อิมามมะฮ์ ดี
ความหวังใหม่ ของโลก

มูลนิธิ ดารฺ รอเฮ ฮัก รวบรวมและเรียบเรียง

ฮุจญตุลอิสลามซัยยิดสุ ไลมาน ฮุซัยนี ผู้แปล

๑

อัลกุรอาน :

ِ َ َو"َﺪَ ا ﻠ ُﻪ ا ِ َﻦ ٓ َﻣ ُﻮا ِﻣ ُ ْﲂ َو َ ِﲻﻠُﻮا اﻟﺼﺎ ِﻟ
 ْر ِض%ا$ ْ ﺎت ﻟَ َ ْﺴ ﺘَ ْ ِﻠ َﻔﳯُ ْﻢ ِﰲ
َﳯُﻢ ِّﻣﻦ8َﴣ ﻟَﻬُ ْﻢ َوﻟَ ُﻴ َﺒ ِّﺪ
ٰ َ  ِﻠﻬ ِْﻢ َوﻟَ ُﻴ َﻤ ِﻜّ َﲍ ﻟَﻬ ُْﻢ ِد ﳯَ ُ ُﻢ ا ِ ي ْارﺗ4ْ َا ْﺳ َﺘ ْ ﻠَ َﻒ ا ِ َﻦ ِﻣﻦ ﻗ+َ َ
وﻟَ ٰ ِﺌ َﻚQRَ ﻓSَ ِ Tًﺎ ۚ َو َﻣﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑ َ ْﻌﺪَ َذKْ ﻮن ِﰊ َﺷ
ِ ْ >  ْﻣ ًﺎ ۚ ﻳ َ ْﻌ ُﺒﺪُ وﻧ َِﲏ َﻻ$ ﺑ َ ْﻌ ِﺪ ﺧ َْﻮ ِﻓﻬ ِْﻢ
َ ُﴩ ُﻛ
﴾٥٥﴿ ﻮن
َ ُ ُﱒ اﻟْ َﻔ ِﺎﺳ ُﻘ
“และอัลลอฮได้ทรงสัญญาไว้กบั บรรดาผูศ้ รัทธาและประกอบการดี
(อามัลศอและห์) ในหมู่พวกเจ้า โดยจะให้พวกเขาสื บทอดอํานาจบนหน้า
แผ่นดินเหมือนกับที0พระองค์ได้ทรงทําให้บุคคลก่อนหน้าเขาสื บทอดมาแล้ว
และพระองค์จะเปลี0ยนความหวาดกลัวของพวกเขาให้เป็ นความปลอดภัย
ดังนั4นจงภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียว และอย่าได้ต4 งั ภาคีใด ๆกับพระองค์”
(อันนูร: 55)

ﺋِﻤ ًﺔ َو َ ْﳒ َﻌﻠَﻬُ ُﻢ$  ْر ِض َو َ ْﳒ َﻌﻠَﻬ ُْﻢ%ا$ ْ ن ﻧ ُﻤﻦ "َ َﲆ ا ِ َﻦ ْاﺳ ُﺘﻀْ ِﻌ ُﻔﻮا ِﰲ$ َُو[ُ ِﺮﻳﺪ
﴾٥﴿ اﻟْ َﻮ ِار ِﺛ َﲔ
“และเราได้ประสงค์จะทําให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผูท้ ี0ถูกกดขี0 บน
หน้าแผ่นดิน โดยทําให้พวกเขาเป็ นผูน้ าํ ทั4งหลาย (บรรดาอิมาม) และทําให้
พวกเขาเป็ นทายาทผูส้ ื บมรดก” (เกาะศอศ: 5)

๒

คํานําของผู้แปล
ความศรัทธาในเรื0 องราวที0เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดี

เป็ นความศรัทธาอัน

ยิง0 ใหญ่ (อะกีดะตุลกุบรอ) ที0มีอยูใ่ นอิสลาม ด้วยความศรัทธาอันนี4ก่อให้เกิด
พลัง และความหวังให้กบั มุสลิมที0รอคอยวันแห่งการปั กธงชัยแห่ง
“ลาอิลาฮาอิลลัลลอฮ” เหนือโลกทั4งมวลให้เป็ นจริ ง
ความศรัทธาที0ถูกต้องต่อสิ0 งนี4 ก่อให้เกิดความกระตือรื อล้นที0จะ
เคลื0อนไหวในการรับใช้ศาสนา และสร้างฐานรองรับต่อการปรากฏของท่าน
เพื0อที0จะสถาปนารัฐอิสลามขึ4นมาบนโลก ซึ0 งเป็ นความหวังอันยิง0 ใหญ่ของ
มุสลิมทุกคน
การปฏิวตั ิอิสลามในอิหร่ านได้ประสบความสําเร็ จ
ศรัทธา

ก็เกิดมาจากความ

และเข้าใจถูกต้องโดยเรื0 องของอิมามมะฮ์ดีและเป็ นสาเหตุสาํ คัญ

อันหนึ0งที0ช่วยให้การปฏิวตั ิอิสลามในอิหร่ านยืนหยัดอยูไ่ ด้จนถึงทุกวันนี4
บรรดาศัตรู ของอิสลามรู ้ดีวา่ อะกีดะฮ์ อันนี4เป็ นอันตรายต่อแผนการร้าย
ของพวกเขา และเป็ นก้างที0ขวางคอพวกเขาในการคิดที0จะครองโลกเพราะ
ตราบใดที0อะกีดะฮ์อนั นี4ยงั มีอยูอ่ ย่างถูกต้องในหัวใจของมุสลิม แผนการของ
พวกเขาก็ไปไม่ถึงเป้ าหมาย

๓

ดังนั4นบรรดาศัตรู ของอิสลามจึงได้พยายามหาวิถีทางในการที0จะกําจัด
เอาอะกีดะอ์อนั นี4ออกไปจากหัวใจของมุสลิมและผูท้ ี0สนองรับนโยบายอัน
ชัว0 ช้านี4ได้ดีที0สุด ก็คือบรรดามุสลิมผูโ้ ง่เขลาและไร้ความเข้าใจอย่างลึกซึ4 งใน
เรื0 องของอิสลาม

โดยวิธีการสร้างมะฮ์ดีตวั ปลอมหรื อบิดเบือนความจริ งที0

เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดีอย่างที0บางพวกได้อุตริ ข4 ึนพวกหนึ0งได้พยามยามที0จะ
ชี4ให้เห็นว่าใครก็เป็ นมะฮ์ดีได้ ถ้าเขามาเพื0อปรับปรุ งศาสนา และอีกหลายๆ
พวกที0จะมีมา ได้พยายามที0จะสร้างมะฮ์ดีตวั ปลอมขึ4นมาในขณะที0ความชัด
แจ้งของฮะดีษที0มีอยูใ่ นทุกมัซฮับ (นิกาย) นั4น ทั4งชื0อ และเชื4อสายของอิมาม
มะฮ์ดีได้รับการยืนยันว่า เขาคือผูท้ ี0สืบเชื4อสายมาจากท่านศาสดา (ศ) และ
เป็ นลูกหลานของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ)
หนังสื อเล่มนี4ได้ถูกเขียนโดย คณะอุละมาอ์แห่งสถาบันทางแห่งสัจธรรม
(ดารฺ รอเฮ ฮัก) ซึ0 งเป็ นสถาบันศาสนาที0สาคัญอันหนึ0งของเมืองกุม
มีอุละมาอฺ และนักปรัชญาหลายท่านได้ถูกผลิตออกมาจากสถาบันนี4
ดังนั4นเนื4อหาทั4งหมดในหนังสื อเล่มนี4จึงมีความแน่นอนในความถูกต้อง
ของเนื4 อหา

และหลักฐานด้วยความหวังที0จะเสนอสัจธรรมอันยิง0 ใหญ่น4 ี

ให้กบั ผูอ้ ่านทุกท่าน ที0ประสงค์จะมีความเข้าใจให้ถูกต้องในเรื0 องของอิมาม
มะฮ์ดีเพื0อจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ งจากอะกีดะฮ์อนั นี4
ด้วยสลามและดุอา
ซัยยิดสุ ไลมาน ฮุซยั นี

๔

ชีวประวัติ
ชื0อของท่าน : เป็ นคําสั0งเสี ยจากบรรดาอิมามมะอฺ ศูม ไม่ให้เรี ยกชื0อเต็ม
ของท่าน ตราบใดที0ท่านยังไม่ปรากฏ และให้เรารู ้แต่เพียงว่าชื0อของท่าน
เหมือนกับชื0อของรอซูลุลลอฮ ฉายาเดียวกันกับรอซูลุลลอฮ
ฉายาต่าง ๆ ของท่าน : ฉายาที0ดงั และป็ นที0รู้จกั กันทัว0 ไปก็คือ “มะฮ์ดี”,
“กออิม”, “ฮุจญัต” และบะกียะตุล้ ลอฮ”
บิดาของท่าน : คือท่านอิมามฮะซัน อัสการี (อ.) อิมาม ที0 11
มารดาของท่าน : ท่านหญิงผูท้ รงเกียรติ หลานสาวของไกเซอร์ แห่งโรม
มีนามว่า “นัรญิส”
สถานที0กาํ เนิด : เมืองซามัรรอ ประเทศ อิรัก วันที0 15 เดือน ชะอฺ บาน
ฮิจเราะฮ์ที0 255 (ซี0 งจนถึงปั จจุบนั อายุหนึ0งพันหนึ0งร้อยหกสิ บปี และอายุ
ของท่านจะยืนยาวต่อไปตราบเท่าที0อลั ลอฮทรงประสงค์

จนกระทัง0 ถึงวัน

แห่งการปรากฏตัวของท่าน เพื0อนําความสันติ และยุติธรรมมาสู่ ชาวโลก)

๕

ความเชื,อในมะฮ์ ดี ผู้ถูกสั ญญาในศาสนาต่ าง ๆ
ความเชื0อในอิมามมะฮ์ดีผถู ้ ูกสัญญาในลักษณะที0วา่ จะมีบุรุษหนึ0งจากพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้ามาปลดปล่อยชาวโลกให้พน้ ทุกข์โศกนั4นเป็ นความเชื0อที0มีอยูใ่ นทุก
ศาสนา และทุกนิกาย มีได้มีอยูใ่ นแนวทางของซี อะฮ์เท่านั4น แต่ความเชื0ออัน
นี4น4 นั มีอยูใ่ นพี0นอ้ งซุ นหนี0 และในศาสนาของยะฮูดี คริ สเตียนพวกมะยูซี
ฮินดู ซึ0 งพวกเขาทั4งหมดยอมรับโดยทัว0 ไปว่า จะมีมหาบุรุษผูย้ งิ0 ใหญ่จากพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้ามาปลดปล่อยชาวโลกให้พน้ จากทุกข์โศก

และพวกเขาทุกคนก็

กําลังรอคอยมหาบุรุษผูน้ 4 ี อยู่
ในคัมภีร์ “ตี4ด” ของชาวฮินดู ได้กล่าวไว้วา่ “หลังจากที0โลกนี4ได้เข้าสู่ ยคุ
เสื0 อมโทรมที0สุด

กษัตริ ยห์ นึ0งจะปรากฏขึ4นในยุคสุ ดท้ายเข้าคือผูน้ าํ แห่ง

ศีลธรรม เขามีชื0อว่า “มันศูร” เขาจะพิชิตโลก และทําให้โลกทั4งหมดอยู่
ภายใต้ศาสนาของเขา ทั4งผูศ้ รัทธาและไม่ศรัทธาจะรู ้จกั เขา เขาประสงค์สิ0งใด
จากพระเจ้าเขาจะได้รับสิ0 งนั4น”

๖

ในคัมภีร์ “ญามาซบ์” ของชาวโซโรอัสเตอร์ ได้กล่าวไว้วา่ “บุรุษหนึ0ง
จากลูกหลานของฮาชิม จะปรากฏขึ4นบนหน้าแผ่นดิน ผูม้ ีร่างกายกํายา และ
วิสัยทัศน์ที0กว้างไกล ยืนหยัดอยูใ่ นศาสนาของตาของเขา จะนําความเจริ ญมา
สู่ อิหร่ าน และจะทําให้โลกนี4เต็มไปด้วยระเบียบกฏเกณฑ์จนถึงขั4นที0หมาป่ า
จะกินน้าเคียงข้างลูกแกะได้”
ในคัมภีร์ “ซันด์” ซึ0 งเป็ นอีกนิกายหนึ0งของ โซโรอัสเตอร์ ได้กล่าวไว้
ว่า “เมื0อชัยชนะของพระเจ้ามาถึง บรรดามารร้าย และสาวกของมัน จะถูก
พันธนาการไว้กบั แผ่นดิน และไม่มีทางเข้าสู่ สรวงสวรรค์ และหลังจากชัย
ชนะอันนี4 โลกจะเข้าสู่ ความสาเร็ จอย่างแท้จริ ง และลูกหลานของอาดัม จะนัง0
อยูบ่ นบังลังก์แห่งความผาสุ กตลอดไป”
ในคัมภีร์ “เตารอด” บทที0 20:17 ได้กล่าวถึงอิมามสิ บสองจากลูกหลาน
ของอิสมาอีลจะปรากฏขึ4น
ในคัมภีร์ “ซะบูร” ของท่านนบีดาวูด ได้กล่าวว่า “ส่ วนผูท้ ี0จะศอและห์
เท่านั4นจะเป็ นทายาทบนหน้าแผ่นดิน และเขาจะอยูใ่ นนั4นตลอดไป”

๗

ซึ0 งตรงกันกับโองการอัลกุรอานที0วา่
ي
َ  َ ِد$ِ َ%ُ&ِ َ ض
َ َْ ْ ِ ا ﱢ ْ ِ أَ ﱠن ا ْ َر
ا ﱠ
﴾١٠٥﴿ َ) ِ ُ( ن

ِ َو َ َ ْ َ َ ْ َ ِ ا ﱠ ُ ِر

“และเราได้บนั ทึกไว้ใน “ซะบูร” หลังจาก (ที0ได้บนั ทึกไว้แล้วใน)
เตารอต ว่าแท้จริ งบ่าวผูศ้ อและห์ของข้าเท่านั4นที0จะเป็ นทายาทบนหน้า
แผ่นดิน”
(อัมบิยาอฺ : 105)”
และอีกโองการหนึ0งได้กล่าวไว้วา่
ِ
ِ ِ   ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ِﻣﻨ ُﻜﻢ وﻋ ِﻤﻠُﻮا اﻟـﻪ اﻟوﻋ َﺪ اﻟﻠ
ِ ﻬ ْﻢ ِﰲ ْاﻷ َْر
ض َﻛ َﻤﺎ
ََ ْ
ُ ﺼﺎﳊَﺎت ﻟَﻴَ ْﺴﺘَ ْﺨﻠ َﻔﻨـ
َ َ ُ ََ
ِ
ِ ِ  ِﺬاﺳﺘﺨﻠَﻒ اﻟ
ِ
ﻣﻦ ﻬﻢ
َ َﺬي ْارﺗﻦ َﳍُ ْﻢ دﻳﻨَـ ُﻬ ُﻢ اﻟ َﻜﻨ ﻳﻦ ﻣﻦ ﻗَـْﺒﻠ ِﻬ ْﻢ َوﻟَﻴُ َﻤ
ُ ﺪﻟَﻨـ َﻀ ٰﻰ َﳍُ ْﻢ َوﻟَﻴُﺒ
َ َ ْ َْ
ِ
ِ ِ
ﻚ ُﻫ ُﻢ
َ ِﻚ ﻓَﺄُوﻟَـٰﺌ
َ ﺑـَ ْﻌﺪ َﺧ ْﻮﻓ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣﻨًﺎ ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪوﻧَِﲏ َﻻ ﻳُ ْﺸ ِﺮ ُﻛﻮ َن ِﰊ َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻣﻦ َﻛ َﻔَﺮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َٰذﻟ
ِ اﻟْ َﻔ
﴾٥٥﴿ ﺎﺳ ُﻘﻮ َن
“และอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาไว้กบั บรรดาผูศ้ รัทธา

และประกอบการดี

(อามัสศอและห์) ในหมู่พวกเจ้า โดยจะให้พวกเขาสื บทอดอานาจบนหน้า
แผ่นดิน

เหมือนกับที0พระองค์ได้ทรงทาให้บุคคลก่อนหน้าเขาสื บทอด

มาแล้ว

และพระองค์จะเปลี0ยนความหวาดกลัวของพวกเขาให้เป็ นความ

ปลอดภัย ดังนั4นจงภักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียว และอย่าได้ต4 งั ภาคีใด
ๆ กับพระองค์” (อันนูร: 55)

๘

อีกโองการหนึ0งได้กล่าวว่า
ً64 ﱠ7ِ َ أ8ْ ُ%3َ َ ْ9َ.ض َو
ِ ُْ ا ِ ا ْ َر/ ِ ْ0ُ 1ْ  ا ﱠ ِ َ ا2َ3$َ  ﱠ4ُ ﱠ. ُ ِ ُ أَن.َو
﴾٥﴿ َ :&ِ ار
ِ َ ْ  ا8ُ ُ%3َ َ ْ9َ.َو
: “และเราได้ประสงค์ที0จะทําให้ความโปรดปรานแก่บรรดาผูท้ ี0ถูกกดขี0
บนหน้าแผ่นดิน โดยทําให้พวกเขาเป็ นผูน้ าทั4งหลาย (บรรดาอิมาม) และทํา
ให้พวกเขาเป็ นทายาทผูส้ ื บมรดก” (เกาะศอศ: 5)
ซึ0 งโองการเหล่านั4นทั4งหมดที0ได้กล่าวมาแล้วนั4นเป็ นข้อพิสูจน์อย่าง
เพียงพอ ที0จะกล่าวว่า สุ ดท้ายแล้ว วันหนึ0งโลกจะตกอยูใ่ นมือผูเ้ หมาะสม
ของบ่าวของพระเจ้า และมรดกแห่งอํานาจอันนี4จะกลับไปสู่ พวกเขา และจะ
เป็ นวันที0ตาํ แหน่งผูน้ าํ และผูป้ ลดปล่อยชาวโลก จะมาถึงมือของเขา”
มนุษย์ได้เดินหลงจากทางนําแห่งพระเจ้าเข้าสู่ จุดเสื0 อมสู งสุ ดของความเป็ น
มนุษย์และไร้จริ ยธรรม ซึ0 งแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออีกแล้วในความเป็ น
มนุษย์และไร้จริ ยธรรม ซึ0 งแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออีกแล้วในความเป็ น
มนุษย์ที0แท้จริ งที0มีคุณธรรมและศีลธรรม และในไม่ชา้ มนุษย์จะพบว่าการใช้
กําลังหรื ออํานาจ หรื อ ความรู ้และวิชาการทางด้านวัตถุหรื อเทคนิคต่าง ๆ
ของมัน จะไม่สามารถทําให้โลกนี4มีระเบียบหรื อความยุติธรรม จนไปสู่
ความสําเร็ จสู งสุ ดได้

๙

นอกเสี ยจากว่าพวกเขาจะต้องเปลี0ยนฟฤติกรรม

และการเป็ นอยูใ่ ห้

เป็ นไปตามพื4นฐานของความศรัทธา และยอมรับการชี4 นาํ และอํานาจของ
พระเจ้า และยอมรับผูน้ าํ แห่งพระเจ้า เพื0อที0จะนําพวกเขาฝ่ าฟันอันตราย
ต่าง ๆ เข้าสู่ ทางแห่งความรอดพ้นของมนุษย์ชาติ นําโลก และมนุษยชาติ
เข้าสู่ การปกครองที0สมบูรณ์แบบซึ0 งวางอยูบ่ นพื4นฐานของความยุติธรรมและ
สันติภาพ

ความศรัทธาในมะฮ์ ดี ผู้ถูกสั ญญา (อ.)จากหลักฐานต่ างๆ
ในอิสลาม
ท่านรอซูล และบรรดาอิมามผูบ้ ริ สุทธิU ได้รายงานเรื0 องราวต่างๆ ที0
เกี0ยวข้องกับท่านอิมามมะฮ์ดี ทั4งในแง่ที0เกี0ยวกับการหายตัว (ฆ็อยบะฮ์) การ
ปรากฏตัวอีกครั4งหนึ0ง การต่อสู ้ของท่าน และบุคลิกภาพต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับ
ท่านอิมามมะฮ์ดี

ซึ0 งรายงานเหล่านี4ได้รับการถ่ายทอดอย่างแพร่ หลายจาก

บรรดาสาวก และสหายของรอซูล และอิมามผูบ้ ริ สุทธิU
เจ้าของหนังสื อ “อัลอิมามอัล-มะอ์ดี” ได้บนั ทึกชื0อของศอฮาบะอ์ 50
ท่าน ชื0อของตาบิอีนอีก 50 ท่านที0ได้ทาํ การรายงานหะดีษที0เกี0ยวกับอิมาม
มะฮ์ดี

๑๐

บรรดากวีมุสลิมได้เขียนบทกวีไว้อย่างมากมายที0เกี0ยวกับท่านอิมาม และ
ส่ วนมากของบทกวีน4 นั ได้เขียนก่อนประสู ติของท่านอีมามมะฮ์ดีนบั ศตวรรษ
“กูเมต อัลอะซะดีย”์ นักกวีเอกคนหนึ0งของชี อะฮ์ ได้แต่งบทกวีบรรยาย
เกี0ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดี ต่อหน้าท่านอิมามบากิร (อ) และยังได้ถามท่าน
อิมามบากิร (อ.) เกี0ยวกับเวลาที0อิมามจะปรากฏ
“ดิอบ์ ลั อัลคุซาอี” กวีเอกอีกท่านหนึ0งที0ได้แต่งบทกวีเกี0ยวกับท่านอิมาม
มะฮ์ดี ต่อหน้าท่านอิมามริ ฏอ (อ) ซึ0 งคุซาอี ได้กล่าวขึ4นว่า
“ถ้าไม่ใช่เพราะความหวังที0ฉนั มีในวันนี4 หรื อพรุ่ งนี4 (หมายถึงการมาของ
ท่านอิมามมะฮ์ดี)
หัวใจของฉันก็ตอ้ งสลายไปกับเหตุการณ์ที0เกิดขึ4นกับพวกเขา (หมายถึง
สิ0 งที0เกิดขึ4นกับอะหฺ ลุลบัยต์) (ความหวังนั4นก็คือ) การปรากฏของอิมามท่าน
หนึ0งซึ0 งไม่มีขอ้ สงสัยในการปรากฏขึ4น
เขาจะยืนหยัดด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ

และจากบารอกัตของพระองค์

(และเขา) จะเป็ นผูแ้ ยกแยะในหมู่พวกเราระหว่างสัจธรรมกับความเท็จ และ
เขา จะเป็ นผูต้ อบแทนรางวัล และบทลงโทษ”

๑๑

หลังจากที0 คุซาอี ได้อ่านกวีบทนี4จบ ท่านอิมามริ ฏอ (อ) จึงได้กล่าวกับ
เขาว่า
“โอ้ คุซาอี เอ๋ ย บทกวีบทนี4 พระเจ้าเป็ นผูใ้ ส่ มนั ลงไปในปากของเจ้า
เจ้ารู ้ไหมว่าอิมาม คือใคร? คุซาอี ได้ตอบว่า : ฉันไม่รู้ ฉันรู ้แต่เพียงว่า จะ
มีอิมามหนึ0งจากลูกหลานของท่าน ปรากฏขึ4นและเขาจะทําให้โลกนี4เต็มไป
ด้วยความสันติ และยุติธรรม”
ท่านอิมามริ ฏอ (อ) จึงกล่าวขึ4นว่า: โอ้ คุซาอี อิมามหลังจากฉันคือมุฮมั มัด
(อิมามญะวาด) บุตรชายของฉัน และหลังจากเขาก็คือบุตรชายของเขา
ฮะซัน (อิมาม ฮาตี) และหลังจากเขา (อะลี) ก็คือบุตรชายของเขา ฮะซัน
(อิมามอัสการี ) และหลังจากเขา (ฮะซัน) ก็บุตรชายของเขา ซี0 งในการเร้น
หายของเขาจะต้องรอคอย

และในการปรากฏของเขาจะต้องภักดี

และ

ถึงแม้วา่ โลกนี4จะมีเวลาเหลืออยูอ่ ีกเพียงวันเดียว อัลลอฮฺ ก็จะทําให้วนั นั4นยืด
ยาวจนกระทัง0 กออิม (อิมามมะฮ์ดี) ปรากฏและทําให้โลกเต็มไปด้วยความ
สันติ และยุติธรรมหลังจากที0มนั ได้เต็มไปด้วยความอธรรม และการกดขี0
และบางครั4งบรรดานักกวี หรื อ ลูกศิษย์ของบรรดาอิมามผูบ้ ริ สุทธิU ได้ถาม
กับท่านอย่างตรงไปตรงมาว่าท่าน หรื อเปล่าที0เป็ น “กออิม” หรื อท่านหรื อ
เปล่า คือ มะฮ์ดี ผูถ้ ูกรอคอย (อัลมุนตะซ็อร) ดังนั4นบรรดาอิมามผูบ้ ริ สุทธิU ก็
จะทําการตอบชี4 แจง สิ0 งที0เกี0ยวกับอิมาม กออิม (มะฮ์ดี) ตามความเหมาะสม
ของเวลาและโอกาส

๑๒

และจากการที0ฮะดีษที0เกี0ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) เป็ นที0ยอมรับกันอย่าง
แพร่ หลายในหมู่สลิม จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้เกิดมีการกล่าวอ้างเท็จขึ4นเกี0ยวกับ
การเป็ น อัล-มะฮ์ดี หรื อ นาเอาสิ0 งนี4ไปใช้ประโยชน์ในทางที0ผดิ ตั4งแต่ใน
สมัยที0อิมามมะฮ์ดีจริ งยังไม่ประสู ติ อย่างเช่นพวก “กิซานียะฮ์” แต่ซ0 ึ งพวกนี4
นั4นเกิดขึ4นมาก่อนที0ท่านอิมามมะฮ์ดี จะถือกําเนิดถึง 200 ปี โดยพวกเขาได้
อ้างว่า “มุหมั มัด อัลฮะนาฟี ยะฮ์” คืออิมามมะฮ์ดี ผูถ้ ูกรอคอย และได้เชื0 อกัน
ว่าได้เร้นหายไป และจะกลับมาปรากฏอีกครั4งหนึ0งโดยได้นาํ ฮะดีษ และ
หลักฐานต่าง ๆ จากท่านรอซูล(ศ) และอิมามผูบ้ ริ สุทธิUได้พดู ถึงมะฮ์ดีตวั จริ ง
มาเป็ นข้อกล่าวอ้าง และพวกราชวงศ์อบั บาซี ยะฮ์ ก็ได้สร้างเรื0 องเท็จใน
ทํานองนี4ข4 ึนมาอีกครั4งหนึ0งในสมัยของเคาะลีฟะห์ “มะฮ์ดี อับบาซี ” ซึ0 งได้ต4 งั
ชื0อตัวเองว่า “มะฮ์ดี” เพื0อที0จะได้ใช้ประโยชน์จากการที0ประชาชาติ
รอคอยท่านอิมามมะฮ์ดีตวั จริ ง
อุละมาอ์สุนหนี0 และชีอะห์ได้บนั ทึกฮะดีษที0เกี0ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดีไว้
อย่างมากมาย จาก “มุสนัด อะห์มดั อิบนิ ฮัมบัล” และ “เศาะหี4 หฺบุคอรี ” เป็ น
ส่ วนหนึ0งจากหนังสื อฮะดีษที0มาตรฐานของ อะห์ลิซซุ นนะห์ ที0ได้เขียนขึ4น
ก่อนการถือกําเนิดของท่านอิมามมะฮ์ดี

และหนังสื อ

ทั4งสองเล่มนี4ก็ได้

รายงานหะดีษต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดีไว้เป็ นจํานวนมาก

๑๓

หนังสื อ “มะชีเคาะฮ์ เขียนโดย ฮะสัน บิน มะฮ์บูบ ซึ0 งเชคฏ็อบริ ซีย ์ ได้
กล่าวไว้วา่ “หนังสื อเล่มนี4ได้เขียนขึ4น 100 ปี ก่อนการเร้นหายครั4งใหญ่
(ฆ็อยบะตุลกุบรอ) ของท่านอิมามมะฮ์ดี ซี0 งในหนังสื อเล่มนี4ได้รายงาน
เรื0 องราวต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับการเร้นหายของท่านอิมามมะฮ์ดี”
และเชคฏูซี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “หะดีษต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับการเร้นหายของ
ท่านอิมามมะฮ์ดี ได้ถูกบันทึกไว้อย่างมากมายโดยนักฮะดีษชาวชีอะฮ์ ตั4งแต่
สมัยของท่านอิมามบากิร และอิมาม ญะอ์ฟัร (อ)
นักวิชาการชาวชีอะฮ์และสุ นหนี0ได้เขียนหนังสื อไว้อย่างมากมาย
เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดีผถู ้ ูกสัญญา ซึ0 งบางเล่มได้เขียนขึ4นก่อนการถือกําเนิ ดของ
ท่านอิมามะฮ์ดี (อ)
รอวาญานี อุละมาอฺ ชาวสุ นหนี0 มรณะในปี ที0 250 ฮิจเราะฮ์ ได้เขียน
หนังสื อ “อัคบารรุ ลมะฮ์ดี” ไว้ต4 งั แต่ก่อนการถือกําเนิดของท่านอิมาม
มะฮ์ดี ในหมู่อุละมาอฺ ชีอะฮ์ ก็เช่นกัน ท่านอันมาฏีและ มุฮมั มัด บิน
อัลฮะซัน บิน มะฮ์บูบ ได้เขียนหนังสื อเกี0ยวกับการถือกําเนิด และการเร้น
หายของท่านอิมามมะฮ์ดี ไว้ต4 งั แต่ก่อนการถือกําเนิด และเร้นหายของท่านอิ
มาม

๑๔

ฮะดีษ และเรื0 องของท่านอิมามมะฮ์ดีน4 นั มีมากมาย และเป็ นเรื0 องชัดแจ้ง
ที0สุดเรื0 องหนึ0งในอิสลาม ซี0 งเป็ นการยากที0จะหาเรื0 องอื0น มาเปรี ยบเทียบถึง
ความชัดแจ้งของมัน นอกเหนือจากอุละมาอ์ชีอะฮ์เองแล้ว อุละมาอ์สุนหนี0
จํานวนมากยอมรับว่า ฮะดีษที0เกี0ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดี นั4นชัดแจ้งถึงขั4น
มุตะวาติร อย่างเช่นท่านบัยฮะกีย ์ อุลามะอฺ ชาวสุ นนะห์เจ้าของหนังสื อ
“มะนากิบุชชาฟิ อี” มรณภาพเมื0อปี ที0 363 แห่งฮิจเราะฮ์
ท่านได้กล่าวไว้วา่ : ฮะดีษที0เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดี ที0รายงานจากท่านรอซูล
แห่งอัลลอฮ์น4 นั ความชัดแจ้งของมันถึงขั4น “มุตะวาติร”
เจ้าของหนังสื อ “อิมามมะฮ์ดี” ได้เขียนไว้ในหนังสื อของท่านว่า:
ถ้าเรารวบรวมริ วายะฮ์ต่างๆ

ที0รายงานโดยทั4งชีอะฮ์

และสุ นหนี0ที0

เกี0ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดี เราจะพบว่ามันมีมากกว่าหกพันฮะดีษ ซึ0 งถือว่าเป็ น
ตัวเลขที0ยง0ิ ใหญ่อย่างมากตัวหนึ0ง ซึ0 งแม้แต่เรื0 องสําคัญอื0นๆ ในอิสลามที0เป็ น
ที0ยอมรับกันทัว0 ไปไม่มีขอ้ แย้ง และสงสัยเลยในการยอมรับมัน ก็ยงั ไม่มี
รายงานถึงหกพันฮะดีษ
ดังนั4น บนพื4นฐานเหล่านี4 มุสลิมตั4งแต่ยคุ แรกของอิสลามได้รับรู ้ และ
เข้าใจถึงสัญญาอันยิง0 ใหญ่น4 ี และโดยเฉพาะชีอะฮ์ ผูไ้ ด้รับการฝึ กฝนจาก
ครอบครัวอันบริ สุทธิU (อะฮ์ลุลบัยต์) มีความเชื0 อที0มน0ั คง และสมบูรณ์ได้ทาํ
การรอคอยการกําเนิด และการกลับมาอีกครั4งหนึ0งของท่านอิมามมะฮ์ดี ทุก
ยุคทุกสมัยที0ผา่ นมา

๑๕

หลักฐานจากฮะดีษต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับท่านอิมามมะฮ์ดี นั4นได้ช4 ีชดั ให้รู้วา่
ท่านอิมามมะฮ์ดีน4 นั มาจากบะนีฮาชิม เป็ นลูกหลานของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์
(อ) สื บเชื4 อสายมาจากสายเลือดของผูน้ าํ แห่งบรรดาซะฮีดอิมามฮุเซน (อ)
พ่อของท่านชื0 อ ฮะซัน (อิมามอัสการี ) ส่ วนชื0 อท่านอิมามมะฮ์ดีน4 นั มีชื0อ
และฉายา เหมือนกับชื0อ และฉายาของท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ็อด) การกําเนิ ด
และการมีชีวติ ของท่านเป็ นความลับ
การเร้นหาย (ฆ็อยบะฮ์) มีสองครั4งซึ0 งครั4งแรกเป็ นระยะเวลาอันสั4น
(ฆ็อยบะตุลศุฆรอ) และครั4งที0สองเรี ยกกว่า “ฆ็อยบะตุลกุบรอ” ซึ0 งเป็ น
การเร้นหายที0มีระยะเวลาอันยาวนานตราบเท่าที0อลั ลอฮฺทรงประสงค์
ด้วยคําสั0งของพระองค์จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั4งหนึ0ง

และ

เพื0อทําการปฏิวตั ิ

และนําโลกเข้าสู่ การปกครองของอิสลาม และจาทําให้โลกเต็มไปด้วยความ
สันติ และยุติธรรมหลังจากที0มนั ได้เต็มไปด้วยความ อยุติธรรม และการกดขี0
โดยในฮะดีษเหล่านี4 ได้อธิ บายอย่างละเอียดถึงบุคลิกรู ปร่ าง และหน้าตา
ของอิมามคนที0สิบสองท่านนี4 ซึ0 งเราจะนํามาเป็ นตัวอย่างดังนี4

๑๖

ตัวอย่างจากฮะดีษของอะฮฺลิซสุ นนะฮ์
1. ท่านศาสดา (ศ็อล) ได้ย4าํ ถึงความแน่นอนของการปรากฏตัวของท่าน
อิมามมะอ์ดี ว่า: ถึงแม้วา่ โลกนี4มีเวลาเหลืออีกเพียงวันเดียวอัลลอฮฺ ก็จะ
ส่ งชายคนหนึ0งจากเรา มาบนโลกนี4 และจะทําให้โลกนี4เต็มไปด้วยความ
ยุติธรรม หลังจากที0มนั ได้เคยเต็มไปด้วยความอยุติธรรม และการกดขี0
(จากมุสนัด อะห์มดั อิบนิ ฮัมบัล)
2. ท่านศาสดา (ศ็อล) กล่าวไว้วา่ : วันกิยามัตจะไม่เกิดขึ4นจนกว่าชาย
คนหนึ0งจากอะห์ลุลบัยต์ของฉัน จะปรากฏตัว และทําให้ภารกิจของฉัน
สมบูรณ์ดว้ ยมือของเขา ชื0 อของเขาเหมือนชื0อของฉัน
(จากมุสนัด อะหมัด อิบนิ ฮัมบัล)
3. ท่านเราะสู ลุลลอฮฺ (ศ็อล) ได้กล่าวว่า: เหมือนกับที0อะลีเป็ นผูน้ าํ
หลังจากฉัน กออิม อัลมุนตะซ็อร (อิมามมะฮ์ดี) ก็คือผูน้ าํ จากฉัน เมื0อตอนที0
เขาปรากฏตัวเขาจะทําให้โลกนี4เต็มไปด้วยความสันติ และยุติธรรมหลังจาก
ที0มนั ได้เต็มไปด้วย ความอธรรม และการกดขี0 ขอสาบานด้วยพระนาม
แห่งอัลลอฮ์วา่ ผูท้ ี0สามารถจะยืนหยัดอย่างมัน0 คงต่อศาสนาในช่วงของการ
เร้นหายของเขานั4นหายากยิง0 กว่าเหล็กไหลเสี ยอีก

๑๗

ท่านญาบีร ได้ลุกขึ4นถามว่า : โอ้ ศาสดาแห่งอัลลอฮฺ “กออิม” ลูกหลาน
ของท่านมีการเร้นหายด้วยหรื อ?
ท่านศาสดา ตอบ : แน่นอนขอสาบานด้วยพระผูอ้ ภิบาลของฉัน ผูศ้ รัทธา
จะถูกทดสอบจนบริ สุทธิU และผูป้ ฏิเสธจะถูกทําให้พินาศโอ้ ญาบีรเอ๋ ย เรื0 องนี4
นั4นเป็ นความลับอันหนึ0งจากความลับทั4งหลายจากอัลลอฮ์ ดังนั4นจงหลีกห่าง
จากความสงสัย เพราะการสงสัยในกิจกรรมของอัลลอฮ์น4 นั เป็ นการปฏิเสธ
(กุฟร์ )
(จากหนังสื อ “ยานะบีอุล มะวัดดะฮ”)
4. ท่านหญิงอุมมุ ซะละมะฮ์ ได้รายงานว่า ท่านเราะสู ลุลลอฮ (ศ็อล) ได้
พูดถึงมะฮ์ดีผถู ้ ูกสัญญา และยํ4าว่า: แน่นอนมันเป็ นเรื0 องจริ ง และเขาจะมาจาก
ลูกหลานของฟาฏิมะฮ์

๑๘

5. ท่านซัลมาน อัลฟาริ ซี ได้กล่าวว่า วันหนึ0งฉันได้ไปหาท่าน
รอสู ลุลลอฮฺ (ศ็อล) และพบว่า ฮุเซนลูกของอะลีนงั0 อยูบ่ นตักของท่าน
ศาสดา และท่านก็ได้จูบไปที0ดวงตา และริ มฝี ปากของฮุเซน และกล่าวขึ4นว่า:
เจ้าคือซัยยิดลูกของซัยยิด และน้องของซัยยิด เจ้าคืออิมามลูกของอิมาม และ
น้องของอิมาม เจ้าคือฮุจญัตของอัลลอฮ์ ลูกของฮุจญัต และน้องของฮุจญัต
(บทพิสูจน์แห่งอัลลอฮ์) และเจ้า (ฮุเซน) คือบิดาของเก้าฮุจญัตแห่งอัลลอฮ์
ซึ0 งคนที0เก้านั4นคือ กออิม (อิมามมะฮ์ดี)
(จากหนังสื อ “ยะนาบีอุล มะวัดดะฮ์”
6. ท่านอิมามริ ฏอ (อ) ได้กล่าวว่า: คอลาฟุศ-ศอและห์ คือลูกของฮะซัน
บินอะลี อัลอัสการี และคือมะฮ์ดีผถู ้ ูกสัญญา
(จากหนังสื อ “ยะนาบีอุล มะวัดดะฮ์”
7. ท่านรอซุ ลลุลอฮ (ศ็อล) ได้กล่าวว่า: ขอแจ้งข่าวดีให้แก่พวกเจ้าในเรื0 อง
ของมะฮ์ดี

เขาจะปรากฏขึ4นในอุมมะฮ์ของฉันในขณะที0อุมมะฮ์กาํ ลังแยก

และสั0นคลอน เขาจะทาให้โลกนี4เต็มไปด้วยความยุติธรรม หลังจากที0มนั ได้
เต็มไปด้วยความอธรรม และการกดขี0 ทั4งชาวฟ้ า และชาวดิน จะมีความสุ ข
และพึงพอใจต่อเขา
(จากมุสนัด อะหมัด อิบนิ ฮัมบัล)

๑๙

8. ท่านอิมามริ ฏอ (อ) ได้กล่าวว่า : ไม่มีศาสนาสาหรับผูท้ ี0ไม่มีตกั วา และ
ผูท้ ี0มีเกียรติยง0ิ ในหมูสูเจ้า ณ อัลลอฮ์ นั4นคือผูท้ ี0มีตกั วามากกว่า : หลังจากนั4น
ท่านอิมามได้กล่าวเสริ มขึ4นว่า : หลานคนที0 4 จากวงศ์วานของฉัน เป็ นบุตร
ของหญิงที0เป็ นทาส

ซึ0 งอัลลอฮฺจะให้เขาเป็ นผูท้ าํ ความสะอาดโลก

จาก

ความอยุติธรรมและการกดขี0 และเขาคือผูท้ ี0ประชาชนจะสงสัย และลังเล
เกี0ยวกับการกําเนิดของเขา เขาคือเจ้าแห่งการเร้นหาย (ฆ็อยบะฮ์) และเมื0อเขา
ปรากฏตัวขึ4นอีกครั4งหนึ0งเขาทําให้โลกนี4สว่างไสวด้วยรัศมีแห่งอัลลอฮฺ และ
เขาจะเป็ นผูว้ างตาชัง0 แห่งความยุติธรรมในหมู่ประชาชาติ และในวันนั4นจะ
ไม่มีผใู ้ ดสามารถที0จะทําการละเมิดหรื อกดขี0ใดได้อีก
(จากหนังสื อ “ยะนาบีอุล มะวัดดะฮ์”
9. ท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน อะลี (อ) ได้กล่าวว่า: อัลลอฮ์จะทําให้กลุ่มหนึ0ง
ปรากฏขึ4น ซึ0 งพวกเขารักพระองค์ และอัลลอฮ์ก็ทรงรักพวกเขา และพระองค์
จะทําให้พวกเขาได้รับอํานาจการปกครองจากพระองค์
คนหนึ0งจากหมู่พวกเขาจะถูกปิ ดซ่อนเร้นเอาไว้ และเขาผูน้ 4 นั คือมะฮ์ดี
ผูถ้ ูกสัญญาไว้ซ0 ึ งเขาทําให้โลกนี4เต็มไปด้วยความสันติ และความยุติธรรม
โดยปราศจากความลําบากใด ๆ สําหรับเขาในการนี4 ในวัยทารกเขาจะ
ห่างไกลจากบิดา และมารดา.. และเขาจะพิชิตเมืองต่างๆ ของมุสลิมด้วยสันติ
โลกในวันนั4นพร้อมแล้วที0จะรองรับเขา คําพูดของเขาจะได้รับการต้อนรับ
ทั4งคนหนุ่ม และแก่จะภักดีต่อเขา

๒๐

เขาจะทําให้โลกนี4เต็มไปด้วยความสันติ และยุติธรรม หลังจากที0มนั ได้
เคยเต็มไปด้วยความอธรรม และการกดขี0 และในเวลานั4น ตําแหน่งแห่ง
อิมามัตจะถึงจุดสมบูรณ์ของมัน และตําแหน่งคอลีฟะฮ์ที0แท้จริ งก็จะปรากฏ
ขึ4น และอัลลอฮ์จะทําให้ผทู ้ ี0อยูใ่ นหลุมฝังศพฟื4 นขึ4น พวกเขาจะฟื4 นขึ4นมาใน
ตอนเช้า และพบว่าตัวเองไม่ได้อยูใ่ นหลุมฝังศพ จากการปรากฏตัวของ
มะฮ์ดี แผ่นดินจะสดใส และเจริ ญงอกงาม นํ4าอันใส บริ สุทธิU จะไหลไป
ทุกลําธาร ความวุน่ วาย การแย่งชิง และกดขี0จะถูกขจัดออกไป
ความประเสริ ฐและสิ ริมงคล (บะรอกัต) จะถูกประทานลงมา และไม่มีความ
จําเป็ นใดๆ อีกที0ฉนั จะบรรยายถึงสิ0 งที0จะตามมาหลังจากนั4นอีกเพียงแต่ฝาก
สลามจากฉันไปยังโลกนั4นด้วยเถิด
(จากหนังสื อ “ยะนาบีอุล มะวัดดะฮ์”)
ตัวอย่างจากฮะดีษของชาวชี อะฮ์
1.อิมามศอดิก (อ) ได้กล่าวว่า: ประชาชาติจะสู ญหายอิมามของพวกเขา
แต่ อิมามของพวกเขาจะปรากฏตัวในฮัจญ์ทุกปี อิมามจะมองเห็นพวกเขาแต่
พวกเขามองไม่เห็นอิมาม
(จากอุศุลอัลกาฟี )

๒๑

2.อัศบัฆ บิน นะบาตะฮ์ ได้รายงานว่า วันหนึ0งฉันได้ไปเยีย0 มท่าน
อะมีรุ้ลมุอม์ ินีน อะลี อะลัยฮิสลาม และพบว่าท่านอะลี กําลังนัง0 ครุ่ นคิด
ถึงสิ0 งหนึ0งอย่างลึกซึ4 ง ในขณะที0นิ4วของท่านได้คุย้ เขี0ยไปบนดิน ฉันจึงได้
ถามขึ4นว่า: ทําไมท่านจึงอยูส่ ภาพครุ่ นคิดเช่นนี4 ? หรื อว่าท่านกําลังจะมี
ความประสงค์สิ0งหนึ0งในแผ่นดิน ? ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้ตอบว่า:
ไม่ สาบานด้วยพระนามแห่ งอัลลอฮฺ ฉันไม่เคยมีความต้องการอะไรใน
แผ่นดิน และดุนยานี4เลย แต่ฉนั กาลังครุ่ นคิดถึงผูห้ นึ0งที0จะถือกําเนิดมา
จากเชื4อสายของฉัน และเป็ นลูกหลานคนที0สิบเอ็ดของฉัน และเขา
(มะฮ์ดี) จะทําโลกนี4 เต็มไปด้วยความสันติ และยุติธรรม หลังจากที0มนั เคย
เต็มไปด้วยความอยุติธรรม และการกดขี0 จะมีการเร้นหาย และความ
สับสนในตัวของเขา จนกุล่มหนึ0งจะได้รับทางนํา และอีกกลุ่มหนึ0งถูกทํา
ให้หลงทาง (จากอุศูล อัลกาฟี )
3. ท่านอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า: ถ้าข่าวแห่งการเร้นหายของอิมาม
ประจํายุคของเจ้า (มะฮ์ดี) มาถึงเจ้า จงอย่าปฏิเสธ
(จากอุศูล อัลกาฟี )
4. ท่านอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า: มีการเร้นหาย 2 ครั4งสาหรับกออิม
ครั4งที0หนึ0งเป็ นระยะเวลาอันสั4น ครั4งที0สองเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน ในการ
เร้นหายครั4งแรกนั4น เฉพาะชี อะฮ์ผใู ้ กล้ชิดเท่านั4นที0รู้ที0อยูข่ องเขา และในการ
เร้นหายครั4งที0สองนั4น นอกจากสาวกและมิตรสหาย ผูใ้ กล้ชิด แล้วจะไม่มี
ใครรู ้ที0อยูข่ องเขา (จากอุศูลอัลกาฟี )

๒๒

5. ท่านอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า: กออิมจะทําการกิยาม (ลุกขึ4นปฏิวตั ิ)
ในขณะที0ยงั ไม่มีใครได้ทาํ การบัยอัต (การให้สัตยาบัน) หรื อ สนธิ สัญญา
ใดๆ กับเขา
6. ท่านรอซุ ลุลลอฮ (ศ็อลฯ) ได้กล่าวไว้ : กออิม มาจากลูกหลานของฉัน
ชื0อของเขาเหมือนชื0 อของฉัน ฉายาของเขาเหมือนฉายาของฉันบุคลิกของเขา
เหมือนกับบุคลิกแบบของฉัน ฉายาของเขาเหมือนฉายาของฉันบุคคลิกของ
เขาเหมือนกับบุคลิกแบบของฉัน แบบฉบับ (สุ นนะฮ์) ของเขาเหมือนกับ
แบบฉัน เขาจะเรี ยกประชาชาติกลับมาเข้าสู่ ชะรี อตั และศาสนา ของฉันอีก
ครั4งหนึ0ง และจะเชิญชวนมนุ ษย์เข้าสู่ คมั ภีร์แห่งพระผูอ้ ภิบาล ของฉัน ใครก็
ตามที0ภกั ดีต่อเขา ก็เท่ากับได้ภกั ดีต่อฉัน ใครก็ตามที0เป็ นปรปั กษ์ต่อเขาก็
เท่ากับเป็ นปรปั กษ์ต่อฉัน และใครก็ตามที0ปฏิเสธการเร้นหายของเขาก็เท่ากับ
ได้ปฏิเสธศาสนาของฉันทั4งหมด
(จากหนังสื อ อะอ์ลามุลวะรออ์)
7. ท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน ได้กล่าวว่า: ในเรื0 องราวของกออิมนั4นมีหลาย
สิ0 งที0เหมือนกับบรรดาศาสดาต่างๆ เหมือนกับนูห์, เหมือนกับอิบรอฮีม,
เหมือนกับมูซา, เหมือนกับอีซา ,เหมือนกับอัยยูบ และเหมือนกับมุฮมั มัด
(ศ็อล) อายุของเขายืนยาวเหมือนกับนูฮ์ การถือกําเนิ ดของเขาถูกปกปิ ด และ
การใช้ชีวติ ของเขาห่างไกลจากประชาชนเหมือนกับอิบรอฮีมเขาอยูใ่ นความ
กังวลและเร้นหายเหมือนกับมูซา

๒๓

ประชาชาติมีความคิดแตกแยกกันในเรื0 องของเขาเหมือนกับมูซา
ประชาชาติมีความคิดแตกแยกกันในเรื0 องของเขาเหมือนกับอีซา เขาจะถึงจุด
แห่งความเจริ ญ และรุ่ งโรจน์หลังจากผ่านการทดสอบ และทุกข์ทรมาน
เหมือนกับอัยยูบซึ0 งเขาจะลุกขึ4นปฏิวตั ิดว้ ยคมดาบเหมือนมุฮมั มัด (ศ็อล)
(จากหนังสื อ กะมากุลดีน)
8. ท่านอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า: สาหรับกออิมมีการเร้นหาย และสา
หรับบ่าวของอัลลอฮ์ในช่วงเวลานั4น เขาจะต้องเสริ มสร้างตักวาและยึดมัน0 ใน
ศาสดาของพระองค์ให้มน0ั คง
9. ท่านอิมามศอติก (อ.) ได้กล่าวว่า: สาหรับประชาชาติ วันหนึ0งจะมาถึง
ที0อิมามของพวกเขาจะเร้นหาย
ท่านซุ รอเราะฮ์ (สาวกผูท้ รงเกียรติ ท่านหนึ0งของอิมามศอติก) ได้ถามขึ4นว่า :
หน้าที0ประชาชาติในยุคนั4นคืออะไร ?
ท่านอิมามได้ตอบว่า : เขายึดมัน0 ในศรัทธา และปฏิบตั ิหน้าที0ตามที0
ศาสนาได้กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด จนกว่าอิมามของพวกเขาจะปรากฏ
(จากหนังสื อ กะมาลุคดีน)

๒๔

10. ท่านอิมามศอดิก (อ.) ได้กล่าวว่า: ปรากฏและกิยามของมะฮ์ดีจะไม่
เกิดขึ4น

จนกว่าทุกอารยธรรม

และอุดมการณ์ได้ผลัดเปลี0ยนกันขึ4นมา

ปกครองประชาชาติ จนหมดสิ4 นแล้วเพื0อที0พวกเขาจะได้ไม่มี โอกาสที0จะพูด
ได้อีกว่า ถ้าให้เราปกครองเราก็จะปกครองด้วยความยุติธรรม และหลังจาก
นั4น (หลังจากที0ทุกอารยธรรมได้ข4 ึนมาปกครองแล้ว) กออิม ก็จะทาการกิยาม
ด้วยสัจธรรมและความยุติธรรม
(จากหนังสื อ อิษบาตุลฮุดา)

กําเนิดอิมาม
ผูน้ าจากฟากฟ้ า คนที0สิบสองอิมามมะฮ์ดี (อ) ได้ถือกําเนิดมาในรุ่ งอรุ ณ
ของวันศุกร์ ที0 15 เดือนชะอฺ บาน ฮิจเราะฮ์ที0 255 ตรงกับปี คริ สตศักราชที0 868
ที0เมืองซามัรรอ ในบ้านของ ฮะซัน อัล-อัสการี (อ) อิมามคนที0สิบเอ็ด ผูเ้ ป็ น
บิดา และมารดาของท่านคือ ท่านหญิง “นัรญิส” และบางครั4งเรี ยกว่า
“ซูซนั ” หรื อ “ไศกัล” ซึ0 งเป็ นธิ ดาของ “ยูซอา” ซึ0 งเป็ นราชกุมารี ของ
ไกเซอร์ แห่งโรม ผูส้ ื บเชื4อสายมาจาก “ชัมอูน” ผูเ้ ป็ นสาวกคนหนึ0งของ
ศาสดาอีซา (เยซู)

๒๕

ท่านหญิง นัรญิส เป็ นหญิงที0มีบุคคลิกภาพที0ประเสริ ฐ และสมบูรณ์ผู ้
หนึ0ง ซึ0 งท่านหญิง “ฮะกีมะฮ์” น้องสาวของท่านอิมามฮาดี (อิมามคนที0
สิ บ) ซึ0 งนางเองเป็ นบุคคลที0สาคัญของครอบครัวแห่งอะห์ลุลบัยต์แต่นางจะ
เรี ยกท่านหญิง “นัรญิส” ว่า นายหญิงของฉัน นายหญิงแห่งครอบครัวเรา
หรื อแทนตัวเองว่าบ่าว เมื0ออยูต่ ่อหน้าท่านหญิงนัรญิส
เมื0อตอนที0ท่านหญิง นัรญิส ยังอยูใ่ นโรม ฝันอันแปลกประหลาดหลาย
ครั4งได้เกิดขึ4นกับนาง ครั4งหนึ0งนางได้ฝันว่า ท่านศาสดามุฮมั มัด และศาสดา
อีซา ได้ทาํ การสมรสตัวนางกับท่านอิมามฮาซัน อัลลอัสการี (อ) อีกครั4งหนึ0ง
นางได้ฝันว่า นาได้รับอิสลามตามคําเชิญชวนของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ)
และนางได้ปกปิ ดการรับอิสลามของนางจากครอบครัว

และคนรอบข้าง

จนกระทัง0 มาถึงสมัยหนึ0งได้เกิดสงครามขึ4นระหว่างโรมกับมุสลิม
กษัตริ ยไ์ กเซอร์ ได้นาํ ทัพเข้าสู่ สมรภูมิดว้ ยตัวเอง ส่ วนท่านหญิงนัรญิส
ได้รับคําสั0งจากความฝันว่าให้นางปลอมเป็ นคนธรรมดาปะปนให้เข้าร่ วมกับ
กลุ่มทาส และผูร้ ับใช้ที0ติดตามกองทัพของโรม คําสั0งในความฝันบอกให้นาง
ติดตามกองทัพไปให้ถึงชายแดน และในการเดินทางครั4งนี4นางได้ถูกกองทัพ
มุสลิมจับตัวเป็ นเชลย

โดยได้ถูกจับตัวร่ วมกับเชลยศึกอื0นๆ

นําไปกรุ ง

แบกแดด โดยที0กองทัพมุสลิมไม่รู้วา่ นางคือ หลานสาวของไกเซอร์ แห่งโรม

๒๖

เหตุการณ์น4 ีเกิดในสมัยของท่านอิมามฮาดี (อิมามที0สิบ)
ท่านอิมามฮาดี (อ) ได้เขียนจดหมายฉบับหนึ0งเป็ นภาษาโรมัน และให้
ผูร้ ับใช้ของทําาการซื4 อตัวท่านหญิงนัรญิส จากตลาดค้าทาส และให้นาํ นาง
มาหาอิมามที0เมืองซามัรรอ
หลังจากนั4นท่านอิมามฮาดี ได้ทบทวนความฝันต่าง ๆ ที0เกิดขึ4นกับนาง
ให้นางฟัง และได้แจ้งข่าวดีให้นางทราบว่า นางจะได้เป็ นภรรยาของอิมาม
คนที0สิบเอ็ด

และจะได้เป็ นมารดาของทารกหนึ0งซึ0 งจะเป็ นผูป้ กครองโลก

ทั4งหมด และจะทําให้เต็มไปด้วยความสันติ และยุติธรรม
หลังจากนั4นท่านอิมามฮาดี

(อ) ก็ได้ส่งท่านหญิงนัรญิสไปฝึ กอบรม

มารยาท และบทบัญญัติต่าง ๆ ของอิสลามกับท่านหญิงฮะกีมะฮ์ และ
หลังจากนั4นไม่นาน ท่านอิมามฮาดีก็ได้ทาํ การแต่งงานท่านหญิงนัรญิสกับ
ท่านอิมามฮาซัน อัล-อัสการี อิมามคนที0สิบเอ็ดของวงศ์วานแห่งอะหฺ ลุลบัยต์
ทุกครั4งที0ท่านหญิงฮะกีมะฮ์ ไปเยีย0 มท่านอิมามฮะซัน อัล-อัสการี นางจะ
ขอดุอาอ์ ว่า “โอ้อลั ลฮ์โปรดให้บุตรกับเขาสักคนหนึ0ง”

๒๗

และวันหนึ0งก็ได้มาถึง เมื0อท่านหญิงฮะกีมะฮ์ ได้ไปเยีย0 มท่านอิมาม
อัสการี ตามปกติ และได้ทาํ การขอดุอาอ์เหมือนเดิมที0เคยขอให้ท่าน
อิมามอัสการี ท่านอิมามจึงได้ตอบนางว่า “บุตรที0ท่านขอดุอาอ์ให้กบั ฉัน
นั4น อัลลอฮ์ได้ประทานให้ฉนั แล้ว คืนนี4 เขาจะลืมตามาดูโลก”
ท่านหญิงฮะกีมะฮ์ได้เล่าว่า “หลังจากนั4น นัรญิส ได้เดินเข้ามาหาฉัน
เพื0อที0จะถอดรองเท้าของฉันไปเก็บ และนัรญิสได้กล่าวว่า
“ส่ งรองเท้าของท่านให้ฉนั เถิดนายหญิง”
ท่านฮะกีมะฮ์ ได้ตอบว่า : “ท่านต่างหากที0เป็ นนายหญิงของฉัน
ขอสาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ

ฉันจะไม่อนุ ญาตให้ท่านถอด

รองเท้าของฉันหรอก และจะไม่ยอมให้ท่านรับใช้ฉนั หรอก ฉันต่างหากที0
จะต้องเป็ นผูท้ ี0รับใช้ท่าน”
เมื0อท่านอิมามอัสการี (อ) ได้ยนิ ดังนั4นจึงได้กล่าวขึ4นว่า
“โอ้ ท่านน้า ขอให้อลั ลอฮทรงตอบแทนรางวัลที0มีให้กบั ท่านด้วยเถิด”
ท่านหญิงหะกีมะฮ์ ได้ถามขึ4นว่า “โอ้อิมามของฉัน เขากําเนิดมาจากใคร
ล่ะ? ฉันยังไม่เห็นวีแ0 ววการตั4งครรภ์ของนัรญิสเลย”
อิมามตอบ : จากนัรญิส ไม่ใช่จากผูอ้ ื0น
ฉันจึงได้ลุกขึ4นไปยังนัรญิส และทําการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ไม่พบ
วีแ0 ววแห่งการตั4งครรภ์จากนางเลย

๒๘

ฉันจึงได้กลับไปบอกท่านอิมามอัสการี ท่านได้ยมิ4 และกล่าวขึ4นว่า :
ในยามรุ่ งอรุ ณของวันนี4การมีบุตรของนางจะเปิ ดเผยสาหรับท่าน
เพราะว่านาง (นัรญิส) ก็เหมือนแม่ของมูซา
ซึ0 งการตั4งครรภ์ของนางไม่เป็ นที0เปิ ดเผย และไม่มีใครรู ้ได้จนกว่านางจะ
คลอด เพราะฟิ รอูนกาลังตามล่าทารกคนนี4อยู่ เพื0อที0จะไม่ใช้ทารกเช่นนี4
เกิดขึ4นมาบนโลก และพวกมันก็ทาํ การผ่าท้องหญิงที0มีครรภ์ทุกคน และ
ทารกที0จะเกิดมาในคืนนี4ก็เช่นกัน เขาเหมือนกับมูซา เพราะเขาจะทําการ
ทําลายแบบฉบับการปกครองแบบฟิ รอูนและพวกมัน (ผูเ้ ลียนแบบฟิ รอูน) ก็
กาลังตามล่าเขาอยู่
ท่านหญิงฮะกีมะฮ์ได้เล่าว่า : ฉันได้ระมัดระวังท่านหญิงนัรญิสจนเกือบ
จะรุ่ งสาง ฉันได้ให้นางนอนข้างฉันทั4งคืนอย่างสงบ โดยที0ฉนั ไม่พลิกตัวเลย
จนกระทัง0 เช้าฉันได้ตื0นขึ4นด้วยความตกใจ และได้ดึงนางเข้ามาในอ้อมกอด
ของฉัน และฉันได้อ่านพระนามของอัลลฮฺให้กบั นาง
เสี ยงของท่านอิมามอัสการี ได้ดงั มาจากอีกห้องหนึ0งว่า : สิ0 งที0นายของฉัน
ก็ได้ถามอาการของนาง ท่านหญิงนัรญิส ได้ตอบว่า : สิ0 งที0นายของฉันได้แจ้ง
ข่าวกับท่านนั4นได้เป็ นจริ งแล้ว

๒๙

ท่านหญิงฮะกีมะฮ์ ได้เล่าต่อไปอีกว่า ฉันได้ปฏิบตั ิตามที0อิมามได้สั0ง
เอาไว้ คือการอ่านซุ เราะฮ์อลั ก็อดร์ ตลอดเวลาที0ท่านนัรญิสปวดท้อง และใน
ขณะเดียวกันกับเสี ยงทารกในครรภ์ก็ได้เริ0 มอ่านซูเราะฮ์อลั ก็อดร์ ประสาน
กัเสี ยงของฉัน ทารกในครรภ์ได้ให้สลามกับฉัน ฉันได้เกิดความกลัวเป็ น
อย่างมาก
อิมามอัสการี ได้กล่าวขึ4นว่า
“จงอย่างแปลกใจในกิจการของอัลลอฮ พระองค์ทรงประทาน
วิทยปั ญญาให้กบั เรา (บรรดาอิมาม) ตั4งแต่วยั เด็ก และเมื0อเราโตขึ4นก็ทรง
ทาให้เราเป็ นข้อพิสูจน์ (ฮุจญัต) ของพระองค์บนหน้าแผ่นดิน”
คําพูดของอิมามยังไม่ทนั จะสิ4 นสุ ด

นัรญิสก็ได้หายไปจากสายตาฉัน

เหมือนกับได้มีม่านอันหนึ0งกั4นระหว่างฉันกับนาง

จึงทําให้ฉนั ไม่เห็นนาง

ฉันได้ร้องตะโกนด้วยความตกใจ และรี บวิง0 ไปหาอิมามาอัสการี
อิมามได้กล่าววว่า “ท่านน้า จงกลับไปเถิด ท่านจะพานางตรงที0เดิม”
ฉันบังตาได้ถูกขจัดออกไป

ฉันได้พบท่านหญิงนัรญิสอยูใ่ นท่ามกลาง

แสงอันเจิดจ้าด้วยรัศมี และแสงอันแรงกล้านั4นจะทําให้ฉนั มองนางเกือบไม่
เห็น แล้วฉันก็ได้เห็นทารก คนหนึ0งซึ0 งอยูใ่ นท่าสู `ูด ในขณะที0นิ4วชี4ของเขา
ได้ช4 ีข4 ึน

๓๐

และเขาได้กล่าวว่า
“ฉันขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื0นใดนอกจากอัลลอฮ์ และไม่มีภาคีใด ๆ
สาหรับพระองค์ และขอปฏิญาณว่า ปู่ ของฉัน คือ มุฮมั มัด เป็ นรอซูล
ของอัลลอฮ์ ขอการสรรเสริ ญจากพระองค์จงมีแด่เขา และวงศ์วานของเขา
และขอปฏิญาณว่าบิดาของฉันคือ นายแห่งบรรดามุอฺมิน”
และหลังจากนั4นเขา (มะฮ์ดี) ได้ยนื ยันในการเป็ นอิมามอย่างแท้จริ งของ
อิมามทั4งสิ บเอ็ดท่านจนกระทัง0 ถึงตัวของเขาเอง และทารกน้อยได้กล่าว
ขอพรขึ4นว่า
“โอ้พระเจ้าเป็ นเจ้า ขอให้การกลับมาของฉันเป็ นจริ งเถิด และขอให้การ
งานของฉันไปถึงจุดสุ ดท้ายเถิด ขอให้ทุกย่างก้าวของฉันมัน0 คง และด้วย
นํ4ามือของฉันขอให้โลกนี4เต็มไปด้วยความยุติธรรมด้วยเถิด”

๓๑

การปกปิ ดการถือกําเนิดของอิมาม
ประวัติศาสตร์ อิสลามในช่วงสมัยราชวงศ์อุมยั ยะฮ์ และอับบาซี ยะฮ์ และ
โดยเฉพาะตั4งแต่สมัยของอิมามท่านที0หก (ท่านอิมามญะอฺ ฟัร (อ)) จนถึง
อิมามท่านอื0น ๆ นั4น คอลีฟะฮ์ของทั4งสองราชวงศ์มีความหวาดกลัว และ
หวาดระแวงต่อบรรดาอิมามมะอฺ ศูมเป็ นอย่างมาก ทั4งนี4 เพราะว่าบรรดา
อิมามในยุคนั4นได้รับการยอมรับ

และการให้เกียรติเป็ นอย่างมากจาก

ประชาชาติในยุคนั4น กาลเวลายิง0 ผ่านไปมากเท่าใด การยอมรับ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน กับบรรดาอิมามก็ยงิ0 เพิ0มมากขึ4นจนกระทัง0
คอลีฟะฮ์แห่งราชวงศ์อบั บาซี ยะฮ์มีความรู ้สึกว่า อํานาจรัฐของตนอาจจะตก
อยูอ่ นั ตราย และจากสาเหตุที0มีการเรื0 องลือกันว่ามะฮ์ดีผถู ้ ูกสัญญาจะเป็ นผู ้
ที0มาจากเชื4อสายของท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ็อล) จากลูกหลานของบรรดา
อิมามมะฮฺศูม และจากท่านอิมามฮะซัน อัลอัสการี (อ) และเขา (มะฮ์ดี)
จะทําให้โลกนี4เต็มไปด้วยความยุติธรรม

๓๒

ดังนั4นจึงทําให้ท่านอิมามฮะซัน อัล-อัสการี ตกอยูภ่ ายใต้การควบคุมอย่าง
เข้มแข็งจากคอลีฟะฮ์ อับบาซี ยะฮ์ และไม่เฉพาะตัวท่านอิมามเท่านั4นที0ถูก
ควบคุมแต่รวมไปถึงบิดา และปู่ ของท่านอิมามอัสการี (อ) ก็ถูกควบคุมตัว
ด้วย โดยผูบ้ ริ สุทธิU ท4 งั หมดได้ถูกควบคุมไว้ที0เมืองซามัรรอซึ0 งป็ นศูนย์กลาง
อํานาจของราชวงศ์อบั บาซี ยะฮ์ใยยุคนั4น ซึ0 งการกระทําครั4งนี4
พวกอับบาซี ยะฮ์ มีจุดประสงค์ที0จะขัดขวางการกําเนิดของทารกน้อยผูถ้ ูก
สัญญาไว้ แต่ดว้ ยความประสงค์อนั ยิง0 ใหญ่ของพระเจ้าการขัดขวางของพวก
เขาจึงไร้ผล ทารกน้อยจึงถูกทําให้เกิดขึ4นมาอย่างเป็ นความลับ และซ่อนเร้น
เหมือนกับการถือกําเนิ ดของมูซา (อ)
และในเวลาเดียวกัน บรรดาสาวกผูใ้ กล้ชิดของอิมามอัสการี ก็ได้มีการ
พบปะกับอิมามผูถ้ ูกสัญญาไว้ ในยุคที0อิมามอัสการี ยงั มีชีวติ อยูบ่ ่อยครั4ง และ
หลังจากการเป็ นชะฮีดของท่านอิมามอัสการี (อ)
ท่านอิมามมะฮ์ดีก็ปรากฏตัวขึ4นต่อหน้าฝูงชนเพื0อทําการนมาซญะนาญะฮ์
ให้กบั บิดาของท่าน คนจํานวนมากได้พบเห็นท่านในวันนั4น และหลังจาก
นั4นก็ได้เร้นหายไป

๓๓

ตั4งแต่วนั เกิดของท่านอิมามกออิม (อ) จนถึงวันแห่งการเป็ นชะฮีดของ
บิดาของท่าน บรรดาญาติสนิท และสาวกผูใ้ กล้ชิดของอิมามคนที0สิบเอ็ด
ประสบความสําเร็ จหลายครั4งในการพบเจอกับอมามมะฮ์ดี หรื อรับรู ้วา่ อิมาม
มะฮ์ดียงั คงอยูใ่ นบ้านของท่านอิมามอัสการี (อ)
จุดประสงค์ของท่านอิมามอัสการี ในการที0ให้บรรดาสาวกผูใ้ กล้ชิดได้พบ
เจอกันอิมามมะฮ์ดี

ในโอกาสต่างๆทั4งที0อยูใ่ นช่วงการเร้นหายครั4งแรก

(ฆ็อยบะตุศศุฆรอ) ก็เพื0อที0จะสร้างความมัน0 ใจให้กบั สาวกของท่านในเรื0 องนี4
และเพื0อที0จะให้พวกเขารับรู ้เรื0 องราวเหล่านี4

เพื0อที0จะได้นาํ สิ0 งเหล่านั4นไป

เผยแพร่ ให้ชีอะฮ์คนอื0น ๆ ได้รับทราบ ซึ0 งเป็ นการป้ องกันบรรดาชีอะฮ์ จาก
การหลงทาง
ต่อไปนี4คือตัวอย่างการพบเจอกับอิมามมะฮ์ดี ในช่วงฆ็อยบะตุศศุฆรอ

๓๔

1. อะฮ์มดั บิน อิสฮาก ซึ0 งเป็ นสาวกอาวุโสคนสําคัญของท่านอิมาม
อัสการี ได้รายงานว่า
“วันหนึ0งฉันได้รับเกียรติไปเยีย0 มอิมามอัสการี และฉันประสงค์ที0จะ
ถามท่านถึงเรื0 องผูน้ าํ หลังจากท่าน แต่ท่านอิมามอัสการี พดู ขึ4น โดยที0
ฉันไม่ทนั ที0จะตั4งคําถาม
“โอ้ อะฮ์มดั ตั4งแต่อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ได้สร้างอาดัมขึ4นมา และตั4งแต่น4 นั
มาแผ่นดินก็ไม่เคยว่าง จากฮุจญัตของพระองค์ ดังนั4นตราบจนถึงวัน
กิยามะฮ์

พระองค์ก็จะไม่ปล่อยให้แผ่นดินของพระองค์วา่ งจาก

ฮุจญัตของพระองค์

และจากสาเหตุของการมีฮุจญัตนี4จึงทําให้การ

ลงโทษ (บะลาอ์) ต่าง ๆ ได้ถูกยกไปจากชาวโลก ทําให้ฝนได้ตกลง
มา และทําให้บารอกะฮ์ (ความเป็ นสิ ริมงคล) ต่าง ๆ งอกเงยจาก
แผ่นดิน”
ฉันได้ถามขึ4นว่า “โอ้ลูกแห่งรอซูล อิมาม และตัวแทนหลังจากท่าน
คือใคร?
ท่านอิมามอัสการี ได้วงิ0 เข้าห้องอย่างรี บเร่ ง และท่านได้ออกมาพร้อม
กับทารกด้วย วัยสามขวบที0มีรัศมีเหมือนพระจันทร์ เต็มดวง อยูใ่ น
อ้อมแขนของท่าน

๓๕

และท่านอิมามได้กล่าวขึ4นว่า
“โอ้ อะห์มดั บินอิสฮาก ถ้าหากว่าเด็กคนนี4ไม่มีเกียรติ ณ อัลลอฮ์
และบรรดาฮุจญัตของพระองค์แล้วไซร้ ฉันก็จะไม่นาํ ลูกชายคนนี4มา
ให้เจ้าดูหรอก เขาคือผูท้ ี0มีชื0อ และฉายาเหมือนกับรอซูลุลลอฮ์
เขาคือผูท้ ี0ทาํ ให้โลกนี4เต็มไปด้วยสันติ และยุติธรรม หลังจากที0มนั ได้
เคยเต็มไปด้วยความอยุติธรรม และการกดขี0 โอ้ อะห์มดั บินอิสฮาก
อุปมาของเขาในประชาชาติน4 ี เหมือนกับนบีคิฎิร

และซุ ลก็อรนัยนฺ

ขอสาบานด้วยอัลลอฮฮ์ เขาจะถูกทําให้เร้นหาย และในช่วงของการ
เร้นหาย และในช่วงของการเร้นหายของเขาจะไม่มีใครได้รับความ
ปลอดภัย (ในศาสนา) นอกจากผูท้ ี0อลั ลอฮ์ทรงประทานความสําเร็ จ
ให้แก่เขาในในยืนหยัดในการยอมรับเขา (มะฮ์ดี) เป็ นผูน้ าํ และ
ประสบความสําเร็ จในการดุอาเร่ งการปรากฏตัวของเขา (มะฮ์ดี) อีก
ครั4งหนึ0ง”

๓๖

ฉันได้ถามขึ4นว่า “โอ้อิมามของฉัน มีสัญลักษณ์อะไรอีกในตัวเขาเพื0อฉัน
จะได้เพิ0มความมัน0 ใจในตัวฉัน?”
และในทันทีทนั ใด ทารกน้อยก็ได้พดู ขึ4นด้วยภาษาอาหรับชั4นสู ง (ฟะศี4หฺ)
“ฉันคือบะกียะตุลลอฮบนหน้าแผ่นดินนี4 และศัตรู ของอัลลอฮจะถูกแก้แค้น
โดยฉัน โอ้ อะฮ์มดั บินอิสฮาก สิ0 งใดที0ตวั ตนของมันได้ประจักษ์กบั เจ้าแล้ว
ดังนั4น จงอย่าถามหาสัญลักษณ์ของมัน”
2. ท่านอะฮ์มดั บิน ฮะซัน บินอิสฮาก กุมมี ได้รายงานว่า
“เมื0อตอนที0อิมามมะฮ์ดีได้ถือกําเนิดมานั4น ปู่ ของฉัน (อะห์มดั บิน
อิสฮาก) ได้รับจดหมายฉบับหนึ0งจากท่านอิมามฮะซัน อัล-อัสการี ที0
เขียนด้วยลายมือของท่านเอง ซึ0 งเป็ นลายมือเดียวกับที0ท่านใช้เขียน
ในการเขียนจดหมาย และส่ งสาส์นต่าง ๆ ของท่าน ในจดหมายนั4น
ได้เขียนว่า
และจําเป็ นที0ท่านจะต้องเก็บไว้เป็ น

“ทารกหนึ0งกําเนิดขึ4นสาหรับเรา
ความลับห้ามเปิ ดเผยให้ใครฟัง

และข่าวการกําเนิดในครั4งนี4ฉนั ก็ไม่ได้ให้

ใครรู ้ นอกจากบรรดาญาติที0สนิทด้วยสาเหตุทางเครื อญาติ (จึงบอกให้พวก
เขารู ้) และแก่บรรดาสหาย และสาวกผูใ้ กล้ชิดด้วยสาเหตุแห่งวิลายะฮ์
(อํานาจการปกครอง) ของเขา (มะฮ์ดี) และฉันพอใจที0จะแจ้งข่าวการกําเนิด
นี4ให้แก่ท่าน

ด้วยประสงค์ที0จะทําให้ท่านมีความสุ ขจากอัลลอฮฺในการ

รับทราบข่าวนี4 เหมือนกับที0เราได้รับความสุ ขมาแล้ว
วัสสลาม”

๓๗

3. ท่านหญิงผูท้ รงเกียรติ และตักวา “ฮะกีมะฮ์” น้าของอิมามอัสการี (อ)
“นาสี ม” ผูร้ ับใช้อิมามอัสการี “อะบูญะอฺ ฟัร บิน มุฮมั มัด บิน
อุษมาน อัมรี ”, ฮูเซน บิน ฮะซัน อัลอาลาวี, อัมร์ อัล-อะฮ์วาซี ,
อะบูนศั ร์ คอดิม, กามิล บิน อิบรอฮีม, อะลี บิน อาศิม กูฟี,
อับดุลลอฮฺ บิน อัลอับบาส อาลาวี, อิสมาอิล บิน อะลี, ยะอฺ กบู บิน
ยูซุฟ ฎ็อรร็ อบ, อิสมาอีล บิน มูชา บิน ญะอฺ ฟัร, อะลี บิน มุเฏาะฮ์ฮรั ,
อิบรอฮีม บิน อิดริ ส, เฏาะรี ฟ คอดิม, อะบู บะฮัร นูบคั ตี, เหล่านี4 คือ
รายชื0อของผูท้ ี0รู้ข่าวการกําเนิ ดของอิมามผูถ้ ูกสัญญา

และเป็ น

ผูร้ ายงานเรื0 องราวต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดี (อ)
4. ญะอ์ฟัร บิน มุฮมั ดั บิน มาลิก ได้รายงานจากกลุ่มหนึ0งของสาวกผู ้
ใกล้ชิดของอิมามอัสการี วา่
อิมามอัสการี ได้กล่าวกับสาวกกลุ่มนี4วา่
“พร้อมหรื อยังที0จะถามฉันเกี0ยวกับฮุจญัตหลังจากฉัน”
พวกเขาได้กล่าวขึ4นว่า “แน่นอน เราพร้อมแล้ว”
ทันทีทนั ใดนั4น ทารกน้อยที0มีรัศมีเหมือนดวงจันทร์ และเป็ นเด็กที0มีความ
เหมือนอิมามอัสการี มากที0สุด ได้ถูกนํามาให้ดู

๓๘

และอิมามอัสการี ได้กล่าวขึ4นว่า
“นี0คืออิมาม และตัวแทนของฉันสําหรับพวกท่านจะปฏิบตั ิตามคําสั0งของ
เขา และจงอย่าแตกแยกกัน มิฉะนั4นพวกท่านอาจจะต้องพินาศ จงรู ้ไว้เถิดว่า
หลังจากนี4พวกท่านจะไม่ได้เห็นเขาอีกจนกว่าอายุของเขาจะสมบูรณ์
ดังนั4นจงปฏิบตั ิตามคําสั0ง และยอมรับ “อุษมาน บิน สะอีด”
เพราะเขาคือตัวแทน (นาอิบ) ของอิมามมะฮ์ดีของพวกท่าน และกิจการ
ทั4งหมดอยูใ่ นมือของเขา”
5. อีซา บิน มุฮมั มัด เญาฮะรี ได้รายงานว่า
“ฉันกับพรรคพวกกลุ่มหนึ0งได้ไปแสดงความยินดีกบั อิมามอัสการี
เนื0องในวันเกิดของอิมามมะฮ์ดี (อ) ซึ0 งพรรคพวกเราได้เล่าว่า
ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ได้ถือกําเนิดมาในตอนรุ่ งเช้าของวันศุกร์ ที0
15 ชะอฺ บาน และเมื0อเราได้เข้ามาพบอิมามอัสการี เราได้ให้สลาม
และแสดงความยินดีกบั ท่าน

และก่อนที0เราจะพูดหรื อถามอะไร

ท่านอิมามได้กล่าวขึ4นว่า
“ในหมู่พวกท่านไม่มีคาํ ถามในหัวใจของผูใ้ ดดอกหรื อว่า บุตรของ
ฉันมะฮ์ดี (อ) อยูท่ ี0ไหน? ฉันได้มอบหมายเขา (มะฮ์ดี) ให้กบั อัลลอฮ์
แล้ว เหมือนมารดาของมูซาได้มอบหมายมูซาให้กบั พระองค์ในตอน
ที0นางได้นาํ เอามูซาใส่ ลงในตระกร้า และปล่อยเขาไปในแม่น4 าํ
แล้วสุ ดท้าย อัลลอฮ์ก็ได้นาํ มูซากลับมาหานางอีกครั4งหนึ0ง

๓๙

ปัญหาเกีย, วกับการเร้ นหาย (ฆ็อยบะฮ์ )
รากฐานของศาสนา บทบัญญัติ(ฟิ กฮ์) การเมือง สังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม วิชาการต่าง ๆ ของอิสลามได้รับการปกป้ องรักษาให้อยูค่ ู่กบั
สังคมมุสลิมมาตลอดตั4งแต่ยุคของท่านศาสดา และบรรดาอิมามมะฮ์ศูมด้วย
วิธีการเผยแพร่ อธิ บายจนได้รับการรวบรวม และบันทึก จนถึงปี ที0 260 ของ
ฮิจเราะฮ์ ถึงแม้วา่ ในขณะนั4นบรรดาอิมามมะฮ์ศูมจะได้รับแรงกดดันอย่าง
มากมายจากบรรดาฏอฆูต (บรรดาผูน้ าํ ที0ไม่ชอบธรรม) แห่งยุคสมัย
แต่บรรดาอิมามก็ไม่ละโอกาสที0จะทําการอธิ บายเผยแพร่

และชี4ชดั ให้

เห็นถึงความสมบูรณ์ของอิสลามที0จะเป็ นศาสนาแห่งมนุ ษยชาติ และพร้อม
ในการที0จะจัดตั4งรัฐบาลแห่งโลก ซึ0 งเป็ นรัฐที0สมบูรณ์แบบที0สุดเพียงรัฐเดียว
เท่านั4น สาหรับชาวโลก ซึ0 งแทบจะไม่มีความสงสัยใด ๆ เลยในสิ0 งนี4
จากตัวอย่าง การปกครองของท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ็อล) และ
ท่านอิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ (อ) เป็ นข้อพิสูจน์อย่างดีที0แสดงให้มนุษย์
ได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของรัฐอิสลาม
ดังนั4นเมื0อถึงยุคของท่านอิมามมะฮ์ดี พื4นฐานต่าง ๆ ในการตั4งรัฐอิสลาม
ขึ4นมาบนโลกนี4น4 นั ได้มีความพร้อม และสมบูรณ์สูงสุ ด
เพราะบทบัญญัติต่าง ๆ จากพระเจ้านั4นสมบูรณ์และเพียงพอ พร้อมกับ
ตัวอย่างที0สมบูรณ์แบบของรัฐอิสลามพื4นฐานของความยุติธรรมก็ได้ถูก
แสดงให้เห็นแล้ว

๔๐

แต่ทว่าชาวโลก (ในยุคนั4น) ยังไม่มีความพร้อมที0จะทําให้รัฐบาลแห่ง
พระเจ้าเป็ นจริ งขึ4นมา ถ้ามนุ ษย์ในยุคนั4นมีความพร้อมการเร้นหายของอิมาม
มะฮ์ดีก็จะไม่เกิดขึ4น บทบัญญัติแห่งพระเจ้าก็จะถูกนํามาปฏิบตั ิ และการ
ปกครองอันยุติธรรมของรัฐอิสลามก็จะเกิดจึ4นบนโลกนี4 ดังนั4นจึงเป็ นไปได้
ว่านี4คือสาเหตุหนึ0งที0ทาํ ให้อิมามต้องเร้นหาย (ฆ็อยบะฮ์) และทําให้
ฆ็อยบะตุศศุฆรอ ได้ถูกเปลี0ยนให้เป็ น ฆ็อยบะตุลกุบรอ (การเร้นหายอัน
ยาวนาน) และอิมามมะฮ์ดีจะปรากฏอีกครั4งก็ต่อเมื0อประชาชาติมีความพร้อม
อย่างสมบูรณ์ในทุกแง่มุมในการที0จะรองรับการปกครองของท่าน
อัลมัรฮูม อัลลามะฮ์ นะศีรุด-ดีน อัฎ-ฎูซี ย ์ ได้กล่าวในหนังสื อของท่านว่า
“การเร้นหายของท่านอิมามมะฮ์ดี ไม่ได้มีสาเหตุมาจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) หรื อ
จากตัวท่านเอง

แต่สาเหตุมาจากความกลัว

และความไม่พร้อมของ

ประชาชาติที0จะรองรับการปกครองของท่าน และเมื0อใดที0สาเหตุเหล่านี4ได้
ถูกขจัดออกไป การปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดีก็จะเกิดขึ4น”
การเร้นหายของท่านอิมามมะฮ์ดี ยังมีฮิกมะฮ์ (วิทยปั ญญาชั4นสู ง) อื0น ๆ
อีก

จากอัลลอฮ์

และเราไม่สามารถที0จะล่วงรู ้ความลับต่างๆของมันได้

ทั4งหมด แต่ทว่าเป็ นไปได้วา่ สาเหตุจากประชาชาติเองอาจจะเป็ นเหตุที0สาํ คัญ
ที0ทาํ ให้ท่านต้องเร้นหาย การไม่รับรู ้ และการละเมิดของประชาชาติตลอดยุค
ของอิมามมะอ์ศูมทั4งสิ บเอ็ดท่าน เป็ นประสบการณ์ที0เพียงพอสาหรับอิมาม
มะฮ์ดี การฝ่ าฝื น และไม่สนับสนุนของประชาติต่ออิมาม

๔๑

ตลอดยุคสมัยที0ผา่ นมา
สงสัยเลยว่าประชาชาติยคุ นั4น

เป็ นเครื0 องพิสูจน์อย่างชัดแจ้งโดยปราศจากข้อ
ไม่ตอ้ งการที0จะอยูภ่ ายใต้การปกครองอัน

ยุติธรรมของอิสลาม ดังนั4นในสภาพเช่นนี4การเร้นหายของท่านอิมามจึงเป็ น
เรื0 องธรรมดา และการปรากฏตัวของท่านใน สภาพสังคมเช่นนี4 เป็ นปั ญหาที0
เราจะต้องถามว่า ท่านจะปรากฏตัวทําไมในสภาพสังคมที0ยงั ไม่พร้อมที0จะ
รองรับท่าน การเร้นหายของท่านจึงเกิดขึ4น และท่านยังคงปฏิบตั ิหน้าที0การ
งานของท่านโดยไม่เปิ ดเผยจนกว่าพื4นฐาน และความพร้อมในการปรากฏตัว
ของท่านจะเกิดขึ4น และวันนั4นกองทัพของผูท้ ี0จงรักภักดีต่อท่านก็จะได้พบ
และให้การสนับสนุนท่านอย่างเต็มที0
อัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า
“แท้จริ งอัลลอฮ์ จะไม่ทรงเปลี0ยนสภาพของประชาชาติใด จนกว่าพวก
เขาจะเปลี0ยนตัวของพวกเขาเองก่อน”
(บทอัรเราะอ์ด์ โองการ 11)
และความลับอันนี4 (การเร้นหาย) จะถูกรักษาไว้จนถึงวันที0ท่านปรากฏตัว
และในวันนั4นชาวโลกก็จะพบว่าสาเหตุ และคําตอบแห่งการเร้นหายของ
อิมามถูกซ่อนอยูใ่ นตัวของพวกเขาเอง แต่พวกเขาได้เลิ0นเล่อจากคําตอบ
เหล่านั4นเอง และถ้าหากพวกเขามีความพร้อมมากกว่านี4 อิมามก็จะปรากฏตัว
ขึ4นสาหรับเขา

๔๒

แต่เพราะว่าพวกเขาไม่ได้อยูส่ ภาพที0เปลี0ยนแปลงตัวเองและเตรี ยมพร้อม
ที0จะรอรับท่าน และหัวใจของพวกเขาได้ผกู ผันไว้กบั กับบรรดาการปกครอง
และลัทธิ อนั จอมปลอมต่าง ๆ โดยพวกเขาหลงคิดไปว่า การปกครอง และ
ลัทธิ อนั จอมปลอมเหล่านี4หรื อการประชุมสัมมนาที0เต็มไปด้วยอาหาร
และแสงไฟ สามารถสนองตอบความเจ็บปวด และปั ญหาของพวกเขาได้
และที0ได้กล่าวว่าประชาชาติคือสาเหตุหนึ0งแห่งการเร้นหายของอิมาม
มะฮ์ดีน4 นั ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีส่วนรวมในบาปอันยิง0 ใหญ่น4 ี แต่
ความหมายคือปฐมเหตุข4 นั พื4นฐานที0มีความจําเป็ นสําหรับการปรากฏตัวของ
ท่านอิมาม (อ) นั4น ยังไม่ครบจํานวนที0กาํ หนด และแน่นอนผูท้ ี0เพียบพร้อม
สมบูรณ์สาหรับการปรากฏ นั4น ยังไม่ครบจํานวนที0กาํ หนด และแน่นอนผูท้ ี0
เพียบพร้อมสมบูรณ์สาํ หรับการปรากฏตัวของอิมามนั4นมีอยูท่ ุกยุคทุกสมัย
แต่จาํ นวนของพวกเขานั4นยังมีนอ้ ย

และสภาพสังคมก็ยงั ไม่พร้อมที0จะ

รองรับการปรากฏตัวของท่านอิมาม

ดังนั4นสภาพสังคมที0ไม่มีความพร้อม

การปะทะ และต่อต้านการปกครองของท่านอิมามย่อมจะเกิดขึ4น
และด้วยเหตุน4 ี จึงทําให้การเร้นหายยังคงมีอยูต่ ่อไป และด้วยการเร้นหาย
นี4 อัลลอฮ์จึงปกป้ องจากการถูกสังหาร เพราะการปรากฏตัวก่อนเวลาอัน
สมควร จะทําให้ท่านถูกสังหาร และจะทําให้การปรากฏตัวของท่านเพื0อที0จะ
ช่วยเหลือสังคม และปลดปล่อยชาวโลกจะไม่บรรลุเป้ าหมาย

๔๓

ท่านมัรฮัม กุลยั นี จากหนังสื อ อัล-กาฟี และเชคฏูซีย ์ จากหนังสื อ
อัลฆ็อยบะฮ์ ได้รายงานฮะดีษจากท่าน ซุ รอเราะฮ์ ว่า
“วันหนึ0งฉันได้ไปเยีย0 มท่านอิมามญะอฺ ฟัร อัศศอดิก และฉันได้ยนิ ท่าน
อิมามกล่าวว่า”ก่อนการกิยาม (การปฏิวตั ิ) ของกออิม นั4นจะมีการเร้น
หายก่อนฉันจึงได้ถามขึ4นว่า: เพราะอะไร?
อิมามได้ช4 ีไปที0ทอ้ งของท่าน (ซึ0 งหมายถึงป้ องกันจากการถูกสังหาร)
ท่านอิมามกออิม (อ) ไม่เคยยอมรับการปกครองหรื อรัฐบาลใดๆ ในโลก
นี4 และท่านไม่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ การ “ตะกียะฮ์” ในการเผชิ ญหน้าต่อ
บรรดาผูป้ กครองเหล่านี4 เมื0อถึงเวลาที0ท่านปรากฏ ท่านจะไม่อยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของผูใ้ ด และไม่มีสัตยาบันกับผูใ้ ด
“กออิมจะลุกขึ4นปฏิวตั ิในขณะที0เขาจะไม่ได้อยูภ่ ายใต้สนธิ สัญญาข้อ
ผูกพัน หรื อสัตยาบันกับผูใ้ ด” (อัล-กาฟี )
เพราะศาสนาของพระเจ้าจะต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์และเปิ ดเผย
โดยปราศจากความเกรงกลัวใดๆ

และรัฐแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะต้องถูก

สถาปนาขึ4นมาในโลก ดังนั4นจึงไม่เหลือช่องว่างใดๆ สาหรับการออมชอม
หรื อสัญญาผูกพันธ์กบั ผูใ้ ด ระบบการปกครองอันจอมปลอมจะถูกทําลายลง
และอิสลามจะปกครองโลกทั4งหมด

๔๔

ฆ็อยบะฮ์ ศุฆรอและกุบรอ
หลังจากการเป็ นชะฮีดของอิมามคนที0สิบเอ็ด ตั4งแต่ปีฮิจเราะฮ์ที0 260-329
ซึ0 งรวมเวลาประมาณ 69 ปี เป็ นช่วงแห่งการเร้นหายครั4งแรก
(ฆอยบะตุศศุฆรอ) และหลังจากปี 329 ของฮิจเราะฮ์จนถึงปั จจุบนั หรื อถึง
วันปรากฏตัวของท่านเป็ นช่วงแห่งการเร้นหายครั4งยิง0 ใหญ่
(ฆ็อยบะตุลกุบรอ)
ในช่วงแห่งการเร้นหายครั4งแรกนั4น

ความสัมพันธ์ระหว่างอิมามกับ

ประชาชาติไม่ได้ขาดอย่างสิ4 นเชิง แต่มีขอบเขตที0จาํ กัด โดยที0ประชาชน
สามารถนําปั ญหาของพวกเขาไปปรึ กษาแก้ไขโดยผ่านตัวแทนพิเศษ
(นาอิบุล้ -ค็อศ) ของอิมามมะฮ์ดี และบรรดาตัวแทนเหล่านั4นก็จะนําปั ญหา
ของพวกเขาไปยังท่านอิมาม (อ) และนําคําตอบกลับมาให้อีกครั4งหนึ0ง หรื อ
ในบางครั4งบรรดาตัวแทนของอิมามก็จะทําการแก้ไขปั ญหาต่างๆ

ด้วยตัว

ของพวกเขาเอง ในปั ญหาที0พวกเขาสามารถแก้ไขได้โดยไม่ตอ้ งผ่านอิมาม
ซึ0 งเราจะกล่าวได้วา่ เป็ นการฝึ กฝนเพื0อการเตรี ยมการสาหรับประชาชาติใน
การที0พวกเขาจะต้องเข้าสู่ ยคุ สมยการเร้นหายครั4งใหญ่ เพราะในการเร้นหาย
ครั4งใหญ่น4 นั และประชาชนมีหน้าที0ที0จะต้องนําปั ญหาของพวกเขากลับไป
ยังตัวแทนทัว0 ไป (นาอิบุล้ -อาม) ของท่านอิมาม และตัวแทนทัว0 ไปในที0น4 ีก็
คือบรรดาฟะกีฮฺ (ผูร้ ู ้นิติศาสตร์ ) อิสลามขึ4นสู งสุ ด ที0มีคุณสมบัติครบถ้วน ใน
การที0จะเป็ นมัรญิอ์ (คือผูท้ ี0ประชาชนต้องกลับไปหาเขาในการแก้ไขปั ญหา)

๔๕

ถ้าหากการเร้นหายครั4งใหญ่เกิดขึ4นทันทีโดยไม่ผา่ นการเร้นหายครั4งแรก
เป็ นไปได้วา่ อาจจะก่อให้เกิดการหลงทาง และบิดเบือนความคิด และความ
ไม่พร้อมในการที0จะรับการเร้นหายครั4งใหญ่ ดังนั4นการเร้นหายจึงถูกทําให้
เกิดทีละขั4นตอน ในช่วงแห่งการเร้นหายครั4งแรกสติปัญญาถูกทําให้พฒั นา
หลังจากนั4นจึงเข้าสู่ ช่วงสมัยการเร้นหายครั4งใหญ่
ความสัมพันธ์ของอิมามกับตัวแทนพิเศษ

(นาอิบุล้ -ค็อศ)

หรื อ

ความสัมพันธ์ระหว่างอิมามกับบรรดาผูใ้ กล้ชิดในช่วงสมัยแห่งการเร้นหาย
ครั4งแรก ทําให้เรื0 องราวกําเนิ ด และความสําคัญต่าง ๆ ของท่านได้รับการ
เปิ ดเผย และยืนยัน และถ้าเร้นหายครั4งใหญ่เกิดขึ4นโดยไม่ผา่ นพื4นฐานเหล่านี4
แน่นอนจะทําให้เกิดความไม่ชดั แจ้ง และเป็ นที0สงสัยในเรื0 องราวการกําเนิด
หรื อพิสูจน์สิทธิ แห่งการเป็ นผูน้ าํ ของท่านอิมามะฮ์ดี
ดังนั4นจึงเป็ นฮิกมะฮ์อนั หนึ0งของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที0ทาํ ให้การเร้นหายของ
อิมามมะฮ์ดีมีสองครั4ง โดยทําให้การเร้นหายครั4งแรกอยูใ่ นช่วงระยะเวลา
อันสั4น เรี ยกว่า “ฆ็อยบะตุศศุฆรอ” เพื0อเตรี ยมการเข้าสู่ ยคุ สมัยการเร้นหายที0
เต็มรู ปแบบ และมีระยะเวลาอันยาวนานซึ0 งเรี ยกว่า “ฆ็อยบะตุลกุบรอ” และ
ด้วยขั4นตอนเหล่านี4จึงทําให้บรรดาผูศ้ รัทธาในแนวทางแห่ งอะห์ลุลบัยต์
สามารถรักษา และยืนหยัดความศรัทธาของพวกเขาไว้ให้มนั0 คงต่ออิมามของ
พวกเขา

และในช่วงแห่งการรอคอยนี4พวกเขาก็จะได้ยดึ มัน0 ในศาสนาของ

พระผูเ้ ป็ นเจ้า

๔๖

ทําการขัดเกลาตนเอง และปฏิบตั ิตามหน้าที0ที0ได้ถูกบัญญัติไว้ให้แก่พวก
เขาจนกว่ากําหนดการแห่งการปรากฏตัว และการยืนขึ4น (กิยาม) จาก
พระองค์จะมาดึง พวกเขาก็จะได้รับ ความสําเร็ จ และเข้าสู่ ความรอดพ้นที0
สมบูรณ์

สี, ตัวแทนพิเศษ (นาอิบ)
ในช่วงสมัยของการเร้นหายครั4งแรก

ท่านอิมามมีตวั แทนพิเศษที0ได้รับ

การแต่งตั4งจากอิมามโดยตรง ซึ0 งเลือกมาจากบุคคลที0สาคัญของชี อะฮ์ 4 ท่าน
ซึ0 งมีหน้าที0ให้แลกเปลี0ยนข่าวสารจดหมาย และคําสั0งต่าง ๆ ของอิมามไปยัง
ประชาชน
แต่ทว่านอกเหนือจากสี0 ท่านนี4แล้วก็ยงั มีบุคคลอื0น ๆ อีกหลายท่านที0ทาํ
หน้าที0เป็ นตัวแทนของอิมามตามหัวเมืองต่าง ๆ โดยการงานของพวกเขา
ผ่านตัวแทนพิเศษไปยังท่านอิมาม
ท่านอะยะตุลลอฮ ซัยยิด มุฮซ์ ิ น อะมีน ได้กล่าวว่า
ตัวแทนพิเศษทั4งสี0 น4 นั รับผิดชอบการงานทัว0 ไป

และมีอาํ นาจโดยตรง

ส่ วนท่านอื0น ๆนั4นรับผิดชอบเฉพาะเรื0 องทีได้รับมอบหมาย

๔๗

รายชื0อตัวแทนพิเศษทั4งสี0 เรี ยงตามลําดับ ดังนี4
1. อะบู อัมร์ อุษมาน บินสะอีด อัมรี
2. อะบู ญะอ์ฟัร มุฮมั มัด บิน อุษมาน อัมรี
3. อะบุลกอซิ ม ฮุเซน บิน รู ฮ์ นูบคั ตี
4. อะบุลฮะซัน อาลี มุฮมั มัด ซามารี
ท่านอะบู อัมร์ อุษมาน บิน สะอีด เป็ นบุคคลที0มีเกียรติ และได้รับความ
เชื0อถือเป็ นอย่างมากจากประชาชน ท่านเคยเป็ นตัวแทน (วะกีล) ของท่าน
อิมามฮาดี และอิมามอัสการี และได้รับคําสั0งจากอิมามมะฮ์ดี ได้เป็ นผูม้ ี
หน้าที0ในการห่ อศพ และฝังท่านอิมามอัสการี ท่านอาศัยอยูใ่ นเมืองซามัรรอ
และอยูใ่ นเขต “อัลอัสกัร” บางครั4งประชาชนจึงให้ฉายาท่านว่า อัสกะรี
เช่นกัน และเพื0อเป็ นการปกปิ ดการงานของท่านจากสายลับของผูป้ กครองใน
ยุคนั4น ท่านจึงปลอมตัวเป็ นพ่อค้าขายนํ4ามัน โดยอาศัยวิธีในการเข้าหา และ
พบเจอกับรรดาอิมาม และบางครั4งก็ได้นาํ เงินที0ประชาชนเสี ยภาษี (ซะกาต
และคุมส์) ให้กบั อิมามซ่อนในภาชนะทีใส่ น4 าํ มัน และนําเงินเหล่านี4ไปมอบ
ให้แก่ท่านอิมาม

๔๘

ท่านอะหฺ มดั บิน อิสฮาก กุมมี ได้กล่าวว่า วันหนึ0งฉันได้ถามท่านอิมาม
มะฮ์ดี (อ) ว่า
“บางครั4งฉันสามารถมาพบเจอกับท่านได้โดยตรง

และบางครั4งก็ไม่

สามารถที0จะพบเจอได้ ดังนั4นในสภาพที0ไม่สามารถพบเจอกับท่านได้ คําพูด
ของใครที0เชื0 อถือได้ และคําสั0งของใครที0ตอ้ งปฏิบตั ิตาม”
ท่านอิมามได้ช4 ีไปที0อุษมาน บิน สะอีด และกล่าวว่า
“เขาผูน้ 4 ีเป็ นผูท้ ี0เชื0 อถือได้ และซื0 อสัตย์ (อามีน) อะไรที0เขาพูดกับเจ้ามา
จากคําพูดจากฉัน และอะไรที0เขานํามาถึงเจ้า สิ0 งนั4นมาจากฉัน”
อะห์มดั บิน อิสฮาก ได้รายงานต่อไปว่า
“หลังจากการเป็ นชะฮีด ของท่านอิมามฮาดี (อ) ฉันได้ไปพบอิมาม
อัสการี (อ) ก็ได้ตอบเหมือนกับบิดาของท่าน โดยได้กล่าวว่า
“เขาคือผูท้ ี0เชื0อถือได้ และซื0 อสัตย์ ไม่วา่ ฉันจะมีชีวติ อยูห่ รื อจากโลกนี4ไป
แล้วก็ตาม คําพูดของเขามาจากฉัน และอะไรที0เขานํามาถึงเจ้าสิ0 งนั4นมาจาก
ฉัน”
หลังจากการเป็ นชะฮีดของท่านอิมามอัสการี (อ) ท่านอุษมาน บิน สะอีด
ได้รับคําสั0งจากท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ให้ทาํ หน้าที0ตวั แทน (วะกีลและนาอิบ)
ต่อไป และปั ญหาต่าง ๆ ของชีอะฮ์ก็ได้รับการแก้ไขผ่านท่านไปยัง
อิมามมะฮ์ดี (อ)

๔๙

ท่านมัรฮูม ดามาด ได้กล่าวในหนังสื อ “ศิรอตุลมุสตะกีม” ว่า
ท่านอุษมาน บิน สะอีด ได้รายงานว่า “วันหนึ0งท่านอิบนิ อะบี ฆอนัม
ก็อสวีนีย ์ ได้กล่าวว่า ท่านอิมามอัสการี (อ) ได้จากไปในขณะที0ยงั ไม่มีบุตร
และจากคําพูดนี4จึงทําให้เกิดการถกเกียงกันขึ4นในหมู่ชีอะฮ์ จึงได้ตกลงกันว่า
จะเขียนจดหมายไปให้อิมาม

จดหมายได้ถูกเขียนขึ4นด้วยปากกาที0ไม่มีน4 าํ

หมึกบนกระดาษสี ขาว และให้อิมามตอบจดหมายมาตามที0ได้เขียนไป ทั4งนี4
เพื0อที0จะพิสูจน์ “มุอฺญิซะฮ์” ของท่านอิมามในการอ่านจดหมายที0ไม่มีน4 าํ
หมึก
ท่านอิมามได้ตอบจดหมายดังนี4
บิสมิลาฮิรเราะหฺ มานิรเราะฮีม
ขอให้อลั ลอฮ์ทรงปกป้ องเรา และพวกท่านให้พน้ ฟิ ตนะฮ์ และการหลง
ทาง ข่าวความสงสัย และลังเลของคนกลุ่มหนึ0งจากพวกท่านที0เกี0ยกับดีนและ
วะลียข์ องเขา ได้มาถึงยังฉัน ซึ0 งข่าวนี4ได้สร้างความห่วงใย และทุกข์ร้อน แต่
ไม่ใช่เป็ นการทุกข์ร้อนสาหรับเรา สัจธรรมอยูก่ บั เราดังนั4นใครออกห่างไป
จากเราก็ไม่ได้ทาํ ให้เรากลัว หรื อเป็ นห่ วง (สําหรับตัวเราเอง)
(ด้วยบารอกะฮ์ของออัลลอฮ์

เราได้รับประโยชน์

ประโยชน์จากบารอกะฮ์ของเรา)

๕๐

และมนุษย์ได้รับ

ทําไม จึงตกอยูใ่ นความลังเลและสงสัย ? ไม่รู้หรื อว่า อะไรที0บรรดาอิมาม
ของพวกท่านได้บอกพวกท่านนั4นได้มาถึงแล้ว ?
(อิมามคนก่อนๆได้บอกให้รู้ถึงการเร้นหายของอิมามกออิม) ไม่เห็นหรื อ
ว่า ตั4งแต่สมัยของอาดัมจนถึงยุคของอิมาม อัลลอฮ์ได้ให้ที0หลบภัยต่างๆ แก่
พวกเขา และมนุษย์ก็ได้รับทางนําจากพวกเขา และทุกครั4งที0ธงอันหนึ0งได้
จากไปธงอันใหม่ก็จะปลิวสบัด เมื0อดวงดาวหนึ0งได้หายไป ดวงดาวใหม่ก็จะ
เจิดแสงรัศมี พวกท่านคิดหรื อว่าหลังจากอิมาม (อัสการี ) ได้ถูกนํากลับไปหา
พระองค์แล้ว ศาสนาของพระองค์ก็จะเป็ นโมฆะกระนั4นหรื อ? และเป็ นเหตุ
แห่งการตัดขาดระหว่างพระองค์กบั สิ0 งที0ถูกสร้างทั4งหลายหรื อ?
เป็ นไปไม่ได้ และจะไม่มีวนั เป็ นไปได้ตราบที0โลกนี4มีอยูจ่ นถึง
วันกิยามะฮ์ขณะที0ตวั แทน (วะลี) ของพระองค์ไม่มีอยู่
ดังนั4นจงมีความยําเกรงให้มาก และมอบตน และกิจกรรมของท่านต่อเรา
เราได้ตกั เตือนพวกท่านแล้ว และอัลลอฮ์เป็ นพยานระหว่างเรากับท่าน”
ก่อนการเสี ยชีวิตของท่านอุษมาน บิน สะอีด ท่านอิมามมะฮ์ดีได้สั0งให้
ท่านอุษมาน แต่งตั4งบุตรชายของท่าน (อะบู ญะอ์ฟัร มฺ ฮมั มัด บิน อุษมาน)
ให้ทาํ หน้าทีเป็ นตัวแทน (นาอิบ) คนต่อไป

๕๑

ท่านมุฮมั มัด บินอุษมาน ก็เหมือนกับบิดาของท่านคือ เป็ นผูท้ ี0มีเกียรติ มี
ตักวาสู ง และได้รับการเชื0 อถือ และไว้วางใจเป็ นอย่างมากจากบรรดาชี อะฮ์
และเขาก็เป็ นที0เชื0 อถือ

และไว้วางใจจากอิมามอัสการี เหมือนบิดาของเขา

ท่านเชคฏูซี ย ์ ได้กล่าวว่า : ชี อะฮ์ท4 งั หมดยอมรับในความยุติธรรมการมีตกั วา
และความซื0 อสัตย์ของเขา
หลังจากเสี ยชีวติ ของตัวแทนท่านแรก (อุษมาน บิน สะอีด)
อิมามมะฮ์ดีได้มีสาส์นฉบับหนึ0งที0เกี0ยวกับการตายของอุสมาน

และ

เรื0 องราวแต่งตั4งลูกชายของเขาเป็ นตัวแทน ซึ0 งเนื4 อหาของมันมีดงั นี4
“แน่นอนเราทุกคนเป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮ์

และยังพระองค์ที0เราจะต้อง

กลับไป” เราพอใจ และมอบตนต่อคําสั0ง และกําหนดของพระองค์
บิดาของท่านได้ใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติ และจากไปด้วยความพีงพอใจ ขอ
ให้อลั ลอฮ์ทรงเมตตาเขา และให้เขาได้ไปอยูร่ ่ วมกับบรรดาอิมาม เขาคือ ผูท้ ี0
ขยัน และตั4งใจจริ งในการงาน และเป็ นผูท้ ี0ขวนขวายในการแสวงหาความ
ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ และบรรดาอิมาม

๕๒

ขอให้อลั ลอฮ์ประทานรางวัลอันยิง0 ใหญ่แก่ท่าน (มุฮมั มัด บิน อุษมาน)
และประทานความสงบกับท่านในความโศกเศร้าครั4งนี4

ท่านกําลังอยูใ่ น

ความโศกเศร้าเช่นกัน การสู ญเสี ยในครั4งนี4ทาํ ให้เรา และท่านต้องตกอยูใ่ น
ความเศร้าแห่งความเหงา และโดดเดี0ยว จากความเมตตาของอัลลอฮ์ ขอให้
ความสงบสุ ขจงมีแต่สุสานของเขา

และจากความดีของเขาอัลลอฮ์จึงประ

ท่านบุตรชายอย่างท่านให้กบั เรา เพื0อทําหน้าที0แทนหลังจากเขา ดังนั4นจงขอ
พรให้แก่เขาให้มากๆเถิด และฉันขอขอบคุณอัลลอฮ์ที0พระองค์ได้ประทาน
ความดี และคุณสมบัติอนั ประเสริ ฐต่าง ๆ ให้แก่ท่านซึ0 งสร้างความสุ ข และ
ความพึงพอใจให้กบั ทุกหัวใจที0ได้รับรู ้ ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือ และ
ทําให้ท่านแข็งแกร่ ง และมัน0 คง และประสบความสาเร็ จ ขอให้พระองค์
ปกป้ อง และดูแลท่าน”
ท่านอับดุลลอฮ์ บิน ญะอ์ฟัร ฮุมยั รี ได้กล่าวว่า : ตอนที0ท่านอุษมาน บิน
สะอีดได้เสี ยชีวติ จดหมายจากท่านอิมามมะฮ์ดี ด้วยลายมือของท่านที0เคย
เขียนมาให้พวกเรา ได้ถูกส่ งมาซึ0 งในจดหมายฉบับนั4นได้แต่งตั4งท่าน
มุฮมั มัด บิน อุษมาน ให้ทาํ หน้าที0แทนบิดาของเขา

๕๓

และในจดหมายอีกฉบับหนึ0ง ซึ0 งอิมามได้เขียนตอบคําถามของท่าน
“อิสฮาก บิน ยะฮฺกบู อัลกุลยั นี” มีใจความว่า: ส่ วนมุฮมั มัด บิน
อุษมาน อัลอัมรี ขอให้อลั ลอฮ์ทรงพึงพอใจต่อเขา และบิดาของเขา และ
เขาก็เช่นกันเหมือนกับบิดาของเขา เป็ นที0ไว้วางใจ และเชื0อถือสําหรับฉัน
ข้อเขียนของเขาคือข้อเขียนของฉัน
“อับดุลลอฮ์ บิน ญะอ์ฟัร ฮุมยั รี ” ได้กล่าวว่า : ฉันได้ถามมุฮมั มัดบิน
อุษมาน ว่าเคยเห็นอิมามมะฮ์ดี (อ) ไหม ? มุฮมั มัด : แน่นอน และครั4งสุ ดท้าย
ฉันพบท่านที0ขา้ งกะอ์บะฮ์ซ0 ึ งท่านกําลังอ่านดุอา
“โอ้ อัลลอฮ์ โปรดทําให้สัญญาที0พระองค์มีต่อฉันเป็ นจริ งเถิด” และ
อีกครั4งหนึ0งฉันพบท่านที0 มุซตะญาร (มุมหนึ0งของกะอ์บะฮ์ติดกับมุม
ยะมานี (รุ กน์ยะมานี)) ซึ0 งท่านกาลังอ่านดุอาว่า
“โอ้ อัลลอฮ์ ขอให้ฉนั ได้แก้แค้นศัตรู ของฉันด้วยมือของฉันด้วยเถิด”
มุฮมั มัด บิน อุษมาน ได้กล่าวเสริ มขึ4นอีกว่า : ท่านอิมาม (อ) จะปรากฏตัว
ทุกๆปี ในฮัจญ์ ท่านจะเห็นประชาชน และรู ้จกั พวกเขา และประชาชนก็เห็น
ท่านแต่พวกเขาไม่รู้จกั ท่าน
ท่านมุฮมั มัด บิน อุษมาน รู ้ล่วงหน้า ถึงวันที0ท่านจะเสี ยชีวิต และก่อนการ
เสี ยชีวติ และก่อนการเสี ยชีวติ และก่อนการเสี ยชีวติ ของท่าน

๕๔

บรรดาผูอ้ าวุโสกลุ่มหนึ0งของชีอะห์ได้ไปพบท่าน

และท่านได้แนะนํา

“อะบู กอซิ ม ฮุเซนบิน รุ ฮ์ นูบคั ตี” ที0จะทําหน้าที0เป็ นตัวแทน และติดต่อกับ
อิมามมะฮ์ดี (อ) โดยมุฮมั มัดได้กล่าวว่า:
“เขา (อะบุลกอซิ ม) คือผูท้ ี0จะมาแทนที0ฉนั ดังนั4นจงติดต่อกับเขาใน
กิจการของพวกท่าน”
ฮุเซน บิน รู ห์ นูบคั ตี ท่านผูน้ 4 ี เป็ นที0ยอมรับกันทัว0 ไปในหมู่ของชี อะฮ์
และสุ นหนี0 ถึงสติปัญญาที0เฉลียวฉลาด มีตกั วา และบุคลิกภาพอันประเสริ ฐ
ต่าง ๆ ของท่านในสมัยตัวแทนท่านที0สอง (มุฮมั มัด บิน อุษมาน)
ท่าน ฮุเซน บิน รู ฮ์ คือบุคคลที0สาํ คัญคนหนึ0งในการช่วยเหลือการงาน
ของท่านมูฮมั หมัด บิน อุษมาน ในสมัยของท่านมุฮมั มัด บิน อุษมาน ท่านมี
สหาย และผูช้ ่วยเหลือที0ใกล้ชิดมากที0สุดท่านหนึ0งคือ ญะอ์ฟัร บิน อะฮ์มดั
บิน มาตีล กุมมี จนกระทัง0 เป็ นที0เลืองลือกันว่า ญะอ์ฟัร บิน อะหมัด คือ
ตัวแทนของอิมามคนต่อไป หลังจากท่านมุฮมั มัด บิน อุษมาน และตอนที0
มุฮมั มัด บิน อุษมาน ใกล้สิ4นใจ ญะอ์ฟัร บิน อะหมัด นัง0 อยูต่ รงเหนื อศรี ษะ
ของมุฮมั มัด ส่ วนฮุเซน บิน รู ฮ์ นัง0 อยูต่ รงปลายเท้า ท่านมุฮมั มัดได้ทนั มา
ทางญะอ์ฟัร และกล่าวต่อเขาว่า “ฉันได้รับคําสั0งให้แต่งตั4ง ฮุเซน บินรู ฮ์ ให้
เป็ นตัวแทนต่อจากฉัน”

๕๕

เมื0อญะอ์ฟัร ได้ยนิ ดังนั4น จึงลุกขึ4นไปจูงมือฮุเซน บิน รู ฮ์ ให้มานัง0 บนที0
ของเขา ส่ วนเขากลับนัง0 ที0ปลายเท้าแทน
ท่านอิมามได้มีจดหมายฉบับหนึ0งซึ0 งเกี0ยวกับฮุเซน บิน รู ฮ์ ดังนี4คือ
“ฉันรู ้จกั เขาดี และขอให้อลั ลอฮ์ทรงทําให้เขาได้รู้จกั ความดีท4 งั หลายด้วย
เถิด ขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเขาประสบความสาเร็ จด้วยเถิด ฉันเชื0อและ
ไว้วางใจเขา เขาคือผูท้ ี0มีเกียรติ และสร้างความพึงพอใจให้กบั ฉัน
ขอให้อลั ลอฮ์ประทานความดีอนั ล้นเหลือให้แก่เขา และพระองค์มีอาํ นาจ
เหนื อทุกสิ0 งทุกอย่าง

และขอขอบคุณอัลลอฮ์ซ0 ึ งไม่มีภาคีใดๆ

สําหรับ

พระองค์ และขอสรรเสริ ญและสลามไปยังมุฮมั มัด และลูกหลานของ
มุฮมั มัด จดหมายฉบับนี4ได้เขียนขึ4นเมื0อวันที0 6 เดือนเชาวาล ปี ที0 305 ของ
ฮิจเราะฮ์”
เมื0ออะบูบะฮัร นูบคั ตี ถูกถามว่า ทําไมตําแหน่งนี4 (ตัวแทนคนที0 3) จึงไม่
เป็ นของท่านทั4งๆ ที0ท่านเป็ นอุละมาอ์คนสําคัญของแบกแดด และยังเป็ น
หัวหน้าของคนในตระกูล นูบคั ตี และยังได้เขียนตําราไว้อย่างมากมาย
อะบูบะฮัร ได้ตอบว่า : “บรรดาอิมามย่อมรู ้ดีกว่า และสิ0 งใดที0ได้เลือกไป
แล้วนั4นย่อมเหมาะสมกว่า และประเสริ ฐกว่า ส่ วนฉันนั4นตลอดเวลาอยูก่ บั
การถกและโต้แย้งกับฝ่ ายตรงข้าม ซึ0 งสิ0 งเหล่านี4ได้สร้างความเกลียดชังให้กบั
พวกเขามาตลอด

และถ้าฉันได้เป็ นตัวแทนอิมาม

เหมือนกับฮุเซน บิน รู ฮ์ รู ้

๕๖

และรู ้ที0อยูข่ องท่าน

วันหนึ0งถ้าฉันตกอยูใ่ นเงื4อมมือของศัตรู

เป็ นไปได้วา่ ฉันอาจจะไม่

สามารถรักษาความลับนั4นไว้ได้อีกต่อไป
แต่อะบุลกอซิ ม (ฮุเซน บิน รู ฮ)์ นั4นถ้าหากอิมาม (อ) ซ่ อนตัวอยูใ่ นเสื4 อ
ของเขา และไม่วา่ ศัตรู จะสับเขาเป็ นชิ4น ๆ ก็ตาม เขาจะไม่มีวนั ถอดเสื4 อตัว
นั4นออก และเปิ ดเผยอิมามให้กบั ศัตรู
ท่านอะบุลกอซิ ม ฮุเซน บิน รู ฮ์ ได้อยูใ่ นตําแหน่งตัวแทนอิมาม
(นาอิบบุลอิมาม) ประมาณ 21 ปี และก่อนการเสี ยชีวติ ของท่าน ท่านได้
มอบหมายการงานให้กบั อะบุลฮะซัน อะลี บิน มุฮมั มัด ซะมะรี เป็ นตัวแทน
คนต่อไปหลังจากท่าน และในเดือนชะอฺ บาน ปี ที0 362 ของฮิจเราะฮ์
อะบุล-กอซิ ม ก็ได้จากโลกนี4 ไป และสุ สานของท่านอยูท่ ี0แบกแดด
อะบุลฮะซัน ซะมะรี
ในหนังสื อ “มุนตะฮา อัลมะก้อล” ได้กล่าวถึง อะบุ-ฮะซัน อะลี
บิน มุฮมั มัด ซะมะรี ” ตัวแทนคนที0 4 ของอิมามมะฮ์ดี ไว้วา่ :
“เขาเป็ นผูท้ ี0มีเกียรติ และบุคลิกภาพอันประเสริ ฐเป็ นอย่างมากจนเกือบที0
จะไม่จาํ เป็ นต้องอธิ บายหรื อพิสูจน์”
อะบุลฮะซัน ได้รับคําสั0งจากอิมามมะฮ์ดี (อ) ให้ทาํ หน้าที0แทน ฮุเซน บิน
รู ฮ์ เพื0อทําการดูแลกิจการต่าง ๆ ของบรรดาชีอะฮ์

๕๗

มัรฮูม มุฮดั ดิษ กุมมี ได้กล่าวว่า : วันหนึ0ง อะบุล ฮะซัน ซะมะรี ได้พบ
เจอกับกลุ่มอาวุโสของชี อะฮ์ และอะบุลฮะซัน ได้กล่าวกับพวกเขาว่า
“ขอให้อลั ลอฮ์ทรงประทานรางวัลแห่งความอดทนแก่พวกท่านในการ
จากไป อะลี บิน บาบะวัยฮฺ กุมมี ซึ0 งเขากาลังจะจากโลกนี4ไปในขณะนี4”
บรรดาผูอ้ าวุโสเหล่านั4น ได้บนั ทึกวันเวลาดังกล่าวไว้ และหลังจากนั4น
18 วัน ข่าวการตายของอะลี บิน บาบะวัยฮ์ ก็ได้มาถึงพวกเขา ซึ0 งตรงกับ
อะบุลฮะซัน ได้บอกไว้ อะบุลฮะซัน ซะมารี ได้จากโลกนี4 ไปเมื0อปี ที0 329
ของฮิจเราะฮ์

และก่อนเสี ยชีวติ ของท่านได้มีชีอะฮ์กลุ่มหนึ0งมาหาท่าน

เพื0อที0จะถามถึงตัวแทนคนต่อไปหลังจากท่าน อะบุลฮะซัน ได้ตอบพวกเขา
ว่า:
ฉันไม่ได้รับคําสั0ง ให้แต่งตั4งใครหลังจากนี4 และท่านได้นาํ จดหมายของ
ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ให้ทุกคนดูและทุกคนก็ได้ลอกข้อความจากจดหมาย
ฉบับนั4น ซึ0 งเนื4 อหาของมันมีดงั นี4 คือ
ด้วยพระนามของอัลลอฮผูท้ รงเมตตา กรุ ณาปรานียงิ0 เสมอ
โอ้ อะลี บิน มุฮมั มัด ซะมารี ขอให้อลั ลอฮ์ทรงประทานรางวัลอันยิง0 ใหญ่
ให้กบั พี0นอ้ งของท่านในความโศกเศร้า (จากการจากไปของท่าน)
ซึ0 งท่านจะต้องจากโลกนี4ไปหลังจากหกวันนี4 ดังนั4นจงจัดการกับกิจการ
ของท่านให้เรี ยบร้อย

และไม่ตอ้ งแต่งตั4งใครให้เป็ นตัวแทนหลังจากท่าน

เพราะเวลาแห่งการเร้นหายครั4งใหญ่ (ฆ็อยบะตุลกุบรอ) ได้มาถึงแล้ว

๕๘

และการปรากฏตัวจะไม่เกิดขึ4นจนกว่าจะได้รับคําสั0งจากอัลลอฮ์
หลังจากนี4ไปโลกจะอยูภ่ ายใต้การกดขี0

และ

และหัวใจของมนุษย์จะโหดเหี4 ยม

เป็ นเวลายาวนาน และในไม่ชา้ นี4 จะมีผแู ้ อบอ้างการพบเจอระหว่างเขากับฉัน
หรื ออ้างตัวเป็ นตัวแทนของอิมามผูเ้ ร้นหาย (อิมามมุลฆออิบ) จงจําเอาไว้วา่
ก่อนการออกมาของซุ ฟยานี และก่อนที0จะมีเสี ยงกัมปนาทดังขึ4น ใครก็ตามที0
อ้างว่า เขาได้พบเจอกับฉัน (ในลักษณะของตัวแทน) เขาผูน้ 4 นั โกหก และ
สร้างเรื0 องขึ4นเอง
และวันที0หก ที0จดหมายนี4ได้ส่งมา อะบุลฮะซัน ก็ได้จากโลกนี4ไป
บรรดาตัวแทนทั4งสี0 ของท่านอิมาม เป็ นบุคคลที0มีเกียรติ มีตกั วา และเป็ น
ผูท้ ี0ได้รับการเชื0อถือไว้วางใจขมากที0สุดจากประชาชนในยุคสมัยของท่าน
เหล่านั4น ซึ0 งในช่วงแห่งการเร้นหายครั4งแรกนั4นบรรดาชีอะฮ์ได้นาํ เอาปั ญหา
และคําถามต่าง ๆ ของพวกเขาไปยังบุคคลทั4งสี0 น4 ี การแก้ไข และคําตอบจาก
ท่านอิมามก็จะส่ งผ่านบุคคลทั4งสี0 น4 ี

ไปยังประชาชนในขณะนั4นการติดต่อ

สัมพันธ์ระหว่างทุกคนเป็ นสิ0 งที0เป็ นไปได้

และบางครั4งบรรดาชี อะฮ์ผมู ้ ี

เกียรติหลายคนได้ถูกนําไปพบเจอกับอิมามโดยผ่านบุคคลทั4งสี0 น4 ี
กะรอมะฮ และ มุอญ
์ ิซะฮ์ต่าง ๆ ของท่านอิมามได้ถูกพิสูจน์อย่างมากมาย
โดยผ่านบุคคลทั4งสี0 น4 ี ดังนั4นจึงสร้างความมัน0 ใจของประชาชนที0มีต่อบุคคล
ทั4งสี0

๕๙

ท่านเชคฏูซี ย ์ ได้กล่าวในหนังสื อ “อัลอิห์ติญาจ” ว่า:
ไม่มีใครยอมรับการเป็ นตัวแทนของบุคคลทั4งสี0 จนกว่า กะรอมะห์ หรื อ
มุอฺญิซะห์ต่าง ๆ จากท่านอิมาม จะถูกพิสูจน์โดยผ่านบุคคลทั4งสี0 น4 ี
หลังจากการสิ4 นสุ ดช่วงสมัยแห่ง “ฆ็อยบะตุศศุฆรอ” การเร้นหายครั4ง
ใหญ่ (ฆ็อยบะตุศกุบรอ) ก็ได้เริ0 มขึ4น จนมาถึงปั จจุบนั นี4
ในช่วงฆ็อยบะตุศศุฆรอ นั4น ประชาชนสามารถรับคําาตอบของพวกเขาได้
โดยผ่านตัวแทนทั4งสี0 แต่ในสมัยของ ฆ็อยบะตุลกุบรอ สิ0 งเหล่านี4เป็ นไป
ไม่ได้ประชาชนต้องนําปั ญหาของพวกเขาไปยังตัวแทนทัว0 ไป (นาอิบุลอาม)
และนาอิบุลอาม จะเป็ นคนตอบและแก้ไขปั ญหาของพวกเขาเพราะนาอิบุล
อาม (บรรดามัรญิอ)์ คือ ผูท้ ี0มีความสามารถพิเศษในการวินิจฉัยปั ญหาคําสั0ง
ของพวกเขาถือเป็ นการชี4ขาด (ฮุจญะฮ์) ที0ทุกคนต้องปฏิบตั ิตาม
ท่านมัรฮูม กัชชี ได้กล่าวว่า จดหมายฉบับหนึ0งจากอิมามมะฮ์ดี ได้ยนื ยัน
เรื0 องนี4 ไว้วา่ :
“บรรดาชีอะฮ์ ของฉัน จะต้องไม่มีขอ้ อ้างหรื อข้อยกเว้นใด ๆ ในการ
สร้างความสงสัย หรื อไม่เชื0 อฟังบรรดา “ษิกเกาะฮ์” ของฉัน จงรู ้ไว้วา่
ความลับบางอย่างของฉันได้ถูกมอบหมายไว้ให้กบั พวกเขา

๖๐

เชคฏูซี ย ์ เชคศอดูก และมัรฮูมฏ็อบริ ซีย ์ ได้รายงานจากอิสฮาก บิน
อัมมาร ว่า : ท่านอิมามมะฮ์ดีได้กาํ หนดหน้าที0ของชี อะฮ์ในช่วงสมัยของ
ฆ็อยบุตุลกุบรอ ไว้ดงั นี4คือ
“และในปั ญหาต่างๆที0เกิดขึ4นจงกลังไปยัง ผูร้ ายงานฮะดีษของเรา พวก
เขาคือข้อพิสูจน์ของฉันเหนือพวกท่าน

และฉันคือข้อพิสูจน์ของอัลลอฮ์

เหนื อพวกเขา”
ท่านมัรฮูม ฏ็อบริ ซีย ์ ได้รายงานในหนังสื อ “อัลอิห์ติญาจ” ของท่านโดย
ได้รายงานฮะดีษหนึ0งจากอิมามญะอฺ ฟัร อัศศอดิก ว่า:
“และจากบรรดาฟะกีฮ์ (ที0มีคุณสมบัติดงั นี4คือ สร้างตัวเอง(ตามหลักการ
ศาสนา) ปกป้ องศาสนาของเขาได้ ต่อต้านกิเลสตัณหาของตัวเองได้ และ
ปฏิบตั ิเชื0อฟังเมาลา (บรรดาอิมาม) ของเขา ดังนั4นจึงเป็ นหน้าที0ของคนทัว0 ไป
(อะวาม) ที0จะต้องตักลีดตามเขา”
ด้วยสาเหตุน4 ีกิจการของมุสลิม ในช่วงสมัยของ ฆ็อยบะตุลกุบรอ จึง
กลับไปยัง “วะลียลุ ฟะกีฮ”์ การงานทุกอย่างต้องดําเนินไปตามทัศนะ และคํา
วินิจฉัยของเขา ถึงแม้วา่ คําตัดสิ น และปั ญหามากมายได้รับการแก้ไขมาก่อน
ในสมัยอิมามต่าง ๆ แต่ปัญหาใหม่ ๆ ของสังคมก็ยงั มีอีกมากที0จะต้องไดรับ
การแก้ไข และบรรดามัรญิอห์ รื อฟะกีฮเ์ หล่านี4เท่านั4นที0จะต้องรับหน้าที0อนั นี4
ต่อไป จนกว่าถึงวันแห่งการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี (อ)

๖๑

ผลทางลบ และทางบวกของการเร้ นหาย
การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดี เป็ นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา และความหวังการ
ศรัทธาในเรื0 องราวของท่าน

และมีความรู ้สึกว่าการปรากฏตัวของท่าน

เป็ นไปได้ตลอดเวลา มีผลต่อจิตสํานึกอย่างลึกซึ4 งในจิตใจของผูศ้ รัทธาพวก
เขามีความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา และระวังตัวเองจากการกดขี0 หรื อละเมิดผูอ้ ื0น
มีความรักในความยุติธรรม และภราดรภาพ จนกว่าเตาฟี กแห่งการรับใช้
อิมามมะฮ์ดี จะมีมายังเขา และการรับรู ้ถึงการมีอยูอ่ ิมามจนกระทัง0 เตาฟี ก
แห่งการพบเจอ และเยีย0 มเยียนอิมามมาถึงเขา และเขาจะระวังตัวเองจาก
ความกริ4 วของอิมาม การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดีจะทําให้ผศู ้ รัทธาไม่เข้าไปอยู่
ภายใต้การปกครองใดๆ ของบรรดาการปกครองอันจอมปลอมและกดขี0
การศรัทธาอันนี4จะสร้างความรู ้สึกต่อต้าน และเผชิ ญหน้าของผูศ้ รัทธา
ต่อบรรดาผุก้ ดขี0 และฏอฆูต (ผูน้ าํ จอมปลอม) และปฏิเสธอํานาจของพวกมัน
ความเชื0อในการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี จะต้องไม่เป็ นสาเหตุที0ทาํ
ให้มุสลิม มอบหมายการงานของพวกเขาไว้กบั อนาคต และโดดเดี0ยวตัวเอง
จากสังคม และปล่อยให้พวกกาฟิ รหรื อผูช้ ว0ั ร้ายครอบครองกิจการของโลก
ทั4งหมด

๖๒

ผูศ้ รัทธาจะต้องไม่ละความพยายาม ในการที0จะสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ด้านความรู ้ อุตสาหกรรม และสร้างสรรค์ สังคมให้ดีงาม
ความคิดที0วา่ การศรัทธาในอิมามมะฮ์ดี จะทาให้เกิดความสิ4 นหวัง หรื อ
อ่อนแอเป็ นความคิดที0บาฏิล (โมฆะ) บรรดาอิมามมะอฺ ศูม และสาวกของ
ท่านที0ได้ยนื หยัดต่อสู ้มาตลอดประวัติศาสตร์ อนั ยาวนานนั4นไม่ใช่ผศู ้ รัทธา
ในอิมามมะฮ์ดีดอกหรื อ ?
บรรดาอุละมาอ์ผยู ้ ง0ิ ใหญ่แห่งอิสลาม ที0ได้ทาํ การ เสี ยสละ ต่อสู ้ และ
พยายามที0จะสร้างความยิง0 ใหญ่ และเชิดชูอิสลามให้สูงส่ ง โดยไม่ปฏิเสธ
หน้าที0 และความรับผิดชอบอันหนักอึ4งของพวกเขาต่ออิสลาม บุคคลเหล่านี4
ไม่ใช่ผศู ้ รัทธาในอิมามมะฮ์ดีดอกหรื อ ?
มุสลิมในสมัยของท่านศาสดา (ศอล) ได้เคยฟังจากท่านศาสดาว่าวันหนึ0ง
ในอนาคตอิสลามจะไดรับชัยชนะอันยิง0 ใหญ่ แต่ข่าวดีอนั นี4ไม่ได้ทาํ ให้สาวก
ในยุคนั4นสิ4 นหวัง หรื อ ละความพยายามในการที0จะต่อสู ้แต่กลับทําาให้พวก
เขาเพิ0มความพยายาม และเสี ยสละมากยิง0 ขึ4น เพื0อที0จะให้ถึงซึ0 งเป้ าหมาย และ
ความหวังอันยิง0 ใหญ่น4 นั

๖๓

มุสลิมในวันนี4ก็เช่นกัน เขามีพนั ธสัญญาอันยิง0 ใหญ่ต่ออิสลามที0จะต้อง
ยืนหยัดต่อสู ้ให้ได้มา จะต้องรู ้จกั ใช้สถานการณ์ และโอกาส อย่างชาญฉลาด
จะต้องปรากฏตัวในสนามแห่งการต่อสู ้น4 ีตลอดเวลาจะต้องขจัดขัดขวางสิ0 ง
ชัว0 ร้ายต่าง ๆ และเสริ มสร้างศีลธรรมความดีให้เกิดขึ4นจะต้องสกัดกั4นอํานาจ
และอิทธิ พลของศัตรู

จะต้องป้ องกันการโจมตีของศัตรู ทางด้านความคิด

เศรษฐกิจ การเมือง และการทหาร ที0จะมีต่ออิสลาม และมุสลิม จะต้องมี
ความพยายามอย่างสุ ดความสามารถในการขัดเกลาจิตวิญญาณ

และ

สร้างสรรค์ บุคลลิกภาพส่ วนตัวจนมีคุณสมบัติที0พร้อมที0จะได้สัมผัสกับ
อิมามมะฮ์ดี จนเป็ นผูช้ ่วยเหลือที0แท้จริ งของท่าน และอยูภ่ ายใต้การดูแล
เอื4อเฟื4 อของท่านอิมาม (อ) และสร้างฐานรองรับการปรากฏตัวของท่าน
ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน อะลี (อ) ได้รายงานฮะดีษ จากท่านศาสดา (ศ็อล) ว่า
“อิบาดะฮ์ที0ประเสริ ฐที0สุด คือการรอคอยการปรากฏตัวของมะฮ์ดี”

๖๔

ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน (อ) ได้กล่าวว่า : การเร้นหายของอิมามที0สิบ
สอง จะมีระยะเวลาอันยาวนาน ประชาชาติในยุคของการเร้นหายของเขาที0มี
ศรัทธาต่อเขา (มะฮ์ดี) และรอคอยการปรากฏตัวของเขา จะเป็ นประชาชาติที0
ประเสริ ฐกว่าทุกประชาชาติที0เคยมีมา ก็เพราะว่าอัลลอฮ์จะประทานความรู ้
ความเข้าใจ

และสติปัญญาให้แก่พวกเขาเหมือนกับว่าอิมามยังมิได้เร้น

หายไปจากพวกเขา อัลลอฮ์ได้ยอมรับพวกเขาเหมือนกับบรรดามุญาฮีดีนที0
เคียงข้างท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ็อล) พวกเขาคือผูท้ ี0มีความอิคลาส และเป็ น
ชีอะฮ์ที0แท้จริ ง พวกเขาได้เชิ ญชวนมนุษย์เข้าหาอัลลอฮ์
และท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน ได้กล่าวต่อไปอีกว่า :
มัรฮูม อายะตุลลอฮฺ ซัยยิด ศ็อลรุ ดดีน ศ็อดร์ ได้เขียนในหนังสื อของท่านว่า :
การรอคอย คือการระวัง และเตรี ยมตัวให้พร้อมต่อการเกิดของสิ0 งที0รอคอย
และปฏิเสธไม่ได้วา่ การรอยคอยอิมามมะฮ์ดีก็คือ การที0เราจะต้องสร้างตัวเอง
และสังคมให้พร้อมโดยเฉพาะสังคมของอิมามียะฮ์ (ชีอะฮ์) ตามวิธีการ
ดังนี4คือ :
1. ในตัวของการรอคอยเองนั4น คือการฝึ กฝนที0สาคัญสาหรับจิตใจมนุษย์
จนถึงขั4นที0กล่าวกันว่า
“การรอคอยทรมานกว่าการฆ่า”

๖๕

และสิ0 งจําเป็ นในการรอคอย

คือการครุ่ นคิด

ความคิดทั4งหมดไปยังผูท้ ี0เราคอย

และรวบรวมพลังทาง

และแน่นอนการกระทําอย่างนั4นย่อม

ก่อให้เกิดประโยชน์สองอย่างคือ
1.1 พลังทางความคิดของมนุ ษย์จะถูกเปลี0ยนไปเป็ นพลังแห่งการปฏิบตั ิ
1.2 มนุษย์สามารถรวบรวมพลังทางความคิด และพลังแห่งการปฏิบตั ิ
เข้าสู่ จุดเดียว และเป้ าหมายอันเดียวกัน และประโยชน์ท4 งั สองนี4เป็ นสิ0 งที0
สําคัญ และจําเป็ นอย่างมากสาหรับมนุษย์ในการดําเนินชีวติ ที0จะไปสู่ ความ
สมบูรณ์สูงสุ ด
2.การรอคอยคือยาที0จะบรรเทาความเจ็บปวด

และปั ญหาของมนุษย์

เพราะว่าเรารู ้วา่ สิ0 งเหล่านี4จะต้องได้รับการขจัดปั ดเป่ า

มีความแตกต่าง

เป็ นอย่างมากสําหรับมนุษย์ในปั ญหา และความเจ็บปวดที0เขารู ้วา่ มีการ
ขจัดปั ดเป่ า และทดแทน กับปั ญหาที0พวกเขาไม่รู้วธิ ี การหรื อผูแ้ ก้ไขและ
ในขณะเดียวกันที0พวกเขามีความรู ้สึก การปรากฏนั4นใกล้เข้ามาแล้ว
และเมื0ออิมามปรากฏตัวโลกนี4ก็จะถูกทําให้เต็มไปด้วยความสันติ
ยุติธรรม ปั ญหาและความเจ็บปวดต่าง ๆ ของชาวโลก ก็จะถูกขจัดออกไป

๖๖

3. ผลแห่งการรอคอย ทําให้เกิดความรัก และความสัมพันธ์ และทําให้เขา
เป็ นสหาย และผูช้ ่วยเหลือที0แท้จริ งของท่านอิมาม แน่นอนสิ0 งนี4จะเกิดขึ4นได้
นั4น

เขาจะต้องมีความพยายามเป็ นอย่างมากในการขัดเกลาชําระล้างจิต

วิญญาณ และเสริ มสร้าง อัคลาก (ตําแหน่งอันสู งสุ ดแห่งจิตวิญญาณ) ให้
สมบูรณ์จนกว่าเขาจะมีคุณสมบัติที0เพียบพร้อมในการพบกับอิมาม และทํา
การญิฮาดร่ วมกับท่านในตอนที0อิมามปรากฏตัว และคุณสมบัติเหล่านี4น4 นั หา
ยากมากในสังคมปั จจุบนั
4. การรอคอยที0แท้จริ ง ทําให้มนุษย์ปรับปรุ งตัวเอง และผูอ้ ื0น และทําให้
พวกเขาเตรี ยมพร้อมในการที0จะสร้างฐานะรองรับการมาของอิมามซึ0 งบน
พื4นฐานเหล่านี4น4 นั จะทําให้อิมามมีชยั ชนะเหนือศัตรู และสิ0 งจําเป็ นในการนี4
คือพื4นฐานทางด้านความรู ้ ความเข้าใจ ความเจริ ญทางด้านอุตสาหกรรม
และอื0นๆ ที0จาํ เป็ นที0จะทําให้เป้ าหมายอันยิง0 ใหญ่ของอิมามสมบูรณ์ เพราะว่า
ชัยชนะของอิมามที0จะมีต่อศัตรู น4 นั เป็ นชัยชนะตามวิธีการปกติ
ธรรมชาติ เหล่านี4คือวิธีการรอคอยที0สัตย์จริ ง
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และเป็ น

มัรฮูม มุซ็อฟฟั ร ได้เขียนไว้ในหนังสื อของท่านว่า :
“การรอคอยมะฮ์ดี ผูท้ ี0จะมาปลดปล่อย และสร้างสรรค์ โลกนั4นไม่ได้
หมายความว่า

เราจะต้องทิ4งหน้าที0ของเราที0มีต่อสัจธรรมของศาสนา

โดยเฉพาะสิ0 งวาญิบต่างๆ ในศาสนา อย่างเช่น การญิฮาดให้ได้มาซึ0 งการ
ปฏิบตั ิตามหลักการศาสนา การกําชับกันในเรื0 องความดี และยับยั4งในความ
ชัว0 ต่าง ๆ เราไม่สามารถปฏิเสธหน้าที0อนั เป็ นวาญิบนี4ได้ เพราะว่ามุสลิมไม่
ว่าจะอยูใ่ นสถานภาพใด เป็ นหน้าที0 (วาญิบ) สาหรับเขาที0จะต้องปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติของพระเจ้า และจะต้องเคลื0อนไหวเพื0อให้ได้ถึงสิ0 งเหล่านี4 จนกว่า
จะมีความสามารถในการกําชับความดี และยับยั4งความชัว0 และไม่มีเหตุผลใด
จะมาอ้างในการรอคอยที0น4 นั ไม่ได้ทาํ ให้หน้าที0ใด ๆ ต้องยกเลิกสาหรับเขา
และไม่ได้ทาํ ให้การงานต่าง ๆ ของศาสนาต้องถูกเลื0อนออกไป”
ด้วยเหตุผลที0ได้กล่าวไปแล้ว จึงสรุ ปได้วา่ ชีอะฮ์ทุกคนในสมัยของการ
เร้นหายของท่านอิมามอยูภ่ ายใต้การทดสอบอันยิง0 ใหญ่ มุมหนึ0งเขาจะต้อง
รักษาหน้าที0ของเขาที0มีต่อศาสนา
การปรากฏตัวของอิมาม

อีกมุมหนึ0งเขาจะต้องรี บสร้างฐานะของ

ผูค้ นสามารถเข้าร่ วมกับอิมามในการช่วยเหลือ

อิสลาม และส่ วนมากของพวกเขาจะไม่ประสบความสาเร็ จในการทดสอบ
ครั4งนี4

๖๘

ท่าน ญาบิร `ุอฟ์ ี (สาวกผูใ้ กล้ชิดอิมามบากิร) ได้ถามอิมามว่า
“การปรากฏตัวของพวกท่าน (มะฮ์ดี) จะมีข4 ึนเมื0อไหร่ ?
ท่านอิมามบากิร (อ) ได้ตอบว่า “ไม่มีวนั ที0จะเกิดขึ4น จนกว่าจะร่ อน
ตะแกรง เพื0อที0คนที0ไร้ค่าต่อศาสนาจะถูกร่ อนออกไป และผูท้ ี0บริ สุทธิU ใจต่อ
ศาสนาจะเหลืออยู่ (หลังจากร่ อนตะแกรงหรื อทดสอบ)”
ใช่แล้ว การรอคอยคือ การต่อสู ้ เสี ยสละ พยายามปฏิบตั ิตาม หน้าที0 ไม่
สิ4 นหวัง และหมดกาลังใจในการรอคอย และจะยืนหยัดรอคอยด้วยความหวัง
อันเต็มเปี0 ยมจนถึงวันปรากฏตัวที0อลั ลอฮ์จะประทานมา
และผลการรอคอยในครั4งนี4 ทาให้มนุษย์มีประสบการณ์ และยอมรับว่า
ปราศจากการช่วยเหลือ และดลใจจากพระเจ้า มนุษย์ไม่สามารถที0จะนํากอง
คาราวานแห่งมนุษยชาติไปสู่ ความสําเร็ จ และเป้ าหมายที0แท้จริ งได้
และนั4นก็คือการใกล้ชิดกับพระเจ้า ดังนั4นเมื0อเขาไม่สามารถที0จะนํากอง
คาราวานแห่งมนุษยชาติไปสู่ ความสําเร็ จได้ จึงถึงเวลาแล้วสําหรับพวกเขาที0
จะต้องมอบตัวเองให้โองการ และคําสั0งเบื4องบนจากพระผูเ้ ป็ นเจ้า
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ประโยชน์ ของการดํารงอยู่ของอิมามในช่ วงเร้ นหาย
ประชาชนส่ วนหนึ0งยังไม่เข้าใจถึงปรัชญาของการที0อิมาม มะอฺ ศูมจึงได้
ถามว่า อะไรคือประโยชน์ของอิมามในช่วงของการเร้นหาย ? พวกเขาไม่รู้วา่
เป้ าหมายของการสร้างสรรพสิ0 ง จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื0อฮุจญัตอันบริ สุทธิU ของ
พระองค์มีอยูด่ ว้ ย เพื0อที0จะได้ไปสู่ การรู ้จกั พระเจ้าที0สมบูรณ์ และมีความ
ถูกต้องในการภักดีต่อพระผูอ้ ภิบาล
บรรดามะลาอิกะฮ์

ได้สอบถาม

และสงสัยในการสร้างมนุษย์ได้

เปรี ยบเทียบความดีของตน กับการก่อความเสี ยหายของมนุษย์ จึงมองไม่เห็น
ความดีใด ๆ เลยในการสร้างมนุษย์ บรรดามะลาอิกะฮ์จึงได้ถามอัลลอฮ์วา่
“พระองค์จะสร้างผูท้ ี0ก่อความเสี ยหาย

และหลัง0 เลือดกันบนโลกนี4

กระนั4นหรื อ ? ในขณะที0พวกเราได้ทาํ การสรรเสริ ญ สดุดี ถึงความบริ สุทธิU
ของพระองค์ ” (อัลบากอเราะฮ์: 30)
อัลลอฮ์ได้แสดงให้บรรดามะลาอิกะฮ์ได้เห็นถึงความรู ้ และความเข้าใจ
ของอาดัม (อ) เกี0ยวกับความลับของโลก และสัจธรรมแห่ งฟ้ าซึ0 งจะทํา
ความรู ้จกั และภักดีพระองค์สมบูรณ์ข4 ึน จนทําให้บรรดามะลาอิกะฮ์
พอใจ และหยุดข้อสงสัยต่าง ๆ ได้
เมื0ออัลลอฮฺได้สั0งให้อาดัม (อ) แสดงความรู ้ของตัวเองให้กบั บรรดา
มะลาอิกะฮ์ และทําให้บรรดามะลาอิกะฮ์ ได้เข้าใจถึงสัจธรรมแห่งการ
สร้าง
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และตําแหน่งอันยิง0 ใหญ่ของฮุจญัตของพระองค์จนบรรดามะลาอิกะฮ์
ยอมรับว่า การสรรเสริ ญ (ตัสบิฮ)์ สุ ดดี (ตักดีส) ของพวกเขานั4นไม่สามารถที0
จะนําไปเปรี ยบเทียบกับตัสบิฮ์ และตักดิศของบรรดาเอาลิยาอ์ และฮุจญัต
ของพระองค์ได้ และตําแหน่งอันประเสริ ฐนี4มีอยูใ่ นเฉพาะมนุษย์เท่านั4น จึง
ทาให้บรรดามะลาอิกะฮ์ยอมรับถึงความประเสริ ฐในการสร้างมนุษย์
ดังนั4น การมีอยูข่ องมนุษย์คือความประเสริ ฐสู งสุ ด ทําให้ปรัชญาของการ
สร้างสรรพสิ0 งถึงจุดสมบูรณ์
ยอมรับ

เป็ นการสร้างที0ทาํ ให้ทูตสวรรค์ตอ้ งก้มหัว

เพราะการอิบาดะฮ์ของมนุษย์ต่อพระเจ้านั4น

ไม่สามารถที0จะ

เปรี ยบเทียบหรื อนําเอาการอิบาดะฮ์ของสิ0 งอื0นมาทดแทนได้ และเช่นกันการ
มีอยูข่ องบรรดาเอาลิยาอ์ และฮุจญัตของอัลลอฮ์ ทําให้สายโซ่แห่งการดํารง
อยูข่ องมนุษย์ และสรรพสิ0 งทั4งมวลดําเนินต่อไป ดังนั4นการมีอยูข่ องฮุจญัต
ของพระองค์คู่กบั สรรพสิ0 งทั4งมวล คือ สิ0 งจําเป็ นและถ้ามีนิอม์ ะฮ์ (ความ
โปรดปราน)ใดประสบกับเราก็เป็ นเพราะบารอกะฮ์ของบรรดาฮุจญัตเหล่านี4
ถ้าไม่มีพวกเขาการสร้างมนุษย์ และสรรพสิ0 งก็จะไม่เกิดขึ4น ดังนั4นการมี
อยูข่ องพวกเขาไม่ใช่เป็ นเฉพาะนิอม์ ะฮ์แห่งความรู ้ และการชี4นาํ เท่านั4น แต่
เป็ นนิ อม์ ะฮ์แห่งการเกิด และการดํารงอยูข่ องสรรพสิ0 งทั4งมวล ซึ0 งถือเป็ น
บุญคุณอันยิง0 ใหญ่ต่อพวกเรา
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ดัง0 ที0ได้สารภาพไว้ใน ซิ ยาเราะฮ์ ญะมีอะฮ์ กะบีเราะฮ์
ว่า
“โอ้ เจ้าแห่งนิอม์ ะห์ท4 งั หลายของฉัน การสรรเสริ ญพวกท่านนั4นมัน
มากมายจนนับไม่ได้ เนื4อแท้ของพวกท่านเหนือคําเยินยอ คุณสมบัติ และ
ตําแหน่งของพวกท่านเหนื อคําบรรยาย พวกท่านคือรัศมีแห่งกัลยาณชน และ
เป็ นผูน้ าํ ทางของบรรดาคนดี และข้อพิสูจน์ (ฮุจญัต) แห่งอัลลอฮ์ เป็ นเพราะ
พวกท่าน อัลลอฮ์จึงเริ0 มการสร้างสรรพสิ0 ง เพราะพวกท่าน การสร้างได้
สิ4 นสุ ดลง

เพราะพวกท่านฝนจึงได้หลัง0 ลงมาเพราะพวกท่านฟ้ าจึงถูกยึด

ไม่ให้ตกลงมาบนดิน เพราะพวกท่าน ความยุง่ ยาก ความลําบาก และ
อันตรายต่าง ๆ ได้ถูกขจัดออกไป.....
อิมามมูซา อัลกาซิ ม ได้รายงานจากบิดาของท่าน (อิมามญะฮฺฟัร) ว่า :
“ด้วยความรู ้ และการอิบาดะฮ์ของเรา (อะห์ลิลบัยต์) การอิบาดะฮ์
อัลลอฮ์ (อย่างแท้จริ ง) จึงเกิดขึ4น และถ้าไม่มีเราการอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์
(ที0แท้จริ ง) ก็จะไม่เกิดขึ4น”
และเรายังพบอีกมากมายในริ วายะฮ์ ว่า :
“แผ่นดินจะไม่มีวนั เว้นว่างจากอิมามผูบ้ ริ สุทธิU ”

๗๒

อิมามบากิร ได้กล่าวว่า :
“ขอสาบานด้วยนามแห่งอัลลอฮ์ ว่า หลังจากที0อลั ลอฮฺได้เป่ ารู ฮใ์ ส่ ลงไป
ในอาดัม (อ) ตั4งแต่วนิ าทีน4 นั แผ่นดินของพระองค์ก็ไม่เคยเว้นว่างจากอิมาม
เลย และด้วยอิมาม มนุษย์จึงได้รับทางนํา และเขาคือ ฮุจญัตของอัลลอฮ์
เหนื อมนุษย์ และถ้าปราศจาก อิมามผูเ้ ป็ นฮุจญัตของอัลลอฮ์โลกนี4ก็จะไม่
หลงเหลืออีกต่อไป”
ความสําคัญของอิมามผูบ้ ริ สุทธิU อีกข้อหนึ0งคือการชี4 นาํ ในเรื0 องเร้นลับ
นอกเหนือจากการชี4นาํ ทัว0 ไป ซี0 งการชี4นาํ ในเรื0 องเร้นลับ (มะอ์นาวี) นี4
ความลับต่าง ๆ ของการงาน และสรรพสิ0 งทั4งมวลจะถูกเปิ ดเผย และชี4นาํ
โดยอิมามผูบ้ ริ สุทธิU ดังโองการที0วา่
“และเราได้ทาํ ให้พวกเขาเป็ นอิมามทําการชี4 นาํ (ฮิดายะฮ์) ด้วยบัญชาของ
เรา และเราได้ดลใจพวกเขาถึงการประกอบคุณงามความดี ต่าง ๆ (21: 73)”
และอีกโองการหนึ0งได้กล่าวว่า:
“และเราได้ทาํ ให้ส่วนหนึ0งของพวกเขาได้เป็ นอิมามทําการชี4นาํ ด้วย
อํานาจของเรา หลังจากที0พวกเขาได้อดทน” (41: 24)

๗๓

ท่านอัลลามะฮ์ ฏอบาฏอบาอี ได้กล่าวในหนังสื อของท่านว่า
“จากโองการเหล่านี4ทาํ ให้เข้าใจว่า

บรรดาอิมามผูบ้ ริ สุทธิU น4 นั

นอกเหนือจากการฮิดายะฮ์แบบทัว0 ไปยังมีการฮิดายะฮ์ที0เข้าลึกไปถึงจิต
วิญญาณ (มะอ์นาวี) และเปิ ดเผยความลี4ลบั ต่าง ๆ ในตัวมนุษย์ และสรรพสิ0 ง
ทั4งมวล และรัศมีแห่งการฮิดายะฮ์ประเภทนี4จะผ่านเข้าไปในหัวใจ และจิต
วิญญาณของผูท้ ี0เหมาะสมที0จะได้รับมัน

และนําพวกเขาเข้าสู่ เป้ าหมาย

สุ ดท้ายที0แท้จริ งของการสร้าง”
“และถ้าหากใครค้านขึ4นมาว่า หน้าที0ของอิมามนั4นคือการชี4นาํ มนุษย์ใน
เรื0 องราวของบทบัญญัติ (อะห์กาม) ของศาสนา และโครงสร้างของการ
ศรัทธา (อะกีดะฮ์) แต่การเร้นหายของอิมามทําให้หน้าที0เหล่านี4ถูกทอดทิ4ง
เพราะอิมามที0อยูใ่ นช่วงของการเร้นหายนั4นไม่สามารถที0จะติดต่อชี4นาํ ใครได้
ดังนั4นมนุษย์จึงไม่ได้รับประโยชน์อนั ใดในการมีอิมาม

ที0อยูใ่ นการเร้น

หาย . . .
(คําตอบก็คือ) พวกเขายังไม่รู้จกั ความหมาย และหน้าที0ที0แท้จริ งของ
อิสลาม ซึ0 งเราได้พิสูจน์แล้วในการพูดในเรื0 อง “อิมามัต” ว่าบรรดาอิมามนั4น
ไม่ได้มีหน้าที0เพียงแต่ช4 ี นาํ มนุษย์ในเรื0 องทัว0 ไปเท่านั4น แต่บรรดาอิมามยังมี
อํานาจ (วิลายะฮ์) และหน้าที0ในการชี4นาํ มนุษย์เข้าสู่ ความลับของกิจการทั4ง
มวลนําพวกเขามุ่งสู่ อลั ลอฮ์

๗๔

และแน่นอนการปรากฏหรื อเร้นหายทางร่ างกายของอิมามนั4นไม่มีผลใด
ๆ ต่อการฮิดายะฮ์มะอ์นาวี เพราะมันเป็ นการฮิดายะฮ์ทางด้านใน (บาฎิน) เข้า
สู่ รูฮ์ และจิตวิญญาณของมนุษย์ โดยการติดต่อ และสัมพันธ์ทางด้าน จิต
วิญญาณ ถึงแม้วา่ ร่ างกายของท่าน (อิมาม) จะถูกปกปิ ดจากสายตาแห่งวัตถุ
ถึงแม้วา่ เวลาแห่งการปรากฏตัว

และการปฏิวตั ิโลกของท่านจะยังไม่ถึงก็

ตาม”
ท่านมัรฮูม เชคฏูซี ย ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสื อของท่านว่า :
การมีอยูข่ องอิมามคือ ความโปรดปราน และอํานาจของท่านมาถึงเราเป็ น
อีกความโปรดปรานหนึ0ง และการไม่มีอาํ นาจของท่านมาถึงเราเป็ นเพราะตัว
เราเอง
ดวงอาทิตย์ ซึ0 งไม่มีใครสามารถปฏิเสธถึงประโยชน์ของมันได้แต่ทว่า ถ้า
หากมนุษย์ถอยห่างจากมันเอง มันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับดวงอาทิตย์ มันเป็ น
ความผิดของมนุษย์เองที0เขาออกห่าง

และหลบหลีกจากแสงสว่างของมัน

และอย่าเข้าใจผิดคิดว่าการที0เราออกห่างจากดวงอาทิตย์ไปอยูใ่ นถ้ามือนั4นก็
เท่ากับว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากดวงอาทิตย์เลย แต่จริ ง ๆ แล้วแม้แต่
ชีวติ ในถ้ามือก็อยูไ่ ม่ได้

ถ้าปราศจากดวงอาทิตย์

ที0เขาหนีแสงของมัน

โดยตรง เพราะชีวิต อาหาร และความจําเป็ นต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้เกิดขึ4นก็
จากดวงอาทิตย์

๗๕

และอีกริ วายะฮ์หนึ0งก็ได้เปรี ยบเทียบท่านอิมามมะฮ์ดีเสมือนกับดวง
อาทิตย์ที0อยูห่ ลังเมฆ ซี0 งรายงานโดย สุ ลยั มาน อะอฺ มชั จากท่าน
อิมามญะอ์ฟัร ศอดิก ซึ0 งเขาได้ถามอิมามว่า : มนุษย์จะได้รับผลประโยชน์
อะไรจากฮุจญัตของพระองค์ (มะฮ์ดี) ที0เร้นหาย
ท่านอิมามตอบว่า : เหมือนกับประโยชน์ของดวงอาทิตย์ในตอนที0มนั อยู่
หลังเมฆ
ท่านญาบิร บิน อับดุลลอฮ์ อันศอรี ได้ถามรอซูลุลลอฮ์วา่ ชีอะฮ์ในยุคสมัย
ของการเร้นหายของท่านอิมาม จะได้รับประโยชน์จากอิมามผูเ้ ร้นหายไหม ?
ท่านรอซูลตอบ : ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ พวกเขาจะรับ
ประโยชน์แน่นอน พวกเขาจะได้รับความกระจ่างจากแสงรัศมีของอิมามผู ้
เร้นหาย และพวกเขาจะรับประโยชน์จากอานาย (วิลายะฮ์) ของอิมาม
เหมือนกับการใช้ประโยชน์จากดวงอาทิตย์ ถึงแม้วา่ เมฆจะบดบังมันก็ตาม
นอกเหนือจากนี4 ท่านอิมามมะฮ์ดี (อ) ยังเข้าร่ วมพิธีฮจั ญ์ทุกปี ท่านยังเข้า
ร่ วมในการประชุมชุมนุมของชีอะฮ์ และบางครั4ง ปั ญหาของผูศ้ รัทธาก็ได้รับ
การแก้ไขจากอิมามโดยผ่านสื0 อ

และโดยตรง

และเป็ นไปได้วา่ บางครั4ง

ประชาชนเคยเห็นท่าน แต่พวกเขาไม่รู้จกั แต่อิมามรู ้จกั พวกเขา ส่ วนหนึ0ง
จากบรรดาผูศ้ อและห์ (ประกอบการดี) อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของท่าน มีคน
จานวนมากที0เคยพบเจอกับท่านทั4งในช่วงของการเร้นหาย ครั4งแรก (ศุฆรอ)
และครั4งใหญ่ (กุบรอ) และได้เห็นถึงกะรอมะฮ์ และมุอฺญิซะอ์ ต่าง ๆ ของ
ท่าน

๗๖

มัรฮูม ซัยยิด ศ็อครุ ดดีน ศ็อดร์ ได้กล่าวในหนังสื อของท่านว่า :
จากรายงานต่าง ๆ ทําให้เราทราบว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ0งได้พบเจออิมาม
และได้รับเกียรติในการรับใช้ท่านในยุคสมัยของการเร้นหาย และสิ0 งนี4น4 นั ไม่
ขัดกับรายงานที0ส0ังให้เราปฏิเสธผูท้ ี0อา้ งว่าเขาพบเจอกับอิมาม

เพราะการมี

หลักฐานที0พิสูจน์ได้วา่ รายงานที0ใหเราปฏิเสธนั4นเป้ าหมายคือ ผูท้ ี0อา้ งว่าเขา
เป็ นตัวแทนโดยตรงตามอิมาม
ในช่วงฆอยบะตุลกุบรอปั ญหามากมายได้รับการแก้ไขโดยท่าน คนป่ วย
จํานวนมากได้รับการรักษาโดยท่าน ผูล้ าํ บากยากไว้ ได้รับการช่วยเหลือจาก
ท่าน ผูห้ ลงทางจํานวนมากได้รับชี4นาํ จากท่าน ผูท้ ี0หิวโหยจํานวนมากได้ถูก
ทาให้อิ0มด้วยมือของท่าน
หนังสื อ และบันทึกต่าง ๆ เกี0ยวกับเรื0 องเหล่านี4 ได้ถูกบันทึกไว้อย่าง
มากมาย ด้วยเวลาและสถานที0ที0แตกต่างกัน จากบุคคลที0เชื0อถือได้ (มุวษั ษัก)
ที0ไม่เคยรู ้จกั กันมาก่อน พวกเขาได้เขียน และเล่าเรื0 องราวอย่างมากมายเกินที0
เราจะนับมันได้ และใครก็ตามที0อ่าน และศึกษาจากพยาน และหลักฐาน
ต่างๆ ของมัน ความยากีน (เชื0อมัน0 ) ในเรื0 องราวก็จะเกิดขึ4นกับเขาอย่าง
แน่นอน

๗๗

มุอ์ญิซะฮ์ ของอิมามในช่ วงฆ็อยบะตุศศุฆรอ
มุอญ
์ ิซะฮ์ และกะรอมะฮ์ต่าง ๆ ของอิมามในช่วงฆ็อยบะตุศศุฆรอเป็ นที0
ได้รับการยอมรับเป็ นอย่างมากจากบรรดาชี อะฮ์ต่าง ๆ จากแดนใกล้หรื อไกล
เป็ นการเพิ0มความศรัทธา และมัน0 คงให้กบั พวกเขามากยิง0 ขึ4น
มุอญ
์ ิซะฮ์ ของอิมามในสมัยนั4นมีเป็ นจํานวนมาก และถ้าเราจะกล่าวถึง
มันทั4งหมด

จะต้องแยกออกมาเป็ นหนังสื ออีกเล่มหนึ0งโดยเอกเทศถึงจะ

กล่าวได้ท4 งั หมด
มัรฮูม เชค ฏูซี ยไ์ ด้กล่าวว่า :
มุอญ
์ ิซะฮ์ต่าง ๆ ของอิมามในช่วงสมัยของการเร้นหายนั4นมีมากมายจนเรา
ไม่สามารถที0จะนับมันได้ และในที0น4 ี เราจะยกมาบางส่ วนเพื0อเป็ นตัวอย่าง
1.อีซาบิน นัศร์ ได้รายงานว่า: อะลี บิน ศ็อยมิรี ได้เขียนจดหมายให้กบั
อิมาม และได้ขอกะฝั0น (ผ้าห่ อศพ) จากอิมามได้มีคาํ ตอบจากอิมามว่า :
ท่านจะเสี ยชีวติ ในปี ที0แปดสิ บ
และในตอนนั4นท่านจึงต้องการมัน (กะฝั0น) และเขาก็ได้เสี ยชีวติ ในปี ที0
แปดสิ บ จริ งตามที0อิมามได้บอกไว้ และก่อนหน้าที0เขาจะเสี ยชีวติ อิมามได้
ส่ งกะฝั0นผืนหนึ0งมาให้เขา

๗๘

2. อะลี บิน มุฮมั มัด ได้รายงานว่า: ได้มีคาํ สั0งออกมาจากอิมามห้ามไม่ให้
ชีอะฮ์ไปทาการซิ ยารัต (เยีย0 มเยียน) สุ สานที0 กาซิ เมน และกัรบะลาอ์ และ
หลังจากนั4นไม่นานก็ได้มีคาํ สั0งจากคอลีฟะฮ์ให้ทาํ การสอดส่ อง และจับกุม
ผูท้ ี0ไปเยีย0 มเยียนสุ สานของบะนีฮาชิม (ลูกหลานของท่านศาสดา)
3. หลานชายของ อะบู ญะอ์ฟัร (ตัวแทนอิมามท่านที0สอง) ได้รายงานว่า:
อุมมุกุลษูม

บุตรสาวอะบูญะอ์ฟัร

และเป็ นลูกหลานจากตระกูลนูบคั ตี

(ตระกูลของตัวแทนอิมามท่านที0สาม) ได้เล่าให้ฉนั ฟังว่า:
ทรัพย์สินจานวนหนึ0งจากเมืองกุม และเมืองใกล้เคียงได้ถูกส่ งให้กบั
อิมามโดยผ่านอะบูญะอ์ฟัร ผูท้ ี0นาํ สัมภาระมาได้นาํ มามอบให้
อะบูญะอ์ฟัรที0แบกแดด และก่อนที0เขาจะจากไป
อะบูญะอ์ฟัร ได้กล่าวกับเขาว่า :
ยังมีบางอย่างที0ท่านได้รับมอบมา และยังไม่ได้ให้กบั เรา
ชายผูน้ 4 นั กล่าวว่า : โอ้นายของฉันไม่มีอะไรเหลือกับฉันอีกเลย อะไรที0ได้
รับมา ฉันได้มอบให้กบั ท่านหมดแล้ว

๗๙

อะบูญะอ์ฟัร ได้กล่าวว่า :
ยังมีอีกอย่างหนึ0งที0ท่านยังไม่ได้ให้จงกลับไปยังสัมภาระของท่าน และหา
มันให้เจอ ชายคนนั4นได้กลับไปยังสัมภาระของเขา และทําการค้นหาสิ0 งนั4น
เขาและผูเ้ ดินทางร่ วมกับเขาได้ทาการค้นหาเป็ นเวลาหลายวันแต่ไม่เจอ และ
คิดไม่ออกว่าอะไรคือสิ0 งนั4น เขาได้กลับไปหาอะบูญะอ์ฟัรอีกครั4งหนึ0ง และ
ได้กล่าวกับอะบูญะอ์ฟัร ว่า :
ไม่มีอะไรหลงเหลืออยูเ่ ลย อะไรที0ได้รับมาได้มอบให้กบั ท่านหมดแล้ว
อะบูญะอ์ฟัร ได้กล่าวว่า : ท่านจะว่าอย่างไร ? เกี0ยวกับเสื4 อโบราณสองตัวที0
ชายคนหนึ0งให้กบั ท่าน และสั0งให้มามอบให้กบั เรา ชายคนนั4นได้กล่าวว่า :
ใช่แล้ว ฉันได้ลืมมันอย่างสนิ ทเลย แต่วา่ ตอนนี4 ฉันนึกไม่ออกเลยว่า มันอยูท่ ี0
ไหน ?
เขาได้กลับไปที0สัมภาระของเขาอีกครั4งหนึ0ง และทําการค้นหาเสื4 อสองตัว
นั4น และไม่วา่ เขาจะค้นหาสักเท่าไร ก็ตามก็ไม่พบเสื4 อสองตัวนั4น เขาได้
กลับไปหาอะบูญะอ์ฟัร และแจ้งให้ทราบว่าเสื4 อสองตัวนั4นได้หายไปแล้ว
อะบู ญะอ์ฟัร ได้กล่าวกับเขาว่า : ได้มีชายคนหนึ0งได้นาํ ผ้าสองมัดมา
ให้กบั ท่าน และสั0งให้ท่านนํามันไปมอบให้กบั พ่อค้าผ้าคนหนึ0ง ดังนั4นจง
กลับไปยังพ่อค้าผ้า นั4นเถิด และให้เขาคลี0ผา้ ที0มดั ที0มีรอยเขียนอยูบ่ นนั4น เสื4 อ
ทั4งสองตัวอยูใ่ นผ้ามัดนั4น

๘๐

ชายคนนั4นแปลกใจเป็ นอย่างมาก ได้ไปยังร้านขายผ้า และได้คลี0ผา้ มัดนั4น
ออก เขาก็พบเสื4 อทั4งสองตัวอยูใ่ นนั4น จึงนํามันมามาอบให้ อะบูญะอ์ฟัร และ
ได้กล่าวกับอะบูญะอ์ฟัร ว่า :
ฉันได้ลืมไปว่าในตอนที0ฉนั ได้รวบรวมสัมภาระเข้าหี บห่ อนั4น เสื4 อสอง
ตัวนี4ยงั ไม่ได้เข้าหี บห่อดังนั4นฉันจึงห่ อมันเข้ากับผ้ามัดนั4นเพื0อความสะดวก
และปลอดภัย
เรื0 องนี4ได้สร้างความแปลกใจให้กบั ชายคนนั4นเป็ นอย่างมาก เพราะเขาคิด
ว่าเรื0 องแบบนี4 น4 นั มันน่าจะเกิดขึ4นบรรดานบี หรื ออิมามเท่านั4น และเขาก็ไม่รู้
ว่าอาบูญะอ์ฟัรเป็ นใคร เพราะเขามีอาชีพรับส่ งสัมภาระเท่านั4น ซึ0 งทําหน้าที0
รับส่ งสิ0 งของตามเมืองต่าง ๆ ที0บรรดาพ่อค้าส่ งให้ซ0 ึ งกัน และกันโดยเลือกให้
ผูเ้ ชื0อถือได้ในการขนส่ ง

และการส่ งของให้อะบูญะอ์ฟัร

ก็ตอ้ งใช้วธิ ี น4 ี

เช่นกัน เพราะสถานการณ์ในช่วงนั4น (สมัยการปกครองของเคาะลีฟะฮ์
อัล มุอต์ ะฏีด แห่งราชวงค์ อับบาซี ยะฮ์) เลวร้าย และเป็ นอันตรายต่อ
ชีอะฮ์ทุกคน คอลีฟะฮ์ผกู ้ ระหายเลือดได้สั0งให้จดั การกับทุกคนที0มีการติดต่อ
สัมพันธ์กบั อิมาม

ดังนั4นการส่ งของวิธีน4 ีจึงสร้างความปลอดภัยให้กบั

ทรัพย์สิน และผูใ้ กล้ชิดอิมาม

๘๑

4. มุฮมั มัด บิน อิบรอฮีม อะฮฺ วาซี ได้รายงานว่า:
หลังจากที0อิมามอัสการี (อ) ได้เสี ยชีวติ ลง พวกเราได้เกิดความคลางแคลง
สงสัยเป็ นอย่างมากในเรื0 องของอิมามมะฮ์ดีผเู ้ ร้นหายจน วันหนึ0งทรัพย์สินที0
เป็ นสิ ทธิ ของอิมามจํานวนมากได้ถูกนํามามอบให้กบั บิดาของฉัน แล้วท่านก็
ได้นาํ มันไปให้อิมามโดยทางเรื อ และฉันก็ได้มาส่ งท่านที0ท่าเรื อ แต่ก่อนเรื อ
จะออก บิดาของฉันได้มีอาการเจ็บปวดอย่างรุ นแรง และกล่าวกับฉันว่า :
: ลูกรักพาฉันกลับบ้านด่วน เพราะความตายของฉันกาลังจะมาถึงแล้ว
เจ้างจงกลัวอัลลอฮ์ให้มาก ๆ เกี0ยวกับทรัพย์สินเหล่านี4 และท่านก็ได้ทาํ การ
สั0งเสี ย (วะซี ยะฮ์) ให้กบั ฉัน หลังจากนั4นท่านก็ได้สิ4นใจ
ฉันได้พดู กับตัวเองว่า : บิดาของฉันไม่ใช่คนประเภทที0จะต้องสั0งเสี ยใน
สิ0 งที0ไม่ถูกต้อง ฉันจะเอาทรัพย์สินเหล่านี4ไปที0อิรัก และจะเข้าบ้านที0ใกล้
ท่าเรื อ และฉันจะไม่บอกใครเกี0ยวกับเรื0 องนี4 และถ้าสิ0 งที0เคยปรากฏในยุค
ของอิมามอัสการี ปรากฏขึ4นกับฉัน (หมายถึงมุอญ
์ ิซะฮ์) ฉันก็จะมอบ
ทรัพย์สินทั4งหมดให้

และถ้าไม่ปรากฏฉันก็จะทําทาน(เศาะดะเกาะฮ์)

ทั4งหมด

๘๒

ฉันได้มายังอิรัก และได้เช่าบ้านหลังหนึ0งริ มแม่น4 าํ ผ่านไปหลายวันได้มี
ชายคนหนึ0งได้ถูกส่ งมายังฉันพร้อมกับจดหมายซี0 งมีใจความดังนี4คือ
: โอ้ มุฮมั มัด ทรัพย์สินที0เจ้านํามันมานั4น เป็ นดังนี4 และห่อของมันเป็ น
ดังนี4 . . . ทุกสิ0 งทุกอย่างที0เกี0ยวกับทรัพย์สินได้ถูกอธิ บายอย่างละเอียด และ
ถูกต้อง ซึ0 งฉันเองยังไม่รู้ละเอียดนัก ฉันได้มอบทรัพย์สินให้กบั ผูท้ ี0ถูกส่ งมา
และฉันได้อยูต่ ่ออีกหลายวันแต่ไม่มีใครมาหาฉันเลย จึงทําให้ฉนั เศร้า และ
น้อยใจ แต่จดหมายฉบับหนึ0งก็ได้ถูกส่ งมายังฉัน ยังมีใจความว่า:
เราได้แต่งตั4งเจ้าให้ทาํ หน้าที0แทนบิดาของเจ้าต่อไป อัลฮัมดุลิลลาฮ์
6. ฮะซัน บิน ฟัฏล์ ยะมานี ได้กล่าวว่า :
ฉันได้ไปยังเมืองซามัรรอ และฉันได้รับถุงเงินมาถุงหนึ0งจากอิมามพร้อม
กับผ้าสองชิ4นฉันได้เปิ ดถุงเงินดู

และพบว่ามันมีเงินอยูเ่ พียงไม่กี0ดินาร

ฉันจึงกล่าวกับตัวเองว่า : ฉันมีราคาเพียงแค่น4 ี หรื อ ? ความตะกับบูร (หยิง0
ผยอง) ได้ครอบงําฉัน ฉันจึงได้คืนของทั4งหมดนั4นกลับไป แต่หลังจาก
นั4นฉันได้รู้สึกเสี ยใจต่อการกระทําของฉันจึงเขียนจดหมายไปขออภัย
และทําการอิสติฆฟาร (ขออภัยโทษ) ต่ออัลลอฮ์
ฉันได้กล่าวกับตัวเองว่า

ถ้าถุงเงินจํานวนมากได้ถูกส่ งกลับมาอีกครั4ง

หนึ0ง ฉันจะไม่ขอเปิ ดถุง และใช้เงินจานวนนั4น และจะนํามันไปให้บิดา
ของฉัน เพราะท่านรู ้ดีวา่ จะทําอย่างไรกับมัน

๘๓

ได้มีสาส์นฉบับหนึ0ง จากอิมามมายังฉันซึ0 งมีใจความว่า :
เจ้าได้ผดิ พลาดเป็ นอย่างมากที0ได้ปฏิเสธฮะดียะฮ์ (ของขวัญ) ของเรา
และเมื0อเจ้าได้สานึกในความผิด และเจ้าได้ขออภัยจากพระองค์ และอัลลอฮ์
ก็ได้เราจึงไม่ส่งมัน (ถุงเงิน) มา แต่สาํ หรับผ้าสองชิ4นนั4น เจ้ายังมีความ
ต้องการอยู่ จึงได้ส่งมันกลับมาให้เจ้าจงใช้มนั เป็ นผ้าเอียะฮ์รอมสําหรับเจ้า
ในพิธีฮจั ญ์
7. มุฮมั มัด บิน ซุ เราะห์ กุมมี ได้รายงานว่า :
อาลี บิน ฮุเซน บาบะวัยฮ์ได้แต่งงานกับบุตรสาวของมุฮมั มัด บิน มูซา บาบะ
วัยฮ์ แต่ไม่มีบุตรเกิดจากเขาทั4งสอง เขา (อาลี) จึงได้เขียนจดหมายส่ งไป
ให้กบั ฮุเซน บิน รู ฮ(์ ตัวแทนคนที0สามของอิมาม) เพื0อที0จะให้อิมาม (อ) ช่วย
ขอดุอาอ์ให้กบั เขาให้อลั ลอฮฺ ทรงประทานบุตรที0เป็ นฟากีฮฺ ให้กบั เขาสักคน
หนึ0ง คําตอบจากอิมามได้มีมาว่า : ท่านจะไม่มีลูกกับภรรยาคนปั จจุบนั แต่ใน
ไม่ชา้ นี4ท่านจะได้ ครอบครองทาสหญิงจากเมืองไดลามี และนางจะเป็ นผูใ้ ห้
กําเนิดบุตรชายที0เป็ นฟากีฮฺให้กบั ท่านถึงสองคน
หลังจากนั4น อัลลอฮ์ได้ประทานบุตรชายถึงสามคนให้กบั เขา
มุฮมั มัด, ฮุเซน, และฮะซัน) มุฮมั มัดกับฮุเซน นั4นได้เป็ นสองฟากิฮฺคนสําคัญ
ที0มีความจําอันดีเลิส และสามารถจดจํา บัญญัติต่าง ๆ ของวิชาฟิ กฮ์ได้
มากมายจน

๘๔

ไม่มีใครในเมืองกุม สามารถจําได้เท่ากับเขาทั4งสอง ส่ วนลูกชาย คนที0
สาม (ฮะซัน) นั4นมุ่งหมายไปในทางอิบาดะฮ์ และถือสันโดษไม่เกี0ยวข้องกับ
ประชาชนทัว0 ไป และไม่มีความรู ้ในวิชาฟิ กฮ์
ความจําอันดีเลิศ ของมุฮมั มัด และฮุเซน บุตรชายทั4งสองของอะลี บิน
ฮุเซน บิน บาบะวัยฮ์ ได้สร้างความแปลกใจเป็ นอย่างมากให้กบั ชาวเมืองกุม
จนพวกเขายืนยันว่า เป็ นเพราะดุอาอ์ที0อิมามมะฮ์ดี ขอให้ และเรื0 องนี4น4 นั เป็ น
ที0รู้กนั ทัว0 ไปสาหรับชาวเมืองกุม

การพบเจอกับอิมาม
มัรฮูม เชค ฏ็อบรี ซีย ์ ได้รายงานในหนังสื ออะอ์ลามุลวะรอ ถึงรายชื0 อ
และจํานวนของคนที0เคยเห็นอิมาม หรื อมุอญ
์ ิซะฮ์ของท่าน ซึ0 งในจํานวนนั4น
13 คนคือบรรดาตัวแทน และผูร้ ับใช้ท่านซึ0 งเป็ นชาวเมืองแบกแดด, กูฟะฮ์,
อะฮ์วาซ, กุม, ฮามะดาน, อาเซอร์ บยั จาน, และนีชาบูร์ อีก 50 คน มาจากเมือง
แบกแดด, ฮัมดาน, ดีนูร, อิสฟาฮาน, ศ็อยมีเราะฮ์, กุม, ไรย์, กัซวีน, และ
อื0น ๆ
มัรฮูม ฮัจญี นูรี อุละมาอ์ คนสําคัญของต้นศตวรรษที0 14 เจ้าของหนังสื อ
“มุสตัดรอกอัลวะซาอิล” ซึ0 งเป็ นหนังสื อที0สาํ คัญเล่มหนึ0งของชีอะฮ์

๘๕

ท่านได้รายงานในหนังสื อ “นัจญ์ มุษษากิบ” ถึงรายชื0ออีก 120 คน
นอกเหนือจากที0มรั ฮูมฏ็อบริ ซีย ์ ได้กล่าวไว้ซ0 ึ งจํานวนทั4งหมดนี4คือผูท้ ี0ได้เคย
เห็นอิมามมะฮ์ดี หรื อ เคยเห็นมุอญ
์ ิซะฮ์ของท่าน หรื อได้รับเกียรติอนั ยิง0 ใหญ่
ทั4งสองอย่าง
มัรฮูมนูรีได้เขียนว่า : เป็ นไปได้วา่ พวกเขาทั4งหมดได้รับเกียรติอนั ยิง0 ใหญ่
ทั4งสองอย่าง และขอขอบคุณอัลลอฮ์ที0เรื0 องราวของพวกเขาได้ถูกบันทึกไว้
ในหนังสื อต่าง ๆ ของบรรดา อุละมาอ์ ของเราที0ไม่มีใครสงสัยในการมีตกั วา
ความซื0 อสัตย์บุคลิกภาพ อันประเสิ รฐ การระมัดระวัง และความถูกต้องใน
การบันทึกเรื0 องราวต่าง ๆ ของพวกเขา จนเป็ นที0ยอมรับทัว0 ไป
(ในหมู่อุละมาอ์) ว่าเรื0 องราวเหล่านี4 ถือเป็ น “มุตะวาติร” เรื0 องหนึ0งใน
แนวทางชีอะฮ์
อุละมาอฺ คนสําคัญของชีอะฮ์หลายท่านได้บนั ทึกชื0อเรื0 องราวบุคคลที0เคย
พบเจออิมามมะฮ์ดี หรื อ ได้เห็นมุอญ
์ ิซะฮ์ของท่านในฝันหรื อตื0น ซึ0 งรายชื0อ
ของหนังสื อเหล่านี4คือ : “กัฟฟุลอัสตาร” “บิหารุ ลอันวาร เล่มที0 13”
“ดารุ สลาม” และมัรฮูมนูรี ได้บนั ทึกไว้ใน “นัจญ์ มุษษากิบ” ถึง 100
เรื0 องราว และท่านได้เริ0 มต้นเรื0 องราวไว้ดงั นี4คือ: อะไรที0จะกล่าวในบทนี4 คือ
มุอญ
์ ิซะฮ์ต่าง ๆ ของอิมามที0เพียงพอ และสร้างความมัน0 ใจในการที0จะเชื0 อใน
เรื0 องราวของมัน

๘๖

และส่ วนมากของเรื0 องราวนั4น

ถ้าเราจะมองในแง่ของหลักฐานการ

รายงาน (สะนัด) นั4นถือว่าเป็ นสะนัดที0สร้างความมัน0 ใจ ,ถูกต้อง และเป็ น
รายงานที0สูงส่ ง และถ้าเราทําการพิจารณาด้วยความบริ สุทธิU ใจ จะพบว่า
แทนที0จะไม่มีความจําเป็ นใด ๆ อีกในการสื บหาจากหนังสื ออื0นๆ สิ0 งแรกที0
เราพิจารณาจากผูร้ ายงาน คือความซื0 อสัตย์ และความมัน0 คงในศาสนา
เราไม่ได้บนั ทึกทุกเรื0 องจากทุกคนที0ได้รับฟังแต่ทุกเรื0 องราวที0เราบันทึก
ความซื0 อสัตย์ ความน่าเชื0 อถือ ของผูร้ ายงานจะมีอยูใ่ นทุกเรื0 องราวที0บนั ทึก
มีเรื0 องราวอย่างมากมายที0เกี0ยวกับมุอญ
์ ิซะฮ์ของอิมาม แต่จะขอยกมาเพียง
บางส่ วนเท่านั4น
อะลี บิน อีซา อัรบิลี ได้รายงานไว้ในหนังสื อ “กัชฟุลฆุมมะฮ์” ว่า:
กลุ่มหนึ0งจากชีอะฮ์ ผูเ้ ชื0อถือได้ของเมืองฮิลละฮ์ได้รายงานว่ามีชายคนหนึ0ง
เป็ นโรคคล้ายโรคเรื4 อน ซึ0 งมีบาดแผลเท่าฝ่ ามือที0น่องของเขา และทุกฤดู
ใบไม้ผลิ แผลจะมีอาการเน่า โดยมีเลือดและหนองไหลออกมาตลอดเวลา
และสร้างความเจ็บปวดให้กบั เขาเป็ นอย่างมากจนไม่สามารถที0จะทํางาน
อะไรได้เลย เขาจึงได้เดินทางมาที0เมืองฮิลละฮ์ เพื0อพบกับท่านอัลลามะฮ์
ซัยยิด อิบนิฏอวูส (อุละมาอ์คนสาคัญคนหนึ0งในประวัติศาสตร์ ของชี อะฮ์)
เพื0อขอความช่วยเหลือจากท่านซัยยิด

๘๗

ท่านซัยยิดได้เรี ยกบรรดาหมอ ที0มีความชํานาญของเมืองฮิลละฮ์มาตรวจ
โรคของเขา เมื0อหมอทุกคนได้ตรวจโรคให้กบั อิสมาอีล ฮิรกุลี (ชื0อของชาย
ที0ป่วย)ทุกคนต่างก็วนิ ิ จฉัยเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าโรคชนิดนี4 มันมีบาดแผลทับ
อยูบ่ นเส้นเลือดที0สาํ คัญเส้นหนึ0ง และไม่มีทางรักษาได้นอกจากจะต้องตัด
เนื4อส่ วนนั4นออก และถ้าตัดเนื4อส่ วนนั4นออก เส้นเลือดที0สาํ คัญก็จะถูกตัด
ด้วย และจะไม่สามารถทําให้อิสมาอีลมีชีวติ อยูไ่ ด้ และพวกเขาทุกคนได้
ปฏิเสธที0จะการผ่าตัดที0มีอนั ตรายนี4
ท่านซัยยิดได้กล่าวกับอิสมาอีลว่า : ฉันจะเดินทางไปแบกแดด และจะนํา
ท่านไปกับฉันด้วยเพื0อว่าเราอาจจะเจอหมอหรื อนักผ่าตัดที0มีความชํานาญ
กว่านี4 และพวกเขาอาจจะช่วยท่านได้ ท่านซัยยิดได้เชิ ญหมอเมืองแบกแดด
มาตรวจโรคของอิสมาอีล และหมอทุกคนได้ให้คาํ ตอบเหมือนกันกับหมอ
แห่งเมืองฮิลละฮ์ อิสมาอีลได้เกิดความท้อแท้ และสิ4 นหวังเป็ นอย่างมาก
ท่านซัยยิดได้ปลอบอิสมาอีลว่า : หลังจากนั4น ฉันได้ไปอยูใ่ นมุมหนึ0งของ
สุ สานซึ0 งเรี ยกว่า “ซิ รดาบ” ซึ0งเคยเป็ นสถานที0พาํ นักของอิมามมะฮ์ดี
และอิมามอัสการี

และเคยมีคนพบอิมามมะฮ์ดีปรากฏตัวที0นี0

(ซิ รดาบ)

บ่อยครั4งมาก คืนนั4นฉันได้ทาํ การนมาซขอดุอา และตะวัซซุ ล กับ
อิมามมะฮ์ดี ตลอดทั4งคืน จนรุ่ งเช้าฉันจึงไปซักเสื4 อผ้าที0ริมนํ4า และทําการ
ฆุซุลซิ ยารัต (อาบนํ4าตามศาสนบัญญัติ

๘๘

และมุ่งหน้าไปยังฮะรัม (สุ สานของอิมาม) เพื0อทําการซิ ยารัตอิมามทั4ง
สองอีกครั4ง ยังเข้ามาไม่ทนั ถึงกําแพงเมืองฉันก็ได้เห็นคนควบม้าสี0 ตวั ได้มา
หาฉัน ฉันไม่ได้คิดอะไร นอกจากนึกไปว่าอาจจะเป็ นบุคคลสําคัญของเมือง
นี4 และเมื0อพวกเขามาถึงฉัน ฉันได้เห็นเด็กหนุ่มสองคนมีดาบอยูใ่ นมือ และ
ชายชราหน้าตาสวยงามมีหอกอยูใ่ นมือ ส่ วนอีกคนหนึ0งมีดาบอยูท่ ี0เอว และ
แต่งตัวด้วยชุดโบราณได้หยุดอยูข่ า้ งหลังห่างออกไป พวกเขาได้ให้สลามกับ
ฉัน และฉันก็ได้ตอบสลาม คนในชุดโบราณได้ถามฉันว่า : พรุ่ งนี4จะเดินทาง
กลับหรื อ ? ฉันตอบ “ใช่แล้ว”
ชายในชุดโบราณ : ไหนเข้ามาให้ดูใกล้ ๆ หน่อยซิ อะไรที0ทาํ ให้เจ็บปวด
ทรมาน?
ฉันได้คิดกับตัวเองว่า พวกทะเลทรายนั4น ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความ
สะอาด และฉันก็อาบนํ4าา และซักเสื4 อผ้าจนสะอาดแล้ว และเสื4 อของฉันก็ยงั
เปี ยกอยู่ อย่าให้เขาแตะต้องเจ้าจะดีกว่า ในขณะที0กาํ ลังคิดอยู่ ฉันก็ได้ลม้ ทรุ ด
ลง เขาจึงได้ดึงตัวฉันไปหาเขา และได้เอามือของเขาถู และกดลงไปบน
บาดแผลซึ0 งทําให้ฉนั รู ้สึกปวดเป็ นอย่างมาก และได้นอนราบไปกับพื4นดิน
ในขณะเดียวกันชายชราก็ได้กล่าวกับฉันว่า : จงประสบความสําเร็ จเถิด ฉัน
แปลกใจเป็ นอย่างมากว่าเขารู ้จกั ชื0อของฉันได้อย่างไร

๘๙

ชายชราได้กล่าวขึ4นอีก : เสร็ จแล้วเจ้าประสบความสําเร็ จแล้วรู ้ไหมนี4คือ
อิมาม ! อิมามของเจ้า ฉันจึงได้วงิ0 ตามอิมามซึ0 งได้เคลื0อนม้าออกไป และร้อง
ตะโกนตามหลังท่าน อิมามได้บอกให้ฉนั กลับไป
ฉันได้กล่าวว่า : ไม่ ฉันจะไม่แยกจากท่าน
อิมามได้กล่าวอีกครั4ง : จงกลับไป ความดีของเจ้า อยูก่ บั การกลับไปของ
เจ้า ฉันยังยืนยันเช่นเดิม ชายชราได้กล่าวกับฉันว่า : โอ้อิสมาอีลไม่อายดอก
หรื อ ที0อิมามสั0งให้เจ้ากลับไปแต่เจ้าฝ่ าฝื นคําพูดนี4 ทาให้ฉนั คิดได้ และหยุด
อยูก่ บั ที0 และเมื0ออิมามได้ห่างออกไปท่านจึงหันกลับมายังฉัน และกล่าวว่า :
เมื0อเจ้าไปถึงเมืองแบกแดด มุซตันซี ร (คอลีฟะฮ์แห่งราชวงค์อบั บาซี ยะฮ์
ฮ.ศ. ที0 623-640) จะต้องเรี ยกเจ้าเข้าพบ และให้รางวัลกับเจ้า และเจ้าจงอย่าง
รับของจากเขา และจงบอกกับลูกชายของฉัน (หมายถึงซัยยิด อิบนิ ฏอวูซ)
ด้วยว่า ให้เขาเขียนเรื0 องราวของเจ้าให้กบั อะลี บิน อะรัฏด้วย และฉันก็ได้ส0ัง
ให้อะลี บิน อารัฏไว้แล้วว่าให้มอบทุกอย่างให้กบั เจ้าในสิ0 งที0เจ้าต้องการ
ฉันยืนมองอยูก่ บั ที0จนอิมามหายลับไปจากสายตา และความหม่นหมอง
และซึ มเคร้าที0จะต้องจากท่านได้ทาํ ให้ฉนั ยืนซึ มอยูก่ บั ที0นานนับชัว0 โมง

๙๐

หลังจากนั4นฉันจึงได้กลับไปฮะรัม และเมื0อชาวเมืองได้เห็นสภาพของฉัน
พวกเขาจึงได้ถามว่า : มีอะไรเกิดขึ4นหรื อ ทําไมหน้าตาผิดปกติเป็ นอย่างมาก
ไม่สบายหรื อ ?
ฉันตอบ : ไม่ ฉันสบายดี
พวกเขา : มีเรื0 องทะเลาะกับใครมา
ฉันตอบ : เปล่าไม่มี แต่ขอถามอะไรหน่อย พวกท่านได้เห็นบุคคลที0ขี0มา้
ออกไปจากเมืองไหม?
พวกเขากล่าว : อาจจะเป็ นผูท้ รงเกียรติของเมืองนี4
ฉันได้ถามว่า : ไม่ใช่ผทู ้ รงเกียรติของเมืองนี4 แต่คนหนึ0งจากกลุ่มของพวก
เขาคืออิมาม
พวกเขาได้ถามขึ4นว่า : เขาได้ช่วยเหลือท่านหรื อ ?
ฉันตอบ : ใช่ เขาได้บีบที0แผลของฉันซึ0 งเจ็บมาก หลังจากนั4นฉันได้เปิ ด
แผลให้พวกเขาดู ซึ0 งไม่มีร่องรอยของโรค
หรื อบาดแผลอยูเ่ ลย และเพื0อความมัน0 ใจฉันจึงได้เปิ ดดูท4 งั สองข้างซึ0 งไม่
มีร่องรอยอะไรหลงเหลืออยูเ่ ลย เมื0อประชาชนได้เห็น ดังนั4นพวกเขาจึงได้
รุ มทึ0งมาที0ตวั ฉัน และฉี กเสื4 อผ้าของฉันออกเป็ นชิ4น ๆ เพื0อที0จะนําเอาเศษผ้า
เหล่านั4นไปเป็ นศิริมงคลสําหรับพวกเขา และถ้าผูต้ รวจการของคอลีฟะฮ์ไม่
มานําฉันออกไปจากฝูงชน ฉันอาจจะเสี ยชีวติ ตรงนั4น ผูต้ รวจการได้ทาํ การ
สอบสวบเรื0 องราวจากฉัน และได้บนั ทึกเรื0 องราวทั4งหมด และฉันได้อยูท่ ี0น4 นั
จนถึงรุ่ งเช้า จึงถูกนําตัวเข้าเมืองแบกแดด

๙๑

เมื0อถึงแบกแดดฉันได้เห็นประชาชนจํานวนมากยืนรออยูบ่ นสะพานก่อน
เข้าเมือง และคอยถามชื0อของผูค้ นที0เข้าเมือง และเมื0อฉันได้บอกชื0อของฉัน
ให้พวกเขารู ้ ฝูงชนทั4งหมดก็ได้รุมทึ4งฉันอีกครั4งหนึ0ง ได้ฉีกเสื4 อผ้าตัวใหม่
ของฉันออกเป็ นชิ4น ๆ เหตุการณ์น4 ีได้ทาํ ให้ฉนั เกือบเสี ยชีวติ ถ้าท่านซัยยิด
และกลุ่มของท่านไม่มาแยกฉันออกจากฝูงชน
ท่านชัยยิดได้ถามฉันว่า : เจ้าหรื อที0เขากล่าวกันว่า ได้รับการชะฟาอัต
จากอิมามมะฮ์ดี (อ) จนทําให้เมืองนี4 เกือบมีการจราจล
ฉันตอบ : ใช่แล้ว
ท่านซัยยิดได้ลงมาจากหลังม้า และเปิ ดน่องของฉันดู ซึ0 งท่านเคยเห็น
บาดแผลของฉันมาก่อนแต่ในครั4งนี4ท่านไม่เห็นร่ องรอยของมันอีกเลย
เมื0อซัยยิดได้เห็นดังนั4น ท่านได้งงตาค้างอยูต่ รงนั4นนับชัว0 โมง และสลบ
ไป และหลังจากที0ท่านฟื4 นจากสลบท่านได้กล่าวว่า : เจ้าเมืองได้เรี ยกตัวฉัน
ไปพบ เพราะเขาได้รับรายงานจากผูต้ รวจการว่ามีชายคนหนึ0งที0เกี0ยวข้อง กับ
ฉันได้รับการชะฟาอัตจากอิมาม และฉันได้รับคําสั0งให้นาํ เจ้าไปพบกับพวก
เขา
ฉันจึงได้ไปพบกับเจ้าเมืองพร้อมกับท่านซัยยิด เจ้าเมืองได้สั0งให้ฉนั เล่า
เรื0 องทั4งหมดให้เขาฟัง ฉันเล่าเรื0 องทั4งหมดให้ฟัง เจ้าเมืองได้สั0งให้คนรับใช้
ไปตามหมอ และนักผ่าตัดทั4งหมด และได้ถามพวกเขาว่า : พวกท่านเคยเห็น
บาดแผลของชายคนนี4ไหม ?
พวกเขาตอบ : ใช่เราเคยเห็น
เจ้าเมืองได้ถาม : ยาและวิธีการรักษาเป็ นอย่างไร ?

๙๒

พวกเขาตอบเป็ นเสี ยงเดียวกันว่า : วิธีเดียวคือการผ่าตัดเนื4 อชิ4นนั4นออก
และถ้าตัดออกเขาจะไม่สามารถมีชีวติ ต่อไปได้
เจ้าเมือง : สมมุติวา่ ถ้าผ่าตัดแล้วไม่ตาย จะใช้เวลนานเท่าไรแผลจึงจะ
หายสมบูรณ์
พวกเขาตอบ : อย่างน้อยสองเดือน แผลจะยังไม่หายดี และถ้าแผลหายก็
จะเป็ นแผลเป็ นที0น่าเกลียดมากขนก็จะไม่งอกในบริ เวณที0เคย เป็ นแผลเช่นนี4
เจ้าเมืองถามต่อ : ครั4งสุ ดท้ายพวกท่านเห็นเขา (อิสมาอีล) เมื0อไหร่ ?
พวกเขาตอบ : ถึงวันนี4ก็สิบวันพอดี
ดังนั4นเจ้าเมืองจึงเชิ ญหมอทั4งหมดให้มาดูรอยแผลของฉันซึ0 งเมื0อพวกเขา
ได้ทาํ การตรวจสอบ และไม่พบร่ องรอยของการเคยมีบาดแผล หรื อความ
แตกต่างระหว่างน่องข้างซ้าย และข้างขวาเลย หมอคนหนึ0งซึ0 งเป็ นชาวศริ ส
เตียนได้อุทานออกมาด้วยเสี ยงอันดัง
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ สิ0 งนี4 เป็ นงานของมะซี ฮ์
(นบีอีซา)”
: เจ้าเมือง: ดังนั4น เมื0อไม่ใช่ฝีมือของพวกท่าน แล้วฉันรู ้ดีวา่ เป็ นฝี มือของ
ใคร
หลังจากนั4นเจ้าเมืองแบกแดดจึงได้รายงานเรื0 องราวทั4งหมดให้คอลีฟะฮ์
ทราบ คอลีฟะฮ์จึงเรี ยกเจ้าเมืองเข้าพบ และเจ้าเมืองก็ได้นาํ ฉันเข้าพบ
คอลีฟะฮ์ดว้ ย มุซตันซิ ร (คอลีฟะฮ์) ได้ส0ังให้ฉนั เล่าเรื0 องตั4งแต่ตน้ จนจบ
ให้เขาฟัง

๙๓

เมื0อเขาฟังเรื0 องจบลงก็ได้ส0ังให้คนรับใช้นาํ ถุงเงินที0มีหนึ0งพันดีนารมา
ให้แก่ฉนั
และคอลีฟะฮ์ได้กล่าวว่า : เอาเงินนี4ไปใช้จ่าย
ฉันได้ตอบ : ฉันไม่สามารถรับเงินจํานวนนี4ได้
คอลีฟะฮ์ : เจ้ากลัวใครหรื อ ?
ฉันได้ตอบ : คนที0ทาํ ให้โรคของฉันหาย เขาได้สั0งว่าไม่ให้รับอะไรจาก
ท่าน
ท่านคอลีฟะฮ์ ได้โกรธเป็ นอย่างมากเมื0อได้ยนิ
ดังนั4นเจ้าของหนังสื อ “กัชฟุลฆุมมะห์” ได้กล่าวว่า:
วันหนึ0งฉันได้เล่าเรื0 องราวอันประเสริ ฐนี4ให้ประชาชนกลุ่มหนึ0งฟัง เมื0อ
ฉันได้เล่าจบจึงรู ้วา่ บุตรชายของอิสมาอีลอยูใ่ นกลุ่มของประชาชนด้วย
เขาชื0อชัมซุ ดดีน มุฮมั มัด ซึ0 งฉันไม่เคยรู ้จกั เขามาก่อน ฉันจึงได้ถามว่า :
ท่านเคยเห็นน่องของบิดาตอนที0เป็ นแผลไหม ? เขาได้ตอบว่า : ตอนนั4นฉัน
ยังเล็กอยู่ ฉันได้เห็นแผลของท่านตอนที0มนั หายแล้ว และพบว่าไม่มีร่องรอย
ของการมีโรคอยูเ่ ลย และยังพบว่ามีขนงอกออกมาเป็ นปรกติ ทุกปี บิดาของ
ฉันจะเดินทางไปแบกแดด และเมืองซามัรรอเพื0อซิ ยารัตสุ สานของอิมามผู ้
บริ สุทธิU ท่านจะอยูท่ ี0น4 นั เป็ นเวลานาน

และร้องไห้ครํ0าครวญเป็ นอย่างมาก

ด้วยความหวังที0จะเห็นอิมามมะฮ์ดีอีกครั4งหนึ0ง ท่านจะไปวนเวียนอยู่ ณ
สถานที0ที0เคยพบเจออิมาม

๙๔

แต่เหตุการณ์อนั ประเสริ ฐไม่เกิดกับท่านอีกเท่าฉันจําได้ บิดาของฉันได้
ไปซิ ยารัตที0ซามัรรอ

ถึงสี0 สิบครั4ง

และท่านก็ได้จากโลกนี4ไปด้วยความ

เสน่หาที0จะพบกับออิมามมะฮ์ดีอีกครั4งหนึ0ง
ซัยยิด อิบนิ ฎอวูซ ได้กล่าวว่า : ในชีวิตของฉันได้เจอกับบุคคลจํานวน
หนึ0งที0เคยพบเจอกับอิมาม และบางคนได้พกจดหมายที0อิมามตอบปั ญหาของ
เขาติดตัวไว้ตลอดเวลา
มัรฮูม ฮูร อามีลี อุละมาอ์ และมัรญิอฺคนสาคัญอีกคนหนึ0งของชีอะฮ์ใน
ศตวรรษที0 11 ของอิสลามได้เล่าเรื0 องหนึ0งซึ0 งคล้ายกับเรื0 องของ
“อิสมาอีลฮิรกุลี” หลังจากนั4นท่านได้กล่าวว่า:
เรื0 องราวแบบนี4ในสมัยของเรา และในอดีตเป็ นเรื0 อง “มุตะวาตีร” ที0
เข้มแข็งในหลักฐาน และการรายงาน
ท่านได้กล่าวเสริ มต่อไปอีกว่า : กลุ่มหนึ0งจากสหายที0เชื0อถือได้ (มุวษั ษัก)
ได้กล่าวให้ฉนั ฟังว่า พวกเขาได้เห็นท่านอิมาม และมุอญ
์ ิซะฮ์ ต่าง ๆ ของ
ท่าน และอิมามก็ยงั ได้เปิ ดเผยเรื0 องราวที0ล4 ีลบั (อัล-ฆ็อยบ์) บางอย่างให้พวก
เขาได้รู้ อิมามได้ดุอาอฺ ให้พวกเขา และดุอาอฺ น4 นั ก็เป็ นมุสตะญับ (ได้รับการ
ยอมรับ) อิมามได้ทาํ ให้พวกเขาพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ซึ0 งฉันไม่สามารถที0
จะอธิ บายหรื อบรรยายมันได้หมด แต่เรื0 องราวเหล่านี4ถือว่าเป็ นมุอญ
์ ิซะฮ์ที0
ชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ

๙๕

การกําหนดวันแห่ งการปรากฏ (ซุฮูร)
เราได้อธิ บายแล้วว่า : หลังจากการเสี ยชีวติ ของท่านอะบุลฮะซัน นาอิบ
คนที0สี0ของอิมามมะฮ์ดี ยุคสมัยแห่ง ฆอยบะตุลกุบรอจึงได้เริ0 มขึ4นจนถึง
ปั จจุบนั และการปรากฏตัวของท่านอีกครั4งหนึ0งนั4นเป็ นไปตามกําหนดการ
ของอัลลอฮ์ บรรดาอิมามมะอฺ ศูม แต่ละคนได้กล่าวไว้อย่างชัดแจ้งว่า ไม่มี
ใครรู ้หรื อสามารถกําหนดวันปรากฏ (ซุ ฮูร) ของอิมามมะฮ์ดี (อ) ได้ อัลลอฮ์
เท่านั4นที0รู้

และคําสั0งของพระองค์จะเกิดขึ4นอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

ดังนั4นใครก็ตามที0กาหนดวันแห่งการปรากฏ เขาคือคนโกหก
ท่านฟะฎีลได้ถามอิมามบากิร (อ) ว่า : เราสามารถกําหนดวันแห่งการ
ปรากฏได้ไหม ?
ท่านอิมามบากิรได้กล่าวย้าถึงสามครั4งว่า :
ผูก้ าํ หนดเวลาแห่งการปรากฏ คือผูโ้ กหก

๙๖

อิสฮาก บิน ยะอฺ กบู (เชคกุลยั นี) ได้เขียนจดหมายถามปั ญหาท่านอิมาม
มะฮ์ดี (อ) โดยส่ งผ่านทานมุฮมั มัด บิน อุษมาน นาอิบคนที0สอง ส่ วนหนึ0ง
จากจดหมายที0ท่านอิมามตอบกลับมาได้พดู ถึงเรื0 องเวลาแห่งการปรากฏตัว
ของท่านว่า
“ส่ วนเรื0 องการปรากฏตัวนั4นขึ4นอยูก่ บั อัลลอฮ์

และใครก็ตามที0

กําหนดเวลา เขาคือผูท้ ี0โกหก”
แต่ทว่า การกําหนดเวลาในที0น4 ี (ในฮะดีษ) หมายถึงการกําหนดวัน และ
เวลาที0แน่นอนซึ0 งได้รับการปฏิเสธ จากอิมามมะอฺ ศูม เพราะเป็ นความลับ
ของอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั4น แต่การรับรู ้ การเกิดขึ4นของอาลามัต
(สัญญาณ) ก่อนการปรากฏตัวนั4น สามารถทําให้เรารับรู ้ได้ถึงความใกล้ของ
วันแห่งการปรากฏตัว

๙๗

สั ญญาณการปรากฏตัวของอิมาม
รายงานที0เกี0ยวกับเหตุการณ์ก่อนการปรากฏตัวของท่านอิมามมะฮ์ดี และ
สัญญาณแห่งการปรากฏตัวของท่านนั4นมีจาํ นวนมาก และประเภทที0แตกต่าง
กัน ส่ วนหนึ0งของรายงานได้บรรยายสภาพของสังคม โดยเฉพาะสังคม
อิสลามก่อนการปรากฏตัวของอิมาม

และอีกส่ วนหนึ0งของรายงานได้

บรรยายเหตุการณ์ที0ใกล้วนั ปรากฏตัวของท่าน

และเหตุการณ์แปลก

ประหลาดในวันที0ท่านปรากฏตัว
การศึกษา และค้นคว้ารายละเอียดเพื0อที0จะรับรู ้ความลับต่าง ๆ ของ
สัญญาณ เราจะต้องศึกษา และค้นคว้าโดยตรงจากหนังสื อที0เขียนขึ4นเฉพาะ
เรื0 องเหล่านี4 ส่ วนในหนังสื อเล่มนี4เราจะขอกล่าวเพียงบางสัญญาณที0ง่ายต่อ
การเข้าใจ และใกล้กบั วันแห่ งการปรากฏตัวมากที0สุด ซึ0 งมีดงั ต่อไปนี4 คือ
1.การกดขี0จะมีทวั0 ไป การทําบาป การฝ่ าฝื น และไร้ศาสนาจะมีอยูท่ ว0ั ทั4ง
โลกแม้แต่ในสังคมอิสลาม

ซึ0 งมีรายงานเป็ นจํานวนมากจากอิมามผู ้

บริ สุทธิU วา่ “การลุกขึ4นปฏิวตั ิของกออิมจะเกิดขึ4นก็ต่อเมื0อการกดขี0 และ
ไร้คุณธรรมจะมีอยูท่ ุกแห่งในโลก”

๙๘

รายงานต่าง ๆ ยังได้บรรยายอีกว่าใกล้วนั แห่งการปรากฏตัวของท่าน
อิมามมากเท่าไร ความเสื0 อมโทรมทางศีลธรรมจะเกิดขึ4น แม้แต่ในสังคม
มุสลิม ซึ0 งในรายงานได้ช4 ี และบรรยายถึงประเทศต่าง ๆ ของความเสื0 อม
โทรมทางด้านศีลธรรมไว้ดงั นี4คือ การดื0มเหล้า การค้าขายสิ0 งมึนเมาอย่าง
เปิ ดเผย การกินดอกเบี4ย ระหว่างมุสลิมด้วยกัน การผิดประเวณี ความผิดปกติ
ทางเพศที0ทาํ กันอย่างเปิ ดเผย และไร้ยางอาย ไร้เมตตาหลอกลวง กลับกลอก
รับสิ นบน โอ้อวด อุตริ การนินทาให้ร้ายจะมีอยูท่ ว0ั ไป ไม่รักษาพรมจรรย์
และไร้ยางอาย ข่มแหง และกดขี0 ผูห้ ญิงไร้หิญาบ และออกมาปรากฏตัว
ในสังดมด้วยเสื4 อผ้าเย้ายวนทางเพศ ผูช้ ายจะแต่งตัวแบบผูห้ ญิง และผูห้ ญิง
จะแต่งตัวแบบผูช้ าย การตักเตือนกันไปสู่ ความดีจะถูกละทิ4ง ผูศ้ รัทธาจะถูก
ทําให้อ่อนแอ

และไม่มีความสาคัญ

จะอยูอ่ ย่างผูโ้ ศกเศร้า

และไม่มี

ความสามารถที0จะขัดขวางความชัว0 การปฏิเสธและไร้ศาสนาจะมีอยูท่ ว0ั ไป
อิสลาม และอัลกุรอานจะถูกทอดทิ4ง ลูกจะไม่เคารพบิดามารดา ผูน้ อ้ ยจะไม่
เคารพผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่จะไม่เมตตาต่อผูน้ อ้ ย
ความสัมพันธ์ทางสายเลือดจะไม่ได้รับการปฏิบตั ิ

คุมส์และซะกาตจะ

ไม่ได้รับการปฏิบตั ิ หรื อจะไปไม่ถึงมือของผูท้ ี0มีสิทธิ ที0จะได้รับ กาฟิ ร และ
ศัตรู ของพระเจ้าจะครอบงํามุสลิม และมุสลิมจะอยูใ่ นสภาพที0พา่ ยแพ้ และ
พวกเขาจะครอบงํามุสลิม และมิสลิมจะอยูใ่ นสภาพที0พา่ ยแพ้ และพวกเขาจะ
เลียนแบบศัตรู ในการดําเนินชีวติ ตั4งแต่การแต่งตัว และการพูดจา กฏหมาย
ของอัลลอฮ์จะถูกทอดทิ4ง

๙๙

และสิ0 งเหล่านี4คือเหตุการณ์ที0เราทุกคนประสบกันอยูใ่ นยุคและสมัยนี4
แม้แต่ในอิหร่ าน ก่อนการปฏิวตั ิอิสลามก็หนีไม่พน้ สภาพนี4 และการปฏิวตั ิ
อิสลามในอิหร่ านซึ0 งแท้จริ งแล้วก็เป็ นการปฏิวตั ิเพื0อต่อต้านสิ0 งชัว0 ร้ายเหล่านี4
และทําให้ประเทศนี4ปลอดภัยจากนํ4ามือของผูไ้ ร้ศาสนา และไม่มีคุณธรรม
ซึ0 งได้รับการเกื4อหนุ นมาจากศัตรู ของศาสนา

และบรรดานักล่าอาณานิคม

ดังนั4นเราหวังว่าการปฏิวตั ิในอิหร่ านจะต้องเป็ นหนึ0งของพื4นฐานที0จะรองรับ
การปฏิวตั ิของอิมามมะฮ์ดี แต่เป็ นที0น่าเสี ยใจว่าความเสื0 อมโทรมทางศาสนา
และสิ0 งเลวร้ายต่าง ๆ ที0ได้กล่าวไปแล้วนั4นยังมีอยูใ่ นประเทศมุสลิมอื0น ๆ
2-3. การออกมาปรากฏของซุ ฟยานี และกองทัพซุ ฟยานีจะถูกแผ่นดินสู บ
สองสัญญาณนี4เป็ นสิ0 งที0บรรดาอิมามมะอฺ ศูม

ให้ความสาคัญเป็ นอย่าง

มาก เพราะเป็ นสัญญาณก่อนการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดี ที0ใกล้ที0สุดกับ
วันแห่งการปรากฏตัวของอิมาม ซุ ฟยานีตามรายงานนั4นหมายถึงชายคนหนึ0ง
ที0สืบเชื4อสายมาจาก ยะซี ด ลูกของมุอาวียะฮ์ บิน อะบู ซุ ฟยาน ชื0อของเขาคือ
อุษมาน บิน อัมบะษะฮ์ ซึ0 งเป็ นคนที0ชวั0 ช้าที0สุดคนหนึ0ง และเป็ นศัตรู กบั
ศาสนา ,อิมาม และกับชีอะฮ์ทุกคน มีใบหน้าสี แดงดวงตาสี เทา มีร่องรอยบน
ใบหน้าเหมือนคนเป็ นโรคฝี ดาษ มีรูปร่ างหน้าตาที0น่าเกลียด และชอบการ
กดขี0 และหักหลัง เขาปฏิวตั ิในชาม (ประเทศซี เรี ย ซี0 งในอดีตนั4นได้รวม
ปาเลสไตน์ จอร์ แดนอยูด่ ว้ ย) และจะพิชิตเมืองถึงห้าเมืองในเวลาอันรวดเร็ ว
และจะยกกองทัพอันมหึ มาของเขามุ่งหน้ามายังกูฟะฮ์ (เมืองหนึ0งในอิรัก)

๑๐๐

เขาจะก่ออาชญากรรม และทําลายล้างเมืองต่าง ๆ ของอิรักโดยเฉพาะที0
นะญัฟและกูฟะฮ์ กองทัพอีกส่ วนหนึ0งของเขาจะถูกส่ งไปยังมะดีนะฮ์
กองทัพซุ ฟยานีจะทําการปล้นสดม และเข่นฆ่าประชาชนในเมือง
มะดีนะฮ์หลังจากนั4นจะมุ่งหน้าต่อไปยังมักกะฮ์ และหลังจากนั4นอิมาม
มะฮ์ดี (หลังจากปรากฏตัวที0มกั กะฮ์ และไปมะดีนะฮ์) ก็จะมุ่งตรงไปที0อิรัก
และเมืองกูฟะฮ์ ซุ ฟยานีจะหนีออกจากอิรัก และมุ่งหน้าไปยังซี เรี ย และ
ดามัสกัส อิมามได้ส่งกองทัพไล่ตามหลังไป ซึ0 งสุ ดท้ายพวกมันจะถูกทําลาย
ที0บยั ตุล้ มุก็อดดัส (เยรู ซาเล็ม) และซุ ฟยานีก็จะถูกตัดศรี ษะที0นน0ั
4. การออกปรากฏของซัยยิด ฮะซะนี
ตามรายงานจากอิมามมะอ์ศูม ซัยยิด ฮะซะนี คือ ชายคนหนึ0งจากเมือง
ก็อซวีน (ในอิหร่ าน) จะลุกขึ4นมาต่อสู ้เพื0อศาสนา เป็ นบุคคลที0ยดึ มัน0
ในอัลลอฮ์ เป็ นผูอ้ าวุโสของชีอะฮ์คนหนึ0งที0มีบุคลิกภาพอันประเสริ ฐ เขาจะ
เชิญชวนมนุษย์เข้าสู่ อิสลาม และแนวทางของอะห์ลุลบัยต์(อ) เขาจะประสบ
ความสําเร็ จเป็ นอย่างมาก และมีผสู ้ นับสนุนมากมาย จากเมืองของเขาตลอด
เส้นทางจนถึงกูฟะฮ์ เขาจะทําลาย และลบล้างการกดขี0 และความชัว0 ทุกชนิด
เขาจะปกครองประชาชนด้วยความยุติธรรม

และเมื0อกองทัพของเขาเข้าสู่

กูฟะฮ์เขาก็ได้รับข่าวว่ากองทัพของอิมามมะฮ์ดีอยูน่ อกเมืองกูฟะห์

๑๐๑

ซัยยิด ฮะซะนีก็จะนํากองทัพของเขาไปหาอิมาม (อ) ท่านอิมามศอดิกได้
กล่าวว่า : ซัยยิด ฮะซะนี รู ้จกั อิมามมะฮ์ดี (อ) แต่เพื0อต้องการที0จะพิสูจน์
ความยิง0 ใหญ่ และประเสริ ฐของอิมามให้กบั บรรดาผูส้ นับสนุนเขาได้เห็นกับ
ตาของพวกเขาเอง ซัยยิดฮะซะนี จึงแกล้งทําเป็ นไม่รู้จกั อิมาม และได้ขอให้
อิมามพิสูจน์หลักฐานการเป็ นอิมาม และให้แสดงมรดกที0อิมามได้รับมา
จากท่านศาสดา เมื0ออิมามได้แสดงหลักฐาน และมุอญ
์ ิซะต์ต่าง ๆ ให้พวกเขา
ได้เห็น ซัยยิด ฮะซะนีจึงได้นาํ กองทัพของเขาทําการบัยอัต (การสัตยาบัน)
ให้กบั อิมาม ยกเว้นสี0 พนั คนที0ไม่ยอมทําการบัยอัตให้กบั อิมามโดยอ้างว่า
อิมามใช้เวทมนตร์ และมายากล อิมามได้ตกั เตือน และให้โอกาสกับพวก
เขาถึงสามวันให้กลับตัวแต่ไม่เป็ นผล อิมามจึงประกาศสงครามกับพวกเขา
และพวกเขาทั4งหมดก็ถูกฆ่าตายตามคําสั0งของอิมาม
5. เสี ยงเรี ยกจากฟากฟ้ า
เสี ยงจากฟากฟ้ าเป็ นอีกสัญญาณหนึ0ง

ที0จะมีข4 ึนหลังจากการปรากฏตัว

ของอิมามในมักกะฮ์ เป็ นเสี ยงดังน่ากลัวจะเรี ยกชื0อของอิมาม ฉายา และต้น
ตระกูลของท่าน เสี ยงนั4นจะเรี ยกร้องให้ประชาชนทําการบัตอัตให้กบั อิมาม
เพื0อที0จะได้รับฮิดายะฮ์ ส่ วนการฝ่ าฝื นหรื อปรปั กษ์จะทําให้หลงทาง
และอีกเสี ยงหนึ0งจะดังขึ4น ก่อนการปรากฏตัวของอิมาม (อ) เป็ นเสี ยงที0
พิสูจน์ สิ ทธิ และสัจธรรมของอะลี และชีอะฮ์ของอะลี

๑๐๒

6. การลงมาของนบีอีซา เพื0อเข้าร่ วมกับอิมามมะฮดี
การลงมาของนบีอีซาจากฟากฟ้ า และท่านจะเข้าร่ วมนมาซกับอิมาม
มะฮ์ดี (อ) โดยท่านเป็ นมะอ์มูมของอิมามมะฮ์ดี ก็เป็ นอีกสัญญาณหนึ0งที0
จะเกิดขึ4นพร้อมกันกับการปรากฏตัวของอิมาม
ท่านรอซูลุลลอฮฺ (ศ็อลฯ) ได้แจ้งให้ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ) ทราบว่า :
“ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ซึ0 งไม่มีพระเจ้าอื0นใดนอกจากพระองค์
มะฮ์ดีของอุมมะฮ์น4 ีมาจากเราซึ0 งอีซาบุตรของมัรยัมจะนมาซตามหลัง
เขา”
ยังมีสัญญาณอีกมากมายที0ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสื ออื0น ๆ และสัญญาณ
ต่างๆ

จะต้องปรากฏทั4งหมดหรื อเป็ นไปได้วา่ อาจมีการเปลี0ยนแปลงเป็ น

เรื0 องที0บรรดาอุลามาอ์ได้ทาํ การวินิจฉัยมาแล้ว

และได้มีบทสรุ ปว่า

:

สัญญาณที0เกี0ยวกับการปรากฏตัวของอิมามมะฮ์ดีน4 นั ได้ถูกแบ่งออกเป็ นสอง
ประเภทคือ ตายตัวและไม่ตายตัว ส่ วนสัญญาณที0ตายตัวนั4นจะต้องปรากฏ
อย่างแน่นอน และบางรายยังชี4ให้เห็นอีกว่าบางครั4งแม้แต่สัญญาณที0ตายตัว
อาจจะมีการเปลี0ยนแปลงได้ ซึ0 งสิ0 งนี4จะเป็ นการดีสาหรับการรอคอยที0แท้จริ ง
เพราะจะทําให้ผทู ้ ี0รอคอยอย่างแท้จริ งมีความพร้อมอยูต่ ลอดเวลาสาหรับการ
ปรากฏตัว ซึ0 งอาจจะเป็ นไปได้วา่ ท่านอิมามปรากฏตัวแล้วในขณะที0สัญญาณ
บางอย่างยังไม่เกิดขึ4น

๑๐๓

การกิยาม (ลุกขึน< มาปฏิวัติ) ของอิมามมะฮ์ ดี (อ.)
สรุ ปรายงานบรรดาอิมามมะอ์ศูม

ที0เกี0ยวกับการกิยามของมะฮ์ดีผถู ้ ูก

สัญญาไว้มีดงั นี4คือ
-

เขาผูถ้ ูกสัญญาไว้จะปรากฏตัวที0กะอ์บะฮ์ หลังจากการเร้นหายอัน

ยาวนาน เขาจะปรากฏตัวพร้อมกับธง ดาบ อะมามะฮ์ (ผ้าพันศรี ษะ) และเสื4 อ
ของท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ็อล) บรรดามะลาอิกะฮ์จะช่วยเหลือเขา เขาจะ
กิยามด้วยความเคียดแค้นต่อศัตรู จะทําการเข่นฆ่าศัตรู ของศาสนา

และ

พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ ี0กดขี0 และอยุติธรรมจะถูกแก้แค้น
สหายที0ใกล้ชิดของเขาจะมีสามร้อยสิ บสามคน ซึ0 งจะทําการบัยอัยให้กบั
เขาที0มกั กะฮ์ อิมามอยูท่ ี0มกั กะฮ์ระยะหนึ0งหลังจากนั4นก็จะมุ่งหน้าสู่ มะดีนะฮ์
ผูช้ ่วยเหลือเขาจะเป็ นนักรบที0แท้จริ งชํานาญในอาวุธเป็ นคนที0ศอและห์

มี

ศรัทธาที0มน0ั คง เข้มแข็งต่ออิบาดะฮ์ในยามคํ0าคืน และเป็ นสิ งห์ร้ายในยาม
กลางวัน เคร่ งครัดต่อคําสั0งของอิสลาม มุ่งหน้าไปทางทิศไหนจะนําชัยชนะ
ไปสู่ ที0น4 นั

๑๐๔

หลังจากชัยชนะในมะดีนะฮ์ อิมามจะนําทัพเข้าสู่ อิรัก และกูฟะฮ์
ท่านจะพบกับซัยยิด ฮะซะนี ที0กฟู ะฮ์ ซัยยิด ฮะซะนี จะนําทหารของเขา
เข้าบัยอัตกับอิมาม (อ) นบีอีซา จะลงมาจากฟากฟ้ าเพื0อช่วยเหลืออิมามและ
อีซา (อ) จะนมาซตามอิมามมะฮ์ดี (อ) รัฐบาลกลางของอิมามจะอยูท่ ี0เมือง
กูฟะฮ์ อิมามจะพิชิตทั4งตะวันตก และตะวันออกของโลก
อิสลามจะปกครองไปทั4งโลก ศาสนาจะกลับมาใหม่ อิสลามที0แท้จริ งจะ
กําจัดความจอมปลอมในศาสนา

การปกครองและกฎหมายจะเป็ นไปตาม

คัมภีร์ของพระเจ้า และแบบฉบับของศาสนา อิมามจะใช้ชีวติ อย่างเรี ยบง่าย
กินอาหาร และสวมใส่ เสื4 อผ้าแบบอิมามอะลี (อ)
ในยุคของการปกครองของอิมาม (อ) แผ่นดินจะมีบารอกะฮ์เป็ นอันมาก
ผลิตผลทางเกษตรจะมีอย่างล้นเหลือ ความยากจนจะหมดไป มนุษย์จะใช้
ชีวติ อย่างมีความผาสุ ก และมีสิริมงคล จะถึงขึ4นที0ผทู ้ ี0จะจ่ายซะกาต หรื อ
บริ จาคทาน (เศาะดะเกาะฮ์) ไม่สามารถหาคนยากจนที0จะมารับของได้
เขานําไปให้ใครก็รับการปฏิเสธที0จะรับของนั4น ความรักที0จะอยูใ่ กล้ชิด
กับอิมาม

ทําให้ผศู ้ รัทธาจํานวนมากปั กหลัก

และอาศัยในเมืองกูฟะห์

เพื0อที0จะนมาซรวม (ญะมาอะฮ์) กับอิมาม ถึงขั4นที0ได้สร้างมัสญิดขึ4นมาหลัง
หนึ0ง ซึ0 งมีประตูทางเข้าถึง หนึ0งพันประตู

๑๐๕

ในยุคของการปกครองของอิมาม

โลกจะอยูไ่ ด้ร่มเงาของความ

(อ)

ยุติธรรม และความปลอดภัยถึงขั4นที0 ถ้าหญิงชราคนหนึ0งได้ทูนหม้อทองคํา
ซึ0 งมีเพชรนิลจินดาอยูใ่ นนั4น

และเดินทางมาคนเดียวจากเมืองหนึ0งไปอีก

เมืองหนึ0ง จะไม่มีใครบกวนนาง หรื อมีความโลภในทรัพย์สินของนางเลย
แผ่นดินจะคายทรัพยากร และของมีค่าต่าง ๆ ออกมาให้อิมาม และอิมาม
จะทําการสร้าง และทดแทนความสู ญเสี ยต่าง ๆ ให้กบั ผูท้ ี0ถูกดขี0บนหน้า
แผ่นดิน ในขณะที0อิมาม (อ) ทําการปฏิวตั ิ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะทําให้การเห็น
และการได้ยนิ ของผูศ้ รัทธาไร้ขอบเขต พวกเขาสามารถพูดคุย หรื อปรึ กษา
ปั ญหากับอิมามได้โดยตรงไม่วา่ พวกเขาจะอยูใ่ นจุดไหนของโลกเขา
สามารถ

ได้ยนิ เสี ยง

และเห็นอิมาม

ในยุคนั4นอัลลอฮ์จะประทานให้

สติปัญญา และความรู ้ของมนุษย์ถึงจุดสมบูรณ์
อิมามจะปกครองประชาชน เหมือนกับศาสดามูฮมั หมัด และศาสดาดาวูด
ปกครองประชาชน สิ0 งใดที0ศาสดามุฮมั มัดได้ปฏิบตั ิ อิมามก็จะปฏิบตั ิส0ิ งนั4น
อิมามจะทําลายแบบฉบับแห่ งญาฮีลียะฮ์
(ยุคมืดของอาหรับ) ยุคใหม่เหมือนกับที0ศาสดามุฮมั มัดได้ทาํ ลายมาแล้ว
และแสงแห่งสัจธรรมของอิสลามก็จะกลับมาอีกครั4งหนึ0ง

๑๐๖

หน้าที0บางอย่างของชี อะฮ์ในสมัยของการเร้นหายของอิมาม (อ)
“โอ้อลั ลอฮ์ ขอให้พระองค์ทรงทําให้ฉนั ได้รู้จกั พระองค์ดว้ ยเถิดเพราะ
ถ้าพระองค์ไม่ทาํ ให้ฉนั รู ้จกั พระองค์ ฉันก็จะไม่มีวนั รู ้จกั ศาสดาของพระองค์
โอ้อลั ลอฮ์ ขอให้พระองค์ทรงทําให้ฉนั ได้รู้จกั ศาสดาของพระองค์ดว้ ยเถิด
เพราะถ้าพระองค์ไม่ทาํ ให้ฉนั ได้รู้จกั ศาสดาของพระองค์

ฉันก็จะไม่มีวนั

รู ้จกั ฮุจญัตของพระองค์ โอ้อลั ลอฮ์ ขอให้พระองค์ทรงทําให้ฉนั ได้รู้จกั
ฮุจญัตของพระองค์ดว้ ยเถิด เพราะถ้าพระองค์ไม่ทาํ ให้ฉนั ได้รู้จกั ฮุจญัต
ของพระองค์ ฉันก็จะหลงทางจากศาสนาของฉันอย่างแน่นอน”
2. อ่านดุอาที0ขอให้เรามีความมัน0 คงต่อศาสนา
“โอ้อลั ลอฮฺ โอ้ผทู ้ รงเมตตา โอ้ผทู ้ รงปรานี โอ้ผทู ้ รงเปลี0ยนแปลงหัวใจ
ทั4งหลาย ขอให้พระองค์ทรงทําให้ของฉันมัน0 คงต่อศาสนาของพระองค์ดว้ ย
เถิด”

๑๐๗

3. อ่านดุอาต่าง ๆ ที0เกี0ยวกับอิมามมะฮ์ดี โดยตรงอย่างเช่น ดุอานี4 :
“โอ้อลั ลอฮ์ ขอพระองค์ทรงเป็ นผูค้ ุม้ ครองวะลีของพระองค์คือ
อัล-ฮุจญัตบุตรของฮะซัน (อ) ขอการสรรเสริ ญจากพระองค์จะมีแต่เขา
และบรรพบุรุษของเขาทั4งในเวลานี4 และทุกๆเวลา ขอพระองค์จงเป็ น
ผูค้ ุม้ ครองปกป้ องเขา ขอพระองค์ทรงเป็ นผูน้ าํ ผูช้ ่วยเหลือ และ
ขอพระองค์โปรดทรงเป็ นพยานชี4นาํ ทางของเขา และขอให้พระองค์ทรง
สถิตอยูใ่ นสายตาของเขา จนกระทัง0 ทุกสรรพสิ0 งยอมจํานนสวามิภกั ดิUต่อเขา
โดยดุษฏี และได้โปรดทําให้เขาได้รับประโยชน์จากทุกสรรพสิ0 งในแผ่นดิน
นี4โดยทัว0 ถึงยาวนาน”
4. ทําการเศาละวาตที0เร่ งการปรากฏของท่าน เพราะมีคาํ สั0งเสี ยจากอิมาม
มะฮ์ดีวา่ :
จงขอดุอาอฺ ที0เร่ งการปรากฏของฉันให้มาก ๆ เพราะการงานของพวกท่าน
จะสมบูรณ์ดว้ ยการอ่านดุอาเหล่านี4ตวั อย่างของเศาะละวาตที0เร่ งการปรากฏ
ตัวของอิมาม (อ)
“โอ้ อัลลอฮ์ ขอพระองค์ทรงยกย่องมุฮมั มัด และลูกหลานของมุฮมั มัด
และขอให้พระองค์ทรงเร่ งการปรากฏตัวของเขาด้วยเถิด”

๑๐๘

5. การอ่านซิ ยารัต อิมามมะฮ์ดี ในวันศุกร์ ซึ0 งมีบนั ทึกอยูใ่ นหนังสื อดุอาที0
ชื0อ “มะฟาติฮุลญินาน”
6. การดุอา “นุดบะฮ์” ในเช้าวันศุกร์ ในวันอีด อัลฟิ ฏริ อีดกรุ บาน และ
อีดเฆาะดีรคุม
7.การลุกขึ4นยืน เมื0อได้ยนื ชื0อ หรื อฉายาของท่านโดยเฉพาะคําว่า “กออิม”
8. การผูกความสัมพันธ์ กับอิมามโดยอ่านซิ ยารัต และดุอาต่างๆ ที0
เกี0ยวกับท่านที0มีอยูใ่ น “มะฟาติฮุลญินาน”
9. เมื0อมีปัญหา หรื อความยุง่ ยากให้ทาํ การ “ตะวัซซุ ล” กับอิมามโดย
การไปเยีย0 มเยียนมัสญิด “ญัมการอน” ทําการนมาซ และตะวัซซุ ลที0นนั0
มัสญิด “ญัมกะรอน” เป็ นมัสญิดที0อยูน่ อกเมืองกุม ถูกสร้างขึ4นใน
ฮิจเราะฮ์ที0 393 โดยคําสั0งของอิมามมะฮ์ดี เพื0อที0จะให้เป็ นสถานที0เยีย0 มเยียน
และร้องทุกข์ หรื อผูท้ ี0ประสงค์จะพบกับท่านในช่วงของการเร้นหาย ซึ0 งมี
การนมาซพิเศษบางอย่างสาหรับผูไ้ ปเยีย0 มเยียนที0นนั0

๑๐๙

10.การทําอะมัล ศอและห์ ต่าง ๆ แล้วฮะดียะฮ์ (อุทิศ) ให้กบั อิมามอย่าง
เช่น การอ่านอัลกุรอาน ฮัจญ์ เฏาะวาฟ อุมเราะห์ การเยีย0 มเยียนสุ สาน
ของอิมามมะอฺ ศูม ในนามของอิมามมะฮ์ดี การจ่าย เศาะดะเกาะฮ์
(บริ จาคทาน) เพื0อพลานามัย และความปลอดภัยของอิมาม
11. เตาบะห์อย่างแท้จริ ง (นะศูฮา) ต่อบาปต่าง ๆ ของเรา ถึงแม้วา่ การ
เตาบะฮ์น4 นั เป็ นวาญิบอยูแ่ ล้วตลอดเวลา แต่ในช่วงของการเร้นหายของอิมาม
นั4น ยิง0 เพิ0มความสาคัญ และจริ งจังมากขึ4นไปอีก เพราะบาปของมนุษย์เป็ น
สาเหตุหนึ0งที0ทาํ ให้การเร้นหาย เกิดขึ4น และเพราะบาปของมนุษย์ยงิ0 ทําให้
ระยะเวลาของการเร้นหายยิง0 ยาวนานออกไป
12. เรี ยกร้องให้ประชาชนสนใจเรื0 องราวที0เกี0ยวกับอิมาม ชีอะฮ์ทุกคน
จะต้องเป็ น”มุบลั ลิฆ” (ผูเ้ ชี0ยวชาญ) ของอิมามทั4งคําพูด และการปฏิบตั ิ
จนกระทัง0 สามารถที0จะช่วยเหลือแผนงานต่าง ๆ ของศาสนาให้แข็งแรง และ
สมบูรณ์ข4 ึน และหน้าที0อนั นี4 น4 นั มีความสําคัญกว่าทุกหน้าที0อื0น ๆ เพราะว่า
เราจะต้องมีความพร้อมอยูเ่ สมอในการรอคอยอิมาม และการรอคอยอิมามที0
แท้จริ งก็คือการจัดระบบต่าง ๆ ของการดําเนินชีวิต ให้เป็ นที0พ0 ึงพอใจของ
อิมาม

๑๑๐

เราจะต้องแสดงออกมาในภาคปฏิบตั ิให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

เราคือผูท้ ี0

ต้องการความยุติธรรม และรัฐบาลอันยุติธรรมของอิมาม เพราะถ้าการดําเนิ น
ชิวติ ของเราไม่ได้เป็ นไปตามหลักการศาสนา ซึ0 งแน่นอนเป็ นการกล่าวอ้างที0
ไร้ค่า และประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม
โอ้อลั ลอฮ์ โปรดปรานความสําเร็ จให้กบั พวกเราด้วยเถิด ด้วยสิ ทธิ ของ
มุฮมั มัด และลูกหลานของมุฮมั มัด

จดหมายของอิมาม
ในหนังสื อ “กะมาลุดดีน” ของเชคศอดูก. ,“กิตาบุล ฆ็อยบะฮ์” ของ
เชคฎูซี ย ์ ได้บนั ทึกข้อความจากจดหมายของอิมามไว้ถึงเจ็ดสิ บฉบับซึ0 ง
ส่ วนหนึ0งของจดหมายได้เขียนให้กบั บรรดาอุละมาอ์ และมัรญิอ์ ซึ0 งสิ0 งนี4น4 นั
ทําให้เรารู ้วา่ ท่านอิมามผูเ้ ร้นหาย มีความเป็ นห่วง และปกป้ องบรรดา
ผูศ้ รัทธา และผูท้ ี0รอคอยท่าน อิมามได้ทาํ การฮิดายะฮ์ และตัรบียะฮ์จิต
วิญญาณของพวกเขา อิมามคอยให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปั ญหาของ
บรรดาผูท้ ี0เดือดร้อนต่าง ๆ ที0หวังพึ0งทางท่านอย่างแท้จริ งทั4งในแง่ของความรู ้
และสิ0 งจําเป็ นในชีวติ อื0น ๆ อิมามจะทําการช่วยเหลือชี4นาํ และดลใจพวกเขา
โดยเฉพาะกับบรรดาผูท้ ี0มีหน้าที0รับผิดชอบต่อศาสนาโดยตรง

๑๑๑

ได้มีจดหมายฉบับหนึ0งจากอิมามส่ งให้กบั อายาตุลลอฮฺ ซัยยิด อะบุล
ฮะซัน อิสฟาฮานี มัรญิอ์ คนสาคัญคนหนึ0งของโลกชีอะฮ์
(มรณภาพเมื0อฮิจเราะฮ์ที0 1365)
“จงทําตัวให้เป็ นที0พ0 ึงของประชาชนอย่างแท้จริ ง
ทางเข้าบ้านของท่าน

และจงนัง0 ใกล้ประตู

(เพื0อเป็ นการง่ายที0ประชาชนจะพบปะ)

จงสนอง

จุดประสงค์ของพวกเขา แล้วเราจะช่วยเหลือท่าน”
โอ้อลั ลอฮฺ ขอการสรรเสริ ญจงมีแต่เขา (มะฮ์ดี) และบรรพบุรุษผูบ้ ริ สุทธิU
ของเขา

โปรดเร่ งการปรากฏตัวอันทรงเกียรติของเขานั4นให้ง่ายด้วยเถิด

โปรดทําให้ความประสงค์ของเขาทั4งหมดบังเกิดขึ4นด้วยเถิด ด้วยความเมตตา
ของพระองค์ โอ้ผทู ้ รงเมตตายิง0 เสมอ

๑๑๒
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