่างน้ียาวนานถึงเก้าเดือน อุมัรจึงส่งสาส์นไปหาอบูมูซาที่บัศเราะฮฺ และอัมรฺ บินอาศ 

เขากล่าวว่า “จงมาชว่ยอุมมะฮฺของมุหัมมัดเถิด” 

และผู้คนก็ออกมาเพ่ือขอฝน อุมัรก็พาอับบาส ลุงของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

ออกมาพร้อมกับเขาด้วยเพ่ือมาละหมาดขอฝน แล้วอับบาสก็ลุกขึ้นกล่าวคุตบะฮฺสั้ นๆและละหมาด 

หลังจากน้ันก็คุกเข่าลงและกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺ พวกเราอิบาดะฮฺต่อพระองค์เท่าน้ัน และพวกเราขอ

ความชว่ยเหลอืจากพระองค์เท่านัน้ โอ้อัลลอฮฺ โปรดอภัยให้แก่เรา โปรดเมตตาเรา และโปรดพอพระทัย

พวกเราดว้ยเถิด หลังจากน้ันเขาก็จากไป และยังไมท่ันที่พวกเขาจะกลับถึงบ้าน เขาก็ไดส้นุกสนานกับน้ า

ที่ไหลนอง”1 

อนัส บินมาลกิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลา่ว่า อุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เมื่อเกิด

ความแห้งแล้ง ท่านจะให้อับบาส บินอับดุลมุฏอลิบละหมาดขอฝนให้ เขากล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺ พวกเรา

เคยใช้นบีของเราเป็นสื่อกลางแล้วพระองค์ท่านก็ให้น้ ากับพวกเรา และเราขอใช้ลุงของนบีเป็นสื่อกลาง 

ขอพระองค์ทรงให้น้ ากับพวกเราดว้ยเถิด” เขากล่าวว่า “แล้วพวกเขาก็ไดน้้ ากัน”2 

                                                             
1 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ เหตุการณ์ปีฮ.ศ.17 และดู ตารีค อัล-อิสลาม ของซะฮะบียฺ เหตุการณ์ในปี ฮ.ศ.20 สงครามตุสเตอร์  
2 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบ การขอฝน บทว่าดว้ยการที่อิหม่ามขอฝน หะดีษ (1010) 
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สงครามนะฮาวันด์ (ฮ.ศ.21) 

มุสลิมสามหมื่นคน ภายใต้การน าของนุอฺมาน บินมุก็อรริน ตอนน้ันพวกเปอร์เซียหลบอยู่แต่ใน

ป้อม ไมย่อมออกมาต่อสู้กับมุสลิม 

ฏุลัยหะฮฺ อัลอะสะดียฺ ก็พูดว่า “ฉันเห็นว่าให้ท่านส่งกองก าลังเข้าไปปิดล้อมพวกเขา ตรวจตรา

พวกเขาและย่ัวพวกเขา และเมื่อพวกน้ันยอมออกมา ก็ให้พวกเขาหนีมาหาพวกเรา และเมื่อพวกเขาขับ

ไล่ตามหลังพวกเขามา จนมาถึงพวกเรา ก็ให้พวกเราทั้งหมดพากันวิ่งหนีเตลิดไปด้วยเช่นกัน เมื่อเป็น

อย่างน้ันพวกเขาจะไมส่งสัยว่าเราพ่ายแพแ้ลว้ แล้วพวกเขาก็จะพากันออกมาจากป้อมปราการของพวก

เขา ออกจากรังของพวกเขา แล้วเมื่อพวกเขาออกกันมาหมดแล้ว ก็ให้เรากลับไปหาพวกเขา และ

ปักหลักสูก้ับพวกเขาจนกว่าอัลลอฮฺจะตัดสินระหว่างพวกเรา” 

ผู้คนพากันเห็นดเีห็นงามกับความคิดอันนี ้  นุอฺมานจงึต้ังเกาะอฺกออฺ บินอัมรฺน าทัพไป และใช้ให้

พวกเขาไปที่เมืองน้ัน ปิดล้อมพวกเขาตามล าพัง และให้วิ่งหนีต่อหน้าพวกเขาเมื่อพวกเขาออกมา เกาะอฺ

กออฺก็ท าตามน้ัน แล้วเมื่อพวกเขาออกมาจากป้อมปราการของพวกเขา เกาะอฺกออฺก็พาคนของตนถอย

กลับไป คนพวกน้ันจึงได้ทรัพย์เชลยไป พวกเขาท าอย่างที่ฏุลัยหะฮฺคาดการณ์เอาไว้ และพวกเขากล่าว

ว่า “น่ันไง น่ันไง” แล้วพวกเขาก็ออกมากันหมด ไมเ่หลอืนักรบในเมืองคนใดไว้นอกจากทหารที่เฝ้าประตู

เมืองเท่าน้ัน จนพวกเขามาถึงกองทัพ และนุอฺมาน บินมุก็อรรินอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมสู้รบ ตอนน้ัน

เป็นช่วงต้นวันของวันศุกร์ ผู้คนต่างต้ังใจจะปะทะกัน แตนุ่อฺมานก็ห้ามเอาไว้ และใช้ให้พวกเขาอย่าพ่ึงไป

ต่อสู้จนกว่าตะวันจะคลอ้ย และมีลมพัดมา และชัยชนะถูกประทานลงมาเสยีก่อนดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยท าไว้ ผู้คนก็เร่ิมมาเซ้าซีก้ับนุอฺมานให้เริ่ม แตเ่ขาก็ไม่ยอม เขาเป็นคนยืน

หยัดมั่นคง แล้วเมื่อตะวันคล้อยแล้ว เขาก็ไดน้ ามุสลิมละหมาด จากน้ันก็ขี่ม้าสีแดงกล่ า(อะห์วา)1ใกล้กับ

สีของดิน แล้วไปหยุดที่ทุกธง ปลุกความฮึกเหิมให้อดทนและใช้ให้พวกเขายืนหยัด และไปหาบรรดา

มุสลิมบอกเขาว่า ตักบีรครัง้แรกให้คนทั้งหลายเตรียมพร้อมเต็มที่ และตักบีรที่สอง ต้องไม่มผีู้ใดที่ยังไม่

พร้อม และตักบีรที่สาม มาพร้อมกับการต่อสู้อย่างจริงใจ หลังจากน้ันก็กลับไปที่จุดที่มั่นของเขา พวก

เปอร์เซียก็เตรียมการรบอย่างเต็มที่ พวกเขาจัดแถวดูน่าเกรงขามมีทั้งจ านวนพลและอาวุธครบครัน

อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน และมีพวกเขาบางคนแหวกออกมา และโยนเกราะเหล็กทิ้งไว้ข้างหลังพวก

เขา เพ่ือที่พวกเขาจะไมส่ามารถวิ่งหลบหนี หรือถอยกลับไปรวมกับกองทัพได ้หลังจากน้ันนุอฺมาน บินมุ

                                                             
1 อัล-อะห์วา ที่เป็นสีแดงเข้มจนใกล้จะเป็นสีด า ลสิานุล-อะร็อบ (14/206) 
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ก็อรริน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ตักบีรครัง้ที่หน่ึงและสะบัดธง ผู้คนทั้งหลายก็เตรียมพร้อม จากน้ันก็ตักบีร

คร้ังที่สองและสะบัดธง พวกเขาก็พร้อมอีกคร้ัง หลังจากน้ันก็ตักบีรคร้ังที่สาม แล้วเขาก็วิ่งไปและคน

อื่นๆก็พากันวิ่งเข้าไปหาพวกมุชริก ธงของนุอฺมานทะยานเข้าหาพวกเปอร์เซียเหมือนพญาอินทร(ีอุกอบ)1

โฉบเหย่ือของมัน จนดาบปะทะกัน พวกเขาต่อสู้กันอย่างที่ไม่เคยมีสถานการณ์ใดก่อนหน้านี้จะเสมอ

เหมือน และไม่เคยมีผู้ฟังคนใดไดยิ้นแบบนี้ และอัลลอฮฺทรงเขียนชัยชนะให้กับฝ่ายของมุสลิม 

 

การเสียชีวิตของคอลิด บินวะลีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ (ฮ.ศ.21) 

คอลดิกลา่วขณะใกล้เสียชีวิตบนที่นอนว่า “ฉันเคยยกทัพไปที่น่ันที่น่ี บนร่างกายของฉันไม่มีช่วง

คืบใดเว้นแต่จะมีรอยดาบฟัน หรือหอกแทง หรือธนูปัก แต่ตอนนี้ฉันก าลังจะนอนตายเฉยๆบนที่นอน

ของฉัน เหมือนที่พวกอูฐตาย ดวงตาของคนขลาดจะหลับใหลลงได้อยา่งไร” 

และยังกล่าวอีกว่า “คืนที่เจ้าสาวถูกส่งตัวมาให้ฉัน หรือคืนที่ฉันได้รับข่าวว่าไดลู้ก ไมไ่ด้เป็นที่รัก

ส าหรับฉันมากไปกว่าคืนที่หนาวเหน็บที่ไปรบพร้อมกับชาวมุฮาญรีินที่ฉันบุกไปถงึศัตรูในยามรุง่”2

                                                             
1 นกชนิดหนึ่งเป็นที่รู้จกั 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ กล่าวถึงผู้เสียชีวติในปีฮ.ศ.21 
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ภาคท่ีสาม 

การเป็นเคาะลีฟะฮฺ ของผู้น าแห่งศรัทธาชน อุษมาน บินอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

จากปี ฮ.ศ. 23 – 35 
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บทท่ีหนึ่ง 

วิธีการข้ึนด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของ อุษมาน บินอัฟฟาน 

 

* เรื่องราวการชูรอ (การหารือเพื่อเลือกเคาะลีฟะฮฺ) 

เมื่ออุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ถูกลอบแทง เขาได้ก าหนดต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺให้กับคนหกคน คือ 

อุษมาน บินอัฟฟาน, อล ีบินอบีฏอลบิ, ฏ็อลหะอฺ บินอุบัยดิลลาฮฺ, ซุบัยรฺ บินอัล-เอาวาม, อับดุรเราะห์

มาน บินเอาฟ์, สะอัด บินอบีวักกอศ และเร่ืองราวการชูรอน้ัน อิหม่ามบุคอรียฺ ได้รายงานไว้ในหนังสือ

เศาะหีห์ของเขา (เพ่ือที่เราจะได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้สูญหาย) อิหม่ามบุคอรียฺคนนี้ได้รายงานให้แก่

เราถึงหน่ึงในสองกรณีส าคัญที่เกิดการถกเถียงเกี่ยวกับมันอย่างมากมาย 

บุคอรียฺได้กล่าวถึงเร่ืองราวที่มียาวมากเร่ืองหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับการสังหารอุมัร เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ จนกระทั่งถึงตอนที่มีคนกล่าวกับอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า ท่านโปรดสั่งเสียเถิด โอ้ ผู้น าแห่ง

ศรัทธาชน จงแตง่ต้ังเคาะลฟีะฮฺคนต่อไป  

เขาก็พูดว่า ฉันไม่พบว่าจะมีผู้ใดเหมาะสมกับต าแหน่งนี้มากไปกว่าบุคคลเหล่านี้ หรือคนกลุ่มที่

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จากไปขณะที่ท่านมีความพอใจต่อพวกเขา แล้วเขาก็

กล่าวชื่อ อล ีอุษมาน ซุบัยรฺ ฏ็อลหะฮฺ สะอัด และอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ 

และกล่าวอีกว่า “และให้อับดุลลอฮฺ บินอุมัร เป็นพยานร่วมกับพวกท่าน แต่เขาไม่มีสิทธิ์ใดใน

ต าแหน่งน้ี และหากต าแหน่งน้ีไดก้ับสะอัด ก็จงให้เขาเป็น หากไมเ่ช่นน้ันแลว้ก็ให้คนที่ได้รับต าแหน่งน้ีใช้

ความสามารถของเขา เพราะฉันไมเ่คยปลดเขาเพราะไร้ความสามารถหรือการคดโกง”1 

และเมื่อเสร็จจากการฝังอุมัรแล้ว พวกเขาก็ได้มาชุมนุมกัน -เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม- แล้วอับดุร

เราะห์มานก็กล่าวว่า จงท าให้สทิธิ์ของพวกท่านไปอยู่กับคนสามคนจากพวกท่านเถิด” 

ซุบัยรฺก็กล่าวว่า ฉันยกสิทธิ์ของฉันให้อลี2 

และฏ็อลหะฮฺ ก็กล่าวว่า ฉันยกสิทธิ์ของฉันให้อุษมาน 

                                                             
1 อุมัรได้เคยสั่งปลดสะอัด บินอบีวักกอศ ให้พ้นจากต าแหน่งเจา้เมืองกูฟะฮฺ 
2 รายงานบทนีอ้ธิบายให้เราเข้าใจเร่ืองราวได้อย่างชัดเจนว่า ซุบัยรฺ บินเอาวาม ไม่ใช่เป็นคนที่โกรธเกลียดอลี จะเปน็ได้อย่างไรในเม่ือเขา

คอืลูกของเศาะฟียะฮฺ ป้าของเขา และเขาได้เสนอให้อลีเปน็เคาะลีฟะฮฺ อย่างชัดเจนในรายงานบทนี ้ 
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และสะอัด ก็กล่าวว่า ฉันยกสิทธิ์ของฉันให้อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ 

อย่างน้ีแหละที่คนสามคนสละสิทธิ์ไป ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และสะอัด บินอบีวักกอศได้ยอมสละสทิธิ์

ไป 

ผู้ที่ได้รับเลือกจึงเหลืออยู่สามคน คือ อลี บินอบูฏอลิบ และอุษมาน บินอัฟฟาน และอับดุร

เราะห์มาน บินเอาฟ์ 

อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ ก็กล่าวว่า พวกท่านคนใดถอนตัวจากเรื่องนี ้ เราจะได้ให้เขาได้เป็น(ผู้

เลือกเคาะลีฟะฮฺ)  และอัลลอฮฺจะมองดูเขา และอิสลามจะตัดสินเขา เขาจงพิจารณาในใจว่าผู้ใดดทีี่สุด

ของพวกเขา ผู้อาวุโสทั้งสองก็น่ิงเงียบ 

อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ ก็กล่าวว่า พวกท่านจะให้เร่ือง(ตัดสินใจ)นี้แก่ฉันหรือ ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไมย่อมพร่องสทิธิ์ของคนที่ดีที่สุดของพวกท่านเลย 

เขาทั้งสองก็ตอบว่า ใช่แลว้ แล้วเขาก็หยิบมือของหน่ึงในสองคนน้ัน แล้วกล่าวว่า ท่านเป็นญาติ

ใกลชิ้ดกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และรับอิสลามกอ่นคนอื่นๆอย่างที่ท่านเองก็รู้ 

และขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เป็นหน้าที่ของท่าน หากฉันให้ท่านเป็นผู้น า ท่านจะต้องมีความยุติธรรม และ

หากฉันให้อุษมานเป็นผู้น า ท่านจะเช่ือฟังและปฏิบัติตาม หลังจากน้ันก็ไปหาอีกคน - และเขาก็คืออุ

ษมาน – แล้วพูดกับเขาอย่างเดียวกันน้ัน 

และเมื่อเขาเอาสัญญาแล้ว เขาก็กล่าวว่า จงยกมือของท่านมาเถิด อุษมาน แล้วเขา(อับดุร

เราะห์มาน)ก็ให้บัยอะฮฺกับเขา แล้วอลีก็ให้บัยอะฮฺกับเขา และชาวเมืองมะดีนะฮฺก็เข้ามาให้บัยอะฮฺกับ

เขา”1 

น้ีคือรายงานเรื่องการบัยอะฮฺแก่ท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ตามที่มใีนเศาะหีห์บุคอรียฺ 

และยังมีรายละเอียดอื่นๆ เป็นหะดีษเศาะหีห์ ว่าอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ได้น่ังท างานสามวัน 

ถามชาวมุฮาญรีินและชาวอันศอร จนท่านก็กล่าวว่า 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไมป่ลอ่ยให้มีบ้านของชาวมุฮาญิรีน และชาวอันศอรคนใดเว้นแต่ฉันได้

ไปถามพวกเขา และฉันไมพ่บคนใดเลยที่จะไมเ่อาอุษมาน2 

                                                             
1 เศาะหีห์ บุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยเร่ืองราวการให้บัยอะฮฺ หะดีษที่ 3700 
2 เศาะหีห์ บุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยเร่ืองราวการให้บัยอะฮฺ หะดีษที่ 7207 
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คือเร่ืองราวนี ้ไมไ่ด้เกิดบัยอะฮฺขึน้ในทันที หากแตเ่ขาไดน่ั้งท างานหลังจากที่ไดเ้อาสัญญาจากทั้ง

สองแลว้เป็นเวลาสามวัน หลังจากน้ันเขาจึงไดเ้ลอืกอุษมาน 

และเป็นที่น่าเสียใจที่เราได้พบเห็นหนังสือประวัติศาสตร์ใหม่ๆที่พูดถึงชีวิตของเศาะ

หาบะฮฺไม่เอารายงานของบุคอรียฺ แต่กลับไปเอารายงานโกหกของอบูมิคนัฟที่มีปรากฏในตารีค 

อัฏ-เฏาะบะรยฺี และนี้คือตัวบทของมัน 

เมื่ออุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ ได้ถูกลอบแทง มีคนพูดกับเขาว่า โอ้ ท่านผู้น าแห่งศรัทธาชน ท่าน

น่าจะแต่งต้ังเคาะลีฟะฮฺนะ เขาก็ตอบว่า จะให้ฉันแต่งต้ังผู้ใดกัน หากอบูอุบัยดะฮฺ บินอัล-ญัรรอห์ยังมี

ชีวิตอยู่ฉันจะแต่งต้ังเขา แล้วหากพระเจ้าฉันถามฉัน ฉันจะได้ตอบว่า ฉันได้ยินนบีของท่านกลา่วว่า เขา

เป็นผูไ้ว้วางใจไดข้องอุมมะฮฺน้ี 

และหากสาลิม บ่าวของอบูหุซัยฟะฮฺยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะแต่งต้ังเขา แล้วหากพระเจ้าของฉันถาม

ฉัน ฉันจะได้ตอบว่า ฉันเคยได้ยินนบีของท่านกล่าวว่า สาลิมมีความรักต่ออัลลอฮฺอย่างมาก แล้วมีชาย

คนหน่ึงกลา่วว่า จะให้ฉันช้ีแนะใครสักคนให้ท่านฟังไหม? (เขาคือ)อับดุลลอฮฺ บินอุมัรอย่างไร เขาก็ตอบ

ว่า ขออัลลอฮฺจัดการกับท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไมไ่ด้ต้องการแบบนี ้  อะไรกันเลา่ จะให้ฉันต้ังคน

ที่ไมก่ล้าหย่าเมียตัวเองกระนัน้หรือ พวกเราไมม่ีความจ าเป็นกับต าแหน่งผู้น าของพวกท่าน ฉันไมเ่ห็นมัน

น่าช่ืมชมที่จะให้คนในครอบครัวของฉันได้เป็น หากมันเป็นส่ิงที่ดี เราก็ได้รับมันมาแล้ว แตห่ากมันเป็นส่ิง

เลวร้าย ความเลวร้ายจะได้พ้นไปจากตระกูลของอุมัรเสยีที เพียงพอแล้วที่ตระกูลของอุมัรจะมีคนๆเดยีว

ที่จะถูกสอบสวน และถูกถามถงึเร่ืองราวที่เกี่ยวกับอุมมะฮฺของมุหัมมัด สว่นตัวของฉัน ฉันได้ทุ่มเทอย่าง

หนัก และฉันท าให้ครอบครัวล าบาก และหากฉันรอดพ้นแบบเสมอตัว ไมม่ีบาป ไมไ่ด้บุญ ฉันก็ดีใจแล้ว 

และจงดูเถิด หากฉันจะแต่งต้ังใคร ผู้ที่ดีกว่าฉันก็เคยแตง่ต้ังมากอ่นแล้ว (เขาหมายถึง อบูบักร) และหาก

ฉันปล่อยเร่ืองไว้ ผู้ที่ดีกว่าฉันก็เคยปล่อยเร่ืองนี้มาก่อนแล้ว (เขาหมายถึง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม) อัลลอฮฺจะไมใ่ห้ศาสนาของพระองค์ต้องสูญหายไปอย่างแนน่อน 

พวกเขาก็ออกไป หลังจากน้ันก็กลับเข้ามาในตอนเย็นแล้วกล่าวว่า โอ้ ท่านผู้น าแห่งศรัทธาชน 

ถ้าท่านจะแต่งต้ังผู้เป็นเคาะลีฟะฮฺคงเป็นการดี? เขาก็ตอบว่า หลังจากที่ได้พูดกับพวกท่านแล้วฉันเห็น

ควรต้องพิจารณาแต่งต้ังบุคคลที่จะขึน้มาปกครองพวกท่าน เขาคู่ควรที่สุดในหมู่พวกท่านในการที่จะ

พาพวกท่านให้ไปสู่สัจธรรม และได้ชี้ไปที่อลี   แล้วความอ่อนเพลยีท าให้ฉันหลับไป และฉันก็ได(้ฝัน)

เห็นชายคนหน่ึงได้เข้าสวนแห่งหน่ึงที่เขาได้เพาะปลูกไว้ แล้วก็ได้เร่ิมเด็ดทุกอย่างทั้งที่ยังอ่อนอยู่และสุก

งอมแล้ว แล้วน ามากองรวมกันและท าให้มันอยู่ใต้เขา ฉันจึงรู้ว่า อัลลอฮฺได้ทรงมีบัญชาของพระองค์จะ



เคาะลฟีะฮฺอุษมาน บนิอฟัฟาน  ห น้ า  | 86 

 

 

 

เก็บชีวิตของอุมัรแล้ว และฉันไม่ต้องการแบกรับมันทั้งตอนเป็นและตอนตาย พวกท่านจะยึดเอาคน

เหล่าน้ีเถิดที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวเอาไว้ว่า “พวกเขาเป็นหน่ึงในชาว

สวรรค์” สะอีด บินซัยด ์บินอัมร์ บินนุฟัยล ์เป็นหน่ึงในพวกเขา แตฉ่ันให้เขาเข้าไปรว่ม แต่ทว่าอีกหกคน 

คือ อล ีและอุษมาน ที่เป็นลูกหลานของอับดุลมะนาฟ และอับดุรเราะห์มานและสะอัด ที่เป็นน้าของท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และซุบัยรฺ บินเอาวาม ผู้เป็นทั้งสาวก และลูกพ่ีลูกน้องกับ

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และฏ็อลหะฮฺ อัล-ค็อยร์ บินอุบัยดิลลาฮฺ จงให้พวกเรา

เลอืกคนหนึ่งในหมู่พวกเขา แล้วหากพวกเขาไดแ้ตง่ต้ังผู้น าคนใด พวกท่านก็จงเป็นผู้ช่วยเหลอืที่ดีต่อเขา 

และพวกท่านคนใดไดรั้บหน้าที่ ก็จงท าหน้าที่ของเขาอย่างครบถว้น 

แล้วพวกเขาก็ออกไป แล้วอับบาสก็ได้พูดกับอลวี่า “ท่านอยา่เข้าไปร่วมกับพวกเขาเลย” 

เขาก็ตอบว่า “ฉันไม่ชอบความแตกแยก” อับบาสก็พูดว่า “เช่นน้ันท่านก็จะได้เห็นสิ่งที่ท่านไม่

ชอบ” 

แล้วเมื่อถึงตอนเช้า อุมัรก็ได้เรียกตัวอลี อุษมาน สะอัด อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ ซุบัยร์ บิน

เอาวาม แล้วก็กล่าวว่า ฉันได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าพวกท่านเป็นแกนน าและเป็นผู้น าของพวกอื่นๆ 

และอ านาจน้ีจะต้องไม่ตกเป็นของผู้ใดนอกจากพวกท่าน และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ถูกน ากลับไปขณะที่ท่านมีความพึงพอใจต่อพวกท่าน ฉันไม่วิตกกังวลว่าคนอื่นๆจะท าไมด่กีับ

พวกท่านหากพวกท่านเที่ยงตรง แต่ฉันกลัวว่าพวกท่านว่าจะขัดแย้งกันระหว่างพวกท่านแล้วคนอื่นๆก็

จะขัดแย้งกันไปด้วย พวกท่านจงลุกไปที่บ้านของอาอิชะฮฺโดยขออนุญาตจากนางเถิด แล้วพวกท่านจง

ปรกึษาหารอืกัน และจงเลอืกคนๆหน่ึงในหมู่พวกท่าน 

หลังจากน้ันก็กล่าวว่า อย่าไดเ้ข้าไปในบ้านของอาอิชะฮฺ แตจ่งอยู่ใกล้ๆนัน้ และเขาก็วางศรีษะลง

ขณะที่เลอืดยังไหลออกมาอยู่ 

แล้วพวกเขาก็ได้เข้ามา และพูดคุยกันเบาๆ จากน้ันก็เร่ิมพูดจาเสียงดังมากขึ้น แล้วอับดุลลอฮฺ 

บินอุมัรก็กล่าวว่า สุบหานัลลอฮฺ ผู้น าแห่งศรัทธาชนยังไม่ทันจะตายเลย แล้วก็ท าให้อุมัรได้ยินและต่ืน

ขึ้นมา แล้วกล่าวว่า “พวกท่านจงพักเร่ืองน้ีไว้ก่อนเถิด เมื่อฉันเสียชีวิตแล้ว ก็ให้พวกท่านหารือกันเป็น

เวลาสามวัน และจงให้ศุฮัยบ์ น าละหมาดไปก่อน และจงอย่าให้ถงึวันที่ส่ีเว้นแตพ่วกท่านจะมีผู้น าจากคน

ในหมู่พวกท่านแล้ว และจงให้อับดุลลอฮฺ บินอุมัรเข้าร่วมเป็นผูด้ าเนนิการแต่ไมใ่ห้เขามีสิทธิ์ได้รับอ านาจ

ใด และให้ฏ็อลหะฮฺได้เข้ามามีส่วนร่วมกับพวกท่านดว้ย หากเขามาในสามวันนีก้็ให้เขาได้เข้าร่วมกับพวก

ท่านด้วย แตห่ากผ่านสามวันไปโดยที่เขาไม่ไดม้าพวกท่านก็จงตัดสินเร่ืองราวของพวกท่านไปได้เลย ใคร
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จะไปเรียกฏ็อลหะฮฺให้ฉัน” แล้วสะอัด บินอบีวักกอศก็ตอบว่า ฉันจะจัดการให้ท่านเอง และเขาจะไมข่าด

หายไป อินชาอัลลอฮฺ แล้วอุมัรก็พูดว่า ฉันก็หวังว่าเขาจะไม่ขาดหายไป อินชาอัลลอฮฺ และฉันไม่คิดว่า

ใครจะได้รับต าแหน่งน้ีนอกจากหน่ึงในสองคนนี ้คืออล ีและอุษมาน 

หากอุษมานได้เป็น เขาก็เป็นคนที่น่ิมนวล หากอลไีด้เป็นเขาก็เป็นคนที่แข็งแกร่ง และเขาก็คู่ควร

ที่สุดแล้วที่จะได้เป็นผู้แบกรับหน้าที่พาพวกเขาไปสูท่างแห่งสัจธรรม 

และหากท่านจะแต่งต้ังสะอัดให้เป็นผู้น า เขาก็เป็นคนที่เหมาะสม แต่หากไม่ใช่ก็ให้คนที่ขึ้นเป็น

ผู้น า เรียกใช้งานเขา เพราะฉันไม่ได้ปลดเขาอันเน่ืองจากการคดโกงหรือการไร้ความสามารถ และช่าง

เป็นคนที่ฉลาด อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ มีความคิดเห็นคมคายหลักแหลม เขาได้รับการปกป้อง

จากอัลลอฮฺ พวกท่านจงฟัง(ความคิดเห็น)เขา 

และเขาก็พูดกับอบูฏ็อลหะฮฺ อัล-อันศอรียฺว่า อบูฏ็อลหะฮฺเอ๋ย นานแล้วอัลลอฮฺได้ทรงท าให้

อิสลามสูงส่งเพราะพวกท่าน ท่านจงคัดเลือกชาวอันศอรห้าสิบคนให้พวกเขาพยายามให้ก าลังใจกับ

บุคคลเหลา่นี้ไปจนกว่าพวกเขาไดเ้ลอืกคนๆหน่ึงในหมู่พวกเขาเสร็จ 

และได้พูดกับ มิกดาด บินอัสวัด ว่า เมื่อพวกท่านวางฉันลงไปในหลุมแลว้ ก็จงรวมคนเหล่าน้ีไป

จนกว่าพวกเขาจะได้เลอืกคนๆหน่ึงในหมู่พวกเขาเสร็จ 

และได้พูดกับศุฮัยบ์ ว่า ท่านจงน าละหมาดผู้คนทั้งหลายสามวัน และจงให้อล ีอุษมาน ซุบัยรฺ สะ

อัด อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ และฏ็อลหะฮฺเข้ามา และจงพาอับดุลลอฮฺ บินอุมัรมาด้วย แต่ไม่ให้เขามี

สิทธิ์ในต าแหน่งใด และจงยืนอยู่เหนือศีรษะของพวกเขา หากพวกเขาห้าคนรวมกันได้ และพอใจกับคน

ใดคนหน่ึง แตม่ีอีกคนหน่ึงไม่ยินยอมก็จงแบะหัวเขา หรือจงเอาดาบฟันศีรษะเขา 

และหากสี่คนรวมกันไดแ้ละพอใจกับคนใดคนหน่ึง และอีกสองคนไม่ยินยอม ก็จงฟันศีรษะของ

ทั้งสองคนนั้น แตห่ากมีสามคนพอใจกับคนๆหน่ึง และอีกสามคนพอใจกับอีกคนหน่ึง ก็จงให้อับดุลลอฮฺ 

บินอุมัรตัดสิน หากเขาตัดสินให้ฝ่ายใด ก็จงเลือกคนจากฝ่ายน้ันให้เป็น แต่หากพวกเขาไม่พอใจกับการ

ตัดสินของอับดุลลอฮฺ บินอุมัร ก็จงอยู่กับฝ่ายที่มีอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์อยู่ และจงฆ่าคนที่เหลือ

เสียหากพวกเขาไม่พอใจกับคนที่ผู้คนทั้งหลายรวมกันเลอืกพวกเขา1 

ข้าพเจ้าขอกลา่วว่า น่ีเป็นรายงานของอบูมิคนัฟ ซึ่งขัดกันอย่างชัดเจนกับรายงานที่เศาะหีห์ที่บุ

คอรียฺคัดออกมาเลา่ แล้วก็ยังมีส่วนที่เพ่ิมเตมิที่น่ารังเกียจ เช่น การที่อุมัรอนุญาตให้สังหารเศาะหาบะฮฺ

                                                             
1 ตารีค อัฎเฎาะบะรียฺ (3/292) 
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ช้ันน าอย่าง อุษมาน อล ีฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ สะอัด บินอบีวักกอศ เร่ืองนีก้็แสดง

ให้ท่านรับรู้ถึงค าโกหกของรายงานน้ีได้แล้ว ต่อมาอีก คือแล้วใครล่ะจะกล้าลงมือท า? และเขาจะถูก

ปลอ่ยให้ท าได้หรือ? 

มันเป็นการใสค่วามเท็จ และไมม่ีอะไรอื่นจากการใสค่วามเท็จอีกแล้ว แล้วจากน้ันยังมีการบอก

เป็นนัย ทว่าที่จริงเป็นการบอกอย่างชัดว่าอลีคอืผู้ที่มีความชอบธรรมเป็นเคาะลฟีะฮฺมากที่สุด 

• อุษมานมีความชอบธรรมกับต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺมากที่สุด 

ผู้คนไดไ้ปรวมตัวกันที่อุษมาน และได้ให้บัยอะฮฺกับเขา เขาเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่ประเสริฐที่สุด รองมาจากอบูบักรฺ และอุมัร เพราะหะดีษของอิบนุอุมัร 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า หลังจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แล้ว เราไม่เคย

เทียบใครดีกว่าอบูบักรเลย จากน้ันก็อุมัร จากน้ันก็อุษมาน จากน้ันเราก็ปล่อยเศาะหาบะฮฺของท่านเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่เหลอืไว้ เราไมเ่ทียบว่าใครดีกว่ากันในระหว่างพวกเขา1 

และในบางรายงานเขาได้กล่าวว่า และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ก็ได้ยิน

พวกเรา(ในเร่ืองนี)้ และท่านก็ไมไ่ด้รังเกียจมัน2 

อับดุลลอฮฺ บินมัสอูด ได้พูดถึงบัยอะฮฺของอุษมานว่า พวกเราได้แต่งต้ังคนที่อยู่สูงที่สุด ผู้ มี

สถานะสูงส่ง3 

และเพราะเหตุน้ี อีหม่ามอัยยูบ บินอบีตะมีมะฮฺ อัส-สคิตยิานยฺี และอิหม่ามอะห์มัด และอิหม่าม

ดาร์กุฏนียฺ จึงกล่าวว่า ใครยกอลใีห้เหนือกว่าอุษมาน แนแ่ท้เขาได้กล่าวหาชาวมุฮาญรีินและชาวอันศอร

แล้ว ที่เป็นอยา่งนี้ก็เพราะอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ ได้กล่าวว่า ฉันไมป่ลอ่ยบ้านของชาวมุฮาญรีินและ

ชาวอันศอรหลังใดเว้นแตฉ่ันได้ไปเคาะมัน และฉันไมเ่ห็นใครสักคนเลยที่จะไมเ่อาอุษมาน ทุกคนอยากได้

อุษมาน 

และอุษมาน บินอัฟฟาน ก็ได้รับบัยอะฮฺให้เป็นเคาะลฟีะฮฺ จากคนทั่วไปทั้งหมด 

                                                             
1 เศาะหีห์ บุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยประเสริฐของอุษมาน หะดีษบทที่ 3697 
2 อัล-มุอฺญัม อัล-กะบีร ของเฏาะบะรอนียฺ (12/13132) อัส-สุนนะฮฺ ของค็อลลาล หน้าที่ 398 อัส-สุนนะฮฺ ของอิบนุอบีอาศิม (553) อัล

บานีผู้ตรวจสอบสายรายงานนีก้ล่าวว่า สายรายงานบทนีถ้กูตอ้ง  
3 อัส-สุนนะฮฺ ของค็อลลาล หน้าที่ 320 
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อิหม่ามอะห์มัด บินหัมบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “ไม่มีคนในกลุ่มใดจะได้รับบัยอะฮฺ

อย่างท่วมท้นมากไปกว่าอุษมาน”1 

และสิ่งที่ชาวอะฮ์ลุส-สุนนะฮฺยึดถือคือ บุคคลใดยกอลีให้น าหน้าอบูบักร และอุมัร เขาคือคน

หลงผิด เป็นชาวบิดอะฮฺ และบุคคลใดยกอลีให้น าหน้าอุษมาน เขาได้ท าผิดพลาด แต่ไม่บอกว่าเขาเป็น

คนหลงผิดหรือบอกว่าเขาเป็นชาวบิดอะฮฺ ถึงแม้จะมีผูรู้้บางคนพูดแรงถึงคนที่ยกอลใีห้น าหน้าอุษมานว่า 

“บุคคลใดยกอลีให้น าหน้าอุษมาน เท่ากับว่าเขาได้อ้างว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูล ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  คดโกงต่อหน้าที่ โดยที่พวกเขาได้เลือกอุษมานให้เหนือกว่าอลี เราะฎิ ยัลลอฮุอันฮุ

มา”  

                                                             
1 อัส-สุนนะฮฺ ของค็อลลาล หน้าที่ 320 
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บทที่สอง 

อุษมาน บินอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แบบกระชับ 

• ช่ือ และเชื้อสายของเขา 

เขาคือ อุษมาน บุตรของอัฟฟาน บุตรของ อบูล-อาศ บุตรของอุมัยยะฮฺ บุตรของอับดุชัมส ์บุตร

ของอับดุลมะนาฟ เชื้อสายเขากับบรรจบกับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่อับดุลมะนาฟ 

มารดาของเขาคือ อัรวา บุตรสาวของกะรีซ บตุรของเราะบีอะฮฺ 

และยายของเขาคือ อุมมุ หะกีม บุตรสาวของอับดุลมุฏเฏาะลิบ นางเป็นป้าของท่านนบี ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม1  

• สมญานามและช่ือกุนยะฮฺ(ช่ือที่เริ่มต้นดว้ยค าว่า อบู..)ของเขา 

เขาไดรั้บสมญานามว่า ซุนนุร็อยนฺ (ผู้ครองรัสมีทั้งสอง) เพราะเขาไดแ้ต่งกับบุตรสาวของท่านน

บี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  รุก็อยยะฮฺ และเมื่อรุก็อยยะฮฺเสยีชีวิตไป เขาก็ไดแ้ตง่งานกับน้องสาวของ

นางคือ อุมมุ กุลษูม2 

และช่ือกุนยะฮฺของเขาคือ อบูอับดิลลาฮฺ และอบูอัมรฺ รับอิสลามต้ังแต่ช่วงต้นด้วยการชักชวน

ของอบูบักร อัศ-ศิดดกี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ3 และได้อพยพไปอยู่ที่หะบะชะฮฺ หลังจากน้ันก็อพยพต่อไปที่

มะดนีะฮฺ 

• ภรรยาและลูกหลานของเขา 

ส่วนภรรยาของอุษมาน คือ 1- รุก็อยยะฮฺ บุตรสาวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 2- อุมมุ กุลษูม 

บุตรสาวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 3- ฟาคิตะฮฺ บินติ ฆ็อซวาน 4- อุมมุอัมรฺ บินติญันดับ 5-ฟาฏิมะฮฺ บิน

ติ วะลดี บินอับดุชัมส ์6- อุมมุล-บะนีน บินติอุยัยนะฮฺ 7- ร็อมละฮฺ บินติ ชัยบะฮฺ บินเราะบีอะฮฺ 8- นาอิ

ละฮฺ บินติฟะเราะฟะเศาะฮฺ 

• ลูกหลานของเขา 

                                                             
1 มะอฺริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ (1/230) 
2 มะอฺริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ (1/245) 
3 อัล-อิศอบะฮฺ (2/455) 
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บุตรชาย: อับดุลลอฮฺ – อับดุลลอฮฺ คนเล็ก – คอลดิ – อะบาน – อุมัร – สะอีด – อับดุลมะลกิ – 

อัมรฺ – อันบะสะฮฺ  

ธิดา: มัรยัม – อุมมุสะอีด – อาอิชะฮฺ – มัรยัม (อีกคนหน่ึง) – อุมมุลบะนีน 

• ความประเสริฐของเขา 

1- อับดุรเราะห์มาน บินสะมุเราะฮฺ ได้เลา่ว่า  

انَ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  َجاءَ » لِْف  َسلَّمَ وَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  إَِل  َعفَّ
َ
زَ  ِحيَ  ثَْوبِِه، ِف  ِدينَار   بِأ  َجهَّ

ةِ، َجيَْش  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ   وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِحْجرِ  ِف  فََصبََّها: قَاَل  الُْعْْسَ
انَ  ابْنُ  َضَّ  َما: " َويَُقوُل  بِيَِدهِ، ُيَقلِّبَُها وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  فََجَعَل  "  اْْلَْومِ  َبْعدَ  َعِمَل  َما َعفَّ
ُدَها  «ِمَراًرا يَُردِّ

อุษมาน บินอัฟฟาน ได้มาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  พร้อมทองหน่ึงพันดีนาร์ที่อยู่

ในผ้าของเขา ตอนที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  เตรียมกองทัพอุสเราะฮฺ แล้วเขาก็ได้เทมันลง

บนตักของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ก็พลกิมันไปมา

พลางกล่าวว่า “สิ่งใดก็ตามที่อุษมานจะได้กระท าหลังจากวันนี้จะไม่ท าร้ายเขาได้อีก” แล้วท่านก็กลา่ว

มันซ้ าอีกหลายครัง้1 

2- อบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ ได้เล่าว่า อุษมานได้ขอเข้าพบท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

ท่านก็กล่าวว่า  

هُ  اْفتَحْ » ْ  «تَُكونُ  بَلَْوى ََعَ  بِاْْلَنَّةِ  َوبرَشِّ
จงเปิดทางเถิด และจงแจ้งขา่วดแีก่เขาดว้ยสวรรค์จากภัยที่จะเกิดขึน้2 

3- อนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลา่ว่า  

                                                             
1 บันทึกโดยอะห์มัด ในหนังสือมุสนดั (5/63) ในบทดังกล่าวมีชายชื่อ กะษีร บินอบีกะษีร ข้ารับใช้ของอับดุร-เราะห์มาน บินสะมุเราะฮฺ เขา

ไม่เป็นที่รู้จัก แต่ท่านอัลบานียฺได้ให้สถานะว่าเป็นหะดีษหะสัน ไว้ในหนังสือ มุชกาฮฺ อัล-มะศอบีห์ 6064 
2 มุตตะฟะกุนอลัยฮฺ ในเศาะหีห์บุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุษมาน หะดีษบทที่ 3695 และในเศาะหีห์

มุสลิม กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ยความประเสริฐของอุษมาน บินอัฟฟาน หะดีษบทที่ 2403 
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ُحًدا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  َصِعدَ 
ُ
بُو َوَمَعهُ  أ

َ
، أ : َوقَاَل  فَرََجَف، َوُعثَْماُن، َوُعَمُر، بَْكر 

ُحُد، اْسُكنْ »
ُ
، إِلَّ  َعلَيَْك  فَلَيَْس  أ ، نَِبٌّ يق   «وََشِهيَدانِ  وَِصدِّ

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ขึ้นไปบน(เขา)อุหุด พร้อมกับอบูบักร อุมัร และอุษมาน 

และมันก็เกิดไหวขึน้ ท่านก็พูดข้ึนว่า “น่ิงเถิด อุหุด ที่อยูบ่นเจ้าน้ันคือ นบี คนสัจจริง และชะฮีดสองคน”1 

4- อิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เลา่ว่า 

ِ  رَُسوُل  ِإَْلْنَا َخَرجَ  يُْت »: َفَقاَل  يَْوم   َذاَت  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
َ
ّنِّ  آِنًفا، َرأ

َ
ْعِطيُت  َكأ

ُ
 أ

ا. َوالَْمَواِزينَ  الَْمَقاِْلدَ  مَّ
َ
، ِف  فَوُِضْعُت  الَْمَفاِتيُح، فَِهَ  الَْمَقاِْلدُ  فَأ ة  ِت  َووُِضَعْت  َكفَّ مَّ

ُ
، ِف  أ ة   فَرََجْحُت  َكفَّ

ِِب  ِِجءَ  ُثمَّ  بِِهْم،
َ
« . ُرِفَعْت  ُثمَّ  َفرََجَح، بُِعثَْمانَ  ِِجءَ  ُثمَّ  ِهْم،بِ  َفرََجحَ  بُِعَمرَ  ِِجءَ  ُثمَّ  بِِهْم، َفرََجحَ  بَْكر   بِأ

ْينَ : رَُجل   َلُ  َفَقاَل 
َ
ْنتُمْ »: قَاَل  ََنُْن؟ فَأ

َ
ْنُفَسُكمْ  َجَعلْتُمْ  َحيُْث  أ

َ
 «أ

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ได้ออกมาหาเราในวันหน่ึง และกล่าวว่า เมื่อ

สักครูน้ี่ฉันได้เห็นเหมือนว่าฉันได้รับมอบอ านาจ และตราชู สว่นอ านาจก็คือกุญแจหลายดอก แล้วฉันได้

ถูกน าไปวางบนตราชูด้านหน่ึง และอุมมะฮฺของฉันถูกน าไปวางอีกด้านหน่ึง แล้วฉันก็หนักกว่าพวกเขา 

จากน้ันอบูบักรก็ถูกน ามาวางอีกด้านหน่ึง อบูบักรก็หนักกว่า จากน้ันอุมัรก็ถูกน ามาวาง เขาก็หนักกว่า 

จากน้ันอุษมานก็ถูกน ามาวางเขาก็หนักกว่า หลังจากน้ันมันก็ถูกยกขึ้นไป แล้วก็มีชายคนหน่ึงถามท่านว่า 

แล้วพวกเราอยู่ที่ไหนหรือ? ท่านก็ตอบว่า “พวกท่านก็อยู่ตามแต่ที่พวกท่านท าตัวเอง”2 

 

• หนึ่งในค าศาสดาพยากรณ์ 

มุรเราะฮฺ บินกะอฺบ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เลา่วา่  

ِ  رَُسولِ  َسِمْعُت  ُ  َصّلَّ  اّللَّ بََها، الِفَتَ  يَْذُكرُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اّللَّ : َفَقاَل  ثَوْب   ِف  ُمَقنَّع   رَُجل   َفَمرَّ  َفَقرَّ
انَ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  ُهوَ  فَإَِذا إَِْلْهِ  َفُقْمُت  ،«الُهَدى ََعَ  يَْوَمئِذ   َهَذا»  َعفَّ

                                                             
1 มุตตะฟัก อลัยฮิ หนังสือเศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ย ค าพูดนบีทีว่่า หากฉันจะถอืใครเป็น

เพื่อนสนิท หะดีษที่(3675) และหนังสือเศาะหีห์ มุสลิม กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วย ความประเสริฐของฏ็อลหะฮฺ 

และซุบัยรฺ หะดีษของอบูฮุร็อยเราะฮฺ บทที่(2417) 
2 บันทึกโดยอะห์มัด ในหนังสือ อัล-มุสนัด (2/76) ในบทนีมี้ชายชื่อ อุบัยดุลลอฮฺ บินมัรวาน เขาไม่เป็นที่รู้จัก แต่หะดีษบทนีเ้ชคอะห์มัด ชา

กิร ได้ระบุว่าเป็นหะดีษเศาะหหี์ หะดีษบทที่ 5469 
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“ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  กล่าวถึงความโกลาหลต่างๆ และ

กล่าวว่ามันใกลเ้ข้ามาแลว้ และได้มชีายคนหน่ึงผ่านมามีผ้าคลุมตัว ท่านก็กล่าวว่า คนๆนี้ในวันน้ันจะอยู่

บนทางน า มุรเราะฮฺ บินกะอฺบ์ก็กล่าวว่า ฉันจึงลุกขึ้นไปหาเขา ก็พบว่า เขาคืออุษมานน่ันเอง”1 

และอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  

กล่าวว่า 

كَ  ِإنْ  ُعثَْماُن، َيا» ُ  َولَّ ْمرَ  َهَذا اّللَّ
َ
َراَدكَ  َيْوًما، اْْل

َ
نْ  الُْمنَاِفُقونَ  َفأ

َ
لَعَ  أ ي َقِميَصَك  ََتْ ِ  اَّلَّ

َصَك  ، َقمَّ ُ  «ََتْلَْعهُ  فَََل  اّللَّ
 “อุษมานเอ๋ย หากอัลลอฮฺทรงให้ท่านไดข้ึน้ปกครองในวันใด แล้วไดม้ีพวกคนมุนาฟิกต้องการให้

ท่านถอดอาภรณข์องท่านที่อัลลอฮฺได้สวมมันให้กับท่าน ท่านก็จงอย่าถอดมัน”2 

สมัยของเคาะลีฟะฮฺ อุษมาน บินอัฟฟาน ถือเป็นยุคทองของเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม ถึงแม้จะมี

การบิดเบือนภาพของเขาจากพวกคนโกหก คนที่หมายให้เกิดการหลงผิด และคนโงเ่ขลาทั้งหลาย ในยุค

สมัยของเขาอาณาจักรอิสลามได้แผ่ขยายออกไปอย่างมากมาย และความเป็นอยู่ที่ดีและความสงบ

เกิดขึน้ทั่วดนิแดน และมีการแจกจ่ายของเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย 

ความเป็นอยู่ที่ดีและการพิชิตเมืองต่างๆนี้ได้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุ

ษมาน เป็นระยะเวลา 12 ปี หลังจากน้ันความโกลาหลก็เกิดขึ้นในปีฮ.ศ.ที่35 เมื่อมีกลุ่มอันธพาลคน

อธรรมได้ออกมาอย่างอาฆาตมาตร้ายและไม่มคีวามชอบธรรม แล้วไดส้ังหารเขาภายในบ้านของเขาเอง 

ขณะที่เขาก าลังอ่านอัลกุรอาน  

                                                             
1 บันทึกโดยติรมีซียฺ กิตาบ ความประเสริฐ เร่ืองความประเสริฐของอุษมาน หะดีษที่ 3704 ดว้ยสายรายงานที่เศาะหีห์ 
2 สุนันอิบนุมาญะฮ์ บทความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮวิะสัลลัม หะดีษที่ 112 
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บทที่สาม 

เหตุการณ์ท่ีส าคัญในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอุษมาน 

ในสมัยของอุษมานเต็มไปด้วยการพิชิตเมืองต่างๆ และได้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาสบิปี 

อันเป็นปีที่ดีที่สุด ในปีเหลา่นี้ไดม้ีการขยายพรมแดนรัฐอิสลามออกไป ในช่วงนีมุ้อาวิยะฮฺได้สู้รบกับเมือง

ไซปรัส อุมัรได้เคยห้ามไม่ให้ท าสงครามทางทะเล และอุษมานก็ ได้อนุญาตมัน และได้พิชิตเมือง

อาเซอร์ไบจาน อาร์มีเนีย คาบูล สีสตาน และอื่นๆอีกมากมาย และในสมัยของเขาเป็นเคาะลีฟะฮฺมี

สงครามใหญค่ือ ซาตุศ-เศาะวารยฺี 

การขยายอาณาจักรอิสลามมากที่สุดในยุคของเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมคือยุคของอุษมาน บินอัฟ

ฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และเขาไดข้ยายมัสยิดนบี และมัสยิดอัลหะรอมอีกด้วย 

1- การสู้รบกับแอฟริกา ในปฮี.ศ. 271 

อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้ใช้ให้อับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบิส-สัรห์ ให้ออกไปสู้รบกับเมือง

แอฟริกา และหากอัลลอฮฺให้เขาพิชิตเมืองนัน้ได้ เขาจะได้ส่ีเปอร์เซ็นต์ของทรัพย์เชลยเป็นรางวัล 

เขาก็ไดพ้าคนไปหน่ึงหมื่นคน และสามารถพิชิตที่ราบและที่สูงของมันได้ และผู้คนก็พากันเข้ารับ

อิสลาม และอับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบุส-สัรห์ก็ได้เอาสี่เปอร์เซ็นต์ของทรัพย์เชลย และได้ส่งทรัพย์

เชลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับอุษมาน และได้แบ่งสิบหกเปอร์เซ็นต์ที่เหลือให้กับกองทัพ พลทหารม้า

ได้รับสามพัน เขาไดรั้บหน่ึงพัน สองพันเป็นของทหารมา้ และทหารเดนิเท้าได้รับหน่ึงพัน 

 

2- สงครามกับ ญัรญีร และพวกเบอร์เบอร์ 

เมื่อมุสลิมไดมุ้่งหน้าไปที่แอฟริกาพวกเขามีกัน 20,000 นาย โดยมีอับดุลลอฮฺ บินอบีส-สัรห์เป็น

ผู้น า และกองทัพของเขามีอับดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺอยู่ด้วย กษัตริย์ของพวกเบอร์เบอร์คือญัรญรี ได้น าคน

ออกมา 120,000 คน บ้างก็ว่า 200,000 คน และเมื่อทัพทั้งสองเผชิญหน้ากันแล้ว ญัรญีรก็ได้ใช้ให้

ทหารของเขาโอบลอ้มพวกมุสลิมไว้ ทหารมุสลมิไม่เคยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ป่าเถื่อนและน่ากลัว

มากเท่าน้ีมาก่อน อับดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺก็กล่าวว่า ฉันก็ได้มองไปที่กษัตริย์ญัรญีร ที่อยู่หลังแถวกองทัพ

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/157) 
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ทหาร ขณะที่เขาก าลังขี่ม้า1 และมีข้ารับใช้หญิงสองคนคอยกางร่มที่ท าจากขนนกยูงให้เขา ฉันจึงไปหา

อับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบุส-สัรห์ ขอให้เขาสง่คนที่จะคอยกันหลังให้ฉันไปพร้อมกับฉัน ฉันจะมุ่งหน้า

ไปจัดการกับกษัตริย์คนน้ัน เขาก็ได้เตรียมผู้กล้าจ านวนหน่ึงไปพร้อมกับฉัน เขากล่าวว่า แล้วเขาก็ไดใ้ช้

ให้พวกเขาคอยกันหลังให้ฉัน และฉันก็ออกไปและได้ทะลวงแถวพวกเขาเข้าไป พวกเขาคงคิดว่าฉัน

ต้องการส่งสาสน์ไปให้กษัตริย์ และเมื่อฉันเข้าไปใกล้เขาแล้ว เขาก็รู้ตัวถึงอันตรายจากฉัน เขาก็ควบม้า

ของเขาหนี ฉันก็ตามเขาไปทัน และได้ใช้หอกของฉันแทงไปที่เขา และตามดว้ยดาบของฉัน และฉันก็เอา

ศีรษะของเขาปักไว้ที่ปลายหอก และเปล่งเสียงสดุดี อัลลอฮุอักบัร และเมื่อพวกเบอร์เบอร์เห็นมัน ก็พา

กันแตกต่ืนวิ่งหนีกระเจิงเหมือนที่สัตว์ป่าตกใจวิ่งหนีกระเจิง และทหารมุสลมิก็ตามไปสังหาร และจับกุม

ตัวเป็นเชลย มุสลิมไดรั้บทรัพย์เชลยและทรัพย์สินจ านานมหาศาล และได้เชลยอีกเป็นจ านวนมาก และ

เหตุการณ์น่ันเกิดขึ้นที่เมืองที่ถูกเรียกว่า สบีทลา สองวันเดินทางจากเมืองไครวน และน่ีเป็นเหตุการณ์

แรกที่ท าให้อับดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลายเป็นที่เลื่องลือ2 

 

3- ซาตุศ-เศาะวารี ปีฮ.ศ.ที่ 31 

คอนแสตนติน โอรสของเฮอร์คิวลิส ได้รวบรวมชาวโรมัน และยังมีพวกเบอร์เบอร์อีกด้วยเพ่ือ

ต่อสู้กับอับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบิส-สัรห์ พวกเขายกทัพมาหามุสลิมดว้ยกับจ านวนมหาศาลที่ไม่เคย

พบเห็นมาก่อน พวกเขาก็ขึ้นเรือมา 500 ล า และได้มุ่งหน้าไปหาอับดุลลอฮฺ บินอบิส-สัรห์ ที่อยู่กับคน

ของเขาที่เมืองโมร็อกโค 

และเมื่อทั้งสองทัพอยู่ในระยะที่เห็นกันแลว้ พวกโรมันก็ใช้เวลาค่ าคืนไปกับการสวดอ้อนวอนต่อ

ไม้กางเขน ขณะที่ชาวมุสลิมก็ละหมาดและอ่านอัลกุรอาน และเมื่อถึงเช้าอับดุลลอฮฺ บินอบิส-สัรห์ก็ได้

จัดคนของเขาบนเรอืเป็นแถวๆ และได้ใช้ให้ร าลกึถงึอัลลอฮฺ และอ่านอัลกุรอาน 

ในตอนแรกลมเป็นใจให้กับพวกโรมันและเบอร์เบอร์ แต่ต่อมาลมก็สงบ พวกมุสลิมก็ตระโกน

บอกพวกเขาว่า “อยากสู้ก็เข้ามาเลย” หลังจากน้ันอัลลอฮฺก็ทรงประทานชัยชนะของพระองค์ให้กับชาว

                                                             
1 ม้าที่ไม่มีในแดนอาหรับ จากลิซานุล-อะหรับ (13/51) 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เร่ืองราวต่าง ๆ ในปีที่ 27 สงครามกับ ญัรญีร และพวกเบอร์เบอร์ และให้ดูใน ตารีค เคาะลีฟะฮฺ อิบนุ คยิาฏ 

(1/34)  
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มุสลิม และคอนแสตนตินกับกองทัพของเขาก็ได้หลบหนีไป อับดุลลอฮฺ บินอบิส-สัรห์ก็ได้ปักหลักอยู่ที่ 

ซาตุศ-เศาะวารต่ีออีกหลายวัน จากน้ันก็กลับไปจากผู้รับการช่วยเหลอืได้รับชัยชนะ1   

 

4- ขยายมัสยิดนบี 

5- สร้างกองทัพเรือครั้งแรก 

6- รวมอัลกุรอาน เป็นครั้งที่สอง 

เขาไดม้อบหมายคนสี่คน คนกุร็อยช์สามคน และคนอันศอรหน่ึงคน 

คนกุร็อยช์ มี อับดุบลอฮฺ บินซุบัยรฺ สะอีด บินอาศ และอับดุรเราะห์มาน บินหารษิ 

สว่นคนอันศอร คือ ซัยด ์บินษาบิต 

และเมื่อคัมภีร์(มุศหัฟ)ฉบับของอุษมานได้ถูกเขียนเสร็จแล้ว ก็ถูกส่งไปตามเมืองต่างๆ อุษมาน

ไม่ได้เพียงส่งคัมภีร์ไปตามหัวเมืองต่างๆเพ่ือให้เป็นที่กลับหรือเป็นแหล่งอ้างอิงเท่านั้น แต่ยังได้ส่งคนที่

รอบรูเ้ร่ืองการอ่านอัลกุรอานไปพร้อมกับคัมภีร์ด้วย เพ่ือจะได้สอนอัลกุรอานให้กับคนมุสลมิสอดคล้อง

กับคัมภีร์เลม่นีแ้ละสอดคลอ้งกับข้อบ่งช้ีของมัน 

และเขาได้ใช้ให้ซัยด์ บินษาบิตไปสอนที่มะดีนะฮฺ และส่งอับดุลลอฮฺ บินสาอิบไปที่มักกะฮฺ และ

มุฆีเราะฮฺ บินชิฮาบไปที่ชาม และอามิร บินอับดุลก็อยสไ์ปที่บัศเราะฮฺ และอบูอับดุรเราะห์มาน อัส-สุละ

มีย์ ไปยังกูฟะฮฺ และให้ฉบับที่หกอยู่กับเขาเองที่มะดนีะฮฺ ที่ซึ่งถูกขนานนามว่า มุศหัฟอิหม่าม  

 

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตุการณ์ในปีฮ.ศ. 31 
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บทที่สี ่

จุดเริ่มต้นของความวุ่นวาย 

ความวุ่นวายเร่ิมขึน้ในปีฮ.ศ.ที่ 34 เมื่อมีพวกต่ าช้าเบาปัญญาบางคนพยายามออกมาต่อต้านอุ

ษมาน บินอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แตอุ่ษมานก็ไดจ้ับตัวพวกเขา และได้เตอืนการกระท าของพวกเขา 

แล้วก็ปล่อยตัวพวกเขาไป และพวกเขากลับไม่รู้จักอดทน หากแต่กลับไปเตรียมคนมามากกว่าเดิมและ

ออกมาจากบ้านของพวกเขาเป็นคร้ังที่สองในปีฮ.ศ. 35 ท าทีว่าพวกเขาต้องการท าฮัจย์ และผ่านไปที่

เมืองมะดีนะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม หลังจากน้ันก็ปีดล้อมผู้น าแห่งศรัทธา

ชน อุษมาน บินอัฟฟานที่บ้านของเขา จนได้สังหารเขาให้ตายชะฮีดไปหลังจากที่การปิดลอ้มด าเนินไปได้

สี่สบิวัน และในช่วงเวลาดังกลา่วเขาถูกห้ามทุกอย่างแม้กระทั้งการไปละหมาดที่มัสยิด 

 

สาเหตุของความวุ่นวาย 

สาเหตุทีห่นึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก คือ ชาวยิวคนหนึ่งที่มีชื่อว่า อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์1 

บรรดาคนรุ่นก่อนต่างพร้อมใจกันยืนยันตัวตนของบุคคลนี้ แม้กระทั้งพวกเขาได้พาดพิงนิกาย

หน่ึงว่าเป็นของอับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ แล้วเรียกนิกายน้ันว่า สะบะอียะฮฺ หรือสะบาอียะฮฺ และได้พาดพิง

แนวคิดต่างๆเป็นการเฉพาะกับนิกายน้ี  

และมีคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่ปฏิเสธเร่ืองนี ้ เรียกช่ือว่า มุรตะฎอ อัล-อัสกะรยฺี ในหนังสือเลม่หน่ึงของ

เขาที่เขาให้ช่ือว่า “อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ และเร่ืองเหลวไหลอื่นๆ”  

และอีกคนหน่ึงที่ปฏิเสธ (การมีตัวตนของ) อิบนุสะบะอ์ด้วยเช่นกันคือ ฏอฮา หุสัยนฺ ในหนังสือ

ของเขาที่ ช่ือ “อลี และลูกหลานของเขา และคนอื่นๆ” ส่วนฏอฮา หุสัยนฺ เขาไม่มีอะไรเพ่ิมเติม

นอกเหนือไปจากวิธีการเดิมๆของเขาในการปฏิเสธสิ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้มและได้รับการยอมรับกัน

หมดแล้ว เหมือนหนังสือของเขาที่พูดถึงกวีญะฮิลียะฮฺ โดยที่เขาได้ปฏิเสธว่านบีอิบรอฮีมและนบีอิสมา

อีล อะลัยฮิมัสสลาม สร้างกะอฺบะฮฺ เขากล่าวว่า “อัลกุรอานได้บอกเราถึงเร่ืองนี้ แต่ก็ไม่จ าเป็นว่ามัน

เกิดขึน้จริง” เขาเดนิตามวิธกีารสงสัยในทุกเร่ือง 

                                                             
1 ดูหนังสือ อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ เร่ืองจริง หรือนิยาย 
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และในส่วนของ อัสกะรียฺ เขาได้พยายามสร้างความคลุมเครือให้กับคนอื่นๆ โดยเขาได้อ้างว่า

วิธีการของเขาใช้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเขาได้รวบรวมหะดีษและรายงานต่างๆที่กล่าวถึงอิบนุ

สะบะอ์ และสามารถยืนยันกับตัวเขาได้ว่า มันมาจากสายของสัยฟ์ บินอุมัร ทั้งสิ้น และสัยฟ์เป็นจอม

โกหก ฉะน้ัน อิบนุสะบะอ์จงึไมม่ีอยูจ่ริง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องมดเท็จในหลายด้านด้วยกัน 

1-  ของอิบนุอะสากิรมีรายงานจากสายของอัมมาร อัด-ดะฮ์นียฺ จากอบุฏ-ฏุฟัยล์ และจาก

สายของชุอ์บะฮฺ บินสะละมะฮฺ จากซัยด ์บินวะฮ์บิน ได้กล่าวถึงอับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ตอนที่

ถูกน าตัวไปพบอล ีไมไ่ด้มาจากสายสัยฟ์ บินอุมัรเลย1 

2- นักประวัติศาสตร์ชีอะฮฺหลายคน และบทความทั้งหลาย และนักหะดษีของพวกเขาไดรั้บรอง

ตัวตนของบุคคลน้ีไว้ในหนังสือของพวกเขา 

- นูบัคตีย์ คนน้ี ในหนังสือของเขา “ฟิร็อก อัช-ชีอะฮฺ” หลังจากที่กล่าวถึงทัศนะต่างๆ

ของอิบนุสะบะอ์ เขาก็กล่าวว่า นิกายนี้เรียกว่า “อัส-สะบะอียะฮฺ” พลพรรคของอับ

ดุลลอฮฺ บินสะบะอ์2 (นูบัคตีย์ ได้เสยีชีวิตในช่วงศตวรรค์ที่สามของฮิจเราะฮฺศักราช) 

- กิชชีย์ ได้บันทึกในหนังสือของเขา “ริญาลุช-ชีอะฮฺ” อบูญะอฺฟัร อะลัยฮิสสลาม ได้เล่า

ว่า อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ ได้อ้างตนเป็นนบี และอ้างว่า ผู้น าแห่งศรัทธาชน อลัยฮิส

สลาม คืออัลลอฮฺ3 

มีรายงานบทอื่นๆอีกที่รายงานถึงญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก อลัยฮิสสลาม ที่พูดถึงอับดุลลอฮฺ บิน

สะบะอ์ จนกระทั่งมีการกล่าวถึงมากกว่า 5 รายงานด้วยกัน (เช่นรายงานของบุคคลเหลา่นี้) 

- เศาะดูก ในหนังสือของเขา “มัน ลา ยะห์ฎุรุฮุล-ฟะกีฮุ”4 

- ฏูสยฺี ผู้อาวุโสของกลุ่มน้ี5 

- มัจญล์สิยฺี ผู้รอบรูเ้ร่ืองอิหม่ามของพวกเขา6 

- นูรียฺ อัฏ-ฏ็อบเราะสยฺี7 

- และคนอื่นๆอีกมากมาย ฉันขอละพวกเขาไว้เพราะไม่อยากยืดยาว   

                                                             
1 ตารีค ดิมัชก์ (29/6) เร่ือง แนะน าอับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ 
2 ฟิร็อก อัล-ชีอะฮฺ หน้า 22 
3 ริญาล อัล-กิชชีย์ หน้า 98 
4 ริวายะฮฺ เลขที่ 955 
5 หนังสือของเขา ริญาล อัฏฏูสีย์ หน้า 1 
6 หนังสือของเขา บิหารุล-อันวาร (51/210) และ(18/169) 
7 หนังสือของเขา มุสตัดร็อก อัล-วะสาอิล (18/169) 



เคาะลฟีะฮฺอุษมาน บนิอฟัฟาน  ห น้ า  | 99 

 

 

 

3- และในส่วนชาวอะฮ์ลุส-สุนนะฮฺ ทุกคนที่เขียนถึงประวัตศิาสตร์ช่วงนีเ้ขาจะกล่าวถึง อิบนุ

สะบะอ์ และผลกระทบของเขากันทั้งสิ้น โดยไม่มีใครปฏิเสธการมีอยู่ของอิบนุสะบะอ์

นอกจากพวกคนรุ่นหลังที่เป็นนักเขียนชีอะฮฺเท่าน้ัน และยังมีพวกที่เดินตามเขาอีก คือพวก

นักเขียนชาวสุนนะฮฺคนอื่นๆที่ไมรู้่ถงึสาเหตุที่ชีอะฮฺใช้มันโจมตีในการปฏิเสธตัวตนนี้ 

 

และอับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ เป็นคนยิวเยเมนแสดงตนว่ารับอิสลาม หลังจากน้ันก็เปลี่ยนแนวทาง

เป็นรักอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และเขาคือคนที่ถูกพาดพิงถึงนิกายสะบะอียะฮฺ ที่พวกเขากล่าวถึงความ

เป็นพระเจ้าของอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และพวกเขาก็ไดม้าหาอล ีบินอบีฏอลบิ แล้วกล่าวว่า ท่านคอืเขา 

เขาก็ถามว่า และเขาคือใคร? พวกเขาก็ตอบว่า ท่านคืออัลลอฮฺ เขาจึงใช้บ่าวของเขา ก็อนบัร ขุดหลุมๆ

หน่ึง และจุดไฟในน้ัน และกล่าวว่า 

เมื่อฉันเห็นเร่ืองเป็นเรื่องทีเ่ลวร้าย  ฉันจึงจุดไฟและเรียกก็อนบัร1 

และกล่าวว่า หากเขายังไมเ่ลกิพูดแบบนี ้ฉันจะเผาเขาดว้ยไฟ แล้วเขาก็ไดเ้ผาพวกเขาไปจ านวน

มาก และพวกเขาใครที่วิ่งหนีก็วิ่งหนีไป และหน่ึงในพวกเขาคือ อับดุลลอฮฺ บินสะบะอ์ และว่ากันว่า เขา

ได้ถูกสังหาร แต่เรื่องจริงอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะวะตะอาลา เท่านัน้ที่รู้ 

และเขาได้เผยแนวคิดยิวบางประการ เช่น พูดถึงเร่ืองร็อจญ์อะฮฺ เร่ืองวะศียะฮฺ และอิหม่ามอยู่

ในครอบครัวเดยีวเท่านัน้ และอื่นๆ 

และฉวยโอกาสกับคนอาหรับชนบท เผยแพร่เร่ืองโกหกต่างๆนานาให้กับพวกเขา อ้างว่า 

อษุมานท าอย่างน้ันอย่างน้ี และ(เขาและผู้ช่วยเขา)เขียนสาส์นปลอมอ้างว่าเป็นของซุบัยรฺ, อล,ี ฏ็อลหะฮ,ฺ 

อาอิชะฮฺ และเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม คนอื่นๆ และประทับตราลงท้ายดว้ย

ตราประทับปลอมของพวกเขา บอกว่าทุกคนไม่ยอมรับอุษมาน และต าหนินโยบายการเมืองของเขา ซึ่ง

ในสมัยก่อนไม่มเีครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเหมือนในยุคปัจจุบัน และคนที่รับข่าวคืออาหรับชนบทพอข่าว

น้ีไปถงึพวกเขาก็พากันยอมรับและหลงเช่ือ หลายคนจากพวกที่ชอบความแตกแยกและกลับกลอกได้ทิ้ง

ศาสนา และไปพูดกับพวกที่ยังไร้เดียงสา ประสบการณ์ยังน้อยว่า “แปลกย่ิงนัก กับคนที่อ้างว่าอีสาจะ

กลับมา แตก่ลับไม่เชื่อว่ามุหัมมัดจะกลับมา อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ตรัสว่า  

ِيۡإِنَّۡ ﴿ كَۡۡٱل ُقر َءانََۡۡعلَي َكۡۡفََرَضۡۡٱَّلَّ  [ ٨٥: القصص] ﴾َۡمَعاد  ۡۡإَِلٰۡۡلََرا دح

                                                             
1 เดิมมาจาก เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ อิสติตาบะฮฺ อัล-มุรตัดดีน เร่ืองคนที่ตกศาสนาและการขอให้พวกเขากลับตวั หะดษีที่ 6922 

และรายละเอียดของเร่ืองนีท้่านหาฟิษ อิบนุหะญัร ได้อธิบายไว้ในหนังสืออธิบายเศาะหีห์อัล-บุคอรีย์ของเขา และไดก้ล่าวว่า เราได้

น าเสนอรายงายแล้วในส่วนที่สามของหะดีษของอบูฏอลิบ อัล-มุคลิศ โดยสายรายงานระดับหะสัน 
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"แท้จริง ผู้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้า แนน่อน ย่อมทรงน าเจ้ากลับสูถ่ิ่นเดมิ" {อัล-เกาะศ็อศ: 85} 

มุหัมมัดย่ิงควรได้กลับมามากกว่าอีสา” และยังกล่าวอีกด้วยว่า “ที่ผ่านมามีนบีหน่ึงพันคน และ

แต่ละคนก็มีผู้ได้รับค าสั่งเสีย(วะศีย์) และอลีคือผู้ได้รับค าสั่งเสียของมุหัมมัด” ผู้คนจ านวนหน่ึงจากชน

ช้ันต่างๆก็ตอบรับ และได้ยึดเอาพวกเขาบางคนเป็นนักเผยแพร่ ท าความเข้าใจเป้าหมายและเรียกร้องมา

สูม่ัน และคนอื่นๆก็เชื่อค าพูดของพวกเขา และเรียกร้องมาสูม่ันอย่างคนมดืบอด 

 

และในบรรดาคนที่เข้ามามีสว่นร่วมในการเผยแพร่ค าเรยีกร้องของเขา 

ฆอฟิกยฺี บินหัรบ์ – อัลดุรเราะห์มาน บินอุดัยส ์อัล-บะละวียฺ – กินานะฮฺ บินบิชร์ – สูดาน บินหัม

รอน – อับดุลลอฮฺ บินซัยด ์บินวัรกออ์ – อัมร์ บินหิมก ์อัล-คุซาอียฺ – หุรกูศ บินซุฮัยร์ – หะกีม บินญะบะ

ละฮฺ – เกาะตีเราะฮฺ อัส-สุกูนียฺ และคนอื่นๆ1   

และในส่วนของการท าจดหมายปลอม มัสรูกได้กล่าวว่า อาอิชะฮฺ ได้กล่าวว่า “พวกท่านปลอ่ย

ให้เขาเหมือนผา้สะอาดไร้รอยมลทิน จากน้ันพวกท่านก็ท ากุรบานเชือดเขาเหมือนที่เชอืดแพะ” 

มัสรูกก็ตอบนางว่า “น่ีเป็นผลงานของท่านเอง ท่านเขียนสาส์นไปบอกให้ผู้คนลุกฮืกขึน้มา

ต่อตา้นเขา” 

อาอิชะฮฺก็ตอบว่า “ขอสาบานต่อผู้ที่ผู้ศรัทธาได้ศรัทธาต่อพระองค์ และผู้ปฏิเสธศรัทธาได้

ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ ฉันไม่ได้เขียนสีด า(ปากกา)ลงในสีขาว(กระดาษ)เลย จนฉันได้มาน่ังอยู่ตรงที่

ฉันน่ังน้ี” 

อะอฺมัชกล่าวว่า พวกเขาเช่ือว่ามันถูกเขียนตามค าสั่งของนาง2 

และยังมีสาส์นปลอมอีกมากที่อ้างว่ามาจากบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ทั้งหมดประณามอุษมาน บินอัฟฟาน  อับดุลลอฮฺ บินสะบะฮฺ ผู้นี้มีผู้ติดตามอยู่ทั่ว

ทุกเมือง พวกเขาสง่สานส์ถึงเขา เขาสง่สาสน์ถึงพวกเขา และพวกเขาสง่สาสน์ถึงกันและกัน ว่า เจ้าเมือง

ท าอย่างน้ันอย่างน้ีกับพวกเราโดยเป็นไปตามค าสั่งของอุษมาน เราไปที่มะดนีะฮฺเจ้าเมืองก็ท าอย่างนี้กับ

พวกเรา และอุษมานท ากับเศาะหาบะฮฺของมุหัมมัดอยา่งน้ันอย่างนี ้มีสาสน์มาถึงพวกเราจากซุบัยรฺ บิน

เอาวาม มีสาส์นมาถึงพวกเราจากอลี บินอบีฏอลิบ มีสาส์นมาถึงเราจากอาอิชะฮฺ มีสาส์นมาอย่างน้ัน

อย่างน้ี พวกอาหรับเบดุอินที่เข้าใจศาสนาเพียงเล็กน้อยก็เกิดปฏิกิริยากับเร่ืองเหล่านี้ หัวใจพวกเขาต่าง

ไมพ่อใจอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

                                                             
1 มุคตะศ็อร อัต-ตุห์ฟะฮฺ อัล-อิษนัย อะชะรียะฮฺ หน้า 318 
2 อัล-บิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ (7/204) อิบนกุะษีร กล่าวว่า สายรายงานของมันเศาะฮีห์ 
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สาเหตุที่สอง ความฟุ้งเฟ้อที่เกิดกับอุมมะฮฺอิสลาม 

 

หะสัน อัล-บัศรียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “น้อยวันที่จะไม่มีอะไร ส่วนมากแล้วพวกเขา

ต้องคอยรับสว่นแบ่งของด ีๆ กันตลอด จนกระทั่งต้องมีคนออกมาประกาศว่า บ่าวของอัลลอฮฺเอ๋ย มาสิ 

มาเอาน้ าผึ้งส่วนแบ่งของพวกท่านไป มาสิ บ่าวของอัลลอฮฺเอ๋ย มาเอาทรัพย์สินส่วนแบ่งของพวกท่าน

ไป”1  

น่ันก็เพราะการเกิดการญิฮาดขึ้นหลายมุมในสมัยของอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ และความ

ฟุ้งเฟ้อตามธรรมชาตแิล้ว ท าให้เกิดสิ่งเหลา่นี้ คือไมพ่อใจ ไมย่อมรับ ดูถูกผู้อื่น และไมรู้่จักขอบคุณพวก

เขา 

  

สาเหตุที่สาม ความแตกต่างระหว่างอุปนสิัยของอุษมาน และอุปนสิัยของอุมัร 

อุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เป็นคนเด็ดขาด และอุษมานเป็นคนสุขุมอ่อนโยน แตก่็ไม่ถงึกับอ่อนแอ

เหมือนที่หลาย ๆ คนอ้าง ที่จริงท่านเป็นคนชอบเลือกการอดทน และเพราะอย่างนี้ตอนที่พวกเขาปิด

ลอ้มท่านที่บ้าน ท่านไดก้ล่าวว่า “พวกท่านรู้ไหมว่าอะไรที่ท าให้พวกท่านกล้าก าเริบกับฉัน? ไมใ่ช่เพราะ

อะไรที่ท าให้พวกท่านกล้าก าเรบิกับฉันนอกจากเพราะความอดทนของฉัน” 

และอับดุลลอฮฺ บินอุมัร ได้กล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกเขาตอบโต้อุษมานกับสิ่งที่หาก

อุมัรเป็นคนท ามันจะไมม่ีใครกล้าพูดเลย 

ฉะน้ัน เหตุใดพวกเขาจึงตอบโต้อุษมานเล่า? ก็เพราะอุษมานมักจะยอมคนอื่น ไม่เอาความ 

ปลอ่ยเลยความผิดของพวกเขา และให้อภัย 

  

สาเหตุที่สี ่อาหรับบางเผ่ารู้สึกอึดอัดกับการเป็นผู้น าของกุร็อยชฺ 

เผ่าอาหรับที่เข้ารับอิสลาม โดยเฉพาะเผ่าที่คนในเผ่าบางส่วนที่ตกศาสนาไปแล้วหลังจากน้ันก็

กลับมารับอิสลามอีกหลังจากที่ถูกส่งกองทัพเข้าต่อสู้ พวกเขาก็กลับมารับอิสลามด้วยความสมัครใจ

บ้าง ไม่สมัครใจบ้าง บางคนก็ยังมีอะไรติดอยู่ในใจ คนเหล่าน้ันรู้สึกอึดอัดกับการที่ต าแหน่งผู้น าเป็น

กุร็อยชฺเสมอ เหตุใดผู้น าตอ้งเป็นของกุร็อยช์เลา่? เพราะเหตุนีอ้ิบนุค็อลดูนจึงกลา่วว่า “อาหรับบางเผ่า

                                                             
1 ตะห์กีก มะวากิฟ อัศ-เศาะหาบะฮฺ ฟิลฟิตนะฮฺ (1/360) 
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ไม่พอใจกับการที่ต าแหน่งผู้น าเป็นของกุร็อยชฺ จิตใจไม่ยอมรับ และมักแสดงออกโดยการพูดจาทิ่มแทง

เจ้าเมือง”1 และพวกเขาพบโอกาสในการที่อุษมานอ่อนโยน 

น้ีก็คือสาเหตุที่ส าคัญ 

ยังมีสาเหตุอื่น ๆ อีกที่มีผลกระทบให้เกิดการก่อความวุ่นวายคร้ังนี ้แตผ่มขอละไว้เพราะกลัวจะ

ยาว 

 

---------------------- 

                                                             
1 ตะห์กีก มะวากิฟ อัศ-เศาะหาบะฮฺ ฟิลฟิตนะฮฺ (1/365) 
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ข้อกล่าวหาท่ีเกิดกับท่านอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

 

ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ โดยจะขอกลา่ว

อย่างครา่ว ๆ ก่อน และจะไดข้ยายความตอ่ไป อินชาอัลลอฮฺ 

ข้อที่หนึ่ง แตง่ต้ังญาตใิกล้ชิดของตนเป็นเจ้าเมือง 

ข้อที่สอง เนรเทศอบูซัรร์ไปที่ร็อบซะฮฺ1 

ข้อที่สาม ยกคุมุส (1ในห้าของทรัพย์เชลย) ที่ได้จากแอฟริกาให้กับมัรวาน บิน อัล-หิกัม 

ข้อที่สี ่ เผามุศฮัฟต่าง ๆ และรวมคนให้ใช้มุศฮัฟเดยีว 

ข้อที่ห้า ตีอิบนมุัสอูดจนไสแ้ตก และตีอัมมาร บินยาสิรจนซี่โครงหัก 

ข้อที่หก ขยายเขตหวงห้าม (หิมา) 

ข้อที่เจ็ด ละหมาดเต็ม 

ข้อที่แปด ไมม่ารว่มในสงครามบะดัร 

ข้อที่เก้า หนีทัพในสงครามอุหุด 

ข้อที่สิบ ไมม่ารว่มในสัตยาบันริฎวาน 

ข้อที่สิบเอ็ด ไมย่อมสังหารอุบัยดุลลอฮฺ บินอุมัร ที่ไปสังหารฮุรมุซาน 

ข้อที่สิบสอง เพ่ิมอะซานที่สองในวันศุกร์ 

ข้อที่สิบสาม อุษมานพาตัวอัล-หะกัมกลับมา ทั้งที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  

เนรเทศเขาไป 

และยังมีขอ้กล่าวหาอื่น ๆ อีกเช่นที่กล่าวหาว่า อุษมานขึน้ไปยืนบนมิมบัรขั้นเดยีวกับท่านเราะ

สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ท่านนบีขึน้มิมบัรยืนบนข้ันที่สาม เมื่อถึงยุคสมัยของอบูบักร ท่าน

ลงมาที่ขัน้ที่สอง เมื่อถึงสมัยของอุมัรท่านก็ลงมาที่ขั้นที่หน่ึง เมื่อถึงสมัยของอุษมาน ท่านก็ขึน้ไปบนขั้นที่

                                                             
1 ร็อบซะฮฺ อยู่ห่างจากมะดีนะฮฺไปทางมักกะฮฺใช้เวลาเดินทางดว้ยการเดินเท้าเป็นเวลาสามวัน (มุอฺญัม อัล-บุลดาน เล่ม3 หนา้ 24) 
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สาม และเร่ืองดังกล่าวน้ีก็ด าเนินมาจนถึงยุคของเรา และยังมีข้อกล่าวหาอื่นอีกเช่น (ในสมัย)อุมัรใช้

วิธีการลงโทษโดยการโบยด้วยเชือก (ดิรเราะฮ์)  แต่เขากลับใช้แสร้โบย และกล่าวหาว่า ท่านท าร้ายอ

บุดดัรดาอ์เศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  และข้ออื่นๆ อีกที่ส่วนใหญ่เป็นการใส่

ร้ายอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  และรายละเอียดของเร่ืองเหลา่นี้มดีังนี้ 

 

ข้อกล่าวหาทีห่นึ่ง  แต่งตั้งญาติใกล้ชิดของตนเป็นเจ้าเมือง 

ญาติของอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่ได้รับการแต่งต้ังมใีครบ้าง? 

คนที่หน่ึง มุอาวิยะฮ ฺ

คนที่สอง อับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบิสสัรห ์

คนที่สาม อัลวะลดี บินอุกบะฮ ฺ

คนที่ส่ี สะอีด บินอัลอาศ 

คนที่ห้า อับดุลลอฮฺ บินอามิร 

ห้าคนน้ีคือผู้ที่อุษมานแตง่ต้ังเป็นเจ้าเมือง พวกเขาเป็นญาตใิกลชิ้ดทา่น และเร่ืองนีต้ามค ากล่าว

อ้างของพวกเขาถือเป็นเร่ืองด่างพร้อยของเขา  แต่เราลองมาดูเจ้าเมืองที่เหลือของท่านอุษมาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

อบุมูซา อัล-อัชอะรยฺี, อัล-เกาะอฺกออฺ บินอัมรฺ, ญาบิร อัล-มุซะนยฺี, หะบีบ บินมัสละมะฮฺ, อับ

ดุรเราะห์มาน บินคอลดิ บิน อัล-วะลดี, อบุลอะอฺวัร อัส-สุละมียฺ, หะกีม บินสะลามะฮฺ, อัล-อัชอัษ บิน

ก็อยส์, ญะรีร บินอับดุลลอฮฺ อัล-บะญะลียฺ, อุตัยบะฮฺ บินอัน-นะฮาส, มาลิก บินหะบีบ, อัน-นะสีร 

อัล-อะญะลียฺ, อัส-สาอิบ บินอัล-อักรออฺ, สะอีด บินก็อยส,์ สัลมาน บินเราะบีอะฮฺ, คุนัยส ์บินคุบัยช์ 

บุคคลเหลา่นี้คือเจ้าเมืองของอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  มองผ่านไวไว เราก็เห็นแล้วว่าจ านวน

เจ้าเมืองที่เป็นญาติของท่านมีจ านวนน้อยกว่าคนอื่น ๆ  มาก และโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อเรารู้ว่าท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แต่งต้ังตระกูลอุมัยยะฮฺมากกว่าตระกูลอื่นดว้ยเชน่กัน 
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ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “เราไมรู้่ว่าจะมีตระกูลใดในเผ่ากุร็อยช์ที่

มีคนที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เรียกใช้งานมากไปกว่าคนในตระกูลอุมัยยะฮฺ เพราะพวกเขา

มีจ านวนมาก อีกทัง้พวกเขามีทั้งเกียรติและความเป็นผูน้ า”1  

เจ้าเมืองที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แต่งต้ัง และใช้งานพวกเขาที่มาจากตระกูลอุมัย

ยะฮฺคือ อัตตาบ บินอุซัยด,์ อบูสุฟยาน บินหัรบ์, คอลดิ บินสะอีด, อุษมาน บินสะอีด, อะบาน บินสะอีด 

คนเหลา่นี้มหี้าคน เท่ากับจ านวนคนที่อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แตง่ต้ังเลย 

ยังมีที่จะขอกล่าวอีกคือ เจ้าเมืองเหล่านี้ไม่ได้รับการแต่งต้ังในคราวเดียวกันหมด อุษมาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้แต่งต้ังอัลวะลีด บินอุกบะฮฺ จากน้ันก็สั่งปลดเขาและแต่งต้ังสะอีด บินอัล-อาศ

ด ารงต าแหน่งแทน พวกเขาไม่เคยได้เป็นเจ้าเมืองในเวลาเดยีวกันเลย 

และเช่นกันอุษมานไมไ่ด้หยุดเพียงเท่านี้ ท่านยังได้ส่ังปลดสะอีด บินอัล-อาศ2ดว้ยเชน่กัน 

และตอนที่ท่านเสียชีวิตเจ้าเมืองที่มาจากตระกูลอุมัยยะฮฺก็มีเพียงสามคนเท่าน้ัน พวกเขาคือ มุ

อาวิยะฮฺ, อับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบิสสัรญ,์ และอับดุลลอฮฺ บินอามิร บินกุร็อยซ์เท่าน้ัน3 

จากตรงน้ีมีเร่ืองที่ต้องระมัดระวังกันคือ อุษมาน ได้สั่งปลดอัล-วะลีด บินอุกบะฮฺ และสะอีด 

บินอัล-อาศจากการเป็นเจ้าเมืองกูฟะฮฺ และกูฟะฮฺน่ีแหละที่อุมัรได้สั่งปลดสะอัด บินอบีวักกอศ และสั่ง

ปลดอิบนุมัสอูด 

และอุษมานก็ไดส้ัง่ปลดอบูมูซา, อัล-วะลดี และคนอื่น ๆ อีก 

กูฟะฮฺ ที่อลเีคยสาปแชง่ชาวเมืองของมัน 

กูฟะฮฺ ที่ชาวเมืองทรยศต่อท่านหะสัน บินอลี 

กูฟะฮฺ ที่ชาวเมืองผิดสัญญากับมุสลมิ บินอะกลี 

และสุดท้ายแตไ่มท่้ายสุด กูฟะฮฺ ที่ชาวเมืองได้สังหารหุสัยน์! กูฟะฮฺที่ไมเ่คยพอใจกับเจ้าเมืองคน

ใดเลย 

                                                             
1 มินฮาจญ์ อัส-สุนนะฮฺ (6/192) 
2 ตารีค อัฏ-ฏ็อบรยฺี (3/445) 
3 ตารีค อัฏ-ฏ็อบรยฺี (3/445) 
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ฉะน้ัน การที่อุษมานสั่งปลดเจ้าเมืองเหลา่นี ้ ไมถ่อืว่าเป็นจุดดา่งพร้อยของคนเหลา่นีเ้ลย แตเ่ป็น

จุดด่างพร้อยของเมืองที่พวกเขาได้รับการแต่งต้ังต่างหาก ค าถามต่อมาคือ เจ้าเมืองเหล่านี้ได้แสดงว่า

ตนมีความสามารถเพยีงพอหรือไม?่ จะได้กล่าวถึงค ารับรองของนักวิชาการต่อเจ้าเมืองที่อุษมานแต่งต้ัง

เหลา่นี้ต่อไป 

และขอกล่าวเช่นกันว่า อลี บินอบีฏอลิบเอง ก็ได้แต่งต้ังญาติใกลชิ้ดของเขา แต่ก็ไม่ได้มีผู้ใดถือ

สาเอาความเขา และเราเองก็ไม่ท าดว้ยเชน่กัน เพราะว่าเรื่องนี ้-คือการที่อุษมานแตง่ต้ังญาตใิกลชิ้ดของ

เขา- คนที่ต าหนิอุษมานมสีองประเภท สุนนียฺ และชีอะฮฺ 

หากเป็นชีอะฮฺก็ให้ตอบเขาไปว่า อลีเองก็แต่งต้ังญาติใกล้ชิดของตน1เช่นกัน เร่ืองราวเหมือนกัน 

หากถอืว่าการที่อุษมานแตง่ต้ังญาติใกลชิ้ดเป็นจุดด่างพร้อย ก็เชน่เดยีวกันการที่อล ีแตง่ต้ังญาตใิกล้ชิด

ของเขาก็ต้องถือเป็นจุดดา่งพร้อยดว้ยเช่นกัน หากไมเ่ป็นจุดดา่งพร้อยของอลกี็ต้องไม่เป็นจุดด่างพร้อย

ของอุษมานดว้ย ทว่า บุคคลที่อุษมานแตง่ต้ังยังประเสริฐกว่าบุคคลที่อลแีตง่ต้ังด้วย -ขออัลลอฮฺทรงพอ

พระทัยพวกเขาทั้งหมด- ยกเว้นอับดุลลอฮฺ บินอับบาสเท่าน้ัน 

แตห่ากคนที่แสดงทีท่ารังเกียจเป็นสุนนีย์ ก็ให้ตอบเขาไปว่า ท่านมสีองทางเลอืก 

ทางที่หน่ึง อุษมานแต่งต้ังพวกเขาเพราะความรักใคร่ ไม่ใช่เพราะพวกเขามีคุณสมบัติเป็นเจ้า

เมือง 

ทางที่สอง ท่านกลา่วว่า อุษมานคิดว่าพวกเขามีความเหมาะสมกับต าแหน่งจึงได้แต่งต้ังพวกเขา 

ซึ่งตามหลักพ้ืนฐานแล้ว ต้องมองในแง่ดกีับคนระดับอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากน้ันก็ให้เราไปย้อนดู

ประวัตขิองเจ้าเมืองเหลา่นี้ที่อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แตง่ต้ัง 

และน่ีคือค ารับรองของนักวิชาการต่อเจ้าเมืองเหลา่นี้ 

คนที่หนึ่ง มุอาวิยะฮฺ บินอบีสุฟยาน 

ไม่มีมุสลิมคนใดเห็นต่างเลยว่า มุอาวิยะฮฺเป็นหน่ึงในเจ้าเมืองที่ดี ชาวเมืองชามต่างก็รักท่าน

อย่างมาก และอุมัร บินอัล-ค็อฏฏ็อบ เองที่เป็นผู้แต่งต้ังเขา ทุกอย่างที่อุษมานท าคือให้เขาด ารง

ต าแหน่งต่อไป และผนวกเมืองอื่น ๆ ให้เขาเพ่ิมเตมิ 

                                                             
1 อลีได้แต่งตั้ง อับดุลลอฮฺ, อุบัยดุลลอฮฺ, เกาะษัม, ตะมาม ที่เปน็ลูกหลานของอับบาส และแต่งตั้งมุหัมมัด บินอบูบักร ลูกเลีย้งของเขา, อับ

ดุรเราะห์มาน บินฮุบัยเราะฮฺ บตุรของอุมมุฮานิอ์พี่สาวของเขา (ตารีค เคาะลีฟะฮฺ บินอัล-ค็อยยาฏ หน้า 200-201) 
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อีกทัง้เขาไดเ้ป็นผูเ้ขียนวะฮีในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ดว้ย และ

เขาก็เป็นเจ้าเมืองที่ดทีี่สุด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้น าที่ดีที่สุดของพวกท่านคือผู้

ที่พวกท่านรักพวกเขา และพวกเขาก็รักพวกท่าน พวกท่านดุอาอ์ให้เขา พวกเขาก็ดุอาอ์ให้พวกท่าน”1 

และมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ก็เป็นตามหะดษีบทนี้  

 

คนที่สอง อับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบิสสัรห์ 

เขาเคยเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แลว้ก็ได้ทิง้ศาสนาไป 

หลังจากน้ันก็ส านึกผิดกลับไปหาอัลลอฮฺอีกคร้ัง เขาได้กลับมาขอให้สัตยาบันกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม อุษมานก็ช่วยพูดว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ รับสัตยาบันของเขาเถิด เขาส านึกผดิแล้ว” ท่านน

บี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ไม่ยอมรับสัตยาบันของเขา จากน้ันอุษมานก็ช่วยพูดอีกเป็นคร้ังที่สอง 

และคร้ังที่สาม จนท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้ย่ืนมือมารับสัตยาบันของเขา2 

แล้วเขาก็ไดก้ลับมาเป็นคนเดมิ ได้เตาบะฮฺต่ออัลลอฮฺแลว้ และเป็นเจ้าเมืองที่ดี และเขาเป็นผู้ที่สามารถ

พิชิตหัวเมืองทางแอฟริกาได ้

ซะฮะบียฺได้กล่าวถึงเขาไว้ว่า “เขาไม่ได้ละเมิดอีกเลย และไม่ได้ท าสิ่งที่ท าให้ต้องถูกลงโทษอีก

หลังจากที่ได้เข้ารับอิสลามในปีที่เปิดมักกะฮฺ เขาเป็นหน่ึงในคนที่ปราชญเ์ปรื่องและเป็นคนดี”3 

และเกิดการพิชิตเมืองทางอาฟริกาไดอ้ีกหลายเมืองโดยน้ ามอืของเขา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

คนที่สาม สะอีด บินอาศ 

เขาเป็นหน่ึงในเศาะหาบะฮฺที่ดีที่สุดของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม   จนซะ

ฮะบียฺ ได้กล่าวถึงเขาไว้ว่า “เขาเป็นเจ้าเมืองที่มีเกียรติและเป็นคนดี ได้รับการช่ืนชม เป็นคนอดทน 

มั่นคง แนว่แน่ และฉลาดปราชญเ์ปรื่อง เหมาะสมเป็นเคาะลฟีะฮฺได้”4 

คนที่สี่ อับดุลลอฮฺ บินอามิร บินกุร็อยซ์ 

                                                             
1 เศาะฮีห์มุสลิม กติาบผู้น า ว่าดว้ยผู้น าที่ดีที่สดุ และที่เลวที่สดุ หะดีษที่ 1855 
2 บันทึกโดยอบูดาวดู กิตาบกฎหมายอาญา ว่าด้วยหกุ่มของคนที่ตกศาสนา (4359) 
3 สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ์ (3/34) 
4 สิยัร อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ์ (3/445) 
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เขาคือผู้ที่สามารถพิชิตเมืองกิซรอ และคุรอซานได้ อาณาจักรเปอร์เซียก็ไดส้ิ้นสุดลงในสมัยของ

อุษมานด้วยน้ ามือของเขา และได้พิชิตเมืองสะญิสตาน กัรมาน และเมืองอื่น ๆ  อีก ซะฮะบียฮฺ ได้พูดถึง

เขาไว้ว่า “เขาเป็นหน่ึงในกษัตริย์ผู้ย่ิงใหญ ่ผู้กล้า และคนที่เอือ้เฟ้ือของอาหรับ” 

คนที่ห้า อัล-วะลีด บินอุกบะฮฺ 

ขณะอยู่กับชะอฺบียฺ ได้มกีารกล่าวถึง หะบีบ บินมัสละมะฮฺ การญฮิาดของเขา และการพิชิตเมือง

ต่างๆ ของเขา เขาก็กล่าวว่า “หากพวกท่านทันได้พบกับวะลีด การท าสงคราม และการเป็นผู้น าของ

เขา”1 

วะลดีไดเ้ป็นเจ้าเมืองกูฟะฮฺยาวนานถึงห้าปี บ้านเขาไมม่ีประตู ใครอยากมาพบ ก็มาพบและพูด

กับเขาไดเ้ลย ผู้คนจงึพากันรักเขา แตท่ว่าพวกเขาคือชาวเมืองกูฟะฮฺ ก็อย่างที่พูดกัน ๆ 

พวกเขาไม่พอใจวะลดี บินอุกบะฮฺสองเร่ืองดว้ยกัน 

หนึ่ง พวกเขากล่าวว่า ด ารัสของอัลลอฮฺลงมาในเร่ืองของเขา 

َها ﴿ يح
َ
َٰٓأ ِينَۡۡيَ ُنو ا ۡۡبِنَبَإ ۡۡفَاِسُقََۢۡۡجا َءُكمۡ ۡإِنَۡءاَمُنو ا ۡۡٱَّلَّ نَۡفَتبَيَّ

َ
بُِحوا ِِۡۡبََهٰلَة ۡۡقَو َمَۢاۡتُِصيُبوا ۡۡأ َٰۡۡفُتص  ََۡعَ

 [6: اْلجرات] ﴾َنِٰدِميََۡۡفَعل ُتمۡ َۡما
โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ! หากคนฝ่าฝืนน าข่าวใด ๆ มาแจ้งแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็จงสอบสวนให้

แน่ชัด หาไม่แล้วพวกเจ้าก็จะก่อเคราะห์กรรมแก่พวกหน่ึงโดยไม่รู้ตัว แล้วพวกเจ้าจะกลายเป็นผู้เสียใจ

ในสิ่งที่พวกเจ้าไดก้ระท าไป [อัลหุญุรอต:6] 

ตามที่รู้กันในหนังสือตัฟสีร ว่าอายะฮฺนี้ลงมาในขณะที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

สง่อัลวะลดี บินอุกบะฮฺ เพ่ือไปเก็บซะกาตของตระกูลมุศเฏาะลิก เพ่ือไปถงึก็เห็นว่าพวกเขาพาก็ยกพวก

ออกมา ก็เกิดกลัวและกลับไปหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และบอกว่า พวกเขาต้องการ

สังหารฉัน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงโกรธพวกเขา และสง่คอลดิ บินอัลวะลดีไป และท่านน

บี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สั่งให้ตรวจสอบเร่ืองราวให้ดกี่อนเมื่ออัลลอฮฺได้ประทานอายะฮฺลงมา เมื่อ

ตรวจสอบไปแล้วพวกเขากล่าวว่า พวกเราไม่ได้จะออกมาต่อสู้ หากแต่เราออกมาพร้อมกับซะกาตเมื่อ

เห็นว่าตัวแทนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม มาลา่ช้า 

สอง เขาเคยละหมาดฟัจริขณะก าลังเมา น าละหมาดฟัจริส่ีร็อกอะฮฺ หลังจากน้ันก็ให้สลาม และ

พูดว่า “จะให้เพ่ิมอีกไหม?” 

                                                             
1 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ เหตุการณ์ปีฮ.ศ.ที่ 30 (2/610) 
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พวกเขาก็ตอบว่า ท่านเพ่ิมมาต้ังแต่วันน้ันแล้ว แล้วพวกเขาก็ไปหาอุษมานร้องเรียนเขา ท่านก็สั่ง

ให้โบยเขาตามโทษการด่ืมสุรา 

มีปรากฏชัดในเศาะฮีห์มุสลมิว่า อุษมานได้โบยเขาในความผิดการด่ืมสุรา 

สว่นขอ้ที่หน่ึง มันเป็นเรื่องดังในระหว่างนักตัฟสรีว่าอัลวะลดี บินอุกบะฮฺ คือผู้ที่อายะฮฺนีล้งมาใน

เร่ืองของเขา แต่ก็ไม่ได้จ าเป็นว่าเขาจะเป็นคนฝ่าฝืน เพราะอัลลอฮฺประทานลงมาเป็นหลักการทั่วไป

เกี่ยวกับคนที่น าข่าวสารมา และถึงแม้อัลลอฮฺเรียกเขาว่าคนฝ่าฝืน แล้วอย่างนี้จะหมายความว่าเขาจะ

เป็นคนฝ่าฝืนไปทั้งชีวิตของเขาเลยกระนัน้หรือ? 

ดังที่อัลลอฮฺตะอาลา ได้กล่าวว่า  

ِينَۡ ﴿ ُمونََۡۡوٱَّلَّ َصَنٰتِۡۡيَر  تُوا ۡۡلَمۡ ُۡثمَّۡۡٱل ُمح 
 
بََعةِۡۡيَأ ر 

َ
وُهمۡ ُۡشَهَدا ءَۡۡبِأ ِلُ ةٗۡۡثََمٰنِيَۡۡفَٱج  َ َبلُوا َۡۡوَلَۡۡجل  ۡلَُهمۡ َۡتق 

بَٗداهَۡۡشَهَٰدةًۡ
َ
َٰٓئِكَۡۡأ لَ و 

ُ
٤ۡۡۡۡۡٱل َفِٰسُقونَُۡۡهمَُۡۡوأ ِينَۡۡإِلَّ دِۡۡمِنَۢۡۡتَابُوا ۡۡٱَّلَّ لَُحوا َۡۡذٰلِكََۡۡبع  ص 

َ
َۡۡفَإِنََّۡۡوأ ۡۡرَِّحيمۡ َۡغُفور ۡۡٱللَّ

 [ ٥ ،٤: انلور] ﴾٥ۡ

"และบรรดาผู้กล่าวโทษบรรดาหญิงบริสุทธิ์ แล้วพวกเขามิได้น าพยานสี่คนมา พวกเจ้าจงโบยพวกเขา

แปดสิบที และพวกเจ้าอย่ารับการเป็นพยานของพวกเขาเป็นอันขาด ชนเหล่าน้ันพวกเขาเป็นผู้ฝ่าฝืน   

นอกจากบรรดาผู้ที่กลับตัวกลับใจสูอ่ัลลอฮฺ และพวกเขาปรับปรุงตัวเองให้ดขีึ้น แท้จริงอัลลอฮ์น้ันเป็นผู้

ทรงอภัยผูท้รงเมตตาเสมอ   " {อัน-นูร: 4-5} 

และหากสมมติว่าอายะฮฺน้ีลงมาในเร่ืองของอัลวะลีด บินอุกบะฮฺจริง แตเ่ตาบะฮฺยังเป็นสิทธิ์ของ

เขาอยู่ไม่ใช่หรือ? 

สว่นเรื่องที่เขาดื่มเหลา้นัน้ ประการแรก อัลลอฮฺทรงรู้ความจริงทั้งหมด และไมไ่ด้เป็นการปฏิเสธ

เศาะฮีห์มุสลมิ เพราะเขาถูกโบยจริงด้วยข้อหาดื่มสุรา แตพิ่สูจน์แลว้ว่าเขาดื่มเหล้าจริงหรือไม?่ น่ีก็เป็น

อีกเรื่องหน่ึง 

อัลวะลีด บินอุกบะฮฺ ตอนที่เป็นเจ้าเมืองกูฟะฮฺ มีชาวเมืองกูฟะฮฺสองคนออกไปหาอุษมาน 

บินอัฟฟานที่มะดีนะฮฺ และบอกเขาว่า เราได้เห็นอัลวะลดี บินอุกบะฮฺน าละหมาดฟัจริขณะก าลังเมา คน

หน่ึงบอกว่า ฉันเห็นเขาเมา อีกคนบอกว่า ฉันเห็นเขาอาเจียนมันออกมา 

อุษมานก็กล่าวว่า เขาไม่อาเจียนมันนอกจากหลังจากที่ดื่มมันเข้าไปก่อน 

อลีเองก็อยู่ด้วย เขามากับหะสัน บินอลี และอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 

อุษมานก็ใช้ให้โบยอัลวะลีด บินอุกบะฮฺ จากน้ันก็สั่งปลดจากเจ้าเมืองกูฟะฮฺ แต่นักวิชาการบางคนก็ยัง
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สงสัยในการเป็นพยานของพยานทั้งสองคนนี้ ไม่ได้สงสัยความถูกต้องของเร่ืองราวนี้ ใช่ที่เขาถูกโบย

ตามที่ปรากฏในเศาะฮีห์มุสลมิ แตส่งสัยในตัวพยานทัง้สองคนว่าพูดจริงหรือไมต่่างหาก? 

 ผู้ใดประสงค์จะศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองนี ้ ให้กลับไปอ่านหนังสอื “อัลอะวาศิม มินัล-เกาะวาศิม” 

ตรวจสอบความถูกต้อง(ตะห์กีก)โดยมุหิบบุดดีน อัล-เคาะฏีบ เขากล่าวหาการเป็นพยานของสองคนนี้ 

และอธิบายว่าเขาทั้งสองไมใ่ช่คนที่เช่ือถอืได้ (ษิเกาะฮฺ) 

และหากเป็นเร่ืองจริง ก็ไม่ใช่เร่ืองที่จะมาต าหนิอุษมานได้ เพราะเขาได้ตรวจสอบแล้วว่าเขาดื่ม

เหล้า เขาก็ได้สั่งโบยและสั่งปลดแล้ว อุษมานท าผิดกระนั้นหรือ? ตามความเป็นจริงอุษมานไม่ไดท้ าผิด 

และเร่ืองนีถ้อืเป็นเรื่องน่าเชดิชูของอุษมาน ที่เขาไดส้ั่งปลด สั่งโบยญาติใกลชิ้ดของตนเอง ที่เป็นเจ้าเมือง 

ไมไ่ด้เข้าขา้งปกป้องเขา และอัลวะลดี บินอุกบะฮฺก็ไม่ไดเ้ป็นคนมะอฺศูม(ไร้บาป) และเราตามที่ไดก้ล่าวมา

แตต้่นแล้วว่าเราไมไ่ด้อ้างความเป็นมะอฺศูม(ไร้บาป)กับเศาะหาบะฮฺคนใดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม   และได้เกิดเร่ืองอย่างเดียวกันน้ีในสมัยอุมัร ตอนที่อิบนุมัซอูนดื่มเหล้า และตีความค าพูด

ของอัลลอฮฺที่ว่า 

ۡۡلَي َسۡۡ﴿ ِينَََۡۡعَ لَِحٰتِۡۡوََعِملُوا َۡۡءاَمُنوا ۡۡٱَّلَّ ٰ َقوا َۡۡماۡإَِذاَۡطعُِمو ا ۡۡفِيَماُۡجَناحۡ ۡٱلصَّ ۡوََعِملُوا ۡۡوََّءاَمُنوا ۡۡٱتَّ
لَِحٰتِۡ ٰ َقوا ۡۡثُمَّۡۡٱلصَّ َقوا ۡۡثُمَّۡۡوََّءاَمُنوا ۡۡٱتَّ َسنُوا ۡهۡٱتَّ ح 

َ
أ ُۡۡوَّ َۡۡوٱللَّ ِسنِيَُُۡۡيِبح  [ ٩٣: املائدة] ﴾٩٣ۡۡۡٱل ُمح 

"ไมม่ีบาปใด ๆ แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติสิ่งที่ดงีามทั้งหลาย ในสิ่งที่พวกเขาไดบ้ริโภค เมื่อพวกเขา

มีความย าเกรงและศรัทธา และปฏิบัติส่ิงที่ดีงามทั้งหลาย แล้วก็มีความย าเกรงและศรัทธาแลว้ก็มีความ

ย าเกรง และกระท าด ีและอัลลอฮ์น้ันทรงรักผู้กระท าดทีั้งหลาย" {อัล-มาอิดะฮฺ: 93} 

อุมัรก็ได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้เขาทราบ จากน้ันก็ได้สั่งปลดเขา คนเหล่านี้คือเจ้าเมืองที่อุษมาน

แต่งต้ัง มีเพียงคนเดียวที่สามารถกล่าวหาเขาได้คือ อัลวะลีด บินอุกบะฮฺ และก็ไม่ใช่เร่ืองที่จะต าหนิ

อุษมานได้ ถึงจะมีขอ้ต าหนิ ก็เป็นของอัลวะลดี บินอุกบะฮฺเอง 

 

ข้อกล่าวหาที่สอง เนรเทศอบูซัรร์ไปที่ร็อบซะฮฺ 

รายงานที่พบของฏ็อบรียฺ หรืออื่น ๆ มาจากรายงานของสัยฟ์ บินอุมัร ว่า มุอาวิยะฮฺ มีเร่ือง

กับอบูซัรร์ จึงได้ส่งหนังสือไปหาอุษมาน ว่า อบูซัรร์ก่อความวุ่นวายกับคนที่น่ี อุษมานจึงตอบเขาไปว่า 
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ให้ส่งตัวเขามาให้ฉัน มุอาวิยะฮฺจึงได้ส่งตัวเขามาให้อุษมาน อุษมานก็ได้กล่าวเตือนเขา จากน้ันเขาก็ได้

ออกไปอยู่ที่ร็อบซะฮฺ1 

น้ีเป็นรายงานของสัยฟ์ บินอุมัร และเราเคยกล่าวไปก่อนหน้าแล้วว่าเรามีรายงานของเราที่

เศาะฮีห์ที่เรายอมรับมัน และเร่ืองนีเ้ป็นบันทึกของบุคอรียฺในหนังสือเศาะฮีห์ของเขาที่กล่าวถึงเรื่องน้ี 

จากซัยด ์บินวะฮับ กล่าวว่า ฉันได้ผ่านไปที่ร็อบซะฮฺ ก็ไดพ้บกับอบูซัรรฺ ฉันก็ถามว่า อะไรท าให้

ท่านมาอาศัยอยู่ที่น่ีเล่า? เขาตอบว่า ฉันเคยไปอยู่ที่ชาม และได้ขัดแย้งกับมุอาวิยะฮฺในเร่ืองคนที่สะสม

ทองและเงิน มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า ลงมาในชาวคัมภีร์ แตฉ่ันกล่าวว่า ลงมาในหมู่พวกเราและพวกเขา2 

ระหว่างฉันกับเขาก็มีเร่ืองน้ันอยู่ เขาจึงเขียนไปหาอุษมานร้องเรียนว่าฉันชอบเอาปัญหานี้ไปพูด 

ท าให้คนอื่น ๆ พากันกระด้างกระเดื่อง แล้วอุษมานก็ได้เขียนถึงฉันบอกให้ฉันมาที่มะดีนะฮฺ ฉันจึงได้

กลับมาที่มะดนีะฮฺ แล้วผู้คนก็ต่างพากันมาหาฉันเป็นจ านวนมากเหมือนว่าพวกเขาไม่เคยเห็นฉันมาก่อน 

ฉันเลยไปเล่าให้อุษมานฟัง อุษมานก็กล่าวว่า หากท่านต้องการก็ให้ไปหลบที่ใดที่หน่ึงใกล ้ๆ น่ันแหละที่

ท าให้ฉันมาอาศัยอยู่ที่น่ี และหากแม้นว่าพวกเขาให้คนด าขึ้นมาปกครองฉัน ฉันก็จะเช่ือฟังและปฏิบัติ

ตาม3 

อุษมาน บินอัฟฟาน ไม่ไดเ้นรเทศอบูซัรรฺไปที่ร็อบซะฮฺ และมุอาวิยะฮฺก็ไม่ไดส้ง่ตัวเขามาในสภาพ

ดูถูกดูแคลนจากเมืองชามมายังมะดนีะฮฺ ทั้งหมดน้ันเป็นเรื่องโกหกใสพ่วกเขา และนีค้ือเร่ืองราวของอบู

ซัรรฺในบุคอรียฺ ทว่ามีรายงานว่าเมื่อเขาออกไปที่ร็อบซะฮฺ เขากล่าวว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม กลา่วว่า “ยามใดที่มีการสร้างบ้านเรือนมาจนถึง(ภูเขา)สะละอฺ ท่านก็จงออกไปจากมัน

(มะดนีะฮฺ)เถิด”4 

                                                             
1 ตารีค อัฎเฎาะบะรียฺ (3/335) 
2 ทัศนะของอบูซัรรฺ ในปัญหาเร่ืองทองและเงินเป็นที่ทราบกนัวา่ เขามทีัศนะว่า คนเราจะเก็บสิ่งใดเกินกว่าที่จ าเป็นไม่ได้ แต่เศาะหาบะฮฺ

ส่วนใหญเ่ห็นขัดแย้งกับเขา และปัญหานีแ้ทบจะเรียกไดว้่าเปน็ฉันทามติในระหว่างมุสลิมไปแล้ว ว่าอนุญาตให้คนเราเก็บสะสมทองและเงิน

ได้อย่างที่ต้องการได้หากได้จ่ายซะกาตแล้ว และเพราะอย่างนีบุ้คอรียฺจึงได้ตั้งชื่อบทหนึ่งว่า ว่าด้วยทรัพยส์ินใดที่จ่ายซะกาตแล้วไม่ถือเป็น

การสะสม และได้น าเอารายงานนีเ้ขียนไว้ในบทนั้นด้วย และนีเ้ร่ืองเป็นที่ทราบกันว่าเป็นทัศนะของอับดุลลอฮฺ บินอุมัร และเศาะหาบะฮฺคน

อ่ืน ๆ แต่ที่ส าคัญในเร่ืองนีค้อื อบูซัรรฺมีทัศนะว่า คนเราต้องบรจิาคทุกอย่างที่เกินความจ าเป็น และไม่อนุญาตใหเ้ก็บทองเกบ็เงินเกินกว่า

จ าเป็นได้ ถึงแม้จะได้ออกซะกาตไปแล้วก็ตาม แต่มุอาวิยะฮฺคดิต่างจากเขา เราะฎยัิลลอฮุอันฮุมา 
3 เศาะฮีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบซะกาต บทว่าด้วยทรัพยใ์ดที่มีการจ่ายซะกาตไม่ถือเป็นการสะสม หะดีษ (1406) 
4 อัฏ/เฏาะบะกอต ของอิบนุสะอัด (4/226) 
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น่ีเป็นค าสั่งจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และมรีายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ว่าท่านได้กล่าวว่า “ขออัลลอฮฺทรงเมตตาอบูซัรรฺ เดนิอยู่ตามล าพัง เสยีชีวิตตามล าพัง 

และฟ้ืนคืนชีพในวันกิยามะฮฺตามล าพัง”1 ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่านดว้ยเถิด 

 

ข้อกล่าวหาที่สาม ยกคุมุส (หนึ่งในห้าของทรัพย์เชลย) ที่ได้จากแอฟริกาให้กับมัรวาน บิน อัล-

หิกัม 

ไมม่ีขอ้ยืนยันอุษมานท าอย่างน้ัน หากจะท าจริงก็คงหมายถึง หน่ึงในห้าของหน่ึงในห้าอีกที  น่ัน

เพราะทรัพย์เชลย จะถูกแบ่งเป็นห้าส่วน สี่ส่วนของเป็นคนที่ท าสงคราม อีกหน่ึงส่วนที่เหลือจะถูก

แบ่งเป็นห้าส่วนย่อยอีกท ีอัลลอฮฺตรัสถึงเรื่องนีไ้ว้คัมภีร์อันสูงส่งของพระองค์ว่า 

لَُمو ا ۡۡ﴿ َماۡ۞َوٱع  نَّ
َ
تُمۡأ ِنَۡغنِم  ء ۡۡم  نََّۡۡش 

َ
ِۡۡفَأ َبَٰۡۡوَِّلِيَۡولِلرَُّسولُُِۡۡخَُسُهۥۡلِلَّ ََتَٰمٰۡۡٱل ُقر  َۡوٱل َمَسِٰكيَِۡۡوٱِل 

بِيلَِۡۡوٱب نِۡ  [ ٤١: اْلنفال] ﴾...ۡٱلسَّ

“และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงส่ิงใดที่พวกเจ้าไดม้าจากการท าศึกน้ัน แนน่อนหน่ึงในห้าของมันเป็นของอัลลอฮฺ 

และเป็นของร่อซูล และเป็นของญาติที่ใกล้ชิด และบรรดาเด็กก าพร้า และบรรดาผู้ขัดสน และผู้เดนิทาง

...” {อัล-อันฟาล: 41} 

ส่วนของอัลลอฮฺและรอสูล คือ ให้ผู้น าท าในสิ่งที่เห็นว่าสมควร ที่พวกเขากล่าวอ้างคือ อุษมาน

ได้สัญญากับมัรวานว่า หากพิชิตเมืองทางอาฟริกาไดจ้ะยกคุมุสนีใ้ห้เขาเป็นการเฉพาะ และเคยกล่าวถึง

แล้วในตอนที่กล่าวถึงการพิชิตอาฟริกา ว่าเขายกให้เป็นคนตอบแทนแก่อับดุลลอฮฺ บินอบิสสัรจ์หาก

พิชิตได้ 

 

ข้อกล่าวหาที่สี่ เผามุศหัฟอ่ืน ๆ 

หุซัยฟะฮฺ บินอัลยะมาน ได้มาหาอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  และบอกกับเขาว่า ผู้คนพากัน

ขัดแย้งกันในเร่ืองอัลกุรอานแล้ว พวกเขาขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จนกลัวว่าพวกเขาอาจปฏิเสธอัลกุ

                                                             
1 บันทึกโดยฮากิม (3/50) และได้ระบวุ่า เป็นหะดีษเศาะฮีห์ แตซ่ะฮาบียฺกล่าวว่า สายรายงานมีการขาดที่ตอนปลาย(อิรสาล) และมบีุร็อยด์ 

บินสุฟยานอยู่ เขาเป็นคนที่อ่อนมาก (เฎาะอฟี จิดดัน)  
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รอานเลยก็ได ้จึงเรยีกร้องให้อุษมานรวมคนทั้งหลายให้อ่านแบบเดยีว และให้รวบรวมอัลกุรอานเป็นคร้ัง

ที่สอง1 

อุษมานจึงใช้ให้รวบรวมอัลกุรอานเป็นคร้ังที่สอง และใช้ให้เผาคัมภีร์ที่เขียนต่างกัน 

* คัมภีร์ที่อุษมานเผามีบางอายะฮฺที่ถูกยกเลิกการอ่านไปแลว้ แตเ่ศาะหาบะฮฺยังคงเก็บเอาไว้ 

บางเล่มก็เรียงสูเราะฮฺไม่ตรงกับที่ญิบรีลมาสอนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในคร้ัง

สุดท้าย 

* คัมภีร์บางเล่มการมีการเขียนค าอธิบายก ากับไว้ด้วย ด้วยเหตุนี้อุษมานจึงสั่งให้เผาคัมภีร์

เหล่าน้ัน และสั่งให้เขียนคัมภีร์ในแบบเดียว แต่มีการอ่านได้หลายแบบ อุษมานไม่ได้ยกเลิกการอ่านที่

ยืนยันได้ว่ามาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า ทว่าเขาทิ้งไว้เพียงอักขระเดียวเท่าน้ัน คือแบบส าเนียงของชาว

กุร็อยช์ 

อิบนุลอะเราะบียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวถึงการรวบรวมอัลกุรอาน และเผาคัมภีร์ที่เหลอืไว้ว่า 

น้ีถอืเป็นความดอีย่างใหญ่หลวง ลักษณะที่ย่ิงใหญ ่เพราะเขาหยุดการขัดแย้งไว้ได ้และอัลลอฮฺ

ก็ทรงรักษาอัลกุรอานไว้โดยอาศัยมือของเขา2 

ข้อนีถ้อืเป็นความดคีวามชอบของท่านอุษมานต่างหาก แตพ่วกเขากลับหาว่าเป็นเร่ืองดา่งพร้อย

เป็นมลทินของเขา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

 

ا جيد مريض مرَّ  فم ذا يكن ومن   الزلل املاء به مرَّ
 และผู้ใดมปีา กขมด้วยเ พราะป ่วยไข้ ย่อมพบคว ามขมในปา กแม้กับน ้าจดื 

 

ข้อกล่าวหาข้อที่ห้า ตีอิบนุมัสอูดจนใส้แตก และตีอัมมาร บินยาสิรจนซี่โครงหัก 

                                                             
1 เศาะฮีห์ อัล-บุคอรีย์ กิตาบความประเสริฐของอัลกุรอาน บทว่าด้วยการรวบรวมอัลกุรอาน หะดีษ (4987) 
2 อัล-อะวาศิม มินัล-เกาะวาศิม (หน้า 80) 
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น่ีเป็นเร่ืองโกหก หากใส้แตกจริงเขาก็คงตายไปแลว้ เขาไม่ไดท้ าให้อิบนุมัสอูดใสแ้ตก และไม่ได้

ท าให้ซี่โครงของอัมมารหากแตอ่ย่างใด 

 

ข้อกล่าวหาทีห่ก ขยายเขตหลวง(หิมา)1 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม   มีเขตหลวงเฉพาะอยู่ และกล่าวว่า “อันที่จริงเขตหลวงน้ัน

คือเขตหลวงของอัลลอฮฺและของเราะสูลเท่านัน้”2 

และอุมัรได้ก าหนดเขตหลวงส าหรับซะกาตอูฐ เขาไดก้ าหนดที่ดนิไว้เป็นการเฉพาะให้เลี้ยงแต่อูฐ

ซะกาตเท่านัน้ จนพอมันอ้วนพล ีคนอื่นๆ ก็จะได้รับประโยชน์จากมัน พอมาถึงสมัยของอุษมาน ซะกาต

มีเป็นจ านวนมาก เขาจึงได้ขยายเขตหลวงออกไป พวกน้ันก็จึงไม่พอใจอุษมานกับเร่ืองนี้จนถึงกับกลา่ว

ว่า ท่านเห็นที่ท่านท ากับเขตหลวงไหม อัลลอฮฺอนุญาตให้ท่านท า หรือท่านโกหกต่ออัลลอฮฺ? 

อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  กล่าวว่า อุมัรได้ท าเขตหลวงส าหรับอูฐซะกาตไว้ก่อนหน้าฉันแล้ว 

พอฉันได้ด ารงต าแหน่งอูฐซะกาตก็เพ่ิมขึ้น ฉันจึงไดข้ยายเขตหลวงออกไป3 

แล้วเร่ืองอย่างน้ีหรือที่จะมาเอาผิดกับเขา?!   

 

ข้อกล่าวหาทีเ่จ็ด ละหมาดเต็ม 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ละหมาดในระหว่างเดินทางสองร็อกอะฮฺ อบู

บักรก็ละหมาดในระหว่างเดนิทางสองร็อกอะฮฺ อุมัรก็ละหมาดในระหว่างเดนิทางสองร็อกอะฮฺ อุษมาน

ในช่วงแรกที่เป็นเคาะลีฟะฮฺก็ละหมาดสองร็อกอะฮฺ แต่ต่อมาในภายหลังเขาก็ละหมาดเต็มในระหว่าง

เดนิทาง 

ค าตอบคือ ประการที่หน่ึง น่ีเป็นปัญหาฟิกฮฺที่ใช้การวินิจฉัย ที่อุษมานวินิจฉัยแล้วพลาดไป จะ

เป็นอยา่งไรไป? น่ีหากเขาพลาดไปจริง ๆ 

                                                             
1 คอื เขาล้อมร้ัวไม่ให้ใครเข้าไปข้างใน 
2 เศาะฮีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ อัล-มาซากอต บทว่าด้วยไม่มีเขตหลวงเว้นแตข่องอัลลอฮฺและเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสลัลัม เท่านั้น 

หะดีษ (2370) 
3 บันทึกโดยอะห์มัด ใน ฟะฎออิลุล-เศาะหาบะฮฺ (1/470 หมายเลข 765) ด้วยสายรายงานที่เศาะฮหี์ 
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เร่ืองนีจ้ะเป็นเรื่องที่อนุญาตให้สังหารอุษมานเลยกระนัน้หรือ? มีใครเป็นมะอฺศูม(ไร้บาป)อีกหรือ

นอกจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม? แล้วเร่ืองนี้ก็มีการเห็นต่างกันระหว่างผู้รู้เอง 

ผู้รู้ส่วนใหญ่เห็นว่าการละหมาดย่อเป็นสุนนะฮฺที่ชอบให้ท า1  สิ่งที่อุษมานท าก็คือเขาละทิง้ส่ิงที่ชอบให้ท า

และไปท าสิ่งที่อนุญาตให้ท าแทน หรือเขาได้ละทิง้การผ่อนปรน(รุคเศาะฮฺ)และไปท าการปกติ(อะซีมะฮฺ)

แทน 

สว่นเรื่องเพราะเหตุใดอุษมานจึงไดล้ะหมาดเต็ม มีค าตอบสองประการคือ 

1- เพราะเขากลาย (แตง่งาน) เป็นชาวมักกะฮฺ เขาเห็นว่าเขาอยู่ในบ้านเมืองตนเอง เพราะเหตุน้ี

เขาจึงละหมาดเต็มที่น้ัน 

2- เขากลัวว่า อาหรับอื่น ๆ จะไมเ่ข้าใจ เมื่อกลับบ้านเมืองของตนก็จะไปละหมาดย่อที่น่ันด้วย 

เขาจึงละหมาดเต็มเพ่ืออธิบายให้พวกเขาได้ทราบว่าหลักการพื้นฐานในละหมาดคือสี่

ร็อกอะฮฺ และเหตุผลจริงอัลลอฮฺเท่านัน้ที่รู้ 

และเมื่ออาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ละหมาดเต็มในระหว่างเดินทาง พวกเขาก็ถามอุรวะฮฺว่า 

อาอิชะฮฺต้องการอะไรหรือ? เขาก็ตอบว่า “นางคงตีความเหมือนกับที่อุษมานตีความ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุม”2 ที่ยกมาเพ่ือจะบอกว่า อุษมานอาศัยการตีความ 

 

ข้อกล่าวหาที่แปด เก้า และสิบ เขาไม่เขา้ร่วมในสงครามบะดัร หนทีัพในสงครามอุหุด และหาย

ตัวไปในการตอนท าสันตยาบันริฎวาน 

ขอตอบเร่ืองน้ี ด้วยกับรายงานที่มีในเศาะฮีห์อัล-บุคอรียฺ จากอุษมาน บินเมาฮับ เล่าว่า มีชาย

คนหน่ึงจากอียิปตไ์ด้มา และถามว่า ชนกลุ่มใดกัน? พวกเขาตอบว่า กุร็อยชฺ เขาถามอีกว่า ใครอาวุโสใน

หมู่พวกท่าน พวกเขาก็ตอบว่า อับดุลลอฮฺ บินอุมัร เขาก็ได้ไปหาอับดุลลอฮฺ บินอุมัร และกล่าวว่า บุตร

ของอุมัรเอ๋ย ฉันมีบางอย่างจะเรียนถามท่าน ท่านจงตอบฉันมา 

ท่านรู้ใช่ไหมว่าอุษมานหนีทัพในวันสงครามอุหุด เขาตอบว่า ใช่ 

                                                             
1 ทัศนะของมาลิก ชาฟิอี เอาซาอียฺ และอะห์มัด (อัล-มุฆนี 2/54) 
2 มีในหนังสือ อัลกาฟี ของกุลัยนียฺ (4/524) จากรายงานของอบูอับดุลลอฮฺ ญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก ว่า การละหมาดเต็ม ณ แผ่นดินหะรอมทั้ง

สองย่อมประเสริฐกว่า  
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เขาถามอีกว่า ท่านรู้ใช่ไหมว่าเขาหายตัวไปในสงครามบะดัร เขาตอบว่า ใช่ 

เขาถามอีกว่า ท่านรู้ใช่ไหมว่าเขาหายตัวไปในระหว่างท าสัตยาบันริฎวาน เขาตอบว่า ใช่ 

คนอียิปต์คนน้ันก็กล่าวว่า อัลลอฮุอักบัร -คือข้อเท็จจรงิเป็นตามที่ที่เขาตอ้งการ- 

แล้วอับดุลลอฮฺ บินอุมัร ก็พูดกับเขาว่า มาฉันจะอธิบายให้ท่านฟัง ส่วนที่เขาหนีทัพในสงคราม

อุหุดน้ัน ฉันขอเป็นพยานว่า อัลลอฮฺได้ทรงอภัย และยกโทษให้เขาแล้ว ดังที่ตรัสว่า 

ِينَۡۡإِنَّۡۡ﴿ ا ۡۡٱَّلَّ َّو  ََقۡۡيَو مَِۡۡمنُكمۡ ۡتََول َعانِۡۡٱتل  َم  َماۡٱۡل  َّۡۡإِنَّ ل ََتَ ي َطٰنُُۡۡهمُۡٱس  ِضۡۡٱلشَّ َۡعَفاَۡولََقدۡ َۡكَسُبوا ۡ َۡماۡبَِبع 
ُۡ هۡۡٱللَّ َۡۡإِنََّۡۡعن ُهم   [ ١٥٥: عمران آل] ﴾١٥٥َۡۡۡحلِيمۡ َۡغُفورۡ ۡٱللَّ

“แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าที่หันหลังหนีในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันน้ัน แท้จริงชัยฎอน

ต่างหากที่ท าให้พลั้งพลาดไป เน่ืองจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้เท่าน้ัน และแน่นอนอัลลอฮฺทรง

อภัยให้แก่พวกเขาแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺน้ันเป็นทรงอภัยโทษ ผู้ทรงหนักแนน่” {อาล ิอิมรอน: 155} 

ส่วนเร่ืองที่เขาไม่ได้เข้าร่วมในสงครามบะดัร เพราะเขาต้องดูแลบุตรีของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่นางก าลังป่วย และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “ท่าน

จะได้รับผลบุญของคนที่เข้าร่วมในสงครามบะดัร และได้รับสว่นแบ่งด้วย” 

และสว่นเรื่องที่เขาหายตัวไปในสัตยาบันริฎวาน หากมีผู้ใดที่มีเกียรติกับชาวมักกะฮฺมากกว่าไปอุ

ษมาน ท่านก็คงจะส่งคนน้ันไปแทนเขาแล้ว ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ส่งเขาไปเป็น

ตัวแทน และสัตยาบันริฎวานเกิดขึน้หลังจากที่อุษมานไดเ้ข้าไปมักกะฮฺแลว้ และท่านเราะสูลุลลอฮฺได้พูด

กับมือขวาของท่านไว้ว่า “น้ีก็คือมือของอุษมาน” และอิบนุอุมัรก็บอกว่า ท่านจงน าข่าวนี้ไปพร้อมกับตัว

ของท่านเถิด1 

  

ข้อกล่าวหาที่สิบเอ็ด ไม่ยอมสังหารอุบัยดุลลอฮฺ บินอุมัร ที่ไปสังหาร ฮุรมุซาน 

เร่ืองดังในหนังสือประวัติศาสตร์คือ ภายหลังที่อบูลุอ์ลุอะฮฺชาวมะญูซีได้ลอบสังหารอุมัร 

บินอัล-ค็อฏฏอบ เขาก็ได้ปลิดชีพตนเองหลังจากที่พวกเขาโยนผ้าคลุมรวบตัวเขาเอาไว้ได้ เมื่อถึงตอน

เช้าอุบัยดุลลอฮฺ บินอุมัร ก็ได้สังหารชายคนหน่ึง มีช่ือว่า ฮุรมุซาน เขาก็ชาวมะญูซีมารับอิสลาม เมื่อมี

                                                             
1 เศาะฮีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอุษมาน หะดีษ (3699) 
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คนบอกว่าเขาอยู่กับอบูลุอ์ลุอะฮฺชาวมะญูซีก่อนหน้าที่จะสังหารอุมัรสามวัน และพวกเขาก็มีกริชที่ใช้

สังหารอุมัร เขาจึงคิดว่าฮุรมุซานร่วมมือกับอบูลุอ์ลุอะฮฺในการก่อเหตุอาชญากรรมครั้งนี้ อุบัยดุลลอฮฺ

จึงไปหาเขาและได้สังหารเขา 

รายงานจากสะอิด บินอัล-มุสัยยิบ กล่าวว่า อับดุรเราะห์มาน บุตรของอบูบักร อัศ-ศิดดีก ได้

พูดขึ้นมาตอนที่อุมัรถูกสังหารว่า ฉันได้ผ่านไปเจออบูลุอ์ลุอะฮฺ คนที่สังหารอุมัร เขาอยู่กับญุฟัยนะฮฺ

และฮุรมุซาน ขณะที่พวกเขาก าลังน่ังคุยกระซิบกันอยู่ ฉันก็โผล่พรวดเข้าไป พวกเขาก็ตกใจ ลุกขึ้นยืน

และกริชอันหน่ึงที่มคีมสองดา้น และที่จับอยู่ตรงกลางก็หลน่ลงมา พวกท่านลองไปดูสิว่ากริชที่ใช้สังหาร

อุมัรเป็นอยา่งไร พวกเขาก็พบว่ากริชน้ันมีลักษณะแบบเดยีวกันกับที่อับดุรเราะห์มาน บินอบูบักรบอกไว้ 

อุบัยดุลลอฮฺ บินอุมัรจึงรีบออกไป เมื่อไปถึงเขา (หมายถึง ฮุรมุซาน) ก็บอกว่า ไปกับฉันหน่อยไปดูม้า

ของฉัน เขาก็ออกมาลา่ช้า จนได้เข้ามาตอ่หน้าเขา เขาก็ใช้ดาบฟันเขา อุบัยดุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “เมื่อเขา

พบความร้อนของดาบ เขาก็กล่าว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” อุบัยดุลลอฮฺกล่าวว่า และฉันก็ไปเรียกญุฟัย

นะฮฺ เขาเป็นคริสเตียนที่มาจากฮีเราะฮฺ เมื่อฉันฟันเขาแล้ว เขาก็ท าสัญลักษณ์ไม้กางเขนที่ระหว่างตาของ

เขา จากน้ันอุบัยดุลลอฮฺ ก็ออกไป และได้สังหารบุตรสาวคนหน่ึงที่อายุยังน้อยของอบูลุอ์ลุอะฮฺที่อ้างว่า

เป็นมุสลมิ และอุบัยดุลลอฮฺยังต้องการจะสังหารเชลยที่มะดนีะฮฺทุกคนอีกดว้ย ชาวมุฮาญรูินรุ่นแรกๆ ก็

ได้รวมตัวกันห้ามปรามและขู่ส าทับเขา แตเ่ขาก็พูดว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะสังหารพวกเขา และ

คนอื่น ๆ ด้วย” และเขาก็มีปากเสียงกับชาวมุฮาญิรีนบางคน อัมรฺ บินอาศมีปากเสียงกับเขาจนชักดาบ

ออกมา เมื่อชักดาบออกมา สะอับ บินอบีวักกอศก็มาถึง เขาสองคนต่างก าลังรัดศีรษะของอีกฝ่ายหน่ึง

อยู่จนสะอัดไดแ้ยกทั้งสองออกจากกัน หลังจากน้ันอุษมานก็มาถึงก่อนที่เขาจะได้รับการบัยอะฮฺในค่ าคืน

น้ัน และมีเรื่องกับอุบัยดุลลอฮฺ และต่างฝ่ายต่างรัดศีรษะกัน แผ่นดนิดูมดืมดิไปหมดในวันที่อุบัยดุลลอฮฺ

ได้สังหารญุฟัยนะฮฺ ฮุรมุซาน และบุตรสาวของอบูลุอ์ลุอะฮฺ จนแยกเขากับอุษมานได ้และเมื่ออุษมานได้

ขึน้เป็นเคาะลฟีะฮฺก็ไดเ้รียกชาวมุฮาญรีินและชาวอันศอรมา และกล่าวว่า จงชีแ้นะฉันให้สังหารชายคนน้ี

ที่เขาฉีกศาสนาของเขา ชาวมุฮาญิรีนเห็นเป็นเสยีงเดยีวกันหมดคอืสนุนให้อุษมานสังหารเขา  แตค่นอื่นๆ 

เกอืบทั้งหมดอยูฝ่่ายเดยีวกับอุบัยดุลลอฮฺ พวกเขาพูดถึงญุฟัยนะฮฺ และฮุรมุซาน ว่าขออัลลอฮฺให้ทั้งสอง

ไปให้ไกล พวกท่านต้องการให้บุตรของอุมัรตามอุมัรไปกระน้ันหรือ? แล้วก็มีเสยีงโหวกเหวกทะเลาะกัน 

หลงัจากน้ันอัมรฺ บินอาศก็พูดกับอุษมานว่า ผู้น าของผู้ศรัทธาเอ๋ย เร่ืองนีเ้กิดขึน้ก่อนหนา้ที่ท่านจะมีขึ้นมี

อ านาจ ท่านก็ไม่ต้องยุ่งกับพวกเขาหรอก แล้วคนทั้งหลายก็แยกย้ายกันไปจากการปราศัยของอัมรฺ  

อุษมานก็หยุดเรื่องนี ้และมีการจ่ายสนิไหมให้ชายสองคนและเด็กหญงิอีกหน่ึงคน1 

                                                             
1 อัฏ-เฏาะบะกอต ของอิบนุสะอัด (3/355) ด้วยสายรายงานที่เศาะฮีห์ 
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มีค าอธิบายสามอยา่งดว้ยกันที่ไมส่ังหารอุบัยดุลลอฮฺเน่ืองจากที่ไปสังหารฮุรมุซาน 

หนึ่ง ฮุรมุซานร่วมวางแผนกับอบูลุอ์ลุอะฮฺในการลอบสังหารอุมัรตามที่อับดุรเราะห์มาน บินอบู

บักรเห็น ดว้ยขอ้น้ีเขาก็สมควรถูกสังหารแล้วเหมือนที่อุมัรกล่าวว่า “หากชาวศ็อนอาอ์ร่วมมือกันสังหาร

คน ๆ เดยีว ฉันจะสังหารพวกเขาทั้งหมด”1 จากตรงนีเ้ลอืดของฮุรมุซานจึงเป็นที่อนุมัตแลว้ เพราะเขามี

สว่นร่วมในการสังหารอุมัรด้วย 

สอง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไม่ไดส้ังหารอุสามะฮฺ บินซัยดฺ เมื่อเขาใช้การตีความใน

สมัยที่ท่านนบียังอยู่ น่ันคือในสงครามหน่ึง เขาได้เห็นชายมุชริกคนหน่ึงที่เขาได้สังหารมุสลิมไปเป็น

จ านวนมาก เขาก็ตามหาตัวเขา จนเห็นชาวมุชริกคนน้ันหนีและไปแอบอยู่หลังต้นไม้ และเขาก็กล่าวว่า 

ฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ แล้วอุสามะฮฺก็ได้สังหารเขา เมื่อเร่ืองนี้ไปถึง

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้เรียกอุสามะฮฺมา แล้วกล่าวว่า เจ้าสังหารเขาหลังจากที่เขา

กล่าว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ อย่างน้ันหรือ? 

เขาตอบว่า ที่เขาพูดไปเพ่ือจะเอาตัวรอด -คือเพราะกลัวดาบ- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ก็กล่าวว่า เจ้าได้ผ่าเอาหัวใจเขาออกมาดูแล้วหรือ? เขาเล่าว่า ท่านก็ยังคงกล่าวซ้ าๆ ว่า เจ้า

สังหารเขาหลังจากที่เขากล่าว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ อย่างน้ันหรือ? จนฉันปรารถนาอยากให้ฉันเพ่ิงได้

เข้ารับอิสลามในวันน้ี2 

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  ไม่ได้ลงอาญากับอุสามะฮฺ เพราะเขาใช้การตีความ ก็

เหมือนกับสภาพของอุษมานที่ไมล่งอาญากับอุบัยดุลลอฮฺ บินอุมัร เพราะเขาใช้การตีความ 

สาม กล่าวกันว่า ฮุรมุซาน ไม่มีญาติ และคนที่ถูกสังหารที่ไม่มีญาติ ผู้ปกครองถือเป็นวะลขีอง

เขา ซึ่งอุษมานก็ยอมความไม่สังหารเขา บ้างก็ว่า เขามีบุตรชายคนหน่ึง มีช่ือว่า กอมิซบาน และเขาก็ได้

ยอมความไมเ่อาเลอืดของอุบัยดุลลอฮฺ บินอุมัร3  

 

ข้อกล่าวหาที่สิบสอง เขาเพิ่มอะซานที่สองในวันศุกร์ 

                                                             
1 เศาะฮีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ สินไหม บทว่าด้วยเม่ือคนทั้งกลุ่มสังหารคนๆ เดียว หะดีษ (6896) 
2 มุตะฟะกุนอลัยฮิ เศาะฮหี์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบสงคราม บทว่าด้วยท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม   ส่งอุสามะฮฺไปที่หิรกอต หะดีษ 

(4269) เศาะฮีห์ มุสลิม กิตาบอมีาน บทว่าดว้ยห้ามสังหารกาเฟรหลังจากที่เขากล่าว ลาอิลาฮะอิลลอฮฺ หะดีษ (158) (96) 
3 เร่ืองราวการยอมความของกอมิซบานให้ไม่ต้องประหารอุบัยดุลลอฮฺในอยู่ ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ (3/305) แต่มาจากสายของสัยฟ์ บิน

อุมัร ที่เป็นจอมโกหก 
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ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม   ได้กล่าวว่า “พวกท่านจงยึดสุนนะฮฺของฉัน และสุนนะฮฺ

ของเคาะลฟีะฮฺที่ปราชญเ์ปรื่องหลังจากฉัน”1 

การเพ่ิมน้ีมาจากสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่ปราชญเ์ปรื่อง ไมม่ีขอ้สงสัยเร่ืองที่อุษมานเป็น

เคาะลีฟะฮฺที่ปราชญ์เปร่ือง เขาเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมเติมอะซานนี้เพ่ือเตือนคนอื่น ๆ ว่าใกล้

เวลาละหมาดวันศุกร์แล้วหลังจากที่เขตแดนของมะดีนะฮฺขยายกว้างขึ้น เขาก็วินิจฉัยเร่ืองนี้ออกมา 

และเศาะหาบะฮฺทั้งหมดก็เห็นด้วย และได้มีการปฏิบัติกันมาโดยไม่มีใครขัดแย้งสักคนจนถึงสมัยของ

ท่านอล ีและสมัยของมุอาวิยะฮฺ และสมัยของราชวงค์อะมะวียฺ ราชวงค์อับบาสยฺี จนถึงยุคของเราน้ีไม่มี

มุสลิมคนใดเห็นต่าง ว่ามันคือ สุนนะฮฺอย่างเห็นเอกฉันท์ของบรรดามุสลมิ 

แล้วการอะซานก็มีที่ไปที่มาทางบัญญัติด้วย คืออะซานคร้ังแรกในละหมาดฟัจริ บางทีอุษมาน

อาจเทียบมาจากอะซานน้ีก็ได้ 

 

ข้อกล่าวหาที่สิบสาม อุษมานพาตวัอัล-หะกัมกลับมา ทั้งที่ทา่นนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  

เนรเทศเขาไป 

เร่ืองนีเ้ป็นความเท็จ สามารถตอบได้สามประการ 

หนึ่ง เร่ืองนียื้นยันความถูกต้องไม่ได ้และไมม่ีสายรายงานที่เศาะฮีห์เลย 

สอง อัลหะกัม เป็นมุสลิมวันพิชิตมักกะฮฺ เขาก็หน่ึงในผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว และบรรดาผู้ที่

ได้รับการปล่อยตัวที่พักของพวกเขาคือมักกะฮฺ ไมไ่ด้อาศัยอยู่ที่มะดีนะฮฺ แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม จะเนรเทศเขาออกจากมะดนีะฮฺได้อยา่งไร เดมิเขาก็ไม่ใช่ชาวเมืองมะดนีะฮฺอยู่แลว้ 

สาม การเนรเทศที่เป็นที่ทราบกันในกฎหมายของเรา นานที่สุดคือหน่ึงปีส าหรับคนท าซินาที่ยัง

ไม่เคยแต่งงาน และไม่มีในกฎหมายของอัลลอฮฺข้อใดเลยที่ให้เนรเทศไปตลอดช่ัวชีวิต ฉะน้ันแล้วจะมี

บาปใดอีกที่ท าให้คน ๆ น้ันสมควรถูกเนรเทศไปตลอดชีวิต? 

การเนรเทศเป็นการลงโทษเพ่ือปรามจากผู้ปกครอง และหากสมมติว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ได้เนรเทศเขาจริง และยังคงถูกเนรเทศในช่วงชีวิตของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

                                                             
1 สุนัน อบี ดาวูด กติาบ สุนนะฮฺ บทว่าดว้ยต้องยึดสุนนะฮฺ หะดษี (4607), สุนัน ตีรมิซียฺ กิตาบความรู้ บทว่าดว้ยหะดีษที่มีมาในเร่ืองการ

ยึดถือสุนนะฮฺ หะดีษ (2676) 
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ต่อด้วยในสมัยของอบูบักร และอุมัร และอุษมานพาเขากลับมาหลังจากที่ผ่านไปแลว้กี่ปีเลา่? หลังจากที่

ผ่านไปแลว้มากกว่าสิบห้าปี 

ปัญหาเร่ืองนีอ้ยู่ที่ไหนละ่? 

เร่ืองน้ีถึงแม้จะเศาะฮีห์ ทั้งที่มันไม่เศาะฮีห์ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ยอมรับการ

ขอร้องจากอุษมานเร่ืองของอับดุลลอฮฺ บินสะอัด บินอบิสสัรห์ ที่เขาตกศาสนาไป แนน่อนว่าไม่น่าสงสัย

เลยว่า อัลหะกัม ไม่ได้ท าผิดร้ายแรงกว่าคน ๆ น้ัน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม อภัยให้คนน้ัน 

แล้วจะไมอ่ภัยให้คน ๆ น้ีหรือ? 

เร่ืองเหลา่นี้คือเร่ืองที่ใช้กล่าวหาอุษมาน 

โดยสามารถแบ่งขอ้กล่าวหาเหลา่นี้ไดต้ามตารางตอ่ไปน้ี 

เร่ืองโกหก 2, 3, 5. 13 

ข้อด ี 4, 8, 10 

ใช้การวินิจฉัย 1, 6, 7, 11, 12 

ผิดพลาดจริง แตไ่ด้รับการอภัยแล้ว 9 
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บทท่ีหก 

การสังหารอุษมาน บินอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

 

หลังจากที่เร่ืองเหล่านี้ได้ถูกน ามาสร้างความวุ่นวาย คนจากชาวเมืองบัศเราะฮฺ ชาวเมืองกูฟะฮฺ 

ชาวเมืองอียิปต์ไดพ้ากันออกมาที่มะดนีะฮฺในปีฮ.ศ.ที่ 35 แสร้งท าว่าต้องการท าฮัจญ ์แตภ่ายในต้องการ

ต่อตา้นอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  มีความเห็นต่างกันเร่ืองจ านวนของพวกเขา บ้างก็ว่า พวกเขามีสอง

พันคนจากชาวเมืองอียิปต์ สองพันคนจากชาวเมืองกูฟะฮฺ และอีกสองพันคนจากชาวเมืองบัศเราะฮฺ บ้าง

ก็ว่า ทั้งหมดรวมแล้วมีสองพันคน บ้างก็ว่าอย่างอื่น ไม่มีการนับอย่างละเอียด แต่ไม่ว่าจะอย่างไรพวก

เขาก็มีไม่น้อยกว่าสองพันคน และไมเ่กินหกพันคน 

พวกเขาเข้าไปที่เมืองมะดนีะฮฺ พวกเหลา่นี้ล้วนเป็นนักรบของเผ่ามาเพ่ือถอดถอนอุษมาน ไมด่ว้ย

การข่มขวัญก็ดว้ยการใช้ก าลัง พวกเขาปิดล้อมบ้านอุษมานในช่วยท้ายของเดอืนซุลเกาะอฺดะฮฺ และสั่งให้

เขาถอดถอนตัวเองจากต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ การปิดล้อมด าเนินไปถึงวันที่สิบแปดเดือนซุลหิจญะฮฺ ซึ่ง

เป็นวันสังหารอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

บ้างก็ว่าการปิดลอ้มยาวนานส่ีสิบวัน บ้างก็ว่าอย่างอื่น แตไ่มเ่กินสี่สบิเอ็ดวัน 

เมื่ออุษมานถูกปิดลอ้มในบ้านของตน และถูกห้ามไม่ให้ออกไปละหมาด และไมใ่ห้เข้าถงึน้ า และ

คนจากแกนน าที่มาก่อความวุ่นวายได้น าละหมาดแทน จนกระทั่งอุบัยดุลลอฮฺ บินอะดี บินค็อยยาร ได้

เข้ามาหาอุษมาน และบอกว่า อิหม่ามวุ่นวายได้มาน าละหมาด ท่านจะใช้ให้เราท าอย่างไร? เขาตอบว่า 

“ละหมาดคือสิ่งดีที่สุดที่คนเราท า หากพวกเขาท าดีก็จงท าดีพร้อมกับพวกเขา แต่หากเขาท าเลว ก็จง

ห่างไกลจากการกระท าเลวของพวกเขา”1 

* เศาะหาบะฮฺบางคนของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม   ได้เข้ามาที่บ้านของอุ

ษมาน พวกเขาทุกคนต้องการปกป้องเขา และคนที่เข้ามาน่ังกับเขาที่ดัง ๆ  คือ หะสัน บินอลี, หุสัยน์ บิ

นอลี, อุบัยดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺ, อบูฮุร็อยเราะฮฺ, มุฮัมมัด บินฏ็อลหะฮฺ บินอุบัยดุลลอฮฺ(อัสสัจจาด), และ

อับดุลลอฮฺ บินอุมัร พวกเขาชูดาบชี้ไปทางกลุ่มคนอันธพาลเหล่าน้ันที่ ต้องก ารสังหารอุษมาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 2 

                                                             
1 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบ อาซาน บทว่าด้วยผู้น าที่เป็นฟิตนะฮ ฺและเป็นคนท าบดิอะฮฺ หะดีษ (695) 
2 อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ (7/184) 
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* มารดาผู้ศรัทธา เศาะฟียะฮฺ ได้น่ังบนหลังฬ่อมาโดยมีทาสที่ ช่ือกินานะฮฺเป็นคนจูง ได้พบ

กับอัชตัร เขาก็ตบหน้าฬ่อของนาง 

นางก็ตอบว่า พาฉันกลับไป อย่าให้สุนัขตัวนี้ท าให้ฉันต้องอับอาย1 

แต่อุษมานก็ได้สั่งบรรดาเศาะหาบะฮฺไม่ให้ต่อสู้ มีรายงานบางบทกล่าวว่า คนที่ออกมาปกป้อง

อุษมานมีมากกว่าเจ็ดร้อยคนที่เป็นลูกหลานเศาะหาบะฮฺ แต่ถึงแม้คนเหล่านี้จะมีถึงเจ็ดร้อย แต่ก็ไม่ถึง

จ านวนของกลุม่อันธพาลเหลา่นัน้ตามทัศนะที่กล่าวว่าอย่างน้อยพวกเขามีสองพันคน 

* จากอับดุลลอฮฺ บินอามิร บินเราะบีอะฮฺ ได้เล่าว่า ฉันได้อยู่กับอุษมานที่บ้านน้ัน ฉันขอบอก

อย่างจริงจังว่าใครที่ยังเห็นว่าตอ้งเช่ือฟังและปฏิบัติตาม ก็จงวางมือและวางอาวุธของเขา2 

* และจากอิบนุสีรีน เล่าว่า ซัยดฺ บินษาบิตมาได้หาอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา และกล่าวว่า 

ชาวอันศอรเหล่าน้ีอยู่ที่ประตูแล้ว พวกเขาบอกว่า หากท่านต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยอัลลอฮฺสองคร้ัง

เหมือนที่เราเป็นตอนอยู่กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เราก็จะอยู่กับท่าน 

อุษมานก็ตอบว่า หากเป็นการต่อสู้ ก็ไม่3 

และอิบนุอุมัรได้เข้าไปหาอุษมาน และอุษมานก็กล่าวว่า  อิบนุอุมัรเอ๋ย ลองตรองส่ิงที่คนเหล่านี้

พูดสิ พวกเขาพูดว่า ยอมลงจากต าแหน่งเถิด อย่าให้ตัวเองต้องตายเลย 

อิบนุอุมัรก็กล่าวว่า หากท่านยอมลงจากต าแหน่งแลว้ ท่านจะไดอ้ยู่ในดุนยาตลอดกาลอย่างน้ัน

หรือ? 

อุษมานก็ตอบว่า ไม ่

อับดุลลอฮฺ บินอุมัรก็ตอบว่า ฉันไม่เห็นด้วยที่ท่านจะถอดเสื้อที่อัลลอฮฺทรงคลุมมันให้กับท่าน 

แล้วจะกลายเป็นตัวอย่างต่อไป เมื่อมีคนกลุ่มใดไม่พอใจเคาะลีฟะฮฺของเขา หรือผู้น าของเขาก็จะพากัน

ออกมาถอดถอนเขา4 

* และอุษมานได้กล่าวกับทาสทั้งหลายของเขาว่า ทุกคนที่ยอมวางอาวุธให้ถอืว่าเขาเป็นไทแล้ว

เพ่ืออัลลอฮฺ เขาเองคือคนที่ห้ามปรามคนอื่น ๆ ไมใ่ห้ออกมาต่อสู้ 

                                                             
1 อิบนุสะอัด ในหนังสือ อัฏ-เฏาะบะกอต (8/1280) และสายรายงานของมันดี(หะสัน) 
2 อัล-มุศ็อนนัฟ ของอิบนุอบีชัยบะฮฺ (15/24 หมายเลข 19508) ด้วยสายรายงานเศาะฮีห ์
3 อัล-มุศ็อนนัฟ ของอิบนุอบีชัยบะฮฺ (15/205 หมายเลข 19509) ด้วยสายรายงานเศาะฮีห์ 
4 บันทึกโดยอะห์มัด ในหนังสือ “ฟะฎออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ” (1/473 หมายเลข 767) ดว้ยสายรายงานเศาะฮีห ์
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ถึงกระน้ันก็ตาม ก็มีเด็กหนุ่มชาวกุร็อยชฺสี่คนที่ถูกหามออกมาตัวเปื้อนเลือด พวกเขาถูกหาม

ออกมา เพราะพวกเขาปกป้องอุษมาน พวกเขาคือ หะสัน บินอล,ี อับดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺ, มัรวาน บินหิกัม 

และมุหัมมัด บินหาฏิบ1 

 

ใครที่สังหารอุษมาน? 

หลังจากที่อุษมานถูกปิดล้อม พวกเขาก็บุกเข้าไปในบ้าน และสังหารเขา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

ในขณะที่เขาก าลังวางอัลกุรอานเบื้องหน้าเขา 

มีคนกล่าวกับหะสัน อัลบัศรียฺ ว่า (หะสัน อัล-บัศรียฺมีชีวิตอยู่ในช่วงน้ัน เพราะเขาเป็นตาบิอีน

อาวุโส) ในกลุ่มคนที่สังหารอุษมานมชีาวมุฮาญรีิน หรือชาวอันศอรไหม? 

เขาก็ตอบว่า พวกเขาเป็นพวกอันธพาลที่มาจากอียิปต์2 

แตแ่กนน าของพวกเขาเป็นรู้กัน พวกเขาคือ กินานะฮฺ บินบิชรฺ, รูมาน อัล-ยะมานยฺี และคนหน่ึง

ช่ือว่า ญะบะละฮฺ, เสาดาน บินหัมรอน, และคน ๆ หน่ึงมฉีายาว่า ความตายสดี าจากตระกูลสะดูส 

บ้างก็ว่า มาลกิ บินอัล-อัชตัร อัน-นะเคาะอียฺ 

คนเหลา่นี้คือบรรดาแกนน าความวุ่นวายที่ออกมาต่อตา้นอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

 

ส่วนคนที่ลงมือสังหารเขา ที่รู้กันคือชายคนอียิปต์ที่ช่ือ ญะบะละฮฺ 

* จากอัมเราะฮฺ บินติอัรเฏาะอะฮฺ เลา่ว่า ฉันได้ออกมาเดินทางไปมักกะฮฺพร้อมกับอาอิชะฮฺในปี

ที่อุษมานถูกสังหาร และเราได้ผ่านไปที่มะดีนะฮฺ เราได้เห็นคัมภีร์อัลกุรอานที่เขาถูกสังหารขณะที่อัลกุ

รอานอยู่บนตักของเขา เลอืดหยดแรกของเขาหยดไปบนตอนต้นของอายะฮฺ 

َتَدوا ۡ َۡفَقدِۡۡبِهِۦَۡءاَمنُتمَۡما ۡۡبِِمث لَِۡۡءاَمُنوا ۡۡفَإِنۡ ۡ﴿ إِنۡٱه  ا ۡۡوَّ َّو  َماۡتََول فِيَكُهمُۡۡاق ۡ ِشقَِۡۡفُۡۡهمۡ ۡفَإِنَّ هۡۡفََسَيك  ُ ۡٱللَّ
ِميعُۡۡوَُهوَۡ  [ ١٣٧: ابلقرة] ﴾١٣٧ۡۡۡٱل َعلِيمُۡۡٱلسَّ

                                                             
1 อัล-อิสตีอาบ ของอิบนุอับดิลบัร เชิงอรรถของ “อัล-อิศอบะฮฺ” (3/78) 
2 ตารีค เคาะลีฟะฮฺ (หน้า 176) ด้วยสายรายงานเศาะฮหี์ 
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“แล้วหากพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว แน่นอนพวกเขาก็ย่อมได้รับข้อแนะน าที่ถูกต้อง 

และหากพวกเขาผินหลังให้ แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกัน แล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงให้เจ้ า

พอเพียงแก่พวกเขา และพระองค์น้ันเป็นผูท้รงไว้ซึ่งการได้ยิน ทรงไว้ซึ่งความรอบรู้” {อัล-บะเกาะเราะฮ:ฺ 

137} 

อัมเราะฮก็กล่าวว่า พวกเขาไม่มใีครตายสักคนเลย1 

 * และจากมุหัมมัด บินสรีีน เลา่ว่า ครัง้หน่ึงขณะที่ฉันก าลังเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺ จู่ ๆ ก็มีชาย

คนหน่ึงพูดข้ึนมาว่า โอ้ อัลลอฮฺ อภัยให้ฉันเถิด ฉันไมค่ิดว่าพระองค์จะอภัยให้ฉัน 

เขากล่าวว่า ฉันแปลกใจเขา ฉันจึงได้พูดว่า บ่าวของอัลลอฮฺเอ๋ย ฉันไม่เคยได้ยินผู้ใดพูดเหมือน

อย่างที่ท่านพูดเลย 

ชายคนน้ันก็ตอบว่า ฉันเคยให้สัญญากับอัลลอฮฺว่าหากฉันมีโอกาสจัดการกับอุษมาน ฉันจะตบ

เขา และเมื่อเขาถูกสังหาร เขาถูกวางไว้บนเตียงของเขาในบ้าน ผู้คนก็เข้ามาและละหมาดให้เขาขณะ

(ศพ)เขาอยู่ในบ้าน ฉันก็เข้าไปท าทีจะมาละหมาดให้เขา เมื่อฉันเห็นว่าในบ้านไม่มีใครแล้ว ฉันก็เปิดหน้า

ของเขา และตบเขาทั้งที่เขาตายแล้ว แล้วมือฉันก็เกิดลบีแห้ง 

อิบนุสรีีน กล่าวว่า ฉันเห็นมันแห้งเหมอืนกับทอ่นไม้2 

 

อุษมานถูกสังหารได้อย่างไรโดยไม่มีเศาะหาบะฮฺออกมาปกป้อง 

เหตุผลข้อที่หนึ่ง 

อุษมานเองที่ต้ังใจในเร่ืองนี ้และสั่งใช้ให้พวกเขาเก็บดาบ ห้ามไม่ให้ต่อสู้ และยอมรับก าหนด

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา 

และเร่ืองนีช้ี้ให้เห็นสองประการ 

หนึ่ง ความกลา้หาญของอษุมาน 

                                                             
1 บันทึกโดยอะห์มัด ในหนังสือ ฟะฎออิล อัศ-เศาะหาบะฮฺ (1/501 หมายเลข 817) และสายรายงานของมันเศาะฮีห์ ดเูช่นกัน (765/766) 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/200) โดยคนในสายรายงานเป็นษิเกาะฮฺ นอกจาก (อีซา บินมนิฮาล) อิบนุหิบบานระบุเขาไว้ใน “อัษ-ษิกอต

(คนรายงานที่เชื่อถือได้)” และทั้งบุคอรียฺ ระบุถึงเขาใน “อัตตารีค อัลกะบีร” (6/399) และอิบนุอบีหาติม ใน “อัลญัรห์ วัตตะอฺดีล” (6/288) 

และทั้งสองเงียบ (ไม่ได้วิจารณ์เขาว่าเป็นเฎาะอฟี) 
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สอง ความเมตตาของเขาที่มีต่ออุมมะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม  เพราะเขารู้ว่า

พวกเหล่าน้ันเป็นอาหรับที่หยาบกระด้างและพวกเขาชอบสร้างเร่ืองวุ่นวาย เขาจึงเห็นว่าหากให้เศาะ

หาบะฮฺต่อสู้กับพวกเขา แนน่อนว่าผลร้ายย่อมมีมากกว่าการที่ชายคนเดียวจะถูกสังหาร บางทีเร่ืองอาจ

จบลงด้วยการสังหารเศาะหาบะฮฺจ านวนมากก็ได้ และอาจเลยเถิดไปถึงท าลายเกียรติยศ และปล้น

ทรัพย์สิน เขาจึงเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือให้เขาถูกสังหาร(คนเดียว) ต้องไม่มีเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺคนใดถูกสังหาร และความศักด์ิสิทธิ์ของเมืองนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ตอ้งไมถู่กท าลาย 

 

เหตุผลข้อที่สอง 

จ านวนของเศาะหาบะฮฺมีน้อยกว่าจ านวนของพวกเคาะวาริจญ์เหล่าน้ันมากนัก เพราะเศาะ

หาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม พวกเขาอยู่กันสี่สถานที่ 

สถานที่ ๆ หนึ่ง คือ มักกะฮฺ เพราะชว่งนั้นเป็นช่วงเทศกาลฮัจญ ์พวกเขาจ านวนมากออกไปท า

ฮัจญ ์จึงไม่ไดอ้ยู่ที่(มะดีนะฮฺ) 

ที่สอง เศาะหาบะฮฺบางคนก็ย้ายไปอยู่ตามหัวเมืองตา่ง ๆ พวกเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่กูฟะฮฺ บัศเราะฮฺ 

อียิปต์ ชาม และอื่น ๆ 

ที่สาม อยู่ในระหว่างออกญิฮาด 

ที่สี ่อยู่มะดีนะฮฺ แตจ่ านวนของพวกเขาไม่ทัดเทียมกับจ านวนของพวกเคาะวารจิญเ์หลา่นัน้ 

 

เหตุผลข้อที่สาม 

บรรดาเศาะหาบะฮฺได้ส่งลูกหลานของพวกเขาไปปกป้องอุษมานแล้ว และพวกเขาไม่คาดคิดว่า

เหตุการณ์จะลุกลามไปถึงการสังหาร เป็นเพียงการปิดล้อม และดื้อแพ่ง หลังจากน้ันพวกเขาก็คงกลับ 

สว่นที่พวกเขาจะก าเริบเสบิสานและสังหารอุษมาน บินอัฟฟานน้ัน เศาะหาบะฮฺบางส่วนไมเ่ช่ือว่าเรื่องจะ

บานปลายไปถงึขั้นน้ันได้ แตเ่หตุผลที่มน้ี าหนักมากที่สุดคอื ข้อที่หน่ึง อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เอง คือ

ผู้ที่ส่ังห้ามพวกเขาไม่ให้ต่อสู้กับพวกเคาะวารจิญเ์หลา่นัน้
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ภาคที่ห้า 

การข้ึนเป็นเคาะลีฟะฮฺของผู้น าแห่งศรัทธาชน อลี บินอบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ปี ฮ.ศ. 35 – 40 
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บทที่หนึ่ง 

อลี บินอบูฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แบบย่อ 

 

• ชื่อและเชื้อสายของเขา 

เขาคืออลี บุตรของอบูฏอลิบ บุตรของอับดุลมุฏฏอลิบ บุตรของฮาชิม บุตรของอับดุลมะนาฟ 

เขาเป็นลูกของลุงนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และเป็นสามีของเจ้านายหญงิของบรรดาสตรีทั้งหลาย 

ฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และเป็นบิดาของหลานท่านนบี คือ หะสัน 

และหุสัยน์ อะลัยฮิมัสสลาม 

มารดาของเขา คือ ฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของอะสัด บุตรชายของฮาชิม บุตรชายของอับดุลมะ

นาฟ1 และอะสัดเป็นลูกหลานคนแรกในตระกูลฮาชิม 

ชื่อกุนยะฮฺของเขา คือ อบูลหะสัน และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยเรยีกเขาว่า อบู

ตุรอบ (บิดาแห่งดิน) 

รับอิสลามต้ังแต่อายุยังน้อย ขณะที่เขาอายุได้8ขวบ ตามที่เป็นที่รู้จักกัน2 

 

• ภรรยาของอลี 

1- ฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

2- อุมามะฮฺ บุตรสาวของอบุลอาศ และแม่ของนางคือซัยนับ บุตรสาวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เขาแต่งงานกับนางหลังจากที่ฟาฏิมะฮฺน้าสาวของนางเสียชีวิต

ไปแลว้ 

3- เคาละฮฺ บุตรสาวของญะอฺฟัร บินก็อยส์ 

4- ลัยลา บุตรสาวของมัสอูด 

5- อุมมุล-บะนีน บุตรสาวของหิซาม 

6- อัสมาอ์ บุตรสาวของอุมัยส์ 

7- เศาะฮ์บาน บุตรสาวของเราะบีอะฮฺ 

                                                             
1 มะริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ (1/278) 
2 มะริฟะฮฺ อัศ-เศาะหาบะฮฺ (1/277) 
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8- อุมมะ สะอีด บุตรสาวของอุรวะฮฺ 

 

• บุตรและธิดาของเขา 

บุตรชาย: หะสัน, หุสัยน์, มุฮัมมัด คนโต, อุบัยดุลลอฮฺ, อบูบักร, อับบาส คนโต, อุษมาน, ญะอฺ

ฟัร คนโต, อับดุลลอฮฺ, ยะห์ยา, เอาน,์ อุมัร คนโต, มุหัมมัด คนกลาง, มุหัมมัด คนเล็ก 

ธิดา: ซัยนับ คนโต, อุมมุ กุลษูม คนโต, รุก็อยยะฮฺ, อุมมุล-หะสัน, ร็อมละฮฺ คนโต, อุมมุฮานอิ์, 

มัยมูนะฮฺ, ซัยนับ คนเล็ก, ร็อมละฮฺ คนเล็ก, อุมมุกุลษูม คนเล็ก, ฟาฏิมะฮฺ, อุมามะฮฺ, เคาะ

ดญีะฮฺ, อุมมุลกิรอม, อุมมุสะละมะฮฺ, อุมมุญะอฺฟัร, ญุมานะฮฺ, นะฟีสะฮฺ 

 

• ความประเสริฐของเขา 

ความประเสริฐของอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1- ความประเสริฐสว่นตัว 

2- ความประเสริฐที่เขาอยู่ในวงศต์ระกูลของท่านนบี 

3- ความประเสริฐที่เขาเป็นเศาะหาบะฮฺ 
 

ประการที่หนึ่ง ความประเสริฐส่วนตัว 

อบูฮุร็อยเราะฮฺได้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลา่วในวันค็อยบัรว่า  

ْعِطَيَّ »
ُ
ايَةَ  َْل بُّهُ  َورَُسوَلُ، اللَ  ُُيِبُّ  رَُجًَل  الرَّ  «َورَُسوُلُ  اللُ  َوُُيِ

“ฉันจะมอบธง(น ารบ)ให้แก่ผู้ชายที่เขารักอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ และอัลลอฮฺและเราะ

สูลของพระองค์ก็รักเขาด้วยเช่นกัน”1 

อล ีได้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้พูดกับฉันว่า  

بَُّك  َل » ، إِلَّ  ُُيِ  «ُمنَافِق   إِلَّ  َيبَْغُضَك  َوَل  ُمْؤِمن 
                                                             
1 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐ บทว่าดว้ยความประเสริฐของอลี (3702) และมุสลิม กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บท

ว่าด้วยความประเสริฐของอลี (3405) 
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“ไมม่ีผู้ใดรักท่านนอกจากมุอ์มนิ และไมม่ีผู้ใดเกลียดทา่นนอกจากมุนาฟิก”1 

สะอัด บินอบีวักกอศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม พูดกับอลวี่า  

نَْت »
َ
لَةِ  ِمنِّ  أ نَّهُ  إِلَّ  ُموََس، ِمنْ  َهاُرونَ  بَِمْْنِ

َ
 «َبْعِدي نَِبَّ  َل  أ

“เธอกับฉันก็เหมือนกับฮารูนกับมูซา นอกเสยีจากว่าไมม่ีนบีหลังจากฉันอีกแล้ว”2 

ซัยด ์บินอัรก็อม ได้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลา่วว่า  

 «َمْوَلهُ  َفَعِلٌّ  َمْوَلهُ  ُكنُْت  َمنْ »
“ผู้ใดที่ฉันเป็นที่รักเขา อลกี็ย่อมเป็นที่รักของเขาดว้ย”3 

ประการที่สอง เขาอยู่ในวงศ์ตระกูลของท่านนบี 

ซัยด์ บินอัรก็อม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่าวโอวาทแก่พวกเราที่บ่อน้ าแห่งหน่ึงมีช่ือว่า คุม อยู่ระหว่างมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ ท่านกล่าวว่า 

“ผู้คนทั้งหลายเอ๋ย ฉันได้ทิ้งสิ่งหนักอ้ึงสองประการให้แก่พวกท่าน หนึ่งในนั้นย่ิงใหญ่ว่าอีก

อันหนึ่ง” แล้วท่านก็กล่าวว่า คัมภีร์ของอัลลอฮฺ และได้กล่าวถึงมันเป็นการเฉพาะ หลังจากน้ันก็กล่าว

ว่า “และกล่าวว่า วงศ์ตระกูลของฉัน ฉันก็ย้ าเตือนท่านด้วย(นามของ)อัลลอฮฺถึงวงศ์ตระกูลของ

ฉัน ฉันก็ย้ าเตือนท่านด้วย(นามของ)อัลลอฮฺถึงวงศ์ตระกูลของฉัน” 

มีคนถามซัยด ์บินอัรก็อมว่า “และครอบครัวของท่านคือใครบ้าง” 

เขาตอบว่า “คือผู้ที่เขาถูกห้ามไม่ให้รับเศาะดะเกาะฮฺ ตระกูลของอลี ตระกูลของญะอฺฟัร 

ตระกูลของอะกีล ตระกูลของอับบาส” มีคนถามซัยด์อีกว่า “พวกเขาทั้งหมดนี้เลยหรือที่เป็น

ครอบครัวของท่านนบี” เขาตอบว่า “ใช่แล้ว”4 

                                                             
1 มุสลิม กิตาบอมีาน บทว่าดว้ยหลกัฐานที่บ่งชีว้่าการรักชาวอันศอรและรักอลีเป็นส่วนหนึ่งของอีหม่าน (78) 
2 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐ บทว่าดว้ยความประเสริฐของอลี (3702) และมุสลิม กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บท

ว่าด้วยความประเสริฐของอลี (2405) 
3 บันทึกโดยอะห์มัด 5/350 และสายรายงานของมันถูกต้อง 
4 บันทึกโดยมุสลิม กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของอลี (2408) 
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อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ได้เลา่ว่า  

ِبُّ  َخَرجَ  ، ِمْرط   َوَعلَيْهِ  َغَداةً  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَّ ل  ْسَوَد، َشْعر   ِمنْ  ُمَرحَّ
َ
 اْْلََسنُ  َفَجاءَ  أ

ْدَخلَُه، ََعِ   ْبنُ 
َ
ْدَخلََها، ةُ َفاِطمَ  َجاَءْت  ُثمَّ  َمَعُه، َفَدَخَل  اْْلَُسْيُ  َجاءَ  ُثمَّ  َفأ

َ
ٌّ  َجاءَ  ُثمَّ  َفأ ْدَخلَُه، ََعِ

َ
 ُثمَّ  َفأ

َما ﴿: قَاَل  ُۡۡيُرِيدُۡۡإِنَّ هَِبۡۡٱللَّ َسَۡۡعنُكمُِِۡۡلُذ  َلۡۡٱلر ِج  ه 
َ
َي تِۡۡأ َِرُكمۡ ۡٱۡل  ِهٗياَۡويَُطه   [ ٣٣: اْلحزاب] ﴾ ٣٣َۡۡتط 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ในเช้าวันหน่ึงไดอ้อกมา พร้อมด้วยผ้าคลุมคลุม

ตัวไว้ แล้วได้ให้อลี ฟาฏิมะฮฺ หะสัน และหุสัยน์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม เข้าไปในผ้าน้ัน หลังจากน้ันก็อ่าน

โองการที่ว่า  

"อัลลอฮฺเพียงแต่ต้องการที่จะขจัดความโสโครกออกไปจากพวกเจ้า โอ้สมาชิกของวงศ์ตระกูล (นะบี) 

เอ๋ย และทรง (ประสงค์) ที่จะขัดเกลาพวกเจ้าให้สะอาด" {อัล-อะห์ซาบ: 33}1 

ประการที่สาม ความประเสริฐโดยทั่วไป 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ กล่าวว่า  

، إِلَّ  َعلَيَْك  َفَما ِحَراءُ  اْسُكنْ » وْ  نَِبٌّ
َ
، أ يق  وْ  ِصدِّ

َ
 وََسلََّم، َعلَيْهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبُّ  وََعلَيْهِ « َشِهيد   أ

بُو
َ
، َوأ ، ُعثَْماُن،وَ  َوُعَمُر، بَْكر  ٌّ ، َوَطلَْحُة، َوََعِ بَْيُ ِِب  ْبنُ  وََسْعدُ  َوالزُّ

َ
، أ  َعنُْهمْ  اللُ  رَِضَ  َوقَّاص 

“จงสงบเถิด หิรออ์เอ๋ย ที่อยู่บนเจ้าคือนบี หรือคนสัตย์จริง หรือชะฮีด” ตอนน้ันผู้ที่อยู่บนมันมี 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม อบูบักร อุมัร อุษมาน อลี ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และสะอัด 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม2 

และสะอีด บินซัยด ์ได้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลา่วว่า  

                                                             
1 บันทึกโดยมุสลิม กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของครอบครัวนบี (2424) 
2 บันทึกโดยมุสลิม กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺ (2417) จากหะดีษของอบูฮุร็อย

เราะฮฺ เราะฎยัิลลอฮุอันฮ ุ



เคาะลฟีะฮฺอล ีบนิอบฏีอลบิ  ห น้ า  | 131 

 

 

 

ة  » ُبو اْْلَنَّةِ  ِف  َعرْشَ
َ
ٌّ  اْْلَنَِّة، ِف  َوُعثَْمانُ  اْْلَنَِّة، ِف  َوُعَمرُ  اْْلَنَِّة، ِف  َبْكر   أ  اْْلَنَِّة، ِف  َوََعِ

بَْيُ  اْْلَنَِّة، ِف  َوَطلَْحةُ  بُو اْْلَنَِّة، ِف  َوالزُّ
َ
 ِف  وََسْعد   اْْلَنَِّة، ِف  َعوْف   ْبنُ  الرَّْْحَِن  َوَعبْدُ  اْْلَنَِّة، ِف  ُعبَيَْدةَ  َوأ

 «اْْلَنَّةِ  ف وََصاِحبُُكمْ  اْْلَنَِّة،

“สิบคน จะได้อยู่ในสวรรค์ อบูบักรจะได้อยู่ในสวรรค์ อุมัรจะได้อยู่ในสวรรค์ อลีจะได้อยู่ใน

สวรรค์ อุษมานจะได้อยูใ่นสวรรค์ ฏ็อลหะฮฺจะได้อยูใ่นสวรรค์ ซุบัยรฺจะได้อยูใ่นสวรรค์ อบูอุบัยดะฮฺจะได้

อยู่ในสวรรค์ อับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์จะได้อยู่ในสวรรค์ และสะอัดจะได้อยู่ในสวรรค์ และสหายของ

พวกท่าน(คือสะอีด ผู้เลา่หะดษีบทนี้)จะไดอ้ยู่ในสวรรค์”1 

และอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม กลา่วว่า  

ينَ  ُثمَّ  قَْرِن، انلَّاِس  َخْيُ » ِ ينَ  ثُمَّ  يَلُوَنُهْم، اَّلَّ ِ  « يَلُوَنُهمْ  اَّلَّ

“ผู้ที่ดีที่สุดคอืคนในยุคของฉัน ที่ถัดลงมาคือผู้ที่มาตอ่จากพวกเขา และที่ถัดลงไปคือคนที่มาต่อ

จากพวกเขา”2 

• และหนึ่งในเรื่องที่ท าให้เขาโดดเด่นและเหนอืกว่าคนอ่ืนๆ 

วันค็อนดัก: 

ในวันสงครามค็อนดัก เขาไดอ้อกไปเผชญิหนา้กับอัมร์ บินอับดวิุดด์ เขาก็พูดกับอัมร์ว่า อัมร์เอ๋ย 

ท่านเคยสาบานต่ออัลลอฮฺว่า จะไมม่ีคนจากกุเรชคนใดเรียกร้องท่านทางสองทางใดเว้นแต่ท่านจะรับมัน

ไว้ เขาก็ตอบอลไีปว่า “ใช่แลว้” อลกี็กล่าวว่า “ฉันขอเชิญชวนท่านไปสูอ่ัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์

ไปสู่อิสลาม” อัมร์ก็ตอบว่า “ไม่มีความจ าเป็นใดๆกับข้าในเร่ืองน้ันเลย” อลีจึงกล่าวกับเขาว่า “เช่นน้ัน

ฉันขอเรียกร้องให้ท่านมาสู้กันตัวต่อตัวกับฉัน” เขาตอบว่า “ท าไมหรือ เจ้าหลานเอ๋ย ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่อยากสังหารเจ้าเลย” อลีก็ตอบเขาไปว่า “แต่ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ว่าฉันอยาก

                                                             
1 บันทึกโดยติรมิซียฺ ในกิตาบความประเสริฐ บทว่าด้วยความประเสริฐของอับดุรเราะห์มาน บินเอาฟ์ (3748) และสายรายงานของมัน

ถูกต้อง และค าพูดของสะอีดทีว่่า และสหายของพวกท่าน หมายถึง ตัวของเขาเอง 
2 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทวา่ด้วยความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮขฺองท่านนบี (3651) และมุสลิม 

กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าดว้ยความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ (2533) 
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สังหารท่าน” อัมร์ก็สีหน้าโกรธจัด และลม้ม้าของเขาลงอย่างแรงและเชือดมัน และตบหน้ามัน หลังจาก

น้ันก็เข้าไปหาอล ีพลัดกันรุกพลัดกันรับ แล้วอลกี็สังหารเขาได้ อัมร์ไดก้ล่าวไว้กอ่นหน้าน้ันว่า 

และข้าไดต้ระโกนร้องออกไป  ยังกลุ่มคนของพวกเขาว่ามีใครกล้าประลองไหม 

ฉันยืนในที่ๆแม้แต่ผู้กลา้ก็ยังต้องขลาดกลัว ยังที่ก็อรนุลมะนาญซิ 

และเพราะอย่างน้ันฉันจึง  รีบรุดออกไปยังทางที่มีดาบแวววาว 

แท้จริงความกลา้หาญในคนหนุ่ม และความใจกว้าง เป็นหน่ึงในทรัพย์ที่ดีเลศิที่สุด 

อลกี็ตอบโต้ออกไปว่า 

อย่าเพิ่งรีบร้อนสิ มีคนตอบรับเสยีงของเจ้าเขาได้ออกมาแลว้ โดยไมอ่่อนแอเลย 

ดว้ยความตัง้ใจ ความแจ่งแจ้ง และความสัจจริงท าให้ผู้ชนะทุกคนอยูร่อดได้ 

ฉันละ่หวังจะจัดงานให้เจ้า เป็นงานครวญครางร่ าไห้ไว้อาลัยให้คนตาย 

จากการฟาดฟันครัง้เดยีวก็ถึงฆาต หลงเหลอืเพียงการร าลกึถงึเมื่อเห็นดาบวับวาว1 

วันค็อยบัร: 

มัรหับ ชาวยิวคนหน่ึง ได้กล่าวว่า 

ค็อยบัร รู้ดีว่าฉัน คือ มัรหับ  นักดาบ ผู้กล้า ผูโ้ชกโชน 

เมื่อสงครามเกิด เปลวเพลงิย่อมลุกโชน 

และอลกี็ตอบเขาไปว่า  

ฉันคือผู้ที่แม่ฉันเรียกว่าราชสหี์ เหมือนสิงโตในป่าที่ไม่มใีครอยากพบเห็น 

ฉันจะเอาเครื่องตวงศออ์(เล็กๆ) ไปแลกเคร่ืองตวงใหญม่หึมาจากพวกเขา2 

                                                             
1 หนังสือ “อลี บินอบีฏอลิบ” ของเศาะลาบียฺ หน้าที่ 99 และดูที่ อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ เหตุการณ์ในปีฮ.ศ.ที่ 5 สงครามค็อนดัก 
2 บันทึกโดยมุสลิม กิตาบญิฮาด บทว่าด้วยสงครามซิล-กิรด์ (1807) 
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การบัยอะฮฺให้อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮฺ 

มุหัมมัด บินหะนะฟียะฮฺ เขาคือมุหัมมัด บุตรของอล ีบินอบูฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เลา่

ว่า อลีได้ไปยังบ้านของอุษมานตอนที่เขาถูกสังหารไปแล้ว แล้วเขาก็กลับเข้าบ้านของเขา ปิดประตูล็อก

ไว้ แล้วคนอื่นๆก็พากันมาหาเขาแล้วก็ทุบประตูใส่เขา พวกเขาพูดว่า “คนๆนี้(อุษมาน)ได้ถูกสังหารไป

แล้ว และผู้คนต้องมีเคาะลฟีะฮฺ และเราไมเ่ห็นใครคู่ควรกับมันมากไปกว่าท่านอีกแลว้” 

อลกี็ตอบพวกเขาไปว่า “อย่ามาต้องการฉันเลย ให้ฉันเป็นผูช่้วยส าหรับพวกท่านดกีว่าให้ฉันเป็น

ผู้น าพวกท่าน” 

พวกเขาตอบอลีไปว่า “ไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เราไม่รู้ว่าจะมีใครคู่ควรมากไปกว่าท่านอีก

แล้ว” เขาก็ตอบว่า “หากพวกท่านจะยอมตามฉัน การให้บัยอะฮฺฉันต้องไม่ท าอย่างลับๆ แตฉ่ันจะออกไป

ที่มัสยิด ผู้ใดประสงค์จะให้บัยอะฮฺฉัน ก็จงให้บัยอะฮฺฉัน” แล้วเขาก็ออกไปที่มัสยิดแล้วผู้คนก็มา

ให้บัยอะฮฺเขา1 

บรรดาชาวมุฮาญิรีน และชาวอันศอรที่อยู่ที่มะดีนะฮฺก็ได้ให้บัยอะฮฺกับเขา กล่าวกันว่า มีเศาะ

หาบะฮฺบางคนไม่ไดใ้ห้บัยอะฮฺเขา เช่น สะอัด บินอบูวักกอศ, อับดุลลอฮฺ บินอุมัร, มุหัมมัด บินมัสละมะฮฺ 

และคนอื่นๆ บ้างก็ว่า (อลี)เขาได้รับบัยอะฮฺจากทุกคนแล้ว น่ีเป็นทัศนะที่เป็นที่รู้จักกัน สะอัด อิบนุอุมัร 

และมุหัมมัด บินมัสละมะฮฺเพียงไมไ่ด้เข้าร่วมสงครามกับเขา สว่นเรื่องบัยอะฮฺพวกเขาไดใ้ห้ไปแลว้ 

เอาฟ์ บินอบีญะมีละฮฺ ได้เล่าว่า ฉันเคยอยู่กับหะสัน อัล-บัศรียฺ ตอนน้ันเขาอยู่ที่มะดีนะฮฺช่วงที่

อุษมานถูกสังหาร แล้วพวกเขาก็พูดถึงเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม แล้วอิบนุ

เญาชัน อัล-เฆาะเฏาะฟานียฺก็พูดข้ึนมาว่า “อบูสะอีดเอ๋ย แตท่ี่ฉันไมถู่กใจคืออบูมูซา ที่เขาติดตามอลี”2 

และหะสันก็โกรธจนออกที่สีหน้าอย่างชัดเจน แล้วเขาก็พูดว่า “แล้วมีใครอื่นอีกหรือที่จะเป็นผู้น า? ผู้น า

แห่งศรัทธาชนถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรม แล้วผู้คนก็ไปพ่ึงพาคนที่ดีที่สุดของพวกเขา แล้วก็ให้บัยอะฮฺ

กับเขา แล้วจะมีใครอื่นอีกที่จะเป็นผูน้ า” เขาพูดซ้ าๆอยู่หลายครัง้3 

                                                             
1 บันทึกโดยอะห์มัด ในบทว่าด้วยความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ (2/573 หมายเลข 696) และสายรายงานของมันถูกต้อง 
2 เขาหมายถึงว่า ที่คนอื่นๆพากันพูดไม่ดีต่ออบูมูซาเป็นเพราะเขาติดตามอลี และสิ่งที่เขาต้องท าคือการไม่ตามเขา 
3 บันทึกโดยอะห์มัด ในบทว่าด้วย ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ (2/576 หมายเลข 976) ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง 
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ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺเห็นพ้องกันว่าเศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐที่สุดรองจากอุษมาน บินอัฟฟาน 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ คืออล ีบินอบีฏอลบิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

• อิบนุตัยมียะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “หลักการข้อหน่ึง ณ ที่ของอะห์มัด บินหัมบัล คือ 

กล่าวว่าผู้ที่ ไมย่อมรับการเป็นเคาะลีฟะฮฺของอล ีเป็นพวกบิดอะฮฺ และเขาเคยกล่าวว่า เขาหลง

ทางย่ิงกว่าลาในบ้านของเขา และใช้ให้อยูใ่ห้ห่างไกลคนๆนัน้”1 

ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺ เห็นพ้องกันว่า เศาะหาบะฮฺที่ประเสริฐที่สุดหลังจากที่เราะสูลุลลอฮฺ คือ อบู

บักร หลังจากน้ันคือ อุมัร หลังจากน้ันพวกเขามีความคิดเห็นต่างกันดังที่เราได้เคยกล่าวไว้แล้ว ว่าอุ

ษมาน หรืออล ีและผู้รู้ส่วนใหญ่เห็นว่า อุษมานประเสริฐกว่าอล ีแล้วหลังจากน้ันพวกเขาเห็นพ้องกันว่า 

อล ีบินอบีฏอลบิคือเคาะลฟีะฮฺคนที่ส่ี 

  

                                                             
1 มัจญ์มูอฺ อัล-ฟะตาวา (4/438) 



เคาะลฟีะฮฺอล ีบนิอบฏีอลบิ  ห น้ า  | 135 

 

 

 

บทที่สอง 

เหตุการณ์ส าคัญในยุคของเคาะลีฟะฮฺอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

 

สงครามอูฐ (ปีฮ.ศ. 36) 

หลังจากที่อลี บินอบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้ขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮฺแล้ว  ฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺก็

ได้มาขออนุญาตออกเดนิทางไปมักกะฮฺ  ที่น่ันทั้งสองก็ได้พบกับท่านหญิง อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

มีข่าวไปถึงนางว่าอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ถูกสังหารแล้วและมีผู้คนจ านวนหน่ึงรวมตัวกันที่มักกะฮฺ

เพ่ือลา้งแค้นให้แก่อุษมาน 

โดยมียะอฺลา บินมุนียะฮฺมาจากเมืองบัศเราะฮฺ และอับดุลลอฮฺ บินอามิรมาจากเมืองกูฟะฮฺ ทั้ง

สองได้ไปรวมตัวกันที่มักกะฮฺเพ่ือจะล้างแค้นให้แก่อุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

พวกเขาไดอ้อกจากมักกะฮฺพร้อมกับผู้ติดตามหลายคนไปยังเมืองบัศเราะฮฺ ต้องการตัวผู้สังหาร

อุษมาน เน่ืองจากพวกเขามองว่า ตนเองที่บกพร่องที่ไม่ไดอ้ยู่ปกป้องอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ส่วนอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ในขณะน้ันอยู่ที่มะดีนะฮฺ  ขณะที่อุษมาน บินหุนัยฟ์ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ เป็นเจ้าเมืองบัศเราะฮฺที่ได้รับการแต่งต้ังจากอลี บินอบีฏอลบิ 

เมื่อคนเหลา่นัน้ไปถึงทางเข้าเมืองบัศเราะฮฺแลว้  อุษมาน บินหุนัยฟ์ก็ได้สง่คนไปถามพวกเขาว่า 

“พวกท่านมีจุดประสงค์อันใด?” 

พวกเขาตอบว่า “พวกเราตอ้งการตัวคนที่สังหารอุษมาน” 

อุษมานจึงส่ังพวกเขาไปว่า “ให้รอก่อนจนกว่าอลีจะเดนิทางมาถึง และสั่งห้ามไม่ให้พวกเขาเข้า

ไป” 

ระหว่างนัน้ญะบะละฮฺ -เขาเป็นหน่ึงในผู้ที่สังหารสังหารอุษมาน- ได้พาคนออกมา 700 คนเพื่อ

มาต่อสู้กับพวกเขา  แตพ่วกเขาก็สามารถเอาชนะพวกของญะบะละฮฺได้ พวกของญะบะละฮฺจ านวนมาก

ถูกสังหาร  โดยมีชาวเมืองบัศเราะฮฺหลายคนออกมาร่วมกับทัพของฏ็อลหะฮฺ  ซุบัยรฺ และอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 
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อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เดินทางออกจากมะดีนะฮฺ ไปยังเมืองกูฟะฮฺ ตอนที่ได้ยินว่าเกิดการ

ต่อสู้ระหว่างอุษมาน บินหุนัยฟ์ ที่เป็นเจ้าเมืองของอลทีี่ปกครองเมืองบัศเราะฮฺ กับฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และ

อาอิชะฮฺกับคนที่เข้าร่วมกับพวกเขา แล้วอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ได้ออกไป และได้เตรียมกองทัพที่มี

จ านวนหน่ึงหมื่นคนเพื่อไปเผชิญกับฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺ 

และจากตรงน้ี ท าให้เราเห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่า อลี บินอบีฏอลิบคือผู้ที่ยกทัพออกไปสูก้ับ

พวกเขา ไมใ่ช่พวกเขายกทัพออกมาสูก้ับอลี และพวกเขาไม่ไดม้ีเป้าหมายท าสงครามกับอลเีหมือนที่บาง

กลุ่ม หรือบางคนที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดของกลุ่มน้ันน ามากล่าวอ้าง หากพวกเขาต้องการออกมาสู้รบ

กับอล ีพวกเขาต้องออกไปที่เมืองมะดนีะฮฺโดยตรง ไมใ่ช่ที่เมืองบัศเราะฮฺ 

ทั้งฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และอาอิชะฮฺ และคนที่อยู่กับพวกเขาไม่เคยสักครั้งที่จะกล่าวหาว่า 

การเป็นเคาะลีฟะฮฺของอลีนั้นใช้ไม่ได้  ไม่เคยกล่าวหาใดๆ ไม่เคยพูดจาใดๆในทางที่ไม่ดี

เกี่ยวกับอลีเลย และไม่ได้ให้บัยอะฮฺแก่คนอ่ืน และไม่ได้ออกมาต่อสู้กับอลีที่เมืองบัศเราะฮฺ 

เพราะในวันนั้นอลีไม่ได้อยู่ที่เมืองบัศเราะฮฺ 

เพราะอย่างน้ีเอง อะห์นัฟ บินก็อยส์จึงกล่าวว่า “ฉันได้เจอกับฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺ ขณะที่มีการ

ปิดล้อมบ้านของอุษมาน ฉันได้ถามว่า “ท่านจะใช้ฉันประการใด เพราะฉันเห็นว่าเขาคงต้องถูกสังหาร

เป็นแน่?”” 

ทั้งสองก็ตอบว่า “เจ้าต้องไปหาอลี” 

เขากล่าวอีกว่า “ฉันได้เจอกับอาอิชะฮฺที่มักกะฮฺหลังจากที่อุษมานถูกสังหารแล้ว ฉันก็ถามว่า 

ท่านจะใช้ฉันประการใด?” นางก็ตอบว่า “เจ้าต้องไปหาอลี”1 

การเจรจาก่อนการต่อสู้ 

อลีได้ส่งมิกดาร บินอัสวัด และเกาะอ์กออ์ บินอัมร์ เพ่ือไปเจรจากับฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺ  ฝ่าย

หน่ึงคือมิกดารและเกาะอ์กออ์ และอีกฝา่ยหน่ึงคือฏ็อลหะฮฺ และซุบัยรฺ พวกเขาตกลงกันว่าจะไม่สู้รบกัน 

และต่างฝ่ายก็ไดอ้ธิบายมุมมองของตนเอง 

                                                             
1 ฟัตหุล-บาร ี(13/38) และกล่าวว่า บันทึกโดยเฏาะบะรียฺ ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง 
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ฏ็อลหะอฺและซุบัยรฺเห็นว่าไม่อนุญาตให้ปลอ่ยพวกที่สังหารอุษมานไว้ สว่นอลีเห็นว่าไม่เป็นผลดี

กับการติดตามตัวคนที่สังหารอุษมานในเวลานี้ แตใ่ห้รอจนกว่าเร่ืองการเมืองต่างๆจะมีความมั่นคงกว่า

น้ี ดังน้ันแล้วเร่ืองการสังหารคนที่สังหารอุษมานจึงเป็นเร่ืองที่เห็นตรงกัน แตเ่ห็นต่างกันที่จะด าเนินการ

เมือ่ไหร ่

และหลังที่ตกลงกันได้แล้ว ทั้งสองทัพก็ไดห้ลับนอนเป็นค่ าคืนที่ดี แต่พวกสะบะอียะฮฺ (พวกเขา

คือพวกที่สังหารอุษมาน) อยู่ในคืนที่เลวร้าย เพราะทั้งสองทัพเห็นตรงกันว่าต้องจัดการกับพวกของตน 

และเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองที่นักประวัติศาสตร์ที่เขียนถึงสงครามนี้ได้กล่าวถึงเอาไว้ เช่น อัฏ-เฏาะบะรียฺ1 อิบนุ

กะษีร2 อิบนุล-อะษีร3 อิบนุหัซมิน4 และคนอื่นๆ 

เมื่อน้ันพวกสะบะอียะฮฺเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องท าให้การตกลงกันคร้ังนี้ล้มเหลวให้ได้  พอถึง

ยามใกล้รุ่งขณะที่กองทัพทั้งสองก าลังหลับนอน คนกลุ่มหน่ึงจากพวกสะบะอียะฮฺได้เข้าโจมตีกองทัพ

ของฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺ และได้สังหารคนในกองทัพไปบางส่วนและได้วิ่งหลบหนีไป กองทัพของฏ็อลหะฮฺ

ก็คิดว่ากองทัพอลีได้หักหลังพวกตน จึงได้บุกประลองก าลังกับกองทัพอลีในตอนเช้า ส่วนอลีก็คิดว่า 

กองทัพฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺบิดพร้ิว การบุกโจมตีเพ่ือประลองก าลังจากทั้งสองฝ่ายได้ด าเนินไปจนถึง

เที่ยงวัน แล้วไฟสงครามก็ลุกโชนขึน้ 

ความพยายามต่างๆในการหยุดการต่อสู้ 

คนระดับอาวุโสจากกองทัพทั้งสองต่างพยายามหยุดการต่อสู้ แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ ฏ็อล

หะฮฺกล่าวว่า “ผู้คนทั้งหลาย พวกท่านอยู่เฉยกันก่อนได้ไหม?” แตพ่วกเขาก็ไม่ยอมอยู่เฉย เขาก็จึงกล่าว

ว่า “เงียบ เงียบ เป็นเพียงผีเสื้อไฟ และแมลงวันละโมบ” 5 ส่วนอลีก็ส่ังห้ามพวกของตน แต่พวกเขาก็ไม่

ฟังค าสั่ง อาอิชะฮฺก็ส่งกะอฺบ์ บินเสารฺ มาพร้อมกับคัมภีร์เพื่อหยุดสงคราม พวกสะบะอียะฮฺก็ยิงธนูใส่จน

เขาเสยีชีวิต 

                                                             
1 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ (3/517) 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/509) 
3 อัล-กามลิ ฟิต-ตารีค (3/120) 
4 อัล-ฟัศลุ ฟิล-มิลัล วลั-อะฮ์วาอ์ วัน-นิหลั (4/293) 
5 ตารีค เคาะลีฟะฮฺ อิบนุ ค็อยยาฏ (182) 
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น่ันเพราะสงคราม –ขออัลลอฮฺคุ้มครอง- หากไฟมันลุกโชนแล้ว ก็ไม่มใีครจะหยุดย้ังมันได้ บุคอ

รียฺได้กล่าวถึงบทกวีของอิมริอุล-ก็อยสว์่า 

 

สงครามยามแรกคลา้ยอนงค์เยาว์ พาความน่ารักสดใสของนางไปหาคนโงเ่ขลา 

กระทั้งมันลุกโชน เปลวเพลงิของมันโหมกระพือ กลับกลายร่างเป็นหญงิเฒ่าทึนทึก 

หญงิแก่หนังเหี่ยว สผีิวนา่รังเกียจ น่าสะอิดสะเอียน จะจูบหรือจะหอมก็เกินทน1 

 

และชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า ความโกลาหลเมื่อมันเกิดขึ้น คนมี

ปัญญาก็ไมส่ามารถป้องกันคนโง่เขลาได้ พวกผู้อาวุโสเหลา่นั้น เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ก็ไม่สามารถดับไฟ

ความโกลาหล และหยุดคนของตนได้ และน้ีก็เป็นเร่ืองธรรมดาของความโกลาหลดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่า 

ۡۡفِت نَةَٗۡۡوٱتَُّقوا ۡۡ﴿ ِينَۡۡتُِصيَبَّۡۡلَّ ٗة ۡۡمِنُكمۡ َۡظلَُموا ۡۡٱَّلَّ لَُمو ا َۡۡخا صَّ نََّۡۡوٱع 
َ
َۡۡأ  ﴾٢٥ۡۡۡٱل عَِقابَِۡۡشِديدُۡۡٱللَّ

 [ ٢٥: اْلنفال]

"และพวกเจ้าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบแก่บรรดาผู้อธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่าน้ัน 

และพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺน้ัน เป็นผูรุ้นแรงในการลงโทษ" {อัล-อันฟาล: 25}2 

วิกฤติการณ์อูฐในครัง้น้ันเกิดขึ้นในปีฮ.ศ.ที ่36 คือ ในช่วงต้นของการด ารงต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺ

ของอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุและเกิดขึน้หลังจากตะวันคล้อย และไปสิน้สุดใกล้ๆ ตะวันลับฟ้าของวัน

เดยีวกัน 

อลมีีคนอยู่ด้วยหน่ึงหมื่นคน และชาวอูฐมีจ านวนอยู่ราวห้าพันถึงหกพันคน และธงน าทัพของอลี

ตอนน้ันอยู่ที่มุฮัมมัด บินอล ีบินอบีฏอลบิ สว่นธงน าทัพของชาวอูฐอยู่กับอับดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺ 

                                                             
1 บันทึกโดยบุคอรียฺ กิตาบฟิตนะฮฺ บทว่าดว้ยความโกลาหลที่เป็นระรอกเหมือนระรอกคลื่นทะเล ใกลก้ับหะดีษ (7096) 
2 มุคตะศ็อร มินฮาจญุส-สุนนะฮฺ (281) 
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วันน้ันมีชาวมุสลิมจ านวนมากถูกสังหาร มันเป็นฟิตนะฮฺ ขออัลลอฮฺปกป้องดาบของเราไมใ่ห้

สร้างฟิตนะฮฺ และเราขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยและอภัยโทษให้กับพวกเขาดว้ยเถิด 

การสังหารฏ็อลหะฮฺ และซุบัยรฺ 

ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และมุหัมมัด บินฏ็อลหะฮฺ ได้ถูกสังหารไปดว้ย ซุบัยรฺน้ันเขาไม่ไดร่้วมในสงคราม

ครัง้น้ีดว้ย ฏ็อลหะฮฺเองก็เชน่กัน 

เพราะมีรายงานว่า ซุบัยรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เมื่อจะเข้าร่วมกองทัพได้พบกับอลี บินอบูฏอลบิ 

อลกี็ไดก้ล่าวแก่เขาว่า ท่านจ าไดไ้หมว่าท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยกล่าวไว้ว่า “ท่านจะ

ต่อสู้กับอลโีดยที่ท่านเป็นฝา่ยผิด” ซุบัยรฺจึงถอยกลับในวันน้ันโดยไมไ่ด้ต่อสู้ด้วย1 

ตามข้อเท็จจรงิคือเขาไม่ไดร่้วมต่อสู้ด้วย แตเ่ร่ืองระหว่างเขากับอลเีกิดขึน้จริงหรือไม่? 

อัลลอฮฺทรงรู้ดีย่ิง เพราะรายงานเรื่องนีม้ีสายรายงานที่ไม่แข็งแรง แตเ่ป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากใน

หนังสือประวัติศาสตร์ 

แต่ที่พูดถึงกันมากกว่าคือ ซุบัยรฺไม่ได้เข้าร่วมในสงครามครั้งนีด้้วย แต่ซุบัยรฺถูกสังหารโดยการ

ถูกหักหลังดว้ยน้ ามอืของคนๆหน่ึงที่ช่ือว่า อิบนุญัรมูส 

• ส่วนฏ็อลหะฮฺเสยีชีวิตจากการถูกธนูลูกหลง ตามที่รู้กันผู้ที่ยิงเขาคือ มัรวาน บินหะกัม 

ยิงไปถูกขาของเขาในต าแหน่งที่เป็นแผลเก่ามาก่อน แล้วเขาก็เสียชีวิต ในขณะที่เขาพยายามยับย้ังไม่ให้

พวกเขาต่อสู้กันเอง เมื่อสงครามจบลงมีคนจ านวนมากเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้ที่ปกป้องอูฐของอาอิชะฮฺ  

เพราะนางถอืเป็นสัญลักษณ์ของพวกเขา พวกเขาพากันพลชีีพเพ่ือปกป้องนาง 

แต่พออูฐของนางล้มลง สงครามก็สงบและจบลงด้วยเช่นกัน ชัยชนะเป็นของอลี บินอลีฏอลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครชนะเลย อิสลามและชาวมุสลิมต่างหากที่ต้องพ่ายแพ้ใน

สงครามครัง้น้ัน 

หลังจบสงคราม 

                                                             
1 อัล-มุศ็อนนัฟ ของอิบนุ อบีชัยบะฮฺ (15/283 หมายเลข 19674) แต่ในบทนีมี้ผู้รายงานที่ไม่รู้จักคนหนึ่ง และหาฟิษ อิบนุหะญัร ได้กล่าว

เร่ืองนีเ้อาไว้ในหนังสือ อัล-มะฏอลิบ อัล-อาลิยะฮฺ (4412) 
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เมื่อสงครามจบลง อลกี็เดินผ่านศพต่างๆ จนได้ไปพบกับศพของฏ็อลหะฮฺ บินอุบัยดิลลาฮฺ เขาก็

พูดข้ึนหลังจากที่ได้ประคองเขาขึน้น่ังและปัดดินที่อยู่บนหน้าของเขา “ล าบากใจนักส าหรับฉันที่ต้องเห็น

ท่านนอนตายภายใต้ดวงดวงบนท้องฟ้า อบูมุหัมมัดเอ๋ย” 

แล้วอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ร่ าไห้ และกล่าวว่า “ฉันอยากให้ฉันตายไปเสียต้ังแต่ย่ีสิบปีที่แลว้”1 

 

• และเช่นกัน เมื่ออลีเห็นมุหัมมัด บินฏ็อลหะฮฺ ก็ร่ าไห้อีก มุหัมมัด บินฏ็อลหะฮฺ ได้รับ

สมญานามว่า จอมสุญูด เน่ืองจากเขาท าอิบาดะฮฺอย่างมากมาย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

และเศาะหาบะฮฺทุกคน ไมเ่ว้นใครเลย ที่ได้ร่วมในสงครามครัง้นีต่้างพากันเสยีใจกับสิ่งที่เกิดขึน้ 

• • และเมื่ออิบนุญัรมูซคนน้ี ได้ไปขอเข้าพบอลี มาพร้อมกับดาบของซุบัยรฺ เขากล่าวว่า 

“ฉันได้สังหารซุบัยรฺ ฉันได้สังหารซุบัยรฺ” เมื่ออลีได้ยินเช่นน้ัน ก็กล่าวว่า “ดาบเล่มนี้ ช่างยาวนานนักที่

มันถูกใช้เพ่ือปกป้องท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม” จากน้ันก็กล่าวว่า “จงไปบอกขา่ว

กับผู้ที่สังหารซุบัยรฺเถิดว่าเขาจะได้เข้านรก” และปฏิเสธไม่ให้เขาเข้าพบท่าน2 

และเมื่อสงครามจบลง อล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ไดม้ารับตัวท่านหญงิอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน

ฮา และส่งนางอย่างสมเกียรติไปยังเมืองมะดนีะฮฺตามที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยสั่งเสยี

เขาไว้ 

อลไีด้เลา่ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

ْمر   ََعئَِشةَ  َوبَْيَ  بَيْنََك  َسيَُكونُ  إِنَّهُ 
َ
نَا: قَاَل   أ

َ
ْشَقاُهمْ  فَأ

َ
 َذلَِك  ََكنَ  إَِذا َولَِكنْ  َل،: " قَاَل  الِل، رَُسوَل  يَا أ

َمِنَها إَِل  فَارُْدْدَها
ْ
 َمأ

                                                             
1 ตารีค ดิมัชกฺ ของอิบนุ อะสากิร ฉบับย่อ (11/207) และอุสุดุล-ฆอบะฮฺ (3/88) และบูศิรีย์ได้กล่าวว่า คนรายงานบทนีเ้ชื่อถือได้ทั้งหมด(ษิ

เกาะฮฺ) และหาฟิษ อิบนุหะญัรได้น ามาถ่ายทอดในหนังสือ อัล-มะฏอลิบ อัล-อาลิยะฮฺ (4/302) โดยข้อความต่างกันเล็กน้อย 
2 เฏาะบะกอต อิบนุ สะอัด (3/105) ด้วยสายรายงานที่ดี 
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“จะเกิดเร่ืองขึน้ระหว่างเจ้ากับอาอิชะฮฺ” อลีก็กล่าวว่า ถ้าเช่นน้ันฉันก็คงโชคร้ายที่สุดแลว้ ท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ” ท่านก็พูดว่า “ไม่ใช่หรอก แต่เมื่อใดที่เกิดเร่ืองน้ันขึ้น เจ้าก็จงส่งนางไปยังที่ ๆ นางจะ

ปลอดภัยเถิด”  ซึ่งเขาก็ได้ท าตามที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยส่ังใช้เขาไว้ 

เพราะเหตุใดอลีจงึไม่สังหารพวกที่สังหารอุษมาน? 

อล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้ประเมินผลดีผลเสยีแล้ว และเห็นว่าผลดีคือให้เลื่อนการกิศอศออกไป

ก่อนไม่ใช้ทิง้มันไปเลย เขาจึงไดเ้ลื่อนการกิศอศออกไปก่อนดว้ยเหตุผลน้ี เหมือนที่ท่านนบ ีศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม กระท าในเหตุการณ์อิฟก์ น่ันคือมีบางคนได้พูดถึงอาอิชะฮฺอย่างไม่ดี 

• หน่ึงในคนที่พูดถึงอาอิชะฮฺที่เป็นที่รู้กันคือ หัสสาน บินษาบิต หัมนะฮฺ บินตุญะห์ชิน และ

มุสเฏาะห์ บินอุษาษะฮฺ และคนที่เป็นตัวการใหญ่คืออับดุลลอฮฺ บินอุบัยย์ บินสะลูล แล้วนบี ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ขึ้นมิมบัร และกล่าวว่า “ใครจะจัดการแทนฉันกับตัวคนๆที่ท าร้ายครอบครัวฉัน” 

(หมายถึง อับดุลลอฮฺ บินอุบัยยฺ บินสะลูล) แล้วสะอัด บินมุอาซ ก็ลุกขึ้นและกล่าวว่า ฉันจะจัดการกับ

เขาแทนท่านเอง ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

หากเขาเป็นคนของพวกเรา คือตระกูลเอาส์ ฉันจะสังหารเขาเอง แตห่ากเขาเป็นคนของตระกูล

ค็อซร็อจพ่ีน้องเรา ก็ให้ท่านสั่งการให้เราไปสังหารเขา 

และสะอัด บินอิบาดะฮฺก็ลุกขึ้นและตอบโต้สะอัด บินมุอาซ และอุสัยด์ บินหุฎ็อยร์ก็ลุกขึ้นตอบ

โต้สะอัด บินมุอาซ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงปรามให้พวกเขาสงบ1   และรู้ว่าเร่ืองน้ีเป็น

เร่ืองใหญ่มาก น่ันก็เพราะก่อนการมาถึงเมืองมะดีนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ตระกูล

เอาส์กับค็อซร็อจเคยตกลงกันว่าจะแต่งต้ังให้อับดุลลอฮฺ บินอุบัยยฺ บินสะลูล ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครอง

พวกเขา เขามีสถานสูงกับพวกเขา และเขาน่ีแหละเป็นคนที่ถอนกองทัพหน่ึงในสามออกมาในสงคราม

อุหุด และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จึงปลอ่ยเร่ืองการเฆ่ียนอับดุลลอฮฺ บินอุบัยยฺ บินสะลูลไป

ก่อน เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะผลดี เพราะท่านเห็นว่าการเฆ่ียนเขาจะเป็นผลร้ายมากกว่าการปลอ่ยเขา

ไปกอ่น 

                                                             
1 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์บุคอรียฺ กิตาบสงคราม บทว่าด้วยค าพูดใส่ร้าย หมายเลขหะดีษ ( 4141) เศาะหีห์มุสลิม กิตาบเตาบะฮฺ บทว่าด้วย

ค าพูดใส่ร้ายและการยอมรับเตาบะฮฺของผู้สร้างค าครหา หะดีษ (2770) 
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• และเช่นกัน อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เห็นว่าการเลื่อนการกิศอศออกไปมีผลเสียน้อยกว่า

การรีบจัดการ เพราะอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จริงๆแล้วไม่สามารถสังหารกลุ่มคนที่สังหารอุษมานได้ 

เพราะตัวตนพวกเขาไม่เป็นที่รู้จัก ถึงแม้จะมีพวกที่เป็นตัวการใหญ่ แต่พวกเขาก็มีเผ่าของตนที่คอยคุ้ม

หัวพวกเขาอยู่ และความสงบสุขยังไม่น่ิงดี ความวุ่นวายโกลาหลยังมีอยู่ และใครหรือที่บอกว่าพวกเขา

จะไมส่ังหารอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ? ในเมื่อพวกเขาก็สังหารอลจีริงๆในภายหลัง 

• และเพราะเหตุน้ีเมื่อต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺไปถึงมุอาวิยะฮฺ เขาก็ไม่ได้สังหารกลุ่มคนที่

สังหารอุษมานด้วยเช่นกัน เพราะอะไรหรือ? เพราะเขาได้มองอย่างที่อลีเคยมองมาก่อนหน้านี้ อลีมอง

ความเป็นจริง แตมุ่อาวิยะฮฺมองตามหลักการ และเมื่อต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺเปลี่ยนไปที่เขา เขาก็เห็นตาม

ความเป็นจริง ใช่แล้วที่มุอาวิยะฮฺส่งคนไปสังหารพวกเขาบางคนจริง แต่คนอื่นๆก็ยังคงเหลือรอดไป

จนถึงสมัยของหัจญาจญ์ ในยุคเคาะลฟีะฮฺอับดุลมาลกิ บินมัรวาน จนคนสุดทา้ยของพวกเขาถูกสังหาร 

ส่วนที่ส าคัญคือ อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ยังไม่สามารถสังหารพวกเขาได้  ไม่ใช่เพราะไร้

ความสามารถ แตเ่พราะกลัวจะเกิดฟิตนะฮฺขึน้กับอุมมะฮฺ 

 

สมรภูมิศิฟฟีน1 (ปี 37) 

มุอาวิยะฮฺไม่ยอมให้บัยอะฮฺกับอลีจนกว่าจะจัดการเร่ืองกิศอศให้อุษมานเสียก่อน และเมื่ออลี 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จบเร่ืองชาวอูฐแล้ว ก็กล่าวว่า มุอาวิยะฮฺต้องให้บัยอะฮฺในตอนนี้ และได้เตรียม

กองทัพเพ่ือต่อสู้กับมุอาวิยะฮฺหรือให้เขาให้บัยอะฮฺ อลีก็ได้น ากองทัพจ านวนหน่ึงแสนคนไปยังเมืองศิฟ

ฟีนที่อยู่ในแคว้นชาม เมื่อมุอาวิยะฮฺได้ยินว่าอลีออกมาต่อสู้กับเขา ก็ขึ้นมิมบัรและกล่าวว่า อลีได้สุม

ก าลังคนอิรักเพ่ือมาหาพวกท่านแลว้ คิดเห็นประการใด? ผู้คนต่างๆก็เอาคางชนหน้าอก2 แล้วซุลกิลาอฺ 

อัล-หิมยะรียฺก็ยืนขึ้นแล้วกล่าวว่า  ท่านมีหน้าที่ต้องคิด ส่วนเรามีหน้าที่ลงมือท า ขณะที่คนอื่นๆพากัน

เงียบ และอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ขึ้นมิมบัรแล้วกล่าวหลังจากได้สรรเสริญและยกย่องอัลลอฮฺและ

กล่าวว่า อุมาวิยะฮฺได้สุมก าลังคนชามเพ่ือมายังพวกท่านแล้ว คิดเห็นประการใด? คนในมัสยิดก็พูด

เอะอะเสียงดัง3 พวกเขากล่าวว่า โอ้ผู้น าแห่งศรัทธาชน เอาอย่างนี้สิ เอาอย่างน้ันสิ และอลีก็ไม่เข้าใจ

                                                             
1 ใกล้กับรกิเกาะฮฺ อยู่ด้านข้างแม่น้ ายูเฟรติส ปัจจุบันอยู่ในประเทศซีเรีย 
2 หมายถึง พวกเขาก้มศีรษะลง ไม่มีใครเงยขึน้มามอง 
3 คอื พวกเขาต่างแย่งกันพูด 
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ค าพูดของพวกเขาอันเน่ืองจากมีคนพูดแทรกกันมาก และเสยีงอือ้อึงมาก เขาก็เดินลงมา พลางกล่าวว่า 

อินนาลลิลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิรอญอิูน1 

น่ันคือสภาพของคนในแคว้นชาม และนี้คือสภาพของคนในแคว้นอิรัก คนในแคว้นชามเป็นคนที่

เช่ือฟังผู้น า และมีความอดทน แตค่นในแคว้นอิรัก เป็นคนที่ช่างวุ่นวายดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป และพวก

เขาต่อไปในภายหลังจะก็ต่อสู้กับอล ีและสังหารเขา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

อลไีด้ไปถึงศิฟฟีนในปีฮ.ศ.ที่37 ในเดอืนเศาะฟัร 

และการต่อสู้ในสงครามศิฟฟีนและสงครามอูฐเกิดจากความคิดเห็นที่เขาคิดเอง และจากการ

วินิจฉัยที่เขาพยายามดว้ยตัวเอง 

อบูดาวูดไดบ้ันทึกในหนังสอืสุนันของเขา กล่าวถึงรายงานหน่ึงจากก็อยส ์บินอับบาด เขาเลา่ว่า 

ฉันได้ถามอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า บอกฉันเถิดถึงการเดินทางของท่านคร้ังนี้ ว่าเป็นไปตามสัญญาที่

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม สั่งท่านไว้ หรือมันเป็นความคิดเห็นของท่านเอง? 

เขาก็ตอบว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไม่ได้สั่งฉันสิ่งใดไว้ มันเป็นความ

คิดเห็นที่ฉันคิดเอง2 

มุอาวิยะฮฺแก่งแย้งต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺใช่ไหม? 

อบูมุสลิม อัล-คูลานียฺ ได้เล่าว่า เขาได้เข้าพบกับมุอาวิยะฮฺ แล้วกล่าวว่า ท่านแก่งแย้งกับอลี 

ท่านเทียบกับเขาไดห้รือ? 

มุอาวิยะฮฺก็ตอบว่า “ไม่ใช่เลย ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันรู้ดีว่าอลีย่อมประเสริฐกว่าฉัน และมี

ความชอบธรรมเป็นผู้น ามากกว่า แต่ท่านก็รู้ไม่ใช่หรือว่าอุษมานถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรม? และฉัน

เป็นลูกของลุงของเขา และฉันจะเรียกร้องเลอืดของเขา พวกท่านจงไปหาอล ีและจงไปบอกเขาว่า สง่ตัว

คนที่สังหารอุษมานมาให้ฉันแล้วฉันจะส่งมอบอ านาจของฉันให้เขา” แล้วพวกเขาก็ได้ไปหาอลี แล้ว

พูดคุยกับเขา แตเ่ขาก็ปฏิเสธพวกเขา และไมส่ง่ตัวฆาตกรเหลา่นัน้3 

                                                             
1 ตารีคุล-อิสลาม (หน้าที่ 540) สมัยเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม 
2 บันทึกโดยอบูดาวดู กิตาบสุนนะฮฺ บทว่าด้วยหะดีษที่ใหล้ะทิ้งการพูดคุยในเร่ืองที่เป็นฟิตนะฮฺ หะดีษที่ 4666 
3 ตารีคุล-อิสลาม (หน้าที่540) สมัยเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม และสายรายงานของมันถูกต้อง 
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มุอาวิยะฮฺไม่ได้บอกว่า เขาเป็นเคาะลีฟะฮฺ และไม่ได้แย่งต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺกับอลีเลย  และ

เพราะเหตุน้ี เมื่อทั้งสองถกเถียงกันดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไป และเกิดการตะห์กีมขึ้น และมีการเขียน

สาส์นว่า น้ีคือสิ่งที่อลี ผู้น าแห่งศรัทธาชนท าสัญญากับมุอาวิยะฮฺ บินอบูสุฟยาน เขากล่าวว่า จงอย่า

เขียนค าว่า ผู้น าแห่งศรัทธาชน หากฉันได้ให้บัยอะฮฺกับท่านให้เป็นผู้น าแห่งศรัทธาชนแล้ว ฉันย่อมไม่

ต่อสู้กับท่าน แต่จงเขียนช่ือท่านและช่ือของฉันก็พอ หลังจากน้ันก็หันไปหาคนเขียนหนังสือและกลา่วว่า 

จงเขียนช่ือของเขาก่อนช่ือของฉันเพราะความประเสริฐของเขาและการรับอิสลามต้ังแต่ช่วงต้นของเขา1 

การต่อสู้ระหว่างอลีและมุอาวิยะฮฺไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างเคาะลีฟะฮฺกับเคาะลีฟะฮฺเลย แต่การ

ต่อสู้น้ันมีเหตุมาจากการที่อลีต้องการปลดมุอาวิยะฮฺ และมุอาวิยะฮฺปฏิเสธการถูกปลดจนกว่าจะคนที่

สังหารอุษมานจะถูกสังหารหรือไม่ก็ถูกส่งมาให้เขาเสียก่อน ไมใ่ช่เป็นเพราะเร่ืองเคาะลฟีะฮฺตามที่มีการ

เผยแพร่ 

จ านวนกองทัพของอลคีือหน่ึงแสนคน และจ านวนกองทัพของมุอาวิยะฮฺเจ็ดหมื่นคน และอัมมาร 

บินยาสิรก็ถูกสังหาร เขาอยู่ในกองทัพของอลี และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยบอกกับอัม

มารว่า  

ارُ  يَا»  «ابَلاِغيَةُ  الِفئَةُ  َتْقتُلَُك  َعمَّ

“อัมมารเอ๋ย กลุ่มชนผู้ละเมิดจะสังหารเจ้า”2 

มีคนถามอิหม่ามอะห์มัด บินหัมบัลว เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ถึง หะดีษ “กลุ่มชนผู้ละเมิดจะสังหาร

เจ้า”? เขาก็ตอบว่า ฉันไม่ขอพูดในเร่ืองน้ี ทิ้งเร่ืองนี้ไปปลอดภัยกว่า เหมือนดังที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลา่วว่า “กลุ่มชนผู้ละเมิดจะสังหารเจ้า” แล้วท่านก็เงียบไม่พูดต่อ3 

ความชอบธรรมอยู่กับฝ่ายใด? 

อิบนุหะญัร เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺส่วนใหญ่เห็นว่าความถูกต้องอยู่

กับฝ่ายที่ต่อสู้เคียงข้างกับอลี และเพราะมีหะดีษยืนยันว่า ผู้ที่สังหารอลีคือพวกที่ละเมิด และถึงจะมี

                                                             
1 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/288) 
2 มุตตะฟักอลัยฮิ เศาะหีห์บุคอรียฺ กิตาบละหมาด บทว่าด้วยการช่วยเหลือกนัในการสร้างมัสยิด หมายเลขหะดษี ( 447) เศาะหีห์มุสลิม กิ

ตาบฟิตนะฮฺ บทว่าดว้ยวันกิยามะฮฺจะไม่เกิดจนกว่าคนๆหนึ่งเดนิผ่านไปหลุมศพของคนๆหนึ่ง.. หะดีษ (2915) 
3 อัส-สุนนะฮฺ ของค็อลลาล (หน้าที่ 463 หมายเลข 722) 
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ความเห็นอย่างน้ี แต่พวกเขาก็เห็นตรงกันว่าไมใ่ห้ต าหนิคนหน่ึงคนใดของอีกฝา่ยดว้ย และกล่าวว่า พวก

เขาพยายามวินิจฉัยแล้วแตก่็พลาดไป”1 

และเขากล่าวตอ่ไปอีกว่า “ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺเห็นตรงกันว่า จ าเป็นต้องห้ามปรามการพูดจาทิ่ม

แทงต่อเศาะหาบะฮฺคนหน่ึงคนใดดว้ยเหตุที่เกิดขึน้ในหมู่พวกเขา ถึงจะรู้ว่าใครที่เป็นฝ่ายถูกก็ตาม เพราะ

พวกเขาไม่ไดต่้อสู้กันนอกจากมาจากการวินิจฉัยแล้ว”2 

และเฏาะบะรียฺ ได้กล่าวเสริมน้ าหนักให้กับทัศนะที่หนุนอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า “หาก

จ าเป็นต้องหนีการขัดแย้งในทุกคร้ังที่เกิดปัญหาระหว่างมุสลิมด้วยกัน ก็คงไม่อาจใช้บทลงโทษทาง

อาญากับใครได้ และไม่อาจท าลายความมดเท็จของคนผิด และคนไม่ดีจะก็พบช่องทางท าสิ่งต้องห้าม

ต่างๆได้”3 

ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ค าพูดน้ีถูกต้องหากเป็นเร่ืองที่ชัดเจน แต่หากเป็นเร่ืองคลุมเครือก็

จ าเป็นต้องหลกีห่าง และเพราะอย่างน้ีจึงมคีนที่เคยเข้าร่วมจ านวนมากถอนตัวจากสงครามครัง้นี ้

ฉะน้ัน สิ่งที่เราจ าเป็นต้องเช่ือคือ ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และอาอิชะฮฺ และคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันของ

พวกเขา และเช่นกันอลแีละคนที่อยู่ฝ่ายเดยีวกันกับเขา พวกเขาต่อสู้กันอันเน่ืองจากไดว้ินิจฉัยแล้ว และ

เร่ืองน้ีเองมีความโกลาหลมาก และในตัวสงครามอูฐเองก็ไม่ได้มีเตรียมการต่อสู้และพวกเขาไม่เคย

ต้องการจะต่อสู้กัน และอิบนุหัซมิน และอิบนุตัยมียะฮฺได้ถ่ายทอดทัศนะส่วนใหญ่ถึงการให้ระงับการ

พูดคุยในเร่ืองนี้ 

อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า หากมีคนกล่าวว่า อลเีป็นฝา่ยเร่ิมต่อสู้ก่อน? 

ก็ตอบได้ว่า ก็พวกเขาน่ันแหละที่ เ ร่ิมไม่ยอมเช่ือฟัง และไม่ยอมให้บัยอะฮฺก่อน และท า

เหมือนว่าอลมีีส่วนร่วมในการสังหารอุษมาน และพวกเขายอมรับการเป็นพยานเท็จกลา่วหาอลี4 

ข้าพเจ้าขอกลา่วว่า มีการแพร่ขา่วกับคนแคว้นชามว่าอลพีอใจกับการสังหารอุษมาน 

                                                             
1 ฟัตหุล-บาร ี(13/72) 
2 ฟัตหุล-บาร ี(13/37) 
3 ฟัตหุล-บาร ี(13/37) 
4 มินฮาญุส-สุนนะฮฺ (4/410) 
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และข่าวนี้แพร่สะพัดไปในคนแคว้นชามเพราะเหตุสี่ประการด้วยกัน 

1- ไมม่ีการสังหารกลุม่คนที่สังหารอุษมาน 

2- เกิดสงครามอูฐ 

3-  ละทิ้งเมืองมะดีนะฮฺ และไปอยู่ที่กูฟะฮฺแทน และกูฟะฮฺเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มคนที่

สังหารอุษมาน 

4- ในกองทัพของอลมีีผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนสังหารอุษมาน 

เพราะเหตุผลทั้งสี่ข้อน้ีจึงเกิดความระแวงสงสัยกับคนในแคว้นชาม (คือในกลุ่มคนเขลาเบา

ปัญญาในหมู่พวกเขา) ว่า อล ีมีส่วนสนับสนุนในการสังหารอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา อลไีมไ่ด้มสีว่น

สนับสนุนเลย ทว่าเขาเองก็สาปแช่งกลุม่คนที่สังหารอุษมานดว้ย หากมีคนกลา่วว่า เหตุผลน้ีข้อเดียวยัง

ไมท่ าให้อนุญาตให้เขาตอ่สู้กับพวกเขาได ้ก็กล่าวว่า   ก็ไม่อนุญาตให้พวกเขาต่อสูก้ับอล ีเราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ ด้วยเช่นกันด้วยเพราะที่เขาไม่สามารถสังหารคนที่สังหารอุษมานได้ ทว่าหากเขาสามารถสังหาร

คนที่สังหารอุษมานไดแ้ตก่ลับปลอ่ยปะละเลย ไมว่่าจะเพราะการตีความผิดๆหรือจงใจท าผิด ก็ยังไมเ่ป็น

เหตุให้สร้างความแตกแยกกับญะมาอะฮฺและปฏิเสธการให้บัยอะฮฺกับอลีได้ ทว่าการให้บัยอะฮฺกับอลีไม่

ว่าจะในสภาพใดก็เป็นผลดีต่อศาสนามากกว่าและเป็นประโยชน์ต่อมุสลิมมากกว่า1 

มีเศาะหาบะฮฺคนใดบ้างที่เข้ารว่มในสงครามครั้งนั้น? 

เศาะหาบะฮฺที่เข้าร่วมใน สงครามอูฐ หรือศิฟฟีน มี อล,ี ซุบัยรฺ, ฏ็อลหะฮฺ, อาอิชะฮฺ, อิบนุซุบัยรฺ, 

หะสัน, หุสัยนฺ, อัมมาร, อิบนุอับบาส, มุอาวิยะฮฺ, อัมรฺ บินอาศ, ก็อยส์ บินสะอัด, เกาะอฺกออฺ บินอัมรฺ, 

ญะรีร บินอับดุลลอฮฺ, คุซัยมะฮฺ บินษาบิต, อบูเกาะตาดะฮฺ, อบูล-ฮัยษัม บินตัยยิฮาน, สะฮัล บินสะอัด, 

ญาบิร บินอับดุลลอฮฺ, อับดุลลอฮฺ บินญะฟัร, อะดยฺี บินหาตมิ, อัชอัษ บินก็อยส,์ ญาริยะฮฺ บินกุดามะฮฺ, 

ฟะฏอละฮฺ บินอุบัยดฺ, นุอฺมาน บินบะชีร 

และผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วม มี สะอัด บินอบีวักกอศ, สะอีด บินซัยดฺ, อับดุลลอฮฺ บินอุมัร,  

มุหัมมัด บินมัสละมะฮฺ, อุสามะฮฺ บินซัยดฺ, อบูฮุร็อยเราะฮฺ, ซัยด ์บินษาบิต, อิมรอน บินหุสัยนฺ, อนัส บิน

มาลิก, อบูบักเราะฮฺ อัษ-ษะเกาะฟียฺ, อะห์นัฟ บินก็อยส์, อบูอัยยูบ อัล-อันศอรียฺ, อบูมูซา อัล-อัชอะ

รียฺ, อบูมัสอูด อัล-อันศอรียฺ, วะลีด บินอุกบะฮฺ, สะอีด บินอาศ, อับดุลลอฮฺ บินอามิร, อับดุลลอฮฺ บิน

                                                             
1 มินฮาญุส-สุนนะฮฺ (4/411) 
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อัมรฺบินอาศ, อบูบัรซะฮฺ อัล-อัสละมียฺ, อะฮฺบาน บินศ็อยฟียฺ, สะละมะฮฺ บินอักวะอฺ ทว่าคือเศาะหาบะฮฺ

สว่นใหญน่ั่นเอง เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมวะอัรฎอฮุ 

 

เรื่องการแต่งตั้งคนชี้ขาด(ตะห์กมี) 

สงครามศิฟฟีนจบลงด้วยการให้มีการแต่งต้ังคนชี้ขาดขึ้น คือ พวกเขาหยุดการต่อสู้ด้วยการชู

คัมภีร์อัลกุรอานบนหอก และอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็พอใจกับการให้มีการแต่งต้ังคนชี้ขาด และกลับ

เมืองกูฟะฮฺไป และมุอาวิยะฮฺกลับเมืองชามไปโดยให้การให้มีการแต่งต้ังคนชี้ขาดเกิดขึ้นในเดือนเราะ

มะฎอน และอลไีด้ส่งอบูมูซา อัล-อัชอะรยฺีไป และมุอาวิยะฮฺสง่อัมรฺ บินอาศไป 

และเร่ืองการแต่งต้ังคนช้ีขาด ที่เล่ากันมากคือ อัมรฺ บินอาศ ตกลงกับอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺให้

ปลดอลีและมุอาวิยะฮฺ แล้วอบูมูซาก็ขึ้นมิมบัรและกล่าวว่า ฉันขอถอดถอนอลีออกจากต าแหน่งเคาะ

ลีฟะฮฺเหมือนที่ฉันถอดแหวนของฉันวงนี้ จากน้ันเขาก็ถอดแหวนของเขา และอัมรฺ บินอาศก็ลุกขึ้น และ

กล่าวว่า ฉันขอถอดถอนอลีดว้ยเช่นกันเหมือนที่เขาถอดถอนอล ีและเหมือนที่ฉันถอดแหวนของฉันวงน้ี 

และฉันสวมต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺให้กับมุอายะฮฺเหมือนที่ฉันสวมแหวนของฉันวงนี้ 

แล้วก็มีเสยีงเอะอะโวยวาย และอบูมูซาก็ออกไปดว้ยความโมโห และกลับมักกะฮฺไป โดยไมไ่ด้ไป

หาอลทีี่เมืองกูฟะฮฺ และอัมรฺ บินอาศก็กลับไปที่เมืองชาม1 

เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกมดเท็จ และพระเอกของเรื่องนี้คือ อบูมิคนัฟ ที่เรากล่าวถึงอยู่

หลายต่อหลายครั้งแล้ว และเรื่องที่ถูกต้องตามการรายงานของคนที่ใฝ่ความจริง คือว่า อัมรฺ บิน

อาศได้พบกับอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺ แล้วกล่าวว่า ท่านเห็นเร่ืองนี้อย่างไร? อบูมูซาก็กล่าวว่า ฉันเห็นว่า

เขา(อล)ีอยู่ในกลุ่มคนที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จากไปในสภาพที่ท่านพอใจในตัว

ของพวกเขา2 แล้วอัมรฺ บินอาศก็ถามว่า แล้วท่านจะวางฉันกับมุอาวิยะฮฺไว้ตรงไหน? อบูมูซาก็กล่าวว่า 

หากเขาจะใช้งานท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองก็ช่วยเหลือเขา และหากเขาไม่จ าเป็นต้องอาศัยพวกท่าน 

                                                             
1 ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ (4/51) และอัล-กามลิ ฟีต-ตารีค (3/168) และอัมรฺ บินอาศ เป็นเศาะหาบะฮฺทีด่ีคนหนึ่ง เขาอพยบไปมะดีนะฮฺด้วย

ความเต็มใจไม่ใช่จ าใจ ในกลุ่มของชาวมุฮาญิรีนไม่มีคนมุนาฟกิเพราะไม่มีเหตุผลเลย แต่การเป็นมุนาฟกิมีในคนมะดีนะฮฺ นัน่เพราะพวกคน

มีตระกูลหรือคนใหญ่คนโตในมักกะฮฺพวกเขาเป็นกาเฟรกัน ขณะที่มุสลิมก็ถูกท ารา้ย แล้วจะมมุีนาฟิกได้อย่างไร? และท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดก้ล่าวว่า “บุตรชายทั้งสองของอาศเป็นมุอ์มิน อัมร์และฮิชาม” บันทึกโดยอะห์มัด (2/304) 
2 เขาหมายถึง อลี บินอบีฏอลิบ 
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กิจการของอัลลอฮฺก็นานมาแล้วที่ไม่ต้องอาศัยท่านทั้งสอง1 หลังจากน้ันเร่ืองก็จบลงอย่างนี้ และอัมรฺ 

บินอาศก็เอาข่าวเร่ืองนีก้ลับไปหามุอาวิยะฮฺ และอบูมูซาก็เอาเร่ืองนี้กลับไปหาอลี 

รายงานแรก ไมส่งสัยเลยว่าเป็นเรื่องเท็จ ดว้ยเหตุผลสามประการด้วยกัน 

ข้อที่หนึ่ง สายรายงานอ่อนเพราะมีอบูมิคนัฟ จอมโกหกอยู่ด้วย 

ข้อที่สอง เคาะลีฟะฮฺของมุสลิม ไม่ว่าอบูมูซา อัล-อัชอะรียฺหรือใครก็ปลดไม่ได้ เพราะส าหรับ

ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺ ต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺไมส่ามารถถูกปลดไดง้่ายๆแบบนี้ 

คนสองคนจะเห็นพ้องต้องกันให้ปลดผู้น าแห่งศรัทธาชนได้อย่างไร ค าพูดนี้ไม่ถูกต้องเลย และ

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการพิพากษาช้ีขาดในคร้ังน้ีคือ ทั้งสองตกลงให้อลีอยู่ที่เมืองกูฟะฮฺในฐานะเคาะลฟีะฮฺ

ต่อไป และให้มุอาวิยะฮฺอยู่ที่เมืองชามในฐานะเป็นเจ้าเมืองต่อไป และให้ยุติการสูร้บระหว่างทั้งสอง 

ข้อที่สาม มีรายงานที่ถูกต้องตามที่เราไดก้ล่าวไว้แล้ว 

 

สมรภูมินะฮ์เราะวาน (ปีฮ.ศ. 38) 

อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กลับไปที่เมืองกูฟะฮฺ และพวกเคาะวาริจญ์ก็ได้ออกมาต่อต้านเขา 

พวกเขาไม่ยอมรับการแต่งต้ังคนช้ีขาดคร้ังน้ัน พวกเขากล่าวว่า การตัดสินชี้ขาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ

เท่านัน้ และพวกเขาก็เริ่มยุยงกลา่วหาอลีจนกระทั่งถึงในมัสยิด พวกเขาลุกขึน้และตระโกนร้องว่า “การ

ตัดสินช้ีขาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านัน้ การตัดสินชีข้าดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านัน้” 

และอลกี็เคยกลา่วไว้ว่า “ค าพูดจริงแต่แฝงเจตนาเท็จ”2 

หลังจากน้ัน พวกเขาก็สังหารเศาะหาบะฮฺดีๆคนหน่ึง คือ อับดุลลอฮฺ บินค็อบบาบ และสังหาร

ภรรยาของเขา ผ่าท้องของนาง ขณะที่นางต้ังท้องได้ครบอายุครรภ์แล้ว3 และเมื่อเร่ืองของพวกเขาไป

                                                             
1 ดูรายละเอียดกรณีการแต่งตั้งคนชีข้าด ในกติาบ รายงานต่างๆของอบูมคินัฟ ในหนังสือ ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ และเขาได้น ามาเล่าใน

หนังสือ อัต-ตารีค อัล-กะบีร (5/398) และดูในหนังสือ ตารีค ดิมัชกฺ (46/175) ตัรญุมะฮฺของ อัมรฺ บินอาศ 
2 และต่อมาได้กลายเป็น ค าคมสอนใจ 
3 หมายถึง ครบเก้าเดือนแลว้ 
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ถึงอล ีเขาก็ไดส้ง่คนไปหาพวกเขาถามว่า “ใครเป็นคนสังหารเขา?” พวกเขาก็ตอบว่า “พวกเราทั้งหมดน่ี

แหละที่สังหารเขา” และอลกี็ไดพ้ากองทัพที่มีหน่ึงหมื่นคนไปและไดส้ังหารพวกเขาที่นะฮ์เราะวาน 

อุบัยดุลลอฮฺ บินอิยาฎิ บินอัมรฺ นักท่องจ าอัลกุรอาน ได้เลา่ว่า อับดุลลอฮฺ บินชัดดาดได้มาและ

เข้าพบกับอาอิชะฮฺ ขณะที่พวกเราก็น่ังอยู่ด้วย เขากลับมาจากอิรักในค่ าคืนที่อลีถูกสังหาร แล้วนางก็

ถามเขาว่า อับดุลลอฮฺ บินชัดดาดเอ๋ย ท่านจะพูดความจริงกับฉันในสิ่งที่ฉันจะถามไหม? เลา่ให้ฉันฟังถึง

คนกลุ่มน้ีที่อลไีด้สังหารพวกเขา? 

เขาก็ตอบว่า และท าไมฉันจะไมพู่ดความจริงกับท่านเลา่? 

นางพูดว่า เช่นน้ันก็จงเล่าเรื่องราวของพวกเขาเถิด 

เขาก็พูดว่า อลเีมื่อได้ท าสัญญากับมุอาวิยะฮฺและไดแ้ต่งต้ังคนตัดสินชีข้าดสองคนขึน้มา ได้มนัีก

ท่องจ าอัลกุรอานแปดพันคนออกมาต่อต้าน และพวกเขาไปพักอยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่า หะรูรออ์ ที่อยู่

ด้านข้างของเมืองกูฟะฮฺ และพวกเขาประนามอลี และกล่าวว่า ท่านถอดเสื้อที่อัลลอฮฺสวมให้ท่าน และ

ถอดช่ือ(ยศ)ที่อัลลอฮฺต้ังให้ท่าน หลังจากน้ันท่านก็ออกไปแล้วแต่งต้ังคนขึ้นมาตัดสินศาสนาของอัลลอฮฺ 

และการตัดสินช้ีขาดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านัน้ 

เมื่อข่าวเร่ืองที่พวกเขาประนามอลี และแยกตัวออกไป ไปถึงอลี เขาก็ได้ใช้ให้คนไปประกาศว่า 

ไมใ่ห้ใครเข้าไปหาผู้น าแห่งศรัทธาชนนอกจากคนที่เขาท่องจ าอัลกุรอานเท่าน้ัน และเมื่อจวนของเขาเต็ม

ไปด้วยนักท่องจ าอัลกุรอานแล้ว เขาก็เรยีกให้น าเอาคัมภีร์อัลกุรอานเลม่ใหญ่โตเข้ามา และต้ังมันไว้หน้า

เขา แล้วเอามือของเขาวางไว้บนคัมภีร์ และพูดว่า คัมภีร์เอ๋ย จงพูดกับผู้คนทั้งหลายเถิด!  

คนอื่นๆก็เรียกเขา และกล่าวว่า โอ้ ผู้น าแห่งศรัทธาชนเอ๋ย ท่านจะถามอะไรกับมัน? มันเป็นแค่

หมึกบนกระดาษ และเราก็พูดตามสิ่งที่เราได้รับการรายงานมา แล้วท่านต้องการอะไรเลา่? 

เขาก็พูดว่า พรรคพวกของพวกท่านเหลา่นี้ที่เขาออกมาต่อตา้น ระหว่างฉันกับระหว่างพวกเขามี

คัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ตัดสิน) อัลลอฮฺตรัสในคัมภีร์ของพระองค์กล่าวถึงหญงิกับชายคู่หน่ึงว่า 

تُمۡ ِۡإَونۡ ۡ﴿ َعُثوا ۡۡبَي نِِهَماِۡشَقاَقِۡۡخف  ِنۡ َۡحَكٗماۡفَٱب  لِهِۦۡم  ه 
َ
ِنۡ ۡوََحَكٗماۡأ لَِها ۡۡم  ه 

َ
َلٰٗحاۡيُرِيَدا ۡۡإِنۡأ ِقِۡيُۡۡإِص  ۡوَف 

ُۡ َۡۡإِنَّۡۡبَي َنُهَما هۡۡٱللَّ  [ ٣٥: النساء] ﴾٣٥َۡۡۡخبِٗياَۡعلِيًماََۡكنَۡۡٱللَّ
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"และหากพวกเจ้าหวั่นเกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสอง ก็จงส่งผู้ตัดสินคนหน่ึงจาก

ครอบครัวของฝ่ายชาย และผู้ตัดสินอีกคนหน่ึงจากครอบครัวฝ่ายหญิง หากทั้งสองปรารถนาให้มีการ

ประนีประนอมกันแลว้ อัลลอฮฺก็จะทรงให้ความส าเร็จในระหว่างทั้งสอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ 

ผู้ทรงสัพพัญญู" {อัน-นิซาอฺ: 35} 

อุมมะฮฺของมหุัมมัดมเีลอืดและมีความศักด์ิสิทธิ์มากกว่าหญงิชายคู่หน่ึง 

และพวกเขาจะเอาคืนฉันที่ฉันท าสัญญากับมุอาวิยะฮฺว่า “อล ีบินอบีฏอลบิได้เขียนขึน้”1  ขณะที่

สุฮัยล์ บินอัมรฺ ได้มาหาเรา ขณะที่เราอยูก่ับท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ที่หุดัยบียะฮฺ 

ตอนที่ท่านท าสัญญาประนีประนอมกับกลุ่มชนกุร็อยช์ของท่าน แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ก็ใช้ให้เขียนว่า “ดว้ยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตาย่ิง ผู้ทรงกรุณายิ่ง” สุฮัยล์ก็พูดว่า 

อย่าเขียนว่า “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตาย่ิง ผู้ทรงกรุณาย่ิง” แล้วท่านก็ถามว่า เราจะเขียน

อย่างไร? เขาก็พูดว่า จงเขียนว่า “ด้วยพระนามของพระองค์ท่าน โอ้อัลลอฮฺ” แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กลา่วว่า แล้วจงเขียน “มุหัดมัด ศาสนทูตของอัลลอฮฺ”  

เขาก็พูดว่า หากฉันรู้ว่าท่านเป็นศาสนทูตของอัลอฮฺ ฉันก็จะไม่ฝ่าฝืนท่าน แล้วเขาก็ให้เขียนว่า 

“น้ีคือสิ่งที่มุหัมมัด บินอับดุลลอฮฺ ท าสัญญาประนีประนอมกับกุร็อยช์” อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสในคัมภีร์

ของพระองค์ว่า 

ِۡۡرَُسولِِۡۡفۡۡلَُكمۡ ََۡكنَۡۡلََّقدۡ ۡ﴿ َوة ۡۡٱللَّ س 
ُ
َۡۡيَر ُجوا ََۡۡكنَۡۡل َِمنَۡحَسنَة ۡۡأ َو مَۡۡٱللَّ ََۡۡوَذَكرَۡۡٱٓأۡلِخرََۡۡوٱِل  ٢١َۡۡۡكثِٗياۡٱللَّ

 [ ٢١: اْلحزاب] ﴾

"โดยแนน่อน ในเราะสูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงามส าหรับพวกเจ้าแลว้ ส าหรับผู้ที่หวัง (จะ

พบ) อัลลอฮฺและวันปรโลกและร าลกึถงึอัลลอฮฺอย่างมาก" {อัล-อะห์ซาบ: 21} 

แล้วอลีก็ได้ส่งอับดุลลอฮฺ บินอับบาสไปยังพวกเขา แล้วฉันก็ได้ออกไปพร้อมกับเขา จนกระทั่ง

พวกเราได้อยูใ่จกลางค่ายทหารของพวกเขา อิบนุล-กิวาอ์ ก็ลุกขึ้นมาปราศรัยกับคนทั้งหลาย เขากล่าว

ว่า โอ้ ผู้ท่องจ าอัลกุรอานเอ๋ย น่ีคือ อับดุลลอฮฺ บินอับบาส หากใครไม่รู้จักเขา ฉันจะให้เขาได้รู้จาก

                                                             
1 เขาหมายถึงว่าพวกเขาต้องการเอาคนือลี ทีเ่ขาเขียนเพียงชื่อของเขาโดยไม่มีค าน าหน้าว่า ผู้น าแห่งศรัทธาชน 
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คัมภีร์ของอัลลอฮฺในโองการที่สอนให้รู้จักเขา และน่ีคือสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาในเร่ืองของเขาและ

กลุ่มชนของเขา 

ٰلَِهتَُناَۡوقَالُو ا ۡۡ﴿
َ
ۡ َۡءأ مۡ َۡخي 

َ
بَُۡۡماُۡهَوهۡۡأ ۡۡلََكۡۡوهََُۡضَ هۡۡإِلَّ  [ ٥٨: الزخرف] ﴾٥٨َۡۡۡخِصُمونَۡۡقَو مۡ ُۡهمۡ ۡبَل َۡۡجَدَلَۢ

"และพวกเขากล่าวว่า พระเจ้าทั้งหลายของเราดกีว่าหรือว่าเขา (อีซา) พวกเขามิไดเ้ปรยีบเทียบเร่ืองนีแ้ก่

เจ้าเพ่ืออื่นใดนอกจากการโต้เถียง ย่ิงกว่าน้ันพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ชอบการโต้เถียงอีกด้วย" {อัซ-ซุครุฟ: 

58} 

ดังน้ันจงส่งเขากลับไปหาพรรคพวกของเขาเถิด และอย่าได้ถกเถียงกับเขาในเร่ืองคัมภีร์

ของอัลลอฮฺ 

แล้วนักปราศรัยของพวกเขาก็ลุกขึ้นมาแลว้กล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เราจะถกเถียงกับเขา

ในเร่ืองคัมภีร์ หากเขาเอาความจริงที่เรารู้มา เราก็จะเช่ือฟังเขา แตห่ากเขาเอาความเท็จมา เราก็จะเอา

ความเท็จของเขาน้ันโยนใส่เขา แล้วพวกเขาก็ไดถ้กกับอับดุลลอฮฺในเร่ืองของคัมภีร์เป็นเวลาสามวัน และ

มีพวกเขาสี่พันคนกลับออกมา พวกเขาทุกคนต่างเตาบะฮฺเสียใจ หน่ึงในพวกเขาคืออิบนุลกิวาอ์เอง กระ

ทั้งเขาได้พาพวกเขาเข้าพบอลีที่กูฟะฮฺ1 แล้วอลีก็ได้ส่งคนไปหาพวกเขาที่เหลือ แล้วกล่าวว่า “ได้เกิด

เร่ืองราวของเราและเรื่องราวของคนอื่นๆอย่างที่พวกท่านเห็น ดังน้ันจงอยู่ในที่ๆพวกท่านต้องการจนกว่า

อุมมะฮฺของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม จะรวมตัวกันได้ ระหว่างเราและระหว่างพวกท่านคือ

พวกท่านต้องไม่สังหารคนบริสุทธิ์ และต้องไม่ดักปล้น และต้องไม่อธรรมกับชาวซิมมะฮฺ แต่หากพวก

ท่านท ามัน เราจะหยิบย่ืนสงครามแก่พวกท่านอย่างพร้อมเพรียง แท้จริงอัลลอฮฺไมท่รงรักผู้ที่ผิดสัญญา” 

แล้วอาอิชะฮฺก็พูดกับเขาว่า อิบนุชัดดาด แต่เขาก็ได้สังหารพวกน้ัน เขาก็ตอบว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ 

เขาไม่ไดส้ง่คนไปจัดการพวกนัน้กระทั้งพวกเขาไดด้ักปล้น ได้สังหารคนบรสิุทธิ์ และได้อนุญาตให้สังหาร

ชาวซิมมะฮฺ” นางก็กล่าวว่า “สาบานต่ออัลลอฮฺได้ใช่ไหม?” 

เขาตอบว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺผู้ซึ่งไม่มพีระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ มันเป็นอยา่งนัน้จริง” 

นางพูดอีกว่า “แล้วอะไรหรือที่ฉันได้ยินมาจากชาวซิมมะฮฺ พวกเขาพูดถึงมัน พวกเขากล่าวว่า ผู้มีหัวนม

เล็ก ผู้มีหัวนมเล็ก?” 

                                                             
1 มุสตัดร็อก อัล-หากิม (2/150) 
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เขากล่าวว่า ฉันได้เห็นเขาขณะที่ยืนอยู่กับอลีต่อหน้าเขากับศพคนอื่นๆ แล้วเขาก็เรียกคน

ทั้งหลายมาและกล่าวว่า พวกท่านรู้จักเขาไหม? ก็มีคนเยอะมากที่บอกว่า ฉันเคยเห็นเขาที่มัสยิดน้ัน 

มัสยิดน้ีตอนเขาก าลังละหมาด และฉันก็เห็นเขาที่มัสยิดน้ันมัสยิดนี้ก าลังละหมาด ไม่มีใครที่เช่ือถือที่

รู้จักเขามายืนยันเว้นแต่พูดแบบน้ี” แล้วนางก็ถามว่า แล้วอลีพูดอะไรตอนยืนอยู่หน้าศพของเขาตามที่

ชาวอิรักกล่าวอ้างกัน? เขาตอบว่า ฉันได้ยินเขากล่าวว่า อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์พูดจริงแล้ว 

นางถามต่อ แล้วท่านได้ยินเขาพูดอย่างอื่นอีกหรือเปล่า? เขาตอบว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เปล่าเลย 

นางก็พูดว่า ใช่แล้ว อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์พูดจริงแล้ว ขออัลลอฮฺทรงเมตตาอลีดว้ย เขาเป็น

คนที่ไม่ว่าจะเมื่อเห็นสิ่งใดที่เขาประทับใจนอกจากเขาจะพูดว่า อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์พูดจริง

แล้ว แล้วพวกชาวอิรักก็ไปโกหกใสเ่ขา และใส่สีตีไข่เพ่ิมเตมิเข้าไปอีก1 

จ านวนของพวกเคาะวาริจญ์มีหน่ึงพันคน และอลีก็ได้สังหารพวกเขา และส่วนคนในกองทัพขอ

งอลไีมม่ีผู้ใดถูกสังหารเลยนอกจากส่ีคนหรือเจ็ดคนในบางรายงาน2 

และท่ามกลางพวกเขาน้ันมี มุค็อดดัจญ์ ผู้มีหัวนมเล็กอยู่ ที่อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เห็น ท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เคยบอกว่า จะมีคนกลุ่มหน่ึงแยกออกมาในตอนที่เกิดความ

ขัดแย้งระหว่างชาวมุสลิม กลุ่มชนที่ใกล้กับความชอบธรรมมากที่สุดในสองกลุ่มชนจะสังหารพวกเขา 

และได้กล่าวไว้ในอีกหะดษีบทหน่ึงว่า “ในหมู่พวกเขามี ชายผู้มีหัวนมเล็กอยู่”3 แล้วอลีก็เดินตามหาเขา

จากศพทั้งหลายกระทั้งเจอเขา แล้วเมื่ออลีเจอเขาแล้ว เขาก็ได้สุญูดขอบคุณอัลลอฮฺ เมื่อได้รู้ว่าเขาอยู่

ในฝ่ายที่ถูกต้อง 

  

                                                             
1 บันทึกโดยอะห์มัด ในหนังสือ อัล-มุสนัด (หมายเลข 656) ฉบบัที่ตรวจสอบความถกูต้องโดยอะห์มัด ชากิร และเขาได้กล่าวว่า สาย

รายงานของมันถูกต้อง 
2 อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮายะฮฺ (7/298) 
3 มุสลิม กิตาบซะกาต บทวา่ด้วยการกล่าวถึงเคาะวาริจญ์ หะดีษ (1064/148) และที่อยู่หลังจากนั้น และดเูศาะหีห์ บุคอรียฺ กติาบความ

ประเสริฐ บทว่าดว้ยสัญลกัษณ์การเปน็นบี หะดีษ (3610) 
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บททีส่าม 

การลอบสังหารผู้น าแห่งศรัทธาชนอลี บินอบีฏอลบิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ปีฮ.ศ.ท่ี 40 

เมื่อเหตุการณ์สงบลงได้เล็กน้อยหลังสงครามนะฮ์เราะวานเป็นช่วงเวลาราวสองปี ได้มีตัวแทน

ของพวกเคาะวารจิญส์ามคนรวมตัวมีที่มักกะฮฺและนัดแนะกันเพ่ือจะสังหารอล ีบินอบีฏอลบิ, มุอาวิยะฮฺ 

บินอบีสุฟยาน และอัมรฺ บินอาศ 

พวกเขาพูดว่า เราจะแสวงความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺด้วยการสังหารคนสามคนนี้ (เพ่ือจะให้บ่าว

ทั้งหลายผ่อนคลายจากการกระท าของพวกเขาเสียที ตามที่พวกเขาอ้าง) อับดุรเราะห์มาน บินมุลญิม 

อัล-มุรอดยฺี ก็กล่าวว่า ฉันจะจัดการอล ีบินอบีฏอลบิเอง บัรก์ อัต-ตะมีมียฺก็บอกว่า ฉันจะจัดการกับมุ

อาวิยะฮฺ บินอบูสุฟยานเอง ส่วนอัมร์ บินบัรกฺ อัต-ตะมีมียฺ ก็กล่าวว่า ฉันจะจัดการกับอัมร์ บินอาศเอง 

และพวกเขาตกลงกันว่าจะปฏิบัติการน้ันหลังคืนที่สิบเจ็ดเดอืนเราะมะฎอน 

อัมร์ตอนน้ันอยู่ที่อียิปต์ มุอาวิยะฮฺอยู่ที่ชาม และอลอียู่ที่กูฟะฮฺ และอิบนุมุลญิมก็ได้ลอบแทงอลี

ขณะที่เขาก าลังออกมาละหมาดฟัจญ์รฺด้วยกริชที่เขาอาบยาพิษมาหน่ึงสัปดาห์ และอลีก็พูดตอนที่ถูก

ลอบแทงแล้วว่า หากฉันหายฉันจะถกประเด็นกับเขาเอง แตห่ากฉันตาย เธอทั้งสองก็จงสังหารเขาให้ฉัน 

(เขาก าลังสนทนาอยู่กับหะสันและหุสัยนฺ) 

และอิบนุมุลญิมก็กล่าวว่า ไม่หายหรอก ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันอาบยาพิษนานถึงหน่ึงศุกร์

(เขาหมายถึงเจ็ดวัน) 

แล้วเมื่ออลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เสียชีวิต พวกเขาก็มา และได้ตัดมือทั้งสองของอิบนุมุลญิม 

ควักลูกตาทั้งสองข้างของเขาโดยที่เขาอยู่น่ิงไม่สะทกสะท้านใดๆ แต่เมื่อพวกเขาจะตัดลิ้นของเขา เขาก็

กลัวขึ้นมา พวกเขากล่าวว่า “(เพ่ิงจะกลัวเอา)ตอนนี้นะหรือ?” เขาก็พูดว่า ฉันกลัวว่าฉันจะมีชีวิต

ช่วงหน่ึงที่ฉันไมไ่ด้ร าลกึถงึอัลลอฮฺ! 

สุบหานัลลอฮฺ น้ีคือการหลงผิดอย่างชัดแจ้ง ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองด้วยเถิด เขาอนุญาตให้

สังหารคนที่เป็นที่รักคนหนึ่งของอัลลอฮฺ หลังจากน้ันก็กลัวว่าจะมีช่วงเวลาที่ผ่านไปโดยไมไ่ดร้ าลกึถึงอัล

ลอฮฺอย่างน้ันหรือ 



เคาะลฟีะฮฺอล ีบนิอบฏีอลบิ  ห น้ า  | 154 

 

 

 

และบัรก ์ก็ออกไปเพ่ือจัดการกับมุอาวิยะฮฺในละหมาดฟัจญรฺ์ เขาไดฟั้นมุอาวิยะฮฺ ฟันโดนเขาแต่

ไมท่ าให้ถึงกับเสยีชีวิต เขาไดรั้บการรักษาตัว แตว่่ากันว่านั่นเป็นเหตุให้เขากลายเป็นหมัน 

ส่วนผู้ที่ต้องการจัดการกับอัมรฺ บินอาศ เขาได้ออกไปละหมาด พอดีอัมรฺเกิดท้องเสียไม่ได้

ออกไปละหมาดด้วย เขาจึงไดส้ังหารอิหม่ามน าละหมาดคิดว่าเป็นอัมรฺ บินอาศ แตจ่ริงๆแลว้อิหม่ามคือ 

คอริญะฮฺ บินอบีหะบีบ  เขาเข้ามาและฟันเขา ท าให้เขาเสียชีวิตในขณะละหมาด แล้วคนอื่นๆกับจับตัว

เขา พวกเขากล่าวว่า เจ้าท าอะไร เขาก็ตอบว่า ฉันท าให้คนทั้งหลายได้ผ่อนคลายจากอัมรฺ บินอาศ พวก

เขาก็พูดว่า “เจ้าไม่ไดฆ่้าอัมรฺ แตเ่จ้าฆ่าคอริญะฮฺต่างหาก” 

เขาก็พูดว่า “ฉันหมายจัดการกับอัมรฺ แต่อัลลอฮฺประสงค์ให้เป็นคอริญะฮฺ”1 แล้วตัวเขาก็ถูก

สังหาร บัรกฺก็ถูกสังหาร อับดุรเราะห์มาน บินมุลญิมก็ถูกสังหาร2 

  

                                                             
1 แล้วต่อมาประโยคนี้ก็ถูกน ามาใช้เป็นค าสอนเตือนใจที่ใชก้ันอย่างแพรห่ลาย 
2 อัฏ-เฏาะบะกอต อัล-กุบรอ (3/35) และอัล-บิดายะฮฺ วัน-นฮิายะฮฺ (7/338) 
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บทที่สี ่

สาเหตุท่ีเกิดการขัดแย้งกันในระหว่างเศาะหาบะฮฺ 

เรื่องที่โด่งดัง คือ ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และอาอิชะฮฺออกไปเพ่ือล้างแค้นให้กับอุษมาน เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮุวะอันฮุม 

ส่วนมุอาวิยะฮฺนั้น อลเีมื่อได้ต าแหน่งเคาะลฟีะฮฺ ก็ไดป้ลดเจ้าเมืองบางคนที่อุษมานไดแ้ตง่ต้ังไว้ 

คือคอลดิ บินสะอีด บินอาศ และมุอาวิยะฮฺ บินอบูสุฟยาน เมื่อข่าวการปลดมาถงึมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮุ เขาก็ไม่ยอมถูกปลด และกล่าวว่า ฉันจะถูกปลดจาก(ค าสั่ง)ของใคร พวกเขาก็ตอบว่า จาก(ค าสั่ง)

ของอล ี

เขาก็ตอบว่า และไหนล่ะคนที่สังหารบุตรของลุงของฉัน? ไหนล่ะคนที่สังหารอุษมาน? 

พวกเขาก็ตอบเขาว่า ท่านจงให้บัยอะฮฺก่อน จากน้ันค่อยไปเรยีกร้องเอาตัวคนที่สังหารอุษมาน 

เขาก็ตอบว่า ไม ่ให้เขาสง่ตัวคนที่สังหารอุษมานมากอ่น จากน้ันฉันถึงจะให้บัยอะฮฺเขา 

น่ันเพราะมุอาวิยะฮฺเห็นว่าเขามีกองก าลังเข้มแข็งในเมืองชาม และเขาจะไม่มีวันพลาดดว้ยกอง

ก าลังเข้มแข็งน้ีที่มีมากพอจะลา้งแค้นกลุ่มคนที่สังหารอุษมานได้ 

ฉะนั้น การขัดแย้งระหว่างอลี และมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา คือควรท าอย่างไหน

ก่อน 

อลีเห็นว่า ต้องให้บัยอะฮฺก่อน หลังจากน้ันจึงค่อยพิจารณาเร่ืองพวกที่สังหารอุษมานตอนที่

เร่ืองราวสงบลงและความสงบสุขกลับคืนมาเสยีก่อน 

ส่วนมุอาวิยะฮฺเห็นตรงกันข้าม คือเขาเห็นว่าสิ่งแรกที่พวกเขาต้องท าก่อนคือสังหารพวกที่

สังหารอุษมาน หลังจากน้ันจึงค่อยมาพิจารณาเร่ืองเคาะลฟีะฮฺ  

ดังนั้นความขัดแย้งระหว่างอลีและมุอาวิยะฮฺคือขัดแย้งเรื่องใดมาก่อนมาหลัง  และ

ความเห็นของฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺก็เป็นอย่างเดียวกับความเห็นของมุอาวิยะฮฺ น่ันคือให้รีบจัดการสังหาร
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พวกที่สังหารอุษมาน แตม่ีความแตกต่างระหว่างฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺดา้นหน่ึงและมุอาวิยะฮฺอีกด้านหน่ึง 

คือฏ็อลหะฮฺและซุบัยรฺได้ให้บัยอะฮฺแล้ว สว่นมุอาวิยะฮฺยังไมไ่ด้ให้บัยอะฮฺเลย 

 

จุดยนืของบรรดาเศาะหาบะฮฺในสงครามเหล่านั้น 

เศาะหาบะฮฺมีความเห็นต่างกันเป็นสามกลุม่ 

กลุ่มที่หนึ่ง ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ อาอิชะฮฺ มุอาวิยะฮฺ กลุ่มนี้เห็นว่า จ าเป็นต้องรีบสังหารพวกที่

สังหารอุษมาน 

กลุ่มที่สอง อลี และคนที่อยู่กับเขา กลุ่มนี้เห็นว่าสิ่งที่แรกจ าเป็นต้องท าอย่างย่ิง คือเร่ืองเคาะ

ลฟีะฮฺ และเลื่อนการพิจารณาเร่ืองคนที่สังหารอุษมานออกไปก่อน 

กลุ่มที่สาม โดยมีสะอัด, อิบนุอุมัร, อบูฮุร็อยเราะฮฺ มุหัมมัด บินมัสละมะฮฺ, อะห์นัฟ, อุสามาฮฺ, 

อบูบักร อัษ-ษะเกาะฟียฺ และบรรดาเศาะหาบะฮฺสว่นใหญ ่กลุ่มน้ีเห็นว่าให้หลกีเลี่ยงการเข้าร่วมทั้งหมด 

และสาเหตุการขัดแย้งเหล่าน้ีคือ เร่ืองราวต่างๆมีความคลุมเครือ และเวลาดังกล่าวเป็น

ช่วงเวลาแห่งความโกลาหล โดยเหตุน้ีจึงไม่มีผู้ใดสามารถวิเคราะห์ และสบืหาข้อเท็จจริงอย่างแจ่มแจ้ง

ของเร่ืองน้ัน1 

หาฟิษ อิบนุหะญัร ได้กล่าวว่า เฏาะบะรยฺีได้คัดสายรายงานที่ถูกต้องบทหน่ึงออกมาเลา่โดยอะห์

นัฟ บินก็อยส์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เขากล่าวว่า ฉันได้พบกับฏ็อลหะฮฺ และซุบัยรฺ หลังมีการปิดล้อมอุ

ษมาน ฉันก็ได้ถามว่า ท่านทั้งสองจะใช้ฉันประการใดเพราะฉันเห็นว่าเขาคงจะถูกสังหารอย่างแนน่อน? 

เขาทั้งสองก็ตอบว่า เจ้าจงไปหาอลี และฉันก็ได้ไปพบกับอาอิชะฮฺที่มักกะฮฺหลังจากที่อุษมานถูกสังหาร

แล้ว ฉันได้ถามว่า ท่านจะใช้ฉันประการใด? นางก็ตอบว่า เจ้าจงไปหาอลี2 

                                                             
1 และส าหรับพวกเราเอง ในสงครามคูเวตประวัตศิาสตร์สมัยใหม่ ก็มีสิ่งยืนยันที่ใกล้เคยีงกันนีโ้ดยมีความเห็นต่างๆนานาและเร่ืองราวต่างๆ

ดูสับสนไปหมดเปน็ฟิตนะฮทฺี่ท าให้คนฉลาดปราชญเ์ปรื่องกลายเป็นเหมือนคนธรรมดาทั่วไป 
2 และที่ปรากฏชัดจากรายงานต่างๆเหล่านีค้อื (ฏ็อลหะฮฺ ซุบัยรฺ และอาอิชะฮฺ) ไม่ได้ตอบโต้อลีเร่ืองเคาะลีฟะฮฺเลย เพราะพวกเขาต่างก็

ให้บัยอะฮฺกับอลีให้เป็นเคาะลีฟะฮฺ และใช้อะห์นัฟใหบ้ัยอะฮฺกับเขา และทกุอย่างที่เกิดขึน้เปน็ความพยายามวินิจฉัยให้รู้วา่พวกเขาต้องท าสิ่ง

ใดก่อน 
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และเมื่อบรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านี้ออกไปสู่สงครามอูฐ อะห์นัฟก็ได้พบกับพวกเขา แล้วกล่าว

กับพวกเขาว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่ต่อสู้กับพวกท่านขณะที่มีอุมมุลมุอ์มินีนอยู่กับพวกท่าน

ดว้ย และฉันจะไมต่่อสู้กับคนๆที่พวกท่านใช้ฉันให้บัยอะฮฺกับเขา1 

และค าพูดของท่านเราะสูลุลลอฮฺต่ออลอีีกบนที่เคยผ่านเรามาแลว้ที่ว่า  

، يَا» ُّ ْمر   ََعئَِشةَ  َوبَْيَ  بَيْنََك  َسيَُكونُ  إِنَّهُ  ََعِ
َ
نَا: قَاَل   أ

َ
ْشَقاُهمْ  فَأ

َ
 إَِذا َولَِكنْ  َل،: " قَاَل  الِل، رَُسوَل  يَا أ

َمِنَها إَِل  فَارُْدْدَها َذلَِك  ََكنَ 
ْ
 «َمأ

อลเีอ๋ย จะมีเร่ืองเกิดขึน้ระหว่างท่านกับอาอิชะฮฺ ดังน้ันท่านจงอ่อนโยนกับนางเถิด อลกี็กล่าวว่า 

เช่นน้ันฉันก็คงจะโชคร้ายที่สุดแลว้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็

กล่าวว่า ไมห่รอก แตเ่มื่อถึงเวลาน้ันท่านก็จงสง่นางไปยังที่ปลอดภัยของนาง2 

• จุดยืนของชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺ ต่ออับดุรเราะห์มาน บินมุลญิม ต่อบรรดาผู้ที่สังหารอุ

ษมาน ต่อผู้สังหารซุบัยรฺ และพวกที่สังหารหะสัยนฺ และคนอ่ืนๆที่คล้ายกับพวกเขา 

อิหม่ามซะฮะบียฺ ได้กล่าวว่า “อิบนุมุลญิม ส าหรับเรา เขาอยู่ในหมู่ผู้ที่เราอยากให้เขาเข้านรก 

แต่เราก็อนุญาตให้พูดว่า อัลลอฮฺอาจทรงปลอ่ยไม่เอาความกับเขาก็ได้ หุก่มของเขาก็เป็นหุก่มเดียวกัน

กับผู้ที่สังหารอุษมาน ผู้ที่สังหารซุบัยรฺ ผู้ที่สังหารฏ็อลหะฮฺ ผู้ที่สังหารสะอีด บินญุบัยรฺ ผู้ที่สังหารอัมมาร 

ผู้ที่สังหารคอริญะฮฺ ผู้ที่สังหารหุสัยนฺ3 ทุกคนเหลา่นี้เราไม่ขอข้องเกี่ยวใดๆกับพวกเขา เราโกรธแค้นพวก

เขาเพ่ืออัลลอฮฺ และเราขอมอบหมายเรื่องของพวกเขาให้กับอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะวะตะอาลา”4 

ความถูกต้องในเรื่องที่เกิดระหว่างบรรดาเศาะหาบะฮฺอยู่ตรงไหน? 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลา่วถึงอัมมารว่า  

                                                             
1 ฟัตหุล-บาร ี(13/38) และดู ตารีค-อัฏเฏาะบะรียฺ 
2 บันทึกโดยอะห์มัด (6/393) และหาฟิษได้กล่าวไว้ใน ฟตัหุล-บารี (13/60) สายรายงานหะสัน(ดี) 
3 พวกเหล่านีมี้หกุ่มเดียวกันหมด คอืพวกเขายังไม่หลุดพ้นจากความเป็นมุสลิม แตก่็ไม่มีข้อคลางแคลงที่ว่าพวกเขาเป็นคนเลวคนท า

ความผิดนอกจากผู้ที่กลบัใจในหมู่พวกเขาเท่านัน้ 
4 ตารีคุล-อิสลาม (645) ยุคของเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม ในบทแนะน าอับดุรเราะห์มาน บนิมุลญิม 
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برِْشْ »
َ
ارُ  يَا أ  «ابَلاِغيَةُ  الِفئَةُ  َتْقتُلَُك  َعمَّ

“กลุ่มคนที่ละเมิดจะสังหารเขา”1 

และกล่าวถึงพวกเคาะวารจิญว์่า  

وَل  َتْقتُلُُهم الُمْسِلِميَ  بَْيَ  اْخِتََلف   ِحيَ  ََعَ  ََيْرُُجونَ »
َ
ائَِفتَْيِ  أ  « بِاْْلَقِّ  الطَّ

“พวกเขาจะออกมาในยามที่มีความขัดแย้งระหว่างชาวมุสลมิดว้ยกัน โดยกลุ่มคนที่มีความชอบ

ธรรมมากกว่าของสองกลุ่มน้ัน จะสังหารพวกเขา”2 

หะดษีทั้งสองบทน้ีกล่าวชัดเจนว่าความถูกต้องอยู่ใกล้กับอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มากกว่า 

และในบางรายงานระบุว่า 

قَْرُب » 
َ
ائَِفتَْيِ  أ  « اْْلَقِّ  إَِل  الطَّ

“กลุ่มที่ใกล้กับสัจธรรมมากที่สุดของสองกลุ่มน้ัน” 

หะดีษทั้งสองบทนี้ระบุชัดว่าอลีอยู่ใกล้กับสัจธรรมมากกว่าบรรดาผู้ที่คัดแย้งกับเขาในสงคราม

อูฐ และเช่นกันในสงครามศิฟฟีน เพียงแต่ไม่ได้ท าถูกต้องทุกเร่ือง เพราะท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล

ลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า (ใกล้กับสัจธรรมมากที่สุด) (มีความชอบธรรมมากที่สุด) ไม่ได้หมายถึงว่า

เขาอยู่กับความถูกต้องทั้งหมด และเร่ืองน้ีก็ไม่ได้เป็นการก้าวล่วงอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แต่เพ่ือที่จะ

อธิบายว่า บรรดาผู้ที่ไม่เข้าร่วมในฟิตนะฮฺคร้ังนี้คือบรรดาผู้ที่อยู่กับความถูกต้องทั้งหมด ที่ปลอดภัย

ส าหรับอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ คือหยุดย้ังการต่อสู้ และเพราะอย่างนี้อลีจึงเสียใจเมื่อเห็นฏ็อลหะฮฺถูก

สังหาร และพูดว่า “ถ้าฉันตายไปเมื่อยี่สบิปีกอ่นหน้าน้ีคงดี”3 

                                                             
1 ระบุที่มาแล้วในเร่ืองสงครามศิฟฟีน 
2 ระบุที่มาแล้วในเร่ืองสงครามนะฮ์เราะวาน 
3 ระบุที่มาแล้วในเร่ืองสงครามอูฐ  
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และเมื่อหะสัน บินอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้มาถงึหลังเกิดสงครามศิฟฟีน และได้พูดคุยกับอ

ลถีึงสิ่งที่เกิดขึน้ เขาก็ตอบว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไมค่าดคิดว่าเร่ืองจะบานปลายถึงขนาดน้ี”1 

และพวกเขาทุกคนเสยีใจที่เข้าร่วมในสงครามเหลา่นัน้ 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ช่ืนชมหะสัน โดยกล่าวว่า  

، َهَذا ابِْن  إِنَّ »  نْ  اللُ  َولََعلَّ  َسيِّد 
َ
 « الُْمْسِلِميَ  ِمنَ  َطائَِفتَْيِ  بَْيَ  بِهِ  يُْصِلحَ  أ

“แท้จริงหลานฉันคนน้ี คือเจ้านาย และหวังว่าอัลลอฮฺใช้เขาไกล่เกล่ียเร่ืองราวระหว่างคนมุสลิม

สองกลุ่ม”2 

ท่านนบีช่ืนชมหะสันที่ท าสัญญาประนปีระนอม แตไ่มไ่ด้ช่ืนชมอล ีเพราะเขาไดสู้ร้บกับพวกเขา 

และสว่นการช่ืมชมต่ออลคีือการที่เขาต่อสู้กับชาว นะฮ์เราะวาน ตอนน้ันเขาท าถูกทั้งหมดในการ

ต่อสู้กับพวกเคาะวารจิญ ์และเพราะเหตุนีจ้ึงไม่มใีครเสยีใจที่ได้สังหารพวกเขา ทว่าบรรดามุสลมิดใีจกับ

การสังหารชาวนะฮ์เราะวาน ลงได้ 

และอลี ได้สุญูดขอบคุณอัลลอฮฺเมื่อได้สังหารชาวนะฮ์เราะวานลงได้ แต่เขาร้องไห้เมื่อได้ต่อสู้

กับชาวอูฐ และเสยีใจเมื่อได้ต่อสู้กับชาวศิฟฟีน

                                                             
1 และดู มุศ็อนนัฟของ อิบนุอบีชัยบะฮฺ บทว่าดว้ยรายงานที่มีมาในสงครามศิฟฟีน 
2 เศาะหีห์บุคอรียฺ กิตาบความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของหะสันและหสุัยนฺ หะดีษ (3746) 
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ภาคที่ห้า 

การข้ึนเป็นเคาะลีฟะฮฺของผู้น าแห่งศรัทธาชน หะสัน บินอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ปี ฮ.ศ. 40 – 41 
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บทที่หนึ่ง 

หะสัน บินอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แบบย่อ 

 

ภรรยาของเขา 

1- เคาละฮฺ บินติ มันซูร 

2- อุมมุ บิชรฺ บินติ อบีมัสอูด 

3- อุมมุ อิสหาก บินติ ฏ็อลหะฮฺ บิน อุบัยดิลลอฮ ฺ

เป็นที่รู้ว่าเขาแตง่งานและหย่าร้างหลายครัง้มาก 

 

และส่วนบุตรและธิดาของเขา 

บุตร : หะสัน – ซัยด์ – ฏ็อลหะฮฺ – หุสัยน์ – อับดุลลอฮฺ – อบูบักร – อับดุรเราะห์มาน – กอสมิ 

– อัมร์ – มุหัมมัด 

ธิดา : อุมมุลหะสัน – อุมมุ อบัดลิลาฮฺ 

 

ความประเสริฐของเขา 

อบูบัรเราะฮฺได้เลา่ว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ตอนที่ท่านอยู่บน

มิมบัร และหะสันอยู่ข้างๆท่าน ท่านมองไปที่คนอื่นๆครั้งหน่ึง และมองไปที่หะสันครั้งหน่ึง แล้วกล่าวว่า 

“หลานฉันคนน้ีคือผู้เป็นนาย และหวังว่าอัลลอฮฺจะใช้เขาประสาน(ความขัดแย้ง)ระหว่างคนมุสลิมสอง

กลุ่ม”1 

อุสามะฮฺ บินซัยด ์ได้เลา่ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้อุ้มเขาและหะสัน และกล่าว

ว่า “โอ้อัลลอฮฺ ฉันรักเขาทั้งสองคน โปรดรักทั้งสองคนน้ีดว้ยเถิด”2 

                                                             
1 อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของหะสันและหุสัยน์ (3746) และดู อัล-บิดายะฮฺ วัน-นิฮา

ยะฮฺ (7/245) 
2 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยการกล่าวถึงอุสามะฮฺ หะดีษที่ 3735 
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อุกบะฮฺ บินหะรษิ ได้เลา่ว่า ฉันเห็นอบูบักร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ อุ้มหะสัน พลางกล่าวว่า “จริงนะ 

เหมือนกับนบี ไมเ่หมือนกับอลี” และอลกี็หัวเราะ1 

 

การเสียชีวิตของเขา 

และหะสัน บินอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เสียชีวิตในช่วงสมัยการปกครองของมุอาวิยะฮฺ ปี ฮ.ศ. 

49 

อุมัยร์ บินอิสหาก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ฉันกับเพ่ือนคนหน่ึงของฉันได้เข้าไปหาหะสัน บิ

นอลเีพ่ือเย่ียมไข้เขา และเขาก็ไดพู้ดกับเพ่ือนของฉันว่า น่ีท่าน ถามฉันมาเถิด? 

เขาตอบว่า ฉันไม่มีอะไรจะถามท่าน หลังจากน้ันของเขาก็ออกไปจากพวกเรา แล้วเข้าที่ถ่าย

ทุกข์ หลังจากน้ันก็ออกมา แล้วเขาก็กล่าวว่า น่ีเจ้า ถามฉันมาเถิดก่อนที่ทา่นจะไมไ่ดถ้าม เพราะแท้จริง

ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันได้ข่มใจอดทนอย่างถึงที่สุดแล้ว ฉันถูกวางยาพิษอยู่หลายคร้ัง ฉันไม่เคย

ได้รับมันอยา่งนี้มากอ่น ดังน้ันจงถามมาเถิด 

เขาก็กล่าวว่า ฉันจะไมข่อถามสิ่งใดจากท่าน ขออัลลอฮฺทรงท าให้ท่านหาย อินชาอัลลอฮฺ 

หลังจากน้ันเราก็ออกมา แล้วเมื่อวันต่อมาฉันก็ได้ไปหาเขาขณะที่เขาก าลังขี่พาหนะ แล้วหุสัยน์

ก็ไดม้าและน่ังอยู่ทางศีรษะของเขา แล้วกล่าวว่า น่ีพ่ี บอกฉันมาเถิดว่าใครวางยาท่าน? 

เขาตอบว่า ท าไมหรอื? ท่านจะสังหารเขาหรือ? เขาก็ตอบว่า ใช่ 

เขากล่าวว่า ฉันจะไม่บอกอะไรกับท่านหรอก หากเขาใช่คนที่ฉันสงสัยจริง อัลลอฮฺจะทรงตอบ

แทนเขาอย่างสาสมเอง แตห่ากไมใ่ช่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ คนบริสุทธิ์จะต้องไม่ถูกสังหารเพราะฉันเป็น

ต้นเหตุ 

กล่าวกันว่า ผู้ที่วางยาพิษเขาคือ ญะอฺดะฮฺ บินติอัชอัษ ภรรยาของเขาเอง แตเ่ร่ืองนีไ้มส่ามารถ

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิได้ 

ซะฮะบีย์ไดก้ล่าวว่า “เร่ืองนี้เป็นส่ิงที่ไม่ถูกต้อง ก็ใครจะรู้เรื่องนีไ้ด้เลา่” 

                                                             
1 เศาะหีห์ อัล-บุคอรียฺ กิตาบ ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ บทว่าด้วยความประเสริฐของหะสนัและหุสัยน์ หะดีษที่(3750) และในบทว่า

ด้วยบุคลิกลักษณะของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม (3542) 
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อิบนุกะษีร ได้กล่าวว่า “และส าหรับฉัน เร่ืองนีไ้มถู่กต้อง” 
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บทที่สอง 

การให้บัยอะฮฺกับหะสันเป็นเคาะลีฟะฮฺ 

หลังจากที่อลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ถูกสังหารแล้ว ชาวกูฟะฮฺก็ได้ให้บัยอะฮฺกับหะสัน บินอลี และ

หลังจากที่ได้รับการบัยอะฮฺแล้ว เขาก็ไดอ้อกจากกูฟะฮฺไปที่ชาม เพราะว่าถงึบัดน้ีพวกเขาก็ยังไม่ยอมอยู่

ภายใต้การเช่ือฟังต่อผู้น าแห่งศรัทธาชน อล ีบินอบีฏอลบิเลย 

หะสัน บินอล ีท าสนธิสัญญากับมุอาวิยะฮฺ และเร่ืองของชาวมุสลิมก็รวมกันเป็นหน่ึง 

หะสัน บินอลี ได้ออกไป โดยมีเจตนาจะท าสนธิสัญญา เขาเป็นคนไม่ชอบสงคราม ทว่าหะสัน

เองก็เคยทัดทานอล ีบินอบีฏอลบิไม่ให้ออกไปตอ่สูก้ับชาวเมืองชาม 

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาต้องการสงบศึกประการหน่ึงคือ เขาได้ปลดก็อยส์ บินสะอัด บินอุบา

ดะฮฺจากการเป็นแม่ทัพ และแต่งต้ังอับดุลลอฮฺ บินอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ให้เป็นแม่ทัพแทน 

หะสัน อัล-บัศรียฺ ได้เล่าว่า เมื่อหะสัน บินอลี ได้ไปหามุอาวียะฮฺพร้อมกับกลุ่มคนของเขา อัมร์ 

บินอาศ ได้พูดกับมุอาวียะฮฺว่า “ฉันเห็นกลุ่มคนที่มีน้ าหน่ึงใจเดยีวกัน พวกเขาไปมาอย่างพร้อมเพรียง” 

หะสัน อัล-บัศรียฺ ได้กล่าวว่า “ฉันได้ยินอบูบักเราะฮฺกล่าวว่า ระหว่างที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม คุตบะฮฺอยู่ หะสันได้เข้ามา แล้วท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าว

ว่า “หลานฉันคนน้ีคือผู้เป็นเจ้านาย และหวังว่าอัลลอฮฺจะใช้เขาประสาน(ความขัดแย้ง)ระหว่างคนมุสลิม

สองกลุ่ม”” 

ซุฮ์รียฺ ได้เลา่ว่า มุอาวียะฮฺ ได้ส่งสาสน์ไปให้กับหะสัน ถูกประทับตราไว้ทางสว่งลา่งแลว้ ท่านจง

เขียนตามที่ท่านต้องการเถิด มันจะเป็นของท่าน แล้วอัมร์ บินอาศก็กล่าวว่า “ทว่า เราจะต่อสู้กับพวก

เขา” มุอาวียะฮฺก็กล่าวว่า (ซุฮ์รียฺก็กล่าวว่า เขาเป็นคนที่ดีที่สุดในสองคน) ใจเย็นๆ โอ้ อบูอับดุลลอฮฺ เอ๋ย 

ท่านจะไม่เสร็จจากการต่อสู้กับพวกน้ี จนกว่าจ านวนที่เท่ากันจากชาวเมืองชามจะถูกสังหารไปดว้ย แล้ว

อะไรจะเป็นเรื่องดีของการมีชีวิตหลังจากน้ันอีกเลา่ 

และฉัน จะไมต่่อสู้ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ จนกว่าฉันจะไมพ่บทางเลี่ยงสงคราม 

หลังจากน้ันมุอาวียะฮฺก็ได้พบปะกับหะสัน และหะสัน บินอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ยอมสละ

ต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺให้กับมุอาวียะฮฺ และมุอาวียะฮฺก็ได้กลายเป็นผู้น าของบรรดามุสลิม และปีนี้จึงถูก

เรียกว่า ปีแห่งความสมานฉันท์ 
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การปกครองของหะสันมีระยะเวลา 6 เดอืน
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ภาคที่หก 

การข้ึนเป็นเคาะลีฟะฮฺของผู้น าแห่งศรัทธาชน มุอาวียะฮฺ บินอบูสุฟยาน เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮุ 

ปี ฮ.ศ. 41 – 60 
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บทที่หนึ่ง 

มุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แบบย่อ 

มุอาวิยะฮฺ บินอบีสุฟยาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เข้ารับอิสลามก่อนบิดาของเขาในช่วงท าอุมเราะฮฺ

เกาะฎออ์ ปีฮิจเราะฮฺที่7 และเปิดเผยว่าตนเองเข้ารับอิสลามแลว้ในปีที่พิชิตมักกะฮฺ 

 

ภรรยา และบุตรของเขา 

1- มัยสูน บินติบะห์ดัล อัล-กัลบียะฮฺ และนางได้ให้ก าเนดิ ยะซีด 

2- ฟาคิตะฮฺ บินติกุรเฏาะฮฺ อัล-มะนาฟียะฮฺ และนางได้ให้ก าเนดิ อับดุลเราะห์มาน และอับดุลลอฮ ฺ

3- นาอิละฮฺ บินติอะมาเราะฮ ฺอัล-กัลป์บียะฮ ฺ

 

รายงานที่เกี่ยวข้องกับความประเสริฐของเขา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

1- ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวถึงเขาว่า โอ้ อัลลอฮฺ โปรดให้เขาเป็นผู้ช้ี

ทางน าและเป็นผู้ไดรั้บทางน า และโปรดใช้เขาน าทางผู้อื่น 

2- และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวอีกว่า โอ้ อัลลอฮฺ โปรดสอนมุอาวิยะฮฺ

ให้เข้าใจคัมภีร์และสอนการค านวน และโปรดปกป้องเขาให้พ้นจากการลงโทษ 

3- อุมมุหะรอม บินติมัลหาน ได้เลา่ว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม วันหน่ึงไดน้อนหลับอยู่

ใกลฉ้ัน หลังจากที่ท่านต่ืน ท่านก็ยิม้ ฉันจึงถามว่า อะไรท าให้ท่านย้ิมหรือ? 

ท่านก็ตอบว่า “คนกลุ่มหน่ึงจากอุมมะฮฺของฉันถูกยกมาให้ฉันดู พวกเขาขี่เรือข้ามน้ าทะเลเขียว

น้ี ประดุจเหมือนกษัตริย์บนแท่นบรรทม” 

นางกล่าวว่า “โปรดดุอาอ์ให้ฉันเป็นหน่ึงในพวกเขาด้วย” ท่านก็ดุอาอ์ให้นาง หลังจากน้ันท่านก็

นอนต่อไปอีกเป็นคร้ังที่สอง ท่านก็ท าเหมือนเดิม นางก็ถามเหมือนเดิม ท่านก็ตอบเหมือนเดิม นางก็

กล่าวว่า “โปรดดุอาอ์ให้ฉันเป็นหน่ึงในพวกเขาดว้ย” 

ท่านก็ตอบว่า “เธอจะได้เป็นกลุ่มแรกๆ” 
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นางได้ไปพร้อมกับสามีของนาง อุบาดะฮฺ บินศอมิต ไปรบเป็นคร้ังแรกที่มุสลิมขี่เรือข้ามน้ าไป

พร้อมกับมุอาวิยะฮฺ แล้วเมื่อพวกเขาเสร็จจากสงครามแล้ว ก็ได้ไปพ านักที่ชาม สัตว์ตัวหน่ึงถูกน าไป

ใกล้ๆ กับนางเพ่ือให้นางขี่มัน แตแ่ล้วมันก็พยศท านางตกลงมา และนางก็เสยีชีวิต 

มุฮัลลับ บินอะห์มัด อัล-อันดะชุสียฺ หน่ึงในนักอรรถาธิบายเศาะหีห์บุคอรียฺ ได้กล่าวว่า “ในหะ

ดษีบทนี้ มีการพูดถึงความประเสริฐของมุอาวิยะฮฺ เพราะเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่รบทางทะเล” 

• อิบนุล-มุบาร็อกไดถู้กถามถงึมุอาวิยะฮฺ? 

เขาก็ตอบว่า จะให้ฉันพูดอะไรกับคนๆที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

สะมิอัลลอฮุลมิันหะมิดะฮฺ(อัลลอฮฺทรงได้ยินผู้ที่สรรเสริญพระองค์) แล้วมุอาวิยะฮฺก็กลา่วว่า ร็อบบะนา

วะละกัลหัมด์(โอ้พระผู้อภิบาลของเรา การสรรเสริญทั้งปวงเป็นของพระองค์) 

• อิบนุล-มุบาร็อกเคยถูกถามอีกว่า คนไหนประเสริฐกว่ากัน เขาหรืออุมัร บินอับดุลอะซีซ? 

เขาตอบว่า “ละอองฝุ่นที่ติดอยู่ที่รูจมูกของมุอาวิยะฮฺที่ไดอ้อกรบไปพร้อมกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ยอ่มดกีว่าอุมัร บินอับดุลอะซีซ” 

• มุอาฟา บินอิมรอน ได้ถูกถามว่า “คนใดประเสริฐกว่ากัน มุอาวิยะฮฺหรืออุมัร บินอับดุลอะ

ซีซ?” 

เขาก็โกรธ แล้วพูดกับคนที่ถามว่า น่ี ท่านจะให้คนที่เป็นเศาะหาบะฮฺเหมือนกับคนที่เป็นตาบิอี

นกระน้ันหรือ? มุอาวิยะฮฺ เป็นเศาะหาบะฮฺ เป็นญาติดองกัน เป็นอาลักษณ์ และผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ

ให้การบันทึกวะฮียฺได้ 

• อิบนุ อบีมุลัยกะฮฺ ได้กล่าวว่า อิบนุอับบาสได้ถูกถามว่า ถามเห็นอย่างไรกับมุอาวิยะฮฺ เขา

ละหมาดวิเตหน่ึงร็อกอะฮฺเท่านัน้ 

เขาก็ตอบว่า เขาเป็นนักฟิกฮฺคนหน่ึง 

• หาฟิษอิบนุกะษีร ได้กล่าวว่า “กษัตริย์โรมันเกิดความหวังจะจัดการกับมุอาวิยะฮฺ

ภายหลังที่มุอาวิยะฮฺท าให้เขากลัว ท าให้เขาต่ าต้อย บังคับและควบคุมทหารของเขาเอาไว้ แต่เมื่อ

กษัตริย์โรมันเห็นมุอาวิยะฮฺยุ่งอยู่กับการรบกับอล ีก็ไดย้กกองทัพใหญ่มาใกลก้ับเมืองบางเมือง และหวัง

จะยึดครองมัน มุอาวิยะฮฺจึงเขียนสาส์นไปหาเขาว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากท่านยังไม่หยุด ไม่กลับ

บ้านเมืองของท่านไป ไอ้ช่ัวรา้ยเอ๋ย ฉันกับลูกพ่ีลูกน้องของฉันจะรวมตัวกันไปจัดการกับท่าน และฉันจะ

ขับไล่ท่านให้ออกไปจากทั่วทุกเมืองของท่าน และฉันจะบีบให้ท่านต้องไร้ที่ซุกหัวนอนเลย” เมื่อน้ัน

กษัตริย์โรมันก็เกิดกลัวขึ้นมา เขาจึงหยุดทัด และสง่ทูตไปเจรจาสงบสุข” 

• การเสยีชีวิตของมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
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มุอาวิยะฮฺ ได้ขึ้นปกครองมุสลิม และเป็นเคาะลฟีะฮฺเป็นเวลาย่ีสิบปีโดยประมาณ จนกระทั่งถึงปี

ฮิจเราะฮฺที่หกสิบ 

ช่วงสมัยของเขาเป็นช่วงเวลาแห่งการพิชิตเมืองตา่งๆและช่วงเวลาแห่งความมั่นคง 

  



เคาะลฟีะฮฺมุอาวยีะฮฺ บนิอบสีุฟยาน  ห น้ า  | 170 

 

 

 

บทที่สอง 

เหตุการณ์ท่ีส าคัญในช่วงการเป็นเคาะลีฟะฮฺของมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

 การขึ้นเป็นเคาะลีฟะฮฺของมุอาวิยะฮฺเป็นผลดกีับชาวมุสลิม เพราะเป็นการสิ้นสุดความโกลาหล 

การรบพุง่ และเป็นการส้ินสุดความละโมบของข้าศึกที่จะเอาคืนในสิ่งที่ชาวมุสลิมเอาไปจากพวกเขา น่ัน

เพราะมุสลิมรวมกันเป็นหน่ึงภายใต้ผู้น าคนเดียวกัน พวกเขาหันสรรพก าลังไปสู่ภายนอกโดยได้ชูธงญิ

ฮาด และการพิชิตเมืองต่างๆก็หวนกลับมา มุอาวิยะฮฺได้น าพาผู้คนทั้งหลายไปในทางที่ดี และท าให้สิ่งที่

เคยห่างไกลเข้ามาอยู่ใกล้ และไม่มีคนต่อต้านใดๆหลงเหลือ ทั้งหมดยอมเข้ามาสู่การเช่ือฟังเขา 

(นอกจากคนจ านวนน้อยนิดที่เป็นพวกเคาะวาริจญเ์ท่าน้ัน) และในสมัยมุอาวิยะฮฺ สิ่งที่ถูกเรียกว่า เศาะ

วาอิฟ และชะวาต ีกลายเป็นเรื่องที่รู้จักกันโดยทั่วไป มันก็คือการรบในฤดูร้อน และการรบในฤดูหนาว 

 ผลงานที่ส าคัญในยุคสมัยของเขา: 

* สร้างโรงงานต่อเรอืขึ้นอียิปต์ ปี ฮ.ศ.54 

* ท าสงครามกับคอนสแตนตนิ ในป ีฮ.ศ. 50 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “กองทัพแรกจากอุมมะฮฺของฉันที่

ท าสงครามข้ามทะเล พวกเขาจะต้องได้(เข้าสวรรค์)อย่างแน่นอน และกองทัพแรกจากอุมมะฮฺของฉันที่

ท าสงครามกับเมืองก็อยศ็อร พวกเขาจะได้รับการอภัยบาป” 

และเขาไดท้ าสงครามกับมันอีกคร้ังในปี ฮ.ศ. 54 ได้เข้าปิดล้อมมัน และการปิดล้อมนี้ด าเนินไป

จนถึงปี ฮ.ศ. 57 

และยังได้พิชิตเมืองตกิรีต โรดส์ ไบเซอร์ต สูส สสิตาน กูฮิสตาน และเมืองลุม่แม่น้ าสินธุ 

 

* สร้างเมืองไค-รวน 

มุอาวิยะฮฺได้ส่งอุกบะฮฺ บินนาฟิอฺไปยังแอฟริกา และได้พิชิตมัน และได้สร้างเมืองไครวนขึ้น ซึ่ง

แต่เดิมเป็นที่ๆมีต้นไม้ชุกชุม ไม่ปลอดภัยจากสัตว์ป่า งูเงี้ยว และสัตว์อื่นๆ เขาจึงได้ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ ให้พ้นจากพวกมัน พลันก็ไม่หลงเหลือพวกมันตัวใดเว้นแต่พากันวิ่งหนีออกไป แม้แต่

พวกสัตว์ดุร้ายก็ยังอุ้มลูกน้อยของพวกมันออกไปดว้ย 

 



เคาะลฟีะฮฺมุอาวยีะฮฺ บนิอบสีุฟยาน  ห น้ า  | 171 

 

 

 

* เปลี่ยนจากระบอบเคาะลีฟะฮฺเป็นระบอบกษัตรย์ิ 

เมื่ออ านาจไดเ้ปลี่ยนมือไปที่มุอาวิยะฮฺ ระบอบเคาะลฟีะฮฺก็ไดเ้ปลี่ยนเป็นระบอบกษัตริย์ 

* สะฟีนะฮฺ อบู อับดุรเราะห์มาน ผู้รับใช้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้เล่า

ว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า “การเป็นเคาะลีฟะฮฺของนบี มีสามสบิปี 

จากน้ันอัลลอฮฺจะทรงให้อ านาจกษัตริย์แก่ผูท้ี่ทรงประสงค์” 

สะฟีนะฮฺ ได้กล่าวอีกว่า “อบูบักรเป็นเคาะลีฟะฮฺ 2 ปี อุมัรเป็นเคาะลีฟะฮฺ 10 ปี อุษมานเป็น

เคาะลฟีะฮฺ 12 ปี และอลเีป็นเคาะลฟีะฮฺ 6 ปี” 

และเมื่อเราก็กลับไปดูต าราประวัติศาสตร์ เราก็พบว่าพวกเขาได้กล่าวเอาไว้ว่า อบูบักรได้

ปกครอง 2 ปี 3 เดือน อุมัร 10 ปี 2 เดือน อุษมาน 12 ปี 4 เดือน และอลี 4 ปี 9 เดือน และหะสัน 6 

เดอืน รวมทั้งหมดเป็น 30 ปี 

อิบนุกะษีร ได้กล่าวว่า หะสันได้สละต าแหน่งในเดือนเราะบีอุลเอาวัล ปีที่ 41 และน่ันครบ

สามสิบปีตัง้แตท่ี่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม เสยีชีวิต 

และอบูอุบัยดะฮฺ อามิร บินญัรรอห์ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

กล่าวว่า “ช่วงแรกในศาสนาของพวกท่านคือนบีกับความเมตตา ต่อมาคือกษัตริย์กับความเมตตา ต่อมา

คือกษัตริย์คลุกฝุ่น ต่อมาคือกษัตริย์กับการกดขี่” 

ค าพูดของท่านที่ว่า “ช่วงแรกในศาสนาของพวกท่านคือนบีกับความเมตตา” คือ การเป็นผู้น า

ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม และการเป็นผู้น าของอบูบักร อุมัร อุษมาน อลี และหะสัน 

หลังจากน้ันท่านก็กล่าวว่า “กษัตริย์กับความเมตตา” น่ันคือยุคของมุอาวิยะฮฺ จากน้ัน “กษัตริย์คลุกฝุ่น” 

คลุกฝุ่นคือคลุกติดกับดิน เป็นการต าหนิเขา เหมือนที่กล่าวกันว่า “ตะริบัตยะดากะ” มือเปื้อนฝุ่น คือ

ตรงกันข้ามกับการอยู่สูงสง่ หลังจากน้ันคือ “กษัตริย์กับการกดขี่” ข้อนีเ้กิดขึน้หลังจากมุอาวิยะฮฺ ไมว่่า

จะเป็นช่วงการเป็นกษัตริย์ของยะซีด หรือที่อยูห่ลัง “ยะซีด” นอกจาก อุมัร บินอับดุลอะซีซ 

 

* การเสียชีวิตของท่านหะสัน บินอลี 

ในช่วงสมยัน้ี หะสัน บินอล ีเราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุได้เสยีชีวิต ในปี ฮ.ศ. 49 
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* การให้บัยอะฮฺแก่ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ 

ในปีฮิจเราะฮฺที่ 56 มุอาวิยะฮฺออกค าสั่งให้ผู้คนทั้งหลายให้บัยอะฮฺกับยะซีด บุตรชายของเขาเป็น

เคาะลีฟะฮฺต่อจากเขา และจากตรงน้ีมุอาวิยะฮฺได้หันออกจากเส้นทางของคนก่อนๆ น่ันคือท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ปล่อยเร่ืองเอาไว้ หรือระบุให้อบูบักร จากน้ันอบูบักรไดม้าและได้ระบุให้

อุมัร จากน้ันเมื่ออุมัรได้มาก็ได้ระบุให้คนหกคน และเอาสะอีด บินซัยด์ ผู้เป็นลูกพ่ีลูกน้องของเขา และ

อับดุลลอฮฺ ลูกชายของเขาออกไป หลังจากน้ันอุษมานก็มา แต่ก็ไม่ได้ระบุไปที่ผู้ใด หลังจากน้ันอลกี็มา 

และไมไ่ด้ระบุไปที่ผู้ใด และหะสัน ก็ไดส้ละต าแหน่งให้มุอาวิยะฮฺ 

ก็มีคนกล่าวกับมุอาวิยะฮฺว่า ท่านจงปล่อยมันไว้เหมือนอย่างในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม หรือไมก่็ท าอย่างในสมัยของอบูบักร คือท่านจงให้ต าแหน่งกับคนที่ไม่ไดเ้ป็นลูกหลานของ

ท่าน หรือไม่ก็อย่างที่อุมัรท า เพราะเขาได้ก าหนดมันให้กับคนทั้งหก ที่ไม่ใช่เป็นคนในครอบครัวของเขา 

หรือไม่ท่านก็ปล่อยเร่ืองน้ีเอาไว้ให้ชาวมุสลมิเป็นผู้เลือกเอง แต่มุอาวิยะฮฺก็ปฏิเสธ ดึงดันจะให้ต าแหน่ง

เคาะลฟีะฮฺต่อจากเขากับ “ยะซีด” 

บางทีที่เขาอาจหันเหออกไปจากด้านที่ประเสริฐที่สุด เพราะได้ยินได้ฟังเร่ืองวุ่นวายและสิ่ง

เลวร้ายต่างๆ หากให้มันเป็นการชูรอ(ปรึกษาหารือ) เขาเห็นว่าการเช่ือฟังผู้น า ความสงบสุข และความ

มั่นคงอยู่ในฝั่งที่มีบุตรชายของเขายะซีดอยู่ และเร่ืองนีถ้ึงจะจริงตามน้ันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ทว่าเรื่องที่

ถูกต้องคือการชูรอ   

 

จุดยนืของชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺในเรื่องการบัยอะฮฺยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ 

ชาวอะฮ์ลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ กล่าวว่า การบัยอะฮฺน้ันใช้ได ้แตพ่วกเขาต าหนิการบัยอะฮฺคร้ัง

นีใ้นสองประการด้วยกัน 

ประการที่หน่ึง: 

น้ีเป็นบิดอะฮฺใหม่ น่ันคือเขาก าหนดให้เคาะลฟีะฮฺอยู่กับลูกหลานของเขา ราวกับว่ามันเป็นมรดก

ตกทอด ภายหลังที่มันเคยเป็นเพียงการชูรอและการระบุมอบให้คนที่ไมใ่ช่ญาติตนเป็น แล้วน่ีอยา่งไรจะ

ให้กับญาติและลูกหลานคนใกล้ตัว และจากตรงนี้เองแนวคิดนี้จึงถูกปฏิเสธโดยยังไม่ไดม้องที่ตัวบุคคล 

พวกเขาปฏิเสธแนวคิดที่จะให้อ านาจปกครองเป็นมรดกตกทอด 



เคาะลฟีะฮฺมุอาวยีะฮฺ บนิอบสีุฟยาน  ห น้ า  | 173 

 

 

 

ประการที่สอง: มีคนที่ควรได้เป็นเคาลีฟะฮฺมากกว่ายะซีด เช่น อิบนุอุมัร, อิบนุซุบัยรฺ, อิบนุอับ

บาส, หุซัยนฺ และคนอื่นๆอีกหลายคน อิบนุลอะเราะบียฺกล่าวไว้ว่า “มุอาวิยะฮฺละทิ้งส่ิงที่ประเสริฐที่สุด

คือการท าให้มันเป็นเร่ืองของการชูรอและการที่ไม่ระบุเจาะจงคนใดที่เป็นเครือญาติ แล้วน่ีจะให้ลูกได้

อย่างไร? และเขาไดก้ าหนดบัยอะฮฺให้แก่บุตรชายของเขา และผู้คนทั้งหลายก็ให้บัยอะฮฺกับเขา และมันก็

มีผลตามบัญญัติศาสนา”  

ส่วนมุมมองของคนชีอะฮฺ พวกเขาเห็นว่าอีหม่ามและเคาะลีฟะฮฺอยู่กับอลีและลูกหลานของเขา

เท่าน้ัน พวกเขาไม่ได้ต าหนิเร่ืองบัยอะฮฺแก่ยะซีดเป็นการเฉพาะ หากแต่ต าหนิทุกการบัยอะฮฺที่ไม่ได้

ให้กับอลีและลูกหลานของเขา และบนหลักการนี้พวกเขาต าหนิการให้บัยอะฮฺแก่อบูบักร อุมัร อุษมาน 

และมุอาวิยะฮฺทั้งหมดโดยไม่ได้มองว่าใครเป็นผู้ได้รับบัยอะฮฺ เพราะพวกเขาเห็นว่ามีการระบุอย่าง

เจาะจงให้อลี และลูกหลานของเขาไปจนถึงวันกิยามะฮฺ 

 

ยะซีดมีความเหมาะสมกับต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺหรอืไม่? 

 

อิบนุกะษีร ได้กล่าวถึงเร่ืองราวของอับดุลลอฮฺ บินมุฏีอฺ กับพรรคพวกของเขาไว้ว่า พวกเขาได้

เดนิไปหามุหัมมัด บินหะนะฟียะฮฺ ซึ่งเขาเป็นบุตรคนหน่ึงของอล ีบินอบีฏอลบิ น้องชายร่วมพ่อของหะสัน

และหุสัยน์ พวกเขาต้องการถอดถอนยะซีด เขาก็ปฏิเสธ อิบนุมุฏีอฺกล่าวว่า “ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ ดื่ม

เหลา้ และทิ้งละหมาด” 

มุหัมมัด บินหะนะฟียะฮฺก็ตอบว่า “ฉันไม่เห็นเขามีอย่างที่พวกท่านพูดถึง ฉันเคยไปหาเขา เคย

อยู่กับเขา ฉันเห็นเขารักษาละหมาด ชอบท าความด ีคอยถามผู้รู้ และด ารงรักษาสุนนะฮฺ” 

พวกเขากล่าวว่า “น่ันเป็นการเสแสร้งท าต่อหน้าท่านต่างหาก” 

มุหัมมัด บินหะนะฟียะฮฺ ก็ตอบว่า “มีอะไรท าให้เขาต้องกลัวฉัน หรือหวังประโยชน์จากฉันหรือ? 

เขาให้พวกท่านเห็นการดื่มเหล้าอย่างที่พวกท่านบอกมาอย่างน้ันหรือ หากเป็นอย่างน้ันจริงพวกท่านก็

คงมีส่วนร่วมกับเขาดว้ย แตห่ากเขาไม่ไดใ้ห้ท่านร่วมกับเขาดว้ย ก็ไม่อนุญาตให้พวกท่านเป็นพยานในสิ่ง

ที่พวกท่านไม่ได้เห็นเอง พวกเขากล่าวว่า ส าหรับเราแล้วมันคือความจริง ถึงเราจะไม่ได้เห็นเองมันก็

ตาม” 
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มุหัมมัด บินหะนะฟียะฮฺ กล่าวว่า อัลลอฮฺไม่ยอมรับดังกล่าวกับคนที่จะเป็นพยาน จากน้ันเขาก็

อ่านด ารัสของพระผู้เป็นสัจธรรม ตะบาเราะกะวะตะอาลา ให้กับพวกเขาว่า 

﴿ ۡ َق َِۡۡشِهدََۡۡمنۡإِلَّ لَُمونَۡۡوَُهمۡ ۡبِٱۡل   [٨٦: الزخرف] ﴾ ٨٦َۡۡيع 

"นอกจากผู้ยืนยันเป็นพยานด้วยความจรงิ และพวกเขารู้ดี" {อัซ-ซุครุฟ: 86} 

และเช่นกัน มีรายงาน(ปลอม)เกี่ยวกับยะซีดว่า เขาไดพู้ดภายหลังการสังหารหุสัยน์ว่า 

 

น่ีถ้าเหลา่ผู้อาวโุสท่ี(ถกูมสุลมิสงัหารในสงคราม)บะดรัได้เห็น 

ความหวาดผวาของพวก(อาหรับมะดีนะฮฺเผา่)ค็อซร็อจจากเหตกุารณ์ใหญ่นี ้

เราได้ปลดิชีพคนใหญ่คนโตจากผู้น าของพวกเขา 

เราได้คืนความเป็นธรรมให้แก่บะดรัแล้ว จงรับความเป็นธรรมไปเถิด 

แคค่น(จากตระกลู)ฮาชิมอยากเป็นกษัตริย์ ไม่ได้มีสารหรือวะฮีย์ใดลงมา 

 

เร่ืองนีเ้ช่นกันไมส่ามารถยืนยันความถูกต้องได้ 

ความเลวทรามที่ถึงพาดพิงถึงยะซีดในบุคลิกภาพของเขา เช่นดื่มเหล้า หรือเล่นกับลิง หรือ

อนาจาร หรืออะไรท านองดังกล่าว ไมม่ีสายรายงานใดที่ถูกต้องเลย เร่ืองนีเ้ราจึงไม่อาจเช่ือได้ หลักการ

เบื้องตนต้องเช่ือว่าไม่มไีว้ก่อน และเราขอกล่าวว่า เร่ืองแท้จริงเป็นของพระเจ้าของเรา  สุบหานะฮูวะตะ

อาลา แต่ดูอย่างผิวเผินจากรายงานของมุหัมมัด บินหะนะฟียะฮฺ คือเขาไม่ได้มีพฤติกรรมดังกล่าวใดๆ

เลย ความจริงเกี่ยวกับยะซีด อัลลอฮฺ ตะบาเราะกะวะตะอาลา เท่าน้ันที่รู้ และเร่ืองนี้ก็ไม่ได้ส าคัญกับ

เรา มันเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าของเขา ตะบาเราะกะวะตะอาลา 

และหากเราสมมติว่าเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองจริง การเป็นอิหม่ามที่ประพฤติเลวก็ไม่ได้

หมายความว่าจะต้องออกมาขับไล่เขาดว้ยวิธกีารอย่างน้ีดังที่เราจะได้น ามากลา่วถึงต่อไป  



เคาะลฟีะฮฺยะซดี บนิมุอาวยีะฮฺ  ห น้ า  | 175 

 

 

 

 

การด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺของ ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ 

ปีท่ี 60 – 64 

 

เรื่องที่หนึ่ง 

การให้บัยอะฮฺกับยะซีด และการปฏิเสธให้บัยอะฮฺของท่านหุสัยนฺและการออก

เดินทางของท่านจากมักกะฮฺไปยังกูฟะฮฺ1 

 

ยะซีดได้รับบัยอะฮฺให้ด ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺในปีฮิจเราะฮฺที่ 60 ตอนที่เขามีอายุ 34 ปี ขณะที่

ท่านหุสัยนฺบินอล ีและท่านอับดุลลอฮฺ บินอัซซุบัยรฺ ไมไ่ด้ให้บัยอะฮฺแก่เขา ตอนน้ันทั้งสองอยู่ที่เมืองมะดี

นะฮฺ และเมื่อมีค าสั่งเรียกร้องให้ทั้งสองให้บัยอะฮฺแก่ยะซีด ท่านอับดุลลอฮฺ บินอัซซุบัยรฺก็พูดขึ้นว่า “ฉัน

ขอตรองดูก่อนในค่ าคืนน้ี ฉันจึงจะให้ความเห็นของฉันแก่พวกท่านได้” พวกเขาก็ตอบว่า “ได้สิ” ครัน้พอ

ถึงตอนกลางคืนท่านก็ออกเดินทางจากมะดนีะฮฺหลบหนีไปยังมักกะฮฺ โดยไมไ่ด้ให้บัยอะฮฺแตอ่ย่างใด 

และเมื่อพวกเขามายังท่านหุสัยนฺบินอล ีแล้วพูดขึน้ว่า “ท่านจงให้บัยอะฮฺเถิด” 

ท่านก็พูดว่า “คนอย่างฉันไม่ให้บัยอะฮฺอย่างลับๆ หากแต่ฉันจะให้บัยอะฮฺอย่างเปิดเผยต่อหน้า

ผู้คนเท่าน้ัน” พวกเขาก็พูดว่า “ได้สิ” แล้วเมื่อถึงตอนกลางคืนท่านก็หลบหนีออกนอกเมืองตามหลังท่าน

อับดุลลอฮฺ บินซุบัยรฺไป 

  

ชาวเมืองอิรักพากันส่งจดหมายถึงท่านหุสัยนฺ 

 

ชาวอิรักเมื่อรู้ว่า ท่านหุสัยนฺไม่ได้ให้บัยอะฮฺแก่ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ  พวกเขาเองก็ไม่ไดต้้องการ

ให้บัยอะฮฺแก่ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺอยู่แลว้ ไมต้่องการให้กับมุอาวิยะฮฺดว้ยซ้ า พวกเขาต้องการแต่ท่านอลี 

                                                             
1 ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เหตุการณ์ในปีฮิจเราะฮฺที่ 60 
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และลูกๆของท่านอลเีท่าน้ัน พวกเขาจึงพากันสง่จดหมายถึงท่านหุสัยนฺ บินอล ีระบุข้อความในจดหมาย

คล้ายๆกันว่า “พวกเราขอให้บัยอะฮฺกับท่าน เราไม่ขอให้บัยอะฮฺแก่ผู้อื่นนอกจากท่านเท่าน้ัน เราไม่ขอ

มีบัยอะฮฺของยะซีดอยู่บนต้นคอของพวกเขา จะมีแตบ่ัยอะฮฺของท่านเท่านัน้” จดหมายที่มาถึงท่านหุสัยนฺ

ก็มากขึ้นเร่ือยๆจนกระทั่งมีมากกว่า 500 ฉบับ ทั้งหมดล้วนมาจากชาวเมืองกูฟะฮฺเพ่ือเชื้อเชิญให้ท่าน

เดนิทางไปหาพวกเขา 

 

ท่านหุสัยนฺส่ง มุสลิม บินอะกลีไปเป็นตัวแทนของท่าน 

 

 เมื่อเป็นเช่นน้ัน ท่านหุสัยนฺบินอล ีก็ไดส้ง่ลูกพ่ีลูกน้องของท่านคอื มุสลิม บินอะกีล บินอบีฏอลบิ 

เพ่ือไปท าธุระ และไปสืบหาความจริงที่น่ันแทนท่าน และเมื่อ มุสลิม บินอะกีล ไปถงึเมืองกูฟะฮฺแล้ว เขา

ก็ไดส้อบถามเร่ืองราวจนรู้ว่าผู้คนที่น่ันไมไ่ด้ต้องการยะซีดเลย ต้องการท่านหุสัยนฺ บินอล ีเท่านัน้  เขาได้

พักอยู่กับ ฮานอิ์ บินอุรวะฮฺ แล้วผู้คนก็ต่างพากันมาหาท่านเป็นกลุม่บ้าง มาคนเดยีวบ้าง เพ่ือให้บัยอะฮฺ

ผ่านมุสลิม บินอะกีล ไปยังท่านหุสัยนฺ โดยขณะน้ันนุอฺมาน บินบะชีร คือผู้ปกครองเมืองกูฟะฮฺที่ได้รับ

การแตง่ต้ังจากยะซีด บินมุอาวียะฮฺ เมื่อได้รับแจ้งขา่วว่า มุสลิม บินอะกีล มาอยู่ท่ามกลางพวกเขาและ

ผู้คนจ านวนมากพากันไปให้บัยอะฮฺแก่ท่านหุสัยนฺก็แสร้งท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับเร่ืองที่เกิดขึ้น จนกระทั่ง

ลูกน้องบางคนของเขาออกเดินทางไปหายะซีดที่เมืองชามเพื่อแจ้งข่าวที่เกิดขึน้ และแจ้งว่า มีผู้คนจ านวน

มากให้บัยอะฮฺผ่านมุสลิม ขณะที่นุอฺมาน บินบะชีร กลับท าเป็นไม่รู้ไม่ช้ีกับเร่ืองดังกล่าว 

 

แต่งต้ังอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ให้ปกครองเมืองกูฟะฮฺแทน 

 

 ยะซีดสั่งปลดนุอฺมาน บินบะชีร และได้แต่งต้ังอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาดขึ้นปกครองกูฟะฮฺแทน แต่

เดมิเขาเป็นเจ้าเมืองบัศเราะฮฺอยู่ จึงไดผ้นวกเอากูฟะฮฺให้เขาปกครองด้วย เพ่ือให้จัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

นี้ อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ได้ไปถึงกูฟะฮฺตอนกลางคืนโดยการปิดหน้าอ าพลางตัวเองเข้าไป เมื่อผ่านไป

เจอผู้ใดก็กล่าวให้สลาม ผู้คนต่างพากันตอบว่า “และขอความสันติจงมีแด่ท่านด้วยเช่นกัน โอ้ ผู้เป็น

หลานของท่านศาสดา” พวกเขาเข้าใจว่าคงเป็นท่านหุสัยนฺที่ได้ปิดบังอ าพลางตัวเข้ามาในเมืองยามวิกาล 

อุบัยดุลลอฮฺ บินยะซีด จึงรู้ว่าเร่ืองน้ีไม่ธรรมดาแล้ว ผู้คนต่างเฝ้ารอท่านหุสัยนฺ บินอลี เมื่อเป็นเช่นน้ัน
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เขาจึงไปที่ปราสาท และสง่ข้ารับใช้ของเขา ช่ือ มะอฺก็อล ออกไปสบืเร่ืองราว และค้นหาว่าใครเป็นต้นตอ

ผู้บงการเร่ืองนี้ 

 มะอฺก็อล ก็ท าทีเป็นคนมาจากเมืองฮิมห์ น าเงิน 3000 ดีนารเพ่ือมาสนับสนุนท่านหุสัยนฺ เขา

พยายามสืบเสาะจนกระทั่งถูกช้ีให้มาที่บ้านของ ฮานิอ์ บินอุรวะฮฺ เมื่อเข้าไปในบ้านก็พบกับมุสลิม 

บินอะกีล ก็ได้ให้บัยอะฮฺเขา และไดม้อบเงินจ านวน 3000 ดีนารให้เขา จากน้ันก็หมั่นแวะเวียนเข้าไปมา

เป็นเวลาหลายวัน จนได้ขอ้มูลทั้งหมด จากน้ันก็กลับไปหาอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด และเลา่เร่ืองทั้งหมดให้

เขาฟัง 

 

การออกเดินทางของท่านหุสัยนฺไปยังเมืองกูฟะฮฺ 

   

 หลังจากเห็นว่าเร่ืองมันแน่นอนแล้ว มีคนจ านวนมากให้บัยอะฮฺผ่านมุสลิม บินอะกีล เขาก็ไดส้ง่

จดหมายไปหาท่านหุสัยนฺบอกท่านว่า “จงมาเถิด เพราะได้เตรียมการไว้หมดแล้ว” ท่านหุสัยนฺจึงออก

เดินทางไปในวันตัรวียะฮฺ (วันที่ 8 เดือนซุลหิจญะฮฺ) และอุบัยดะฮฺ บินซิยาดเองก็รับรู้แผนการที่มุสลิม 

บนิอะกีล วางเอาไว้ เขาจึงพูดข้ึนว่า “ฉันจะจัดการกับ ฮานอิ์ บินอุรวะฮฺ” แล้วเมื่อเขาถูกน าตัวมา ก็ถาม

เขาว่า “มุสลิม บินอะกีลอยู่ที่ไหน?” เขาตอบว่า “ฉันไมรู้่เรื่อง” 

 อุบัยดุลลอฮฺ ก็ไดเ้รียกตัวข้ารับใช้ของเขา คือ มะอฺก็อล ให้เข้ามา เมื่อมาแล้วก็ถามว่า “เจ้ารู้จัก

เขาไหม” เขาก็ตอบว่า “รู้จักสิ” แล้วก็ตกใจ และรู้แล้วว่าเป็นแผนการจากอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาดน่ีเอง 

เมื่อน้ันอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด จึงพูดกับเขาว่า “มุสลิม บินอะกีล อยู่ไหน?” เขาก็ตอบว่า “ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ หากเขาอยู่ใต้เท้าของฉัน ฉันจะไม่ยอมยกมันขึ้นโดยเด็ดขาด” แล้วอุบัยดุลลอฮฺ ก็ตบเขา 

จากน้ันก็ส่ังให้กุมตัวไปขังไว้ 

 

ชาวเมืองกูฟะฮฺทอดทิ้งมุสลิม บินอะกลี 

 

และเมื่อข่าวไปถึง มุสลิม บินอะกีล เขาก็ได้รวบรวมคน 4000 คน ไปล้อมปราสาทของอุบัย

ดุลลอฮฺไว้ โดยชาวเมืองกูฟะฮฺคนอื่นๆก็ออกมาสมทบด้วย ในเวลาน้ันบรรดาหัวหน้าเผ่าและคนส าคัญ
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หลายคนอยู่กับอุบัยดุลลอฮฺในปราสาท อุบัยดุลลอฮฺจึงบอกพวกเขาว่า จงหาทางเกลี้ยกล่อมให้คน

ทั้งหลายทอดทิ้งมุสลมิ บินอะกีลเถิด และสัญญาจะตบรางวัลให้พวกเขา ทั้งยังข่มขู่พวกเขาเร่ืองกองทัพ

ใหญ่ที่จะมาจากเมืองชาม บรรดาหัวหน้าเผ่าต่างพากันออกมาเกลี้ยกล่อมคนของตนให้ทอดทิ้งมุสลิม 

บินอะกีล พวกผู้หญิงก็พากันมารับตัวลูกๆของพวกนางกลับไป พวกผู้ชายก็มาเอาตัวพ่ีๆน้องๆของเขา

กลับไป หัวหน้าเผ่าก็พากันมาห้ามปรามคนในเผ่าของพวกเขา จนกระทั่งเหลอืคนอยูก่ับเขาเพียง 30 คน

จากทั้งหมด 4000 คน และไมท่ันที่ตะวันจะตกดนิก็เหลอื มุสลิม บินอะกีล เพียงคนเดียว คนอื่นๆพากัน

หนีหายไปหมด เหลือตัวคนเดยีวเดินไปตามตรอกซอกซอยของกูฟะฮฺ ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อ แล้วก็ได้ไป

เคาะที่ประตูบ้านผู้หญิงเผ่ากินดะฮฺคนหน่ึง แล้วพูดกับนางว่า “ฉันต้องการน้ า” นางก็ประหลาดใจ และ

ถามว่า “ท่านเป็นใครกัน” เขาก็ตอบว่า “ฉันคือ มุสลิม บินอะกีล” และได้เลา่เร่ืองราวที่เกิดขึน้ให้นางฟัง 

และบอกว่าคนอื่นๆพากันทอดทิ้งเขาไปกันหมด และบอกว่า ท่านหุสัยนฺก าลังจะมา เพราะเขาได้ส่ง

จดหมายไปบอกท่านให้มาแลว้ นางจึงพาเขาเข้าไปหลบซอ่นตัวในบ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านของนาง แล้ว

ได้น าน้ าและอาหารมาให้ แตลู่กคนหน่ึงของนางก็ได้แอบไปแจ้งข่าวแก่อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ถึงสถานที่

หลบซอ่นของมุสลิม บินอะกีล เขาจึงส่งคน 70 คน ไปล้อมไว้ มุสลิมก็ไดต่้อสู้ขัดขืน แตใ่นที่สุดก็ต้องยอม

จ านนเมื่อพวกเขารับรองความปลอดภัยให้ แล้วเขาก็ถูกน าตัวมายังปราสาทเจ้าเมืองที่มีอุบัยดุ ลลอฮฺ 

บินซิยาด อยู่ภายใน  เมื่อเข้ามาแลว้อุบัยดุลลอฮฺก็ไดถ้ามถึงสาเหตุที่เขา(พาคน)ออกมาอย่างน้ี? 

เขาก็ตอบว่า “คือบัยอะฮฺของท่านหุสัยนฺ บินอล ีที่อยู่บนต้นคอของเขา” เขาก็พูดว่า “บัยอะฮฺของ

ยะซีดไมไ่ด้อยูบ่นต้นคอของเจ้าแลว้กระน้ันหรือ?” 

อุบัยดุลลอฮฺ ก็พูดกับเขาว่า “ฉันจะประหารเจ้า” เขาก็พูดว่า “ขอให้ฉันได้ส่ังเสยีก่อนเถิด” เขาก็

ตอบว่า “ได้ เจ้าจงส่ังเสยีเถิด” เขาก็หันซ้ายหันขวา ก็เจออุมัร บินสะอัด บินอบีวักกอศ จึงพูดกับเขาว่า 

“ท่านเป็นญาติที่ใกล้ที่สุดส าหรับฉันในตอนน้ี จงเข้ามาเถิด ฉันจะได้มีค าสั่งเสีย” เขาก็ได้พาตัวเขาไปที่

มุมหน่ึง แล้วส่ังเสยีเขาให้ช่วยสง่คนไปบอกท่านหุสัยนฺว่า “จงกลับไปเถิด” แล้วอุมัร บินสะอัด ก็ส่งคนไป

หาท่านหุสัยนฺเพ่ือไปบอกท่านว่า “เร่ืองทุกอย่างมันจบแลว้ ชาวเมืองกูฟะฮฺหลอกลวงท่าน” 

มุสลิม ได้กล่าวค าพูดที่โด่งดังไว้ว่า “ท่านจงพาครอบครัวของท่านกลับไปเถิด อย่าให้ชาวเมือง

กูฟะฮฺหลอกลวงท่านเลย เพราะชาวเมืองกูฟะฮฺโกหกท่าน โกหกฉัน คนโกหกไม่ควรได้รับฟังความ

คิดเห็นหรอก” 

จากน้ัน มุสลิม บินอะกีลก็ถูกสั่งประหารในวันอะเราะฟะฮฺ ขณะที่ท่านหุสัยนฺออกเดินทางจาก

มักกะฮฺมาตัง้แตว่ันตัรวิยะฮฺแล้ว ก่อนหนา้วันที่มุสลิม บินอะกีลจะถูกประหารเพียงหน่ึงวัน 
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เศาะหาบะฮฺหลายท่านออกมาห้ามปรามท่านหุสัยนฺ ไม่ให้เดินทางไป 

  

 เศาะหาบะฮฺหลายคนมีความพยายามที่จะห้ามปรามท่านหุสัยนฺบินอลีไม่ให้เดินทางไป บุคคล

เหล่าน้ีมี อับดุลลอฮฺ บินอุมัร, อับดุลลอฮฺ บินอับบาส,  อับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ บินอัลอาศ,  อบูสะอีด อัล

คุดรียฺ,  อับดุลลอฮฺ บินอัซซุบัยรฺ และน้องชายของท่านคือมุฮัมมัด บินอัลฮะนะฟียะฮฺ คนทั้งหมดน้ีเมื่อรู้

ว่าท่านหุสัยนฺต้องการเดนิทางไปเมืองกูฟะฮฺ ก็เข้ามาห้ามปรามท่าน ต่อไปนีค้ือค าพูดของพวกเขาบางคน 

1- อับดุลลอฮฺ บินอับบาส 

เขาพูดกับท่านหุสัยนฺตอนที่ต้องการจะออกเดินทางว่า “หากไม่ใช่เพราะผู้คนจะต าหนิฉันและ

ท่าน ฉันจะเอามือของฉันกอดรัดศีรษะของท่านไว้ ไม่ยอมปล่อยให้ท่านไปอย่างเด็ดขาด”1 

2- อิบนุ อุมัร 

อัช-ชะอฺบียฺ ได้เลา่ว่า อิบนุอุมัร ตอนที่อยู่มักกะฮฺ ได้ยินข่าวว่าท่านหุสัยนฺได้มุง่หน้าเดินทางไปยัง

อิรัก เขาก็เรง่ตามไปจนทันใน 3 วัน แล้วก็พูดว่า “ท่านต้องการที่ไหนหรือ” 

ท่านตอบว่า “อิรัก” แล้วท่านน าเอาจดหมายต่างๆที่ถูกส่งมาจากอิรัก ที่พวกเขาประกาศว่าพวก

เขาจะอยู่ขา้งท่านออกมา แล้วพูดว่า “นีค้ือจดหมายและบัยอะฮฺของพวกเขา” (ท่านได้ถูกหลอกเสยีแล้ว) 

อิบนุอุมัร ก็พูดว่า “อย่าไปหาพวกเขาเลย” ท่านหุสัยนฺก็ปฏิเสธยืนกรานจะต้องไปให้ได้ 

อิบนุอุมัรก็พูดว่า “ฉันขอเล่าหะดีษบทหน่ึงให้ท่านฟัง คร้ังหน่ึงท่านญิบรีลได้มาหาท่านนบี และ

ให้ท่านเลอืกระหว่างดุนยาและอาคิเราะฮฺ ท่านก็เลอืกอาคิเราะฮฺ ท่านไม่ต้องการดุนยา และตัวของท่าน

ก็เป็นเลอืดเนือ้เชือ้ไขของท่านนบี ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ จะไมม่ีคนใดในหมู่พวกท่านจะได้ขึ้นครองอ านาจ

อีก อัลลอฮฺไม่ได้ผันมันออกไปจากพวกท่าน เว้นแต่จะให้มันกับคนที่ดีกับพวกท่านมากที่สุด” แต่ท่านก็

ยังปฏิเสธไมย่อมถอยกลับ อับดุลลอฮฺ บินอุมัร จึงไดแ้ตส่วมกอดทา่น แล้วร้องไห้ และกล่าวว่า “ฉันของ

ฝากท่านไว้กับอัลลอฮฺ ให้รอดพ้นจากการถูกสังหาร”” 2  

3- อับดุลลอฮฺ บินอัซซุบัยรฺ 

                                                             
1 อัลบิดายะฮฺ อันนิฮายะฮฺ 8/161 
2 อัลบิดายะฮฺ อันนิฮายะฮฺ 8/162 
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พูดกับท่านหุสัยนฺว่า “ท่านจะไปไหนหรือ ท่านจะไปหากลุ่มชนที่สังหารบิดาของท่าน พูดให้ร้าย

พ่ีชายของท่านกระนัน้หรือ จงอย่าไดไ้ปเลย” แตท่่านหุสัยนฺก็ปฏิเสธ ยืนกรานต้องไปให้ได ้

4- อบูสะอีด อัลคุดรยฺี 

เขากล่าวว่า “อบู อับดุลลอฮฺ เอ๋ย ฉันคือผู้มาให้ค าแนะน าท่าน ฉันมีความห่วงใยท่าน ฉันได้ข่าว

ว่ามีชนกลุ่มหน่ึงจากพวกพ้อง(ชีอะฮฺ)ของท่านที่เมืองกูฟะฮฺเขียนจดหมายมายังท่าน เชิญชวนท่านให้

ออกไปหาพวกเขา ท่านจงอย่าออกไปหาพวกเขาเลย ฉันเคยได้ยินบิดาของท่านพูดถึงกูฟะฮฺเอาไว้ว่า 

“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันเบื่อหน่ายพวกเขา และไม่พอใจพวกเขา และพวกเขาก็เบื่อหน่ายฉัน และไม่

พอใจฉัน ไม่มีคนใดในหมู่พวกเขาที่รักษาค าพูดเลย ใครได้พวกเขามา ก็เหมือนได้ส่วนที่น่าผิดหวังที่สุด

มา ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกเขาไม่มีความต้ังใจ ไม่มีความมุ่งมั่นกับเร่ืองใด และไม่มีความอดทนกับ

ดาบ(การต่อสู้)เลย”” 

 

 * และในบรรดาคนที่แนะน าท่านหุสัยนฺไมใ่ห้เดนิทางไปที่ไม่ใช่เศาะฮาบะฮฺ คือ 

 อัลฟะร็อซดัก นักกวี คือหลังจากที่ท่านอัลหุซัยน์ไดอ้อกเดินทางไปแลว้ ได้พบกับ อัลฟะร็อซดัก 

นักกวี ท่านก็ถามเขาว่า “ท่านมาจากที่ไหนหรือ?” 

เขาตอบว่า “มาจากอิรัก” ท่านก็ถามต่อไปว่า “สภาพของชาวเมืองอิรักเป็นอย่างไร?” 

เขาก็ตอบว่า “หัวใจของพวกเขาอยู่กับท่าน แตด่าบของพวกเขาอยู่กับพวกบนีอุมัยยะฮฺ” แตท่่าน

ก็ยืนกรานจะไปตอ่ 

เขาก็ไดแ้ตพู่ดตัดพ้อว่า “อัลลอฮุลมุสตะอาน” (ขออัลลอฮฺทรงช่วยเหลอืดว้ยเถิด) 

 

ท่านหุสัยนฺมาถึง กอดิซียะฮฺ 

 

ข่าวของมุสลิม บินอะกีล มาถึงท่านหุสัยนฺจากคนส่งสาร์นที่อุมัร บินสะอัดส่งมา ท่านหุสัยนฺจึง

ต้ังใจจะหันหลังกลับ และก็บอกกับลูกๆของมุสลิม บินอะกีล แต่พวกเขาก็ยืนกรานว่า “ไม่ ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺ พวกเราจะไม่กลับจนกว่าจะได้ช าระหนีแ้ค้นให้กับบิดาของพวกเราเสยีก่อน” ท่านก็ยอมตาม

ความเห็นของพวกเขา และหลังจากที่อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ได้รู้ขา่วการออกมาของท่านหุสัยนฺแล้ว ก็ได้
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ส่ง อัลหุรร์ บินยะซีด อัตตะมีมียฺ ออกไปพร้อมกับคน 1000 คนเป็นกองหน้า เพ่ือไปดักรอท่านหุสัยนฺ

ระหว่างทาง แล้วเขาก็พบกับท่านหุสัยนฺใกล้ๆ กับกอดซิียะฮฺ 

อัลหุรร์ ก็พูดกับท่านว่า “ไปไหนหรือ โอ้ ผู้เป็นหลานของท่านเราะสูลุลลอฮฺ?” 

ท่านตอบว่า “ไปยังอิรัก” 

เขาพูดว่า “ฉันขอสั่งให้ท่านกลับไป และอย่าให้อัลลอฮฺเอาตัวท่านมาทดสอบฉันเลย จงกลับไป

ยังที่ๆท่านจากมา หรือไมก่็จงไปที่เมืองชามที่ซึ่งยะซีดอยู่ แตจ่งอย่ามากูฟะฮฺเลย” 

ท่านหุสัยนฺก็ปฏิเสธ หลังจากน้ันท่านหุสัยนฺก็พยายามจะยื้อมุ่งหน้าต่อไปยังอิรัก แต่อัลหุรร์ บิ

นยะซีดก็คอยขัดขวาง และยับยัง้อยู่ตลอดเวลา 

ท่านหุสัยนฺก็กล่าวว่า “ไปให้พ้นจากฉัน แม่ท่านหนักท้องท่านมาเสยีเปลา่” 

อัรหุรร์ บินยะซีด ก็กล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากอาหรับคนอื่นพูดแบบนี ้ฉันจะเอาคืนทั้ง

จากเขาและแม่ของเขา แตน่ี่ฉันจะพูดอะไรได้ ในเมื่อแม่ของท่านคือหัวหน้าของบรรดาสตรีทั้งหลาย” 
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บทที่สอง 

การสังหารท่านหุสัยนฺ 

 

ท่านหุสัยนฺมาถึง กัรบะลาอ์ 

ท่านหุสัยนฺ ได้มาหยุดอยู่ ณ สถานที่ๆเรียกว่า กัรบะลาอ์ ก็ไดถ้ามว่า ที่น่ีคือที่ไหนกัน? 

พวกเขาก็ตอบว่า กัรบะลาอ ์

ท่านก็พูดว่า กัรบฺ วะบะลาอ์ (ภัยพิบัติ และการลงโทษ) 

และเมื่อกองทัพของอุมัร บินสะอัดมาถึง ซึ่งมจี านวน 4000 คน ก็ไดพู้ดคุยกับท่านหุสัยนฺ และใช้

ให้ท่านไปอิรักพร้อมกับเขา ไปหาอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด แตท่่านก็ปฏิเสธ 

แต่เมื่อท่านเห็นว่าไม่อาจขัดขืนได้แล้ว ท่านก็กล่าวกับอุมัร บินสะอัดว่า “ฉันให้ท่านเลือกข้อใด

ข้อหน่ึงจากสามประการน้ี ท่านจงเลอืกตามที่ท่านประสงค์ 

เขาก็ตอบว่า มีอะไรบ้างเลา่? 

ท่านก็ตอบว่า ปล่อยให้ฉันกลับไป หรือให้ฉันไป(รบที่)ชายแดนที่ใดที่หน่ึงของมุสลิม หรือให้ฉัน

ไปหายะซีด เพ่ือฉันจะได้วางมือของฉันกับมือของยะซีดที่เมืองชาม 

ท่านอุมัร บินสะอัด ก็ตอบว่า “ได้ ท่านจงส่งคนของท่านไปหายะซีด และฉันจะส่งคนของฉันไป

หาอุบัยดุลลอฮฺ และเราค่อยดูว่าเร่ืองจะเป็นอย่างไร” ท่านหุสัยนฺก็ไม่ได้ส่งใครไปหายะซีด แต่อุมัร บิน

สะอัดไดส้ง่คนไปหาอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด 

และเมื่อคนสง่สารน์ไปถงึอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด และได้เลา่เร่ืองราวต่างๆ และเร่ืองที่ท่านหุสัยนฺ

พูดว่า ฉันให้ท่านเลือกข้อใดข้อหน่ึงจากสามประการนี้  อิบนุซิยาด ทีแรกก็พอใจกับข้อใดก็ได้ที่ท่าน

หุสัยนฺจะเลือกเอง แต่ในตอนน้ันมีชายผู้หน่ึงที่อยู่กับอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด มีช่ือว่า ชัมรฺ บินซิลเญาชัน 

เขาเป็นคนใกล้ชิดกับอิบนุซิยาด ก็กล่าวขึน้ว่า “ไมไ่ด้ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ จนกว่าเขาจะยอมอยู่ใต้การ

ตัดสินของท่านเสยีก่อน(คอืให้ยอมเป็นทาสเชลย)” 

อุบัยดุลลอฮฺ ก็เคลิบเคลิ้มไปกับค าพูดของเขา จึงพูดขึ้นว่า “ใช่แล้ว ต้องให้เขายอมอยู่ใต้การ

ตัดสินของฉันเสยีก่อน” 
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แล้วอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ก็แตง่ต้ังชัมรฺ บินซิลเญาชัน และบอกว่า “จงไปจนกว่าเขาจะยอมอยู่

ใต้การตัดสินของฉันเสยีก่อน หากอุมัร บินสะอัดไม่ยินยอมท าเจ้าก็จงขึ้นเป็นแม่ทัพแทนเขา” 

อิบนุซียาดแต่เดมิเตรียมกองทัพ 4000 คนให้อุมัร บินสะอัดเพื่อยกไปที่ ร็อย แล้วก็พูดกับเขาว่า 

“จงไปจัดการเร่ืองของหุสัยนฺก่อน จากน้ันค่อยไปต่อที่ ร็อย ทั้งยังได้ให้สัญญาจะให้เขาปกครองเมือง

ร็อย” 

แล้วชัมรฺ บินซิลเญาชัน ก็ไดอ้อกไป และข่าวก็ได้ไปถึงท่านหุสัยนฺ และว่าท่านต้องยอมอยู่ใต้การ

ตัดสินของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาดเสยีก่อน ท่านก็ปฏิเสธ และกล่าวว่า “ไม ่ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่

ยอมอยู่ใต้การตัดสินของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาดอยา่งเด็ดขาด” 

 

ท่านหุสัยนฺเตือนให้กองทัพของกูฟะฮฺนกึถึงอัลลอฮฺ 

 

พลทหารมา้ของท่านหุสัยนฺมีจ านวน 72 คน ในขณะที่กองทัพของกูฟะฮฺมีถึง 5000 คน และเมื่อ

ทั้งสองทัพหยุดเผชิญหน้ากัน ท่านหุสัยนฺก็พูดกับกองทัพของอิบนุซิยาดว่า “พวกท่านจงคิดทบทวน 

ไตร่ตรองให้ดีเถิด จะใช้ได้หรือที่พวกท่านจะต่อสู้กับคนอย่างฉัน? ฉันคือผู้เป็นหลานของท่านศาสดา 

และบนแผ่นดนิน้ีไมม่ีหลานของท่านศาสดาอื่นอีกแล้วนอกจากฉัน และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้เคยบอกกับ

ฉันและพ่ีชายของฉันว่า “สองคนน้ีคือหัวหน้าของเด็กหนุ่มชาวสวรรค์”1 

ท่านพยายามพูดเกลี้ยกลอ่มให้พวกเขาละทิง้ค าสั่งของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด และให้หันมาร่วม

มือกับท่าน แต่มีเพียง 30 คนจากพวกเขาเท่าน้ันที่เข้ามารวมตัวกับท่านหุสัยนฺ ในบรรดาคนเหล่าน้ีมี 

อัลหุรร์ บินซิยาด อัตตะมีมียฺ คนที่เป็นแม่ทัพกองหน้าของกองทัพของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด มีคนพูด

กับอัลหุรร์ บินยะซีดว่า ท่านออกมาพร้อมกับพวกเรา โดยน าทัพหน้าออกมา มาบัดน้ี ท่านจะไปอยู่กับหุ

สัยนฺกระนัน้หรือ? 

เขาก็ตอบว่า “แยช่มัด ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันก าลังเลอืกทางให้ตัวเอง ระหว่างสวรรค์กับนรก 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่เลือกสิ่งใดมาแทนสวรรค์อย่างแน่นอน และถึงแม้นฉันจะถูกหั่นเป็นช้ินๆ 

หรือถูกเผาก็ตาม” 

                                                             
1 บันทึกโดย อัตติรมิซียฺ ว่าด้วยความประเสริฐ เร่ืองความประเสริฐของท่านหะซันและท่านหสุัยนฺ ฮะดีษที่ 3768 เป็นหะดีษเฎาะอฟีจาก

รายงานของท่านหุสัยนฺ แต่มรีายงานเศาะเฮียะฮฺจากหุซัยฟะฮฺ และอบูสะอีด และท่านอ่ืนๆ 
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หลังจากน้ันท่านหุสัยนฺก็ละหมาดดุฮ์ร่ีและอัศร่ีในวันพฤหัส ท่านได้น าละหมาดให้กับคนทั้งสอง

กลุ่ม ทั้งทัพของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด และผู้ที่อยู่กับท่าน ทีแรกท่านพูดกับพวกเขาว่า “พวกท่านก็ให้มี

อิหม่ามของพวกท่าน พวกเราก็ให้มีอิหม่ามของพวกเรา” แต่พวกเขาตอบว่า “ไม่ พวกเราจะละหมาด

ตามหลังท่าน” แล้วพวกเขาก็ละหมาดตามหลังท่านหุซัยน์ ละหมาดดุฮ์ร่ีและอัศร่ี และเมื่อใกล้ถึง

เวลามัฆริบ พวกเขาเคลื่อนทัพมา้ของพวกเขาเข้ามาใกล้ท่านหุสัยนฺมากขึน้ ขณะนัน้ท่านหุสัยนฺถอืดาบไว้

กับตัว เมื่อเห็นพวกเขาเข้ามาใกล้ ซึ่งท่านได้หลับไปเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ท่านก็พูดว่า “น่ีอะไรกัน” พวก

เขาก็ตอบว่า “พวกเขาขยับเข้ามาใกล้” ท่านก็พูดว่า “จงไปหาพวกเขา และจงพูดกับพวกเขา และถาม

พวกเขาว่า พวกเขาต้องการอะไร?” 

ทหารม้าของท่านหุซัยน์จ านวน 20 คน หน่ึงในน้ันคือ อัลอับบาส บินอลีบินอบีฏอลิบ น้องชาย

ของท่านหุสัยนฺ ก็ไดอ้อกไป และได้พูดคุยและสอบถามพวกเขา? พวกเขาก็ตอบว่า “ถ้าไม่ยอมอยู่ใต้การ

ตัดสินของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ก็ต้องตอ่สูก้ัน” 

พวกเขาก็ตอบว่า “ไว้ให้พวกเราได้พูดคุยกับท่านอบูอับดุลลอฮฺ(ท่านหุสัยนฺ)เสียก่อน” แล้วพวก

เขาก็กลับไปหาท่านหุซัยน์และเล่าเร่ืองราวให้ท่านฟัง ท่านก็พูดว่า “จงไปบอกพวกเขาว่า ขอเวลาพวก

เราให้ผ่านค่ าคืนน้ีไปเสียก่อน แล้วพรุ่งน้ีฉันค่อยให้ค าตอบพวกท่าน ฉันจะได้ละหมาดเพ่ือองค์อภิบาล

ของฉันก่อน เพราะฉันรักการละหมาดเพ่ือองค์อภิบาลผู้ทรงมหาจ าเริญทรงสูงส่งของฉัน แล้วคืนน้ัน

ท่านก็ได้ใช้เวลาไปกับการละหมาดเพ่ืออัลลอฮฺ และขออภัยโทษจากพระองค์ และท่านกับพวกที่อยู่กับ

ท่านต่างก็พร้อมใจกันขอดุอาอ์  

 

เหตุการณ์ อัฏ-ฏ็อฟ ปีฮ.ศ. 61 

 

ในเช้าวันศุกร์ การต่อสู้ของคนทั้งสองกลุม่ก็เริ่มต้นขึน้เมื่อท่านหุสัยนฺปฏิเสธไม่ยอมตกเป็นเชลย

ทาสของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด แตข่นาดของตราชูทั้งสองข้างมันช่างแตกต่าง พวกของท่านหุสัยนฺก็เห็น

ว่าพวกเขาไม่อาจต้านทานกองทัพน้ีได้แน่ ความตอ้งการเพียงอย่างเดียวของพวกเขาก็คือ ความตายเพ่ือ

ปกป้องท่านหุสัยนฺ บินอลีเท่าน้ัน แล้วพวกเขาก็ค่อยๆทยอยเสียชีวิตลงต่อหน้าท่านหุสัยนฺ ทีละคนทีละ

คน จนหมดสิ้น ไม่เหลือใครอีกนอกจากท่านหุสัยนฺ บินอลี และบุตรชายของท่านคือ อลี บินหุสัยนฺ ซึ่ง

นอนป่วยอยู ่
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เหลือท่านหุสัยนฺอยู่ต่อไปอีกในช่วงกลางวันอันยาวนาน แต่ละคนที่เข้ามาก็จะถอยหลังกลับ

ออกไป ไม่มีใครต้องการเป็นผู้สังหารท่าน เหตุการณ์ด าเนินต่อไปในสภาพนี้จนกระทั่งชัมรฺ บินซิลเญา

ชัน ได้มาถงึ เขาก็ตระโกนสั่งออกไปว่า “ไมไ่ด้เรื่องเลย ไอ้พวกหนักท้องแม่ ลอ้มมันไว้ ฆ่ามันเลย” พวก

เขาก็เข้าไปล้อมท่านหุสัยนฺ บินอลี แล้วก็เกิดการปะทะดาบกัน ท่านสังหารพวกเขาไปได้หลายคนดุจว่า

เป็นสัตว์ป่าที่ห้าวหาญ แตก่ระนัน้ความมากก็ย่อมเอาชนะความกล้าหาญไดเ้สมอ 

ชัมรฺ ก็ไดต้ะโกนออกไป “ไอ้พวกไมไ่ด้เรื่อง มัวรีรออะไรกันอยู่? บุกเข้าไปเลย” พวกเขาก็บุกเข้า

ไปหาท่านหุสัยนฺ และสังหารท่าน และผู้ที่เป็นคนลงมือสังหารท่านหุสัยนฺคือ ซินาน บินอนัส อันนะ

เคาะอียฺ และเขาก็ไดตั้ดศีรษะท่าน แตบ่้างก็บอกว่าคนที่ตัดศีรษะของท่านคือ ชัมรฺ เอง 

 หลังจากที่สังหารท่านหุสัยนฺแล้ว ศีรษะของท่านก็ถูกน าไปมอบให้กับอุบัยดุลลอฮฺ ที่เมืองกูฟะฮฺ 

เขาก็เริ่มเคาะศีรษะของท่านโดยกับไมท้ี่อยู่กับเขา และแยงมันเข้าไปในปากท่าน และกล่าวว่า “ฟันสวยดี

น่ี”  อนัส บินมาลิกก็ลุกขึ้นและกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่ญาติดีกับเจ้าอีก แน่แท้ฉันได้

เคยเห็นท่านเราะสูลุลลอฮฺ จูบตรงต าแหน่งที่ไม้ของเจ้าโดน”1 

อิบรอฮีม อันนะเคาะอียฺ กล่าวว่า “หากฉันเป็นหน่ึงในผู้ลงมือสังหารท่านหุสัยนฺ แล้วต่อมาฉันได้

เข้าสวรรค์ ฉันคงอายที่จะผ่านไปหาท่านนบี แล้วให้ท่านมองหน้าฉัน”2 

 

อะฮฺลุลบัยตฺที่ถูกสังหารพร้อมกับท่านหุสัยนฺ 

 

บุตรของท่านอลี บินอบีฏอลิบที่ถูกสังหาร : (1) ตัวของท่านหุสัยนฺเอง (2) ญะอฺฟัร (3) อัลอับบาส (4) 

อบูบักร (5) มุหัมมัด และ(6) อุษมาน 

บุตรของท่านหุสัยนฺ : (7) อับดุลลอฮฺ (8) อลบีตุรชายคนโตที่ไมใ่ช่อลี ซัยนุลอาบิดีน 

บุตรของท่านหะซัน : (9) อับดุลลอฮฺ (10) อัลกอซิม และ(11) อบูบักร 

                                                             
1 อัลมุอฺญัม อัลกะบีร ของอัฏฏ็อบรอนียฺ (5/206 หมายเลข 5107) และ เศาะเหียะห์บุคอรียฺ ว่าด้วยความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ เร่ือง

ความประเสริฐของท่านหะซันและหุสัยนฺ หะดีษที่ 3748 
2 อัลมุอฺญัม อัลกะบีร ของอัฏฏ็อบรอนียฺ (3/112 หมายเลข 2829) ด้วยสายรายงานเศาะเหียะห์ 
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บุตรของท่านอะกีล : (12) ญะอฺฟัร (13) อับดุลลอฮฺ (14) อับดุรเราะห์มาน (15) อับดุลลอฮฺ บินมุสลิม

บินอะกีล (16) มุสลิม บินอะกีล ที่ถูกสังหารไปก่อนที่เมืองกูฟะฮฺ 

บุตรของอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร : (17) เอาน ์และ(18) มุหัมมัด1 

 สิบแปดคนที่ถูกสังหารน้ีทั้งหมดล้วนเป็นคนจากอะฮฺลุลบัยตฺทั้งสิ้น ถูกสังหารในสมรภูมินี้ที่

จ านวนคนต่างกันเกินไป 

 

เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์สังหารท่านหุสัยนฺ 

 

ท่านอุมมุสะละมะฮฺ ได้เล่าว่า “คร้ังหน่ึงญิบรีลได้อยู่กับท่านนบี และหุสัยนฺก็อยู่กับฉัน แล้ว

หุสัยนฺก็ร้องไห้ ฉันจึงปล่อยเขา แล้วเขาก็เข้าไปหาท่านนบี และเข้าไปใกล้ๆท่าน แล้วญิบรีลก็ถามว่า 

“ท่านรักเขาใช่ไหม โอ้ มุหัมมัด” ท่านก็ตอบว่า “ใช่” เขาก็พูดว่า “อุมมะฮฺของท่านเองที่จะสังหารเขา 

และหากท่านต้องการฉันจะเอาดินจากแผ่นดินที่เขาถูกสังหารมาให้ท่านดู” แล้วเขาก็ได้น ามาให้ท่านดู 

แผ่นดนิน้ันถูกเรยีกว่า กัรบะลาอ์”2 

ท่านอุมมุสะละมะฮฺ ได้เล่าว่า “ฉันได้ยินญินตัวหน่ึงร้องโหยหวนให้กับท่านหุสัยนฺตอนที่เขาถูก

สังหาร”3 

สว่นที่มีรายงายว่า ท้องฟ้ามีฝนตกลงมาเป็นเลอืด หรือก าแพงต่างๆเปื้อนไปด้วยเลอืด หรือที่ว่า

ไม่ว่าจะหยิบหินก้อนไหนขึ้นมาจะพบว่าด้านล่างของมันมีเลือดติดอยู่ หรือไม่ว่าจะเชือดอูฐตัวไหนก็

กลายเป็นเลอืดไปหมด ดังที่กล่าวมาน้ีลว้นเป็นค าโกหกเหลวไหลทัง้สิน้ ไมม่ีสายรายงานที่ถูกต้องที่ไปถึง

ท่านนบี หรือไปถึงคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยสักคน มันเป็นเพียงค าโกหกกุขึ้นเพ่ือเร้าอารมณ์ 

หรือไมก่็เป็นเพียงสายรายงานที่ขาดตอนจากผู้ที่เกิดไมท่ันเหตุการณ์ดังกล่าว4 

                                                             
1 ตารีค ของ เคาะลีฟะฮฺ บินคยิาฏ (234) 
2 ฟะฎออิล อัศเศาะหาบะฮฺ (2/782 หมายเลข 1391) เป็นหะดีษมัชฮูร แต่ทุกสายที่รายงานจากอุมมุสะละมะฮฺ เป็นสายรายงานอ่อนทั้งหมด 
3 ฟะฎอิล อัศเศาะหาบะฮฺ (2/766 หมายเลข 1373) สายรายงานระดับหะสัน (ดี) 
4 ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เหตุการณ์ในปีฮิจเราะฮฺที่ 61 
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อิบนุอับบาสไดเ้ลา่ว่า ฉันได้เห็นท่านเราะสูลุลลอฮฺในฝันตอนกลางวันท่านมีผมเผ้ายุ่งเหยิงเปื้อน

ฝุ่นที่ตัวของท่านมีขวดอันหน่ึงขา้งในน้ันมีเลอืดที่เก็บมันไว้ ฉันก็ถามว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ นีค้ืออะไร? 

ท่านก็ตอบว่า คือเลอืดของหุสัยนฺและพวกพ้องของเขา ที่ฉันยังคงตดิตามมันอยูจ่นถึงตอนนี้ 

อัมมารฺผูท้ี่รายงานหะดษีบทนี้ก็พูดว่า “ฉันก็ไดจ้ดจ าเร่ืองน้ันไว้ แล้วเราก็มาพบว่า เขาถูกสังหาร

ในวันเดยีวกันน้ัน” 

ท่านนบี กล่าวว่า “ผู้ใดได้เห็นฉันในฝัน แน่นอนเขาได้เห็นฉัน” และอิบนุอับบาสเป็นคนที่รู้จัก

ลักษณะของท่านนบีดีที่สุดแล้ว 

 

บทลงโทษในดุนยาก่อนวันอาคิเราะฮฺ 

 

ผู้ที่สั่งการให้สังหารท่านหุสัยนฺ คือ อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด และเขาอยู่ได้อีกไม่นาน ก็ถูกสังหาร 

และอัลมุคตาร บินอบูอุบัยดฺ เป็นผู้ลงมือสังหารเขาเพ่ือแก้แค้นให้กับท่านหุสัยนฺ ซึ่งเดิมทีอัลมุคตารเอง

เป็นหน่ึงในผู้ที่ทอดทิ้งมุสลมิ บินอะกีล 

สภาพของชาวเมืองกูฟะฮฺคือพวกเขาต้องการล้างอายให้ตัวเอง เพราะประการที่หนึ่ง พวกเขา

ทอดทิ้งมุสลิม บินอะกีลจนกระทั่งเขาถูกสังหาร โดยที่ไม่มีพวกเขาคนใดขยับตัวเคลื่อนไหวเลย และ

ประการที่สอง ตอนที่ท่านหุสัยนฺมา ไม่มีพวกเขาคนใดออกมาปกป้องท่านเลย นอกจากอัลหุรรฺ บินยะ

ซีด อัตตะมีมียฺและคนของเขาเท่าน้ัน ส่วนชาวเมืองกูฟะฮฺคนอื่นๆพวกเขากลับทอดทิ้งท่าน และเพราะ

เหตุน้ีท่านจึงเห็นว่าพวกเขาพากันตีอกตัวเอง และท าสิ่งต่างๆที่พวกเขาท า เพ่ือเป็นการชดเชยความ

ผิดพลาดครัง้น้ันที่บรรพบุรุษของพวกเขาก่อเอาไว้ตามที่พวกเขากล่าวอ้าง1 

ท่านอุมาเราะฮฺ บินอุมัยรฺ ได้เล่าว่า “เมื่อศีรษะของอุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาดและพรรคพวกถูกน า

มาถึง ได้มีการจัดแถวที่มัสยิด ที่ร็อคบะฮฺ” เขาเล่าว่า “ฉันก็ไปต่อท้ายพวกเขา แล้วพวกเขาก็พากันพูด

ว่า “มาอีกแล้ว มาอีกแล้ว” คือได้มงีูตัวหน่ึงมาฉกศีรษะเหลา่นัน้ และเข้าไปในรูจมูกของอุบัยดุลลอฮฺ บิน

                                                             
1 กองทัพของอัลมุคตาร ที่แก้แคน้ให้ท่านหุซ้ยนฺ เรียกตัวเองว่า กองทัพของผู้ส านึกผิด เป็นการยอมรับว่าพวกเขาเคยบกพร่องกับท่าน

หุสัยนฺ และนีค้อืจุดเร่ิมต้นการเกิดชีอะฮฺในทางการเมือง ส่วนชอีะฮฺในเร่ืองอะกีดะฮฺและฟิกฮฺ นั้นเกดิขึน้ช้ากว่านีม้ากนกัหลังสิ้นสุดราช

วงคบ์นีอุมัยยะฮฺไปอย่างยาวนาน 
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ซิยาด อยู่ขา้งในน้ันช่ัวครู่หน่ึงก็ออกมาและเลื้อยหายไป สักครูห่น่ึงพวกเขาก็พูดขึน้อีกว่า “มาอีกแล้ว มา

อีกแล้ว” แล้วมันก็ท าอย่างเดียวกันน้ีอีกสองหรือสามครัง้”1 

น้ีคือการเอาคืนจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงจ าเริญผู้ทรงสูงส่ง ต่อชายผู้นี้ที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการ

สังหารท่านหุสัยนฺ บินอลี 

อบู เราะญาอ์ อัลอุฏอริดียฺ ได้เล่าว่า “พวกท่านจงอย่าได้ด่าอลี และวงค์วานของเขา เพราะมี

เพ่ือนบ้านคนหน่ึงของเราที่มาจาก บัลฮุญัยนฺ2 พูดขึ้นว่า “พวกท่านไม่ดูอย่างหุสัยนฺ บินอลี คนเลวคนนี้

หรือ? ขออัลลอฮฺทรงจัดการกับเขา” แล้วอัลลอฮฺก็ทรงท าให้เกิดฝ้าสขีาว3ขึน้ที่ดวงตาของเขา ขออัลลอฮฺ

ให้ตาเขามองไมเ่ห็น”4 

 

ใครคือผู้สังหารท่านหุสัยนฺ? 

 

ก่อนที่เราจะท าความรู้จักกับคนที่สังหารท่านหุสัยนฺ เราขอพาย้อนกลับไปก่อนหน้าน้ีเพียงไม่กี่ปี 

เป็นเรื่องของท่านอล ีและท่านหุสัยนฺ กับพวก(ชอีะฮฺ)ของทั้งสอง 

1- ท่านอล ี

ท่านได้พูดจาตัดพ้อกับพรรคพวก(ชีอะฮฺ)ของท่าน(ชาวเมืองกูฟะฮฺ) ว่า “ชาติอื่นเขากลัวจะถูก

ผู้น ารังแก แต่ฉันกลับกลัวจะถูกคนในการปกครองรังแก ฉันเรียกร้องให้พวกท่านออกไปญิฮาดแต่พวก

ท่านก็ไม่ยอมไป ขอให้พวกท่านรับฟัง พวกท่านก็ไม่รับฟัง ชักชวนพวกท่านทั้งโดยทางลับและเปิดเผย

พวกท่านก็ไม่ตอบรับค าชวน ฉันให้ค าตักเตือนพวกท่าน พวกท่านก็ไม่รับฟัง อยู่ก็เหมือนกับไม่อยู่ บ่าว

จะเหมือนกับเจ้านายอย่างน้ันหรือ? ฉันแถลงค าตัดสินพวกท่านก็หนีหาย ฉันให้ข้อคิดลึกซึ้งกินใจแก่

พวกท่าน พวกท่านก็แยกย้ายไม่สน ฉันรบเร้าให้พวกท่านไปญิฮาดกับพวกที่อยุติธรรม พูดไม่ทันจบก็

เห็นพวกท่านแยกย้ายกันไปเหมือนการแตกสลายของชาวสะบะอ์5 พวกท่านกลับไปต้ังวงของพวกท่าน 

                                                             
1 ญะมิอฺ อัตติรมิซียฺ ว่าด้วยความประเสริฐ เร่ืองความประเสริฐของท่านหะซันและท่านหสุัยนฺ หะดีษที่ 3780 และอัตติรมิซียฺกล่าวเอาไวว้่า 

หะดีษนีเ้ป็นหะดีษหะสนัเศาะเฮียะฮฺ 
2 เป็นอาหรับเผ่าหนึ่ง 
3 สีขาวทีเ่กิดขึน้ทีด่วงตา บางทีก็ท าให้มองไม่เห็นเลย 
4 อัลมุอฺญัม อัลกะบีร (3/12 หมายเลข 2830) และสายรายงานนี ้เศาะเหียะฮฺ 
5 เป็นส านวนที่อาหรับใชเ้ปรียบเปรยเร่ืองความแตกแยก จากลสิานุล-อะร็อบ (ซีน บาอ ์ฮัมซะฮฺ) 



เคาะลฟีะฮฺยะซดี บนิมุอาวยีะฮฺ  ห น้ า  | 189 

 

 

 

แล้วท าเป็นล้อเลน่กับค าตักเตือน ฉันดัดพวกท่านให้ตรงในตอนเช้า พอตกเย็นพวกท่านก็คดเหมือนหลัง

งู คนดัดหมดแรงแล้ว แต่คนถูกดัดก็ยังคดอยู่ โอ้ ผู้ที่ตัวอยู่ แต่ปัญญาหาย มีแต่ความอยากเต็มไปหมด 

แต่ถูกผู้น าของพวกเขากดเอาไว้ เพ่ือนพวกท่านเช่ือฟังอัลลอฮฺ แต่พวกท่านกลับฝ่าฝืนพระองค์ ฉัน

ปรารถนาอย่างย่ิง ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ให้มุอายะฮฺมาแลกเปลี่ยนพวกท่านกับฉันเหมือนที่เอาทองไป

แลกเงิน ให้เขาเอาพวกท่านไปสิบคน แล้วให้ฉันเอาคนของเขามาคนเดียว ชาวเมืองกูฟะฮฺเอ๋ย  ฉันเห็น

พวกท่านมีสามข้อ กับอีกสองข้อ หูหนวกได้ยิน เป็นใบ้พูดได้ ตาบอดมองเห็น ไม่ใช่อิสระชน(กล้าหาญ)

อย่างแท้จริงเมื่อต้องเผชิญศึก ไม่เป็นมิตรที่วางใจได้เมื่อมีภัยมา มือของพวกท่านจงเลอะดินต่อไปเถิด 

โอ้ ผู้ที่เหมือนกับอูฐที่คนดูแลไม่อยู ่ที่หน่ึงรวมกันได ้อีกที่ก็แตกฝูง”1  

เร่ืองไมไ่ด้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ แตพ่วกเขายังกล่าวหาท่านอลวี่าเป็นคนโป้ปดอีกด้วย 

อัชชะรีฟ อัรเราะฎี ได้เล่าว่า ท่านผู้น าแห่งศรัทธาชน ได้กล่าวว่า “ชาวอิรักเอ๋ย พวกท่าน

เหมือนกับผู้หญิงท้อง ต้ังท้องแล้วพอถึงก าหนดคลอด ก็ไม่มีนมให้ลูก ลูกก็ตาย เป็นหม้ายร้างยาวนาน 

และให้ญาติไกลมารับมรดกของนางแทน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันไม่ได้เลือกมาอยู่กับพวกท่าน แต่ฉัน

มาเพราะจ ายอม ฉันได้ยินมาว่าพวกท่านกล่าวว่า อลีเขาโกหก ขออัลลอฮฺจัดการกับพวกท่าน ฉันไป

โกหกกับใครหรือ?”2 

และท่านยังกล่าวอีกว่า “ขออัลลอฮฺจัดการกับพวกท่าน พวกท่านเติมหัวใจฉันด้วยกลัดหนอง 

บรรจุหัวอกของฉันด้วยความโมโห กรอกความทุกข์ให้ฉันครั้งแล้วครั้งเล่า และท าความคิดเห็นของฉัน

เสยีหายดว้ยการดื้อดึงและทอดทิ้ง”3 

2- อัลหะซัน บินอลี 

ท่านกล่าวว่า “ฉันเห็นว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ส าหรับฉันแล้วมุอาวิยะฮฺดีกว่าพวกเขาเหลา่นัน้ 

พวกเขาอ้างว่าเป็นพวกพ้อง(ชีอะฮฺ)ฉัน แต่พวกเขาก็คิดจะสังหารฉัน ปล้นทรัพย์ฉัน เอาเงินทองของฉัน

ไป ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากมุอาวิยะฮฺจะท าสัญญากับฉัน ที่ท าเลือดฉันไร้ค่าแต่ฉันสามารถวางใจใน

ครอบครัวของฉันได้ ย่อมดีกว่าให้เขาสังหารฉัน และท าให้คนในบ้านและครอบครัวฉันสูญหาย และหาก

ฉันต่อสู้กับมุอาวิยะฮฺ แนน่อนว่าพวกเขาจะบีบคอฉัน บังคับให้ฉันยอมท าสัญญาสงบศึกกับเขา”4 

                                                             
1 นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮฺ (1/187-189) 
2 นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮฺ (1/118-119) 
3 นะฮ์ญุล-บะลาเฆาะฮฺ (1/157-189) 
4 อันนัดวะฮฺ (3/208) และ ฟีริหาบิ อะฮ์ลิล-บัยตฺ หน้าที่ 270 
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และท่านยังพูดกับพวกพ้อง(ชีอะฮฺ)ของท่านอีกว่า “ชาวอิรักเอ๋ย ในใจฉันมีสามประการที่ไม่อาจ

รับพวกท่านได้ พวกท่านสังหารบิดาของฉัน พูดจาทิ่มแทงฉัน และปล้นทรัพย์สินของฉัน”1 

 

* การทรยศของชาวกูฟะฮฺ และการที่พวกเขาเป็นผู้สังหารท่านหุสัยนฺ 

มุหัมมัด บินอลี บินอบีฏอลิบ เป็นที่รู้จักในช่ือ อิบนุล-หะนะฟียะฮฺ น้องชายของท่านหุสัยนฺ ได้

แนะน าท่านว่า “พ่ีชายเอ๋ย ชาวกูฟะฮฺน้ัน ท่านก็รู้ดีว่าพวกเขาทรยศบิดาและพ่ีชายของท่าน ฉันกลัวว่า

สภาพของท่านจะเป็นเหมือนอยา่งที่ผ่านมา”2 

และนักกวีที่มีช่ือเสยีง ฟะร็อซดัก ได้ตอบท่านหุสัยนฺ เมื่อท่านถามเขาถึงพวกพ้องของท่านที่ท่าน

ก าลังจะไปหา เขาตอบว่า “หัวใจของพวกเขาอยู่กับท่าน แต่ดาบของพวกเขาหันมาทางท่าน เร่ืองราว

ย่อม(เป็นไปตามที่)ลงมาจากฟากฟ้า อัลลอฮฺทรงท าในสิ่งที่พระองค์ประสงค์” และท่านหุสัยนฺก็ตอบว่า 

“ท่านกลา่วถูกต้องแลว้ กิจการทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ในทุกวันพระองค์ทรงมีกิจ และหากก าหนด

เป็นไปตามที่เรารักและพอใจเราก็ขอสรรเสริญอัลลอฮฺกับเนียะมัตของพระองค์ และพระองค์คือผู้ที่ถูก

ขอให้ช่วยเหลือในการขอบคุณพระองค์ แต่หากก าหนดไม่ได้เป็นอย่างที่หวัง ก็ไม่ไกลไปส าหรับผู้ที่สัจ

ธรรมคือความต้ังใจของเขา และตักวาคือที่พักพิงของเขา”3 

และตอนที่ท่านหุสัยนฺสนทนากับพวกเขา ท่านได้เอ่ยถึงเร่ืองราวและการกระท าที่แล้วมาของ

พวกเขาที่มีต่อบิดา และพ่ีชายของท่าน มีตอนหน่ึงท่านกล่าวว่า “แต่หากพวกท่านไม่ท าตาม ผิดค า

สัญญา และถอดบัยอะฮฺออกจากต้นคอของพวกท่าน ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เ ร่ืองแปลกเลยกับคนอย่างพวก

ท่าน พวกท่านเคยท าอย่างน้ีกับบิดา พ่ีชาย และมุสลิมลูกพ่ีลูกน้องของฉันมาแลว้ คนที่ถูกหลอกก็คือผู้ที่

หลงเช่ือพวกท่านน่ันแหละ”4 

3- ท่านอล ีบินหุสัยนฺ เป็นที่รู้จักในช่ือซัยนุลอาบิดีน 

                                                             
1 ละก็อด ชัยยะอะนีล-หุสัยนฺ หน้าที่ 283 
2 อัล-ลุฮูฟ ของอิบนุ ฏอวูส หน้าที่ 39 อาชูรออ์ ของอิห์สาอียฺ หน้าที่ 115 อัลมุญาลิส อัลฟาคิเราะฮฺ ของอับดุล-หุสัยนฺ หน้าที่ 75 มุน

ตะฮัล-อามาล 1/454 อะลา คุฏ็อล-หุสัยนฺ หน้าที่ 96 
3 อัลมุญาลิส อัลฟาคิเราะฮฺ หน้าที่ 79 อะลา คุฏ็อล-หุสัยนฺ หน้าที่ 100 ละวาอิจญ อัลอัชญาน ของอะมนี หน้าที่ 60 มะอาลิม อัลมัดเราะ

สะตัยนฺ 3/62 
4 มะอาลิม อัลมัดเราะสะตัยนฺ 3/71-72 มะอาลี อัส-สิบฏ็อยน์ 1/275 บะห์รุล-อุลูม 194 นัฟสุล-มะฮ์มูม 172 ค็อยรุล-อัศหาบ 39 ตุซ

ละมุซ-ซะห์รออ์ หน้าที่ 170 
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ท่านกล่าวต าหนิผู้คน(ชีอะฮฺ)ของท่านที่ทอดทิ้งและสังหารบิดาของท่านว่า “ผู้คนเอ๋ย ฉันขอให้

พวกท่านนึกถึงอัลลอฮฺ  พวกท่านก็รู้ใช่ไหมว่าพวกท่านเขียนจดหมายถึงบิดาของฉันและหลอกเขา พวก

ท่านให้พันธะ สัญญา และบัยอะฮฺกับท่าน แล้วท่านก็มาสังหารและทอดทิ้งท่าน ความหายนะจงมีกับสิ่ง

ที่พวกท่านท าไว้กับตัวเอง ความอับอายจงมีกับความคิดของท่าน ดว้ยกับดวงตาขา้งไหนที่ท่านจะใช้มอง

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ เมื่อท่านจะพูดกับพวกท่านว่า “พวกเจ้าสังหารลูกหลานของฉัน ละเมิดสิ่งต้องห้าม

ของฉัน พวกเจ้าไม่ใช่อุมมะฮฺของฉัน” บรรดาสตรีก็ส่งเสยีงร้องไห้ดังมาจากทุกทิศทาง พวกเขาก็บอกกัน

และกันว่า “พวกท่านหายนะกับสิ่งที่พวกท่านท าแล้ว” ท่านก็กล่าวตอ่ไปอีกว่า “ขออัลลอฮฺทรงเมตตาผู้

ที่ตอบรับความตักเตือนของฉัน และรักษาค าสั่งเสียของฉันที่มีต่ออัลลอฮฺ เราะสูล และอะฮฺลุลบัยตฺของ

ฉัน เพราะพวกเราได้แบบอย่างที่ดีจากตัวของท่านเราะสูลุลลอฮฺ” พวกเขาทั้งหมดก็กล่าวว่า “พวกเรา

ทั้งหมดเช่ือฟังแล้ว จะรักษาสัญญาของพวกเราที่มีต่อท่าน จะไม่เห็นเป็นเร่ืองเล็ก และไม่ปรารถนาสิ่ง

อื่นจากท่าน ออกค าสั่งพวกเรามาเลย ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน รบก็รบกับท่าน สงบศึกก็สงบศึกกับ

ท่าน เราจะเอาคืนกับยะซีด และไม่ข้องเกี่ยวกับผู้ที่อธรรมท่านและอธรรมเรา” ท่านก็ตอบว่า “ช่างไกล

นัก ช่างไกลนัก จอมทรยศจอมใช้เล่ห์เอ๋ย มันเป็นอุบายระหว่างพวกท่านกับอารมณ์ของพวกท่าน พวก

ท่านอยากมาหาฉันเหมือนที่ไปหาบรรพบุรุษของฉันหรือ? ไม่ใช่หรอก ขอสาบานต่อพระเจ้าของ... 

แผลเก่ายังไมห่าย บิดาฉันเสยีชีวิตเมื่อวานไปพร้อมกับครอบครัวของเขา ยังไมท่ าให้ฉันลืมของมีค่าของ

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ และของมีค่าของบิดาของฉัน และลูกๆของบิดาของฉันยังอยู่ที่ลูก... และความขมขื่น

ที่อยู่ระหว่างคอหอยกับคอของฉัน สิ่งที่ค้ าคอมันจุกไปถึงหน้าอกของฉัน””1 

และเมื่อตอนที่ท่านอิหม่ามซัยนุลอาบิดีน ผ่านมาและเห็นคนกูฟะฮฺก าลังร้องโหยหวนร่ าไห้ ท่าน

ก็ตะหวาดพวกเขาไปว่า “พวกท่านร้องโหยหวนร่ าไห้เพื่อพวกเรา แล้วคนกันเลา่ที่สังหารพวกเรา?”2 

4- อุมมุ กุลษุม บินตุ อล ี

นางกลา่วว่า “โอ้ ชาวเมืองกูฟะฮฺเอ๋ย ความอับอายเป็นของพวกท่าน พวกท่านเป็นอะไรกันถึงได้

ทอดทิ้งท่านหุสัยนฺ สังหารท่าน ปลน้เอาทรัพย์ของท่านมาเป็นมรดกของตัวเอง จับผู้หญงิของท่านมาเป็น

เชลย และตีตนออกห่างท่าน ความพินาศและความห่างไกลจงเกิดแก่พวกท่าน สใีดที่แตง่แต้มพวกท่าน 

                                                             
1 ฏุบรุซียฺ กล่าวค าโอวาทนีไ้ว้ในหนังสือ อัล-อิห์ติญาจ (2/32) และอิบนุ ฏอวูส ใน อัล-มัลฮูฟ หน้าที่ 92 และอัล-อะมนี ในละวาอิจญ์ อัล-

อัชญาน หน้าที่ 158 และอับบาส อัล-กุมมียฺ ในมุนตะฮัล-อามาล เล่มที่ 1 หน้าที่ 572 และหุสัยนฺ อัล-กูรอนียฺ ในรหิาบ กัรบะลาอ์ หน้าที่ 

183 และอับดุรร็อซซาก อัลมุกริม ใน มักตัล-หุสัยนฺ หน้าที่ 317 และมุรตะฎอ อิยาด ในมักตัล-หุสัยนฺ หน้าที่ 87 และอับบาส อัลกุมมียฺ 

น ามากล่าวซ้ าใน นัฟสุล-มะฮฺมูม หน้าที่ 360 และริฎอ อัล-ก็อสวีนียฺ กล่าวไว้ใน ตุซลัมุซ-ซะฮ์รออ์ หน้าที่ 262 
2 อัล-มัลฮูฟ หน้าที่ 86 นัฟสุล-มะฮ์มูม หน้าที่ 357 มักตัลหุสัยนฺ ของมุรตะฎอ อิยาฎ หน้าที่ 83 พิมพ์ปีค.ศ.1996 ตุษลัม อัลซะฮฺรออ์ ของ

ริฎอ หน้าที่ 257 
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บาปใดอยู่บนหลังพวกท่าน เด็กคนไหนที่พวกท่านฉกมา เงินไหนที่พวกท่านปล้นมา พวกท่านสังหารคน

ที่ดีที่สุดหลังจากท่านนบี และความเมตตาถูกกระฉากไปจากใจของพวกท่านแล้ว”1 

5- ซัยนับ บินตุ อลี 

นางพูดขณะที่ก าลังสนทนากับคนกลุ่มหน่ึงที่มุ่งมาหานางทั้งน้ าตาและเสียงร่ าไห้ “พวกท่านจะ

ร้องไห้ครวญครางเหรอ? ใช่สิ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ จงร้องไห้ให้เยอะ และหัวเราะให้น้อยเถิด เพราะ

พวกท่านพาความอับอายขายหน้าไปด้วย พวกท่านไม่มีวันล้างมันออกไปได้ไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตาม พวก

ท่านจะถูกช าระล้างไดอ้ย่างไรกับการสังหารลูกหลานของนบีคนสุดทา้ย”2 

ในบางรายงานระบุว่า “นางได้โผล่ศีรษะออกมาจากแคร่ แล้วกล่าวกับชาวกูฟะฮฺว่า “หุบปาก

เสยีเถิด ชาวกูฟะฮฺเอ๋ย ให้บุรุษของพวกเจ้าเข่นฆ่าพวกเรา แตใ่ห้สตรีของพวกเจ้าร้องไห้ให้พวกเราหรือ? 

ผู้ที่จะตัดสินระหว่างเราและระหว่างพวกเจ้าคืออัลลอฮฺในวันตัดสินชีข้าด””3 

6- ญะวาร มุหัดดิษี 

“ทุกๆเหตุผลเหลา่นี้น าไปสูก่ารที่ท่านอลต้ีองเผชญิกับความขมขื่นที่สุดสองครัง้ และท่านอิหม่าม

หะสันต้องถูกทรยศและท าให้มุสลิม บินอะกีลต้องถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรมท่ามกลางพวกเขา และท า

ให้ท่านหุสัยนฺต้องถูกสังหารในสภาพกระหายน้ าที่กัรบะลาอ์ ใกล้ ๆ กับเมืองกูฟะฮฺและกับน้ ามือของ

กองทัพกูฟะฮฺ”4 

7- หุสัยนฺ กูรอนียฺ 

เขากล่าวว่า “ชาวเมืองกูฟะฮฺไม่ใช่แค่ตีตนออกจากอิหม่ามหุสัยนฺเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนสีเปลี่ยน

จุดยืนไปเป็นฝ่ายที่สามอีกด้วย น่ันคือพวกเขาแข่งกันออกมาที่กัรบะลาอ์ ออกมาท าสงครามกับท่าน

หุสัยนฺ และที่กัรบะลาอ์พวกเขาแข่งกันแสดงบทบาทที่ให้ชัยฏอนพอใจ และให้อัลลอฮฺพิโรธ”5 

หุสัยนฺ กูรอนียฺยังกล่าวอีกว่า 

                                                             
1 อัล-มัลฮูฟ หน้าที่ 91 นัฟสุล-มะฮ์มูม หน้าที่ 363 มักตัลหสุัยนฺของมุกริม หน้าที่ 316 ละวาอิจ อัลอัชญาน หน้าที่ 157 มักตลัหุสัยนฺ ของ

มุรตะฎอ อิยาฎ หน้าที่ 86 ตุษลัม อัลซะฮฺรออ์ ของริฎอ บินนับย ์อัลก็อซวีนียฺ หน้าที่ 261  
2 มะอัล-หุสัยนฺ ฟี นะห์เฏาะติฮี ตั้งแต่หน้าที่ 295 ไป 
3 อับบาส อัล-กุมมียฺ ได้น ามาเล่าไว้ใน นัฟสลุ-มะฮฺมูม หน้าที่ 365 และเชค ริฎอ บินนับยฺ อัล-ก็อซวีนียฺ ในตุซละมุซ-ซะห์รออ์ หน้าที่ 264 
4 เมาสูอะฮฺ อาชูรออ์ หน้าที่ 59 
5 ฟี ริหาบิ กัรบะลาอ์ หน้าที่ 60-61 
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“และเรายังได้พบอีกจุดยืนหน่ึงที่แสดงถึงความเป็นมุนาฟิกของชาวเมืองกูฟะฮฺ อับดุลลอฮฺ บิน

เหาซะฮฺ อัต-ตะมีมียฺ มายืนอยู่ต่อหน้าอิหม่ามหุสัยนฺ และตระโกนว่า “ในหมู่พวกท่านมีหุสัยนฺไหม?” 

และคนๆน้ีเป็นชาวเมืองกูฟะฮฺ และเมื่อวันก่อนคนๆนีเ้คยเป็นพลพรรคของท่านอล ีและเป็นไปได้ว่าเขาก็

เป็นหน่ึงในผู้ที่เขียนจดหมายถึงท่านหุสัยนฺ หรืออยู่ในกลุ่มของชิบซฺและกลุ่มอื่นที่เขียนจดหมาย แล้ว

ภายหลังมาพูดว่า “โอ้ หุสัยนฺเอ๋ย ยินดกีับนรกด้วย””1 

8- มุรตะฎอ มุเฏาะฮฮ์ีรียฺ 

มุรตะฎอ มุเฏาะฮ์ฮะรยฺี กล่าวว่า “และไมต้่องสงสัยเลย ที่ว่ากูฟะฮฺเคยเป็นพลพรรคของท่านอลี 

และบรรดาผู้ที่สังหารท่านหุสัยนฺ ก็คือพลพรรคของท่านเองน่ันแหละ”2 

และยังกล่าวอีกว่า “และตามที่เรายืนยันมาก่อนหน้านี้แล้ว ว่าเร่ืองนี้มีความส าคัญอย่างย่ิงใน

แง่มุมน้ี และเราจะขอกล่าวอีกเช่นกันว่า การสังหารท่านหุสัยนฺเองเกิดขึ้นจากน้ ามือของมุสลิมด้วยกัน 

ทว่าจากน้ ามือของชีอะฮฺน่ันแหละ หลังจากที่ท่านนบีจากไปได้เพียง 50 ปีเท่าน้ัน เป็นเร่ืองที่น่าฉงน 

แปลกประหลาด เกินความคาดหมายย่ิงนัก”3 

และผู้ที่ออกค าสั่งให้สังหารทีหุ่สัยนฺ และพออกพอใจกับมันคอื อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด 

และผู้ที่เป็นคนลงมือสังหารท่านหุสัยนฺ คือ ชัมรฺ บินซิลเญาชัน และสนิาน บินอนัส อัน-นะเคาะ

อียฺ และทั้งสามคนน้ีลว้นเคยเป็นส่วนหน่ึงของชีอะฮฺอลีทั้งสิ้น และยังเคยเป็นส่วนหน่ึงของกองทัพอลใีน

สงครามศิฟฟีนอีกด้วย 

9- กาซิม อัล-อิห์สาอียฺ อัน-นะญะฟียฺ 

เขากล่าวว่า “แท้จริงกองทัพที่ออกมาท าสงครามกับอิหม่ามหุสัยนฺ มีจ านวน 3000 คน ที่

ทั้งหมดมาจากเมืองกูฟะฮฺ ในหมู่พวกเขาไม่มีคนชาม คนหิญาซ คนอินเดีย คนปากีสถาน คนซูดาน คน

อียิปต์ หรือคนแอฟริกาเลย ทั้งหมดเป็นชาวเมืองกูฟะฮฺทั้งสิ้นที่รวบรวมมาจากอาหรับหลายเผ่า”4 

10- หุสัยนฺ บินอะห์มัด อัล-บุรอกียฺ อัน-นะญะฟียฺ 

                                                             
1 ฟี ริหาบิ กัรบะลาอ์ หน้าที่ 61 
2 อัล-มัลหะมะฮฺ อัล-หุสัยนียะฮฺ (1/129) 
3 อัล-มัลหะมะฮฺ อัล-หุสัยนียะฮฺ (3/94) 
4 อาชูรออ์ หน้าที่ 89 
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“อัลก็อซวีนียฺกล่าวว่า “หน่ึงในสิ่งที่ชาวเมืองกูฟะฮฺถูกประณามคือการที่พวกเขาพูดจาให้ร้าย

ท่านหะสัน บินอล ีและพวกเขาสังหารท่านหุสัยนฺ ภายหลังที่เรียกท่านมา””1 

11- มุห์สิน อัล-อะมีน 

“หลังจากที่คน 20000 คนจากชาวเมืองอิรักได้ให้บัยอะฮฺกับท่านหุสัยนฺแล้ว พวกเขาก็ทรยศ

ท่าน และออกมาต่อสู้กับท่าน ทั้งที่มีบัยอะฮฺค้ าต้นคออยู่ แตพ่วกเขาก็สังหารท่าน”2 

 

ใครเป็นผู้ลงมือสังหารท่านหุสัยนฺ? 

 

เป็นที่ประจักษ์ชัดในหนังสือประวัติศาสตร์และคนรายงาน ระบุว่าผู้ที่เป็นคนลงมือสังหารท่าน

หุสัยนฺเอง เป็นชายสองคนคือ สะนาน บินอะนัส อันนะเคาะอียฺ และชัมรฺ บินซิลเญาชัน และตัวการใหญ่

ที่ชักใยเร่ืองนีค้ือ อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด ทั้งอุบัยดุลลอฮฺและชัมรฺเคยเป็นพรรคพวกของท่านอล ี 

1- อุบัยดุลลอฮฺ บินซิยาด : อัฏฏูซี กล่าวถึงเขาในหนังสือของเขา อัร-รีญาล และนับว่าเขาเคย

เป็นพรรคพวกของท่านอลี3 

2- ชัมรฺ บินซิลเญาชัน : อันนะมาซียฺ อัชชะฮฺรูดยฺี ได้พูดถึง ชัมรฺ เอาไว้ว่า ในสงครามศิฟฟีนเขา

เคยอยูก่องทัพของผู้น าแห่งศรัทธาชน4 

 

  

                                                             
1 ตารีค อัลกูฟะฮฺ หน้าที่ 113 
2 อะอฺยาน อัชชีอะฮฺ 1/26 
3 ริญาล อัตตูซียฺ หน้า 54 ตัรญุมะฮฺ(120) พิมพ์คร้ังที่1 ส านักพมิพ์ อัลมัฏบะอะฮฺ อัลหัยดะรียะฮฺ –เมืองนะญัฟ ปีค.ศ.1961 ตะห์กีกโดย 

มุหัมมัด ศอดิก บะห์รุลอุลูม 
4 มุสตัดเราะกาต อิลมิ ริญาลิล หะดีษ ของอัลลามะฮฺ อลี อันนะมาซียฺ อัชชะฮฺรูดีย์ โรงพิมพ์มุอัสสะสะฮฺ อันนัชรฺ อัลอิสลามยฺี เมืองกุม ปีฮ.

ศ. 1425 (4/220) ตัรญุมะฮฺที่(6899) 
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เรื่องที่สี ่

จุดยนืของผู้คนท้ังหลายต่อการสังหารท่านหุสัยนฺ 

 

 ไม่มีความสงสัยหรือคลางแคลงใดๆเลยว่า การสังหารท่านหุสัยนฺ ถือเป็นเร่ืองร้ายแรงมากที่

ประสบกับบรรดามุสลมิ เพราะไม่มหีลานนบีบนแผ่นดนินี้อีกแล้วนอกจากท่าน ท่านถูกสังหารโดยไมเ่ป็น

ธรรม และการสังหารท่านส าหรับมุสลิมที่อยู่บนโลกเรานี้เป็นเร่ืองร้ายแรง และการนี้ท่านจะได้รับการ

ชะฮีด เกียรติยศ ได้เพ่ิมระดับขั้น และใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ โดยที่ท่านเลือกท าเพ่ือโลกหน้า เพ่ือสวรรค์อัน

บรมสุขแทนที่ดุนยาที่มืดเทา 

 และเราขอกล่าวว่า  ท่านไม่น่าออกเดินทางไปเลย และเพราะอย่างน้ีที่บรรดาเศาะหาบะฮฺอาวุโส

ในเวลาน้ันจึงมาห้ามปรามท่าน และเพราะการออกไปในคร้ังนี้ท าให้พวกอธรรมชอบกดขี่เหล่าน้ันได้

โอกาสกับผู้ที่เป็นหลานของท่านเราะสูลุลลอฮฺ สังหารท่านอย่างไม่เป็นธรรมและต้องมาตายชะฮีด และ

ในการเสยีชีวิตของท่านมีผลร้ายแรงมากกว่าการที่ท่านน่ังเฉยอยู่ที่แผ่นดนิของท่าน 

 แตม่ันเป็นก าหนดของอัลลอฮฺ ผู้ทรงจ าเริญผู้ทรงสูงส่ง สิ่งใดที่พระองค์ทรงก าหนดไว้ ย่อมตอ้ง

เกิดขึน้ ไมว่่ามนุษย์จะต้องการหรือไมก่็ตาม 

 แต่การสังหารท่านหุสัยนฺก็ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าการสังหารบรรดานบี ศีรษะของนบียะห์ยาบุตร

ของนบีซะกะรียาถูกมอบเป็นสินสมรสของคนช่ัวช้าคนหน่ึง และท่านนบีซะกะรียาก็ถูกสังหาร และ

เช่นกันอุมัร อุษมาน และอลีก็ถูกสังหาร บุคคลเหล่านี้ล้วนประเสริฐกว่าท่านหุสัยนฺทั้งสิ้น ด้วยเหตุน้ีจึง

ไม่อนุญาตให้คนหน่ึงคนใดเมื่อนึกถึงการสังหารท่านหุสัยนฺแล้วท าการตบหน้า ฉีกเสื้อผ้า หรืออะไร

ท านองน้ัน ทว่าการกระท าทั้งหมดน้ันลว้นเป็นที่ต้องห้ามทั้งสิน้ เพราะท่านนบี ได้กล่าวว่า  

 «اْلُيُوَب  وََشقَّ  اخلُُدوَد، لََطمَ  َمنْ  ِمنَّا لَيَْس »
“ไมใ่ช่พวกเรา ผู้ที่ตบแก้ม และฉีกเสื้อผ้า”1 

และกลา่วอีกว่า  

                                                             
1 เศาะหีห์ อัลบุคอรียฺ ว่าด้วยญะนาซะฮฺ เร่ืองไม่ใช่พวกของเราผู้ที่ฉีกเสือ้ผ้า หะดีษที่ (1294) และเศาะหหี์ มุสลิม ว่าดว้ยอีมาน เร่ืองห้าม

ตบตีแก้ม(103) 
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نَا»
َ
اِلَقةِ  ِمنَ  بَِرئ   أ اقَّةِ  َواْلاَِلَقةِ  الصَّ  «َوالشَّ

“ฉันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับศอลิเกาะฮฺ หาลิเกาะฮฺ และชากเกาะฮฺ”1 และค าว่าศอลิเกาะฮฺ คือ 

ผู้หญิงที่ร่ าไห้คร่ าครวญ ค าว่าหาลิเกาะฮฺคือผู้หญิงที่โกนศีรษะ และค าว่าชากเกาะฮฺคือ ผู้หญิงที่ฉีก

เสื้อผ้าตัวเอง 

และกล่าวอีกว่า  

إِنََّها َتتُْب  لَمْ  إَِذا انلَّاِِئَةُ »
بَالً  َجَرب   ِمنْ  ِدرًَْع  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  تَلْبَُس  فَ ، ِمنْ  َوِِسْ  « قَِطَران 

“ผู้หญงิที่ร้องไห้คร่ าครวญ หากไมก่ลับตัว ในวนักิยามะฮฺ นางจะได้สวมเกราะที่ท าจากโรค

ผิวหนัง และเสื้อผ้าทีท่ าจากน้ ามัน”2 

เป็นหน้าที่ของมุสลิมเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้เกิดขึน้ให้กล่าวเหมือนกับที่อัลลอฮฺตรัสไว้ว่า 

ِينَۡ ﴿ َصَٰبت ُهمۡإَِذا ۡۡٱَّلَّ
َ
ِصيَبة ۡۡأ ِۡۡإِنَّاۡقَالُو ا ۡۡمح  [ ١٥٦: ابلقرة] ﴾١٥٦َۡۡۡرِٰجُعونَۡۡإَِِل هِِۡۡإَونَّا ۡۡلِلَّ

"คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสทิธิ์

ของอัลลอฮ์ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์” {อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 156} 

 

จุดยนืของคนทั้งหลายต่อการสังหารท่านหุซัยนฺ 

 

คนทั้งหลายในเร่ืองการสังหารท่านหุซัยนฺ แบ่งเป็นสามกลุ่ม 

กลุ่มที่หนึ่ง : พวกเขาเห็นว่าท่านหุซัยนฺถูกสังหารด้วยความชอบธรรมแลว้ เพราะเขาออกจาก

ผู้น า และต้องการสร้างความแตกแยกให้กับมุสลิม พวกเขาพูดว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า 

ْمُرُكمْ  َجاَءُكمْ  َمنْ »
َ
، رَُجل   ََعَ  َوأ نْ  يُِريدُ  َواِحد 

َ
َق  أ  «ََكنَ  َمنْ  ََكئِنًا فَاْقتُلُوهُ  ََجَاَعتَُكْم، ُيَفرِّ

                                                             
1 เศาะหีห์ อัลบุคอรียฺ ว่าด้วยญะนาซะฮฺ เร่ืองห้ามโกนศีรษะเม่ือมีประสบเคราะห์ หะดีษที่ (1296) และเศาะหีห์ มุสลิม ว่าด้วยอีมาน เร่ือง

ห้ามตบแก้ม และฉกีเสือ้ผ้า และดูอาอ์แบบญาฮิลียะฮฺ หะดีษหมายเลข(140/167) 
2 เศาะหีห์ อัลบุคอรียฺ ว่าด้วยญะนาซะฮฺ เร่ืองห้ามการร้องไห้คร่ าครวญอย่างเด็ดขาด หะดษีหมายเลข (934) 
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“ผู้ใดที่มาหาพวกท่าน ในขณะที่อ านาจของมุสลิมอยูใ่นมือของคนๆเดยีวแลว้ เขาต้องการท าให้

กลุ่มของพวกท่านแตกแยก ก็จงสังหารเขา ไมว่่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตาม”1 

และท่านหุซัยนฺต้องการท าให้มุสลมิเกิดการแตกแยก โดยท่านเราะสูลกล่าวว่า “ไมว่่าจะเป็นใคร

หน้าไหนก็ตาม ก็จงฆ่าเขา” ดังน้ันการสังหารท่านจึงเป็นเร่ืองที่ถูกต้องแล้ว ทัศนะนี้เป็นทัศนะของพวก

นาศิบะฮฺ2 ที่โกรธแค้นท่านหุซัยนฺ บินอล ี 

 

กลุ่มที่สอง : พวกเขากล่าวว่า ท่านคือผู้ที่(ทุกคน)จ าเป็นต้องเช่ือฟัง จ าเป็นต้องส่งมอบอ านาจ

บรหิารให้ท่าน เป็นทัศนะของพวกชีอะฮฺ 

 

กลุ่มที่สาม : พวกเขาคือ อะฮ์ลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ พวกเขากล่าวว่า ท่านถูกสังหารอย่างไม่

เป็นธรรม แต่ท่านก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ไดรั้บอ านาจจากอัลลอฮฺ คือ ท่านไม่ได้เป็นอิหม่าม และไม่ไดถู้กสังหาร

ในสภาพที่ออกจากผู้น า ทว่าท่านถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรมและเป็นการตายชะฮีด ตามที่ท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ กล่าวไว้ว่า 

ْهلِ  َشبَاِب  َسيَِّدا َواْلَُسْيُ  اْلََسنُ »
َ
 «اْلَنَّةِ  أ

“หะสัน และหุสัยนฺ เป็นหัวหน้าของเด็กหนุ่มชาวสวรรค์”3 

เพราะท่านต้องการถอนตัวกลับ หรือไปหายะซีดที่เมืองชามแล้ว แต่พวกเขาไม่ยอม จะให้ท่าน

ยอมตกเป็นทาสเชลยให้กับอิบนุซิยาดเสยีก่อน 

 

บิดอะฮฺที่เกิดขึ้นใหม่สองประการ 

 

 ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ กล่าวว่า  

                                                             
1 เศาะหีห์ มุสลิม ว่าด้วยการเป็นผู้ปกครอง เร่ืองหุก่มของผู้ที่ท าให้มุสลิมแตกแยกขณะที่มันรวมกันอยู่ หะดีษหมายเลข (1852) 
2 นาศิบะฮฺ คอื พวกที่แสดงความเป็นศัตรูกับท่านอลี และวงศ์วานของท่าน 
3 บันทึกโดย ติรมิซียฺ ว่าด้วยความประเสริฐ เร่ืองความประเสริฐของท่านหะสันและหุสัยนฺ หะดีษที่ (3768) 
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ภายหลังการสังหารท่านหุสัยนฺ ได้เกิดบิดอะฮฺขึน้มาสองประการ 

หนึ่ง บิดอะฮฺการแสดงความเสยีใจ ร้องไห้คร่ าครวญในวันอาชูรออ์ โดยการตบต ีตะโกนร้อง ร่ า

ไห้ แสดงว่ากระหายน้ า และขับกล่อมร้องเพลงร าพังร าพันถึงความสูญเสยี และน าไปสู่การด่าทอ และ

สาบแช่งสลัฟ และโยงคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนท าผิด จนกระทั่งด่าทอไปถึงผู้ที่รับอิสลามในช่วงแรกด้วย 

มีการอ่านข่าวว่ามีบางคนถึงขั้นเสียชีวิตทั้งที่จริงเป็นเร่ืองโกหกเสียสว่นใหญ่ วัตถุประสงค์ของการสร้าง

รูปแบบน้ีขึ้นมาก็เพ่ือเปิดประตูฟิตนะฮฺ และสร้างความแตกแยกให้กับอุมมะฮฺ ถ้าไม่อย่างน้ันแล้วจะมี

ความหมายอะไรได้อีกกับการหวนกลับมาร าลึกเห็นการณ์นี้เป็นประจ าทุกปี พร้อมกับการชโลมเลือด 

เทิดทูนจนคลั่งไคล้และยึดติดกับอดตี และจดจอ่กับกุโบร์ 

 

สอง บิดอะฮฺการเฉลิมฉลอง แสดงความดอีกดีใจ แจกขนมหวานในวันสังหารท่านหุสัยนฺ 

ที่เมืองกูฟะฮฺมีกลุ่มคนที่สนับสนุนอะฮ์ลุลบัยตฺ โดยการน าของอัลมุคตาร บินอบูอุบัยดฺ ที่อ้างตน

เป็นนบีเป็นจอมโกหก และกลุ่มคนที่โกรธแค้นอะฮ์ลุลบัยตฺ หน่ึงในน้ันก็มี อัลหัจญาจญ์ บินยูสุฟ อัษษะ

เกาะฟียฺ บิดอะฮฺหน่ึงต้องไม่ตอบโต้ด้วยกับอีกบิดอะฮฺหน่ึง ทว่าต้องตอบโต้ด้วยการท าสุนนะฮฺของท่านน

บี ตรงกับที่อัลลอฮฺตรัสคอื 

ِينَۡ ﴿ َصَٰبت ُهمۡإَِذا ۡۡٱَّلَّ
َ
ِصيَبة ۡۡأ ِۡۡإِنَّاۡقَالُو ا ۡۡمح  [١٥٦: ابلقرة] ﴾ ١٥٦َۡۡرِٰجُعونَۡۡإَِِل هِِۡۡإَونَّا ۡۡلِلَّ

"คือบรรดาผู้ที่เมื่อมีเคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กล่าวว่า แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสทิธิ์

ของอัลลอฮ์ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์” {อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 156}1 

 

  

                                                             
1 มินฮาจญ์ อัสสุนนะฮฺ (5/554-555) 
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เรื่องที่ห้า 

จุดยนืของอะฮ์ลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺท่ีมีต่อ ยะซีด บินมุอาวียะฮฺ 

 

ยะซีดไมไ่ด้มสีว่นในการสังหารท่านหุสัยนฺ เร่ืองนีไ้มไ่ด้เป็นการออกมาปกป้องยะซีด แตเ่ป็นการ

ปกป้องความจริง ที่ผ่านมาเราได้อธิบายไปแล้วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในการสังหารท่านหุสัยนฺ ยะซีดได้ส่งอุบัย

ดุลลอฮฺ บินซิยาดไปขวางไมใ่ห้ท่านหุสัยนฺไปถึงเมืองกูฟะฮฺ ไมไ่ด้ส่ังการให้สังหารเขา ท่านหุสัยนฺเองก็คิด

ดีกับยะซีด ท่านถึงไดก้ล่าวว่า “ปลอ่ยให้ฉันไปหายะซีด เพ่ือฉันจะได้วางมือของฉันที่มือของเขา” 

ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ กล่าวว่า “ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺไม่ได้สั่งให้สังหารท่านหุสัยนฺ จาก

การเห็นตรงกันของนักรายงานหะดีษ เขาเขียนค าสั่งไปให้อิบนุซิยาดยับย้ังไม่ให้ท่ านมาปกครองอิรัก 

และเมื่อข่าวการสังหารหุซัยนฺไปถึงยะซีดแล้ว เขาก็แสดงความเจ็บปวดในเร่ืองดังกล่าว และแสดงการ

ร้องไห้ที่บ้านพักของเขา และไมไ่ด้จับภรรยาของท่านมาเป็นข้าทาส ทว่าให้เกียรติอะฮ์ลุลบัยตฺและให้ของ

ก านัลพวกเขาจนไปถงึส่งพวกเขากลับบ้านเมืองของพวกเขา” 

ส่วนรายงานต่างๆที่ระบุว่า ผู้หญิงของอะฮ์ลุลบัยตฺได้รับการเหยียดหยามดูถูก และว่าพวกนาง

ถูกน าตัวไปยังเมืองชามในสภาพข้าทาส และถูกดูถูกเหยียดหยามที่น่ัน ทั้งหมดน้ันเป็นเร่ืองเหลวไหล

ทั้งสิ้น ทว่าที่จริงบนีอุมัยยะฮฺยกย่องให้เกียรติบนีฮาชิมอยา่งมาก ดว้ยเหตุนีเ้มื่อหัจญาจ บินยูสุฟแตง่งาน

กับฟาฏิมะฮฺ บินติอับดุลลอฮฺบินญะอฺฟัร กษัตริย์อับดุลมาลิก บินมัรวานจึงรับไม่ได้กับเร่ืองที่เกิดขึ้นน้ี 

และได้ออกค าสั่งไปยังหัจญาจให้ปล่อยนาง และให้หย่านาง พวกเขาให้เกียรติบนีฮาชิมมาก ทว่า ไมเ่คย

จับผู้หญงิจากบนฮีาชิมสักคนเลยมาเป็นข้าทาส”1 

ผู้หญงิบนฮีาชิม พวกนางไดรั้บการยกย่องและได้รับเกียรติอย่างมากในยุคสมัยน้ัน เร่ืองเลา่และ

การกล่าวถึงที่ว่า ศีรษะของท่านหุสัยนฺถูกส่งไปให้ยะซีด เร่ืองน้ันไม่มีการยืนยัน ทว่า ศีรษะของท่าน

หุสัยนฺคงอยู่กับอุบัยดุลลอฮฺ ในเมืองกูฟะฮฺ ท่านหุสัยนฺถูกฝังโดยที่ไม่มีใครรู้หลุมศพที่แท้จริง แตท่ี่เข้าใจ

กันคือท่านถูกฝังที่กัรบะลาอ์ในที่ๆท่านถูกสังหาร  

 

* จุดยืนทางสายกลางต่อตัวของยะซีด 

                                                             
1 มินฮาจญ์ อัสสุนนะฮฺ (4/557-559) 
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ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ กล่าวเอาไว้ว่า 

“ผู้คนทั้งหลายในเร่ืองของยะซีดมีสองขอบขั้ว และสายกลาง 

คนกลุ่มที่หนึ่ง เข้าขา้งอย่างหลับหูหลับตา รักใครเ่ทิดทูน บ้างก็ถึงกับอ้างเป็นนบี เป็นมะอฺศูมเลยก็มี 

คนกลุ่มที่สอง ไม่เอาเลย โกรธแค้น ถึงกับกล่าวหาว่าเป็นกาเฟรเลย พวกเขาเห็นว่าเขาเป็นมุนาฟิกเส

แสร้งแสดงออกว่าเป็นอิสลาม แตซ่่อนความกลับกลอกไว้ภายใน และเขาเกลียดนบี 

กลุ่มน้ีแต่งกวีแล้วป้ายว่าเขาเป็นคนพูด ตอนที่ท่านหุสัยนฺถูกสังหาร หรือตอนที่เกิดเหตุการณ์

ร้ายกับชาวหัรเราะฮฺ(มะดนีะฮฺ) 

กวีมีเนื้อความว่า 

น่ีถ้าเหลา่ผู้อาวโุสท่ี(ถกูมสุลมิสงัหารในสงคราม)บะดรัได้เห็น 

ความหวาดผวาของพวก(อาหรับมะดีนะฮฺเผา่)ค็อซร็อจจากเหตกุารณ์ใหญ่นี ้

เราได้ปลดิชีพคนใหญ่คนโตจากผู้น าของพวกเขา 

เราได้คืนความเป็นธรรมให้แก่บะดรัแล้ว จงรับความเป็นธรรมไปเถิด 

และว่าเขากลา่วว่า 

เมื่อสิ่งที่ถูกหิว้มาถึง  

และบรรดาศีรษะถูกพายังที่ปราการญัยรูล 

อีการ้องเสยีงดัง ฉันก็พูดขึน้ว่า จงร้องไปหรือไม่ร้องก็สุดแท้ 

แตฉ่ันช าระหนี(้แค้น)ของฉันจากนบีแล้ว 

จากน้ันอิบนุตัยมียะฮฺก็กล่าวว่า ทั้งสองบทนี้เป็นความเท็จ เพราะคนน้ันเขาเป็นกษัตริย์คนหน่ึง

ของมุสลิม เป็นเคาะลีฟะฮฺคนหน่ึงที่เป็นทั้งเคาะลีฟะฮฺและกษัตริย์ ไม่อาจพูดอย่างนี้ หรืออย่างน้ัน

ออกมาได้   

ส่วนการสังหารท่านหุสัยนฺน้ัน ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าท่านถูกสังหารโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการ

ตายชะฮีดเหมือนกับคนอื่นๆที่ถูกสังหารโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการตายชะฮีด การสังหารท่านหุสัยนฺ

เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์จากตัวผู้สังหาร หรือผู้ที่ให้การสนับสนุน หรือพอใจกับ
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เร่ืองดังกล่าว กับมุสลิมมันเป็นเคราะห์ร้ายอย่างหน่ึงที่ประสบกับคนในครอบครัวหรือกับคนอื่น แต่

ส าหรับท่านหุสัยนฺแล้วมันเป็นการตายชะฮีด การเป็นเพ่ิมฐานันดร และยกสถานภาพสูงขึน้ 

 

ไม่ให้สาปแช่งยะซีด 

เร่ืองส าคัญที่สุดที่เกิดในสมัยยะซีดน่าจะเป็นเหตุการณ์อัล-หัรเราะฮฺ การต่อสู้กับอับดุลลอฮฺ 

บินอัซ-ซุเบร และการสังหารท่านหุสัยนฺ 

ด้วยเหตุเหล่าน้ีจึงมีผู้ที่ออกมาอนุญาตให้สาปแช่งยะซีด บินมุอาวียะฮฺได้ แต่ก็มีผู้ที่ออกมาห้าม

ดว้ยเชน่กัน ในสว่นของผู้ที่อนุญาตให้สาปแชง่ยะซีดได้ เขาต้องยนืยันสามเรื่องนีใ้ห้ได้เสยีก่อน 

เรื่องที่หนึ่ง ยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ละเมิดฝ่าฝืนจริง 

เรื่องที่สอง ยืนยันว่าเขาไม่ไดก้ลับตัวจากการละเมิดฝ่าฝืนน้ัน เพราะแม้แต่กาเฟรหากกลับตัว อัลลอฮฺก็

ทรงรับการกลับตัวของเขา นับประสาอะไรกับคนที่ละเมิดฝ่าฝืน? 

เรื่องที่สาม ยืนยันว่าอนุญาตให้สาปแชง่คนแบบเจาะจงได้ 

ตามหลักแล้วไม่อนุญาตให้สาปแช่งคนตายแบบเจาะจงกับบุคคลที่อัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค์ไมไ่ด้สาปแชง่ เพราะมีหะดษีที่ไดรั้บยนืยันถึงท่านนบี ว่าท่านได้กล่าวว่า  

ْمَواَت، تَُسبُّوا لَ » 
َ
فَْضْوا قَدْ  فَإِنَُّهمْ  اْل

َ
ُموا َما إَِل  أ  «قَدَّ

“พวกท่านจงอย่าด่าทอคนตาย เพราะพวกเขาได้ถูกน าไปสูส่ิ่งที่เขากระท าแลว้” 

และศาสนาของอัลลอฮฺไม่ได้อยู่บนหลักของการสาปแช่ง หากแต่อยู่กับคุณธรรมจริยธรรมอัน

งดงาม การด่าทอไม่ได้มีส่วนใดๆในศาสนาของอัลลอฮฺเลย ทว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม กลา่วเอาไว้ว่า 

، الُمْسِلمِ  ِسبَاُب »  «ُكْفر   َوقِتَاُلُ  فُُسوق 
“การดา่มุสลิมเป็นการฝ่าฝืน และการสังหารเขาเป็นการปฏิเสธ” 

ฉะน้ันการดา่มุสลิมก็เป็นการละเมิดฝา่ฝืนแลว้ และไมม่ีใครเลยที่เห็นว่ายะซีดออกนอกแนวทาง

ของอิสลาม ทว่าส่วนมากพูดถึงเขาว่า เขาเป็นคนละเมิดฝา่ฝืน 
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เร่ืองน้ีตามที่เรากล่าวมาแล้ว วางอยู่บนหลักการพิสูจน์ความถูกต้องของค าพูดที่พูดถึงเขาว่า

เป็นการฝา่ฝืน ส่วนความรูท้ี่แท้จริงน้ันอยู่ที่อัลลอฮฺ ผู้ทรงจ าเริญทรงสูงส่ง 

แตม่ีการยืนยันแล้วว่าท่านนบี ได้กล่าวว่า  

ُل » وَّ
َ
ِت  ِمنْ  َجيْش   أ مَّ

ُ
 «لَُهمْ  َمْغُفور   َقيََْصَ  َمِدينَةَ  َيْغُزونَ  أ

“กองทัพแรกของอุมมะฮฺฉันที่เข้าท าสงครามกบัเมืองก็อยศ็อร จะได้รับการอภัย” 

และปรากฏว่ากองทัพน้ีอยู่ภายใต้การน าทัพของยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ และกล่าวกันว่าเศาะ

หาบะฮฺระดับแนวหน้าที่ไปกับเขาดว้ยม ีอิบนุอุมัร อิบนุซ-ซุเบร อิบนุอับบาส อบูอัยยูบ เหตุการณ์เกิดใน

ปีฮ.ศ. 49 

อิบนุกะษีร กล่าวว่า “ยะซีดได้ท าความผิดมหันต์จากการออกค าสั่งให้เจ้าเมืองของเขามุสลิม 

บินอุกบะฮฺกระท าการในเหตุการณ์อัล-หัรเราะฮฺ คือ ท าให้มะดีนะฮฺหะลาลส าหรับเข่นฆ่าเป็นเวลาสาม

วัน ผนวกกับผลที่ตามมาคือมีการฆ่าเศาะหาบะฮฺและลูกหลานเศาะหาบะฮฺเป็นจ านวนมาก” 

สรุปค าพูดคือ เร่ืองของยะซีดให้เป็นเร่ืองอัลลอฮฺ ผู้ทรงจ าเริญทรงสูงส่ง เขาก็เป็นอย่างที่ อัซ-

ซะฮะบียฺ กล่าวไว้ คือ “เราไมด่า่เขา แตเ่ราก็ไมรั่กเขา” 

 

 


