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บทนํา
ตําแหน่ งอิมาม
เมื#อเราถือว่า เป็ นหน้าที#ของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ที#พระองค์ทรงเมตตากรุ ณา ใน
กรณี ที#ส่งมายังมวลมนุษย์ซ# ึ งบุคคลที#ชF ีนาํ ตักเตือน และเรี ยกร้องเชิญชวน
มนุษย์สู่หนทางอันเที#ยงตรงโดยได้ทรงอธิ บายความรู ้ในทางศาสนาและ
กําหนดแบบแผนอันแน่นอนตามที#ทรงประสงค์แก่พวกเขาเพื#อเป็ น
หลักฐานข้อพิสูจน์ของพระองค์ที#ให้แก่พวกเขาดังโองการที#วา่ :
“ดังนัFน หลักฐานข้อพิสูจน์อนั เป็ นเหตุผลลึกซึFงเป็ นของอัลลอฮ์”(๑)
ผูช้ F ีนาํ และผูต้ กั เตือนที#วา่ นีFคือท่านศาสนทูตมุฮมั มัด(ศ)ซึ# งได้มีปาฏิหารย์
มากมายและมีขอ้ พิสูจน์หลายประการมาสนับสนุนสัจธรรมและคําสอนของ
ท่านและอัล-กุรอานอันทรงเกียรติเล่มนีF
ก็เป็ นสิ# งมหัศจรรย์อนั อมตะและเป็ นข้อพิสูจน์อนั เที#ยงธรรมประการ
หนึ#งของพระองค์ ที#ไม่มีความผิดพลาดใด ๆ ไม่วา่ จะเป็ นในยุคปั จจุบนั และ
อนาคตข้างหน้าก็ตามจะล่วงลํFากลํFากลายคัมภีร์เล่มนีFได้
มันเป็ นสิ# งที#ถูกประทานจากพระผูท้ รงเกียรติ
พระผูท้ รงปั ญญาญาณ
นับเป็ นเวลา ๑๔ ศตวรรษล่วงมาแล้วที#พระองค์ทรงท้าทายมนุษยชาติให้
นําเสนอคัมภีร์ที#เหมือนกับเล่มนีFมาต่างหากสักเล่มหนึ#ง ต่อจากนัFนเมื#อทรง
ประจักษ์ถึงความด้อยในสมรรถภาพ และขีดความสามารถของมนุษย์
-----------------------------------------------------------------(๑)ซูเราะฮ์ อัล-อันอาม :๑๔๙
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พระองค์ตรัสว่า :
“ให้พวกเจ้านํามาเสนอเพียง ๑๐ บทที#เหมือนอย่างนีF ” (๒)
ต่อมาตรัสอีกว่า :
“ให้พวกเจ้านํามาเสนอเพียงบทเดียว ที#เหมือนอย่างนีF ”(๓)
และหลังจากเป็ นที#แน่นอนแล้วว่า มวลมนุษย์ไร้ซ# ึ งสมรรถภาพ
พระองค์ก็ตรัสอีกว่า :
“จงกล่าวเถิดว่า แน่นอนถึงแม้มวลมนุษย์กบั ญินจะร่ วมกันนําเสนอ
คัมภีร์สักเล่มหนึ#งให้เหมือนกับอัล-กุรอานนีF
พวกเขาก็มิอาจนําเสนอให้
เหมือนเล่มนีFได้ แม้วา่ ส่ วนหนึ#งจะเป็ นฝ่ ายช่วยเหลือแก่อีกส่ วนหนึ#งก็ตามที”
(๔)
เพราะท่านเป็ นศาสนทูตจากอัลลอฮ์(ศ)สู่ มวลมนุษย์เพื#อปลดปล่อยพวก
เขาให้พน้ จากสภาพความเป็ นอยูแ่ บบงมงาย หลงผิดซึ# งท่านก็ได้ทาํ หน้าที#
อย่างสมบูรณ์ตามที#ได้รับมอบหมาย และจําเป็ นอย่างหลีกเลี#ยงมิได้ที#ท่าน
จําเป็ นต้องกลับคืนสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ซึ# งหมายถึงความตายที#ท่านไม่อาจ
หลีกเลี#ยงได้
--------------------------------------------------------------------------(๒) ซูเราะฮ์ ฮูด :๑๓
(๓) ซูเราะฮ์ ยูนุส :๓๘
(๔) ซูเราะฮ์ อัลอิซรออ์ :๘๘
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ดังโองการที#วา่
“แท้จริ ง เจ้าคือคนที#ตอ้ งตายคนหนึ#งแล้วพวกเขาก็เป็ นคนที#ตอ้ งตาย
ด้วย”(๕)
“เป็ นกฎของอัลลอฮ์ที#มีแด่บรรดาคนในรุ่ นก่อนๆ และเจ้าจะไม่พบว่า
กฎใด ๆ ของอัลลอฮ์มีความเปลี#ยนแปลง”(๖)
แน่นอนที#สุด
หลังจากท่านได้สิFนไปแล้วจะต้องมีเหตุหลายประการ
เกิดขึFน ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ# ง ดังต่อไปนีF
๑. ศาสนาที#จะต้องเลิกล้ม และบทบัญญัติของอิสลามจะต้องมีอนั ลบล้าง
ไป ในเหตุผลที#วา่ ตําแหน่งศาสดาเป็ นของคู่กบั ชีวิตของท่านเมื#อสิF นสู ญไป
ด้วยกันแล้ว มวลมนุษยชาติก็จะย้อนกลับสู่ สภาพที#ไร้อารยธรรมตามเดิม
หรื อ
๒. มนุษยชาติถูกทอดทิงF โดยเจตนา ให้อยูก่ บั วัฒนธรรมและการควบคุม
บริ หารของพวกตนเพราะว่าพวกตนสามารถปกครองพวกกันเองด้วยตัวเอง
ได้แล้ว และปล่อยให้พวกเขาดําเนินชี วติ ไปตามแบบแผนที#พวกตนกําหนด
ขึFนมาเองได้โดยหมดความจําเป็ นแก่บทบัญญัติวา่ ต้องมีผคู ้ วบคุมผูอ้ ธิ บาย
กฎเกณฑ์ในบทบัญญัตินF นั ๆ และผูท้ ี#จะคงไว้ซ# ึ งการกําหนดขอบเขตต่างๆ
ของบทบัญญัติดงั กล่าวหรื อ
---------------------------------(๕) ซูเราะฮ์ อัซ-ซุมรั : ๓๐
(๖) ซูเราะฮ์ อัล-อะห์ซาบ: ๖๒
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๓. มิฉะนัFนประชาชาติในสมัยหลังจากท่านศาสดา (ศ) แล้ว มีอิสระใน
การตัดสิ นใจได้ โดยที#ประชาชนร่ วมกันลงคะแนนเสี ยงเลือกอิมามขึFนมาทํา
หน้าที#เป็ นผูค้ วบคุมพวกตนเองได้ หรื อ
๔. จะต้องมีการแต่งตัFงผูด้ าํ รงตําแหน่งอิมามสําหรับประชาชาติไว้เพื#อ
ดํารงไว้ซ# ึ งทางนําสําหรับพวกเขาเหล่านัFน และสั#งให้คนเหล่านัFนปฏิบตั ิตาม
และเคารพเชื# อฟัง
หากเราจะพิจารณาให้ถ่องแท้
เราจะต้องถอนความรู ้สึกนิยมการถือ
ฝักฝ่ ายอันน่าชังออกไปเสี ยก่อน แล้วเราค่อยวิเคราะห์แต่ละข้อด้วยเหตุผล
แน่นอนที#สุด เราจะพบว่าความในข้อแรกที#วา่ บทบัญญัติตอ้ งมีอนั ล้มเลิกนัFน
ผิดพลาดอย่างแน่นอน เพราะว่าอิสลามคือบทบัญญัติสุดท้ายที#สมบูรณ์แบบ
เป็ นมาตรการที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงประทานมาเพื#อมนุษย์ทF งั มวล
ดังโองการที#วา่ :
“แท้จริ งศาสนาของอัลลอฮ์ คืออัล-อิสลาม”
ฉะนัFนถ้าหากว่า บทบัญญัติของท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ)อันควรค่าแก่การ
ยกย่องนีFเป็ นของที#อยูก่ นั กับชีวติ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
เท่านัFน แน่นอน ศาสนานีF ตอ้ งมีความบกพร่ อง เพราะว่า การเผยแพร่ ยงั มิได้
ควบคุมไปยังมวลมนุษย์อีกเป็ นจํานวนมหาศาลและยังมิได้เข้าใจกระจ่างแจ้ง
ถึงวิถีทางนําอันถูกต้องและปลอดภัย
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จุดบกพร่ องอีกประการหนึ#งก็คือ งานเสี ยสละอันยิง# ใหญ่ที#ท่านนบี (ศ)
ได้ทุ่มเทเพื#อศาสนานีF
เป็ นมรดกที#ยง#ิ ใหญ่ที#ท่านได้มอบไว้แก่ศาสดานีF อีกทัFงยังปล่อยให้เป็ น
อิสระแก่คนรุ่ นหลังที#จะพิทกั ษ์ปกป้ องหรื อไม่ แต่ถา้ เราพิจารณาดูผกู ้ ่อตัFง
แนวคิดทางการเมืองและลัทธิ ความเชื#อทัFงหลายแล้ว
จะพบว่าคนเหล่านัFนวางพืFนฐานรองรับแนวความคิดของพวกตน และ
กําหนดแนวทางไว้ให้ยนื ยาวสําหรับประชาชนในทุกยุคทุกสมัยต่อๆมา
ไม่จาํ เป็ นต้องหาเหตุผลหักล้างข้อความในแง่นF ีให้ยดื ยาวแต่อย่างใด เพราะ
มันหมายถึงความผิดพลาดอย่างเห็นได้ชดั และคงไม่มีใครเห็นด้วยเลย ไม่วา่
จะเป็ นคนในศาสนานีFหรื อไม่ก็ตาม
เหตุผลตามข้อ ๒. ที#วา่ ท่านได้ละทิFงประชาชาติอิสลามโดยเจตนาให้
พวกเขาบริ หารกิจการกันเองก็ยง#ิ ผิดพลาดมากกว่าข้อ ๑ เพราะทหารไม่อาจ
ดํารงอยูไ่ ด้โดยไม่มีผบู ้ งั คับบัญชาและกํากับการ ประชาชนก็ขาดเสี ยมิได้ซ# ึ ง
หัวหน้าบริ หารกิจการและพิทกั ษ์รักษาสิ ทธิf ต่างๆ ยิง# กว่านัFน
แม้กระทัง# ร่ างกายเล็กๆ ของเรานีF อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ก็ทรงกําหนดให้มีศูนย์
ควบคุม และหัวหน้าเอาไว้
นัน# คือ “หัวใจ” และศูนย์สมองความรู ้สึกสัมผัสต่าง ๆ ทัว# สารพางค์ลว้ น

มีศูนย์กลางอยูท่ ี#หวั ใจและศูนย์สมองทัFงสิF น
เป็ นไปได้อย่างไรที#วา่ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) จะทอดทิงF มนุษย์
ทัFงหลายโดยเจตนาให้พวกเขาดําเนินการกันไปเองตามธรรมชาติหรื อ
ความสามารถของพวกเขาเองโดยที#ท่านได้ให้บรรดาสาวก
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และประชาชาติในยุคที#ติดตามมา
ซึ# งได้รับพรอันสู งส่ งทางด้านวิชา
ความรู ้และการรู ้จกั พระผูเ้ ป็ นเจ้าจนสามารถดํารงอยูไ่ ด้โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีผู ้
ชีFนาํ และผูป้ กครอง เนื#องจากทุกคนเคยใกล้ชิดท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)
แล้วได้รับเอาทุกสิ# งทุกอย่างมาจากท่านด้วยกัน
แล้วอะไรจะเกิดขึFนกับ
ประชาชนในเมืองอื#นๆ ที#อยูห่ ่างไกลออกไป ทําอย่างไรจะให้คนในเมือง
นัFนๆ ได้มีผสู ้ อนศาสนาอธิ บายบทบัญญัติและควบคุมให้อยูใ่ นกฎเกณฑ์
และขัดขวางบรรดาผูล้ ะเมิดตลอดทัFงต่อต้านกับพวกมิจฉาทิฎฐิ (กาฟิ ร)
ใช่อาจเป็ นอย่างนีFได้
ถ้าหากอัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงเปลี#ยนธรรมชาติของ
มนุษย์ให้เป็ นธรรมชาติของมะลาอิกะฮ์และให้พวกเขาพํานักในโลกนีFเยีย# ง
การพํานักในชัFนฟ้ า กล่าวคือ อยูใ่ นระดับสู งเกินกว่าที#จะตัFงข้อกล่าวหาและ
ประเสริ ฐจนพ้นสภาพที#จะทรยศฝ่ าฝื นได้อีก
คําตอบสําหรับเหตุผลตามข้อ๓.
ที#วา่ ให้ประชาชาติอิสลามเลือก
ผูป้ กครองของพวกตนกันเองก็คือ เป็ นไปไม่ได้ที#จะให้ประชาชนร่ วมกันลง
มติเลือกคนใดคนหนึ#งขึFนมา ถึงแม้คนๆ นัFน
จะมีความพร้อมบริ บูรณ์และมีความรู ้ที#สุดแล้วก็ตาม
จะเป็ นไปได้
อย่างไรที#ประชาชนทุกคนจะร่ วมกันลงมติเลือกคนๆ เดียวกัน ในเมื#อต่างคน
ต่างก็มีความคิดเห็นและทัศนะทางด้านนโยบายแตกต่างกันทัFงนัFน
ปั จจุบนั เป็ นสมัยที#มีการปกครองกันในระบอบประชาธิ ปไตย ประชาชน
สามารถเลือกผูแ้ ทนของตน และพวกเขาก็เข้าไปเลือกรัฐบาลโดยได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนอย่างถูกต้อง
แต่พร้อมกันนัFน เราก็พบว่าในทุกประเทศจะมีแต่ปัญหาความขัดแย้ง
กันเอง และพบว่ามีผตู ้ F งั ตัวขึFนเป็ นฝ่ ายค้านทางการเมืองกับรัฐบาลในทุก ๆ
ประเด็น และจะพบว่าตามหน้าหนังสื อพิมพ์ลว้ นมีการโต้แย้งและขัดค้าน
การดําเนิ นงานของรัฐบาลมีการโจมตีกนั อย่างมากมาย
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จนกระทัง# รัฐบาลนัFนถูกล้มไปก็จะมีการเลือกตัFงครัFงใหม่กนั อีก
ใน
รู ปแบบเดียวกันกับที#ผา่ นมาแล้วในอดีต ในหมู่ผแู ้ ทนก็จะมีการแบ่งฝักฝ่ าย
กันไปตามที#ประชาชนเลือกเข้ามา และถึงแม้จะเป็ นที#ถูกใจของฝ่ ายที#คดั ค้าน
ในอดีตแต่ก็ยงั ขัดแย้งกับฝ่ ายค้านอีกกลุ่มหนึ#งต่อไป เพราะแต่ละฝ่ ายต่างก็มี
หนังสื อพิมพ์ มีพรรคการเมืองสนับสนุนบางครัFงการขัดแย้งก็มิได้นอ้ ยไป
กว่าคราวก่อนๆ เลย
เมื#อเป็ นเช่นนีF ประชาชนไม่สามารถจะร่ วมกันลงมติเลือกบุคคลใดๆ ที#
แน่นอนขึFนมาได้ถึงแม้คนๆ นัFนจะเป็ นผูม้ ีความดีเด่นและความรอบรู ้
สักเพียงใดก็ตามต่อให้พวกเขาร่ วมกันคัดเลือกทัFงทางทิศตะวันออกสุ ดจนถึง
ทิศตะวันตกสุ ด การเลือกของพวกเขาจะดีไปกว่าการเลือกของอัลลอฮ์
(ซ.บ.) กระนัFนหรื อ?
ความคิดเห็นของพวกเขาจะดีกว่าทัศนะของอัลลอฮ์(ซ.บ.) กระนัFนหรื อ ?
อัซตัฆฟิ รุ ลลอฮ์(ข้าขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์) ข้าพเจ้าเชื#อว่าไม่มีมุสลิมคนใด
กล้าพูดเช่นนัFน เพราะคนเราไม่วา่ จะมีความรู ้ลึกซึF งมากมายแค่ไหน ก็ยงั มี
การตัดสิ นใจผิดพลาดได้เสมอ
ยกตัวอย่าง ท่านนบีมูซา บินอิมรอน(อ)ตามโองการที#วา่
“และมูซาได้คดั เลือกพวกของตน ๗๐ คนเนื# องในการกําหนดเวลาของ
เรา”(๗)
โดยเชื# อว่าคนเหล่านัFนเป็ นคนดีที#สุดในประชาชาติของท่าน แต่แล้วการ
สนทนาของคนเหล่านัFนมีต่อท่านตอนหนึ#งว่า :
“เราจะไม่ศรัทธากับท่านจนกว่าเราจะเห็นอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างชัดเจน”
(๘)
------------------------------------(๗) ซูเราะฮ์อลั -อะอ์รอฟ: ๑๕๕
(๘) ซูเราะฮ์อลั -บะเกาะเราะฮ์: ๕๕
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และการตักเตือนใดๆของท่านนบีมูซา(อ)ที#มีต่อพวกเขาก็ไม่เกิด
ประโยชน์อนั ใดจนถึงกับมีเสี ยงกัมปนาทแห่งการลงโทษมาคร่ าชีวติ ของ
พวกเขาไปเลยเหตุผลที#แฝงเร้นอยูก่ ็คือความไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ของพวกเขา
ในการตัดสิ นใจเลือกนัน# เอง เพราะมิได้ถูกต้องตรงกับสาวกที#มีคุณสมบัติ
ประเสริ ฐสุ ดของท่านจริ งๆ ทัFงๆ ที#ท่านเองก็เป็ นถึงศาสดาที#พระเจ้าส่ งมา
เรื# องการเลือกอิมาม
เป็ นหน้าที#อย่างใดอย่างหนึ#งโดยเฉพาะของอัลลอฮ์
(ซ.บ.) ดังโองการที#วา่ :
“และพระผูอ้ ภิบาลของเจ้าทรงสร้างและทรงคัดเลือกตามที#พระองค์
ทรงประสงค์อนั ว่าการคัดเลือกมิได้เป็ นเรื# องของพวกเขา”(๙)
เพราะเป็ นกิจการภายในศาสนาข้อสําคัญที#สุดข้อหนึ#งในเรื# องศาสนานัFน
มวลประชาชาติไม่มีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นเช่นในเรื# องจํานวนครัFง
ของรอกะอัตต่างๆ ในการนมาซ และพระองค์มิได้ปรึ กษาหารื อกับมนุษย์ใน
เรื# องอัตราการจ่ายทรัพย์สิน (ซะกาต) และความรู ้ต่างๆ ของอิสลามก็มิได้
ถ่ายทอดออกมาจากความคิดของพวกเขาด้วย ทัFงนีF รวมไปถึงบทบัญญัติวา่
อะไรเป็ นของอนุ ญาต อะไรเป็ นของต้องห้าม ยิง# ไปกว่านัFนในเรื# องเหล่านีF
อัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงบัญชา และวางกฎข้อบังคับให้พวกเขาถือหลักปฏิบตั ิดว้ ย
พระองค์เองทัFงสิF น
------------------------------------------------(๙) ซูเราะฮ์อลั -เกาะศ็อศ: ๖๘
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ตําแหน่ งอิมามได้ รับการยืนยันด้ วยอะไร
“ตําแหน่งอิมาม” ได้รับการยืนยันโดยสิ# งสําคัญสองประการ นัน# คือ
ข้อบัญญัติจากอัล-กุรอาน และจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) เกี#ยวกับ
เรื# อง “อิมาม” ที#มีมากมายหลายประการ ดังที#ท่านจะได้อ่านข้อบัญญัติของ
อัลกุรอานและจากท่านศาสนทูต (ศ) เป็ นจํานวนมากในเรื# องของ
ท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) อินชาอัลลอฮ์(หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์)
ขณะเดียวกัน ประวัติศาสตร์ ก็ได้บนั ทึกถึงความยิง# ใหญ่ และคุณสมบัติพิเศษ
ต่างๆ มากมายของท่าน
ในปั จจุบนั นีF ท่านอิมามอะลี บินอะบีฎอลิบ(อ) ได้จากไปแล้ว ๑๔ ศตวรรษ
แต่เราก็ยงั สามารถศึกษาคําเทศนาทุกๆ บทได้ในหนังสื อนะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์
แม้กระทัง# ในทุกบทตอนของการปราศรัยในที#ต่างๆ นอกจากนีFท่านอิมาม(อ)
ก็ยงั มีการตอบคําถาม
และการตัดสิ นคดีความซึ# งท่านอิมามอะลี(อ)ยังรู ้
คําตอบของคดีนF นั อย่างสมบูรณ์ก่อนแล้วขนาดที#ถา้ หากคนทัว# ไปทัFงหมด
ร่ วมกันนําเอาคําตอบข้อใดข้อหนึ#งของท่านมาพิจารณาหรื อค้นคว้าในคํา
ตัดสิ นคดีความของท่านเพื#อที#จะหาเหตุผลหักล้างแล้ว แน่นอนคนทัFงหลายก็
ไม่มีความสามารถจะกระทําได้เลย
ในเมื#อตําแหน่งอิมามของท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) ได้รับการยืนยันโดย
ข้อบัญญัติของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)และโดยการสําแดงความ
มหัศจรรย์ออกมาด้วยตัวของท่านเองแล้ว
ตําแหน่งอิมามของบรรดา
ลูกหลานของท่าน (อ) ก็ได้รับการยืนยันโดยข้อบัญญัติของท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์(ศ) และข้อบัญญัติของแต่ละท่านที#มีต่อกันและกันและโดยการ
สําแดงความมหัศจรรย์ออกมาด้วยตัวของท่านเหล่านัFนทัFงหมดเองด้วย
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ทําไมต้ องมีอมิ าม?
ในเมื#อท่านนบีมุฮมั มัด (ศ) เป็ นมนุษย์ที#ประเสริ ฐที#สุด มีความสมถะที#สุด
มีความสํารวม เคร่ งครัดที#สุด มีความรู ้ดีที#สุด มีความกล้าหาญที#สุด
และมีความเผือ# แผ่ที#สุดแล้ว ย่อมหมายความว่า
ท่านคือผูท้ ี#มีความดีเด่นสู งสุ ดยอดอย่างบริ บูรณ์ มีคุณสมบัติที#ควรแก่
การสรรเสริ ญ และมีบุคลิกภาพที#ยง#ิ ใหญ่เพียบพร้อมด้วยจริ ยธรรมอันทรง
เกียรติเพราะถ้าท่านมิได้เป็ นคนที#ประเสริ ฐที#สุด
ท่านก็ยงั ต้องจําเป็ นแสวงหาการชีFแนะจากมนุษย์คนอื#นอีก ถ้าหากท่านมิได้
เป็ นคนมีความสํารวมและยําเกรงพระเจ้าที#สุดแล้ว ท่านก็ยงั เป็ นที#ให้ความ
มัน# ใจแก่ศาสนาและโลกนีFไม่ได้ ถ้าหากท่านมิได้เป็ นคนสมถะที#สุดแล้ว
ความปรารถนาในทางโลกของท่านก็จะทําให้คนทัว# ไปไม่ปรารถนาศาสนา
ของท่าน หากท่านมิได้เป็ นคนมีความรู ้มากที#สุด ท่านก็ไม่สามารถอธิ บายให้
ปวงบ่าวของพระผูเ้ ป็ นเจ้าเข้าใจในการแยกแยะว่า อะไรเป็ นของอนุมตั ิและ
อะไรเป็ นของต้องห้าม ถ้าหากท่านมิได้เป็ นคนกล้าหาญที#สุดในการรบและ
อดทนที#สุดในยามเผชิญหน้ากับศัตรู ก็ยอ่ มจะเป็ นข้อบกพร่ องอย่างใหญ่
หลวงในการควบคุมทหารและจะสร้างความพ่ายแพ้ในการสงคราม
หากท่านมิได้เป็ นคนที#มีความเผือ# แผ่ที#สุด แน่นอนภารกิจทางศาสนาของ
ท่านก็มิอาจดํารงอยูไ่ ด้ บรรดาสาวกจะพากันแตกแยกจากท่าน เมื#อนัFนคน
ทัว# ไปก็จะเป็ นทาสของโลก และเป็ นพวกแสวงหาผลประโยชน์ไปเสี ย
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ดังนัFน ท่านนบีมุฮมั มัด (ศ) จึงต้องมีคุณสมบัติที#เพียบพร้อมด้วยเกียรติ
และมีบุคลิกภาพทีควรแก่การสรรเสริ ญที#สุด กล่าวคือประชาชนทัว# ไปศึกษา
เรี ยนรู ้จริ ยธรรมอันบริ บูรณ์จากท่าน และคุณสมบัติอนั ประเสริ ฐใดๆ ก็ตามที#
เราถือว่าต้องมีสาํ หรับนบีนF นั คือ เหตุผลที#ระบุอย่างชัดเจน
สําหรับการเป็ นอิมามภายหลังจากท่านศาสดา เพราะเขาผูน้ F นั เป็ นผูส้ ื บ
ทอดตําแหน่งตามเจตนารมณ์ของท่านศาสดา จะทําหน้าที#ควบคุมและเผยแผ่
บทบัญญัติของท่านศาสดา และเป็ นผูอ้ ธิ บายบทบัญญัติที#อนุมตั ิ(ฮะลาล)และ
บทบัญญัติตอ้ งห้าม(ฮะรอม)อย่างชัดเจน

ใครคืออิมาม?
ฉะนัFนจึงจําเป็ นอย่างยิง# สําหรับท่านศาสนทูต (ศ) ที#จะต้องดําเนินการให้
มีอิมามแก่ประชาชาติตามบัญชาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เพื#อเขาจะได้ดาํ เนินการ
เผยแผ่ศาสนาแก่ประชาชนทัFงหลาย และเพื#อเขาจะได้อธิ บายให้ประชาชนมี
ความรู ้ในสิ# งที#ดีงาม
ผลตอบแทนสําหรับความดีและการลงโทษสําหรับ
ความชัว# เพื#อสอนคนเหล่านัFนให้รู้ชดั แจ้งในบทบัญญัติ และรู ้ในสิ# งที#เป็ น
ของอนุ ญาต (ฮะลาล) และของต้องห้าม (ฮะรอม) อย่างชัดเจน อีกทัFงทํา
หน้าที#ดาํ รงไว้ซ# ึ งกฎเกณฑ์ทางศาสนาเพื#อประชาชาติจะได้ยดึ เป็ นหลักการ
แล้วใครกันเล่า คืออิมามที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้แต่งตัFงไว้
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า นัน# คือ ท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ (อ) กล่าวคือ นับแต่
วันที#ท่านศาสนทูต(ศ) ถูกแต่งตัFงจนถึงแก่การวายชนม์ ไม่วา่ จะอยู่ ณ แห่ง
หนตําบลใด ท่านไม่เคยแยกตัวออกห่างจากท่านอะลี (อ) เลย
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เมื#อเริ# มได้รับการแต่งตัFงให้เป็ นศาสดา
และประกาศศาสนาใหม่ๆ
ท่านศาสนทูต (ศ) ได้ประกาศเรี ยกคนในตระกูลบะนีฮาชิมมาประชุมพร้อม
กัน ท่านได้พดู กับคนเหล่านัFนว่า
“ผูใ้ ดตอบรับงานอันนีF และจะร่ วมดําเนิ นภารกิจอันนีF กบั ข้าบ้าง เขาก็
คือพี#นอ้ งของข้า และเป็ นทายาท เป็ นผูร้ ่ วมภารกิจ เป็ นผูส้ ื บมรดก และเป็ น
ผูป้ กครองแทนข้า หลังจากข้าไปแล้ว”
แต่ไม่มีใครตอบรับท่านเลยสักคน ท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) จึงกล่าวขึFนว่า
“ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ ่ วมภารกิจนีFกบั
ท่านเอง”
ท่านศาสนทูต(ศ)จึงกล่าวว่า
“เจ้าคือพี#นอ้ งของข้า ทายาทของข้า ผูร้ ่ วมภารกิจของข้า ผูส้ ื บมรดก
และผูป้ กครองแทนข้าหลังจากข้าไปแล้ว”
คนเหล่านัFนพากันลุกขึFนยืน พลางกล่าวกับอะบีฎอลิบว่า
“วันนีFท่านจะต้องวิบตั ิแน่แล้ว ถ้าท่านยอมรับศาสนาของลูกชายของ
น้องชายของท่านเพราะว่าเขาได้ตF งั ลูกของท่านขึFนเป็ นผูบ้ ญั ชาการท่านแล้ว
นี#”
อีกเรื# องหนึ#งซึ# งเกิดขึFนในตอนแรกของการประกาศศาสนาของท่าน
ศาสดา (ศ) กล่าวคือ ครัFงหนึ#งเคยมีคนนํานกย่างเป็ นอาหารไปมอบแก่ท่าน
ศาสดา (ศ) ดังนัFนท่านได้ออ้ นวอนต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้า (ดุอาอ์) ว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮ์
(ซ.บ.)
ขอได้ส่งคนที#พระองค์รักมากที#สุดมา
รับประทานนกย่างตัวนีFพร้อมกับข้าด้วยเถิด”
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ปรากฏว่าท่านอะลี (อ) ก็เข้ามาทันที อีกครัFงหนึ#งท่านได้กล่าวกับ
ท่านอะลี (อ)ว่า
“เธอกับฉันมีฐานะเช่นฮารู นกับมูซา เพียงแต่ไม่มีนบีคนใดหลังจาก
ฉันอีกแล้ว”
เมื#อครัFงท่านศาสดา (ศ) ได้ส่งท่านอิมามอะลี (อ) ออกไปรบดวลดาบตัว
ต่อตัวในสงครามคอนดัก(สนามเพลาะ) กับอัมร์ บินอับด์วดุ อัลอามิรี แล้ว
ท่าน ก็กล่าวขึFนว่า
“อีมามทัFงมวลได้ออกไปเผชิญหน้ากับการชิริก(ตัFงภาคี)ทัFงมวล”
แล้วหลังจากที#ท่านอิมามอะลี(อ)ได้สังหารอัมร์ เสร็ จ ท่านศาสดา (ศ) ได้
กล่าวว่า
“การลงดาบเพียงครัFงเดียวของอะลีที#มีต่ออัมร บินอับด์วดุ อัล-อามิรี
แห่งสงครามคอนดักครัFงนีFนF นั มีค่าเทียบได้กบั การเคารพภักดี(อิบาดัต)ต่อ
พระเจ้า ทัFงโดยหมู่ญินและมนุษย์ทF งั มวลรวมกัน”
ในสงครามคัยบัรท่านศาสดา(ศ)ได้กล่าวว่า
“แน่นอน วันพรุ่ งนีFฉนั จะมอบธงชัยให้แก่คนผูห้ นึ#งที#รักในอัลลอฮ์
(ซ.บ.) และศาสนทูตแห่งพระองค์ (ศ) โดยอัลลอฮ์ (ซ.บ.)และศาสนทูต (ศ)
รักเขาเช่นกัน เขาจะไม่กลับจากการรบจนกว่าอัลลอฮ์ (ซ.บ.)จะมอบชัยชนะ
แก่เขา”
ต่อมาท่านจึงเรี ยกหาอิมามอะลี (อ) และเมื#ออิมามอะลี (อ) มาแล้วท่านก็
มอบธงชัยนัFนให้แก่ท่านอะลี (อ)
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ซึ# งท่านอะลี (อ) ได้ออกไปพร้อมกับธงชัยทําสงครามอย่างห้าวหาญจน
ประสบผลสําเร็ จโดยได้สังหารแม่ทพั ฝ่ ายคัยบัรชื# อว่า มัรหับ และมีชยั ชนะ
กลับมาเพราะฝี มือของท่านท่านศาสดาเคยนําท่านอะลี (อ) ออกไปทําพิธี
สาบานเพื#อพิสูจน์ความจริ ง(มุบาฮะละฮ์)เพราะท่านอิมามอะลี (อ) มีค่า
เท่ากับตัวของท่านศาสดา (ศ) เอง
ดังโองการในอัล-กุรอานที#วา่ :
“ดังนัFนจงกล่าวเถิดว่า พวกท่านจงมากันเถิดแล้วเราจะเรี ยกบรรดา
ลูกๆ ของเรามาและท่านเรี ยกบรรดาลูกๆ ของท่านมา เราเรี ยกบรรดาสตรี
ของเรามาและท่านก็เรี ยกบรรดาสตรี ของท่านมาและเราเรี ยกตัวตนของเรา
มาและท่านเรี ยกตัวตนของพวกท่านมา”(๑๐)
ท่านศาสดา(ศ)เคยคลุมตัวท่านอะลี(อ) ด้วยผ้าคลุม “กิซา” ในขณะที#อ่าน

โองการของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที#วา่ :
“อันที#จริ งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ประสงค์เพียงการขจัดมลทินออกไปจากพวก
เจ้า โอ้อะฮ์ลุลบัยต์และทรงชําระขัดเกลาพวกเจ้าให้บริ สุทธ์ยงิ# ”(๑๑)
--------------------------------------------------------------------(๑๐ (ซูเราะฮ์ อาลิ อิมรอน: ๖๑
(๑๑ (ซูเราะฮ์ อัลอะหซาบ: ๓๓
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ท่านศาสดา (ศ) เคยสั#งให้ปิดประตูบานต่างๆ ของบ้านที#ตรงกับมัสยิด
ยกเว้นประตูบา้ นของท่านอะลี (อ) เท่านัFน
ท่านศาสดา(ศ)เคยกล่าวถึงท่านอะลี(อ)ว่า
“ฉันคือนครแห่งความรู ้ ส่ วนอะลีคือประตูของมัน”
ท่านศาสดา (ศ) เคยพูดกับท่านอะลี (อ) ว่า
“เธอคือทายาทของฉัน ผูท้ าํ หน้าที#ชาํ ระหนีFสินของฉัน และทําความ
สมบูรณ์ให้แก่พนั ธะสัญญาของฉัน”
ตลอดจนถึงวจนะต่าง ๆ จํานวนนับร้อยที#ออกมาจากท่านศาสดา
มุฮมั มัด (ศ) ซึ# งล้วนแต่ให้ความหมายบ่งชีFถึงการแต่งตัFงให้ท่านอะลี (อ)
เป็ นอิมามของประชาชาติและประกาศให้ประชาชนได้ตระหนักว่า ท่านมี
ความรู ้และบทสรุ ปของอัลฮะดีษต่างๆเหล่านัFนที#สาํ คัญที#สุดได้มาถึงบทสรุ ป
สุ ดท้ายแห่งอัลฮะดีษ
ในวันสําคัญที#เฆาะดีรคุม ท่านศาสดามุฮมั มัด (ศ) ได้ประกาศว่าท่านจะ
บําเพ็ญฮัจญ์ในปี นีFเป็ นครัFงสุ ดท้าย เพราะท่านได้ประจักษ์วา่ ท่านจะต้อง
ตอบรับการเรี ยกร้องให้คืนกลับสู่ พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ฉะนัFนประชาชนต่างมา
รวมกันจากทัว# ทุกสารทิศ
หลังจากเสร็ จพิธีฮจั ญ์ร่วมกับคนเหล่านัFนแล้ว
ท่านศาสนทูต (ศ) ก็ได้เดินทางกลับไปยังนครมะดีนะฮ์ พร้อมกับบรรดา
มุสลิมทัFงหลาย ครัFนพอมาถึงตรงทางแยกที#บรรดาฮุจญาจทัFงหมดต่างจําต้อง
แยกย้ายกันกลับบ้านเมืองของตนนัFน ท่านศาสทูต (ศ) ได้สั#งให้หยุด และให้
เรี ยกบรรดาพวกที#เดินรุ ดหน้าไปแล้วกลับมาและให้รอพวกที#ยงั เดินทางอยู่
ข้างหลังให้มาถึงด้วย
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พอบรรดามุสลิมชุมนุมกันพร้อมแล้ว ท่านก็สั#งให้ตF งั มิมบัรที#ทาํ จาก
อานบนหลังอูฐมาวางลง แล้วท่านก็ขF ึนกล่าวคําเทศนากับคนเหล่านัFนโดย
อธิ บายอย่างชัดเจนถึงบุคคลที#จะเป็ นผูน้ าํ (อิมาม)
ภายหลังจากท่าน
ต่อจากนัFนท่านก็จบั มือของท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ (อ) ชูขF ึน จนคนสามารถ
มองเห็นซอกรักแร้ที#ชาวของท่านทัFงสองได้
ท่านศาสดา(ศ) กล่าวว่า
“ดังนัFนบุคคลใดที#ฉนั เป็ นผูป้ กครองของเขา ก็ให้ถือว่า อะลี ผูน้ F ีเป็ น
ผูป้ กครองของเขาด้วย ข้าแต่อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) โปรดคุม้ ครองคนที#สวามิภกั ดิfต่อ
เขา และโปรดเป็ นศัตรู ต่อคนที#เป็ นศัตรู ต่อเขาโปรดช่วยเหลือ คนที#ช่วยเหลือ
เขา โปรดทําลายคนที#ทาํ ลายเขา”
จากนัFนท่านก็จดั ให้ท่านอะลี (อ) ยืนโดดเด่นอยูภ่ ายนอก แล้วออกคําสั#ง
ให้บรรดามุสลิมเข้ามาแสดงการคารวะต่อท่านในฐานะผูศ้ รัทธา
และญิบรออีลได้นาํ โองการหนึ#งลงมาความว่า
“วันนีF ข้าได้ทาํ ให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์สาํ หรับพวกเจ้าแล้ว และ
ข้าได้ให้ความโปรดปรานของข้าครบบริ บูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว และข้าพอใจ
ให้อิสลามเป็ นศาสนาของพวกเจ้า”(อัลมาอิดะฮ์: ๓)
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ข้ อบัญญัติจากท่ านศาสนทูต (ศ) ในเรืGองบรรดาอิมาม (อ)
วจนะ (อัล-ฮะดีษ) ของท่านศาสนทูต (ศ) ในประเด็นที#วา่ บรรดาอิมาม
(อ)มี ๑๒ ท่านนัFนมีการบันทึกไว้มากมายอย่างน่าอัศจรรย์ บางทีขา้ พเจ้าคง
ไม่ถึงกับเป็ นคนพูดเกินเลยแต่อย่างใด
ถ้าจะกล่าวว่าอัลฮะดีษในข้อนีF มีไม่นอ้ ยไปกว่าอัลฮะดีษต่าง ๆ ที#กล่าวถึง
เรื# องนมาซ หรื อเรื# องการถือศีลอดเลย
ฮะดีษเหล่านีFมิได้ให้ความหมายในทางอื#น นอกจากว่า บรรดาอิมามทัFง
๑๒ ท่านนัFนต้องเป็ นอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ผูซ้ # ึ งมีฐานะเป็ นสิ# งสําคัญหนักยิง# อันดับ
ที# ๒ ซึ# งท่านศาสนทูต(ศ)ได้ฝากไว้ให้กบั บรรดาประชาชาติและในเมื#อไม่มี
คนใดสามารถคัดค้านหรื อกล่าวตําหนิสายสื บผูน้ าํ มาบันทึกเนื#องจากการ
บันทึกไว้ตรงกันอย่างมากมาย ประกอบกับจํานวนของนักรายงานที#มีมาก
อีกทัFงจากการบันทึกโดยนักปราชญ์ต่างๆ แล้ว ผูม้ ีใจอคติบางกลุ่มจึงพยายาม
ที#จะเบนเหตุผลที#มีอยูใ่ นฮะดีษเหล่านีF ออกจากความหมายตามความเป็ นจริ ง
และตีความตามเหตุผลดังกล่าวไปให้แก่คนกลุ่มอื#นอีกพวกหนึ#ง
ถึงแม้พวกเขาจะใช้ความพยายามในเรื# องนีF ก็ปรากฏว่า ในส่ วนของ
จํานวนนัFนยังขาดอยูบ่ า้ งหรื อเกินไปบ้างกล่าวคือบรรดาคอลีฟะฮ์อรั -รอชิดีน
นัFนมิได้ครบตามจํานวน ส่ วนคอลีฟะฮ์ในราชวงศ์อุมยั ยะฮ์ก็เกินจากจํานวน
และราชวงศ์อบั บาซี ยะฮ์ก็ยง#ิ เกินจากจํานวนไปเป็ นทวีคูณ คนอีกส่ วนหนึ#งก็
พยายามจะดึงเอาฝ่ ายโน้นมาประกอบกับฝ่ ายนีF ดึงฝ่ ายนีF ไปประกอบกับฝ่ าย
โน้นเพื#อให้ได้ครบตามจํานวนตัวเลขทัFง ๑๒ ท่าน แต่ก็จาํ เป็ นต้องนับรวม
เอานักปกครองทรราชย์ที#หลงผิดและเป็ นที#ปฏิเสธของคัมภีร์ลงไปด้วยเช่น
มุอาวิยะฮ์, ยะซี ด, อับดุลมาลิกบินมัรวานและลูกหลานของตน
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ถึงกระนัFนก็ยงั ไม่ครบจํานวนตามตัวเลขดังกล่าว อีกทัFงไม่ได้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและมีสมญานามต่างๆ ที#น่าดูแคลนสําหรับพวกเขาอยูก่ ล่าวคือ
พวกเขาไม่มีโอกาสที#จะเป็ นบุคคลตามที#ท่านศาสนทูต (ศ) ประสงค์ที#จะให้
เป็ นผูน้ าํ ของประชาชาติมุสลิม และผูร้ ่ วมภารกิจกับอันกุรอานอันทรงเกียรติ
ได้ ขณะเดียวกันก็ยงั มีฮะดีษของท่านศาสดาอยูอ่ ีกส่ วนหนึ#ง ที#ระบุชื#อของ
บรรดาอิมามอย่างชัดเจนจนไม่อาจมองข้ามได้ เนื# องจากมีหลายรายงานและ
มีหลักที#มน#ั คงอันต้องยอมรับ
เราเชื# อในความสามารถของผูค้ ดั ค้านว่าสามารถล้มล้างฮะดีษบางเรื# อง
ของท่านศาสนทูต (ศ) ได้แต่ตอ้ งไม่ใช่ฮะดีษต่าง ๆ อันเกี#ยวกับข้อบัญญัติใน
เรื# องอิมาม ๑๒ เนื# องจากการบันทึกที#ตรงกันของรายงานต่าง ๆ มากมายและ
ประกอบกับจํานวนของนักบันทึกที#ได้รายงานกันมากมาย อีกทัFงเป็ นฮะดีษที#
ถูกนําเสนอโดยบรรดานักปราชญ์จาํ นวนมาก และเชื#อว่าผูท้ ี#สันทัดในการ
ตีความก็สามารถตีความหรื อแปลความฮะดีษบางเรื# องของท่านศาสดาได้ แต่
จะทําไม่ได้กบั ฮะดีษต่างๆ ในเรื# องนีF เพราะจะไม่เป็ นการถูกต้องเลย
ถ้าหากมิให้หมายถึงบรรดาอิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์(อ)
ชัยค์ สุ ลยั มาน อัล-ก็อนดูซี ได้กล่าวว่า นักวิเคราะห์ผสู ้ ันทัดกรณี ทาง
วิชาการอธิ บายว่า
“ฮะดีษต่างๆ ของท่านศาสดาที#ให้เหตุผลในเรื# องคอลีฟะฮ์
(ผูส้ ื บทอดการปกครอง) ต่อจากท่าน จํานวน ๑๒ คนนัFน เป็ นที#รับรู ้กนั
อย่างแพร่ หลายโดยกระแสรายงานหลายฝ่ าย กล่าวคือมีการอธิ บายและให้
รายละเอียดถึงกาลเวลาและสถานที# จึงเป็ นที#รู้กนั ว่าจุดมุ่งหมายของ
ท่านศาสนทูตที#มีต่อฮะดีษของท่าน ก็คือ บรรดาอิมาม ๑๒ เหล่านีFตอ้ งมา
จากอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) และวงศ์วานของท่านนัน# เอง
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ฉะนัFนจึงไม่อาจให้ขอ้ สันนิษฐานได้เลยว่าฮะดีษข้อนีFของท่านศาสดา (ศ) จะ
หมายถึง คอลีฟะฮ์ หลังจากท่านที#เป็ นสาวก (ศอฮาบะฮ์) เนื# องจากจํานวน
ของพวกเขามีนอ้ ยกว่า ๑๒ และไม่อาจสันนิษฐานอีกเช่นกันว่า จะหมายถึง
ราชวงศ์อุมยั ยะฮ์ เนื#องจากพวกเขามีจาํ นวนเกินกว่า ๑๒ และเนื#องจากความ
อธรรมอย่างเลวร้ายของคนเหล่านัFนอีกด้วย ยกเว้น อุมรั บิน อับดุลอะซี ซ
คนเดียว และเนื#องจากเหตุผลประการหนึ#งคือ พวกนัFนมิใช่ลูกหลานจาก
ตระกูลบะนีฮาชิมตามรายงานที#บนั ทึกจากท่านอับดุลมาลิกโดยการบอกเล่า
ของท่านญาบิร และที#ท่านศาสนทูต(ศ)ได้บอกกระซิ บถึงข้อนีF ซึ# งเป็ นข้อแม้
ของ
รายงานดังกล่าวก็เพราะพวกเขาไม่เห็นชอบกับตําแหน่งคอลีฟะฮ์ของ
ลูกหลานบะนีฮาชิม และไม่อาจสันนิษฐานได้อีกเลยว่า จะหมายถึง
ราชวงศ์อบั บาซี ยะฮ์เนื#องจากพวกเขามิได้รับความคุม้ ครอง
โดยโองการที#วา่
“จงกล่าวเถิดว่า ฉันมิได้ขอรางวัลใด ๆ สําหรับเรื# องนีFจากพวกท่าน นอกจาก
ความจงรักภักดีในญาติสนิทของฉัน” (อัชชูรออ์: ๒๓)
และเหตุการณ์ที#เกี#ยวกับผ้าคลุมกิซา ฉะนัFนจึงจําเป็ นอย่างหลีกเลี#ยงไม่ได้
ว่า ฮะดีษของท่านศาสดา(ศ)ข้อนีF ต้องหมายถึงบรรดาอิมาม ๑๒ จาก
อะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ซึ# งเป็ นวงศ์วานลูกหลานของท่านเท่านัFน เพราะเขาเหล่านัFน
เป็ นคนมีความรู ้มากที#สุดสําหรับคนในยุคนัFน
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อีกทัFงมีเกียรติคุณที#สุด มีความยําเกรงต่อพระผูเ้ ป็ นเจ้ามากที#สุด มีความ
สํารวมตนที#สุด มีสายตระกูลที#ดีที#สุด มีสติปัญญาดีที#สุด และมีเกียรติยงิ# ณ
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ซึ# งวิชาความรู ้ของพวกเขาอันได้รับมาจากบรรพบุรุษของ
พวกเขานัFน มีความเชื#อมสัมพันธ์กนั กับทวดของพวกเขาเอง นัน# คือ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)โดยการสื บทอดและถ่ายทอด
ด้วยเหตุนF ี จึงเป็ นที#รู้กนั ว่า พวกเขาคือ อะฮ์ลุอิลม์ที#ควรค่าแก่ความรู ้และการ
วิเคราะห์ที#ถูกต้องเป็ นอะฮ์ลิกชั ฟ์ ผูม้ ีญาณหยัง# รู ้ที#ถูกต้อง นัน# คือหมายความ
ว่า จุดมุ่งหมายของท่านนบี (ศ) ในเรื# องอิมาม ๑๒ คืออะฮ์ลุลบัยต์ของท่าน
ทัFงนีFได้รับการสนับสนุนยืนยันโดยฮะดีษ “อัษษะกอลัยน์”

(สิ# งสําคัญที#หนักยิง# สองประการ) และฮะดีษต่างๆ ของท่านศาสดา (ศ) อีก
จํานวนมากที#ได้รับการกล่าวถึงไว้ในหนังสื อเล่มนีF และเล่มอื#นๆ ส่ วนของ
ท่านนบี (ศ) ที#วา่
“พวกเขาทุกคน จะได้รับการยินยอมร่ วมกันโดยประชาชาติมุสลิม”
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ในฮะดีษของท่านศาสดาที#รายงานโดยท่านญาบิร บิน ซะมุเราะฮ์นF นั ก็
โดยจุดประสงค์ของท่านศาสดา (ศ) ที#จะให้ประชาชาติมุสลิมรู ้วา่
“ประชาชาตินF ี ตอ้ งให้การยอมรับอย่างเป็ นเอกฉันท์ ในตําแหน่งอิมาม
ของพวกเขาทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง# ในยุคที#ท่านอิมาม-มะฮ์ดีผยู ้ งั ดํารงอยู่
ของพวกเขา (ขอให้อลั ลอฮ์ประทานความปิ ติปราโมทย์แก่ท่าน) ปรากฏ
ขึFนมา”(๑๒)
-----------------------------------------------------------(๑๒ (ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๔๔๖ฮะดีษทัFงหลายของท่านศาสดาในเรื# องนีF แบ่งออกได้เป็ น ๒
ประเภท
๑ .ประเภทที#ระบุว่าบรรดาอิมาม มี ๑๒ ท่าน แต่มิได้ระบุชื#อของท่านเหล่านัFน
๒ .ประเภทที#มีการกล่าวถึงชื# อของอิมามเหล่านัFนทัFงหมด หรื อด้วยการกล่าวเป็ นนัยยะ และระบุชื#อ
ของบางคนไว้
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ต่อไปนีF เราจะกล่าวถึงวจนะต่าง ๆ ประเภทแรกก่อน
๑. ท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ ได้รายงานไว้วา่ ข้าพเจ้าได้ยินท่านศาสนทูต
แห่งอัลลออ์ (ศ) กล่าวว่า
“จะมีอะมีร ๑๒ (อะมีร-ผูน้ าํ )คน แล้วท่านก็ได้กล่าวอีกประโยคหนึ#ง
ที#ขา้ พเจ้าฟังไม่ได้ยนิ แต่บิดาของข้าพเจ้าบอกว่า ท่านกล่าวว่าเขาเหล่านัFนจะ
เป็ นชาวกุเรชทุกคน”(๑๓)
๒. ท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ ได้รายงานไว้วา่ ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านนบี(ศ)
กล่าวว่า “กิจการของมนุษย์ยงั จะไม่สูญสลายเหมือนแต่ก่อนมาจนกว่าชายทัFง
๑๒ คนได้มาปกครองพวกเขาจนครบถ้วน”
ต่อจากนัFนท่านนบี (ศ) ก็พูดประโยคหนึ#งที#เบามาก ข้าพเจ้าจึงถามบิดาว่า
“ท่านศาสดา (ศ) พูดอะไร?” ท่านตอบว่า “เขาเหล่านัFน จะเป็ นชาวกุเรชทุก
คน” (๑๔)
๓. รายงานจากท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศา
สนทูตแห่งอัลลอฮ (ศ) กล่าวว่า “ศาสนานีFยงั คงดํารงอยูอ่ ย่างมีเกียรติไปจน

ครบ ๑๒ คอลีฟะฮ์” ประชาชนพากันกล่าวตักบีร เสี ยงดังลัน# ต่อจากนัFนท่าน
พูดอีกประโยคหนึ#งแผ่วเบามาก ข้าพเจ้าพูดกับบิดาว่า “โอ้บิดาท่านกล่าวว่า
อย่างไร?” ท่านตอบว่า “เขาเหล่านัFนจะเป็ นชาวกุเรชทุกคน” (๑๕)
-------------------------------------------------------------------(๑๓) ศอฮีฮ์ อัล-บุคอรี เล่ม ๔ หน้า ๑๗๕
(๑๔) ศอฮีฮม์ ุสลิม เล่ม ๒ หน้า ๑๙๑

(๑๕) ศอฮียอ์ ะบีดาวูด เล่ม ๒ หน้า ๒๐๗

23

๔. รายงานจากท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ กล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ยนิ

ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า “หลังจากฉัน จะมีอะมีร ๑๒ คน”
แล้วท่านก็พดู อีกประโยคหนึ# งแต่ขา้ พเจ้าไม่เข้าใจ ดังนัFน ข้าพเจ้าจึงถามคนที#
ใกล้เขาบอกว่า ท่านกล่าวว่า “เขาเหล่านัFนจะเป็ นชาวกุเรชทุกคน” (๑๖)
๕. รายงานจากท่าน อูน บิน ญะฮีฟะฮ์ ผูไ้ ด้บนั ทึกมาจากบิดาของท่าน
ข้าพเจ้ากับลุงเคยอยูก่ บั ท่านนบี(ศ)ในครัFงหนึ#ง ท่านศาสดา (ศ) ได้กล่าวว่า

“กิจการแห่งประชาชาติของข้า

ยังไม่วายจะเป็ นสิ# งที#ดาํ เนินอยูต่ ่อไปเสมอ

จนกว่าจะผ่าน ๑๒ คอลีฟะฮ์เสี ยก่อน”
จากนัFนท่านพูดประโยคหนึ#งด้วยเสี ยงแผ่วเบา ข้าพเจ้าจึงถามลุงซึ# งนัง# อยู่
ด้านหน้าของข้าพเจ้าว่า “โอ้ลุง ท่านศาสดากล่าวว่าอย่างไร ?”

ลุงตอบว่าท่านศาสดา(ศ)กล่าวว่า “เขาเหล่านัFนจะเป็ นชาวกุเรชทุกคน”

(๑๗)

๖. รายงานจากท่าน ดาวูด บิน ฮินด์ ซึ# งได้รับคําบอกเล่าจากท่านอัช-ชุอ
บียท์ ี#ได้รับคําบอกเล่าจากท่าน ญาบิร บินซะมะเราะฮ์ ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านนบี
(ศ)กล่าวว่า “สําหรับประชาชาตินF ี จะมี ๑๒คอลีฟะฮ์”๑๘)
-----------------------------------------------(๑๖) ศอฮีฮต์ ิรมีซีย ์ เล่ม ๒ หน้า ๔๕

(๑๗) อัล-มุชตัดร็ อก อะลัศ-ศอฮีฮยั น์ เล่ม ๓ หน้า ๖๑๘
(๑๘) มุสนัดอะหมัด เล่ม ๕ หน้า ๑๐๖ ท่านอิมามอะหมัดได้บนั ทึกไว้ในหนังสื อมุสนัดหลาย

ข้อบัญญัติดว้ ยกันเกี#ยวกับเรื# องคอลีฟะฮ์๑๒จากรายงานของญาบิรมี ๓๔ กระแส ในเล่ม ๕ หน้า๘๖
มี ๑ ฮะดีษ ในหน้า ๗๘ มี ๒ ฮะดีษ ในหน้า ๘๙ มี ๑ ฮะดีษ ในหน้า ๙๐ มี ๓ ฮะดีษ หน้า ๙๒ มี
๒ ฮะดีษ ในหน้า ๙๓ ๙๔ ๙๕ มีหน้าละ ๑ ฮะดีษ หน้า ๙๖ มี ๒ ฮะดีษ หน้า ๙๗ มี ๒ ฮะดีษ หน้า
๙๙มี ๓ ฮะดีษ หน้า ๑๐๐ มี ๑ ฮะดีษ
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๗. ท่านนบี (ศ) กล่าวว่า “สําหรับประชาชาตินF ีจะมี ผูท้ าํ หน้าที#ควบคุมให้

อยูย่ งั# ยืน ๑๒ คน เขาเหล่านัFนจะไม่ได้รับอันตรายจากคนที#บนั# ทอนพวกเขา
เขาเหล่านัFนทุกคนเป็ นชาวกุเรช”(๑๙)

๘. ท่านนบี (ศ) กล่าวว่า “ศาสนานีFยงั คงดํารงอยูอ่ ย่างมีเกียรติและเข้มแข็ง

จนกระทัง# ถึง ๑๒ คอลีฟะฮ์ ทุกคนมาจากกุเรช” มีคนถามขึFนว่า “ต่อจากนัFน

จะมีอะไรเกิดขึFนอีก” ท่านนบี(ศ)ตอบว่า “ต่อจากนัFนจะมีเหตุการณ์วนุ่ วาย
อันน่าตื#นตระหนกสับสน”(๒๐)

๙. รายงานจากท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าและบิดาเคยอยู่
กับท่านนบี (ศ) ครัFงหนึ#งข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ท่านกล่าวว่า “หลังจากฉันแล้ว จะ
มีคอลีฟะฮ์ ๑๒ คน” จากนัFนเสี ยงของท่านแผ่วเบามาก ข้าพเจ้าจึงถามบิดา
ว่า ตอนที#เสี ยงของท่านแผ่วเบานัFน ท่านพูดว่าอย่างไร? ท่านกล่าวว่า
“เขาเหล่านัFน จะเป็ นลูกหลานของตระกูลบะนีฮาชิมทุกคน”(๒๑)

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

(๑๙) มุนตะคอบ กันซลอุมมาล เล่ม ๕ หน้า ๓๑๒

(๒๐) ตัยซีรุล-วุซูล อิลา ญามิอิลอุศุล เล่ม ๒ หน้า ๓๔

(๒๑) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๔๔๕ อธิ บายว่า

ยะฮ์ยา บินอัล-ฮะซัน กล่าวไว้ในหนังสื ออัลอุมดะฮ์ ๒๐ กระแสรายงานว่าคอลีฟะฮ์หลังจากท่าน

นบี(ศ)จะมี ๑๒ คน ทุกคนเป็ นชาวกุเรช ในหนังสื อบุคอรี มี ๓ กระแสรายงาน ในหนังสื อมุสลิมมี ๙

กระแสรายงานในอะบีดาวูดมี ๓ กระแสรายงาน ในติรมีซี มี ๑ กระแสรายงาน และในอัล-อุมยั ดี มี
๓ กระแสรายงาน
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๑๐. ท่านนบี (ศ) กล่าวว่า “ศาสนานีFยงั คงดํารงอยูอ่ ย่างมีเกียรติและ
เข้มแข็ง เขาเหล่านัFนจะชนะผูท้ ี#ทาํ ให้พวกเขาตกตํ#า โดยการนีFจะมี ๑๒

คอลีฟะฮ์ ทุกคนล้วนมาจากกุเรช”(๒๒)

๑๑. จากท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูต

แห่งอัลลอฮ (ศ) กล่าวว่า “หลังจากฉันแล้วจะมี ๑๒ อะมีร” ต่อจากนัFนท่าน
ได้พดู ด้วยนํFาเสี ยงเบาว่า “ทุกคนจะมาจากกุเรช”(๒๓)

๑๒. รายงานจากท่านอัช-ชุอฺบีย ์ อันได้รับคําบอกเล่าจากท่านมัซรู กกล่าว
ว่า

“ขณะที#พวกเรานัง# เปิ ดหนังสื ออ่านอยูก่ บั ท่านอิบนุมสั อูดนัFนมีเด็กหนุ่ม

คนหนึ#งกล่าวกับท่านว่า “ศาสดาของพวกท่านได้สัญญากับพวกท่านหรื อไม่
ว่า จะมีคอลีฟะฮ์ภายหลังจากท่านอีกกี#คน?” ท่านกล่าวว่า “เธอเป็ นเด็กรุ่ น
ใหม่แต่สิ#งที#เธอถาม ยังไม่เคยมีใครถามฉันมาก่อนแม้แต่คนเดียว ใช่
ท่านนบี (ศ) สัญญากับเราว่าหลังจากท่านแล้ว จะมี ๑๒ คอลีฟะฮ์ ซึ# งเท่ากับ

จํานวนของหัวหน้าในตระกูลบะนีอิสรออีล”(๒๔)
----------------------------------------(๒๒) ตารี คุล-คุละฟาอ์ หน้า ๗
(๒๓) ตารี คุล-บัฆดาด เล่ม ๑๔ หน้า ๓๕๓

(๒๔) อิกมาลุดดีน เล่ม ๑ หน้า ๓๘๗ มีรายงานหลายกระแส
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๑๓. รายงานจากท่านซิ มาก บินฮาร็ อบ ได้กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านญาบิร บิน ซะมุเราะฮ์กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวเทศนา แล้วท่านกล่าว

ว่า “แน่นอนอิสลามยังต้องดํารงอยูอ่ ย่างมีเกียรติจนครบ ๑๒ คอลีฟะฮ์”
ต่อจากนัFนท่านกล่าวถ้อยคําหนึ#ง ซึ# งข้าพเจ้าไม่เข้าใจจึงถามบิดาว่า

“ท่านพูดอะไร?” ท่านตอบว่า “เขาเหล่านัFนเป็ นชาวกุเรชทุกคน”(๒๕)

๑๔. รายงานจากท่านอัช-ชุอบียซ์ # ึ งได้รับคําบอกเล่าจากท่านญาบิร บิน
ซะมุเราะฮ์ ได้กล่าวว่า

“ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า

“ศาสนานีFยงั คงดํารงอยูอ่ ย่างมี

เกียรติตลอดไป จนครบ ๑๒ คอลีฟะฮ์ เขาเหล่านัFนจะชนะผูท้ ี#ทาํ ให้พวกเขา
ตกตํ#า” ต่อจากนัFนท่านพูดประโยคหนึ#งซึ# งเสี ยงของท่านแผ่วเบาจนคนทัว# ไป
ไม่ได้ยนิ ข้าพเจ้าจึงถามบิดาของข้าพเจ้าว่า “ท่านพูดอะไร” ท่านตอบว่า
ท่านนบี (ศ) พูดว่า “เขาเหล่านัFนเป็ นชาวกุเรชทุกคน” (๒๖)
๑๕. รายงานจากท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์ กล่าวว่า
ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า

“อิสลามยังคงดํารงอยูอ่ ย่างมีเกียรติตลอดไปจนครบ ๑๒ คอลีฟะฮ์ ซึ#งเขา
เหล่านัFนเป็ นชาวกุเรชทุกคน”
----------------------------(๒๕) ศอฮีฮ์อะบีดาวูด เล่ม ๒ หน้า ๑๘๐
(๒๖) อัล-มะลาฮิม วัล-ฟิ ตัน หน้า ๑๓๒
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ในอีกรายหนึ#งกล่าวว่า

“กิจการของประชาชนทัFงหลายยังคงดํารงอยู่

ตลอดไปเหมือนอดีตตราบจนกระทัง# มีบุคคล ๑๒ คนมาทําหน้าที#ปกครอง
พวกเขา คนเหล่านัFนเป็ นชาวกุเรชทุกคน”

“ศาสนานีFยงั คงดํารงอยูต่ ลอดไปจนกระทัง# ถึง
เวลาหนึ#งจะมีคอลีฟะฮ์ในหมู่พวกเขา ๑๒ คนทุกคนมาจากชาวกุเรช”(๒๗)
อีกรายงานหนึ#งกล่าวว่า

๑๖. รายงานจากท่านญาบิร บินซะมุเราะฮ์กล่าวว่า “ข้าพเจ้าและบิดาได้

เข้าพบท่านนบี (ศ) แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยนิ ท่านพูดว่า “แท้จริ งภารกิจอันนีFจะยัง
ไม่ผา่ นพ้นไป จนกว่าจะมีคอลีฟะฮ์ ๑๒ คนมาปกครองพวกเขาก่อน”

ท่านกล่าวอีกว่า ต่อจากนัFนท่านได้พดู ประโยคหนึ#งแผ่วเบา เขากล่าวต่อไป
ว่าแล้วข้าพเจ้าก็ถามบิดาว่า “ท่านพูดอะไร?” ท่านตอบว่า “เขาเหล่านัFนเป็ น
ชาวกุเรชทุกคน” (๒๘)

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

(๒๗) มิชกาตุล-มะชอบีฮ์ ของคอตีบ อัต-ตับรี ซี ภาค ๒ หน้า ๑๖๒

(๒๘) ศอฮีฮม์ ุสลิม เล่ม ๒ หน้า ๒๐๑ มีบนั ทึกรายงานหลายกระแสโดยสํานวนที#คล้ายๆ กัน
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ต่อไปเป็ นฮะดีษต่าง ๆ ประเภทที#สอง
๑. รายงานจากท่านอิบายะฮ์ บินรุ บอีย ์ ซึ# งได้รับฟังจากท่านญาบิรว่า

“ข้าคือประมุขของศาสดาทัFงหลายและทายาท
ของข้ามี ๑๒ คน คนแรกคืออะลี คนสุ ดท้ายคือผูด้ าํ รงอยู่ อัล-มะฮ์ดี”(๒๙)

ท่านศาสนทูต(ศ)ได้กล่าวว่า

๒.

ท่านอิบนุอบั บาส(ร.ฎ.)กล่าวว่า

“ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูต

แห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า

“ตัวฉันและอะลี

ฮะซัน ฮุเซนและลูกหลานของฮุเซนอีก ๙ คน เป็ นผู ้

บริ สุทธิf ที#ได้รับการคุม้ ครองให้พน้ จากบาปและมลทิน”(๓๐)
๓. ท่านศาสนทูต(ศ)ได้กล่าวแก่ ท่านอับบาส บินอับดุลมุฏฏอลิบ ผูเ้ ป็ น
ลุงของท่านว่า “โอ้ท่านลุง ลูกหลานของฉัน ๑๒ คนจะได้ปกครองใน
ตําแหน่งคอลีฟะฮ์ ต่อจากนัFนจะเกิดเหตุการณ์อนั น่ารังเกียจ และจะยิง# มีเหตุ
ร้ายแรงมาก ต่อจากนัFน อัล-มะฮ์ดี ผูเ้ ป็ นลูกหลานคนหนึ#งของฉันจะปรากฏ
ขึFนมาอัลลอฮ์ (ซ.บ.) จะส่ งเสริ มกิจการของเขาในคืนๆ หนึ#ง ดังนัFน แผ่นดิน
จะเพียบพร้อมไปด้วยความยุติธรรม อย่างเช่น ที#ความไม่เป็ นธรรมเคยเนือง
นองมาก่อน
เขาจะอยูใ่ นโลกตราบเท่าที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงประสงค์
แล้วดัจญาลจะค่อยปรากฏตามออกมา”(๓๑)

------------------------------------------(๒๙) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๔๔๕

(๓๐) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๔๔๕

(๓๑) ฆอยะตุล-มะรอม หน้า ๗๐๔
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๔. รายงานจากท่านญาบิร ยินยะซี ด อัล-iุอฟี ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยนิ
ท่านญาบิร บินอับดุลลอฮ์ อัล-อันศอรี กล่าวว่า “เมื#อครัFงที#อลั ลอฮ์ (ซ.บ.)
ทรงประทานโองการแก่ท่านนบีมุฮมั มัด (ศ) ว่า
“โอ้บรรดาผูศ้ รัทธาจงเคารพเชื#อฟังอัลลอฮ์(ซ.บ.) และเคารพเชื#อฟัง
ศาสนทูต(ศ) และบรรดาผูป้ กครองในหมู่ของสู เจ้า”(๓๒)
ข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่ทา่ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) เรารู ้จกั อัลลอฮ์
(ซ.บ.) และศาสนทูตของพระองค์ (ศ) แล้ว ฉะนัFนใครอีกเล่าที#เป็ นผูป้ กครอง
ทัFงหลาย ที#อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงถือเอาการเคารพเชื#อฟังต่อพวกเขาเหมือนกับ
การเคารพเชื#อฟังท่าน?”
ท่านนบี (ศ) กล่าวว่า “เขาเหล่านัFนคือคอลีฟะฮ์ของฉัน โอ้ญาบิร พวกเขา
เป็ นอิมามของมวลมุสลิมภายหลังจากฉัน คนแรกในหมู่พวกเขา ได้แก่ อะลี
บินอะบีฏอลิบ ต่อมาคือฮะซัน และฮุเซน ต่อมาได้แก่ มุฮมั มัด บินอะลี
อันเป็ นที#รู้จกั ในคัมภีร์เตารอตว่า อัล-บากิร ญาบิรเอ๋ ย เจ้าจะได้อยูจ่ นพบกับ
เขาผูน้ F ี ฉะนัFนเมื#อเจ้าพบเขา ก็จงบอกเขาว่า ฉันฝากสลามถึง ต่อจากนัFนจะ
ได้แก่อศั -ศอดิก ญะอ์ฟัร บินมุฮมั มัด ต่อจากนัFนได้แก่ มูซา บินญะอฟัร
ต่อจากนัFนได้แก่ อะลี บินมูซา ต่อจากนัFนได้แก่มุฮมั มัด บินอะลี ต่อมาได้แก่
อะลี บินมุฮมั มัด ต่อมาได้แก่ อัล-ฮะซัน บินอะลี ต่อจากนัFนเป็ นคนที#ใช้ชื#อ
และสมญานามเช่นเดียวกับของฉัน เขาเป็ นข้อพิสูจน์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ใน
หน้าแผ่นดินเป็ นมรดกของพระองค์ที#ให้ไว้สาํ หรับปวงบ่าวของพระองค์ เขา
คือบุตรของฮะซัน บินอะลี เขาผูน้ F ีอลั ลอฮ์(ซ.บ.)จะให้นามของเขาเป็ นที#
ระบือทัFงทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของโลก
-------------------------------------------(๓๒) ซูเราะฮ์ อัน-นิ สาอ์ :๕๙
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เขาผูน้ F ีจะยังไม่ปรากฏแก่สายตาของพรรคพวก และมวลมิตรชีอะฮ์ของ
เขาจนไม่มีใครยืนยันถึงตําแหน่งอิมามของเขาได้
นอกจากคนที#อลั ลอฮ์
(ซ.บ.)ทดสอบหัวใจแห่งความศรัทธาของเขาเท่านัFน”
ท่านญาบิร กล่าวว่า “ข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่ทา่ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์
(ศ) แล้วจะมีคุณค่าอันใดแก่พรรคพวกของเขาบ้างในการยังไม่ปรากฏของ
เขา?”
ท่านศาสนทูต(ศ) กล่าวว่า “ขอสาบานต่อพระผูท้ รงแต่งตัFงข้าให้ดาํ รง
ตําแหน่งนบีวา่ เขาเหล่านัFนจะได้รับแสงสว่างจากรัศมีของเขา เขาเหล่านัFน
จะได้รับคุณค่าโดยการปกครองในสภาพแฝงเร้นของเขา ดุจดัง ที#คน
ทัFงหลายได้รับประโยชน์จากแสงอาทิตย์ในยามที#มนั เลือนลับอยูใ่ นก้อน
เมฆ”(๓๓)
๕. ในฮะดีษของท่านศาสดา(ศ) ที#วา่ ด้วยเรื# องความประเสริ ฐ และเกียรติ
คุณของท่านอะลี (อ) และลูกหลานของท่านนัFน มีอยูว่ า่ ท่านญาบิร บิน
อับดุลลอฮ์ อัลอันศอรี ได้ยนื ขึFนถามว่า “ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
ในจํานวนลูกหลานของอะลีนF นั มีใครบ้างที#เป็ นอิมาม ?”
ท่านศาสนทูต (ศ) ตอบว่า “อัล-ฮะซันและอัล-ฮุเซนซึ# งเป็ นสองหัวหน้าของ
บรรดาชายหนุ่มแห่งสวรรค์
ต่อจากนัFนได้แก่ หัวหน้าแห่ งปวงบ่าวผูภ้ กั ดีต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในสมัย
ของเขา นัน# คืออะลี บินฮุเซน
----------------------(๓๓ (อิกมาลุด-ดีน เล่ม ๑ หน้า ๓๖๕ อิล-ซามุล-นาคิบ เล่ม ๑ หน้า ๕๕
ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า๔๙๕
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ต่อมาได้แก่ อัล-บากิร มุฮมั มัด บินอะลี ญาบิรเอ๋ ยเจ้าจะได้พบเขาผูน้ F ี ครัFน
เมื#อเจ้าพบเขาแล้วก็จงบอกเขาว่า ฉันฝากสลามมา ต่อมาได้แก่ ศอดิก
ญะอ์ฟัร บินมุฮมั มัด ต่อมาได้แก่ กาซิ ม มูซา บินญะอ์ฟัร ต่อมาได้แก่ ริ ฎอ
อะลี บินมูซา ต่อมาได้แก่อตั -ตะกี มุฮมั มัด บิน อะลี ต่อมาได้แก่ อัน-นะกี
อะลี บินมุฮมั มัด ต่อมาได้แก่ อัซ-ซะกี อัล-ฮะซัน บินอะลี ต่อมาได้แก่
บุตรชายของเขา นัน# คือผูด้ าํ รงไว้ซ# ึ งความชอบธรรม ชื#อว่า มุฮมั มัด มะฮ์ดี
แห่งประชาชาติของฉัน ซึ# งแผ่นดินจะเพียบพร้อมไปด้วยความเที#ยงธรรม
และยุติธรรม ดังเช่นที#เคยเต็มไปด้วยความไม่ชอบธรรมมาก่อน
ญาบิรเอ๋ ย เขาเหล่านัFนคือคอลีฟะฮ์ของฉัน เป็ นทายาทของฉัน เป็ นลูกหลาน
ของฉัน และเป็ นผูถ้ อดแบบไปจากฉัน ใครที#เคารพเชื#อฟั งเขาก็เท่ากับเคารพ
เชื#อฟังฉัน และใครที#ทรยศต่อเขาก็เท่ากับทรยศต่อฉัน ใครที#ปฏิเสธต่อคนใด
คนหนึ#งในหมู่พวกเขาก็เท่ากับปฏิเสธฉัน”(๓๔)
๖. ท่าน อัมมาร บินยาซิ ร กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยอยูร่ ่ วมกับท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) ในการทําสงครามครัFงหนึ#ง และท่านอะลี (อ) ได้สังหารพวก
อาลูวยี ะฮ์สาํ เร็ จ
และทําลายคนกลุ่มนัFนจนกระจัดกระจายและท่านยังได้
สังหารอัมร บินอับดุลลอฮ์ อัล-ญะมะฮี และชัยบะฮ์ บินนาฟิ อ์อีกด้วย
ข้าพเจ้าได้เข้าพบท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ (ศ)
แท้จริ ง อะลีได้ต่อสู ้ในวิถีทางของอัลลอฮ์(ซ.บ.)อย่างสมภาคภูมิโดยแท้”

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

(๓๔) อิล-ชามุล-นาคิบ เล่ม ๑ หน้า ๑๘๕
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ท่านศาสนทูต(ศ)ได้กล่าวว่า
“เพราะว่าเขาคือส่ วนหนึ#งของฉันเป็ นผูท้ าํ หน้าที#ในข้อสัญญาของฉันจน
สมบูรณ์และเป็ นคอลีฟะฮ์ภายหลังจากฉัน หากไม่มีเขาแล้วไซร้ ผูศ้ รัทธาจะ
ไม่รู้จกั ความถูกต้องสมบูรณ์ที#แท้จริ ง ภายหลังจากฉันการต่อสู ้กบั เขาเท่ากับ
ต่อสู ้กบั ฉัน การยอมรับต่อเขาเท่ากับยอมรับต่อฉันการยอมรับต่อฉัน เท่ากับ
ยอมภักดีต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) แน่นอนเขาคือบิดาของผูส้ ื บตระกูลสองคนของ
ฉัน และบรรดาอิมามภายหลังจากฉันก็มาจากสายเลือดของเขา ซึ# งอัลลอฮ์
(ซ.บ.) จะทรงนําออกมาให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นอิมามผูช้ F ีทางที#ถูกต้อง
ส่ วนคนหนึ#งในหมู่พวกเขา คือ มะฮ์ดี สําหรับประชาชาตินF ี”(๓๕)
๗. ท่านอับดุลลอฮ์ บินมัสอูด ได้รับฟังฮะดีษหนึ#งจากท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์(ศ)ที#กล่าวถึงบรรดาอิมาม(อ)ว่า
“บรรดาอิมามนัFนมาจากสายเลือดของฮุเซน (อ) คนที#เก้าของพวกเขาคือ
มะฮ์ดีสาํ หรับพวกเขา” (๓๖)
๘. ท่านสะอีด บินมะซี บ รายงานจากท่านอัมร บินอุษมาน บินอัฟฟาน
ได้กล่าวว่า บิดาของฉันได้กล่าวว่า “ฉันได้ยนิ ท่านศาสดาแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
กล่าวว่า “อิมามภายหลังจากฉันมี ๑๒ คน เก้าคนจะมาจากสายเลือดของฮุ
เซน และมะฮ์ดีสาํ หรับประชาชาตินF ีจะมาจากเรา” (๓๗)
-------------------------------------(๓๕) กิฟายะตุล-อะษัร

(๓๖) กิฟายะตุล-อะษัร

(๓๗) มุนตะค็อบ อัล-อะษัร
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๙. ท่านศาสนทูต(ศ)ได้กล่าวว่า “บรรดาอิมามภายหลังจากฉันมี ๑๒ คน
่
เก้าคนจะมาจากสายเลือดของฮุเซน คนที#เก้าในหมู่พวกเขาคือผูด้ าํ รงอยู”
ต่อจากนัFน ท่านกล่าวว่า “ไม่มีใครชิงชังเราเลย นอกจากพวกกลับกลอก
(มุนาฟิ ก)เท่านัFน”(๓๘)
๑๐. ท่านฮุเซน(อ) ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยเข้าพบท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) ผูเ้ ป็ นตาของข้าพเจ้า แล้วท่านก็ให้ขา้ พเจ้านัง# บนตักของท่าน
แล้วกล่าวกับฉันว่า “แท้จริ งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงคัดเลือกคนในสายเลือดของ
เจ้าเก้าคนให้เป็ นอิมาม โอ้ฮุเซนเอ๋ ย คนที#เก้านัFนคือผูด้ าํ รงอยู่ ทุกคนมีเกียรติ
และมีฐานะเท่าเทียมกัน ณ พระองค์อลั ลอฮ์ (ซ.บ.)” (๓๙)

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

(๓๘) มุนตะค็อบ อัล-อะษัร ๘๒
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๑๑. จากฮะดีษของท่านศาสนทูต(ศ)ในเรื# องมิอร์ ๊ อจญ์ (การเสด็จขึFนสู่
ฟากฟ้ า)มีตอนหนึ#งว่า
“ฉันได้มอง และฉันได้เห็นดวงประทีป ๑๒ ดวง และในแต่ละดวง มี
เส้นสี เขียวซึ# งปรากฏชื#อของทายาทแต่ละคนของฉัน คนแรกคืออะลี
คนสุ ดท้ายคือผูด้ าํ รงอยูใ่ นฐานะอัล-มะฮ์ดี ฉันได้กล่าวว่า
ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล คนเหล่านีFเป็ นทายาทในภายหลังจากฉันใช่ไหม ?
ทันใดนัFน ฉันก็ถูกเรี ยกว่า โอ้มุฮมั มัด คนเหล่านีFคือ ผูเ้ ป็ นที#รักที#โปรดปราน
ของข้า เป็ นผูท้ ี#ซื#อสัตย์สุจริ ตใจของข้าและของเจ้า ขอสาบานด้วยเกียรติและ
ความยิง# ใหญ่ของข้า แน่นอนข้าจะชําระแผ่นดินให้สะอาดบริ สุทธิf พ้นจาก
ความอธรรมด้วยอัล-มะฮ์ดีคนสุ ดท้ายของพวกเขา และแน่นอนข้าจะให้เขา
ปกครองทัFงภาคตะวันออกและภาคตะวันตกทัFงหมดของโลก และแน่นอนข้า
จะให้กอ้ นเมฆที#หนักอยูภ่ ายใต้การควบคุมของเขา และจะให้ความเป็ นไป
ของสิ# งทัFงหลายคล้อยตามความต้องการของเขา ข้าจะสนับสนุนส่ งเสริ มเขา
ด้วยกองทหารของข้า ข้าจะเกืFอหนุนเขาจนกระทัง# ข้อเรี ยกร้องของข้าจะได้
สู งส่ งขึFน และมวลมนุษย์จะร่ วมกันอยูภ่ ายในกรอบเอกภาพของข้า (๔๐)

(๔๐ (ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๔๘๖
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๑๒. ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ได้กล่าวว่า “ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
เคยกล่าวว่า “อิมามภายหลังจากฉันมี ๑๒ คน โอ้อะลี คนแรกในหมู่พวกเขา
คือท่าน ส่ วนสุ ดท้ายคือผูด้ าํ รงอยูท่ ี#องค์อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) เกืFอหนุ นให้เขามี
อํานาจครอบครองโลกทัFงภาคตะวันออกและภาคตะวันตก” (๔๑)
๑๓. ท่านiุนดุล บิน ญินาดะฮ์เคยถามท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ใน
เรื# องทายาทของท่าน
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้กล่าวว่า “คนแรกของพวกเขาเป็ นประมุข
ของบรรดาทายาทเป็ นบิดาของบรรดาอิมาม นัน# คืออะลี ต่อจากนัFนได้แก่
ฮะซันและฮุเซน ลูกชายสองคนของเขา ดังนัFน เจ้าจงยึดมัน# ต่อพวกเขา และ
จงอย่าให้ความงมงายแบบคนโง่เขลาล่อลวงเจ้าเป็ นอันขาด ครัFนเมื#ออะลี
ซัยนุลอาบิดีนบุตรของฮุเซนกําเนิดมาอัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็จะทรงให้อายุขยั ของ
เจ้าครบกําหนดไป แล้วในโลกหน้าของเจ้าก็จะมีเสบียงให้เจ้าได้ดูดดื#มได้
ดีกว่านมสดในโลกนีFที#เจ้าเคยดื#ม”
ท่านiุนดุลจึงกล่าวว่า “เราเคยพบเห็นในคัมภีร์เตารอตและในคัมภีร์ของ
ศาสดาต่างๆ ปรากฏชื#อ อีลยา, ชะบัร, ชะบีร แล้วนีFเป็ นชื# ออะลี, ฮะซัน,
ฮุเซน แล้วมีใครในภายหลังฮุเซนอีก และพวกเขามีนามว่าอย่างไรบ้าง ?”
ท่านศาสนทูต(ศ)กล่าวต่อไปว่า “เมื#อยุคของฮุเซนผ่านไปแล้ว อะลีผเู ้ ป็ น
บุตรชายก็จะเป็ นอิมามต่อไปเขามีฉายานามว่า ซัยนุลอาบิดีน แล้วถัดจากเขา
อีกก็คือมุฮมั มัด บุตรชายของเขา ซึ# งมีฉายาว่าอัล-บากิร ถัดจากนัFนคือ ญะอ์
ฟัร บุตรชายของเขา มีฉายาว่าอัศ-ศอดิก ถัดจากนัFนคือ มูซา บุตรชายของเขา
ฉายาของเขาคือ กาซิ ม ถัดจากนัFนคือ ผูเ้ ป็ นบุตรมีฉายาว่า อัร-ริ ฎอ
---------------------------------(๔๑ (ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๔๙๓
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ถัดจากนัFนคือมุฮมั มัด ผูเ้ ป็ นบุตรชาย ฉายาของเขาคือ อัน-นะกีและอัซ-ซะกี
ถัดจากนัFนคืออะลี ผูเ้ ป็ นบุตร ฉายาของเขาคืออัต-ตะกีและอัล-ฮาดี
ถัดจากนัFนคือฮะซัน ฉายาของเขาคืออัล-อัซการี แล้วถัดจากเขาคือ มุฮมั มัด
ผูเ้ ป็ นบุตร ซึ# งมีฉายานามว่าอัล-มะฮ์ดี อัล-กออิม และอัล-ฮุจญะฮ์ซ# ึ งเขาจะอํา
พรางกายอยู่ ต่อจากนัFน เขาจะปรากฎอกมา เมื#อเขาปรากฎออกมา โลกจะ
เต็มไปด้วยความเที#ยงธรรมและยุติธรรมดังเช่นที#ความไม่เป็ นธรรมเคยเนื อง
นองมาก่อน ความผาสุ กจะเป็ นของบรรดาผูอ้ ดทน ในช่วงที#เขายังไม่ปรากฏ
ความผาสุ กจะเป็ นของบรรดาผูส้ าํ รวมตนโดยตัFงอยูใ่ นความรักที#มีต่อพวก
เขา คนเหล่านีFคือ ผูท้ ี#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงบอกลักษณะไว้ในคัมภีร์ของ
พระองค์ที#วา่
“เป็ นทางนําสําหรับผูส้ าํ รวมตน ซึ# งศรัทธาในสิ# งเร้นลับ”(๔๒)
ต่อจากนัFนพระองค์ยงั มีโองการอีกว่า “เขาเหล่านัFน คือพรรคของอัลลอฮ์
(ซ.บ.) แน่นอนยิง# พรรคของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) นัFนคือผูไ้ ด้รับความสําเร็ จ”
๑๔. ท่านซะละมะฮ์ได้รับคําบอกเล่าจากท่านอะบีซลั มา คนเลีFยงอูฐของ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ว่า “ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์
(ศ) กล่าวว่า” ในคืนที#พระผูอ้ ภิบาลของฉันทรงนําฉันเดินทางขึFนสู่ ชF นั ฟ้ า
นัFน”

พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า
“ศาสนทูตได้ศรัทธาในสิ# งที#พระผูอ้ ภิบาลทรง
ประทานให้แก่เขาแล้ว”
ฉันกล่าวว่า “และมวลผูศ้ รัทธาทัFงหลายด้วย”
พระองค์ตรัสว่า “เจ้าพูดถูกแล้ว มุฮมั มัดแต่ใครเล่าที#เจ้ามอบหน้าที#การ
ปกครองประชาชาติของเจ้าให้?”

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

(๔๒ (ซูเราะฮ์ อัล-บะเกาะเราะฮ์ :๓
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ฉันตอบว่า “คนที#ประเสริ ฐที#สุดในประชาชาติ”
พระองค์ตรัสถามว่า “อะลี บินอะบีฎอลิบ หรื อ?”
ฉันตอบว่า “ใช่แล้ว ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล”
พระองค์ตรัสอีกว่า “โอ้ มุฮมั มัด ข้าได้ประกาศิตสู่ แผ่นดินเป็ นที#เรี ยบร้อย
แล้วว่า ข้าได้คดั เลือกเจ้าแทนสิ# งทัFงหลาย กล่าวคือข้าได้แยกเอานามของข้า
ออกมานามหนึ#งให้เจ้า ซึ# งไม่วา่ ข้าจะถูกเอ่ยถึงเมื#อใด เจ้าก็จะถูกเอ่ยถึงพร้อม
กับข้าเมื#อนัFน ดังนัFนข้าคือ มะห์มูด (ผูไ้ ด้รับการสรรเสริ ญ) เจ้าก็คือมุฮมั มัด
(ผูไ้ ด้รับการสรรเสริ ญ) ต่อจากนัFนข้าก็ได้ประกาศิตเป็ นครัFงที#สองว่า
ข้าได้คดั เลือกอะลี และข้าได้แยกนามของข้าออกมานามหนึ#งให้เป็ นนาม
ของเขา ดังนัFน ข้าคือ อัล-อะอ์ลา(ผูส้ ู งสุ ด)
ส่ วนเขาคือ อะลี(ผูส้ ู งส่ ง) มุฮมั มัดเอ่ย ข้าได้สร้างเจ้าสร้างอะลี ฟาฏิมะฮ์
ฮะซัน ฮุเซน และบรรดาอิมามที#สืบสายเลือดของพวกเขามาจากรัศมี(นูร)
ของข้ารัศมีหนึ#ง และข้าได้ประกาศเรื# องการปกครองของพวกเจ้าให้เป็ นที#รู้
แก่บรรดาผูท้ ี#อยูใ่ นชัFนฟ้ าและแผ่นดิน ผูใ้ ดยอมรับเรื# องนีF ก็เท่ากับเป็ น
ผูศ้ รัทธาของข้า ผูใ้ ดปฏิเสธเรื# องนีFก็เท่ากับเขาเป็ นผูห้ นึ#งจากบรรดาผูป้ ฏิเสธ
ต่อข้า สําหรับข้า โอ้มุฮมั มัด แม้วา่ บ่าวของข้าคนใดจะเคารพภักดีต่อข้าจน
ขาดใจตายหรื อจนเนืFอหนังฉี กขาดไป แต่เขาผูน้ F นั ปฏิเสธการปกครองของ
พวกเจ้า ข้าก็จะไม่ยอมให้อภัยให้แก่เขาเลยนอกจากว่าเขาจะยอมรับใน
การปกครองของพวกเจ้าเท่านัFน โอ้มุฮมั มัด เจ้าชอบที#จะเห็นเขาเหล่านัFน
ไหม ?”
ฉันตอบว่า “ใช่แล้ว ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล”
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พระองค์ตรัสกับฉันอีกว่า

“จงหันไปมองทางด้านขวาของบัลลังก์

“อัลอัรช์” แล้วฉันก็หนั ไปมองทันใดนัFนก็ปรากฏว่ามี อะลี, ฟาฏิมะฮ์, ฮะซัน,
ฮุเซน, อะลี บินฮุเซน, มุฮมั มัด บิน อะลี, ญะอ์ฟัร บินมุฮมั มัด, มูซา บินญะอ์
ฟัร, อะลี บินมูซา, มุฮมั มัด บินอะลี, อะลี บินมุฮมั มัด, ฮะซัน บินอะลี
และอัล-มะฮ์ดี อยูใ่ นแสงเรื องของดวงประทีปในท่ายืนนมาซ และปรากฏว่า
เขา(อัล-มะฮ์ดี) อยูร่ ะหว่างกลางคนเหล่านัFน ลักษณะเหมือนดาวอันสุ กใส”
พระองค์ตรัสว่า “มุฮมั มัดเอ๋ ย บุคคลเหล่านีFคือข้อพิสูจน์ และเป็ นทายาท
ลูกหลานของเจ้าผูท้ ี#จะมาปฏิวตั ิ ขอสาบานด้วยเกียรติยศของข้าว่าเขาเป็ นข้อ
พิสูจน์ที#จาํ เป็ นสําหรับบรรดาบ่าวที#รักของข้า และเขาจะเป็ นผูช้ าํ ระแค้นแก่
บรรดาศัตรู ของข้า” (๔๓)
๑๕. รายงานจากซัลมาน อัล-มุฮมั มะดี กล่าวว่า “ฉันเคยเข้าพบท่านนบี
(ศ) ในขณะที# ฮุเซน (อ) อยูบ่ นตักของท่าน ท่านบรรจงจูบที#นยั น์ตาทัFงสอง
และริ มฝี ปากของเขาพลางกล่าวว่า “เจ้าคือหัวหน้าซึ# งเป็ นบิดาของบรรดา
หัวหน้า เจ้าคืออิมามบุตรของอิมาม และบิดาของอิมาม เจ้าคือข้อพิสูจน์ผู ้
เป็ นบุตรแห่งข้อพิสูจน์ เป็ นบิดาของบรรดาข้อพิสูจน์ (อัล-กออิม) ทัFงเก้าคน
่ (๔๔)
ซึ# งสื บสายเลือดของเจ้า คนที#เก้าในหมู่พวกเขาคือ ผูด้ าํ รงอยู”

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

(๔๓) มักตัล-ฮุเซน ของคอวาริ ซมี เล่ม ๑ หน้า ๙๖

(๔๔) มักตัล-ฮุเซน ของคอวาริ ซมี เล่ม ๑ หน้า ๑๔๖
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๑๖. รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์ บินอับบาสได้กล่าวว่า
“ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) เคยกล่าวว่า
“แท้จริ งบรรดาคอลีฟะฮ์ของฉัน และบรรดาทายาทของฉัน และบรรดา
ข้อพิสูจน์ ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที#มีไว้สาํ หรับมวลมนุษย์ทF งั หลาย ภายหลังจาก
ฉันแล้ว มี ๑๒ คน คนแรกผูซ้ # ึ งเป็ นพี#นอ้ งของฉัน ส่ วนคนสุ ดท้ายคือลูกของ
ฉัน”
มีคนถามว่า “ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ใครเล่า ที#เป็ น
ลูกพี#ลูกน้องของท่าน?”
ท่านตอบว่า “อะลี บินอะบีฏอลิบ”
มีคนถามอีกว่า “ใครเล่าที#เป็ นลูกชายของท่าน?”
ท่านกล่าวว่า “อัล-มะฮ์ดีผซู ้ # ึ งทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความเที#ยงธรรม
และยุติธรรมเหมือนอย่างที#เต็มไปด้วยความไม่เป็ นธรรมมาก่อน ขอสาบาน
ต่อพระผูซ้ # ึ งแต่งตัFงฉันมาในฐานะผูท้ รงสิ ทธิf อย่างแท้จริ งสําหรับการเป็ นผู ้
แจ้งข่าวดีและตักเตือนว่า ถึงแม้อายุขยั ของโลกจะยังมีเหลือไม่เกิน
หนึ#งวันก็ตาม แน่นอนอัลลอฮ์(ซ.บ.)จะยึดเวลาให้แก่วนั นัFน จนกระทัง#
อัล-มะฮ์ดี บุตรชายของฉันจะออกมาปรากฏ แล้วรู ฮุลลอฮ์ อีซา บุตรมัรยัม ก็
จะลงมาแล้วยืนนมาซตามหลังเขา โลกสว่างไสวด้วยรัศมีแห่งพระผูอ้ ภิบาล
และอํานาจของพระองค์จะแผ่ครอบคลุมทัFงภาคตะวันออกและภาคตะวันตก”
(๔๕)

----------------------------------------(๔๕) อิล-ซามุน-นาศิบ เล่ม ๑ หน้า ๑๘๗
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๑๗. ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า “ฉันคือประมุขแห่งบรรดานบี
ส่ วนอะลี บินอะบีฏอลิบคือประมุขแห่งบรรดาทายาท แท้จริ งทายาทของฉัน
มีทF งั หมด ๑๒ คน คนแรกได้แก่อะลี คนสุ ดท้ายได้แก่ “อัล-มะฮ์ดี” (๔๖)

๑๘. ท่านศาสนทูต(ศ) กล่าวอีกว่า “บรรดาอิมามภายหลังจากฉันจะมี ๑๒
คน คนแรกได้แก่ อะลี บินอะบีฏอลิบ คนสุ ดท้าย ได้แก่ อัล-กออิม
(ผูด้ าํ รงอยู)่ ของพวกเขา คนเหล่านัFนคือผูส้ ื บตําแหน่งการปกครองของฉัน
(คอลีฟะฮ์) และเป็ นทายาทของฉัน เป็ นผูร้ ับมอบอํานาจของฉัน และเป็ นข้อ
พิสูจน์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ที#ให้ไว้แก่ประชาชาติของฉัน หลังจากฉัน อันว่า
ผูใ้ ดที#ยดึ มัน# ต่อพวกเขาแล้วไซร้ นัน# แหละคือ ผูศ้ รัทธา และอันว่าผูใ้ ดปฏิเสธ
พวกเขาแล้วไซร้นน#ั แหละคือผูป้ ฏิเสธ(กาเฟร)” (๔๗)
๑๙. รายงานจากท่านฮากิม บินiุบยั ร์ ซึ# งเป็ นคําบอกเล่าจากท่านอะบีฏอ
ฟิ ล อามิร บินวาษิละฮ์ที#ได้รายงานถึงคําบอกเล่าจากท่านซัยด์ บินษาบิตว่า
“ฉันเคยได้รับฟังท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า “อะลี บิน
อะบีฏอลิบ คือผูบ้ งั คับบัญชาของผูท้ รงธรรม และเป็ นผูพ้ ิฆาตคนบาป เป็ น
พลังแห่งชัยชนะสําหรับคนที#ช่วยเหลือเขา เป็ นพลังแห่งความพ่ายแพ้สาํ หรับ
คนที#บนั# ทอนเขา จงรู ้ไว้วา่ การเคลือบแคลงสงสัยในอะลีเท่ากับเคลือบแคลง
สงสัยในอิสลาม คนที#ดีที#สุดภายหลังจากฉันและบรรดาสาวกของฉันได้แก่
อะลี เลือดเนืFอของเขาคือเลือดเนืF อของฉัน และเขาคือบิดาแห่งผูส้ ื บสาย
ตระกูลสองคนของฉัน และจากสายเลือดของฮุเซน จะมีอีกเก้าคนที#เป็ น
อิมาม หนึ#งในจํานวนนัFน คืออัล-มะฮ์ดีของประชาชาตินF ี ”(๔๘)
------------------------------------------------(๔๖ (อิล-ซามุน-นาศิบ เล่ม ๑ หน้า ๑๘๗
(๔๗ (อิกมาลุดดีน เล่ม ๑ หน้า ๓๗๒
(๔๘ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๒๐๓
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๒๐. รายงานจากท่านอัล-ฮัจญาจ บิน อิรฏออะฮ์ เป็ นคําบอกเล่าจาก
ท่านอะฏียะฮ์ อัล-เอาฟิ ซึ# งได้รับรายงานจากท่านอะบี ซะอีด อัลคุดรี วา่
“ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวแก่ท่านฮุเซนว่า
“เจ้าคืออิมามบุตรของอิมาม น้องชายของอิมาม อีกเก้าคนที#มาจาก
สายเลือดของเจ้า คืออิมามของผูท้ รงธรรม และคนที#เก้าคือกออิมของพวก
เขา” (๔๙)
๒๑. รายงานจากท่านอะบี ซะอีด อัล-คุดรี กล่าวอีกว่า
“ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า “อิมามภายหลัง
จากฉัน มี ๑๒ คน เก้าคนจะมาจากสายเลือดของฮุเซน คนที#เก้าคือกออิมของ
พวกเขา ดังนัFนความผาสุ กจะเป็ นของคนที#รักพวกเขา” (๕๐)
๒๒. รายงานจากท่านอะบีซรั อัล-ฆ็อฟฟารี กล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า “คนใดรักฉัน
และอะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน เราจะอยูด่ ว้ ยกันเหมือนของสองอย่างนีF (พลางยก
นิFวชีFกบั นิFวกลางขึFนมาแสดง)” แล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่า “ลูกพี#ลูกน้องฉันคือ
ทายาทที#ดีที#สุด ผูส้ ื บตระกูลสองคนของฉัน คือผูส้ ื บตระกูลที#ดีที#สุด อัลลอฮ์
(ซ.บ.) จะทรงนําออกมาจากสายเลือดของฮุเซนซึ# งบรรดาอิมามของผูท้ รง
ธรรม และมะฮ์ดีสาํ หรับประชาชาตินF ีจะมาจากพวกเรา” ข้าพเจ้าถามท่าน
ศาสดาว่า “แล้วอิมามภายหลังจากท่านมีจาํ นวนเท่าใด?”
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า “มีเท่ากับจํานวนของหัวหน้าใน
หมู่บะนีอิสรออีล” (๕๑)
-----------------------------------------(๔๙ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๘๒
(๕๐ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๘๓
(๕๑ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๔๖
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๒๓. รายงานจากท่านอะบีซะอีด อัล-คุดรี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเคยได้ยนิ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า “บรรดาอิมามภายหลังจากฉันมี ๑๒
คน เก้าคนจะมาจากสายเลือดของฮุเซนคนที#เก้าคือกออิมของพวกเขา”
(๕๒)
๒๔. รายงานจากท่านอะบีซะอีด อัล-คุดรี กล่าวอีกว่า “ข้าพเจ้าได้ยนิ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า “คอลีฟะฮ์ภายหลังจากฉันจะมี ๑๒
คน เก้าคนจะมาจากสายเลือดของฮุเซน คนที#เก้าคือ กออิมของพวกเขาและ
เป็ นมะฮ์ดีของพวกเขา ดังนัFน ความสุ ขจะได้แก่คนที#รักพวกเขาความวิบตั ิจะ
ได้แก่ ผูท้ ี#โกรธเกลียดพวกเขา” (๕๓)
๒๕. รายงานจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ในอัลฮะดีษเกี#ยวกับการ
เสด็จขึFนสู่ ฟากฟ้ า(มิอร์ อจญ์)ว่าพระองค์ตรัสกับฉันว่า
“จงมองดูดา้ นขวาของบัลลังก์อลั -อะรัชเถิด แล้วฉันก็มอง ทันใดนัFน
ปรากฏว่ามีอะลี, ฟาฏิมะฮ์, ฮะซัน, ฮุเซน, มุฮมั มัด บินอะลี, ญะอ์ฟัร บินมุฮมั
มัด, มูซา บินญะอ์ฟัร, อะลี บินมูซา, มุฮมั มัด บินอะลี, อะลี บินมุฮมั มัด,
ฮะซัน บินอะลี และมุฮมั มัด อัล-มะฮ์ดี บินอัล-ฮะซัน เขามีลกั ษณะคล้ายดาว
สุ กใสดวงหนึ#งท่ามกลางคนเหล่านัFน พระองค์ตรัสว่า “มุฮมั มัดเอ๋ ยคนเหล่านีF
คือข้อพิสูจน์ที#ขา้ มีไว้สาํ หรับปวงบ่าวของข้า คนเหล่านีFคือทายาทของเจ้า
และอัล-มะฮ์ดีจากพวกเขานัFนเป็ นผูส้ ื บสายเลือดของเจ้าที#จะมาปฏิวตั ิ
ขอสาบานด้วยเกียรติยศและความยิง# ใหญ่ของข้าว่า เขาจะเป็ นผูช้ าํ ระแค้นแก่
ศัตรู ของข้า และเป็ นผูเ้ กืFอหนุ นสําหรับบรรดาบ่าวที#รักของข้า”(๕๔)
--------------------------------------------------------------------(๕๒ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๘๓
(๕๓ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๘๓
(๕๔ (ยะนาบีอุลมะวัดดะฮ หน้า ๔๘๗ รายงานโดยอะบูมุอยั ยัด เมาฟิ ก บินอะหมัด อัลคอรอซมี
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๒๖. ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า “ข้าคือผูร้ ิ นนํFาให้แก่พวกเจ้าที#
สระนํFา (อัล-เฮาฎ์)
โอ้อะลีเจ้าคือผูใ้ ห้นF าํ ดื#ม ฮะซันคือผูช้ ่วย ฮุเซนคือผูส้ งั# การ อะลี บินฮุเซน
คือผูส้ าํ รวจ มุฮมั มัด บินอะลี คือผูช้ F ีแนะ ญะอ์ฟัร บินมุฮมั มัด คือผูช้ กั นํา มูซา
บินญะอ์ฟัร คือผูน้ บั จํานวนคนรักและคนชังและเป็ นผูค้ อยปราบพวกกลับ
กลอก อะลี บินมูซา คือผูต้ กแต่งเรื อนร่ างของผูศ้ รัทธา มุฮมั มัด บินอะลี
เป็ นผูจ้ ดั ระดับชัFนต่าง ๆ แก่ชาวสวรรค์ อะลี บินมุฮมั มัด เป็ นผูก้ ล่าวคํา
เทศนาแก่พรรคพวกชีอะฮ์ของตน
และทําหน้าที#แต่งงานคนเหล่านัFนกับ
บรรดานางสวรรค์ ฮะซัน บินอะลี จะเป็ นดวงประทีปแก่ชาวสวรรค์และชาว
สวรรค์ก็ได้รับความสว่างไสวจากดวงประทีปนัFน ส่ วนอัล-มะฮ์ดีจะเป็ นผู ้
คอยสงเคราะห์ให้แก่เขาเหล่านัFน(ชี อะฮ์) ในวันคืนชีพ(กิยามะฮ์) จนกระทัง#
ว่า อัลลอฮ์(ซ.บ.)จะไม่ยนิ ยอมให้เลย นอกจากเขาประสงค์และพอใจด้วย”
(๕๕)
๒๗. รายงานจากท่านอะบีฮารู น อัล-อับดี เป็ นคําบอกเล่าจากท่านอะบีซะ
อีด อัล-คุดรี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า
“อะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน คือหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บรรดาชาวโลก
เช่นเดียวกับที#มวลดาราเป็ นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บรรดาผูท้ ี#อยู่
ในชัFนฟ้ า”

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

(๕๕ (มักตัล-อัลฮุเซนของคอรอซมี เล่ม ๑ หน้า ๙๕
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มีคนถามว่า “ข้าแต่ทา่ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) บรรดาอิมามภายหลัง
จากท่าน ก็เป็ นคนจากอะฮ์ลุลบัยต์ของท่านกระนัFนหรื อ?”
ท่านศาสนทูต(ศ)กล่าวว่า “ใช่แล้ว ภายหลังจากฉัน จะมีอิมาม ๑๒ คน
เก้าคนจะมาจากสายเลือดของฮุเซน พวกเขาล้วนเป็ นผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง
ให้พน้ จากความบาปและมลทิน ในหมู่พวกเรายังมีมะฮ์ดีสาํ หรับประชาชาติ
นีF แน่นอนอะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน และลูกหลานของฉันเหล่านีFคือ
เลือดเนืFอของฉันคนใดที#ระรานต่อฉันในเรื# องของพวกเขาแล้วไซร้
การอนุ เคราะห์ของฉัน ที#อยู่ ณอัลลอฮ์(ซ.บ.)จะไม่ได้แก่พวกเขาเลย”(๕๖)
๒๘. ท่านอะบีซะอีด อัล-คุดรี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ยนิ ท่านศาสนทูต (ศ)
กล่าวกับฮุเซน (อ) ว่า
“ฮุเซนเอ๋ ยเจ้าคืออิมาม บุตรของอิมาม น้องชายของอิมาม เก้าคนจาก
สายเลือดของเจ้าเป็ นอิมามของผูท้ รงธรรม คนที#เก้า คือ กออิม(ผูด้ าํ รงอยู)่
ของพวกเขา”
มีคนถามว่า “ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) อิมามภายหลังจากท่านมี
จํานวนเท่าใด?”
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ตอบว่า “๑๒ คน เก้าคนจะมาจากสายเลือด
ของฮุเซน” (๕๗)
-------------------------------------------------(๕๖ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๖๕
(๕๗ (มุนตะคอบ อัลอะษัร หน้า ๘๒
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อิมามอะมีรุลมุมนิ ีน (ความสั นติสุขพึงมีแด่ ท่าน)
ท่านอบุลฮะซัน อะลี บินอะบีฏอลิบ บินอับดุลมุฏฏอลิบ บินฮาชิม บิน
อับดุลมะนาฟ คือ บุตรชายของผูเ้ ป็ นลุงของท่านศาสนทูต(ศ) ผูย้ งิ# ใหญ่
(อัลลอฮ์ทรงประทานพรและความสันติสุขแด่ท่านและวงศ์วานของท่าน)
เป็ นบุคคลแรกที#ตอบรับการเชิญชวน และยอมรับในศาสนาของท่านศาสดา
และที#ได้นมาซร่ วมกับท่านนบีเป็ นครัFงแรกในประชาชาตินF ี
ท่านคือผูม้ ี
เกียรติยศสู งที#สุด และอยูใ่ นฐานะที#ลF าํ หน้าสําหรับทุกประชาชาติ ท่านเป็ น
คนที#มีความรู ้ในคัมภีร์และจริ ยวัตรศาสดามากที#สุด เป็ นผูม้ ีความบริ สุทธิf ใจ
และมีการเคารพภักดี การต่อสู ้เสี ยสละเพื#ออัลลอฮ์(ซ.บ.)และในวิถีทางแห่ง
ศาสนาของพระองค์มากที#สุด กล่าวคือ หากมิใช่เพราะดาบของท่านแล้วไซร้
ศาสนามิอาจดํารงอยูไ่ ด้และการรุ กรานของพวกปฏิเสธ(กาเฟร)จะไม่มีวนั ถูก
ยกเลิกให้พน้ ไปได้จริ งๆ แล้วประวัติศาสตร์ ของมวลมนุ ษย์อนั ยาวนานยังไม่
เคยปรากฏเป็ นที#ยอมรับกันว่า
หลังจากท่านศาสนทูตผูย้ งิ# ใหญ่(ศ) แล้วจะมีบุคคลใดประเสริ ฐกว่าท่าน อะลี
บินอะบีฏอลิบ
หลังจากท่านศาสนทูต(ส)แล้วไม่เคยมีมนุษย์คนใดได้รับการบันทึกถึง
เกียรติยศ ความประเสริ ฐความดีต่างๆให้เหมือนกับที#ได้มีการบันทึกในเรื# อง
ของท่าน อะลี บินอะบีฏอลิบ กล่าวคือ จะประเมินคุณค่าต่างๆ ของบุรษผู ้
หนึ#งที#การต่อสู ้ของเขากับ อัมร์ บินอับด์วดู อัล-อามีรีย ์ ในสงคราม “ค็อนดัก”
มีค่าเท่ากับ “การเคารพภักดี (อิบาดะฮ์) ของมวลมนุษย์และญิน” ให้ทวั# ถ้วน
ได้อย่างไร จะคํานวณถึงความประเสริ ฐต่างๆ ของบุรุษผูห้ นึ#งที#มิตรของเขา
ถึงกับต้องปกปิ ดความดีงามต่างๆของเขาไว้เพราะความกลัวอันตราย
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ในขณะที#ศตั รู ของเขากลบเกลื#อนความดีงามต่าง ๆ นัFนไว้เพราะความชิงชัง
ถึงกระนัFนความดีงามต่าง ๆ ก็ยงั แผ่ขจรขจายไปทัว# ทุกสารทิศให้ครบถ้วนได้
อย่างไร(๑)
และเขาคือ “บุคคลที#ถา้ หากมนุษย์ร่วมกันให้ความรักแล้วไซร้
แน่นอนอัลลอฮ์ (ซ.บ.)จะไม่ตอ้ งสร้างนรกมา” เหมือนดังที#ท่านศาสนทูต
ผูย้ ง#ิ ใหญ่(ศ)ได้เคยกล่าวว่าไว้เช่นนัFน
เรื# องราวเกี#ยวกับท่าน อะลี บินอะบีฏอลิบนัFน ยืดยาวมากจนไม่อาจ
บันทึกให้จบสิF นลงในตําราเล่มต่างๆ ได้และไม่อาจนับจํานวนตําราเหล่านัFน
ให้ครบถ้วน จนกระทัง# ท่านอิบนุอบั บาส ถึงกล่าวว่า
“หากต้นไม้ทF งั หมดเป็ นปากกา ทะเลทัFงหลายเป็ นนํFาหมึก มนุษย์
และญินทัFงหมดเป็ นตําราและบัญชีบนั ทึก ก็ไม่อาจพรรณนาถึงเกียรติยศ
ต่างๆ ของท่านอะมีรุลมุมีนิน(อ) ได้หมด”(๒)
ฉะนัFนเราจึงจําเป็ นต้องสรุ ปเรื# องราวที#เกี#ยวกับท่าน อะลี(อ) ลงใน
หนังสื อเล่มนีF ก็เพียงแค่ชF ีแนะถึงคุณสมบัติพิเศษและความดีงามในด้านต่างๆ
ของท่านบางประการเท่านัFน ส่ วนหน้าที#ในการเสนอรายละเอียดนัFนเป็ นเรื# อง
ของตําราอื#นๆ นอกเหนือไปจากเล่มนีF
------------------------------------------------------

)๑(เป็ นคําพูดของท่าน มุฮมั มัด อัช-ชาฟิ อีย)์ อิมาม มัซฮับ(
โปรดดูในอะฮาดีษุล-มุสลิมีนฟี ฟะฏออิลอะมีริลมุมินีน หน้า ๑๗
)๒(ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๗
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ชีวประวัติของท่ านอิมามอะลี(อ)
นามจริ ง ............................
อะลี(อ)
ชื#อบิดา ............................
อะบูฏอลิบ (อับดุล-มะนาฟ)
ชื#อมารดา .........................
ฟาฏิมะฮ์ บินติอะซัด บินฮาชิ ม
ชื#อปู่ ................................
อับดุล-มุฏฏอลิบ บินฮาชิม
พี#นอ้ งฝ่ ายชาย .................
ฏอลิบ ญะอ์ฟัร
พี#นอ้ งฝ่ ายหญิง ..............
อุมมุฮานี ญิมานะฮ์
เกิด ................................
วันศุกร์ ที# ๑๓ เดือนเราะญับ ที#สถานอัลกะอ์บะฮ์อนั ทรงเกียรติ เมื#อ
ท่านศาสนทูตผูย้ งิ# ใหญ่(ศ) มีอายุได้ ๓๐ ปี
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บุคลิกลักษณะส่ วนตัว.................
ท่านอะลี(อ)มีเรื อนร่ างสมส่ วนคิFวโก่ง ดวงตากลมโต ใบหน้างดงามดุจ
ดวงเดือนในคืนวันเพ็ญอันสวยงาม ผิวสี นF าํ ตาล มีเรื อนผมบางเป็ นลอน ผมที#
ท้ายทอยดังมงกุฏ ลําคอเชิดระหงโดดเด่นราวคณโฑเงิน หน้าท้องอวบเรื อน
กายกํายํา หน้าอกผึ#งผาย ฝ่ ามือนูนหนา กล้ามเนืF อแน่นจนแยกแทบไม่ออก
ระหว่างแขนกับข้อศอก ลําข้อศอกอวบอูม ไหล่ผาย เครางามปล่อยมาถึง
ทรวงอก แข้งสองข้างกํายํายิง# นัก(๓)
การเข้ารับอิสลาม ...........
ท่านคือคนแรกที#เข้ารับอิสลาม
ภรรยาที#ปรากฏชื#อเสี ยง .....................
ฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮรออ์(ซ) , เคาละฮ์ บินติญะอ์ฟัร บินกัยซ์
อัลค็อษอะมียะฮ์, อุมมุฮะบีบ บินติ-เราะบีอะฮ์, อุมมุล-บะนีน บินติฮิชาม บิน
คอลิด บินดาริ ม, ลัยลา บินมัสอูด อัดดาริ มียะฮ์, อัซมาอ์ บินติอุมยั ซ์ อัล-ค็อษ
อะมียะฮ์, อุมมุ-ซะอีด บินติอุรวะฮ์ บินมัซอูด อัซ-ซะกะฟี ย ์
บุตรชาย ...............
ฮะซัน(อ), ฮุเซน (อ), มุฮมั มัด (มีนามแฝงว่า กอซิ ม), อุมรั , ญะอ์ฟัร,
อุษมาน, อับดุลลอฮ์, มุฮมั มัด, อัล-อัศฆ็อร (มีนามแฝงว่า อะบูบกั ร์ )
อุบยั ดิลลาฮ์, ยะฮ์ยา (๔)
---------------------------------------------------------------)๓ (ฮะยาตุ-อะมีริลมุมินีน หน้า ๓๗ และซะคออิรุล-อุกบา หน้า ๕๗
(๔ (นี#คือรายงานตามที#ท่านเชคมุฟีดบันทึก และท่านกล่าวว่า ตามหลักฐานในสายชี อะฮยังมีอีกคน
หนึ#งชื#อว่า มุฮซ์ ิ น) คลอดก่อนกําหนด(
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บุตรสาว ...........
ซัยหนับ อัล-กุบรอ, ซัยหนับ อัล-ศุฆรอ (มีนามแฝงว่า อุมมุกุลซูม),
รุ ก็อยยะฮ์, อุมมุล-ฮะซัน, ร็ อมละฮ์, นะฟี ซะฮ์, ซัยหนับ อัศ-ศุฆรอ, รุ ก็อยยะฮ์
อัศ-ศุฆรอ, อุมมุฮานี , อุมมุล-กิรอญิมานะฮ์ (มีนามแฝงว่า อุมมุญะอ์ฟัร)
อุมมุซะละมะฮ์, มัยมูนะฮ์, คอดีญะฮ์, ฟาฏิมะฮ์
นามแฝงต่างๆ ของท่านมีดงั นีF ............
อะบุล-ฮะซัน, อะบุลซิ บฏัยน์, อะบุลรัยฮานะตัยน์, อะบูตุร็อบ (เป็ น
นามแฝงที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ตัFงให้)
ฉายานาม .............
อะมีรุลมุมีนีน, (ผูน้ าํ ของศรัทธาชน) อัล-มุรตะฏอ, อัลวะศีย,์ ฮัยดัร
ยะอ์ซูบุล-มุมีนีน, ยะอ์ซูบุดดีน
คุณสมบัติเฉพาะตัวในด้านต่าง ๆ
ก.
ท่านเกิดที#สถานอัล-กะอ์บะอ์ซ# ึ งที#แห่งนีFไม่เคยมีใครถือกําเนิด
เลยแม้สักคนเดียว ทัFงก่อนและหลังจากท่าน
ข.
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ประกาศความเป็ นพี#นอ้ งกับท่านใน
ขณะที#มวลมุสลิมทัFงหลายประกาศความเป็ นพี#นอ้ งระหว่างกันและกัน
ค. เป็ นผูถ้ ือธงชัยของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)

50

ง. ในบางสมรภูมิท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) เคยเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาของ
ท่านแต่ท่านศาสนทูต(ศ)ไม่เคยแต่งตัFงใครให้เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาแก่ท่านอะลี
(อ)เลย
จ. เป็ นผูน้ าํ โองการในซูเราะฮ์ อัต-เตาบะฮ์(บะรออะฮ์)ไปประกาศที#
มักกะฮ์
พิธีรับสัตยาบัน .............
ท่านได้รับสัตยาบันสู่ ตาํ แหน่งคอลีฟะฮ์ ในวันที# ๑๘ เดือนซุ ลฮิจญะฮ์
ฮ.ศ.๑๐ ที#ตาํ บลเฆาะดีรคุม โดยคําสั#งของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ(ศ)
และท่านได้เข้ารับตําแหน่งทางการปกครองในเดือน ซุ ล-ฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.๓๕
เมืองหลวงในสมัยของท่าน ...........
กูฟะฮ์
กวีประจําสมัย .........
อัน-นะญาชี อัลอะอ์วรั อัช-ชันนี
ลายสลักบนแหวน .........
อัลลอฮุล-มาลิก วะอะลียนุ อับดุฮู(อัลลอฮ์ ผูท้ รงเกียรติ และอะลี(อ) คือ
บ่าวของพระองค์)
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สงครามในสมัยของท่าน .............
ญะมัล, ศิฟฟี น, นะฮ์รอวาน
ธงประจําการรบของท่าน ............
ธงผืนเดียวกับของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)
ผลงานที#ปรากฏ ..............
นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์
องครักษ์พิเศษ ...............
ซัลมาน อัล-ฟาริ ซีย ์
อาลักขณ์ประจําตัว ............
อับดุลลอฮ์ บินอะบีรอฟิ อ์
วาระแห่งการพลีชีพ ................
อับดุลเราะฮ์มาน บินมุลญิม อัล-มุรอดี อัล-คอริ จญี ฟาดดาบลงบนศีรษะ
ของท่าน ในคืนวันที# ๑๙ เดือน รอมฏอน ฮ.ศ. ๕๐ ขณะที#ท่านกําลังทํา
นมาซศุบห์ ที#มสั ยิด อัล-กูฟะฮ์ ท่านเสี ยชีวติ ในคืนวันที# ๒๑ ของเดือน
ดังกล่าวนัน# เอง (ท่านเป็ นชะฮีด)
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สุ สาน ..........
ท่านฮะซัน(อ)ฝังท่านในสภาพที#ปกปิ ดข่าวเกี#ยวกับตําแหน่งของสุ สาน
เพราะกลัวพวกเคาะวาริ จญ์และมุอาวิยะฮ์จะล่วงรู ้ วันนัFนท้องฟ้ าสาดสี ทอง
ประกายสู งเด่นเป็ นพิเศษ มวลมุสลิมทัว# ทุกสารทิศจากโลกอิสลามทัFงมวล
ต่างก็ยงั หมัน# เพียรในการเยือนสุ สานของท่าน ณ นะญัฟ อัลอัชรอฟ อยู่
ตลอดเวลาจนบัดนีF
ประมวลแห่ งคุณงามความดี
หลังจากท่านศาสนทูตผูย้ งิ# ใหญ่(ขออัลลอฮ์(ซ.บ.)ประทานความจําเริ ญ
แก่ท่านและแก่บรรดาวงศ์วานของท่าน)แล้ว โลกยังไม่เคยรู ้จกั เลยว่าจะมี
บุรุษคนใดที#มีคุณงามความดี และมีจริ ยธรรมอันทรงเกียรติในด้านต่าง ๆ
อย่างครบครัน เสมอเหมือนกับท่านอิมามอะมีรุลมุมีนิน(อ)
ท่านอยูใ่ นฐานะดีเด่นลํFาหน้าสําหรับชนรุ่ นก่อนและเป็ นที#น่าอัศจรรย์ใจ
สําหรับชนรุ่ นหลังคุณงามความดีของท่านอะลี(อ)มากมายสุ ดที#จะประมาณ
ได้ ความประเสริ ฐของท่านยิ#งใหญ่อย่างไม่มีที#สิFนสุ ด กับคุณค่าของบุรุษผูท้ ี#
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ(ศ) กล่าวถึง ไว้ในวันที#เข้าทําการสู ้รบกับ
อัมร์ บินอับด์ วุดด์ อัล-อามิรีย ์ ว่า “พลังศรัทธาทัFงมวล ได้พิชิตพลังแห่งการ
ตัFงภาคีทF งั มวลแล้ว”
และทันทีที#ท่านได้สังหารอัมร์ ท่านศาสนทูต(ศ) ก็กล่าวสดุดีวา่
“การลงดาบครัFงเดียวที#อะลี (อ) กระทําต่ออัมร์ ในสงครามค็อนดักมีค่า
เท่ากับการเคารพภักดีของมนุ ษย์และญินรวมกัน”
แล้วเราคิดคํานวณให้ครบถ้วนได้อย่างไร?
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ท่านมุญาฮิดกล่าวว่า “มีชายคนหนึ#งตัFงคําถามท่านอิบนุ อบั บาสว่าเกียรติ
คุณของอะลี บินอะบีฏอลิบ มีมากมายปานใด แต่ฉนั คิดว่าจะต้องมีถึงสาม
พันประการ”
ท่านอิบนุ อบั บาสกล่าวตอบเขาว่า
มากกว่าสามพันประการ”

“มันจะต้องมีถึงสามหมื#นประการ

จากนัFนท่านอิบนุ อบั บาสกล่าวอีกว่า “หากแม้ตน้ ไม้เป็ นปากกา ท้องทะเล
เป็ นนํFาหมึก มนุษย์และญินเป็ นสมุดและบัญชีก็ไม่อาจพรรณนาถึงเกียรติคุณ
ของท่านอิมามอะลี บินอะบีฏอลิบ ให้ครบถ้วนได้” (๑)
เราจะพรรณนาถึงคุณงามความดีของบุรุษผูห้ นึ#งให้ครบถ้วนได้อย่างไร
ในเมื#อท่านเป็ นคนแรกที#เข้ารับอิสลาม และมีการเคารพ อิบาดะฮ์มากกว่า
ใครทัFงหมด เป็ นคนสมถะที#สุดในโลก เป็ นคนมือสะอาดที#สุด เป็ นผูเ้ สี ยสละ
มากที#สุด เป็ นคนที#รู้ในเรื# องของคัมภีร์อลั กุรอาน และจริ ยวัตรของท่าน
ศาสดา(ซุ นนะฮ์)มากที#สุด เป็ นคนที#สันทัดในการเจรจาและมีความสามารถ
สู งสุ ดในการพูดเรื# องราวของท่านเกี#ยวกับอิสลาม หมายถึงเรื# องราวที#เป็ น
เนืFอหาของอิสลามทัFงหมด
กล่าวคือ หากไม่มีท่าน อิสลามจะไม่มีวนั ดํารงอยูไ่ ด้และบ่าวของอัลลอฮ์
(ซ.บ.)ก็คงจะไม่มี
-----------------------------------------(๑)ตัชกิเราะตุล เคาะวาศ หน้า ๘
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แน่นอนที#สุด ระบอบอิสลามดํารงอยูโ่ ดยรากฐานหลายประการ เช่น
การเผยแผ่ การต่อสู ้เสี ยสละของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ในวิถีทางเพื#อ
เผยแผ่ศาสนานีF การสนับสนุนส่ งเสริ มที#ท่านอะบีฏอลิบ ผูเ้ ป็ นลุงมีต่อท่าน
การต่อสู ้เสี ยสละของท่านอะลี(อ) และทรัพย์สินของท่านหญิงคอดีญะฮ์(ร.ฎ)
นอกจากนีF ท่านอะลี(อ)คือ บุคคลแรกที#ขานรับการเชิ ญชวนสู่ อิสลามของ
ท่านศาสนทูต(ศ)ท่านคือบุคคลที#ถือได้วา่ เป็ นเอกฉันท์ของบรรดานัก
ประวัติศาสตร์ ที#ลงมติวา่ ท่านเป็ นคนแรกที#นบั ถือศาสนาอิสลาม
ท่านอะลี(อ)เคยกล่าวว่า “ฉันคือคนแรกที#เชื# อมัน# กับท่านศาสนทูต (ศ)”
(๒)
นักประวัติศาสตร์ ได้กล่าวอีกว่า “ท่านนบี (ศ) ได้รับการแต่งตัFงเมื#อวัน
จันทร์ และอะลี (อ) เข้ารับอิสลามในวันอังคาร” (๓)
รายงานจากท่านอะพีฟ กันดี ได้กล่าวว่า อัชอัช บินกัยซ์ ผูเ้ ป็ นพี#ชายของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้วา่ “ฉันเคยเห็นชายหนุ่มคนหนึ#งยืนนมาซ แล้วได้มี
เด็กผูช้ ายคนหนึ#งเข้ามา แล้วไปยืนตรงด้านขวาชายหนุ่มผูน้ F นั จากนัFน ก็มี
สุ ภาพสตรี คนหนึ#งเข้ามา แล้วเธอก็ยนื อยูด่ า้ นหลังของคนทัFงสอง ฉันจึงพูด
กับอับบาสว่า นี#คือเรื# องราวที#ยงิ# ใหญ่มาก”

ท่านกล่าวต่อไปว่า “ที#แท้ นี#คือ มุฮมั มัด (ศ) อะลี (อ) และคอดีญะฮ์ (ร.ฎ.)
พี#นอ้ งของฉันผูน้ F ีบอกฉันว่า พระผูอ้ ภิบาลของเขาคือ พระผูอ้ ภิบาลแห่งชัFน
ฟ้ าและแผ่นดิน เขาถูกส่ งมาในเรื# องเกี#ยวกับศาสนานีF
------------------------------------------------------------------(๒) นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ ๑/๑๑๕
(๓) อะอ์ยานุช-ชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๑/๖๑
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ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์วา่ ศาสนานีFจะไม่มีวนั ปรากฏอยูบ่ น

หน้าพิภพได้เลย หากไม่เป็ นเพราะบุคคลทัFงสามนีF”

ท่านอะพีฟได้กล่าวภายหลังจากที#ตนได้เข้ารับอิสลามอีกว่า “ถ้าหากฉัน
เข้ารับอิสลามในวันนัFน แน่นอนฉันจะต้องเป็ นอันดับที#สองรองจากอะลี
บินอะบีฏอลิบ” (๔)
เมื#อท่านได้บอกเล่าเกี#ยวกับเรื# องการเคารพภักดีของท่านอะลี(อ) ท่านได้
กล่าวว่า “ท่านเองเคยทราบเกี#ยวกับคําพูดของท่านศาสนทูตแห่งอัลลออ์ (ศ)
มาแล้วที#วา่ “การสังหารที#อะลี (อ) กระทําต่ออัมร์ บิน อับดะวุดด์ที#สงคราม
ค็อนดักนัFนมีค่าเท่ากับการเคารพภักดีของมนุษย์และญินรวมกัน”

แล้วจะมีการเคารพภักดีของใครอีกหรื อ ที#ยงิ# ใหญ่ไปกว่าการเคารพภักดี
ของเขา ? ชีวติ ทัFงหมดของท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ(อ)เป็ นอิบาดะฮ์การ
เคารพภักดีและการเคลื#อนไหวทุกประการของเขาเป็ นการฏออะฮ์(เชื#อฟัง
ปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์(ซ.บ.)และรอซูล(ศ))
มีฮะดีษที#บอกเล่าถึง การนมาซและการประกอบศาสนพิธีของท่านว่าชายคน
หนึ#งสนทนากับท่านว่า ขอได้โปรดเล่าถึงเรื# องของบุคคลที#นมาซร่ วมกับ
ท่านนบี(ศ)เป็ นบุคคลแรก
ท่านอะลี(อ)กล่าวว่า “ฉันได้นมาซร่ วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
ก่อนใครทัFงหมดเป็ นเวลาเจ็ดปี และฉันคือคนแรกที#นมาซร่ วมกับท่าน”
(๕)
---------------------------------------(๔) .อัล-มะนากิบ เล่ม ๑ หน้า ๒๕๐

(๕.) ตัซกิเราะตุล-เคาะวาศ หน้า ๖๓
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ท่านอะลี(อ)ได้กล่าวอีกว่า “ฉันเข้ารับอิสลามก่อนการเข้ารับอิสลามของ
คนทัFงหลายและฉันนมาซก่อนการนมาซของคนทัFงหลาย” (๖)
มีรายงานเล่าว่า “ท่านอะลี (อ) นมาซวันกับคืนหนึ#งจํานวนหนึ#งพัน
ร็ อกอะฮ์” (๗)
อิบนุอะบีล ฮะดีดกล่าวว่า “ท่านอิมามอะลี(อ)คือบุรุษผูห้ นึ#งที#บาํ เพ็ญ
เพียรในพิธีกรรมทางศาสนาตลอดทัFงคืนระหว่างสงครามศิฟฟิ นท่านนมาซ
เป็ นอาจิณ โดยมีดอกธนูอยูข่ า้ งตัว และผ่านเฉี ยดเนืFอตัวของท่านทัFงทางซ้าย
และทางขวาซึ# งท่านมิได้หวัน# กับเรื# องนีFเลย และท่านไม่เคยลุกขึFนตราบใดที#
งานในหน้าที#ยงั ไม่เสร็ จ ท่านคือคนหนึ#งที#หน้าผากเป็ นริF วรอยเนื#องจากการ
สู iูดมาก หากท่านต้องการจะพิจารณาความหมายของบทดุอาอ์และการ
วิงวอนของท่าน และการศึกษาถึงการให้เกียรติต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.)ที#มีอยูใ่ นสิ# ง
นีF รวมถึงความหมายที#นบนอบต่อความสง่างามของพระองค์และถ่อมตนต่อ
เกียรติคุณของพระองค์ ท่านผูอ้ ่านย่อมจะทราบดีถึงขีดระดับความบริ สุทธิf ใจ
ของท่าน และท่านผูอ้ ่านจะเข้าใจว่า อะไรบ้างที#กลัน# กรองออกมาจากหัวใจ
และลิFนที#เคลื#อนไหวนัFน มีคนถามท่านอะลี บินฮุเซน(อ) ในฐานะที#ท่านเป็ น
คนที#มีการประกอบการเคารพภักดีสูงมากว่า “การเคารพภักดีของท่านอัน
เป็ นส่ วนหนึ#งของการเคารพภักดีแห่งผูเ้ ป็ นปู่ ของท่านมาจากไหน ?”
--------------------------------------------------(๖.) ชัรฮ์ นะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๐

(๗.) อัล-เฆาะดีร เล่ม ๕ หน้า ๕ โดยรายงานหลายกระแส
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ท่านตอบว่า “การเคารพภักดีของฉันได้มาจากการเคารพภักดีของปู่ ของ
ฉัน เช่นเดียวกับที#การเคารพภักดีของปู่ ของฉันได้มาจากการเคารพภักดีของ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)” (๘)
ในส่ วนของความสมถะของท่านอิมามอะลี(อ) ในโลกนีFยงั ไม่เคยมีใคร
รู ้จกั มาก่อนเลยว่า
จะมีนกั ปกครองคนหนึ#งที#คนทัFงประเทศนบนอบให้แก่เขา อํานาจรัฐ
ทัFงหมดอยูใ่ นกํามือของเขา ในขณะเดียวกันเขาสวมใส่ เสืF อผ้าที#มีราคาเพียง
สามดิรฮัม และถ้าเขาเห็นว่าผ้าผืนยาว เขาก็ยงั ตัดให้สF ันลงอีก
ท่านอะบู เนาวาร์ พ่อค้าผ้าคนหนึ#งได้กล่าวว่า “อะลี อิบนิอะบีฏอลิบ
พร้อมกับคนรับใช้คนหนึ#งมาหาฉันแล้วก็ซFื อชุดคลุมจากแนไปตัวหนึ#ง
จากนัFนเขาได้พูดกับคนรับใช้ของเขาว่า “จงเลือกดูของที#เธอต้องการซิ ” แล้ว

คนรับใช้ก็เลือกเอาตัวหนึ#ง ท่านอะลี (อ) จึงเอาอีกตัวหนึ#งมาสวม แล้วยืด

มือออกไปพลางกล่าวว่า “จงตัดส่ วนเกินออกไปแค่มือของฉัน” ดังนัFน ฉันก็
ตัดมันออก ท่านรับไว้แล้วเอามาสวมเดินออกไป” (๙)
และท่านอิมามอะลี(อ) ก็ได้พดู ขึFนว่า “เสืF อคลุมของฉันก็ได้ถูกปะชุน

จนกระทัง# ฉันเกิดความเขินอายคนปะชุนเสืF อผ้า”

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

(๘.) ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ เล่ม ๙

(๙) .อะซะดุล-ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๔
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หลังจากนัFนวันหนึ#งมีคนกล่าวแก่ฉนั ว่า “ทําไมท่านไม่ทิFงมันไปเสี ยเลย”
ดังนัFน ฉันจึงตอบเขาไปว่า “การทําเช่นนัFนไม่ใช่วสิ ัยของฉัน เมื#อฟ้ าสางผู ้
เดินทางในคํ#าคืนกลางทะเลทรายก็ร้องปิ ติยนิ ดีที#ผา่ นพ้นความลําบาตรากตรํา
ในคํ#าคืนนัFนมาได้” นอกจากเรื# องเสืF อผ้าแล้ว อาหารของท่านมิได้ดีไปกว่า
เสืF อผ้าที#ท่านสวมใส่ เพราะไม่มีอะไรมากไปกว่าก้อนข้าวบาร์ เลย์

ท่านอับดุลลอฮ์ บินอะบีรอฟิ อ์ ได้กล่าวว่า “เมื#อวันอีดข้าพเจ้าได้เข้าไปหา
ท่าน แล้วท่านได้นาํ เอากล่องเก็บอาหารออกมา ในนัFน ฉันได้พบว่ามีขนมปั ง
แห้งแข็งที#ทาํ จากข้าวบาร์ เลย์ แล้วท่านก็ได้เอามารับประทาน”

ฉันจึงกล่าวแก่ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)ว่า “ท่านเก็บไว้อย่างมิดชิดทําไม?”
ท่านตอบว่า “ฉันกลัวว่า ลูกชายของฉันทัFงสองคนจะเอาไปทาเนยหรื อ

อบนํFามัน”(๑๐)
ท่านอะห์นฟั บินกัยซ์ ได้พดู กับมุอาวิยะฮ์วา่ “ฉันได้เข้าไปหาเขาในคํ#าคืน
วันหนึ#งที#เขากําลังจะละศีลอด แล้วเขาได้กล่าวแก่ฉนั ว่า “ท่านจงลุกไป

รับประทานอาหารร่ วมกับฮะซันและฮุเซนก่อนเถิด” จากนัFน ท่านอิมามอะลี

(อ)ก็ได้ทาํ นมาซ ครัFนเมื#อนมาซเสร็ จแล้ว ท่านก็เรี ยกหากล่องขนมปั งที#เก็บ
ไว้ แล้วท่านก็นาํ ออกมามันคือข้าวบาร์ เลย์แห้งแข็งที#เก็บเอาไว้”
ฉันจึงพูดกับท่านว่า “ท่านอะมีรุลมุมีนิน ฉันมิได้ถือว่าท่านเป็ นคน
ตระหนี# หรอก แต่ทาํ ไมท่านถึงเก็บมันไว้อย่างมิดชิ ด สําหรับข้าวบาร์ เลย์
อย่างนีF ?”

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

(๑๐) .อะอ์ยานุช-ชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๑/๑๑๒
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ท่านตอบว่า “ฉันมิได้เก็บมันไว้เนื# องจากความตระหนี# แต่ฉนั กลัวว่าฮะซัน
กับฮุเซนจะนํามันไปชุบนํFามันให้อ่อนนุ่มต่างหาก”

ฉันถามว่า “แล้วมันเป็ นสิ# งที#ตอ้ งห้ามหรื อ?”
ท่านตอบว่า “มิได้ แต่บรรดาอิมามที#แท้จริ งนัFน เขาจะต้องสัมผัสกับสภาพ
ของความอับจนแร้นแค้นของผูท้ ี#อยูภ่ ายใต้การปกครองในเรื# องของการกิน
อยูแ่ ละการนุ่งห่ม โดยมิได้มีการแยกตัวออกไปหาสิ# งใดๆ ที#คนส่ วนใหญ่ไม่
มีความสามารถจะหาได้ เพื#อว่าเมื#อคนจนเป็ นอิมามของพวกเขาแล้วก็จะมี
ความรู ้สึกขอบคุณต่อแนวทางของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเมื#อคนรวย เห็นแล้วก็
จะรู ้สึกมีความขอบคุณและนอบน้อมต่อพระองค์มากขึFน” (๑๑)
ความมีนF าํ ใจโอบอ้อมอารี ของท่านอะลี(อ)นัFน “ใครเล่าจะมีนF าํ ใจโอบ
อ้อมอารี ยงิ# ไปกว่าคนๆ หนึ# งที#มอบอาหารที#ตนเตรี ยมไว้เพื#อละศีลอดให้แก่
คนยากจนที#ร่อนเร่ มาขอในยามคํ#าคืน และมอบให้แก่เด็กกําพร้า อีกครัFงหนึ#ง
ในคืนที#สอง และมอบให้แก่เชลยสงครามอีกครัFงในคืนที#สาม จนกระทัง#
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ประทานโองการมายกย่องเรื# องของท่านว่า
“และพวกเขามอบอาหารจากความรักที#มีต่อพระองค์แก่คนยากจน
เด็กกําพร้า และเชลยสงคราม พวกเขากล่าวว่า ความจริ งแล้วเราเพียงแต่
มุ่งหวังยังอัลลอฮ์(ซ.บ.)เท่านัFน สําหรับการให้อาหารแก่พวกท่านโดยเรามิได้
ต้องการรางวัลและการขอบคุณใด ๆ จากพวกท่านเลย แท้จริ ง เรายําเกรง
พระผูอ้ ภิบาลของเราในวันหนึ#งซึ# งมีความเข้มงวดอย่างเดือดร้อนยิง# นัก”
(๑๒)
----------------------------------------------(๑๑.) ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๖๔

(๑๒.) อิจญ์มาอุล-มุฟัซซิ รีน
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ระดับความเป็ นคนที#สูงส่ งด้วยจิตใจที#โอบอ้อมอารี ของท่านอะลี(อ)นัFน
แม้แต่ศตั รู ของท่านอย่าง มุอาวิยะฮ์ บินอะบีซุฟยาน ก็ยงั กล่าวยกย่องไว้วา่
“เขาเป็ นคนที#ถา้ หากว่าเป็ นเจ้าของบ้านสองหลัง หลังหนึ# งทําด้วยทองคําอีก
หลังหนึ#งทําด้วยฟาง แน่นอนเขาจะต้องบริ จาคหลังที#ทาํ ด้วยทองคําก่อน
หลังที#ทาํ ด้วยฟาง” (๑๓)

ท่านชุอบียไ์ ด้กล่าวว่า “ท่านอะลี (อ) คือคนที#มีจิตใจเอืFอเฟืF อเผือ# แผ่มาก

ที#สุด” (๑๔)

“ท่านเคยแบ่งทรัพย์จากกองทุนส่ วนกลาง(บัยตุลมาล)ที#เมืองบัศเราะฮ์
ภายหลังจากสงครามญะมัลปรากฏว่า ส่ วนรับของทหารทุกคนมีหา้ ร้อย

ดิรฮัมและท่านอะลี(อ) ก็รับห้าร้อยดิรฮัมด้วยเช่นเดียวกัน”

ท่านอะบูอสั วัด อัด-ดุอล์ ียกล่าวว่า “เมื#อเสร็ จสงครามญะมัลแล้ว
ท่านอะลี(อ)ก็เข้ามาจัดการกับทรัพย์สินส่ วนกลางที#เมืองบัศเราะฮ์กบั บรรดา
ประชาชนทัFงชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอร
----------------------------------------------------------(๑๓.) ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๗

(๑๔) .ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๗
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ฉันก็เป็ นคนหนึ#งในจํานวนคนเหล่านัFนด้วย ครัFนเมื#อท่านเห็นว่าทรัพย์สิน
ส่ วนกลางมีจาํ นวนมาก
ท่านก็กล่าวว่า “ท่านทัFงหลายจงแบ่งปั นกันในระหว่างสหายของฉัน คนละ
ห้าร้อยดิรฮัม” แล้วทุกคนก็แบ่งปั นกันไปตามจํานวนนัFน ขอสาบาน
ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ผูท้ รงแต่งตัFงนบีมุฮมั มัด (ศ) มาว่า “จํานวนเงินเหล่านัFนไม่
ขาดไม่เกินแม้แต่ดิรฮัมเดียว เหมือนกับว่าท่านรู ้จาํ นวนยอดเงินนัFนมาก่อน
คือปรากฏว่ามีเงินจํานวนหกล้านดิรฮัมจํานวนคนก็มีหนึ#งหมื#นสองพันคน”
(๑๕)
ท่านฮุบะตุล-อัรนี กล่าวว่า ท่านอะลี(อ) ได้จดั แบ่งทรัพย์สินบัยตุลมาลที#
เมืองบัสเราะฮ์ให้แก่สหายของท่านคนละห้าร้อยดิรฮัม และท่านเองก็รับเอา
ห้าร้อยดิรฮัมเหมือนคนเหล่านัFน
แล้วปรากฏว่ามีชายคนหนึ#งที#มิได้ออก
สงครามเข้ามาหา และกล่าวว่า “ท่านอะมีรุลมุมีนีน แท้จริ งหัวใจของฉันอยู่
กับท่านเสมอ ถึงแม้ร่างกายของฉันจะมิได้อยูก่ บั ท่านก็ตาม ดังนัFนโปรดมอบ
บางส่ วนให้ฉนั ได้รับบ้างเถิด”

แล้วท่านก็มอบเงินห้าร้อยดิรฮัมในส่ วนที#

ท่านรับไปนัFนให้แก่เขาไปโดยที#ท่านมิได้รับส่ วนแบ่งในคราวนัFนเลยแม้แต่
น้อย”(๑๖)

-------------------------------------------------(๑๕.) ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๐๐

(๑๖) .ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๐๐
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ถ้าหากเราจะกล่าวถึงงานในด้านการต่อสู ้ของท่าน ท่านอะลี(อ)ก็เคยร่ วม
รบกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)มาทุกสมรภูมิ ท่านเป็ นนักรบที#กล้าหาญ
อยูห่ น้าเสมอ และท่านเป็ นราชสี ห์ที#ครอบครองชัยชนะทุกสมรภูมิ ท่านคือผู ้
ถือธงรบประจํากองทัพของประชาชาติมุสลิม ดังเช่นในเหตุการณ์สงคราม
บะดัร อัล-กุบรอ ท่านได้สังหารพวกตัFงภาคีถึงสามสิ บห้าคน ในขณะที#
บรรดามุสลิมและมะลาอิกะฮ์ ได้สังหารสามสิ บห้าคนเช่นกัน ในสงคราม
อุฮุดท่านได้สังหารพวกแนวหน้าทัFงหมด ครัFนเมื#อบรรดามุสลิมแตกพ่าย
หลังจากที#คอลิด บินวะลีดเข้าบุกจู่โจม ท่านยืนหยัดเพื#อปกป้ องท่านศาสน
ทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) จนบรรดานักประวัติศาสตร์ บนั ทึกไว้วา่

“ญิบรออีลได้ประกาศในวันนัFนว่า “ไม่มีดาบอื#นใดอีกนอกจากดาบชุลฟิ

ก็อรและไม่มีชายหนุ่มคนใดอีกนอกจากอะลี (อ)” (๑๗)

ในสงครามคัยบัร บรรดาชาวมุฮาญิรีนมีไม่นอ้ ยเลยที#ตอ้ งการถือธง แต่ก็
ไม่แคล้วที#แต่ละคนต้องรี บเร่ งนําธงกลับมาหาท่านศาสนทูต(ศ)ด้วยความ
พ่ายแพ้จนท่านนบี(ศ)กริF วแล้วกล่าวว่า

“พรุ่ งนีF ฉันจะต้องมอบธงรบให้แก่คนๆ หนึ#งที#รักอัลลอฮ์(ซ.บ.) และ

ศาสนทูต(ศ)ของพระองค์ อีกทัFงอัลลอฮ์(ซ.บ.)และศาสนทูต(ศ)ของพระองค์
ก็รักเขา เขายืนหยัด ไม่หนีและไม่กลับมาจนกว่าอัลลอฮ์(ซ.บ.)จะให้เขา
ได้รับชัยชนะ”

---------------------------------------------(๑๗.) มะนากิบ อะมีรุลมุมีนีน(อ)ของท่านอิบนุ มะฆอซะลีย ์ หน้า ๑๙
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ในวันรุ่ งขึFนท่านศาสนทูตแห่ งอัลลอฮ์(ศ)ก็ได้เรี ยกท่านอะลี(อ)มาหาและ
มอบธงรบให้ ท่านได้รับธงรบแล้วรี บรุ ดมุ่งหน้านํากองทัพออกไปสมรภูมิ
จนกระทัง# ได้สังหาร มะระฮับ จอมทัพและพังประตูเมืองได้สาํ เร็ จและได้
สังหารพวกยะฮูดีเป็ นจํานวนมาก ในที#สุดชัยชนะก็เป็ นของกองทัพมุสลิม
ในสงครามอะห์ซาบ อะบูซุฟยานและเหล่าบรรดามุชริ กีนกลุ่มต่างๆ ยก
ทัพมา โดยมีจุดประสงค์เพื#อทําลายล้างท่านนบี(ศ) และบรรดามุสลิมปรากฏ
ว่าท่านอะลี(อ)ได้สังหารหัวหน้ากลุ่ม นัน# คืออัมร บินอับดะวุดและเอาชนะ
กลุ่มต่างๆ ทัFงหมดจนล่าถอยไม่เป็ นกระบวน ในการที#ท่านอะลี(อ)สังหาร
อัมร์ คราวนีF เองที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า
“มีค่าเท่ากับการเคารพภักดีของมนุษย์และญินรวมกัน”

ในสงครามหุ นยั น์ซ# ึ งบรรดามุสลิมต้องแตกพ่ายทัFงหมดคงเหลือแต่
พวกบะนีฮาชิมสิ บเก้าคนเท่านัFน และท่านอะลี(อ)ก็ยนื หยัดในการทําหน้าที#
ปกป้ องท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจนสามารถ
สังหารอะบูญะรู ลได้สาํ เร็ จ ในฐานะที#เขาเป็ นผูถ้ ือธงของฝ่ ายมุชริ กีน
ฮุวาซันได้เตลิดหนี เพราะความกลัวในแสนยานุภาพของท่านอะลี(อ)และ
ได้ประสบชัยชนะอย่างสมบูรณ์ บรรดามุสลิมก็เป็ นฝ่ ายได้เปรี ยบในสมรภูมิ
สงครามครัFงอื#นๆ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ก็เป็ นอย่างนีF
ชาวมุฮาญิรีนเหล่านัFนได้นาํ ธงรบออกไปเองเช่น ท่านอะบูบกั ร ท่านอุมรั
อิบนุคอ็ ฏฏ็อบ ศาสนาได้ถูกก่อตัFงขึFนแล้วมันก็ดาํ รงอยู่ หากแม้นมิใช่เพราะ
การต่อสู ้ของท่านที#ผา่ นมาแล้วโครงสร้างแห่งศาสนาก็มิอาจดํารงอยูไ่ ด้
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สําหรับในส่ วนของเรื# องวิชาการ ท่านอะลี(อ)ได้กล่าวไว้เองว่า
“ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ได้สอนวิชาการให้แก่ฉนั มากถึงหนึ#งพัน
หมวดวิชา ในแต่ละหมวดวิชานัFน ท่านได้เปิ ดเผยให้อีกหมวดวิชาละหนึ#ง
พันแขนง” (๑๘)
มีคนถามท่านอิบนุ อบั บาสว่า “ความรู ้ของท่านกับความรู ้ของบุตรแห่งลุง
ของท่านเปรี ยบกันได้แค่ไหน?” ท่านตอบว่า “เหมือนหยดหนึ#งของนํFาฝนกับ
ทะเลอันกว้างใหญ่” (๑๙)
ท่านได้กล่าวว่า “ถ้าหากได้นาํ แผ่นกระดาษมาซ้อนให้ฉนั เพื#อฉันจะได้

อธิ บายถึงความหมายของคําว่า “บิสมิลลาฮ์ฯ” แล้วไซร้จะมากเท่ากับจํานวน
สัมภาระที#สาํ หรับอูฐตัวหนึ#งบรรทุก”

ท่านยังกล่าวอีกว่า “หากแม้นแผ่นกระดาษได้ถูกนํามากระจายให้แก่ฉนั
เพื#อฉันจะตัดสิ นในเรื# องระหว่างพวกที#ถือคัมภีร์เตารอต กับคัมภีร์เตารอต
ของพวกเขา และระหว่างพวกที#ถือคัมภีร์อินญีล กับคัมภีร์อินญีลของพวกเขา
และระหว่างพวกที#ถือคัมภีร์อลั -ฟุรกอน กับคัมภีร์อลั -ฟุรกอนของพวกเขา
และไม่วา่ จะเป็ นโองการใดในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที#ถูกประทานลงมา
ในเรื# องสําคัญ
-------------------------------------------------(๑๘) .ฟะรออิด ซิ มฏัยน์ เล่ม ๑ หน้า ๑๐๑

(๑๙.) ซัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๖
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ฉันจะต้องรู ้เสมอว่า “มันถูกประทานลงมาเมื#อใด และถูกประทานลงมา
ในเรื# องของใคร”(๒๐)
ท่านเคยกล่าวแก่บรรดาผูน้ าํ กองทัพว่า “ท่านทัFงหลายจงถามฉันก่อนที#
พวกท่านจะจากไป ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ว่า ไม่วา่ พวกท่านจะถามใน
เรื# องใดที#เกี#ยวข้องระหว่างพวกท่านกับยามอวสาน
และไม่วา่ จะเป็ นข้อ
ทดสอบใดๆ ที#นาํ ทางและที#ทาํ ให้หลงผิด ฉันสามารถที#จะบอกเล่าให้พวก
ท่านทราบในตืFนลึกหนาบางของมันได้อย่างครบถ้วนแม้กระทัง# เรื# องที#วา่
ใครจะมีชยั ชนะในสงคราม และใครจะต้องเสี ยชีวติ ”(๒๑)
ท่านซะอีด บินมุซีบได้กล่าวว่า “ไม่มีใครนอกจากอะลี อิบนิ อะบี
ฏอลิบที#กล้าพูดว่า จงถามฉัน”(๒๒)
ท่านอะลี(อ)ยังเคยช่วยแก้ปัญหาที#สาํ คัญ ๆ ให้แก่บุคคลที#ดาํ รงตําแหน่ง
ผูน้ าํ ก่อนหน้าท่าน เมื#อยามประสบปั ญหา จนถึงกับว่าท่านอุมรั บินคอฏฏอบ
ได้กล่าวว่า “ฉันขอความคุม้ ครองให้พน้ จากการเกิดปั ญหาที#ร้ายแรง ในขณะ
ที#อะลี พ่อของฮะซันไม่อยู่ และถ้าหากไม่มีอะลีแล้วไซร้
แน่นอนอุมรั ต้องประสบกับหายนะเป็ นแน่แท้”(๒๓)
----------------------------------------------------------------(๒๐) .อะอ์ยานุซซี อะฮ์ ๓ กอฟ ๑/๑๐๖
(๒๑.) ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๘๓
(๒๒) .อะซะดุล-ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๒ และ อะอิมมะตุล-อิบนาอะซัร ของอิบนิ ฏูลูล ๕๑
(๒๓) .ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๘๗
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ท่านอุษมาน บินอัฟฟานได้กล่าวว่า “หากแม้นว่าไม่มีอะลี แน่นอน
อุษมานต้องประสบกับ ความหายนะอย่างแน่แท้” (๒๔)
ในส่ วนของความปราดเปรื# องนัFน ปรากฏว่าท่านเป็ นคนที#สอนคนให้มี
ความฉลาดปราดเปรื# องด้วยโวหารของท่านที#เต็มไปด้วยอรรถรสแห่งคัมภีร์
ท่านอับดุลฮะมีด บินยะฮ์ยา อัลกาติบ ได้กล่าวว่า “ฉันจดจําคําปราศรัย
ของท่านได้เจ็ดสิ บเรื# อง ช่างมีความลึกซึF งมากมายอะไรเช่นนัFน” (๒๕)
มุอาวิยะฮ์ บินอะบีซุฟยาน ศัตรู ของท่านอิมามอะลี(อ) และมีแผนการร้าย
ต่อท่านเสมอมาก็ยงั กล่าวแก่มุหฟั ฟิ น บินอะบีมุหฟั ฟิ น เมื#อมุหฟั ฟิ นกล่าวแก่
เขาว่า “ฉันเพิ#งมาจากคนที#อ่อนแอ ไร้สมรรถภาพที#สุด”

มุอาวิยะฮ์กล่าวตอบว่า “เขา (อะลี) จะเป็ นคนที#อ่อนแอที#สุดได้อย่างไร
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์วา่ ในบรรดาคนของตระกูลกุเรช ไม่มี
ใครอีกแล้วที#ปราดเปรื# องยิง# ไปกว่าเขา” (๒๖)

-------------------------------------------------(๒๔) .อัล-เฆาะดีร เล่ม ๘ หน้า ๒๑๔
(๒๕.) ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๘

(๒๖) .ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๘
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หนังสื อ “นะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์” คือ หลักฐานชิFนหนึ#งที#แสดงว่ามันเป็ น
โวหารที#สูงส่ งเกินกว่าโวหารของมนุษย์ทF งั หลาย ทัFงๆ ที#มิใช่เป็ นถ้อยคําของ
ผูส้ ร้าง บรรดานักปราชญ์ลว้ นให้ความสําคัญในการเรี ยนรู ้และจดจําอย่างทัว#
หน้า
ท่านอัลลามะฮ์ อามินียไ์ ด้กล่าวเป็ นหลักฐานว่า บทอรรถาธิ บายมีมากมาย
ถึงแปดสิ บเล่ม(๒๗)
ในส่ วนของความเอืFอเฟืF อเผื#อแผ่ และความมีเมตตาของท่านนัFนดังเป็ นที#รู้
กันว่า ท่านต้องเป็ นคู่กรณี กบั ชาวเมืองบัศเราะฮ์ แต่ครัFนเมื#อท่านได้มีชยั ชนะ
เด็ดขาดเหนื อคนเหล่านัFน ท่านก็ออกคําสั#งให้สหายของท่านวางมือและคืน
ทรัพย์สินให้แก่คนเหล่านัFน และยังมีการป่ าวประกาศอีกว่า

“ผูใ้ ดวางอาวุธ เขาจะปลอดภัย ผูใ้ ดเข้าไปในบ้านเขาก็จะปลอดภัย”

ความเมตตาของท่านแผ่คลุมถึงแม้กระทัว# กับบรรดาหัวหน้าของฝ่ าย
ข้าศึกท่านเคยอภัยให้แก่ท่านหญิงอาอิชะฮ์ และส่ งกองทัพของนางคืนกลับ
มะดีนะฮ์อย่างดีงาม ยิง# ท่านให้อภัยให้แม้แต่มรั วาน บินฮุกมะศัตรู ของท่าน
ท่านอิบนุซุบยั ร ได้เคยกล่าวคําปราศรัยท่ามกลางชาวบัศเราะฮว่า

“คนที#น่าตําหนิและอ่อนแอได้เดินทางมาหาพวกท่านแล้ว” แต่หลังจากที#

เขาพ่ายแพ้ต่อท่านอิมามอะลี(อ) เขาถูกนําตัวมาพบท่าน(อ)
------------------------------------------------(๒๗) .อัล-เฆาะดีร เล่ม ๔ หน้า ๑๙๓
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อิมามอะลี(อ)กลับกล่าวแก่เขาว่า “จงไปเถอะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้า”
(แสดงถึงการให้อภัยของท่านไม่เอาความต่ออิบนุซุบยั ร์ )
เช่นเดียวกันที#ท่านได้ให้อภัยแก่ซะอีด บินอาศเมื#อตอนที#ท่านจับตัวเขาได้
ที#มกั กะฮ์
นี#คือส่ วนเล็กๆ น้อยๆ เกี#ยวกับคุณงามความดีของท่านอะลี(อ) ทัFงๆ ที#
เกียรติคุณของท่านมีมากมายหลายสุ ดคณานับ และเราก็ได้ทราบเกี#ยวกับ
คําพูดของท่านอิบนุ อบั บาส มาแล้วที#วา่

“ถ้าหากต้นไม้จะเป็ นปากกาทะเลเป็ นนํFาหมึก มนุษย์และญินจะเป็ นสมุด

บันทึกและบัญชีก็ไม่อาจพรรณนาคุณงามความดีของท่านอะมีรุลมุมีนีนให้
จบสิF นได้”

ในทัศนะของอัล-กุรอาน
เรื# องของท่านอะลี(อ) ที#ถูกประทานลงไว้ในอัล-กุรอานมีมากมายอย่าง
ชนิดที#ไม่มีเรื# องของใครเทียบได้ คํายืนยันในเรื# องนีFมีปรากฏหลักฐานอยูใ่ น
ตําราตัฟซี ร
และหนังสื อที#เกี#ยวกับประวัติศาสตร์ หลายเล่มที#รวบรวม
รายละเอียดของโองการที#กล่าวถึงท่านอะลี(อ)
ท่านอับดุลลอฮ์ บินอับบาสได้กล่าวว่า
“ในเรื# องของอะลีมีโองการที#ถูกประทานมาถึงสามร้อยโองการ” (๑)

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

(๑) อัล-ฟุตูหาต อัล-อิสลามียะฮ์ เล่ม ๒ หน้า ๕๑๖

69

ท่านกล่าวอีกว่า “แน่นอนที#สุดสําหรับบรรดาสาวกทัFงหลายของมุฮมั มัด
(ศ) นัFน อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงมีการกล่าวตําหนิไว้ในอัล-กุรอานไม่ที#ใดก็ที#

หนึ#ง แต่จะไม่ทรงกล่าวถึงอะลีในลักษณะอื#นใด นอกจากยกย่องเท่านัFน”
(๒)
ท่านกล่าวอีกว่า

“โองการใดก็ตามที#เริ# มต้นว่า

“โอ้บรรดาผูศ้ รัทธา

ทัFงหลาย… …” ล้วนแต่หมายความว่า อะลี คือผูน้ าํ อยูใ่ นโองการนัFนๆ
และเป็ นต้นแบบอยูใ่ นโองการนัFน ๆ” (๓)

ฉันได้รับฟังมาเป็ นจํานวนที#มากครัFงเหลือเกินกับเรื# องของคนๆ หนึ#งที#
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวถึงเขาว่า
“อะลีอยูก่ บั อัล-กุรอานและอัล-กุรอานอยูก่ บั อะลี ทัFงคู่จะไม่พรากจาก

กันจนกว่าจะไปถึงฉัน ณ อัลเฮาฏ์แห่งสวรรค์”(๔)

มีนกั ปราชญ์ทF งั รุ่ นเก่าและรุ่ นหลังจํานวนหนึ#งรวบรวมโองการต่างๆ ที#
ถูกประทานลงมาในเรื# องราวของบุคคลกลุ่มที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงประทานสิ ริ
มงคลให้แก่พวกเขา ดังที#เราจะกล่าวถึงชื#อของนักปราชญ์เหล่านัFนบางส่ วน

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

(๒) ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮ์ หน้า ๑๒๖

(๓) กัชฟุล-ฆ็อมมะฮ์ หน้า ๙๓

(๔) อัล-ฟุตูหาตุล-อิสลามียะฮ์ เล่ม ๒ หน้า ๕๑๗ กัชฟุล-ฆ็อมมะฮ์ หน้า ๑๒๐
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๑. ท่านอิบรอฮีม บินมุฮมั มัด บินสะอีด บินฮิลาล บินซะฮัด บินมัสอูด
อัษ-ษักฟี กล่าวว่า

“ส่วนหนึ#งของอัล-กุรอานคือ

โองการต่างๆ ที#ถูกประทานลงมาในเรื# อง

ของท่านอะมีรุลมีมีนีน(อ)” (๕)
๒. ท่านอะห์หมัด บินฮะซัน อัล-อัซฟะรอยินี อะบุลอับบาส ได้กล่าวถึง
โองการต่าง ๆ ที#ถูกประทานลงมาในเรื# องของบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์(อ) ไว้ใน
หนังสื อของท่านที#มีชื#อว่า “อัล-มะศอบีห์”นับเป็ นหนังสื อที#มีคุณค่ายิง# เล่ม
หนึ#ง (๖)
๓. ท่านฮาฟิ ซ อะบูนะอีม อะหมัด บินอับดุลลอฮ์ อัลอิศฟะฮานีย ์ บันทึก
เกี#ยวกับโองการต่าง ๆ ที#ถูกประทานมาในเรื# องของท่านอะลี(อ)(๗)
๔. ท่านอะหมัด บินมุฮมั มัด บินสะอีด อิบนุ อุกดะฮ์ ก็ได้อธิ บายไว้ใน

ตอนที#กล่าวถึงโองการที#วา่ “อันแท้จริ ง ฉันเป็ นเพียงผูต้ กั เตือนเท่านัFน” (๘)

๕. ท่านฮะซัน บินอะหมัด บินกอซิ ม บินมุฮมั มัด บินอะลี บินอะบีฏอลิบ
บันทึกในหนังสื อเล่มหนึ#งซึ# งมีชื#อว่า “คุณสมบัติเฉพาะของท่านอะมีรุลมุ
มีนีน (อ) จากอัล-กุรอาน” (๙)
--------------------------------------------------------------(๕) อัล-ฟะฮรอซต หน้า ๒๗

(๖) อัร-ริ ญาล ลิล-นะญาชี ย หน้า ๖๘ และมะอาลิมุล อุละมาอ์ หน้า ๑๕

(๗) มะอาลิมลุ อุละมาอ์ หน้า ๒๕
(๘) มะอาลิมุล อุละมาอ์ หน้า ๑๗

(๙) อัร-ริ ญาล หน้า ๔๙
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๖. ท่านฮุเซน บินกอซิ ม บินมุฮมั มัด บินอัยยูบ บินชัมอูน อะบูอบั ดุลลอฮ์
อัล-กาติบ บันทึกในหนังสื อชื#อ “นามทัFงหลายของท่านอะมีรุลมุมีนิน (อ)
ในอัล-กุรอาน” (๑๐)
๗. ท่านอัส-ฮัยร์ (๑๑) บันทึกเป็ นหนังสื อเล่มหนึ#งเกี#ยวกับโองการต่าง ๆ
ของอัล-กุรอานที#ถูกประทานในเรื# องของอะฮ์ลุลบัยต์(อ)(๑๒)
๘. ท่านศอดิก มะห์ดี อัล-ฮุซยั นี บันทึกหนังสื อชื# อ “อะฮ์ลุลบัยต์ตามที#
ปรากฏในอัล-กุรอาน” (๑๓)

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

(๑๐) อัร-ริ ญาล หน้า ๔๙

(๑๑) ในหนังสื ออัล-กะนี วลั -อัลกอบ เล่ม ๒ หน้า ๑๙๙ มีชื#อเต็มว่า อะบูอบั ดุลลอฮ์ บินอิสมาอีล

บินอะหมัด นัยซาบูร ท่านคอตีบได้อธิ บายลงใน
ตารี คอัล-บัคดาด
(๑๒) มะอาลิมุล อุละมาอ์ หน้า ๑๔๔

(๑๓) หน้า ๔๐๖ ตีพิมพ์โดย “มัรกัซ อิลมี” กรุ งเบรุ ต ๑๙๗๙

๙. อีกเล่มหนึ#งชื# อ “อะลีตามที#ปรากฏในอัล-กุรอาน” (๑๔)
๑๐. หนังสื อของท่านผูน้ F ี อีกเช่นกัน ชื#อ “อัล-มะห์ดี ตามที#มีปรากฏในอัลกุรอาน” (๑๕)
๑๑. ท่านอับดุลอะซี ซ บินยะฮ์ยา บินอะหมัด บินอีซา อัล-ญะลูดี สหาย
คนหนึ#งของท่าน อะบีญะอ์ฟัร(อ) มีหนังสื อเล่มหนึ#งชื# อ
“โองการที#ถูกประทานลงมาในเรื# องของบุคคลทัFงห้า” (๑๖)
๑๒. ท่านผูน้ F ียงั มีหนังสื ออีกเล่มหนึ#งชื#อ “โองการจากอัล-กุรอานที#ถูก
ประทานมาในเรื# องของท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ)” (๑๗)
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๑๓. ท่านฮากิม อะบูอบั ดุลลอฮ์ อุบยั ดิลลาฮ์ บินอับดุลลอฮ์ อัล-หัซกานี มี
หนังสื ออยูเ่ ล่มหนึ#งชื#อ
“หลักฐานที#ถูกประทานมาเกี#ยวกับรากฐานของการให้เกียรติ” (๑๘)
๑๔. หนังสื อของท่านอีกเล่มหนึ#งชื#อ “คุณสมบัติของท่านอะลี บิน อะ
บีฏอลิบ ในอัล-กุรอาน” (๑๙)
๑๕. ท่านอะบูอลั -ฟะร็ อจ อะลี บินฮุเซน อัล-อิสฟะฮานก็มีหนังสื อเล่ม
หนึ#งคือ “โองการในอัล-กุรอานที#ถูกประทานในเรื# องของอะลี อะมีรุลมุมีนีน
(อ)” (๒๐)
๑๖. ท่านอะลี ร็ อสตุม บันทึกหนังสื อชื#อ “โองการต่าง ๆ เกี#ยวกับเรื# องคุณ
งามความดี” (๒๑)
---------------------------------------------------------------(๑๔) จากสํานักพิมพ์ ดารุ ศ ศอดิก เบรุ ต ปี ๑๓๗๙ เล่มที# ๑ หน้า ๔๐๔ เล่มที# ๒ หน้า ๕๒๗
(๑๕) จากสํานักพิมพ์ ดารุ ศ ศอดิก เบรุ ต ปี ๑๙๗๘ หน้า ๒๖๒

(๑๖) อัล-ริ ญาล หน้า ๑๖๘ มะอาลิมุล อุละมาอ์ หน้า ๘๐ อัซซะรี อะฮ์ เล่มที# ๑๙ หน้าที# ๑๙
(๑๗) อัล-ริ ญาล หน้า ๑๖๘

(๑๘) มะอาลิมุลอุละมาอ์ หน้า ๗๘
(๑๙) มะอาลิมุล-อุละมาอ์ หน้า ๗๘

(๒๐) อัล-ฟะฮร็ ซ ของอิบนุ นะดีม ๒๒๔ และอัซ-ซะรี อะฮ เล่ม ๑๙ หน้า ๒๘
(๒๑) ฉบับตีพิมพ์ในอิหร่ าน
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๑๗. ท่านอะลี มุฮมั มัด อะลี ตุคยั ล์ ได้บนั ทึกเรื# อง “อะลีในทัศนะของอัลกุรอาน” (๒๒)
๑๘. ท่านมุฮมั มัด บินอะหมัด บินอับดุลลอฮ์ บินอิสมาอีล มีหนังสื อชื# อ
“ข้อความในอัล-กุรอานที#ถูกประทานมาเกี#ยวกับเรื# องของอะลี (อ)” (๒๓)
๑๙. หนังสื อของท่านอีกเล่มหนึ#งคือ “ชื#อต่าง ๆ ของท่านอะมีรุล-มุมีนีน
(อ) ในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)” (๒๔)
๒๐. ท่านมุฮมั มัด บินเอาเราะมะฮ์ อัล-กุมมี มีหนังสื อชื#อ “ข้อความ
จากอัล-กุรอานที#ถูกประทานมาในเรื# องของอะมีรุลมุมีนีน (อ)” (๒๕)
๒๑. ท่านมุฮมั มัด บินอับบาส บินอะลี บินมัรวาน มีหนังสื อชื#อ “ข้อความ
จากอัล-กุรอานที#ถูกประทานลงมาในเรื# องของอะฮ์ลุลบัยต์ (อ)” (๒๖)
๒๒. ท่านอะบูอบั ดุลลอฮ์ มุฮมั มัด บินอิมรอน มุร ชะบานี มีหนังสื อชื# อ
“ข้อความในอัล-กุรอานที#ถูกประทานมาเกี#ยวกับ อะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ”
(๒๗)
๒๓. ท่านมุฮมั มัด บินมุฮมั มัด บินนุอมาน หรื อ ชัยค์ มุฟิด มีหนังสื อชื# อ
“ความเป็ นผูน้ าํ ของอะมีรุลมุมีนีน (อ) ที#มีในอัล-กุรอาน” (๒๘)

-------------------------------------------------------(๒๒) จัดพิมพ์โดยดารุ ส-มุรตะฎอ เบรุ ต ๑๙๘๐

(๒๓) อัร-ริ ญาล หน้า ๒๗๐ และอัล-ฟะฮร็ อซ หน้า ๑๗๙

(๒๔) อัลฟะฮร็ อซ หน้า ๑๗๙

(๒๕) อัร-ริ ญาล หน้า ๒๓๒

(๒๖) อัร-ริ ญาล หน้า ๒๖๘ และอัล-ฟะฮร็ อซ หน้า ๑๗๗

(๒๗) มะอาลิมลุ -อุละมาอ์ หน้า ๑๑๘

(๒๘) อัร-ริ ญาล หน้า ๒๘๔
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๒๔. ท่านมุฮมั มัด บินมุมิน อัช-ชีรอซี มีหนังสื อเล่มหนึ#งคือ “โองการ
ของอัล-กุรอานที#ถูกประทานมาในเรื# องของท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ)”(๒๙)
๒๕. ท่านฮารู น บินอุมรั บินอับดุลอะซี ซ อัล-มะญาชะอี มีหนังสื อชื# อ
“โองการในอัล-กุรอาน เกี#ยวกับท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ)”(๓๐)
๒๖. ท่านยะฮ์ยา บินอะลี บินฮะซัน บินมุฮมั มัด บินอัลบัฎรี ก มีหนังสื อ
ชื#อ “คุณสมบัติที#ดีเด่นของท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ) ในอัล-วะห์ย”
ู (๓๑)
๒๗. ท่านซัยยิดได้อา้ งไว้ในหนังสื อ “ซะอัด ซุ อูด” หน้า ๑๑๑ เกี#ยวกับ
หนังสื อ เรื# องข้อความที#ถูกประทานมาในอัล-กุรอานเกี#ยวกับท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) และอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) ของท่าน แต่มิได้กล่าวนามของผูเ้ รี ยบ
เรี ยง (๓๒)
--------------------------------------------------(๒๙) มะอาลิมุล อุละมาอ์ หน้า ๑๑๘
(๓๐) อัรริ ญาล หน้า ๓๐๘

(๓๑)อัซ-ซะรี อะฮ์ เล่ม ๗ หน้า ๑๗๕

(๓๒) โปรดดูหนังสื อของเราที#ชื#อว่า “อะลีในอัล-กุรอาน” ซึ#งในนัFนมีการตีพิมพ์โองการที#ถูก
ประทานมาในเรื# องของท่านถึง ๕๐ โองการ
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ในบทนีFเราจะขอสรุ ปเพียงห้าโองการที#ถูกประทานมาในเรื# องของ
ท่านอะลี อะมีรุลมุมีนีน(อ)
๑. โองการของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ที#วา่
“บรรดาผูท้ ี#บริ จาคทรัพย์สินของตน ในยามกลางคืนและกลางวันโดย
ลับและเปิ ดเผยนัFน สําหรับพวกเขาคือรางวัลของพวกเขา ณ พระผูอ้ ภิบาล
ของพวกเขา ความหวาดกลัวใด ๆ จะไม่มีแก่พวกเขา และ พวกเขาจะไม่
ระทมทุกข์” (ซูเราะฮ์ อัล-บะเกาะเราะฮ์ โองการที# ๒๗๔)
ท่านวาฮิดี ได้อา้ งโองการนีF ไว้ในหนังสื อตัฟซี รของท่าน โดยมีสายสื บ
อ้างถึงท่านอิบนุ อับบาส (ร.ฏ.)ที#ท่านกล่าวว่า
“อะลี บินอะบีฏอลิบ มีทรัพย์สินเพียงสี# ดิรฮัมเท่านัFน แต่เขาบริ จาคไป
ในยามคํ#าคืนหนึ#งดิรฮัม บริ จาคในยามกลางวันอีกหนึ#งดิรฮัม บริ จาคในที#ลบั
อีกหนึ#งดิรฮัม และบริ จาคในที#เปิ ดเผยหนึ#งดิรฮัม อัลลอฮ์(ซ.บ.)จึงประทาน
โองการนีFลงมา “บรรดาผูท้ ี#บริ จาคทรัพย์สินของตนในยามกลางคืน
และในยามกลางวัน โดยลับและโดยเปิ ดเผยนัFน สําหรับพวกเขาคือรางวัล
ของพวกเขา ณ พระผูอ้ ภิบาลของพวกเขา ความหวาดกลัวใด ๆ จะไม่มีแก่
พวกเขาและพวกเขาจะไม่ระทมทุกข์”
รายงานจากท่านเมาฟิ ก บินอะหมัด และฮะมูวยั นี และซะละบีย ์ และมา
ลิกี และอะบีนะอีมอัล-ฮาฟิ ซโดยที#คนเหล่านัFนได้มีสายสื บที#รายงานมาจาก
มุญาฮิด ที#ได้จากท่าน อิบนุอบั บาสที#วา่
“ที#อะลี อิบนุ อะบีฏอลิบมีเพียงสี# ดิรฮัมเท่านัFน แล้วเขาได้บริ จาคในยาม
กลางคืนหนึ#งดิรฮัม ในยามกลางวันหนึ#งดิรฮัม ในยามลับหนึ#งดิรฮัมและใน
ยามเปิ ดเผยหนึ#งดิรฮัม

76

แล้วโองการนีFก็ถูกประทานลงมาว่า “บรรดาผูท้ ี#บริ จาคทรัพย์สินของตน
ในยามกลางคืนและในยามกลางวัน โดยลับและโดยเปิ ดเผย สําหรับพวกเขา
คือรางวัลของพวกเขา ณ พระผูอ้ ภิบาลของพวกเขา ความหวาดกลัวใดๆ จะ
ไม่มีแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่ระทมทุกข์”
๒. โองการที#วา่
“อันที#จริ งแล้วผูป้ กครองของสู เจ้ามีเพียงอัลลอฮ์(ซ.บ.) และ ศาสนทูต
ของพระองค์(ศ)และบรรดาผูศ้ รัทธาที#เขาเหล่านัFนดํารงการนมาซและส่ ง
มอบ(ทรัพย์สิน)ซะกาตในขณะที#พวกเขาโค้ง”
(ซูเราะฮ์อลั -มาอิดะฮ์ โองการที# ๕๕)
ท่านซุ ยฏู ี ได้กล่าวไว้ใน หนังสื อ อัดดุรรุ ล-มันษูร ว่า
ท่านคอฏีบได้รายงานไว้ในหนังสื อมุตตาฟัก จากคําบอกเล่าของ
ท่านอิบนุ อบั บาสว่า “ท่านอะลีได้บริ จาคแหวนของท่านไปในขณะที#ท่าน
กําลังโค้ง (ในพิธีนมาซ) โดยท่านนบี (ศ) ได้กล่าวแก่ชายผูข้ อคนนัFนว่า
“ใครให้แหวนวงนีFแก่ท่านเล่า ?”
เขากล่าวว่า “ชายผูท้ ี#กาํ ลังโค้งอยูน่ นั# ไง”
แล้วอัลลอฮ์(ซ.บ.) ก็ประทานโองการนีFลงมาท่านอับดุล-ร็ อซซาก
ท่านอับดุ บินฮะมีด ท่านอิบนุ ญะรี ร ท่านอะบูชยั ค์ ท่านอิบนุมรั ดุวยี ะฮ์ ได้
รายงานคําบอกเล่ามาจากท่านอิบนุ อบั บาส เกี#ยวกับโองการนีF
อันที#จริ งแล้ว ผูป้ กครองของสู เจ้ามีเพียงอัลลอฮ์(ซ.บ.)
และศาสนทูตของพระองค์(ศ))ว่า ได้ถูกประทานลงมาในเรื# องของท่านอะลี
อิบนิ อะบีฏอลิบ(อ)
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ท่านฏ็อบรอนี ได้รายงานไว้ใน “อัล-เอาซัฏ” และท่านอิบนุมรั ดุวยี ะฮ์ได้
รายงานคําบอกเล่าจากท่านอัมมาร์ บินยาซิ รว่า “มีผขู ้ อรับบริ จาคคนหนึ#งยืน
ใกล้ท่านอะลีในขณะที#ท่านกําลังโค้ง (ในพิธีนมาซ) แล้วท่านก็ถอดแหวน
ออก จากนัFนก็ได้มอบมันไปให้แก่คนขอรับบริ จาคผูน้ F นั ต่อมา
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้เดินทางมาถึงเขาแล้วเขาก็บอกเรื# องนีFให้ท่าน
รู ้ แล้วโองการนีFก็ถูกประทานลงมายังท่านนบี(ศ)ที#วา่
“อันแท้จริ งแล้วผูป้ กครองของสู เจ้ามีเพียงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และท่านศาสนทูต
ของพระองค์ (ศ) เท่านัFน”
เมื#อท่านศาสนทูตอ่านโองการนีF ให้บรรดาสาวกทัFงหลายของท่านฟังแล้ว
ท่านก็กล่าวว่า
“ฉันเป็ นผูป้ กครองของใคร อะลีก็เป็ นผูป้ กครองของคนนัFนด้วย”
ท่าน อิบนุมรั ดุวยี ะฮ์ ได้รับคําบอกเล่าจากท่านอะลี อิบนุอะบีฏอลิบว่า
โองการนีFถูกประทานให้แก่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ที#บา้ น เมื#อท่าน
ออกจากบ้านแล้วก็เข้ามัสยิด ขณะนัFนประชาชนกําลังนมาซกันอยู่ บ้างก็โค้ง
บ้างก็สุiูด และบ้างก็กาํ ลังยืนนมาซ ในขณะนัFนมีผขู ้ อบริ จาคอยูค่ นหนึ#ง
ท่านจึงกล่าวว่า
“โอ้ชายผูข้ อรับบริ จาค มีใครให้อะไรแก่ท่านสักอย่างแล้วหรื อยัง ?”
เขาตอบว่า “ยังเลย นอกจากท่านอะลีที#กาํ ลังโค้งอยูน่ นั# แหละที#มอบ
แหวนวงนีFให้แก่ฉนั ”
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ท่านอิบนุ อะบีฮาติม และท่านอิบนุอะซากิร ได้รับคําบอกเล่าจากท่าน
ซะลิมะฮ์ บินกะฮีลว่า ท่านอะลี(อ) ได้บริ จาคแหวนของท่าน ในขณะที#ท่าน
กําลังโค้ง แล้วโองการนีFก็ถูกประทานลงมาความว่า
“อันที#จริ งแล้วผูป้ กครองของสู เจ้ามีเพียงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และท่านศาสนทูต
ของพระองค์ (ศ)….”
ท่านฏ็อบรอนี ท่านอิบนุ มัรดุวยี ะฮ์ และท่านอะบูนะอีม ได้รับคําบอกเล่า
จากท่าน อะบีรอฟิ อ์ ว่า “ข้าพเจ้าได้เข้าพบท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
ในขณะที#ท่านกําลังยืนรับวะห์ยอู ยู่ สักครู่ หนึ#งท่านจึงอ่านโองการออกมาว่า
“อันที#จริ งแล้วผูป้ กครองของสู เจ้ามีเพียงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และท่านศาสนทูต
ของพระองค์”
มวลการสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ผูท้ รงประทานความโปรด
ปรานอันบริ บูรณ์แก่อะลี(อ)และโปรดประทานความดีงามให้แก่อะลี
โดยเฉพาะ”
ท่าน อิบนุมรั ดุวยี ะฮ์ รับคําบอกเล่าจาก ท่านอิบนุอบั บาส อีกตอนหนึ#งว่า
“ในขณะที#ท่านอะลี บิน อะบีฏอลิบกําลังยืนนมาซอยูน่ F นั ผูข้ อรับบริ จาคคน
หนึ#งได้เข้ามาหา ซึ# งท่านกําลังโค้งอยู่ แล้วท่านก็ได้มอบแหวนของท่านให้
ชายผูน้ F นั ไป”
แล้วโองการนีFก็ถูกประทานลงมา ฉะนัFนคําว่า “ผูศ้ รัทธา” ในโองการนีF

“อะลีจึงเป็ นคนแรกของพวกเขา”
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ในหนังสื อ “อัด-ดุรรุ ลมันษูร” และ “อัล-กัซซาฟ” อธิ บายว่า

“วะฮุมรอกิอูน” ในที#นF ี “อักษรวาว” หมายถึง “สภาพการณ์ (ฮาล)

นัFนๆ” คือเขากระทําการนัFน ในขณะที#เขากําลังอยูใ่ นสภาพโค้ง

นัน# ก็คือ ขณะที#มีการนอบน้อมต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) เมื#อเวลานมาซและเมื#อ
เวลาบริ จาคมีการกล่าวกันว่า นัน# คือสภาพการณ์ของผูท้ ี#กาํ ลังบริ จาคซะกาต
หมายความว่าเขาบริ จาคซะกาตในขณะที#กาํ ลังโค้งเมื#อตอนนมาซ และนี#คือ
โองการที#ถูกประทานมาในเรื# องของท่านอะลี บิน อะบีฏอลิบ (อ) โดยคน
ขอรับบริ จาค มาขอในขณะที#ท่านโค้งนมาซ แล้วท่านก็ส่งมอบแหวนของ
ท่านให้แก่เขาไป”

ท่านกล่าวอีกว่า “ถ้าหากท่านจะกล่าวว่า จะถูกต้องได้อย่างไร ที#โองการนีF

จะหมายถึง ท่านอะลีในขณะที#ถอ้ ยคําในโองการระบุถึงคนหมู่มาก”

ขอตอบว่า “ถึงแม้จะเป็ นเรื# องราวเกี#ยวข้องกับคน ๆ เดียวแต่สามารถใช้
ถ้อยคําสําหรับคนส่ วนมากได้
ในกรณี ที#เรี ยกร้องความสนใจของคน
ทัFงหลายให้มีต่อเรื# องราวนัFนๆ”

๓. โองการที#วา่
“สู เจ้าถือหรื อว่าให้ผทู ้ าํ หน้าที#จดั นํFาดื#มแก่ผบู ้ าํ เพ็ญฮัจญ์ กับผูท้ ี#ทาํ นุ
บํารุ งมัสยิดอัล-ฮะรอมมีความเสมอเหมือนกับผูท้ ี#ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และ
วันปรโลก และได้ต่อสู ้เสี ยสละในวิถีทางของอัลลอฮ์ ไม่เสมอเหมือนกัน
ดอกในทัศนะของอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ไม่ทรงชีFนาํ กลุ่มชนผูอ้ ธรรม”
(ซูเราะฮ์ อัตเตาบะฮ์ โองการที# ๑๙)
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ท่านวาฮิดีได้อา้ งไว้ในหนังสื อของท่านชื# อ “อัซบาบุล-นุซูล” ว่า
“ท่านฮะซัน ท่านชุ อบียแ์ ละท่านกุรฏบีได้กล่าวว่า “อะลี อับบาส และ
ฏอลฮะฮ์ บินชัยบะฮ์ได้คุยอวดความดีต่อกันและกัน
โดยที#ฏ็อลฮะฮ์กล่าวว่า

“ฉันคือผูด้ ูแลอาคารบัยต์ซ#ึงกุญแจของมันอยูใ่ นมือของฉัน ถ้าฉันต้องการ
จะอยูใ่ นนัFนก็ยอ่ มได้”
ส่ วนอับบาสพูดว่า “ฉันคือผูจ้ ดั นํFาดื#มและประจําอยูท่ ี#นนั# ”
ส่ วนอะลีพดู ว่า “ไม่รู้หละ แต่ฉนั ได้นมาซก่อนใครๆ เป็ นเวลาถึงหกเดือน

และฉันคือผูอ้ อกต่อสู ้”

แล้วโองการของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ก็ถูกประทานลงมาความว่า
“สู เจ้าถือหรื อว่า ผูท้ าํ หน้าที#จดั นํFาดื#มแก่ผบู ้ าํ เพ็ญฮัจญ์กบั ผูท้ ี#ทาํ นุบาํ รุ ง
มัสยิดอัล-ฮะรอมมีความเสมอเหมือนกับผูท้ ี#ศรัทธาต่ออัลลอฮ์
และวัน
ปรโลกและได้ต่อสู ้เสี ยสละในวิถีทางของอัลลอฮ์ ไม่เสมอเหมือนกันดอก
ในทัศนะของอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์ไม่ทรงชีF นาํ กลุ่มชนผูอ้ ธรรม”
จนถึงโองการที#วา่

“พวกที#ศรัทธาและอพยพและต่อสู้เสี ยสละในวิถีทางของอัลลอฮ์ดว้ ย
ทรัพย์สินและชีวติ ของพวกตนนัFน มีเกียรติอนั ยิง# ใหญ่หลายระดับ ในทัศนะ
ของอัลลอฮ์ และพวกเขาคือบรรดาผูม้ ีชยั ชนะ”
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๔. โองการที#วา่

“แท้ที#จริ งพวกที#ศรัทธาและประกอบคุณความดี พระผูท้ รงกรุ ณาจะ
บันดาลความรักให้แก่พวกเขา” (ซูเราะฮ์มรั ยัม โองการที# ๙๖)
โองการนีFถูกประทานลงมาในเรื# องของท่านอะลี(อ) กล่าวคือจะไม่ถือว่า
ผูใ้ ดเป็ นผูศ้ รัทธา นอกเสี ยจากว่าในจิตใจของเขานัFน จะมีความรักต่ออะลี(อ)
นี#คือรายงานจากท่านอิบนุอบั บาส ในการอธิ บายความหมายโดย
ท่านฮัมซะฮ์ ษุมาลี กล่าวว่า “ท่านอะบูญะอ์ฟัร อัลบากิร (อ) ได้กล่าวว่า
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ได้กล่าวแก่ท่านอะลี (อ) ว่า
“เจ้าจงกล่าวเถิดว่า “ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า โปรดบันดาลให้มีความผูกพัน
ประการหนึ#งจากพระองค์แก่ขา้ และโปรดบันดาลให้หวั ใจของผูศ้ รัทธามี
ความรักต่อฉัน” เมื#อท่านอะลี (อ) ได้กล่าวสองประโยคนีFแล้ว โองการ
ดังกล่าวก็ถูกประทานลงมา
ทํานองเดียวกันนีFก็ยงั มีรายงานจากท่านญาบิร บินอับดุลลอฮ์ อัล-อันศอรี
อีกด้วย
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ท่านได้กล่าวไว้อีกว่า “สิ# งที#ยนื ยันในเรื# องนีFอีกประการหนึ#งว่าถูกต้องก็
คือคํากล่าวของท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ) ที#วา่
“ถ้าหากปลายจมูกของผูศ้ รัทธาถูกฟาดลงไปด้วยดาบของฉัน
เพื#อที#จะให้เขาโกรธฉันแล้วไซร้ แน่นอนเขาย่อมจะไม่โกรธฉันเลย และ
ถึงแม้จะมอบทรัพย์สินทัFงโลกให้แก่พวกกลับกลอกเพื#อที#วา่ จะให้เขารักฉัน
แน่นอน เขาก็หาได้รักฉันไม่ที#เป็ นเช่นนีFก็เพราะความเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที#
ท่านนบี (ศ) ผูป้ ระเสริ ฐได้เคยกล่าวไว้วา่ ผูศ้ รัทธาจะไม่มีวนั โกรธเจ้า และ
พวกกลับกลอกจะไม่มีวนั รักเจ้า” (๓๓)
๕. โองการที#วา่
“และผูท้ ี#นาํ มาซึ# งสัจจะและมีความเชื#อมัน# ในสิ# งนัFน เหล่านีF คือบรรดา
ผูส้ าํ รวมตน” (ซูเราะฮ์ซุมรั โองการ ๓๓)
ท่านซุ iูฏีได้รับคําบอกเล่าจากรายงานของท่านอิบนุ อบั บาสว่าโองการนีF
หมายถึงความเป็ นอะมีรุลมุมีนีน(ผูน้ าํ ของบรรดาผูศ้ รัทธา) ของท่านอะลี
บินอะบีฏอลิบ(อ) ท่านอุบยั ดะฮ์ บินฮะมีด ได้รับรายงานจากท่านมันษูร จาก
คําบอกเล่าของท่านมุญาฮิดก็เป็ นอย่างนีFเหมือนกันทัFงหมด
มีรายงานจากท่านอะบีญะอ์ฟัร(อ)อธิ บายว่า “ผูท้ ี#นาํ มาซึ# งสัจจะ หมายถึง
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) คําว่า “และมีความเชื# อมัน# ในสิ# งนัFน”
หมายถึงท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ (อ)
มีรายงานจากท่านอะลี บินอะบีฮมั ซะฮ์ ถึงคําอธิ บายของท่านอะบี อับ
ดุลลอฮ์ ญะอ์ฟัร บินมุฮมั มัด(อ)ก็เป็ นไปเช่นเดียวกันนีF (๓๔)
---------------------------------------------------------------(๓๓) มัจญ์มะอุล บะยาน เล่ม ๓ หน้า ๕๓๒

(๓๔) อัล-อีฎอห์ หน้า ๑๐๓
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ประมวลฮะดีษของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)
นับตัFงแต่ช่วงเวลาที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้รับการแต่งตัFงจวบ
จนถึงวาระแห่งการวายชนม์ของท่านนัFน ท่านไม่เคยว่างเว้นจากการยกย่อง
ให้เกียรติแก่ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)
ในทุกสถานที#และทุกโอกาสที#มีการ
ประชุม จนไม่อาจคํานวณนับฮะดีษต่างๆ ที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)
กล่าวถึงท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ) ให้ครบถ้วนได้ ตําราฮะดีษก็ดี ตํารา
ประวัติศาสตร์ อิสลามก็ดี ไม่มีเล่มใดที#เสนอออกมาโดยที#ไม่มีการประมวล
เรื# องราวอันว่าด้วย เกียรติยศของท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ)
เจ้าของตําราศอฮีFฮต์ ่าง ๆ ก็ดี นักปราชญ์ฮะดีษทัFงหลายก็ดี ล้วนให้
รายละเอียดในเรื# องที#เกี#ยวกับความดีงามของท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)ไว้ ใน
ตําราต่าง ๆ ของพวกตนด้วยกันทัFงสิF น นอกจากนีFนกั ปราชญ์ของอิสลามอีก
เป็ นจํานวนมากที#ได้รวบรวมเรื# องราวของท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)ไว้เป็ นเล่ม
หนึ#ง อีกต่างหากอีกทัFงได้รวบรวมวจนะต่างๆ ของท่านประมุขของท่านศา
สนทูต(ศ) ในบทสรุ ปเล็กๆ น้อยๆ นีFเราจะเสนอเพียงห้าฮะดีษมาบันทึกลง
ในหน้ากระดาษ อันเป็ นฮะดีษที#เกี#ยวกับคุณงามความดีของท่านอะมีรุลมุ
มีนีน(อ)
๑.

ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้กล่าวว่า “อะลีอยูก่ บั สัจธรรมและ
สัจธรรมอยูก่ บั อะลีเสมอ”(๑)
--------------------------------------------------

(๑) ตารี ค อัล-บัฆดาด เล่ม ๑๔ หน้า ๓๒๑
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๒.

ท่านอุมรั บินค็อฎฎ็อบ กล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านศาสน
ทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)ว่า
แน่นอนที#สุด ข้าฯเคยได้ยนิ ท่านกล่าวว่า
“แท้จริ งชัFนฟ้ าทัFงเจ็ด แผ่นดินทัFงเจ็ด ถ้าหากวางลงบนตราชัง# ข้างหนึ#ง
แล้ววางความศรัทธาของอะลี (อ) ลงบนตราชัง# อีกข้างหนึ# ง แน่นอนมัน
จะต้องเบากว่าความศรัทธาของอะลี บินอะบีฏอลิบ” (๒)
--------------------------------------------------------------------------(๒) .อัล-เฆาะดีร เล่ม ๒ หน้า ๒๙๙ รายงานจาก อัด-ดารุ กุฎนี และอิบนุอะซากิร

๓. ในศอฮีFฮบ์ ุคอรี และมุสลิมมีรายงานบทหนึ#งจากสะอัด บินอะบีวกั กอซ
ท่านกล่าวว่า
“แท้จริ งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ได้แต่งตัFง อะลี (ร.ฎ.)ให้เป็ น
ผูป้ กครองแทนท่านในสงครามตาบูก แล้วท่าน อะลี (อ) ได้กล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ท่านจะทิงF ฉันไว้ให้อยูก่ บั บรรดา
สตรี และเด็กๆ กระนัFนหรื อ?”
ท่านนบี(ศ) ได้กล่าวว่า “เธอไม่พอใจดอกหรื อที#เธอกับฉันมีตาํ แหน่ง เช่น ฮา
รู นกับมูซา เพียงแต่วา่ จะไม่มีนบีภายหลังจากฉันแล้วเท่านัFนเอง”(๓)
------------------------------------------------------(๓.) ตัชกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๑๑
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๔.รายงานบทหนึ#งจากท่านอะนัสความว่า
“ฉันเคยอยูก่ บั ท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) ซึ# งฉันก็ได้เห็นอะลีอยูเ่ บืFองหน้า ท่านกล่าวว่า “ฉันและคน ๆ
นีF คือข้อพิสูจน์สาํ หรับประชาชาติของฉันในวันฟืF นคืนชีพ” (๔)

๕. เมื#อครัFงที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้กล่าวคําเทศนาเกี#ยวกับเรื# อง
ความดีงามของเดือนรอมฎอน อันเป็ นที#รู้กนั มาตลอดนัFน
ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)ได้กล่าวว่า
“โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ในเดือนนีF อะไรที#เป็ นงานซึ# งมีความ
ประเสริ ฐที#สุด?”
ท่านตอบว่า “พ่อของฮะซันเอ๋ ย งานที#ประเสริ ฐที#สุดสําหรับเดือนนีFคือ การ
ระมัดระวังตัวให้พน้ จากสิ# งต้องห้ามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)”
จากนัFนท่านก็ร้องไห้
ท่านอะลี(อ) ได้กล่าวว่า “โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) เหตุใดท่านจึง
ร้องไห้?”
ท่านตอบว่า “อะลีเอ๋ ย ที#ฉนั ร้องไห้ก็เพราะว่า ในเดือนนีFจะมีเหตุการณ์ที#ทาํ
ให้เธอต้องเสี ยชีวติ ในขณะที#เธอนมาซเพื#อพระผูอ้ ภิบาลของเธออยูน่ F นั คนที#
ชัว# ร้ายที#สุดนับตัFงแต่มนุษย์ยุคแรกถึงมนุษย์สุดท้ายที#ชวั# ร้ายถึงขนาดฆ่าอูฐ
ตัวหนึ#งของชาวษะมูด
มันได้ฟาดฟันลงบนต้นคอของเธอจนเลือดได้
หลัง# ไหลชโลมเคราของเธอ”

ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)ได้กล่าวว่า “ข้าแต่ทา่ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ)
เหตุการณ์นF ีเกิดขึFนเพื#อความอยูร่ อดแห่งศาสนาของฉันใช่ไหม?

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

(๔) .มะนากิบ อะมีรุลมุมีนีน)อ(โดยอิบนุ อัล-มะฆอซะลี หน้า ๔๕
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ท่านศาสนทูต(ศ)ได้กล่าวว่า “เพื#อความอยูร่ อดแห่งศาสนาของเธอ”
จากนัFนท่านได้กล่าวว่า “อะลีเอ๋ ย ผูใ้ ดที#สังหารเธอก็เท่ากับเขาได้สังหาร
ฉัน และผูใ้ ดทําให้เธอโกรธก็เท่ากับทําให้ฉนั โกรธ ผูใ้ ดประณามเธอก็เท่ากับ
ประณามฉัน เพราะว่าเธอมีฐานะเท่ากับตัวของฉัน วิญญาณของเธอ
เหมือนกับวิญญาณของฉัน เนืFอหนังของเธอก็คือเนืFอหนังของฉัน
แท้จริ งอัลลอฮ์(ซ.บ.)สร้างฉันและเธอมาด้วยกัน ทรงคัดเลือกฉันและเธอมา
ด้วยกัน โดยทรงคัดเลือกฉันให้เป็ นนบี และคัดเลือกเธอให้เป็ นอิมาม
ฉะนัFนผูใ้ ดที#ปฏิเสธตําแหน่งอิมามของเธอ ก็เท่ากับปฏิเสธตําแหน่งนบีของ
ฉัน เธอคือบิดาแห่งบุตรชายของฉัน เธอคือสามีแห่งบุตรสาวของฉัน และ
เป็ นผูป้ กครองแทนฉันในหมู่ประชาชาติ ทัFงในขณะที#ฉนั ยังมีชีวติ อยู่ และ
หลังจากที#ฉนั ได้ตายไปแล้ว คําสั#งของเธอเท่ากับเป็ นคําสั#งของฉัน ข้อห้าม
ของเธอเท่ากับเป็ นข้อห้ามของฉัน ขอสาบานต่อพระองค์ ผูซ้ # ึ งแต่งตัFงฉันมา
ให้เป็ นนบีและมอบตําแหน่ง ค็อยรุ ล-บะรี ยะฮ์(ความดีงามที#ประเสริ ฐยิง# )
ให้แก่ฉนั แท้จริ งเธอคือข้อพิสูจน์ประการหนึ#งที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงประทาน
ให้แก่มวลมนุษย์และเป็ นผูท้ าํ หน้าที#ปกครองที#พระองค์ทรงประทานมายัง
ปวงบ่าวของพระองค์”(๕)
---------------------------------------------------(๕.) จากหนังสื ออุยนู อัคบาร์ ริ ฏอ เล่ม ๑ หน้า ๒๓๒
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วิถีชีวติ ของท่ านอะลี(อ)
สําหรับวิถีชีวติ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) และจริ ยธรรมของท่าน
นัFน
ให้ความสําคัญอย่างใหญ่หลวง
ในด้านการเผยแพร่ อิสลาม
ประวัติศาสตร์ เกี#ยวกับอิสลามได้สอนให้เราได้เรี ยนรู ้ถึงความเปลี#ยนแปลง
อย่างใหญ่หลวงของโลกอาหรับ อันสื บเนื#องโดยจริ ยธรรมของท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์(ศ) ทัFงนีF อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ได้ทรงยกย่องคุณลักษณะของท่านไว้วา่
“แท้จริ ง เจ้ามีจริ ยธรรมอันยิง# ใหญ่” (อัล-กอลัม/๔)
และพระองค์ทรงมีโองการอีกว่า
“และถ้าหากเจ้ามีจิตใจที#แข็งกระด้างแล้วไซร้
แน่นอนพวกเขา
เหล่านัFนจะพากันวิง# หนีออกจากเจ้า”(อาลิอิมรอน/๑๕๙)
ขณะเดียวกัน วิถีชีวติ ของท่านนบี(ศ) ในด้านอื#น ๆ ก็ยงั มีอีกมากมาย เช่น
ความซื# อสัตย์ สุ จริ ต ความอ่อนโยน ความนอบน้อม การมีจิตใจเผื#อแผ่และ
ความกล้าหาญ เป็ นต้น ซึ# งนับได้วา่ เป็ นตัวอย่างที#สูงส่ งในแง่ของความดีงาม
ทัFงสิF น
ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ) ผูเ้ ป็ นบุตรชายของลุงของท่าน ได้พยายามดําเนิน
ไปตามวิถีชีวติ ของท่านมาโดยตลอด ฉะนัFนการดําเนินชีวติ ของท่านจึงขึFน
ตรงตามแบบฉบับแห่งวิถีชีวติ ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ทัFงในด้าน
แบบแผนแห่งจริ ยธรรมในด้านต่าง ๆ ซึ# งประชาชาติในยุคปั จจุบนั นีF
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จําเป็ นต้องดัดแปลง แต่งเติมวิถีชีวติ ของตนเองและจริ ยธรรมของตนให้ได้
มาตรฐานตามแบบแผนเหล่านีFให้ได้
สิ# งสําคัญที#เราจะกล่าวถึงในที#นF ีก็คือว่า วิถีชีวติ ของท่านอิมาม(อ)นัFนคือ
สิ# งที#ถูกหล่อหลอมขึFนมาโดยจริ ยธรรมต่าง ๆ เหล่านีFนนั# เอง และเราพึงได้ให้
ความสําคัญกับการชีFนาํ เหล่านีF เพื#อเราจะได้เข้าถึงความสุ ขและความผาสุ ก
อย่างแท้จริ ง
คุณลักษณะต่าง ๆ เหล่านีFเป็ นเพียงประเด็นเล็กๆ น้อยๆ จากวิถีชีวติ ของ
ท่านอิมาม(อ)นัน# คือ
๑. ท่านสุ วยั ด์ บิน ฆ็อฟละฮ์ ได้กล่าวว่า ฉันเคยเข้าพบท่านอะลี(อ)ในวัน
หนึ#งซึ# งในบ้านของท่านไม่มีอะไรรับรองเลย
นอกจากเสื# อเพียงผืนเดียว
เท่านัFน แล้วท่านก็ใช้เป็ นสถานที#นงั# ฉันได้กล่าวแก่ท่านว่า

“ข้าแต่ ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ) ท่านเป็ นถึงประมุขของบรรดามุสลิม ท่าน

เป็ นผูป้ กครองของคนเหล่านัFน และทัFงบัยตุลมาล(กองคลัง) มีแขกเหรื# อ
มากมายมาเยีย# มเยือนท่านเสมอ แต่ในบ้านของท่านไม่มีส#ิ งอื#นที#จะต้อนรับ
แขกนอกจากเสื# อผืนนีF”

ท่านกล่าวว่า “สุ วยั ด์เอ๋ ย ปวงปราชญ์นF นั ย่อมไม่สะสมเครื# องเรื อนไว้ในบ้าน
ชัว# คราว เบืFองหน้าของเรายังมีบา้ นที#ถาวรรออยู่ ซึ# งเราจะต้องย้ายไปพบกับ
ความสุ ขของเราที#นนั# และเราคือผูท้ ี#มุ่งหมายไปยังที#นนั# ในเวลาอันใกล้”
สุ วยั ด์ได้กล่าวว่า “ฉันถึงกับร้องไห้ เพราะคําพูดของท่าน ขอสาบานด้วยพระ
นามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)” (๑)
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๒. ท่านอะลี(อ)ได้ออกไปพบประชาชน ในขณะที#ท่านสวมเสืF อผ้าที#มี
คุณภาพตํ#าชุดหนึ#ง
ท่านกล่าวว่า “หัวใจย่อมมีความรู ้สึกถ่อมตัวไปตามสภาพของอาภรณ์ที#
สวมใส่
และมันจะช่วยทําให้ผศู ้ รัทธามีความรู ้สึกอย่างนีFได้ในยามที#เขา
มองเห็นมันอยูก่ บั ฉัน” (๒)
๓. ฮารู น บินอินตะเราะฮ์ ได้กล่าวว่า พ่อของฉันได้บอกฉันว่า
“ข้าเคยเข้าพบท่านอะมีรุลมุมีนีน พร้อมกับนําผ้าขนกระต่ายป่ าไปให้ แต่
ท่านกลับมองดุไปที#ของที#อยูข่ า้ งล่าง ซึ# งเป็ นผ้าฝ้ ายกํามะหยี# ข้าจึงกล่าวแก่
ท่านว่า ข้าแต่ท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ) แท้จริ งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้กาํ หนดให้
ท่านและคนในครอบครัวของท่านมีสิทธิf ในทรัพย์สินเหล่านีFทF งั หมด แต่ท่าน
กลับเลือกเอาในสิ# งซึ# งท่านสามารถทําเองได้”

ท่านกล่าวว่า “ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ฉันมิได้สร้างภาระ
ใดๆ ให้แก่พวกท่าน อันเกี#ยวกับทรัพย์สินของพวกท่านเลย
แท้จริ งผ้าฝ้ ายกํามะหยีข# องฉันผืนนีF คือสิ# งที#ฉนั นําออกมาจากบ้านของฉันที#
มะดีนะฮ์ อันเป็ นสิ# งเดียวเท่านัFนที#ฉนั มีอยู”่ (๓)

-----------------------------------------------------------(๑) ตัซกีเราะตุล เคาะวาศ หน้า ๖๘

(๒) มะฎอลิบ สุ อาล เล่ม ๑ หน้า ๙๕ และกัชฟุล ฆอมมะฮ์ หน้า ๕๐ และศิฟะตุศ ศอฟวะฮ์ เล่ม ๑
หน้า ๑๒๓ และตัซกีเราะตุล เคาะวาศ หน้า ๖๖

(๓) มะฎอลิบ สุ อาล เล่ม ๑ หน้า ๙๓ และกัซฟุล ฆอมมะฮ์ หน้า ๕๐ และตัซกีเราะตุลเคาะวาศ

หน้า๖๖
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๔. สุ วยั ด์ บินฆ็อฟละฮ์ ได้กล่าวว่า ฉันเคยเข้าพบท่านอะลี บินอะบีฏอลิบ
(อ) ในช่วงเวลาอันสัFน แล้วฉันได้พบว่า ตรงที#ท่านนัง# อยูน่ F นั มีเนยแข็งอยูช่ ิFน
หนึ#ง ซึ# งฉันพบว่ากลิ#นของมันเปรีF ยวมากแล้ว และในมือของท่านมีขนมปั ง
หยาบ ๆ ที#ทาํ มาจากข้าวบาร์ เลย์แผ่นหนึ#งเท่านัFน ท่านใช้มือของท่านหักมัน
อยูเ่ สมอ ๆ เมื#อมันหักแล้วท่านก็ทิFงมันลงไปในนัFนอีก
ท่านกล่าวว่า “ท่านจะไม่ลองชิมอาหารแบบนีFของเราดูบา้ งเหรอ”
ฉันกล่าวว่า “ฉันถือศีลอด”

ท่านกล่าวอีกว่า “ฉันเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ได้กล่าวว่า
ผูใ้ ดที#ให้การถือศีลอดยับยัFงตนให้พน้ จากอาหารที#ตนชอบแล้วไซร้
เป็ น
หน้าที#สาํ หรับอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในอันที#จะต้องให้อาหารที#ใช้จากสวนสวรรค์
และให้นF าํ ดื#มจากสวรรค์แก่เขาผูน้ F นั ”

ท่านได้กล่าวอีกว่า “ฉันได้พดู กับคนรับใช้ของท่านซึ# งมายืนอยูใ่ กล้ ๆ ท่าน
ว่า “โอ้เด็กน้อย ทําไมเจ้าไม่ยาํ เกรงต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในเรื# องของผูอ้ าวุโส
ท่านนีFบา้ ง
ทําไมเจ้าจึงโม่แป้ งที#เป็ นอาหารให้แก่เขาในชนิดที#ฉนั กําลัง
มองเห็นอยูใ่ นขณะนีF ?”
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หญิงรับใช้ได้กล่าวว่า “แน่นอนที#สุด ท่านได้สั#งพวกเราว่า อย่าได้โม่แป้ ง

ชนิดที#ละเอียดให้เป็ นอาหารแก่ท่าน” (๔)

๕. เศาะอ์ เศาะอะฮ์ บินซูฮาน และสหายของท่าน พร้อมกับคนติดตามอีก
จํานวนหนึ#ง ได้กล่าวว่า “ท่านทําตัวกับพวกเราแบบเดียวกับพวกเราทุกคน

คือนิ#มนวลและอ่อนโยนที#สุด อีกทัFงวางตัวอย่างเรี ยบง่ายที#สุด” (๕)

๖. ท่านอะลี (อ) ได้ปลดปล่อยทาสให้เป็ นอิสระด้วยทรัพย์สินที#ท่าน
แสวงหามาด้วยมือของท่านเองถึง ๑, ๐๐๐ คน (๖)
๗. ท่านอะลี(อ)ได้ใช้มือของท่านนวดแป้ งให้กบั พวกยิวในเมืองมะดีนะฮ์
กลุ่มหนึ#ง จนกระทัง# มือของท่านอ่อนล้าและท่านได้บริ จาคค่าจ้างเหล่านัFน
ไป และท่านยังผูกหิ นให้ติดกับท้องท่านอีกด้วย(๗)
------------------------------------------------------------(๔) กัชฟุล ฆอมมะฮ์ หน้า ๔๗
(๕) อะอ์ยานุซซี อะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๑๒๔ และชัรฮ์ นะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๘

(๖) อะอ์ยานุชชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๑/๔๒ และยะนาบีอุล มะวัดดะฮ์ หน้า ๑๔๖

(๗) ชัรฮ์ นะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๗
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๘. ท่านอิมามอะบุลฮะซัน อะลี บินอะหมัด อัล-วาฮิดี(ร.ฎ.)และบรรดา
นักอธิ บายอัล-กุรอานท่านอื#นได้เล่าเรื# องราวที#มีสายสื บติดต่อกันมาว่า
ท่านอะลี(อ)ได้ทาํ งานรับจ้างตัFงแต่พลบคํ#าจนถึงตอนเช้า ซึ# งท่านได้รับค่าจ้าง
เป็ นข้าวสาลีจาํ นวนหนึ#ง แล้วท่านก็ได้จดั การโม่จนเป็ นแป้ งเสี ย ๑ ใน ๓
ส่ วน
คนในครอบครัวของท่านได้นาํ มันมาปรุ งเป็ นอาหารชนิ ดหนึ#งเพื#อ
รับประทาน ครัFนเมื#ออาหารสุ กแล้วก็ปรากฏว่า มีคนจนมาขอ พวกเขาก็ได้
นําอาหาร นัFนออกมามอบให้เขาไป ต่อมาวันหนึ#งท่านก็ได้นาํ แป้ งส่ วนที# ๒
มาปรุ งอีก เมื#อมันสุ กดีแล้ว ก็มีเด็กกําพร้าคนหนึ#งมาขอ พวกเขาก็ได้ให้เด็ก
กําพร้าคนนัFนไปอีก ต่อจากนัFนท่านก็ได้นาํ แป้ งส่ วนที# ๓ มาปรุ งอีก เมื#อมัน
สุ กดีแล้วก็ปรากฏว่ามีเชลยคนหนึ#ง ซึ# งเป็ นพวกตัFงภาคีได้มาขอ พวกเขาก็ได้
ให้เป็ นอาหารแก่เชลยผูน้ F นั อีก ทัFงท่านอะลี(อ) ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ)
ท่านฮะซัน(อ) และท่านฮุเซน(อ) ต่างก็อ่อนเพลียเพราะความหิ ว
อัลลอฮ์(ซ.บ.)จึงได้ทรงบันดาลให้นบีของพระองค์รับรู ้เรื# องราวเกี#ยวกับ
พวกเขา เพราะแท้จริ งเจตนาในการกระทําเช่นนีF ล้วนขึFนตรงต่ออัลลอฮ์
(ซ.บ.)เท่านัFน
เป็ นการแสวงหารางวัลจากพระองค์และแสวงหาความ
ปลอดภัยให้พน้ จากการลงโทษของพระองค์
อัลลอฮ์(ซ.บ.)จึงได้ทรง
ประทานโองการมาในอัล-กุรอานหลายโองการโดยเริ# มต้นตัFงแต่โองการที#วา่

“และเขาเหล่านัFนได้ให้อาหาร อันเนื#องมาจากความรักที#มีต่อพระองค์”
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กล่าวคือ พระองค์ทรงยกย่องคนเหล่านีF และทรงกล่าวถึงการตอบแทน
อันพึงได้สาํ หรับสภาพการณ์ ด้วยโองการที#วา่

“ดังนัFน

อัลลอฮ์(ซ.บ.)จึงปกป้ องพวกเขาให้พน้ จากความเลวร้ายในวัน

นัFน และให้พวกเขาได้รับความปิ ติสุขและความชื#นชมยินดี และทรงตอบ
แทนเขาเหล่านัFนไปตามกรณี ที#พวกเขาอดทนนัน# คือสวนสวรรค์และผ้าไหม
โดยจะเป็ นผูเ้ อกเขนกอยูบ่ นที#พกั พิงในนัFน”

นี#คือการเคารพภักดีที#สมบูรณ์ เนื# องจากพวกเขาได้บริ จาคอาหารไปทัFง ๆ
ที#อาหารนัFนเป็ นที#ตอ้ งการของพวกเขาอย่างที#สุดเช่นกัน มิฉะนัFน แล้ว
ชีวประวัติตอนนีF ก็คงจะไม่เป็ นเรื# องราวที#ยง#ิ ใหญ่แต่ประการใด และอัลลอฮ์
(ซ.บ.) ก็คงจะไม่ให้ความสําคัญจนถึงขนาดที#ประทานโองการเกี#ยวกับเรื# อง
นีFให้แก่ศาสนทูตของพระองค์(ศ)ไว้ในอัล-กุรอาน(๘)
๙. ท่านศอลิห์ได้กล่าวว่า “ฉันได้พบกับท่านอะลี (อ) โดยที#ทา่ นถือ
อินทผลัมอยูช่ ่อหนึ#ง
ฉันกล่าวกับท่านว่า “ข้าแต่ท่านอะมีรุลมุมีนีน โปรดมอบอินทผลลัมช่อนีF
ให้กบั ฉันถือแทนท่านเพื#อไปส่ งถึงบ้านของท่านเถิด”

ท่านกล่าวว่า “เจ้าของบ้านคือผูท้ ี#ควรค่าแก่การถือของของตนเอง” ซึ# ง

ท่านมิได้มอบให้ฉนั ถือให้ แล้วท่านก็ได้นาํ มันไปในบ้านของท่านเอง
สักพักหนึ#ง ท่านก็ได้กลับออกมาพร้อมกับถุงผ้าใบหนึ# งซึ# งบรรจุอินทผลัม
ทัFงเปลือก แล้วท่านได้ไปนมาซวันศุกร์ ร่วมกับประชาชน(๙)

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

(๘) กัชฟุล ฆอมมะฮ์ หน้า ๔๙

(๙) ยะนาบีอุล มะวัดดะฮ์ หน้า ๑๔๖
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๑๐. ท่านอะลี(อ)ได้กล่าวกับท่านฮะซัน(อ)หลังจากที#ทา่ นได้รับบาดเจ็บ
เพราะอิบนุ มุลญิม(ผูท้ ี#อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงสาปแช่ง) ทําร้ายว่า
“ฮะซันเอ๋ ยจงดูแลคนที#ทาํ ร้ายฉัน จงเอาอาหารของฉันให้แก่เขา และจง
เอานํFาดื#มของฉันให้เขาดื#ม ถ้าหากฉันยังมีชีวติ อยูต่ ่อไป ฉันจะจัดการกับ
สิ ทธิf ของฉันเอง แต่ถา้ ฉันตายลงไซร้ พวกเจ้าก็จงฟันเขา ๑ ครัFงและจงอย่าง
ฟันซํFา แท้จริ งฉันเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ได้กล่าวว่า พวก
ท่านจงระวังในเรื# องการซํFาเติมแม้แต่กบั สุ นขั ที#ตะกละ”

จากนัFนท่านอะลี(อ)ได้กล่าวว่า “โอ้ บุตรหลานของอับดุลมุฏฏอลิบ ฉัน
จะไม่สัง# เสี ยพวกเจ้า ให้ลา้ งผลาญเลือดเนืFอของมวลมุสลิม โดยกล่าวว่า
อะมีรุลมุมีนีนถูกสังหารแล้ว แน่นอนไม่มีใครฆ่าฉันเลยนอกจากคนๆ เดียว”
(๑๐)
----------------------------------------(๑๐) อัลฟุศูลุล มุฮิมมะฮ์ หน้า ๑๑๘
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คําปราศรัยอันทรงคุณค่ าของท่ านอะมีรุลมุมนี ีน(อ)
ในบรรดาจํานวนเศาะฮาบะฮ์ และบรรดาคอลีฟะฮ์ทF งั หลายนัFน ไม่มีคาํ
ปราศรัย คําตักเตือนสุ ภาษิต คําสั#งเสี ย คําสั#ง และข้อเขียนของใครจะถูก
บันทึกไว้ให้เหมือนกับของท่านอะลี(อ) นัน# คือ
หนังสื อนะiุล-บะลาเฆาะฮ์ ที#ถูกเรี ยบเรี ยงมาด้วยโวหารที#สูงส่ ง และ
สมบูรณ์ดว้ ยอรรถรสอันลึกลํFา คือความภาคภูมิใจของมวลมุสลิมทุกคน และ
เป็ นเกียรติยศสําหรับผูศ้ รัทธาทุกคน นี#คือสิ# งเดียวที#นอกเหนือจากพจนารถ
ของผูท้ รงสร้าง แต่สูงส่ งเกินกว่าถ้อยคําของมวลมนุษย์ทF งั ปวง
อิบนุ อะบิลฮะดีดได้กล่าวว่า “ท่านจงพิจารณาข้อมูล ถ้อยคําของท่านอะ
มีรุลมุมีนีน (อ) เถิด แล้วท่านจะพบว่า มันแยกแยะมาจากถ้อยคําต่างๆ แห่ง
พระคัมภีร์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเป็ นข้อมูลที#เก็บถ้อยคําต่างๆ มาจาก
ความหมายและแนวทางต่าง ๆ จากพระคัมภีร์ มีเค้าโครงอย่างเดียวกับเค้า
โครงของพระคัมภีร์ มันเป็ นอย่างนัFนจริ ง ๆ ถึงแม้วา่ พระคัมภีร์จะไม่มีคาํ พูด
ของใครเสมอเหมือนเทียบเคียงได้ ควรที#จะกล่าวได้วา่ หลังจากพระคัมภีร์
แล้วจะไม่มีถอ้ ยคําของใคร เป็ นโวหารสู งส่ งลึกซึF ง มีอรรถรส มีคุณค่าอีก
แล้วหากจะมีได้ก็เพียงถ้อยคําของท่านอะลี(อ)เท่านัFน ความจริ งข้อนีFไม่มีใคร
รู ้ได้ นอกจากผูท้ ี#มีความรู ้สันทัดที#สุดในงานแขนงนีFเท่านัFน และหาใช่วา่ คน
ทุกคนจะควรค่ากับการเป็ นผูค้ รอบครองเพชรอัญมณี ยงิ# ไปกว่านัFน ก็หาใช่วา่
จะคู่ควรกับทองคําเสมอไป
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ในบทนีFเราจะบันทึกประโยคคําพูดของท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)พอเป็ น
สังเขป
๑. จากคําปราศรัยของท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ) ที#กาํ ชับในเรื# องการ ต่อสู ้
และตําหนิพวกที#เฉยเมยในเรื# องนีFวา่
“แท้จริ ง การต่อสู ้คือประตูบานหนึ#งของประตูสวรรค์ ที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)
ทรงเปิ ดไว้สาํ หรับเหล่าบรรดา ผูใ้ กล้ชิดของพระองค์โดยเฉพาะ และมันคือ
อาภรณ์แห่งการสํารวมตนเป็ นเกราะของอัลลอฮ์(ซ.บ.)อันแข็งแกร่ ง
ผูใ้ ดละทิFงมันไปด้วยความรังเกียจ
อัลลอฮ์(ซ.บ.)จะให้เขาผูน้ F นั สวมใส่
อาภรณ์แห่งความตํ#าต้อยและสภาพชีวติ ที#ได้รับการลงโทษอันน่าอัปยศอดสู
หัวใจจะถูกตรึ งไวด้วยสิ# งปิ ดกัFน
สัจธรรมจะถูกยึดไปจากเขาเนื# องจาก
ทอดทิFงการต่อสู ้ เขาจะจํานนกับความพ่ายแพ้
ความเป็ นธรรมจะถูกปิ ดกัFน แน่นอนข้าเคยเรี ยกร้องท่านหลายครัFงแล้วใช่
ไหมว่า ให้ต่อสู ้กบั พวกเขาทัFงในยามกลางคืนและกลางวัน ทัFงโดยลับและ
โดยเปิ ดเผย และข้าเคยพูดกับพวกท่านว่าจงสู ้รบกับเขาเหล่านัFน ก่อนที#พวก
เขาจะสู ้รบกับพวกท่าน ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) หากคน
พวกนัFนได้รับการบุกโจมตีถึงใจกลางบ้านเมืองแล้ว พวกเขาจะได้รับความ
ตกตํ#า กล่าวคือ พวกท่านต้องยอมสวามิภกั ดิfและยอมอ่อนข้อให้ จนพวกท่าน
ต้องถูกทําลายอย่างย่อยยับเป็ นเสี# ยงๆ และบ้านเมืองก็จะถูกยึดครอง และนี#
คือ พี#ชายของฆอมิด พลังของเขาสามารถพิชิตเมืองอันบาร์ (๑)
เขาสามารถสังหารอิซซาน บินฮิซซาน อัล-บักรี และทําลายแสนยานุภาพ
ของพวกท่านได้ ทัFงๆ ที#มีอาวุธมากมาย ฉันได้ทราบมาว่าชายคนหนึ#งในหมู่
พวกเขาเข้ามาบุกรุ กสตรี มุสลิม
------------------------------------(๑)เมืองอันบาร์ อยูช่ ายฝั#งด้านตะวันออกของแม่นF าํ ยูเฟรตีส
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อีกทัFงยํ#ายีเกียรติโดยถอดกําไลเท้า และเครื# องประดับของพวกนาง นางไม่มี
อะไรยับยัFงมันได้นอกจากกล่าวรําพึงและอ้อนวอนขอความเมตตา
ต่อจากนัFนพวกเขาก็พากันแยกย้ายกระจัดกระจาย คนผูช้ ายในหมู่พวก
เขาไม่มีใครได้รับบาดแผลเลยและพวกเขาไม่มีใครเสี ยเลือดเลย นี#ถา้ หากว่า
มีชายมุสลิมตายลง
หลังจากเหตุการณ์นF ีดว้ ยความเสี ยใจ ก็คงไม่มีอะไรเป็ นที#น่าตําหนิ ยิง# ไป
กว่านัFนสําหรับข้าถือว่า เป็ นสิ# งที#คู่ควรอย่างแท้จริ งด้วยซํFา ข้าแต่อลั ลอฮ์
(ซ.บ.)น่าแปลกใจจริ งๆ ที#หวั ใจเหล่านัFนตายด้านความรู ้สึกสํานึกถูกครอบงํา
พวกเขาต่างร่ วมกันอยูใ่ นความผิดพลาด ท่านทัFงหลายต่างพากันทําลายสิ ทธิ
ของพวกท่านเอง สําหรับพวกท่านจึงมีแต่ความน่าเกลียดและชิงชัง ในยามที#
พวกท่านยอมตกเป็ นเป้ าถูกขว้างปา พวกท่านถูกเร่ งเร้า แต่ก็หาได้มีปฏิกิริยา
โต้ตอบ พวกท่านถูกทิ#มแทงแต่พวกท่านก็ไม่รู้สึกปวดร้าวอะไร ในขณะที#
พวกเขาทรยศต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) พวกท่านกลับพึงพอใจ
ดังจะเห็นได้วา่ เมื#อข้าออกคําสั#งให้พวกท่านออกไปรบกับพวกเขา
ในช่วงฤดูร้อน ท่านทัFงหลายก็กล่าวว่า มันร้อนจัดเหลือเกิน ความร้อน
จะต้องเผาผลาญเราแน่ ๆ แต่พอข้าฯสั#งให้ออกไปรบกับพวกเขาในช่วงฤดู
หนาว พวกท่านก็บอกว่า นี# มนั หนาวเหลือเกิน ความหนาวจัดต้องทําลายเรา
แน่ ๆ ทุกฤดูกาล ไม่วา่ จะร้อนหรื อหนาว พวกท่านก็จะผละหนีทF งั นัFน ก็ใน
เมื#อเป็ นอย่างนีF ด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) พวกท่านก็สมควรแล้วที#ตอ้ ง
เผชิญกับคมดาบ โอ้พวกเจ้าผูม้ ีเรื อนร่ างเป็ นบุรุษแต่ไม่ใช่บุรุษ
แม้แต่เพียงนิ ดเดียวเป็ นพวกทารกแรกเกิด และเป็ นพวกที#มนั สมองติดอยู่
กับกําไลสตรี แน่นอน ฉันไม่ปรารถนาจะแลเห็น และไม่อยากจะรู ้จกั กับ
พวกท่านเลย ด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) เพราะมันน่าเสี ยใจ
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มันน่าละอายแก่ใจ ในที#สุดขอให้อลั ลอฮ์(ซ.บ. ทําลายพวกท่านเสี ยเถิด
แน่นอนพวกท่านทําให้หวั ใจของข้าเต็มไปด้วยความรังเกียจ และพวกท่าน
สร้างภาระที#ขมขื#นให้แก่หวั อกของข้าอย่างยิง#
พวกท่านทําให้ขากระอัก
กระอ่วนมีความทุกข์โศก ทุรนทุราย พวกท่านได้ก่อความเสี ยหายให้แก่ขา้
ด้วยการทรยศและทําลายจนพวกกุเรชถึงกับกล่าวว่า
“บุตรของอะบีฏอลิบ เป็ นชายที#กล้าหาญก็จริ ง แต่ไม่มีความรู ้ในเชิงรบ”

ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อันว่า บิดาของพวกท่านเหล่านัFน
คนใดบ้างที#มีประสบการณ์ และมีฐานะที#ลF าํ หน้าข้าได้ แน่นอนข้าเก่งกล้าใน
เรื# องนีF ตัFงแต่อายุยงั ไม่ถึง ๒๐ ปี และข้าก็ยงั เป็ นอยูอ่ ย่างนีF ทัFงๆ ที#มีอายุมาก
ถึง ๖๐ ปี แล้วแต่ทว่ามันย่อมไม่ใช่คาํ สั#งต่อบุคคลที#ไม่ความภักดี”

๒. ส่ วนหนึ#งจากคําสั#งเสี ยของท่านอะลี(อ) ที#มีแก่ทา่ นฮะซัน(อ) และ
ท่านฮุเซน(อ) เมื#อครัFงที#อิบนุ มุลญิม(ผูไ้ ด้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮ์(ซ.บ.))
ได้ใช้ดาบฟันนัFน มีใจความว่า
“ข้าขอสั#งเสี ยเจ้าทัFงสองให้มีการสํารวมตนต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) และจง
อย่าละเมิดกับโลกนีF ถึงแม้มนั จะละเมิดต่อเจ้าทัFงสอง และจงอย่าแสดงความ
เสี ยใจกับสิ# งใด ๆ ก็ตามในโลกที#มนั สู ญเสี ยไปจากเจ้าทัFงสอง จงพูดความ
จริ ง จงทํางานเพื#อผลการตอบแทน จงเป็ นศัตรู กบั ผูอ้ ธรรม จงเป็ นผู ้
ช่วยเหลือคนที#ได้รับความไม่เป็ นธรรม ข้าขอสัง# เสี ยแก่เจ้าทัFงสอง และลูกๆ
ของข้าทัFงหมดและภรรยาของข้าทัFงหมด ตลอดจนถึงคนที#ได้รับหนังสื อของ
ฉันทัFงหมดว่า ให้มีความยําเกรงต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) จงทําให้งานของพวกเจ้ามี
ระเบียบ จงปรับปรุ งแก้ไขเรื# องระหว่างพวกเจ้าให้ดี เพราะฉันเคยได้ยนิ ท่าน
ผูเ้ ป็ นตาของพวกเจ้า
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ผูเ้ ป็ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า
“การปรับปรุ งแก้ไขในเรื# องราวระหว่างพวกเดียวกันนัFนมีคุณค่าสู งกว่า

การนมาซและการถือศีลอดโดยทัว# ๆ ไป”

“วัลลอฮ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) เรื# องของลูกกําพร้า พวกเจ้าจงอย่า

ล้วงของที#อยูป่ ากของพวกเขาออกมา และจงอย่าให้เขาเหล่านัFนได้รับความ
สู ญเสี ยอันเนื#องมาจากเกียรติยศของพวกเจ้า”

“วัลลอฮ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.)ในเรื# อง เพื#อนบ้านของพวกเจ้า พวก

เขาคือคําสั#งเสี ยของนบีของพวกเจ้า ท่านนบี(ศ)ไม่เคยว่างเว้นจากการสั#งเสี ย

ในเรื# องของพวกเขาจนเราถึงกับคิดว่าท่านจะมอบมรดกให้กบั พวกเขา”

“วัลลอฮ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ในเรื# องอัล-กุรอานจงอย่าให้คนอื#น
นอกจากพวกเจ้าถือปฏิบตั ิตามคําสั#งสอนของมัน ลํFาหน้าพวกเจ้า”
“วัลลอฮ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) เรื# องนมาซมันคือเสาหลักแห่ง
ศาสนาของพวกเจ้า”
“วัลลอฮ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ในเรื# องของบ้านของพระผูอ้ ภิบาล

ของเจ้า พวกเจ้าจงอย่าเหิ นห่างจากมันตราบใดที#พวกเจ้ายังมีชีวติ อยู่ เพราะ
ถ้ามันถูกทอดทิFง พวกเจ้าก็จะไม่ดูแลต่อกันและกัน”

“วัลลอฮ์

ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ในเรื# องการต่อสู ้ (การทําญิฮาด)

ด้วยทรัพย์สินด้วยชีวติ และด้วยวาจาของพวกเจ้า ในวิถีทางของอัลลอฮ์
(ซ.บ.) พวกเจ้าจงดําเนินไปอย่างต่อเนื# อง และจงเสี ยสละอย่างทุ่มเท และจง
ระมัดระวังการหลบหนีและตัดขาด อีกทัFงจงอย่าละทิFงการสอนให้ทาํ ความดี
และยับยัFงห้ามปรามจากการทําความชัว#
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มิฉะนัFนความชัว# ของพวกเจ้าจะครอบงําพวกเจ้า

วิงวอนขอพระองค์ก็จะไม่ทรงตอบรับพวกเจ้า”

เมื#อนัFน

ถ้าพวกเจ้า

ต่อจากนัFน ท่านได้กล่าวอีกว่า

“โอ้บุตรหลานของอับดุลมุฏฏอลิบเอ๋ ย ฉันจะไม่สั#งเสี ยพวกเจ้าว่าให้หลัง#
เลือดของพี#นอ้ งมุสลิม โดยพวกท่านจะกล่าวว่า อะมีรุลมุมีนีนถูกสังหารแล้ว
แน่นอน ไม่มีใครสังหารฉัน นอกจาก ฆาตกรที#ฆ่าฉันคนเดียวเท่านัFน”

“พวกเจ้าจงรู้ไว้เถิดว่า

ถ้าหาก ฉันตายลงกับการฟันครัFงเดียวของเขาใน

ครัFงนีF พวกเจ้าก็จงฟันเขากลับไปหนึ#งครัFงเช่นเดียวกัน และจงอย่าให้ชายคน
ใดฟันซํFา เพราะฉันเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้กล่าวว่า
“การซํFาเติมเป็ นของต้องห้ามแม้กบั สุ นขั ที#ตะกละก็ตาม”

๓. ในบันทึกของท่าน อะมีรุลมุมีนีน(อ)ที#ส่งไปยัง ฮาริ ษ อัล-ฮัมมะดานี
นัFน มีใจความว่า
“และจงยึดสายเชือกแห่งอัล-กุรอาน และจงนํากุรอานไว้เพื#อสั#งสอน
และจงนําหลักการที#กุรอานได้อนุมตั ิให้ใช้ได้นาํ มาใช้และจงนําข้อห้ามจาก
อัล-กุรอานมาเป็ นข้อห้ามจงเชื#อในสิ# งที#มาจากความจริ ง จงเปรี ยบเทียบจาก
สิ# งที#ผา่ นมาจากโลกนีF กับสิ# งที#ยงั คงเหลืออยู่ ถึงแม้มนั จะเป็ นของที#คล้ายคลึง
กัน แต่ของที#มาที#หลังย่อมตามทันของที#มาในตอนแรกของมันได้เสมอ
ของๆ มันทุกอย่างล้วนสลายและแยกจากกัน และจงให้เกียรติกบั พระนาม
ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) อย่ากล่าวถึงพระองค์นอกจากสิ# งที#เป็ นสัจจะ
จงคิดถึงความตายให้มาก และจงคิดถึงเรื# องราวหลังจากความตายให้มาก
และจงอย่าตัFงใจกับความตายอย่างเด็ดขาดจนกว่าจะอยูก่ บั เงื#อนไขที#มนั# คง
แล้ว
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จงระมัดระวังกับการงานทุกอย่างที#เจ้าของงานนัFนๆ
พึงพอใจในงาน
ดังกล่าวเพื#อตนเองและเป็ นที#รังเกียจสําหรับมุสลิมทัว# ไป จงระมัดระวังการ
งานที#กระทําลงไปในที#ลบั ทุกประเภท และที#น่าละอายแก่ใจที#จะกระทํา
นัFนๆ ในที#ที#เปิ ดเผยและจงระมัดระวังงานทุกประเภท ที#ถา้ หากเจ้าของงาน
นัFนๆ ถูกถามถึงแล้ว เขาแสดงความรังเกียจหรื อมีอาการแก้ตวั จงอย่าทําตัว
ของเจ้าให้ตกเป็ นเป้ าเนื# องจากพูดมาก และจงอย่าพูดกับประชาชนทุกเรื# องที#
เจ้าเคยได้ยนิ ได้ฟังมา เพราะในเรื# องเช่นนีFมีความเท็จจริ งมากมาย
จงหนักแน่นด้วยความอดกลัFน จงหลีกเลี#ยงจากการใช้อาํ นาจ จงมีความ
ละมุนละม่อมในยามโกรธ จงผ่อนปรนกับฝ่ ายบริ หาร(ในยามที#อาํ นาจการ
ปกครองอยุใ่ นมือของเจ้า) จงเป็ นผูล้ งโทษตัวเอง และจงปรับปรุ งความโปรด
ปรานทุกอย่างที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ทรงประทานให้แก่เจ้าให้ดีๆ และจงอย่าทําให้
ความโปรดปรานของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ที#ทรงประทานมายังเจ้าต้องสู ญเสี ยไป
และจงทําให้เป็ นที#ประจักษ์แก่ตวั เองของเจ้าว่า
มีความเป็ นไปตามกรณี

ที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ได้ทรงโปรดปรานสิ# งนัFน ๆ ให้แก่เจ้า”

“จงรู้ไว้เถิดว่า

ผูศ้ รัทธาที#มีคุณงามความดีมากที#สุด ต้องเสี ยสละทุ่มเท

ชีวติ พวกพ้องและทรัพย์สินของตน เพราะไม่วา่ เจ้าจะเสี ยสละสิ# งของอันใด
ที#ดีๆ มันจะยังคงอยูเ่ ป็ นถาวรสําหรับเจ้าเสมอ อะไรก็ตามที#เจ้าชักช้าแชเชื อน
มันจะเป็ นความดีงามสําหรับคนอื#นไปเสี ยเสมอ จงระมัดระวังในการเป็ น
เพื#อนกับคนที#มีความคิดเห็นอ่อนแอ และมีงานที#น่ารังเกียจ เพราะว่าเพื#อน
ย่อมเป็ นตัวอย่างของเพื#อน จงอาศัยอยูใ่ นแหล่งอาศัยที#มีคนหมู่มาก เพราะที#
นัน# เป็ นศูนย์รวมของบรรดามุสลิม จงระมัดระวังสภาพหลงลืม แข็งข้อ และ
ตระหนี#ในการส่ งเสริ มต่อการเชื# อฟังปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์(ซ.บ.)
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จงให้ความเห็นสัFนๆ กับเรื# องใดก็ตามที#เป็ นประโยชน์แก่เจ้า จงระมัดระวัง
ในเรื# องการนัง# ตามตลาดร้านค้า เพราะมันเป็ นแหล่งมัว# สุ มของมารชัยฏอน
และเป็ นที#แสดงออกของความเลวร้าย
จงมองคนที#เจ้ามีความเป็ นเลิศ
มากกว่าเขาไว้ให้มาก
เพราะว่านี#คือประตูบานหนึ#งของความสํานึกรู ้ใน
พระคุณกรุ ณา จงอย่าเดินทางในวันศุกร์ จนกว่าจะได้นมาซเสี ยก่อน
ยกเว้นในกรณี ที#เป็ นงานเสี ยสละเพื#อวิถีทางของอัลลอฮ์(ซ.บ.)หรื อเป็ น
เพราะอยูใ่ นภารกิจที#เดือดร้อน จงปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์(ซ.บ.)ในการทํางานทุก
กรณี ของเจ้า เพราะการปฏิบตั ิตามอัลลอฮ์(ซ.บ.)คือความประเสริ ฐเลอเลิศยิง#
กว่าสิ# งใด จงปลอบประโลมตัวของเจ้าให้ตกอยูใ่ นการเคารพภักดี
และจงเป็ นเพื#อนกับมัน และจงอย่าใช้อาํ นาจข่มมัน จงฉวยเอาโอกาสและ
ความสามารถของมันเพื#อกิจการอันนอกเหนื อไปจากนมาซที#ถูกบังคับ คือ
จําเป็ นต้องชดใช้ชาํ ระคืนตามข้อผูกพัน (นมาซกอฎอ)ไปตามวาระของมัน
จงระวังตนจากการเป็ นมิตรกับคนฝ่ าฝื น เพราะความชัว# ย่อมถูกติดตามมา
ด้วยความชัว#
จงสํารวมตนต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) จงรักบุคคลอันเป็ นที#รักของพระองค์ จง
ระวังความโกรธเพราะมันคือพลพรรคที#ยงิ# ใหญ่ของอิบลีส วัสลาม”
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สุ ภาษิตอันลือชืGอของท่ านอิมามอะลี(อ)
ถ้อยคําต่างๆ ของท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ)นัFนไม่อาจสรุ ปลงด้วยบทสัFนๆ
ได้ ในหนังสื อ“นะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์” ได้รวบรวมสุ ภาษิตอันลือชื#อของ
ท่านไว้ถึงห้าร้อยบท
สํานักพิมพ์อลั ฮะดีษแห่งเลบานอน อามีน อัร รัยฮานี ได้พิมพ์สุภาษิตของ
ท่านถึง ๑๐๐ บท ลงในหนังสื อเล่มหนึ#งต่างหากและอีกเล่มหนึ#ง พิมพ์มากถึง
๑, ๐๐๐ บท นอกเหนือจากนีFสาํ นักพิมพ์อื#นๆ ก็ดาํ เนินการจัดพิมพ์สุภาษิต
ของท่านนับเป็ นจํานวนพันๆ บทอีกเช่นกัน
ต่อไปนีF เป็ นสํานวนสุ ภาษิตสัFนๆ เกี#ยวกับเรื# องจริ ยธรรม ความรู ้เกี#ยวกับ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า มารยาท และความรู ้ทว#ั ไปที#ไม่เป็ นประโยคยาวๆ เหมือนแห่ง
อื#น ในเรื# องราวเหล่านีFนบั ว่าเป็ นสิ# งที#อาํ นวยประโยชน์ให้แก่สภาพสังคม
ของเราอย่างมากมายเลยทีเดียว ในที#นF ีเราจะเสนอสุ ภาษิตของท่านอิมามอะลี
(อ)ได้กล่าวไว้จาํ นวน ๒๕ บท
๑.

เมื#อท่านมีอาํ นาจเหนื อฝ่ ายศัตรู ของท่านก็จงถือหลักการผ่อน
ปรนแก่เขาอย่างดีที#สุดแทนการใช้อาํ นาจ

๒. ผูใ้ ดทํางานช้า ผลลัพธ์ของงานก็จะเสร็ จเร็ วไม่ได้
๓. การชําระบาปใหญ่อยูท่ ี#การช่วยเหลือผูต้ กทุกข์ และการผ่อนปรนแก่
คนที#กาํ ลังลําบาก
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๔. บุตรของอาดัมเอ๋ ย ถ้าเจ้าเห็นว่าพระผูอ้ ภิบาลของเจ้ามอบความโปรด
ปรานมาแก่เจ้าในขณะที#เจ้ากําลังทรยศพระองค์อยูน่ F นั ก็จงได้ระมัดระวังเถิด
๕. เมื#อเจ้าอยูด่ า้ นหลังสุ ด ส่ วนความตายนัFนอยูข่ า้ งหน้าสุ ด นัน# แหละ คือ
ที#ตอ้ งพบกันอย่างรวดเร็ ว
๖. ลิFนคือสิ งโตดุ หากเว้นว่างจากมัน มันก็จะเป็ นอูฐเชื#อง
๗. ฉันแปลกใจจริ ง ๆ กับคนที#ทาํ บาปในขณะเดียวกับที#ขออภัยโทษ
๘. คนที#ปรับปรุ งแก้ไขเรื# องที#อยูร่ ะหว่างตนกับอัลลอฮ์(ซ.บ.)ได้ อัลลอฮ์
(ซ.บ.)ก็จะแก้ไขเรื# องระหว่างเขากับมนุษย์ได้และคนที#แก้ไขเรื# องระหว่างตน
กับปรโลกได้ อัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็จะแก้ไขเรื# องระหว่างเขากับโลกนีFได้ คนใดที#
เป็ นผูข้ ดั เกลาตนเอง อัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็จะเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์รักษาเขา
๙. ความยิง# ใหญ่ของผูส้ ร้างอยูใ่ กล้กบั ตัวเจ้า และสิ# งที#เล็กที#สุดจากสิ# งที#
ถูกสร้างนัFน อยูใ่ นดวงตาของเจ้าเอง
๑๐. วาระที#ผถู ้ ูกอธรรมกระทําต่อผูอ้ ธรรม ย่อมร้ายแรงกว่าวาระที#ผู ้
อธรรมกระทําต่อผูถ้ ูกอธรรม
๑๑. จะไม่ถือว่าเป็ นการเชื#อฟังของมนุษย์ในขณะเมื#อเขาฝ่ าฝื นต่ออัลลอฮ์
(ซ.บ.)
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๑๒. สิ# งใดก็ตามอันเป็ นเรื# องของศาสนา ถ้าประชาชนละทิFงเพียงเพื#อ
ความสะดวกสบายในทางโลก อัลลอฮ์(ซ.บ.) จะทรงบันดาลภัยพิบตั ิที#
ร้ายแรงกว่านัFนให้เกิดขึFนแก่พวกเขา
๑๓. ผูใ้ ดที#ทาํ ให้ตวั เองตกอยูใ่ นข้อกล่าวหา ก็จงอย่าประณามคนที#มอง
ตนในแง่ร้ายอย่างเด็ดขาด
๑๔. ผูก้ ดั ฟันเพราะความโกรธเพื#ออัลลอฮ์(ซ.บ.)จะเป็ นคนที#เข้มแข็งที#สุด
ในการต่อสู ้กบั ความผิดพลาด
๑๕. เสบียงที#เลวร้ายที#สุดในการคืนกลับสู่ ปรโลก คือการเป็ นศัตรู กบั บ่าว
ของอัลลอฮ์(ซ.บ.)
๑๖. จงยําเกรงต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.)บ้างเถิด แม้แต่เพียงนิ ดหน่อย และจงทํา
ให้มีสิ#งปิ ดป้ องกําบังระหว่างเจ้ากับอัลลอฮ์(ซ.บ.) แม้วา่ จะเป็ นสิ# งที#เบาบาง
๑๗. ในความโปรดปรานทุกอย่างล้วนมีสิทธิ อยู่ ณ อัลลอฮ์(ซ.บ.) ผูใ้ ด
กระทําหน้าที#ตามสิ ทธิ นF นั ๆ เขาก็จะได้รับมัน ผูใ้ ดริ ดรอนสิ ทธิ นF นั ๆ ก็จะเป็ น
อันตราย เพราะพลาดโอกาสจากความโปรดปรานนัFนๆ
๑๘. งานที#ดีที#สุดมักจะเป็ นงานที#เจ้าต้องฝื นใจของเจ้ากระทําเสมอ
๑๙. ความขมขื#นที#มีในโลกนีF คือความหวานชื# นในโลกหน้า และความ
หวานชื#นในโลกนีFคือความขมขื#นในโลกหน้า
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๒๐. บุตรของอาดัมเอ๋ ย จงเป็ นทายาทของตนเองกับทรัพย์สินของตนเอง
และจงทํางานไปกับทรัพย์สินนัFนๆ เพื#อให้เกิดประโยชน์อนั ควรแก่การที#คน
ที#มาทีหลังเจ้าจะสามารถทํางานไปกับมันได้
๒๑. ถ้าท่านยากจน ก็จงทําการค้ากับอัลลอฮ์(ซ.บ.)ด้วยการบริ จาค
๒๒. คนที#หวงแหนคนรักของตน จะไม่ล่วงประเวณี เป็ นอันขาด
๒๓. พวกเจ้าจงยําเกรงกับการประพฤติที#เป็ นการทรยศต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.)
ในยามที#อยูต่ ามลําพัง เพราะผูท้ รงมองเห็นคือผูต้ ดั สิ น
๒๔. บาปที#รุนแรงที#สุด ได้แก่การกระทําที#เจ้าตัวดูแคลนว่าเป็ นเรื# องเล็ก
๒๕. การให้อภัยคืออาภรณ์ประจําตัวของคนจน การขอบคุณคืออาภรณ์
ติดตัวของคนรวย(๑)

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

(๑)สุภาษิตสัFนๆ เหล่านีF ล้วนนํามาจากหนังสื อ นะฮiุลบะลาเฆาะฮ์
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ตอบคําถามของอิมามอะลี(อ)
ลึกซึOงและสะสวย
บ่อยครัFงเหลือเกินที#มีการถามแบบรุ กไล่ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ด้วยคําถาม
ที#ยาก แต่ท่านก็สามารถตอบได้อย่างทันท่วงทีและสละสะสวย มีความลึกซึF ง
อยูใ่ นคําตอบอย่างน่าสังเกตุ บางครัFงท่านต้องตอบคําถามของนักปราชญ์
คริ สเตียนและพวกยิว ปรากฏว่าคนเหล่านัFนต่างมีความฉงนใจในคําตอบยิง#
นัก เมื#อมาถามท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)
ดังตัวอย่างการตอบคําถามของท่านต่อไปนีF
ถาม-ตอบ
เรืGองทีG ๑
มีชาวอาหรับชนบทคนหนึ#งเข้าพบท่านอะมีรุลมุมินีน(อ) แล้วกล่าวว่า
“ฉันเห็นสุ นขั ตัวหนึ#งร่ วมเพศกับแพะตัวหนึ#ง
แล้วมันก็มีลูกออกมา
บทบัญญัติในเรื# องนีFจะว่าอย่างไร?”
ท่านอิมามอะลี(อ)ตอบว่า “จงพิจารณาดูในเวลากิน หากมันกินเนืFอ มันก็
คือสุ นขั แต่ถา้ มันกินหญ้า มันก็คือแพะ”

ชาวอาหรับชนบท “ฉันเห็นมันในบางครัFงก็กินหญ้า และในบางครัFงก็กิน

เนืFอ”

อิมาม(อ) “จงดูในการดื#ม หากมันดื#มอย่างแพะ มันคือแพะ แต่หากมัน
ตวัดลิFนดื#มอย่างสุ นขั มันก็คือสุ นขั ”
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ชาวอาหรับชนบท “ฉันเห็นมันดื#มอย่างนัFนบ้าง และดื#มอย่างนีFบา้ ง”
อิมาม(อ) “ก็จงดูมนั ในเวลาเดินกับสัตว์เลีFยงอื#นๆ ถ้าสัตว์นF นั ๆ เดินช้ากว่า

มันๆ คือสุ นขั แต่ถา้ สัตว์เลีFยงนัFนๆ เดินเร็ วกว่าหรื อพอๆ กัน มันคือแพะ”
ชาวอาหรับชนบท “ฉันเห็นมันทัFงสองพอๆ กัน”

อิมาม(อ) “จงพิจารณาดูในเวลานัง# หากมันคุกเข่าหมอบ มันคือแพะ แต่
หากมันใช้เท่ายันมันคือสุ นขั ”
ชาวอาหรับชนบท “ฉันเห็นมันทัFงสองอย่าง”

อิมาม(อ) “จงเชือดมันดู หากมันมีกระเพาะมันคือแพะ แต่ถา้ มันมีลาํ ไส้
ใหญ่เท่านัFน มันคือสุ นขั ”
คนอาหรับชนบทผูน้ F นั ก็ยอมรับฟังเนื# องจากความละเอียดพิสดารที#ท่านอิ
มามอะลี(อ)ให้คาํ ตอบนัน# เอง(๑)

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

(๑) เกาะฎอ อะมีริลมุมีนีน ของชัยค์ฮูเซน ซะฟาอี

ถาม-ตอบ
เรืGองทีG ๒
มีชายคนหนึ#งถูกนําตัวมาหาท่านอุมรั บินค็อฎฎอบ เพราะเขาเที#ยวออก
ประกาศกับคนทัFงหลายที#ถามถึงความเป็ นอยูข่ องเขาว่า “ท่านเป็ นอย่างไร
บ้าง?”
แล้วเขาตอบว่า “ฉันก็มีความเป็ นอยูท่ ี#ดี เพราะว่าฉันได้กลายเป็ นผูท้ ี#ชอบ
ของฟิ ตนะฮ์ (ไม่ดีหรื อทดสอบจากอัลลอฮ์) ฉันกลายเป็ นผูร้ ังเกียจความจริ ง
ฉันเชื#อถือพวกยิวและพวกนะศอรอ (คริ สเตียน) ฉันศรัทธาในสิ# งที#ฉนั มอง
ไม่เห็น ฉันจะยึดมัน# ในสิ# งที#ยงั ไม่ถูกสร้างมา”
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ดังนัFน ท่านอุมรั จึงส่ งชายคนนีFไปหาท่านอิมามอะลี(อ) เมื#อมาถึงท่าน
อุมรั ก็ได้เล่าเรื# องราวจากคําพูดของชายคนนัFน
ท่านอะลี(อ)ได้กล่าวว่า “ชายคนนัFนพูดถูก ที#เขารักของฟิ ตนะฮ์ ก็เพราะ
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) กล่าวว่า อันที#จริ งทรัพย์สินและลูกๆ ของสู เจ้าเป็ นของ
ทดสอบ และที#เขารังเกียจความจริ งนัน# ก็หมายความว่า ความตายตามที#

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) บอกว่า “ความตายจะมาในฐานะเป็ นความจริ ง” ที#เขาเชื#อ

พวกยิวกับพวกนะศอรอนัFน ก็เพราะอัลลอฮ์ทรงมีโองการว่า “พวกยิวกล่าว
ว่า พวกนะศอรอนัFนมิได้ตF งั อยูก่ บั สิ# งอันใดเลย” และพวกนะศอรอก็กล่าวว่า

พวกยิวก็มิได้ตF งั อยูก่ บั อะไรเลย
ที#วา่ เขาศรัทธาในสิ# งที#เขามองไม่เห็นก็
หมายความว่า เขาศรัทธาในอัลลอฮ์(ซ.บ.)นัน# เอง ที#วา่ เขายึดมัน# ในสิ# งที#ยงั ไม่
ถูกสร้างก็หมายความว่า เขายึดมัน# ในยามอวสาน”

ท่านอุมรั กล่าวว่า “ข้าขอความคุม้ ครองจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้พน้ จาก

ความหลงผิดในยามที#ไม่มีอะลี (อ) อยูด่ ว้ ย” (๒)

-----------------------------------------------------------------------------------(๒)นูรุล อัลศ็อร ของชิ บลันญี หน้า ๗๙
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ถาม-ตอบ
เรืGองทีG ๓
ท่านกะอับ อัลอะห์บารี ได้ถามท่านว่า “โอ้ บิดาของฮะซัน (อิมามอะลี
(อ)) จงบอกข้าพเจ้าซิ วา่ ใครคือคนที#ไม่มีพอ่ ใครคือคนที#ไม่มีญาติ ใครคือ
คนที#ไม่มีทิศทางสําหรับตน?”
ท่านอิมามอะลี(อ)กล่าวว่า “คนที#ไม่มีพอ่ ได้แก่ อีซา (อ) คนที#ไม่มีญาติ
ได้แก่ อาดัม (อ) คนทีไม่มีทิศทางสําหรับตนได้แก่ อาคารแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
(บัยตุลฮะรอม)”
เขาพูดอีกว่า “จงบอกข้าพเจ้าว่า ในของสามอย่างที#ไม่ปฏิสนธิ ในครรภ์
และมิได้ออกมาจากเรื อนร่ าง?”
อิมาม(อ)ตอบว่า “ไม้เท้าของมูซา (อ) อูฐของชาวษะมูด และแกะ
ของอิบรอฮีม (อ) จงถามมาเถิดกะอับ”
เขากล่าวอีกว่า “โอ้ บิดาของฮะซัน ยังมีอยูอ่ ย่างหนึ#ง ถ้าหากท่านตอบได้
แสดงว่าท่านเป็ นเลิศอย่างแน่แท้”
อิมาม(อ)พูดว่า “ถามมาเถิด กะอับ”
เขาถามว่า “สุ สานที#เคลื#อนที#ไปกับเจ้าของคืออะไร?”
อิมาม(อ)ตอบว่า “นัน# คือ ท่านยูนุส (อ) บุตรของมะตา ในขณะที#อลั ลอฮ์
(ซ.บ.) ขังเขาไว้ในท้องปลาตัวใหญ่” (๓)
-----------------------------------------------(๓) เล่มเดิม
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ถาม-ตอบ
เรืGองทีG ๔
ชาวยิวคนหนึ#งได้ถามท่านอิมามอะลี(อ)ว่า “จงบอกข้าพเจ้า มาซิ วา่ อะไร
ที#มิได้เป็ นของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และอะไรที#มิได้มาจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และ
อะไรที#อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่ทรงรู ้?”
อิมาม(อ)กล่าวว่า “สําหรับสิ# งที#อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่ทรงรู ้นF นั ก็คือสิ# งที#
พวกยิวในหมู่ชนของท่านพูดกันเองว่า แท้จริ งอุซยั ร์ เป็ นบุตรของอัลลอฮ์
(ซ.บ.) แท้จริ งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่ทรงรู ้เรื# องการมีบุตรของพระองค์ สําหรับ
สิ# งที#ท่านพูดว่ามิได้เป็ นของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) นัFน ก็คืออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงไม่มี
สิ# งตัFงภาคีเสมอพระองค์ ที#วา่ มิได้มาจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)นัFน ได้แก่ความ
อธรรมต่อปวงบ่าวนัFนมิได้มาจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)”
ยิวคนนัFนถึงกับกล่าวว่า
“ข้าฯขอปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื#นใด
นอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และแท้จริ งมุฮมั มัด (ศ) เป็ นศาสนทูตของอัลลอฮ์
(ซ.บ.)” (๔)
---------------------------------------------------(๔) อัต-เตาฮีด หน้า ๓๗๗
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ถาม-ตอบ
เรืGองทีG ๕
หัวหน้าของพวกยิวคนหนึ#งกล่าวว่า “บรรดามุสลิมแอบอ้างว่า อะลี (อ)
เป็ นคนที#ถกเถียงปั ญหา และมีความรู ้มากกว่าคนทัFงหมด ท่านทัFงหลายจงพา
ข้าไปหาอะลี (อ) ซิ เพื#อข้าฯจะได้ถามเขาในคําถามที#เขาต้องตอบผิดแน่ ๆ”
แล้วพวกเขาก็เข้ามาหาท่านอิมามอะลี(อ)
ชายคนนัFนกล่าวว่า “โอ้ อะมีรุลมิมินีน ข้าฯต้องการจะถามปั ญหาท่านสัก
ข้อ”
อิมาม(อ)กล่าวว่า “จงถามข้าฯได้ตามที#ท่านต้องการ”
เขาถามว่า “โอ้ อะมีรุลมุมินีน พระผูอ้ ภิบาลของเรามีมาตัFงแต่เมื#อไหร่ ?”
อิมาม(อ)ตอบว่า “โอ้ ชาวยิวเอ๋ ยคําว่า มีมาตัFงแต่เมื#อไหร่ นF นั เขาใช้
สําหรับผูท้ ี#เคยไม่มีมาก่อนแล้วมีขF ึนมา ในเมื#อพระองค์คือผูท้ รงมี ที#ไม่ใช่มี
ขึFนมาอย่างการก่อตัว ทรงมีอยูโ่ ดยที#ไม่มีวธิ ี การในการมี
ชาวยิวเอ๋ ย คําว่าทรงมีมาก่อนจะใช้กบั พระองค์ได้อย่างไร ในเมื#อทรงมี
มาก่อน ก่อนการมีอย่างชนิ ดอย่างชนิดที#ไม่มีจุดคาดหมายและไม่มีที#สิFนสุ ด
เป็ นจุดแห่งความคาดหมายที#ตดั ขาด
จากจุดแห่งความคาดหมายใด ๆ ทัFงปวง เพราะพระองค์คือ จุดแห่งความ
คาดหมายของจุดแห่งความคาดหมายทัFงหลาย”
ชาวยิวผูน้ F นั กล่าวว่า “ข้าฯขอปฏิญานว่า ศาสนาของท่านเป็ นสัจธรรม
และแนวทางอื#นที#ขดั แย้งกับสิ# งนีF ย่อมเป็ นโมฆะทัFงสิF น” (๕)
----------------------------------------------------------------------------(๕) อัตเตาฮีด หน้า ๑๗๖
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ถาม-ตอบ
เรืGองทีG ๖
รายงานจากท่านซัลมาน อัลฟาริ ซี (ขออัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงประทานความ
เมตตาแก่ท่าน) ได้เล่าประวัติที#ยดื ยาวเรื# องหนึ#งในตอนที#ท่านญาษิลีกได้เดิน
ทางเข้ามายังเมืองมะดีนะฮ์พร้อมกับพวกคริ สเตียนอีกจํานวนนับร้อยคน
หลังจากการวายชนม์ของท่านนบี(ศ) เขาได้ถามท่านอะบูบกั รเกี#ยวกับปั ญหา
ต่าง ๆ แต่ท่านอะบูบกั รก็มิได้ตอบเขาแต่อย่างใด จากนัFนเขาก็ถูกแนะนําให้
ไปหาท่านอะลี อะมีรุลมุมินีน(อ)แล้วเขาก็ถามท่านอิมาม(อ) ก็ตอบส่ วนหนึ#ง
ของเรื# องที#ถามกันก็คือ
เขาถามว่า “จงบอกข้ามาซิ วา่ พระพักตร์ ของพระผูอ้ ภิบาลผูท้ รงสู งสุ ด
เป็ นอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อ)ก็ได้จดั การหาไฟและฟื นมาจุด ครัFนพอมันลุกโชติช่วงแล้ว
อิมาม(อ)ก็กล่าวว่า “ใบหน้าของไฟกองนีF อยูท่ ี#ไหน?”
เขาตอบว่า “ใบหน้าของมันมีอยูท่ ุกทิศ”
อิมาม(อ)กล่าวว่า “นี#เพียงแค่ไฟที#ถูกจุด ถูกจัดแต่งสร้างสรรค์ขF ึนมาก็ไม่
มีใครสามารถจะรู ้จกั ใบหน้าของมันได้ แล้วเทียบกันได้อย่างไรกับผูท้ รง
สร้างมันขึFนมาที#ไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับมันเลย แต่ทF งั ทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตก ล้วนเป็ นของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ดังนัFนไม่วา่ พวกท่านจะหันหน้าไป
ทางไหนก็เท่ากับพบพระพักตร์ ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ไม่มีส#ิ งซ่อนเร้นใด ๆ
ซ่อนเร้นจากพระผูอ้ ภิบาลของเราได้” (๖)
-------------------------------------------------------------------------(๖) อัตเตาฮีด หน้า ๑๘๒(๕) อัตเตาฮีด หน้า ๑๗๖
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วินิจฉัยอันชาญฉลาดของท่ านอะมีรุลมุมีนีน(อ)
บ่อยครัFงที#ปัญหาอันยุง่ ยาก และลําบากในการพิจารณาตัดสิ นได้ถูกนํามา
เสนอแก่ท่านอิมามอะลี(อ)
ซึ# งล้วนแต่เป็ นปั ญหาที#ตอ้ งใช้กาํ ลังทางด้าน
ความคิดอย่างสู ง ที#ปัญหาต่างๆ เหล่านีFถูกนําขึFนมาเสนอแก่ท่านก็เป็ น
เพราะว่าท่านคือ
ผูต้ ดั สิ นปั ญหาที#ชาญฉลาด
และสามารถบอกเล่า
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีที#สุด นี#มิได้เป็ นเรื# องที#เกินเลยจากความจริ งแต่
ประการใด ในเมื#อท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้เคยกล่าวถึงท่านไว้วา่
“ท่านทัFงหลายจงให้อะลี(อ) เป็ นผูต้ ดั สิ นปั ญหา”
ท่านอิบนุซะอ์ด และนักปราชญ์อีกหลายท่านได้รับรายงาน มาจาก
ท่านอะลี(อ)ว่า
“เมื#อครัFงที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ได้ส่งฉันไปปกครองเมืองยะ
มันนัFน ฉันได้กล่าวว่า
“โอ้ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ท่านได้ส่งฉันไปปกครองเมือง
ยะมันทัFง ๆ ที#ฉนั ยังเป็ นคนหนุ่ม ฉันจะไปพิจารณาตัดสิ นปั ญหาในระหว่าง
พวกเขาได้อย่างไร ในเมื#อฉันยังไม่มีความรู ้ในเรื# องการตัดสิ นปั ญหา”
ท่านได้ตบมาที#หน้าอกของฉันด้วยมือของท่าน แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ขอได้โปรดชีFนาํ หัวใจของเขาและจงทําให้วาจา
ของเขามัน# คง ขอสาบานต่อพระผูซ้ # ึ งทรงผลิเมล็ดพืช ฉันไม่เคยสงสัยแต่
ประการใดกับการตัดสิ นปั ญหาใด ๆ ของคู่กรณี ทF งั สองฝ่ าย”(๑)
------------------------------------------------------------------------------------------(๑) อัฏเฏาะบะกอด อัลกุบรอ เล่ม ๒ หน้า ๑๐๐
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เรามีหนังสื อหลายเล่มที#บนั ทึกเกี#ยวกับเรื# องการตัดสิ นปั ญหาของ
ท่านอะลี(อ) แต่เราจะนํามันมาเสนอเพียงบางส่ วน
(๑)
ท่านชะรี ฮ์ ได้กล่าวว่า “ฉันดํารงตําแหน่งเป็ นผูพ้ ิพากษา ในสมัยของท่าน
อุมรั บินค็อฏฏอบ
วันหนึ#งมีชายคนหนึ#งมาหาฉันแล้วกล่าวว่า
“โอ้ อะบูอุมยั ยะฮ์ มีชายคนหนึ#งได้มอบผูห้ ญิงสองคนให้แก่ขา้ ฯ คน
หนึ#งนัFนเป็ นอิสรชน
ส่ วนอีกคนหนึ#งเป็ นเชลย ซึ# งฉันได้ให้ทF งั สองคนอยูใ่ นบ้านเดียวกัน วัน
หนึ#งทัFงสองคนได้คลอดบุตรเป็ นบุตรชายหนึ#ง เป็ นบุตรหญิงหนึ#ง แต่ทF งั สอง
ต่างก็อา้ งว่าเด็กผูช้ ายเป็ นบุตรของตน และต่างคนก็ปฏิเสธที#จะรับเด็กผูห้ ญิง
ขอให้ท่านได้โปรดตัดสิ นไปตาม หลักเกณฑ์การตัดสิ นของท่านในเรื# องของ
คนทัFงสองนีFดว้ ยเถิด”
แต่ฉนั ไม่มีปัญญาตัดสิ นปั ญหาระหว่างคนทัFงสองนีFแต่ประการใด ฉันจึง
ไปหาท่านอุมรั
แล้วฉันก็ได้เล่าเรื# องราวให้ท่านฟัง
ท่านถามว่า “แล้วท่านตัดสิ นไปอย่างไร?”
ฉันตอบว่า “ถ้าหากฉันสามารถตัดสิ นได้ เรื# องอะไรฉันจะมาหาท่าน”
ดังนัFนท่านอุมรั จึงรวบรวมบรรดาสาวกทัFงหมดของท่านนบี(ศ)
มา
ประชุม และสั#งให้ฉนั เล่าเรื# องที#ฉนั ได้บอกเล่าท่านไปแล้วแก่คนเหล่านัFน
และท่านได้หารื อกับคนเหล่านัFน ซึ# งทุกๆ คนต่างก็ให้ความเห็นมาที#ฉนั บ้าง
ที#ท่านอุมรั บ้าง
ท่านอุมรั กล่าวว่า “แต่ฉนั รู ้จกั ผูท้ ี#ให้ทางออกแก่ปัญหานีFได้”
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พวกเขากล่าวว่า“ท่านพูดอย่างนีFคงจะหมายถึงบุตรของอะบีฎอลิบหรื อ?”
ท่านกล่าวว่า “ถูกแล้ว แล้วจะดําเนินการอย่างไร?”
พวกเขาตอบว่า “ท่านก็ส่งคนไปเชิญตัวเขามาหาท่านได้”
ท่านกล่าวว่า “ไม่ได้ ศักดิfศรี ของตระกูลบนีฮาชิมมีอยูท่ ี#เขา แหล่งที#มา
แห่งความรู ้ก็อยูท่ ี#เขา
เขาควรจะถูกไปหามิใช่จะเป็ นฝ่ ายมาหา เพราะวิทยปั ญญาอยูท่ ี#บา้ นของ
เขา ดังนัFนพวกท่านจงลุกขึFนไปหาเขาพร้อมกับเรา”
แล้วเราก็มาหาท่านอะมีรุลมุมินีน(อ) ขณะนัFนเราได้พบว่า เขาซบอยูก่ บั
ฝาบ้านแล้วอ่านโองการที#มีใจความว่า
“มนุษย์คิดหรื อว่า ตนจะถูกทอดทิFงอย่างไร้ความหมาย”
แล้วท่านก็ร้องไห้ พวกเรารัFงรออยูจ่ นกระทัง# ท่านหยุดร้อง จากนัFนก็ขอ
อนุญาตเข้าไปหาท่าน แล้วท่านก็ได้ออกมาหาพวกเราทัFงๆ ที#ท่านใส่ เสืF อคลุม
ที#มีแขนครึ# งเดียว ท่านได้หนั หน้าไปหาท่านอุมรั แล้วกล่าวว่า
“มีอะไรในการมาของท่านหรื อ ?”
ท่านอุมรั หันกลับมา แล้วสั#งให้ฉนั เล่าเรื# องราวให้ท่านอะลี(อ)ฟัง
อิมาม(อ)ถามว่า “แล้วท่านตัดสิ นไปอย่างไร?”
ฉันตอบว่า “ฉันไม่มีปัญญาแก้ปัญหานีF”
แล้วท่านก็หยิบของสิ# งหนึ#งมาจากพืFนดิน แล้วกล่าวว่า
“การตัดสิ นปั ญหานีFง่ายกว่าสิ# งนีFเสี ยอีก”
ต่อจากนัFนท่านได้สั#งให้นาํ ผูห้ ญิงทัFงสองคนมา และท่านได้นาํ ภาชนะ
อย่างหนึ#งมาด้วย แล้วท่านก็มอบให้ผหู ้ ญิงคนหนึ#ง พลางกล่าวว่า “จงบีบ
นํFานมลงในนีFซิ”
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แล้วนางก็บีบนํFานมของนางลงในนัFน แล้วท่านก็เอาไปชัง# ดูนF าํ หนักและ
มอบภาชนะอีกอันหนึ#ง พลางกล่าวว่า “จงบีบนํFานมลงในนีFซิ”
เมื#อนางบีบนํFานมลงในภาชนะแล้ว ท่านก็เอาไปชัง# ดูนF าํ หนักอีก แล้วท่าน
ก็กล่าวแก่คนที#มีนF าํ นมนํFาหนักเบาว่า “เจ้าจงรับเอาลูกที#เป็ นผูห้ ญิงของเจ้าไป”
และกล่าวแก่คนที#นF าํ หนักนํFานมหนักว่า “เจ้าจงรับเอาลูกผูช้ ายไป”
แล้วท่านก็หนั ไปหาท่านอุมรั
พลางกล่าวว่า “ท่านยังไม่รู้ใช่ไหม
ว่าอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้กาํ หนดส่ วนได้ของผูห้ ญิงเพียงครึ# งหนึ#งของผูช้ าย
กล่าวคือทรงบันดาลให้สติปัญญาและมรดกของนางมีนอ้ ยกว่าของผูช้ าย
ทํานองเดียวกัน นมที#จะให้แก่เด็กที#เป็ นผูห้ ญิงก็มีอตั ราน้อยกว่าของเด็กผูช้ าย”
ท่านอุมรั กล่าวว่า “แน่นอนที#สุด ความรู ้ของท่านเป็ นสัจธรรม แต่ทว่า
พวกของท่านยังโง่อยู่ โอ้บิดาของฮะซัน”
อิมาม(อ)กล่าวว่า “ไม่เป็ นไร โอ้บิดาของฮัฟเศาะฮ์ แท้จริ งวันแห่งการ
ตัดสิ นนัFนถูกกําหนดไว้แล้ว” (๒)
------------------------------------------------------------(๒) เกาะฎอ อะมีริลมุมินีน (อ) ของตุชตะรี หน้า ๑๒๑

(๒)
ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ถูกตัFงคําถามเกี#ยวกับกรณี ที#ชายคนหนึ#งตีชายอีกคน
ตรงที#สาํ คัญ คนที#ถูกตีได้อา้ งว่า เขามองอะไรไม่เห็นเลย และไม่รู้สึกว่าจะได้
กลิ#นอะไรอีกเลย และลิFนก็หมดความรู ้สึกไปเสี ยเฉยๆ
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อิมาม(อ)กล่าวว่า “ถ้าหากเขาพูดความจริ ง เขาก็จะได้รับค่าทําขวัญ
๓ กรณี
มีคาํ ถามขึFนว่า “แล้วจะรู ้วา่ เขาพูดความจริ งได้อย่างไรเล่า
ท่านอะมีรุลมุมินีน?”
อิมาม(อ)ตอบว่า “ที#เขาอ้างว่า เขาไม่รู้สึกได้กลิ#นอะไรเลยนัFน ก็จงเอาดิน
ชนวนเข้าไปใกล้เขาดู คือถ้าเป็ นเหมือนอย่างที#เขาพูด เขาก็จะดมมันได้เฉย ๆ
มิฉะนัFนแล้วเขาจะเวียนศีรษะ และนํFาตาจะไหลออกมา ส่ วนที#เขาอ้างในเรื# อง
ตาทัFงสองข้างของเขานัFน ก็จงให้เขาแหงนใบหน้าให้ดวงอาทิตย์ตรงกับตา
ทัFงสอง ถ้าเขาโกหกเขาจะลืมตาไม่ได้เลย แต่ถา้ เขาพูดความจริ งเขาจะ
สามารถเปิ ดนัยน์ตาทัFงสองข้างดูได้เฉย ๆ ส่ วนกรณี ที#เขาอ้างในเรื# องลิFนก็ให้
เอาเข็มจิFมลิFนลงไปดู คือถ้าหากเลือดที#ออกมาเป็ นสี แดง หมายความว่าเขา
โกหก แต่ถา้ เลือดที#ออกมาเป็ นสี ดาํ นัน# หมายความว่าเขาพูดความจริ ง
(๓)
ท่านอิมามศอดิก(อ)ได้กล่าวไว้วา่ ในสมัยของท่านอะลี(อ) มีชายคนหนึ#ง
มุ่งมาจากทางภูเขา
พร้อมกับถกเถียงกับคนรับใช้ของตนมาระหว่างทางเพราะเหตุวา่ ผูเ้ ป็ น
นายจ้างตีเขาเนื# องจากเขาทําความผิด
เขาผูน้ F นั กล่าวว่า “เธอมิได้เป็ นนายจ้างของฉัน ฉันเองต่างหากที#เป็ น
นายจ้างของเธอ ต่างฝ่ ายต่างก็อา้ งกันอย่างนีF ”
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จนในที#สุดฝ่ ายหนึ#งก็กล่าวขึFนว่า “แล้วจะได้เห็นดีกนั ให้พวกเราไปถึง
เมืองกูฟะฮ์ก่อนเถอะ เจ้าศัตรู ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) แล้วฉันจะพาเจ้าไปพบ
ท่านอะมีรุลมุมินีน (อ)”
ครัFนเมื#อคนทัFงสองมาถึงเมืองกูฟะฮ์ ต่างก็มาหาท่านอะมีรุลมุมินีน(อ) คน
ที#ตีคนรับใช้ก็กล่าวขึFนว่า “นี#คือเด็กรับใช้ของฉัน เขากระทําความผิด ฉันจึงตี
เขาแล้วเขาก็ตะคอกใส่ ฉนั ”
อีกคนหนึ#งกล่าวว่า “ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เขานัน#
แหละที#เป็ นคนรับใช้ของฉัน
ความจริ งท่านพ่อของฉันได้ส่งเขามาร่ วม
เดินทางกับฉัน เพื#อสอนให้ฉนั เรี ยนรู ้ แต่เขากลับตะคอกใส่ ฉนั เพื#อจะเอา
ทรัพย์สินของฉันไป”
ผูเ้ ล่ารายงานนีFกล่าวว่า จากนัFนคนนีFก็สาบาน คนนัFนก็สาบาน คนนีFก็
กล่าวหาคนนัFน คนนัFนก็กล่าวหาคนนีF
อิมาม(อ)จึงกล่าวว่า “ท่านทัFงสองจงหยุดกันก่อน ในคํ#าคืนนีFฉนั จะตัดสิ น
ท่านทัFงสองเอง
แน่นอนว่าจะไม่มีการตัดสิ นอย่างอื#นเกิดขึFนนอกจากความเป็ นธรรม
อย่างแท้จริ ง”
ครัFนในเวลาต่อมาท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ก็กล่าวแก่กมั บัรว่า “จงเจาะรู ที#ฝา
ผนัง สักสองรู ”
เมื#อถึงเวลาตอนเช้า อิมาม(อ)ก็ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยจนดวงอาทิตย์ขF ึนสู ง
แล้ว ชายทัFงสองคนก็เข้ามา บรรดาประชาชนทัFงหลายก็มาชุมนุมกัน พลาง
กล่าวว่า “แน่นอน กรณี พิพาทที#เกิดขึFนในคราวนีF ไม่เคยประสบแก่ท่านมา
ก่อนเลย ท่านจึงยังไม่ออกมา”
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อิมาม(อ)ได้กล่าวแก่คนทัFงสองว่า “เจ้าทัFงสองจะว่าอย่างไรกัน?” ว่าแล้ว
ท่านก็พดู กับคนทัFงสองว่า “จงออกกันไปเถิด ฉันยังมองไม่เห็นว่าใครคน
ไหนที#พดู ความจริ ง”
จากนัFนท่านก็กล่าวกับชายคนหนึ#งว่า “จงเอาศีรษะของเจ้าลอดเข้าไปในรู
นีFซิ”
ต่อจากนัFนท่านก็พดู กับกัมบัรว่า
“จงไปเอาดาบของท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) มาให้ฉนั ซิ กมั บัร เพื#อฉันจะได้รีบฟั นคอ เจ้าคนที#เป็ นคนรับ
ใช้ในจํานวนสองคนนีFเสี ย”
ทันใดนัFนเอง คนรับใช้ก็รีบเอาศีรษะออกทันที ส่ วนอีกคนหนึ#งก็ยงั คงอยู่
อย่างเดิมในรู
อิมาม(อ)ได้กล่าวว่า “เจ้าใช่ไหมที#แอบอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็ นคนรับใช้?”
เขาตอบว่า “ใช่แล้ว แต่ทว่าเขาตีฉนั และเข้มงวดกับฉัน”
แล้วท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ก็ได้อบรมแก่เขา และปล่อยเขาไปกับเจ้านาย
ตามเดิม
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(๔)
มีหญิงคนหนึ#งมาหาท่านอุมรั บินค็อฏฏอบ ซึ# งผูห้ ญิงคนนีFได้นาํ ตัวชาย
หนุ่มชาวคริ สเตียนคนหนึ#งมาด้วย และนางมีความใคร่ กบั ชายหนุ่มคนนัFน
แต่เมื#อเขาไม่ได้ทาํ ให้นางพอใจ นางก็ตอ้ งการจะหาเรื# องใส่ เขา คือนางได้เอา
ไข่ฟองหนึ#งมาทําให้แตกใส่ ลงบนผ้าของนาง และเปืF อนตรงบริ เวณขาของ
นาง แล้วนางก็มาหาท่านอุมรั พร้อมกับทําเสี ยงตื#นตระหนกว่า
“ผูช้ ายคนนีFปลุกปลํFาฉัน เขาทําให้ฉนั ต้องขายหน้าพวกพ้องของฉัน
และนี#คือร่ องรอยจากการกระทําของเขา”
ท่านอุมรั ก็ซกั ถามบรรดาสตรี ซ# ึ งพวกนางก็บอกว่า
“แท้จริ งที#ร่างกายของนาง และเสืF อผ้าของนางนัFนเป็ นคราบอสุ จิ”
ท่านจึงคิดที#จะลงโทษชายหนุ่มชาวคริ สเตียนคนนัFน
ชายหนุ่มก็เลย
ขอร้องให้ท่านช่วยเหลือ และกล่าวว่า
“ท่านโปรดพิสูจน์ความจริ งในเรื# องของข้าพเจ้าเถิด
ขอสาบานต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.)ว่า ข้ามิได้กระทําความชัว# และไม่มีจิตเสน่หา
นางเลย เพียงแต่นางนัน# เองที#ชอบเย้ายวนอารมณ์ของข้า ซึ# งข้าก็ข่มใจไว้ได้”
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ท่านอุมรั กล่าวว่า “โอ้บิดาของฮะซัน ท่านมีความเห็นในเรื# องนีFอย่างไร?”
ท่านอิมามอะลี(อ)ก็มองไปที#ผา้ ของนาง และสั#งให้เอานํFาที#ร้อนจัดมา
จากนัFนท่านก็รดนํFาร้อนลงบนผ้า ซึ# งไข่ขาวนัFนก็กลายเป็ นของแข็ง จากนัFน
ท่านก็เอามาดมและลิFมรสดู แล้วท่านก็ทราบในรสของมัน ผูห้ ญิงคนนัFนก็
พ่ายแพ้และยอมรับผิด
(๕)
อิมามอะลี(อ)ได้พบชายหนุ่มคนหนึ#งกําลังร้องไห้อยู่ และรอบๆ เขานัFนมี
คนพวกหนึ#งกําลังปลอบให้เขาสงบเงียบ เรื# องของเขามีอยูว่ า่ บิดาของชายคน
นัFนออกเดินทางไปกับคนพวกหนึ#ง
ต่อมาพวกเขาก็อา้ งว่า บิดาของเขาเสี ยชีวติ แล้ว และพวกเขาก็โกง
ทรัพย์สินของบิดาของเขาด้วย ทัFงๆ ที#บิดาของเขามีทรัพย์สินมากมาย และ
ท่านชะรี ฮซ์ # ึ งเป็ นผูพ้ ิพากษาก็ได้ตดั สิ นความนิรโทษพวกเขาแล้วด้วย
อิมาม(อ) จึงดําเนินการเรี ยกหาผูช้ ายเหล่านัFน และขอเจ้าหน้าที#ฝ่ายตรวจ
การมาด้วย และท่านได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที#สองคนอยูป่ ระจําชายเหล่านัFน
ทุก ๆ ๑ คน แล้วท่านก็แยกพวกเขาให้เข้ามา และเพ่งมองที#ใบหน้าพลาง
กล่าวกับพวกเขาว่า
“พวกเจ้าจะว่าอย่างไร ฉันยังไม่รู้เลยว่าพวกเจ้ากระทําอะไรลงไปกับ
บิดาของชายผูน้ F ี อย่างไรบ้าง”
ต่อจากนัFนท่านอิมาม(อ)ก็สั#งให้พวกเขาแยกตัวออกจากกัน(๓)
--------------------------------------------------------------------------------------------(๓) ท่านอะลี (อ) เป็ นคนแรกที#ใช้หลักการแยกตัวผูต้ อ้ งหาออกจากกัน
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และท่านได้สั#งให้นาํ ขึFนไปบนแท่นสู งของมัสยิดทีละคน ต่อจากนัFนท่าน
ได้สั#งให้อบั ดุลลอฮ์ บินอะบีรอฟิ อ์ บันทึกคําให้การ แล้วท่านได้กล่าวแก่
ประชาชนว่า
“ถ้าหากฉันกล่าวตักบีร (ให้ความเกรี ยงไกรแด่อลั ลอฮ์ ซ.บ.) ก็ขอให้
พวกท่านกล่าวตาม
แล้วท่านก็เรี ยกเขาเหล่านัFนมาถามทีละคน ด้วยคําถามว่าออกจากบ้านใน
วันอะไร เดือนอะไร ปี อะไร บิดาของชายหนุ่มคนนีFตายที#ไหน ป่ วยด้วยโรค
อะไร ป่ วยอยูน่ านเท่าใด มีใครอยูด่ ูแล ตอนที#เขาป่ วย และตายในวันอะไร
ใครเป็ นคนห่อกะฟั#น (ผ้าห่อศพตามศาสนบัญญัติ) ใครเป็ นคนนมาซให้ ใคร
เป็ นคนนําศพลงในหลุ่ม ?”
และชายคนนัFนก็ตอบคําถามเหล่านีF
ครัFนเมื#อถามคําถามต่างๆ เสร็ จแล้วท่านอะลี(อ)ก็ได้กล่าว “ตักบีร”
บรรดาสาวกทุกคนก็กล่าวตาม พวกที#ยงั เหลืออยูก่ ็คิดด้วยความฟุ้ งซ่าน และ
แน่ใจว่าพวกพ้องของตนต้องให้การพาดพิงมายังพวกตนและตัวของเขาเอง
แน่แล้ว อิมาม (อ) ยังได้ออกคําสั#งให้นาํ ชายคนนัFนไปขังไว้
ต่อจากนัFนท่านก็เรี ยกคนต่อไป แล้วกล่าวกับเขาว่า
“เจ้าอย่าได้คิดว่าฉันไม่รู้ในสิ# งที#พวกเจ้ากระทําลงไปกับบิดาของชาย
หนุ่มคนนีF ”
ชายคนนัFนกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเองก็เหมือนกับคนพวกนัFนแหละ ข้ามีความ
รังเกียจที#จะฆ่าเขา”
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เมื#อชายคนนีFให้การอย่างนีF อิมาม(อ)ก็เรี ยกพวกเขามาทีละคนๆ ซึ# งแต่ละ
คนก็ให้การในเชิงยอมรับทัFงหมด หลังจากนัFนท่านก็สั#งให้นาํ คนเหล่านัFนไป
ขังคุก เป็ นอันว่าเรื# องนีFได้เป็ นที#ถูกยอมรับ แล้วท่านก็สงั# ให้ดาํ เนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินและชีวติ (๔)

-----------------------------------------------------------------------------(๔) กอฎออุล อิมาม อะมีรุล มุมินีน (อ) ของชัยค์ฮุเซน อะลี อัซซะฟาอี

(๖)
มีชายสองคนมาหาสตรี ชาวกุเรช แล้วฝากเงินให้นางเก็บไว้ ๑๐๐ ดีนาร
พร้อมกับกล่าวว่า
“นางจงอย่ามอบเงินจํานวนนีFให้แก่คนใดคนหนึ#งระหว่างเราสองคนนีF
โดยเฉพาะ นอกจากในยามที#เรามาพร้อมกันเท่านัFน”
แล้วต่อมาไม่นานนัก มีคนหนึ#งในจํานวนสองคนนีFมาหานางแล้วกล่าวว่า
“เพื#อนของฉันตายเสี ยแล้ว นางโปรดมอบเงินจํานวนนัFนคืนให้ฉนั เถิด”
นางตอบปฏิเสธ แต่ชายคนนัFนก็รบเร้านางกับครอบครัวของนาง ก็เป็ นที#
สุ ดวิสัยแก่นาง
จนกระทัง# นางต้องมอบเงินจํานวนนีFให้เขาไป ต่อจากนัFนไม่นานชายอีก
คนหนึ#งก็มาอีกแล้วกล่าวว่า
“โปรดมอบเงินจํานวนนัFนให้แก่ฉนั เถิด”
นางกล่าวว่า “ก็เพื#อนของท่านมาหาข้าฯและอ้างว่าท่านตายแล้ว ข้าจึง
มอบเงินจํานวนนัFนแก่เขาไป”
แล้วคนทัFงสองก็โต้เถียงกันจนเรื# องไปถึงท่านอุมรั ดังนัFนท่านอุมรั จึงลง
ความเห็นที#จะตัดสิ นเอาโทษนาง และให้นางเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
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นางกล่าวว่า “ข้าขอปฏิญาณต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า ขออย่าให้ท่านทําหน้าที#
ตัดสิ นเรื# องของเราเลย เราจะเอาเรื# องนีFไปหาท่านอะลี บินอะบีฎอลิบ (อ)”
ครัFนเมื#อคนทัFงสองไปหาท่านอะลี(อ) ท่านก็รู้ทนั ทีวา่ ชายคนนีFฉอ้ โกง
นาง
แล้วท่านได้กล่าวว่า “เจ้าเคยพูดใช่ไหมว่านางจงอย่ามอบเงินจํานวนนีF
ให้แก่ใคร ในจํานวนเราสองคน โดยเฉพาะถ้าหากคนหนึ# งไม่มาด้วย?
เขาตอบว่า “ใช่แล้ว”
อิมาม(อ)ตอบว่า “แท้จริ งเงินของเจ้ามีอยูท่ ี#เรา จงไปตามเพื#อนของเจ้ามา
ซิ เพื#อเราจะได้มอบให้แก่เจ้าทัFงสอง”
เมื#อเรื# องนีFได้ยนิ ไปถึงท่านอุมรั ท่านก็กล่าวทันทีวา่
“โอ้ อัลลอฮ์(ซ.บ.)ขออย่าปล่อยให้ฉนั อยูใ่ นขณะที#ไม่มีบุตรของอะ
บีฎอลิบเลย”(๕)
--------------------------------------------------------------------------

(๕) อัล เฆาะดีร เล่ม ๖ หน้า ๑๒๖ อ้างจากอัล อัซกิยาอ์ ของอิบนุอลั เญาซี หน้า ๑๘

(๗)
มีหญิงสองคนต่างก็ฟ้องต่อท่านอุมรั ว่า เด็กชายคนหนึ#งนัFนเป็ นบุตรของ
นาง โดยที#หญิงทัFงสองต่างคนก็ไม่มีหลักฐานยืนยัน และไม่มีใครคัดค้านคน
ทัFงสองในเรื# องของเด็กคนนีF นอกจากนางสองคนนีFเท่านัFน ดังนัFน ท่านอุมรั ก็
เกิดความสับสนในการตัดสิ นเรื# องนีF ท่านจึงมอบเรื# องไปหาอิมามอะลี(อ)
อิมาม(อ) ก็เรี ยกหญิงทัFงสองเข้ามารับฟังการอบรม และสอนให้นางทัFงสอง
เกรงกลัวต่อจากนัFนทัFงสองก็เปิ ดฉากถกเถียงกัน
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อิมามอะลี(อ)จึงกล่าวขึFนในขณะที#นางทัFงสองถกเถียงกันว่า “จงเอาเลื#อย
มาให้ฉนั ซิ ”
หญิงทัFงสองกล่าวว่า “ท่านจะทําอะไรหรื อ?”
อิมาม(อ)ตอบว่า “ฉันจะเลื#อยเขาออกเป็ นสองส่ วน เพื#อให้เธอทัFงสองได้
เอาไปคนละครึ# ง”
หญิงคนหนึ#งนิ#งเงียบ
แต่คนหนึ#งกล่าวว่า “ยาอัลลอฮ์ ยาอัลลอฮ์ โอ้บิดาของฮะซัน ถ้าเป็ นอย่าง
นัFน ฉันยอมยกเขาให้นางดีกว่า”
อิมาม(อ)จึงกล่าวว่า “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือผูท้ รงเกรี ยงไกร นี#คือลูกชายของ
เธอโดยแท้ เพราะถ้าหากเป็ นลูกของอีกคนนางจะต้องหวงแหน และแสดง
ความอาลัยรักต่อเขา”
ดังนัFนหญิงคนนัFนก็นิ#งเงียบ เพราะว่าความจริ งเด็กคนนัFนเป็ นของหญิง
อีกคนหนึ#งและเป็ นบุตรของนางจริ ง ข่าวนีFได้ยนิ ไปถึงท่านอุมรั ท่านได้ขอดุ
อาอ์ให้แก่ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ในฐานะที#ช่วยแก้ไขปั ญหา และตัดสิ นได้
สําเร็ จ(๖)

-------------------------------------------------------------------(๖) อัล อิรซาด ของท่านชัยค์ มุฟีด หน้า ๙๖
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(๘)
มีหญิงคนหนึ#งคลอดบุตร เมื#อตัFงครรภ์ได้หกเดือนถูกนําตัวมาหาท่านอุษมาน
ท่านอุษมานเล็งเห็นว่าต้องตัดสิ นลงโทษนางด้วยการขว้างให้ตายอิมามอะลี
(อ)จึงกล่าวว่า
“ถ้าหากนางแย้งท่านด้วยคัมภีร์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ฉันก็จะแย้งท่านด้วย”
เพราะอัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงมีโองการว่า
“การตัFงครรภ์ของเขา และช่วงเวลาของเขาสามสิ บเดือน”
แล้วทรงกล่าวอีกว่า “และมารดาทัFงหลายย่อมให้นมบุตรของตนครบสองปี
บริ บูรณ์ สําหรับผูท้ ี#ตอ้ งการจะให้นมจนครบสมบูรณ์ ดังนัFนสองปี จึงเป็ น
ช่วงเวลาของการให้นม หกเดือนจึงเป็ นช่วงเวลาของการตัFงครรภ์”
ท่านอุษมานจึงกล่าวว่า “ถ้าเช่นนัFนก็ให้ปล่อยนางไปเถิด” (๗)
-------------------------------------------------------------------------(๗) อัล มะนากิบ เล่ม ๑ หน้า ๕๐๑

(๙)
มีคดีหนึ#งถูกส่ งมาให้ท่านอุมรั ตัดสิ น คือคนใช้คนหนึ#งได้สังหารเจ้านายของ
ตนตาย ดังนัFนท่านอุมรั จึงออกคําสั#งให้ฆ่าตกตามกันไป แต่อิมามอะลี(อ) ได้
เรี ยกเขามาแล้วถามว่า “ท่านฆ่าเขาจริ งหรื อ?”
เขาตอบว่า “ใช่ครับ”
อิมาม(อ)ถามว่า “ท่านฆ่าเขาทําไม”
เขาตอบว่า “เขาปลุกปลํFา และพยายามร่ วมเพศกับข้าพเจ้า”
อิมาม(อ)ได้กล่าวแก่ทายาทของผูต้ ายว่า “พวกท่านฝังนายของพวกท่านแล้ว
หรื อยัง”
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พวกเขาตอบว่า “ฝังแล้ว”
อิมาม(อ)ถามว่า “ฝังเมื#อไหร่ ?”
พวกเขาตอบว่า “ฝังไปเมื#อชัว# โมงที#ผา่ นมา”
อิมาม(อ)จึงพูดกับท่านอุมรั ว่า “ให้ขงั เด็กรับใช้คนนีFไว้ก่อนสักสามวันและ
จงอย่าพูดอะไรในเรื# องนีF จนกว่าครบสามวันเสี ยก่อน”
ต่อจากนัFนท่านก็ได้กล่าวแก่ทายาทของผูต้ ายว่า
“เมื#อครบสามวันแล้วพวกท่านจงมาพบข้าพเจ้าที#นี#”
ครัFนเมื#อครบสามวันแล้ว พวกเขาก็มาหาท่านอะลี(อ)
ท่านอะลี(อ)ก็จบั มือท่านอุมรั ออกไป จนกระทัง# ถึงสุ สานของผูต้ าย แล้ว
ท่านอะลี(อ)ก็สั#งแก่ทายาทของผูต้ ายว่า
“นี#คือสุ สานของพวกท่านใช่ไหม ?”
พวกเขารับว่า “ใช่”
ท่านอะลี(อ)กล่าวว่า “พวกท่านจงขุดจนกระทัง# ถึงหลุมชัFนในแล้วให้เอาคน
ตายของพวกท่านออกมา”
ดังนัFน พวกเขาได้มองไปยังผ้ากะฝั#น(ผ้าห่อศพ)ในหลุมชัFนใน แต่แล้วก็ไม่
พบคนตาย พวกเขาจึงบอกท่านอะลี(อ)
ท่านอะลี(อ)กล่าวว่า “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือผูท้ รงเกรี ยงไกร ขอสาบานด้วยพระ
นามของอัลลอฮ์ ฉันมิได้โกหก และไม่เคยโกหก ฉันได้ยนิ ท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวว่า คนในประชาชาติของฉันไม่วา่ ใครถ้าหากมี
พฤติกรรมเหมือนอย่างประชาชาติของนบีลูฎ (อ) แล้วตายลงในเรื# องนีF ก็จง
รี บนําเขาลงในหลุมเสี ย เพราะเมื#อเขาถูกวางในหลุมแล้ว อยูไ่ ม่เกินสามวัน
แผ่นดินจะสู บเขาไปอยูร่ วมกับพวกลูฎอันเป็ นพวกที#ได้รับความเสี ยหาย
กล่าวคือ เขาจะถูกนําไปรวมอยูก่ บั คนเหล่านัFน” (๘)
------------------------------------------------------------------------(๘) ละอาลิล อัคบาร์ ของตุวยั ซัรกานี หน้า ๕๘๙
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(๑๐)
ท่านอาศิม บินฮัมซะฮ์ ได้เล่าว่า มีเด็กผูช้ ายคนหนึ#งกับผูห้ ญิงคนหนึ#งมาหา
ท่านอุมรั แล้วเด็กผูช้ ายคนนัFนก็กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) นี#คือมารดาของฉันนางได้
อุม้ ครรภ์ฉนั มาเป็ นเวลาถึง ๙ เดือน และนางยังได้ให้นมแก่ฉนั เป็ นเวลาสอง
ปี บริ บูรณ์ แต่แล้วนางก็ผละหนีจากฉัน และขับไล่ฉนั และอ้างว่านางไม่รู้จกั
ฉัน”
แล้วก็ได้มีพี#นอ้ งฝ่ ายนางมาถึงจํานวน ๔ คน และพยานฝ่ ายนางอีก ๔๐ คน
มายืนยันว่า เด็กคนนีF ตF งั ข้อหากลัน# แกล้งให้นางต้องได้รับความอับอายญาติพี#
น้อง แท้จริ งนางยังอยูใ่ นการดูแลของผูป้ กครอง และไม่เคยแต่งงานมาก่อน
ดังนัFน ท่านอุมรั จึงออกคําสั#งให้เฆี#ยนเด็กผูช้ ายคนนัFน แต่เขาแลเห็นท่านอะลี
(อ)
เขาจึงกล่าวว่า “โอ้ ท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) จงตัดสิ นเรื# องระหว่างฉันกับ
มารดาของฉันด้วยเถิด”
ดังนัFนท่านอะลี(อ)ก็นงั# ลงตรงที#นงั# ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)แล้ว
กล่าวว่า “แม่นางมีผปู ้ กครองมาด้วยหรื อ?”
นางตอบว่า “จ้ะ เขาเหล่านีFทF งั ๔ คน คือพี#นอ้ งของฉัน”
ท่านอะลี(อ)ได้กล่าวว่า “จะให้ฉนั ตัดสิ นเรื# องของพวกท่านและพี#นอ้ งของ
พวกท่านด้วยหรื อไม่?”
พวกเขากล่าวว่า “ขอยอมรับ”
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ดังนัFน ท่านอะลี(อ)ได้กล่าวว่า “ข้าขอให้อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) และผูม้ าร่ วมชุมนุม
นีFเป็ นพยาน ฉันจะขอทําการแต่งงานหญิงคนนีFให้แก่เด็กชายคนนีFดว้ ยเงิน
๔๐๐ ดิรฮัม สําหรับเรื# องเงินเป็ นหน้าที#ของฉันเอง โอ้กมั บัร ไปเอาเงินมาให้
ฉันซิ ”
ครัFนเขาได้นาํ เงินมาแล้ว ท่านก็กล่าวว่า “จงรับมันไปมอบให้ที#ตกั ของภรรยา
ของเธอ และจงจับมือของนางพากลับบ้านไปเลย”
หญิงคนนัFนร้องขึFนว่า “ขอยืนยัน โอ้ท่านผูเ้ ป็ นบุตรแห่งลุงของศาสนทูต
ของอัลลอฮ์ (ศ) ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) นี#คือบุตรชาย
ของฉันจริ ง เป็ นเพราะว่าพี#เขยของฉันได้ร่วมหลับนอนกับฉันด้วยความชัว#
ร้ายแล้วฉันก็ได้คลอดเขาออกมา พอเขาเติบโตแล้ว พวกเขาปฏิเสธและสั#ง
ให้ฉนั ปฏิเสธเขาด้วยและฉันก็กลัวพวกเขา”
แล้วนางก็จบั มือของเด็กผูช้ ายจากไปพร้อมกัน
ท่านอุมรั กล่าวว่า “หากไม่มีอะลี (อ) อุมรั ต้องพินาศเป็ นแน่แท้” (๙)
--------------------------------------------------------------(๙) อัลมะนากิบ เล่ม ๑ หน้า ๔๙๔

(๑๑)
ท่านอับดุรเราะฮ์มาน บินฮัจญาจได้เล่าว่า “ฉันเคยได้ฟังท่านอิบนุ อะบีลยั ลา
เล่าเรื# องพรรคพวกของเขาว่า ท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) ได้ตดั สิ นเรื# องระหว่าง
ชายสองคนที#เป็ นเพื#อนกันในยามเดินทาง ครัFนเมื#อคนทัFงสองต้องการจะ
รับประทานอาหาร คนหนึ#งก็ได้นาํ ขนมปั งออกมาจากถุงเสบียงของตน ๕
แผ่น ส่ วนอีกคนหนึ#งก็นาํ ของตนออกมา ๓ แผ่น แล้วปรากฏว่า มีคนเดิน
ทางผ่านมาคนหนึ#ง เขาทัFงสองจึงเรี ยกเชิญให้เข้ามารับประทานอาหารของ
พวกเขาทัFงสอง แล้วชายคนนัFนก็รับประทานร่ วมกับคนทัFงสอง
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จนกระทัง# ไม่มีอะไรเหลือ เมื#อเสร็ จจากการรับประทานอาหารแล้ว
ชายคนนัFนก็มอบของราคาเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่คนทัFงสองในราคาแปด
ดิรฮัม อันเป็ นการตอบแทน
อาหารของคนทัFงสองที#เขาได้รับประทานไป เจ้าของขนมปั ง ๓ แผ่น ก็กล่าว
แก่คนที#เป็ นเจ้าของขนมปั ง ๕ แผ่นว่า
“ท่านจงแบ่งมันออกเป็ นสองส่ วนเท่า ๆ กัน ระหว่างฉันกับท่าน”
แต่เจ้าของขนมปั ง ๕ แผ่นกล่าวว่า “ไม่ได้ เราสองคนจะต้องเอาไปตามส่ วน
เฉลี#ยของอาหารเสบียงที#เอาออกมา”
ดังนัFนคนทัFงสองก็ไปหาท่านอะมีรุลมุมินีน(อ) เพื#อตัดสิ นในเรื# องนีF เมื#อท่าน
ได้รับฟังเรื# องราวของคนทัFงสองฝ่ ายแล้ว ท่านก็กล่าวกับคนทัFงสองว่า
“ท่านทัFงสองคนจงปรองดองกันเองเถิด เพราะเรื# องของท่านสองคน
เป็ นเรื# องง่าย ๆ”
แต่เขาทัFงสองกล่าวว่า “จงตัดสิ นเรื# องระหว่างเราด้วยความถูกต้องเถิด”
ครัFนแล้ว ท่านก็มอบให้คนที#เป็ นเจ้าของขนมปั ง ๕ แผ่น เจ็ดดิรฮัมและมอบ
ให้คนที#เป็ นเจ้าของขนมปั ง ๓ แผ่นเพียงหนึ#งดิรฮัม แล้วกล่าวว่า
“คนหนึ#งเอาขนมปั งออกมา ๕ แผ่น และอีกคนหนึ#งเอาออกมา ๓ แผ่น
มิใช่หรื อ ?”
เขาทัFงสองตอบว่า “ใช่แล้ว”
ท่านกล่าวว่า “แขกของท่านรับประทานร่ วมกับท่านทัFงสองเหมือนๆ กับที#
ท่านทัFงสองรับประทานใช่หรื อไม่?”
เขาทัFงสองกล่าวว่า “ใช่แล้ว”
ท่านกล่าวว่า “คนที#เป็ นเจ้าของขนมปั งสามแผ่น เจ้ากินขนมปั งไป ๒ แผ่น
กับอีกสองในสามของแผ่นใช่หรื อไม่?
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คนที#เป็ นเจ้าของขนมปั งห้าแผ่น เจ้าก็กินขนมปั งไป ๒ แผ่น กับอีกสองใน
สามของแผ่นใช่หรื อไม่? และแขกก็กินขนมปั งไป ๒ แผ่นกับอีกสองในสาม
ของแผ่นใช่หรื อไม่? แล้วเจ้าของขนมปั งสามแผ่นก็ยงั คงเหลือขนมปั งของ
ตน ๑ ใน ๓ ของแผ่นใช่หรื อไม่ ? แล้วเจ้าของขนมปั งสามแผ่นก็ยงั คงเหลือ
ขนมปั งของตน ๑ ใน ๓ ของแผ่นใช่หรื อไม่ ? แล้วเจ้าของขนมปั ง ๕ แผ่นก็
ยังคงเหลือขนมปั งของตน ๒ แผ่นกับ ๑ ใน ๓ ของแผ่น ใช่หรื อไม่ ? และมัน
ถูกกินไป๒ แผ่นกับอีกสองในสามของแผ่น ดังนัFนฉันจึงมอบให้แก่ท่านทัFง
สองในอัตรา ๑ ใน ๓ ของแผ่นต่อหนึ#งดิรฮัม ดังนัFนฉันจึงมอบให้แก่เจ้าคนที#
คงเหลือขนมปั ง สองแผ่นกับ ๑ ใน ๓ เจ็ดดิรฮัมและมอบให้แก่เจ้าของ
ขนมปั ง ๓ แผ่น เพียงหนึ#งดิรฮัม”(๑๐)
-----------------------------------------------------------------------(๑๐) วะซาอิลุชชี อะฮ์ เล่ม ๑๘ หน้า ๒๑๐

คําวิงวอนอย่ างสัO น
เอกลักษณ์ประการหนึ#งของบรรดาอิมาม(อ)ของเราคือ “ดุอาอ์” โดยมี
คุณลักษณะที#ไม่มีใครเหมือน มีความดีเด่นในเรื# องนีFโดยเฉพาะ
อุซตาส อับดุลอะซี ซ ได้กล่าวว่า “ผลงานดังกล่าวนีF ไม่มีผใู ้ ดสามารถทําได้
ดีกว่าบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์ (อ) เช่นในหมู่พวกเขามีหนังสื อ
“อัศ-เศาะฮีฟะตุซ ซัจญาดียะฮ์” มันคือสมบัติอนั ลํFาค่าของบรรดาอะฮ์
ลุลบัยต์ (อ) วงศ์วานของศาสดามุฮมั มัด (ศ) เป็ นคลังแห่ งความรู ้อนั ยิง# ใหญ่
เป็ นศูนย์แห่งวิทยาการและจริ ยธรรม เป็ นเอกลักษณ์พิเศษสําหรับการหา
ความรู ้ในสภาวะแห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า”
ได้มีการรวบรวมเอาบทดุอาอ์ของท่านอิมาม(อ)เหล่านีFมาบันทึกโดย
นักปราชญ์จาํ นวนนับร้อย
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อีกทัFงยังได้มีการหยิบยกมาบันทึกไว้ในหนังสื อวิชาการเกี#ยวกับประวัติและ
สารานุกรมต่างๆอย่างมากมาย
เรามีหนังสื อเกี#ยวกับประมวลบทดุอาอ์ของอิมามอะลี(อ) ฉบับที#บนั ทึก
โดย ท่านอับดุลลอฮ์ บินศอลิห์ อัซ-ซามาฮีญี อันเป็ นหนังสื อที#รวบรวม
ประเด็นต่างๆ ที#บทดุอาอ์ของท่านเกี#ยวข้องด้วย
ในบทนีF เราจะนําบทดุอาอ์บางส่ วนของท่านอะลี(อ) มาบันทึกเป็ นพอ
สังเขป
๑. “ข้าแต่อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) ข้าขอความคุม้ ครองจากพระองค์ ให้พน้ จาก
ความมักมาก ให้พน้ จากความโกรธ และความริ ษยา ให้พน้ จากความอ่อนแอ
ให้พน้ จากความไม่มีอุตสาหะ การเบียดเบียน การคล้อยตามอารมณ์ ให้พน้
จากการปฏิบตั ิตามความอยาก ความขัดแย้งต่อทางนํา ความหลงลืม ให้พน้
จากความประพฤติในทางผิด ให้พน้ จากการเป็ นคนบาป ให้พน้ จาก การ
ทรยศ ตัดขาดการเชื# อฟังปฏิบตั ิตาม สนับสนุนคนสะสมทรัพย์สิน และ
เบียดเบียนคนที#ยากจน ปกครองคนด้วยวิธีการที#เลวร้าย ไม่ขอบพระคุณผูท้ ี#
สร้างสรรค์ให้แก่เราให้พน้ จากการที#ตอ้ งช่วยเหลือผูอ้ ธรรมบัน# ทอนคนที#ถูก
กดขี# ออกความคิดเห็นในสิ# งที#ไม่ชอบธรรมแก่ตน หรื อพูดในสิ# งที#ไม่มี
ความรู ้ เราขอความคุม้ ครองให้พน้ จากการเบียดเบียนผูอ้ ื#น ให้พน้ จากการพึง
พอใจในทรัพย์สินและผลงานและความหวังที#ยาวนาน เราขอความคุม้ ครอง
ให้พน้ จากวิถีชีวติ ที#เลวร้าย การกลัน# แกล้งผูน้ อ้ ย ให้เราพ้นจากมารชัยฏอน
ให้พน้ จากการละเมิดของผูม้ ีอาํ นาจ เราขอความคุม้ ครองให้พน้ จากความ
สุ รุ่ยสุ ร่ายและความสิF นเปลือง ให้พน้ จากการเบียดเบียนของเหล่าศัตรู ให้พน้
จากความขาดแคลนเพื#อนฝูง ให้พน้ จากชีวติ ที#แร้นแค้นหรื อการตายที#ไม่
เป็ นไปตามวาระกําหนด

134

ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ข้าขอความคุม้ ครอง ให้พน้ จากความขาดทุนอันยิง# ใหญ่
ให้พน้ จากภัยพิบตั ิอนั ใหญ่หลวง ให้พน้ จากสถานที#คืนกลับอันแสนเลวและ
ถูกตัดขาดจากรางวัล และต้องรับการลงโทษ ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ข้าขอความ
คุม้ ครองต่อพระองค์ ให้พน้ จากสิ# งเหล่านีFทุกประการ ด้วยความเมตตาและ
ความประเสริ ฐจากพระองค์ แท้จริ งพระองค์คือผูท้ รงมีอาํ นาจเหนื อทุกสิ# ง”
(๑)
๒. ดุอาอ์ของท่านอะลี(อ) เมื#อหันมองดวงจันทร์ เสีF ยว
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ข้าขอจากพระองค์ซ# ึ งความดีงามแห่งเดือนนีF และ
ความมีรัศมีของมันความแจ่มจ้าของมัน ความมีสิริมงคลของมัน ความ
สะอาดบริ สุทธิf ของมัน และลาภยศจากมัน ข้าขอต่อพระองค์ให้ได้ ความดีที#
มีอยูใ่ นมัน และความดีที#ตามหลังมันมา ข้าขอความคุม้ ครองจากพระองค์ให้
พ้นจากความชัว# ที#มีอยูใ่ นมัน และความชัว# ที#ติดตามมาภายหลังมัน ข้า
แต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.)โปรดนํามันเข้ามาสู่ เราด้วยความปลอดภัยและศรัทธา ด้วย
ความสันติและความสุ ขสงบ ด้วยความจําเริ ญและการสํารวม ด้วยความ
สัมฤทธิf ผลตามที#พระองค์ทรงรักและทรงปิ ติชื#นชม”(๒)
๓. ในสิ บวันแรกของเดือนซุ ล-ฮิจญะฮ์ ท่านอะลี(อ) ได้ขอดุอาอ์วา่
“ไม่มีพระเจ้าอื#นใด นอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) ตามจํานวนของหนามและ
ต้นไม้ ไม่มีพระเจ้าอื#นใด นอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) ตามจํานวนของเม็ดและ
หยาดหยดของฝน ไม่มีพระเจ้าอื#นใดนอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)ตามจํานวนของ
ก้อนหิ นและก้อนกรวดทราย ไม่มีพระเจ้าอื#นใดนอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)

----------------------------------------------------------------------------(๑) ชัรฮ์ นะฮ์iุลบะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๒ หน้า ๖๖
(๒) มิศบาหุ ล มุตะฮัจiุด หน้า ๓๘๔
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ตามจํานวนของการกระพริ บตา
ไม่มีพระเจ้าอื#นใดนอกจากอัลลอฮ์
(ซ.บ.) ในยามกลางคืนที#มืดมิดและในยามเช้าที#กระจ่าง ไม่มีพระเจ้าอื#นใด
นอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)ตามจํานวนของกระแสลมทัFงบนบกและในทะเล ไม่มี
พระเจ้าอื#นใดนอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.) นับแต่วนั นีF จนถึงวันที#มีการเป่ าลงใน
แตรสังข์สัญญาณ”(๓)
๔. หลังจากนมาซภาคบังคับ ท่านอะลี(อ) อ่านดุอาอ์ ดังนีF
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ข้าขอวิงวอนจากพระองค์โดยอ้างนาม ของ
พระองค์อนั ถูกพิทกั ษ์คุม้ ครองรักษาไว้โดยสะอาดบริ สุทธิf ดว้ ยจําเริ ญ ข้าขอ
วิงวอนจากพระองค์ ด้วยพระนามของพระองค์ผทู ้ รงยิง# ใหญ่ และด้วยอํานาจ
ของพระองค์ที#ทรงมีมาแต่เดิม ข้าแต่ผทู ้ รงให้ตลอดกาล ข้าแต่ผทู ้ รง
ปลดปล่อยเชลย ข้าแต่ผทู ้ รงปลดปล่อยคนผิดให้พน้ จากไฟนรก
ข้าขอวิงวอนจากพระองค์ได้โปรดประทานพรแด่มุฮมั มัด และได้โปรด
ปลดปล่อยข้าให้พน้ จากไฟนรก ให้ขา้ ได้ออกจากโลกนีFดว้ ยความสุ ขสันติ
ให้ขา้ ได้เข้าสู่ สวรรค์ดว้ ยความปลอดภัยและโปรดบันดาลให้เบืFองต้นของ
ดุอาอ์ขา้ นีFเป็ นชัยชนะ และในตอนกลางของมันเป็ นความสําเร็ จ ให้ตอนท้าย
ของมันเป็ นความดีงามแท้จริ งพระองค์คือผูท้ รงรู ้ในสิ# งเร้นลับเสมอ”(๔)
๕. อิมามศอดิก(อ) ได้กล่าวว่า ท่านอะมีรุลมุมีนิน(อ) ได้กล่าวในตอน
“สุ ญดชุกรู ” ว่า
“ข้าแต่ผทู ้ รงไม่มีอะไรจะให้แก่คนที#กระวนกระวาย นอกจากความดี
งามและเอืFอเฟืF อเผือ# แผ่

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

(๓) อุดดะตุด ดาอี หน้า ๙๙
(๔) อัล-iุนนะตุลวากิยะฮ์ ของกัฟอะมีย ์ หน้า ๑๔
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ข้าแต่ผมู ้ ีไว้ซ# ึ งคลังทัFงมวลแห่ งชัFนฟ้ า และแผ่นดิน โปรดอย่าให้ความชัว# ของ
ข้า ต้องยับยัFงพระองค์มิให้ประทาน ความดีงามของพระองค์
ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ได้โปรดประทานให้ ข้าได้ในสิ# งที#
พระองค์เป็ นเจ้าของ ขณะที#พระองค์เป็ นเจ้าของความดี เกียรติยศ และ
การอภัย ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล พระองค์คือผูท้ รงสามารถยิง# ในการตอบแทน
ด้วยบทลงโทษ ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล แน่นอนข้าย่อมคู่ควรกับสิ# งนัFน ข้าไม่มี
ข้อพิสูจน์และไม่มีขอ้ แก้ตวั ใด ๆ ที#จะมีต่อพระองค์ ความบาปทุกอย่างที#
ข้ากระทําลงไปและความผิดทุกประการที#ขา้ กระทําไป และความชัว# ทุกอย่าง
ที#ขา้ กระทําไป ขอได้โปรดอภัยให้แก่ขา้ และโปรดเมตตา และโปรดอนุโลม
ให้ในสิ# งที#พระองค์ทรงรู ้ แท้จริ งพระองค์ทรงให้ความรัก
ความเอืFอเฟืF อเผื#อแผ่เสมอ”(๕)

๖. ดุอาอ์วงิ วอนขอของท่านอะลี(อ) ตอนหนึ#งมีดงั นีF
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ขอได้โปรดบันดาลให้ลิFนของข้าสะอาดจาก
การโกหก ให้หวั ใจของข้าสะอาดพ้นจากความหลอกลวง ให้การงานของ
ข้าสะอาด พ้นจากการโอ้อวด ให้สายตาของข้าสะอาด พ้นจากสิ# งที#ชวั# ร้าย
เพราะพระองค์ทรงรู ้ในสิ# งที#ชวั# ร้ายอย่างเปิ ดเผย และสิ# งซ่อนเร้นในหัวใจ”
(๖)

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

(๕) เล่มเดิม หน้า ๔๒
(๖) ชัรฮ์ นะฮ์iุล บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๖๙
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๗. ดุอาอ์วงิ วอนขอของท่านอะลี(อ)ในช่วงเวลาเช้า(ซุ บฮิ)
“มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิf ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ผูท้ รงบันดาล ให้ฉนั
รู ้จกั พระองค์ และไม่ทอดทิFงให้ฉนั อยูใ่ นสภาพที#หวั ใจบอด
มวลการสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ผูซ้ # ึ งบันดาลให้ฉนั เป็ น
ประชาชาติของมุฮมั มัด(ศ)
มวลการสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ผูซ้ # ึ งบันดาลให้เครื# องยังชีพ
ของฉันอยูใ่ นอุง้ อํานาจของพระองค์ และไม่ทาํ ให้มนั ตกอยูใ่ นอุง้ มือของมวล
มนุษย์
มวลการสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ที#ทรงปกป้ องความลับของข้า
ให้พน้ จากความอับอายต่อมวลมนุษย์”(๗)
๘. ดุอาอ์อีกบทหนึ#งของท่านอะลี(อ) มีดงั นีF
“มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์ ผูท้ ี#ไม่มีใครสามารถควบคุมความรอบรู ้ของ
พระองค์ได้
มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์ ผูซ้ # ึ งไม่มีใครทําลายคลังทัFงมวลของพระองค์
มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์
ผูซ้ # ึ งไม่มีใครทัดทานความเกรี ยงไกรของ
พระองค์ได้
มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์ ผูซ้ # ึ งไม่มีใครบัน# ทอนสิ# งที#มีอยู่ ณ พระองค์ได้
มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์ ผูท้ ี#ไม่มีใครตัดรอนความยัง# ยืนของพระองค์ได้
มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์ ผูซ้ # ึ งไม่มีภาคีหุน้ ส่ วนใด ๆ ในภารกิจของพระองค์
มหาบริ สุทธิf แด่พระองค์ ผูซ้ # ึ งไม่มีพระเจ้าอื#นอีกเลย นอกจากพระองค์”
(๘)
---------------------------------------------------------------(๗) อัล iุนนะตุลวากิยะฮ์ ของดามาด หน้า ๕๐
(๘) อัล-iุนนะตุลวะกิยะฮ์ ของกัฟอะมีย ์ หน้า ๙๓
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๙. ดุอาอ์บทหนึ#งของท่านอะลี(อ) มีดงั นีF
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ได้โปรดอภัยให้แก่ขา้ ในความผิดซึ# งพระองค์รู้วา่
มีอยูใ่ นตัวข้า ดังนัFนถ้าหากพระองค์ทรงคิดคํานวณต่อข้า ขอได้โปรดคิด
คํานวณด้วยการให้อภัย
ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ได้โปรดอภัยในทุกสิ# งที#เป็ นความผิดในตัวข้าและที#
พระองค์ ไม่ทรงพบว่าจะมีทางผ่อนผันใด ๆ
ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ได้โปรดอภัยให้แก่ขา้ ในกรณี ที#ขา้ ได้แสวงหาความ
ใกล้ชิดต่อพระองค์แล้ว ต่อจากนัFน หัวใจของข้าก็ได้แปรเปลี#ยนเสี ย
ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ได้โปรดอภัยแก่ขา้ ให้พน้ จากความพลาดพลัFงเผอเรอ
และการถูกครอบงําด้วยด้วยอารมณ์ต#าํ และปลายลิFนที#โง่เขลา”(๙)
๑๐. บทดุอาอ์ของท่านอะลี(อ) เมื#ออ่านอัล-กุรอานจบแล้ว
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) โปรดเผยหัวอกของข้าให้เข้าใจอัล-กุรอานและ
โปรดให้เรื อนร่ างของข้ามีพฤติกรรมไปตามอัล-กุรอาน และโปรดให้สายตา
ของข้าได้รับแสงสว่างจากอัล-กุรอาน ให้ลิFนของข้ามีวาจาเป็ นไปตาม
อัลกุรอาน โปรดให้ขา้ อยูก่ บั มันตราบเท่าที#พระองค์ยงั ทรงไว้ชีวติ ข้าอยู่
แท้จริ งไม่มีพลังและไม่มีอาํ นาจใด ๆ นอกจากโดยพระองค์”(๑๐)
---------------------------------------------------------------(๙) เล่มเดิม หน้า ๔๒
(๑๐) มิศบาฮุล มุตะฮัจiุด หน้า ๒๒๕
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การตอบสนองทีมG ีต่อบทดุอาอ์ ของท่ านอะลี(อ)
เกียรติคุณในด้านนีF บรรดาอิมามแห่งอะฮ์ลุลบัยต์(อ)ได้รับการกล่าวถึงไว้
มากมาย จะเห็นได้วา่ มีบนั ทึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที#เกิดขึFนเนื#องจากคํา
วิงวอนของท่านเหล่านีFต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ที#เป็ นเช่นนีF ก็เพราะอัลลอฮ์(ซ.บ.)
ทรงสัญญาต่อปวงบ่าวของพระองค์วา่
จะให้การตอบสนองต่อบรรดาผู ้
ศรัทธา ดังที#พระองค์ตรัสว่า
“สู เจ้าจงวิงวอนขอต่อข้าเถิด แล้วข้าจะตอบสนองต่อสู เจ้า”
เมื#อเป็ นเช่นนีFแล้ว
จะเป็ นอย่างไรอีกกับคําวิงวอนขอโดยอิมามของ
บรรดาผูศ้ รัทธา และผูน้ าํ ของมวลมุสลิม
ในบทนีF เราจะกล่าวถึงรายงานบางประการเกี#ยวกับเรื# องการสนองตอบที#
มีต่อคําวิงวอนของท่านอะลี(อ)
๑. เมื#อครัFงที#ท่านอะลี(อ) ขอคํายืนยันจากบรรดาสาวกของท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์(ศ)ที#เคยเป็ นสักขีพยานในเหตุการณ์แห่งวันเฆาะดีร ซึ# งมีสาวก
จํานวน ๓๐ ท่านลุกขึFนยืนยันต่อท่านในเรื# องนีF แต่ท่านอะนัส บินมาลิก มิได้
ลุกขึFนยืนยัน ท่านอะลี(อ)กล่าวว่า
“ทําไมท่านจึงไม่ลุกขึFนยืนยันร่ วมกับบรรดาสาวกของท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์(ศ)ไปตามความจริ งที#ท่านได้ยนิ เรื# องนีFจากท่านศาสนทูต(ศ)ใน
วันนัFน ?”
ท่านอะนัสกล่าวว่า “ข้าแต่ท่านอะมีรุลมุมีนิน ฉันอายุมากแล้ว ฉันจึงลืม
ไป”
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ท่านอะลี(อ)กล่าวว่า “ถ้าหากท่านเป็ นคนโกหก ขอให้อลั ลอฮ์ลงโทษ
ท่าน ให้เป็ นโรคเรืF อนปรากฏโดยที#ผา้ โพกศีรษะปกปิ ดไม่มิด”
ต่อมาไม่นานนัก ปรากฏว่ามีโรคเรืF อนปรากฏที#ใบหน้าของท่านอะนัส
และหลังจากนัFนท่านได้กล่าวว่า
“คําวิงวอนขอของบ่าวผูม้ ีคุณธรรม ได้ประจักษ์แก่ฉนั แล้ว”(๑)
-------------------------------------------------------------------------

(๑) อัล-มุรอญิอาต หน้า ๒๐๙

มีข่าวหนึ#งมาถึงท่านอะลี(อ) ว่า บะซัร บินอิรฏอต แม่ทพั ของ
ฝ่ ายมุอาวียะฮ์ได้บุกโจมตีเมืองยะมันและสังหารผูบ้ ริ สุทธิf ท่าน
จึงขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.)ว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) แท้จริ งบะซัร ได้ขายศาสนาของตน และเหยียบ
ยํ#าเกียรติยศของพระองค์ และการเชื#อถือปฏิบตั ิตามเป็ นของผูถ้ ูกสร้างโดย
ก่อกรรมทําชัว# ต่อสิ ทธิf ของพระองค์เป็ นที#ตF งั เพื#อความสําเร็ จของตนเอง
ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ขอได้โปรดอย่าให้เขาตายจนกว่าจะทําให้ความคิดของ
เขาถูกลบเลือน และอย่าให้ความเมตตาของพระองค์มีต่อเขา แม้แต่ชวั# ยาม
เดียวของกลางวัน ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.) ได้โปรดสาปแช่งบะซัร อัมร และ
มุอาวิยะฮ์ และโปรดพรั#งพรู ความกริF วของพระองค์ลงมายังพวกเขา และ
โปรดประทาน การลงโทษของพระองค์ให้แก่พวกเขา และโปรดให้พวกเขา
ประสบกับภัยพิบตั ิและการลงโทษที#ไม่มีใครสกัดกัFนให้พน้ จากพวกอาชญา
กรทางศาสนาได้”
๒.
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หลังจากนัFนไม่นานนัก ปรากฏว่า เขามีอาการกระสับกระส่ าย สติปัญญา
เลอะเลือนไป เขามีดาบประจําตัวอยูเ่ ล่มหนึ#ง แล้วเขาพูดเป็ นประจําว่า จงเอา
ดาบมาให้ขา้ ข้าจะฆ่าเขาด้วยดาบ จนถึงกับต้องทําดาบด้วยไม้ธรรมดาให้เขา
เล่มหนึ#ง ซึ# งเขาจะถือติดตัวตลอดเวลา และจะฟาดฟันอะไร ๆ
ด้วยดาบเล่มนีFจนกระทัว# ถึงแก่ความตาย(๒)
๓. ส่ วนหนึ#งจากคําสนทนาของท่านอะลี(อ) กับฮะซัน อัล-บัศรี ระหว่าง
ทําวุฏอ์ โดยฮะซันเป็ นฝ่ ายพูดกับท่านว่า
“แต่ก่อนนีF ฉันเคยสังหาร คนที#กาํ ลังทําวุฏอ์ ไปหลายคน”
ท่านอิมามอะลี(อ) จึงกล่าวว่า “แล้วท่านมีความเสี ยใจกับเขาเหล่านัFนใช่
ไหม?”
เขาตอบว่า “ใช่”
ท่านอะลี(อ)กล่าวว่า “ขอให้อลั ลอฮ์ (ซ.บ.) บันดาลความเศร้าโศกตลอด
กาลแก่ท่านเถิด”
ท่านอัยยูบ อัซ-ซัจตานีได้กล่าวว่า “ดังนัFน เราจึงพบเห็นว่า ท่านฮะซัน อยู่
ในความเศร้าอย่างเดียว ราวกับคนที#เพิ#งกลับจากฝังคนที#ตนรัก”
ฉันจึงพูดกับเขาในเรื# องนีF ท่านตอบว่า
“มันเป็ นไปตามคําวิงวอนขอของชายผูม้ ีคุณธรรม”(๓)

-------------------------------------------------------------------------(๒) มินะนุร เราะห์มาน หน้า ๓๔๙
(๓)อัล กุนนี วัล อัลกอบ เล่ม ๒ หน้า ๗๕
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การบริจาคทานและเสี ยสละเพือG การกุศลของอิมามอะลี(อ)
ในทุกแง่มุมแห่งวิถีชีวติ ของท่านอิมามอะลี(อ) นัFนเราจะพบว่า มีแต่ความ
ดีงามอันยิง# ใหญ่สุดเหลือประมาณ มีความสู งส่ งอย่างเหลือล้น ท่านจึงเป็ น
สุ ดยอดของตัวอย่างในด้านการเคารพภักดี
การวิงวอนขอ ความจริ งใจ การต่อสู ้ จริ ยธรรมอันดีงาม และความ
มากมายในเรื# องบริ จาค
นอกจากนีFก็ยงั มีความดีงามและเกียรติคุณในด้านอื#นอีกจนนับไม่ถว้ น ใน
บทนีFจะเป็ นการกล่าวถึงงานบริ จาคทานของท่านอิมามอะลี(อ)
และงาน
เสี ยสละเพื#อการกุศลของท่าน ซึ# งอัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงหยิบยกมาเป็ นเรื# องที#
สําคัญเรื# องหนึ#งในลักษณะที#พระองค์ตรัสถึงด้วยการให้เกียรติอย่างสู ง นัน#
คือ กรณี ที#ท่านมีเงินสี# ดิรฮัม แล้วท่านบริ จาคในยามกลางคืนหนึ#งดิรฮัม
บริ จาคในยามกลางวันหนึ#งดิรฮัม บริ จาคอย่างเป็ นความลับหนึ#งดิรฮัม และ
บริ จาคอย่างเปิ ดเผยอีกหนึ#งดิรฮัม แล้วอัลลอฮ์(ซ.บ.)จึงทรงประทานโองการ
มาดังมีใจความว่า
“บรรดาผูท้ ี#บริ จาคทรัพย์สินของพวกตนทัFงในยามกลางคืน และยาม
กลางวัน ทัFงโดยซ่อนเร้น และโดยเปิ ดเผย”
ท่านคือผูท้ ี#บริ จาคแหวนในขณะที#กาํ ลังโค้ง(รู กอู )์ แล้วอัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็
ประทานโองการมาว่า
“บรรดาผูท้ ี#ดาํ รงการนมาซและการส่ งมอบเพื#อการขัดเกลา ในขณะที#
่ (๑)
ตนกําลังโค้งอยู”
-------------------------------------------------------------------------

(๑) โปรดดูเรื# อง “อิมามในทัศนะของอัล-กุรอาน” จากหนังสื อเล่มนีF
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นักประวัติศาสตร์ ได้บนั ทึกในเรื# องที#ท่านบริ จาคเสี ยสละสิ# งของที#มีค่า
หลายประการที#เคยเป็ นของของท่าน แต่ท่านได้ทาํ ให้สิ#งนัFนๆ เป็ นทาน
ท่านเคยกล่าวว่า
“แน่นอนท่านจะเห็นว่า ฉันจะต้องผูกท้องของฉันไว้กบั ก้อนหิ นเพราะ
ความหิ วโหย แต่การบริ จาคของฉันในวันนีF จะต้องมากถึงสี# หมื#นดีนาร”
(๒)
ท่านมุฮมั มัด บินฮิชาม กล่าวว่า “ท่านฮุเซน (อ) มีหนีFสินจํานวนหนึ#งแล้ว
มุอาวิยะฮ์ได้เสนอซืF อของมีค่าชิFนหนึ#งซึ# งมีราคาสองแสนดีนาร
แต่ท่าน
ปฏิเสธที#จะขายโดยกล่าวว่า
“อันที#จริ ง มันเป็ นของที#บิดาของฉันได้บริ จาคไปเพื#อปกป้ องใบหน้า
ของเขาให้พน้ จากความร้อนของไฟนรก ฉันจะไม่ขายมัน”(๓)
-----------------------------------------------------------------------(๒) อะซะดุล-ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๓
(๓) อะอ์ยานุชชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๒/๗๗
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เราจะขอเสนอเรื# องนีF เรื# องเดียวมาเป็ นตัวอย่างในหัวข้อการบริ จาคทาน
ของท่าน อิมามอะลี(อ)
ซึ# งท่านเป็ นผูค้ รอบครองสิ# งของที#มีค่าชิFนสองชิFนที#เลื#องลือ ซึ# งแต่เดิมนัFน
เป็ นของที#แสนรักแสนหวงของอะบู นัยซัร แต่เขาได้มอบให้ท่านอะลี(อ)
ด้วยความรัก ท่าน(อ)ได้ถนอมของมีค่าชิFนนีFมาก
แต่ได้กล่าวในทันทีที#ได้รับว่า “แน่นอนฉันจะต้องบริ จาคของชิFนนีF ” (๔)

ท่านได้เขียนจารึ กไว้ที#ของที#ท่านบริ จาคว่า
“ด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาอยู่
เป็ นนิ รันดร์ นี#คือสิ# งที#อะลี อะมีรุลมุมีนีน ได้บริ จาคของอันมีค่าอันเป็ นที#
เลื#องลือสองประการ สําหรับคนยากจนแห่งมะดีนะฮ์และแก่คนเดินทาง เพื#อ
อัลลอฮ์(ซ.บ.)จะได้ทรงปกป้ องใบหน้าของเขาให้พน้ จากไฟนรกในวันฟืF น
คืนชีพ จะไม่มีการติดตามทวงคืน นอกจากมอบให้อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงรับ
มรดกในของสองสิ# งนีF และพระองค์คือผูส้ ื บมรดกที#ประเสริ ฐที#สุด นอกจาก
กรณี ที#ฮะซัน และฮุเซนต้องการของทัFงสองนีF กล่าวคือ สองคนนีFมีสิทธิ
ครอบครองมันได้ และไม่มีใครอื#นอีก”(๕)
------------------------------------------------------------------------(๔) อับศอรุ ลอัยน์ ของอัซ ซะมาวี หน้า ๖๒
(๕) อะอ์ยานุชชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๒/๗๗
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ขอให้ความสันติสุข พึงมีแด่ทา่ นเถิด ข้าแต่อะมีรุลมุมีนีน แน่นอนที#สุด
ท่านได้ฝากบทเรี ยนไว้ในวิถีการดําเนิ นชีวติ ทุกแง่ทุกมุมแล้ว ถ้าหากเราได้
ปฏิบตั ิ เราก็จะได้รับความสุ ขทัFงในโลกนีFและในโลกหน้า เราจะเป็ น
ประชาชาติที#ประเสริ ฐที#สุดในหน้าแผ่นดิน แต่ทว่าเราทัFงหลายบัน# ทอนตัว
ของเราเอง ศัตรู ของเราจึงสามารถเอาชนะเราได้ อัลลอฮ์(ซ.บ.) เท่านัFนคือ
ผูท้ รงไว้ซ# ึ งความช่วยเหลือ
วจนะจากบรรดาสาวกและรุ่ นที#ถดั มา
คงจะเป็ นเรื# องที#น่าตําหนิ ในการที#เราเสนอหลักฐานการยกย่องเกียรติคุณ
ของอิมามอะลีบินอะบีฏอลิบ(อ) โดยถ้อยคําของบรรดาสาวกและถ้อยคําของ
คนในรุ่ นที#ถดั มา เพราะถ้าหากไม่เป็ นเพราะว่า ท่านเป็ นผูม้ ีผลงานในด้าน
การต่อสู ้ และในด้านอื#น ๆ แล้ว แน่นอนพวกเขาคงจะลืมท่านไปเสี ยแล้วก็
ได้ จะมีคุณค่าอะไรในการกล่าวถึงท่านอีก ในเมื#อท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์
(ซ.บ.)ได้กล่าวถึงในเรื# องตัวของท่านว่า
“อะลีเอ๋ ย ไม่มีใครรู ้จกั เจ้าได้ดี นอกจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)และข้ากับข้อนีF
เองที#วา่ เกียรติยศ และความยิ#งใหญ่ เป็ นของเจ้าจนถึงที#สุด”
ถูกแล้ว จุดประสงค์ในคําพูดต่าง ๆ ของบรรดาผูม้ ีความรู ้เหล่านีFช่วยให้
เราได้มีภาพพจน์ขF ึนมาประการหนึ#งสําหรับความยิง# ใหญ่ในแง่มุมต่างๆ ของ
ท่านอิมามอะลี บินอะบีฏอลิบ(อ) และเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความรักที#
พวกเขามีต่อท่าน และการปกป้ องเกียรติยศที#คนเหล่านัFนมีต่อท่าน
คําพูดของบรรดาสาวกและคนรุ่ นถัดมานัFน เรามีมากมายจนเหลือเฟื อ คือ
ไม่วา่ จะเป็ นตําราประวัติศาสตร์ อิสลามเล่มใด ไม่แคล้วที#ตอ้ งมีการเอ่ยถึงชื#อ
ของท่านอิมามอะลี(อ)ในเล่มนัFนๆ ไม่วา่ จะเป็ นภาคใดภาคหนึ#ง
ท่านอิมามอะลี(อ) จะต้องเป็ นบุคคลแรกที#ถูกนําชื#อมาเอ่ยถึงเสมอ
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เราจะเสนอคําพูดของบุคคลเหล่านัFน ณ บัดนีF
๑. ท่านอะบูบกั ร์ ได้กล่าวถึงท่าน อะมีรุลมุมีนีน(อ) ว่า
“บุตรของอะบีฏอลิบเอ๋ ย ท่านเป็ นผูป้ กครองของผูศ้ รัทธาทัFงชายและ
หญิงทุกคน”(๑)
(๑) อัล-ฟุตูหาต อัล-อิสลามียะฮ์ เล่ม ๒ หน้า ๔๗๐ เป็ นคําพูดที#ท่านกล่าว
ขึFน หลังจากที#ท่านนบี (ศ) กล่าวว่า “ฉันเป็ นผูป้ กครองของใคร อะลียอ่ มเป็ น
ผูป้ กครองของคนนัFน”
๒. ท่านอุมรั บินค็อฏฏอบได้กล่าวว่า
“หากไม่มีอะลี อุมรั ต้องหายนะแน่”(๒)
“อย่าให้ฉนั มีชีวิตอยู่ จนพบกับปั ญหาที#ยงุ่ ยากใด ๆ ในยามที#ไม่มีบิดา
ของฮะซันด้วยเลย”(๓)
“ไม่วา่ ใครก็อย่าวิจารณ์อนั ใดเป็ นอันขาด ในขณะที#อะลีมาถึง”(๔)
่ (๕)
“บุคคลใดอย่างได้ออกความเห็นเลย ขณะท่านอะลีอยู”
-------------------------------------------------------------(๒) ชัรฮ์ นะฮ์iุล บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๖ และตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๘๗
(๓) ชัรฮ์ นะฮ์iุล-บะลาเฆาะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๖ และอะขะดุล-ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๒๐ และตะฮ์
ซีบุต-ตะฮ์ซีบ เล่ม ๗ หน้า ๓๓๗
(๔), (๕) อ้างเล่มเดิม

147

“ขอให้อลั ลอฮ์(ซ.บ.) อย่าให้ฉนั มีชีวติ อยูภ่ ายหลังบุตรของอะบีฏอลิบ
เลย”(๖)
และว่า “อะลี คือผูต้ ดั สิ นที#ดีที#สุดของพวกเรา” (๗)
๓. ท่านอุษมาน บินอัฟฟาน ได้กล่าวว่า “หากไม่มีอะลี อุษมานต้อง
หายนะแน่” (๘)
๔. ท่านอับดุลลอฮ์ บินมัสอูด กล่าวว่า “พวกเราพูดกันว่า ผูพ้ ิพากษาแห่ง
นครมะดีนะฮ์ตอ้ งเป็ นอะลี บินอะบีฏอลิบ” (๙)
๕. ท่านสะอีด บินมุซีบกล่าวว่า “ในหมู่มนุษย์จะไม่มีใครสามารถพูดคํา
ว่า “จงถามฉันเถิด”ได้เลยนอกจากอะลี บินอะบีฏอลิบ” (๑๐)

-----------------------------------------------(๖) ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๘๘
(๗) ตะฮ์ซีบุต-ตะซี บ เล่ม ๗ หน้า ๓๓๗
(๘) อัล-ฆอดีร เล่ม ๗ หน้า ๒๑๔
(๙) อะซะดุล-ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๒
(๑๐) เล่มเดิม
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๖. ท่านสะอัด บินอะบีวกั ก๊อซพูดกับมุอาวิยะฮ์วา่ “ฉันขอบอกว่าที#ฉนั ไม่
อาจด่าประณามเขา (อิมามอะลี) ได้ ก็เพราะเหตุผล ๓ กรณี ที#ท่านศาสนทูต
(ศ) เคยพูดถึงไว้ ซึ# งถ้าหากฉันมีโอกาสได้มาเพียงประการเดียว ฉันจะยินดี
มากกว่าได้อูฐสี แดง ฉันเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) กล่าวแก่
ท่านอะลี (อ) หลังจากที#ท่านมอบหมายให้เขาอยูใ่ นหน้าที#ปกครองเมืองแทน
การออกไปทําสงครามในครัFงหนึ#งซึ# งท่านอะลี (อ) พูดกับท่าน (ศ) ว่า
“ข้าแต่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ท่านจะให้ฉนั อยูข่ า้ งหลังกับ
บรรดาสตรี และเด็กๆกระนัFนหรื อ ?”
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ได้กล่าวตอบว่า “เจ้ายังไม่พอใจดอก
หรื ออะลี ที#ฐานะของเจ้ากับฉัน เหมือนกับฐานะของฮารู นกับมูซา เพียงแต่
จะไม่มีตาํ แหน่งนบีภายหลังจากฉันอีกแล้วเท่านัFน”
ในสงครามค็อยบัร ท่านได้พดู ถึงเขาว่า “ฉันจะมอบธงให้แก่บุรุษที#รัก
ในอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และศาสนทูตของพระองค์ และอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และ
ศาสนทูตของพระองค์ก็รักเขา”
พวกเราต่างตัFงความหวังในเรื# องนีFกนั
แต่ท่านกล่าวว่า “จงเรี ยกอะลีเถิด”
แล้วเขาก็มาหาท่านในอาการเจ็บตา ท่านได้ใช้นF าํ ลายแตะที#ดวงตาทัFงสอง
ของเขาและมอบธงให้เขาไป แล้วอัลลอฮ์(ซ.บ.)ก็ทรงประทานชัยชนะให้แก่
เขาและยังมีอีกโองการหนึ#งถูกประทานมาว่า
“จงกล่าวเถิด ท่านทัFงหลายจงมาซิ แล้วเราจะเรี ยกบรรดาลูกของเรา
และบันดาลูกของพวกท่าน และสตรี ของเราและสตรี ของพวกท่าน และ
ตัวของเรา และตัวของพวกท่าน”
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ปรากฏว่า ท่านศาสนทูตได้เรี ยก อะลี ฟาฏิมะฮ์ ฮะซัน และฮุเซน
พลางกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.)บุคคลเหล่านีF คือสมาชิกครอบครัวของข้า”
(๑๑)
๗. ท่านชัยด์ บินอัรก็อม กล่าวว่า “คนแรกที#นมาซกับท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) คือ อะลีบินอะบีฏอลิบ”(๑๒)
๘. หลังจากท่านอิมามอะลี อะมีรุลมุมินีน(อ)ได้วายชนม์แล้ว ท่านอิมาม
ฮะซัน(อ)ผูเ้ ป็ นบุตร กล่าวคําปราศรัยมีใจความตอนหนึ#งว่า
“เมื#อคืนนีFบุรุษหนึ#ง ซึ# งเป็ นผูม้ ีคุณงามความดีลF าํ หน้าคนทัFงปวง ทัFงยุค
ก่อนหน้า และยุคหลังอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนได้วายชนม์แล้ว แน่นอน
ที#สุดเขาเคยต่อสู ้ร่วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) โดยเอาตัวเองเป็ น
เกราะกําบังให้ท่าน ซึ# งท่านศาสนทูต(ศ)ได้มอบธงให้เขาถือ ญิบรออีลได้มา
ขนาบตัวเขาทางด้านขวา มีกาอีลมาขนาบตัวเขาทางด้านซ้าย เขาไม่เคยกลับ
จากสมรภูมิรบใดที#อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ไม่ให้ชยั ชนะแก่เขา”(๑๓)
๙. ท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้กล่าวว่า
“ฉันไม่เคยเห็นท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)รักบุรุษคนใดมากกว่าเขา”
(๑๔)
-----------------------------------------------------------(๑๑) เล่มเดิม
(๑๒) อัล-อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล-อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๓๒
(๑๓) มะกอติล อัฏฏอลิบีน หน้า ๓๕
(๑๔) อัล อักดุลฟะรี ด เล่ม ๒ หน้า ๒๑๖
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“เขาคือคนที#รู้เรื# องชุนนะฮ์มากกว่ามนุษย์ทF งั หลาย”(๑๕)
๑๐. ท่านอะบูซะอีด อัลคุดรี กล่าวว่า “พวกเรารู ้จกั คนที#กลับกลอก
(มุนาฟิ ก) ได้ ตรงที#สังเกตว่าใครโกรธท่านอิมามอะลี(อ)” (๑๖)
๑๑. ท่านกันซ์ บินซะอัด บินอุบาดะฮ์ได้กล่าวแก่ มุอาวิยะฮ์ บิน
อะบีซุฟยานว่า
“แท้จริ งอัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงแต่งตัFงท่านนบีมุฮมั มัด(ศ)มาเพื#อเป็ นความ
เมตตาแก่สากลโลก
พระองค์ทรงแต่งตัFงท่านมายังมนุษย์ทF งั มวล ทัFงในหมู่ญินและมนุษย์
ไม่วา่ จะเป็ นผิวแดง ดํา หรื อขาว พระองค์ทรงคัดเลือกท่านมาให้ดาํ รง
ตําแหน่งนบี และมอบคัมภีร์เล่มหนึ#งมาให้ท่าน ปรากฏว่าคนแรกที#ศรัทธา
ในตัวท่านคือ อะลี บินอะบีฏอลิบ(อ) บุตรแห่งผูเ้ ป็ นลุงของท่านเองใน
ขณะที#อะบูฏอลิบทัดทานและยับยัFงเขาอยู่
เขาดําเนินการเคลื#อนไหว
ท่ามกลาง พวกมิจฉาทิฐิแห่งตระกูลกุเรช และท่ามกลางผูค้ นซึ# งมีทF งั ที#
ปกป้ องท่านและให้ร้ายท่าน ภารกิจของท่านคือเผยแผ่สาส์นแห่ง
พระผูอ้ ภิบาลของท่าน
ท่ามกลางเสี ยงคัดค้านและการให้ร้ายต่างๆนัFน
อะบูฏอลิบผูเ้ ป็ นลุงของท่านก็ได้เสี ยชีวติ ไป และเขาได้ส#งั ให้บุตรชายของ
ตนสนับสนุนท่านรอซูล(ศ) ซึ# งเขาก็ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนท่านโดยเอา
ตัวเองเข้าไปแลกกับภัยอันตรายทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นความเดือดร้อน หรื อ
อุปสรรคที#น่าหวาดกลัวสักเพียงใดก็ตาม ในเหตุการณ์เช่นนีF อลั ลอฮ์(ซ.บ.)
ทรงเจาะจงที#จะให้มีอะลี(อ) ขึFนมาท่ามกลางพวกกุเรช ให้เขามีเกียรติ
ท่ามกลาง
ชาวอาหรับ และคนที#มิใช่ชาวอาหรับ”

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

(๑๕) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๔๐
(๑๖) อัล อะอิมมะตุล อิซนาอะซัร ของอิบนุฏลูน หน้า ๕๖
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ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) เคยเรี ยกบรรดาลูกหลานของ
อับดุลมุฏฏอลิบมาชุมนุม ในจํานวนนัFน มีทF งั อะบูฏอลิบ และอะบูละฮับ ซึ# ง
มีดว้ ยกันในวันนัFน ๔๐ คน ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) ได้เรี ยกคน
เหล่านัFน รวมทัFงอะลี (อ) ผูร้ ับใช้ของท่าน โดยที#ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์
(ศ) นัง# อยูต่ ่อหน้าของลุงของท่านเอง ท่านกล่าวว่า
“ในหมู่พวกท่าน จะมีใครบ้างที#ประสงค์ในความเป็ นพี#นอ้ งกับฉัน
เป็ นผูร้ ่ วมภารกิจ เป็ นทายาท และเป็ นผูส้ ื บอํานาจ(คอลีฟะฮ์)แทนฉันในหมู่
ประชาชาติของฉัน และเป็ นผูป้ กครองของผูศ้ รัทธาทุกคนภายหลังจากฉัน ?”
คนทัFงหลายต่างพากันนิ#งเงียบแม้วา่ ท่านจะกล่าวยํFาถึง ๓ ครัFง แต่ทุกครัFง
ท่านอิมามอะลี(อ)กล่าวว่า “ข้าแต่ศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ (ศ) ฉันจะอยูก่ บั ท่าน
เอง”
แล้วท่านก็เอาศีรษะของท่านอิมามอะลี(อ) วางลงในตักของท่านแล้ว
กล่าวว่า “ข้าแต่อลั ลอฮ (ซ.บ.) ขอได้โปรดประทานวิชาความรู ้ ความเข้าใจ
และวิทยปั ญญา ให้มีอยูใ่ นตัวเขาอย่างเต็มเปี# ยม”
ต่อจากนัFน ท่านได้กล่าวแก่อะบูฏอลิบว่า
“โอ้ท่านอะบูฏอลิบ บัดนีFจงเชื#อฟังบุตรของท่าน และจงปฏิบตั ิตามเถิด
แน่นอนที#สุด
อัลลอฮ์(ซ.บ.)แต่งตัFงเขาให้อยูใ่ นตําแหน่งของฮารู นที#เคยมีต่อมูซาและ
ทรงประทานความเป็ นพี#นอ้ งระหว่างอะลี(อ)กับตัวของศาสนทูตของ
พระองค์แล้ว”(๑๗)

---------------------------------------------------------(๑๗) อัล เฆาะดีร เล่ม ๒ หน้า ๑๐๗
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๑๒. ท่านอับดุลลอฮ์ บินอับบาส ได้กล่าวแก่คนกลุ่มหนึ#งที#กล่าวหา
ท่านอะลี(อ)ว่า “ความวิบตั ิจะมีแก่พวกท่านทัFงหลาย จําไม่ได้หรื อ เขาคือคน
ที#ได้ยนิ เสี ยงการมาของญิบรออีล (อ) ที#มายังบ้านของเขา แน่นอนที#สุด
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) เคยมีโองการตําหนิสาวกของศาสนทูตแห่ งอัลลอฮ์ (ศ) ไว้
ในอัล กุรอานทัFงนัFนแต่ไม่เคยกล่าวถึงเขาเลย นอกจากในแง่ดี”(๑๘)
“ท่านอิมามอะลี(อ)ได้มีวชิ าความรู ้มากถึงเก้าสิ บหมวดหมู่
แต่ขอ
สาบาน ด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ว่าความรู ้ของพวกท่านที#มีอยูร่ วม
ด้วยกันคือ สิ บหมวดหมู่ที#เหลือนัน# เอง”(๑๙)
“ท่านอิมามอะลี(อ)มีคุณสมบัติพิเศษ ๔ ประการ ซึ# งไม่มีใครได้รับ
คุณสมบัติดงั กล่าวนีF
นอกจากเขาคนเดียวนัน# คือเขาเป็ นคนแรก ไม่วา่ จะเป็ นคนในหมู่
ชาวอาหรับ หรื อไม่ใช่อาหรับที#ยนื นมาซร่ วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์
(ศ)เขาคือคนที#ถือธงประจํากองรบ ในการทําสงครามทุกครัFง เขาคือคนที#
อดทนในการยืนเคียงข้างท่านนบี ในยามที#คนอื#น ๆ วิง# หนี เขาคือคนที#
อาบนํFาให้
และนําร่ างของท่านลงในสุ สาน”(๒๐)
----------------------------------------------------------------(๑๘) ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๙๐ และอัล-อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓
หน้า ๔๐
(๑๙) อัล อะอิมมะตุล อิซนาอะซัร ของอิบนุฏอลูน หน้า ๕๒
(๒๐) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๒๗
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๑๓. ท่านอับดุลลอฮ์ บินอุมรั ได้กล่าวแก่ท่านนาฟิ อ์ บินอัซร็ อก เมื#อครัFง
ที#ท่านนาฟิ อ์ กล่าวว่า “ฉันเกลียดชังอะลี” ว่า
“อัลลอฮ์(ซ.บ.)จะประทานความเกลียดชังแก่ท่าน ท่านจะเกลียดชังคน
ที#มีความดีเด่นที#สุดเหนือกว่าคนทัFงหลาย และสิ# งทัFงมวลที#มีอยูใ่ นโลกนีF
กระนัFนหรื อ ?”(๒๑)
ท่านกล่าวอีกว่า “ไม่มีอะไรที#ฉนั รู ้สึกว่า น่าเสี ยใจที#สุดเท่ากับการที#ฉนั
มิได้ออกทําการต่อสู ้กลุ่มชนที#ละเมิดร่ วมกับท่านอิมามอะลี (อ)” (๒๒)
๑๔. ท่านสะอีด บินอ๊าศกล่าวว่า “สิ# งที#ฉนั ภูมิใจที#สุดคือขออย่าให้คนที#
ฆ่าบิดาของฉันต้องเป็ นอะลี บินอะบีฏอลิบบุตรชายแห่งผูเ้ ป็ นลุงของท่าน
เลย” (๒๓)
๑๕. มุอาวิยะฮ์ได้กล่าวเมื#อครัFงที#ได้รับทราบข่าวเกี#ยวกับการเสี ยชีวติ ของ
ท่านอิมามอะลี(อ)ว่า
“ความรู ้ทางศาสนาและวิชาการต่าง ๆ ได้สูญสลายไปพร้อมกับการ
ตายของบุตรอะบีฏอลิบ”(๒๔)
ท่านอุตบะฮ์ผเู ้ ป็ นพี#ชายได้กล่าวทันทีวา่ “จงอย่าให้พวกซี เรี ยได้ยนิ คําพูด
คํานีFของเจ้า”
เขาตอบไปว่า “เรื# องของฉัน เจ้าไม่เกี#ยว” (๒๕)
------------------------------------------------------------(๒๑) อัล มะนากิบ เล่ม ๑ หน้า ๒๔๐
(๒๒) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๒ หน้า ๕๓
(๒๓) อะอ์ยานุชชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๑/๓๖
(๒๔) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๔๕
(๒๕) เล่มเดิม
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๑๖. ท่านญาบิร บินอับดุลลอฮ์ อัล อันศอรี ได้กล่าวว่า
“เราไม่สามารถรู ้จกั เลยว่าใครเป็ นพวกกลับกลอก(มุนาฟิ ก) นอกจาก
สังเกตกับคนที#เกลียดชังท่านอิมามอะลี บินอะบีฎอลิบ(อ)” (๒๖)
๑๗. ท่านฎิร็อร บินฎ็อมเราะฮ์ อัลกะนานี ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ท่านอิมามอะลี(อ)
เมื#อตอนที#มุอาวิยะฮ์ขอร้องให้เขาพรรณนาให้ฟัง ดังนีF
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) เขาคือคนที#มีพละกําลัง
ยอดเยีย# มสุ ดเหลือ
ประมาณ พูดจาอย่างเชี#ยวชาญ ตัดสิ นอย่างยุติธรรม วิชาความรู ้กระจาย
ออกมาจากตัวของเขารอบด้าน มีวาจาที#เปี# ยมด้วยวิทยปั ญญา เป็ นคนที#มีชีวติ
อยูบ่ นโลก และบนความสุ นทรี ยข์ องมันอย่างถือสันโดษ เป็ นคนที#ชินกับ
กลางคืนและความโดดเดี#ยว เป็ นคนที#หลัง# นํFาตาเสมอ ครุ่ นคิดใคร่ ครวญ
ตลอดเวลา เป็ นคนที#ไม่แบมือรับ และสัง# สอนตัวเอง ชอบสวมใส่ เสืF อผ้า
หยาบ ๆ และเรี ยบง่าย ชอบอาหารแบบธรรมดาสามัญ เขาอยูก่ บั เราเหมือน
อย่างพวกเราได้ เขาเข้ามาหาเราเมื#อเราเข้าหาเขา เขาตอบเราเมื#อเราถาม เขา
จะมาทันทีที#เราเรี ยก เขาจะบอกเราเมื#อเราขอร้องให้บอก ขอสาบานด้วยพระ
นามของอัลลอฮ์(ซ.บ.)ว่าพวกเราได้ใกล้ชิดกับเขามาก แต่เขาใกล้ชิดกับเรา
มากกว่านัFน เราแทบจะพูดถึงความดีงามของเขาไม่หมด เมื#อเขายิมF ฟันของ
เขาจะเรี ยงรายเป็ นระเบียบราวไข่มุก เขาให้เกียรติคนเคร่ งศาสนา เขาใกล้ชิด
กับคนยากจน คนที#เข้มแข็ง ไม่อาจฉกฉวยข้อผิดพลาดในตัวเขาได้
คนอ่อนแอก็ไม่เคยผิดหวังจากความยุติธรรมของเขา
---------------------------------------------------------------(๒๖) เล่มเดิม
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ฉันเคยเห็นเขายืนอยูโ่ ดดเดี#ยวในยามคํ#าคืน
ท่ามกลางแสงระยิบระยับของดวงดาว เขาจับเคราของตัวเอง แล้วคลี#ไป
มา เขาร้องไห้ดว้ ยความโศกเศร้า ฉันยังจําคําพูดในตอนนัFนของเขาได้จน
บัดนีFวา่ ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล ซึ# งเขาถ่อมตนต่อพระองค์
ที#สุด”
เขากล่าวอีกว่า “โอ้โลกเอ๋ ย จงหลอกลวงบุคคลอื#นซึ# งไม่ใช่ฉนั เถิด กับฉัน
เจ้าจงผินหลังให้เสี ยเถิด หรื อว่าเจ้าปรารถนาต่อฉัน จงไปให้ห่างไกลเสี ยเถิด
จงไปให้ห่างไกลเสี ยเถิด
แท้จริ งฉันได้สลัดเจ้าทิFงถึงสามครัFงแล้วซึ# งไม่
อาจจะกลับคืนมาได้อีก อายุของเจ้าสัFนก็จริ ง แต่พิษสงของเจ้า มันช่างใหญ่
หลวงนัก หนทางชี วติ ของเจ้ามันอันตราย โอ้ ผูท้ ี#มีเสบียงเพียงเล็กน้อย แต่
หนทางเดินยังยาวไกล และต้องโดดเดี#ยวในหนทางนัFนอย่างน่าสพึงกลัว”
มุอาวิยะฮ์ถึงกับร้องไห้ จนไม่สามารถสกัดกัFนหยาดนํFาตาที#หยดลงบน
เคราของตนได้ เขากล่าวว่า
“ขอให้อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ประทานความเมตตาแก่บิดาของฮะซัน
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) เขาเป็ นอย่างนัFนจริ ง ๆ แล้วเจ้า
เสี ยใจอะไรหรื อฎิร็อร?”
เขากล่าวว่า “ความเสี ยใจของผูห้ ญิงที#บุตรของตนถูกเชื อดให้ตายคาตัก
นัFน ย่อมไม่มีอะไรหยุดยัFงได้” (๒๗)
---------------------------------------------------------(๒๗) ศิฟะตุศ ศอฟวะฮ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๒๒ และตัชกิเราะตุล เคาะวาศ หน้า ๗๐ อะอ์ยานุชชี อะฮ์ ๓
กอฟ ๑/๒๕
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๑๘. ท่านกอกออ์ บินซิ รอเราะฮ์ ได้ยนื ที#สุสานของท่านอิมามอะลี(อ)แล้ว
กล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านอะมีรุลมุมินีน ขอให้อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ประทานความปี ติชื#นชม
แก่ท่าน ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์วา่ ชีวิตของท่านคือกุญแจที#ไข
ความดีงาม และถ้าหากประชาชนทัFงหลายให้การยอมรับท่าน แน่นอนพวก
เขาจะได้บริ โภคความดีงามทัFงที#อยูเ่ บืFองบน และที#อยูเ่ บืFองล่าง แต่ทว่าพวก
เขาเนรคุณต่อความโปรดปราน และลุ่มหลงกับโลกนีF”(๒๘)
๑๙. ท่านฮะซัน บัศรี ได้กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.)
เขาเป็ นธนูที#แม่นฉมัง
ของอัลลอฮ์(ซ.บ.) ที#พงุ่ ไปต้องแก่ศตั รู ของพระองค์ เขาเป็ นจอมปราชญ์แห่ง
ประชาชาตินF ี เป็ นความภาคภูมิใจ เป็ นความประเสริ ฐสําหรับประชาชาตินF ี
เป็ นผูท้ ี#ใกล้ชิดที#สุดของศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)ในประชาชาตินF ี เขาไม่เคย
เผลอใผลในคําสั#งของอัลลอฮ์(ซ.บ.) เขาไม่เคยอาทรต่อศาสนาของอัลลอฮ์
(ซ.บ.) และไม่เคยฉกฉวยทรัพย์สินของอัลลอฮ์(ซ.บ.) อัล กุรอานได้ยกย่อง
ในเกียรติภูมิของเขา เขาคือ อะลี บินอะบีฎอลิบ”(๒๙)
---------------------------------------------------------(๒๘) ตารี ค ยะอ์กูบี เล่ม ๒ หน้า ๑๙๑
(๒๙) อักดุล ฟะรี ด เล่ม ๒ หน้า ๒๗๑ และอัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๔๗
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๒๐. ท่านอะฏออ์เคยถูกตัFงคําถามว่า “ในบรรดาสาวกของศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) มีใครสักคนไหมที#มีความรู ้มากกว่าอะลี?”
ท่านตอบว่า “ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์วา่ ไม่มีคนที#รู้มากกว่า
เขา” (๓๐)
๒๑. ท่านอับดุลลอฮ์ บินอิยาช บินอะบีรอบีอะฮ์ ได้กล่าวแก่ สะอีด บิน
อัมร์ บินสะอีด บินอาศ
เมื#อสะอีดถามว่า “โอ้ลุงเอ๋ ย ทําไมคนทัFงหลายถึงต้องเอาแบบอย่างตาม
คุณลักษณะของอะลี (อ)?”
เขาจึงกล่าวว่า “ลูกของน้องชายเอ๋ ย เพราะว่า อะลีมีส#ิ งที#เจ้าต้องการอยูใ่ น
ตัวเขา อันได้แก่วชิ าความรู ้ที#เที#ยงแท้ที#สุด เขาคือเครื อญาติที#ใกล้ชิดที#สุดของ
ท่านนบีและเป็ นบุคคลแรกในอิสลาม
เป็ นเขยของท่านศาสนทูตแห่ งอัลลอฮ์(ศ) เป็ นผูม้ ีความรอบรู ้ในซุ นนะฮ์
เป็ นนักต่อสู ้ที#ฉกาจในสนามรบและเป็ นคนเอืFออารี ต่อคนขัดสน”(๓๑)

-----------------------------------------------(๓๐) อะซะดุล ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๒
(๓๑) ตะอ์ซีบุต ตะฮ์ซีบ เล่ม ๗ หน้า ๓๓๘ และอะซะดุล ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๒
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๒๒. ท่านอามิร บินอับดุลลอฮ์ บินซุ บยั ร์ ได้กล่าวกับลูกของตนที#ลบหลู่
ท่านอะลี(อ)ว่า
“ลูกเอ๋ ย เจ้าจงระวัง และจงกลับคําพูดเสี ย เพราะแท้จริ งบนีมรั วาน
สาปแช่งเขามาเป็ นเวลาถึง ๖๐ ปี แต่อลั ลอฮ์(ซ.บ.)มิได้ให้อะไรแก่เขาเลย
นอกจากยกย่องเขาตลอดมา แท้จริ งไม่วา่ ศาสนาจะสร้างอะไรขึFนมา โลกนีF
จะต้องทําลายสิ# งนัFน ๆ เสมอ และโลกนีFก็ไม่สามารถจะสร้างอะไรขึFนมา
ได้ นอกจากจะต้องย้อนกลับไปหาสิ# งที#ตนทําลายลงไปเมื#อคราวก่อน”
(๓๒)
๒๓. ท่านมุฮมั มัด บุตรของท่านอะบูบกั ร์ บินกุฮาฟะฮ์ เขียนหนังสื อถึง มุ
อาวิยะฮ์มีใจความตอนหนึ#งว่า
“คนแรกที#ตอบรับและศรัทธาและเชื#อมัน# และยอมรับโดยดุษณี ยค์ ือผู ้
มีศกั ดิfเป็ นพี#ชายของท่านศาสดา(ศ)ผูเ้ ป็ นบุตรแห่งลุงของท่านศาสดา(ศ)นัน#
คือ อะลี บินอะบีฎอลิบ เขาเชื#อมัน# ต่อท่านศาสดา(ศ)ในสิ# งเร้นลับพ้นญาณ
วิสัย เขาเจริ ญรอยตามท่านศาสดาเหนื อกว่าญาติอนั เป็ นที#รักทุกคน
เขาเอาตัวเองเป็ นโล่ห์กาํ บังให้ท่านศาสดา(ศ)ปลอดภัยทุกครัFงคราว เขา
ร่ วมทําสงครามกับท่านศาสดา(ศ)
เขามีความสุ ขเมื#อท่านศาสดา(ศ)มี
ความสุ ข เขามีแต่เสี ยสละเพื#อท่านศาสดา(ศ) ทัFงยามกลางวันและกลางคืน
ทัFงในยามที#น่าหวาดกลัว และน่าประหวัน# พรั#นพรึ ง จนกระทัง# มีชยั ชนะใน
ด้านความดีงาม จนไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือน ในบรรดาผูท้ ี#เชื#อถือตามท่าน
ศาสดาไม่มีใครเคยมีผลงานที#ใกล้เคียงกับเขาเลย แน่นอนฉันก็รู้วา่ เจ้าก็สูงส่ ง
แต่เจ้าก็คือเจ้า ส่ วนเขาก็คือเขา เขาเป็ นคนมีเจตนารมณ์ที#ซื#อสัตย์ที#สุด เขา
เป็ นคนมาจากเชืFอสายที#ดีที#สุด เขาเป็ นคนที#มีภรรยาที#ประเสริ ฐที#สุด

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

(๓๒) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๕๕
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เขาเป็ นลูกของลุงที#ดีที#สุด ลุงของเขาคือ ประมุขของบรรดาวีรชน ผูพ้ ลี
ชีพเพื#ออิสลาม บิดาของเขาคือผูป้ กป้ องศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)
ความหายนะจะประสบแก่เจ้า
ที#เจ้าเอาตัวเองไปเปรี ยบเทียบกับอะลี(อ)
ในขณะที#เขาคือทายาทของศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ) และเป็ นบิดาของคนที#
อยูใ่ นฐานะบุตรของท่าน เป็ นคนแรกที#เชื# อถือตามท่านศาสดา(ศ) และ
ใกล้ชิดกับท่านศาสดา(ศ)มากที#สุด ในอัน
ที#จะรับข้อผูกพันต่าง ๆ เขาคือคนที#ท่านศาสดาบอกความลับด้วย และ
เป็ นคนประกาศคําสั#งของ
ท่าน”(๓๓)
๒๔. ท่านชุอบ์ ีกล่าวว่า
“ท่านอะลี บินอะบีฎอลิบกับประชาชาตินF ี เสมือนหนึ#งท่านมะซีF ห์
(ท่านนบีอีซา) บุตรของมัรยัมในหมู่ชาวบนีอิสรออีล ประการหนึ#ง นัน# คือคน
พวกหนึ#งรักเขาแต่ตอ้ งปกปิ ดความรักนัFน คนพวกหนึ#งเกลียดชังเขาแต่ตอ้ ง
ปกปิ ดความเกลียดชังนัFน
ท่านเป็ นผูท้ ี#มีความเอืFอเฟืF อมากที#สุดในหมู่
ประชาชนที#พระองค์อลั ลอฮ์(ซ.บ.)ทรงรัก เพราะท่านไม่เคยตอบปฏิเสธผูท้ ี#
ร้องขอเลย แม้แต่เพียงครัFงเดียว”(๓๔)
๒๕. ท่านอุมรั บินอับดุลอะซี ซ ได้กล่าวว่า
“เราไม่เคยรับรู ้อีกเลยว่า ในประชาชาตินF ี หลังจากท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์(ศ)แล้ว ยังจะมีใครอีกที#สมถะมากกว่าอะลี บินอะบีฎอลิบ”
(๓๕)
-------------------------------------------------------------(๓๓) มุรูญซ ซะฮับ เล่ม ๒ หน้า ๔๓
(๓๔) อัล อักดุล ฟะรี ด เล่ม ๒ หน้า ๒๑๖
(๓๕) อะซะดุล ฆอบะฮ์ เล่ม ๔ หน้า ๒๔ และตัชกิเราะตุเคาะวาศ หน้า ๖๔
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๒๖. ท่านมุอาวิยะฮ์ บุตรของยะซี ด บินมุอาวิยะฮ์ กล่าวคุฏบะฮ์บนมิมบัร
ว่า
“แน่นอนมุอาวียะฮ์ผเู ้ ป็ นปู่ ของข้าได้ถอดถอนบุคคล
ผูม้ ีความ
เหมาะสมในการเป็ นผูน้ าํ สําหรับภารกิจอันนีFมากกว่าใครๆ ทัFงหมด เพราะ
ท่านอิมามอะลี(อ) เป็ นญาติผใู ้ กล้ชิดของท่านศาสนทูตแห่ งอัลลอฮ์(ศ)
คุณงามความดีของเขามีมากมาย และรุ ดหน้ายิง# นัก เป็ นคนที#เก่งกาจเกินกว่า
พวกอพยพทัFงมวล เป็ นคนมีหวั ใจที#แกร่ งกล้าที#สุด เป็ นคนมีความรู ้มากที#สุด
เป็ นคนแรกที#ศรัทธา เป็ นคนมีเกียรติมากที#สุด เป็ นพี#นอ้ งของท่านนบี
ท่านนบี(ศ)จัดการแต่งงาน เขากับบุตรสาวของท่านเองคือ ฟาฏิมะฮ์(อ)
ท่านนบีได้ให้เขาเป็ นสามีของนาง โดยที#ท่านเลือกให้นางเอง และให้นาง
เป็ นภรรยาของเขา โดยที#ท่านได้เลือกนางให้แก่เขาเอง เขาคือบิดาแห่งผูเ้ ป็ น
สายตระกูลสองคน อันเป็ นประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์ เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ
ที#สุดสําหรับประชาชาตินF ี ที#ผา่ นการเลีFยงดูมาโดยท่านศาสนทูต(ศ) และเป็ น
บุตรชายสองคนของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(ศ) ผูบ้ ริ สุทธิf ผมู ้ าจากพฤกษาที#ดี
เลิศ สะอาด บริ สุทธิf แล้วปู่ ของข้าก็เผชิ ญหน้ากับเขาตามที#พวกท่านรู ้กนั อยู่
แล้ว และพวกท่านก็เผชิญหน้ากับเขาทัFง ๆ ที#พวกท่านก็มิได้โง่เขลาเลย”
(๓๖)

-------------------------------------------------------------(๓๖) ฮะยาตุล ฮะยะวาน อัล กุบรอ เล่ม ๑ หน้า ๕๗
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๒๗. ท่านอะบู กัยซ์ อัลเอาดี ได้กล่าวว่า
“ฉันได้มีโอกาสพบเห็นคนสามประเภทคือ หนึ#งคนเคร่ งศาสนาที#รัก
ท่านอะลี(อ) สองคนที#หลงใหลต่อโลกที#รักใคร่ มุอาวิยะฮ์ สามพวกนอกรี ต
(คอวาริ จญ์)” (๓๗)
๒๘. ท่านอิบนุ ชิบเราะมะฮ์กล่าวว่า
“จะไม่มีมนุษย์คนใดอีกแล้ว ที#สามารถพูดบนมิมบัรได้วา่ “จงถามฉัน
เถิด” นอกจากอะลีบินอะบีฎอลิบ เพียงคนเดียว” (๓๘)
๒๙. ท่านอิบนุ อิสหากกล่าวว่า
“คนแรกที#ได้รับการกล่าวถึงว่า ศรัทธาต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) และศาสนทูต
ของพระองค์(ศ)คืออะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ ซึ# งขณะนัFนเขามีอายุเพียง ๑๐ ปี เท่า
นัFนเอง”(๓๙)
๓๐. ท่านเศาะอ์ศออะฮ์ บินซู ฮาน กล่าวว่า
“เขาคือผูค้ ุม้ ครองคนที#สาํ รวมตน เป็ นผูย้ งั ความประเสริ ฐซึ# งชีวติ เป็ นผู ้
มีความโอบอ้อมอารี เป็ นคนมีใจเอืFอเฟืF อเผื#อแผ่ เป็ นคนเด็ดขาด เป็ นคนมีใจ
บุญสุ นทาน คบเพื#อน เป็ นแสงสว่างที#เจิดจ้าไม่เคยดับ ทัFงผลงานและคําพูด
ของเขาไม่เคยเหลวใหล เป็ นบุตรที#ประเสริ ฐ เป็ นบิดาที#ประเสริ ฐ
เป็ นแสงสว่างของปฐพี เป็ นครู ที#ลือชื#อ เป็ นคนกล้าที#ถูกกล่าวถึงเสมอ เป็ น
คนมักน้อยกับโลก เป็ นคนแสวงหาแต่ปรโลกเท่านัFน”(๔๐)
-----------------------------------------------------------(๓๗) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๕๗
(๓๘) อะอ์ยานุชชี อะฮ์ ๓ กอฟ ๑/๑๐๓
(๓๙) อัล อิซตีอาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล อิศอบะฮ์ เล่ม ๓ หน้า ๓๑
(๔๐) ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๖๙
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๓๑. ท่านซุ ฟยาน บินอัยยินะฮ์ กล่าวว่า
“อะลี บินอะบีฎอลิบ มิได้สร้าง (คุณงามความดี) เหมือนอย่างก่ออิฐลง
ไปบนอิฐ หรื อวางไม้ลงไปบนท่อนไม้”(๔๑)
๓๒. ท่านอะหนัฟ บินกัยซ์ กล่าวแก่มุอาวิยะฮ์วา่
“คุณงามความดีของอะลี บินอะบีฎอลิบ ขึFนต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) เท่านัFน
แน่นอนเขาเพียรพยายามด้วยตัวเขาเองอย่างชนิดที#ท่านและคนอื#น ๆ ไม่อาจ
เทียบเทียมได้”(๔๒)
๓๓. ท่านคอลิด บินมุอมั มัร กล่าวแก่มุอาวิยะฮ์วา่
“ฉันรักอะลี(อ) เพราะเหตุผล ๓ ประการ คือรักความโอบอ้อมอารี ของ
เขาเมื#อยามเขาโกรธรักความซื# อสัตย์ของเขาเมื#อยามเขาพูด รักความยุติธรรม
ของเขาเมื#อยามเขาตัดสิ น”(๔๓)
๓๔. ท่านษาบิต บินกัยซ์ บินซิ มาซ อัล อันศอรี กล่าวกับท่านอะลี(อ)
หลังจากทําพิธีมอบสัตยาบันให้ท่านในโอกาสรับตําแหน่งคอลีฟะฮ์วา่
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ โอ้ ท่านอะมีรุลมุมินีน ถึงแม้เขา
เหล่านัFน จะดําเนินการในเรื# องการปกครองลํFาหน้าท่าน แต่พวกเขาก็มิได้ลF าํ
หน้าท่านในเรื# องศาสนา แม้วา่ เมื#อวานนีFพวกเขาจะชนะท่านจนรุ ดหน้าไป
แต่วนั นีFท่านก็ตามพวกเขาทันแล้ว แน่นอนฐานภาพของท่านไม่เคยเป็ นที#
สงสัย และไม่มีใครที#ไม่รู้ถึงฐานะของท่าน เขาทัFงหลายต้องเข้ามาหาท่าน
เสมอ ในกรณี ที#พวกเขาไม่รู้ แต่ท่านไม่เคยเข้าหาใครสักคนเดียว เพราะ
ความรู ้อยูท่ ี# ตัวท่านเอง”
------------------------------------------------------(๔๑) อัล อะอิมมะตุล อิซนาอะซัร ของอิบนุฏูลูน หน้า ๕๒
(๔๒) ตัซกิเราะตุลเคาะวาศ หน้า ๖๔
(๔๓) อัล ฟุศูลุล มุฮิมมะฮ์ หน้า ๑๑๑
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๓๕. ท่านคุซยั มะฮ์ บิน ษาบิต อัล อันศอรี กล่าวว่า
“โอ้ ท่านอะมีรุลมุมินีน หากไม่มีท่านเราย่อมไม่มีโอกาสได้รับกิจการ
ศาสนาของเรา หากไม่มีท่านเราก็ไม่มีที#หวนกลับไปหา แน่นอนเราต้อง
ยืนยันความจริ งต่อตัวของเรา เพราะว่าท่านคือคนแรกที#มีความศรัทธา เป็ น
คนที#มีความรู ้ในเรื# องของอัลลอฮ์(ซ.บ.)มากที#สุด เป็ นผูป้ กครองบรรดา
ผูศ้ รัทธาต่อจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)สิ# งที#มีอยู่ ณ พวกเขาเหล่านัFน
เป็ นของท่านแต่สิ#งที#มีอยูท่ ี#ตวั ท่าน มิได้เป็ นของพวกเขาเหล่านัFนเลย”
(๔๔)
๓๖. ท่านมาลิก อัล อัชตัร ได้กล่าวหลังจากทําพิธีมอบสัตยาบันให้แก่
ท่านอิมามอะลี(อ)ดํารงตําแหน่งเป็ นคอลีฟะฮ์แล้วว่า
“ประชาชนทัFงหลาย นี# คือทายาทของบรรดาทายาททางศาสนาเป็ นผู ้
สื บมรดกของบรรดานบี เป็ นผูผ้ า่ นการทดสอบอันยิง# ใหญ่ เป็ นผูม้ ีคุณงาม
ความดีเป็ นเลิศ ซึ# งคัมภีร์ของอัลลอฮ์(ซ.บ.)เป็ นพยานยืนยันความศรัทธาของ
เขาและของศาสนทูตแห่งพระองค์...”(๔๕)
๓๗. ท่านอะนัส บิน มาลิกถูกถามถึงเรื# องที#วา่ ใครเป็ นคนสําคัญที#สุด
สําหรับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)
ท่านตอบว่า “ฉันไม่เคยเห็นใครแม้แต่คนเดียวที#อยูใ่ นฐานะเช่น
ท่านอะลี บิน อะบีฏอลิบ (อ) คือถึงขนาดสามารถเข้าพบท่านศาสดา(ศ)ได้ใน
ยามกลางคืน อยูจ่ นถึงสว่างแต่เพียงลําพังกับท่านศาสดา(ศ)เขาเป็ นอยูอ่ ย่างนีF
กับท่านศาสดา(ศ)จนท่านศาสดา(ศ)จากโลกนีFไป”
-----------------------------------------------------------(๔๔) ตารี ค ยะอ์กูบีย ์ เล่ม ๒ หน้า ๑๕๕
(๔๕) เล่มเดิม
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แน่นอน ฉันเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์(ศ)กล่าวว่า
“โอ้ อะนัสเจ้ารักอะลีหรื อไม่ ?”
ฉันตอบว่า “ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ข้าแต่ท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์ (ศ) ฉันไม่เคยรักเขาเหมือนอย่างที#ท่านรัก”
ท่านกล่าวว่า “เจ้าจงรู ้ไว้เถิด ถ้าหากเจ้ารักเขา อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ก็จะรักเจ้า
แต่ถา้ หากเจ้าเกลียดชังเขา อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ก็เกลียดชังเจ้า และถ้าหากอัลลอฮ์
(ซ.บ.) เกลียดชังเจ้าแล้วไซร้ ไฟนรกจะเผาผลาญเจ้า” (๔๖)
๓๘. ท่านหญิงอุมมุ ซะละมะฮ์ กล่าวว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์(ซ.บ.) แท้จริ งท่านอิมามอะลี
บินอะบีฏอลิบ(อ) อยูก่ บั สัจธรรมยิง# กว่าพรรคพวกของเขาเป็ นผูไ้ ด้รับพันธะ
สัญญาให้ทาํ หน้าที#เป็ นผูต้ ดั สิ นในกิจการทัFงปวง”(๔๗)

-----------------------------------------------------------(๔๖) กัซฟุลฆอมมะฮ์ หน้า ๑๑๘
(๔๗) อัลกุนนี วลั อัซมา ของ เดาลาบี เล่ม ๒ หน้า ๘๙
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