อัตชีวประวัติอมิ ามมะอฺศูมนี 3
ฮุเซน บิน อะลี(อฺ)

เขียน
ศาสตราจารย์ เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล

๑

คานา
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตานิรันดร์
มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิ์ ขององค์อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) เพียงพระองค์เดียว
ความสันติสุข แด่ท่านนบีมูฮมั หมัด (ซ.ล) และความจาเป็ นสุ ขแด่บรรดา
อิมามผูบ้ ริ สุทธิ์ ยงิ่
นับได้วา่ เป็ นความโปรดปรานจากองค์อลั ลอฮ์อีกครั้งหนึ่งแก่พวกเราผูอ้ ยูใ่ น
แนวทางแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ของศาสดามุฮมั หมัด (ซ.ล) ในประเทศไทยมี
โอกาสศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของอิมามมะอ์ซูมีน
ด้วยเหตุน้ ี สถาบันศึกษา มัดรอซะฮ์ ดารุ ล-อิลมิ อิมามคูอีย ์ จึงได้จดั การ
แปลและพิมพ์อตั ชีวประวัติของ อิมาม ฮุเซน
ทางสถาบันใคร่ ขอความร่ วมมือให้พี่นอ้ งผูศ้ รัทธาทุกท่านและฝ่ าย
ช่วยกันสนับสนุนหนังสื อชุดนี้ดว้ ยการซื้ อและบริ จาคทรัพย์สินของท่าน เพื่อ
ทางเราจักได้มีโอกาสจัดพิมพ์เล่มอื่นต่อไป
เราขอวิงวอนจากองค์อลั ลอฮ์ ได้โปรดประทานความรู ้และความเข้าใจใน
เรื่ องของอิสลามแด่พี่นอ้ งผูศ้ รัทธาทุกท่านด้วยเถิด
วัสลามุอะลัยกุม
สถาบันศึกษา มัดรอซะฮ์ ดารุ ล-อิลมิ อิมามคูอีย ์
วันพุธที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

๒

บทนาของอิมามที่ ๓
ท่านอิมามอะบูอบั ดุลลอฮฺ อัล-ฮุเซน บิน อะมีรุล มุอม์ ินีน (อฺ ) คือหลาน
ของท่านศาสนทูต ผูท้ รงเกียรติ (ศ) และ......
�ท่าน (อฺ ) เป็ นเหมือนดวงใจของท่านศาสดา (ศ)
�ท่าน (อฺ ) เป็ นประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์
�ท่าน (อฺ ) เป็ นหนึ่งในห้าของบุคคลแห่งผ้าคลุมกิซาอ์
�ท่าน (อฺ ) เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ปราศจากมลทินทั้งปวง
ตามที่อลั -กุรอานได้บญั ญัติไว้ ความว่า
“อันที่จริ งอัลลอฮฺทรงประสงค์เพียงเพื่อขจัดความมลทินออกไปจาก
พวกเจ้า โอ้อะฮฺลุลบัยตฺ และทรงชาระขัดเกลาพวกเจ้าให้ใสสะอาดบริ สุทธิ์ ”
(อัล-อะฮฺซาบ: 33)
จากอัล-กุรอาน ท่าน(อฺ )คือผูส้ าแดงภาพลักษณ์แห่งจริ ยธรรมของศาสดา
มุฮมั มัด(ศ) และเป็ นภาพลักษณ์แห่งความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของท่านอะลี
(อฺ ) ท่าน(อฺ )เป็ นศูนย์รวมของความประเสริ ฐ นานัปการ เป็ นผูใ้ ห้แบบอย่าง
อันสู งส่ ง เป็ นประมุขของเหล่าบรรดาผูพ้ ลีชีพในวิถีทางศาสนา มวลมนุษย์
ทั้งหลายต่างได้รับบทเรี ยนด้านการต่อสู ้จากท่าน(อฺ ) การต่อสู ้ของท่าน(อฺ )ใน
วันอาชูรออ์ ได้มอบบทเรี ยนให้แก่ประชาชาติน้ ี ในการต่อสู ้กบั บรรดาผู ้
อธรรมและยืนหยัดต่อสู ้กบั ผูร้ ุ กราน

๓

ประวัติศาสตร์ อันยาวนานของมวลมนุษยชาติยงั ไม่เคยได้ประจักษ์ถึง
การยืนหยัดต่อสู ้ใดๆให้เหมือนกับการที่ได้ประจักษ์ถึงการยืนหยัดต่อสู ้ของ
ท่านผูน้ ้ ี ซึ่งเป็ นประมุขของบรรดาชะฮีดในวันอาชูรออ์ นับตั้งแต่แผ่นดินนี้
ได้ถูกสร้างมาก็ยงั ไม่เคยมีปรากฏการณ์ใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าจะเคยมีนกั สู ้ที่
ห้าวหาญเช่นนี้มาก่อน ท่าน(อฺ )คนเดียวที่มีสมาชิกครอบครัวเคียงข้างเพียง
๑๐ คน พร้อมกับสหาย ๗๐ คนเศษ แต่มีขา้ ศึกนักจานวนมากเป็ นพันๆ คน
วันนั้นสาหรับอิมามฮุเซน (อฺ ) เพียงวันเดียวโลกนี้ท้ งั โลกต้องยอมสดุดีให้
มวลมนุษยชาติตอ้ งยอมสงบให้และทาให้โลกต้องศึกษาเรี ยนรู ้
ปรัชญาอันลึกลับของท่าน(อฺ)
เรื่ องนี้และเรื่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวันเวลาทั้งหลายของอิมามฮุเซน(อฺ )
ล้วนเป็ นอมตะชัว่ นิรันดร์ กาล ทุกอย่างในวิถีของท่าน(อฺ )มีแต่ความประเสริ ฐ
หนังสื อเล่มนี้จะเป็ นบันทึกเกี่ยวกับเกร็ ดชีวติ ของท่านเพียงบางส่ วนเท่านั้นที่
ได้สะท้อนให้เป็ นแสงสว่างสาหรับพวกเรา เพื่อกู่เรี ยกมวลประชาชาติมุสลิม
ให้ดาเนินชีวติ ตามร่ องรอยแห่งวิถีชีวติ ของท่าน(อฺ )ผูเ้ ป็ นบิดาของเหล่าผู ้
เสี ยสละบรรดาชะฮีดทั้งหลาย

๔

ชีวประวัติของอิมาม อะบูอบั ดิลลาฮฺ(อ)
นามจริ ง
ฮุเซน บินอะ ลี(อฺ )
ท่านตา.....
ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)
ท่านยาย....
ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ บินติคุวยั ลิด(ร.ฎ.)
ท่านปู่ ......
ท่านอะบูฎอลิบ(ร.ฎ.)
ท่านย่า....
ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติ อะซัด(ร.ฏ.)
ท่านบิดา.....
ท่านอิมามอะลี บิน อะบีฏอลิบ(อฺ )
ท่านมารดา.....
ท่านหญิงฟาติมะฮฺ ซะฮฺรอ(อฺ )

๕

ท่านพี่ชาย.....
ท่านอิมามฮะซัน(อฺ )
น้องสาว......
ท่านหญิงซัยนับ อัล-กุบรอ(อฺ )
ท่านหญิงอุมมุกุลซูม(ร.ฏ.)
สถานที่และวันถือกาเนิด....
ท่าน(อฺ )ถือกาเนิด ณ เมืองมะดีนะฮฺ เมื่อวันที่ 3 ชะอฺบาน ฮ.ศ. 4
วันแรกที่เกิดท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) รี บเร่ งรุ ดไปหาด้วยความยินดี
ปรี ดาอย่างยิง่ ท่าน (ศ) กล่าวอะซานให้ที่หูขา้ งขวาและกล่าวอิกอมะฮฺให้ที่หู
ข้างซ้ายและได้ทาบุญเลี้ยงแสดงความยินดี เมื่อถึงวันที่ 7 ท่านได้ต้ งั ชื่อให้วา่

“ฮุเซน” ท่านศาสนทูต (ศ) ได้เชือดแกะพลีเป็ นอะกีเกาะฮฺและสั่งมารดาของ
ท่านให้โกนผมไฟและจัดการบริ จาคเป็ นเงินจานวนเท่ากับน้ าหนักของเส้น
ผม
ท่าน(อฺ )มีความเหมือนกับศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)มากที่สุด กล่าวคือมี
เรื อนร่ างสมส่ วน ไม่สูงต่า หน้าอกผึ่งผาย สง่างาม ฝ่ ามือและเท้าเรี ยวงามมี
เส้นขนดกตามเรื อนร่ างและมีหนวดสี ขาวเรี ยบ
ท่าน(อฺ )เติบโตภายใต้การดูแลของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)กล่าวคือ
ท่านศาสนทูต(ศ)เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูและโอบอุม้ มาด้วยตัวท่าน(ศ)เอง

๖

ฉายานาม....
อัร-ร่ อชีด
อัล-วะฟี ยฺ
อัฏ-ฏ็อยยิบ
อัซ-ซัยยิด
อัซ-ซะกี
อัล-มุบาร็ อก
อัต-ตาบิอฺลิมรั ฎอติลลาฮฺ
อัด-ดะลีลอะลา ซาติลลาฮฺ
ซัยยิดชะบาบอะฮฺลิลญันนะฮฺ

ช่ วงชีวติ ของท่ าน(อฺ)ร่ วมกับบิดา.......
ท่าน(อฺ )ทาหน้าที่ติดตามท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน (อฺ ) ผูเ้ ป็ นบิดาและร่ าเรี ยน
วิชาในสานักอันยิง่ ใหญ่ของท่าน(อฺ )เป็ นเวลาถึงหนึ่งในสี่ ศตวรรษ
ท่าน(อฺ )ได้เข้าร่ วมกับบิดาในการสู ้รบถึง 3 สมรภูมิดว้ ยกัน คือ อัล-ญะมัล,
ศิฟฟิ น, และนะฮฺร่อวาน
ภรรยา.......
ท่านหญิงลัยลา บินติอะบีมุรเราะฮฺ บินอุรวะฮฺ บินมัซอูดแห่ง ตระกูลษะ
กอฟี ยฺ
ท่านหญิงอุมมุอิซหาก บินติฏ็อลฮะฮฺ บินอุบยั ดิลลาฮฺ อัต-ตัยมี
ท่านหญิงชาฮฺซะนาน บินติกุสรอ ยัซด์ญรั ด์ กษัตริ ยแ์ ห่งเปอร์ เซี ย
ท่านหญิงร็ อบบาบ บินติอุมะริ้ ลก็อยซฺ บินอะดีย

๗

บุตรชาย......
อิมามซัยนุล-อาบิดีน
อะลี อักบัร
ญะอฺฟัร
อับดุลลอฮ(1)
บุตรสาว......
ท่านหญิงซะกีนะฮฺ ฟาฏิมะฮฺ รุ ก็อยยะฮฺ
ลายสลักบนแหวน......
คาว่า “ฮัซบิยลั ลอฮฺ ”
ความว่า “ข้ามีเพียงอัลลอฮฺ ก็พอแล้ว”
นักกวีประจายุค......
ยะหฺ ยา บินฮิกมั
องค์รักษ์.....
อัซอัด อัล-ฮิจรี ย ์

ช่ วงชีวติ ของท่ าน(อฺ).......
ท่าน(อฺ )ได้ให้สัตยาบันต่อพี่ชายของท่าน(อฺ )คือท่านอิมามฮะซัน(อฺ )
หลังจากที่บิดาของท่านถูกสังหาร เมื่อ ฮ.ศ. 40 ท่าน (อฺ ) ได้ให้เกียรติยกย่อง
ฐานะของพี่ชายอย่างสู งสุ ด

๘

ตามรายงานจากท่านอิมามญะอฺ ฟัร ศอดิก(อฺ ) ที่ท่านฏ็อบรอซี ได้บนั ทึกไว้
ว่า “ท่านฮุเซน (อฺ ) ไม่เคยดาเนินงานล้ าหน้าท่านฮะซัน (อฺ ) เลย และไม่เคย
ปริ ปากคัดค้านท่านเลยเมื่อยามที่อยูร่ ่ วมกัน เพื่อแสดงให้เก็นถึงการให้เกียรติ
อย่างสู งนัน่ เอง” (2)
(1) นักประวัติศาสตร์ บางท่านระบุวา่ บุตรชายของท่านมี 6 คน
(2) หนังสื อ มิชกาตุล-อันวาร หน้า 170.
ท่านใช้ชีวติ อยูภ่ ายหลังจากท่านอิมามฮะซัย(อฺ )พี่ชายเสี ยชีวติ แล้วเป็ น
เวลา 10 ปี ในช่วงเวลานั้นท่าน (อฺ ) คืออิมามที่ถูกบัญญัติมาให้เชื่อฟังปฏิบตั ิ
ตาม (ตามทัศนะของมวลมุสลิมกลุ่มใหญ่)
ในฐานะทายาทของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ของท่าน
เป็ นสิ่ งที่สองในจานวนสิ่ งสาคัญสองประการที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)
ได้ฝากไว้ในประชาชาติน้ ี (กิตาบุลลฮฺและเชื้อสาย)และเป็ นนายของบรรดา
ชายหนุ่มชาวสวรรค์ตามความเชื่อถือที่เป็ นหนึ่งเดียวกันของมวลมุสลิม
ท่าน(อฺ )เดินทางออกจากเมืองมะดีนะฮฺพร้อมกับครอบครัวและบรรดา
สหายมุ่งหน้าไปยังเมืองมักกะฮฺ ในฐานะผูค้ ดั ค้านการให้สัตยาบันรับรองแก่
ยะซีด
การเดินทางของท่าน(อฺ )มีข้ ึนตอนกลางคืนของวันอาทิตย์สองวัน
สุ ดท้ายของเดือนร่ อญับ ฮ.ศ. 60 ในขณะนั้นท่าน (อฺ ) ได้อ่านโองการ
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ที่วา่
“แล้วเขาก็ได้ออกเดินทางจากที่น้ นั ในสภาพที่มีความหวาดระวังตัว
เขากล่าวว่า พระผูอ้ ภิบาลของข้าฯ โปรดคุม้ ครองให้ขา้ ปลอดภัยจากพวก
อธรรมด้วยเถิด”
(อัล-ก่อศ็อศ: 21)

๙

ท่าน(อฺ )ได้เข้าเมืองมักกะฮฺเมื่อผ่านพ้นเดือนชะอฺ บานไปแล้วสามวันในฮ.
ศ. 60 ขณะนั้นท่าน (อฺ ) ได้อ่านโองการที่ว่า
“ครั้นเมื่อเขาได้มุ่งหน้ามาถึงยังเมืองมัดยันเขาก็กล่าวว่า หวังว่าพระ
เจ้าของข้าฯจะทรงชี้นาหนทางอันเที่ยงตรงให้แก่ขา้ ฯด้วย”
(อัล-ก่อศ็อศ: 22)
ท่าน(อฺ )ได้รับจดหมายจากชาวเมืองกูฟะฮฺ และคาสัญญาของพวกเขาที่วา่
จะให้สัตยาบันรับรองท่าน(อฺ )และจงรักภักดีจนกระทัง่ ว่าสามารถเก็บ
รวบรวมจดหมายเหล่านั้นได้มากถึง 12,000ฉบับ
ท่าน(อฺ )จึงจัดการส่ งบุตรชายของลุงของท่านคนหนึ่ง คือ มุสลิม บิน
อะกีล(ร.ฏ.) เดินทางไปยังเมืองกูฟะฮฺในฐานะผูแ้ ทนและทูตพิเศษ
ต่อมาท่าน(อฺ )ได้รับข่าวว่า ยะซีด บุตรของมุอาวียะฮฺ ได้ส่งคนมาเพื่อ
สังหารท่าน(อฺ )ถึงแม้วา่ ท่านจะหลบหลีกเข้าไปพักพิงบริ เวณที่กาบังของอัล กะอฺ บะฮฺก็ตาม
ท่าน(อฺ )จึงออกเดินทางจากมักกะฮฺในวันที่ 8 เดือนซุลฮิจญะฮฺ (วันตัรวี
ยะฮฺ) ฮ.ศ. 60หลังจากที่ได้กล่าวคุฏบะฮฺที่นนั่ อันเป็ นการประกาศคาเชิญชวน
ของท่าน (อฺ )
ท่าน(อฺ )ได้เข้าถึงเขตอิรักบริ เวณเส้น ทางเมืองกูฟะฮฺ แต่ได้เจอกับกอง
ทหารกลุ่มหนึ่งของอิบนุซิยาดที่ถูกส่ งมาคุมเชิงอยูท่ ี่นนั่ โดยการนาของฮุร
บิน ยะซีด อัร-ร็ อยฮานี จนกระทัง่ ท่าน(อฺ ) ต้องถอยร่ นไปตั้งหลักที่กรั บะลาอ์

๑๐

ท่าน(อฺ )ได้มาถึงกัรบะลาอฺ ในวันที่ 8 เดือนมุฮรั ร็ อม ฮ.ศ. 51
เพียงกองคาราวานของท่าน(อฺ )มาถึงยังกัรบะลาอ์เท่านั้น ก็ปรากฏว่าทหาร
ของอิบนุซิยาดก็ประชิดเข้ามาอย่างมากมายถึง 30,000 คน
ท่าน(อฺ )ได้พลีชีวติ รวมทั้งสมาชิกครอบครัวของท่านถูกต้อนจากกัรบะลาอ์
ในวันที่ 11 และได้ถูกนาไปยังเมืองกูฟะฮฺในสภาพของเชลย ต่อจากนั้นก็ได้
ถูกนาไปยังเมืองซีเรี ย
ท่านอิมามซัยนุลอาบิดีน(อฺ ) ได้จดั การฝังศพของท่านเมื่อวันที่ 13 มุ
ฮัรร็ อม ฮ.ศ. 61
ท่านญาบิร บินอับดุลลอฮฺ อันศอรี (ร.ฏ.) ผูซ้ ่ ึ งเป็ นศ่อฮาบะฮฺอาวุโสที่สุด
คนหนึ่งในยุคนั้นได้เดินทางไปเยีย่ มสุ สานของท่านเมื่อวันที่ 20 เดือนศ่อฟัร
ฮ.ศ. 61 และในวันเดียวกันนี้อิมามซัยนุลอาบิดีน (อฺ ) บุตรชายของท่านก็
ได้มาเยีย่ มเยียนด้วยพร้อมกับสมาชิกครอบครัวที่รอดชีวติ เมื่อครั้งที่พวกเขา
เดินผ่านเส้นทางนี้เพื่อไปยังเมืองมะดีนะฮฺ หลังจากได้ผา่ นภัยพิบตั ิไปแล้วทั้ง
ในเมืองกูฟะฮฺและซีเรี ย
วายชนม์ .......
ท่าน(อฺ )เป็ นชะฮีดที่กรั บะลาอ์ ในวันที่ 10 มุฮรั ร็ อม ฮ.ศ. 61

๑๑

หลุมฝังศพของท่าน(อฺ ).......
สุ สานของท่าน(อฺ )อยูท่ ี่กรั บะลาอฺ อันสวยงาม โดดเด่นเป็ นสง่ามีโดมที่ทา
ด้วยทองคาบริ สุทธิ์ สามารถมองเห็นได้ในระยะที่ห่างไกลนับเป็ นสิ บๆไมล์
มวลมุสลิมทั้งภาคตะวันออก ตะวันตกของโลกต่างพากันหลัง่ ไหลกันเข้า
เยีย่ มชมไม่ขาดสาย บ้างก็มายังสถานที่ฝังศีรษะอันทรงเกียรติของท่านแห่ง
นั้นเพื่อทานมาซ มาขอดุอาอ์

ฮุเซน บินอฺะลี (อฺ) ในอัลกุรอาน อันทรงเกียรติ
หาเราจะพรรณนาถึงเรื่ องราวในอัล -กุรอานอันทางเกียรติที่ถูกประทาน
มาในเรื่ องของอะฮฺลุลบัยตฺ แล้วแน่นอน เราจาเป็ นจะต้องบันทึกเป็ นหนังสื อ
ที่มีความหนามากกว่าเล่มนี้ เพราะบรรดาอิมามนักวิชาการและนักตัฟซีร
รวมทั้งนักประวัติศาสตร์ ท้ งั หลายได้รายงานไว้วา่ มีโองการอัล -กุรอานนับ
จานวนเป็ นร้อยๆ ที่กล่าวถึงพวกเขาเหล่านั้น ในที่น้ ีเราจะไม่ละเลยคาพูด
ตอนหนึ่งของท่านอะมีรุล-มุอม์ ินีน(อฺ ) ที่วา่
“อัล-กุรอานนั้น ถูกประทานลงมาใน 4 เรื่ องด้วยกัน คือ เรื่ องราว
เกี่ยวกับพวกเรา เรื่ องที่เกี่ยวกับศัตรู ของเรา เรื่ องประวัติศาสตร์และอุทธา
หรณ์และเรื่ องบทบัญญัติหลักการทางศาสนาสาหรับพวกเรานั้นคืออัญมณี
อันมีค่าของอัล-กุรอาน (1)

๑๒

ในบทนี้ เราจะกล่าวอายะฮฺที่เกี่ยวกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
-1- “พระองค์ทรงบันดาลมนุษย์มาจากน้ า แล้วก็ได้ทรงบันดาลให้เขา
แพร่ เผ่าพันธุ์ทางสายตระกูลและการเกี่ยวดอง” (อัล-ฟุรกอน: 54)
รายงานโดยอะบู นะอีม อัล-ฮาฟิ ซ และอิบนุ อัล-มะฆอซะลี โดยอ้าง
สายสื บจากท่านซะอีดบินํุบยั รฺ จากท่านอิบนุอบั บา(ร.ฏ.) ว่า
“โองการนี้ถูกประทานมาในเรื่ องของบุคคลทั้งห้าแห่งผ้าคลุมกิซาอ์”
หลังจากนั้นท่าน (อฺ ) ได้กล่าวว่า
“ความหมายของคาว่า ‘น้ า’ ในโองการนี้ ก็คือ รัศมีของท่านนบี (ศ)
ซึ่ ได้มีอยูก่ ่อนการสร้างมนุษย์ ต่อจากนั้นก็ได้ถูกนาไปวางไว้ที่กระดูกสัน
หลังของนบีอาดัม (อฺ ) ต่อจากนั้นก็เคลื่อนย้ายจากระดูกสันหลังไปสู่ กระดูก
สันหลังหนึ่ง จนถึงกระดูกสันหลังของอับดุลมุฏฏอลิบ แล้วก้ได้แยก
ออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนหนึ่งไปอยูท่ ี่กระดูกสันหลังของอับดุ ลลอฮฺ แล้วก็ได้
กาเนิดท่านนบี (ศ) อีกส่ วนหนึ่งได้ไปอยูท่ ี่กระดูกสันหลังของอะบูฏอลิบ
แล้วได้กาเนิดเป็ นท่านอะลี ต่อมาก็ได้สัมพันธ์กนั ด้วยการนิกะฮฺ คือ ท่านอะ
ลีก็ได้แต่งงานกับท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ จนมีบุตรชายสองคนคือฮะซัน
และฮุเซน(ร.ฏ)

๑๓

ท่านษะอฺ ละมี และท่านเมาฟิ ก บินอะฮฺมดั อัล-ค่อวาริ ชมี ได้รายงานมา
จากท่านอะบีศอลิฮฺ จากท่านอิบนุ อับบาซอีกเช่นกัน อีกทั้งท่านอิบนุมซั อูด
ท่านญาบิร ท่านบัรรออ์ ท่านอะนัซและท่านหญิงอุมมุซะละมะฮฺ (ร.ฏ.)ได้
กล่าวว่า
“โองการนี้ได้ถูกประทานลงมาในเรื่ องราวของบรรดาบุคคลในผ้าคลุม
ทั้งห้า” (2)
-2“และพระองค์ได้ทรงบันดาลให้มนั เป็ นพจนารถหนึ่งอันยืนยงอยูใ่ น
หมู่ชนรุ่ นต่อๆ ไปของเขาเพื่อพวกเขาจะได้คืนกลับ” (อัซ-ซุครุ ฟ : 28)
ในหนังสื ออัล-มะนากิบกล่าวว่า รายงานจากท่านษาบิต อัษ-ษุมาลี จาก
ท่านอฺ ะลี บินฮุเซน จากบิดาของท่าน จากท่านปู่ ของท่าน คือท่านอะมีรุลมุอ์
มินีน(อฺ )กล่าวว่า
“มีคาตรัสของอัลลอฮฺ (ซ.บ)ที่ประทานลงมา ในเรื่ องของเราความว่า
และพระองค์ได้ทรงบันดาลให้มนั เป็ นพจนารถหนึ่งอันยืนยงอยูใ่ นหมู่ชนรุ่ น
ต่อๆ ไปของเขา เพื่อพวกเขาจะได้คืนกลับหมายความว่าจะทรงบันดาลให้
ตาแหน่งอิมามดารงอยูใ่ นบุคคลที่สืบต่อไปจากฮุเซน(อฺ )จนถึงวันฟื้ นคืนชีพ”
(3)
*********

๑๔

-3“พระองค์ทรงให้ทะเลทั้งสองไหลวนบรรจบกันโดยระหว่างทั้งสอง
นั้นมีเขตกั้นซึ่ งทั้งสองจะไม่ล่วงล้ ากัน
ดังนั้นพวกเจ้าจะกล่าวปฏิเสธต่อ
ความการุ ณย์อนั ใดแห่งพระผูอ้ ภิบาลของพวกเจ้าหรื อ จากทั้งสองทะเลนั้น
ไข่มุกและปะการังจะได้ปรากฏออกมา”
(อัล-เราะฮฺมาน: 22)
(1) กัชฟุล-ฆ็อมมะฮฺ หน้า 92 และยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า 126
(2) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า 118.
(3) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า 117.
รายงานจากท่านอะนัซ (ร.ฏ.)อธิ บายโองการนี้วา่
“ทะเลทั้งสองไหลวนมาบรรจบกันหมายถึงท่านอะลีและฟาฏิมะฮฺ
ระหว่างทั้งสองนั้นมีเขตกั้น ได้แก่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)โดยฮะซัน
กับฮุเซนได้ปรากฏออกมาจากทะเลทั้งสองนั้น”(4)
ในการตะอ์วลี (ตีความ) โองการนี้ ท่านษะอฺ ละบียไ์ ด้รับรายงานจากท่าน
ซุฟยาน อัษ-เษารี และท่านซะอีด บิน ํุบยั รฺ กล่าวว่า
“แท้จริ งทะเลทั้งสองหมายถึงท่านอะลีและท่านหญิงฟาฏิมะฮฺเขตกั้น
ระหว่างกลางหมายถึงท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ไข่มุกและหิ นปะการังที่
จะปรากฏออกมาหมายถึงท่านฮะซันและฮุเซน(อฺ )” (5)
************

๑๕

-4“อนุมตั ิให้แก่บรรดาผูท้ ี่ถูกเข่นฆ่า เพราะเหตุวา่ พวกเขาได้รับความ
อธรรมและแน่นอนอัลลอฮฺทรงมีความสามารถยิง่ นักต่อการให้ความ
ช่วยเหลือพวกเขา”
(อัล-ฮัจญ์: 39)
(4) กัชฟุล-ฆ็อลมะฮฺ หน้า 95
(5) ตัซกิร่อตุล-ค่อวาศ หน้า 245
รายงานจากท่านคอลิด อัล-กาบุลี กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าได้รับฟังมาจากอะบูญะอฺฟัร(อฺ ) ท่านได้อธิ บายความหมาย
โองการนี้ โดยท่านกล่าวว่า หมายถึงท่านอะลี ฮะซันและฮุเซน”
(6)
-5“พวกเขาให้อาหารโดยความรักในพระองค์ แก่คนยากจน เด็กกาพร้า
และเชลยสงคราม (พวกเขากล่าวว่า) เราให้อาหารพวกท่าน เพื่อพระองค์
อัลลอฮฺ เรามิได้ตอ้ งการรางวัลใดๆ จากพวกท่านและไม่ตอ้ งการการขอบคุณ”
(อัล-อินซาน: 9)

๑๖

ท่านเชคฏซี (ขอความเมตตาพึงประสบแด่ท่าน) ได้กล่าวว่า
“ทั้งซุ นนีและชีอะฮฺ รายงานว่าโองการเหล่านี้ถูกประทานมาในเรื่ อง
ของ อะลี ฟาฏิมะฮฺ ฮะซันและฮุเซน (อฺ ) กล่าวคือพวกเขาได้เสี ยสละให้แก่
คนยากจน เด็กกาพร้าและเชลยสงครามเป็ นเวลาสามคืนติดต่อกันในการให้
อาหารแก่คนเหล่านั้น และพวกเขาก็มิได้ละศีลอดกับอะไรเลย ดังนั้นอัลลอฮฺ
จึงได้ทรงยกย่องความดีงามในคราวนี้และประทานโองการในซู เราะฮฺน้ ีลง
มาในเรื่ องของพวกเขาทั้งหมดนี้ คงจะเป็ นที่เพียงพอสาหรับท่านในการที่ได้
ประจักษ์ถึงคุณงามความดีอนั ลึกซึ้ งที่ถูกอ่านอยูต่ ลอดกาลจนถึงวันฟื้ นคืน
ชีพ” (7)
(6) อุยนู อัคบาริ้ ลรี ฏอ เล่ม 2 หน้า 65
(7) อัต-ติบยานฟี ตัฟซี ริ้ลกุรอาน เล่ม 10 หน้า 211

อิมามฮุเซน (อฺ) จากฮะดีษของศาสนทูตแห่ งอัลลอฮฺ (ศ)
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ไม่เคยละเลยการกล่าวยกย่องอะฮฺลุลบัยตฺ
ของท่าน(ศ)ในทุกๆ สถานที่และทุกสภาวการณ์ บางครั้งท่าน(ศ)จะ
เปรี ยบเทียบว่า เขาเหล่านั้นเป็ นเหมือนเรื อนบีนุฮฺ ซึ่ งถ้าหากใครจะขึ้นเรื อที่
จะปลอดภัย และถ้าผูใ้ ดผลักใสก็จะจมและพินาศ บางครั้งท่าน(ศ)จะเปรี ยบ
ว่า พวกเขาเป็ นเหมือนประตูฮิฏเฏาฮฺ ซึ่ งถ้าใครเข้าผ่านไปก็จะปลอดภัย
บางครั้งท่าน (ศ)จะกล่าวว่า พวกเขาเป็ นหลักประกัน ความปลอดภัยสาหรับ
ชาวโลกเช่นเดียวกับดวงดาวที่เป็ นหลักประกันความปลอดภัยของผูท้ ี่อยูบ่ น
ฟากฟ้า

๑๗

และท่านศาสนทูต(ศ)ได้เคยกล่าวถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ไว้เป็ นฮะดีษจานวน
มาก ซึ่ งในฮะดีษเหล่านั้นได้อธิ บายอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับเกียรติและฐานะของ
ท่าน(อฺ ) ดังที่เราจะบันทึกไว้ ณ ที่น้ ีเพียงบางส่ วน
-1ท่านฮากิมได้บนั ทึกไว้ และกล่าวว่าเป็ นฮะดีษเศาะฮีฮฺ จากรายงานของ
ท่านยะห์ยา อัล-อามิรี กล่าวว่า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้กล่าวว่า
“ฮุเซนเป็ นส่ วนหนึ่งของฉันและฉันเป็ นส่ วนหนึ่งของฮุเซน(1)
โอ้อลั ลอฮ์ขอทรงโปรดให้ความรักแก่คนที่รั กฮุเซน ฮุเซนผูซ้ ่ ึงเป็ นผูส้ ื บสาย
ตระกูลคนหนึ่งของศาสดา” (2)
-2ท่านอิบนุฮิบบาน ท่านอิบนุซะอัด ท่านอะบูยะอฺ ลา และท่านอิบนุอะซา
กิร ได้รายงานมาจากท่านญาบิร บินอับดุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า :
ข้าพเจ้าได้ ฟังท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) กล่าวว่า
“คนใดประสงค์จะได้เห็นประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์ ก็ขอให้
มองดูฮุเซน บุตรของอะลีเถิด” (3)
*******
(1) คาพูดของท่านศาสนทูต (ศ) ที่วา่ ‘ฮุเซนเป็ นส่ วนหนึ่งของฉัน ’
หมายความว่า ‘ท่านฮุเซนมีฐานะเป็ นบุตรของท่าน’ ตามความหมายใน
โองการ มุบาฮะละฮฺ ส่ วนคาว่าที่วา่ ‘และฉันเป็ นส่ วนหนึ่งของฮุเซน’
หมายความว่า ‘ศาสนาของท่าน(ศ)ได้ดารงอยูก่ ็เพราะการต่อสู ้ของท่านฮุเซน
เพราะถ้าไม่มีท่านในวันนั้น แน่นอนพวกอุมยั ยะฮฺจะต้องนาลัทธิ ญาฮิลียะฮฺ
กลับคืนมา

๑๘

เพราะพวกเขากล่าวว่า’ ‘ไม่มีคาสอนศาสนาและไม่มีการลง
วะฮฺยมู าแต่อย่างใด’
(2) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า 164
-3ท่านซัลมา อัล-ฟาริ ซี ได้กล่าวว่า ครั้งหนึ่งขณะที่ท่านฮุเซนนัง่ อยูบ่ นตัก
ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ท่าน(ศ)ก้มลงจูบเขาแล้วกล่าวว่า
“เจ้าคือประมุข บุตรของประมุข บิดาของประมุขทั้งหลาย เจ้าคืออิมาม
บุตรของอิมาม บิดาของบรรดาอิมาม เจ้าคือข้อพิสูจน์ของอัลลอฮฺบุตรของ
ข้อพิสูจน์ของอัลลอฮฺ
บิดาของบรรดาข้อพิสูจน์ของอัลลอฮฺเก้าคนจาก
สายโลหิตของเจ้า และคนที่เก้านั้น คือ ‘กออิม’ ของพวกเขา”
-๔ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ได้กล่าวว่า
“ฮุเซนนั้นเป็ นผูส้ ื บตระกูลศาสดา ผูใ้ ดรักฉัน ก็ตอ้ งรักฮุเซนด้วย”
(๔)
********
-5ท่านอับดุลลอฮฺ บินฮะซัน อัซ-ซะอฺดี ได้กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ประชาชน
สับสนกันเรื่ องว่าใครมีเกียรติกว่ากัน
ข้าพเจ้าได้ข้ ึนขี่พาหนะนาเสบียง
เดินทางติดตัวแล้วมุ่งหน้าออกเดินทางไปยังเมืองมะดีนะฮฺ แล้วข้าพเข้าก็ได้
เข้าพบท่านฮุซยั ฟะฮฺ บินยะมาน
ท่านถามว่า “เธอเดินทางมาจากไหน?”
ข้าพเจ้าตอบว่า “จากเมืองอิรัก”

๑๙

(3) อัซอาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกหนังสื อ นูรุ้ล-อับศอร หน้า ๑๘๒
(4) ตารี ค อิบนุอะชากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๙
ท่านถามอีกว่า “มาจากส่ วนไหนของเมืองอิรัก”
ข้าพเจ้าตอบว่า “จากกูฟะฮฺ”
ท่านกล่าวว่า “ยินดีตอ้ นรับชาวเมืองกูฟะฮฺ ”
ข้าพเจ้าได้กล่าวกับท่านว่า “ประชาชนต่างพากันสับสนกับพวกเราใน
เรื่ องที่วา่ ใครมีเกียรติกว่ากัน
ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้เดินทางเรี ยนถามท่าน
เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ”
ท่านได้กล่าวกับฉันว่า “ฉันจะไม่บอกเล่าเรื่ องใด นอกจากเท่าที่หูสองข้าง
ของฉันได้ยนิ มาและที่หวั ใจของฉัดจดจาไว้และที่ตาสองข้างของฉันเคยได้
เห็น ครั้งหนึ่งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้ออกมาพบพวกเราจนฉัน
มองเห็นท่านชัดเจน เหมือนมองเห็นเธอในขณะนี้ ท่าน (ศ) แบกท่านฮุเซน
ไว้บนบ่าจนฉันมองเห็นฝ่ ามืออันบริ สุทธิ์ ของท่านรองรับส้นเท้าท่านฮุเซน
ไว้ ขณะที่ท่าน (ศ)อุม้ แนบติดทรวงอก ท่าน(ศ)ได้กล่าวว่า “ประชาชน
ทั้งหลาย แน่นอนฉันรู ้ซ้ ึ งถึงเรื่ องราวที่พวกท่านจะขัดแย้งกันในเรื่ องความ
ประเสริ ฐของบุคคลหนึ่ง นี่คือฮุเซน บุตรของอะลี คือผูป้ ระเสริ ฐที่สุดทั้ง
สายตาและยาย ตาของเขาคือมุฮมั มัด ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ประมุขของ
บรรดานบี ยายของเขาคือค่อดีญะฮฺ บินติคุวยั ลิด เป็ นสตรี ระดับนาคนหนึ่ง
ในสากลโลกในเรื่ องการมีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์

๒๐

ฮุเซน บุตรของอะลีคนนี้ประเสริ ฐที่สุดทั้ง สายบิดา และประเสริ ฐที่สุด
ทั้งสายมารดา บิดาของเขาคือ อะลี บินอะบีฏอลิบ พี่นอ้ งของศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ เป็ นผูร้ ่ วมภารกิจและเป็ นบุตรแห่งลุงของศาสดา เป็ นบุรุษระดับ
แนวหน้าคนหนึ่งในสากลโลกในเรื่ องการมีศรัทธา
มารดาของเขาคือฟาฏิมะฮฺ บินติมุฮมั มัด ประมุขของเหล่าสตรี ในสากล
โลกฮุเซนบุตรของอะลีคนนี้เป็ นผูป้ ระเสริ ฐที่สุดทางสายลุ งและสายป้า ลุง
ของเขาคือญะอฺฟัร บินอะบีฏอลิบ ผูม้ ีปีกอันงดงามซึ่งจะโบยบินในสวน
สวรรค์ ป้าของเขาคืออุมมุฮานี บินติอะบี ฏอลิบ
ฮุเซนบุตรของอะลีคนนี้ เป็ นผูป้ ระเสริ ฐที่สุดทางสายน้าผูช้ ายและน้าผูห้ ญิง
น้าชายของเขาคือกอซิ มบุตรของมุฮมั มัดศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
น้าผูห้ ญิงของเขาคือ ซัยนับบุตรี ของมุฮมั มัด ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
หลังจากนั้นท่านได้ขยับอิมามฮุเซนมาอุม้ ไว้เบื้องหน้าแล้วแสดงความดีใจ
โดยกล่าวว่า
“ประชาชนทั้งหลาย ฮุเซน บุตรของอะลีผนู ้ ้ ี ตาและยายของเขาจะอยู่
ในสวรรค์ บิดาและมารดาของเขาจะอยูใ่ นสวรรค์และจงรู ้ไว้วา่ ไม่มีเชื้อสาย
ของบรรดานบีคนใดที่ได้รับความโปรดปรานเหมือนอย่างที่ถูกประทาน
ให้แก่ฮุเซน บุตรของอะลี นอกจากยูซุฟ บุตรของนบียะอฺ กูบเท่านั้น”(๕)
(5) ตารี ดอิบนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๐

๒๑

ข้ อบัญญัติเรื่ องตาแหน่ งค่ อลีฟะฮฺ ของท่ านฮุเซน บินอฺะลี(อฺ)
บรรดานักปราชญ์ของเราได้รวบรวมข้อบัญญัติต่างๆ ของท่านศาสนทูตผู ้
ทรงเกียรติ(ศ)ที่มีไว้สาหรับบรรดาอิมาม(อฺ )ดังที่มีปรากฏในตารามากมาย
หลายเล่ม บางครั้งจะพบว่าท่านศาสนทูต(ศ) จะกล่าวถึงชื่อของท่านเหล่านั้น
(อฺ ) โดยรวม แต่บางครั้งท่าน (ศ) ก็จะกล่าวถึงชื่อของบางคน
บางครั้งท่าน(ศ)ก็ได้แนะนาในเรื่ องของท่านเหล่านั้น(อฺ )ในเล่มแรกเกี่ยวกับ
เรื่ องอิมามอะลี (อฺ )นั้น
เราได้ยกฮะดีษจานวน ๔๔ บทที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้วางไว้
เป็ นข้อบัญญัติเกี่ยวกับบรรดาอิมาม(อฺ ) ซึ่งเราได้นามาจากตาราอ้างอิงหลาย
เล่ม ในบทนี้ เราจะนาบางส่ วนมาเสนอเฉพาะที่เกี่ยวกับท่านอิมามอะบูอบั
ดุลลอฮฺ อัล-ฮุเซน(อฺ ) จากบิดาของท่าน(ศ)คือท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) และ
พี่ชายของท่าน(อฺ ) คือท่านอิมามฮะซัน(อฺ )
ข้ อบัญญัติ
เรื่ องที่ ๑
ในคาสั่งเสี ยตอนหนึ่งที่ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )มีไปยังท่านอิมามฮะซัน
(อฺ )บุตรของท่าน(อฺ )ความว่า
“โอ้ลูกเอ๋ ย ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ มีบญั ชาให้ฉนั สัง่ เสี ยแก่เจ้าและ
ให้มอบหนังสื อและดาบของฉันแก่เจ้า เช่นเดียวกับที่ท่านได้สั่งเสี ยแก่ฉนั
และมอบหนังสื อและดาบของฉันแก่เจ้า

๒๒

เช่นเดียวกับที่ท่านได้สงั่ เสี ยแก่ฉนั และมอบหนังสื อและดาบของท่านแก่
ฉัน และท่านยังสั่งฉันว่าให้สั่งเจ้าว่าเมื่อเจ้าใกล้จะถึงความตาย ให้เจ้ามอบ
มัน ต่อไปยังฮุเซนน้องชายของเจ้า”(๑)
(1) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๘๙

ข้ อบัญญัติ
เรื่ องที่ ๒
ท่านอะลี บินยุนุซ อัล-อามิลี ได้รายงานไว้ในหนังสื อ ‘ศิรอฏ็อล-มุซ
ตะกีม’ ว่า ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน (อฺ ) ได้บญั ชาไว้แก่ท่านอิมามฮุเซน (อฺ )
เช่นเดียวกับที่มีต่อท่านอิมามฮะซัน (อฺ ) เขาได้รายงานว่า
“แท้จริ งท่านฮะซันได้สงั่ เสี ยแก่นอ้ งชายเมื่อคราวที่ท่านจวนจะถึงแก่
กรรม และได้มอบหมายพันธะอันสาคัญของท่านนบีและสัญญาเรื่ อง
ตาแหน่งอิมาม และแนะนาบรรดาชีอะฮฺของท่านให้ยอมรับตาแหน่ง
ค่อลีฟะฮฺ และแต่งตั้งท่านไว้ให้เป็ นผูน้ าทางวิชาการในภายหลัง ซึ่ งเรื่ องนี้ได้
มีข้ ึนอย่างเปิ ดเผยโดยมิได้ปิดบังอาพรางแต่อย่างใด” (๒)
**********

๒๓

ข้ อบัญญัติ
เรื่ องที่ ๓
คาสั่งเสี ยบางตอนของท่านอิมามฮะซัน(อฺ )ที่มีต่อท่านมุฮมั มัด บินฮะนะฟี
ยะฮฺ น้องชายของท่าน(อฺ )ใกล้จะถึงแก่กรรมมีใจความว่า
“โอ้ มุฮมั มัด บินอะลี เจ้ารู ้หรื อไม่วา่ ภายหลังจากที่ฉนั ถึงแก่กรรมและ
วิญญาณของฉันออกจากร่ างแล้ว ฮุเซน บุตรของอะลี จะเป็ นอิมามภายหลัง
จากฉัน ณ. อัลลอฮฺในคัมภีร์แต่ยคุ อดีตถือว่า มรดกของนบีน้ นั เชื่อมโยงมาแต่
มรดาของบิดาและมารดาของท่าน
อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงรับรู ้วา่ พวกเจ้าเป็ น
มนุษย์ที่ดีเลิศของพระองค์ ดังนั้นทรงคัดเลือกศาสดามุฮมั มัดมาจากหมู่พวก
เจ้าและศาสดามุฮมั มัด ก็ได้คดั เลือกท่านอะลี และท่านอะลีก็ได้คดั เลือกฉัน
เป็ นอิมาม และฉันก็ได้คดั เลือกฮุเซน....” (๓)
(2) อิษบาตุล-ฮุดา เล่ม ๕ หน้า ๑๗๓
(3) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๐
ข้ อบัญญัติ
เรื่ องที่ ๔
ท่านชัมซุ ดดีน มุฮมั มัด บินเฏาลูน ได้กล่าวว่า
“ท่านอิมามฮะซันได้ทาการสั่งเสี ยไว้แก่อิมามฮุเซนผูเ้ ป็ นน้องชาย”
(๔)
(4) อัล-อะอิมมะตุลอิษนาอะชัร หน้า ๖๕

๒๔

อิบาดะฮฺอนั ยิง่ ใหญ่ ของอิมามฮุเซน(อฺ)
บทนี้เราจะกล่างถึงเรื่ องการทาอิบาดะฮฺของประมุขบรรดาชุฮะดาอ์
กล่าวคือชีวติ ทุกส่ วนของท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) นั้นล้วนเป็ นอิบาดะฮฺ เป็ นการ
เคารพภักดีท้ งั สิ้ น
วันเวลาทั้งหมดของท่าน(อฺ )ล้วนแต่ติดต่อสัมพันธ์
กับอัลลอฮฺ (ซ.บ.)และอยูใ่ นหนทางของพระองค์
ฉะนั้นเมื่อเราจะกล่าวถึงเรื่ องการนมาซการบาเพ็ญตนและการทาฮัจญ์
ของท่าน(อฺ )ก็ขอให้เราสรุ ปด้วยเรื่ องราวของชายคนหนึ่งที่ทานมาซในวันกับ
คืนหนึ่งๆ จานวน ๑, ๐๐๐ ร็ อกอะฮฺ ทาฮัจญ์ทุกปี โดยเดินทางด้วยเท้า
ตลอดจนด้านอื่นๆ ในลักษณะนี้ของอิบาดะฮฺท้ งั หลาย
เราจะกล่าวถึงเรื่ องราวบางประการที่บรรดานักประวัติศาสตร์ เคยกล่าวถึง
การทาอิบาดะฮ์ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
-๑ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ทาฮัจญ์จานวน ๒๕ ครั้ง ท่าน(อฺ )เดินทางไปยังฮะร็ อม
ด้วยเท้า เคียงข้างด้วยพาหนะติดตามท่าน(๑)
-๒ในแต่ละวันกับคืนหนึ่งๆ ท่านนมาซถึง ๑, ๐๐๐ ร็ อกอะฮฺ (๒)

๒๕

-3จากท่านอะนัซ บินมาลิก(ร.ฏ.) ได้กล่าวว่า
ฉันเคยออกเดินทางกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ครั้นเมื่อไปถึงสุ สานของท่าน
หญิงค่อดีญะฮฺ (ร.ฏ.) ท่าน (อฺ ) ก็ร้องไห้ แล้วสั่งว่า
“โอ้ อะนัซเอ๋ ย ท่านออกไปก่อนเถิด”
ท่านอะนัซเล่าว่า แล้วฉันก็ปลีกตัวออกไปจากท่าน(อฺ ) ขณะนั้นท่าน(อฺ )
ยืนนมาซอยูเ่ ป็ นเวลานานมาก ฉันได้ยนิ ท่าน(อฺ )กล่าววิงวอนว่า
“โอ้พระผูอ้ ภิบาล โอ้พระองค์ผทู ้ างเป็ นนาย โปรดเมตตาต่อบ่าวของ
พระองค์ที่มอบตัวด้วยเถิด
(1) มะฏอลิบุซซุอูล เล่ม ๒ หน้า ๒๘, อะสะดุล-ฆอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า
๑๒๐
(2) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๑๒๔
(3)
โอ้พระผูท้ รงสู งสุ ด ข้าขอผูกมัดตัวไว้กบั พระองค์ ขอความผาสุ กพึงมีแด่
ผูซ้ ่ ึงมีพระองค์เป็ นนายด้วยเถิด....” (๓)
-4มีคนเคยถามท่านอิมามอะลี บินฮุเซน(อฺ )ว่า
“ทาไมบิดาของท่านจึงมีบุตรน้อยเหลือเกิน ?”
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“ท่านจะมีบุตรหลายๆ คนได้อย่างไรกัน ในเมื่อทุกวันและคืน ท่านทา
นมาซถึง ๑, ๐๐๐ร็ อกอะฮฺ แล้วท่านจะมีเวลาเข้าหาภรรยาได้เมื่อไหร่ ” (๔)
*********
๒๖

-๕เมื่อครั้งที่ อิบนุซะอัด ได้เข้าล้อมกรอบท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ในคืนที่เก้า
เดือนมุฮรั ร็ อมนั้น
ท่านอิมาม(อฺ )ได้สั่งให้ท่านอับบาซ น้องชายของท่าน(อฺ )ไปพบกองทหาร
ฝ่ ายตรงข้าม โดยกล่าวกับท่านอับบาซว่า
“เจ้าจงไปบอกพวกเขาเถิดว่า ถ้าหากอดใจได้ก็ขอให้รอไปจนถึงวัน
พรุ่ งนี้และให้พวเกเขาให้โอกาสแก่พวกเราในคืนนี้ เพื่อให้เราได้ทานมาซต่อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ขอพรและขออภัยโทษต่อพระองค์ท้ งั คืน เพราะพระองค์ทรงรู ้
ดีวา่ ฉันรักการทานมาซ รักการอ่านอัล-กุรอานและรักการขอดุอาอ์ และกล่าว
คาอิซติฆฟารมากๆ “(๕)
(4) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๔
(5) อัล-อุกดุล-ฟะรี ด เล่ม ๔ หน้า ๓๘๔, บิหารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า
๑๔๕
(6) ญะลาอุล-อุยนู เล่ม ๒ หน้า ๑๖๗

วิถีชีวติ ของอิมามฮุเซน บินอฺะลี (อฺ)
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เป็ นผูท้ ี่มีจริ ยธรรมตามแบบอย่างของนบีมุฮมั มัด (ศ)
และมีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเหมือนท่านอะลี (อฺ )เป็ นผูไ้ ด้รับมรดก
ทางด้านคุณงามความดีและเกียรติยศมาจากท่านตาและบิดาของท่านโดยที่
ได้รับเอาแบบอย่างอันสู งส่ งมาจากบุคคลทั้งสอง

๒๗

เราถือว่าเราอยูใ่ นช่วงเวลาที่จาเป็ นจะต้องยึดถือเอาวิถีชีวติ ของท่านอิ
มามฮุเซน(อฺ )มาปฏิบตั ิเพื่อปรับเปลี่ยนสภาพสังคมอันเลวร้ายของเราให้หวน
กลับสู่ สภาพที่ดีเลิศสาหรับเราในอนาคต
ในบทนี้ เราจะกล่าวถึงเรื่ องราวบางส่ วนที่ได้มีการบันทึกไว้เกี่ยวกับวิถี
ชีวติ ของอิมามฮุเซน(อฺ )
วิถีชีวติ ที่ ๑.
ท่านอะนัซ(ร.ฏ.)เล่าว่า ข้าพเจ้าได้เคยอยุร่ ่ วมกับท่านอิมามฮุเซนเมื่อครั้ง
ที่สาวใช้คนหนึ่งได้เข้ามาหาท่านและแสดงความคารวะให้สลามท่านพร้อม
ด้วยเหยือกน้ าอันโอชารส ท่านจึงได้กล่าวกับนางว่า
“บัดนี้ เธอได้รับการปล่อยให้เป็ นอิสระต่อเบื้องพระพักตร์ แห่งอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)แล้ว”
ข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นว่า
“นางแสดงความคารวะท่านด้วยน้ าอันโอชารสเหยือกหนึ่งไม่ถึงกับทา
ให้นางเดือดร้อนแต่ประการใด ทาไมท่านจึงปล่อยนางให้เป็ นอิสระด้วย?”
ท่านกล่าวว่า
“อย่างนี้แหละที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงสอนเรา อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ตรัสว่า
“และเมื่อพวกเท่านได้รับการแสดงคารวะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นจง
ได้คารวะตอบด้วยการกระทาที่ดีกว่านั้นหรื อให้ตอบแทน”
(อัน-นิซาอ์: ๘๖)

๒๘

และการกระทาที่ดีกว่านั้น คือ การปลดปล่อยนางให้เป็ นอิสระ” (๑)
********
(1) กัชฟุล-ฆ็อมมะฮฺ หน้า ๑๘๔, อัล-ฟุศูลุล-มุฮมั มะฮฺ หน้า ๑๕๙
วิถีชีวติ ที่ ๒.
ครั้งหนึ่งคนรับใช้ของท่าน(อฺ )กระทาผิดอย่างหนึ่งซึ่ งมีโทษที่ท่าน(อฺ )
จาเป็ นต้องสั่งให้เฆี่ยน แต่เขาร้องว่า
“โอ้นายข้า อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ตรัสว่า :
“.....และบรรดาผูท้ ี่ข่มความโกรธไว้ได้.....”
(อาลิอิมรอน: ๑๓๔)
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“จงปล่อยเขา”
คนรับใช้พูดต่อไปอีกว่า
“พระองค์ตรัสว่า
“.....และบรรดาผูใ้ ห้การอภัยต่อปวงมนุษย์.....”
(อาลิอิมรอน: ๑๓๔)
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“บัดนี้ฉนั ให้อภัยแก่เจ้าแล้ว”

๒๙

คนรับใช้พูดอีกว่า
“โอ้นายของข้าพระองค์ตรัสว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูป้ ระพฤติการดี ”
(อาลิอิมรอน: 148)
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“บัดนี้ เจ้าเป็ นอิสระแล้วต่อหน้าพระพักตร์ ของอัลลอฮฺ และสาหรับเจ้า
จะได้รับเพิม่ อีกเท่าหนึ่งจากที่ขา้ เคยให้แก่เจ้า ” (๒)
**********
(2) กัชฟุล-ฆ็อมมะฮฺ หน้า ๑๘๔, อัล-ฟูศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า ๑๕๙
วิถีชีวติ ที่ ๓.
เมื่อครั้งที่มุอาวียะฮฺได้เดินทางเข้ามายังเมืองมักกะฮฺ
เขาได้จดั ส่ ง
ทรัพย์สินเป็ นจานวนมากให้แก่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )มีท้ งั เสื้ อผ้า อาภรณ์อย่าง
ครบครันท่านได้ส่งของทั้งหมดนั้นกลับคืนไปโดยที่ไม่ยอมรับอะไรเลย
นี่คือการแสดงออกให้เห็นถึงความเป็ นคนประเสริ ฐเป็ นคนรักษาเกียรติ
และมีคุณค่าอันสู งส่ งและเป็ นคุณสมบัติประการหนึ่งของผูม้ ีจริ ยธรรมอันดี
เลิศ และเป็ นคน มีไหวพริ บที่ดีเยีย่ ม (๓)
(3) นัฟซุล-มะฮฺมูม หน้า ๑๒, มะฏอลิบุสสุ อูล เล่ม ๒ หน้า ๒๘,
อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า ๑๕๙

๓๐

วิถีชีวติ ที่ ๔.
บุตรชายคนหนึ่งของท่าน(อฺ )ได้เสี ยชีวติ ลง ท่าน(อฺ )ตัดสิ นใจไม่ยอมดู
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนมีคนตาหนิท่าน(อฺ )ในเรื่ องนี้ แต่ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“แท้จริ งพวกเราอะฮฺลุลบัยตฺ
เมื่อเราขออะไรจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)
พระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่เรา ฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงประสงค์สิ่งที่เรา
ไม่ตอ้ งการในสิ่ งที่เรารัก เราก็พอใจ” (๔)
(4) อัซอาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกหนังสื อ นูรุล-อับศอร หน้า ๑๘๓
**********
วิถีชีวติ ที่ ๕.
ท่านมัซอะดะฮฺ ได้กล่าวว่า :
ครั้งหนึ่งท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) เดินผ่านคนยากจนเข็ญใจกลุ่มหนึ่งปรากฏ
ว่าท่านทอดตัวลงปูผา้ คลุมให้พวกเขา พวกเขานาขนมปั งออกมาแบ่งปั น
ให้แก่ท่านโดยกล่าวว่า
“เชิญรับเถิด ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ”
ท่าน(อฺ )ลดตัวลงนัง่ แล้วร่ วมรับประทานกับพวกเขา แล้วกล่าวว่า
“แท้จริ งพระองค์ไม่ทรงรักบรรดาผูห้ ยิง่ ผยอง”
(อัน-นะฮฺลุ: ๒๓)

๓๑

ต่อจากนั้นท่าน(อฺ )ก็กล่าวอีกว่า
“บัดนี้ฉนั รับคาเชื้อเชิญของพวกท่านแล้ว
ฉะนั้นพวกท่านจงตอบ
รับคาเชิญของฉันบ้าง”
พวกเขากล่าวว่า
“ตกลง โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ”
พวกเขาก็ได้ลุกขึ้นเดินไปกับท่าน(อฺ ) เมื่อไปถึงยังบ้านแล้ว ท่านก็ได้
กล่าวกับคนรับใช้วา่
“จงนาสิ่ งของที่พวกเจ้าเก็บสะสมไว้ออกมาซิ ” (๕)
วิถีชีวติ ที่ ๖.
ในวันอาชูรออ์ ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้สั่งให้พรรคพวกของท่านจุดไฟใน
บริ เวณคูก้ นั ด้านหลังกระโจมที่พกั เพื่อให้สถานที่รบมีอยูเ่ พียวด้านเดียวและ
ให้กระโจมที่พกั ปลอดภัยจากการถูกบุกเข้าจู่โจมชาวเมืองกูฟะฮฺ ที่อยูต่ าม
บ้านเรื อนต่างก็ได้แลเห็นกองไฟที่ติดอยูใ่ นหลุม ดังนั้นชิมฺร จึงได้ร้อง
ตะโกนขึ้นว่า
“โอ้ฮุเซน เจ้าเร่ งจุดไฟเผาตัวเองก่อนจะถึงวันกิยามะฮฺหรื อ ?”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ถามว่า
“นัน่ เป็ นใคร ? ดูเหมือนจะใช่ชิมฺร บุตรของซีเญาชัน”
มีคนบอกว่า
“ใช่แล้ว”

๓๒

ท่านอิมาม(อฺ )จึงกล่าวว่า
“โอ้บุตรของคนเลี้ยงแกะเอ๋ ย เจ้านัน่ แหละจะมีสิทธิ ลงนรก ก่อนเข้า”
ชายคนหนึ่งมีชื่อว่า มุสลิม บินเอาซะญะฮฺ ต้องการจะยิงธนูใส่ ไปยังชิมฺร
แต่ท่านอิมาม(อฺ )กลับทัดเขาไว้ พลางกล่าวว่า
“ฉันไม่อยากเป็ นฝ่ ายเริ่ มก่อสงครามก่อนพวกเขา” (๖)
วิถีชีวติ ที่ ๗.
มีคนพบรอยแผลเป็ นบนหลังของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ในวัน
โศกนาฏกรรม ท่านอิมามซัยนุ ลอาบิดีน(อฺ )ถูกลามถึงรอยแผลนี้
ท่าน(อฺ )ตอบว่า
“นี่คือรอยแผลอันเกิ ดจากการที่ท่านแบกแป้ งสาลีใส่ กระสอบเพื่อ
นาไปแจกจ่ายตามบ้านเรื อนของหญิงหม้าย ลูกกาพร้า และคนยากจนเข็ญใจ”
(7)
(5) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๓
(6) มักตัลฮุเซน ของมุก็อรร็ อม หน้า ๒๕๓
(7) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๑๓๒

๓๓

การบาเพ็ญคุณธรรมและความเผื่อแผ่ ของอิมามที่ ๓
ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ประมุขของบรรดาชะฮีดนั้น
นับเป็ นเรื่ องที่บรรดานักประวัติศาสตร์และนักรายงานฮาดีษและ
บรรณานุกรม ต่างๆได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ฉะนั้นเมื่อมีการกล่าวถึง
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็จะมีการนาเอาคุณงานความดี ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ความสุ ภาพอ่อนโยนของท่าน(อฺ )มารายงานกันอย่างมากมายซึ่ งในเรื่ อง
เหล่านี้มิใช่เป็ นเรื่ องแปลก
เพราะท่าน(อฺ )คือบุตรของท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )ผูซ้ ่ ึ งถ้าหากว่ามีบา้ นอยู่
สองหลัง หลังหนึ่งทาด้วยทองคา อีกหลังหนึ่งทาด้วยอิฐธรรมดา แน่นอน
ท่าน(อฺ )จะต้องบริ จาคบ้านหลังที่ทาด้วยทองคาก่อนเป็ นอันดับแรก (๑)
ในบทนี้ จะเสนอเรื่ องราวบางประการที่เกี่ยวกับคุณงามความดีและความ
เผือ่ แผ่ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
-๑ท่านอะบูอบั ดุรเราะฮฺมาน อับดุลลอฮฺ บินฮะบีบ อัซ-ซิลมี ได้สอนซูเราะฮฺ
ฟาติฮะฮฺให้แก่ บุตรชายคนหนึ่งของท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ครั้นเมื่อเขาได้
กลับไปอ่านให้ผเู ้ ป็ นบิดาฟัง ท่าน(อฺ )ก็ได้มอบเงินจานวน ๑, ๐๐๐ ดีนาร
ให้แก่ท่านอับดุรเราะฮฺมาน อีกทั้งยังไมอบเพชรนิลจินดาและเครื่ องใช้
อีกมากมายจนกระทัง่ มีคนพูดกันถึงเรื่ องนี้วา่ ท่าน(อฺ )ให้การตอบแทนมากไป
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ไหนเลยจะทัดเทียมกับที่เขามอบให้ (หมายถึงการสอน)”

๓๔

-๒มีชาวอาหรับคนหนึ่งมาหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ )แล้วกล่าวว่า
“โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ฉันเองมีหนี้สินอยูจ่ านวนหนึ่งและ
สุ ดความสามารถที่จะชดใช้คืนได้ ฉันจึงบอกกับตัวเองว่าจาเป็ นจะต้องถาม
หาคนที่เผือ่ แผ่ที่สุด แต่ก็ไม่เห็นใครจะเอื้อเฟื้ อได้มากกว่าผูเ้ ป็ นบุตรของศา
สนทูตแห่งอัลลอฮฺ ”
(1) เป็ นคาพูดประโยคหนึ่งของมุอาวียะฮฺ ในเรื่ องของท่านอิมามอะลี (อฺ )
ดังที่มีการนามาอ้างไปแล้วในหนังสื อชุดที่หนึ่ง
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )กล่าวว่า
“โอ้พี่นอ้ งอาหรับเอ๋ ย ฉันจะตั้งคาถามถามท่านสามประการ ถ้าหาก
ท่านตอบได้หนึ่งข้อ ฉันจะมอบเงินให้ท่านสองในสาม และถ้าหากท่านตอบ
ได้หมดทุกข้อ ฉันก็จะมอบให้ท่านตามจานวนเงินทั้งหมด”
ชาวอาหรับกล่าวว่า
“โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ คนอย่างท่านหรื อจะตั้งคาถามคน
อย่างข้าพเจ้า ตัวท่านเองเป็ นถึงคนที่เยีย่ มยอดด้วยวิชาความรู ้ ?”
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวว่า
“ใช่แล้ว แต่ฉนั เองเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ตาของฉันกล่าว
ว่า การทาความดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของการมีความรู ้ ”

๓๕

ชาวอาหรับคนนั้นกล่าวว่า
“ถ้าเช่นนั้น ขอให้ท่านถามฉันมาเถิด ถ้าฉันตอบถูกก็ดีไปแต่ถา้ ตอบ
ไม่ได้ ก็จะได้เรี ยนรู ้จากท่านอีก ไม่มีพลังใดๆ นอกจากโดยการอนุ มตั ิ
ของอัลลอฮฺ ”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “งานอะไรที่ถือว่าประเสริ ฐที่สุด?”
ชาวอาหรับ : “ความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺ ”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “อะไรคือสิ่ งที่ทาให้ปลอดภัยจากความเสี ยหาย?”
ชาวอาหรับ : “การมีความยึดมัน่ ต่ออัลลอฮฺ ”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “อะไรคือเครื่ องประดับของผูช้ าย?”
ชาวอาหรับ : “ความรู ้อนั ควบคู่ดว้ ยความสุ ขมุ ”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ถ้าหากฉันจะว่าเธอตอบผิด?”
ชาวอาหรับ : “ทรัพย์สินอันควบคู่ดว้ ยความเผือ่ แผ่”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ถ้าฉันจะว่าเธอตอบผิด?”
ชาวอาหรับ : “ความจนอันควบคู่กนั ความอดทด”

๓๖

ท่านอิมาม(อฺ ) : “ถ้าหากฉันจะว่าเธอตอบผิด?”
ชาวอาหรับ : “สายฟ้าแลบฟาดลงมาจากฟากฟ้า แล้วแผดเผาทาลายมัน
เพราะมันควรจะได้รับเช่นนั้น ”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ถึงกับปล่อยเสี ยงหัวเราะออกมา พร้อมกับมอบเงิน
จานวน ๑,๐๐๐ ดีนาร ให้เขาไป อีกทั้งยังได้มอบแหวนของท่าน(อฺ )ซึ่งมีราคา
สองร้อยดิรฮัมแก่เขาไปด้วย แล้วกล่าวว่า
“โอ้ชาวอาหรับเอ๋ ย จงมอบทองเหล่านี้ให้แก่เจ้าหนี้ของท่านเถิด ส่ วน
แหวนนั้น ให้เป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของท่าน”
ชาวอาหรับได้รับเอาสิ่ งของเหล่านั้น แล้วกล่าวว่า
“อัลลอฮฺทรงมอบรู ้วา่ จะประทานสาส์นของพระองค์ไว้ ณ ที่ใด”
(๒)
-๓ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้เข้าพบท่านอุซามะฮฺ บินซัยดฺ ในขณะที่เขากาลัง
ป่ วยอยู่ เขากล่าวราพึงด้วยความกลุม้ ใจ
ท่านอิมาม(อฺ )ถามว่า
“โอ้พี่ชายเอ๋ ย ท่านกลุ่มใจด้วยเรื่ องอันใด?”
ท่านอุซามะฮฺตอบว่า
“ฉันมีหนี้สินจานวน ๖๐, ๐๐๐ ดิรฮัม”

๓๗

(2) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๑๒๙
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวว่า
“ขอให้มนั เป็ นหน้าที่ของฉันเอง”
ท่านอุซามะฮฺกล่าวว่า
“ฉันกลัวว่าฉันจะต้องตายในคราวนี้ ”
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวว่า
“ท่านจะต้องไม่ตายจนกว่าฉันจะปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่ท่าน”
ปรากฏว่าท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้ช่วยปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่เขาก่อนเขา
ตาย(๓)
(3) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๓
-๔มีชาวอันศอรคนหนึ่งเดินทางมาหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เพื่อขอให้
ช่วยเหลือบางอย่าง ท่าน(อฺ ) กล่าวว่า
“โอ้พี่นอ้ งชาวอันศอร ท่านจงรักษาหน้าตาของท่านไว้จากการพูดถึง
เรื่ องที่ท่านเดือนร้อน
แต่จงเขียนเรื่ องของท่านลงบนแผ่นกระดาษ แน่นอนเมื่อฉันอ่านแล้ว จะ
เข้าใจในความจาเป็ นของท่าน อินชาอัลลอฮฺ ”

๓๘

แล้วชายคนนั้นก็เขียนลงไปว่า
“แท้จริ งฉันเป็ นหนี้ชายคนหนึ่งอยู่ จานวน ๕๐๐ ดีนาร บัดนี้ฉนั มี
ความฝื ดเคืองมาก ขอท่านได้โปรดเจรจาให้เขาผ่อนผันแก่ฉนั ด้วยเถิด ”
เมื่อท่านอิมาม(อฺ )ได้อ่านเช่นนั้น ท่านก็ได้เข้าไปในบ้าน พร้อมกับนาถุง
เงินออกมาโดยมีเงินอยูใ่ นนั้นจานวน ๑, ๐๐๐ ดีนาร
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“สาหรับ ๕๐๐ ดีนารนี้ให้ท่านนาไปชาระหนี้สิน ส่ วนอีก ๕๐๐ ดีนาร
นั้น ให้ท่านนาไปใช้ในธุ ระของท่าน แต่ความจาเป็ นของท่านยังไม่หมดเลย
ทีเดียว นอกจากจะต้องจ่ายในสามกรณี
-๑- จ่ายไปยังคนมีศาสนาซึ่ งสาหรับคนมีศาสนานั้น
ศาสนาของตนไว้

เขาจะได้รักษา

-2- จ่ายไปยังคนที่มีเกียรติซ่ ึ งสาหรับคนที่มีเกียรติน้ นั จะมีความละอาย
เพราะความีเกียรติของเขา
-๓- จ่ายไปยังคนที่มีความคิด เพราะเขาจะรู ้วา่ ท่านนั้นยังมิได้มงั่ คัง่ จน
ถึงกับขนาดเสี ยสละให้แก่เขาในสภาพที่ท่านเองก็มีความจาเป็ นอยู่ กล่าวคือ
เขาจะรักษาหน้าของท่านไว้โดยเขาจะตอบแทนกลับคืนให้แก่ท่าน” (๔)

๓๙

-๕ชาวอาหรับคนหนึ่งเข้ามายังเมืองมะดีนะฮฺ เขาถามหาคนใจบุญที่สุดมีคน
แนะนาว่าควรไปหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เขาได้เข้ามา
พบว่าท่านอิมาม(อฺ )
กาลังนมาซอยู่ เขาจึงยืนอยูท่ ี่ประตู และกล่าวบทกวีที่ประพันธ์ข้ ึนว่า
“ไม่เคยเว้นสักวันจะต้องมีคนมุ่งหวังมายังท่าน
ท่านเป็ นคนประเสริ ฐ
ท่านเป็ นที่พ่ งึ พิง
บิดาของท่านเป็ นนักต่อสู ้ผเู ้ ชี่ยวชาญทางศาสนา
หากไม่มีบรรพบุรุษของท่านแล้วไซร้ พวกเราต้องได้รับนรกญะฮีมเป็ นที่
พานักอย่างแน่แท้”
(4) ตะฮัฟฟุล-อุกูล หน้า ๑๗๘
เมื่อท่านอิมาม(อฺ )ให้สลามแล้ว ท่าน(อฺ )พูดกับคนรับใช้วา่
“โอ้กมั บัร มีเงินตระกูลฮิญาซเหลืออยูบ่ า้ งไหม?”
คนรับใช้ตอบว่า
“มี ๔, ๐๐๐ ดีนาร”
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“จงนามันไปมอบให้แก่เขา เพราะเขามีสิทธิ ที่จะใช้เงินนี้มากกว่าเรา”
จากนั้นท่าน(อฺ )ก็มอบให้ไปอีก ๑, ๐๐๐ ดีนาร ท่าน (อฺ ) ได้นาเงินทั้งหมด
ยืน่ ลอดออกไปให้ชาวอาหรับคนนั้นทางช่องประตู เพราะท่าน (อฺ ) ละอาย
ชาวอาหรับคนนั้น พลางท่านก็กล่าวตอบเป็ นกวีเช่นกันว่า
“โปรดรับมันไปเถิด สาหรับฉันต้องขออภัยท่านด้วย แต่จงรู ้ไว้วา่ ฉันมี
ความสงสารท่านยิง่ นักและโปรดรับค่าใช้จ่ายเล็กๆ น้อยๆ นี้ไปจากฉัน”

๔๐

ชาวอาหรับคนนั้นรับเงินดังกล่าวไปแล้วร้องไห้
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ถามว่า
“สิ่ งที่มอบให้แก่ท่านไปนั้น ยังน้อยเกินไปหรื อ ?
เขากล่าวว่า
“มิได้ แต่ทว่าก้อนดินจะกัดกินความเผือ่ แผ่ของท่านได้อย่างไร?” (๕)
(5) บิฮารุ ล-อันนาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๔
ท่านอิบนุอะซากิร ได้บนั ทึกไว้เช่นกันในหนังสื อตารี คของท่าน เล่ม ๔
หน้า ๓๒๔

คาเทศนาของอิมามอะบาอับดิลลาฮฺ(อฺ)
คาเทศนาของท่านอะบาอับดิลลาฮฺ (อิมามฮุเซน)(อฺ )นั้น ถ้าหากว่า กิซ บิน
ซาอิดะฮฺได้ฟังแน่นอนเขาจะต้องตกตะลึงและระทมใจ และถ้าหากว่าบรรดา
ชาวกุเรชผูป้ ราดเปรื่ องได้ฟัง ก็จะต้องถึงกับทรุ ดตัวลงกราบ
ขอยืนยันได้เลยว่าคาเทศนาของท่าน(อฺ )อยูใ่ นฐานะที่เกินคาพรรณนา เหนือ
ยิง่ กว่าคาเทศนาใดๆ แต่ทว่า ท่าน(อฺ )คือบุตรของอิบนิอะบีฏอลิบและเมื่อได้
พิจารณาดูถอ้ ยคาของอุมรั บินซะอัดที่วา่
“ความพ่ายแพ้จะได้แก่พวกท่าน พวก ท่านจะว่ากล่าวเขาได้อย่างไรใน
เมื่อเขาเป็ นบุตรของบิ ดาของเขา
ขอสาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ
ถึงแม้วา่ เขาจะยืนพูดต่อหน้าพวกท่านอย่างนี้ อีกสักวันหนึ่ง เขาก็จะไม่จน
มุมและจะไม่พา่ ยแพ้” (๑)

๔๑

เป็ นที่รู้กนั ว่า คาเทศนาของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ในวันนั้น ท่านอิมาม(อฺ )ได้
ใช้คาเทศนาของท่าน(อฺ )สร้างความสั่นคลอนให้กบั กาลังทหารของชาว
กูฟะฮฺ จนถึงกับได้แปรพักตร์ เข้ามา
สนับสนุนท่าน(อฺ )เป็ นจานวนมาก เช่น ฮูรบิน ยะซีด อัร-ร็ อยฮานีและ
บรรดาชาวอันศอร เช่น ซะอัด บินฮาริ ษ และอะบีฮะตูฟ พี่ชายของเขา อีก
ทั้งอะบีชุอฺษาอ์ อัล-กินดี ฮัรษฺ บินอุมะริ ลกิซ อัลกินดี บะกัร บินฮัย บินตัย
มิลลาฮฺ และอื่นๆ ส่ วนชะบัษ บินรุ บอี หัวหน้าทหารคนหนึ่งนั้น เมื่อได้ฟังก็
ถึงกับบริ ภาษสาปแช่งอิบรุ มรั ญานะฮฺอย่างรุ นแรง
ด้วยสาเหตุน้ ี จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้อิบนุ ซะอัด ต้องรี บเร่ งทาการรบด้วย
เกรงว่าท่านอิมามฮุเซน(อฺ )จะเปลี่ยนความคิดของบรรดาทหารด้วยคาเทศนา
ของท่าน(อฺ ) เรื่ องเหล่านี้ มิใช่เป็ นสิ่ งที่มากมายอันใดสาหรับท่านอิมามฮุเซน
(อฺ )ประมุขของบรรดชะฮีด เพราะในความเชื่อของเรานั้น ถือว่าในฐานะ
ของอิมามนั้นจะต้องเป็ นศูนย์รวมของคนทั้งหลายสาหรับคุณงามความดี
เกียรติยศและวิชาความรู ้
เราจะขอกลับมากล่าวถึงคาเทศนาทั้งสองครั้งของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ใน
วันอาชูรอ ดังนี้
(1) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๒๕๖

๔๒

คาเทศนาบทที่ ๑
ณ วันอาชู รออ์
หลังจากที่อิบนุซะอัดจัดทหารของตนเข้ามาเพื่อเตรี ยมรบ ท่านอิมามฮุ
เซน(อฺ )ก็เรี ยกให้คนนาพาหนะของท่านมา เมื่อท่าน(อฺ )ขึ้นไปนัง่ แล้วก็ได้
เปล่งเสี ยงอันดังกังวานออกไปจนคนทั้งหลายได้ยนิ กันทัว่ ว่า
“ประชาชนทั้งหลาย
ขอให้รับฟังคาพูดของฉันและไม่ตอ้ งเร่ งรี บ
จนกว่าฉันจะได้สั่งสอนพวกท่านตามสิ ทธิ ที่พวกท่านพึงมีต่อฉัน
และ
จนกระทัง่ ว่าฉันจะได้ขออภัยพวกท่านเกี่ยวกับการมาของฉันในคราวนี้ และ
ฉันขออภัยต่อพวกท่าน ซึ่ งถ้าหากพวกท่านยอมรับการขออภัยของฉัน และ
เชื่อคาพูดของฉันและได้มอบครึ่ งหนึ่งจากตัวของพวกท่านให้แก่ฉนั
ด้วย
เหตุน้ ีแหละพวกท่านจะอยูด่ ว้ ยความสุ ขและจะไม่มีหนทางใดๆ สาหรับพวก
ท่านที่จะกระทาต่อฉัน และถ้าหากว่าพวกท่านไม่ยอมรับการขออภัยจากฉัน
และไม่ยอมมอบให้แก่ฉนั ครึ่ งหนึ่งจากตัวของพวกท่าน ดังนั้นก็จงรวบรวม
กันดาเนินภารกิจของพวกท่านอีกทั้งสมัครพรรคพวกของพวกท่านเถิด ....
แท้จริ งผูค้ ุม้ ครองฉันคืออัลลอฮฺ ผูซ้ ่ ึงประทานคัมภีร์ลงมา และพระองค์คือผู ้
คุม้ ครองบรรดาผูม้ ีคุณธรรม”

๔๓

ขณะนั้น เมื่อบรรดาสตรี ได้ฟังมาถึงตอนนี้ ต่างก็พากันร้องห่มร้องไห้
ด้วยเสี ยงอันดัง ท่าน(อฺ ) จึงบอกให้อบั บาซ น้องชายของท่านและอะลีอีกบัร
บุตรชายท่าน (อฺ ) ไปห้ามพวกนางโดยบอกคนทั้งสองว่า
“ทาให้พวกนางสงบเสี ยงลง เพราะฉันรู ้สึกว่า พวกนางจะร้องไห้กนั
มากขึ้น”
เมื่อพวกนางหยุดร้องไห้แล้ว ท่าน(อฺ )ได้กล่าวสรรเสริ ญอัลลอฮฺกล่าวศ่อ
ละวาตแด่ท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ) แก่มวลมะลาอิกะฮฺและบรรดานบีถึงตอนนี้
ท่าน(อฺ )ได้กล่าวถ้อยคาชนิดที่ไม่มีใครสามารถนามาพรรณนาได้และไม่เคย
มีนกั พูดคนใดกล่าวให้ฟังมาก่อน อันเป็ นสานวนโวหารที่มีความหมายล้ าลึก
หลังจากนั้นท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิของอัลลอฮฺ ซึ่ งพระองค์ทรงสร้างโลกนี้
แล้วบันดาลให้เป็ นเรื อนพักอันต้องประสบความสู ญสลาย
มีความ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพการณ์หนึ่งสู่ อีกสภาพการณ์หนึ่ง
ดังนั้นคนที่ถูก
หลอกก็คือคนที่หลอกลวงพระองค์
คนชัว่ ก็จะได้แก่คนที่กระทาผิดต่อ
พระองค์ ดังนั้นจงอย่าให้โลกนี้หลอกลวงท่านได้ เพราะมันจะทาให้คน
คล้อยตามมันได้รับความสิ้ นหวัง และคนที่ละโมภก็จะมีแต่ขาดทุน พวก
ท่านเห็นไหมว่าพวกท่านได้ร่วมมือกันกระทาในกิจการหนึ่ง ที่พวกท่านต้อง
ประพฤติผดิ ต่ออัลลอฮฺ ในเรื่ องนั้น พระองค์จะทรงปฏิเสธความเมตตาของ
พระองค์ต่อพวกท่านและจะทรงบันดาลซึ่ งการล้างแค้นให้มีต่อพวกท่าน
และพวกท่านจะออกห่างจากความเมตตาของพระองค์

๔๔

พระผูอ้ ภิบาลที่ประเสริ ฐที่สุดคือพระผูอ้ ภิบาลของเรา ส่ วนบ่าวที่เลว
ทรามที่สุดได้แก่พวกท่าน พวกท่านให้ปฏิญญาว่าจะมีความภักดี พวกท่าน
ศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮมั มัด
ต่อจากนั้นพวกท่านก็พาลเหยียบย่าเชื้อสายและคนในตระกูลของเขา
พวกท่านต้องการเข่มฆ่าพวกเขา แน่นอนมารร้ายชัยฏอนมันได้สิงสู่ พวก
ท่านเสี ยแล้ว พวกท่านจึงลืมนึกถึงอัลลอฮฺ ผูท้ รงยิง่ ใหญ่
ดังนั้นความวิบตั ิจึงประสบกับพวกท่าน เพราะสิ่ งที่พวกท่านต้องการ
แท้จริ งเราเป็ นของอัลลอฮฺ และเราต้องคืนกลับยังพระองค์ แน่นอนพวกเขา
เหล่านั้นเป็ นหมู่ชนที่ปฏิเสธหลังจากที่เคยมีความศรัทธา
ดังนั้นความ
ห่างไกลอย่างเหลือหลายย่อมเป็ นของบรรดาผูอ้ ธรรม
ประชาชนทั้งหลาย พวกท่านจงลองลาดับญาติซิ ฉันคือใคร?แล้วลองหัน
กลับไปพิจารณาดูวา่ พวกท่านได้รับการอนุมตั ิให้เข่นฆ่าฉันกระนั้นหรื อ ?
ฉันเองมิใช่หรื อที่เป็ นบุตรชายของลูกสาวนบีของพวกท่าน เป็ นบุตรชายของ
ทายาทของเขาซึ่ งเป็ นคนแรกที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเชื่อมัน่ ต่อศาสนทูตของ
พระองค์ในสิ่ งที่ได้นามาจากพระผูอ้ ภิบาลของเขา? หรื อว่าฮัมซะฮฺประมุข
ของบรรดาชะฮีดนัน่ มิใช่ลุงบิดาของฉัน? หรื อว่าญะอฺ ฟัร ฏ็อยยารมิใช่ลุง
ของฉัน? หรื อว่าคาพูดของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ยังมิได้ถูกเผยแพร่ มาถึง
พวกท่านที่ท่าน(ศ)พูดเกี่ยวกับฉันและพี่ชายของฉันว่า สองคนนี้คือประมุข
ของชายหนุ่มชาวสวรรค์? ถ้าพวกท่านเชื่อฉันตามที่ฉนั กล่าว นัน่ แหละคือ
ความชอบธรรม ขอสาบานต่ออัลลอฮฺฉนั ไม่เคยพูดโกหก นับแต่ฉนั ได้รู้
ว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรงลงโทษคนที่โกหก และถ้าหากว่าพวกท่านไม่เชื่อฉัน
พวกท่าน ก็สามารถไต่ถามคนในกลุ่มพวกท่านเกี่ยวกับเรื่ องนี้ได้

๔๕

จงถามญาบิรบินอับดุลลอฮฺ อันศอรี , อะบูซะอีด อัล-คุดรี , ซะฮฺลุ บินซะอัด
อัซ-ซาอิดี, ซัยดฺ บิน อัรก็อม และอะนัซ บินมาลิกดูเถิด พวกเขาจะบอกพวก
ท่านได้เลยว่าพวกเขาเคยได้ยนิ คาพูดเหล่านี้มาจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
(ศ) ที่พูดเกี่ยวกับฉันและพี่ชายของฉัน เรื่ องนี้ยงั ไม่พอที่จะให้พวกท่าน
หยุดยั้งการหลัง่ เลือกของฉันอีกดอกหรื อ?”
ชิมฺร ได้กล่าวว่า
“เขาตือผูภ้ กั ดีต่ออัลลอฮฺเพียงผิวเผินเท่านั้น ถึงแม้เขาจะรู ้ในสิ่ งที่ท่าน
พูดก็ตาม”
ฮะบีบ บินมะซอฮิร ได้กล่าวกับเขาว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แท้จริ งฉันลงความเห็นว่าเจ้าเคารพภักดีต่ออัล
ลอฮฺอย่างผิวเผินเป็ นเจ็ดสิ บเท่า และฉันขอยืนยันว่าเจ้าเองก็เชื่อตามที่รู้ในสิ่ ง
ที่เขากล่าว แต่อลั ลอฮ์ทรงประทับตราไว้บนหัวใจของเจ้าเสี ยแล้ว ”
ต่อจากนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ยังได้กล่าวกับพวกเขาอีกว่า
“ถ้าหากพวกท่านสงสัยเกี่ยวกับคาพูดเหล่านี้อยูอ่ ีก จะขอถามว่าพวก
ท่านยังสงสัยด้วยหรื อไม่วา่ ฉันนี้เป็ นบุตรชายของลูกสาวท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ ศาสดาของพวกท่าน? ขอสาบานต่ออัลลอฮฺวา่ ทั้งโลกฝ่ าย
ตะวันออกและฝ่ ายตะวันตกนั้น หาไม่มีบุตรชายของลูกสาวนบีคนใดอีก
แล้วนอกจากฉันเท่านั้นเองที่ อยูใ่ นหมู่พวกท่าน และไม่มีในหมู่ชนพวกอื่น
ความวิบตั ิจะได้แก่พวกท่านหรื อว่าพวกท่านต้องการจะเข่นฆ่าฉัน ด้วยเหตุ
ที่วา่ ฉันได้เคยฆ่าใครสักคนในหมู่พวกท่าน ?
หรื อด้วยเหตุที่ฉนั ได้ทาลายทรัพย์สินของพวกท่านให้ได้รับความเสี ยหาย ?
หรื อด้วยเหตุที่ทาให้ใครสักคนหนึ่งได้รั บบาดเจ็บ ?....”

๔๖

พวกเขาถึงกับนิ่งเงียบ ไม่พูดอะไรตอบท่าน(อฺ )เลย
ท่านอิมาม(อฺ )จึงร้องถามอีกว่า
“โอ้ ชิบษั บินร็ อบอียฺ โอ้ฮิญาร บินอับญัร บินอัชอัษ โอ้ซยั ดฺ บินฮาริ ษ
พวกท่านใช่ไหม ที่เขียนจดหมายเชิญให้ฉนั มา บัดนี้ผลลัพธ์ปรากฏออก
มาแล้ว อันที่จริ งพวกท่านให้การต้อนรับด้วยกาลังทหารของพวกท่านใช่
ไหม ?”
พวกเขากล่าวว่า
“เราไม่ได้ทาเช่นนั้นเลย”
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวว่า
“มหาบริ สุทธิ์ เป็ นของอัลลอฮฺ หามิได้ แท้จริ งขอสาบานต่ออัลลอฮฺวา่
พวกท่านได้ทาเช่นนั้นไปแล้ว”
หลังจากนั้นท่าน(อฺ ) ได้กล่าวว่า
“โอ้ประชาชนทั้งหลาย ถ้าหากพวกท่านรังเกียจฉัน ก็จงได้ปล่อยฉัน
ไปให้พน้ จากพวกท่านเพื่อไปสู่ ดินแดนที่ยงั ความปลอดภัย”
ก็อยซฺ บินอัชอัษกล่าวขึ้นว่า
“ท่านจะยังไม่ยอมรับอานาจการปกครองของบุตรแห่งลุงของท่าน
(ยะซีด)อีกหรื อทั้งๆ ที่เขาเหล่านั้นจะไม่ปฏิบตั ิต่อท่านด้วยวิธีอื่นใด นอกจาก
ที่ท่านพอใจ และจะไม่มีความชิงชังใดๆ จากพวกเขาสาหรับท่าน”

๔๗

ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวต่อไปว่า
“ท่านเป็ นพี่นอ้ งกับพี่นอ้ งของท่าน หรื อว่าท่านต้องการจะให้พวกบะนี
ฮาชิมเรี ยกร้องอะไรจากท่านที่มากไปกว่าเลือดเนื้อของมุสลิม บินอะกีลหา
มิได้ ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันจะไม่ยอมยืน่ มือมอบให้พวกเขา
อย่างผูต้ ่าต้อย และจะไม่วงิ่ หนีเหมือนอย่างการวิง่ หนีของข้าทาส
โอ้ปวงบ่าวแห่งอัลลอฮฺ แท้จริ งฉันขอความคุม้ ครองต่อพระผูอ้ ภิบาลของ
พวกท่านและของฉันว่าให้พน้ จากพวกหยิง่ ผยองทั้งปวงที่ไม่ศรัทธาต่อวัน
ตัดสิ นตอบแทน”
หลังจากนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็ขยับพาหนะหวนกลับเข้าที่ แล้วอุกบะฮฺ
บินซัมอาน ก็นามันไปผูกไว้ (๒)
(๒) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๒๑

๔๘

คาเทศนาบทที่ ๒
ณ วันอาชูรออ์
หลังจากท่านบะรี ร บินค่อฏีร ฮัมดานี และท่านซุ อยั รฺ บินก็อยนฺ ได้กล่าว
คุฏบะฮฺจบแล้ว
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้ออกไปหาพวกเขาด้วยท่าเยื้องย่างตามแบบของศา
สนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ท่าน(อฺ ) จับคัมภีร์ออกมากางไว้บนศีรษะแล้วยืนขึ้นต่อ
หน้าพวกทหารเหล่านั้น พลางกล่าวว่า
“โอ้พวกทหารทั้งหลาย แท้จริ งระหว่างฉันกับพวกท่าน ยังมีพระ
คัมภีรย์ของอัลลอฮฺและแบบอย่างของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ตาของฉัน....”
หลังจากนั้นท่าน(อฺ )ได้กล่าวว่า
“ขอร้องเรี ยนต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ
หรื อไม่วา่ ฉันคือใคร ?”

ฉันขอถามว่า

พวกท่านรู ้จกั ฉัน

พวกทหาร : “ท่านคือบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺและสายตระกูลของ
ท่าน”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่
ไหมว่าตาของฉันคือศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอตอบว่าใช่แล้ว”

๔๙

ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่ไหม ว่า
ย่าของฉันคือ ค่อดีญะฮฺ บินติ คุวยั ลิด?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺขอตอบว่า ใช่แล้ว”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่ไหม ว่า
บิดาของฉันคือ อะลี บินอะบีฏอลิบ?”
พวกทหาร : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่ไหม ว่า
ประมุขของบรรดาชะฮีด ฮัมซะฮฺเป็ นลุงบิดาของฉัน?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอตอบว่าใช่แล้ว”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่ไหม
ว่าญะอฺ ฟัรผูไ้ ด้รับตาแหน่งฏ็อยยารผูโ้ บยบินในสวรรค์น้ นั เป็ นลุงของฉัน ?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺขอตอบว่า ใช่แล้ว”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่ไหม ว่า
ดาบที่ขา้ พเจ้าพกติดตัวอยูน่ ้ ีเป็ นดาบของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺขอตอบว่า ใช่แล้ว?”

๕๐

ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ ขอถามว่าพวกท่านรู ้ใช่ไหม ว่า
ผ้าโพกศีรษะที่ฉนั สวมใส่ อยูน่ ้ ีเป็ นของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺขอตอบว่า ใช่แล้ว”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ขอร้องเรี ยนต่ออัลลอฮฺ พวกท่านรู ้ไช่ไหมว่าอะลีคือ
บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม และสอนคนทั้งหลายให้มีความรู ้ สติปัญญา และ
เขาคือนายของผูศ้ รัทธาทั้งชายหญิงทุกคน?”
พวกทหาร : “ข้าแต่อลั ลอฮฺขอตอบว่า ใช่แล้ว”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ถ้าเช่นนั้น แล้วพวกท่านจะหลัง่ เลือดฉันทาไม? ในเมื่อ
บิดาของข้าคือผูท้ าหน้าที่ให้น้ าแก่คนทั้งหลายที่สระอัล-เฮาฏฺ ดื่มกิน เหมือน
ฝูงแกะที่คอยดื่มน้ าจากแหล่งน้ า”
พวกทหาร : “บัดนี้เรารับรู ้ในเรื่ องเหล่านี้แล้ว แต่เราจะไม่ปล่อยท่าน ไป
จนกว่าท่านจะได้ลิ้มรสแห่งความตายแล้วความกระหาย”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ความพินาศจะได้แก่พวกท่านทั้งหลาย นึกถึงคราวที่
พวกท่นาร้องขอความช่วยเหลือต่อพวกเราบ้างไหม? ครั้งเมื่อเราร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อพวกท่าน พวกท่านแข็งกระด้าง พวกท่านฟาดฟันดาบแก่พวก
เราได้อย่างไรในความศรัทธาของพวกท่าน และพวกท่านเผาผลาญเราด้วย
เพลิงอย่างเดียวกับที่เราเคยทาลายศัตรู ของพวกเราและศัตรู ของพวกท่าน

๕๑

บัดนี้พวกท่านกลับเข้าข้างศัตรู แทนผูป้ กครองของพวกท่านอย่างไม่มี
ความยุติธรรมเลย จนพวกท่านมิได้พิจารณาอะไรเกี่ยวกับคนพวกนั้นเลย
ดังนั้นทาไมพวกท่าน จะไม่ได้ประสบกับความวิบตั ิต่างๆ พวกท่านละทิ้ง
พวกเราโดยมีคมดาบมา ข่มขู่ได้สร้างความปั่ นป่ วน ยุง่ เหยิง แต่พวกท่านเร่ ง
รุ ดไปยังความวิบตั ิน้ นั เสมือนนกที่โผไปหาอย่างรวดเร็ ว และพวกท่าน
กระโจนไปหามันเหมือนราชสี ห์กระโจนเข้าไป
หลังจากนั้นพวกท่านก็
ตะปบเข้ากับมัน ความวิบตั ิจะได้เป็ นของพวกท่าน โดยข้าทาสแห่งอุมมะฮฺ
พวกเจ้าสร้างความแตกแยกแก่พลพรรคต่างๆ
พวกเจ้าละเมิดพระคัมภีร์
บิดพลิ้วคาสอน ก่อกรรมทาเข็ญเป็ นสมุนของมารร้ายชัยฏอน เป็ นผูท้ าลาย
กฎระเบียบของศาสดา ความวิบตั ิจะเป็ นของพวกท่าน พวกท่านกลับไป
ยึดถือตามพวกเหล่านั้นแล้วทาลายล้างพวกเราใช่ไหม?”
หลังจากนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้กล่าวอีกว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกท่านมิได้อยูอ่ ย่างนี้นานช้าแค่ไหนดอกมัน
คล้ายกับเพียงการขี่สิงโต เหมือนอย่างกงล้อที่หมุนกระทัง่ ถึงรอบของมัน
เท่านั้น
บิดาของฉันได้รับคาสอนมาจากตาของฉันคือท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ(ศ)ว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ตรัสว่า
“ดังนั้นสู เจ้าจงร่ วมมือกันดาเนินภารกิจของสู เจ้าเถิดรวมทั้งสมัคร
พรรคพวกของสู เจ้าด้วย จากนั้นแล้วก็อย่าให้กิจการของสู เจ้าทาให้สูเจ้าทุกข์
ระทมก็แล้วกันแล้วก็จงรี บเร่ งดาเนินการแก่ขา้ โดยเร็ วอย่าได้รอช้า ”
(ยูนุซ: 71)
แท้จริ งฉันขอมอบหมายตนยังอัลลอฮฺ พระผูอ้ ภิบาลของฉันและพระผู ้
อภิบาลของพวกท่านสัตว์ท้ งั หลายย่อมหลีกไม่พน้ ที่พระองค์จะทรงถือ
อานาจครอบครองไว้ แท้จริ งพระผูอ้ ภิบาลของฉันอยูก่ บั หนทางอันเที่ยงตรง”

๕๒

หลังจากนั้นท่าน(อฺ )ได้ยกมือขึ้นสู่ ฟากฟ้า พลางกล่าวว่า
“โอ้อลั ลอฮฺ
โปรดอย่าให้ฝนตกลงมายังพวกเขาสักหยดเลยและจง
บันดาลให้พวกเขาถูกปกครองด้วยระบบของคนรับใช้ของษะกีฟ ให้พวกเขา
ได้ดื่มน้ าที่เพิ่มความกระหาย เพราะพวกเขาปฏิเสธพวกเราและบัน่ ทอนพวก
เรา พระองค์คือพระผูอ้ ภิบาลของเรากับพระองค์เท่านั้นที่เรามอบหมายตน
และพระองค์เป็ นที่คืนกลับของเรา”
แล้วท่าน(อฺ )ก็กล่าวอีกว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พระองค์อย่าได้เว้นคนใดจากหมู่พวกเขาให้พน้
จากการถูกล้างแค้นเลยแม้แต่คนเดียว คนไหนทาการฆ่าก็ขอให้ถูกฆ่าคน
ไหนทาการฟันก็ขอให้ถูกฟัน และอันที่จริ งแล้วมันคือการให้ความช่วยเหลือ
ส่ งเสริ มข้าพระองค์และครอบครัวของข้าฯ รวมทั้งสมาชิกทั้งหลายของข้าฯ”
แล้วท่าน(อฺ )ได้เรี ยกอุมรั บินซะอัด ให้เข้าไปหา เขาอิดเอื้อนไม่ค่อยอยาก
เข้าไปหา ท่านอิมาม(อฺ )จึงกล่าวแก่เขาว่า
“โอ้อุมรั เจ้าใช่ไหมที่อา้ งตัวเองว่าจะฆ่าฉัน แล้วเขาจะแต่งตั้งเจ้าให้
เป็ นผูป้ กครองเมืองร็ อยและเมือญัรญาน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เจ้าไม่มีวนั ได้
สมหวังเช่นนั้นหรอก เจ้าจงทาในสิ่ งที่ตอ้ งการจะทา แท้จริ งหลังจากสิ้ นฉัน
ไปแล้ว เจ้าก็หาความสุ ขไม่ได้อีกเลยทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ฉันรู ้สึก
เหมือนกับว่า ศีรษะของเจ้าจะถูกเสี ยบไว้ที่ปลายหอกของพวกเด็กๆ ที่เมือง
กูฟะฮฺพวกเขาจะเอามันเป็ นเป้ านิ่งสาหรับขว้างปา”
ครั้นแล้ว อิบนุซะอัดก็สะบัดหน้าหนีจากท่านไปด้วยความโกรธสุ ดขีด
(๓)
(3) บิฮารุ ล-อันนาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๙๒

๕๓

พินัยกรรม : แบบชี้นาการต่ อสู้ ของอิมามฮุเซน(อฺ)ต่ ออานาจอธรรม
ในบทนี้เราขอเสนอพินยั กรรม คาสั่งเสี ยต่างๆ ที่ถูกคัดเลือกแล้วของ
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )แสดงให้เห็นว่าบทบาทชีวติ อีกด้านหนึ่งของท่านอิมาม
ฮุเซน(อฺ )นั้นท่าน(อฺ )ทาหน้าที่ช้ ีนา สัง่ สอนคนในสังคมอิสลามขณะเดียวกัน
ส่ วนหนึ่งของมันก็มีความเกี่ยวพันกับการต่อสู ้อนั สุ ดแสนประเสริ ฐ
เป้ าหมายของท่าน(อฺ )มีความสู งส่ งในแง่ของการต่อสู ้อย่างเด็ดเดี่ยวกับ
อานาจที่อธรรม ดังที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้
พินัยกรรม
ฉบับที่ ๔
คาสั่งเสี ยของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ที่มีต่อท่านหญิงอากีละฮ์(ซัยนับ)
น้องสาวของท่าน(อฺ )ซึ่ งท่าน(อฺ )ได้ให้ไว้ในคืนอาชูรออ์
“โอ้นอ้ งรัก เธอจงยาเกรงต่ออัลลอฮฺ และจงเศร้าเสี ยใจด้วยความเศร้า
เสี ยใจเพื่ออัลลอฮฺ เธอจงรู ้ไว้วา่ ในโลกนี้มนุษย์ทุกคนจะต้องตายและผูท้ ี่อยู่
บนชั้นฟ้าก็จะไม่ยนื ยงคงอยู่ ทุกสิ่ งจะต้องดับสลายนอกจากพระองค์เท่านั้น
ซึ่ งได้ทรงสร้างสรรสรรพสิ่ งมาด้วยเดชานุภาพของพระองค์ ทรงให้มวล
สรรพสิ่ งบังเกิดมาแล้วกลับคืนไป ทรงเป็ นผูท้ รงเอกะ ตาของฉันย่อม
ประเสริ ฐกว่าฉันบิดาของฉันก็ประเสริ ฐกว่าฉัน มารดาของฉันก็ประเสริ ฐ
กว่าฉัน พี่ชายของฉันก็ประเสริ ฐกว่าฉัน สาหรับฉันและมวลมุสลิมทุกคน
ต้องถือท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)เป็ นแบบอย่าง

๕๔

โอ้นอ้ งสาวที่รัก ฉันได้เคยสาบานกับเธอมาแล้ว และฉันกาลังทาตามคา
สาบานอย่าฉี กทึ้งเสื้ อผ้าเพราะเศร้าใจกับฉัน อย่างข่วนขีดใบหน้าเพราะเศร้า
ใจกับฉัน และอย่างอ้างถึงฉันว่าได้รับความวิบตั ิและต่าต้อยเมื่อฉันเสี ยชีวติ
ไปแล้ว” (๔)
***********
พินัยกรรม
ฉบับที่ ๕
คาสั่งเสี ยของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ที่ให้ไว้แก่ลูกชายของท่าน คือท่านอะลี
บินฮุเซน(อฺ ) ความว่า
“โอ้ลูกเอ๋ ย เจ้าจงระวังในเรื่ องความอธรรมกับคนที่ไม่มีทางเอาชนะเจ้า
ได้ นอกจากอัลลอฮฺ ” (๕)

สาส์ น : เหตุการตัดสิ นใจของอิมามฮุเซน(อฺ)
สาส์นสามฉบับที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้เขียนขึ้นฉบับแรกท่านเขียน
ส่ งไปให้มุอาวิยะฮฺ บิน อะบีซุฟยาน สาส์นฉบับนี้ได้ทาให้เราเห็นภาพของ
ความจริ งที่ประชาชาติอิสลามได้ประสบกับการกดขี่ทารุ ณ ตลอดสมัยการ
ครองอานาจของวงศ์อุมยั ยะฮฺผอู ้ ธรรม ส่ วนสองฉบับหลังเป็ นสาส์นที่ท่าน
อิมามฮุเซน(อฺ )เขียนส่ งไปยังชาวเมืองกูฟะฮฺซ่ ึ งเป็ นการตอบจดหมายของ
พวกเขาที่เขียนส่ งไปให้ท่านอิมาม(อฺ )หลายฉบับ

๕๕

สาส์นสองฉบับนี้เราสามารถจะเข้าใจเหตุผลการตัดสิ นใจของท่าน
อิมาม(อฺ )ในการเลือกเมืองกูฟะฮฺแทนที่จะเลือกเมืองอื่นๆ
ของอาณาจักร
อิสลามในการเดินทางเพื่อไปพานัก คือท่าน(อฺ )จะไม่ยอมเดินทางไปที่นนั่
จนกว่าท่าน(อฺ )จะได้เล็งเห็นถึงความพร้อมของคนที่จะให้การสนับสนุน
ดังที่มีระบุไว้ในหนังสื อของชาวกูฟะฮฺ
สาส์ น
ฉบับที่ ๑
สาส์นที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เขียนถึงมุอาวิยะฮฺ
เพื่อตอบจดหมายที่เขา
เขียนไปหาท่าน(อฺ ) ดังนี้
“จดหมายของท่านได้ส่งถึงฉันแล้ว ท่านได้กล่าวในจดหมายนั้นว่ามี
เรื่ องราวบางอย่างของฉันรู ้ไปถึงท่านซึ่ งท่านมีความรังเกียจ ส่ วนฉันถือว่า
คู่ควรแล้วกับสิ่ งอื่นๆ นอกเหนือจากนั้นที่มีอยูใ่ นตัวท่าน เพราะความดีงาม
ทั้งหลายมิอาจถูกชี้นาและมิอาจถูกปิ ดกั้นได้
นอกจากด้วยการอนุมตั ิ
ของอัลลอฮฺ ส่ วนเรื่ องราวต่างๆ ที่ท่านกล่าวว่ามีจากฉันไปถึงท่านนั้น อันที่
จริ งบรรดาคนที่เข้าพบท่านกุข้ ึนมาเท่านั้น มันเป็ นการใส่ ร้าย โดยคนติฉิน
นินทาฉันไม่ตอ้ งการจะทาสงครามกับท่าน และไม่ตอ้ งการจะทาการขัดแย้ง
กับท่านขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ว่าแท้จริ งฉันกลัวอัลลอฮฺใน
การละทิ้งสิ่ งนี้และฉันไม่คิดว่าอัลลอฮฺจะทรงพอพระทัยต่อการละทิ้งสิ่ งนี้
และไม่มีการอุทธรณ์แก้ตวั ใดๆ ในเรื่ องนี้ต่อท่านและในบรรดามิตรสหาย
ของท่านที่ปฏิเสธต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า

๕๖

อันเป็ นพรรคที่อธรรมเป็ นสหายของมารร้ายชัยฏอน ท่านมิใช่หรื อที่เข่นฆ่า
พี่ชายของกินดะฮฺอย่างทารุ ณทั้งๆที่เขาเป็ นคนนมาซที่ภกั ดีซ่ ึ งเป็ นผูท้ ี่ปฏิเสธ
ความอธรรม และสิ่ งอุตริ ในศาสนาอีกทั้งมิได้กลัวการติเตียนใดๆ ในการ
ต่อสู ้ตามวิถีทางของอัลลอฮฺแล้วท่านได้เข่นฆ่าเขาเหล่านั้นด้วยอธรรม และ
เป็ นศัตรู หลังจากที่ท่านได้แสดงความศรัทธาอันจอมปลอมต่อพวกเขา และ
ทาสัญญาอย่างแข็งขันว่าจะไม่ถือโทษพวกเขาในเรื่ องราวที่เกิดขึ้นระหว่าง
ท่านกับพวกเขา หามีความจริ งใจจากท่านไม่ที่จะมีต่อพวกเขาเลย หรื อว่า
ท่านมิใช่คนที่สังหารอัมรฺ บิน อัล-ฮัก ศ่อฮาบะฮฺคนหนึ่งของศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ ผูเ้ ป็ นบาวที่มีคุณธรรม ซึ่ งการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺได้ทดสอบเขา
จนเขาต้องสู ญเสี ยเรื อนร่ างไป หลังจากที่ท่านเคยให้คามัน่ สัญญากับเขาด้วย
การสาบานต่ออัลออฮฺวา่ จะให้ความปลอดภัยแก่เขาหลังจากนั้นท่านได้
สังหารเขาอย่างทารุ ณต่อพระผูอ้ ภิบาลของท่านและเป็ นการให้สัญญาที่แอบ
แฝงด้วยความหลอกลวง ท่านมิใช่หรื อที่อา้ งว่าซิ ยาด บุตรของซุมยั ยะฮฺที่ถูก
คลอดในบ้านของอุบยั ดฺ ษะกีฟ ว่าเป็ นลูกชายของบิดาของท่านเอง และ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)เคยกล่าวว่า ลูกที่เกิดมาอย่างผิดประเวณี น้ นั
ย่อมเป็ นสิ ทธิ ของเจ้าของบ้านแห่งนั้น ส่ วนคนผิดประเวณี ยอ่ มถูกลงโทษ
ด้วยก้อนหิ น แต่ท่านละทิ้งแบบอย่างของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ด้วย
การมีเจตนา
แล้วปฏิบตั ิตามอารมณ์ของท่านเองแทนที่จะตามการชี้นา
ของอัลลอฮฺ หลังจากนั้น ท่านก็บีบบังคับเขาอย่างทรมาณตัดมือและตัดเท้า
ของชาวมุสลิม ควักลูกตาของพวกเขา ตรึ งพวกเขาไว้กบั ต้นอินทผลัม
เหมือนกับว่าท่านมิได้เป็ นส่ วนหนึ่งของประชาชาติน้ ีและประชาชาติน้ ีก็มิได้
เป็ นของท่านใช่หรื อไม่ ท่านก็มิใช่ชาวฮัฏรอมัยนฺ ผูซ้ ่ ึงอิบนุซุมยั ยะฮฺเคยเขียน
ถึงพวกเขาว่า เป็ นพวกที่ถือศาสนาเดียวกับอะลีซ่ ึ งท่านได้เขียนจดหมายไป
ว่า “จะต้องฆ่าคนที่ถือศาสนาเดียวกับอะลี ”

๕๗

แล้วก็ได้มีการฆ่าพวกเขาและพวกที่ถือเหมือนกับพวกเขา ตามคาสั่งของ
ท่าน สาหรับศาสนาที่อะลีนบั ถือนั้น ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ
นัน่ คือ ศาสนาที่ได้ตีตราประทับบิดาของท่านและตัวท่านเอง ท่านได้นงั่ อยู่
บนที่นงั่ ของท่านขณะนี้เพราะศาสนานี้นนั่ เอง หากไม่เช่นนั้นแล้ว ฐานะของ
ท่านและบิดาของท่านก็จะถูกแบ่งเป็ นสองสภาพ
ท่านได้พูดในข้อเดียวกับที่ฉนั พูดว่า จงพิจารณาเพื่อตัวท่านเองและเพื่อ
ศาสนาของท่านและเพื่อประชาชาติของมุฮมั มัด(ศ)และจงยาเกรงต่อการ
กระทาความชัว่ แก่ประชาชาติน้ ี และต่อการที่จะนาพวกเขาให้ยอ้ นกลับไป
ในความมัวหมอง ฉันเองยังไม่รู้เลยว่าความมัวหมองอันใดที่ไหนอีกที่จะ
ยิง่ ใหญ่กว่าการถืออานาจปกครองที่ท่านมีต่อประชาชาติน้ ีและฉันยังมองไม่
เห็นเลยว่าเพื่อตัวฉันและเพื่อศาสนาของฉัน และเพื่อประชาชาติของมุฮมั มัด
(ศ)แล้วจะมีอะไรดีที่สุดสาหรับเรายิง่ กว่าการต่อสู ้กบั ท่าน ดังนั้น ถ้าหากฉัน
ทาก็เท่ากับได้ถวายตัวให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺและถ้าหากฉันละทิ้งก็ถือเป็ น
บาปอย่างหนึ่งที่ฉนั ต้องขออภัยต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)และฉันขอวิงวอนจาก
พระองค์ให้ทรงประทานความสัมฤทธิ์ ผลเพื่อการชี้นาแก่ภารกิจของฉัน
ท่านพูดในข้อเดียวกับที่ฉนั พูดว่า แท้จริ งเพราะฉันปฏิเสธท่าน ท่านจึง
ปฏิเสธฉัน เพราะว่าฉันวางแผนร้ายต่อท่าน ท่านจึงวางแผนร้ายต่อฉันขอให้
วางแผนร้ายต่อฉันเถิด ไม่วา่ ด้วยวิธีใดที่ท่านมี เพราะฉันเชื่อว่าแผนการของ
ท่านจะไม่เกิดอันตรายแก่ตวั ฉันได้เลย และจะไม่มีใครได้รับอันตรายจากมัน
ยิง่ ไปกว่าตัวของท่านเองเพราะว่าท่านอาศัยความโง่เขลาของท่านและ
ปรารถนาที่จะบัน่ ทอนคามัน่ สัญญาของท่านเอง ขอสาบานได้วา่ ท่านไม่เคย
ทาตามคาสัญญาแต่ประการใด
ท่านละเมิดสัญญาของท่านเองด้วยการ
สังหารพวกเขาเหล่านั้นที่ท่านได้สังหารไปแล้ว

๕๘

หลังจากที่ได้มีการตกลงกันและสาบานกันแล้ว ท่านสังหารคนเหล่านั้น
ทั้งๆ ที่พวกเขามิได้ต่อสู ้ดว้ ยเลข ท่านมิได้กระทาอย่างนั้นกับพวกเขาเพราะ
เหตุอนั ใด นอกจากว่าพวกเขากล่าวถึงเกียรติยศของพวกเขา และเพราะว่า
พวกเขาให้เกียรติต่อสิ ทธิ ของเรา ท่านฆ่าคนเหล่านั้น ด้วยความกลัวสิ่ งหนึ่ง
นัน่ คือบางทีถา้ หากท่านไม่ฆ่าพวกเขาท่านจะต้องตายก่อนที่พวกเขาจะถูก
กระทา หรื อพวกเขาจะต้องตายก่อนที่พวกเขาจะรู ้ตวั ดังนั้น โอ้มุอาวิยะฮฺเอ๋ ย
จงรับรู ้เรื่ องการชาระความแค้นและจงเชื่อการตัดสิ นตอบแทน และจงรู ้วา่
สาหรับอัลลอฮฺ (ซ.บ.)นั้น ทรงมีบญั ชีที่พระองค์ไม่ทรงละเว้นที่จะบันทึกไม่
ว่าเรื่ องเล็กน้อยหรื อเรื่ องใหญ่ พระองค์จะบรรทุกไว้หมดสิ้ น อัลลอฮฺ(ซ.บ.)
ไม่ลืมการลงโทษที่ท่านกระทาไปด้วยความสงสัยและการฆ่าบรรดาปิ ยมิตร
ของพระองค์ที่เจ้ากระทาไปด้วย
การยัดเยียดข้อหาและการที่ท่าบังคับคนทั้งหลายให้ยอมรับบุตรชายของ
ท่านซึ่ งเป็ นเด็กหนุ่ม สกปรก ดื่มสุ รา เล่นกับสุ นขั ฉันเองบอกอะไรให้ท่านรู ้
ไม่ได้ นอกจากอย่างเดียวนัน่ คือท่านได้ทาลายตัวเอง และกาลังตัดขาดจาก
ศาสนาของท่านเอง ท่านฉ้อฉลต่อหน้าที่ของท่าน ท่านลบล้างคาสัญญาของ
ท่านท่านกาลังรับฟังคาพูดของคนโง่ แล้วท่านก็เลยหวาดกลัวคนที่นอบน้อม
ยาเกรงต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้าเพราะคนเหล่านั้น ” วัสลาม (๑)
(1) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม 10 หน้า 149

๕๙

สาส์ น
ฉบับที่ 2
สาส์นของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ที่ส่งไปยังชาวเมืองกูฟะฮฺ
“ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณาปรานีผทู ้ รงเมตตาเป็ นนิรันดร์
จากฮุเซน บินอะลี ถึงผูน้ าในหมู่ผศู ้ รัทธาและมวลมุสลิมทั้งหลาย แท้จริ ง
แล้วฉันมีความปลื้มใจและเป็ นสุ ขกับจดหมายของพวกท่านเป็ นอย่างยิง่ และ
จากจดหมายฉบับล่าสุ ดของพวกท่านที่มายังฉันนั้น ได้ทาให้ฉนั เข้าใจดีใน
สิ่ งที่พวกท่านอธิ บายและกล่าวถึงทุกประการ เกี่ยวกับคาพูดของพวกท่าน
ที่วา่ พวกเรา ไม่ใช่อิมาม ดังนั้น ฉันจึงยอมรับ หวังว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรง
รวมพวกเรากับท่านไว้ดว้ ยสัจธรรมและการชี้นาแท้จริ งฉันได้ส่งน้องชาย
และบุตรของลุงมายังพวกท่านและเป็ นบุคคลสาคัญคนหนึ่งจากครอบครัว
ของฉัน เขาคือมุสลิม บินอะกีล แท้จริ งเขาได้เขียนจดหมายมาแจ้งแก่ฉนั ว่า
ได้รวบรวมคนระดับแกนนาในหมู่พวกท่านไว้จานวนหนึ่ง ซึ่งล้วนเป็ นคนที่
ได้รับความเชื่อถือและมีเกียรติในหมู่พวกท่านและตามที่ฉนั ได้รับรู ้จาก
จดหมายของพวกท่านและได้อ่านดูแล้ว ฉันจึงตั้งใจที่จะเดินทางมายังพวก
ท่านอย่างรวดเร็ ว อินชาอัลลอฮฺ ขอยืนยันว่าจะไม่มีอิมามนอกจากผูป้ กครอง
ที่ใช้พระคัมภีร์ซ่ ึงดารงไว้ดว้ ยความเที่ยงธรรมอันเป็ นผูย้ ดึ ถือหลักศาสนา
อย่างแท้จริ ง
โดยบังคับตนเองให้อยูใ่ นครรลองของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทุก
ประการ” วัสลาม (2)
(2) อัล-อิรชาด หน้า 210

๖๐

สาส์ น
ฉบับที่ 3
สาส์นของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ที่ส่งไปยังชาวกูฟะฮฺ
พร้อมกับก็อยซฺ
บินมัซฮัร อัศ-ศ็อยดาวี
“ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาเป็ นนิรันดร์
จากฮุเซน บินอะลี ถึงพี่นอ้ งผูศ้ รัทธาและมวลมุสลิมทั้งหลายขอความสันติ
สุ ขพึงแก่พวกท่าน แท้จริ งฉันขอสรรเสริ ญอัลลอฮฺผซู ้ ่ ึ งไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากพระองค์ เพื่อพวกท่าน แท้จริ งจดหมายของมุสลิม บินอะกีล
ได้มีมาถึงฉันเขาได้แจ้งในจดหมายนั้นถึงเรื่ องความดีงามของพวกท่าน และ
บอกว่าคนระดับแกนนาในหมู่พวกท่านร่ วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือ
พวกเราและเรี ยกร้องเกี่ยวกับสิ ทธิ ของเรา ดังนั้นฉันจึงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ว่าโปรดประทานความดีในกิจการงานให้แก่เรา และของพระองค์
ประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกท่าน และฉันตั้งใจเดินทางมาหาพวก
ท่านจากเมืองมักกะฮฺ ในวันอังคาร เดือนซุลฮิจญะฮฺ
(ช่วงเวลาในวันตัรวียะฮฺ ) ดังนั้นเมื่อคนถือสาส์นของฉันมาถึงยังพวกท่าน ก็
จงได้ปกปิ ดเรื่ องของพวกท่าน ไว้เป็ นความลับและฉันเองจะเดินทางมาพบ
พวกท่านในเร็ ววันนี้อินชาอัลลอฮฺ” วัสลาม (3)
(3) อัล-ฮุเซน ของท่านอะลี ญะลาล เล่ม 1 หน้า 196

๖๑

สาส์ น
ฉบับที่ 4
สาส์นของท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ที่เขียนไปยังท่านอับดุลลอฮฺ บิน อับบาซ
เมื่อครั้งที่อบั ดุลลอฮฺ บิน ซุบยั รฺ จับเขาเป็ นเชลยไปยังเมืองฏออิฟ ดังนี้
“ได้มีข่าวมาถึงฉันว่า บุตรของซุบยั รฺ จับท่านเป็ นเชลยไปยังเมือง
‘ฏอลิฟ’ ขอให้อลั ลอฮฺยกย่องท่านให้สูงส่ งด้วยเถิด และขอให้ภาระอัน
หนักอึ้งของท่านถูกบรรเทาลง อันที่จริ งบรรดาผูม้ ีคุณธรรมนั้นย่อมได้รับ
การทดสอบเสมอ และท่านจะมิได้รับสิ่ งใดเป็ นรางวัล นอกจากสิ่ งที่ท่าน
ชอบ และนัน่ ยังนับว่าน้อย ขอให้อลั ลอฮฺประทานความแข็งแกร่ งแก่เราและ
ท่านด้วยขันติธรรมในยามถูกทดสอบ และขอบคุณพระองค์ในยามได้รับ
ความโปรดปรานและอย่าให้เราและท่านต้องแผ้วพานกับศัตรู ที่อิจฉาริ ษยา
ตลอดไปด้วย” วัสลาม (4)
(4) ตะฮัฟฟุล-อุบูล หน้า 177

๖๒

สุ ภาษิต : วาทะอันสมบูรณ์ แห่ งคุณธรรมจากอิมามที่ 3
ทุกอิมามจากบรรดาอะฮ์ลุลบัยตฺ (อฺ )จะต้องมีสุภาษิตที่รวบรวมไว้ดว้ ย
คุณค่าอย่างสู ง
สุ ภาษิตเหล่านี้ท้ งั หมดว่าด้วยเรื่ องจริ ยธรรม วิชาความรู ้ มารยาทและ
วาทศิลป์ อันสมบูรณ์ที่บ่งชี้ถึงคุณธรรมอันสู งส่ งและเป็ นการป้ องกันตัวให้
พ้นจากความต่าต้อยข้าพเจ้าเชื่อมัน่ ว่าคาพูดในด้านต่างๆ เหล่านี้ถา้ หากเรา
พยายามทาตัวของเราให้ดาเนินตามอย่างครบถ้วนแล้ว เราจะสามารถรักษา
เยียวยาโรคทางด้านจริ ยธรรมให้แก่อวัยวะทุกส่ วนในสังคมของเราได้
ในหนังสื อเล่มนี้ เราจะเสนอเรื่ องราวบางส่ วนจากสุ ภาษิตต่างๆ ของ
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ดังนี้
สุ ภาษิตที่ 1
นักปกครองที่เลวร้ายที่สุด ได้แก่ ผูท้ ี่ข้ ีขลาดตาขาวกับศัตรู หยาบกระด้าง
กับคนอ่อนแอและตระหนี่ในการหยิบยืน่ ให้
*******
สุ ภาษิตที่ 2
คนที่ตอ้ งการที่พ่ งึ นั้น มิได้ปิดบังความละอายแก่ใบหน้าของตนในการ
ขอความช่วยเหลือจากท่าน ดังนั้น ท่านจงปิ ดบังความละอายแก่ใบหน้าของ
ท่านด้วยการตอบสนองแก่เขา

๖๓

สุ ภาษิตที่ 3
ชายคนหนึ่งนินทาเพื่อนอีกคนต่อหน้าท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
ท่านอิมาม(อฺ )ได้ กล่าวว่า :
“ท่านเอ๋ ย จงหยุดยั้งการนินทา เพราะมันคือการรับประทานเนื้อสุ นขั
แห่งไฟนรก”
สุ ภาษิตที่ 4
เครื่ องหมายอย่างหนึ่งของคนที่ยอมรับความจริ งคือ
การนัง่ ร่ วมกับผูม้ ีสติปัญญา
*******
สุ ภาษิตที่ 5
แท้จริ งผูศ้ รัทธานั้นยึดถืออัลลอฮฺ (ซ.บ.)เป็ นที่ปกป้องคุม้ ครองตนเองมี
คาพูดที่เหมือนกระจกเงา ดังนั้นเขาจะพินิจพิจารณาต่อคุณลักษณะของผู ้
ศรัทธา แล้วพินิจพิจารณาต่อลักษณะของคนหยิง่ ทะนง ดังนั้นในตัวของเขา
มีความอ่อนโยนจากตัวของเขาจะมีความรู ้ในจิตใจของเขาจะมีความเชื่อมัน่
และจากดวงวิญญาณของเขาจะมีที่พ่ ึงพิง

๖๔

สุ ภาษิตที่ 6
� คนพวกหนึ่งจะเคารพภักดีอลั ลอฮฺเพราะความอยากได้นนั่ คิ อ อิบา
ดะฮฺของพ่อค้า
�คนพวกหนึ่งจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพราะความหวาดกลัวนัน่ คือ
อิบาดะฮฺของข้าทาส
� คนพวกหนึ่งเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพราะซาบซึ้ งในพระคุณนัน่ คือผูม้ ี
อิสระแก่ตนและเป็ นคนมีเกียรติ
*******
สุ ภาษิตที่ 7
เครื่ องหมายอย่างหนึ่งของคนมีความรู ้ได้แก่การดาเนินชีวติ ไปตามคาพูด
ของตนและวิชาความรู ้ของเขาประกอบด้วยข้อเท็จจริ วที่พิสูจน์ได้โดยความ
ลึกซึ้ งในการพิจารณา
*******
สุ ภาษิตที่ 8
การให้สลามแก่กนั มีความดีจึงเจ็ดสิ บประการ
หกสิ บเก้าประการจะได้แก่ ‘คนเริ่ มต้น’
อีกหนึ่งประการจะได้แก่ ‘คนตอบรับ’
*******

๖๕

สุ ภาษิตที่ 9
�คนตระหนี่ที่สุดได้แก่คนที่ตระหนี่การให้สลาม
*******
สุ ภาษิตที่ 10
คนที่พยายามในเรื่ องการจะกระทาสิ่ งที่ละเมิดต่ออัลลอฮฺน้ นั
เขาย่อมจะพลาดจากสิ่ งที่เขาหวังจนสิ้ น
และสิ่ งที่เขากลัวอยูจ่ ะมายังเขาโดยเร็ ว (1)
(1) ตะฮัฟฟุล-อุกูล หน้า 178
*******
สุ ภาษิตที่ 11
คนใดเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)ด้วยการเคารพภักดีอย่างแท้จริ ง
พระองค์จะประทานให้แก่เขามากเกินกว่าความปรารถนาและความเพียงพอ
ของเขา
*******
สุ ภาษิตที่ 12
ทรัพย์สินของท่านนั้น ถ้าหากมันไม่เป็ นของท่าน ท่านก็จะเป็ นของมัน
ดังนั้นท่านจะอยูก่ บั มันไม่ได้ แล้วมันก็จะไม่อยูก่ บั ท่าน และทุกสิ่ งทุกอย่าง
เหล่านั้นมันจะหันมากัดกินท่าน
*******

๖๖

สุ ภาษิตที่ 13
�ความซื่ อสัตย์น้ นั คือเกียรติยศ
�การโกหกคือความอัปยศ
�การรักษาความลับคือการเป็ นที่ไว้วางใจ
�เพื่อนบ้านคือญาติสนิท
�การให้ความช่วยเหลือ คือการบริ จาคทาน
�การทางานคือการฝึ กตน
�จรรยาที่ดีงามคืออิบาดะฮฺ
�การเงียบสงบคืออาภรณ์ประดับกาย
�การรู ้จกั พอคือความร่ ารวย
�การมีเพื่อนคือแสงสว่าง (2)
(2) ลุมอะฮฺ มินบะลาฆ่อติลฮุเซน หน้า 104.

๖๗

ถาม-ตอบ
จากวิชาการอันถ่ องแท้ ของอิมามฮุเซน(อฺ)
บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )คือทายาทของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) และ
เป็ นบุคคลสาคัญสาหรับศาสนานี้
และพวกเขามีความรู ้ในเรื่ องของพระ
คัมภีร์และเรื่ องราวต่างๆ ในบทต่างๆ ของอัลกุรอาน พวกเขาจึงเป็ นบรรดาผู ้
คงแก่กล้าทางวิชาการ มีความสามารถในการอธิ บายความเป็ นจริ งต่างๆ ได้
อย่างถ่องแท้ แน่นอนได้มีรายงานบอกเล่าถึงเรื่ องการตั้งคาถามอย่างมากมาย
แก่บรรดาอิมาม(อฺ )แต่ละท่านดังที่ได้ผา่ นไปแล้วในสองอิมามแรกคือ ท่านอิ
มามอะลี(อฺ )และท่านอิมามฮะซัน(อฺ ) ดังมีคาตอบ บางเรื่ องผ่านไปแล้วในบท
นี้ จะเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับคาถามบางข้อที่ถูกหยิบ ยกมาตั้งเป็ นคาถามแก่
ท่านอิมามฮุเซน (อฺ ) และคาตอบที่ท่าน (อฺ ) ให้สาหรับในแต่ละคาถามนั้น
ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ 1
ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )บิดาของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้เคยถามท่าน(อฺ )
เพื่อเป็ นการเปิ ดเผยถึงเกียรติยศอันสู งส่ งดังนี้
ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) : “ลูกเอ๋ ย จะใช้อานาจอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “สร้างสรรค์ผลงานแก่หมู่ชนและยับยั้งชัง่ ใจกับ
ความผิด”

๖๘

ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) : “จะใช้ความร่ ารวยอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ลดความต้องการของท่านให้นอ้ ยลงและจงพอใจ
่
กับสิ่ งที่ท่านมีอยู”
ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) : “ความยากจนเป็ นอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “ความทะยานอยากและสิ้ นหวังอย่างรุ นแรง”
ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) : “การติเตียน หมายถึง กิริยาอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “การละเมิดสิ ทธิของตนเองและการเป็ นอิสลามของเขา
จะขึ้นอยูก่ บั คู่ครองของเขา”
ท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) : “บาดแผลลึกที่สุดเป็ นอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อฺ ) : “เมื่อคนที่กาหนดสภาพความเป็ นไปของท่าน
และผูส้ ามารถให้คุณให้โทษแก่ท่านคือผูป้ กครองของท่านเอง”
แล้วท่านอิมามอะลี(อฺ ) ก็ได้หนั ไปยังท่านฮาริ ษ อัล-อะอฺ วรั พลางกล่าวว่า
“โอ้ฮาริ ษ จงสอนวิทยปั ญญาเหล่านี้ให้แก่ลูกๆ ของท่าน เพราะมันจะ
เป็ นการเพิ่มพูนสติปัญญา ความแข็งแกร่ งและปลูกฝังทัศนคติที่ดี” (๑)
(1) มะอานี อัล-อัคบาร หน้า ๔๐๑

๖๙

ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๒
นาฟิ อฺ บินอัซร็ อก(หัวหน้าคนหนึ่งของพวกค่อวาริ จญ์) ได้ถามท่านอิมาม
ฮุเซน(อฺ )ในครั้งหนึ่ง โดยกล่าวกับท่าน(อฺ )ว่า
“จงอธิ บายลักษณะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ท่านเคารพภักดีให้ฉนั ฟังซิ ?”
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“โอ้ นาฟิ อฺ แท้จริ งคนที่ถือศาสนาโดยวิธีการใช้หลักเปรี ยบเทียบไม่
แคล้วที่จะต้องล่มจมอยูต่ ลอดเวลา จะเป็ นคนที่หนั เหจากแนวทาง จะเป็ น
แมลงเม่าที่ตกเข้าไปอยูท่ ี่ที่คดงอ จะเป็ นคนหลงทาง จะเป็ นคนที่พูดไม่
สุ ภาพ
โอ้ อิบนุอซั ร็ อกเอ๋ ย ฉันจะอธิบายลักษณะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าของฉันไป
ตามที่พระองค์ทรงอธิบายไว้โดยพระองค์เองและฉันจะบอกให้รู้จกั พระองค์
ไปตามที่พระองค์ทรงสอนให้รู้จกั
จะไม่มีพลังสัมผัสใดเข้าถึงพระองค์
พระองค์ไม่อยูใ่ นฐานะที่เปรี ยบกับมนุษย์ได้ ทรงอยูใ่ กล้แต่มิใช่จะถูกสัมผัส
ทรงอยูห่ ่างแต่มิใช่จะขาดช่วง ทรงเป็ นเอกะแต่ใช่จะแบ่งได้ ทรงเป็ นที่รู้จกั
ได้โดยสัญญาณต่างๆ มีคุณลักษณะโดยหมายเหตุต่างๆ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากพระองค์ ผูท้ รงยิง่ ใหญ่ ผูท้ รงสู งสุ ด”
อิบนุอซั ร็ อก ร้องไห้ แล้วกล่าวว่า
“คาตอบของท่านช่างดีอะไรเช่นนี้ ” (๒)
(2) อัต-เตาฮีด หน้า ๘๐, ตาริ ค อิบนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๓

๗๐

ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๓
มีคนถามท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า
“เพราะเหตุใดท่านจึงได้เกรงกลัวอัลลอฮฺมากนัก ?”
ท่านอิมาม(อฺ ) ตอบว่า
“เพราะในวันกิยามัตนั้น จะไม่มีใครปลอดภัย นอกจากคนที่เกรง
กลัวอัลลอฮฺต้ งั แต่อยูใ่ นโลกนี้ ” (๓)
(3) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๔

ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๔
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ถูกถามในครั้งหนึ่งว่า
“โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ เช้านี้ท่านมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร?”
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“ในเช้านี้ ฉันอยูโ่ ดยมีพระผูเ้ ป็ นเจ้า(ทรงมองเห็น)อยูเ่ บื้องบน มีไฟ
นรกอยูเ่ บื้องหน้า มีความตายมาเชื้อเชิญ มีบญั ชีบนั ทึกกางแผ่อยูแ่ ละฉัน
กาลังถูกจองจาไว้กบั การทางาน ฉันไม่มีสิ่งที่ฉนั รัก รักไม่ผลักไสสิ่ งที่ฉนั
รังเกียจภารกิจต่างๆ อยูใ่ นอานาจของผูอ้ ื่น นอกเหนือจากฉัน

๗๑

ดังนั้นถ้าหากทรงประสงค์พระองค์ก็จะลงโทษฉันได้ และถ้าหากทรง
ประสงค์ก็จะทรงอภัยฉันได้ ดังนั้นคนยากไร้ที่ไหนอีกเล่าจะยากไร้ยงิ่ กว่า
ฉัน” (๔)
(4) อะมาลี ชองเชคศอดูก หน้า ๔๘๘
ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๕
มีชายคนหนึ่งถามท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เกี่ยวกับความหมายของโองการ
หนึ่งความว่า
“และสาหรับความโปรดปรานจากพระผูอ้ ภิบาลของเจ้านั้น
เจ้าจง
เปิ ดเผยออกไป”(อัฏ-ฏอฮา: 11)
ว่ามีความหมายอย่างไร ?”
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“พระองค์ทรงบัญชาท่านศาสดา
ให้พูดออกไปเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ
ที่อลั ลอฮฺทรงโปรดปรานมาในศาสนาของพระองค์ ” (๕)
(5) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๔ หน้า ๓๖๔

๗๒

ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๖
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ถูกตั้งคาถามในครั้งหนึ่งว่า
“ทาไมอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จึงทรงวางบัญญัติแก่บาวของพระองค์ให้ทาการ
ถือศีลอด ?”
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“เพื่อให้คนร่ ารวยสัมผัสกับความหิ วโหยเพื่อเขาจะได้มีความกรุ ณา
ปรานีแก่คนยากจน” (๖)
(6) อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๙๓

ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๗
กษัตริ ยแ์ ห่งโรมได้ถามเกี่ยวกับ ‘สรรพสิ่ ง ๗ ประการที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)
มิได้ทรงสร้างมาให้อยูใ่ นครรภ์?’
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ตอบว่า :
“๑-คือนบีอาดัม
๒-คือนางเฮาวาอ์
๓-คืออีกา(ที่ทาตัวอย่างในการฝังคนตายให้ลูกนบีอาดัมได้ดู-ผูแ้ ปล)
๔-แกะของนบีอิบรอฮีม (ตัวที่ถูกส่ งมาให้เชือดแทนนบีอิซมาอีล)

๗๓

๕-อูฐของอัลลอฮฺ (ในสมัยของนบีศอลิฮฺ-ผูแ้ ปล)
๖-ไม้เท้าของนบีมูซา
7-นกที่นบีอีซาสร้างขึ้นมา” (๗)
ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๘
มีชายคนหนึ่งจากเมืองกูฟะฮฺ เขียนคาถามส่ งมายังท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
ความว่า
“โอ้ท่านผูเ้ ป็ นนาย โปรดแจ้งให้ฉนั ทราบด้วยว่า อะไรคือสิ่ งที่ดีที่สุด
ทั้งในโลกนี้และปรโลก?”
ท่านอิมาม(อฺ )เขียนตอบไปว่า
“ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาเป็ นนิรันดร์
แท้จริ งบุคคลใดที่แสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ท่ามกลาง
ความชิงชังของมนุษย์ พระองค์จะคุม้ ครองเขาให้พน้ จากการงานของมนุษย์
เหล่านั้นและบุคคลใดที่แสวงหาความพอใจของมนุษย์ท่ามกลางความชิงชัง
ของอัลลอฮฺพระองค์จะทรงบันดาลให้เขาต้องพึ่งพิงมนุษย์เหล่านั้นตลอด
กาล
วัสลาม” (8)

๗๔

ถาม~ตอบ
เรื่ องที่ ๙
ชายคนหนึ่งเขียนจดหมายถามท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า
“โปรดสอนฉันสักสองเรื่ อง ?”
ท่านอิมาม(อฺ )เขียนตอบไปว่า
“ใครก็ตามที่พยายามจะทาการใดๆ ในทางที่ละเมิดอัลลอฮฺเขาย่อมจะ
พลาดจากสิ่ งที่เขาหวังจนสิ้ น และสิ่ งที่เขาหวัน่ กลัวจะมาถึงเขาอย่างรวดเร็ ว”
(๙)
(7) ตะฮัฟฟุล-อุกูล หน้า ๑๗๔
(8) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๗ หน้า ๑๕๑
(9) วะซาอิลุซ-ซีอะฮฺ เล่ม ๑๑ หน้า ๔๒๑

ดุอาอ์ของอิมามฮุเซน(อฺ)มรดกทีส่ ู งค่ าของอิสลาม
จากหน้าหนังสื อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และบรรณานุกรมต่างๆ ถ้าใครได้
สัมผัสแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องประกอบด้วยบทดุอาอ์ต่างๆ ของ
บรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )และ ถ้าหากได้มีการนาบทดุอาอ์ของบคคล
อื่นๆ มาเปรี ยบเทียบกับดุอาอ์ของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )แล้วก็จะ
พบเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน แน่นอนแสงประกายจากดวงดาวที่อยูบ่ น
ฟ้าย่อมเหนือกว่าความแวววาวของหิ นที่ถูกขัดให้แวว

๗๕

ดาบอันคมกริ บย่อมเหนือเหล็กธรรมดที่ไร้คม
มีบนั ทึกบทดุอาอ์จากท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ไว้มากมาย สาหรับเราถือว่า
เพียงดุอาอ์ของท่าน(อฺ )ที่ให้อ่าน ‘วันอะร่ อฟะฮฺ ’ก็เพียงพอแล้ว เพราะนัน่
ถือว่าเป็ นมรดกที่สูงค่าของอิสลามและเป็ นคลังแห่งวิชาการอันยิง่ ใหญ่ใน
เรื่ องของพระผูเ้ ป็ นเจ้า
ท่านมิรซา มุฮมั มัดฮุเซน ชะฮฺ ริสตานีได้รวบรวมดุอาอ์ของท่านอิมาม
ฮุเซน(อฺ )ไว้เป็ นตาราเล่มหนึ่ง ซึ่ งในบทนี้เราจะคัดมาเสนอเพียงบางบท
ดุอาอ์
บทที่ ๑
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดประทานความปรารถนาในปรโลกให้แก่ขา้ ฯ
เพื่อให้ขา้ ได้ประจักษ์ความจริ งในข้อนี้ในหัวใจของข้าด้วยความสมถะใน
โลกดุนยาแห่งนี้ของข้าฯ ข้าแต่อลั ลอฮฺโปรดประทานความรู ้แจ้งในเรื่ องราว
ของ ปรโลกให้แก่ขา้ ฯ จนกระทัง่ ข้าฯได้แสดงหาความดีงามด้วยความ
ปรารถนา และให้ขา้ ฯหลีกหนีจากความชัว่ ร้ายต่างๆ ด้วยความกลัวเถิด โอ้
พระผูอ้ ภิบาล” (๑)
(1) กัชฟุล-ฆ็อมมะฮฺ หน้า ๑๙๔

๗๖

ดุอาอ์
บทที่ ๒
ดุอาอฺ ในยามเช้าและยามเย็นของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
“ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณา ผูท้ รงเมตตาเป็ นนิรันดร์ดว้ ย
พระนามของอัลลอฮ์
โดยอัลลอฮฺ ยังอัลลอฮฺ และในวิถีทางของอัลลอฮฺและอยูก่ บั แนวทาง
ของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ไม่มีพลังไม่มีอานาจใดๆ นอกจากโดยอัลลอฮฺ ผู ้
ทรงยิง่ ใหญ่ ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งข้าฯขอมอบหมายตัวของข้าต่อพระองค์
และขอผินหน้าของข้ายังพระองค์ และขอมอบอานาจในกิจการของข้าแด่
พระองค์ และข้าขอการอภัยจากความชัว่ ทุกประการในโลกนี้และปรโลก
ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้แก่ขา้ ฯเหนือกว่าบุคคลใดและไม่
มีใครให้ขา้ ฯได้มากกว่าพระองค์ โปรดคุม้ ครองข้าฯให้พน้ จากทุกสิ่ งทุก
ประการที่ขา้ กลัวและหวาดกลัว และทรงบันดาลให้ขา้ ฯปลอดภัยในกิจการ
ของข้าและให้มีทางออก แท้จริ งพระองค์ทรงรู ้แต่ขา้ ไม่รู้ พระองค์ทรง
สามารถแต่ขา้ ไร้ความสามารถ และพระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่ ง
ด้วยความเมตตาของพระองค์ โอ้ ผูท้ รงเมตตาเหนือกว่าใครทั้งปวง” (๒)
(2) อัศ-ศ่อฮีฟะฮฺ อัล-ฮฺซยั นียะฮฺ หน้า ๘๖

๗๗

ดุอาอ์
บทที่ ๓
ดุอาอ์ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ที่ขอให้ได้มีความสมประสงค์
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งขอต่อพระองค์ให้ได้รับความสมประสงค์แห่งผู ้
ได้รับทางนา ให้ได้มีผลงานของผูม้ ีความตักวา ให้ได้มีความจริ งใจของคน
ขออภัยโทษ ให้ได้รับความยาเกรงของผูม้ ีความเกรงกลัวต่อพระองค์ ให้ได้มี
ความมานะของคนมีความรู ้ ให้มีเจตนาของคนสารวมตน ให้มีความเกรง
กลัวของคนหวาดกลัวเพื่อให้ขา้ ฯได้กลัวพระองค์
ข้าแต่อลั ลอฮฺให้ขา้
พระองค์มีความยาเกรงต่อการที่จะละเมิดพระองค์ และจนกระทัง่ ข้าฯมีความ
จริ งใจต่อพระองค์ในห้วงอานาจด้วยความยาเกรงต่อพระองค์ และจนกระทัง่
ข้าฯมีความจริ งใจต่อพระองค์ในห้วงอานาจด้วยความยาเกรงต่อพระองค์
และจนกระทัง่ ข้าฯมีความบริ สุทธิ์ ใจต่อพระองค์ในการแสดงความจริ งใจ
ด้วยความรักต่อพระองค์และจนกระทัง่ ข้าฯได้มอบตนยังพระองค์ในกิจการ
ต่างๆ ด้วยความนึกคิดที่ดีต่อพระองค์ มหาบริ สุทธิ์ แด่พระองค์ ผูท้ รงสร้าง
รัศมี
มหาบริ สุทธิ์ ของอัลลอฮฺผทู ้ รงยิง่ ใหญ่และด้วยการสรรเสริ ญต่อ
พระองค์” (๓)
(๒) อัศ-ศ่อฮีฟะฮฺ อัล-ฮฺชยั นียะฮฺ หน้า ๘๖
(๓) อัศ-ศ่อฮีฟะฮฺ อัล-ฮฺชยั นียะฮฺ หน้า ๘๘

๗๘

ดุอาอ์
บทที่ ๔
ดุอาอ์ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )หลังนมาซฟัรฎูประจาวัน
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้าขอต่อพระองค์โดยพจนารถทั้งหลายของพระองค์
และหลักชัยแห่งบัลลังก์ของพระองค์
และด้วยอานาจที่ค้ าจุนฟ้าดินของ
พระองค์และโดยบรรดานบี บรรดาศาสนทูตของพระองค์ ให้พระองค์ทรง
ตอบรับข้าฯ เพราะแท้จริ งข้าฯกาลังประสบความกันดารอย่างสาหัส
ดังนั้นข้าฯจึงขอต่อพระองค์ได้โปรดประทานพรแด่ศาสดามุฮมั มัดและวงศ์
วานของมุฮมั มัดและได้โปรดบันดาลให้งานที่มีอุปสรรคของข้าฯเป็ นงานที่
สะดวกด้วยเถิด” (๔)

ดุอาอ์
บทที่ ๕
ดุอาอ์ที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )วอนขอที่อลั -กะอฺยะฮฺ
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ให้ความโปรดปรานแก่ขา้ แต่ไม่ทรงพบข้าฯในฐานะผู ้
ขอบพระคุณ และทรงทดสอบข้าฯแต่ไม่ทรงพบข้าในฐานะผูอ้ ดทน
ขอพระองค์ทรงอย่างลบเลือนความโปรดปรานแก่คนที่ทอดทิง้ การ
ขอบพระคุณ

๗๙

และอย่าได้ทรงบันดาลให้ความรุ นแรงมีอย่างต่อเนื่องสาหรับคนที่
ทอดทิง้ ความอดทน
พระเจ้าของข้าฯไม่มีผใู ้ ดเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่อีกแล้ว
นอกจากพระองค์ผทู ้ รงเผือ่ แผ่”
(๕)
ดุอาอ์
บทที่ ๖
ดุอาอฺ ที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )วอนขอในวันอาชูรออ์ ก่อนจะออกรบ
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ พระองค์ทรงเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวของข้าฯในยามอุปสรรค
ทั้งปวงเป็ นที่ต้ งั ความหวังของข้าฯในยามเดือนร้อนทั้งปวง และในทุกครั้ง
พระองค์จะประทานความเข้มแข็งและเปลี่ยนสภาพให้ขา้ ฯเสมอมา ในเรื่ อง
นี้ได้ยงั ความระทมในจิตใจทั้งหลายมากมายเหลือคณานับ
หนทางในการแก้ไขถูกลิดรอนเหลือเพียงน้อยนิดและความสัจจริ งถูกบัน่
ทอน ในเรื่ องนี้ฝ่ายศัตรู เหยียบย่าทาลาย ในเรื่ องนี้ขา้ ฯจึงโน้มตัวยังพระองค์
ด้วยความปรารถนาจากข้าฯที่มีต่อพระองค์อย่างไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน ขอให้
ช่วยเหลือและปลดปล่อย เพราะพระองค์คือเจ้าของความโปรดปรานทั้ง
มวลและเป็ นจุดสุ ดยอดของความปรารถนา” (๖)
(๔) อัศ-ศ่อฮีฟะฮฺ อัล-ฮุซยั นียะฮฺ หน้า ๒๙
(5) อัล-ฮะซัน วัล-ฮุเซนซิ บฏอร่ อซู ลิลลาฮฺ หน้า ๑๓๔
(๖) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๑๗

๘๐

ดุอาอ์
บทที่ ๗
ดุอาอ์ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )วอนขอเมื่อครั้งที่ท่านอะลี อักบัร บุตรชาย
ออกไปรบกับพวกกูฟะฮฺ
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอให้พระองค์ทรงเป็ นพยานต่อพวกเขา บัดนี้เด็กหนุ่ม
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับศาสนทูตของพระองค์มากที่สุด
ตั้งแต่เรื อนร่ าง
จริ ยธรรมและคาพูดได้ออกไปรบกับพวกเขาแล้ว
พวกเรานั้นยามใดที่คิดถึงอยากจะเห็นหน้านบีของพระองค์เราจะจ้อง
มองไปที่เขา โอ้อลั ลอฮฺโปรดยับยั้งความจาเริ ญของแผ่นดินจากคนเหล่านั้น
และจงทาให้พวกเขาแตกแยกกันเป็ นเสี่ ยงๆ และจงบันดาลให้พวกเขาเป็ นผู ้
ที่ได้รับความอับโชคตลอดไป และอย่าได้พอพระทัยอานาจการปกครอง
ของพวกเขาตลอดกาล เพราะพวกเขาเรี ยกร้องพวกเราเพื่อช่วยเหลือพวกเรา
แต่กลับมาเป็ นศัตรู กบั เราแล้วเข่นฆ่า ......
หลังจากนั้นท่าน(อฺ )ได้อ่านโองการหนึ่งของอัลลอฮฺ ความว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺทรงคัดเลือกอาดัม นูฮฺ วงศ์วานของอิบรอฮีม และวงศ์
วานของอิมรอนไว้สาหรับสากลโลก เชื้อสายส่ วนหนึ่งเป็ นของอีกส่ วนหนึ่ง
และอัลลอฮฺทรงได้ยนิ ทรงรอบรู ้เสมอ”
(อาลิอิมรอน: 34)

๘๑

ท่านอิมาม(อฺ )ได้เรี ยกอุมรั บินซะอัด แล้วกล่าวว่า
“อัลลอฮฺได้ตดั ขาดความเมตตาต่อเจ้าแล้ว เหมือนดังที่เจ้าตัดขาดความ
เมตตาต่อฉัน
และเจ้ามิได้รักษาเครื อญาติของฉันจากท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ และเจ้าจะต้องถูกคนที่เป็ นผูป้ กครองเจ้าเชือดเจ้าบนที่นอน”
(๗)
(7) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๕๗

ดุอาอ์
บทที่ ๘
ฮัรมะละฮฺ บิน กาฮิล อัล-อะซะดี ได้ยงิ ธนูเข้าใส่ ท่านอับดุลลอฮฺ (ขณะที่
ยังเป็ นทารกและยังไม่อดนม)ถูกที่ซอกคอจนถึงกับเสี ยชีวติ ท่านอิมามฮุเซน
(อฺ ) ได้วางมือเข้ารองรับใต้ซอกคอจนเลือดไหลออกมาเต็มอุง้ มือแล้วท่าน(อฺ )
ได้ขว้างขึ้นสู่ ฟากฟ้า พลางกล่าวว่า
“นี่คือสิ่ งเล็กๆน้อยๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวของฉันต่อการทรงประจักษ์
ของอัลลอฮฺ ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดอย่าให้มนั เป็ นเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ สาหรับ
พระองค์ในวันตัดสิ นเลย พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าฯ
ถึงแม้พระองค์จะทรงปิ ดกั้นความช่วยเหลือต่อเราก็ต ามที
แต่โปรด
บันดาลให้สิ่งที่เกิดขึ้นดีกว่านี้ และได้โปรดแก้แค้นต่อพวกอธรรมให้เราด้วย
และโปรดบันดาลให้สิ่งที่สูญเสี ยไปจากเราในโลกนี้เป็ นเสบียงของเราในวัน
ปรโลกด้วยเถิด ข้าแต่อลั ลอฮฺ พระองค์ทรงเป็ นพยานว่าคนพวกนั้นได้ฆ่าคน
ที่คล้ายศาสนทูตของพระองค์มุฮมั มัด(ศ)มากที่สุด” (๘)
(๘) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๖๖

๘๒

ดุอาอ์
บทที่ ๙
อะบุลฮะตูฟได้ยงิ ดอกธนูไปที่หน้าผากของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
ท่าน(อฺ )รี บดึงออก พลันเลือดก็ทะลักออกมาจากใบหน้า แล้วท่านได้กล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์ทรงแลเห็นว่าข้าฯต้องอยูใ่ นฐานะเช่น
ไรกับปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็ นพวกละเมิด ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรดคิด
คานวณพวกเขาให้ครบถ้วน จงฆ่าพวกเขาให้ราบคาบ และอย่าได้ ปล่อย
พวกเขาให้เหลืออยูบ่ นหน้าแผ่นดินแม้สักคนเดียวและอย่าอภัยให้แก่
พวกเขาตลอดกาล” (๙)
(๙) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๗๐

ดุอาอ์
บทที่ ๑๐
เมื่อบะฮฺรฺ
บินกะอับได้ฟันท่านอับดุลลอฮฺบุตรของท่านอิมามฮะซัน
บินอะลี อะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) จนท่านพลัดตกมาอยูใ่ นตักของท่านอิมามฮุเซน
ผูเ้ ป็ นอา ท่านอิมาม(อฺ ) ได้ประคองกอดไว้แนบอกแล้วกล่าวว่า
“โอ้ หลายเอ๋ ย จงอดทนกับสิ่ งที่เกิดขึ้นกับเจ้าและจงถือเสี ยว่าในเรื่ องนี้
มีความดี แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรงนาเจ้าให้ได้พบกับบรรพบุรุษของเจ้าผู ้
มีคุณธรรม เจ้าจะได้พบกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ

๘๓

ท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ ท่านฮัมซะฮฺ ท่านญะอฺ ฟัร และท่านฮะซัน
บินอะลี”
แล้วท่าน(อฺ )ได้ยกมือสองข้างขึ้นสู่ ฟากฟ้า พลางกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดหยุดหลัง่ น้ าฝนแก่พวกเขาตลอดกาล โปรด
หยุดยั้งความจาเริ ญในหน้าแผ่นดินแก่พวกเขาตลอดกาล ข้าแต่อลั ลอฮฺ ถึงแม้
พระองค์จะให้ความสุ ขแก่พวกเขาสักระยะหนึ่ง
แต่ขอให้ความแตกแยกเกิดขึ้นแก่พวกเขาและโปรดบันดาลให้ พวก
เขาอัปโชคตลอดไป ขออย่าทรงพอพระทัยต่ออานาจการปกครองของพวก
เขาตลอดกาล แท้จริ งพวกเขาเชิญเรามาเพื่อให้ความช่วยเหลือเรา แต่พวกเขา
กลับมาเป็ นศัตรู กบั เรา แล้วเข่นฆ่าเรา” (๑๐)
(10) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๗๒
การตอบสนองดุอาอ์ ของอิมามฮุเซน(อฺ)ประมุขชายหนุ่มแห่ งสวรรค์
รายงานฮะดีษบทหนึ่งกล่าวไว้วา่
“จงเกรงกลัวดุอาอ์ของคนที่ได้รับความอธรรมเพราะมันจะถูกนา(ไปสู่
พระเจ้า)โดยปราศจากสิ่ งปิ ดกั้นใดๆ”
อีกทั้งคาตรัสของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ที่วา่
“ด้วยเกียรติและอานาจของข้าแน่นอนข้าจะช่วยเหลือเจ้าในไม่ชา้ ”
(๑)
(1) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๒๙ หน้า ๒๔๐

๘๔

จะเป็ นอย่างไรอีก
ในเมื่อผูไ้ ด้รับความอธรรมคนนี่เป็ นผูส้ ื บตระกูล
ของศาสนทูตผูท้ รงเกียรติ(ศ)และเป็ นดวงใจของท่าน(ศ)ในโลกแห่งนี้และ
เป็ นประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์เป็ นค่อลีฟะฮฺของมวลมุสลิมแท้จริ งการ
ถูกอธรรมของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ย่อมรุ นแรงยิง่ กว่าการถูกอธรรมของคนทั้ง
ปวง ฐานะของมันย่อมทาให้ฐานะของความอธรรมอื่นๆ มีความสาคัญลด
น้อยลงเพราะทหารหาญที่มุ่งหมายเข้ามาเข่นฆ่าท่านอิมาม(อฺ )จานวน๓๐,
๐๐๐ คนนั้น ล้วนแต่เป็ นฝ่ ายของนักปกครองผูอ้ ธรรม และพวกเขาบางคน
พกพาความเคียดแค้นชิงชังท่าน (อฺ ) ไว้ในจิตใจ แล้วพวกเขาสามารถบรรลุ
จุดสุ ดยอดของความแค้นที่สุมอยูใ่ นจิตใจอันโสมมได้ดว้ ยการลบหลู่ดูหมิ่น
ท่านอิมามฮุเซน (อฺ ) ซึ่ งท่านอิมาม (อฺ ) ก็ได้อุทธรณ์ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในเรื่ อง
ของคนเหล่านั้น ในบทดุอาอ์ที่ขอให้พระองค์ ทรงชาระโทษและแก้แค้นแก่
พวกเขา
ขณะเดียวกันท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็ได้ขอดุอาอ์ให้แก่คนที่ช่วยเหลือท่าน
(อฺ )ซึ่ งก็ได้รับการตอบสนอง(๒)
บทที่ ๑
ก่อนจะลงมือรบกันระหว่างท่านอิมามฮุเซน(อฺ )กับชาวกูฟะฮฺน้ นั อับ
ดุลลอฮฺ บินเฮาซะฮฺ อัต-ตะมีมี ได้ตะโกนถามว่า
“ฮุเซนอยูไ่ หม ?”
สหายของท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“ฮุเซนอยูท่ ี่นี่ เจ้าต้องการอะไรจากเขาหรื อ ?”
อับดุลลอฮฺ ตอบว่า
“โอ้ ฮุเซน จงรู ้ไว้วา่ เจ้าต้องตกนรก”

๘๕

(2) เช่นท่านํูน คนรับใช้ของท่านอะบูซรั ฆ็อฟฟารี
ท่านอิมาม(อฺ )จึงกล่าวขึ้นว่า
“เจ้าโกหกแท้ๆ ข้าเองเข้าหาพระผูอ้ ภิบาล ผูท้ รงอภัย ผูท้ รงเกียรติดว้ ย
ความนอบน้อม เชื่อฟัง ส่ วนเจ้าล่ะ เป็ นใคร ?”
อับดุลลอฮฺ ตอบว่า
“ข้าคือ อิบนุ เฮาซะฮฺ ”
ท่านอิมาม(อฺ )ยกมือขึ้นจนกระทัง่ มองเห็นฝ่ ามือของท่าน แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดบันดาลให้เขาตกไปในกองไฟด้วยเถิด ”
อิบนุเฮาซะฮฺโกรธมาก
เขาควบม้ามุง่ เข้าไปหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ใน
เส้นทางระหว่างคนสองฝ่ ายมีลาน้ าขวางกั้นอยู่ เขาจึงตกจากอานม้าแต่เท้า
ของเขายังติดอยูก่ บั เชือกผูก ม้าจึงตื่นตกใจจึงเร่ งฝี เท้าเร็ วขึ้นจนเท้าของเขา
ขาดไปถึงโคนเขา ยังเหลือเท้าอีกข้างหนึ่งที่ยงั ติดอยู่ ม้าได้ลากเขาไปกระทบ
กับโขดหิ นและต้นไม้จนกระทัง่ ถึงแก่ความตายอย่างทารุ ณ
มัซรู ก บินวาอิล อัล-ฮัฏร่ อมี เล่าว่า
ฉันเป็ นทหารม้ากลุ่มแรกที่เดินทางมาเพื่อรบกับฮุเซนเพื่อหมายตัดศีรษะ
ของฮุเซนให้ได้เพราะจะได้รับรางวัลอันยิง่ ใหญ่จากอิบนุซิยาด ครั้นเมื่อฉัน
ได้แลเห็นสภาพของอิบนุ เฮาซะฮฺ ฉันจึงรู ้ทนั ทีวา่ สาหรับคนในครอบครัวนี้
มีเกียรติยศและมีฐานะสู งส่ งสาหรับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ดังนั้นฉันจึงละทิง้ กองทัพ
แล้วกล่าวว่า
“ฉันจะไม่ต่อสู ้กบั พวกเขาเพราะฉันกลัวจะตกนรก” (๓)
(3) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๑๘

๘๖

บทที่ ๒
ํูน คนรับใช้ของท่านอะบูซรั ฆ็อฟฟารี (ร.ฎ.) ยืนอยูต่ รงหน้าท่านอิมาม
ฮุเซน(อฺ )
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวกับํูนว่า
“โอ้ํุนเอ๋ ย ฉันอนุญาตให้ท่านออกไปได้ เพราะแท้จริ งแล้วท่านคิด
ตามเราเพื่อแสวงหาความปลอดภัย ขออย่าได้มาพบกับความเสี ยหายในการ
ร่ วมทางกับเราเลย”
ํูนซบลงที่เท้าของท่านอิมาม(อฺ )แล้วจูบเท้าทั้งสองพลางกล่าวว่า
“โอ้บุตรของศาสนทูตแห่งอัลออฮฺ ฉันจะสุ ขสบายได้ก็ต่อเมื่อได้อยู่
ร่ วมกับท่าน ทั้งในยามเดือดร้อน ฉันก็จะยอมรับพร้อมกับพวกท่าน ฉันเป็ น
คนต่าศักดิ์เป็ นคนผิวดา แต่ท่านได้ให้กลิ่นสวรรค์แก่ฉนั ซึ่ งให้แต่ความหอม
หวาน รู ้สึกเป็ นเกียรติแก่ฉันมากและได้ทาให้ฉนั เป็ นคนผิวขาว หามิได้ขอ
สาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันจะไม่ออกห่างจากพวกท่านเลย จนกว่าฉันจะให้เลือด
ของฉันเคล้าเข้าด้วยกันกับเลือดของท่าน”
ดังนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )จึงอนุญาตให้เขาอยูต่ ่อไป เขาจึงได้ออกรบ
ท่านอิมาม(อฺ )ได้กล่าวว่า
“พระองค์ทรงประจักษ์แล้วว่า คนโฉดชัว่ เหล่านั้นได้ฟาดฟันคนผิวดา
ด้วยดาบที่ฟาดฟันลูกหลานของศาสดามุฮมั มัด ขอพระองค์ทรงบันดาลให้
พวกเขาได้รับการลงทัณฑ์โดยลิ้นและมือหวังว่าเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ใน
วันตอบแทน”

๘๗

ํูนได้สังหารศัตรู ได้ถึง ๒๕ คน ต่อจากนั้น เขาก็เพลี่ยงพล้ าเลยถูกฝ่ าย
ศัตรู สังหาร ท่านอิมาม(อฺ )ได้ยนื ขอพรให้แก่ศพของเขา พลางกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดบันดาลให้ใบหน้าของเขาขาวนวลและให้มีกลิ่น
และโปรดนาเขาไปรวมกับท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ)และให้เป็ นที่รู้จกั กัน
ระหว่างเขากับวงศ์วานของมุฮมั มัด(ศ)”
ปรากฎว่า ใครก็ตามที่ได้ผา่ นสถานที่รบแห่งนั้นจะต้องได้รับกลิ่นหอม
ของเขา ซึ่ งมีความหอมบริ สุทธิ์ ยงิ่ กว่าชะมดเชียง(๔)
(4) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๕๓
บทที่ ๓
เมื่อท่านอะลี อักบัร ได้ออกไปรบกับพวกกูฟะฮฺ ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้
เรี ยกอุมรั บินซะอัดว่า
“อัลลอฮฺได้ทรงตัดขาดความเมตตาต่อท่านเหมือนอย่างที่ท่านตัดขาด
ความเมตตาต่อฉัน และมิได้รักษาญาติสนิทของฉันจากสายเลือดของท่านศา
สนทูตแห่งอัลลอฮฺ และพระองค์จะทรงบันดาลให้ผปู ้ กครองของท่านสังหาร
ท่านบนที่นอนของท่านเอง”(๕)
(5) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๕๗
ปรากฏว่าดุอาอ์ของท่านอิมาม(อฺ )ได้รับการตอบสนอง ท่านมุคตารบินอะ
บีอุบยั ดฺ อัษ-ษะก่อฟี (ร.ฏ.)ได้สังหารอุมรั บินซะอัดบนที่นอนของเขาดังเช่น
ที่เขาได้สังหารบุตรชายของท่าน(อฺ )ขณะที่ยงั นอนอยูบ่ นแปล

๘๘

บทที่ ๔
มีชายคนหนึ่งออกมาจากฝ่ ายทหารของอิบนุซะมัด เขามีชื่อเรี ยกว่าตะมีม
บินฮุศอ็ ยนฺ อัล-ฟะซารี เขาร้องเรี ยกว่า
“โอ้ ฮุเซนและพรรคพวกฮุเซน พวกท่านเห็นน้ าในแม่น้ าฟะรอตแล้ว
ใช่ใหม มันใสสะอาดเหมือนท้องปลา ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พวกท่านจะ
ไม่ได้ลิ้มชิมรสของมันแม้สักหยดเดียว ก่อนที่พวกท่านจะถูกฆ่าตายไปอย่าง
ทารุ ณ”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) กล่าวถามว่า
“ชายผูน้ ้ นั เป็ นใคร ?”
มีคนบอกท่านว่า
“ตะมีม บินฮุศอ็ ยนฺ ”
ท่านอิมาม(อฺ )จึงกล่าวว่า
“ชายคนนี้และบิดาของเขาคือชาวนรก ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรดสังหาร
เขาท่ามกลางความกระหายของเขาในวันนี้ดว้ ยเถิด”
ไม่นานเขารู ้สึกกระหายน้ าจนกระทัง่ พลัดตกจากอานม้าแล้วม้าก็เหยียบ
เขาตายในทันทีน้ นั (๖)
(6) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๗๑

๘๙

บทที่ ๕
อะบูฮะดูฟ ได้ยงิ ธนูไปที่หน้าผากของท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ท่าน(อฺ )รี บดึง
ออกมาได้ พลันเลือดก็ไหลทะลักออกมาจากใบหน้า
แล้วท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์ทรงแลเห็นว่าข้าฯต้องอยูใ่ นฐานะเช่น
ไรกับปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็ นพวกละเมิด ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรดคิด
คานวณพวกเขาให้ครบถ้วน จงฆ่าพวกเขาให้ราบคาบและอย่างปล่อยให้
พวกเขาหลงเหลืออยูใ่ นหน้าแผ่นดินแม้แต่คนเดียวและอย่าอภัยแก่พวก
เขาตลอดกาล”

แล้วท่าน(อฺ )ได้ร้องขึ้นด้วยเสี ยงอันดังว่า
“โอ้ประชาชาติที่เลวร้าย พวกเจ้าขัดแย้งกับศาสดามุฮมั มัด(ศ)ในเรื่ อง
ลูกหลานของท่าน(ศ)
จงรู ้ไว้เถิดว่า หลังจากฉันแล้ว พวกเจ้าไม่อาจจะฆ่าใครได้อีก แต่เขาจะทา
ให้พวกเจ้าอ่อนแอ เนื่องจากการที่พวกเจ้าฆ่าฉัน ขอสาบานด้วยพระนาม
ของอัลลอฮฺ
ฉันหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงยกย่องฉันด้วยตาแหน่งชะฮีด
ต่อจากนั้นพระองค์จะทรงล้างแค้นต่อพวกเจ้าแทนฉัน โดยที่พวกเจ้าไม่รู้ตวั ”
ฮุศอ็ ยนฺ จึงกล่าวขึ้นว่า
“พระองค์จะทรงล้างแค้นเราแทนเจ้าได้อย่างไรหรื อ โอ้บุตรของฟาฏิ
มะฮฺ?”

๙๐

ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“ความชัว่ ของพวกเจ้าจะติดตามอยูใ่ นท่ามกลางพวกเจ้าเองจนมีการ
หลัง่ เลือดของพวกเจ้าหลังจากนั้นพวกเจ้าจะได้ถูกกระหน่ าด้วยการลงโทษ
อย่างรุ นแรง” (๗)
(๗) เยามุล-ฮุเซน หน้า ๗๐
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงรับดุอาอ์ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) เพราะไม่นาน
ท่านมุคตาร(ร.ฏ.)ก็เข้ามามีอานาจเหนือพวกเขา แล้วจัดการลงโทษพวกเขา
ต่อจากนั้นฮัจญาจ บิน ยูซุฟ ก็เข้ามาปกครองจนเกิดการนองเลือดกันในหมู่
พวกเขา
บทที่ ๖
อับดุลลอฮฺ บิน ฮฺศอ็ ยนฺ อัล-อะซะดี ซึ่ งยืนอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ ากับทหารกลุ่ม
หนึ่ง เขาตะโกนด้วยเสี ยงดังฟังชัดว่า
“โอ้ ฮุเซน ทาไมท่านไม่มองดูน้ าที่สดใสเหมือนท้องฟ้า แต่ท่านไม่อาจ
ลิ้มรสของมันได้แม้สักหยดเดียว ก่อนที่พวกท่านจะต้องตายไปด้วยความ
กระหาย”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) กล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรดสังหารเขาให้ตายไปด้วยความกระหายด้วยเถิด
และอย่าให้อภัยแก่เขาตลอดกาล”

๙๑

ฮะมีด บินมุสลิม กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามพระนามของอัลลอฮฺ หลังจากนั้นไม่นานฉัน
ได้ไปเยีย่ มอาการป่ วยของเขา ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากพระองค์ ฉันเห็นเขาดื่มน้ าจนท้องกาง
หลังจากนั้นก็อาเจียนออกมาแล้วร้องว่ากระหายน้ าๆ แล้วก็กลับไปดื่มอีก
จนท้องกาง หลังจากนั้นก็อาเจียนอีกเขาทรมานด้วยความกระหายน้ า เขามี
อาการเป็ นอยูอ่ ย่างนี้ตลอดไปจนถึงแก่ความตาย”(๘)
(๘) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๙๑
บทที่ ๗
ชายคนหนึ่งจากตระกูลของอุบาน บินดาริ ม ซึ่ งมีชื่อว่าซุ รอะฮฺ ได้ยงิ ธนู
ไปถูกที่ซอกคอของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )จนทาให้เลือดหลัง่ ออกมา ท่าน(อฺ )กา
หยาดเลือดแล้วขว้างขึ้นสู่ ทอ้ งฟ้า พลางกล่าว
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดทาให้เขากระหาย โปรดทาให้เขากระหาย”
มุฮมั มัด อัล-กูฟี รายงานว่า :
คนที่ได้ไปพบเห็นเขาเล่าให้ฉนั ฟังว่า ในขณะที่เขาใกล้จะตายนั้นเขาร้อง
ครวญครางเพราะความร้อนระอุภายในท้องและเย็นจัดที่สันหลัง ที่ดา้ นหน้า
ของเขาอบไว้ดว้ ยหิ มะน้ าแข็ง แต่ดา้ นหลังของเขาต้องอบไว้ดว้ ยกองไฟ เขา
กล่าวว่า
“จงให้ฉนั ได้ดื่มน้ าเถิด ฉันจะตายด้วยความหิ วอยูแ่ ล้ว ”

๙๒

จนได้มีคนนาน้ ามาให้เขาดื่มคราวละเต็มภาชนะใหญ่ ในนั้นมีท้ งั เหล้า
องุ่น มีท้ งั น้ าและนมที่พอเพียงสาหรับดื่มกันห้าคน แต่เขาดื่มแล้วดื่มอีกแล้ว
กล่าวอยูแ่ ต่วา่
“เอาน้ ามาให้ฉนั เถิด ฉันหิ วจะตายอยูแ่ ล้ว”
จนท้องของเขาโป่ งเหมือนท้องอูฐ (๙)
(๙) ตารี ค อิบนิอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๓๗

การต่ อสู้ ของอิมามฮุเซน(อฺ) : คา้ จุนเสาหลักแห่ งอิสลาม
มุอาวิยะฮฺน้ นั ถึงแม้จะเป็ นคนที่เหิน ห่างจากคาสอนของศาสนาอิสลาม
และไม่ได้ให้ความสาคัญกับพระคัมภีร์อลั -กรุ อานเท่าที่ควรและขัดแย้งกับ
วิถีทางของศาสนทูตผูท้ รงเกียรติ(ศ)แต่เขาก็ยงั เป็ นคนดารงนมาซ ยังบาเพ็ญ
ฮัจญ์ ยกย่องศ่อฮาบะฮฺ และยังมีความพอใจในการเขียนถึงท่านศาสนทูต(ศ)
และยังอ้างถึงในสิ่ งที่ได้ยนิ มาจากท่าน(ศ) หมายความว่าสี สรรของอิสลามยัง
พอจะมีอยูส่ าหรับการครองอานาจรัฐและยังมีกลิ่นไอของศาสนาชี้นาสังคม
อยู่
แต่เมื่อยะซี ดเข้ามารับอานาจการปกครอง ในกลางปี ที่ ๖๐ ทุกสิ่ งทุกอย่าง
ก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะเขาคือ คนที่ถูกกาเนิดขึ้นมาด้วยความโสมมเป็ นคน
ที่มีความแปลกพิสดารในเรื่ องความเชื่อความคิดและการกระทา ดังนั้นเขาจึง
ไม่มีความรู ้อะไรในด้านศาสนาเลย หรื อแม้จะเป็ นเรื่ องซุนนะฮฺ

๙๓

ก็ตามเมื่อบิดาของเขาได้แลเห็นความพิกล ความคึกคะนองของเขา และ
เห็นว่าเขาเป็ นนักดื่มสุ รา
ก็รู้เลยว่าเขามิใช่คนที่เหมาะสมต่อตาแหน่งค่อ
ลีฟะฮฺซ่ ึงสาคัญมาก
มุอาวิยะฮฺ เคยกล่าวไว้วา่
“ถ้าหากฉันไม่ลุ่มหลงในตัวของยะซี ด แน่นอนสายตาของฉันจะต้อง
มองเห็นความชอบธรรมเป็ นแน่แท้”
ชายคนนี้พูดตามความเป็ นจริ ง กล่าวคืออารมณ์ของเขาหมกมุ่นอยูใ่ นการ
สร้างความยุง่ ยากแก่มวลมุสลิมอย่างใหญ่หลวง จนคนทั้งหลายและแม้แต่
เขาเองก็ไม่อาจรับได้
ในที่น้ ี ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะกล่าวถึงความเหลวไหลของบุคคลผูน้ ้ ี
เพราะไม่มีใครสามารถกล่าวถึงเรื่ องของเขาในด้านนี้ให้ครบถ้วนได้ และคา
กล่าวของเขาต่อไปนี้
ก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะแสดงให้เป็ นถึงความ
เหลวไหลอย่างสิ้ นเชิงของเขา :
“พวกฮาชิม(ตระกูลของท่านศาสดา)ได้เล่นเกมส์การครองอาณาจักร
ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นหาได้มีคาสอนใดๆ ไม่ และวะฮฺยกู ็มิได้ถูก ประทาน
มาแต่อย่างใด”
งานชิ้นแรกที่ยะซี ดลงมือทาหลังจากที่รับอานาจการปกครอง คือ เขียน
จดหมายส่ งไปยังข้าหลวงของตนในเมืองมะดีนะฮฺ คือวะลีด บินอุตบะฮฺ
บินอะบีซุฟยานว่า
“ให้จบั ตัวฮุเซน, อับดุลลอฮฺ บินอุมรั , อับดุร-เราะฮฺมาน บินอะบูบกั รฺ ,
อับดุลลอฮฺ บินซุเบรมาให้สัตยาบันด้วยความรุ นแรง และถ้าหากใครขัดขืนก็
ให้ตดั คอเสี ย แล้วให้ส่งศีรษะไปแสดงแก่ฉนั ” (๑)
(1) มักตัล ฮุเซน ของค่อวาริ ซมี่ เล่ม ๑ หน้า ๑๗๘

๙๔

คาถามที่มกั จะถามกันก็คือว่า
ทาไม หลานของศาสดาจึงไม่ยอมให้สัตยาบันต่อยะซี ด ด้วยเหตุน้ ีเองที่
ทาให้เกิดการนองเลือด ทั้งทางด้านอะฮฺลลบัยตฺ (อฺ )และบรรดาสาวก
ท่านฮะซัน(อฺ )พี่ชาย ยังยอมให้สัตยาบันต่อมุอาวิยะฮฺได้ ทาไม?
เราขอตอบว่าในตอนต้นเราได้กล่าวแล้วว่า ระหว่างมุอาวิยะฮฺกบั ยะซี ด
นั้น มีความแตกต่างกันอย่างมาก การให้สัตยาบันต่อยะซี ดย่อมหมายความว่า
หลานของท่านศาสดา(ศ)ให้การรับรองและพอใจในสภาพสังคมที่เป็ นอยู่
อย่างนั้น ซึ่งในภายหลังก็เท่ากับเป็ นการทาลายอิสลามและถอดถอนวิญญาณ
แห่งศรัทธาออกจากมวลมุสลิม คาสอนของศาสนาก็จะถูกทาลายสร้างไป
จากพวกเขา
เมื่อพวกเขาได้เห็นว่าขนาดหลานของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)และ
บุตรของท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน (อฺ ) ประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์ยงั ยอมรับ
การใช้สัตยาบันต่อยะซี ดอย่างสวามิภกั ดิ์ได้ ทั้งๆที่ท่านศาสนทูต(ศ)เคยกล่าว
ต่อหน้าท่าน(อฺ )ว่า
“บุคคลใดที่เห็นผูป้ กครองสร้างความอธรรม แล้วไม่คิดแก้ไขก็ให้
เตรี ยมที่นงั่ ของตนไว้ในไฟนรก”
การปกครองของใครที่ไหนอีกเล่า ที่จะเลวร้ายยิง่ กว่าการปกครองของยะ
ซีด
และจะมีใครที่ไหนอีกเล่าสมควรจะเข้าทาการแก้ไขยิง่ กว่าบุตรของ
ท่านศาสนทูต(ศ)ซึ่งเป็ นเสาหลักของอิสลาม(๒)
(2) ดูหนังสื อที่เขียนโดยอุซตาซ อับดุล-กอดิร อะฮฺมดั ยูซุฟ ซื่อ ฮะซัน
บินอะลี

๙๕

ใครก็ตามที่รู้จกั นิสัยใจคอของยะซี ดและจุดยืนแห่งความเชื่อของเขา
จะต้องเชื่อถือได้เลยว่า ถ้าหากอานาจปกครองเป็ นของเขาอย่างเต็มรู ปแบบ
เขาจะต้องทาลายอิสลามเนื่องจากความบ้าบิ่นและความละเมิดของเขาที่หาง
ไกลจากหลักความเชื่อทางศาสนาอย่างยิง่ นับเป็ นความแค้นที่สะสมมาแต่
กาลก่อน ดังนั้น จึงจาเป็ นที่ประมุขของบรรดาชะฮีดต้องไม่ยอมให้สัตยาบัน
ท่าน(อฺ )จึงได้ออกเดินทางจากเมืองมะดีนะฮฺ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเผชิญหน้า
กับสิ่ งที่เกิดขึ้นจากฝ่ ายปกครอง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อยะซี ดได้สงั่ ให้มีการสังหารท่าน(อฺ )ในเมื่อท่าน(อฺ )
ไม่ยอมให้สัตยาบัน ท่านอิมาม(อฺ )ได้นาครอบครัวและน้องๆ ออกไปยังเมือง
มักะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงกาหนดไว้วา่ ใครที่เข้าไปเมืองนี้จะได้รับการ
ปลอดภัย แต่ยะซี ดยังส่ งอุมรั บิน ซะมัด บิน อาศ เข้าไปในกลุ่มทหารและ
แต่งตั้งให้เขาบัญชาการฮัจญ์ และทาหน้าที่ดูแลพิธีกรรมและสั่งว่า
“ถ้าพบฮุเซนที่ไหน ก็ให้ฆ่าเสี ยที่นนั่ ”(๓)
(3) มักตัล ฮุเซน ของมุก็อรรัม หน้า ๑๙๓
ดังนั้นจึงจาเป็ นที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ต้องออกจากเมืองมักกะฮฺอีกเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่ปรารถนาความสันติ โดยเกรงว่าจะเกิดการ
นองเลือดในสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ท่าน(อฺ )ได้ออกเดิ นทางจากที่นนั่ ในวัน
ตัรวียะฮฺ (๘ ซุลฮิจญะฮฺ )และถอดเอียะฮฺรอมของท่าน(อฺ )โดยเปลี่ยนเป็ นการ
ทาอุมเราะฮฺมุฟร่ อดะฮฺ

๙๖

ยังมีคาถามอีกข้อหนึ่งว่า
ด้วยเหตุอนั ใดท่าน(อฺ )จึงมุง่ หน้าไปยังเมือง
กูฟะฮฺแทนที่จะไปยังเมืองอื่น ตอนแรกท่าน(อฺ )ออกจากเมืองมะดีนะฮฺของตา
ของท่านคือศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ด้วยความกลัวว่าจะเกิดอันตรายและ
ต้องรี บรุ ดออกจากเมืองมักกะฮฺอีกด้วยความจาใจ แล้วทาไมท่านจึงเลือก
เมืองกูฟะฮฺ แทนที่จะเป็ นบัศเราะฮฺ เยเมน อียปิ ต์ หรื อซีเรี ย?
เมืองบัศเราะฮฺน้ นั แม้จะเป็ นเมืองหน้าด่านของอิ รัก แต่ชาวเมืองที่นนั่
แตกแยกกันเป็ นพรรคเป็ นพวก บางทีศตั รู ของอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )อาจอยูท่ ี่นนั่
ประกอบกับพวกเจ้าเมืองและสมุนบริ วารทั้งหลายมีกนั เป็ นจานวนมากและ
มีความเข้มแข็งกว่าบรรดาผูท้ ี่สวามิภกั ดิ์ต่ออะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )
เมืองเยเมนนั้น โอกาสน้อยมากที่ทา่ นประมุขของบรรดาชะฮีดจะเลือก
เมื่อท่านเองก็เคยรู ้วา่ คนเมืองนั้นเป็ นพวกที่ทาการบกพร่ องอย่างใหญ่หลวง
และมักจะล่อลวงกับคนที่พบปะกัน พวกเขามิได้ให้การรับรองแก่บะซัร
บินอัรฏอและทหารของเขาแม้แต่นอ้ ย จนถึงกับสร้างความเสี ยหายในหน้า
แผ่นดิน ฆ่าใคนได้ก็จะฆ่า ปล้นใครได้ก็จะปล้น
ส่ วนอียปิ ต์ นับตั้งแต่อุมรั บิน อาศเข้าไปปกครองและได้สังหาร
ท่านมุฮมั มัด(ร.ฏ.)บุตรของท่านอะบูบกั รฺ ที่นนั่ ซึ่ งเป็ นคนที่ท่านอะมีรุลมุอ์
มินีน(อฺ )แต่งตั้งให้ประจาที่นนั่ พวกเขาปกครองเมืองนี้ดว้ ยการกดขี่ บีฑา
โดยถือเสมือนหนึ่งว่าเป็ นประเทศที่สองของพวกตนรองจากเมืองชาม(ซีเรี ย)
เพราะมีบรรดาคนที่นิยมยกย่องอุษมานร่ วมมือกับพวกเขาซึ่ งเป็ นพวกที่มี
ความแค้นเคืองต่อบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )

๙๗

ส่ วนเมืองชาม(ซีเรี ย)นั้น คือเมืองที่อยูใ่ นอุง้ มือของศัตรู อยูแ่ ล้วและที่นนั่
คือแหล่งที่ต้ งั ฐานบัญชาการทางทหารของคนเหล่านั้น
นี่คือ เหตุผลที่วา่ ทาไมท่านอิมามฮุเซน(อฺ )จึงตัดสิ นใจเดินทางไปยังเมือง
กูฟะฮฺแทนที่จะเลือกไปเมืองอื่นๆ ในดินแดนของอิสลามยามนั้น ประการ
หนึ่งเมืองนี้มีบรรดาชีอะฮฺกระจัดกระจายอยูจ่ านวนมากเพราะเคยเป็ นเมือง
หลวงของท่านอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ )และท่านอิมามฮะซัน(อฺ ) และเป็ นเมืองที่
มุอาวิยะฮฺทอดทิ้ง กล่าวคือคนเหล่านั้นได้สังหารบุคคลระดับหัวหน้าประจา
เมืองนี้เสี ยแล้ว เช่น ฮะญัร บินอาดี อัล-กินดีและสหายของเรา รวมทั้ง
อัมรว์ บินอัล-ฮัมกฺ และสมาชิกกลุ่มหนึ่งของเขาซึ่ งเป็ นคนสาคัญระดับแนว
หน้าและเป็ นหัวหน้าของที่นนั่ โดยที่ซิยาด บุตรของชายโฉดและ
อัล-มุฆีเราะฮฺ บินชุอบะฮฺได้สังหารพวกเขารวมทั้งคนอื่นๆ ที่เป็ นลูกน้อง
และสมุนของอุมาวิยะฮฺก็ร่วมกันฆ่าคนเหล่านี้ดว้ ย
ในขณะเดียวกับที่ทิศทางเดินทางท่านประมุขแห่งวีรชนอิสลาม(อฺ )ถูกปิ ด
ประตูหมด จนไม่เหลือเมืองอื่นๆ ให้เลือกอีกเลยนอกจากเมืองกูฟะฮฺน้ นั เราก็
พบว่าชาวเมืองกูฟะฮฺเคยมีการติดต่อกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) มาก่อน
นัน่ คือกรณี ที่คนเหล่านั้นเคยเขียนจดหมายถึงท่าน(อฺ )ในสมัยของ
มุอาวิยะฮฺ และสัญญากับท่าน(อฺ )ว่าจะร่ วมทาการต่อสู ้สนับสนุนท่าน(อฺ ) แต่
ขณะนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้ขอประวิงเวลาไว้ก่อน เพราะระหว่างท่าน(อฺ )
เองกันมุอาวิยะฮฺยงั มีสัญญากันอยู่
ในขณะเดียวกันท่าน(อฺ )ก็ไม่ตอ้ งการ
บิดพลิ้วสัญญา

๙๘

ท่านเชคมุฟีด (ขอให้อลั ลอฮฺประทานความเมตตา) ได้กล่าวว่า :
“อัล-กัลบี, อัล-มะดาอินี และนักประวัติศาสตร์ ท่านอื่นๆ ได้อธิ บายว่า
เมื่อท่านอิมามฮะซัน (อฺ ) ถึงแก่กรรม พวกชีอะฮฺในเมืองอิรักได้มีการ
เคลื่อนไหวและเขียนจดหมายถึงท่านอิมามฮุเซน (อฺ )
ให้ถอนตัวออกจากมุอาวิยะฮฺและสัญญาว่าจะให้สัตยาบันต่อท่าน(อฺ )แต่
ท่าน(อฺ )ได้ยบั ยั้งคนเหล่านั้นไว้โดยให้เหตุผลว่าระหว่างท่าน(อฺ )กับมุอาวิยะฮฺ
ต่างมีสัญญากันอยู่ ซึ่ งไม่บงั ควรแก่ท่าน(อฺ )ที่จะผิดสัญญา จนกว่าให้เวลา
กาหนดได้ผา่ นพ้นไปก่อน” (4)
(4) อัล-อิรชาด หน้า 200
หลังจากที่ยะซี ดเข้ารับตาแหน่งแล้ว สาส์นจากคนเหล่านั้นที่เขียนติดต่อ
ถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) มีมากจนกระทัง่ ท่านได้รวบรวมไว้เองถึ ง 12,000
ฉบับ (5)
(5) มะษีรุล-อะฮฺซาน ของอิบนุนะมา หน้า 16, อับศอรุ ล-อัยนฺ หน้า 5,
มักตัล ฮุเซน ของมุก็อรรอม หน้า 163
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ได้ส่งท่านมุสลิม บินอะกีล(ร.ฏ.)ลูกพี่นอ้ งของท่าน
(อฺ )ไปยังเมืองกูฟะฮฺและชาวเมืองกูฟะฮฺก็ให้การตอบรับท่านประมุขแห่ง
วีรชนอิสลาม(อฺ ) โดยได้เข้ามอบสัตยาบันกันอย่างมโหฬาร

๙๙

กล่าวคือ จานวนคนที่ให้สัตยาบันต่อท่านมีมากถึง 18,000 คน จนทาให้
ลูกน้องของยะซี ดซึ่ งเป็ นใหญ่อยูท่ ี่นนั่ ต้องได้รับความโดดเดี่ยวอยูแ่ ต่ในวัง
ของตน เพราะคนทั้งหลายไม่ร่วมมือกับเขาเลยไม่วา่ จะเป็ นนมาซวันศุกร์
หรื อนมาซรวมธรรมดาท่านมุสลิม จึงเขียนจดหมายถึงท่านอิมามฮุเซน (อฺ )
ก่อนถูกสังหาร 27 วันความว่า
“ผูต้ รวจการณ์มิได้กล่าวเท็จต่อเจ้านายของตนเลย บัดนี้ชาวกูฟะฮฺได้
ให้สัตยาบันต่อข้าพเจ้า มากถึง 18,000 คนแล้ว ดังนั้นขอให้รีบมาในทันทีที่
จดหมายของข้าพเจ้ามาถึงท่าน” (6)
(6) มักตัล ฮุเซน ของมุก็อรรอม หน้า 168
ในช่วงเวลาที่ท่านมุสลิม(อฺ )เขียนจดหมายถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ )อยูน่ ้ นั
เหตุการณ์ในเมืองกูฟะฮฺยงั เป็ นปกติ เขาจึงย้าให้ท่านอิมาม(อฺ )รี บเดินทางมา
แต่ยะซี ดได้ส่งคนติดตามไปสังหารท่านอิมาม(อฺ )ที่มกั กะฮฺ และกาชับว่าต้อง
ฆ่าให้ได้ แม้จะเป็ นที่ตรงบริ เวณอัล-กะอฺ บะฮฺก็ตาม ดังนั้น จึงจาเป็ นที่ท่าน
(อฺ )จะต้องรี บเดินทางออกไปทันที
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวและพรรคพวกจานวน
หนึ่งได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองกูฟะฮฺ ในระหว่างทางท่าน(อฺ )ก็ทราบข่าว
ว่า ทางเมืองกูฟะฮฺได้มีการแปรพักต์เสี ยแล้ว
อีกทั้งท่านมุสลิม บิน อะกีลและสหายคนอื่นของเขารวมทั้งบุคคลที่ให้
ความช่วยเหลือเขาถูกสังหารเสี ยแล้ว ท่านอิมาม(อฺ )ได้ประกาศข่าวนี้ให้กลุ่ม
ชนของท่าน(อฺ )ทราบเพื่อให้พวกเขาพิจารณาหาเส้นทางเดินเสี ยใหม่

๑๐๐

หลังจากที่ท่าน(อฺ )ประสบกับปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคเสี ยแล้ว เชคมุฟีด(ขอ
ให้อลั ลอฮฺประทานความเมตตา)ได้กล่าวว่า
ท่าน(อฺ )ได้นาหนังสื อฉบับหนึ่งออกมาอ่านให้ประชาชนรับทราบดังมี
ใจความต่อไปนี้
“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผทู ้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาเสมอ บัดนี้
เราได้ทราบข่าวที่เลวร้ายที่สุดเรื่ องหนึ่ง นัน่ คือมุสลิม บิน อะกีล,
ฮานี บิน อุรวะฮฺ , อับดุลลอฮฺ บิน ยักฏ็อร ได้ถูกสังหารเสี ยแล้ว
แน่นอนชีอะฮฺของเราได้สร้างความเสี ยหายให้แก่เราแล้ว ในหมู่พวกท่าน
ถ้าหากคนใดต้องการจะเปลี่ยนแปลงเส้นทาง
ก็ขอให้รีบไปเสี ยจะไม่มี
ปั ญหาข้อขัดแย้งใดๆและไม่มีขอ้ ตาหนิติเตียนใดๆ”(7)
(7) ญะลาอุล-อุยนู เล่ม 2 หน้า 152
จึงเป็ นโอกาสดีสาหรับคนอาหรับกลุ่มหนึ่งที่ติดตามท่าน(อฺ )มาในคราวนี้
ซึ่ งแอบหลบมากับท่านด้วยโดยหวังว่าจะได้เป็ นสมาชิกร่ วมของประเทศ
ใหม่ โดยมุ่งหวังผลประโยชน์หรื อแสวงหารายได้บางประการเท่านั้น
ในขณะที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ได้รับทราบข่าวนี้ เส้นทางที่ทา่ น(อฺ )กาลัง
เดินอยูก่ ็ถูกปิ ดกั้นอีกด้วย นัน่ คืออุบยั ดิลลาฮฺ บิน ซิยาด ได้ส่งอัล-ฮุศอ็ ยนฺ
บิน นามีร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการณ์ของตนให้ไปเฝ้าอยูท่ ี่อลั -กอดิซียะฮฺและ
ได้วางกองทหารม้าเอาไว้ระหว่างเมืองกอดิซียะฮฺกบั คอฟาน ระหว่าง
กอดิซียะฮฺกบั อัล-ก็อฏก่อฏอนียะฮฺอีกทั้งยังได้มีการยึดเส้นทางระหว่าง
วากิเศาะฮฺกบั ซี เรี ยและบัศเราะฮฺดว้ ย จึงเป็ นเหตุให้ท่านอิมาม(อฺ )ต้องเผชิญ
กับปั ญหาการปิ ดล้อมของทหารเหล่านั้น ที่นาทัพมาโดยอัล-ฮุร บิน ยะซีด
อัร-ร็ อยฮานี ซึ่งอัล-ฮุรได้ขดั ขวางการเดินทางไว้ตลอดแนว

๑๐๑

ต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ ายก็ยนิ ยอมตกลงกันว่าให้ท่านอิมาม(อฺ )หาเส้นทาง
เดินสายใหม่โดยอย่าได้ยอ้ นกลับไปยังเมืองมะดีนะฮฺ และไม่ตอ้ งเดินทาง
ต่อไปยังเมืองกูฟะฮฺ
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )และอัล-ฮุรได้เดินทางด้วยกันจนกระทัง่ มาถึง

“กัรบะลาอ์” ซึ่งที่นนั่ ได้กลายเป็ นสมรภูมิแหล่งสุ ดท้าย เป็ นดินแดนแห่ง
วีรชนอิสลามและเป็ นดินแดนที่จารึ กความกล้าหาญในรู ปแบบต่างๆ
มากมาย

ไว้

ลาดับเหตุการณวีรชนแห่ งกัรบะลาอ์
บทที่ผา่ นมาท่านได้อ่านเรื่ องการต่อสู ้ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )และการ
เดินทางของท่าน(อฺ )ที่เข้าสู่ “กัรบะลาอ์” แล้วท่าน(อฺ )ได้เดินทางมาถึงที่นนั่
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือนมุฮรั ร็ อม ฮ.ศ. 61
และท่าน(อฺ )ก็ยงคงพักอยูท่ ี่นนั่ จนกระทัง่ ทหารของฝ่ ายข้าศึกติดตามมา
ทัน ในจานวนนั้น
ชิมรฺ เป็ นฝ่ ายนามา 4,000 คน
ยะซีด บินอัร-ริ กาบ เป็ นฝ่ ายนามา 2,000 คน
อัล-ฮุศอ็ ยนฺ บิน นามีร เป็ นฝ่ ายนามา 4,000 คน
ชิบษฺ บิน รุ บอี เป็ นฝ่ ายนามา 1,000 คน
กะอับ บิน ฏ็อลฮะฮฺ เป็ นฝ่ ายนามา 3,000 คน
ฮิญาร บินอับญัร เป็ นฝ่ ายนามา 1,000 คน

๑๐๒

มะฏอยิร บินร่ อฮีนะฮฺ อัลมาซินีเป็ นฝ่ ายนามา 3,000 คน
นัศรฺ บินฮัรชะฮฺ เป็ นฝ่ ายนามา 2,000 คน
ทั้งนี้ต่างก็เข้ามาสมทบกับกองทหารของอิบนุชะอัด ซึ่ งมีไม่นอ้ ยกว่า
20,000 คน อิบนุซิยาดก็ยงั ส่ งทหารมาสมทบอีกเรื่ อยๆ จนกระทัง่ มีจานวน
มากถึง30, 000 คน

คืนแห่ งวัน อาชู รออ์
ในคืนวันพฤหัสที่ 9 ของเดือนมุฮรั ร็ อม อิบนุซะอัดได้นาทหารของตน
เข้าไปหาท่านอิมามฮุเซน (อฺ ) ซึ่ งท่านอิมาม (อฺ ) ก็ได้ส่งท่านอับบาซ (ร.ฏ.)
น้องชายของท่าน (อฺ ) ออกไปพบกับพวกเขาโดยได้สงั่ ว่า
“เจ้าจงขี่พาหนะของฉันออกไปพบกับพวกเขา แล้วถามพวกเขาดูวา่
พวกเขามาทาไม และต้องการอะไร ?”
ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ขี่พาหนะออกไปพร้อมกับพลทหารม้า 20 คน
ในจานวนนั้นมีซุฮยั รฺ และฮะบีบรวมอยูด่ ว้ ย ท่านถามพวกเขาตามที่ท่านอิ
มาม (อฺ )สั่ง
พวกเขาตอบว่า
“มีคาสั่งจากอะมีร(ผูป้ กครอง)มาว่า ให้เราเสนอแก่พวกเจ้าถึงเรื่ องการ
ยินยอมตกลงอยูภ่ ายใต้การปกครอง มิฉะนั้นแล้วก็ให้เราสู ้รบกับพวกเจ้า”
ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ก็ได้หวนกลับมาแจ้งให้ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )รับทราบถึง
สิ่ งที่คนพวกนั้นต้องการ

๑๐๓

ท่านอิมาม(อฺ )ได้พูดกับท่านว่า
“จงกลับไปพบกับพวกเขาและขอร้องให้พวกเขาคอยให้คืนนี้ผา่ นไป
จนถึงพรุ่ งนี้ก่อน
เพราะว่าเราจะทานมาซต่อพระผูอ้ ภิบาลของเราในคืนนี้ ซึ่งเราจะวิงวอน
ขอจากพระองค์และขอการอภัยโทษจากพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรู ้ดีวา่
ข้ารักการนมาซและการอ่านคัมภีร์ อีกทั้งวิงวอนขอดุอาอ์และขอการอภัย
โทษจากพระองค์”
ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ได้กลับไปหาคนเหล่านั้นอีกครั้งและขอร้องพวกเขาว่า
ให้ค่อยเวลาจนคืนนี้ผา่ นไปก่อน อิบนุ ซะอัดลุกขึ้นยืนถามคนทัว่ ไป
อัมรว์บินฮัจญาจกล่าวขึ้นว่า
“มหาบริ สุทธิ์ เป็ นของอัลลอฮฺ พวกเขาเป็ นนักบุญ ในเมื่อขอร้องท่าน
เช่นนั้น ก็สมควรแล้วที่ท่านจะยินยอมพวกเขา”
ก็อยซฺ บินอัชอัษ กล่าวว่า
“ยินยอม่ไปตามที่พวกเขาขอร้องเถิด ขอสาบานด้วยอายุขยั ของข้าเอง
ว่าพรุ่ งนี้ท่านจะต้องมีชยั ชนะในการสู ้รบได้แน่นอน”
อิบนุซะอัดจึงพูดว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันต้องรู ้วา่ เขาทาอะไรในยามที่
ฉันยืดเวลาให้พวกเขาคืนนี้ ”

๑๐๔

แล้วเขาก็ส่งคนไปพบท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) โดยให้กล่าวว่า
“พวกเราจะยืดเวลาแก่พวกเจ้าจนถึงพรุ่ งนี้เช้า ถ้าหากเจ้ายอมรับโดย
ดุษณี เราก็จะคุมตัวพวกเจ้าไปพบกับผูป้ กครองพร้อมกับเรา นัน่ คือ
อิบนุ ซิยาด แต่ถา้ หากพวกเจ้าปฏิเสธ เราก็จะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปอย่าง
เด็ดขาด”

การนมาซ
คืนนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ )และมวลสมาชิกของท่าน(อฺ )อดนอนตลอดคืน
พวกเขาอยูโ่ ยงห้อมล้อมกันเหมือนฝูงผึ้งในขณะที่ท่าน(อฺ )ยืนนมาซและนัง่
นมาซตลอดเวลาไม่วา่ จะโค้งหรื อจะกราบจนรุ่ งขึ้นวันใหม่ ท่านอิมาม(อฺ )ได้
ร่ วมนมาซยามรุ่ งอรุ ณ(ศุบฮ)กับบรรดาสมาชิกของท่าน(อฺ )เสร็ จแล้วท่านก็ยนื
ขึ้นกล่าวคาเทศนา ความว่า
“มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิของอัลลอฮฺ แท้จริ งอัลลอฮฺทรงอนุมตั ิให้
มีการต่อสู ้ท้ งั โดยพวกท่านและโดยฉันในวันนี้แล้ว
จึงขอให้พวกท่าน
ทั้งหมดมีความอดทนและจงต่อสู ้ ”
หลังจากนั้นท่านอิมาม(อฺ ) ก็ได้หนั มาทางทหารหาญแล้วขอร้องไห้จดั
แถวเพื่อออกรบในขณะนั้นพวกเขามีจานวนเพียง 70 คน รวมทั้งคนที่มีมา้
และเดินเท้า โดยมีท่านซุ ฮยั รฺ บิน ก็อยนฺ (ร.ฏ.) อยูท่ างเบื้องขวา ท่านฮะบีบ
บิน มะซอฮิร (ร.ฏ.) อัล-อะซะดีอยูท่ างเบื้องซ้าย
ส่ วนท่าน(อฺ )กับบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )อยูต่ รงระหว่างกลาง พร้อมกันนั้น
ก็ได้มอบธงรบของท่าน(อฺ )ให้แก่ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ผูเ้ ป็ นน้องชาย

๑๐๕

ทางด้านอิบนุซะอัดก็ได้จดั แถวสมาชิกของตนด้วยเช่นกัน ซึ่งพวกเขามี
จานวนถึง 30,000คน โดยแต่งตั้งให้อมั รว์ บิน ฮัจญาจ อัซ-ซุบยั ดี อยูท่ าง
ด้านขวา ส่ วนทางด้านซ้ายก็ให้ชิมรฺ บิน ซีล-เญาชันอยู่ ส่ วนกองทัพม้าก็ให้
อุซเราะฮฺ บิน ก็อยซฺ เป็ นฝ่ ายนา แล้วมอบธงของตนให้ซูวยั ดฺ สมุนมือขวา
ของตนเป็ นผูถ้ ือ
ท่ านอิมามฮุเซน(อฺ)ปฏิเสธการเป็ นฝ่ ายเริ่มต้ นทาสงคราม
ท่านอิมาม(อฺ )สัง่ ให้มีการขุดสนามเพลาะไว้ดา้ นหลังกระโจมและให้จุด
ไฟไว้ในนั้นเพื่อหลบการรบให้มีข้ ึนเพียงด้านเดียวและเพื่อเป็ นการประกัน
ความปลอดภัยให้แก่กระโจมที่พกั ด้วยบรรดาฝ่ ายศัตรู ได้ออกมานอกบริ เวณ
ค่าย ก็เห็นแสงไฟที่ถูกจุดขึ้นในหลุมเพลาะ ชิมรฺ จึง
ตะโกนขึ้นสุ ดเสี ยงว่า
“โอ้ฮุเซน เจ้าจะรี บเอาไฟเผาตัวเองก่อนถึงวันฟื้ นคืนชีพกระนั้นหรื อ ”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ถามขึ้นว่า
“นัน่ เสี ยงของใคร ดูเหมือนคล้ายเสี ยของชิมรฺ บินซีล-เญาชัน ?”
มีเสี ยงขานรับว่า
“ใช่แล้วครับ”
ท่านอิมาม(อฺ )จึงกล่าวว่า
“เจ้านั้นแหละที่เหมาะสมจะเข้านรกมากกว่าข้า”

๑๐๖

มุสลิม บิน เอาซะญะฮฺ(ร.ฏ.)ทาท่าจะยิงธนูเข้าใส่ แต่ทา่ น(อฺ )ได้หา้ มไว้
พร้อมกับกล่าวว่า
“ฉันรังเกียจที่จะเป็ นฝ่ ายเริ่ มต้นทาสงครามกับพวกเขา”
ท่านประมุขของวีรชนแห่งอิสลาม(อฺ ) ได้ออกมาพบกับชาวกูฟะฮฺแล้ว
กล่าวคาเทศนาด้วย
ถัดจากนั้น ท่านอิมาม(อฺ )ได้กล่าวคาเทศนาอีกเป็ นครั้งที่สองซึ่ งปรากฏว่า
การเทศนาในคราวนี้
ยังผลให้บรรดาผูน้ าชาวกูฟะฮฺจานวนหนึ่งยอมรับ
ท่านอิมาม(อฺ ) และเข้ามาร่ มทัพกับท่าน เช่น อัล-ฮุร บินยะซีด อัร-ริ ยาฮี ซึ่งมี
ทหารอยูอ่ ีกจานวนหนึ่ง

สงครามและการพลีชีพ
อิบนุซะอัดเชื่อมัน่ ว่า การรอคอยอย่างนี้มิได้เป็ นผลดีให้กบั ตัวเองเลยบาง
ทีท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) กับพรรคพวกของท่านอาจทาการเปลี่ยนแปลงบรรดา
ทหารทั้งหมดได้
แล้วจะเกิดความยุง่ ยากสับสนเหมือนอย่างที่กษัตริ ย ์
แห่งร็ อยและราชาแห่งํุรญานได้ประสบกับความพ่ายแพ้มาแล้ว
ดังนั้นเขาจึงได้นาทหารออกมาเผชิญหน้ากับท่านอิมาม(อฺ ) แล้วยกธนูข้ ึน
เตรี ยมยิงทัพทีพลางกล่าวว่า
“พวกเจ้าจงเป็ นพยานต่ออะมีร(ผูป้ กครอง)ให้ขา้ ด้วยว่า ข้านี่แหละคือ
คนแรกที่ยงิ ธนู ”

๑๐๗

แล้วทหารทั้งหมดต่างก็ยงิ ตามทันที ปรากฏว่าพรรคพวกของท่านอิมาม
ฮุเซน(อฺ )ถึงกับต้องธนูกนั หมดทุกคนไม่เว้นแต่คนเดียว
ท่านอิมาม(อฺ )กล่าวกับพลพรรคของท่าน(อฺ )ว่า
“จงลุกขึ้นเผชิญกับความตายที่ไม่อาจมีใครหลีกเลี่ยงได้เถิด
อัลลอฮฺจงประทานความเมตตาแก่พวกเจ้า ธนูเหล่านี้มนั ถูกส่ งมาจากคน
เหล่านั้น”
พลพรรคของท่านอิมาม(อฺ )ต่างพากันฮึดสู ้พร้อมกัน เพียงการต่อสู ้ภายใน
ชัว่ โมงเดียวปรากฎว่าพวกเขาต้องประสบความสู ญเสี ยไปถึง 50 คน

กองหนุนทีเ่ หลือกับบะนีฮาชิ ม
หลังจากที่ทหารของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )รวมพลังกันต่อสู ้ในครั้งนี้แล้ว
พวกเขาสามารถสังหารฝ่ ายตรงข้ามได้จานวนนับหลายพันคน จนกระทัง่
พวกเขาได้รับบาดเจ็บและสู ญเสี ยกันจนหมด
ชาวบะนีฮาชิมจึงได้ออกมาเสนอตัว ซึ่ งท่านอิมาม(อฺ )ได้จดั ส่ งพวกเขาไป
ด้วยการกล่าวอาลาซึ่ งกันและกันคนแรกที่ถูกส่ งตัวออกไปคือ
ท่านอะลีอกั บัร บิน ฮุเซน(ร.ฏ.) เขาสามารถสังหารฝ่ ายศัตรู ได้เป็ นจานวน
มาก จนกระทัง่ ทหารของฝ่ ายศัตรู ร้องลัน่ ระงมกันไปหมด
นักสู ้คนหนึ่งกล่าวว่า
เขาสามารถสังหารทหารเหล่านั้นได้ถึง 200 คน

๑๐๘

และหลังจากนั้น ท่านอับดุลลอฮฺ บิน มุสลิมบิน อะกีล(ร.ฏ.) ก็ได้เข้าไป
ทาการต่อสู ้อีก โดยที่ได้ทาการต่อสู ้ถึงสามคราว ปรากฎว่าเขาได้สังหาร
ทหารฝ่ ายศัตรู ได้มากถึง 98 คน และในเมื่อเขาพลาดท่าเสี ยทีลง
บรรดาลูกหลานของอะบีฏอลิบต่างก็ออกไปรบได้ครั้งเดียว ๆ
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ตะโกนบอกพวกเขาว่า
“จงอดทนกับความตายเถิด โอ้ลูกหลานลุงของฉันเอ๋ ย ขอสาบานด้วย
พระนามของอัลลอฮฺ นับจากวันนี้เป็ นต้นไป พวกท่านจะไม่ได้พบเห็นการ
ลบหลู่ดูหมิ่นอีกเลย”
บรรดาลูกหลานของอะบีฏอลิบได้ต่อสู ้กบั ชาวกูฟะฮฺ จนพวกเขาต้องถูก
สังหารไปเป็ นจานวนมาก ในจานวนคนเหล่านี้ได้แก่ ท่านอูน และมุฮมั มัด
บุตรชายสองคนของท่านอับดุลลอฮฺ บิน ญะอฺฟัร ฏ็อยยาร ท่านอับดุลลอฮฺ
ท่านอับดุลเราะฮฺมาน ท่านญะอฺ ฟัร บุตรของท่านอะกีล บิน อะบีฏอลิบ
ท่านมุฮมั มัด บินอะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) ท่านมุฮมั มัด บินมุสลิม บินอะกีล
ส่ วนท่านฮะซัน อัล-มุษนั นา บุตรชายของท่านอิมามฮะซัน(อฺ )นั้น ได้รับ
บาดแผลทั้งหมดรวม 18 แห่ง และมือขวาก็ถูกฟันจนขาดแต่ไม่ถึงกับพลีชีพ
ท่านกอซิ ม บุตรของท่านอิมามฮะซัน(อฺ )ก็ออกไปทาการรบด้วย ตอนนั้น
เขายังเป็ นเด็กที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ใบหน้าของเขาผุดผ่องสดังดวงเดือน
ยามที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )มองไปท่าน(อฺ )ได้เข้ากอดคอแล้วร้องไห้
จากนั้นท่าน(อฺ )ก็อนุญาตให้ท่านกอซิ มออกรบ เขาก็ได้ออกไปต่อสู ้กบั ชาว
กูฟะฮฺอย่างกล้าหาญและรุ นแรงจนในที่สุดเขาก็ถูกสังหาร

๑๐๙

เมื่อท่านอับบาซ(ร.ฏ.)เห็นความสู ญเสี ยได้เกิดขึ้นแก่อะฮฺลลบัยตฺ (อฺ )อย่าง
มากมายเช่นนั้นแล้ว ท่านก็พูดกับพี่ ๆ น้อง ๆ ร่ วมบิดามารดาของท่าน เช่น
ท่านอับดุลลอฮฺ ท่านอุษมาน และท่านญะอฺ ฟัรว่า
“โอ้บรรดาลูกชายของมารดาข้า พวกเจ้าจงออกไปรบเถิดเพื่อที่ขา้ จะ
ได้ชมการเคารพเชื่อฟังของพวกเจ้าที่มีต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ ”
แล้วคนเหล่านั้นก็ออกไปต่อสู ้จนกระทัง่ ถูกสังหารจนหมดทุกคน
การพลีชีพของท่านอับบาซ(ร.ฏ.)
จนกระทัง่ เมื่อไม่มีใครเหลืออยูก่ บั ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เลยสักคนนอกจาก
ท่านอับบาซ(ร.ฏ.) น้องชายคนเดียวของท่าน ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ก็ขออนุญาต
จากท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เพื่อออกไปทาการสู ้รบ
ท่านอิมาม(อฺ )ตอบว่า
“เจ้าคือคนถือธงของฉัน”
ท่านอับบาซกล่าวว่า
“หัวใจของข้าพเจ้าตื้นตันไปหมดแล้ว ข้าพเจ้ารังเกียจการมีชีวติ อยู่”

๑๑๐

ต่อจากนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้ขอร้องให้ท่านอะบุลฟัฏลฺ อับบาซ(ร.ฏ.)
ออกไปจัดหาน้ ามาให้เด็กๆ ได้ดื่ม ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)จึงได้ออกไปทางที่
ทหารเหล่านั้นประจาอยู่ ท่านได้เตือนสติคนเหล่านั้น ให้เกรงกลัวต่อพระผู ้
ทรงอานาจสู งสุ ด แต่กไ้ ม่ได้ผล แล้วท่านก็ตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า
“โอ้ อุมรั บินซะอัด ฮุเซนผูน้ ้ ี เป็ นบุตรของบุตรสาวท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ(ศ)ซึ่ งพวกเจ้าก้ได้สังหารพรรคพวกของเขาและคนในครอบครัว
ของเขาไปแล้ว คนเหล่านั้นยังมีครอบครัวและลูกๆ ของตนซึ่ งกาลังกระหาย
น้ าอยู่ ดังนั้นขอให้พวกเจ้ามอบน้ าดื่มให้พวกเขาด้วย ตอนนี้หวั ใจของพวก
เขาห่อเหี่ ยวด้วยแรงกระหายที่แผดเผา และเขาเองก็กล่าวด้วยว่า จงปล่อยข้า
ให้ไปอยูเ่ สี ยที่โรมหรื อไม่ก็ที่อินเดียเถิด ข้าทิง้ เมืองฮิญาซกับอิรักให้พวกเจ้า
แล้ว”
คาพูดของเขามีผลทาให้ชาวกูฟะฮฺบางคนร้องไห้
แต่ชิมรฺ ตะโกนขึ้น
สุ ดเสี ยงว่า
“โอ้บุตรของอะบูตุรอบ ต่อให้ท้ งั โลกนี้เต็มไปด้วยน้ าซึ่ งมันอยูภ่ ายใต้
อานาจของเรา เราก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้าดื่มแม้แต่หยดเดียว นอกจากว่าพวก
เจ้าจะต้องให้สัตยาบันแก่ยะซี ดเสี ยก่อน”
ท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ได้กลับไปหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เพื่อแจ้งให้ท่าน(อฺ )
ทราบ ครั้นแล้วท่านได้ยนิ เสี ยงพวกเด็กๆ ต่างพากันร้องไห้ระงมเพราะความ
กระหายน้ า แต่แล้วท่านไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์น้ ีได้เลย
ความเด็ดเดี่ยวเยีย่ งชายชาวบะนีฮาชิมฉุ ดท่านให้ลุกขึ้นออกไปเผชิญกับชาว
กูฟะฮฺและท่านก็พบว่าพวกเขาทั้งหมดเตรี ยมพร้อมอยูแ่ ล้ว

๑๑๑

คนเหล่านั้นมีจานวนทหารถึง 4,000 คน
ท่านรี บตักน้ าจนเต็มถุง และท่านทาท่าจะวักน้ ามาเพื่อจะดื่ม แต่เมื่อนึกถึง
ความกระหายของท่านอิมาม(อฺ )ผูเ้ ป็ นพี่ชาย ท่านถึงกับขว้างน้ าทิ้ง แล้วกล่าว
ว่า
“โอ้ ชีวติ ของผูน้ อ้ ยที่มาทีหลังฮุเซนอย่างข้า หากไม่มีเขาแล้วไซร้ตวั
ข้าเองก็ไม่จาเป็ นต้องมีน้ าแห่งนี้ควรที่ฮุเซนจะได้ดื่มความเยือกเย็นของมัน
ก่อนข้าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ คาสอนทางศาสนาของข้าใน
เรื่ องนี้เป็ นอย่างไร”
แล้วท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ก็รีบวิง่ กลับไปหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ผูเ้ ป็ นพี่ชาย
พลางถือน้ าไปด้วย แต่ถูกปิ ดล้อมเส้นทางจากทุกทิศทางโดยทหารของฝ่ าย
ข้าศึก ดังนั้นท่านจึงจาเป็ นต้องต่อสู ้กบั คนเหล่านั้น จนสามารถสังหารไปได้
หลายคนและสามารถเปิ ดช่องทางเล็ดลอดจากทหารเหล่านั้นได้
ท่านรี บวิง่ ต่อไปพลางกล่าวว่า
“ใช่วา่ ข้าจะวิง่ หนีเพราะกลัวความตาย เพราะความตายคือสิ่ งที่จะทา
ให้ขา้ ได้พบกับดวงวิญญาณของผูบ้ ริ สุทธิ์ ที่ได้รับการเลือกสรร หากแต่ที่ขา้
วิง่ ก็เพราะต้องการจะนาน้ าไปให้ถึงเท่านั้นข้าไม่ได้กลัวความตายจากการ
เผชิญหน้ากับข้าศึกเลย”
พวกทหารฝ่ ายข้าศึกยิง่ รวมตัวกันขัดขวางท่านอับบาซ(ร.ฏ.)มากขึ้นท่าน
ได้ใช้ดาบฟันจนกระทัง่ เขาเหล่านั้น ได้รับความเสี ยหายพวกแล้วพวกเล่า แต่
แล้วบรรดาฝ่ ายอธรรมก็สามารถสกัดกั้นท่านได้

๑๑๒

เพราะว่ามีคนหนึ่งที่ชื่อว่าซัยดฺ บิน อัร-ริ กอด อัล-ญะฮฺนี แอบอยูข่ า้ งต้น
อินทผลัม แล้วฟันตรงแขนขวาของท่านอับบาซ(ร.ฏ.)ขาดกระเด็น
ทั้งๆ ที่แขนขวาขาดสะบั้นแล้ว แต่ท่านก็ยงั ไม่ประหวัน่ ต่อการพยายามที่จะ
นาน้ ากลับไปให้จึงกระโจม ท่านจึงตัดสิ นใจต่อสู ้กบั ทหารเหล่านั้น พลาง
กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ แม้แขนขวาข้าจะขาด แต่ขา้ ก็จะ
ปกป้องศาสนาของข้าและปกป้องอิมามผูซ้ ื่อสัตย์ บุตรของศาสดาผูบ้ ริ สุทธิ์
ตลอดกาล”
ฝ่ ายข้าศึกได้ใช้ความพยามต่อสู ้เพราะกลัวว่าน้ าจะถูกนาไปถึงท่านอิมาม
ฮุเซน(อฺ )แล้วท่าน(อฺ ) จะได้ดื่ม ท่านอับบาซ (ร.ฏ.) จึงไม่ลดละในการต่อสู ้
กับทหารเหล่านั้นอย่างไม่แยแสกับจานวนอันมหาศาล ความคิดที่มนั่ คงคือ
ต้องเอาน้ ากลับไปให้ลูกหลานของท่านอิมามฮุเซน (อฺ ) ให้ได้ ในขณะนั้นเอง
ทหารอีกคนหนึ่งของฝ่ ายตรงข้าม ที่ชื่อว่า ฮะกีม บินฏุฟี ลได้โอกาสฟันแขน
ซ้ายของท่านขาดกระเด็นไปอีกข้างหนึ่ง ท่านใช้ส่วนที่เหลือของแขนสอง
ข้างโอบเข้าแนบทรวงอก แล้วกล่าวว่า
“โอ้ ชีวตี ของข้า เจ้าอย่าหวาดกลัวพวกมิจฉาทิฐิ(กาฟิ ร) และจงรับรู ้
ข่าวดีจากความเมตตาของผูท้ รงอานาจกับท่านนบี
ผูเ้ ป็ นประมุขที่ถูก
เลือกสรรมา บัดนี้แขนซ้ายของข้าถูกพวกละเมิดตัดขาดไปอีกแล้ว ข้าแต่พระ
ผูอ้ ภิบาลโปรดนาคนเหล่านั้นเข้าสู่ ไฟนรกอันร้อนแรงด้วยเถิด ”

๑๑๓

ดอดธนูพงุ่ กรู มายังท่านจากทุกทิศทาง ธนูดอกหนึ่งมาต้องตรงถุงน้ าอีก
ดอกหนึ่งต้องตรงหน้าผาก อีกดอกหนึ่งต้องตรงนัยตา อีกดอกหนึ่งต้องตรง
ทรวงอกชายคนหนึ่งซึ่งเป็ นลูกหลานของคนในตระกูลอุบาน บิน ดาริ มได้
ฉวยโอกาสเข้ามาประชิดตัวแล้วเอาหอกติดธงฟาดลงไปบนศีรษะของท่าน
จนซบลงบนพื้นดิน ท่านร้องตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า
“โปรดรับสลามจากข้าด้วยเถิดท่าน โอ้อะบาอับดิลลาฮฺ ฮุเซน”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )รี บรุ ดมาหาท่านในทันที ครั้งแล้วท่านได้เห็นแขน
สองข้างขาดออกจากกัน ตรงหน้าผากถูกเสี ยบอย่างยับเยิน ดอกธนูติดตรึ งอยู่
ในดวงตา ธงถูกฉี กขาดตกอยูข่ า้ งตัว
ท่านซัยยิด อิบนุ ฏอวูซ (ขอให้อลั ลอฮฺประทานความเมตตา) กล่าวว่า
“แล้วท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ก็ร้องให้เนื่องในการถูกสังหารของท่านอับ
บาซ ด้วยเสี ยงร้องไห้อย่างรุ นแรง
ท่านอิมามกล่าวว่า
บัดนี้สันหลังของข้าถูกทาลายเสี ยแล้ว
เหลือเกินแล้ว”

๑๑๔

หนทางแก้ไขของข้ามีนอ้ ย

การรบของท่ านอิมามฮุเซน(อฺ)
ต่อจากนั้น
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็บุกเข้าหาฝ่ ายศัตรู โดยฟาดฟันคน
เหล่านั้นทั้งทางด้านขวาและด้านซ้าย จนพวกทหารเหล่านั้นต้องถอยร่ นออก
จากบริ เวณที่ท่านยืนอยู่ เหมือนลูกแกะที่วงิ่ หนีเมื่อถูกจู่โจมโดยสุ นขั ป่ า
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“พวกเจ้าจะหนีไปไหน เมื่อฆ่าลูกชายบิดาของข้าแล้ว พวกเจ้าจะหนี
ไปไหน เมื่อฆ่าน้องชายของข้าแล้ว พวกเจ้าจะหนีไปไหน เมื่อพวกเจ้าตัด
แขนของข้าแล้ว”
การขอความช่ วยเหลือของท่ านอิมามฮุเซน(อฺ)
ต่อจากนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็เดินกลับไปยังที่พกั ในสภาพของคนที่สิ้น
หวัง(จากการรบ)เศร้าสร้อยและร้องไห้ สองมือของท่าน(อฺ )ปาดน้ าตาที่ริน
ไหล ตอนนั้นทหารกาลังเข้าจู่โจมกระโจมของท่าน(อฺ )
ท่านหญิงซะกีนะฮฺ(ร.ฏ.)ได้ออกมาพบท่าน(อฺ ) แล้วถามถึงท่านอับบาซ
(ร.ฏ.)ผูเ้ ป็ นอาของตน ท่าน(อฺ )บอกเธอว่า เขาถูกสังหารเสี ยแล้ว
เมื่อท่านหญิงซัยนับ(อฺ )ได้ยนิ เช่นนั้น ถึงกับตะโกนขึ้นว่า
“โอ้อบั บาซ หลังจากเธอแล้วเราต้องสู ญเสี ยแน่ๆ ”
บรรดาสตรี ต่างพากันร้องไห้ ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็ร้องไห้กบั พวกเขาไป
ด้วย พลางด้วยว่า
“หลังจากเจ้าแล้ว เราต้องสู ญเสี ยแน่ ๆ”

๑๑๕

ท่านอิมาม(อฺ ) ต้องได้รับความโดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะขาดคนช่วยเหลือ
และไม่มีผสู ้ นับสนุน ในเมื่อพรรคพวกทั้งหลายของท่าน(อฺ )ต้องเป็ นชะฮีด
ไปแล้วส เหล่าบรรดาบะนีฮาชิมผูก้ ล้าในสมรภูมิ จะมีก็แต่เด็กเล็กๆ ที่กาลัง
ร้องไห้ระงม ท่านอิมาม(อฺ ) ร้องตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า
“ใครจะเข้ามาอยูร่ ่ วมกับเกียรติของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)บ้างไหม
ใครที่ยาเกรงต่ออัลลอฮฺในเรื่ องของเราบ้างไหม
ใครจะช่วยเหลือเราโดย
มุ่งหวังต่ออัลลอฮฺบา้ งไหม ?”

ท่ านอิมามซัยนุลอาบิดีน(อฺ)ออกรบ
บรรดาสตรี ต่างพากันร้องห่มร้องไห้ดว้ ยเสี ยอันดัง ท่านอิมามซัยนุลอาบีดีน
(อฺ )พยุงตัวลุกขึ้นมาด้วยไม้เท้าและเดินถ่อด้วยดาบเพราะมีอาการป่ วยอยูจ่ น
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ท่านหญิงอุมมุกุลษูม(ร.ฏ.)ร้องเรี ยกท่าน(อฺ )
“โอ้ลูกเอ๋ ย กลับมาเถิด”
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ท่านน้า
ปล่อยข้าให้ออกไปสู ้ต่อเบื้องหน้าบุตรแห่งศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ (ศ)เถิด”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ตะโกนเรี ยกท่านหญิงอุมมุกุลษูม(ร.ฏ.)ว่า
“จับตัวเขาไว้เพื่อไม่ให้แผ่นดินต้องว่างเปล่าจากเชื้อสายของมุฮมั มัด ”
ดังนั้นท่านหญิง(ร.ฏ.)จึงนาตัวท่าน(อฺ )กลับมาให้นอนบนที่นอน
อาลาครอบครัว

๑๑๖

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้ยอ้ นกลับมายังครอบครัวเพื่อเป็ นการอาลา และสัง่
ทุกคนให้อดทน แล้วท่าน(อฺ )ก็สวมชุดแต่งกาย โดยนาเอาชุดของ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)มาสวมทับ และใส่ เสื้ อเกราะพร้อมกับติดดาบ
ไว้ดว้ ยแล้วท่าน(อฺ )ได้ขอผ้าผืนหนึ่งที่ไม่มีใคร่ ตอ้ งการมาวางไว้ในเสื้ อของ
ท่าน(อฺ )เพราะผูต้ ายย่อมไม่ตอ้ งใช้ของดีๆ ท่านหญิงซัยนับ(อฺ )ได้นาผ้าที่ดีมา
ให้แต่ท่าน(อฺ )ไม่ตอ้ งการและพูดว่า
“นัน่ มันเป็ นผ้าที่แสดงถึงความต่าต้อย”
แล้วท่าน(อฺ )ก็เอาผ้าจาพวกเดียว กับของชาวเยเมนมาฉี ก แล้วทาเป็ นผ้า
ซับใน พร้อมกับเรี ยกหากางเกงแบบของชาวฮิบรู มาแยกชิ้นส่ วนออกแล้ว
สวมมันไว้เพื่อมิให้สูญเปล่า

อับดุลลอฮฺ อัร-ร่ อฏีอฺ(ผู้ทยี่ งั ไม่ อดนม)
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เรี ยกหาท่านอับดุลลอฮฺบุตรชายคนเล็กสุ ดผูซ้ ่ ึ งยังไม่
อดนมมาหาเพื่ออาลา ท่านหญิงซัยนับ(ร.ฏ.)ได้นามาให้ ขณะนั้นดวงตาของ
ท่านอับดุลลอฮฺปิดสนิทเพราะความกระหาย ท่านอิมาม(อฺ )รับบุตรชายมาให้
นัง่ บนตักแล้วกล่าวว่า
“ความหายนะจะต้องประสบแก่คนเหล่านี้ ในเมื่ออัล-มุศฏ่อฟา(นาม
หนึ่งของท่านนบีแปลวว่าผูไ้ ด้รับการเลือกสรร) ทวดของเจ้าเป็ นคู่ปรปั กษ์
กับพวกเขาเอง”

๑๑๗

ต่อจากนั้น ท่าน(อฺ )ได้โน้มใบหน้าลงเพื่อที่จะหอม ทันใดนั้นเอง
ฮัรมะละฮฺ บิน กาฮิล อัล-อะซาดี ได้ยงิ ธนูมาถูกตรงเส้นเลือดที่ลาคอของ
ท่านอับดุลลอฮฺ ปรากฏว่าท่านถึงแก่ชีวติ ในทันที(1)
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้เอามือวางลงที่คอของเด็กน้อยจนกระทัง่ ว่าใน
ขณะนั้นเลือดของท่านอับดุลลอฮฺไหลทะลักออกมาจากบาดแผลที่โดนยิงจน
ท่วมมือ ท่านอิมาม(อฺ )ได้แหงนหน้าขึ้นสู่ ฟากฟ้า แล้วกล่าวว่า
“สิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นเรื่ องเล็กน้อยสาหรับข้าเสี ยแล้ว ในเมื่อฉันเกิดขึ้นโดย
การประจักษ์ของอัลลอฮฺ ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอได้โปรดอย่าให้การตัดสิ นเรื่ องนี้
เป็ นเรื่ องเล็กน้อยสาหรับพระองค์เลย
ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ถึงแม้พระองค์จะทรงสกัดกั้นเราในเรื่ องชัยชนะ แต่
ขอให้พระองค์ประทานสิ่ งที่ดีกว่านี้แทนที่แก่เราด้วย ขอได้โปรดลงโทษ
พวกอธรรมเพื่อเรา และโปรดบันดาลให้เราได้รับเสบียงแห่งปรโลกแก่เรา
แทนเสบียงแห่งโลกนี้ ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอให้พระองค์ทรงเป็ นพยานต่อพวกที่
ได้ฆ่าบุคคลที่เหมือนท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)มากที่สุดด้วยเถิด”
จากนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็ได้ขดุ หลุมด้วยดาบและทาการนมาซให้แก่
เขาและฝังเขาลงไปทั้งๆ ที่เลือดคลุกทรายอยูอ่ ย่างนั้น
(1) นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า ท่านได้นาบุตรออกไปพบกับฝ่ ายศัตรู
เพื่อขอน้ าดื่ม แล้วฮัรมาละฮฺจึงยิง

๑๑๘

การต่ อสู้ อกี ครั้งหนึ่งของท่ านอิมามฮุเซน(อฺ)
หลังจากนั้นท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ก็มุ่งหน้าออกไปพบกับฝ่ ายข้าศึกพร้อม
ด้วยดาบที่ติดตัวไปท่าน(อฺ )ได้ร้องเรี ยกคนเหล่านั้นให้ออกมาประลองกับ
ท่านตัวต่อตัว ซึ่ งแต่ละคนที่ออกมาสู ้กบั ท่านแบบตัวต่อตัวนั้นพบจุดจบทุก
คนจนกระทัง่ เป็ นศพที่ถูกสังหารเป็ นจานวนมากมายมหาศาล อุมรั บิน ซะอัด
จึงร้องขึ้นว่า
“นี่คือบุตรของนักต่อสู ้จอมทรหด นี่คือบุตรของนักสู ้ชาวอาหรับพวก
เจ้าจงจู่โจมเข้าหาเขาจากทุกทิศทาง”
ครั้นแล้วฝ่ ายข้าศึกจานวนมากถึง 4,000 คนก็บุกตะลุยเข้าใส่ ท่านอิมาม
(อฺ ) ได้ทาการฟาดฟั น คนเหล่านั้นได้หนั ไปสู ้ทางด้านขวาที่จู่โจมเข้ามาอย่าง
โกรธแค้นจนบาดแผลหลายแผลในตัวท่าน (อฺ ) ชโลมไล้ไปด้วยเลือดสด
ฝ่ ายทหารของศัตรู ถอยร่ นออกไปจากท่าน(อฺ )และมุ่งหน้าไปที่กระโจม
ยืนเรี ยงรายขวางทางระหว่างท่าน(อฺ )กับกระโจม ท่าน(อฺ )ได้ร้องตะโกนใส่
พวกเขาว่า
“ความวิบตั ิจะเป็ นของพวกเจ้า โอ้พรรคพวกของอะบูซุฟยานเอ๋ ยถึงแม้
พวกเจ้าจะไม่มีศาสนาและไม่กลัวการคืนกลับสู่ ปรโลกก็ตามทีเถิด ก็จงเป็ น
เสรี ชนในโลกนี้และย้อนคืนกลับสู่ ชาติวงศ์ของพวกเจ้า ถ้าพวกเจ้าเป็ นชาว
อาหรับจริ งเหมือนดังที่อา้ ง”

๑๑๙

ชิมรฺ ขานตอบว่า
“ท่านพูดอะไรหรื อ โอ้บุตรของฟาฏิมะฮฺ ?”
ท่านอิมาม(อฺ ) กล่าวว่า
“ข้าคือผูท้ ี่ต่อสู ้กบั พวกเจ้า บรรดาสตรี มิได้มีความผิดอันใด เจ้าจง
หยุดยั้งจากการลบหลู่ของหวงของข้าเสี ย ตราบใดที่ขา้ ยังมีชีวติ อยู่”
ชิมรฺ ตอบว่า
“สมควรแล้ว”
แล้วเขาก็ออกคาสั่งให้ทหารจากทุกทิศ
แยกย้ายกันออกเป็ นกลุ่มย่อย
รวมทั้ง ๔ ทิศ พวกหนึ่งที่อยูก่ บั ท่านอิมาม(อฺ )ล้วนแต่ถือดาบ อีกพวกที่อยู่
ห่างออกไปรอบๆ ท่าน(อฺ )ล้วนแต่ถือหอก
ส่ วนอีกพวกหนึ่งถือธนูกบั ศร คนเหล่านั้นอยูบ่ นเนินสู ง อีกพวกหนึ่งมี
ก้อนหิ น อีกพวกหนึ่งเป็ นทหารกล้าตาย
ทหารของศัตรู โอบล้อมเข้ามาถึงตัวท่าน(อฺ ) ซึ่ งท่าน(อฺ )ก็สู้อย่างสุ ดฤทธิ์
ไม่หวาดหวัน่ พัน่ พรึ งแม้แต่นอ้ ย มีความกล้าหาญชาญชัยอย่างไม่มีใครเสมอ
เหมือน
อับดุลลอฮฺ บินอัมมาร บินยะฆูษ ได้กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่ ฉันไม่เคยเห็นความอ่อนแอ
ของเขา(หมายถึงท่านอิมาม)เลย ลูกของเขาและสมาชิกครอบครัวของเขา
ตลอดจนพรรคพวกเขาถูกสังหารจนสิ้ น แต่เขายังอดทนอย่างเหนียวแน่นไม่
เผลอไผล ไม่ประหวัน่ พรั่งพรึ งกันศัตรู มีคนหลายคนบุกเข้าไปหาเขา

๑๒๐

แต่เขากล้าแกร่ งยิง่ กว่าคนเหล่านั้น
เขาฟาดฟันด้วยดาบจนพวกแตก
กระเจิงราวกับฝูงลูกแกะที่เผ่นหนีจากสุ นขั ป่ า เขาสามารถเข้าไปต่อกรกับคน
ในคราวเดียวกันได้ถึง ๓๐, ๐๐๐ คน จนเขาเหล่านั้นล้มตายไปกับมือของเขา
เหมือนฝูงตัก๊ แตนที่กระจัดกระจาย ต่อจากนั้นเขาย้อนกลับไปยังที่พกั ของ
เขาพลางกล่าวว่า
ไม่มีพลังใดๆ และไม่มีอานาจใดๆ นอกจากโดยอัลลอฮฺผทู ้ รงสู งสุ ด ผู ้
ทรงยิง่ ใหญ่”
ต่อจากนั้น ท่าน(อฺ )รี บรุ ดมุง่ ไปยังทางที่จะไปแม่น้ าอัล-ฟะรอต โดยมี
อัมรว์ บินฮัจญาจพร้อมด้วยทหารจานวน ๔, ๐๐๐ คนวางกาลังสะกัดกั้นอยู่
คนเหล่านั้นเข้ามาล้อมท่าน (อฺ ) อย่างกระชั้นชิด
แต่ท่าน(อฺ )ก็สามารถแหวกพวกเขามาจนพ้นและให้มา้ ได้ดื่มน้ า ครั้นเมื่อ
ท่าน(อฺ )ยืน่ มือออกไปเพื่อที่จะวักน้ าดื่ม พลันก็มีเสี ยงชายคนหนึ่งตะโกนว่า
“ท่านยังอยากจะลิ้มรสน้ าอยูอ่ ีกหรื อ ของหวง(หมายถึงเด็กและสตรี )
ของเจ้ายับเยินป่ นปี้ หมดแล้ว”
ท่าน(อฺ )ถึงกับทิง้ น้ าโดยไม่ยอมดื่ม แล้วมุ่งหน้าไปที่จะกระโจม ปรากฎว่า
ทุกคนยังอยูก่ นั สบายดี

๑๒๑

ท่ านอิมามฮุเซน(อฺ)กลับกระโจมทีพ่ กั
ท่านอิมาม(อฺ )ได้หวลกลับมาหาครอบครัวเพื่อทาการอาลาเป็ นคารบสอง
พร้อมกับสภาพที่ได้รับบาดเจ็บ พลางกล่าวว่า
“พวกเจ้าจงเตรี ยมตัวเผชิญกับการทดสอบอันใหญ่หลวง และจงรับรู ้
ไว้วา่ อัลลอฮฺจะทรงคุม้ ครองพวกเจ้า ปกปักรักษาพวกเจ้า และช่วยให้พวก
เจ้าปลอดภัยพ้นจากความชัว่ ร้ายของเหล่าศัตรู และจะทรงบันดาลให้บ้ นั
ปลายของพวกเจ้าเป็ นไปด้วยความดีงาม และจะทรงลงโทษ ศัตรู ของพวก
เจ้าด้วยวิธีการต่างๆ และจะทรงบันดาลให้ความสู ญเสี ยในคราวนี้เป็ นความ
โปรดปรานและเกียรติคุณด้วยประการต่างๆ แก่พวกเจ้า ดังนั้น จงอย่า
อุทธรณ์และจงอย่าให้ลิ้นของพวกเจ้าพูดอะไรออกมาที่เป็ นการบัน่ ทอนจน
สุ ดความสามารถของพวกเจ้า”
ต่อจากนั้น ท่าน(อฺ )ได้หนั ไปทางท่านหญิงซะกีนะฮฺ บุตรี คนหนึ่งของ
ท่าน(อฺ )ซึ่ งท่าน(อฺ )ยังเห็นว่าเธอยังเป็ นเด็กที่อ่อนเยาว์กว่าผูห้ ญิงคนอื่นๆที่
ร้องให้คร่ าครวญอยู่ ท่าน(อฺ )หยุดยืนใกล้เธอด้วยความปวดร้าวทรมาณ
ฝ่ ายอุมรั บินซะอัดได้หนั กลับมายังทหารของตนแล้วกล่าวว่า
“พวกเจ้าจะพินาศกันแล้ว จงรี บบุกจู่โจมเข้าไปหาเขาในทันทีที่เขายุง่
อยูก่ บั ตัวเองและบรรดาของหวงของเขา ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ
ว่าถ้าพวกเจ้าขืนชักช้าพวกเจ้าอาจจะพลาดโอกาสที่อานวยให้แก่พวกเจ้าใน
การสังหารเขา”

๑๒๒

ดังนั้นพวกทหารฝ่ ายศัตรู จึงบุกเข้าไปยิงท่าน(อฺ )ด้วยธนู จนกระทัง่ ดอก
ธนูพลาดไปถูกฝากระโจมและปลายธนูบางดอกก็เสี ยบไปที่ผข้ องบรรดา
สตรี จนพวกเธอพากันหวีดร้องด้วยความตื่นตระหนกและเข้าไปในกระโจม
เพื่อจะคอยดูวา่ ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )จะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร
ปรากฏว่าท่านอิมามฮุเซน(อฺ )บุกออกไปหาคนเหล่านั้นด้วยความโกรธจัด
จนกระทัง่ พวกเขาแตกกระเจิง ดอกธนูพงุ่ มาหาท่าน(อฺ )ทุกทิศ จากนั้นท่านก็
กลับไปยังที่พกั อีก พลางกล่าวราพันหลายครั้งว่า
“ไม่มีพลังใดๆ และไม่มีอานาจใดๆ นอกจากโดยอัลลอฮฺผทู ้ รง สู งสุ ดผู ้
ทรงยิง่ ใหญ่”

ความฮึกเหิมของทหารฝ่ ายศัตรู
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ยืนหยุดพักยังบริ เวณที่พกั บัดนี้ทา่ น(อฺ )เริ่ มอ่อนเพลีย
กับการสู ้รบเหลือเกินแล้ว เลือดในตัวนั้นเล่าก็ไหลริ นออกมาไม่หยุดในยาม
นั้นท่าน(อฺ )ได้ขอน้ าดื่มสักครั้งหนึ่ ง
แต่ชิมรฺ กล่าวว่า
“ท่านจะมิได้ลิ้มรสของมันจนกว่าจะถูกนาสู่ กองไฟ”
เสี ยงอีกคนหนึ่งร้องขึ้นว่า
“ฮุเซนเอ๋ ย ท่านดูที่แม้น้ าอัล-ฟะรอตซิ มันมากมายท่วมท้นอย่างไรถึง
กระนั้นท่านก็มิได้ดื่มมันหรอกจนกว่าจะตายไปเพราะความกระหาย”

๑๒๓

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )กล่าวตอบเขาว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอให้เขาตายด้วยความกระหาย”
อะบุลฮะตูฟได้ยงิ ธนูถูกตรงหน้าผากของท่าน(อฺ )ท่าน(อฺ )ดึงมันออกมา
ทันที ปรากฎว่ามีเลือดไหลอาบทัว่ ใบหน้า ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ข้แต่อลั ลอฮฺ แน่นอน พระองค์ทรงประจักษ์ถึงสิ่ งที่ขา้ ได้รับมาจาก
บ่าวผูท้ รยศของพระองค์แล้ว ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอได้โปรดคิดคานวณพวกเขา
ให้ละเอียด และโปรดสังหารพวกเขาอย่าให้เหลือ และอย่าได้ปล่อยพวกเขา
ไว้ในหน้าแผ่นดินแม้แต่คนเดียว และอย่าได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาเลย
อย่างเด็ดขาด”
แล้วท่าน(อฺ )ได้ตะโกนออกไปด้วยเสี ยงอันดังว่า
“ประชาชาติที่เลวร้ายที่สุดเอ๋ ย พวกเจ้าทาความผิดพลาดกับมุฮมั มัด(ศ)
ในเรื่ องเชื้อชาติสายของเขาเสี ยแล้ว ต่อไปนี้ไม่วา่ พวกเจ้าจะรบกับใครพวก
เจ้าจะมีแต่ความหวาดกลัวต่อเขาและจะยิง่ เพิ่มความต่าต้อยให้แก่พวกเจ้า
มากยิง่ ขึ้น ในเมื่อพวกเจ้าสังหารข้า ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงให้การยกย่องข้าด้วยฐานะของผูพ้ ลีชีพเพื่ออิสลาม
ต่อจากนั้น พระองค์จะทรงแก้แค้นพวกเจ้าเพื่อข้า โดยที่พวกเจ้าไม่รู้ตวั ”
อัล-ฮุศอ็ ยนฺ ได้กล่าวว่า
“พระองค์จะทรงแก้แค้นเพื่อท่านอย่างไรกัน โอ้บุตรของฟาฏิมะฮฺ ”
ท่านอิมาม(อฺ ) ตอบว่า
“พระองค์จะทรงให้ความเลวร้ายมาประสบกับพวกเจ้า และจะทรง
บันดาลให้การนองเลือดมีข้ ึนในหมู่พวกเจ้า

๑๒๔

ต่อจากนั้นพระองค์จะทรงกระหน่ าการลงโทษแก่พวกเจ้าอย่างหนัก
หน่วงที่สุด”
เป็ นที่แน่นอนว่า ในขณะที่ชายคนหนึ่งขว้างท่าน(อฺ )ด้วยก้อนหิ นไปที่
บริ เวณหน้าผากของท่าน(อฺ )นั้น หยาดเลือดไหลลงอาบบนใบหน้า ท่าน(อฺ )
จึงยกชายผ้าขึ้นเช็ดเลือดมิให้เข้านัยน์ตา
จังหวะนั้นเอง อีกคนหนึ่งก็ยงิ ธนูอนั คมกริ บเข้าใส่ แล้วอีกดอกหนึ่งต้อง
ตรงที่หวั ใจของท่าน(อฺ )พอดี
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺและโดยอัลลอฮฺ ด้วยกับศาสนาของศาสน
ทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)”
ท่าน(อฺ )แหงนหน้าขึ้นสู่ ฟากฟ้า แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ พระองค์ทรงรู ้วา่ เขาเหล่านั้นฆ่าคนๆ หนึ่งที่ไม่มีใครอีก
แล้วในหน้าแผ่นดินนี้จะเป็ นบุตรของนบี นอกจากเขาเท่านั้น ”
แล้วท่าน(อฺ )ก็ดึงธนูออกจากทรวงอกของท่าน(อฺ )ปรากฏว่าหยาดเลือด
ไหลนองหยาดเยิม้
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )วางมือลงใต้แผลจนกระทัง่ มือของท่าน(อฺ )เต็มไปด้วย
เลือด ท่าน(อฺ )ขว้างมันขึ้นไปเบื้องบนแล้วกล่าวว่า
“มันเป็ นของเล็กน้อยสาหรับข้ายิง่ นัก ในเมื่อมันบังเกิดขึ้นต่อการรับรู ้
ของอัลลอฮฺแล้ว”

๑๒๕

จากนั้นท่าน(อฺ )ได้เอามือของท่าน(อฺ )วางลงไปที่เดิมเป็ นครั้งที่สองครั้น
เมื่อมันเต็มมืออีก ท่านก็เอามาละเลงบนศีรษะ ใบหน้า เคราแล้วกล่าวว่า
“นี่คือการเข้าพบกับอัลลอฮฺและท่านตาของข้า และข้าคือผูถ้ ูกละเลง
ด้วยเลือดของข้า ข้าจะกล่าวว่า ข้าแต่ท่านตา ชายคนนั้นได้สังหารข้า”
ในขณะที่ท่าน(อฺ )กาลังกุมบาดแผลอยูน่ ้ นั ศอลิฮ บินวะฮับก็เข้ามาแทง
ท่าน(อฺ )ที่บ้ นั สะเอว จนท่าน(อฺ )ตกจากหลังม้าลงสู่ พ้นื ดินในสภาพแก้มขวา
แนบลงกับพื้น ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺและโดยอัลลอฮฺดว้ ยกับกับศาสนาของ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)”
ต่อจากนั้นท่าน(อฺ )ยังสามารถลุกขึ้นนัง่ ได้ ในท่าคอยก โดยที่เลือดยังไหล
เยิม้ ไม่หยุดหย่อน
มาลิก บินนะซัร มุ่งตรงเข้ามาพลางด่าหยาบคายแล้วฟันด้วยดาบลงไปที่
ศีรษะ ปรากฎว่าผ้าโพกหัวที่ท่าน(อฺ )สวมปิ ดศีระษะเต็มไปด้วยเลือดอีก
เช่นกัน ท่าน(อฺ )จึงดึงออกแล้วโพกด้วยผ้าโพกศีรษะธรรมดา พลางกล่าวว่า
“เจ้าจะไม่ได้กิน ไม่ได้ดื่มด้วยน้ ามือของเจ้าอีกและอัลลอฮฺจะทรงรวม
เจ้าไว้กบั พวกอธรรม”

๑๒๖

ท่ านมุฮัมมัดและท่ านอับดุลลอฮฺถูกสั งหาร
ในช่วงเวลาที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )อยูใ่ นสภาพดังกล่าวนี้ ท่านมุฮมั มัดบิน
อะบีซะอีด บินอะกีล อิบนิ อะบีฏอลิบ ได้ออกมาจากกระโจม ขณะนั้นเขามี
อายุเพียง ๗ ขวบ เขาสวมเสื้ อยาวและนุ่งผ้าผืนหนึ่งออกมา ที่หูของเขามีต่าง
หู อยูท่ งั่ สองข้าง ที่มือกาลังถือไม้อยูอ่ นั หนึ่ง เขาถูกตะโกนเรี ยกให้กลับไป
แล้วเหลียวซ้ายแลขวา ปรากฎว่าฮานี บินซะบีต อัล-ฮัฏร่ อพุง่ ตรงเข้ามาหา
เขาแล้วแย่งสิ่ งของติดตัวของเขาไป
จากนั้นก็เงื้อมดาบเข้าฟันเขาทันที
มารดาของเขามองดูอยูด่ ว้ ยความตระหนกตกใจสุ ดขีด
ท่านอับดุลลอฮฺ บิน ฮะซัน บิน อะมีรุลมุอม์ ินีน(อฺ ) ซึ่ งขณะนั้นมีอายุเพียง
๑๑ ปี ได้มองไปยังท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ผูเ้ ป็ นอาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ
ทาร้ายของฝ่ ายศัตรู เขารี บวิง่ ออกไปหาอย่างรวดเร็ ว ท่านหญิงซัยนับ(อฺ )
พยายามจะกักขังเขาไว้ แต่เขาปฏิเสธ ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )จึงกล่าวแก่ท่าน
หญิงว่า
“จับตัวเขาไว้เถิดน้อง”
ซึ่ งเขาก็ขดั ขืนอย่างเต็มที่ แล้วกล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ข้าไม่ยอมพรากจากอาของข้า”
ขณะนั้นบะฮัน บิน กะอับได้เข้ามาใช้ดาบจะฟั นท่านอิมาม(อฺ )อีก เด็ก
น้อยกล่าวขึ้นว่า
“ขอให้ความวิบตั ิพึงมีแก่เจ้าเถิด โอ้ลูกของคนสกปรก เจ้าจะฆ่าอาของ
ข้าหรื อ ?”

๑๒๗

ทันใดนั้นบะฮัรให้สันดาปฟาดเข้าตรงตัวของท่าน(อฺ ) แต่เด็กน้อยเอามือ
เข้าไปรับไว้ ปรากฎว่าดาบได้เฉื อนเข้าที่ขอ้ มือ เด็กน้อย อับดุลลอฮฺ ร้อง
ตะโกนว่า
“ข้าแต่ท่านอา”
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ได้เข้าไปรับเขามากอด
ท่าน(อฺ )กล่าวว่า
“บุตรของพี่ชายข้าเอ๋ ย เจ้าจงอดทนกับสิ่ งที่ประสบลงแก่เจ้า และจงถือ
เสี ยว่ามันคือสิ่ งดี แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรงนาเจ้าให้ไปพบกับบรรพบุรุษ
ของเจ้าผูท้ รงธรรม”
ต่อจากนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ได้ยกมือขึ้นสู่ ฟากฟ้าแล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์ทาให้พวกเขาได้รับความสุ ขชัว่ คราว
จากนั้นจะทรงบันดาลให้เกิดความแตกแยกแก่พวกเขาอย่างยับเยิน
และ
โปรดบันดาลให้พวกเขาได้ประสบกับความต่าต้อย
และอย่าได้ทรงพอ
พระทัยต่อพวกเขาเลยเป็ นเด็ดขาด แท้จริ งพวกเขาเรี ยกเราให้มาเพื่อจะ
ช่วยเหลือเราแต่แล้วกลับมาเป็ นศัตรู กบั เราแล้วเข่นฆ่าเรา”
ฮัรมะละฮฺ บิน กาฮิล ได้ยงิ ธนูมาที่ตวั ของท่านอับดุลลอฮฺ เด็กน้อยปรากฏ
ว่าเขาต้องขาดใจลงบนตักของผูเ้ ป็ นอานัน่ เอง

๑๒๘

การบุกโจมตีท่านอิมามฮุเซน(อฺ)
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ยังคงถูกทอดทิ้งให้ทรมานอยูอ่ ย่างนั้นต่อไปอีกซึ่ งถ้า
หากพวกเขาต้องการจะสังหารท่าน(อฺ )ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยเลย
พวกเขาก็ยอ่ ม
กระทาได้แล้ว เพียงแต่วา่ ทหารแต่ละกลุ่มเกี่ยงงอนกันเองไม่มีใครอยากบุก
เข้ามา ชิมรฺ ตะโกนอย่างคึกคะนองว่า
“ทาไมพวกเจ้าจึงหยุดกันเสี ยเล่า พวกเจ้ามองให้เห็นหรื อว่าชายคนนั้น
โดยทั้งธนูและหอกจนพรุ นไปหมดแล้ว จงเข้าไปจัดการเสี ยเร็ วๆ”
ซัรอะฮฺ บิน ชะรี ก ได้เข้าไปฟันท่าน(อฺ )ตรงไหล่ซา้ ย ส่ วนฮุศอ็ ยนฺ ได้ยงิ
ธนูเข้าตรงต้นคอ
ส่ วนอีกคนหนึ่งก็เข้าไปฟันตรงซอกคอ ซินาน บิน อะนัซ ได้แทงที่คอ
เช่นกัน ต่อจากนั้นเขาก็ยงิ ธนูเข้าตรงคอ
ฮิลาล บินนาฟิ อฺ ได้กล่าวว่า :
ฉันได้ยนื ใกล้ตวั ของท่านฮุเซน(อฺ )ขณะนั้น ท่าน(อฺ )มีกาลังใจดีมากขอ
สาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่
ฉันไม่เคยเห็นคนที่ถูกสังหารคนใดมี
หยาดเลือดหลัง่ ไหลชโลมลงที่ตวั ได้งดงามเท่ากับท่าน(อฺ ) ฉันถึงตกตะลึง
เพราะความงามของรัศมีที่ฉาบบนใบหน้าของเขา และความมีราศีที่งดงาม
จนลืมนึกถึงการที่จะฆ่า ฉันจึงเอาน้ าไปให้เขาดื่มในช่วงนั้น ปรากฎว่าท่าน
(อฺ )ไม่ยอมดื่ม แล้วมีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่าน(อฺ )ว่า
“เจ้าจะไม่ได้ลิ้มรสชาติของน้ า จนกว่าจะได้ลิ้มรสของไฟเสี ยก่อน
เพราะเจ้าจะต้องดื่มน้ าที่เดือดพล่าน”

๑๒๙

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ได้กล่าวกับเขาว่า
“ข้านะหรื อจะพบกับไฟนรก ไม่หรอก แต่ขา้ ต้องอยูก่ บั ท่านตาของข้า
ผูเ้ ป็ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)และต้องการจะอยูก่ บั ท่าน(ศ)ในสถานที่พานัก
ของท่าน(ศ)อันเป็ นสถานพานักแห่งสัจจะใกล้กบั มวลมะลาอิกะฮฺผมู ้ ี
ความสามารถ และข้าจะฟ้องท่าน(ศ)ถึงพฤติกรรมของพวกเจ้าที่ทาต่อข้า
แล้วพวกเขาจะโกรธแค้นด้วยกันทั้งหมด จนกระทัง่ ว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะไม่
บันดาลให้ความเมตตาใดๆ หลงเหลืออยูใ่ นหัวใจของพวกเขาเลย”

คาวิงวอนของท่ านอิมามฮุเซน(อฺ)
เมื่ออาการยิง่ รุ นแรงมากขึ้น ท่านอิมาม(อฺ )ลืมตากขึ้นมองฟากฟ้า แล้ว
กล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺผทู ้ รงดารงอยูใ่ นฐานภาพที่สูงสุ ดยิง่ ทรงเป็ นผูม้ ีอานาจ
ยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกร
ทรงมีการบันดาลด้วยพลังอันเข้มแข็ง
ทรงมัง่ คัง่ เหนือมวลสรรพสิ่ งโดย
ความยิง่ ใหญ่เกรี ยงไกร ทรงมีเดชาสามารถตามที่ทรงประสงค์ ทรงให้ความ
เมตตาอย่างใกล้ชิด ทรงมีสัจจะในสัญญา ทรงประทานให้ซ่ ึงความโปรด
ปราน ทรงให้การทดสอบเป็ นความดี พระองค์ทรงใกล้ชิดในยามถูก
วิงวอน ทรงระแวดระไวในสิ่ งที่ทรงสร้าง ทรงรับการขออภัยจากคนกลับตัว
ทรงมีเดชาสามารถในสิ่ งที่ประสงค์ ทรงได้มาในสิ่ งที่ทรงต้องการทรงให้
การยกย่องเมื่อได้รับการขอบพระคุณ ทรงราลึก

๑๓๐

เมื่อได้รับการราลึกข้าขอวิงวอนต่อพระองค์เยีย่ งคนที่มีความต้องการและ
คนแร้นแค้นที่ประสงค์ยงั พระองค์ ข้าหวาดหวัน่ กลัวเกรงพระองค์ ข้า
ร้องไห้อย่างทรมาณ ข้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์
เยีย่ งคนอ่อนแอ ข้ามอบหมายตัวเองยังพระองค์ ข้าแต่อลั ลอฮฺได้โปรด
พิพากษาเรื่ องระหว่างเรากับพวกของเรา แท้จริ งพวกเขาหลอกลวงแลพฆ่า
เรา หลอกหลอนเราแล้วทาลายเรา เราคือเชื้อสายแห่งนบีของพระองค์ เป็ น
บุตรของมุฮมั มัด(ศ)ผูเ้ ป็ นที่รักยิง่ ของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกเขามาให้
เป็ นผูเ้ ผยแผ่สาส์นของพระองค์ และทรงประทานแก่เขาซึ่ งสภาวะแห่งการ
รับวะฮฺยู ขอได้โปรดบันดาลให้เรามีทางออก และปลอดภัยด้วยเถิดข้อแต่
พระผูท้ รงเมตตาเหนือผูม้ ีความเมตตาใดๆ ข้ายอมอดทนตามกฎเกณฑ์ของ
พระองค์ ข้าแต่ผทู ้ รงประทานความช่วยเหลอ โดยไม่ทรงขอความ
ช่วยเหลือจากใคร ข้าแต่ผดู ้ ารงอยูอ่ ย่างนิรันดร์ ซึ่ งไม่มีการสู ญสลายสาหรับ
พระองค์ ข้าแต่ผทู ้ รงประทานชีวติ ให้แก่ผตู ้ าย ข้าแต่ผทู ้ รงบันดาลให้ทุกชีวติ
ดารงอยูก่ บั สิ่ งที่ตนประกอบไว้ ขอได้โปรดพิพากษาระหว่างข้าฯ กับพวกเขา
ด้วยเถิด พระองค์คือผูท้ รงให้การตัดสิ นที่ประเสริ ฐกว่าปวงผู ้ให้
การตัดสิ นใดๆ”
‘วามุฮัมมะดาฮฺ’
(โอ้ ท่ านศาสดามุฮัมมัด)
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )โดนอาวุธแน่นิ่งอยูก่ บั พื้นดิน ท่าน(อฺ )ได้อาศัยฝุ่ นดิน
ทาเป็ นหมอนหนุนนอน เจ้าม้าแสนรู ้ของท่าน(อฺ )ตัวนั้นวนเวียนท่าน(อฺ )ไป
รอบๆ ไม่ยอมออกห่าง

๑๓๑

อิบนุซะอัดร้องตะโกนว่า
“ม้าจะทาร้ายพวกเจ้า มันคือม้าตัวโปรดของท่านศาสนทูตแห่ง
อัลลอฮฺ(ศ)”
ดังนั้นพวกเขา จึงโอบล้อมม้าศึกตัวนั้นทันที แล้วเขาก็พงุ่ หอกเข้าแทงที่
เท้าทั้งสองของมัน
มันจึงเหยียบพวกทหารไปหลายคน
อิบนุซะอัดกล่าวว่า
“ปล่อยมันก่อน เราจะดูวา่ มันจะทาอะไรเมื่อมันไม่ถูกรบกวนแล้ว”
แล้วมันก็เข้ามาหาท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) พร้อมกับเอาศีรษะของมันคลุก
เลือดและส่ งเสี ยงร้องก้องกังวาล ต่อจากนั้นมันก็รีบมุ่งไปยังกระโจมพร้อม
กับส่ งเสี ยงร้อง เมื่อบรรดากลุ่มสตรี ได้แลเห็นร่ างของท่านผูป้ ระเสริ ฐถูกย่ายี
หยาดเลือดชโลมไล้บนเรื อนกาย พวกนางถึงออกมาจากที่พกั เส้นผมสยาย
ฉาบลงบนพวงแก้ม เปิ ดใบหน้าออกด้วยความตื่นตะลึง ร้องเรี ยกตะโกนคน
ในครอบครัวเหมือนเป็ นคนไร้เกียรติที่ต่าต้อยต่างวิง่ กรู ไปหาท่านอิมาม(อฺ )
ท่านหญิงอุมมุกุลษูม(ร.ฏ.)ร้องขึ้นว่า
“วา....ญัดดาฮฺ (โอ้ ทวดของข้า”
วา...มุฮมั มะดาฮฺ (โอ้ ท่านศาสนามุฮมั มัดของข้า)
วา...อะบะตาฮฺ(โอ้ บิดามารดาข้า)
วา...อะลียาฮฺ(โอ้ อะลีของข้า)
วา...ญะอฺฟะรอฮฺ (โอ้ ญะอฺฟัรของข้า)
วา...ฮัมซะตาฮฺ(โอ้ ฮัมซะฮฺของข้า)
วา...ฮะซะนาฮฺ(โอ้ ฮะซันของข้า)
นี่คือฮุเซนผูถ้ ูกสังหารโดนอาวุธที่ดินแดนกัรบะลาอ์ ศีรษะขาดจากคอ ผ้า
โพกศีรษะและเสื้ อถูกทาลายยับเยิน”

๑๓๒

ท่านหญิงซัยนับ(อฺ )ร้องอีกว่า
“วา...อะคอฮฺ (โอ้ พี่ชายของข้า)
วา...อะฮฺละบัยตาฮฺ(โอ้ อะฮฺลุลบัยตฺ ของข้า)
ฟ้าจะต้องไม่ร่วงลงสู่ ดิน ภูเขาจะต้องไม่สั่นไหวพังทลายได้ง่ายๆ”
ต่อจากนั้นท่านหญิง(อฺ )รี บวิง่ ไปจนถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ซึ่ งกาลังพยุง
ร่ างตัวเองอยู่
ขณะนั้นทหารรี บเข้ามารุ มล้อมขัดขวาง อิบนุซะอัดคือคนหนึ่งในจานวน
นั้น
ท่านหญิง(อฺ )ตะคอกด้วยเสี ยงดังว่า
“เจ้า อุมรั ท่านอะบาอับดิลลาฮฺถูกฆ่า เจ้ายังมองดูอยูอ่ ย่างนี้หรื อ?”
อุมรั อิบนุ ซะอัดรี บเบือนหน้าหลบจากท่านหญิง(อฺ )ไปด้วยอาการร้องไห้
จนน้ าตานองหน้า
หลังจากนั้นท่านหญิง(อฺ )ได้ร้องขึ้นว่า
“ในหมู่พวกเจ้ามีมุสลิมสักคนไหน ?”
เงียบ ไม่มีใครตอบท่านหญิง(อฺ )แม้คนเดียว
อิบนุ ซะอัด ร้องเรี ยกคนทั้งหลายว่า
“พวกเจ้าจงรี บจัดการสาเร็ จโทษเขาเสี ยเถิด ”
ปรากฎว่า เคาลา บิน ยะซีด อัศบะฮีได้พงุ่ ตรงเข้าไปหมายจะเชือดคอ
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) เขาเข้าไปจับศีรษะอันบริ สุทธิ์ แล้วฟันลงไปมือทั้งสอง
ของท่านอิมาม(อฺ ) ทันใดนั้น ชิมรฺ ก็รับพุง่ ตัวเข้าไปเหยียบที่เท้าของท่าน(อฺ )
แล้วขึ้นไปนัง่ ทับอกของท่าน(อฺ )

๑๓๓

มันใช้มือจับเข้าที่เคราอันบริ สุ ทธิ์ ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )แล้วฟันดาบลง
ไป ๑๒ ครั้ง จนศีรษะอันทรงเกียรติของท่าน(อฺ ) ขาดออกจากคอ
ในทันที(๒)
(2) ดูรายละเอียดเรื่ องนี้ เพิ่มเติมได้ในหนังสื อ อิบศอรุ ล-อัยนฺ ของซะมาวี,
มักตัลฮุเซนของมุก็อรรอม, เยามุล-ฮุเซนที่ขา้ พเจ้าเรี ยบเรี ยง

คาสดุดีของนักปราชญ์ และบุคคลสาคัญต่ ออิมามฮุเซน(อฺ)
ถ้าหากได้มีการรวบรวมคาสดุดีที่กล่าวถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ทั้งประเภท
คาโคลงและร้อยแก้วเข้าด้วยกันทั้งหมดแล้ว แน่นอนจะต้องได้เป็ นหนังสื อ
จานวนหลายเล่ม ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและจะต้องมีหอ้ งสมุด
ขนาดใหญ่ไว้ เพื่อบรรจุหนังสื อประเภทเดียวนี้อย่างแน่แท้ ในเมื่อจานวน
หนังสื อประเภทนี้มีนบั เป็ นพ้นๆ เล่มและมิได้มีภาษาใดที่จะไม่ประพันธ์
โคลงกลอนเกี่ยวกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ไม่มีภาษาใดที่มิได้บนั ทึกเรื่ องราว
การต่อสู ้ของท่านอิมาม(อฺ )ไม่มีภาษาใดที่มิได้ถูกเขียนถึงประวัติของท่าน
อิมาม(อฺ ) ดังนั้น ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )คือ บุคคลอมตะตลอดกาลชัว่ นิรันดร์
ในหนังสื อเล่มนี้ เราจะบันทึกถ้อยคาของบรรดาสาวกท่านศาสดาบรรดา
นักปราชญ์รุ่นตาบิอีนและจากนักเขียนร่ วมสมัยเพียงเล็กน้อยที่กล่าวสดุดี
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )

๑๓๔

คาสดุดี ๑
ท่านอุมรั บินค็อฎฎ็อบ(ร.ฏ.)
เคยกล่าวกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า :
“อันที่จริ งแล้ว ผูท้ ี่ทาให้ความคิดในศีรษะของเราปรากฏออกมาอย่างที่
ท่านเห็นอยูน่ ้ ีเพียงอัลลอฮฺ หลังจากนั้นก็คือพวกท่านเท่านั้น(๑)
(1) อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๓๓ ระบุวา่ สายรายงานศ่อฮีฮฺ
คาสดุดี ๒
ท่านอุษมาน บินอัฟฟาน กล่าวถึงท่านอิมามฮะซัน
ท่านอิมามฮุเซน และท่านอับดุลลอฮฺ บิน ญะอฺฟัร(อฺ ) ว่า :
“เขาเหล่านั้นอิ่มเอมกับวิชาความรู ้กนั อย่างเต็มที่ และสามารถเข้าถึง
ความดีงามและวิทยปั ญญาได้อย่างสิ้ นเชิง”(๒)
(2) อัล-คิศอล หน้า ๑๓๖
คาสดุดี ๓
ท่านอะบูฮุร็อยเราะฮฺ (ร.ฏ.) ได้กล่าวว่า :
“เมื่อท่านฮุเซน บุตรของอะลีเดินเข้ามาในชุดสวมผ้าคลุมทาให้ฉนั คิด
ไปว่าเป็ นนบีที่ถูกส่ ง
มา”(๓)
(3) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๘๒

๑๓๕

ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เคยทาหน้าที่จดั การกับมัยยิต แล้วนัง่ อยูร่ ิ มทางจน
ท่านอะบูร็อยเราะฮฺตอ้ งเขี่ยดินออกจากเท้าของท่านด้วยชายผ้าของท่าน
ท่านอิมาม(อฺ ) ได้กล่าวว่า
“โอ้ อะบูฮุร็อยเราะฮฺ นัน่ ท่านทาอะไร”
ท่านอะบูฮุร็อยเราะฮฺกล่าวว่า
“ปล่อยให้ฉนั ทาไปเถิด ขอสาบานต่อ อัลลอฮฺวา่ ถ้าหากคนทั้งหลายรู ้
ในเรื่ องของท่านเหมือนที่ฉนั รู ้ แน่นอนพวกเขาจะยกท่านขึ้นแบกบนบ่าของ
พวกเขาเลยที่เดียว” (๔)
(4) ตารี ค อิบนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๒
คาสดุดี ๓
ท่านอับดุลลอฮฺ บินอับบาซ(ร.ฏ.)
ได้ถือเชือกจูงพาหนะของท่านอิมามฮะซัน(อฺ )และท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
แล้วเขาก็ถูกตาหนิในเรื่ องนี้ จนมีคนกล่าวกับเขาว่า
“ท่านอายุมากกว่าเขาทั้งสองคนเสี ยอีก”
ท่านอิบนุอบั บาซ กล่าวว่า
“ทั้งสองคนนี้เป็ นบุตรของศาสนทูตแห่งอัลออฮฺ (ศ) มันเป็ นความสุ ข
ของฉันมิใช่หรื อที่ได้จูงพาหนะให้แก่เขาทั้งสอง” (5)
(5) ตารี ค อิบนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๒

๑๓๖

หลังจากที่ท่านอิมามฮะซัน(อฺ )เสี ยชีวติ แล้ว มุอาวิยะฮฺได้พูดกับท่านอิบนุ
อับบาซว่า
“ตอนนี้ท่านได้เป็ นหัวหน้าตระกูลของท่านแล้วซิ ”
เขาตอบว่า
“ตราบใดที่อะบูอลั ดุลลอฮฺ อัล-ฮุเซนยังอยู่ ต้องมิใช่ฉนั แน่ ” (6)
คาสดุดี ๕
ท่านอะนัส บินมาลิก ได้กล่าวในขณะที่ได้เห็นท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า
“เขาคือคนที่เหมือนท่านศาสนทูตมากที่สุด ” (๗)
คาสดุดี ๖
ท่านซัยดฺ บินอัรก็อม ได้กล่าวกับอิบนุซิยาดในขณะที่เขาตีลงไปที่ริม
ฝี ปากของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
“อย่าได้ทาอย่างนั้นเลย ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากพระองค์ แท้จริ งฉันเคยเห็นท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ จุมพิตลงที่ริม
ฝี ปากทั้งสองนี้แหละ”
(6) ฮะยาตุลอิมามฮุเซน ของกุรซี เล่ม ๒ หน้า ๕๐๐
(7) อะอฺยานุช-ซีอะฮฺ เล่ม ๔ หน้า ๑๑๘

๑๓๗

หลังจากนั้นเขาก็ร้องไห้
อิบนุ ซิ ยาดจึงกล่าวกับเขาว่า
“หรื อว่าอัลลอฮฺจะทรงร้องไห้กบั ท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ถ้ามิใช่
เป็ นเพราะว่าท่านแก่มากแล้ว ฉันจะตัดคอท่านเสี ยเลย”
แล้วเขาก็ได้ออกมาประกาศว่า
“ท่านทั้งหลาย โอ้ ชาวอาหรับเอ๋ ย หลังจากวันนี้ไปแล้วพวกท่านจะตก
เป็ นทาส พวกท่านฆ่าฮุเซนบุตรของฟาฏิมะฮฺ และอิบนุ มัรญานะฮฺ ครอง
อานาจเหนือพวกท่าน ทั้ง ๆ ที่เขาคือคนที่ฆ่าคนดีที่สุดของพวกท่านไปยังคง
เหลืออยูก่ ็แต่เพียงคนชัว่ ในหมู่พวกท่านเท่านั้น ” (๘)
คาสดุดี ๗
ท่านอะบูบรั ซะฮฺ อัล-อัซละมี ได้กล่าวกับยะซี ด ในเมื่อได้เห็นยะซีดทา
ร้ายศพของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า :
“ท่านใช้ไม้เท้าเขี่ยศพอิมามฮุเซนกระนั้นหรื อ แน่นอนที่สุดเมื่อไม้เท้า
ของท่านกระทบที่ศีรษะของเขา
เหมือนกับว่าฉันได้เห็นท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺเข้ามาโอบปกป้ องเขา สาหรับท่าน
โอ้ยะซีดเอ๋ ย ในวันกิยามัตเจ้าจะต้องอยูใ่ นฐานะผูช้ ่วยของอิบนุ ซิยาด แต่
คน ๆ นี้เขาจะมาในฐานะที่นบีมุฮมั มัดเป็ นผูช้ ่วย” (๙)
(8) อะซะดุล-ฆอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๒๑
(9) อัล-ฮะซัน วัลฮุเซนซิ บฏอร่ อซู ลิลลาฮฺ หน้า ๑๙๘

๑๓๘

คาสดุดี ๘
ท่านอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร(ร.ฏ.) ได้กล่าวกับมุอาวียะฮฺ เมื่อมุอาวียะฮฺ
พูดว่า :
“ท่านคือประมุขของคนตระกูลฮาชิม ”
เขากล่าวว่า
“ประมุขของคนตระกูลฮาชิม ได้แก่ ฮะซันกับฮุเซน” (๑๐)
(10) อัล-ฮะซัน บินอะลี ของกามิล ซุลยั มาน หน้า ๑๗๓
เขาได้เขียนจดหมายถึงท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า
“ถ้าหากสู ญเสี ยท่านในวันใด วันนั้น รัศมีของอิสลามจะดับไปด้วย
เพราะท่านคือแหล่งความรู ้ของผูแ้ สวงหาทางนา และเป็ นความหวังของปวง
ผูศ้ รัทธา” (๑๑)
(11) อัล-บิดายะตุ วัน-นิฮายะฮฺ เล่ม ๘ หน้า ๑๖๗)
คาสดุดี ๙
ชายคนหนึ่งมาถามท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมรั ว่า :
“เรื่ องเลือดของยุง ที่ติดเสื้ อผ้าว่าจะใช้ใส่ ทานมาซไปเลยได้ไหม ?”
เขาถามว่า
“ท่านเป็ นคนมาจากไหน ?”
ชายคนนั้นตอบว่า
“มาจากอิรัก”

๑๓๙

ท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุอุมรั กล่าวว่า
“พวกท่านทั้งหลาย จงดูชายคนนี้เถิดเขาถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่ องเลือด
ของยุง แต่พวกเขาฆ่าบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ซึ่ งฉันเคยได้ยนิ ท่าน
ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺได้กล่าวว่าเขาทั้งสองเป็ นขวัญใจของฉันในโลกนี้ ”
(๑๒)
คาสดุดี ๑๐
ท่านมุฮมั มัด บินฮะนะฟี ยะฮฺ ได้กล่าวว่า :
“แท้จริ งฮุเซนเป็ นคนที่รู้มากที่สุดในหมู่พวกเรา และเป็ นคนที่สุขมุ
มากที่สุดในหมู่พวกเราและเป็ นคนใกล้ชิดท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺมาก
ที่สุดในหมู่พวกเรา เขาเป็ นอิมามผูท้ รงคุณทางวิชาการ”(๑๓)
คาสดุดี ๑๑
ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เคยเดินผ่านอุมรั บิน อัล-อาศ ในขณะที่กาลังนัง่ อยูใ่ ต้
ร่ มเงาอัล-กะอฺบะฮฺ
เขาได้กล่าวขึ้นว่า
“นี่คือผูท้ ี่คนในแผ่นดินและบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นชั้นฟ้ารักที่สุดในปั จจุบนั
นี้” (๑๔)
(12) ตารี ค อิบนุ อะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๑๔
(13) บิฮารุ ลอันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๑๔๐
(14) ตารี ค อับนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๒๒

๑๔๐

คาสดุดี ๑๒
อับดุลลอฮฺ บินอุมรั บินอาศ ได้กล่าว
ในขณะที่ท่านอิมามฮุเซน(อฺ )เดินผ่านเขาว่า :
“ใครที่ตอ้ งการจะมองเห็นชาวโลกคนที่บรรดาผูอ้ ยูใ่ นชั้นฟ้ารักมาก
ที่สุดก็ขอให้มองดูชาย
ผูป้ ระเสริ ฐคนนี้ ” (๑๕)
(15) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๗๓
คาสดุดดี ๑๓
มุอาวียะฮฺ ได้กล่าวกับยะซี ด บุตรชายของตน เพื่อแนะนาว่า :
ให้ตอบจดหมายต่อท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ที่เขียนส่ งมาด้วยการถ่อมตัวว่า
“เจ้าอย่าได้หวังที่จะตาหนิฮุเซนเลย ขอสาบานต่ออัลลอฮฺฉนั ไม่เคย
เห็นข้อตาหนิในสภาพความเป็ นไปของเขาเลย” (๑๖)
(16) อะอฺยานุช-ซีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๑๔๖

๑๔๑

คาสดุดี ๑๔
วะลีด บินอุตบะฮฺ บินอะบีซุฟยาน เจ้าเมืองมะดีนะฮฺได้กล่าวกับ มัรวาน
บิน ฮะกัม เมื่อครั้งที่เสนอแนะให้เขาฆ่าท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ถ้าหากท่าน(อฺ )
ไม่ยอมให้สัตยาบันว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ โอ้ มัรวานเอ๋ ย ฉันไม่ตอ้ งการที่จะได้ครองโลก
นี้เลย ถ้าหากฉันต้องฆ่าฮุเซน มหาบริ สุทธิ์ แด่อลั ลอฮฺ ฉันหรื อจะฆ่าฮุเซน
เพียงเพราะเขากล่าวว่า ฉันไม่ยอมให้สัตยาบัน
ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แท้จริ งฉันเชื่อว่า ผูใ้ ดก็ตามที่ฮุเซน ตราชูแห่งความ
ดีในวันกิยามัตจะต้องเบาที่สุด” (๑๗)
(17) อัล-บิดายะตุ วัน-นิฮายะฮฺ เล่ม ๘ หน้า ๑๔๗
คาสดุดี ๑๕
เมื่ออับนุซิยาดได้จบั ตัวท่านก็อยซฺ บิน มัซฮัร อัศ-ศ็อยดาวีไว้
(ก็อยซฺ คือ คนถือสาส์นของท่านอิมามฮุเซนไปยังเมืองกูฟะฮฺ ) เขาได้สั่งให้
ท่านก็อยซฺ ข้ ึนบนมินบัร แล้วให้กล่าวประณามท่านอิมามฮุเซน (อฺ ) และบิดา
ของท่านอิมาม (อฺ ) เมื่อท่านก็อยซฺ ข้ ึนบนมันบัรแล้ว ก็ได้กล่าวสรรเสริ ญ
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) แล้วเขาได้กล่าวว่า
“โอ้ ประชาชนเอ๋ ย แท้จริ งฮุเซนบุตรของอะลีผนู ้ ้ ีคือคนที่ดีที่สุด
ของอัลลอฮฺเพราะเขาคือบุตรของลูกสาวท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ และฉัน
คือคนถือสาส์นของเขามายังพวกท่าน แน่นอนฉันแยกทางจากเขาด้วยฝี มือ
ของคนใจอามหิต ดังนั้นขอให้พวกท่านตอบรับ เชื่อฟังและปฏิบตั ิตาม
เขาด้วยเถิด”

๑๔๒

ต่อจากนั้นท่านก็อยซฺ ได้สาปแช่ง อับดุลลอฮฺ บิน ซิยาด และบิดาของเขา
และขออภัยให้แก่ท่านอิมามอะลี (อฺ )และท่านอิมามฮุเซน(อฺ )
ดังนั้น อิบนุซิยาดจึงสั่งให้คนจับเขามาหาแล้วก็ตดั คอในทันที (๑๘)
(18) อัล-บิดายะตุ วัน-นิฮายะฮฺ เล่ม ๑๘ หน้า ๑๖๘
คาสดุดี ๑๖
คุฏบะฮฺตอนหนึ่ง
ของท่านยะซีด บินมัซดูด อัน-นะฮฺชะลี
(ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺได้ประสบแด่ท่าน) ความว่า:
“ท่านฮุเซน บุตรของอะลี และบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
ท่านนี้คือผูม้ ีพ้นื ฐานทางสายตระกูลสู งส่ ง มีความรู ้อย่างลึกซึ้ งถ่องแท้
เขามีความดีจนไม่อาจประเมินได้ มีความรู ้ที่ไม่อาจทัดเทียมได้ เขาเป็ นผูท้ รง
สิ ทธิ ในตาแหน่งการปกครองนี้ ด้วยความอาวุโสแห่งคุณวุฒิ วัยวุฒิและด้วย
ความเป็ นเครื อญาติของศาสนทูต เขาอ่อนโยนกับผูน้ อ้ ย ให้เกียรติต่อผูใ้ หญ่
ดังนั้นคนเลี้ยงแกะก็ยงั ยกย่องให้เกียรติเขา และเขาคืออิมามของประชาชาติ
เป็ นข้อพิสูจน์ของอัลลอฮฺโดยแท้ คาสอนของท่านมีโวหารสู งส่ งยิง่ ” (๑๙)
(19) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๑๙๕

๑๔๓

คาสดุดี ๑๗
ท่านอับดุลลอฮฺ บิน ฮุร อัล-ญอฺฟี ได้กล่าวว่า :
“ฉันไม่เคยเห็นใครเหมือนท่านอิมามฮุเซนเลยแม้สักคนเดียว และไม่
เคยมองใครได้เต็มตาเท่าท่าน”(๒๐)
(20) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๑๑๘
คาสดุดี ๑๘
ท่านร่ อบีอฺ บินค็อยษัม ได้กล่าวกับคนบางคนที่
เห็นเหตุการณ์สังหารท่านอิมามฮุเซน(อฺ )ว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ
ว่าพวกท่านได้ฆ่าคนบริ สุทธิ์ ซ่ ึ งถ้าหากว่า
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ได้มีโอกาสพบกับพวกเขา ท่านจะต้องจุมพิตที่ริม
ฝี ปากของพวกเขาและให้พวกเขานัง่ ในตักของท่าน”(๒๑)
(21) บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐ หน้า ๗๙
คาสดุดี ๑๙
ท่านอิบรอฮีม นัคอี ได้กล่าวว่า :
“ถ้าหากข้าพเจ้าได้อยูร่ ่ วมกับคนที่ฆ่าอิสลามฮุเซนแล้วได้เข้าสวรรค์
แน่นอนข้าพเจ้าจะต้องละอายต่อการจะมองหน้าท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ”
(๒๒)
(22) อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๓๕

๑๔๔

คาสดุดี ๒๐
ท่านอิบนุซีรีน ได้กล่าวว่า :
“ฟ้าไม่เคยหลัง่ น้ าตาให้แก่ใครเลยแม้สักคนเดียวหลังจากบียะหฺ ยาบุตร
ของนบีซะกะรี ยาถูก
สังหาร นอกจากกับท่านอิมามฮุเซน(อฺ ) ตอนที่ท่านถูกฆ่า ฟ้าได้กล่ายเป็ น
สี ดาทะมึน จนแสงดาว
ปรากฏสว่างไสว ในตอนกลางวันจนสามารถเห็นดวงดาวอันสุ กใสได้ใน
ยามบ่อย ดินสี แดงได้ตก
ลงมา ท้องฟ้ามืดครึ้ มเหมือนกลางคืนติดต่อกันเป็ นเวลาเจ็ดวันราวกับมัน
ถูกปิ ด” (๒๓)
๒๓)ตารี ค อิบนุอะซากิร เล่ม ๔ หน้า ๓๓๙
คาสดุดี ๒๑
ท่านอะลี ญะลาลุลฮุซยั นี ได้กล่าวว่า :
“นายผูส้ ะอาดบริ สุทธิ์ ได้แก่อิมามอะบุอบั ดุลลอฮฺ อัล-ฮุเซน บุตรของ
ลูกสาวท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺและเป็ นขวัญใจของท่าน
เป็ นบุตรของ
ท่านอะลีรุลมุอม์ ินีนอะลี มีฐานะเป็ นสมาชิกครอบครัวของนบี จึงมีชาติ
ตระกูลสู งส่ ง มีความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็ นศูนย์รวมของความดีงามและ
จริ ยธรรมอันประเสริ ฐเป็ นคนมีผลงานที่ดีเลิศ เป็ นคนมีความรู ้สูง มีความ
กล้าหาญ เป็ นเลิศ มีความเอื้อเฟื้ อและความรอบรู ้สูงส่ งเหลือล้ า

๑๔๕

เป็ นคนมีวาจาหลักแหลมยืนหยัดเพื่อสัจธรรม เป็ นคนยับยั้งความชัว่ เป็ น
คนต่อสู ้กบั ความอธรรมเป็ นคนถ่อมตน เป็ นคนยุติธรรม อดทน สุ ขมุ อภัย
สุ ภาพนอบน้อมถ่อมตน เป็ นคนดีธรรมชาติแห่งความสันติในตัว มีเรื อนร่ าง
งดงาม มีสติปัญญาแก่กล้า ร่ างกายแข็งแรง อีกทั้งยังประกอบด้วยการมี
อิบาดะฮฺอย่างมากมายน่าสรรเสริ ญ อีกทั้งการประกอบคุณงามความดี เช่น
การนมาซ การทาฮัจญ์ การต่อสู ้ในหนทางของอัลลอฮฺ และบาเพ็ญความดี
เมื่อครั้งที่ท่านพานักอยูท่ ี่มะดีนะฮฺ หรื อที่ใดก็ตามท่านจะใช้ความรู ้ของท่าน
ให้เป็ นประโยชน์และใช้การทางานของท่านเป็ นครู เป็ นคนดีมีจริ ยธรรมอัน
ประเสริ ฐ มีมารยาทอย่างเพียบพร้อมเกินคาอธิ บายใจกว้างกับทรัพย์สินของ
ท่านเอง ถ่อมตัวกับคนยากจน เป็ นคนมีเกียรติสูงสาหรับบรรดาค่อลีฟะฮฺส่ง
มอบทานบริ จาคให้แก่เด็กกาพร้าและคนขัดสน ให้ความเป็ นธรรมแก่คนที่
ถูกกลัน่ แกล้ง หมกมุ่น(อยูก่ บั การทาอิบาดะฮฺ เดินทางจากเมืองมะดีนะฮฺไป
ยังเมืองมักกะฮฺ เพื่อทาฮัจญ์ติดต่อกันถึง ๒๕ครั้ง.....
ท่านอิมามฮุเซนนั้น(อฺ )ในสมัยของท่าน(อฺ )
ท่าน(อฺ )คือคนมีความรู ้
สาหรับผูแ้ สวงหาทางนา เป็ นแสงสว่างสาหรับแผ่นดิน ดังนั้นเรื่ องราวจาก
ชีวติ ของท่าน(อฺ )จึงเป็ นทางนาสาหรับผูแ้ สวงหาการชี้นาสาหรับผูแ้ สวงหา
การชี้นาที่ถูกต้องโดยแสงสว่างแห่งความดีงามของท่าน(อฺ )และผูท้ ี่คน้ คว้าหา
ร่ องรอยแห่งความประเสริ ฐของท่าน” (๒๔)
(24) จากหนังสื อของผูเ้ ขียน ชื่อ อัล-ฮุเซน เล่ม ๑ หน้า ๖

๑๔๖

คาสดุดี ๒๒
ท่านมุฮมั มัตริ ฏอ อัล-มิศรี ได้กล่าวว่า :
“เขาคือบุตรของลูกสาวท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้แก่
บรรดาผูแ้ สวงหาทางนา เป็ นความหวังของมวลผูศ้ รัทธา” (๒๕)
(25) จากหนังสื อของผูเ้ ขียนชื่ อ อัล-ฮะซันวัล-ฮุเซน หน้า ๗๕

คาสดุดี ๒๓
ท่านอุมรั ริ ฏอ กิฮาละฮฺ ได้กล่าวว่า :
“อัล-ฮุเซน บินอะลี คือประมุขของชาวอิรัก ทั้งทางด้านศาสนา สังคม
เป็ นคนเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่และเสี ยสละอย่างยิง่ ” (๒๖)
(26) อะอฺลามุนนิชาอ์ เล่ม ๑ หน้า ๒๘
คาสดุดี ๒๔
ท่านอับดุลลอฮฺ อัล-อะลายิลี ได้กล่าวว่า :
“ในเรื่ องราวของท่านอิมามฮุเซนนั้นมีรูปลักษณ์แห่งการดาเนินวิถีชีวติ
อันถอดแบบมาจากตาของท่านเอง ผูเ้ ป็ นศาสดาผูย้ งิ่ ใหญ่ กล่าวคือ
ท่านนบีได้มอบความรักอย่างท่วมท้นให้แก่ท่านและแก่ทุกสิ่ งทุกอย่างในตัว
ของท่านเพื่อให้มีภาพลักษณ์อนั สมบูรณ์แบบโดยเบื้องหลังสิ่ งนั้น
หมายถึง รู ปแบบอันแท้จริ งของท่านศาสดาที่เคยปรากฏมาแต่กาลก่อน

๑๔๗

คือ มีความเป็ นมนุษย์ที่สืบต่อมาจากท่านนบี ตามที่ท่านนบีได้กล่าวว่า
‘ฉันเป็ นส่ วนหนึ่งของฮุเซน’และสภาวะความเป็ นนบีที่แผ่มาสู่ สถานะ
แห่งความเป็ นมนุษย์ ตามที่ท่านกล่าวว่า ‘และฮุเซนเป็ นส่ วนหนึ่งของฉัน’
ขอความสันติสุขพึงมีแด่ท่าน นับแต่วนั ที่ท่านกาเนิดมา” (๒๗)
(๒๗) จากหนังสื อของผูเ้ ขีย น ชื่อ ตารี คุล-ฮุเซน หน้า ๒๒๖

คาสดุดี ๒๕
ท่านอับบาซ มะฮฺมูด อัล-อิกอด ได้กล่าวว่า :
“ท่านให้ตวั อย่างแก่มนุษย์ในสภาพของรัศมีที่สายตาทั้งมวลต้องสยบ
ให้ให้ความภาคภูมิใจอย่างสู งจนไม่มีใครเหมือนกันอีกแล้วประวัติศาสตร์
ของมวลมนุษย์ชาติโดยไม่มีชาวอาหรับคนใดเสมอเหมือนพวกเขาและไม่มี
ชาวอะญัม(คนที่ไม่ใช่อาหรับ)คนใดอีกด้วยทั้งในยุคก่อนและยุคใหม่
กล่าวคือบทบาทของบรรดาชะฮีดในโลกนี้
ไม่มีบทบาทของใครเสมอ
เหมือนบทบาทของอิมามฮุเซน
หลักฐานประการหนึ่งก็พอแล้วสาหรับ
ประวัติศาสตร์ ในโลกนี้ นัน่ คือท่านเป็ นชะฮีด เป็ นบุตรของชะฮีด อีกทั้งยัง
เป็ นบิดาของบรรดาชะฮีดอีกด้วยนับเป็ นร้อยๆ ปี ต่อมา” (๒๘)
(๒๘) อะบุชชุฮาอ์ อัล-ฮุเซน บินอะลี หน้า ๒๓๐

๑๔๘

คาสดุดี ๒๖
ท่านอุมรั อะบุนนัศรฺ ได้กล่าวว่า :
“นี่คือชีวประวัติอนั สู งส่ งของชาวกุเรช
ธงแห่งการพลีชีพและการ
เสี ยสละอย่างห้าวหาญได้ถูกชูข้ ึนตั้งแต่ภาคตะวันออกจนถึงภาคตะวันตก
ของโลก เป็ นชีวประวัติที่รวบรวมเรื่ องราวของชายหนุ่มที่ใช้ชีวติ เหมือน
อย่างคนธรรมดา แต่มิได้ตายอย่างคนธรรมดา นัน่ เป็ นเพราะว่าอัลลอฮฺทรง
ให้เกียรติแก่คนกลุ่มนี้เหนือกว่าสรรพสิ่ งที่ทรงสร้างมา เพราะพระองค์ทรง
ประทานศาสดาและอัล-วะฮฺยมู าเพื่อรองรับสิ่ งเหล่านี้ จึงไม่มีใครในบรรดา
ปวงบ่างของพระองค์จะได้บรรลุถึงได้บรรลุถึงโชคเหล่านี้
มันให้
ความหมายไปถึงการเนรเทศ และการพลีชีพ และให้ความหมายไปถึง
ตัวอย่างอันสู งสุ ดในด้านการสั่งสอนคุณธรรมและยับยั้งความชัว่ และยังเป็ น
การบันทึกให้เห็นถึงการเชิดชูธงชัยแห่งความตักวาและการแก้ไขสังคมไป
จนถึงเรื่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามมา” (๒๙)
(๒๙) หนังสื อชองผูเ้ ขียนชื่อ อาลิมุฮมั มัด ในกัรบะลาอ์ หน้า ๓๐

คาสดุดี ๒๗
ท่านอับดุลฮะฟี ซ อะบูซะอูด ได้กล่าวว่า :
“ท่านเป็ นเครื่ องหมายแห่งการต่อสู ้เพื่อเสรี ภาพ และการเสี ยสละอย่าง
สู ง เป็ นการพลีชีพเพื่อวิถีทางแห่งความเชื่อตามหลักศาสนา และการไม่ยอม
อ่อนข้อให้กบั อานาจของอธรรมและความละเมิดของผูป้ กครอง” (๓๐)
(๓๐) ซิ บฏอร่ อซู ลิลลาฮฺอลั -ฮะซันวัลฮุเซน หน้า ๑๘๘

๑๔๙

คาสดุดี ๒๘
ท่านมุฮมั มัด บากิร กล่าวว่า :
“วิถีชีวติ อันกล้าหาญของชะฮีดอิมามฮุเซน บินอะลี เป็ นเรื่ องที่ชาว
อาหรับทั้งมวล ไม่วา่ จะอยูใ่ นสาขา แนวทางและมัซฮับใดๆ ทั้งมวลต้องจาก
รึ กไว้ในก้นบึ้งของจิตใจ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าวิถีชีวติ เหล่านี้เป็ นแบบอย่างของ
การพลีและความเชื่อในศาสนา เป็ นวิถีชีวติ เหล่านี้เป็ นแบบอย่างของการพลี
และความเชื่อในศาสนา เป็ นวิถีชีวติ อันมีเกียรติยศสู งส่ ง” (๓๑)
(๓๑) หนังสื อของผูเ้ ขียนชื่ออัช -ชะฮัด อัล-คอลิด อัล-ฮุเซน บินอะลี หน้า ๖

คาสดุดี ๒๙
ท่านอะฮฺมดั ฮะซัน ลุฏฟี ได้กล่าวว่า :
“แท้จริ ง ความตายที่ท่านได้สาแดงเป็ นวิธีกรรมอันหาญกล้า เป็ นสิ่ งที่
ท่านจาเป็ นตัวอย่างแก่ทุกๆ ชีวติ ในโลกนี้ เพราะมันคือวิถีทางในการเข้า
สู่ อลั ลอฮฺ ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดและเป็ นจุดหมายสุ ดท้าย และเป็ นวิถีทางแห่งชัย
ชนะและความเป็ นนิรันดร์ ดังนั้น จงให้เกียรติแก่ผกู ้ ล้าหาญที่เอาชนะความ
ตายด้วยความตาย” (๓๒)
(๓๒) หนังสื อของผูเ้ ขียนชื่ออัช -ชะฮัด อัล-คอลิด อัล-ฮุเซน บินอะลี
หน้า ๔๗

๑๕๐

หมายเหตุ ท้ายบท
ตามหน้ากระดาษเท่าที่ได้ผา่ นไปแล้วนี้
เป็ นการบันทึกชีวประวัติ
โดยสังเขปของท่านประมุขแห่งบรรดาชะฮีด อะบูอบั ดิลลาฮฺ อัล-ฮุเซน(อฺ )
ซึ่ งเราได้มีโอกาสเรี ยนรู ้เกี่ยวกับชีวติ ของท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
และเราได้นามาเสนอก็เป็ นแต่เพียงบางส่ วน จากความยิง่ ใหญ่ของท่าน(อฺ )
อีกมากมาย
ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่าประชาชาติอิสลามในยุคปั จจุบนั นี้ เพียงการนาเอา
วิถีชีวติ ของท่านอิมามฮุเซน(อฺ )และบรรดาอิมามทั้งหลายแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อฺ )
มาเป็ นตัวอย่างในการดาเนินชีวติ ทั้งในวิถีทางแห่งการแสวงหาทางนาด้าน
ศาสนา และวิถีทางแห่งการต่อสู ้เสี ยสละ ก็สามารถจะเรี ยกธงชัยของอิสลาม
กลับคืนมาใหม่ได้อย่างรุ่ งโรจน์และถ้อยคาที่วา่
“ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
มุฮมั มัดเป็ นศาสนทูตของ
พระองค์”ก็จะกึกก้องไปทัว่ ทวีปอันไพศาล สมตามที่พระองค์ทรงตรัสว่า
“ ......เพื่อพระองค์จะทรงให้มนั เป็ นที่บรรเจิดแก่ศาสนาทั้งมวลถึงแม้
พวกตั้งภาคีจะชิงชังก็ตาม”
(อัต-เตาบะฮฺ: ๓๓)

๑๕๑
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