อัตชีวประวัติอมิ ามอะอฺศูมนี ๗
อิมามมูซา กาซิม(อ)
เขียน
ศาสตราจารย์ เชคอฺะลีมุฮัมมัด อะลีดุคยั ยิล

แปล
อาจารย์ อยั ยูบ ยอมใหญ่

๑

บทนํา
แนวความเชื อของเราเกียวกับอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ ) ก็คือ พวกท่าน
เป็ นผูถ้ ูกเลือกสรรทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงเลือกพวกท่านเหล่านั-นให้เป็ น
เครื องหมายชี-นาํ สําหรับปวงบ่าวของพระองค์
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงเลือกเฟ้ นพวกท่าน(อฺ )เหล่านั-นเพือนําทางสิ งถูกสร้าง
ทั-งมวลของพระองค์ เป็ นทายาทของนบี(ศ)ของพระองค์ เป็ นอิมามสําหรับ
บ่าวทั-งหลายของพระองค์ เป็ นผูป้ กครองของสรรพสิ งทั-งหลาย พวกท่าน
เหล่านั-นคือผูด้ ูแลสาส์นของมุฮมั มัด(ศ) และเป็ นหลักในการให้ทุกคน
ปฏิบตั ิตามนั-น กฎบัญญัติศาสนาถูกถ่ายทอดมาจากพวกท่าน(อฺ ) สิ งทีอนุมตั ิ
(ฮะลาล) และสิ งต้องห้าม(ฮะรอม) ทั-งหมดถูกรู ้จกั ได้จากท่าน(อฺ )เหล่านั-น
พวกท่าน(อฺ )ทั-งหมดคือหลักฐานอันชัดแจ้งทีมียงั อัลลอฮฺ(ซ.บ.) คือ
ผูน้ าํ ทางสู่ (การรู ้จกั )พระองค์ คือผูเ้ รี ยกร้องเชิ ญชวนสู่ ศาสนาของพระองค์
ณ พวกท่าน(อฺ )เหล่านั-นมีความรู ้แห่งคัมภีร์และสัญลักษณ์ทีมีมาพร้อมกับ
คัมภีร์น- นั
ท่านร่ อซูลุลลอฮฺ(ศ)สังให้ประชาชาติของท่าน(ศ)ปฏิบตั ิตามและเชือฟัง
พวกท่านเหล่านั-น(อฺ ) แต่ทว่า… .หลังการจากไปของท่านศาสดา (ศ) พวก
เขากลับมาร่ วมชุมนุมกันในเรื องนี- อีก ขณะทีท่านศาสดา (ศ) ถูกปล่อยเอาไว้
ยังไม่จดั การฝังท่าน (ศ) พวกเขากลัวปั ญหาความยุง่ ยากทั-งมวล
(กระนั-นหรื อ?) แต่ก็จมปลักอยูใ่ นความยุง่ ยากสับสนปันป่ วน(ฟิ ตนะฮฺ)ใน
ทีสุ ด

๒

ประชาชาติมุสลิมกีดกันตําแหน่งผูป้ กครอง(คิลาฟะฮฺ)ให้ออกไปจาก
บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )
และเริ มผลัดเปลียนฐานภาพนั-นไปให้แก่บุคคลอืน แล้วในทีสุ ดก็ตกไป
ถึงมือของมุอาวิยะฮฺ บิน อะบีซุฟยาน (ศัตรู ตวั ฉกาจของอิสลามและท่าน
ศาสดา) เขาไม่หยุดยั-งเพียงเท่านั-น
แต่ยงั ส่ งผ่านฐานภาพอันทรงเกียรติน- นั ไปให้แก่ทรราชเยียงยะซี ด คน
โสมม แล้วก็ดาํ เนิ นเรื อยมาในมือของวงศ์วานแห่งความตําต้อย
หลังจากพวกเขา วงศ์วานบะนีอบั บาซก็ข- ึนมามีอาํ นาจ ประชาชาติได้ถูก
ปรับเปลียนจากความอธรรมหนึงไปสู่ อีกความอธรรมหนึ ง จากความเลวร้าย
หนึงไปสู่ อีกความเลวร้ายหนึ ง ภายใต้สถานการณ์เช่นนี- บรรดาอิมาม(อฺ )ได้
คอยเฝ้ าดูอยูห่ ่างๆ ภายในบ้านของตัวเอง ท่าน(อฺ )เหล่านั-นไม่มีอาํ นาจทีจะสัง
หรื อห้ามปรามสิ งใดๆ เลย
บรรดาผูป้ กครองแห่งวงศ์อุมยั ยะฮฺและอับบาซี ยะฮฺ ใช่วา่ จะหยุดยั-งเพียง
การเข้าสวมอํานาจการปกครองเท่านั-น พวกเขากลับตามจองล้างจองผลาญ
พวกท่านเหล่านั-น ถึงขนาดทีติดตามสังหารจับกุมคุมขังและทําลายล้างพวก
ท่านเหล่านั-น(อฺ )
ท่านอิมาม(อฺ )ไม่ได้ใส่ ใจต่อการบีบคั-น และการทารุ ณกรรมต่างๆ ซึ งท่าน
ได้รับมา ท่าน(อฺ )เหล่านั-นยังคงทําหน้าทีเผยแผ่สาส์นของพวกท่านในการทํา
ให้พระดํารัสของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) สู งส่ งยิงขึ-น สร้างความเข้าใจเกียวกับอิสลาม
และสะกัดกั-นแนวความคิดอันเลวทรามและเสื อมเสี ย
ท่านเหล่านั-นได้บรรจุโลกนี-ให้เต็มไปด้วยวิชาความรู ้
และการสร้าง
ความเข้าใจทีถูกต้อง ซึ งถือว่าเป็ นการยกธงอิสลามให้สูงเด่นทีดีทีสุ ด

๓

มิได้พดู เกินเลยทีจะบอกว่า ท่าน(อฺ )เหล่านั-นมีคุณสมบัติเหล่านี- เพราะตัว
ของพวกท่านเหล่านั-นถือว่าทรงสิ ทธิF ยงกว่
ิ าผูใ้ ด ยิงไปกว่านั-นพวกท่าน(อฺ )ยัง
รับหน้าทีในการเผยแผ่สาส์นอิสลาม
ต่อจากท่านศาสดา(ศ)เป็ นผูป้ กปั กษ์รักษาจริ ยวัตร และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ)
หนังสื อเล่มนี- เป็ นเสมือนรัศมีอนั จํารัสหนึงแห่งอัตชีวประวัติของท่าน
อิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร อัล-กาซิ ม(อฺ ) เป็ นการนําเสนอแง่มุมบางอย่างของ
การอิบาดะฮฺ วิถีชีวิต และการมีคุณธรรมของท่าน(อฺ ) อีกทั-งยังมีการกล่าวถึง
ถ้อยคําอันทรงคุณค่าและคําสังเสี ยอันทรงเกียรติของท่าน(อฺ )
เราได้นาํ เสนอหนังสื อทีวางอยูต่ รงหน้าท่านนี- โดยปรารถนาทีจะให้มวล
มุสลิมทั-งหลายได้รู้จกั สิ ทธิ อนั ชอบธรรมของบรรดาอิมามผูบ้ ริ สุทธิF (อฺ )
อันเป็ นสิ งทีบรรพชนรุ่ นก่อนทําเป็ นไม่รู้ไม่ช- ี ต่ออํานาจแห่งการได้รับการ
จงรักภักดีของพวกท่าน(อฺ )เหล่านั-น ให้พวกเราได้รับรู ้ถึงความรู ้สึกโกรธ
แค้นของศัตรู ของพวกท่าน(อฺ )เหล่านั-น อีกทั-งปรารถนาทีจะให้มวลมุสลิม
ทั-งหมดยึดเอาแนวทางคําสังสอนของพวกท่าน(อฺ ) ปฏิบตั ิตามคําสังของพวก
ท่าน(อฺ ) ละเว้นจากข้อห้ามทั-งปวงของพวกท่าน(อฺ )เพือปฏิบตั ิตามคําบัญชา
ทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และร่ อซูลของพระองค์(ศ)ได้สงไว้
ั ในเรื องของอะฮฺลุลบัยตฺ
(อฺ ) อันหมายถึงความไพบูลย์ท- งั โลกนี-และปรโลก
ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทีว่า :
“พวกเขาเหล่านั-นรับฟังถ้อยคํานั-น แล้วปฏิบตั ิตามอย่างดีทีสุ ด พวก
เหล่านั-นเองทีอัลลอฮฺทรงชี- นาํ พวกเขา และพวกเขาคือกลุ่มชนผูร้ ู ้แจ้ง”
(อัซ-ซุ มรั : ๑๘)

๔

ชีวประวัติของอิมามมูซา บิน ญะอฺฟัร(อฺ)
นามจริง
อิมามมูซา บิน ญะอฺ ฟัร อัล-กาซิ ม(อฺ )

ปู่
อิมามมุฮมั มัด บาเก็ร(อฺ )

บิดา
อิมามญะอฺ ฟัร ศอดิก(อฺ )

มารดา
ท่านหญิงฮะมีดะฮฺ บินติ ศออิด อัล-มัฆริ บี

สถานที-เกิด
ณ ตําบลอับวาอ์(ระหว่างมักกะฮฺกบั มะดีนะฮฺ) เมือวันอาทิตย์ที
๗ เดือนศ่อฟั ร ฮ.ศ. ๑๒๘ ในตอนทีท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ ) ถือกําเนิดมา
ท่านอิมามศอดิก(อฺ )ได้จดั เลี-ยงอาหารแก่ประชาชนทัวไปเป็ นเวลา ๓ วัน

บุคลิกลักษณะ
ท่าน(อฺ )เป็ นคนผิวขาว เรื อนร่ างสมส่ วน เคราดกงาม

๕

สมญานาม
อะบูอิบรอฮีม
อะบุลฮะซัน
อะบูอฺะลี
อะบูอิสมาอีล
ฉายานาม
อับดุศศอลิฮฺ
อัล-กาซิ ม
อัศ-ศอบิร
อัล-อะมีน บาบุลฮะวาอิจญ์

ลายสลักบนแหวน
อัล-มุลกุ ลิลลาฮิ วะฮฺตะฮฺ
ความหมาย : มวลอาณาจักรเป็ นของอัลลอฮฺองค์เดียว

บุตรชาย
อฺ ะลี ริ ฎอ อิบรอฮีม อัล-อับบาซ
อัล-กอซิ ม อิซมาอีล ฮารู น
ฮะซัน อะฮฺมดั มุฮมั มัด
ฮัมซะฮฺ อัลดุลลอฮฺ อิซฮาก
อะบัยดุลลอฮฺ เซด อัล-ฮะซัน
อัล-ฟัฎลฺ ซุลยั มาน

๖

บุตรสาว
ฟาฏิมะฮฺ อัล-กุบรอ ฟาฏิมะฮฺ อัศ-ศุฆรอ
กุลษุม อุมมุญะอฺ ฟัร
ลับบาละฮฺ ซัยนับ
รุ ก็อยยะฮฺ ฮะกีมะฮฺ
อุมมุอะบีฮา รุ ก็อยยะฮฺ ศุฆรอ
ค่อดีญะฮฺ อามินะฮฺ
ฮะซะนะฮฺ บะรี ฮะฮฺ
อาอิซะฮฺ อุมมุซะละมะฮฺ
มัยมูนะฮฺ อุมมุกุลษูม
(ดังกล่าวนี-มาจากริ วายะฮฺของเชคอัล-มุฟีด
ของท่าน (อฺ ) มีมากกว่านี-)

กวีเอกในสมัยของท่ าน(อฺ)
ซัยยิด อัล-ฮะมีรี

คนสนิท
มุฮมั มัด บินมุฟัฎฎ็อล

๗

และมีบางท่านระบุวา่ บุตร

กษัตริ ย์ท-ีปกครองในสมัยของท่ านอิมามกาซิม(อฺ)
มันศูรฺ
มุฮมั มัด มะฮฺดี
มูซา อัล-ฮาดี
ฮารู น อัร-ร่ อชีด

ช่ วงชี วิตของท่ านอิมามมูซา(อฺ)
ส่ วนใหญ่ท่าน(อฺ )ใช้ชีวิตอยูใ่ นคุก ซึ งมะฮฺดีแห่งวงศ์อบั บาซี ยะฮฺสังกักขัง
ต่อมาก็ได้ปล่อยตัวท่าน(อฺ )ออกมา และฮารู น ร่ อชีด ก็ได้ขงั ท่าน(อฺ ) อีกที
เมืองบัศเราะฮฺ จากนั-นก็ยา้ ยไปอยูท่ ีกรุ งแบกแดด อยูภ่ ายใต้การควบคุมของ
ซิ นดี บินชาฮิก เป็ นเวลา ๔ ปี บางรายงานบอกว่ามากกว่านั-น

วายชนม์
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ถึงแก่วะฟาต เมือวันศุกร์ ที ๒๕ เดือนร่ อญับ
ฮ.ศ. ๑๘๓ เพราะถูกวางยาพิษ โดยคําสังของฮารู น ร่ อชี ด

ช่ วงเวลาแห่ งการเป็ นอิมาม
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ ) ดํารงตําแหน่งอิมามนานถึง ๓๕ ปี

๘

สุ สานของท่ าน(อฺ)
อยูใ่ นเมือง ‘กุรคฺ ’ อันเป็ นทีรวมสุ สานของชาวกุเรช ปั จจุบนั นี-สุสาน
ของท่าน (อฺ ) ถูกให้เกียรติ โดยได้รับการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงาม
เป็ นทีเยียมเยียนของมวลมุสลิมจํานวนมากมาย
ทีเดินทางมาจากภาค
ตะวันออกและตะวันตกของโลก

บทบัญญัติการเป็ นค่ อลีฟะฮฺของท่ านอิมามที- ๗
เป็ นเรื องทีน่าแปลกอย่างยิงสําหรับกรณี ทีฝ่ ายอืนอ้างว่า ท่านนบีมุฮมั มัด
(ศ)ได้เสี ยชีวติ ไป โดยมิได้สังเสี ยให้ใครดํารงตําแหน่งผูน้ าํ ภายหลังจากท่าน
(ศ) กล่าวคือ ท่าน(ศ)ได้ละทิ-งประชาชาติทีอยูข่ า้ งหลังให้บริ หารกิจการงาน
ของประชาชาติกนั เอง ควบคุมกันเอง และให้อธิ บายแบบอย่างกฎเกณฑ์
ต่างๆ กันเอง
ขณะเดียวกัน ประชาชาติอิสลามต่างมีความเข้าใจตรงกันว่า
ท่านนบีมุฮมั มัด(ศ)นั-นเคยแต่งตั-งผูป้ กครองไว้ในเมืองมะดีนะฮฺ เมือตอนที
ท่าน(ศ)ต้องการเดินทาง และจะไม่ส่งทหารออกศึกจนกว่าจะได้แต่งตั-งแม่
ทัพให้เป็ นทีแน่นอนเสี ยก่อน และในบางครั-งท่าน(ศ) ได้แต่งตั-งแม่ทพั ไว้
สําหรับกองทัพหนึงมากกว่า ๑ คน

๙

สิ งทีน่าเสี ยใจประการหนึงก็คือ เมือเราต้องการจะปลีกให้พน้ จากบุคคล
คนหนึงหรื อคณะหนึง เรายังต้องสร้างความรู ้สึกทีดีต่อผลงานของพวกเขา
และเราต้องขอขมาต่อพวกเขาด้วยการขอขมาทีดีงาม แน่นอนเรามอบเป็ น
หน้าทีของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)และศาสนทูต(ศ) สําหรับกรณี ความเจ็บปวดต่าง ๆ
ทีนักปกครองผูถ้ ืออํานาจได้กระทําไว้ให้ทุกประการเหล่านี-เป็ นเพราะวิธีการ
ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องโดยบรรดานักปราชญ์ในอดีตนันเอง
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงมีโองการว่า :
“ผูน้ าํ ทางไปสู่ สัจธรรม ทรงสิ ทธิ ในการถูกปฏิบตั ิตามมากกว่า ผูท้ ีมิได้
นําทางอะไรเลย อีกทั-งยังถูกนําทางด้วย มิใช่หรื อ ? แล้วพวกเจ้าจะตัดสิ น
ความกันอย่างไร ?”
(ยูนุซ: ๓๕)
ถ้าหากคนทั-งหลายจะกล่าวถึงตําแหน่งอิมามของท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )
ย่อมรับรู ้ได้เต็มทีจากข้อบัญญัติในเหตุการณ์ที “ฆ่อดีรคุม” เพียงแห่งเดียว
โดยไม่ตอ้ งพิสูจน์ต่อข้อบัญญัติอืนๆ อีกทียังมีมากมาย กล่าวคือ ได้พิสูจน์ถึง
การให้สัตยาบันในวันสําคัญที “ฆ่อดีรคุม”โดยชาวมุสลิมกลุ่มหนึงและได้
ประจักษ์อย่างถ่องแท้ต่อพิธีกรรมทีท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้กระทํา
ขึ-นในวันนั-น
และข้อความหนึงของอัล-กุรอานทีถูกประทานมาในเรื องนั-น
แต่เป็ นเรื องทีน่าแปลกตรงทีว่า
ประชาชาติมุสลิมได้พากันลืมเลือน
เหตุการณ์ในวันนั-นหลังจากทีท่านศาสนทูต(ศ)วะฟาตไปแล้ว

๑๐

เรื องราวในเหตุการณ์น- ียดื ยาวและขมขืน บรรดามุสลิมจะมิได้รับสิ งใด
นอกจาก ณ ตรงจุดนี- และพวกเขาจะไม่แตกแยกกัน นอกจากเพราะขัดแย้ง
กันในเรื องนีแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านอิมามอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )ได้รับบทบัญญัติจาก
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ดํารงตําแหน่งค่อลีฟะฮฺ และทํานองเดียวกับ
บุตรหลานของท่าน(อฺ )ด้วย แน่นอน
ตําแหน่งอิมามมีข- ึนโดยข้อบัญญัติทีแต่ละท่านมีให้ไว้ต่อกัน โดยทีท่าน
(อฺ )ผูด้ าํ รงตําแหน่งอยูก่ ่อนได้แต่งตั-งคนทีจะดํารงตําแหน่งถัดมา
บิดาจะ
แต่งตั-งบุตร
เพือเป็ นการดํารงไว้ซึงข้อพิสูจน์
และหลักฐานสําหรับ
ประชาชาติ ในบทนี-เราจะกล่าวถึงข้อบัญญัติทีมีการระบุถึงการแต่งตั-งท่านอิ
มามมูซา กาซิ ม(อฺ ) โดยท่านอิมามศอดิก(อฺ ) ผูเ้ ป็ นบิดา
ข้ อบัญญัติที- 1.
ท่านมุฮมั มัด บินวะลีด(ร.ฎ.)ได้กล่าวว่า :
ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านอฺ ะลี บินญะอฺ ฟัร บินมุฮมั มัดกล่าวว่า : ฉันได้ยนิ บิดา
ของฉัน กล่าวเป็ นการส่ วนตัวต่อบุคคลกลุ่มหนึงว่า
“ฉันจะขอสังเสี ยเรื องทายาทไว้กบั มูซา บุตรชายของฉัน เพราะเขาคือ
บุตรทีประเสริ ฐทีสุ ดของฉัน และเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งสื บต่อภายหลังจากฉัน
เขาคือผูจ้ ะมาดํารงตําแหน่งของฉัน และจะเป็ นข้อพิสูจน์หนึงของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ต่อบรรดามวลมนุษย์ท- งั หลาย ภายหลังจากฉัน”(1)

๑๑

ข้ อบัญญัติที- 2.
ท่านอีซา บินอับดุลลอฮฺ(ร.ฎ.)ได้ถามท่านอิมามศอดิก(อฺ )ว่า :
“ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ-นแก่ท่าน แล้วใครจะเป็ นอิมามต่อไป ?”
ปรากฏว่า ท่านอิมามศอดิก(อฺ )ได้ช- ีมือไปทีท่านมูซา(อฺ ) แล้วเขาก็ถาม
ท่านอิมามศอดิก(อฺ )ต่อไปอีกว่า
“แล้วถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ-นกับท่านมูซาอีกเล่า ใครจะเป็ นอิมาม
ต่อไป ?”
ท่าน(อฺ ) กล่าวว่า
“บุตรชายของเขา”(2)
ข้ อบัญญัติที- 3.
ท่านฟัยฎฺ บินมุคตารฺ (ร.ฎ.)กล่าวว่า :
ข้าพเจ้าเคยพูดกับท่านอิมามศอดิก(อฺ )ว่า
“โปรดช่วยฉุ ดมือของข้าพเจ้าให้พน้ จากนรกด้วยเถิด ใครจะเป็ นอิมาม
ของเราภายหลังจากท่าน ?”
อ้างอิง
(1) อัล-อิรชาด หน้า 310.
(2) อิษบาตุลฮุดา เล่ม 5 หน้า 468.

๑๒

ครั-นแล้วท่านอะบูอิบรอฮีม(อิมามมูซา)(อฺ ) ได้เข้ามาหาท่าน(อฺ ) ซึ งตอน
นั-นยังเป็ นเด็กอยู่
ท่าน(อฺ )จึงกล่าวว่า
“นีแหละคืออิมามของพวกท่าน ดังนั-นจงยึดมันต่อเขาเถิด”(3)
ข้ อบัญญัติที- 4.
ท่านอิมามศอดิก(อฺ )กล่าวว่า
“มูซาบุตรของฉัน คืออิมามภายหลังจากฉัน”(4)
ข้ อบัญญัติที- 5.
ท่านซุ ลยั มาน บินคอลิด(ร.ฎ.)กล่าวว่า
วันหนึงท่านอิมามศอดิก(อฺ )ได้เรี ยกท่านอิมามมูซา(อฺ )มาในขณะทีพวก
เราอยูก่ บั ท่าน(อฺ )
ท่าน(อฺ )กล่าวกับพวกเราว่า
“พวกท่านต้องยึดถือคน ๆ นี- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ เขาคืออิมาม
ของพวกท่านภายหลังจากฉัน”(5)
อ้างอิง
(3) อิษบาตุลฮุดา เล่ม 5 หน้า 468.
(4) อิษบาตุลฮุดา เล่ม 5 หน้า 493.
(5) อะอฺ ยานุช-ชีอะฮฺ 4 ก๊อฟ เล่ม 3 หน้า 14

๑๓

อิบาดะฮฺ :รู ปจําลองแห่ งการภักดีของอิมามกาซิม(อฺ)
เมือกล่าวถึงบรรดาอิมาม(อฺ )แห่งอะฮฺลุลบัยตฺ ก็ทาํ ให้นึกไปถึงวิชาการอัน
มากมายมหาศาล
การทําอิบาดะฮฺ อย่างต่อเนื อง การวิงวอนขอดุอาอ์ การบริ จาคอันมากมาย
จริ ยธรรมอันสู งส่ ง ความบริ สุทธิF ผดุ ผ่อง การอภัยต่อคนทีทําบาป
และทําความผิดพลาด เพราะท่านเหล่านี-คือผูม้ ีเกียรติ มีบารมีทีดีงามเป็ น
อาภรณ์ประดับเรื อนร่ าง
ในบทนี-จะกล่าวถึงเรื องการทําอิบาดะฮฺของท่านอิมามมูซากาซิ ม(อฺ ) บุตร
ของอิมามญะอฺ ฟัร(อฺ )ซึ งมีฉายานามเป็ นทีประจักษ์ดว้ ยการทําอิบาดะฮฺ
กล่าวคือเป็ นผูท้ ีได้ชือว่า
‘ซัยนุลมุจญ์ตะฮิดีน’(เครื องประดับของบรรดาผูพ้ ากเพียร)
‘อัล-อับดุศศอลิฮฺ’(บ่าวผูม้ ีคุณธรรมสู ง)
‘อัน-นัฟซุ ซซะกียะฮฺ’(ผูม้ ีดวงจิตอันใสสะอาด)
‘อัศ-ศอบิร’(ผูอ้ ดทน)
และยังมีฉายานามอืน ๆ อีกมากมายอันแสดงถึงลักษณะอันบริ สุทธิF ของ
ท่าน(อฺ )
นักประวัติศาสตร์ มิได้กล่าวถึงผูถ้ ูกจําคุกคนใดนอกจากท่านอิมามมูซา
(อฺ )ทีว่า ท่าน(อฺ )ได้ขอบพระคุณต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ในการทีประสงค์ให้
โอกาสแก่ท่าน(อฺ )ทําอิบาดะฮฺ ตลอดเวลาทีอยูใ่ นกําแพงคุก โดยท่าน(อฺ )ถือว่า
สิ งนี-คือความโปรดปรานอย่างหนึง และควรแก่การได้ขอบพระคุณ

๑๔

ท่านอิบนุศิบาฆ อัล-มาลิกีได้กล่าวว่า :
“ท่านอีซา บิน ญะอฺ ฟัรได้ยนิ คําวิงวอนของอิมามมูซาในคุกมีใจความ
ว่า
“โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์ทรงรู ้วา่ ข้าพระองค์ได้ขอจากพระองค์ให้
ข้าฯมีเวลาว่างเพือทําการอิบาดะฮฺต่อพระองค์ บัดนี-พระองค์ทรงประทานให้
แล้ว ขอการสรรเสริ ญพึงมีแด่พระองค์”(1)
ในบทนี-จะกล่าวถึงเรื องราวบางประการเกียวกับการทําอิบาดะฮฺของ
ท่านอิมามมูซา บิน ญะอฺ ฟัร(อฺ )
-1ครั-งหนึงท่านอิมามมูซา(อฺ )ได้เข้าไปในมัสญิดของท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ (ศ)ทีเมืองมะดีนะฮฺ ท่าน(อฺ )ได้ทาํ การซุ _ูดในตอนหัวคํา มีคนได้
ยินคํากล่าวของท่าน(อฺ )ในตอนซุ _ูดว่า
“ความผิดอันยิงใหญ่อยูใ่ นตัวของข้าฯ ดังนั-นโปรดมอบการอภัยทีดี
งามจากพระองค์ให้ดว้ ยเถิด
โอ้... ผูท้ รงเป็ นเจ้าของอัต-ตักวา
โอ้... ผูท้ รงเป็ นเจ้าของการอภัย”
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวอย่างนั-นจนถึงยามรุ่ งอรุ ณ(2)
อ้างอิง
(1) อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า 222.
(2) ตารี คบัฆดาด เล่ม 13 หน้า 27.

๑๕

-2ท่านอะบูฮะนีฟะฮฺ (ร.ฮ.)ได้เข้าพบท่านอิมามญะอฺ ฟัร ศอดิก(อฺ ) แล้วกล่าว
ว่า
“ข้าพเจ้าเห็นมูซา บุตรของท่าน นมาซในขณะทีประชาชนเดินผ่านไป
มาข้างหน้า”
ท่านอิมามศอดิก(อฺ )จึงเรี ยกท่านอิมามมูซา(อฺ )เข้ามาหา แล้วกล่าวถึงเรื อง
นีท่านอิมามมูซา(อฺ )ได้ตอบว่า
“ใช่แล้ว ท่านพ่อ แท้จริ งผูท้ ีฉันนมาซให้น- นั พระองค์ทรงอยูใ่ กล้ชิด
ต่อฉันยิงกว่าเขาเหล่านั-น
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงมีโองการว่า :
“และเราอยูใ่ กล้ชิดเขายิงกว่าเส้นเลือดทีคอหอยของเขาเสี ยอีก”
(ก็อฟ: 16)
ท่านอิมามศอดิก(อฺ )ดึงตัวมูซา(อฺ )บุตรของท่าน(อฺ )มากอด
แล้วกล่าว
พรรณนาสรรเสริ ญต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าในความปราดเปรื องของท่าน(อฺ )
-3ท่านอิมามมูซา(อฺ )เคยทํานมาซนะวาฟิ ลตลอดทั-งคืน แล้วติดตามด้วย
นมาซศุบฮฺ หลังจากนั-นก็นงอ่
ั านคําวิงวอนต่าง ๆ จนดวงอาทิตย์ข- ึน แล้วทรุ ด
ตัวลงซุ _ูดต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ขอดุอาอ์สรรเสริ ญพระองค์โดยไม่ยกศีรษะขึ-น
เลยจนดวงอาทิตย์เกือบบ่ายคล้อยและดุอาอ์ทีท่าน(อฺ )ขอมากทีสุ ดคือ
“โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ งข้าพระองค์ขอความสะดวกสบายในยามตาย และ
ขอการอภัยในยามตัดสิ น”

๑๖

ท่าน(อฺ )กล่าวซํ-า ๆ อยูอ่ ย่างนี- (3)
-4ท่านฮิชาม บินอะฮฺมรั (ร.ฎ.)ได้กล่าวว่า :
ข้าพเจ้าเคยเดินทางพร้อมกับท่านอะบุลฮะซัน(อฺ )ในเส้นทางแห่งหนึงที
ไปยังมะดีนะฮฺ เมือท่าน(อฺ )ย่างเท้าลงบนพื-น ท่าน(อฺ )จะก้มซุ _ูดเป็ น
เวลานาน ต่อจากนั-นท่าน(อฺ )ได้ข- ึนพาหนะแล้วเดินทางต่อไป
ข้าพเจ้าถามท่าน(อฺ )ว่า
“ทําไมจึงได้ซุ_ูดนานเหลือเกิน ?”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“แท้จริ ง ฉันนั-นรําลึกถึงความโปรดปรานทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงประทาน
ให้ ดังนั-นฉันจึงทําการขอบคุณพระองค์”(4)
-5ท่านอิมามมูซา(อฺ )เคยร้องไห้ดว้ ยความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)จนแก้ม
ของท่านเปี ยกชุ่มด้วยนํ-าตา(5)
-6ท่านอฺ ะลี บินญะอฺ ฟัร(ร.ฎ.) ได้กล่าวว่า
“เราได้ออกเดินทางร่ วมกับท่านมูซา บินญะอฺ ฟัร พีชายของฉันไปยัง
เมืองมักกะฮฺพร้อมกับสมาชิกครอบครัว หลายครั-ง บางครั-ง 26 วัน บางครั-ง
25 วัน” (6)
(3) กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า 247.
(4) บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 266.
(5) กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า 247.

๑๗

-7ท่านอิมามมูซา(อฺ )เป็ นคนทีอ่านอัล-กุรอานได้ไพเราะมาก
เมือเวลาท่าน(อฺ )อ่าน ผูฟ้ ังจะเศร้าใจและร้องไห้ และตัวท่าน(อฺ )เองก็ร้องไห้
จนเคราของท่าน(อฺ )เปี ยกชุ่มด้วยนํ-าตา(7)
-8ท่านอิบรอฮีม บินอะบิลบิลาด(ร.ฎ.) ได้กล่าวว่า:
ท่านอะบุลฮะซัน(อิมามมูซา)(อฺ )กล่าวกับข้าพเจ้าว่า
“แท้จริ ง ฉันขอการอภัยโทษต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทุกวัน ๆ ละ 5,000 ครั-ง” (8)
-9เมือท่านอิมามมูซา(อฺ )มีอายุได้ 10 ปี ท่าน (อฺ ) ได้ซุ_ูดตั-งแต่เวลาดวง
อาทิตย์แรกแย้มจนถึงตอนบ่ายคล้อยทุกวัน (9)
(6) บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 262.
(7) อัล-มะนากิบ เล่ม 2 หน้า 379.
(8) เล่มเดิม หน้า 267.
(9) อัล-มะนากิบ เล่ม 2 หน้า 379.
-10กษัตริ ยร์ อชีดได้ตรวจดูสถานทีคุมขังท่านอิมามมูซา(อฺ )อยูเ่ ป็ นประจํา ซึ ง
ทีนันเขาได้เห็นท่านอิมาม(อฺ )ซุ _ูด เขาได้กล่าวกับคนใกล้ชิดว่า
“ทําไมหรื อ ฉันจึงเห็นผ้าผืนนั-นอยูท่ ีตรงนั-นทุกวัน ?

๑๘

คนใกล้ชิดตอบเขาว่า
“นันมิใช่ผา้ ดอก หากแต่นนคื
ั อ มูซาบุตรของญะอฺ ฟัร ทุกวันเขา
จะซุ _ูดตั-งแต่ดวงอาทิตย์ข- ึนจนบ่ายคล้อย”
ฮารู นกล่าวว่า
“แน่นอน นี คือผูบ้ าํ เพ็ญเพียรคนหนึงของบะนีฮาชิม”(10)
-11ท่านอะฮฺมดั บินอับดุลลอฮฺ อัล-ฟัรอี(ร.ฎ.) จากบิดาของเขาได้กล่าวว่า :
ครั-งหนึงข้าพเจ้าได้เข้าไปพบท่านฟัฎลฺ บินรอบีอฺ ซึ งเขากําลังนังอยูก่ ลางลาน
กว้าง เขาพูดกับข้าพเจ้าว่า
“จงดูไปทีบ้านหลังนั-นซิ ท่านเห็นอะไรบ้าง ?”
เมือข้าพเจ้าขยับเข้าไปดู เขาก็ถามว่า
“ท่านเห็นอะไรบ้าง ?”
ข้าพเจ้าตอบว่า
่
“ผ้าผืนหนึงถูกทิ-งอยู”
เขากล่าวว่า
“ดูให้ดี ๆ ซิ ”
(10) อะอฺ ยานุช-ชีอะฮฺ 4 ก็อฟ เล่ม 3 หน้า 42.

๑๙

ข้าพเจ้าจึงพยายามดูอย่างพินิจพิเคราะห์ จึงกล่าวว่า
่
“ชายคนหนึงกําลังซุ _ูดอยู”
เขากล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่า
“ท่านรู ้จกั เขาไหม ?”
ข้าพเจ้าตอบว่า
“ไม่”
เขากล่าวว่า
“นีแหละคือนายของท่าน”
ข้าพเจ้าถามว่า
“ใครกัน เป็ นนายของฉัน”
เขากล่าวว่า
“ท่านจะแกล้งทําเป็ นโง่กบั ฉันหรื อ ?”
ข้าพเจ้าตอบว่า
“เรื องอะไรข้าพเจ้าจะแกล้งทําเป็ นโง่ แต่ขา้ พเจ้าไม่รู้จริ ง ๆ ว่า นาย
ของข้าพเจ้าคือใคร ?”

๒๐

เขากล่าวว่า
“นีคืออะบุลฮะซัน(มูซา บินญะอฺ ฟัร) แท้จริ งฉันห่างเขาเป็ นวันเป็ นคืน
แต่พอพบเห็นเขาครั-งใดเขาก็จะอยูใ่ นท่าทีฉันบอกให้ท่านดู นีแหละแท้จริ ง
เขานมาซตั-งแต่รุ่งอรุ ณ หลังจากนมาซเสร็ จเขาก็อ่านคําวิงวอนไปจนดวง
อาทิตย์ข- ึน ต่อจากนั-น เขาก็จะซุ _ูดเป็ นเวลานานติดต่อไปจนถึงยามบ่าย...”

วิถีชีวติ :อันควรสรรเสริญของอิมามที- 7
ต่อไปนี- จะเป็ นการกล่าวถึงวิถีชีวติ โดยย่อของท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
บุตรของอิมามญะอฺ ฟัร(อฺ )ซึ งนับว่าเป็ นเรื องราวทีมีเกียรติ และเป็ นจริ ยธรรม
ทีน่าสรรเสริ ญ ซึ งในปั จจุบนั นี- เราจําเป็ นจะต้องอาศัยแบบฉบับเหล่านี-มา
เป็ นทางนํา เพือเราจะได้เข้าถึงสัจธรรมอันเป็ นจุดหมายปลายทางได้อย่าง
ถ่องแท้ อันหมายถึงความดีงามและความผาสุ ก จึงควรย้อนกลับไปหาอดีต
อันไพโรจน์ของเรา
เราจะกล่าวถึงเรื องราวบางส่ วนเกียวกับการดําเนินชีวิตของท่านอิมาม
มูซา กาซิ ม(อฺ )ดังนี---1--ครั-งหนึง มีชายคนหนึงในเมืองมะดีนะฮฺ รังแกท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
อยูเ่ ป็ นประจํา เขาจะด่าท่าน(อฺ )ทันทีทีได้พบเห็น และยังได้กล่าววาจาหมิน
ประมาทไปถึงท่านอะลี(อฺ )ด้วย สหายของท่าน(อฺ )ได้กล่าวกับท่าน(อฺ )ว่า
“ขอได้อนุ ญาตให้เราได้ฆ่าคนชัวร้ายผูน้ - ี เสี ยเถิด”

๒๑

ปรากฏว่า ท่านอิมามมูซา(อฺ )ได้ยบั ยั-งคนเหล่านั-นมิให้กระทําและท่าน(อฺ )
ยังได้หา้ มคนเหล่านั-นอย่างรุ นแรง ท่าน(อฺ )ได้ถามถึงชายคนนั-น มีคนบอก
ท่าน(อฺ )ว่า ชายคนนั-นอยูท่ ีแปลงเพาะปลูก ท่าน(อฺ )จึงออกไปหาชายคนนั-น
และเข้าไปยังแปลงเพาะปลูกดังกล่าว ด้วยลาน้อยตัวหนึงของท่าน(อฺ )เป็ น
พาหนะ
ชายคนนั-นร้องเสี ยงหลงเพือมิให้ท่าน(อฺ )เหยียบย่างลงในแปลง
เพาะปลูกของตน แต่ท่านอิมามกาซิ ม(อฺ )ก็นาํ ลาน้อยของท่าน(อฺ )เข้าไปใน
แปลงเพาะปลูกจนถึงตัวชายคนนั-น
แล้วท่าน(อฺ )ก็ลงจากหลังลาและได้เข้าไปนังข้างชายคนนั-น พลางยืนมือ
ออกไปหาด้วยอาการยิม- แย้ม
และถามว่า
“ท่านจะปรับค่าเหยียบแปลงเพาะปลูกของท่านเท่าไหร่ ?”
ชายคนนั-นตอบว่า
“100 ดีนารฺ ”
อิมาม(อฺ )ถามต่อว่า
“แล้วท่านต้องการรายได้ผลผลิตมันอีกเท่าไหร่ ?”
ชายคนนั-นตอบว่า
“ฉันไม่รู้ในสิ งเร้นลับ”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ฉันหมายถึงว่า ท่านต้องการทีจะได้สักเท่าไหร่ ?”
ชายคนนั-นตอบว่า
“ฉันต้องการขายผลผลิตให้ได้ 200 ดีนารฺ ”

๒๒

ดังนั-นท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )จึงได้หยิบเงินออกมามอบให้จาํ นวน 300
ดีนารฺ แล้วกล่าวว่า
“นีคือค่าพืชไร่ ของท่าน ตามสภาพของมัน อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงประทาน
ให้ตามทีท่านประสงค์”
ชายคนนั-นได้ลุกขึ-น แล้วจูบตรงศีรษะของท่านอิมามมูซา(อฺ ) ท่านอิมาม
(อฺ )ยิม- และผินหลังกลับไปยังมัสญิด ต่อมาท่าน(อฺ )ก็ได้พบกับชายคนนั-นนัง
อยูใ่ นมัสญิด เมือชายคนนั-นมองเห็นท่าน(อฺ ) เขาได้กล่าวว่า
“อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงรอบรู ้วา่ จะทรงบันดาลกิจการเกียวกับคําสอนของ
พระองค์ไว้ ณ ทีใด”
มีสหายของท่านอิมาม(อฺ )รี บรุ ดเข้าไปถาม
“อะไรกัน แต่ก่อนท่านไม่เคยพูดเช่นนี- ?”
เขากล่าวว่า
“ท่านก็ได้ยนิ สิ งทีข้าพเจ้าพูดในตอนนี-แล้ว”
ครั-นเมือท่านอะบุลฮะซัน(อิมามมูซา)(อฺ )กลับไปถึงบ้าน ท่าน(อฺ ) ได้กล่าว
กับสหายของท่าน คนทีแนะนําให้ฆ่าชายคนนั-นว่า
“พวกท่านเห็นแล้วใช่ไหม ว่าฉันแก้ไขสภาพของเขาได้โดยไม่ตอ้ งทํา
ร้ายเขาเลย”(1)

๒๓

---2--ท่านอิมามมูซา(อฺ )เดินผ่านชาวซูดานคนหนึง ท่าน(อฺ )ได้หยุดสนทนาด้วย
เป็ นเวลานาน จากนั-นท่าน(อฺ )ได้เสนอตัวทํางานให้ชายคนนั-น ถ้าเขาต้องการ
ชายคนหนึงกล่าวกับท่าน(อฺ )ว่า
“โอ้ บุตรแห่งท่านศาสนทูต(ศ) ท่านลงไปหาชายคนนี- แล้วถามถึง
ความต้องการของเขา เขาเป็ นคนสําคัญของท่านกระนั-นหรื อ ?”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ตอบว่า
“บ่าวคนหนึงจากปวงบ่าวของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
พีน้องคนหนึงตาม
บัญญัติแห่งคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และญาติคนหนึงในแผ่นดินของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) พระองค์ทรงนําเขากับเราเข้ามาอยูใ่ นฐานะลูกหลานของอาดัม(อฺ )
ด้วยกัน และศาสนาทีดีทีสุ ดคือ ‘อัล-อิสลาม’ หวังว่าในอนาคตกาลเขา
อาจกลับมาเป็ นผูห้ นึงทีเราต้องการก็ได้ เราจึงเห็นว่าจะต้องนอบน้อมต่อเขา”
แล้วท่าน(อฺ )ก็กล่าวเป็ นรําพันว่า
“เราจะสัมพันธ์กบั คนทีไม่สัมพันธ์กบั เรา เพราะเรากลัวว่า เราจะอยูใ่ น
สภาพทีไร้เพือนในวันหนึง”(2)
(1) กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า 247, ตารี คบัฆดาด เล่ม 13 หน้า 29.
(2) ตะฮัฟฟุล-อุกลู หน้า 305.

๒๔

---3--ฮารู น ร่ อชีดได้ไปทําฮัจญ์ แล้วเข้าเยียมสุ สานของท่านนบีมุฮมั มัด(ศ)
รอบๆ ตัวเขามีท- งั ชาวกุเรชและชนเผ่าต่าง ๆ และมีท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
รวมอยูด่ ว้ ย ครั-นพอไปถึงยังสุ สาน ฮารู นรอชี ด ได้กล่าวว่า
“ขอความสันติสุขพึงมีแต่ท่านร่ อซูลุลลอฮฺ(ศ)ผูเ้ ป็ นบุตรของตระกูล
ฝ่ ายลุงของฉัน”
อันเป็ นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจต่อหน้าคนรอบข้าง
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ได้ขยับเข้ามาใกล้ แล้วกล่าวว่า
“ขอความสันติสุขพึงมีแด่ท่าน โอ้ บิดาของข้าพเจ้า”
ปรากฏว่าสี หน้าของรอชี ดเปลียนไป และเขาก็กล่าวว่า
“ช่างภาคภูมิใจเสี ยเหลือเกินนะ ท่านอะบุลฮะซัน”(3)

ทันใดนั-น

---4--ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )เคยปล่อยทาสให้เป็ นไทจํานวน 1,000 คน (4)
---5--รายงานจากท่านฮะซัน บินอฺ ะบี บินฮัมซะฮฺ จากบิดาของเขากล่าวว่า :
ข้าพเจ้าเคยเห็นท่านอะบุลฮะซันทํางานหนัก จนกระทังเหงือโทรมถึงตาตุ่ม
(3) ตารี ค บัฆดาด เล่ม 13 หน้า 31.
(4) ฮะยาตุล้ -อิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร เล่ม 1 หน้า 89.

๒๕

ข้าพเจ้าเลยกล่าวว่า
“ตัวของฉันขอพลีให้แก่ท่าน”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“อะลีเอ๋ ย ผูท้ ีประเสริ ฐยิงกว่าฉันในโลกนี- และดียงกว่
ิ าพ่อของฉัน ก็ยงั
เคยทํางานด้วยมือของเขาเอง”
ข้าพเจ้าถามว่า
“ใครกันเล่า”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“ก็รอซูลุลลอฮฺ(ศ) ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) และบรรพบุรุษของฉัน(อฺ )
ไง เขาเหล่านั-นทํางานด้วยนํ-าพักนํ-าแรงของตัวเองทั-งนั-น มันคือการงานของ
บรรดาอัมบิยาอ์ ศาสนทูตและผูท้ รงคุณธรรมทั-งหลาย”(5)
---6--รายงานจากมุอฺตบั กล่าวว่า : ท่านอะบุลฮะซัน(อฺ )ได้สงพวกเราว่
ั
า เมือ
ผลผลิตออกแล้ว ให้เก็บมันมาขาย แลกเปลียนในหมู่มุสลิมวันต่อวัน(6)
---7--วันหนึง ยะฮฺยา บินคอลิดได้กล่าวกับสหายบางคนของเขาว่า :
“พวกท่านจะไม่แนะนําชายคนหนึงทีมาจากตระกูลอะบูฏอลิบ ทีมี
ความเป็ นอยูไ่ ม่ใคร่ จะดีนกั แก่ฉนั บ้างหรื อ เพือทีเขาจะได้เสนอแก่ฉนั ในสิ ง
ทีเขามีความต้องการ”
(5) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 266.
(6) อ้างเล่มเดิม หน้า 267.

๒๖

(จากคําพูดดังกล่าวเขาต้องการทีจะบอกเรื องราวของท่านกาซิ ม
(อฺ )
นันเอง)
เพือนของเขาได้เสนอชื อท่านอะลี บินอิซมาอีล บินญะอฺ ฟัร บินมุฮมั มัด
แก่เขา ยะฮฺยา บินคอลิดก็เลยมอบทรัพย์สินให้แก่เขา ส่ วนท่านมูซา(อฺ )นั-นมี
ความรู ้สึกผูกพันอยูก่ บั เขา ฉันท์ญาติสนิทและบางทีก็เปิ ดเผยความลับทีมีกบั
เขาด้วย มีคนเขียนจดหมายไปบอกเขาถึงเรื องดังกล่าว
เมือท่านมูซา(อฺ )รู ้สึกเช่นนั-น ท่าน(อฺ )ได้เรี ยกเขามาแล้วถามว่า
“ท่านจะไปไหนหรื อ”
เขากล่าวตอบ
“ไปแบกแดด”
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“เกิดอะไรขึ-น”
เขาตอบ
“ฉันมีหนี-สิน”
ท่าน(อฺ )จึงกล่าวอีกว่า
“ฉันจะชดใช้ให้เอง”
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจ แล้วท่าน(อฺ )ก็ได้กล่าวกับเขาว่า
“ดูก่อน อย่าได้ทาํ ให้ลูก ๆ ของฉันต้องทนทุกข์เลย”
ท่าน(อฺ )ก็สังให้คนนําเงินมา 300 ดีนารฺ กบั อีก 4,000 ดิรฮัม เมือเขาได้ลุก
ขึ-นเดินจากไปแล้ว
ท่านอะบุลฮะซัน(มูซา)(อฺ )ได้กล่าวผูท้ ีอยู่ ณ ทีนั-นว่า
“วัลลอฮฺ เขาได้เพียรพยายามในเรื องเลือดของฉัน(อาจจะหมายความ
ถึงการสังหาร) และก็จะทําความยากแค้นให้กบั ลูกหลานของฉัน”

๒๗

พวกทีอยูท่ ีนันได้กล่าวขึ-นว่า
“ขอให้อลั ลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ทาํ ให้พวกเรามอบพลีแก่ท่าน ก็ในเมือท่านรู ้
สภาพของเขาเช่นนั-น ท่านยังมอบสิ งของ และทําดีกบั เขาอีกหรื อ ?”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“ใช่แล้ว บิดาของฉันได้กล่าวแก่ฉนั ตามการบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษ
ของท่านจากท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ)กล่าวว่า :
“ในเรื องความสัมพันธ์ทางเครื อญาติน- นั เมือท่านถูกตัดความสัมพันธ์
ก็จงทําให้มนั มันคงยิงขึ-น ดังนั-น ถ้าหากท่านตัดขาดมันอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ก็จะตัด
ขาดมันด้วย อันทีจริ งฉันนั-นต้องการทีจะเชือมสัมพันธ์กบั เขา จนกว่าเมือเขา
ได้ตดั สัมพันธ์ฉนั แล้ว แล้วอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ก็จะตัดความสัมพันธ์กบั เขา”

คุณธรรมต่ อผู้ยากไร้ ของอิมามมูซา กาซิม(อฺ)
คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึงของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺ ลุลบัยตฺ (อฺ )คือ
การมีคุณธรรมและบําเพ็ญคุณประโยชน์ให้แก่คนทุกชั-น พวกท่าน(อฺ )ให้
ความสําคัญเป็ นพิเศษกับคนยากจน จนกระทังในยามกลางคืน พวกท่าน(อฺ )
ถือเป็ นประเพณี ในการออกไปยังบ้านเรื อนของคนจน โดยได้นาํ อาหารและ
เงินทองไปแจกจ่าย โดยทีพวกเขาไม่รู้จกั ท่าน(อฺ )

๒๘

ในบทนี- เราจะกล่าวถึงเรื องราว
บางประการเกียวกับท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
.....1.....
ท่านอิมามมูซา(อฺ )จะหลบไปหาคนยากจนเข็ญใจในเมืองมะดีนะฮฺในยาม
กลางคืน โดยได้นาํ อาหาร แป้ ง และลูกอินทผลัมไปให้ตามบ้านเรื อน โดยที
คนยากจนเหล่านั-นไม่รู้วา่ สิ งของเหล่านี-มาอยูใ่ นบ้านของพวกตนได้อย่างไร
(!)
....2....
ท่านอิบนุ ศิบาฆ อัล-มาลิกี(ร.ฎ.)กล่าวว่า :
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )เป็ นคนทีเคร่ งครัดในการทําอิบาดะฮฺมากทีสุ ด
ในสมัยของท่าน(อฺ ) เป็ นคนมีความรู ้สูงสุ ด มีจิตใจเมตตาอารี ท่าน(อฺ )จะหลบ
ไปหาคนยากจนในเมืองมะดีนะฮฺ นําเงินทองและเครื องยังชีพไปมอบให้
โดยทีคนยากจนเหล่านั-นไม่รู้เลยว่าสิ งของเหล่านั-นมาจากไหน
พวกเขาไม่รู้ในเรื องนี-เลยจนกระทังท่านอิมาม(อฺ )วะฟาต(เสี ยชีวติ )(2)
(1)

กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า 247. อะอฺ ยานุช-ชีอะฮฺ 4 ก็อฟ เล่ม 3 หน้า 11.
และอัล-มะนากิบ เล่ม 2 หน้า219.

(2)

อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า 219.

๒๙

....3....
ท่านค่อฏีบ บัฆดาตีกล่าวว่า :
ท่าน(อฺ ) เป็ นคนเอื-อเฟื- อเผือแผ่ใจดี ครั-งหนึงท่านได้ทราบข่าวว่ามีคน
เจ็บป่ วย ท่านจึงได้จดั ส่ งห่ อเงินซึ งในนั-นมีเงินอยู่ 1,000 ดีนารฺ ไปให้เขา (3)
....4....
ท่านมุฮมั มัด บินอับดุลลอฮฺ อัล-บักรี กล่าวว่า :
ข้าพเจ้าได้เดินทางมาเมืองมะดีนะฮฺ ต้องการหยิบยืมเงิน หาจนเหนือย
อ่อน แล้วพูดกับตัวเองว่า หากข้าพเจ้าได้ไปหาท่านอะบุลฮะซัน(มูซา)(อฺ )
แล้วข้าพเจ้าจะบอกเรื องนี-กบั ท่าน(อฺ ) แล้ว
ข้าพเจ้าก็ได้มาหาท่าน(อฺ )ทีสวนแปลงหนึง เล่าเรื องราวให้ท่าน(อฺ )ฟัง
ท่าน(อฺ )ได้เข้าไปข้างในแล้ว
ไม่นานนัก ก็ออกมาหาข้าพเจ้า แล้วท่าน(อฺ )ก็กล่าวกับคนรับใช้วา่ :
“ไปได้แล้ว”
หลังจากนั-นท่าน(อฺ )ได้ยนมื
ื อของท่าน(อฺ )ออกมายังฉัน ยกห่อเงินมาให้
ซึ งในนั-นมีเงินอยูจ่ าํ นวน 300 ดีนารฺ เสร็ จแล้วท่าน (อฺ ) ก็ลุกขึ-นยืนแล้วเดิน
หันหลังจากไป แล้วข้าพเจ้าก็ข- ึนขีม้าจากไป (4)
(3) ตารี ค บัฆดาด เล่ม 13 หน้า 28.
(4) กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า 247.

๓๐

....5....
ท่านอีซา บินมุฮมั มัด บินมุฆีษ อัล-กุรฏฺบี กล่าวว่า :
ข้าพเจ้าปลูกแตงโม แตงกวาและลูกนํ-าเต้า ในรอบๆ บริ เวณแอ่งนํ-าแห่ง
หนึง มีชือเรี ยกว่า
“อุมมุอิซอม” เมือมันใกล้จะออกผลสุ กงอม ตักd แตนฝูงหนึงได้เข้ามาเจาะ
กินจนหมด ข้าพเจ้านังหมดอาลัยตายอยากอยูท่ ีสวนแห่งนั-น มูลค่าของมัน
ทั-งหมด ถ้าเก็บได้ก็ประมาณ 120 ดีนารฺ ระหว่างนั-นเองท่านมูซา บินญะอฺ ฟัร
(อฺ )ก็เดินเข้ามา ให้สลามแล้วกล่าวว่า
“เป็ นอย่างไรบ้าง”
ข้าพเจ้าตอบว่า
“ข้าพเจ้าหมดตัวแล้ว ตักd แตนเข้ามาทําลาย และกัดกินผลไม้ของ
ข้าพเจ้าหมด”
ท่าน(อฺ )ถามว่า
“ท่านสู ญเสี ยไปเท่าไร ?”
ข้าพเจ้าตอบ
“โดยประมาณ 120 ดีนารฺ ”
ท่าน(อฺ )กล่าวตอบ
“โอ้ อุรฟะฮฺมอบเงินให้อะบุลมุฆีษไป 150 ดีนารฺ กําไรของมันคงจะ
ประมาณ 30 ดีนารฺ ”
ข้าพเจ้ากล่าวว่า
“โอ้ ท่านผูจ้ าํ เริ ญ ได้โปรดเข้ามาข้างในเพือให้ความจําเริ ญแก่สวนของ
ข้าพเจ้าด้วยเถิด”

๓๑

แล้วท่าน(อฺ )ก็ได้เข้าไปข้างในพร้อมทั-งขอดุอาอ์ แล้วได้รายงานคําบอก
เล่าของร่ อซูลุลลอฮฺ (ศ) ทีกล่าวว่า:
“พวกท่านจงยึดกุมสิ งทียังคงเหลืออยูแ่ ห่งภัยพิบตั ิท- งั มวล”
จากนั-นข้าพเจ้าก็มีความรู ้สึกผูกพันกับประโยคดังกล่าว รู ้สึกอิมเอมไป
หมด ดังนั-นอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จึงทรงเพิมความจําเริ ญในมัน และทําให้มนั
เพิมพูนขึ-น แล้วอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ก็จะให้มนั เพิมขึ-นเป็ น 10,000 เท่า (5)
....6....
ท่านอิมามมูซา(อฺ )มักจะส่ งคืนเงินจากจํานวน 100 ดีนารฺ เป็ น 300 ดีนารฺ
(6)
....7....
มีคนยากจนคนหนึงเข้าไปพบท่านอิมามมูซา(อฺ ) แล้วขอความช่วยเหลือ
ท่าน(อฺ )ก็มอบให้1,000 ดีนารฺ (7)
....8....
มีคนผิวดําคนหนึงได้มอบนํ-าผึ-งและกล่องไม้ให้เป็ นของขวัญแก่ท่าน
อิมามมูซา(อฺ ) ท่าน(อฺ )ก็เลยซื- อเขามา พร้อมทั-งสวน(ทีเขาทํางานอยูด่ ว้ ย) จาก
นายของเขา แล้วก็ได้ปล่อยเขาเป็ นไท อีกทั-งยังมอบสวนนั-นให้แก่เขาด้วย(8)
(5) กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า 243, ตารี ค บัฆดาด เล่ม 13 หน้า 29.
(6) อัล-มะนากิบ เล่ม 2 หน้า 379.
(7) ฮะยาตุล้ -อิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร เล่ม 1 หน้า 96.
(8) ตารี ค บัฆดาด เล่ม 13 หน้า 30.

๓๒

มรดกอิสลามอันอมตะจากคําสั- งเสี ยของอิมามที- 7
ในหนังสื อฮะดีษและหนังสื อประวัติศาสตร์ หลายเล่ม มีคาํ สังเสี ยของ
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ ) บันทึกไว้เป็ นจํานวนมาก
ท่าน(อฺ )ได้สงเสี
ั ยบุตรหลานและบรรดาชี อะฮฺของท่าน(อฺ ) คําสังเสี ยเหล่านั-น
ถือได้วา่ เป็ นมรดกอันอมตะของศาสนาอิสลาม ทีช่วยเสริ มสร้างและจรรโลง
คุณธรรม จริ ยธรรม และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และเป็ นปั จจัยสําคัญของ
บรรดามุสลิมในยุคปั จจุบนั ในอันทีจะต้องนํามายึดถือ เพือนําสังคมของตน
กลับสู่ ความรุ่ งโรจน์อย่างทีเคยมีมาในอดีต
ในบทนี-เราจะกล่าวถึงเรื องราวทีเป็ นคําสังเสี ยบางส่ วนของท่านอิมาม
มูซา กาซิ ม(อฺ )ดังนีคําสั- งเสี ยที- 1ต่ อบุตรของอิมามที- 7
คําสังเสี ยของท่านอิมามมูซา(อฺ )ทีมีต่อบุตรของท่าน(อฺ )
“โอ้ ลูกเอ๋ ย จงระวังไว้วา่ อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงเห็นเจ้ากระทําความบาปที
พระองค์ทรงห้ามเจ้าและจงระวังไว้วา่ อัลลอฮฺ(ซ.บ.)จะทรงไม่ให้โอกาสแก่
เจ้า เพือทําตามคําสังของพระองค์ทีมีต่อเจ้า

๓๓

ขอให้เจ้าทํางานอย่างจริ งจัง จงอย่าท้อถอยออกจากการเคารพภักดีและ
เชือฟังอัลลอฮฺ(ซ.บ.) แม้แต่เพียงเล็กน้อย จงระวังในเรื องการหยอกล้อ เพราะ
มันจะขจัดแสงสว่างแห่งความศรัทธาออกไปจากเจ้า และจะทําให้บุคลิกภาพ
ของเจ้าลดหย่อนลง จงระวังในเรื องความเกียจคร้าน เพราะมันจะทําให้เจ้า
อับโชคทั-งในโลกนี-และโลกหน้า”(1)
(1) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 17 หน้า 203.

คําสั- งเสียที- 2 ต่ อบรรดาชีอะฮฺของอิมามที- 7
คําสังเสี ยทีท่านอิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร(อฺ )ให้ไว้กบั บรรดาชีอะฮฺของท่าน
(อฺ )
“จงเกรงกลัวอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และจงพูดความจริ ง ถึงแม้วา่ จะทําให้ท่าน
เสี ยหายก็ตาม เพราะในความจริ งนั-นจะทําให้ท่านปลอดภัย
จงยําเกรงอัลลอฮฺ(ซ.บ.)และจงละวางสิ งทีเป็ นความผิด ถึงแม้วา่ จะทําให้ท่าน
ปลอดภัยก็ตาม เพราะในสิ งผิดนั-นจะทําให้ท่านเสี ยหาย”(2)

๓๔

คําสั- งเสียที- 3 ต่ อบรรดาชีอะฮฺของอิมามที- 7
คําสังเสี ยทีท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ให้ไว้กบั บรรดาชี อะฮฺ ของท่าน(อฺ )
“จงรับโชคลาภจากโลกนี-เพือตัวของพวกท่านทีเป็ นของดีๆ อันได้รับ
อนุญาต และของทีไม่ทาํ ลายบุคลิกภาพ และของทีไม่ทาํ ให้ฟุ่มเฟื อย และจง
ให้ความช่วยเหลือในกิจการงานศาสนา คนใดก็ตามทีทิ-งโลกนี-เพราะศาสนา
หรื อทิ-งศาสนาเพราะโลกนี- ย่อมใช่พวกเราไม่”(3)
(2) ตะฮัฟฟุล-อุกลู หน้า 301.
(3) เมาซูอะตุล้ -อะตะบาติล-มุก็อดดะซะฮฺ หน้า 217.

คําสั- งเสียที- 4 ต่ อบรรดาชีอะฮฺของอิมามที- 7
คําสังเสี ยทีท่านอิมามที 7 ให้ไว้กบั บรรดาชี อะฮฺของท่าน (อฺ )
“พวกท่านจงหาความรู ้ทางศาสนา เพราะความรู ้ทางศาสนาเป็ นกุญแจ
ไขความประจักษ์แจ้งและทําให้การอิบาดะฮฺสมบูรณ์ อีกทั-งเป็ นทีมาของ
ตําแหน่งอันสู งส่ ง และจะนําไปสู่ เป้ าหมายทียิงใหญ่ท- งั ในด้านศาสนาและ
ทางโลก เกียรติของคนมีความรู ้ทางศาสนา ย่อมเหนื อกว่าผูท้ าํ การอิบาดะฮฺ
อย่างเดียว ดุจดังดวงอาทิตย์ทีมีแสงเหนือกว่าดวงดาว และผูใ้ ดก็ตามทีไม่มี
ความรู ้ในศาสนาของตน อัลลอฮฺ(ซ.บ.) จะไม่ทรงโปรดปรานผลงานใด ๆ
ของเขาเลย”(4)
(4) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 17 หน้า 203.

๓๕

คําสั- งเสียที- 5ต่ อฮิชาม บินฮะกัม (ร.ฎ.) ของอิมามที- 7
คําสังเสี ยของท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ทีมีแก่ท่านฮิชาม บินฮะกัม(ร.ฎ.)
ในเรื อง “สติปัญญา”
ท่านนบีมุฮมั มัด(ศ)ได้รับการแต่งตั-งเป็ นศาสนทูต ในขณะทีชาวอาหรับ
กําลังบูชาเจว็ด ส่ วนชาวเปอร์ เซี ยก็กาํ ลังบูชาไฟ ชาวฮินดูกาํ ลังบูชาโค
ส่ วนชาวยิวเชือถือว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงมีบุตรและชาวคริ สต์น- นั เคารพ
พระเจ้า 3 องค์ นันคือ พระบุตร พระจิต และพระบิดา
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงอยูเ่ หนื อข้อกล่าวหาเหล่านีแน่นอนทีเดียวในยุคนั-น
ชาวโลกต่างพากันเคารพภักดีสิงอืนนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จนกระทังนัก
ประวัติศาสตร์ สามารถบันทึกรายชือของบางคนได้เพียงจํานวนน้อยเท่านั-น
ทีเป็ นผูป้ ฏิเสธการเคารพภักดีสิงอืนนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
เช่น ท่านญะอฺ ฟัร บินอะบีฏอลิบ(ร.ฎ.)
ท่านอะบูซรั (ร.ฎ.) ท่านกิซ บินซาอิดะฮฺ และท่านวะรอเกาะฮฺ บินเนาฟัล
แน่นอนทีสุ ดความเป็ นมนุษย์ได้กีดกันสติปัญญามิให้เห็นชอบไปกับการ
เคารพภักดีสิงอืน
นอกจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.) กล่าวคือ สติปัญญาอันบริ สุทธิF ยอ่ มปฏิเสธการ
บูชาสิ งต่างๆ เหล่านั-น

๓๖

ศาสนาอิสลามได้ให้ความสําคัญอย่างยิงในด้านส่ งเสริ มสติปัญญา
ขัดเกลาและยกระดับสติปัญญา ดังจะเห็นได้วา่ ในอัล-กุรอานมีหลาย
โองการทีกล่าวว่า :
“แท้จริ ง ในเรื องเหล่านี-เป็ นสัญญาณสําหรับหมู่ชนทีใช้สติปัญญา”
(อัร-เราะอฺ ด์: 4)
“แน่นอน เราได้อธิ บายสัญญาณต่างๆ ให้แก่สูเจ้าเพือสู เจ้าจะได้ใช้
สติปัญญา”(อัล-ฮะดีด : 17)
และอัล-กุรอานยังได้สนับสนุ นให้เขาเหล่านั-นยกระดับตัวเองขึ-นสู่ โลก
แห่งจิตวิญญาณอันสู งส่ งอีกด้วย ดังโองการทีว่า :
“และเขาเหล่านั-นคิดใคร่ ครวญในงานสร้างสรรค์ช- นั ฟ้ าทั-งหลายและ
แผ่นดินว่า โอ้พระผูอ้ ภิบาลของเรา พระองค์มิได้ทรงสร้างสิ งเหล่านี-มาอย่าง
ไร้ความหมาย”(อาลิอิมรอน : 191)
ฮะดีษทีรายงานโดยท่านอิบนุ ชุอฺบะฮฺ
จากท่านศาสนทูต(ศ)บทหนึง
อาจจะทําให้ท่านผูอ้ ่านเห็นภาพทีชัดเจนอีกภาพหนึงในเรื องการให้
ความสําคัญต่อสติปัญญา ดังต่อไปนีคนกลุ่มหนึงได้ให้การยกย่องบุคคลหนึงในแง่ของคุณงามความดีดา้ น
ต่างๆ ทั-งหมด แต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)ได้ถามว่า
“สติปัญญาของคนเหล่านั-นเป็ นอย่างไร ?”

๓๗

เขาเหล่านั-นกล่าวว่า
“โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ) เราแจ้งให้ท่านทราบในเรื องของเขา
เกียวกับความสามารถสู งสุ ดของเขาในด้านการอิบาดะฮฺ และความดีงาม
ประการต่าง ๆ แต่ท่านกลับมาถามเราในเรื องสติปัญญาของเขา”
ท่านศาสนทูต(ศ)ตอบว่า
“แท้จริ ง คนทีโง่เขลาทีสุ ดนั-นจะประสบกับความเลวร้ายด้วยความโง่
เขลาของเขาเองยิงกว่าคนชัวทีทําความชัว อันทีจริ งแล้วการเคารพภักดีที
สมควรได้รับการยกย่อง และทีบรรลุถึงความพอพระทัยแห่งพระผูอ้ ภิบาล
นั-นขึ-นอยูก่ บั สติปัญญาของพวกเขาเหล่านั-นด้วย”
มีฮะดีษอีกเป็ นจํานวนมากทีรายงานจากบรรดาอิมาม(อ)
“สติปัญญา” ในบทนี-

ในเรื องของ

เราจะได้บนั ทึกถ้อยคําของท่านอิมามมูซากาซิ ม(อฺ )ทีได้ให้ไว้แก่ท่าน
ฮิชาม บินฮะกัม(ร.ฎ.)ในเรื องนีท่านฮิชาม บินฮะกัม(ร.ฎ.)ได้เล่าว่า : ท่านอิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร
อัล-กาซิ ม(อฺ ) ได้กล่าวแก่ขา้ พเจ้าว่า
“ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงแจ้งข่าวดีแก่ผมู ้ ีสติปัญญาและ
เข้าใจในคัมภีร์ของพระองค์วา่ :
“ดังนั-น จงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของข้าทีรับฟังคําสอน แล้วปฏิบตั ิตาม
อย่างดี เขาเหล่านั-นคือผูท้ ีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ทรงชี-นาํ พวกเขา และเขาเหล่านั-น
คือปวงผูม้ ีสติปัญญาอันเลิศ”(อัซ-ซุ มรั : 18)

๓๘

ฮิชามเอ๋ ย
แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงให้หลักฐานอันสมบูรณ์ดว้ ยกับ
สติปัญญามายังมนุษยชาติแล้ว และทรงสนับสนุนบรรดานบีดว้ ยคําอธิ บาย
อันชัดแจ้ง และทรงแนะนําเขาเหล่านั-นให้มีความรู ้เกียวกับพระผูอ้ ภิบาลด้วย
หลักฐานอันชัดแจ้ง
ดังทีพระองค์ทรงมีโองการว่า :
“และพระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกท่านนั-นคือ พระเจ้าองค์เดียว ไม่มีพระเจ้า
อืนใดนอกจากพระองค์ ผูท้ รงกรุ ณาปรานีผทู ้ รงเมตตายิงเป็ นนิรันดร์ แท้จริ ง
ในงานสร้างสรรค์ช- นั ฟ้ าทั-งหลายและแผ่นดิน
และการสับเปลียนของ
กลางคืนกับกลางวัน และเรื อทีล่องลอยอยูใ่ นทะเลอันอํานวยคุณประโยชน์
แก่มนุษย์ และทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงประทานนํ-าฝนลงมาจากฟากฟ้ า แล้วทรง
บันดาลให้แผ่นดินมีชีวติ ขึ-นมาหลังจากทีมันได้ตาย และทรงแพร่ พนั ธุ์สัตว์
ทุกชนิดในแผ่นดิน อีกทั-งทรงกระจัดกระจายสายลมชนิดต่างๆ และก้อนเมฆ
ทั-งหลาย ทีเลือนลอยอยูร่ ะหว่างฟากฟ้ าและแผ่นดิน
แน่นอนทีสุ ด มันเป็ นสัญญาณทีได้ให้ไว้แก่กลุ่มชนทีใช้สติปัญญา”
(อัล-บะกอเราะฮฺ : 164)
ฮิชามเอ๋ ย
แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ทรงกําหนดให้เรื องเหล่านี-เป็ น
หลักฐานในการรู ้จกั พระองค์ในฐานะทีว่าสิ งต่าง ๆ เหล่านั-นมีผคู ้ วบคุม

๓๙

ดังทีพระองค์ตรัสว่า :
“และทรงกําหนดควบคุมกลางคืนและกลางวันไว้สาํ หรับสู เจ้า และ
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวทั-งหลายต่างเป็ นสิ งทีถูกควบคุมโดยพระ
บัญชาของพระองค์ แท้จริ งในสิ งเหล่านี-ลว้ นเป็ นสัญญาณแก่กลุ่มชนทีใช้
สติปัญญา”
(อัน-นะฮฺล:์ 12)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และพระองค์คือผูซ้ ึ งได้ทรงสร้างสู เจ้ามาจากดิน ต่อจากนั-นก็ทรง
บันดาลให้เป็ นนํ-าเชื-อต่อจากนั-นก็ทรงบันดาลให้เป็ นก้อนเลือด ต่อจากนั-นก็
ทรงบันดาลให้สูเจ้าคลอดออกมาเป็ นทารก ต่อจากนั-นก็ทาํ ให้สูเจ้าเจริ ญวัย
ต่อจากนั-นก็ทาํ ให้สูเจ้าเป็ นคนชรา และมีบางคนทีถึงแก่ชีวติ ไปก่อน
และมีบางคนทีมีอายุจนถึงเวลาทีกําหนดเพือสู เจ้าทั-งหลายจะได้ใช้สติปัญญา”
(ฆอฟิ ร : 67)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“การสลับเปลียนกลางคืนกับกลางวัน และปั จจัยยังชีพทีอัลลอฮฺทรง
ประทานลงมาจากฟากฟ้ า
แล้วพระองค์ทรงทําให้แผ่นดินมีชีวติ ขึ-นมา
หลังจากทีมันได้ตายไปแล้ว และทรงกระจัดกระจายกระแสลมทั-งหลาย มัน
เป็ นสัญญาณสําหรับปวงชนทีใช้สติปัญญา”
(อัล-ญาษิยะฮฺ: 5)

๔๐

พระองค์ทรงมีโองการอีกว่า :
“จงรู ้ไว้วา่ แท้จริ งอัลลอฮฺ ได้ทรงทําให้แผ่นดินมีชีวิต หลังจากทีมันได้
ตายไปแล้ว แน่นอนยิงเราได้สาธยายแก่สูเจ้าซึ งโองการต่าง ๆ เพือสู เจ้าจักได้
ใช้สติปัญญา”(อัล-ฮะดีด : 17)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และสวนต่าง ๆ นั-นมีท- งั องุ่น พืชพันธุ์ต่างๆ อินทผลัม อีกทั-งพืชทีมี
หน่อ และไม่มีหน่อ พระองค์ทรงให้มนั รับนํ-าฝนชนิ ดเดียวกันและทรงให้
คุณประโยชน์ในการรับประทานแก่บางอย่างมากกว่า อีกบางอย่าง แท้จริ ง
ในเรื องนี-เป็ นสัญญาณสําหรับปวงชนทีใช้สติปัญญา”(อัร-เราะอฺ ด์ : 4)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และส่ วนหนึงในสัญญาณของพระองค์น- นั ได้แก่สายฟ้ าแลบทีทําให้สู
เข้าเห็น มีท- งั ความน่ากลัวและมีท- งั ความปรารถนา และพระองค์ทรง
ประทานนํ-าฝนลงมาจากฟากฟ้ า แล้วพระองค์ได้ทรงทําให้แผ่นดินมีชีวติ
ขึ-นมา หลังจากทีมันได้ตายไปแล้ว แท้จริ งในเรื องเหล่านี-เป็ นสัญญาณ
สําหรับบรรดาผูท้ ีใช้สติปัญญา”(อัร-รู ม : 24)

๔๑

พระองค์ตรัสอีกว่า :
“จงกล่าว มานีเถิดท่านทั-งหลาย ฉันได้ถูกบัญชาให้แจ้งถึงสิ งทีพระผู ้
อภิบาลของพวกท่านทรงห้ามพวกท่านไว้ อันได้แก่ พวกท่านจะต้องไม่ยก
สิ งใด ๆ ขึ-นเป็ นภาคีกบั พระองค์ และกับบิดา มารดานั-นต้องทําความดี และ
จงอย่านําลูก ๆ ของพวกท่านเพราะกลัวความยากจน เราได้ประทานเครื องยัง
ชีพให้แก่สูเจ้า และแก่พวกเขาเองและสู เจ้า จงอย่าเข้าใกล้ความชัวร้ายทั-งโดย
เปิ ดเผยและโดยซ่อนเร้น และจงอย่าฆ่าชีวติ ใดชีวติ หนึ งทีอัลลอฮฺทรงหวง
ห้ามไว้ นอกจากด้วยความชอบธรรมนีคือสิ งทีพระองค์ทรงสังเสี ยแก่พวก
ท่าน เพือพวกท่านจะได้ใช้สติปัญญา”
(อัล-อันอาม: 151)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“สําหรับสู เจ้านั-น มีบุคคลทีอยูใ่ นการปกครองของสู เจ้ามิใช่หรื อ อัน
เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการทีเราได้ประทานเครื องยังชีพให้แก่สูเจ้า ดังนั-นสู เจ้า
ทั-งหลายจึงเสมอภาคกันในเรื องนี- สู เจ้ายําเกรงพวกเขา เช่นเดียวกับทีสู เจ้ายํา
เกรงเพือตัวของสู เจ้าเอง ดังนี-แหละทีเราได้อธิ บายสัญญาณต่าง ๆอย่าง
ละเอียดสําหรับพวกทีใช้สติปัญญา”(อัร-รู ม : 28)
ฮิชามเอ๋ ย หลังจากนั-นพระองค์ได้ทรงแนะนําผูม้ ีสติปัญญา และทรงสอน
ให้เขาเหล่านั-นมีความปรารถนาในปรโลก

๔๒

ดังทีพระองค์ตรัสว่า :
“ชีวติ ในโลกนี-มิใช่อืนใด นอกจากเป็ นเพียงการละเล่น และความ
เพลิดเพลินเท่านั-น แต่สาํ หรับปรโลกย่อมประเสริ ฐยิงนักสําหรับพวกทียํา
เกรงแล้วสู เจ้าไม่ใช้สติปัญญาอีกหรื อ”
(อัล-อันอาม: 32)
ฮิชามเอ๋ ย ต่อจากนั-นพระองค์ยงั ได้กาํ ชับให้พวกทีไม่ใช้สติปัญญาได้เกรง
กลัวถึงการลงโทษของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
โดยพระองค์ได้ตรัสว่า :
“ต่อจากนั-น เราได้ทาํ ลายคนกลุ่มหนึง และแท้จริ งสู เจ้าทั-งหลายก็ได้
ผ่านไปพบเห็นพวกเขาทั-งในยามเช้าและในยามคําคืน
สู เจ้าจะไม่ใช้
สติปัญญาอีกหรื อ”(อัล-ศอฟฟาต : 136-138)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“แท้จริ ง เราได้บนั ดาลให้การลงโทษลงมาจากฟากฟ้ ามายังชาวเมือง
เหล่านี-ดว้ ยเหตุทีว่าพวกเขาละเมิด และแท้จริ งเราได้ละทิ-งสัญญาณอันหนึง
อย่างชัดเจนยิงไว้เกียวกับเรื องนี- เพือพวกเขาจะได้ใช้สติปัญญาใคร่ ครวญ”
(อัล-อันกะบูต: 34-35)
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งสติปัญญานั-นย่อมอยูก่ บั ความรู ้
ดังทีพระองค์ตรัสว่า :
“และบรรดาอุทาหรณ์เหล่านั-น เราได้ยกมาเปรี ยบเทียบไว้เพือมวล
มนุษย์ แต่ไม่มีผใู ้ ดใช้สติปัญญานอกจากผูท้ ีมีความรู ้เท่านั-น”
(อัล-อันกะบูต: 43)

๔๓

ฮิชามเอ๋ ย ต่อจากนั-นพระองค์ทรงตําหนิพวกทีไม่ใช้สติปัญญา
ดังทีพระองค์ตรัสว่า :
“และในเมือมีคนกล่าวกับพวกเขาว่า
จงปฏิบตั ิตามสิ งทีอัลลอฺ ทรง
ประทานมา พวกเขากล่าวว่าหามิได้ เราจะปฏิบตั ิตามแต่สิงทีเราพบมาว่า
บรรพบุรุษของเราอยูก่ บั มันเท่านั-น แล้วถ้าหากว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่
ใช้สติปัญญา และพวกเขามิได้รับทางนําเลยเล่า”
(อัล-บะกอเราะฮฺ : 170)
พระองค์ตรัสว่า :
“และเปรี ยบพวกปฏิเสธได้เหมือนอย่างกับพวกทีผงกคอรับ โดยไม่ได้
ยินเสี ยงอะไรเลย นอกจากการเรี ยกและการกู่ร้อง เป็ นพวกใบ้ หูหนวก และ
ตาบอด กล่าวคือพวกเขาไม่ใช้สติปัญญา”
(อัล-บะกอเราะฮฺ : 171)
พระองค์ตรัสว่า :
“และในหมู่พวกเขาก็มีผทู ้ ียอมรับฟังเจ้า แล้วเจ้าจะทําให้คนหูหนวก
รับฟังได้หรื อ ถ้าหากพวกเขาไม่ใช้สติปัญญา” (ยูนุซ: 42)
พระองค์ตรัสว่า :
“เจ้าคิดหรื อว่า ส่ วนมากของพวกเขาจะรับฟังหรื อใช้สติปัญญา
พวกเขามิใช่อืนใดนอกจากเสมือนสัตว์เดรัจฉาน ยิงกว่านั-นยังหลงผิดจาก
หนทางอย่างยิง”(อัล-ฟุรกอน : 44)

๔๔

พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และสู เจ้าลืมตัวของสู เจ้าเอง
ไม่ได้ใช้สติปัญญาดอกหรื อ ?”
(อัล-บะกอเราะฮฺ : 44)

ในขณะทีสู เจ้าก็อ่านคัมภีร์และสู เจ้า

ฮิชามเอ๋ ย ต่อจากนั-นอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงตําหนิคนส่ วนมากดังนี- :
“ถ้าหากเจ้าปฏิบตั ิตามคนส่ วนมากในแผ่นดิน พวกเขาก็จะทําให้เจ้า
หลงออกจากทางของอัลลอฮฺ ”
(อัล-อันอาม: 116)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และแน่นอน ถ้าหากเจ้าถามคนเหล่านั-นว่าใครสร้างฟ้ าทั-งหลายและ
แผ่นดิน พวกเขาจะต้องกล่าวว่า “อัลลอฮฺ” จงกล่าวเถิด มวลการสรรเสริ ญ
เป็ นของอัลลอฮฺ แต่ส่วนมากพวกเขาไม่ปฏิบตั ิตาม(การงานทีดี)”
(ลุกมาน: 25)
พระองค์ตรัสว่า :
“และแน่นอนยิง ถ้าหากเจ้าได้ถามเขาเหล่านั-นว่าใครคือผูป้ ระทาน
นํ-าฝนลงมาจากฟากฟ้ าแล้ว ได้ทรงทําให้แผ่นดินมีชีวิตขึ-นมาหลังจากทีมัน
ได้ตายไปแล้ว แน่นอนทีสุ ดพวกเขาจะต้องกล่าวว่า “อัลลอฮฺ”
จงกล่าวเถิด มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮฺ แต่คนส่ วนมากใน
หมู่พวกเขาไม่ใช้สติปัญญา”(อัล-อันกะบูต : 63)

๔๕

ฮิชามเอ๋ ย ต่อจากนั-นพระองค์ได้ทรงยกย่องคนส่ วนน้อย
ดังทีพระองค์ตรัสว่า :
“และคนส่ วนน้อยในหมู่ปวงบ่าวของฉัน เป็ นผูท้ ีรู ้จกั ขอบพระคุณ
อย่างยิง”(ซะบะอ์ : 13)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และชายผูศ้ รัทธาคนหนึงจากพวกพ้องของฟิ รเอาน์ ซึ งซ่อนเร้นความ
ศรัทธาของตนเองไว้ได้กล่าวว่า ท่านทั-งหลายจะสังหารบุคคลหนึงเพราะ
เนืองจากการทีเขาเพียงแต่กล่าวว่า
“พระผูอ้ ภิบาลของฉันคืออัลลอฮฺ”
กระนั-นหรื อ ?”(ฆอฟิ ร: 28)
พระองค์ตรัสว่า :
“และไม่มีใครศรัทธาต่อเขา นอกจากเพียงส่ วนน้อยเท่านั-น”
(ฮูด: 40)
และตรัสว่า
“แต่คนส่ วนมากในหมู่พวกเขาไม่รู้”
(อัล-อันอาม: 37)
และตรัสอีกว่า :
“แต่คนส่ วนมากในหมู่พวกเขาไม่ใช้สติปัญญา”
(อัล-มาอิดะฮฺ: 103)
โอ้ ฮิชามเอ๋ ย ต่อจากนั-นพระองค์ตรัสถึงบรรดาผูม้ ีสติปัญญาลุ่มลึกไว้
อย่างดียงิ และทรงตบแต่งเขาเหล่านั-นด้วยเครื องประดับทีดีงาม

๔๖

ดังทีพระองค์ตรัสว่า :
“พระองค์ทรงมอบวิทยปั ญญาให้แก่ผทู ้ ีพระองค์ทรงประสงค์ และผูใ้ ด
ก็ตามทีพระองค์ทรงมอบวิทยปั ญญาให้ ก็เท่ากับผูน้ - นั ได้รับคุณงามความดี
อย่างมากมาย แต่ไม่มีใครคิดใคร่ ครวญนอกจากบรรดาผูม้ ีสติปัญญาอันลํ-า
เลิศเท่านั-น”(อัล-บะกอเราะฮฺ : 269)
พระองค์ตรัสว่า :
“และบรรดาผูส้ ันทัดในวิชาการอย่างสู งนั-นกล่าวว่าเราศรัทธาต่อ
พระองค์ ทุกสิ งทุกอย่างมาจากพระผูอ้ ภิบาลของเรา และไม่มีใครคิด
ใคร่ ครวญ นอกจากบรรดาผูม้ ีสติปัญญาอันลํ-าเลิศ”
(อาลิอิมรอน: 7)
และพระองค์ตรัสว่า :
“ผูท้ ีรู ้วา่ สิ งทีถูกประทานมายังเจ้าจากพระผูอ้ ภิบาลของเจ้านั-นคือสัจ
ธรรม จะเหมือนกันหรื อกับคนทีตาบอด อันทีจริ งผูจ้ ะคิดใคร่ ครวญได้น- นั
ก็คือผูม้ ีสติปัญญาอันลํ-าเลิศเท่านั-น”
(อัร-เราะอฺ ด์: 19)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“ผูม้ ีสมาธิ ในยามคําคืนโดยการซุ _ูดและยืนนมาซมิใช่หรื อ ทีเขาหวัน
เกรงในปรโลก และหวังความเมตตาจากพระผูอ้ ภิบาลของเขา
จงกล่าวเถิดผูท้ ีมีความรู ้กบั ผูท้ ีไม่มีความรู ้น- นั จะเสมอเหมือนกันได้หรื อ?
อันทีจริ งแล้วบรรดาผูม้ ีสติปัญญาเท่านั-นทีจะคิดใคร่ ครวญได้”
(อัซ-ซุ มรั : 9)

๔๗

พระองค์ตรัสอีกว่า :
“คัมภีร์อลั -กุรอานทีเราได้ประทานลงมายังเจ้านั-นเป็ นสิ งโปรดปราน
ให้ความจําเริ ญ เพือเขาเหล่านั-น จักได้ใคร่ ครวญต่อโองการทั-งหลายของ
พระองค์ และเพือปวงผูม้ ีสติปัญญาอันเลอเลิศจะได้คิดพินิจพิเคราะห์”
(ศ็อด: 29)
พระองค์ตรัสอีกว่า :
“และแน่นอนยิง เราได้ประทานทางนําให้แก่มูซาและเราให้
บะนีอิสรออีลได้รับมรดกแห่ งคัมภีร์อนั เป็ นทางนําและข้อเตือนสติสาํ หรับผู ้
มีสติปัญญาอันเลอเลิศ”(ฆอฟิ ร : 53-57)
และพระองค์ตรัสอีกว่า :
“จงตักเตือน แท้จริ งการเตือนสติยอ่ มมีคุณค่าสําหรับบรรดาผูม้ ีศรัทธา”
(อัซฺ-ซาริ ยาต : 55)
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์วา่ :
“แท้จริ ง ในเรื องนี-ยอ่ มเป็ นข้อเตือนสติสาํ หรับบุคคลผูม้ ีหวั ใจ”
(ก็อฟ: 37)
“หัวใจ” ในทีนี-ก็คือ “สติปัญญา”
และพระองค์ตรัสอีกว่า :
“โดยแน่นอนยิงเราได้ประทานวิทยปั ญญาให้แก่ลุกมาน”
(ลุกมาน: 12)

๔๘

อันหมายถึงความเข้าใจและสติปัญญา
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งลุกมานนั-นได้กล่าวแก่บุตรของตนว่า ให้ยอมรับต่อสัจ
ธรรม แล้วจะเป็ นคนทีมีปัญญาเลิศทีสุ ดในหมู่ชน โดยท่านได้กล่าวว่า
“โอ้ลูกเอ๋ ย แท้จริ งโลกนี- คือทะเลอันลํ-าลึก แน่นอนคนทีมีความรู ้เป็ น
อันมากได้จมลงในทะเลแห่งนี- เพราะฉะนั-นเจ้าจงกําหนดให้ความยําเกรงทีมี
ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)เป็ นนาวาสําหรับเจ้า และจงมีความศรัทธาเป็ นเครื องคุม้ กัน
อีกทั-งจงมีดวงจิตทีมอบหมายเป็ นเครื องมือในการทํางาน
และจงให้
สติปัญญาเป็ นเครื องควบคุม และจงให้ความรู ้เป็ นเครื องชี- นาํ และจงให้ความ
อดทนเป็ นพื-นฐาน”
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งทุกสิ งทุกอย่างนั-นย่อมขึ-นอยูก่ บั หลักฐานชี-นาํ
ส่ วนหลักฐานชี-นาํ ของสติปัญญานั-นได้แก่ การคิดใคร่ ครวญ ส่ วนหลักฐาน
ชี-นาํ ความคิดใคร่ ครวญนั-น ได้แก่ การใช้สติอย่างสุ ขมุ และทุกสิ งทุกอย่าง
ย่อมมีคู่ประกอบ ส่ วนคู่ประกอบของสติปัญญานั-นได้แก่ การถ่อมตน
เพียงพอแล้วทีจะกล่าวว่าท่านเป็ นผูโ้ ง่เขลา หากท่านได้กระทําสิ งทีต้องห้าม
ฮิชามเอ๋ ย อัลลอฮฺ(ซ.บ.)มิได้ส่งศาสนทูตและนบีของพระองค์มายังปวง
บ่าวของพระองค์เพืออืนใดนอกจากเพือให้พวกเขาใช้ความคิดในเรื อง
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ดังนั-นผูท้ ีดีทีสุ ดทีเหมาะสม
สําหรับการตอบรับดุอฺาอ์ คือ ผูท้ ีรู ้จกั พระองค์ดีทีสุ ด และผูม้ ีความรู ้ใน
เรื องคําสังของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ถือเป็ นผูท้ ีมีสติปัญญาทีดีเลิศของพวกเขา ผูม้ ี
สติปัญญาทีเพียบพร้อมบริ บูรณ์น- นั

๔๙

พระองค์จะทรงยกย่องให้สูงส่ งทั-งในโลกนี-และปรโลก
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงมอบข้อพิสูจน์มาให้แก่มนุษย์สอง
ประการ นั-นคือ ข้อพิสูจน์ทีเปิ ดเผยและข้อพิสูจน์ทีซ่ อนเร้น ข้อพิสูจน์ที
เปิ ดเผยคือ ‘บรรดาศาสนทูตและนบี’
ส่ วนข้อพิสูจน์ทีซ่อนเร้นคือ
“สติปัญญา”
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งผูม้ ีสติปัญญาทีไม่ขดั แย้งกับสิ งอนุมตั ิ(ฮะลาล)นั-น ย่อม
ขอบพระคุณต่อพระองค์
และความอดทนของเขาจะไม่พา่ ยแพ้ต่อสิ ง
ต้องห้าม(ฮะรอม)
ฮิชามเอ๋ ย ใครก็ตามทีปล่อยให้ 3 อย่างเอาชนะ 3 อย่างได้ก็เท่ากับเขาช่วย
ส่ งเสริ มให้ทาํ ลาย
“สติปัญญา” ของตนเอง นันคือ
- คนทีดับรัศมีแห่งความคิดของตนเองด้วยการตั-งความหวังอันเลือนลาง
- คนทีลบเลือนวิทยปั ญญาของตนเองด้วยคําพูดทีไร้ประโยชน์
-คนทีดับรัศมีแห่งความเข้าใจของตนเองด้วยกิเลสฝ่ ายตํา
เพราะเปรี ยบเสมือนว่า เขาช่วยกิเลสฝ่ ายตําทําลายสติปัญญาของตนเอง
ผูใ้ ดทําลายสติปัญญาของตนเอง ก็เท่ากับทําลายศาสนาและชีวติ ทางโลก
ของตน
โอ้ ฮิชามเอ๋ ย การทํางานของท่านจะใสสะอาดในทัศนะของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ได้อย่างไร ในเมือหัวใจของท่านยังพะวักพะวงอยูก่ บั คําสังของพระผู ้
อภิบาล(เกิดความไม่แน่ใจ)
และท่านยังทําตามอารมณ์ฝ่ายตําทีครอบงํา
สติปัญญาของท่านอยู่

๕๐

ฮิชามเอ๋ ย ความอดทนต่อการอยูโ่ ดดเดียวนั-น คือ เครื องหมายของ
สติปัญญาทีมีพลัง ดังนั-นผูใ้ ดทีใช้สติปัญญาในเรื องของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
เขาจะปลีกตัวให้พน้ จากชาวโลกและผูท้ ีปรารถนาอย่างดูดดืมกับชีวติ
ทางโลกได้แล้ว เขาก็จะมีความปรารถนาในสิ งทีอยู่ ณ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงทําให้เขามีความอบอุ่นใจในยามทีเขาเปล่าเปลียว และ
ทรงอยูก่ บั เขาในยามทีเขาอยูต่ ามลําพัง ทรงให้เขามังคังในยามทีเขายากจน
ทรงให้ความรักแก่เขาในยามทีเขาขาดญาติมิตร
ฮิชามเอ๋ ย มวลมนุษย์น- นั ถูกสร้างขึ-นเพือให้เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)
เขาไม่สามารถจะปลอดภัยได้ นอกจากอาศัยการปฏิบตั ิตาม(ฏออัต)และการ
ปฏิบตั ิตามนั-นย่อมขึ-นอยูก่ บั ความรู ้ และความรู ้น- นั ย่อมขึ-นอยูก่ บั การเรี ยน
และการเรี ยนนั-นย่อมผูกพันอยูก่ บั “สติปัญญา” ความรู ้จะมีไม่ได้นอกจาก
อาศัยผูม้ ีความรู ้ในเรื องของพระผูเ้ ป็ นเจ้า การเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในความรู ้
ขึ-นอยูก่ บั ”สติปัญญา”
ฮิชามเอ๋ ย การทํางานเพียงน้อยนิดของผูม้ ีความรู ้น- นั ย่อมถูกยอมรับหลาย
เท่านัก ส่ วนการทํางานอย่างมากมายของพวกทีถือตามอารมณ์และความโง่
ย่อมได้รับการปฏิเสธ
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งผูม้ ีความรู ้ยอ่ มมีความยินดีต่อการจากไปของชีวติ ทาง
โลก ในเมืออยูก่ บั วิทยปั ญญา แต่จะไม่พอใจกับการจากไปของวิทยปั ญญา
ถึงแม้จะมีชีวติ อยูก่ บั โลก ดังนั-น เพราะเหตุน- ี เองการทํางานของพวกเขาจึง
ได้รับรางวัล

๕๑

ฮิชามเอ๋ ย
แท้จริ งบรรดาผูม้ ีสติปัญญานั-นย่อมละทิ-งส่ วนเกินทีไม่มี
ประโยชน์ของโลก แล้วเขาจะมีความบาปได้อย่างไร เขาละทิ-งชีวติ ทางโลก
ในส่ วนทีไร้ประโยชน์ เขาละทิ-งความบาปในส่ วนทีเป็ นความจําเป็ นต่างๆ
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งผูม้ ีสติปัญญานั-น จะพิจารณาไปยังโลกและชาวโลก เมือ
นั-นเขาจะรู ้วา่ จะไม่มีใครเข้าถึงได้ นอกจากอาศัยความยากลําบากเท่านั-น
และจะพิจารณาไปยังปรโลก เขาก็จะรู ้วา่ ไม่มีใครเข้าถึงได้นอกจากอาศัย
ความยากลําบาก ดังนั-น เขาจึงแสวงหาความยากลําบากเพือการดํารงอยูใ่ น
โลกทั-งสอง
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งบรรดาผูม้ ีสติปัญญานั-น มีความมักน้อยในชีวติ ทางโลก
แต่จะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในปรโลก เพราะเขาเหล่านั-นรู ้ดีวา่ โลก
นี-เป็ นสิ งทีต้องการและถูกต้องการส่ วนโลกหน้านั-นก็เป็ นสิ งทีปรารถนาและ
ถูกต้องการด้วย ดังนั-น ผูใ้ ดก็ตามทีแสวงหาชีวติ ในโลกหน้า โลกหน้านั-นก็
ต้องการเขา จนกระทังเครื องยังชีพทางโลกของเขาจะเพียงพอครบถ้วน และ
ผูใ้ ดทีแสวงหาแต่เรื องของโลกนี- โลกหน้าก็ตอ้ งการเขาเช่นกัน ครั-นเมือ
ความตายมาถึงเขา ชีวติ ของเขาก็จะเสี ยหายลงทั-งหมด ไม่วา่ เรื องของโลกนีหรื อโลกหน้า
ฮิชามเอ๋ ย บุคคลใดทีต้องการความมังคังโดยทีไม่มีทรัพย์สิน มีจิตใจที
สงบปราศจากความริ ษยา และมีความสันติสุขอยูก่ บั ศาสนา ก็พึงได้
นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ในเรื องข้อเรี ยกร้องของเขา ผูใ้ ดพอใจใน
สิ งทีมีอยูเ่ ขาจะเป็ นผูพ้ อเพียงแล้ว เพราะใครก็ตาม ถ้าหากยังไม่พอใจในสิ งที
ตนมีอยู่ เขาก็มิอาจเข้าถึงความมังคังได้เลยตลอดกาล

๕๒

ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงบอกเล่าเกียวกับประวัติของบรรดาผู ้
มีคุณธรรมกลุ่ม
หนึง ทีพวกเขากล่าวว่า :
“โอ้พระผูอ้ ภิบาลของเรา โปรดอย่าได้หนั เหจิตใจของเรา หลังจากที
ได้ทรงชี-นาํ ให้แก่เรา
แล้วและโปรดประทานคลังแห่งความเมตตาของ
พระองค์ให้แก่เราเถิด แท้จริ งพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้โดยแท้”
(อาลิอิมรอน: 8)
ทั-งนี-ก็เพราะพวกเขารู ้วา่ จิตใจนั-น มันเป็ นสิ งโลเล และพลิกผันไปมาอยู่
เสมอเป็ นอาจิณทีแท้น- นั คนทีไม่เกรงกลัวอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และคนทีไม่ใช้
สติปัญญานั-น จิตใจของเขาย่อมจะไม่ตระหนักกับความรู ้อนั แน่นอน ซึ งเขา
มองเห็นอยูแ่ ล้ว และเขาจะไม่พบเลยว่า ในจิตใจของเขานั-น จะมีความรู ้อย่าง
แท้จริ งแต่ประการใด จะไม่มีใครเป็ นอย่างนี-ได้เลยนอกจากคนทีมีคาํ พูดและ
การกระทําทีสอดคล้องกัน ความเป็ นอยูท่ - งั โดยลับและเปิ ดเผยทีตรงต่อกัน
เพราะอัลลอฮฺ(ซ.บ.)นั-นมิทรงให้หลักฐานเกียวกับความเร้นลับโดยซ่อนเร้น
จากสติปัญญา หากแต่เป็ นไปตามทีเปิ ดเผยและทีได้อธิ บายไว้นนเอง
ั
ฮิชามเอ๋ ย ท่านอฺ ะลี อะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )ได้กล่าวว่า
“อัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะไม่ถูกเคารพภักดีดว้ ยสิ งใดทีดีเลิศไปกว่าการใช้
สติปัญญา และสติปัญญาของมนุษย์น- นั จะไม่สมบูรณ์จนกว่าในสติปัญญา
นั-นจะประกอบด้วยสิ งต่าง ๆ ดังนี- คือ ปลอดภัยจากการตั-งภาคีและการ
ปฏิเสธ มุ่งหวังความชอบธรรมและความดีงาม และทรัพย์สินทีประเสริ ฐของ
เขาอยูท่ ีการบริ จาค คําพูดทีประเสริ ฐของเขาอยูท่ ีการยับยั-ง ส่ วนได้ของเขา
จากโลกนี-คือส่ วนทีเสี ยหายไป

๕๓

ชีวติ ของเขาไม่เคยอิมต่อความรู ้ ความตําต้อยต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)เป็ นสิ งที
เขารักยิงกว่าการมีเกียรติต่อคนอืน การถ่อมตัวเป็ นสิ งทีเขาชอบมากกว่าการ
มีเกียรติ เขาถือว่าความดีเล็กๆ น้อยๆ จากคนอืนนั-นมากมายเสมอ และถือว่า
ความดีอนั มากมายของตนเองนั-นน้อยเสมอ และเห็นว่ามนุษย์ทุกคนดีกว่า
ตนเอง ส่ วนตนนั-นยังเป็ นคนไม่ดีสาํ หรับคนเหล่านั-น เมือเป็ นอย่างนี- การ
งานของเขาจะประสบความสําเร็ จ”
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ ง ผูม้ ีสติปัญญานั-น จะไม่โกหก ถึงแม้เขาจะตกอยูใ่ น
อารมณ์ฝ่ายตําก็ตาม
ฮิชามเอ๋ ย
ไม่มีศาสนาสําหรับคนทีไม่มีมนุษยธรรม
และการมี
มนุษยธรรมนั-นย่อมไม่มีอะไรกับคนทีไม่มีสติปัญญา
แท้จริ ง
ผูท้ ีมี
ความสามารถอันยิงใหญ่น- นั ได้แก่ ผูท้ ีมองไม่เห็นว่าโลกนี-จะเป็ นอันตราย
แก่ตนเองเลย
ฮิชามเอ๋ ย ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )ได้กล่าวว่า
“แท้จริ ง เครื องหมายของคนมี “สติปัญญา” มีสามประการ คือ
1. เมือถูกถามก็จะตอบ
2. จะพูดเมือคนอืนไม่มีความสามารถจะพูด
3. จะเสนอความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์แก่พรรคพวกของตน
ส่ วนคนทีไม่มีสามประการนี- อยูใ่ นตัวย่อมเป็ นคนโง่เขลา”

๕๔

แท้จริ งท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )ได้กล่าวว่า
“จะไม่มีใครกล้านังแถวหน้าของทีประชุม
นอกจากคนทีมีสาม
ประการนี- อยูใ่ นตัว หรื อมีสักประการหนึงก็ยงั ดี ครั-นถ้าคนทีไม่มีสักประการ
หนึงอยูใ่ นตัวเลย แล้วนังอยูแ่ ถวหน้าเขาคือคนเขลา”
ท่านฮะซัน บินอฺ ะลี(อฺ )กล่าวว่า
“เมือท่านต้องการขอความช่วยเหลือ ก็จงขอจากคนทีเป็ นเจ้าของ
เรื องนั-นๆ”
มีคนหนึงถามว่า
“โอ้ บุตรของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ แล้วใครเล่าคือเจ้าของ
เรื องนั-นๆ ?”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“เจ้าของเรื องนั-นๆ คือ บรรดาผูท้ ีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงบอกเล่าไว้ใน
คัมภีร์ของพระองค์วา่ :
“อันทีจริ งบรรดาผูม้ ีสติปัญญาอันลุ่มลึกนั-นจะมีการรําลึกใคร่ ครวญได้”
(อัร-เราะอฺ ด์: 19)
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“พวกเขาคือบรรดาผูม้ ีสติปัญญา”

๕๕

ท่านอะลี บิน ฮุเซน(อฺ )ได้กล่าวว่า
“การคบหากับผูม้ ีคุณธรรมย่อมนําไปสู่ การขัดเกลา
จริ ยธรรมของ
นักปราชญ์ คือการเพิมพูนสติปัญญา การเชื อฟังผูม้ ีความเทียงธรรมย่อมทํา
ให้มีเกียรติคุณสมบูรณ์
ทรัพย์สินจะมีคุณค่าก็ต่อเมือการมีมนุษยธรรม
เป็ นไปอย่างสมบูรณ์ เรื องร้ายแรงจะหยุดยั-ง เพราะความสมบูรณ์ของ
สติปัญญา และในนั-นมีความสุ ขแก่ชีวติ ร่ างกายทั-งในโลกนี-และโลกหน้า”
ฮิชามเอ๋ ย แท้จริ งผูม้ ีสติปัญญาจะไม่พดู กับคนทีเขากลัวว่า คนผูน้ - นั จะว่า
เขาโกหก และจะไม่ขอสิ งใดจากคนทีเขากลัวว่า จะไม่ให้แก่เขา เขาจะไม่
คิดถึงในสิ งทีเขาไม่มีความสามารถ เขาจะไม่มุ่งหวังในสิ งทีสุ ดวิสัยซึ งความ
สมหวัง และจะไม่เดินหน้าเข้าหาในสิ งทีเขากลัวว่า มันอาจจากเขาไปด้วย
การไร้ความสามารถของตัวเอง”(5)
(5) อุศูลุล-กาฟี เล่ม 1 หน้า 20.

๕๖

สาส์ นของอิมามมูซา กาซิม(อฺ)
บทเรี ยนอันสู งค่ า
ชีวติ ในทุกๆ ด้านของท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )นั-นล้วนเป็ นตัวอย่างอัน
สู งส่ งซึ งเราอาจถือได้วา่ เป็ นหลักการแห่งคําสอนของศาสนาอิสลาม ทีเรา
ต้องนํามาเป็ นบทเรี ยนอันอํานวยประโยชน์สุขแก่ชีวิตทีแท้จริ งของเรา
ในบทนี- เราขอเสนอเรื องราวจากสาส์นบางฉบับของท่านอิมามมูซา
กาซิ ม(อฺ )ทีส่ งไปยังชีอะฮฺของท่าน(อฺ )และศัตรู ของท่าน(อฺ ) ซึ งทุกฉบับนั-น
ล้วนเป็ นบทเรี ยนและมีคุณค่าอย่างสู ง
สาส์ นฉบับที- 1
จากอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
ถึงผูพ้ ิพากษาคนหนึง
เป็ นสาส์นของท่านอิมามกาซิ ม(อฺ )ทีส่ งไปยังผูพ้ ิพากษาคนหนึงทีตัดสิ น
ลงโทษชายคนหนึง
ดังมีใจความว่า
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ, อัมมาบะอฺ ดุ:
จงรับรู ้ไว้วา่ แท้จริ งภายใต้บลั ลังก์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)นั-นมีร่มเงาหนึงซึ ง
จะไม่มีผใู ้ ดพักพิงได้ นอกจากคนทีสนับสนุนพีน้องของเขาให้ได้รับความดี
งาม หรื อปกป้ องชีวติ หนึงให้พน้ จากอันตรายหรื อจะต้องนําความปลื-มปิ ติ
ไปสู่ หวั ใจของเขา และนีคือจดหมายจากพีน้องของท่าน
วัสลาม

๕๗

สาส์ นฉบับที- 2
จากอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
ถึงคอลีฟะฮฺฮารู น ร่ อชีด
ข้อความบางตอนจากสาส์นของท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ทีส่ งไปยัง
คอลีฟะฮฺฮารู น รอชีด เพือเป็ นการตอบจดหมายฉบับหนึงทีเขาเขียนส่ งไปยัง
ท่าน(อฺ )เพือขอร้องให้ท่าน(อฺ )ช่วยแนะนําสังสอน
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบเขาว่า
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ , อัมมาบะอฺ ดุ:
ทุกสิ งทุกอย่างทีท่านมองเห็นด้วยสายตา ล้วนมีคาํ แนะนําสังสอนในสิ งนั-น
อยูท่ - งั สิ- น
วัสลาม
สาส์ นฉบับที- 3
จากอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
ถึงท่านอฺ ะลี บินซุ วยั ดฺ
เป็ นสาส์นทีท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )เขียนในคุกเพือมอบให้แก่ท่านอฺ ะลี
บินซุ วยั ดฺ มีใจความว่า

๕๘

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ , อัมมาบะอฺ ดุ:
มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮฺ ผูท้ รงสู งสุ ด ผูท้ รงยิงใหญ่
ซึ งโดยเกียรติคุณและรัศมีของพระองค์จึงบันดาลให้หวั ใจของศรัทธาชน
ทั-งหลายมองเห็นเด่นชัด โดยเกียรติคุณและรัศมีของพระองค์จึงทําให้พวกโง่
เขลาเป็ นศัตรู ของพระองค์ โดยเกียรติคุณของพระองค์ จึงทําให้สือสัมพันธ์
พร้อมกับพิธีกรรมอันแตกต่างมุ่งปรารถนายังพระองค์ ซึ งบ้างก็มีถูก บ้างก็มี
ผิด บ้างก็หลงทาง บ้างก็อยูใ่ นทางนําทีถูก บ้างก็ได้ยนิ บ้างก็ไม่ได้ยนิ บ้างก็
มองเห็น บ้างมองไม่เห็นและเป็ นทุกข์
มวลการสรรเสริ ญจึงเป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮฺ
ผูท้ รงแนะนํารู ปลักษณะ
ศาสนาของพระองค์ให้เป็ นทีประจักษ์ ด้วยกับ(ฐานภาพของ)ท่านนบีมุฮมั
มัด(ศ) ท่านคือบุคคลหนึงทีมาจากวงศ์วานของมุฮมั มัด(ศ)ผูม้ ีฐานะพิเศษ ซึ ง
ความรักจักช่วยทําให้ท่านได้พบความถูกต้อง
และมองเห็นสัจธรรมใน
ศาสนา
จงเรี ยกร้องสู่ วถิ ีทางแห่งพระผูอ้ ภิบาลผูซ้ ึ งท่านปรารถนาการตอบรับการ
วิงวอนในเรื องเกียวกับพวกเราเถิด จงอย่าปิ ดบังอํานาจด้วยความเห็นแก่ตวั
จงสวามิภกั ดิFกบั วงศ์วานของมุฮมั มัด(ศ) และจงอย่าพูดอะไรพาดพิงถึงพวก
เราในลักษณะทีผิดพลาด ถึงแม้ท่านจะไม่ขดั แย้งกับเราก็ตาม
เพราะท่านไม่รู้วา่ เรามิได้กล่าวอย่างนั-นไม่วา่ ในลักษณะใดๆ ก็ตาม จง
ศรัทธาในสิ งทีเราบอกท่าน และจงอย่าแคะคุย้ ในสิ งทีซ่อนเร้นจากท่าน

๕๙

ฉันขอบอกท่านว่า สิ ทธิ ทีสําคัญอย่างหนึงของพีน้องท่าน ได้แก่ การที
ท่านต้องไม่ซ่อนเร้น เขาไม่วา่ เรื องใดทีมีประโยชน์ต่อเขาทั-งทางโลกและ
ทางปรโลก
วัสลาม(1)
(1) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 17 หน้า 205.

สาส์ นฉบับที- 4
จากอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
ถึงค่อลีฟะฮฺฮารู น ร่ อชีด
เป็ นสาส์นของท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ทีส่ งไปยังค่อลีฟะฮฺฮารู น รอชี ด
เมือครั-งทีท่าน(อฺ )อยูใ่ นคุก มีใจความว่า
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ
อัลฮัมดุลิลลาฮฺ , อัมมาบะอฺ ดุ:
วันเวลาแห่งการทดสอบจะไม่ผา่ นพ้นล่วงเลยไปจากฉัน จนกว่าวันเวลา
แห่งความสุ ขสบาย จะผ่านพ้นล่วงเลยไปจากท่านพร้อมๆ กัน เมือนั-นเราจะ
ผ่านพ้นไปพร้อมๆ กันสู่ วนั ๆ หนึงทีไม่มีการตัดสิ นอันใดจะยังความพ่ายแพ้
ให้แก่ผถู ้ ูกกล่าวหา
วัสลาม(2)
(2) อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า 227.

๖๐

สุ ภาษิต :
คําสอนแห่ งจริยธรรมของอิมามกาซิม(อฺ)
คําสอนของบรรดาอิมามอะฮฺ ลุลบัยตฺ (อฺ ) อันเป็ นบทเรี ยนชี- นาํ ทีทรงคุณค่า
และเป็ นวิทยปั ญญาอันสู งส่ งนั-นมีดาษดืนเต็มไปหมดทั-งโลก ซึ งนับว่าเป็ น
การให้โอกาสแก่ประชาชาติท- งั หลาย
ในการก้าวไปสู่ ความดีงาม และเป็ นวิถีทางอันมากมายในการเป็ นสื อนํา
เพือเผยแผ่ศาสนาอิสลาม และเชิดชูหลักการและเรี ยกร้องเชิญชวนสู่ แนวทาง
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)โดยไม่จาํ กัดเฉพาะเพียงแต่บทเรี ยน คําเทศนาและคําสัง
เสี ยต่างๆ เท่านั-น หากแต่ยงั มีคาํ สอนสั-น ๆ ทีทรงคุณค่าอย่างยิงในการ
ชี-นาํ
เนื องจากมีความหมายอย่างใหญ่หลวงทางด้านความดีงาม และ
จริ ยธรรมอันประเสริ ฐ อีกทั-งเป็ นคติเตือนใจอย่างมากมาย ถ้าหากเราจะคิด
คํานวณคําสอนสั-น ๆ ของบรรดาอิมาม(อฺ )แต่ละคนมารวมกัน ก็จะกลายเป็ น
หนังสื อเล่มใหญ่อีกต่างหาก และจะกลายเป็ นผลงานอันทรงคุณค่าแก่โลก
แห่งจริ ยธรรมคําสอน อันเป็ นการปูทางให้เราได้เดินไปอย่างเรี ยบง่าย
เราจึงขอสรุ ปเอาคําสอนบางประการของท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )มาบันทึก
ไว้ ณ ทีนี-

๖๑

สุ ภาษิตที- 1
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ได้กล่าวว่า
“ฉันได้พบว่า ความรู ้ในหมู่ประชาชนมีเพียง 4 ประการ
1. รู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้า
2. รู ้วา่ อะไรบ้างทีพระองค์ทรงสร้างมาเพือท่าน
3. ต้องรู ้วา่ พระองค์ทรงต้องการอะไรจากท่าน
4. จะต้องรู ้วา่ อะไรทีทําให้ท่านต้องออกจากแนวทางศาสนา”
สุ ภาษิตที- 2
ท่านอิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร(อฺ )ได้กล่าวต่อหน้าสุ สานว่า
“แท้จริ ง สิ งนี- ท้ายทีสุ ดของมันมีค่าอย่างยิงย่อมทําให้ตระหนักถึง
ความสมถะอย่างแท้จริ งต่อช่วงแรกของมัน และแท้จริ งสิ งนี- ช่วงแรกของมัน
มีค่าอย่างยิงทีทําให้ตระหนักถึงความยําเกรงอย่างแท้จริ งต่อท้ายทีสุ ดของมัน”
สุ ภาษิตที- 3
เพือนบ้านทีดีมิใช่เพียงแต่หยุดยั-งการทําอันตราย แต่เพือนบ้านทีดีจะต้อง
อดทนต่อการทีจะไม่สร้างความเดือดร้อน ทําอันตราย

๖๒

สุ ภาษิตที- 4
จงพยายามให้การใช้ชีวติ อยูข่ องท่านมีเวลาสําหรับสี ประการนี1. เวลาสําหรับการเข้าเฝ้ าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
2. เวลาการประกอบอาชีพ
3. เวลาสําหรับพีน้อง คนนับถือทีรู ้จกั พวกท่านทั-งในส่ วนดีและส่ วนเสี ย
เพือพวกเขาจะได้ซกั ฟอกพวกท่านให้สะอาด
4. เวลาสําหรับแสวงหาความสุ ขส่ วนตัวในสิ งทีไม่เป็ นทีต้องห้าม
สุ ภาษิตที- 5
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ได้กล่าวกับท่านอะลี บินยักฏีนว่า
“การกัฟฟาเราะฮฺสาํ หรับงานในหน้าทีของผูป้ กครองนั-น ได้แก่การทํา
ความดีต่อพีน้องทั-งหลาย”
สุ ภาษิตที- 6
ในวันกิยามะฮฺจะมีเสี ยงประกาศว่า
“ผูท้ ีมีรางวัลสําหรับตนเอง ณ อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ขอให้ยนื ขึ-น จะไม่มีผใู ้ ดลุก
ขึ-นยืนเลย นอกจากคนทีมีจิตอภัย และปรับปรุ งตนเอง แล้วเขาจะได้รับ
รางวัล ณ อัลลอฮฺ(ซ.บ.)”

๖๓

สุ ภาษิตที- 7
จงอย่าเป็ นคนคล้อยตามผูอ้ ืนทีพูดว่า
“ฉันอยูก่ บั คนส่ วนมาก”
แท้จริ งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)ได้กล่าวว่า
“ความจริ งแล้วคนทั-งหมดมีสองฝ่ ายเท่านั-น คือ ฝ่ ายของคนดีและฝ่ าย
ของคนเลว จงอย่าให้ฝ่ายของคนเลวเป็ นทีชืนชอบสําหรับท่านมากกว่าฝ่ าย
ของคนดี”
สุ ภาษิตที- 8
�คนใดทีทําเสมอตัวในสองวัน เขาคือคนถูกหลอก
� คนใดทีในช่วงสุ ดท้ายของสองวัน เป็ นเวลาทีเลวสําหรับตน เขาคือ
คนถูกสาปแช่ง
�คนใดทีไม่รู้จกั การเพิมพูนขึ-นในตัวเอง เขาคือคนขาดทุน
�คนใดทีขาดทุนอย่างนั-นก็เป็ นอันว่า
“ตายเสี ยดีกว่าอยู”่
สุ ภาษิตที- 9
เป็ นการสมควรสําหรับคนทีคิดใคร่ ครวญในเรื องของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทีเขา
จะต้องไม่แชเชือนในการแสวงหาริ ชกี(ปั จจัยยังชีพ)ของเขา ต้องไม่ระแวง
สงสัยพระองค์ในข้อกําหนดทั-งหลายของพระองค์

๖๔

สุ ภาษิตที- 10
จงระวังในเรื องการไม่เชื อฟังอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ถึงสองเท่า

เพราะเท่ากับทําการทรยศ

สุ ภาษิตที- 11
จงอย่าให้ความเกรงใจระหว่างกันและกันหมดสิ- นไป แต่จงรักษามันไว้
ให้คงอยู่ เพราะถ้าหากมันหมดสิ- นไป ก็เท่ากับความละอายต้องหมดสิ- นไป
ด้วย
สุ ภาษิตที- 12
ความเอื-อเฟื- อเผือแผ่ คือ การมีจริ ยธรรมทีดีต่อการเฝ้ ามองของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) และอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จะไม่เหิ นห่างจากเขา จนกว่าเขาจะเข้าสวนสวรรค์
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) มิได้ต- งั นบีมาเป็ นศาสดาเพือเหตุอืนใด นอกจากเพือ
ความเอื-ออาทร
บิดาของฉันสอนเรื องความเอื-อเฟื- อเผือแผ่และการมี
จริ ยธรรมทีดีเสมอ จวบจนถึงแก่กรรม
สุ ภาษิตที- 13
การให้ความช่วยเหลือแก่คนอ่อนแอ นับเป็ นการบริ จาค(ศ่อดะเกาะฮฺ )ที
ประเสริ ฐยิงนัก

๖๕

สุ ภาษิตที- 14
อย่าถือว่าการทําความดีมาก ๆ นั-น เป็ นความดีทีมากแล้ว และจงอย่าถือ
ว่า การทําบาปน้อยนั-น บาปจะน้อยไปด้วย เพราะความน้อยของบาปอาจ
สะสม จนกระทังมากขึ-นได้ และจงยําเกรงในยามทีอยูโ่ ดยลําพัง จนกระทัง
ทําให้ตวั ของท่านมีความยุติธรรม
สุ ภาษิตที- 15
หน้าทีของพวกท่าน คือ การวิงวอนขอ เพราะการวิงวอนขอนั-นขึ-น
ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) และการขอต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) คือการทําให้พน้ จากภัยพิบตั ิ
ครั-นเมืออัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงได้รับการวิงวอนขอ ภัยพิบตั ิก็จะหันเหไป
สุ ภาษิตที- 16
การกล่าวถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)นั-น เป็ นการขอบพระคุณ
การไม่ทาํ อย่างนั-นถือว่าเป็ นการปฏิเสธ ดังนั-นต้องผูกมัดความโปรดปราน
ของพระผูอ้ ภิบาลของพวกท่านไว้ดว้ ยกับการขอบพระคุณและจงนับคํานวณ
ทรัพย์สินของพวกท่านด้วยการจ่ายซะกาต จงผลักดันภัยพิบตั ิดว้ ยการขอ
ดุอฺาอ์ เพราะแท้จริ งดุอฺาอ์น- นั คือเกราะกําบังภัยอันตราย
สุ ภาษิตที- 17
บุคคลใดทีบริ ภาษในเรื องของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) เขาจะประสบความหายนะ
บุคคลใดแสวงหาตําแหน่งผูน้ าํ เขาจะประสบความหายนะ และบุคคลใดที
หลงตัวเองก็จะประสบความหายนะเช่นกัน

๖๖

สุ ภาษิตที- 18
เสบียงสะสมทางโลกและทางศาสนาต่างก็มีความรุ นแรงแข็งขัน สําหรับ
เสบียงทางโลกนั-น ไม่วา่ เจ้าจะยืนมือออกไปในยามใด เจ้าจะต้องพบคนเลว
ลํ-าหน้าเจ้าอยูก่ ่อนแล้วเสมอ แต่เสบียงในปรโลกนั-น เจ้ามิอาจพบพานความ
ช่วยเหลือจากใครทีจะมาช่วยเหลือเจ้าได้
สุ ภาษิตที- 19
ความดีน- นั ถูกกักขังอยูเ่ สมอ
ไม่มีอะไรปลดปล่อยมันให้ออกมาได้
นอกจากความช่วยเหลือต่อกันหรื อการขอบพระคุณ
สุ ภาษิตที- 20
ถ้าหากวาระการสิ- นชีพได้รับการเปิ ดเผย ความหวังต่างๆ ก็จะชัดเจนขึ-น
สุ ภาษิตที- 21
ความจนให้กาํ เนิดบุคคลใด ความรํารวยก็จะทําลายบุคคลนั-น
สุ ภาษิตที- 22
บุคคลใดหาทางออกให้กบั ความทุกข์ยากไม่ได้ ความดีงามใดๆ ก็จะไม่
อยูก่ บั เขา

๖๗

สุ ภาษิตที- 23
การด่าทอกันระหว่างคนสองคน มักจะทําให้คนทีอยูเ่ หนือกว่าลดระดับ
ตัวเองลงไปอยูใ่ นระดับทีตํากว่าเสมอ
สุ ภาษิตที- 24
� ความรู ้ทีจําเป็ นทีสุ ดสําหรับท่าน คือ ความรู ้ทีช่วยส่ งเสริ มการงาน
ให้แก่ท่าน
� การทํางานทีจําเป็ นแก่ท่าน คือการทํางานทีท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
� ความรู ้ทีจําเป็ นแก่ท่าน คือความรู ้ทีช่วยส่ งเสริ มให้จิตใจของท่าน
ได้รับการปรับปรุ งให้ดีข- ึน และทีให้ท่านรู ้วา่ อะไรคือความเสี ยหาย
� ความรู ้ทีจะนํามาซึ งการลงโทษได้แก่ความรู ้ทีเพิมพูนความคิดในเรื อง
เกียวกับชีวติ ทางโลก ดังนั-นจงอย่าสับสนกับความรู ้ทีถึงแม้จะไม่รู้ในความรู ้
นั-น มันก็ไม่เป็ นอันตราย
แต่จงอย่าลืมความรู ้ทีถ้าหากละทิ-งมันเสี ยแล้ว มันจะเพิมพูนความโง่เขลา
ให้แก่ท่าน
สุ ภาษิตที- 25
ภัยพิบตั ิอนั จะประสบแก่คนทีมีความอดทนนั-น มีเพียงครั-งเดียว
ส่ วนภัยพิบตั ิทีจะประสบแก่คนอ่อนแอ มักจะเกิดซํ-าสองเสมอ
สุ ภาษิตที 26
การให้ความรักต่อเพือนมนุษย์ นับเป็ นครึ งหนึงของการมีปัญญา
หลากรส

๖๘

ถาม~ตอบของอิมามที- 7
ในบทนี- เราจะเสนอเรื องการตอบคําถามต่าง ๆ ของท่านอิมามมูซา
กาซิ ม(อฺ ) บางประการ
คําถามต่าง ๆ เหล่านี-มีหลายประเภท ซึ งมีท- งั เรื องหลักความเชือ มีท- งั เรื อง
บทบัญญัติกฎหมาย(ฟิ กฮฺ)และมีท- งั เรื องจริ ยธรรม ขณะเดียวกัน เจ้าของ
คําถามก็เป็ นคนประเภทต่าง ๆ ซึ งบ้างก็เป็ นพวกทรราชย์ บ้างก็เป็ นศัตรู บ้าง
ก็เป็ นคนโง่เขลา แต่คนทั-งหมดเหล่านั-น ถึงแม้จะแตกต่างกันในด้านความ
เชือถือและทางความคิด ก็ยงั ให้การยอมรับโดยดุษณี ยต์ ่อคําตอบของท่าน
อิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
ดังทีเราจะนํามาเสนอต่อไปนีถาม~ตอบ
เรื องที 1
ท่านอะบูฮะนีฟะฮฺ (อิมามมัซฮับฮะนะฟี )ได้กล่าวว่า : ข้าพเจ้าได้มีโอกาส
ไปทําฮัจญ์ในสมัยของท่านอะบูอบั ดุลลอฮฺ(อฺ ) อัศ-ศอดิก ครั-นเมือข้าพเจ้าได้
เดินทางไปถึงเมืองมะดีนะฮฺ ข้าพเจ้าก็ได้เข้าไปในบ้านของท่าน(อฺ ) เมือ
ข้าพเจ้านังลงในทีรับแขกเพือรอการอนุ ญาตในการเข้าไปหา
ทันใดนั-นมีเด็กชายคนหนึงออกมา
ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า
“โอ้เด็กน้อย ในบ้านเมืองของพวกท่านนี- คนแปลกหน้าจะถ่ายอุจจาระได้
ทีไหน ?”

๖๙

เด็กชายคนนั-นได้นงลงแล้
ั
วเอนตัวพิงกับฝาผนังพลางกล่าวว่า
“จงระวังอย่าถ่ายในลําธาร ใต้ตน้ ไม้ทีให้ผล บริ เวณมัสญิดทั-งหลาย
ตามถนนหนทาง ด้านหลังของฝาผนังกําแพง และอย่าหันหน้าหรื อหันหลัง
ไปยังทิศกิบละฮฺ แล้วจงถ่ายเมือท่านต้องการ”
ข้าพเจ้ารู ้สึกแปลกใจทีได้ยนิ เด็กพูดออกมาอย่างนี- จึงถามว่า
“เธอชืออะไร ?”
เขาตอบว่า
“มูซา บินญะอฺ ฟัร บินมุฮมั มัด บินอฺ ะลี บินฮุเซน บินอฺ ะลี บิน
อะบีฏอลิบ”
ข้าพเจ้าถามอีกว่า
“โอ้ เด็กน้อย ความบาปมาจากไหน ?”
เขาตอบว่า
“แท้จริ งความชัวร้ายต่าง ๆ ย่อมมาจากทางใดทางหนึงในสามทาง ดังนีอาจมาจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) แต่แน่นอน มันย่อมไม่มาจากพระองค์ เพราะไม่
เป็ นการบังควรทีพระผูเ้ ป็ นเจ้าจะลงโทษบ่าวของพระองค์ในสิ งทีเขามิได้
กระทํา หรื ออาจมาจากพระองค์ และจากบ่าวของพระองค์ดว้ ย แต่ตอ้ งไม่ใช่
อย่างนั-น เพราะไม่บงั ควรทีผูร้ ่ วมหุ ้นอันมีพลังเหนื อกว่าจะอธรรมต่อคู่ร่วม
หุ น้ ทีอ่อนแอกว่า และอาจมาจากผูเ้ ป็ นบ่าวเอง เพราะถ้าหากทรงอภัย เขาก็
ให้เกียรตินบนอบต่อการดํารงอยูข่ องพระองค์
และถ้าหากทรงลงโทษก็
เพราะบ่าวของพระองค์กระทําบาปนันเอง”

๗๐

ท่านอะบูฮะนีฟะฮฺได้กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าจึงได้อาํ ลาจากไป โดยไม่ตอ้ งพบกับท่านอิมามศอดิก(อฺ )อีก
เพราะเพียงพอแล้วกับสิ งทีได้ยนิ ได้ฟังในทีนี- ”(1)
(1) อะอฺ ยานุช-ชีอะฮฺ 4 ก็อฟ 3/38.
ถาม~ตอบ
เรื องที 2
ฮารู น รอชีดถามท่านอิมามมูซา อัล-กาซิ ม(อฺ )ว่า
“ทําไมพวกท่านจึงมีการอ้างถึงสายสัมพันธ์ทางสายเลือดจากท่าน
ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ) โดยให้คนทั-งหลายเรี ยกพวกท่านว่า
บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ) ในขณะทีพวกท่านเป็ นบุตรของอะลี(อฺ )
เพราะความจริ งแล้ว คนเราย่อมนับว่าสื บสายเลือดมาจากบิดาของตนเท่านั-น
ฟาฏิมะฮฺน- นั เป็ นเพียงแค่ส่วนประกอบ ส่ วนท่านนบี(ศ)จึงเป็ นเพียง “ตา”
ทางฝ่ ายมารดาเท่านั-น มิใช่หรื อ ?”
ท่าน(อฺ )จึงกล่าวว่า
“โอ้ อะมีรุ้ลมุอม์ ินีน ถ้าหากท่านนบี(ศ)ฟื- นชีพขึ-นมา แล้วสู่ ขอภรรยา
ให้แก่ท่าน ท่านจะยอมรับไหม ?”
เขาตอบว่า
“มหาบริ สุทธิF เป็ นของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทําไมข้าพเจ้าจะไม่ยอมรับเพราะ
เรื องนั-นยิงทําให้ขา้ พเจ้ามีความภาคภูมิใจต่อคนอาหรับและคนอะญัม(คนที
ไม่ใช่อาหรับ)มากขึ-น”

๗๑

ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวต่อไปว่า
“แต่ทว่า สําหรับข้าพเจ้าภูมิใจโดยทีท่านไม่ตอ้ งสู่ ขอและจัดแต่งงาน
ให้”
เขาถามว่า
“เพราะเหตุใด”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )ตอบว่า
“เพราะท่าน(ศ)ให้กาํ เนิ ดแก่ขา้ พเจ้า แต่มิได้ให้กาํ เนิดแก่ท่าน”
เขากล่าวว่า
“ดีมาก ท่านมูซา แต่ท่านมีเหตุผลอย่างไร ในการทีกล่าวว่า “เราเป็ นผู ้
สื บเชื-อสายของท่านนบี (ศ)” ทั-งๆ ทีท่านนบี (ศ) นั-นไม่มีบุตรชายสื บสกุล
ทั-งนี-เพราะสายสกุล จะสื บได้ก็แต่เพียงกับบุตรทีเป็ นชายเท่านั-น หาใช่บุตรที
เป็ นหญิงไม่
พวกท่านเป็ นบุตรหลานทีสื บมาจากบุตรทีเป็ นหญิง ฉะนั-นจึงมิใช่ผสู ้ ื บสาย
สกุล มิใช่หรื อ ?”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าขอถามท่านเกียวกับสิ ทธิ ของเครื อญาติและสิ ทธิ แห่งสุ สาน
นอกเสี ยจากว่าท่านจะไม่ให้อภัยแก่ขา้ พเจ้าเนื องจากคําถามอันนี- ?”
แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็คงจะไม่ยอมรับคําถามอันนี-ใช่ไหม ?”
ฮารู น รอชีดตอบว่า
“หามิได้ ถ้าหากว่าท่านได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าได้รับทราบถึงหลักฐานของ
พวกท่านในเรื องนี- โอ้บุตรของอฺ ะลี(อฺ ) ท่านมูซาเอ๋ ย ความจริ งท่านก็คือ
ประมุขทางศาสนาสําหรับพวกเขาเหล่านั-น เรื องนี- เป็ นทียอมรับของข้าพเจ้า
แต่ขา้ พเจ้าจะไม่ให้อภัยในทุกสิ งทีข้าพเจ้าถามท่าน
จนกว่าท่านจะเสนอ
หลักฐานจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทีมีในเรื องนี-ต่อข้าพเจ้า”

๗๒

ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“จะอนุ ญาตให้ขา้ พเจ้าตอบเลยไหม ?”
ฮารู นกล่าวว่า
“เอาซิ ”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ข้าขอความคุม้ ครองต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)ให้พน้ จากชัยฏอนทีถูกสาปแช่ง
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณาปราณี ผูท้ รงเมตตาเสมอ
“ ...และส่ วนหนึงจากเชื- อสายของเขานั-น ได้แก่ ดาวูดและซุ ลยั มาน
และอัยยูบ และยูซุฟ และมูซาและในทํานองนี-เราตอบแทนแก่ผทู ้ าํ ความดีอีก
ทั-งซะกะรี ยา และอีซา...”
(อัล-อันอาม: 84)
“โอ้ ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน ใครกันเล่าทีเป็ นบิดาของท่านนบีอีซา ?”
ฮารู น ร่ อชีดตอบว่า
“ท่านนบีอีซา ไม่มีบิดา”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“อันทีจริ งแล้ว
พวกเรานับลําดับให้ท่านนบีอีซา(อฺ )ว่าท่านเป็ น
ลูกหลานของบรรดานบีต่างๆ จากสายสกุลของมัรยัม(อฺ ) ทํานองเดียวกัน
พวกเราก็สืบต่อการเป็ นเชื-อสายของนบี(ศ)จากสายสกุลด้านท่านหญิง
ฟาฏิมะฮฺ(อฺ ) จะให้บอกหลักฐานเพิมเติมอีกไหม ท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน ?”
ฮารู นกล่าวว่า
“เอาซิ ”

๗๓

ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“อัลลอฮฺ (ซ.บ.)มีโองการว่า :
“ดังนั-นถ้าใครโต้แย้งเจ้าในเรื องนั-น หลังจากทีความรู ้มีมายังเจ้าแล้ว ก็
จงกล่าวเถิดว่า มาซิ ท่านทั-งหลาย เราจะเรี ยกลูกๆ ของเราและลูกๆ ของพวก
ท่านและเรี ยกสตรี ของเรา และสตรี ของพวกท่าน และตัวของเราและตัวของ
พวกท่าน ต่อจากนั-น เรามาสาบานกัน โดยทีเราขอให้การสาปแช่งของ
อัลลอฮฺมีแก่ผปู ้ ฏิเสธ”
(อาลิอิมรอน: 61)
“ในครั-งนั-น ท่านนบี(ศ)ไม่ได้เรี ยกใครแม้สักคนเดียวให้เข้าไปอยูใ่ ต้ผา้
กิซาอ์ร่วมกับท่าน(ศ) และเมือตอนทําการสาบานกับพวกนะศอรอนอกจาก
ท่านอฺ ะลี บิน อะบีฏอลิบ (อฺ ) ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อฺ ) ท่านฮะซัน (อฺ ) และ
ท่านฮุเซน (อฺ ) แล้วไม่มีใครอืนอีก
จึงแปลความหมายโองการของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทีว่า
“ลูกๆ ของเรา” ได้วา่ หมายถึง ‘ท่านฮะซันและท่านฮุเซน”
ส่ วน “สตรี ของเรา” หมายถึง “ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ”
และ “ตัวของเรา” หมายถึง “ท่านอิมามอฺ ะลี บินอะบีฏอลิบ”นันเอง” (2)
(2) เล่มเดียวกัน หน้า 49.

๗๔

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 3
ท่านรอฮิบได้ถามท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ว่า
“รากของต้นฏูบาเป็ นอย่างไรในสายตระกูลของอีซา ? เมือพวกท่านอยู่
ในสายตระกูลของมุฮมั มัด แล้วแตกกิงก้านสาขาออกไปทุกสาย”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )ตอบว่า
“ดวงอาทิตย์น- นั แสงของมันสาดไปถึงทีต่างๆ ทุกแห่งหน และทุก
พื-นทีทั-งๆ ทีมันอยูใ่ นชั-นฟ้ า”
เขากล่าวว่า
“แต่ในสวนสวรรค์น- นั อาหารมิได้บกพร่ องด้วยการกินเลยจริ งไหม?”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )ตอบว่า
“แสงสว่างในโลกนี-ไม่สามารถทําให้อะไรในสวรรค์บกพร่ องไปได้
เลย”
เขากล่าวว่า
“ในสวนสวรรค์มีร่มเงาทีทอดยาวอยูเ่ ป็ นนิจใช่หรื อไม่ ?”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ช่วงเวลาก่อนดวงอาทิตย์ข- ึน ทุกสิ งจะเป็ นเงาทอดยาว

๗๕

พระองค์ตรัสว่า :
“เจ้าไม่เห็นดอกหรื อว่า พระผูอ้ ภิบาลของเจ้าได้ทรงทอดร่ มเงาให้ยาว
ออกไปอย่างไร”
(อัล-ฟุรกอน: 45)
เขาถามอีกว่า
“แล้วจริ งหรื อทีว่า การกิน
ขับถ่ายและไม่ปัสสาวะ ?”

การดืมในสวนสวรรค์น- นั จะไม่ทาํ ให้

ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“ก็เหมือนทารกทีอยูใ่ นครรภ์นนเอง
ั ?”
เขาถามอีกว่า
“จริ งหรื อทีว่า ชาวสวรรค์
ประสงค์โดยมิตอ้ งสังงาน”

จะมีคนรับใช้ทีคอยบริ การตามความ

ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“เมือเวลาทีคนเราต้องการสิ งใด อวัยวะในร่ างกายจะรับรู ้สิงนั-นและจะทํา
ให้ตามความประสงค์ โดยทีเจ้าของไม่ตอ้ งออกคําสัง ?”
เขาถามอีกว่า
“กุญแจสวรรค์ทาํ ด้วยทองคําหรื อทําด้วยเงิน ?”

๗๖

ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“กุญแจสวรรค์อยูท่ ีวาจาของคนเรา ทีกล่าวว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ”(ไม่
มีพระเจ้าอืนใด นอกจากอัลลอฮฺ)”
รอฮิบกล่าวว่า
“จริ งของท่าน”
แล้วเขาก็เข้ารับอิสลาม เข้าร่ วมกับอิมามมูซา(อฺ )(3)
(3) อัล-มะนากิบ เล่ม 2 หน้า 374.

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 4
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ ) ถูกถามถึงเรื อง ‘ความยะกีน’
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“ความยะกีน หมายถึงการยอมมอบหมายตนเองยังอัลลอฮฺ(ซ.บ.) การ
สวามิภกั ดิFต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) การพึงพอใจในการกําหนด (ก่อฎอ) ของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) และถือว่าอํานาจทั-งมวลขึ-นอยู่ ณ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)” (4)
(4) ตะฮัฟฟุล-อุกลู หน้า 301.

๗๗

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 5
ท่านอิมามมูซา(อฺ )ถูกถามเกียวกับความหมายของ “อัลลอฮฺ”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“ผูท้ รงควบคุมบริ หารกิจการทั-งเล็กทีสุ ดและยิงใหญ่ทีสุ ด”(5)
(5) อุศูลุล-กาฟี เล่ม 1 หน้า 115.
ถาม~ตอบ
เรื-องที- 6
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ถูกถามเกียวกับเรื องของชายคนหนึงทีกล่าวว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺวา่
“ฉันจะบริ จาคด้วยทรัพย์สินอย่างมากมาย”
ว่าเขาควรจะบริ จาคอย่างไร ?”
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“ถ้าคนสาบานเป็ นเจ้าของฝูงแกะ เขาจะต้องบริ จาคแกะ 84 ตัว ถ้าเป็ น
ผูค้ รอบครองเงินดิรฮัม เขาจะต้องบริ จาค 84 ดิรฮัม หลักฐานในเรื องนี-อยูท่ ี
โองการหนึงของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทีว่า:
“และแน่นอนทีสุ ด อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงให้ความช่วยเหลือต่อสู เจ้าทีอยู่
ตามบ้านเมืองอันมากมาย”
(อัต-เตาบะฮฺ: 25)

๗๘

กล่าวคือ
จํานวนบ้านเมืองในเขตของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)
ก่อนทีโองการนี-จะถูกประทานลงมานั-นมี 84 แห่ง (6)
(6) บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 353
ถาม~ตอบ
เรื-องที- 7
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ถูกถามเกียวกับ ‘การทีชายคนหนึ งขุดสุ สานของ
ผูต้ าย และตัดคอของผูต้ าย แล้วเอาผ้ากะฝันทีห่ อไปว่าจะมีการตัดสิ น
อย่างไร?”
.
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“ต้องตัดมือเยียงคนลักขโมย เพราะเขาลักผ้ากะฝัน และต้องปรับเงิน
100 ดีนารฺ เพราะตัดศีรษะคนตาย เพราะเราต้องถือว่า คนตายอยูใ่ นฐานะ
เสมือนทารกในครรภ์มารดาทียังไม่ได้เป่ าวิญญาณ” (7)
(7) บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 253.

๗๙

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 8
ท่านอะบูอะฮฺมดั แห่งคุรอซานได้ถามท่าน(อฺ )ว่า
“การเป็ นกุฟรฺ (ผูป้ ฏิเสธพระผูเ้ ป็ นเจ้า)กับการตั-งภาคี(ชิริกฺ)นั-นอันไหน
มาก่อนกัน”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ท่านมีอะไรกับปั ญหานี-หรื อ ข้าพเจ้าเคยสัญญากับท่านไว้อย่างไรบ้างใน
เรื องการสนทนากับผูค้ นทั-งหลาย ?”
ท่านอะบูอะฮฺมดั กล่าวว่า
“ท่านฮิชาม บินฮะกัม สังข้าพเจ้าให้ถามท่าน”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ตอบว่า
“การทีกุฟรฺ คือสิ งทีมาก่อน กุฟรฺ คนแรกได้แก่อิบลิส
(ดังกุรอานกล่าวว่า)
“เขาดื-อรั-นและเย่อหยิง และเป็ นหนึงในมวลผูป้ ฏิเสธ”
(อัล-บะกอเราะฮฺ : 34)(8)
(8) บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม 17 หน้า 203.

๘๐

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 9
ชาวคริ สเตียนคนหนึงเดินทางมาเข้าพบค่อลีฟะฮฺร่อชีด เขามีชือว่า นะฟี อฺ
เป็ นคนเฉลียวฉลาด วันนั-นเขาปรากฏตัวทีหน้าประตูวงั ของ “อัร-รอชิด”
และมีผตู ้ ิดตามเขาคือ อับดุลอะซี ซ บินอุมรั บินอับดุลอะซี ซก็เข้ามาพบด้วย
ส่ วนท่านอิมามมูซา บิน ญะอฺ ฟัร(อฺ )ก็ได้เดินทางเข้ามาพร้อมกับลาตัวหนึง
คนเฝ้ าประตูให้การต้อนรับอย่างดี และให้เกียรติกว่าคนอืนๆ ในทีนั-น พร้อม
กับอนุญาตให้ท่าน(อฺ )เข้ามาอย่างรวดเร็ ว
นะฟี อฺ ได้ถามอับดุลอะซี ซว่า
“ชายผูน้ - ีเป็ นใคร ?”
อับดุลอะซี ซตอบว่า
“ท่านยังไม่รู้จกั เขาอีกหรื อ?
ชายคนนี-คือผูอ้ าวุโสของตระกูล
อะบูฏอลิบ นีแหละคือท่านมูซา บินญะอฺ ฟัร(อฺ )”
นะฟี อฺ กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าแปลกใจกับคนเหล่านี-เป็ นอันมาก ทีให้เกียรติกบั คนๆ นี-อย่าง
ลึกซึ- งถึงขนาดถ้าเขาจะให้คนเหล่านี-นอนราบไปบนเตียง เขาก็ทาํ ได้ แต่คอย
ดูเถอะ ถ้าเขาออกมาเมือไหร่ ฉนั จะสบประมาทเขาให้ดู”
อับดุลอะซี ซกล่าวกับเขาว่า
“ท่านอย่าทําเช่นนั-นเลย เพราะบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ น- นั เมือมีใครระราน
พวกเขาด้วยถ้อยคําใดๆ พวกเขาจะฝากความตําต้อยตลอดกาลไว้กบั คนๆ
นั-น”

๘๑

เมือท่านมูซา(อฺ )ออกมา นะฟี อฺ ถือโอกาสเข้าไปดึงเชื อกลาของท่าน(อฺ )
แล้วกล่าวว่า
“เจ้าเป็ นใคร ?”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“นีเจ้า...ถ้าหากว่าเจ้าต้องการจะรู ้ถึงเชื- อสาย ฉันจะบอกให้รู้วา่ ฉันคือ
บุตรของมุฮมั มัด ฮะบีบุลลอฮฺ(ผูเ้ ป็ นทีรักของอัลลอฮฺ) บุตรของอิสมาอีล
ซะบีฮุลลอฮฺ(ผูถ้ ูกเชือดโดยคําสังของอัลลอฮฺ)บุตรของอิบรอฮีม คอลีลุลลอฮฺ
(ผูใ้ กล้ชิดอัลลอฮฺ) ถ้าท่านต้องการจะรู ้ถึงบ้านเกิดเมืองนอน ฉันก็จะบอกว่า
มันเป็ นเมืองทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงบัญญัติไว้ให้แก่เจ้า(ถ้าหากท่านเป็ นมุสลิม)
และบรรดามุสลิมไปทําฮัจญ์ทีนัน ถ้าเจ้าต้องการจะรู ้ถึงความภาคภูมิใจ
ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)ว่า มุชริ ก(ผูต้ - งั ภาคี)ของกลุ่มชนของฉัน มุสลิม
ของกลุ่มชนของเจ้าจะไม่รู้สึกเพียงพอเลย จนกว่าเขากล่าวว่า :
โอ้ มุฮมั มัด จงออกมาเพือพวกเรา เราก็จะรู ้สึกเพียงพอแล้วจากพวกกุเรช
...จงถอยออกไปให้ห่างจากลาเถิด”
ว่าแล้วชาวคริ สเตียนคนนั-นก็ถอยออกห่าง ด้วยอาการตืนตกใจ แล้วผละ
จากไปอย่างคนแพ้พา่ ย
อัลดุลอะซี ซกล่าวกับเขาว่า
“ฉันบอกท่านแล้วมิใช่หรื อ ?”(9)
(9) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 17 หน้า 206.

๘๒

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 10
ท่านฟัฏลฺ บินร่ อบีอฺได้กล่าวว่า : ครั-งหนึงฮารู น รอชี ดได้เข้าไปทําฮัจญ์
โดยเริ มต้นด้วยการฏอวาฟ โดยทีคนทัวไปถูกสังห้ามในเวลาช่วงนั-น เพราะ
เขาต้องการจะทําคนเดียว ในขณะทีเขาทําอย่างนั-นอยู่ ก็มีชาวอาหรับคนหนึง
รี บเร่ งออกมายังบัยตุลลอฮฺ ทําการฏอวาฟพร้อมกับเขา
ยามได้เข้าไปกล่าวกับเขาว่า
“นีเจ้าจงถอยออกไปให้พน้ จากท่านคอลีฟะฮฺก่อนเถิด”
ชาวอาหรับผูน้ - นั แสดงอาการไม่พอใจ พร้อมกับกล่าวว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงให้สิทธิ เสมอภาคแก่มวลมนุ ษย์ในสถานที
แห่งนั-น โดยทรงมีโองการว่า :
“ทั-งผูท้ ีอยูใ่ นเขตและนอกเขตล้วนเสมอเหมือนกันในสถานทีนี-”
(อัล-ฮัจญ์: 25)
ฮารู นสังให้ยามระงับการสกัดกั-นเขา ดังนั-นเมือรอชีดเวียนฏอวาฟ
ชาวอาหรับผูน้ - นั ก็ฏอวาฟนําหน้าเขาไปทุกรอบจนเมือไปถึงหิ นดํา
เขารุ ดหน้าออกไปเพือจะจูบ แต่ชาวอาหรับผูน้ - นั ก็แย่งเข้าทําการจูบก่อน
ต่อมารอชีดหันไปทีอัล-มะกอมเพือทํานมาซ ชาวอาหรับคนนั-นก็นมาซ
เบื-องหน้าเขา ครั-นเมือฮารู น รอชี ดเสร็ จจากการนมาซเขาได้ให้คนไปเรี ยก
ชาวอาหรับผูน้ - นั มา

๘๓

ยามกล่าวกับชาวอาหรับผูน้ - นั ว่า
“จงตอบรับท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน”
ชายคนนั-นตอบว่า
“ถ้าฉันมีธุระกับเขา ฉันจะไปหาเขาเอง แต่ถา้ เขามีธุระกับฉัน เขาต้อง
มาหาฉัน”
ยามกล่าวว่า
“จริ งของท่าน”
ครั-นแล้วฮารู นก็เข้าไปหาเขา พลางกล่าวสลาม ฮารู นกล่าวว่า
“โอ้ชายอาหรับเอ๋ ย จะให้นงด้
ั วยได้ไหม ?”
ชาวอาหรับกล่าวว่า
“จําเป็ นอะไรแก่ฉนั ทีจะต้องขออนุ ญาตนัง เพราะนี เป็ นบ้านของ
อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทีทรงประทานมาให้แก่ปวงบ่างของพระองค์ ถ้าท่านต้องการ
นังก็นงั ถ้าท่านต้องการไปก็ไป”
ฮารู นได้นงลง
ั แล้วกล่าวว่า
“โอ้ ชายอาหรับเอ๋ ย คนอย่างท่านนี-ถือว่าดูหมินราชวงศ์ใช่ไหม ?”
เขาตอบว่า
“ใช่”
ฮารู นกล่าวว่า
“ฉันขอถามท่านสักอย่างหนึง ถ้าตอบไม่ได้ฉนั จะให้ท่านเดือดร้อน”
เขากล่าวว่า
“เป็ นการถามในฐานะผูต้ อ้ งการรู ้หรื อว่าแกล้งถาม”
ฮารู นกล่าวว่า
“เป็ นการถามในฐานะผูต้ อ้ งการรู ้”

๘๔

เขากล่าวว่า
“เชิญนังในทีของผูถ้ าม และจงถาม”
ฮารู นกล่าวว่า
“กฎข้อบังคับ(ฟัรฎู)ของท่านมีอะไรบ้าง ?”
เขากล่าวว่า
“แท้จริ งกฎข้อบังคับ(ฟั รฎู)ทีอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงเมตตาให้แก่ท่านนั-นมี
1 ประการ, 5ประการ, 17 ประการ, 34 ประการ และ 94 ประการ, 153
ประการใน 17 ประการ, ใน 12 ประการมี1 ประการ, ใน 40 มี 1, และใน 200
มี 5, เวลาทั-งหมดมี 1 ประการ และ 1 ประการต่อ 1 ประการ”
ฮารู น รอชีด หัวเราะเยาะพลางกล่าวว่า
“ผิดไปแล้ว ฉันถามท่านเกียวกับกฎข้อบังคับ(ฟัรฎู)ของท่าน แต่ท่าน
กลับคํานวณตัวเลขให้ฉนั ฟัง”
เขากล่าวว่า
“ท่านยังไม่รู้ดอกหรื อว่า เรื องของศาสนาทุกประการย่อมมีการคํานวณ
ในเมืออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงดําเนินการต่าง ๆ กับมวลมนุ ษย์ดว้ ยการคํานวณ”
หลังจากนั-นเขาได้อ่านโองการทีว่า :
“ถึงแม้มนั จะมีน- าํ หนักเพียงเมล็ดผักกาด เราก็จะนํามันมาแสดงให้
ปรากฏ เพียงพอแก่เราแล้วซึ งการคํานวณ”
(อัล-อันบิยาอ์: 47)

๘๕

ฮารู นกล่าวว่า
“ดังนั-น จงอธิ บายสิ งทีท่านพูดมาซิ ไม่เช่นนั-น ฉันจะสังฆ่าท่าน
ระหว่างศอฟากับมัรวะฮฺนีแหละ”
ยามคนนั-นกล่าวว่า
“ขอให้ยกชีวติ เขาไว้เพืออัลลอฮฺ(ซ.บ.)เถิด และขอให้เห็นแก่สถานที
มะกอมแห่งนี- ”
ชายอาหรับคนนั-นหัวเราะในคําพูดอันนั-น ฮารู น รอชี ดกล่าวว่า
“ท่านหัวเราะอะไร หรื อคนอาหรับ”
เขากล่าวว่า
“ฉันแปลกใจต่อท่านทั-งสองมาก เพราะไม่รู้วา่ ใครกันแน่ทีโง่กว่ากัน
คนหนึงขอให้ชะลอความตายในขณะทีวาระสุ ดท้ายมาถึง ส่ วนอีกคนหนึง
ขอให้เอาชีวติ ในขณะทีวาระสุ ดท้ายยังมาไม่ถึง”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“อธิ บายสิ งทีท่านพูดซิ ”
เขากล่าวว่า
“ทีฉันพูดว่า กฎข้อบังคับมี 1 ประการนั-นคือ “ศาสนาอิสลาม” ทั-ง
ระบบมีเพียงประการเดียว
และเขาต้องนมาซ 5 เวลา นันคือ 17 ร็ อกอะฮฺ 34 สุ _ูด และ 94 ตักบีรฺ
และ 153 ตัสบีฮฺ ส่ วนทีฉันกล่าวว่าใน 12 ประการ มี 1 ประการนั-น ได้แก่
การถือศีลอดในเดือนร่ อมะฏอน 1 เดือนจากเดือนทั-งหมดทีมี 12 เดือน ทีฉัน
กล่าวว่าใน 40 มี 1 นั-นก็คือการทีใครครอบครองเงินไว้ 40 ดีนารฺ
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) กําหนดให้เขาต้องแจกจ่ายออกไป 1 ดีนารฺ และทีฉันกล่าวว่า
ใน 200 มี 5 นั-น

๘๖

ได้แก่ ในทรัพย์สินทีท่านครอบครอง 200 ดิรฮัม อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมี
บทบัญญัติให้จ่าย 5 ดิรฮัม ส่ วนทีว่าเวลาทั-งหมดมี 1 ประการ ได้แก่การทํา
“ฮัจญะตุล้ อิสลาม”(สําหรับผูท้ ีมีความสามารถและอยูใ่ นเงือนไขทีต้องทํา
ฮัจญ์ชวชี
ั วติ 1 ครั-ง) และทีว่า 1 ประการต่อ 1 ประการคือ (ผูใ้ ดหลังเลือดของ
บุคคลอืน 1 ชีวติ ไม่เป็ นธรรม จําเป็ นจะต้องหลังเลือดของเขาเช่นกัน
ดังทีอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ตรัสว่า : “ชีวติ ต่อชีวติ ”
ฮารู นกล่าวขึ-นว่า
“เขาเก่งจริ ง ๆ มอบเงินให้เขา 1 ถุง”
ชายคนนั-นถามขึ-นว่า
“ฉันสมควรได้รับถุงเงินนั-นจากการพูดหรื อคําถาม”
ฮารู นตอบว่า
“จากการพูด”
ชาวอาหรับผูน้ - นั กล่าวอีกว่า
“ฉันขอถามท่านสัก 1 คําถาม ถ้าท่านตอบได้ รางวัลจะเป็ นของท่านซึ ง
ท่านจะต้องบริ จาคมันไปในสถานทีอันทรงเกียรติน- ี แต่ถา้ ท่านตอบไม่ได้
ท่านจะต้องจ่ายรางวัลเพิมมาอีกส่ วนหนึง ซึ งฉันจะจ่ายให้แก่คนยากจนใน
หมู่ของฉัน”
ฮารู น รอชีดได้สังให้นาํ รางวัลออกมา แล้วกล่าวว่า
“จงถามในสิ งทีท่านอยากถาม”
ชายอาหรับผูน้ - นั กล่าวว่า
“จงบอกเรื องแมลงปี กแข็งสี ดาํ ว่า มันจะป้ อนอาหารหรื อให้นมลูกของ
มันอย่างไร ?”
ฮารู น รอชีดสะดุง้ พลางกล่าวว่า
“คนอาหรับเอ๋ ย ใครเขาถามปั ญหาอย่างนี-กนั บ้าง ?”

๘๗

ชายอาหรับผูน้ - นั กล่าวว่า
“ฉันได้ยนิ คนทีเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูต(ศ)ทีได้กล่าวว่า
“ใครทีเป็ นผูป้ กครองของหมู่ชนใด เขาจะต้องมีสติปัญญาทีเข้ากันได้กบั
คนหมู่น- นั ท่านเป็ นผูน้ าํ ในประชาชาติน- ีจาํ เป็ นจะต้องไม่ถูกถามปั ญหา
ใดๆ เกียวกับศาสนาของท่าน และไม่ตอ้ งถูกถามถึงเรื องหลักฟัรฎูต่างๆ ด้วย
นอกจากต้องคอยเป็ นฝ่ ายถามอย่างเดียวเท่านั-นหรื อ ? แล้วท่านมีคาํ ตอบใน
เรื องนี-หรื อเปล่า ?”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“ขอให้อลั ลอฮ์(ซ.บ.)เมตตาท่านเถิด ข้าพเจ้าตอบไม่ได้ ดังนั-นจง
อธิ บายสิ งทีท่านกล่าวเถิด และจงเอารางวัลไปสองเท่า”
ชายอาหรับผูน้ - นั กล่าวว่า
“แท้จริ ง อัลลอฮฺ(ซ.บ.)นั-น เมือพระองค์ทรงสร้างโลก พระองค์ทรง
สร้างสัตว์โลกทั-งชนิดทีไม่มีเลือดและไม่มีมูล พระองค์ทรงสร้างมาจากดิน
และทรงบันดาลให้มนั มีเครื องยังชีพและชีวติ
การเป็ นอยูข่ องมันมาจากดิน เมือตัวอ่อนแยกออกมาจากผูใ้ ห้กาํ เนิดมัน
แม่ของมันไม่ได้ป้อนอาหาร และนมใด ๆ การเป็ นอยูข่ องมันทั-งหมดมาจาก
ดิน”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ วา่
ทดสอบกับคําถามอย่างนี- ”

๘๘

ไม่เคยมีใครเคยผ่านการ

ชายอาหรับคนนั-นรับเอารางวัลแล้วเดินออกไป คนทั-งหลายเดินตามหลัง
เขาไปด้วย แล้ว
ถามไถ่ถึงชือของเขา ปรากฏว่า ชือเขาคือ มูซา บินญะอฺ ฟัร(อฺ ) เมือคนมา
บอกเช่นนั-นแก่ฮารู น รอชี ด
เขาได้กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ วา่ แน่นอนใบไม้น- ีสมควรแล้วที
ต้องมาจากต้นไม้ตน้ นั-น”(10)
(10) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 275.
ถาม~ตอบ
เรื-องที- 11
มีชายคนหนึงกล่าวถึงเรื องทีคนกลุ่มหนึงแอบอ้างว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะเสด็จลงมาสู่ ช- นั ฟ้ าแห่งโลกดุนยา”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะไม่เสด็จลงมา เพราะการประจักษ์แจ้งของ
พระองค์ในสิ งทีอยูใ่ กล้หรื อไกลนั-นเท่าเทียมกัน
ความไกลมิได้ไกลจาก
พระองค์เลย และความใกล้มิได้ใกล้ต่อพระองค์เลย
พระองค์ไม่มีความต้องการต่อสิ งใดทั-งสิ- น แต่ทุกสิ งต้องการพระองค์
พระองค์ผทู ้ รงครอบครองความสมบูรณ์ท- งั มวล ไม่มีพระเจ้าอืนใดนอกจาก
อัลลอฮฺ(ซ.บ.) พระองค์คือผูท้ รงมีอานุ ภาพ ทรงมีวทิ ยปั ญญา

๘๙

ส่ วนคํากล่าวว่า ของพวกทีพรรณนาถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ที
กล่าวว่า “อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เสด็จลงมานั-น” จะขอกล่าวว่า
“พระองค์ทรงสู งส่ งยิงกว่าเรื องนี- การกล่าวเช่นนั-น เป็ นการลดหย่อน
และเป็ นการเพิมเติมให้แก่อลั ลอฮฺ(ซ.บ.) สิ งทีเคลือนไหวอยูท่ ุกอย่างนั-นย่อม
ต้องการผูท้ าํ ให้เกิดความเคลือนไหว ดังนั-น ผูใ้ ดสงสัยในเรื องของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) ด้วยความสงสัยอย่างใดอย่างหนึงเท่ากับเขาเสี ยหายไปแล้ว
ดังนั-นจะระวังระไวในเรื องคุณลักษณะของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ต่อการทีกล่าว
ออกไปในลักษณะทีกําหนดใดๆ ทําให้เกิดความบกพร่ อง หรื อเกิดการต่อ
เติม หรื อเกิดความเคลือนไหว และเสด็จลงมาสถิตย์ หรื อประดับยืนอยูห่ รื อ
นังอยูเ่ ฉยๆ
เพราะแท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงยิงใหญ่เกินจากการกล่าวถึง
คุณลักษณะใดๆ”(11)
(11) อัล-เอียะฮฺติยาจญ์ เล่ม 2 หน้า 156.
ถาม~ตอบ
เรื-องที- 12
ท่านดาวูด บินก่อบีเศาะฮฺกล่าวว่า : ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านอิมามริ ฏอ(อฺ )กล่าว
ว่า บิดาของข้าพเจ้าถูกถามว่า
“อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงยับยั-งกิจการใดๆ ทีทรงบัญชาไปแล้วด้วยหรื อ?
หรื อว่าทรงห้ามในกิจการใดๆ ทีทรงมีความประสงค์ หรื อว่าพระองค์ทรง
ช่วยเหลือใด ๆ ทีพระองค์ไม่ทรงต้องการ ?”

๙๐

ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ทีท่านถามว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงยับยั-งกิจการใดๆ ทีทรงบัญชาไปแล้ว
ด้วยหรื อ ? นั-น ขอตอบว่า จะเป็ นอย่างนั-นไปมิได้ เพราะถ้าหากเป็ นไปอย่าง
นั-นก็เท่ากับพระองค์ยอ่ มจะต้องทรงยับยั-งมิให้อิบลีสกราบนบีอาดัม(อฺ ) และ
ถ้าทรงยับยั-งอิบลีซโดยให้มีเหตุอุปสรรคจากพระองค์
พระองค์ก็จะไม่ทรงสาปแช่งอิบลีส ส่ วนประเด็นทีท่านถามว่า พระองค์ทรง
ห้ามในกิจการใดๆ ทีพระองค์ทรงมีความประสงค์ดว้ ยหรื อ ?”
ก็ขอตอบว่า จะเป็ นอย่างนั-นไปมิได้ เพราะถ้าหากเป็ นไปอย่างนั-น ก็
เท่ากับว่า เมือทรงห้ามนบีอาดัม(อฺ )มิให้รับประทานผลไม้น- นั แล้ว พระองค์
ทรงมีความประสงค์จะให้เขารับประทานมัน? และถ้าพระองค็ทรงประสงค์
ให้นบีอาดัม(อฺ )รับประทานผลไม้น- นั แล้ว พระองค์ก็จะไม่ทรงมีโองการว่า :
“และอาดัมได้ละเมิด ดังนั-นเขาจึงผิดพลาด”
(ฎอฮา: 121)
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่ เป็ นไปมิได้ทีว่า พระองค์จะทรง
บัญชาสิ งหนึงแต่มีความประสงค์อีกอย่างหนึง
ส่ วนประเด็นทีท่านถามว่า : พระองค์ทรงช่วยเหลือในกิจการทีพระองค์มิ
ทรงปรารถนาด้วยหรื อ ?”
ขอตอบว่า จะเป็ นอย่างนั-นไปมิได้ และอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงสู งส่ งเกินกว่า
การทีจะช่วยเหลือให้เกิดการสังหารบรรดานบีต่างๆ
ช่วยเหลือให้มีการ
ปฏิเสธพวกเขาเหล่านั-น และการสังหารอิมามฮุเซนและบุตรหลานจํานวน
มากเหล่านั-น จะเป็ นไปได้อย่างไรทีจะทรงช่วยเหลือในสิ งทีพระองค์ไม่
ปรารถนา แน่นอนพระองค์ทรงเตรี ยมไฟนรกญะฮันนัมไว้สาํ หรับผูฝ้ ่ าฝื น
และทรงสาปแช่งผูท้ ีปฏิเสธการปฏิบตั ิตามพระองค์

๙๑

หากเป็ นไปได้วา่ พระองค์ทรงช่วยเหลือในสิ งทีพระองค์ไม่ทรง
ปรารถนาก็เท่ากับว่า
ทรงให้ความช่วยเหลือฟิ รเอาว์นในเรื องการเป็ นผู ้
ปฏิเสธ และทีเขาอ้างตนว่า เป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้าในสากลโลก ท่านเห็นด้วย
กระนั-นหรื อ ทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงปรารถนาให้ฟิรเอาว์นอ้างตนเองว่าเป็ น
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ? ผูใ้ ดทีกล่าวอย่างนั-นจะต้องขออภัยโทษ เขาจะต้องขออภัย
โทษต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เนื องจากการกล่าวเท็จต่อพระองค์ มิเช่นนั-นเขาจะต้อง
ถูกตัดคอ”(12)
(12) อ้างเล่มเดิม หน้า 158.

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 13
ฮารู น รอชีดถามท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ว่า
“ทําไมพวกท่านจึงมีเกียรติยศยิงกว่าเรา ทั-ง ๆ ทีเราและพวกท่านต่างก็มา
จากตระกูลเดียวกัน คือลูกหลานของอับดุลมุฏฏอลิบ ทั-งเราและพวกท่าน
เป็ นหนึงเดียวกัน พวกเราคือลูกหลานของอับบาส พวกท่านคือลูกหลาน
ของอะบูฏอลิบ คนทั-งสองคือลุงของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)ความใกล้ชิด
ของเขาทั-งสองคนต่อท่านนบี(ศ)มีเท่าเทียมกัน ?”

๙๒

ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวว่า
“พวกเราใกล้ชิดกว่า”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“ใกล้ชิดกว่าอย่างไร ?”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวว่า
“เพราะอับดุลลอฮฺกบั อะบูฏอลิบนั-นร่ วมพ่อแม่เดียวกัน
ส่ วนอับบาสบรรพบุรุษของพวกท่านมิได้ร่วมมารดาเดียวกับอับดุลลอฮฺ
และอะบูฏอลิบ”
ฮารู น รอชีดกล่าวอีกว่า
“ทําไมพวกท่านอ้างว่าตนเองเป็ นทายาทของท่านนบี(ศ)ทั-งๆ ทีผูเ้ ป็ น
ลุงย่อมมีสิทธิ เหนือผูเ้ ป็ นลูกของลุง และท่านศาสนทูต(ศ)นั-นได้เสี ยชีวติ ลง
ในขณะทีอะบูฏอลิบได้เสี ยชีวติ ไปก่อนแล้ว
ส่ วนอับบาสคือลุงทียังมีชีวติ อยู่ ?”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวตอบว่า
“ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีนจะไม่ถามคําถามนี-ได้ไหม แล้วถามเรื องอืนก็ได้
ทั-งนั-นตามความประสงค์”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“ไม่ ท่านจะตอบหรื อไม่ตอบ ?”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวว่า
“ขอท่านรับรองความปลอดภัยแก่ขา้ พเจ้าก่อน”
ฮารู น ร่ อชีดกล่าวว่า
“ข้าพเจ้ารับรองความปลอดภัยแก่ท่าน ก่อนจะพูดอยูแ่ ล้ว”

๙๓

ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวว่า
“ในคําสอนของท่านอฺ ะลี บินอะบีฏอลิบ(อฺ )นั-นมีอยูว่ า่ สําหรับบุตรแห่ง
สายโลหิ ตไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงย่อมไม่มีส่วนของมรดกให้แก่ใคร
นอกจากบิดามารดา สามีและภรรยา และเมือมีบุตรแห่งสายโลหิ ตก็ไม่ตอ้ ง
แบ่งมรดกใด ๆ ให้แก่ลุง คัมภีร์อนั ทรงเกียรติและหลักซุ นนะฮฺก็มิได้กล่าวว่า
อย่างนั-น นอกจากพวกตีมและพวกอะดี กับพวกบะนีอุมยั ยะฮฺ เท่านั-นทีกล่าว
ว่า “ลุงคือบิดา”
ความเห็นของพวกเขาไม่ตรงกับความเป็ นจริ งและไม่มีแบบอย่างมาจาก
ท่านศาสนทูตแต่อย่างใด
ใครก็ตามทีกล่าวโดยคําสอนของท่านอฺ ะลี(อฺ ) ย่อมเป็ นนักปราชญ์ทีมี
หลักเกณฑ์ตดั สิ นทีแตกต่างกับ
หลักเกณฑ์ตดั สิ นของคนเหล่านั-น ท่านนูฮฺ บินดิรอจญ์เองก็ได้กล่าวใน
ปั ญหานี- ดว้ ยคําสอนของท่านอฺ ะลี(อฺ ) และได้ตดั สิ นไปอย่างนั-น
เมือท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีนแต่งตั-งเขาให้เป็ นผูป้ กครองชาวอียปิ ต์ ชาวกูฟะฮฺ
ชาวบัศเราะฮฺ ท่านก็ดาํ เนินการตัดสิ นไปตามหลักการนี- ”
ฮารู น รอชีดได้ออกคําสังให้นาํ คนทีสอนแย้งกับคําสอนนี-มาพบ เช่น
ท่านซุ ฟยาน อัษเษารี ท่านอิบรอฮีม อัล-มาซิ นีและท่านฟาฎีล บินอิยาฎ ซึ ง
คนเหล่านั-นยืนยันว่า
“นันคือคําสอนของท่านอฺ ะลี(อฺ )ในเรื องนี-จริ ง”
เขาจึงกล่าวกับคนเหล่านั-นว่า
“แล้วทําไมพวกท่านจึงไม่สอนไปตามนั-น ในเมือนูฮฺ บินดิรอจญ์ ก็
ตัดสิ นอย่างนั-น ?”

๙๔

พวกเขากล่าวว่า
“เราถูกความจําเป็ นบังคับ ท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีนก็เคยทราบเรื องนี-จากคํา
สอนของบรรพชนรุ่ นก่อน อันอ้างถึงคําสอนของท่านนบีมุฮมั มัด(ศ)ทีว่า ‘อฺ ะ
ลีคือผูต้ ดั สิ นทีดีทีสุ ดในหมู่พวกท่าน’
และท่านอุมรั บินค็อฏฏอบเองก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่า “อฺ ะลีคือผูต้ ดั สิ นที
ดีทีสุ ดของเรา” เขาคือคนทีเป็ นทียอมรับ เพราะเรื องราวต่างๆ ทั-งหมดที
ท่านนบี(ศ)ได้กล่าวยกย่องสาวกของท่าน(ศ)นั-นมีอยูใ่ นตัวของท่านอฺ ะลี
ทั-งสิ- น เช่น ความเป็ นเครื อญาติ ความเคร่ งครัดต่อบทบัญญัติ ความรู ้อนั เป็ น
เรื องภายในแห่งหลักการตัดสิ น”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“พูดต่อไปเถิด ท่านมูซาเอ๋ ย”
ท่านอิมามมูซา (อฺ )กล่าวว่า
“ผูท้ ีอยูใ่ นชุมนุมทั-งหลาย โดยเฉพาะฝ่ ายของท่านมีความไว้วางใจได้ใช่
ไหม ?”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“ไม่เป็ นไร”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ท่านนบี(ศ)มิได้มอบมรดกให้แก่ใคร
ถ้าไม่อพยพและจะไม่
มอบหมายอํานาจให้นอกจากผูท้ ีได้อพยพ”
ฮารู นกล่าวว่า
“ท่านมีหลักฐานอะไร ?”

๙๕

ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวโองการของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทีว่า :
“และบรรดาผูท้ ีศรัทธาแต่ไม่อพยพนั-น
เจ้าไม่ตอ้ งมอบอํานาจการ
ปกครองใด ๆ แก่พวกเขาจนกว่าพวกเขาจะอพยพ”
(อัล-อันฟาล: 72)
“และอันทีจริ งแล้วลุงของฉันคือท่านอับบาส ไม่ได้ทาํ การฮิจเราะฮฺ
(อพยพ)”
ฮารู นถามว่า
“ท่านมูซาเอ๋ ย ท่านเคยกล่าวเรื องนี-กบั ศัตรู คนใดของเรามาแล้วหรื อไม่
หรื อว่าเคยบอกพวกนักปราชญ์ฟุก่อฮาอ์ มาบ้างแล้ว ?”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ขอยืนยันต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)ว่า ไม่ และยังไม่มีใครถามเรื องนี- เลย
นอกจากอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน”(13)
(13) อ้างเล่มเดิม หน้า 163.

๙๖

ถาม~ตอบ
เรื-องที- 14
ท่านอฺ ะลี บินยักฏีนกล่าวว่า คอลีฟะฮฺมะฮฺดีได้ถามอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )
เกียวกับเรื องของ “สุ ราว่ามันเป็ นสิ งต้องห้ามตามคําสังในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)หรื อเปล่า เพราะคนทั-งหลายรู ้แต่เพียงว่า มีการสังห้ามเกียวกับเรื องนั-น
แต่ไม่รู้วา่ ต้องห้ามตามศาสนบัญญัติหรื อไม่ ?”
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )กล่าวว่า
“มันเป็ นข้อห้ามตามคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) โอ้ ท่านอะมีรุล มุอม์ ินีน”
ค่อลีฟะฮฺมะฮฺดีกล่าวว่า
“โอ้ ท่านอะบุลฮะซัน มันเป็ นข้อห้ามตามคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) จาก
โองการใด ?”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงมีโองการว่า :
“อันทีจริ ง พระผูอ้ ภิบาลของฉันทรงห้ามความชัวทั-งประเภททีเปิ ดเผย
และประเภทซ่อนเร้นและห้ามความบาป และการละเมิดโดยไม่ชอบธรรม”
(อัล-อะอฺ รอฟ : 33)
หมายเหตุ
(จะเห็นได้วา่ ท่านอิมามมูซา (อฺ ) เรี ยกฮารู น ร่ อชีดว่า “อะมีรุล มุอม์ ินีน”
โดยเหตุผลของการตกอยูใ่ นภาวะจํายอม)

๙๗

สําหรับคําว่า “ประเภททีเปิ ดเผยนั-น” ได้แก่ การล่วงประเวณี อย่างเปิ ดเผย
ซึ งเป็ นความชัวทีนิยมกันอย่างแพร่ หลายในหมู่ชนผูง้ มงาย
ส่ วนคําว่า ‘ประเภททีซ่อนเร้น’ หมายถึง เรื องของสตรี ทีบิดาได้
แต่งงานด้วยแล้ว เพราะคนในสมัยก่อนทีจะมีการแต่งตั-งนบี (ศ) นั-น ถ้าใคร
มีภรรยา แล้วตนเองได้ตายไป บุตรชายจะสามารถแต่งงานกับนางได้ ถ้านาง
มิใช่มารดาของตน ซึ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงห้ามในเรื องนีสําหรับคําว่า ‘ความบาป’ มันหมายถึง ‘สุ รา’ เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ทรงมีคาํ ตรัสในทีอืนว่า:
“พวกเขาถามเจ้า ในเรื องสุ ราและการพนัน จงกล่าวเถิด ในเรื องนั-น
เป็ นบาปอันใหญ่หลวง”
(อัล-บะกอเราะฮฺ : 219)
สําหรับคําว่า “ความบาป”ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ.) ณ ทีนี- หมายถึง
“สุ ราและการพนัน” และมันเป็ นบาปใหญ่ ดังคําตรัสของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)”
ค่อลีฟะฮฺมะฮฺดีกล่าวว่า
“โอ้อฺะลี บินยักฏีน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺวา่ นีคือคําวินิจฉัยของพวก
ตระกูลฮาชิม”
ท่านอฺ ะลี บินยักฏีนกล่าวว่า
“ท่านพูดความจริ ง ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ โอ้ ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน มวล
การสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮฺ ทีไม่ได้นาํ ความรู ้น- ี ออกไปจากพวกท่าน
อะฮฺลุลบัยตฺ ”

๙๘

แล้วยังกล่าวอีกว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ อัล-มะฮฺดีไม่รีรอทีจะกล่าวกับข้าพเจ้าว่า เจ้าพูด
ถูกแล้ว พวกนอกคอก(รอฟิ ฎี)” (14)
(14) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 277.
ถาม~ตอบ
เรื-องที- 15
ท่านมุฮมั มัด บินอะบีอุมยั รฺ ได้กล่าวว่า : ข้าพเจ้าเคยได้ถามท่านอิมามมูซา
(อฺ )ว่า
“บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)เอ๋ ย
โปรดสอนเรื องหลักเตาฮีด
(เอกภาพของอัลลอฮฺ (ซ.บ.))ให้แก่ขา้ พเจ้าด้วยเถิด”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“อะบูอะฮฺมดั เอ๋ ย ในเรื องหลักเอกภาพของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)นั-น
ท่านจงอย่ากล่าวให้เกินเลยไปจากทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ตรัสไว้ในคัมภีร์ของ
พระองค์ มิฉะนั-นท่านจะเสี ยหาย จงรู ้ไว้เถิดว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงมีองค์เดียว
เป็ นองค์เดียวอันเป็ นทีพึง ไม่ให้กาํ เนิดเพือสื บทายาท และไม่ถูกประสู ติ
เพราะจะเป็ นภาคี ไม่มีมเหสี ไม่มีบุตร และไม่มีหุน้ ส่ วนใด ๆ ทรงดํารงชี วติ
อยูโ่ ดยไม่ตาย ทรงมีอานุภาพโดยไม่อ่อนแอ ทรงยิงใหญ่เกรี ยงไกร โดยไม่
แพ้พา่ ย ทรงสุ ขมุ โดยไม่รีบร้อน ทรงดํารงอยูต่ ลอดไปโดยไม่แปรเปลียน
ทรงคงอยูต่ ลอดไปโดยไม่สูญสลาย ทรงมันคงแน่นอน โดยไม่เสื อมคลาย
ทรงมังคังเหลือล้นโดยไม่ขาดแคลน

๙๙

ทรงมีเกียรติยศยิงโดยไม่ตกตํา ทรงมีความรู ้โดยไม่โง่เขลา ทรงยุติธรรมโดย
ไม่อธรรม ทรงเอื-อเฟื- อเผือแผ่โดยไม่ตระหนี สติปัญญาใดๆ ย่อมจํากัด
ขอบเขตของพระองค์มิได้ มโนภาพใดๆ ย่อมไม่ถูกต้องต่อพระองค์ ขอบเขต
ใด ๆ ไม่อาจโอบล้อมพระองค์ สถานทีใด ๆ มิอาจรองรับพระองค์ สายตาใด
ๆ มิอาจสัมผัสพระองค์ พระองค์ทรงมีความอ่อนโยน ทรงเปิ ดเผย และไม่มี
สิ งใดเสมอเหมือนพระองค์ ทรงได้ยนิ ทรงมองเห็น พระองค์ทรงมีโองการ
ว่า :
“ทีได้มีการกระซิ บสนทนากันสามคน ย่อมมีพระองค์เป็ นบุคคลทีสี ที
ใดมีหา้ คน พระองค์ยอ่ มเป็ นทีหก ไม่วา่ น้อยกว่านั-นหรื อมากกว่านั-น จะต้อง
่ ทีใด”
มีพระองค์อยูด่ ว้ ยทั-งสิ- น ไม่วา่ พวกเขาจะอยูณ
(อัล-มุญาดะละฮฺ: 7)
พระองค์น- นั เป็ นองค์แรก ซึ งไม่มีใครดํารงอยูก่ ่อนพระองค์ทรงเป็ นองค์
สุ ดท้ายทีไม่มีใครดํารงอยู่ ภายหลังจากพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นองค์
แรกเริ ม เดิมทีไม่มีสิงใดทีเพิงถูกสร้างมาคล้ายคลึงพระองค์ ทรงอยูเ่ หนือ
ลักษณะทั-งหลายของบรรดาสิ งถูกสร้าง ทรงสู งสุ ด ทรงยิงใหญ่เกรี ยงไกร”
(15)
(15) อัต-เตาฮีด หน้า 77

๑๐๐

ความดีงามพิเศษ :
บทขอพรของอิมามมูซา กาซิม(อฺ)
บรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )นั-นมีความดีงามพิเศษมากมายทีไม่มีผใู ้ ด
เทียบได้ ท่าน(อฺ )เหล่านั-นมีเกียรติคุณทีดีเด่นเป็ นพิเศษกันแต่เพียงกลุ่มเดียว
สําหรับความดีงามเหล่านั-นในหมู่ประชาชาติน- ี
เรื องดุอาอ์(บทขอพร)คือลักษณะพิเศษอันมากมายอีกประการหนึงที
บรรดาสาวกและตาบีอีนทั-งหลายไม่มีโอกาสเทียบเทียมได้เลย แม้แต่คน
เดียว อีกทั-งบรรดานักปราชญ์อืน ๆ ในรุ่ นถัดมาก็ตาม กล่าวคือ ได้มีการ
บันทึกดุอาอ์ของแต่ละท่านไว้มากมาย ซึ งบรรดานักปราชญ์ของเราได้เก็บ
รวบรวมไว้นบั ร้อยๆ เรื องบรรดาอิมาม(อฺ )เป็ นมนุษย์ทีรู้จริ งเกียวกับระเบียบ
แบบแผนทีบ่าวของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)จําเป็ นจะต้องดําเนินการปฏิบตั ิในยาม
สนทนากับพระองค์ และรู ้วา่ ควรจะเป็ นอย่างไร สําหรับการถ่อมตน
การขอพึง- พิง และตัดขาด(จากทุกสิ- งทุกอย่ าง) เพือ- อัลลอฮฺ(ซ.บ.)
ในหนังสื อนี- เราได้ทราบเรื องราวเกียวกับการอิบาดะฮฺ โดยละเอียดของ
ท่านอิมาม(อฺ )ผ่านมาแล้ว ต่อไปนี- จะเป็ นการบันทึกดุอาอ์บางบทบางตอน
ของท่าน(อฺ )ดังนี-

๑๐๑

ดุอาอ์
บทที- 1
เป็ นบทดุอาอ์บทหนึ-งของอิมามที- 7
“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ข้าฯขอปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอืนใด
นอกจากอัลลอฮฺ และขอปฏิญานตนว่า มุฮมั มัดเป็ นบ่าวและเป็ นศาสนทูต
ของพระองค์
แท้จริ งศาสนาอิสลามย่อมเป็ นไปตามทีพระองค์ตรัสไว้
ศาสนาย่อมเป็ นไปตามทีพระองค์ทรงวางกฎไว้ คัมภีร์ยอ่ มเป็ นไปตามที
พระองค์ทรงประทานให้ไว้ คําสอนย่อมเป็ นไปตามทีพระองค์ตรัสไว้
แท้จริ งอัลลอฮฺคือ ผูท้ รงสิ ทธิ อนั ชัดแจ้ง ความเจริ ญสิ ริมงคลของอัลลอฮฺพึงมี
แด่มุฮมั มัดและวงศ์วานของท่าน”
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้าฯดํารงอยูใ่ นความคุม้ ครองของพระองค์ ชีวิตของ
ข้าฯนอบน้อมต่อพระองค์ ใบหน้าของข้าฯหันสู่ พระองค์ กิจการงานของข้าฯ
ขอมอบหมายยังพระองค์ ร่ างกายของข้าฯขอนอบน้อมยังพระองค์ กลัวเกรง
พระองค์ และมุ่งหวังต่อพระองค์ ข้าฯศรัทธาต่อคัมภีร์ของพระองค์ทีทรง
ประทานมาแก่ศาสนทูตของพระองค์ทีทรงส่ งมา”
“โอ้อลั ลอฮ์ แท้จริ งข้าฯเป็ นคนยากจน ณ พระองค์ ขอได้ทรงโปรด
ประทานเครื องยังชีพแก่ขา้ ฯโดยอย่าได้คาํ นวณ
แท้จริ งพระองค์ทรงประทานเครื องยังชีพให้แก่ผทู ้ ีพระองค์ทรงประสงค์
โดยไม่มีการคํานวณ”

๑๐๒

“โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ ง ข้าฯวิงวอนขอเครื องยังชีพทีดีงามทั-งหลาย และละ
เว้นความเลวร้ายทั-งหลาย และขอให้พระองค์อภัยโทษให้แก่ขา้ ฯ”
“โอ้อลั ลอฮฺ ข้าพระองค์ขอความกรุ ณาของพระองค์ทีทรงเป็ นเจ้าของ
ได้โปรดบันดาลให้ขา้ ฯได้ออกห่างจากความชัวอันมาจากข้าฯ ด้วยความดี
อันมาจากพระองค์
และขอให้พระองค์ประทานความดีอย่างมากมายที
พระองค์มิได้ประทานให้แก่บ่าวคนใดให้แก่ขา้ ฯ”
“โอ้อลั ลอฮฺ
ข้าฯขอความคุม้ ครองให้พน้ จากทรัพย์สินทีเป็ นตัว
ทดสอบ(ฟิ ตนะฮฺ)แก่ขา้ ฯ ให้พน้ จากบุตรทีเป็ นศัตรู ของข้าฯ ให้พน้ จากบุตร
ทีเป็ นศัตรู ของข้าฯ”
“โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ ง พระองค์ทรงเห็นฐานะความเป็ นอยูข่ องข้าฯ ทรง
ได้ยนิ ดุอาอ์และคําพูดของข้าฯ ทรงรู ้ในความจําเป็ นของข้าฯ ข้าฯขอต่อพระ
นามทั-งมวลของพระองค์ ได้โปรดทําให้ความ ต้องการทั-งหลายในชีวติ ทาง
โลกนี-และปรโลกของข้าฯได้บรรลุผล”
“โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ งข้าฯขอดุอาอ์ต่อพระองค์อนั เป็ นดุอาอ์ของบ่าวผูซ้ ึ ง
ด้อยในความสามารถเดือดร้อนเป็ นยิงนัก มีความทุกข์อย่างสาหัส มี
ความสามารถน้อยนิด
และมีการงานทีตกตําเป็ นดุอาอ์ของผูท้ ีไม่มีใคร
ช่วยเหลือได้นอกจากพระองค์ เป็ นความอ่อนแอทีไม่มีใครช่วยได้นอกจาก
พระองค์

๑๐๓

ข้าฯขอความดีต่าง ๆ ทั-งมวล ขอเกียรติคุณ ขอความดีความเมตตาทั-งมวล
ของพระองค์ ได้โปรดเมตตาต่อข้าฯ และให้ขา้ ฯพ้นจากไฟนรก”
“โอ้พระองค์ ผูท้ รงบันดาลให้แผ่นดินอยูเ่ หนือนํ-า ทรงบันดาลให้
ฟากฟ้ าอยูใ่ นห้วงอากาศ
โอ้ผทู ้ รงเอกะ ก่อนทุกสิ งทีเป็ นหนึงเดียว โอ้ ผูท้ รงเป็ นหนึงหลังจากทุก
ๆ สิ ง โอ้ผซู ้ ึ งไม่มีใครรู ้วา่ พระองค์ทรงเป็ นอย่างไร นอกจากพระองค์ และ
ไม่มีใครรู ้ซ- ึ งถึงอํานาจของพระองค์ นอกจากพระองค์ โอ้พระองค์ผทู ้ รงดํารง
อยูก่ บั กิจการงาน โอ้พระองค์ผทู ้ รงให้ความช่วยเหลือ โอ้พระผูช้ ่วยบรรดาผู ้
เดือดร้อน โอ้พระผูท้ รงตอบรับคําขอของคนเดือดร้อน โอ้พระผูท้ รงมีความ
เมตตาในโลกนี-และปรโลก เป็ นพระผูท้ รงกรุ ณาปรานี โอ้พระผูอ้ ภิบาลของ
ข้าฯ โปรดเมตตาข้าฯ อย่าให้ขา้ ฯหลงผิด และอย่าชิงชังข้าฯตลอดกาล
แท้จริ งพระองค์เป็ นผูท้ รงไว้ซึงการสรรเสริ ญยิง
โปรดประทานพรแด่มุฮมั มัดและวงศ์วานของท่านเทอญ”(1)
(1) อัล-บะละดุล-อะมีน หน้า 101.

๑๐๔

ดุอาอ์
บทที- 2
เป็ นดุอาอ์ของอิมามมูซา กาซิม(อฺ)หลังนมาซซุฮฺริ
ท่านมุฮมั มัด บินซุ ลยั มานเล่าว่า : บิดาของท่านกล่าวว่า ครั-งหนึงข้าพเจ้า
ได้ออกเดินทางไปกับท่านอิมามอะบุลฮะซัน(อฺ ) หรื อมูซา บินญะอฺ ฟัร เมือ
ท่าน(อฺ )นมาซซุ ฮฺริเสร็ จแล้ว
ท่าน(อฺ )ได้อ่านดุอฺาอ์ในขณะทีทรุ ดตัวลง
กราบอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ด้วยอาการเศร้าสร้อย นํ-าตาหลังไหล ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“โอ้พระผูอ้ ภิบาลของข้าฯ ข้าฯทรยศต่อพระองค์ดว้ ยลิ-น ถ้าพระองค์
ทรงประสงค์อาจทรงให้ขา้ ฯเป็ นใบ้ก็ได้ ข้าฯทรยศต่อพระองค์ดว้ ยตา ถ้า
พระองค์ทรงประสงค์อาจทรงทําให้ขา้ ฯตาบอดเสี ยก็ได้
ข้าฯทรยศต่อพระองค์ดว้ ยหู หากพระองค์ทรงประสงค์อาจทางทําให้ขา้ ฯหู
หนวกเสี ยก็ได้
ข้าฯทรยศต่อพระองค์ดว้ ยมือ ถ้าพระองค์ทรงประสงค์อาจทรงทําให้ขา้ ฯ
มือด้วนเสี ยก็ได้ ข้าพระองค์ทรยศพระองค์ดว้ ยเท้า ถ้าพระองค์ทรงประสงค์
อาจทรงทําให้ขา้ ฯขาด้วนเสี ยก็ได้
ข้าพระองค์ทรยศพระองค์ดว้ ยอวัยวะสื บพันธุ์ ถ้าพระองค์ทรงประสงค์อาจ
ทรงทําให้ขา้ ฯเป็ นหมันเสี ยก็ได้ ข้าฯทรยศต่อพระองค์ดว้ ยอวัยวะทั-งเรื อน
ร่ างทีทรงประทานให้แก่ขา้ ฯ และสิ งนี-ขา้ ฯไม่มีสิงใดๆ ตอบแทนแก่พระองค์
ได้”

๑๐๕

บิดาของท่านมุฮมั มัด เล่าอีกว่า หลังจากนั-นข้าพเจ้าได้นบั จํานวนครั-ง ใน
คําทีท่านกล่าวว่า
“อัล-อัฟว์ อัล-อัฟว์” (ขออภัย ขออภัย) ได้ 1,000 ครั-ง จากนั-นท่าน
(อฺ ) แนบแก้มขวาลงบนดิน แล้วข้าพเจ้าได้ยนิ ท่าน (อฺ ) กล่าวว่า
“ข้าฯล่วงเกินต่อพระองค์ดว้ ยความผิดของข้าฯ ข้าฯได้กระทําความชัว
และอธรรมต่อตัวของข้าฯเอง ดังนั-นได้โปรดให้อภัยแก่ขา้ ฯ เพราะไม่มีใคร
อภัยความผิดพลาดได้ นอกจากพระองค์ โอ้นายของข้าฯ โอ้นายของข้าฯ
นายของข้าฯ นายของข้าฯ”
ท่าน(อฺ )ก็แนบแก้มซ้ายลงบนดิน แล้วกล่าวว่า
“โปรดให้ความเมตตาต่อผูท้ าํ บาป”
อ่านดังนี-สามครั-ง หลังจากนั-นท่าน(อฺ )จึงยกศีรษะขึ-น(2)
(2) อัล-บะละดุล-อะมีน หน้า 101.

๑๐๖

ดุอฺาอ์
บทที- 3
เป็ นดุอฺาอ์อกี บทหนึ-งของอิมามมูซา(อฺ)
“โอ้ ผูท้ รงดํารงอยูก่ ่อนสิ งทั-งหลาย โอ้ผทู ้ รงได้ยนิ ทุกเสี ยงสําเนียง ทั-ง
ดังและค่อย โอ้ผทู ้ รงประทานชีวติ ให้หลังจากตาย ความมืดมิดอันใดย่อมไม่
ครอบคลุมพระองค์เลย
ภาษาอันหลากหลายย่อมไม่ทาํ ให้พระองค์ทรง
สับสน ไม่มีสิงใดทําให้พระองค์วนุ่ วาย”
“โอ้พระผูซ้ ึ งไม่ทรงวุน่ วายด้วยดุอฺาอ์ของผูใ้ ดทีอ้อนวอนขอต่อ
พระองค์จากฟากฟ้ า โอ้พระผูท้ รงบันดาลให้ทุกสิ งทีได้ยิน ทรงได้ยนิ ได้ฟัง
และมองเห็น โอ้พระผูซ้ ึ งไม่เคยผิดพลาด แม้จะมีการร้องขออย่างมากมาย”
“โอ้พระผูท้ รงดํารงชี วติ ในยามทีไม่มีสิงใดดํารงชีวติ โดยทรงดํารงอยู่
ตลอดกาล และมันคงถาวร โอ้พระผูท้ รงดํารงอยูส่ ู งสุ ด แต่ซ่อนเร้นจาก
สรรพสิ งทั-งหลายด้วยรัศมีของพระองค์ โอ้พระองค์ ผูท้ รงบันดาลให้แสง
สว่างปรากฏออกมาท่ามกลางความมืด ข้าฯขอวิงวอนต่อพระองค์ดว้ ย
พระนามของพระองค์ผทู ้ รงเอกะ ทรงเป็ นหนึงเดียวแห่งการพึงพิง โปรด
ประทานความเจริ ญแด่ท่านศาสดามุฮมั มัดและอะฮฺลุลบัยตฺ ของท่าน”
จากนั-นท่าน(อฺ )ได้วงิ วอนขอในสิ งทีท่าน(อฺ )ต้องการ(3)
(3) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 239.

๑๐๗

ดุอฺาอ์
บทที- 4
เป็ นดุอฺาอ์อกี บทหนึ-งของท่ านอิมามมูซา กาซิม(อฺ)
“ข้าฯขอมอบหมายตนเองยังพระองค์ ผูซ้ ึ งไม่ตาย และข้าฯขอพึงการ
พิทกั ษ์คุม้ ครอง โดยผูท้ รงเกียรติและอํานาจ ข้าฯขอความช่วยเหลือต่อผูท้ รง
เกรี ยงไกรและมีอาํ นาจครอบครองข้าฯ
โอ้นายของข้าฯขอยอมจํานนต่อ
พระองค์ ข้าฯขอมอบหมายตนต่อพระองค์ ดังนั-นขออย่าทําลายข้าฯ
ข้าฯขอพึงร่ มเงาของพระองค์ ดังนั-นจงอย่าผลักไสข้าฯ พระองค์เป็ นทีพึง
อาศัย ทรงรู ้สิงทีข้าฯซ่ อนเร้นและเปิ ดเผย ทรงรู ้สิงทีอยูใ่ นสายตาและทีซ่อน
ไว้ในจิตใจ ดังนั-นได้โปรดยับยั-งข้าฯให้พน้ จากผูอ้ ธรรมทั-งในหมู่ญิน และ
หมู่มนุษย์ท- งั มวลด้วยเถิด โอ้พระผูท้ รงกรุ ณาปราณี ได้โปรดปกปั กรักษา
ข้าฯด้วยเถิด”(4)
(4) มะฮัจ_ุด-ดะอฺ วาต หน้า 300.

๑๐๘

การตอบสนองต่ อบทดุอฺาอ์ของท่ านอิมามที- 7
บรรดาอิมาม(อฺ )ทั-งหลายนั-นต่างใช้ชีวติ ทั-งหมดในฐานะผูถ้ ูกกดขีข่มเหง
ตลอดระยะเวลาการปกครองของวงศ์อุมยั ยะฮฺ คนทั-งหลายคาดคิดว่าในการ
ปกครองของสมัยวงศ์อบั บาซี ยะฮฺสิงนั-นคงจะบรรเทาเบาบางลงบ้างและภัย
อันตรายคงจะยกเลิกจากพวกท่าน(อฺ )ไปบ้าง ซึ งการคาดคิดของคนทั-งหลาย
ไม่น่าจะผิดพลาด เพราะเชื- อสายของกลุ่มทั-งสองใกล้เคียงกัน ประกอบกับว่า
ราชวงศ์อบั บาซี ยะฮฺน- นั แอบอ้างดําเนินการปกครองในนามของเชื- อสาย
ท่านอิมามอฺ ะลี(อฺ ) ธงของท่านอะบูมุสลิมอัล-คุรอซานีทีได้เข้าไปในเมือง
คุรอซานนั-น ดําเนินการปกครองในนามของเชื-อสายท่านอฺ ะลี(อฺ )
การเข้าไปในเมืองคุรอซานนั-นก็ไม่ใช่เพราะเหตุอืนนอกจากเพือ
สนับสนุนลูกหลานของท่านอฺ ะลี(อฺ )
แต่สถานการณ์กลับเปลียนไปเป็ นตรงกันข้าม ในเมือพวกอับบาซี ยะฮฺได้เริ ม
ติดตามอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ ) ด้วยการลอบสังหาร คุมขัง ฯลฯ จน
ช่วงหนึงในการปกครองของพวกวงศ์น- ี
ยังความรุ นแรงแก่บรรดาอิมาม
แห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )ยิงกว่าพวกวงศ์อุมยั ยะฮฺเสี ยอีก
บรรดาอิมาม(อฺ )จะไม่อ่านดุอฺาอ์เพือขอสาปแช่งบรรดาผูอ้ ธรรม นอกจาก
ในกรณี ทีความอธรรมถึงขีดสุ ดของความรุ นแรงเท่านั-น เมือเราได้รู้ถึงเรื องนีจากท่าน(อฺ ) เราก็สามารถประเมินสถานการณ์ทีรุ นแรงอันเกิดขึ-นแก่ท่านอิ
มาม(อฺ )ได้
ดังนั-นจึงจําเป็ นอย่างยิงทีท่านต้องขอดุอฺาอ์สาปแช่งบุคคลที
อธรรมต่อท่าน(อฺ )

๑๐๙

ในลําดับต่อไปนี- เราจะเสนอเรื องดุอฺาอ์ของท่านอิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร
(อฺ )ทีได้รับการตอบสนองจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
-1เจ้าของหนังสื อ “นะษะรุ ต-ตุรรุ ล” ได้กล่าวไว้วา่ :
ท่านอิมามมูซา บินญะอฺ ฟัร อัล-กาซิ ม(อฺ )นั-น มีคนแจ้งให้ท่าน(อฺ )ทราบว่า
อัล-ฮาดี วางแผนการร้ายต่อท่าน(อฺ ) ท่าน(อฺ )ได้พูดกับครอบครัวและ
ผูต้ ิดตามว่า
“พวกท่านมีความคิดเห็นอะไรเสนอแนะแก่ฉนั บ้าง?”
คนเหล่านั-นกล่าวว่า
“เราเห็นว่า ท่านควรออกห่างจากเขา และหลบซ่อนให้พน้ ไปจากเขา
เพราะความชัวร้ายของเขานั-นจะไม่ให้ความปลอดภัยแก่ท่าน”
ท่าน(อฺ )ยิม- แล้วกล่าวว่า
“คนโฉดคิดว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะพระผูอ้ ภิบาลได้ แน่นอน
ผูช้ นะทีแท้จริ งย่อมชนะอยูแ่ ล้ว”
หลังจากนั-นท่าน(อฺ )ยกมือขึ-นขอดุอฺาอ์ แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า มากมายเหลือเกินแล้ว สําหรับพวกศัตรู ทีมุ่งหมาย
ทําลายข้าฯ ข่มเหงรังแกข้าฯ โดยแผนการเข่นฆ่าด้วยพิษร้ายของมันจน
ดวงตาของข้าฯไม่เคยหลับไหล เนืองจากคอยระแวดระไวต่อพวกมัน ครั-น
เมือพระองค์ทรงเห็นถึงความอ่อนแอของข้าฯ ในการปกป้ องโพยภัยและ
ความเกินกําลังทีข้าฯจะทานทนกับความเจ็บปวดได้ ขออํานาจและอานุภาพ
ของพระองค์ได้โปรดสลัดสิ งนั-นออกให้พน้ จากข้าฯโดยมิใช่ดว้ ย
ความสามารถและอานุภาพของข้าฯ และจงโยนเขาลงไปสู่ หลุมลึกทีพวกเขา
ขุดล่อข้าฯให้ตกลงไปในโลกแห่งวัตถุของเขา จนห่างไกลจากความหวังใน
ปรโลก

๑๑๐

มวลการสรรเสริ ญเป็ นของพระองค์ทีได้ทรงกําหนดความโปรดปราน
ของพระองค์ทีโปรยปรายแก่ขา้ ฯ และพระองค์มิได้ทรงปฏิเสธความเอื-อเฟื- อ
เกื-อกูลต่อข้าฯ
ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้โปรดลงโทษเขาด้วยอํานาจของพระองค์ โปรด
พลิกแผนการของเขาออกจากข้าฯ ด้วยอานุภาพของพระองค์ โปรดบันดาล
ภาระอันหนักหน่วงจนเกินกําลังให้แก่เขา
ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ได้โปรดบันดาลให้ความเป็ นศัตรู น- นั กลายเป็ นยา
บําบัดรักษาแก่ขา้ ฯ
และบันดาลให้ความแค้นของข้าฯทีมีต่อเขา เป็ นการอภัย โปรดประทาน
แก่ดุอฺาอ์ของข้าฯ ด้วยการตอบรับ และโปรดรับรองคําอุทธรณ์ของข้าฯ และ
โปรดให้เขาสํานึกเพียงสักเล็กน้อยกับการตอบรับต่อบ่าวของพระองค์
ผูถ้ ูกกดขี แท้จริ งพระองค์ทรงมีเกียรติอนั ยิงใหญ่”
ต่อจากนั-นสมาชิกครอบครัวก็ลาจากไป ครั-นต่อมาไม่นาน คนเหล่านั-น
มาชุมนุมกันเพืออ่านจดหมายทีมีมาถึงท่านอิมามมูซา(อฺ )แจ้งให้ท่าน(อฺ )
ทราบว่ามูซา อัล-ฮาดีน- นั ได้ตายเสี ยแล้ว(1)
(1) อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า 222. มุฮจั _ุด-ดะอฺ วาต หน้า 29.

๑๑๑

-2ท่านอับดุลลอฮฺ บินศอลิฮฺ ได้กล่าวว่า : ท่านศอฮิบุล้ ฟัฎลฺ บินร่ อบีอฺเล่าให้
เราทราบว่า : ในคืนหนึงขณะทีข้าพเจ้าอยูบ่ นทีนอนพร้อมกับภรรยาของ
ข้าพเจ้า พอตกกลางคืนข้าพเจ้าได้ยนิ เสี ยงดังทีประตูเมือง ข้าพเจ้าจึงลุกขึ-น
ยืนดู
ภรรยาของข้าพเจ้ากล่าวว่า
“อาจเป็ นเสี ยงของลมพัดก็ได้”
แต่แล้วไม่ทนั ไร ประตูบา้ นทีข้าพเจ้าอยูข่ ณะนั-นก็เปิ ดออก แล้วคนชือ
‘มัซรู ร’ก็พรวดพลาดเข้ามา พลางกล่าวว่า
“จงยอมรับคอลีฟะฮฺฮารู น รอชีด”
โดยมิได้ให้สลามแก่ขา้ พเจ้าแต่ประการใด ข้าพเจ้ารู ้สึกผิดหวังมาก นึก
ในใจว่า ‘มัซรู ร’ ผูน้ - ีเข้ามาโดยไม่ขออนุ ญาตและไม่ให้สลาม ฉะนั-นย่อม
ไม่มีจุดประสงค์อืนนอกจากมาฆ่า ขณะนั-น
ข้าพเจ้ามี_ุนุบอยูจ่ ึงไม่ได้ถามอะไรเขา โดยให้เขาคอยข้าพเจ้าซึ งต้อง
อาบนํ-าชําระร่ างกายเสี ยก่อน
ภรรยาของข้าพเจ้ากล่าวว่า
“จงยึดมันต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.)อย่างหนักแน่น แล้วลุกออกไปเถิด”
ข้าพเจ้าจึงลุกออกไปสวมเสื- อผ้า แล้วออกมาพร้อมกับเขาจนถึงอาคาร
ข้าพเจ้าได้กล่าว
สลามท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน(คอลีฟะฮฺฮารู น รอชีด) ทีกําลังเอนเอกเขนกอยู่
เขารับสลาม แล้วข้าพเจ้าก็นงลง
ั
เขากล่าวว่า
“ท่านกลัวมากใช่ไหม ?”

๑๑๒

ข้าพเจ้าตอบว่า
“ใช่แล้ว โอ้ ท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน”
เขาปล่อยให้ขา้ พเจ้าพักสงบจิตใจอยูค่ รู่ หนึง แล้วกล่าวว่า
“จงออกไปยังคุกของเรา แล้วปล่อยมูซา บินญะอฺ ฟัร บินมุฮมั มัด
ออกมา พร้อมกับจ่ายเงินให้กบั เขาสามหมืนดิรฮัม และให้พาหนะอีกสามชุด
และให้ออกเดินทางไปจากเรา ไปทีไหนก็ได้ตามทีเขาปรารถนา”
ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า
“โอ้ ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน ท่านจะปล่อยตัวมูซา บินญะอฺ ฟัร กระนั-น
หรื อ ?”
เขาตอบว่า
“ใช่แล้ว”
ข้าพเจ้าทวนคําถามถึงสามครั-ง เขาก็ตอบว่า
“ใช่แล้ว ท่านต้องการจะให้ฉนั ผิดคําสัญญากระนั-นหรื อ ?”
ข้าพเจ้าถามว่า
“โอ้ ท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน คําสัญญาทีว่านั-นหมายถึงอะไร ?”
ฮารู น รอชีดกล่าวว่า
“ขณะทีข้านอนอยูบ่ นเตียงแห่งนีมีสิงโตตัวหนึงขึ-นมาคร่ อมบน
หน้าอก และขยํ-าตรงคอหอยของข้า มันเป็ นสิ งโตตัวใหญ่ชนิ ดทีข้าไม่เคย
เห็นมาก่อน และมันพูดกับข้าว่า
“ท่านกักขังมูซา กาซิ มด้วยกับความอธรรม”

๑๑๓

ข้าจึงพูดกับมันว่า
“ข้าจะปล่อยตัวเขาและจะมอบสิ งของให้เขา ข้าขอทําสัญญากับ
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)
มันจึงออกไปจากหน้าอกของข้า ซึ งแทบว่าชีวติ ของข้าจะปลิดออกจาก
ร่ าง”
ท่านอับดุลลอฮฺ บินศอลิฮฺได้เล่าต่อไปว่า : แล้วข้าพเจ้าก็ออกจากทีนัน
และไปพบท่านอิมามมูซา กาซิ ม(อฺ )ซึ งกําลังอยูใ่ นคุก ข้าพเจ้าเห็นท่าน(อฺ )
นมาซ ข้าพเจ้าจึงนังรอจนท่าน(อฺ )ให้สลาม
หลังจากนั-นข้าพเจ้าได้เข้าไป แล้วกล่าวว่า
“ท่านอะมีรุ้ลมุอม์ ินีน(ฮารู น รอชีด) ฝากสลามมายังท่าน และแจ้งให้
ท่านทราบถึงเรื องทีข้าพเจ้าได้รับคําสังมา และข้าพเจ้าก็ได้นาํ คําสังนั-นมายัง
ท่านแล้ว”
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ถึงแม้ท่านจะถูกสังมาให้ทาํ อย่างอืน ท่านก็จงกระทําเถิด”
ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า
“หามิได้
ขอสาบานต่อสิ ทธิ ของท่านศาสนทูตแห่ งอัลลอฮฺ(ศ)ว่า
ข้าพเจ้ามิได้ถูกสังมาให้กระทําอย่างอืนนอกจากสิ งนี- ”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ไม่มีความจําเป็ นอันใดสําหรับข้าพเจ้าในเรื องการมอบเสื- อผ้า
ทรัพย์สิน ยานพาหนะต่างๆในเมือสิ งนั-นๆ เป็ นสิ ทธิ ของประชาชาติอิสลาม”
ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ท่านอย่าได้ปฏิเสธเลย”

๑๑๔

ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ท่านจงกระทําในสิ งทีท่านต้องการเถิด”
ข้าพเจ้าได้จบั มือท่านอิมาม(อฺ ) แล้วนําท่าน(อฺ )ออกจากคุก จากนั-นจึงได้
กล่าวกับท่าน(อฺ )ว่า
“โอ้ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)โปรดบอกข้าพเจ้าซิ วา่
อะไรคือสาเหตุทีทําให้ท่านได้รับความเอื-อเฟื- อจากชายคนนี-เป็ นสิ ทธิ ของ
ข้าพเจ้าเหนือท่านทีจะต้องแสดงความยินดีกบั ท่าน
และได้รับรางวัล
จากอัลลอฮฺ(ซ.บ.) จากผลงานอันนี-”
ท่านอิมามมูซา(อฺ )กล่าวว่า
“ฉันได้ฝันเห็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ) ในคืนวันพุธทีผ่านมา ท่าน(ศ)
บอกฉันว่า
“มูซา เอ๋ ย เจ้าถูกกักขังด้วยกับความอธรรม”
ฉันตอบว่า
“ใช่แล้ว ยารอซูลุลลอฮฺ ”
ท่าน(ศ)กล่าวอย่างนี-สามครั-ง แล้วท่าน(ศ)พูดอีกว่า
“หวังว่าสิ งนี- จะเป็ นการทดสอบสําหรับพวกเจ้า และเป็ นความสุ ขชัว
ระยะหนึง เจ้าจงถือศีลอดในพรุ่ งนี-เช้า และจงถือติดต่อทั-งวันพฤหัสและวัน
ศุกร์ ครั-นถึงเวลาละศีลอด เจ้าจงนมาซ 12ร็ อกอะฮฺ ในทุกร็ อกอะฮฺน- นั
จงอ่านอัล-ฮัมดุ 1 ครั-ง และอ่านกุลฮุวลั ลอฮุ อะฮัด 12 ครั-ง ครั-นทํา
นมาซครบ 4 ร็ อกอะฮฺ

๑๑๕

แล้วจงซุ _ูด แล้วให้อ่านดุอฺาอ์บทหนึง ดังนี- :
“โอ้ผทู ้ รงชัยชนะ ผูท้ รงได้ยนิ เสี ยงต่างๆ ทั-งหมด ผูท้ รงให้ชีวติ แก่
กระดูกทีมันผุกร่ อน หลังจากความตาย ข้าฯขอต่อพระนามของพระองค์
พระผูท้ รงยิงใหญ่ ขอพระองค์ทรงประทานพรแด่มุฮมั มัด บ่าวของพระองค์
และศาสนทูตของพระองค์ และแด่บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ ผบู ้ ริ สุทธิF ของพระองค์
และโปรดได้บนั ดาลให้ขา้ ฯ ได้รับความรอดพ้นโดยเร็ วพลัน”
ฉันได้กระทําอย่างนั-น แล้วเหตุการณ์ก็เป็ นไปเหมือนทีท่านได้เห็น(2)
(2) มะดีนะตุล-มะอาญิช หน้า 394.

คําสดุดี จากบรรดานักปราชญ์ ต่ออิมามมูซา บินญะอฺฟัร(อฺ)
บรรดามุสลิมทั-งหลายถึงแม้จะมีมซั ฮับแตกต่างกัน
แต่ก็ลงความเห็น
ตรงกันในเรื องของเกียรติยศของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ ) ตลอดทั-ง
ยอมรับในเรื องวิชาการ ตําแหน่งอันสู งส่ ง
และความมีสถานภาพทีใกล้ชิดต่อท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)
นักปราชญ์ท- งั หลายต่างได้บนั ทึกเรื องดังกล่าวไว้ในตําราของพวกเขา
เกียวกับฮะดีษต่าง ๆ ทีท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)กล่าวถึงท่าน(อฺ )เหล่านั-น
มีการอธิ บายกันถึงเกียรติประวัติ จริ ยธรรม ความเฉลียวฉลาดและความรอบ
รู ้ของท่าน(อฺ )เหล่านั-น

๑๑๖

ไม่ใช่เรื องแปลกแต่อย่างใดทีท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้ผนวก
บุคคลเหล่านั-นให้อยูค่ วบคู่กบั อัล-กุรอาน เช่น ในฮะดีษทีว่าด้วย
‘อัษ-ษะก่อลัยนฺ ’ (สิ งสําคัญสองประการ) และทีอุปมาว่า
บุคคลเหล่านั-นเหมือนเรื อของท่านนบีนูฮฺ(อฺ ) ถ้าผูใ้ ดขึ-นเรื อก็จะปลอดภัย
ผูใ้ ดผลักไสก็จะพินาศล่มจม และเปรี ยบว่าคนเหล่านั-นเหมือนประตูอลั -ฮิฏ
เฏาะฮฺ ทีถ้าหากใครเข้าไปก็จะปลอดภัย
อีกทั-งมีฮะดีษมากมายทีรายงานว่าท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)ได้กล่าวถึง
เกียรติคุณของท่าน(อฺ )เหล่านั-นไว้
ในบทนี-เราจะเสนอคําสดุดีของบุคคลต่างๆ ทีมีต่อท่านอิมามมูซา
กาซิ ม(อฺ ) ดังต่อไปนี1. ท่านอิมามศอดิก (อฺ ) ได้กล่าวว่า:
ท่านมูซา กาซิ มเป็ นคนรอบรู ้ในกฎเกณฑ์ มีความเข้าใจจริ งและรู ้จกั อย่าง
ถ่องแท้ในเรื องทีมนุษย์ท- งั หลายจําเป็ น ซึ งเรื องนั-นๆ คนทั-งหลายขัดแย้งกัน
ในกิจการศาสนา เขาเป็ นคนมีจริ ยธรรมทีดีงาม เป็ นเพือนบ้านทีดี และเป็ น
ประตูบานหนึงในหลายๆ ประตูทีอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงเปิ ดให้(1)
(1) บิฮารุ ้ล-อันวารฺ เล่ม 11 หน้า 234.

๑๑๗

2. ฮารู น รอชีดได้กล่าวว่า:
สําหรับมูซา กาซิ มนั-น เขาคือประมุขทางศาสนาของพวกตระกูลฮาซิ ม(2)
(2) อันวารุ ล-บะฮียะฮฺ 92.
เขายังได้พดู กับมะอ์มูน ผูเ้ ป็ นบุตรชายของเขาอีกว่า
“มูซา ผูน้ - ีคืออิมามของมนุษยชาติ เป็ นข้อพิสูจน์หนึงของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ทีมีต่อมวลมนุษย์
และเป็ นค่อลีฟะฮฺของพระองค์ในหมู่ปวงบ่าว
ทั-งหลายของพระองค์”(3)
(3) อะอฺ ยานุช-ชีอะฮฺ 4 กอฟ เล่ม 3 หน้า 51.
เขาได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“โอ้ลูกเอ๋ ย มูซา กาซิ มผูน้ - ีเป็ นทายาททางความรู ้วชิ าการของบรรดานบี
ถ้าเจ้าต้องการความรู ้ทีถูกต้อง ก็จงไปเอาจากเขาผูน้ - ีแหละ”(4)
(4) อัล-มะนากิบ เล่ม 2 หน้า 383. อะมาลี ของเชค ศ็อดดูก 307.

๑๑๘

3. มะอ์มูน กษัตริ ยใ์ นราชวงศ์อบั บาซี ยะฮฺได้กล่าวถึงอิมามมูซา กาซิ ม (อฺ )
ว่า:
ท่านเป็ นคนเคร่ งครัดในการทําอิบาดะฮฺ อย่างยิง ใบหน้าและจมูกของท่าน
มีแต่การกราบพระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั-น(5)
(5) อันวารุ ล-บะฮียะฮฺ 93.
4. ท่านอีซา บินญะอฺ ฟัรได้เขียนจดหมายไปหาฮารู น รอชี ดว่า:
ตลอดเวลาทีท่านมูซา กาซิ มอยูใ่ นคุกอย่างยาวนานนั-น ฉันไม่เคยเห็นเขา
ว่างเว้นจากการอิบาดะฮฺเลย
ฉันได้จดั คนให้คอยฟังการขอดุอฺาอ์ของเขา
ปรากฏว่าเขาไม่เคยขอดุอฺาอ์สาปแช่งท่านและฉันเลย และไม่เคยกล่าวถึงเรา
ในทางทีไม่ดี และไม่เคยขออะไรให้กบั ตัวเอง นอกจากการอภัยและความ
เมตตา(6)
(6) อะอฺ ยานุช-ชีอะฮฺ 4 ก็อฟ 3/71.
5. ท่านอะบูอฺะลี อัล-คิลาล (นักปราชญ์มซั ฮับฮันบะลี) ได้กล่าวว่า:
เมือฉันกลุม้ ใจในเรื องใด ฉันจะไปยังสุ สานของท่านอิมามมูซา กาซิ ม
เสมอเพือขอการตะวัซซุ ล แล้วอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ก็ทรงให้ความสะดวกในกิจการ
ทีฉันอยากได้เสมอ(7)
(7) ตารี ค บัฆดาด เล่ม 1 หน้า 120.

๑๑๙

6. อิมามชาฟิ อีได้กล่าวว่า:
สุ สานของอิมามมูซา กาซิ มคือสถานทีทีมีความประเสริ ฐสู งส่ งยิง”(8)
(8) ตุฮฺฟะตุล-อาลิม เล่ม 2 หน้า 22.
7. ท่านอะบูฮาติมได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม คือผูท้ ีน่าเชือถือในด้านรายงานฮะดีษ(ษิกเกาะฮฺ)
และสัจจริ ง และเป็ นผูน้ าํ (อิมาม)ของประชาชาติมุสลิมทั-งหลาย(9)
(9) ตะฮุชีบุต-ตะฮฺชีบ เล่ม 10 หน้า 240.
8. ท่านอับดุรเราะฮฺมาน บินอัล-เญาซี กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ มได้ชือว่าเป็ นบ่าวทีมีคุณธรรม เพราะการอิบาดะฮฺ
การอิจญ์ติฮาด และดํารงนมาซในยามกลางคืน และท่านเป็ นคนทีมีเกียรติที
สุ ภาพ เมือท่านได้รับข่าวคราวว่า ใครกล่าวร้ายท่าน ท่านจะตอบแทนคนนั-น
ด้วยทรัพย์สินเสมอ(10)
(10) ศิฟะตุศ-ศ็อฟวะฮฺ เล่ม 2 หน้า 103.

๑๒๐

9. ท่านคอฏีบ อัล-บัฆดาดีได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม เป็ นคนเอื-อเฟื- อเผือแผ่ ท่านเคยได้รับข่าวว่า ชายคน
หนึงกล่าวร้ายท่าน ท่านจึงได้จดั ส่ งสัมภาระชุดหนึงไปให้เขาคนนั-นซึ งมีเงิน
1,000 ดีนารฺ และท่านยังเก็บเงินไว้ในสัมภาระอืนอีกสามจํานวน คือ
300 ดีนารฺ , 400 ดีนารฺ , 200 ดีนารฺ จากนั-นท่านก็นาํ ไปแบ่งทีมะดีนะฮฺ จาก
การทีท่านอิมามมูซา กาซิ มทําเช่นนี- สามารถช่วยให้คนทั-งหลายมีความ
เป็ นอยูด่ ีข- ึน (11)
(11) ตารี ค บัฆดาด เล่ม 13 หน้า 28.
10. ท่านอฺ ะลี บินมุฮมั มัด บินอะฮฺมดั อัล-มาลีกี ได้กล่าวถึงเกียรติคุณของ
ท่านอิมามมูซาว่า:
ในส่ วนของความมีเกียรติ อันบริ สุทธิF และลักษณะอันดีงามของท่านนั-น
เราขอยืนยันว่า ท่านมีความสู งส่ งทีสุ ด คนชั-นผูน้ าํ ในด้านนี-ยงั ต้องสยบให้แก่
ท่าน(12)
(12) อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า 217.

๑๒๑

11. ท่านยูซุฟ บินฟะซาฆีลี หลานของท่านอิบนุ อัล-เญาซี ได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ มนั-นเป็ นผูไ้ ด้รับฉายานามอันดีเลิศว่า กาซิ ม มะอ์มูน
ฏ็อยยิบ และซัยยิด คนทัวไปเรี ยกท่านว่า “อะบุลฮะซัน” และท่านได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ น “อับดุศศอลิฮฺ” (บ่าวทีทรงคุณธรรม) เพราะการทําอะมั-ลอิบา
ดะฮฺ และนมาซในยามคําคืน ท่านอิมามมูซา เป็ นคนสุ ภาพอ่อนน้อม ทีได้รับ
ฉายานามว่า “กาซิ ม” ก็เพราะเมือท่านทราบว่าใครกล่าวร้ายท่าน ท่านก็จะ
ตอบแทนเขาผูน้ - นั ได้รับทรัพย์สินเสมอ (13)
(13) ตัซกิเราะตุล-ค่อวาศ หน้า 196.
12. ท่านกะมาลุดดีน มุฮมั มัด บินฏ็อลฮะฮฺ อัช-ชาฟิ อี ได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม คืออิมามผูย้ งใหญ่
ิ
สู งส่ งเหลือลํ-า เป็ นมุจญ์ตะฮิดผู ้
มีความสามารถยอดเยียมในการอิจญ์ติฮาด เป็ นผูม้ ีชือเสี ยงในการอิบาดะฮฺ
อย่างยิง มันคงในการปฏิบตั ิตามศาสนา
เป็ นผูไ้ ด้รับการยกย่องในด้านความมีเกียรติ ท่านทําการซุ _ูดและ
ทํานมาซมากเป็ นพิเศษในยามกลางคืน
ใช้เวลาในยามกลางวันด้วยการ
บริ จาคทานและถือศีลอด ท่านเป็ นคนสุ ภาพ และตอบแทนความชัวด้วยการ
ทําความดีสนองตอบการกลันแกล้งด้วยการให้อภัย ท่านประกอบการ
อิบาดะฮฺ อย่างมากมายจนได้รับฉายานามว่า “บ่าวทีมีคุณธรรม” เป็ นทีรู ้จกั
กันในอิรักด้วยฉายานามว่า “บาบุล้ ฮะวาอิจญ์อิลลั ลอฮฺ”(เป็ นทีพึงในกิจการที
ต้องขอจากอัลลอฮฺ) โดยบรรดาผูอ้ าศัยการตะวัซซุ ลจากท่าน

๑๒๒

เป็ นอันสรุ ปได้วา่ ณ อัลลอฮฺ(ซ.บ.)แล้วท่านคือ ผูล้ - าํ หน้าในด้านสัจจะที
ไม่มีการสิ- นสลาย(14)
(14) มะฏอลิบุซซุ อูล หน้า 83.
13. ท่านอะฮฺมดั บินยูซุฟ อัด-ดะมัชกี อัล-ก็อรมานี ได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม คือ อิมามทียิงใหญ่ มีความดีเลิศ เป็ นข้อพิสูจน์
ท่านใช้เวลากลางคืนโดยการนมาซ และใช้เวลากลางวันโดยการถือศีลอด
ท่านได้ชือว่า “กาซิ ม” ก็เพราะความอดกลั-นอย่างเหลือหลาย และไม่ตอบโต้
ผูท้ ีละเมิดต่อท่าน เป็ นทีรู ้จกั อย่างดีในประเทศอิรัก ด้วยฉายานามว่า
‘บาบุล้ ฮะวาอิจญ์’ เพราะท่านเป็ นทีพึงในกิจการทีต้องขอจาก
อัลลอฮฺ(ซ.บ.) โดยบรรดาผูข้ อตะวัซซุ ลจากท่านไม่เคยผิดหวังเลย ท่านมี
เกียรติมีคุณความดีทีสู งส่ งยิงนัก(15)
(15) อัคบารุ ด-ดุวลั หน้า 112.
14. ท่านมุฮมั มัด บินอะฮฺมดั บินอัซ-ซะฮะบี ได้กล่าวว่า:
ท่านมูซา กาซิ ม เป็ นนักวิชาการและเป็ นบ่าวทีดีเลิศทีสุ ดคนหนึง สุ สาน
ของท่านอยูท่ ีเมืองแบกแดด ท่านเสี ยชีวติ ในปี ฮ.ศ. 183 ท่านมีอายุได้ 55 ปี
(16)
(16) มีซานุล-เอียะอฺ ติดาล เล่ม 3 หน้า 209.

๑๒๓

15. ท่านอิบนุซาอีได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามกาซิ ม คือ ผูม้ ีคุณสมบัติอนั ยิงใหญ่ มีเกียรติศกั ดิFสูงส่ งยิง ท่าน
ทํานมาซตะฮัจ_ุดอย่างมากมาย ท่านเด็ดเดียวจริ งจังในการอิจญ์ติฮาดเป็ นที
ยอมรับว่า ท่านมีเกียรติอย่างยิง เป็ นทีรู ้อยูท่ วไปในด้
ั
านการทําอิบาดะฮฺ เป็ น
คนเคร่ งครัดในด้านการปฏิบตั ิศาสนกิจ ยามกลางคืนท่านจะเพียรอยูแ่ ต่ใน
การซุ _ูดและนมาซ ท่านใช้เวลาในยามกลางวันด้วยการบริ จาคทานและถือ
ศีลอด(17)
(17) มุคตะศ็อร ตารี คุล-คุละฟาอ์ หน้า 39.
16. ท่านมุอม์ ิน อัช-ชิบลันญีได้กล่าวว่า:
ท่านมูซา กาซิ มเป็ นคนทีทําอิบาดะฮฺมากทีสุ ดสําหรับคนสมัยของท่าน
เป็ นผูม้ ีความรู ้สูงสุ ด เป็ นคนโอบอ้อมอารี ทีสุ ด เมือครั-งทีชาวมะดีนะฮฺ
ขาดแคลน ท่านได้นาํ เงินดิรฮัม และเงินดีนารฺ จาํ นวนมากไปแจกจ่ายแก่คน
เหล่านั-นถึงบ้านเรื อนในยามกลางคืน และได้ให้ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างนีเช่นกัน จนกระทังคนทั-งหลายไม่รู้วา่ สิ งของเหล่านี-มาถึงเขาจากทางใด และ
พวกเขาไม่รู้ในเรื องนี-เลย จนกระทังท่านเสี ยชีวติ และดุอฺาอ์ทีท่านอ่านมาก
ทีสุ ดได้แก่
“โอ้อลั ลอฮฺ แท้จริ งข้าฯ ขอความสุ ขสบายในยามพบกับความตาย และ
ขอการอภัยในยามได้รับการสอบสวน”(18)
(18) นูรุล-อับศอร หน้า 218

๑๒๔

17. ท่านอับดุลวะฮาบ อัช-ชะอฺ รอนีได้กล่าวว่า:
ท่านคือหนึงในบรรดาอิมามทั-งสิ บสอง ท่านคือบุตรของท่านอิมาม
ญะอฺ ฟัร บินมุฮมั มัด บินอฺ ะลี บินฮุเซน บินอฺ ะลี บินอะบีฏอลิบ
(ขอให้อลั ลอฮฺทรงปิ ติยนิ ดีต่อท่านเหล่านั-น) ท่านได้รับฉายานามว่า
“อับดุศศอลิฮฺ” (บ่าวทีมีคุณธรรม) ท่านทําการอิบาดะฮฺ อย่างมากมาย และทํา
หน้าทีอิจญ์ติฮาด ท่านนมาซในยามกลางคืน เมือท่านได้รับข่าวว่าใครกล่าว
ร้ายท่าน ท่านก็จะส่ งทรัพย์สินไปให้คนนั-นเสมอ (19)
(19) อัฏ-ฏ่อบะกอตุล้ -กุบรอ หน้า 33.
18. ท่านอับดุลลอฮฺ อัช-ชิบรอวี อัช-ชาฟิ อีกล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ มเป็ นผูม้ ีความเอื-อเฟื- ออันยิงใหญ่ บิดาของท่านคือ
อิมามญะอฺ ฟัรมีความรักต่อท่านเป็ นอย่างยิง เคยมีคนถามท่านว่า
“ท่านรักมูซามากขนาดไหน ?”
ท่านตอบว่า
“ฉันรักเขามากถึงขนาดทีไม่อยากมีลูกคนอืนอีก เพือทีว่าจะไม่มีใครมี
ส่ วนร่ วมกับเขาในการได้รับความรักจากฉัน”(20)
(20) อัล-อิตติฮาฟ บิฮุบบิล-อัซรอฟ หน้า 54.

๑๒๕

19. ท่านมุฮมั มัด เคาะวาญะฮฺ อัล-บุคอรี กล่าวว่า:
คนหนึงจากบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ น- นั ได้แก่ ท่านอะบุลฮะซัน
มูซา อัล-กาซิ มบินญะอฺ ฟัร อัศ-ศอดิก(อฺ ) ขออัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงมีความยินดี
ต่อท่านในฐานะทีเป็ นคนทําอิบาดะฮฺ เป็ นคนมีคุณธรรม เป็ นคนประเสริ ฐ
เป็ นคนสุ ภาพ เป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพอันยิงใหญ่ มีความรู ้มาก
ท่านได้รับฉายานามว่า “อับดุศศอลิฮฺ” (บ่าวทีมีคุณธรรม) ทุกวันท่าน
จะซุ _ูดต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) เป็ นเวลานาน หลังจากดวงอาทิตย์ข- ึนจวบจนดวง
อาทิตย์คล้อย
ท่านเคยส่ งทรัพย์สินไปให้คนทีกล่าวร้ายท่านถึง 1,000 ดีนารฺ
คอลีฟะฮฺมะฮฺดี บุตรของมันศูรฺ ได้เรี ยกท่านให้เดินทางจากเมืองมะดีนะฮฺ
แล้วจับตัวท่านไปกักขัง มะฮฺดีหลับฝันเห็นท่านอฺ ะลี(ผูซ้ ึ งอัลลอฮฺทรงให้
เกียรติต่อใบหน้าของเขา)มากล่าวว่า
“มะฮฺดีเอ๋ ย พวกเจ้าหวังหรื อว่า พวกเจ้าจะได้มีอาํ นาจปกครอง หากว่า
พวกเจ้าก่อความเสี ยหายในหน้าแผ่นดิน และจะจัดการตัดขาดบรรดาญาติ
มิตรของพวกเจ้า”
แล้วมะฮฺดีก็ปล่อยตัวท่านออกจากคุก(21)
(21) ยะนะบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า 459.

๑๒๖

20. ท่านอับดุลลอฮฺ บินอัซอัด อัล-ยาฟิ ดีกล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา เป็ นคนมีคุณธรรม เป็ นผูท้ าํ อิบาดะฮฺตลอดเวลา
เป็ นคนประเสริ ฐ เป็ นคนสุ ภาพเรี ยบร้อย และเป็ นผูม้ ีบุคลิกภาพอันยิงใหญ่
ท่านคือหนึงในบรรดาอิมามทั-งสิ บสองอันเป็ นมะอฺ ศูมในความเชือของ
พวกอิมามียะฮฺ ท่านได้รับฉายานามว่า “อับดุศศอลิฮฺ” (บ่าวทีมีคุณธรรม)
เพราะการทําอิบาดะฮฺและการอิจญ์ติฮาดของท่าน ท่านเป็ นคนโอบอ้อมอารี
ท่านเคยได้ข่าวว่า มีคนกล่าวร้ายท่าน ท่านจึงส่ งทรัพย์สินไปให้คนนั-น 1,000
ดีนารฺ (22)
(22) มิรอาตุล-ญินาน เล่ม 1 หน้า 394.
21. ท่านมุฮมั มัด อะมีน อัซ-ซุ วยั ดี ได้กล่าวว่า:
ท่านคืออิมามผูม้ ีบุคลิกภาพอันยิงใหญ่ มีความดีงามอย่างมากมาย
ท่านทํานมาซในยามกลางคืน ถือศีลอดในยามกลางวัน ท่านได้รับฉายานาม
ว่า “กาซิ ม” เพราะท่านไม่โต้ตอบคนละเมิด ท่านมีความดีเด่นเป็ นพิเศษ
เกียรติยศของท่านมีมากมาย จนเราไม่อาจกล่าวถึงในทีนี-ให้ครบถ้วนได้(23)
(23) ซะบาอิกุซ-ซะฮับ หน้า 73.

๑๒๗

22. ท่านมะฮฺมูด บินวะฮับ อัล-กอรอฆูลี กล่าวว่า:
เขาคือ มูซา บินญะอฺ ฟัร บิน มุฮมั มัด บาเก็ร บิน อฺ ะลี ซัยนุ ล อฺ าบิดีน
บินฮุเซน บิน อฺ ะลี บิน อะบีฏอลิบ(ขอให้อลั ลอฮฺทรงประทานความยินดีแก่
พวกท่านทุกคน) สมญาของท่านคือ “อะบุลฮะซัน” ท่านมีฉายานามทั-ง 4 ว่า
กาซิ ม, ศอบิร, ศอลิฮฺ, อามีน แต่ชือทีหนึงนั-นเลืองลือทีสุ ด
ท่านมีบุคลิกลักษณะสมส่ วน เป็ นทายาทของผูเ้ ป็ นบิดา ในด้านความรู ้ความ
เข้าใจศาสนาอย่างถ่องแท้ มีความสมบูรณ์พร้อมและมีเกียรติ ท่านได้รับฉายา
นามว่า “กาซิ ม” เพราะท่านมีความอดกลั-น และมีความสุ ภาพอ่อนโยนเป็ นที
รู ้กนั ในหมู่ชาวอิรัคว่า ท่านเป็ นประตูแห่งการขอสิ งทีต้องการจากอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) ท่านคือคนทีทําอิบาดะฮฺมากทีสุ ดในหมู่ชนสมัยนั-น เป็ นคนมีความรู ้
สู งทีสุ ดและเรี ยบร้อยทีสุ ด (24)
(24) เญาฮะร่ อตุล-กะลาม หน้า 139.
23. ท่านอฺ ะลี ญะลาลุล-ฮุซยั นีได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ มเป็ นศูนย์รวมแห่งวิชาฟิ กฮฺ วิชาการศาสนา พิธีกรรม
ศาสนา และมีความสุ ภาพเรี ยบร้อง อดทนโดยไม่มีใครเกินท่านได้เลย(25)
(25) อัล-ฮุเซน เล่ม 2 หน้า 207.

๑๒๘

24. ท่านมุฮมั มัด อะมีน ฆอลิบุฏ-ฏอวีลกล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม เป็ นเชื- อสายของท่านอฺ ะลี เป็ นสุ ภาพบุรุษผูย้ งใหญ่
ิ
เป็ นผูม้ ีชือเสี ยงในด้านการสํารวมตนต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) ท่านทําอิบาดะฮฺมาก
ทีสุ ด จนกระทังบรรดาชาวมุสลิมทั-งหลายให้ชือท่านว่า “อัลอับดุศ-ศอลิฮฺ”
(บ่าวผูม้ ีคุณธรรม) ท่านได้รับฉายานามอีกว่า ‘สุ ภาพบุรุษทีมีคุณธรรม’
ท่านมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับท่านมูซา บุตรของอิมรอน ตามทีปรากฏ
ชือในอัล-กุรอาน ท่านอิมามมูซา อัล-กาซิ ม เป็ นคนมีเกียรติสูงส่ งยิง(26)
(26) ตารี คุล้ -อะละวียนี หน้า 158
25. ท่านยูซุฟ อิสมาอีล อัน-นะบะฮานีได้กล่าวว่า:
ท่านอิมามมูซา กาซิ ม เป็ นอิมามผูย้ งใหญ่
ิ
ในบรรดาประมุขของเราใน
สายอะฮฺลุลบัยตฺ ผูท้ รงเกียรติเป็ นหลักชัยของอิสลาม (ขอให้อลั ลอฮฺทรง
ประทานความชืนชมแก่พวกท่านทุกคน) เราได้รับคุณประโยชน์โดยความ
จําเริ ญยิงของท่านเหล่านั-น เราขอตายเพือความรักพวกท่าน และความรักต่อ
ทวดของพวกท่าน ผูเ้ ป็ นศาสดาทียิงใหญ่(ศ)(27)
(27) ญามิอุกะรอมาติล-เอาลียาอ์ เล่ม 2 หน้า 269.

๑๒๙

26. ดร. ซะกี มุบาร็ อก ได้กล่าวว่า :
ท่านมูซา บิน ญะอฺ ฟัรเป็ นประมุขคนหนึงในบรรดาประมุขทั-งหลายแห่ง
ตระกูลฮาชิม ท่านเป็ นอิมามระดับแนวหน้าในด้านความรู ้ทางศาสนา(28)
(28) ชะเราะฮฺ ชะฮฺรุล-อาดาบ เล่ม 1 หน้า 132.
27. ดร. อับดุลญับบารฺ ได้กล่าวว่า :
ท่านอิมามมูซา กาซิ มคือท่านอิมามมูซา บิน ญะอฺ ฟัร บิน มุฮมั มัด บิน
อฺ ะลี บิน ฮุเซน บิน อฺ ะลีบิน อะบีฏอลิบ เป็ นคนมีประวัติดีเด่นในด้าน
ความสมถะ นอบน้อมและมีจริ ยธรรม ท่านได้รับฉายานามว่า “กาซิ ม”
เพราะท่านทําดีตอบแทนคนทีทําความชัวให้แก่ท่าน(29)
(29) ฮารู น ร่ อชี ด เล่ม 1 หน้า 188.
28. ดร. มุฮมั มัด ยูซุฟได้กล่าวว่า :
เราสามารถกล่าวได้วา่ บุคคลแรกทีเขียนวิชาฟิ กฮฺคือ อิมามมูซา กาซิ ม ผู ้
ซึ งได้เสี ยชีวติ ในคุก เมือปี ฮ.ศ. 183 และทีท่านเขียนตอบคําถามต่าง ๆ
ภายใต้หวั ข้อเรื อง “อัล-ฮะลาล วัล-ฮะรอม” (30)
(30) อัล-ฟิ กฮุล-อิสลามี มัดค่อลุนลิดิรอซะติล-มุอามะลาต หน้า 160.
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บทส่ งท้ าย
ของอิมามที- 7
หลายหน้าทีผ่านไปคือ บทสรุ ปรวบยอดของอัตชีวประวัติของท่าน
อิมามมูซา อัล-กาซิ ม(อฺ ) คือ การร้อยเรี ยงอย่างง่ายๆ ถึงส่ วนหนึงของ
วิทยปั ญญาอันสู งเด่น และคําพูดอันลํ-าค่าของท่านอิมาม(อฺ )
และในท้ายทีสุ ดได้มีการยกคํากล่าวสรรเสริ ญ สดุดีของบรรดาอุละมาอ์
และนักปราชญ์ทีมีต่อท่านอิมามผูท้ รงเกียรติ(อฺ ) การยอมรับความยิงใหญ่ต่อ
ตําแหน่งของท่านอิมาม(อฺ )
การยืนยันถึงเกียรติคุณอันจํารัสของท่านอิมาม(อฺ )ทีออกมาจากความรู ้สึก
ส่ วนลึกของพวกเขา
เป้ าหมายของหนังสื อเล่มนี-ก็คือ
- ขอให้พวกเราได้เพียรพยายามดําเนินรอยตามวิถีชีวิตซึ งท่านอิมามผู ้
บริ สุทธิF (อฺ ) ได้ปูทางไว้
- ขอให้พวกเราได้ยดึ เอาวิถีชีวติ ของท่าน (อฺ ) เป็ นแนวทางสําหรับการ
ดําเนินชี วติ ทีเป็ นรู ปธรรมของพวกเราทุกคน
- ขอให้พวกเราได้นอ้ มรับเอาคําพูดและคําสังเสี ยของท่าน (อฺ ) เป็ น
เหตุผลหลักสําหรับการทําให้ชีวติ ของเราสู งเด่นยิงขึ-น เป็ นแนวประพฤติ
ปฏิบตั ิของเรา เป็ นบันไดสําหรับการไต่ข- ึนสู่ ความสู งส่ งของเรา
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และสิ งอืนๆ ทีเหมาะสมสําหรับข้าพเจ้า และท่านทีไม่ได้มุ่งมาดกล่าว
ออกมา
“อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงเป็ นผูช้ ่วยเหลือ”
“จงกล่าวเถิด(โอ้มุฮมั มัด) อัลลอฮฺทรงมองเห็นการกระทําของพวกเจ้า
ทุกคน รอซูลและบรรดามุอม์ ิน(ผูศ้ รัทธา)ก็มองเห็นเช่นกัน พวกเจ้าจะต้อง
ย้อนกลับไปยังพระผูซ้ ึ งรอบรู ้ในเรื องเร้นลับ และประจักษ์พยานทั-งหลาย
จนกระทังพระองค์ได้ตอบแทนผลแห่งการกระทําทีพวกเจ้าได้ปฏิบตั ิมา(ไม่
ว่าดีหรื อเลว”
(อัต-เตาบะฮฺ: 105)
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