อัตชีวประวัติอมิ ามมะศู มนี 2
อิมามฮะซัน(อ)
เขียนโดย
ศาสตราจารย์ เชคอะลีมฮุ ัมมัด อะลีดุคยั ยิล
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บทนา
ในเมื่อประชาชาติท้ งั หลายต่างให้ความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของบุคคลสาคัญ
และบรรพชนที่ยงิ่ ใหญ่ของตนโดยได้มีการอนุรักษ์ไว้ซ่ ึ งอนุสรณ์ท้ งั หลาย
ของคนเหล่านั้นและยกย่องคนเหล่านั้นไว้ให้คงอยูใ่ นฐานะที่ตอ้ งราลึกถึง
และเป็ นบทเรี ยนสาหรับอนุชนรุ่ นต่อๆ มา
ด้วยเหตุน้ ีเอง เราจะเห็นว่า เรื่ องเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่ส่งเสริ มเอกลักษณ์ของ
ประชาชาติน้ นั ๆ และนับเป็ นสื่ อในการประชาสัมพันธ์ของประชาชาติน้ นั ๆ
ได้เป็ นอย่างดี จึงจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับประชาชาติอิสลามที่จะต้องศึกษา
ชีวประวัติของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)ตลอดจนจาเป็ นจะต้อง
วิเคราะห์และติดตามอย่างใกล้ชิดกับเรื่ องราวอันเป็ นที่มาของบุคคลเหล่านี้
เพื่อที่วา่ จะได้มีการนาเอาความรู ้
ผลงานและแบบอย่างในการดาเนินชีวติ ของคนเหล่านั้นมาเป็ นบรรทัด
ฐานแห่งชีวติ ของตน เพื่อบรรลุสู่ความสุ ข ความเจริ ญ และประสบกับความดี
งามอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็ นการนาธงชัยของประชาชาติอิสลามมาโบก
สะบัดอีกครั้งหนึ่งบนพื้นโลกนี้
หนังสื อเล่มนี้จะรวบรวมชีวประวัติส้ นั ๆของอิมามท่านที่สองจาก
บรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) นัน่ คือ ท่านอะบีมุฮมั มัด อัล-ฮะซัน บิน
อะมีรุลมุมินีน(อ) โดยเราจะบันทึกบางฮะดีษและบางโองการที่เกี่ยวข้อง
กับอิมามท่านนี้ และเกร็ ดชีวติ บางตอนของท่าน และเราจะกล่าวถึงคา
ปราศรัยและถ้อยคาบางตอนของท่านพอสังเขป
ซึ่งในตอนท้ายของบท เราจะสรุ ปลงด้วยคาสดุดีที่บรรดาสาวกชั้นผูใ้ หญ่
นักปราชญ์ ตลอดจนบุคคลสาคัญที่มีต่ออิมาม(อ)ท่านนี้ อันเป็ นคายืนยันจาก
บุคคลเหล่านั้นที่มีต่อความดีงามและเกียรติยศอันยิง่ ใหญ่ของท่าน
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หนังสื อเล่มนี้มีจุดประสงค์ในการชี้นาให้คงไว้ซ่ ึ งระเบียบแบบแผนของ
บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) และเรี ยกร้องให้มีการดาเนินชีวติ ตามแบบอย่างของ
คนเหล่านี้ ให้มีการสร้างจริ ยธรรมไปตามหลักจริ ยธรรมของคนเหล่านี้
อัล-กุรอานได้ประกาศว่า
“จงกล่าวเถิดว่า นี่คือวิถีทางของฉัน ฉันเรี ยกร้องเชิญชวนยังอัลลอฮฺ
โดยหลักฐานอันชัดแจ้ง ทั้งฉันเองและผูท้ ี่เชื่อถือตามฉัน มหาบริ สุทธิ์ ยงิ่ เป็ น
ของอัลลอฮฺ และฉันมิได้มาจากมวลผูท้ ี่ต้ งั ภาคี”(๑)
(๑) ซูเราะฮ์ ยูซุฟ : ๑๐๘
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ชีวประวัติ
อิมามฮะซัน บินอะลี(อ)
นามจริ ง .....
อัล-ฮะซัน (เป็ นชื่อที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ตั้งให้)
ชื่อบิดา .....
ท่านอิมามอะลี อะมีรุลมุมินีน(อ)
ชื่อมารดา .....
ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ อัซ-ซะฮฺรออ์(อ)
ชื่อตา .....
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)
ชื่อยาย .....
ท่านหญิงค่อดีญะฮฺ บินติ คุวยั ลิด(ร.ฎ.)
ชื่อปู่ .....
ท่านอะบูฏอลิบ บิน อับดุลมุฎฎอลิบ(ร.ฎ.)
ชื่อย่า .....
ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติ อะซัด บิน ฮาชิม(ร.ฎ.)
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น้องชายร่ วมบิดามารดา .....
ท่านอิมามฮุเซน(อ)
น้องสาวร่ วมบิดามารดา .....
ท่านหญิงซัยหนับ ท่านหญิงอุมมุ กุลศูม(อ)
สถานที่เกิด .....
ท่านเกิดที่เมืองมะดีนะฮฺ ในตอนกลางคืนของวันที่ ๑๕ เดือน รอมฎอน
ฮิจญเราะฮ์ศกั ราชที่๓
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้มาหาท่าน แล้วกล่าวว่า
“ข้าฯแต่อลั ลอฮฺ ข้าฯขอให้พระองค์ทรงคุม้ ครองเขา และบุตรของเขา
ให้พน้ จากมารร้ายชัยฎอนที่ถูกสาปแช่ง”
แล้วท่านได้กล่าวคาอะซฺ าน(ถ้อยคาเชิญชวนสู่ การนมาซ) ที่หูขา้ งขวาและ
กล่าวคาอิกฺอมะฮฺ (ถ้อยคาเชิญชวนให้เตรี ยมยืนนมาซ) ที่หูขา้ งซ้ายและตั้งชื่อ
ให้ท่านว่า ฮะซัน แล้วทาการเชือดแกะเพื่อทาพิธีรับขวัญการกาเนิดของท่าน
บุคลิกลักษณะ .....
ท่านอิมามฮะซัน(อ) เป็ นคนผิวขาว มีหนวดสี น้ าตาลอมแดง ดวงตากลม
โต แก้มสองข้างเรี ยบ หนวดดก เคราดก คอเชิงระหง แข็งแกร่ งบึกบึน ไหล่
กว้าง สมส่ วน รู ปทรงปานกลาง เป็ นคนที่มีใบหน้างดงาม ผมเป็ นลอนดกดา
เรื อนร่ างสวยงาม
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การใช้ชีวติ อยูก่ บั บิดา .....
เป็ นคนที่อยูใ่ กล้ชิดผูเ้ ป็ นบิดาตลอดระยะเวลาทั้งชีวติ เคยออกทาสงคราม
ด้วยกันสามครั้ง
คือ สงครามอัล-ญะมัล สงครามศิฟฟิ น และสงครามอัน-นะฮฺรอวาน
สมญานาม .....
อะบูมุฮมั มัด (ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ให้สมญานามนี้ )
ฉายานาม .....
อัต-ตะกี (ผูส้ ารวมตน) อัซ-ซะกี (ผูช้ าญฉลาด) อัซ-ซิบฏ (ผูส้ ื บตระกูล)
ลายสลักบนแหวน .....
อัล-อิซซะตุ ลิล ลาฮิ วะฮฺดะฮฺ
(เกียรติยศเป็ นของอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว)
ภรรยาของท่านที่ปรากฏชื่อ .....
เคาละฮฺ บินติ มันศูร อัลฟะซารี ยะฮฺ, อุมมุ อิซฮาก บินติฎอลฮะฮฺ บินอับ
ดุลลอฮฺ อัตตัยมีย,์ อุมมุบิชร์ บินติ อะบีมซั อูด อัล-อันศอรี ,ํุอด์ ะฮฺ บินติ
อับดุลลอฮฺ อัตตัยมีย,์ อุมมุบิชร์ บินติ อะบีมซั อูด อัล-อันศอรี ,ํุอด์ ะฮฺ
บินติ อัล-อัชอัษ และฮินด์ บินติอบั ดุลเราะฮฺมาน บินอะบีบกั ร์
บุตรชาย .....
ซัยดฺ ,อัล-ฮะซัน ,อัมร์ , อัลกอซิม, อับดุลลอฮฺ , อับดุลเราะฮฺมาน, อัลฮะซัน และฏอลฮะฮฺ
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บุตรสาว .....
อุมมุลฮะซัน ,อุมมุลฮุเซน ,ฟาฏิมะฮฺ, อุมมุอบั ดิลลาฮฺ,ฟาฏิมะฮฺ ,
อุมมุซะละมะฮฺ และรุ กฺอยยะฮฺ
การให้สัตยาบันต่อท่าน(อ) .....
ในวันที่ 21 เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. ๔๐
คนรับใช้ของท่าน(อ) .....
ซะฟิ นะฮฺ (คนรับใช้ของท่านศาสดา)
อาลักษณ์ประจาตัวของท่าน(อ) .....
อับดุลลอฮฺ บินอะบีรอฟิ อฺ
การทาสัญญาสงบศึก .....
ท่าน(อ)ทาสัญญาสงบศึกกับมุอฺาวิยะฮฺ ในวันที่ ๑๕ เดือนญะมาดิล -อูลา
ปี ฮ.ศ. ๔๑ หลังจากพบกับความโลเลของสหายของท่าน
การวะฟาตของท่าน(อ).....
ท่านเป็ นชะฮีดในวันที่ ๗ เดือนเศาะฟัร ปี ฮ.ศ. ๕๐
หลุมฝังศพของท่าน(อ) .....
ท่านอิมามฮุเซน(อ) ฝังท่าน(อ) ในสุ สานอัลบะเกียะอฺ ข้างท่านย่าของท่าน
คือ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติอะซัด(ร.ฎ.)ตามคาสัง่ เสี ยของตัวท่านเอง
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ช่วงเวลาแห่งการเป็ นอิมามของท่าน .....
ประมาณ ๑๐ ปี
การทาลายหลุมฝังศพของท่าน(อ) .....
หลุมฝังศพของท่านถูกทาลายโดยฝี มือของพวกวะฮาบีในวันที่๘
เดือนเชาวาล ปี ฮ.ศ.๑๓๔๔ พวกมันยังได้ทาลายหลุมฝังศพของบรรดาอิมาม
(อ)ในสุ สาน “อัลบะเกียะอฺ ”ด้วย
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ในทัศนะของอัล-กุรอาน
มีโองการต่างๆ
ในอัล-กุรอานเป็ นจานวนมากกล่าวถึงเรื่ องราวของ
บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่ องของอัศฮาบุลกิซาอ์(ผูท้ ี่อยู่
ในผ้าคลุม) ห้าท่าน ทาไมจะไม่เป็ นเช่นนี้ ก็ในเมื่อท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
(ศ) ได้นาเอาความสาคัญของพวกเขามาเชื่อมโยงกับอัล -กุรอาน และได้
กาหนดให้พวกเขามีฐานะเทียบเท่ากับอัล-กุรอาน?
ซึ่ งท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ(ศ)ได้กล่าวว่า
“แท้จริ งฉันได้ละทิง้ สิ่ งสาคัญที่หนักยิง่ สองประการไว้ นัน่ คือ คัมภีร์
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)และแบบแผนของฉันแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ ของฉัน ตราบใดที่
ท่านทั้งหลายยึดมัน่ ในสิ่ งทั้งสองนี้
พวกท่านจะไม่หลงผิดอย่าเด็ดขาด
ภายหลังจากสมัยของฉัน”
ในบทนี้เราจะกล่าวถึง ๔ โองการจากอัล-กุรอานที่เกี่ยวกับท่านอิมาม
ฮะซัน(อ)
๑. จากซูเราะฮ์ อาลิอิมรอน : ๖๑
“ดังนั้น ผูใ้ ดก็ตามที่ขดั แย้งกับเจ้าในเรื่ องนี้ หลังจากที่ความรู ้ได้มายัง
เจ้าแล้ว ก็จงกล่าวเถิดว่า พวกท่านจงมาซิ เราจะเรี ยกบรรดาลูกๆ ของเราและ
พวกท่านก็เรี ยกบรรดาลูกๆ ของพวกท่านมา และเราเรี ยกบรรดาสตรี ของเรา
มา และพวกท่านก็เรี ยกบรรดาสตรี ของพวกท่านมา และเราเรี ยกตัวตนของ
เรามา และพวกท่านก็เรี ยกตัวตนของพวกท่านมา ต่อจากนั้นเราจะกระทา
การสาบานพิสูจน์ความจริ งต่อกัน ดังนั้นเราจะขอให้การสาปแช่งของ
อัลลอฮฺพึงมีแด่บรรดาผูท้ ี่บิดเบือนความจริ ง ”
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ท่านมุสลิมและท่านติรมีซีย ์ ได้รายงานคาบอกเล่าไว้วา่ :
ครั้งหนึ่ง มุอฺาวิยะฮฺได้พูดกับซะอัด บินอะบีวกั ก๊อศว่า
“อะไรที่ยบั ยั้งมิให้ท่านประณามอะบูตูร๊อบ(ฉายานามของท่าน
อิมามอะลี) ?”
ซะอัดตอบว่า “ฉันยังจดจาเรื่ องราวสามประการที่ท่านศาสนทูต (ศ) ได้
กล่าวไว้ได้ ฉันจึงไม่อาจด่าประณามเขาได้ และถ้าหากว่าเรื่ องเหล่านั้นจะ
ได้แก่ฉนั เพียงประการเดียว ฉันก็จะพอใจยิง่ กว่าได้อูฐสี แดง”
ว่าแล้วเขาก็นบั สองประการแรกให้ฟัง ต่อจากนั้นก็กล่าวว่า :
เมื่อโองการนี้ถูกประทานลงมาว่า :
“จงกล่าวเถิดว่า พวกท่านจงมาซิ เราจะเรี ยกบรรดาลูกๆ ของเรามา
และพวกท่านก็เรี ยกบรรดาลูกๆ ของพวกท่านมา และเราเรี ยกบรรดาสตรี
ของเรามา และพวกท่านเรี ยก บรรดาสตรี ของพวกท่านมา และเราเรี ยกตัวตน
ของเรามา และพวกท่านเรี ยกตัวตนของพวกท่านมา ต่อจากนั้นเราจะ
กระทาการสาบานเพื่อพิสูจน์ความจริ งต่อกัน ดังนั้นเราจะขอให้การสาปแช่ง
ของอัลลอฮฺพึงมีแก่บรรดาผูบ้ ิดเบือนความจริ ง ”
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้เรี ยกอะลี(อ) ฟาฏิมะฮฺ(ร.ฎ.) ฮะซัน(อ)
ฮุเซน(อ) มา แล้วกล่าวว่า
“ข้าฯแต่อลั ลอฮฺ เขาเหล่านี้คือบริ วารของข้าฯ”(๑)
ท่านชัยคฺ ซุลยั มานได้กล่าวไว้หลังจากยกโองการนี้มาอธิ บายแล้วว่า :
ท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ) ได้นาท่านอะลี(อ) ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ) ท่าน
ฮะซัน(อ) และท่านฮุเซน(อ) มาพิสูจน์ความจริ งเพื่อให้ได้ความหมายตาม
โองการที่วา่ “ตัวของเรา” อันหมายถึงท่านอะลี (อ)
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โดยที่คาพูดของท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ) ได้ให้หลักฐานในข้อนี้วา่ :
“เพื่อให้บรรดาลูกหลานของวะลีอะฮฺได้สิ้นสุ ดยุติลง หรื อมิฉะนั้นฉัน
ก็จะส่ งบุคคลหนึ่งซึ่ งเปรี ยบเสมือนเป็ นตัวตนของฉันไปยังพวกเขา
(หมายถึงท่านอะลี(อ))”
ดังนั้นโองการนี้จึงบ่งชี้ถึงบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะ ซึ่ งไม่มีมนุษย์คนใด
เทียบเทียมกับพวกเขาในข้อนี้ได้เลย(๒)

---------------------------------------------------------------(๑ )อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า ๑๐๙ อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๕๐๙
(๒ )ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า ๔๔
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๒. จาก ซูเราะฮฺ อัล-อะฮฺซาบ : ๓๓
“อันที่จริ งแล้ว อัลลอฮฺเพียงทรงประสงค์เพื่อการขจัดความมีมลทิน
ออกไปจากสู เจ้า โอ้อะฮฺลุลบัยตฺ และเพื่อทรงชาระขัดเกลา สู เจ้าให้บริ สุทธิ์
อย่างแท้จริ ง”
ท่านวาษิละฮฺ บิน อัล-อัซกออฺ ได้กล่าวว่า :
วันหนึ่งฉันเข้าไปพบท่านศาสดามุฮมั มัด(ศ)ที่บา้ นของท่านหญิงอุมมุซะ
ละมะฮฺ(ร.ฎ.) แล้วปรากฏว่า ท่านฮะซัน(อ) ได้เข้ามา ท่านศาสดา(ศ)ให้เขา
นัง่ ลงบนตักข้างขวา แล้วก้มลงจุมพิตเขา
จากนั้นท่านฮุเซน(อ)ก็เข้ามาอีก ท่านก็ให้เขานัง่ บนตักข้างซ้าย แล้วก้มลง
จุมพิตเขา ต่อจากนั้นท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (ร.ฎ.)ก็เข้ามา ดังนั้นท่านจึงให้นาง
นัง่ ข้างหน้าท่าน แล้วท่านก็เรี ยกท่าน อะลี(อ)ให้เข้ามา แล้วอ่านโองการนี้วา่ :
“อันที่จริ งแล้ว อัลลอฮฺเพียงแต่ประสงค์เพื่อการขจัดมลทินออกไปจาก
สู เจ้า โอ้อะลฺ ลุลบัยตฺ และเพื่อทรงชาระขัดเกลาสู เจ้าให้สะอาดบริ สุ ทธิ์ อย่าง
แท้จริ ง”(๓)
--------------------------------------------------------(๓)อะซะดุล-ฆอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๒๐
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ท่านอะฮฺมดั และท่านฏ็อบรอนีได้รายงานเรื่ องนี้ไว้จากการบอกเล่าของ
ท่านอะบี ซะอีดว่า
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้กล่าวว่า
“โองการนี้ถูกประทานในเรื่ องของบุคคล ๕ คนคือ ฉัน อะลี ฮะซัน
ฮุเซน และฟาฏิมะฮฺ”
ท่านอิบนุ อะบีชยั บะฮฺ ท่านอะฮฺมดั และท่านติรมีซีย ์ ก็ได้รายงานไว้และ
ระบุวา่ : มีสายสื บในการรายงานที่ดี ท่านอิบนุญะรี รฺ ท่านอิบนุล มันศูร
ท่านฏ็อบรอนี และท่านฮากิม ระบุวา่ :เป็ นเรื่ องที่ถูกต้องจากคาบอกเล่าของ
ท่านอะนัสที่วา่ :
แท้จริ ง ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) เดินผ่านมาบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ
(ร.ฎ.) ขณะออกไปนมาซในยามเช้าแล้วกล่าวว่า
“นมาซเถิด อะฮฺลุลบัยตฺ ”
“อันที่จริ งแล้วอัลลอฮฺเพียงแต่ประสงค์ ที่จะขจัดความมีมลทินออกไป
จากสู เจ้าและทรงชาระขัดเกลาสู เจ้าให้สะอาด บริ สุทธิ์ อย่างแท้จริ ง”
ในรายงานจากท่านอิบนุ มัรดุวยี ะฮฺ ซึ่ งได้รับการบอกเล่ามาจาก
อะบีซะอีด อัล-คุดรี ย ์ ได้กล่าวว่า :
แท้จริ งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้ออกไปที่ประตูบา้ นของท่านหญิง
ฟาฏิมะฮฺ(อ)ในยามเช้าตรู่ เป็ นเวลาถึง ๔๐ วัน แล้วกล่าวว่า
“ขอให้ความสันติสุข ความเมตตา และความจาเริ ญของอัลลอฮฺได้พึงมี
แก่พวกเจ้าเถิด โอ้อะฮฺลุลบัยตฺ นมาซเถิด เพื่ออัลลอฮฺจะทรงเมตตาพวกเจ้า
อันที่จริ งแล้ว อัลลอฮฺเพียงแต่ทรงประสงค์เพื่อการขจัดความมีมลทินออกไป
จากสู เจ้า โอ้ อะฮฺลุลบัยตฺ และทรงชาระขัดเกลาสู เจ้าให้สะอาดบริ สุทธิ์ ”
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และอีกรายงานหนึ่งมาจากคาบอกเล่าของท่านอิบนุอบั บาซว่า “เจ็ดเดือน”
ส่ วนในรายงานที่บนั ทึกโดยท่านอิบนุญะรี รฺ ท่านอิบนุลมันศูรฺ และ
ท่านฏ็อบรอนีระบุวา่ “แปดเดือน” (๔)
ท่านอิบนุอบั บาสได้บอกเล่าไว้อย่างยืดยาวว่า : ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
(ศ) ได้นาเอาผ้าของท่านมาวางลงบนตัวของท่านอะลี (อ) ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ
(ร.ฎ.) ท่านฮะซัน(อ) ท่านฮุเซน(อ) แล้วกล่าวว่า :
อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ผูท้ รงมีความจาเริ ญอย่างสู งสุ ดทรงมีโองการว่า :
“อันที่จริ งแล้วอัลลอฮฺเพียงแต่ทรงประสงค์เพื่อขจัดความมีมลทิน
ออกไปจากสู เจ้าและทรงขัดเกลาสู เจ้าให้สะอาดบริ สุทธิ์ อย่างแท้จริ ง ”(๕)

---------------------------------------------------(๔ )อัซอาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกของหนังสื อนูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๑๑
อัช-ชะรอฟุล มุอบั บัด ลิอาลิมุฮมั มัด หน้า ๖๘
ตัซกิเราะตุล-ค่อวาศ หน้า ๒๒๔
อัล-อิศอบะฮฺ หน้า เล่ม ๒ หน้า ๕๐๙
อิกมาลุดดีน หน้า เล่ม ๑ หน้า ๓๙๔
ซีรุอะอฺลามิล-นุบะลาอ์ เล่ม ๒ หน้า ๙๗
อะฮฺลุลบัยตฺ หน้า ๓๓
(๕ )ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า ๓๕
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แน่นอนที่สุดบรรดานักปราชญ์เจ้าของตาราซุ นนะฮฺ และบรรณานุกรม
ประวัติศาสตร์ อิสลามทั้งหลายต่างก็กล่าวถึงโองการนี้และยืนยันว่าเป็ น
โองการที่ถูกประทานมาในเรื่ องของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) เช่น ท่านมุสลิม
ท่านติรมีซีย ์ ท่านอะฮฺมดั บินฮัมบัล ท่านคูลาบีย ์ ท่านฆ็อซซานีย ์ ท่านฮากิม
ท่านอะบูฮาติม ท่านฏ็อบรอนี ท่านอับดุลฮะมีด ทานองเดียวกับตาราต่าง ๆ
ของบรรดานักปราชญ์ต่อไปนี้
๓. จากซูเราะฮฺ อัช-ชูรอ : ๒๓
“จงกล่าวเถิดว่า ฉันมิได้ขอจากพวกท่านซึ่ งรางวัลใดๆ เพื่อการนั้น
นอกจากความจงรักภักดีในญาติสนิท ”
ท่านอิบนุอบั บาสได้กล่าวว่า : ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้รับการ
ซักถามว่า
“ใครบ้างที่จาเป็ นแก่พวกเราในการให้ความรักแก่พวกเขา ?”
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)กล่าวตอบว่า “อะลี ฟาฏิมะฮฺ และบุตรชาย
สองคนของเขาทั้งสอง” ท่านกล่าวอย่างนี้ถึง ๓ ครั้ง (๖)
ท่านซะอีด บินํุบยั รฺ ได้รายงานจากคาบอกเล่าของท่านอิบนุ อับบาส
(ขอให้อลั ลอฮฺทรงมีความปิ ติ ชื่นชมต่อท่านทั้งสอง) ว่า :
เมื่อโองการนี้ถูกประทานลงมาว่า :
“จงกล่าวเถิดว่า ฉันมิได้ขอจากพวกท่านซึ่ งรางวัลใดๆ เพื่อการนั้น
นอกจากความจงรักภักดีในญาติสนิท ”
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พวกเขากล่าวว่า “ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ใครบ้างที่จาเป็ นแก่
พวกเราในการให้ความจงรักภักดีแก่พวกเขา?”
ท่านตอบว่า “อะลี ฟาฏิมะฮฺ ฮะซัน และฮุเซน” (๗)
มีรายงานจากท่านอะบี อัล-ฮะซัน กล่าวว่า :
บิดาของข้าได้เล่าเรื่ องให้ขา้ ฟัง อันเป็ นคาบอกเล่ามาจากปู่ ของข้า ซึ่ งเล่า
มาจากท่านอะมีรุลมุมินีน อะลี(อ) ว่า :
ครั้งหนึ่งพวกมุฮาญีรีน และพวกอันศ็อรได้มาร่ วมชุมนุมกัน ณ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) แล้วกล่าวว่า
“แท้จริ งสาหรับท่าน โอ้ ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ท่านมีสิทธิ ที่จะใช้
จ่ายทุกประการในงานใช้สอยของท่าน และในบรรดาบุคคลที่เข้าพบท่าน
และนี่คือทรัพย์สินของเรา พร้อมทั้งเลือดของเรา
ขอให้ท่านโปรดพิจารณาตัดสิ นให้มนั เป็ นการชดใช้รางวัลโดยชอบเถิด
โปรดมอบมาให้ตามที่ท่านต้องการและจงเอาไปตามที่ท่านต้องการ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น”

-------------------------------------------------(๖ )กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า ๙๕
(๗ )ยะนาบีอุล-มุวดั ดะฮฺ หน้า ๑๐๖
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ดังนั้น อัลลอฮฺ (ซ.บ.)จึงประทานให้มะลาอิกะฮฺ ผูเ้ ป็ นจิตอันบริ สุทธิ์ ลงมา
กล่าวว่า :
“โอ้มุฮมั มัด จงกล่าวเถิดว่า ฉันมิได้ขอจากพวกท่านซึ่ งรางวัลใด ๆ
เพื่อการนั้น นอกจากความจงรักภักดีในญาติสนิท ”
แล้วพวกเขาก็ลุกออกไป บรรดาพวกหลอกลวง(มุนาฟิ ก) กล่าวว่า
“อะไรที่เป็ นเหตุให้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ศ) ถึงกับละทิ้งสิ่ งของที่
เราเสนอให้ท่านนอกจากเน้นให้เรามีความจงรักภักดีในญาติสนิทถัดจาก
ท่าน แน่นอนเรื่ องนี้หาใช่อื่นใดไม่นอกจากจะเป็ นเรื่ องโกหกที่กุข้ ึนมาในที่
ประชุม”
นี่คือการใส่ ร้ายป้ายสี ที่ร้ายแรงที่สุด ดังนั้นอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จึงมีโองการ
ประทานลงมาอีกว่า
“พวกเขากล่าวหาอัลลอฮฺในเรื่ องที่เป็ นความเท็จกระนั้นหรื อ ดังนั้น
ถ้าหากอัลลอฮฺทรงประสงค์ พระองค์จะผนึกหัวใจของเจ้าก็ได้ แล้วอัลลอฮฺ
ทรงลบล้างความผิดพลาด และสาแดงความจริ งให้เป็ นที่ปรากฏด้วยพจนารถ
ของพระองค์
แท้จริ งพระองค์คือผูท้ รงรอบรู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่มีอยูใ่ นหัวอก
ทั้งหลาย” (อัช-ชูรอ : 24)
แล้วท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้ถามพวกเขาว่า
“ยังมีคาพูดกันอีกหรื อ ?”
พวกเขาตอบว่า “แน่นอนที่สุด ในหมู่พวกเราบางคนพูดในสิ่ งที่เรา
รังเกียจอย่างที่สุด”
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แล้วท่านก็อ่านโองการนี้ให้พวกเขาฟัง พวกเขาถึงกับร้องไห้อย่างรุ นแรง
จนอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงมีโองการประทานมาว่า :
“และพระองค์คือผูย้ อมรับการกลับตัวจากปวงบ่าวของพระองค์และ
ทรงอภัยความผิดพลาดต่างๆ และทรงรอบรู ้ในสิ่ งที่พวกเขากระทา”
(อัช-ชูรอ: 25)(๘)
๔. จากซูเราะฮฺอรั -เราะฮฺมาน : ๒๒
“พระองค์ทรงนาออกมาซึ่ งไข่มุกและปะการังอันแวววาว”
ท่านอิมามศอดิก(อ) กล่าวว่า “ไข่มุกและปะการังอันแวววาวในโองการนี้
คือท่านอิมามฮะซันและอิมามฮุเซน” (๙)
--------------------------------------------------------

(๘ )ยะนาบีอุล-มะวัดดะฮฺ หน้า ๔๕
(๙ )อัล-คิศอล หน้า ๖๕
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ในฮะดีษของท่ านศาสนทูตแห่ งอัลลอฮฺ(ศ)
ในกระบวนตาราที่บนั ทึกฮะดีษศอฮี้ฮฺ(ฮะดีษที่ถูกต้อง)และตาราที่
รวบรวมฮะดีษจากสายสื บที่ดีเด่นทั้งหลายจะเต็มไปด้วย ฮะดีษต่างๆ ที่ท่าน
ศาสดา(ศ)ได้กล่าวถึงอะฮฺลุลบัยต์(อ)ทั้งนั้น
และจะมีนกั ปราชญ์เป็ นจานวนมากอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รวบรวมฮะดีษต่าง ๆ
เหล่านี้ออกมาทาเป็ นเล่มเฉพาะ ขณะเดียวกันก็ยงั มีกลุ่มอื่นๆ อีกที่รวบรวม
ฮะดีษเหล่านี้ไว้ในหนังสื อเป็ นส่ วนหนึ่งที่แยกออกไปต่างหาก ในจานวน
ฮะดีษเหล่านี้มีส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงท่านอิมามฮะซัน(อ) โดยเฉพาะในฐานะที่
เป็ นหนึ่งในห้าท่านที่ได้ชื่อว่า “อะฮฺลุลกิซาอ์” (บุคคลแห่งผ้าคลุม) และ
เป็ นหัวหน้าของผองบุรุษหนุ่มแห่งสวรรค์ ดังที่เราจะกล่าวถึงทั้งข้อนี้และข้อ
อื่นๆ
๑. ท่านอะฮฺมดั บินฮัมบัล อิมามในมัซฮับ(นิกาย) หนึ่งของอิสลามได้
รายงานไว้โดยอ้างถึงสายสื บที่รับคาบอกเล่ามาจากอะบูฮูรอยเราะฮฺวา่ : ครั้ง
หนึ่งท่านศาสดา(ศ)ได้เข้ามานัง่ ในบ้านของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ (อ)
ถึงตอนนี้ในคาบันทึกก็ได้กล่าวถึงเรื่ องอีกเรื่ องหนึ่งจนมาถึงประโยคที่วา่ :
แล้วท่านฮะซัน(อ) ได้เข้ามา ท่านได้กอดแนบอกของท่านไว้แน่นแล้วก้มลง
จูบ พลางกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้ารักเขาและรักคนที่รักเขา”(๑)
-----------------------------------------------------------(๑ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๓ กอฟ ๑/๒๔
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๒. ในหนังสื อของท่านบุคอรี มีรายงานบอกเล่าจากท่านอะบูบกั รว่า :
ฉันได้เห็นท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ยืนอยูบ่ นมิมบัรโดยมีท่านฮะซัน
อยูก่ บั ท่านด้วย ท่านหันหน้ามาทางประชาชนครั้งหนึ่งและหันหน้าไปทาง
ท่านฮะซันครั้งหนึ่งแล้วกล่าวว่า
“แท้จริ งลูกของข้าคนนี้คือประมุขคนหนึ่งหวังว่าอัลลอฮฺจะทรง
ปรับปรุ งแก้ไขระหว่างมุสลิมสองกลุ่มโดยผ่านเขาผูน้ ้ ี ”(๒)
๓. ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้กล่าวว่า
“ฮะซันคือผูส้ ื บตระกูลทั้งหลาย(ของศาสดา)” (๓)
๔. ท่านบุคอรี และท่านมุสลิมซึ่ งเป็ นนักปราชญ์อาวุโสสองท่านได้บนั ทึก
รายงานที่บอกเล่ามาจากท่านบัรรออ์วา่ :
ฉันได้เห็นท่านศาสดา(ศ)ในขณะที่มีท่านฮะซัน(อ)อยูบ่ นต้นคอของท่าน
แล้วท่านกล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้ารักเขา ข้าขอให้พระองค์ทรงรักเขาด้วย”(๔)

------------------------------------------------------------(๒ )อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๓
(๓ )อะซะดุล-ฆอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๑๓
(๔ )ตารี คุล-คุละฟาอ์ หน้า ๑๘๘
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๕. ท่านอะสามะฮฺ บินซัยดฺ กล่าวว่า : คืนวันหนึ่งฉันมีความจาเป็ นต้อง
เข้าพบท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ปรากฏว่าท่านกาลังมีกิจธุ ระสาคัญอยู่
อย่างหนึ่ง แต่ฉนั ไม่ทราบว่ามันคืออะไร ครั้นเมื่อฉันเสร็ จจากกิจธุ ระที่
จาเป็ นของฉันแล้ว ฉันก็กล่าวว่า
“ท่านกาลังยุง่ อยูก่ บั กิจการที่สาคัญอันใดหรื อ ?”
ซึ่ งขณะนั้นทั้งท่านฮะซันและท่านฮุเซนก็ติดอยูท่ ี่สะเอวของท่านทั้งสอง
ข้าง ท่านกล่าวว่า
“ก็ลูกชายทั้งสองคนของฉัน และของลูกสาวของฉันนี่ไงล่ะ ข้า
แต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์ทรงรู ้วา่ ข้ารักเขาทั้งสอง”
(ท่านกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้ง)(๕)
๖. ท่านฮะมูวยั นี ได้รายงานตามคาบอกเล่าจากสายสื บของเขาที่ได้รับคา
บอกเล่ามาจากท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ว่า : แท้จริ งท่านศาสดา(ศ)ได้จบั มือของ
ท่านฮะซันและท่านฮุเซน(ขอให้อลั ลอฮฺทรงมีความปิ ติชื่นชมต่อท่านทั้ง
สอง) แล้วกล่าวว่า
“ผูใ้ ดรักฉัน และรักคนทั้งสองนี้ และรักบิดาของคนทั้งสองนี้ และรัก
มารดาของคนทั้งสองนี้ เขาจะอยูร่ ่ วมกับฉันในวันฟื้ นคืนชีพในระดับที่เป็ น
ฐานะของฉัน”(๖)

-----------------------------------------------------(๕ )มะนากิบ อะมีรุลมุมินีน( อ )โดยอิบนุ อัล-มะฆอซะลี หน้า ๓๗๔
(๖ )ฟะรออิดุซ-ซัมฏีน เล่ม ๒ หน้า ๓๖

21

บัญญัติเกีย่ วกับตาแหน่ งค่ อลีฟะฮฺของท่ านอิมามฮะซัน(อ)
ในบทนาก่อนเริ่ มต้นชีวประวัติของท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) นั้น เราได้
เสนอประมวลบัญญัติของท่านศาสนทูตผูย้ งิ่ ใหญ่ (ศ)(๑) ที่ให้ไว้กบั บรรดา
อิมามทั้ง ๑๒ ท่าน(อ) ซึ่ งในตอนนั้นเราได้กล่าวถึงฮะดีษไปทั้งสิ้ น ๔๔
ฮะดีษ
(๑)ควรจะกล่าวไว้ดว้ ยว่า ประชาชาติอิสลามทั้งหลายไม่อาจอ้างได้เลยว่า
มีบญั ญัติมาในเรื่ องตาแหน่งของค่อลีฟะฮฺของบุคคลต่างๆ
ภายหลังจาก
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) จวบจนถึงบรรดาค่อลีฟะฮฺในราชวงศ์
อับบาซียะฮฺ แต่ในขณะเดียวกันนั้น ท่านก็สามารถพบเห็นประมวลบัญญัติวา่
ด้วยตาแหน่งอิมามแก่บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)ได้ และนี่คือส่ วนหนึ่งจากข้อแม้
อีกมากมายของพวกเขา
ในขณะเดียวกันบรรดาฮะดีษดังกล่าวเหล่านั้นก็มีบญั ญัติเกี่ยวกับท่าน
อิมามฮะซัน(อ)และอิมามฮุเซน(อ) โดยเฉพาะอีกด้วย เช่น ฮะดีษของท่าน
ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ที่กล่าวว่า
“บุตรชายสองคนของฉันนี้เป็ นอิมามอยูเ่ สมอไม่วา่ ในยามยืน หรื อยาม
นัง่ ”(๒)
นอกจากว่าจะมีบญั ญัติจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับการดารงตาแหน่งเป็ นอิมามของบรรดาอิมามเหล่านี้ (อ) แล้ว
ท่านอิมามแต่ละท่านก็ได้บญั ญัติแต่งตั้งอิมามท่านต่อๆ มาอีกด้วย
----------------------------------------------------------(๒ )อัล-อิรชาด หน้า ๒๐๔
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ในบทนี้
จะกล่าวถึงประมวลบัญญัติจากท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ที่มีต่อ
ตาแหน่งของท่านอิมามฮะซัน(อ) บางตอนคือ
๑. รายงานจากท่านซะลีม บินก็อยซ์วา่ :
ข้าขอยืนยันว่า ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ได้สั่งเสี ยแก่ท่านฮะซัน(อ)ผูเ้ ป็ น
บุตร และข้าขอยืนยันต่อคาสั่งเสี ยของท่านที่มีแก่ท่านฮุเซน(อ) และท่าน
มุฮมั มัด ฮะนีฟียะฮฺ และลูก ๆ ของท่านทั้งหมด และบรรดาผูน้ าของบรรดา
ผูป้ ฏิบตั ิตามและอะฮฺลุลบัยตฺ ของท่าน ต่อจากนั้นท่านได้มอบคัมภีร์และดาบ
แก่ท่านฮะซัน(อ) แล้วกล่าวว่า
“โอ้ลูกรัก ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้มีบญั ชาให้ขา้ สั่งเสี ยไว้กบั
เจ้า และให้ขา้ มอบคัมภีร์ของข้าและดาบของข้าให้แก่เจ้า เหมือนเมื่อตอนที่
ท่านได้สั่งเสี ยแก่ขา้ และมอบคัมภีร์และดาบของท่านให้แก่ขา้ และได้สั่งข้า
ว่าให้สั่งเจ้าไว้วา่ ในยามที่ความตายจะมาถึงเจ้า เจ้าก็ตอ้ งมอบมันให้แก่
น้องชายของเจ้า นัน่ คือฮุเซน”
ต่อจากนั้นท่านก็ได้หนั ไปยังอิมามฮุเซน(อ) ผูเ้ ป็ นบุตรของท่านแล้วกล่าว
ว่า
“ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้บญั ชาให้เจ้ามอบมันต่อไปยังบุตร
ของเจ้าคนนี้ ”
ต่อจากนั้นท่านก็ได้จบั มือของท่านอะลี บินฮุเซน(อ) แล้วกล่าวว่า
“และท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้สั่งเจ้าว่า ให้มอบมันต่อไปยัง
มุฮมั มัด บินอะลี บุตรของเจ้า แล้วจงนาสลามจากท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
(ศ)และจากฉันฝากไปถึงเขาด้วย”(๓)
--------------------------------------------------------(๓ )บินฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม ๑๐ หน้า ๘๙
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๒. ท่านอัศบัฆฮฺ บินนะบาตะฮฺ ได้กล่าวว่า :
แท้จริ งเมื่อครั้งที่ท่านอิมามอะลี (อ)ถูกอิบนุมุลญิม(ชายถูกสาปแช่ง)ฟัน
จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น ท่านได้เรี ยกหาท่านอิมามฮะซัน(อ) และท่าน
อิมามฮุเซน(อ) ให้เข้าไปหา แล้วกล่าวว่า
“แท้จริ งพ่อจะต้องเสี ยชีวติ ในคืนนี้จึงขอให้เจ้าทั้งสองฟังพ่อไว้ให้ดี
เจ้านั้น ฮะซันเอ๋ ย ต้องเป็ นทายาทของพ่อ (๔) และเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ง
ภายหลังจากพ่อ ส่ วนเจ้านั้น โอ้ ฮุเซน เจ้าต้องเป็ นผูร้ ่ วมงานกับเขาในหน้าที่
ทายาท จงเงียบเสี ยงและจงทาตามคาสั่งของเขาตราบเท่าที่เขายังอยู่ ครั้นเมื่อ
เขาอาลาจากโลกนี้ไปแล้ว เจ้าคือผูพ้ ูดถัดจากเขาและเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งต่อ
จากเขา”
(๔) ข้อบัญญัติเกี่ยวกับตาแหน่งตามที่บรรดานักปราชญ์ระบุไว้ อย่าง
เป็ นเอกฉันท์น้ นั มีอยูว่ า่
ท่านอิบนุอบั บาสได้ยนื ณ เบื้องหน้า ของท่านฮะซัน(อ)แล้วกล่าวว่า
“ท่านทั้งหลาย นี่คือบุตรแห่งศาสดาของพวกท่าน และเป็ นทายาทแห่งอิมาม
ของพวกท่าน ขอให้เชื่อถือ ตามเขา พวกเขากล่าวว่า
เขาเป็ นที่รักของเรา และเขาทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จาเป็ น แก่เราที่จะต้องรักเขา
แล้วคนทั้งหลายก็เข้าทาการให้สัตยาบันต่อท่าน ดู อัล-อิรชาด หน้า ๑๙๒
แล้วท่านก็เขียนพินยั กรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ งเวียนไปยังสมาคม
ทั้งหลายของนักปราชญ์(๕)
ท่านอิบนุ อะบิลฮะดีด ได้กล่าวว่า : ท่านอิมามอะลี(อ)ได้มอบหมาย
ตาแหน่งคอลีฟะฮฺให้แก่ท่านอิมามฮะซัน(อ) ในตอนที่ท่านจวนจะถึงแก่ชีวติ
(๖)
----------------------------------------------------(๕ )อิษบาตุล-ฮุดาฮ์ เล่ม ๕ หน้า ๑๔๐
(๖ )ชัรฮฺ นะฮฺํุลบะลาเฆาะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๕๗
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อิมามฮะซัน(อ) กับการเคารพภักดี(อิบาดะฮฺ)
ถ้าจะกล่าวถึงบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)ที่ได้ทุ่มเทชีวติ จิตใจสู่ การ
เคารพภักดีอยูเ่ ป็ นเนืองนิตย์ และการท่องบ่นคาวิงวอนภาวนาอันมากมาย
ความมีเกียรติคุณและความดีงามเป็ นแบบอย่างในการดาเนินชีวติ
มีจริ ยธรรมอันประเสริ ฐสู งสุ ดแล้ว คนเหล่านี้ (อ)คือศูนย์แห่งความดีงามเป็ น
จุดสุ ดยอดสาหรับเกียรติคุณ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้มอบมรดก
ทางด้านจริ ยธรรมอันสู งส่ งให้แก่เขาเหล่านั้น
และท่านได้ปลูกฝังคน
เหล่านั้นให้อยูก่ บั แบบแผนชีวติ และครรลองชีวติ ของท่าน
พวกเขาจึงมี
โอกาสรับเอามาซึ่งจริ ยธรรมอันสุ ดประเสริ ฐ และความมีบุคลิกภาพอันทรง
เกียรติ
เรื่ องราวในภาคนี้จะว่าด้วย การเคารพภักดีของท่านอิมามฮะซัน(อ) ซึ่ งไม่
สามารถที่จะบรรยายให้ถึงที่สุดของความเหมาะสมได้ ทั้งในแง่ของความ
เหน็ดเหนื่อย ความบากบัน่ พากเพียรความนบนอบและความอ่อนน้อมดังที่
เราจะกล่าวถึงเพียงบางส่ วนจากเรื่ องนี้
๑. ท่านอิมามศอดิก(อ) ได้กล่าวว่า : บิดาของฉันได้รับคาบอกเล่ามาจาก
บิดาของท่าน(อ)ว่า:
แท้จริ ง ท่านฮะซัน บุตรของอะลี บินอะบีฏอลิบ(อ) นั้น เป็ นคนที่ทาการ
เคารพภักดีมากที่สุดสาหรับคนในสมัยของท่าน อีกทั้งเป็ นคนที่สมถะที่สุด
และมีความดีเด่นที่สุดในหมู่พวกเขา
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เมื่อถึงเวลาไปบาเพ็ญฮัจญ์ ท่านจะเดินทางไปทาพิธีฮจั ญ์ดว้ ยการเดินเท้า
ถึงแม้วา่ บางทีท่านจะต้องเดินแบกของด้วยก็ตาม เมื่อท่านราลึกถึงความตาย
ท่านก็ร้องไห้ และเมื่อนึกถึงสุ สานก็ร้องไห้ เมื่อนึกถึงการบังเกิดใหม่และ
การฟื้ นคืนชีพก็ร้องไห้ เมื่อนึกถึงตอนเดินผ่านสะพานศิรอฎก็ร้องไห้
เมื่อนึกถึงการปรากฏตัวต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ท่านก็นึกถึงมันด้วยอาการ
หวาดกลัวตัวสั่นเสมอในเรื่ องนั้นและในยามที่ท่านดารงการนมาซ
ท่านจะทุ่มเทชีวติ จิตใจอย่างสุ ดซึ้ งต่อพระผูอ้ ภิบาลของท่าน เมื่อท่านราลึก
ถึงสวนสวรรค์และนรก ท่านก็รบเร้าที่จะขอให้ปลอดภัย และวิงวอนขอสวน
สวรรค์จากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และขอความคุม้ ครองต่อพระองค์ให้พน้ จากไฟ
นรกทุกครั้งที่ท่านอิมามฮะซัน(อ)อ่านพระมหาคัมภีร์อลั กุรอานถึงโองการที่
เริ่ มต้นว่า :
“ยา อัยยุฮลั ละซีนะอามะนู ”
ท่านจะตอบรับคาเรี ยกนี้เสมอ ไม่เคยขาดว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้าขานรับแล้ว”
ไม่วา่ ท่านจะมองเห็นสิ่ งใดรอบๆ ตัวท่าน ท่านก็จะต้องราลึกอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)เสมอ เป็ นคนที่มีวาจาซื่อสัตย์ที่สุด และเป็ นคนที่พูดจาฉะฉานที่สุดใน
บรรดาคนสมัยนั้น(๑)
๒. ท่านอิมามฮะซัน(อ)เดินเท้าไปประกอบพิธีฮจั ญ์ถึง ๒๕ ครั้ง โดยมีคน
ในตระกูลติดตามไปพร้อมกับท่านด้วย(๒)
----------------------------------------------------(๑ )อามาลีย ์ ของชัยค์ อัศ-ศ็อดดูก หน้า ๑๕๑
(๒ )กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า ๑๖๔ อัชอาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกของหนังสื อ นูรุลอับศ็อร หน้า ๑๗๖
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๓. เมื่อท่านอาบน้ าวูฎุอ์ ท่านจะทุ่มเทชีวติ จิตใจอย่างสุ ดซึ้ ง ใบหน้าจะซีด
เผือด เคยมีคนพูดกับท่านในเรื่ องนี้ ท่านตอบว่า
“เป็ นหน้าที่อย่างแท้จริ งสาหรับทุกคนที่จะยืนต่อเบื้องพระพักตร์ ของ
พระผูอ้ ภิบาลแห่งบัลลังค์อรั ชฺ จะต้องมีสีหน้าซีดเผือด และทุ่มเทชีวติ จิตใจ
ของตนลงไปอย่างสุ ดซึ้ ง”
เมื่อท่านมาถึงบริ เวณประตูของมัสยิด ท่านจะเงยศีรษะขึ้น แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้า แขกของพระองค์มาหยุดอยูท่ ี่ประตูของ
พระองค์แล้ว ข้าแต่พระผูท้ รงไว้ซ่ ึ งคุณธรรม บัดนี้ผกู ้ ระทาผิดมาหาพระองค์
แล้ว ดังนั้นขอได้โปรดขจัดความน่าชังที่อยูใ่ นตัวของข้าออกไปด้วยความดี
งามที่มีอยู่ ณ พระองค์เถิด โอ้ พระผูท้ รงเกีรยติยงิ่ ”(๓)

--------------------------------------(๓ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑/๑๓
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แบบแผนชีวติ อิมามฮะซัน(อ) รากฐานเดียวกับท่ านศาสดา(ศ)
แบบแผนชีวติ ของท่านอิมามฮะซัน(อ)เป็ นแบบแผนชีวติ อย่างเดียวกับ
ท่านตา(ศ) และบิดาของท่าน(อ) เช่น การผ่อนปรนให้แก่คนทาความผิด การ
ให้โอกาสแก่คนที่ประสบความเดือดร้อนถ่อมตัวอยูเ่ สมอ
อีกทั้งในด้านอื่นๆ อันเป็ นแง่มุมของการดาเนินชีวติ ที่ประเสริ ฐ พรั่งพร้อม
คุณลักษณะต่างๆที่มีเกียรติประชาชาติอิสลามในยุคปั จจุบนั นี้จะใช้ความ
พยายามฝ่ าอุปสรรคอย่างมากมายสักปานใด
เพื่อจะมีโอกาสวางอยูบ่ น
รากฐานของแบบแผนเหล่านี้ และเพื่อให้ได้มีโอกาสดาเนินชีวติ อยูก่ บั
วิถีทางเส้นนี้ เพื่อนาเอาอดีตอันรุ่ งโรจน์ ของตนกลับคืนมาสักครั้งหนึ่ง
ในบทนี้ เราจะขอกล่าวถึงแง่มุมบางประการจากแบบแผนชีวติ ของท่าน
อิมามฮะซัน(อ)
๑. ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้กล่าวว่า
“ประชาชาติอาหรับที่ฉนั ควบคุมอยูจ่ ะให้สันติภาพแก่ผทู ้ ี่ให้สันติภาพ
จะต่อสู ้กบั คนที่ต่อสู ้ถึงกระนั้นฉันก็ละได้เพื่อแสวงหาความปิ ติชื่นชม
ยังอัลลอฮฺ(ซ.บ.) และสงวนไว้ซ่ ึ งเลือดเนื้อของมวลมุสลิม”(๑)
-------------------------------------------------------------(๑) อัซอาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกของหนังสื อ นูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๓
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๒. ท่านมุบรั ริ ด และท่านอิบนุ อาอิชะฮฺ กล่าวว่า : มีชาวซีเรี ยคนหนึ่งแล
เห็นท่านอิมามฮะซัน(อ)ขี่พาหนะมา เขาก็เริ่ มด่าว่าทันที ส่ วนท่านฮะซัน(อ)
มิได้โต้ตอบแต่ประการใด ครั้นพอเขาด่าเสร็ จแล้ว ท่านฮะซัน(อ)ก็หนั ไปยิม้
กับเขาแล้วกล่าวว่า
“โอ้ ท่านผูอ้ าวุโส ข้าพเจ้าคิดว่า ท่านคงเป็ นคนแปลกหน้าอาจเข้าใจ
ผิดได้ ถ้าท่านขอความเมตตาจากเรา เราจะมอบมันให้แก่ท่าน ถ้าท่านเอ่ย
ปากขอสิ่ งใดเราก็จะตอบสนองแก่ท่าน ถ้าท่านขอคาแนะนาทาง เราก็จะนา
ทางให้แก่ท่าน ถ้าท่านต้องการขอให้เราช่วยแบกสัมภาระเราก็จะช่วยแบก
มันให้แก่ท่าน ถ้าท่านขัดสนเรายินดีให้ทุกอย่างแก่ท่าน ถ้าท่านถูกติดตามเรา
ก็จะให้การอุปการะแก่ท่าน
ถ้าท่านประสงค์ที่จะทาอะไรเรายินดีกระทา
ให้แก่ท่าน ถ้าท่านมุ่งตรงมายังเรา ท่านก็เป็ นแขกของเราจนกว่า ท่านจะ
เดินทางจากไป เพราะว่าสถานที่ที่ตอ้ นรับอย่างอบอุ่นมีอยูท่ ี่เรา ความเอื้อเฟื้ อ
อันกว้างขวาง และทรัพย์สินอันมหาศาลก็มีอยูท่ ี่เรา”
เมื่อชายคนนั้นฟังท่านพูดจบ ก็ถึงกับร้องไห้แล้วกล่าวว่า
“ฉันขอยืนยันว่า ท่านคือผูท้ ี่เป็ นตัวแทนของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในหน้า
แผ่นดินของพระองค์อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงรู ้ยงิ่ ว่า ที่ใดใครควรแก่การประทาน
คาสอนของพระองค์มา ตัวของท่านและบิดาของท่าน แต่ก่อนเป็ นที่โกรธ
เกลียดของฉันมากที่สุดในบรรดาสรรพสิ่ งที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)สร้างมา แต่
บัดนี้ท่านเป็ นที่รักของฉันมากที่สุดในบรรดาสรรพสิ่ งที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)สร้าง
มา”
แล้วเขาก็เปลี่ยนมาขอเดินทางร่ วมกับท่าน
และเป็ นแขกของท่านไป
จนกระทัง่ อาลาจากกันและเป็ นคนที่มีความมัน่ คงในความรักต่อบรรดา
อิมามทั้งหลายตั้งแต่บดั นั้น(๒)
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๓. ท่านอิมามฮะซัน(อ)เดินผ่านคนจนจานวนหนึ่ง โดยที่คนเหล่านั้นก้ม
ตัวลงที่พ้นื ดินซึ่ งมีขนมปั งหักตกอยู่ คนเหล่านั้นต่างก็เก็บขนมปั งดังกล่าวมา
เพื่อรับประทานกัน แล้วพวกเขาก็เรี ยกท่านให้เข้าไปร่ วมรับประทานกับ
พวกเขาด้วย ท่านก็ตอบรับพวกเขาในเรื่ องนี้พลางกล่าวว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ไม่ทรงรักบรรดาผูโ้ อหังบังอาจ”
ครั้นเมื่อรับประทานเสร็ จแล้ว ท่านก็เชิญคนเหล่านั้นไปเป็ นแขกของ
ท่าน โดยที่ท่านจัดอาหารและเครื่ องนุ่งห่มให้แก่คนเหล่านั้นด้วย(๓)
๔. เคยมีคนถามท่านอิมามฮะซัน(ขอให้อลั ลอฮฺทรงประทานความปิ ติชื่น
ชมต่อท่าน)ว่าเพราะเหตุใดที่เราเห็นอยูเ่ สมอว่า
ท่านไม่เคยขัดใจผูข้ อรับ
บริ จาคเลย ทั้ง ๆ ที่ท่านเองก็ขาดแคลน ?
ท่านตอบว่า “แท้จริ งข้าพเจ้าคือผูข้ อต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ซึ่ งข้าพเจ้าเป็ นผูต้ ้ งั
ความหวังต่อพระองค์เหลือเกิน ข้าพเจ้าละอายใจมาก ถ้าหากข้าจะเป็ นคนขอ
ที่ขดั ใจคนขอด้วยกัน แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงประทานความโปรดปราน
ของพระองค์ให้แก่ขา้ อยูเ่ สมอ ๆ และทรงสัญญากับข้าว่า ให้ขา้ มอบความ
โปรดปรานของพระองค์แก่ประชาชนต่อไป ดังนั้นข้าจึงหวัน่ เกรงว่า ถ้าหาก
ข้าผิดสัญญา พระองค์ก็จะตัดขาดข้อสัญญากับข้าด้วย” (๔)
๕. ท่านอิมามมูซา บินญะอฺฟัร(อ) กล่าวว่า “ทั้งท่านอิมามฮะซัน (อ)
และอิมามฮุเซน (อ) ไม่เคยยอมรับของขวัญชิ้นใด ๆ จากมุอาวิยะฮฺ บินอะ
บีซุฟยานเลย” (๕)
-------------------------------------------------------------
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(๒ )อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๕๗ กัชฟุล-ฆ็อมมะฮฺ หน้า ๑๖๗ มะฏอลิบุซ-ซุอุล เล่ม ๒ หน้า
๑๒ บางประโยคแตกต่างกันเล็กน้อย
(๓ )ฮะยาดุล-อิมามฮะซัน บินอะลี ของอัล-กุรซีย ์ เล่ม ๑ หน้า ๑๑๙
(๔ )นูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๗
(๕ )มุสนัด อิมามมูซา บินญะอฺฟัร( อ )หน้า ๔๔
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คุณธรรมและความเผื่อแผ่ ของอิมามฮะซัน(อ)
ทุกคนที่อธิ บายประวัติของท่านอิมามฮะซัน(อ) จะต้องกล่าวถึงคุณธรรม
และความมีไมตรี จิตของท่านเสมอ ในฐานะที่ท่านเป็ นขวัญและกาลังใจของ
ประชาชาติอิสลาม ถ้าหากเราจะรวบรวมข้อความที่บรรดานักประวัติศาสตร์
และนักปราชญ์ท้ งั หลายกล่าวถึงเกียรติคุณของท่านอิมามฮะซัน(อ)
แล้ว
แน่นอนเราจะได้หนังสื ออีกเล่มหนึ่งต่างหากที่มีความหนามากกว่าหนังสื อ
เล่มนี้ เราจะขอกล่าวสรุ ปเพียงบางประการที่คนเหล่านั้นกล่าวถึงดังนี้
๑. อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ทรงจัดแบ่งทรัพย์สินของท่านไว้สามวาระ จนกระทัง่ ว่า
ท่านต้องมอบรองเท้าไปข้างหนึ่งและมีไว้ที่ตวั เองอีกข้างหนึ่ง (๑) และจ่าย
ทรัพย์ของท่านเพื่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)อีกสองวาระ(๒)
๒. มีชายคนหนึ่งมาหาท่านและขอของที่จาเป็ นประการหนึ่งจากท่าน
ท่านกล่าวแก่เขาว่า
“นี่แน่ะท่าน สิ ทธิ ในการขอของท่านมีต่อข้าโดยตรง มันยิง่ ใหญ่
สาหรับข้า และความรู ้ในตัวข้ามาก เพราะมันเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ยงิ่ ใหญ่เกินกว่า
ข้า มือของข้า หมดความสามารถที่จะต้านทานส่ วนที่เป็ นสิ ทธิ ของท่านได้
ทรัพย์สมบัติอนั มากมายนั้น ในทัศนะของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)มันเป็ นเพียง
ของเล็กๆ น้อยๆ อะไรก็ตามที่อยูใ่ นการครอบครองของข้าถือว่าเป็ นความ
โปรดปรานที่ดีที่สุดของท่าน ถ้าหากท่านรับเอาไปจากข้าและยกออกไปให้
พ้นจากข้าซึ่งความเกรงอกเกรงใจแล้ว ข้าก็ไม่หน่วงเหนี่ยวส่ วนที่เป็ นหน้าที่
ของท่านเลย ท่านกระทาไปเถิด”

--------------------------------------------(๑ )อัล-อิซติบศ็อร เล่ม ๒ หน้า ๑๔๒
(๒ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑/๒๖ อะซะตุล-ฆอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๑๒
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เขากล่าวทันทีวา่ “ข้าแต่บุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ข้าขอรับเพียง
ส่ วนน้อย และขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้ อให้ และขออภัยในความขัดข้อง”
แล้วท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็เรี ยกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาช่วยคิดคานวณทรัพย์สิน
ที่ตอ้ งจ่ายให้จนมีจานวนมากมายหลายรายการ
แล้วท่านกล่าวว่า “จงนาออกมาสักสามแสนดิรฮัม ”
แล้วเขาก็นามาให้หา้ หมื่นดิรฮัม
ท่านกล่าวว่า “แล้วไหน อีกห้าร้อยดีนารฺ ”
เขากล่าวว่า “อยูท่ ี่ฉนั ”
ท่านกล่าวว่า “จงนาออกมา”
แล้วเขาก็นาออกมา จากนั้นท่านก็มอบทั้งเงินดิรฮัมและดีนารฺ ให้แก่ชายคน
นั้นไป พลางกล่าวว่า “เชิญผูท้ ี่จะขนมันเข้ามาซิ ”
ชายคนนั้นได้นาคนมาสองคน แล้วท่าน(อ)ก็ได้มอบเสื้ อคลุมของท่าน
เพื่อเป็ นค่าจ้างในการขนเงิน
เจ้าหน้าที่กล่าวแก่ท่านว่า “ขอสาบานด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เรา
ไม่มีดิรฮัมอยูอ่ ีกเลย”
ท่านกล่าวว่า “ข้าหวังว่ารางวัลของข้าที่มีอยู่ ณ อัลลอฮฺ จะต้องยิง่ ใหญ่
เสมอ” (๓)
๓. ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้ซ้ื อฝากระดานแผ่นหนึ่งจากคนกลุ่มหนึ่งในหมู่
ชาวอันศ็อร ในราคาสี่ แสนดิรฮัม ต่อมาท่านได้รับฟังข่าวมาว่า คนเหล่านั้น
เที่ยวร้องขอ(ฝากระดาน)จากประชาชนท่านจึงได้คืนของกลับไปให้พวกเขา
(๔)
--------------------------------------------------------------(๓ )มะฏอลิบุช-ซุอุล เล่ม ๒ หน้า ๑๐ อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า ๑๓๙
(๔ )อัซอาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกของหนังสื อ นูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๖
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๔. ชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งมาหาท่านอิมามฮะซัน (อ) แล้วท่านได้กล่าว
กับเจ้าหน้าที่ของท่านว่า “จงนาเงินในตูม้ อบให้เขาไปเถิด ”
ปรากฏว่าในนั้นมีเงินอยูส่ องหมื่นดิรฮัม แล้วท่านก็มอบให้เขาไป
ชายคนนั้นกล่าวว่า
“โอ้ นายข้า ทาไมท่านไม่วางเฉยต่อฉัน ท่านล่วงรู ้ในความจาเป็ นของ
ฉันกระนั้นหรื อ ?”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้กล่าวตอบเป็ นกลอนว่า(๕)
“เราคือชนชั้นตระกูลหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ยงิ่
ความหวังและความ
ปรารถนาได้ก่อเกิดมาในที่แห่งนั้น จนรู ้ดีที่สุดก่อนที่คาถามจะมีต่อตัวของ
เรา เป็ นที่เกรงขามสาหรับกระแสน้ าที่หลัง่ ไหล ถึงแม้นว่าทะเลได้ล่วงรู ้ใน
ความดีงามแห่งตระกูลของเราแล้วไซร้ มันจะเหือดแห้งลงทันที แม้จะท่วม
ท้นอยูก่ ็ตามเพราะความละอาย”

---------------------------------------(๕ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑/๑๐๙

๕. ครั้งหนึ่งท่านอิมามฮะซัน(อ) ท่านอิมามฮุเซน(อ) และท่านอัลดุลลอฮฺ
บินญะอฺฟัร ออกเดินทางกลับจากทาพิธีฮจั ญ์ ปรากฏว่าเสบียงที่นาติดตัวมา
ได้หมดลงไม่มีอะไรเหลือ คนทั้งสามหิ วโหยและกระหายน้ าเป็ นกาลัง แล้ว
พวกเขาก็เหลือบไปเห็นหญิงชราคนหนึ่งนัง่ อยูใ่ นกระโจมกลางทะเลทราย
ดังนั้นพวกเขาก็เข้าไปเพื่อขอน้ าดื่ม
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นางได้กล่าวว่า
“มีแม่แพะตัวนี้แหละ พวกท่านรี ดนมมันออกมาดื่มกันเถอะ”
แล้วทั้งสามคนก็รีดนมแพะออกมาดื่มแก้กระหาย ต่อมาทั้งสามก็ขออาหาร
จากนาง นางก็กล่าวว่า
“ไม่มีอะไรเลย นอกจากแพะตัวนี้แหละ ท่านทั้งสามเชือดกันเองเถิด ”
แล้วคนหนึ่งในจานวนนั้นก็ทาการเชือดแพะ เสร็ จแล้วก็ชาแหละเนื้อ
ออกมา ต่อจากนั้น นางก็จดั การช่วยเอาไปย่างให้คนทั้งสามรับประทาน
เมื่อพวกเขารับประทานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ก็กล่าวแก่นางว่า
“พวกเราเป็ นคนในตระกูลกุเรช เราต้องเดินทางมาที่นี่อีก เมื่อเรา
กลับมาทางนี้ ขอให้ท่านเรี ยกเราเถิด พวกเราจะตอบแทนความดีแก่ท่าน”
ต่อจากนั้นทั้งสามก็อาลาจากไป ครั้นในเวลาต่อมาสามีของนางก็เดินทาง
กลับมา แล้วนางก็เล่าเรื่ องราวให้สามีของนางฟัง สามีกล่าวตาหนิวา่
“เจ้าเชือดแพะให้เขาทาไม ในเมื่อเราไม่เคยรู ้จกั มาก่อนว่า พวกเขา
เป็ นใคร”
แล้วนางก็ตอบว่า “เขาเป็ นชาวกุเรช”
ต่อจากนั้นไม่กี่วนั นางมีความจาเป็ นต้องเดินทางเข้าเมืองมะดีนะฮฺ
เมื่อเดินทางไปถึง ท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็เห็นนางซึ่ งท่านยังจาได้ดี ท่านเข้ามา
พูดกับนางว่า “ท่านยังจาข้าพเจ้าได้หรื อไม่”
นางตอบว่า “จาไม่ได้”
ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าคือแขกของท่านในวันนั้นไงล่ะ ”
แล้วท่านก็สั่งเจ้าหน้าที่จดั แพะมาหนึ่งพันตัว แล้วส่ งมอบให้แก่นางและมอบ
เงินให้อีกหนึ่งพันดีนารฺ
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จากนั้นท่านให้คนนานางไปพบท่านอิมามฮุเซน(อ) ซึ่ งท่านก็มอบให้นาง
อย่างนี้อีกเหมือนกัน แล้วส่ งนางต่อไปหา
ท่านอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร(ร.ฎ.) ซึ่ งท่านก็ปฏิบตั ิต่อนาง
เช่นเดียวกับท่านอิมามทั้งสอง(๖)
๖. ครั้งหนึ่งท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้ยนิ เสี ยงชายคนหนึ่งวิงวอนขอจาก
พระผูอ้ ภิบาลว่า
“ให้ประทานเครื่ องยังชีพแก่เขาสักหนึ่งหมื่นดิรฮัม ”
ทันใดนั้นท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็รีบวิง่ ไปที่บา้ น
แล้วนาเงินจานวน
ดังกล่าวมามอบให้ชายคนนั้น(๗)
----------------------------------------------------------(๖ )อัซอฺาฟุร-รอฆิบีน ภาคผนวกหนังสื อนูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๗ และอัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า
๑๔๐
(๗ )นูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๖
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คาปราศรัยอันทรงเกียรติของอิมามฮะซัน(อ)
คาปราศรัยของท่านอิมามฮะซัน(อ)ทั้งในช่วงสมัยที่บิดาของท่าน(อ)มี
ชีวติ อยูแ่ ละเสี ยชีวติ แล้ว มีอยูม่ ากมายรวมทั้งก่อนหน้าทาสัญญาสันติภาพ
และภายหลังจากนั้นด้วย
ซึ่ งถ้าหากเราจะรวบรวมคาปราศรัยของท่าน
ทั้งหมดมาบันทึกก็จะเป็ นหนังสื ออีกเล่มหนึ่งต่างหาก
ส่ วนคาปราศรัยในที่น้ ีจะรวบรวมในเรื่ องการสรรเสริ ญต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)
การขอพรให้แก่ท่านศาสนทูตของพระองค์(ศ)และกล่าวถึงคุณงามความดี
ของอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) และเรี ยกร้องเชิญชวนสู่ สัจธรรม ดังที่จะนาเสนอ
ณ บัดนี้
คาปราศรัยเรื่ องที่ ๑.
คาปราศรัยของอิมามฮะซัน(อ)ที่เมืองกูฟะฮฺ
เรื่ อง....การต่อสู ้
“มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ผูท้ รงเกริ กเกียรติเกรี ยง
ไกร ผูท้ รงเอกะแห่งอานาจ ผูท้ รงเป็ นใหญ่สูงสุ ดยิง่ ไม่วา่ พวกท่านจะใช้
คาพูดค่อย ๆ หรื อดังก็ตาม ไม่วา่ ทาเสี ยงแผ่วเบาในยามกลางคืน หรื อเสี ยงที่
ชัดเจนในตอนกลางวันก็เสมอกันทั้งนั้นสาหรับพระองค์ ข้าขอสรรเสริ ญต่อ
พระองค์ เนื่องในการทดสอบอันดีงาม และความโปรดปรานทั้งหลายต่างพา
กันเป็ นที่ประจักษ์ และเนื่องในกรณี ที่มีท้ งั ของที่เรารักและที่เราชัง อันได้แก่
ความเดือดร้อนและความสะดวกสบาย และข้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่น
ใดนอกจากอัลลอฮฺ ทรงเป็ นเอกะ ไม่มีภาคีใดๆสาหรับพระองค์
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และแน่นอนมุฮมั มัด(ศ) คือ บ่าวและศาสนทูตของพระองค์ พระองค์ทรง
บัญญัติเรื่ องตาแหน่งศาสดาของท่าน(ศ)ไว้แก่เรา และทรงเจาะจงให้ท่าน(ศ)
เป็ นที่ถูกประทานมา ซึ่งสาส์นของพระองค์ และทรงบันดาลมายังท่าน(ศ)
สภาวะแห่งการดลบันดาลจากพระองค์ และทรงคัดเลือกให้ท่าน(ศ)อยูเ่ หนือ
สรรพสิ่ งของพระองค์ท้ งั หมด และทรงส่ งท่าน(ศ)มายังมวลมนุษย์และญิน
ในขณะที่ยงั เคารพ บูชาเจว็ด เชื่อฟังปฏิบตั ิตามชัยฏอน และทรยศต่อ
พระผูท้ รงเมตตาอยู่ ขอให้อลั ลอฮฺ (ซ.บ.) โปรดประทานพรแก่ท่านและ
ลูกหลานของท่าน และโปรดตอบแทนรางวัล แก่ท่าน(ศ)ให้ดีเลิศกว่ารางวัล
ที่ทรงตอบแทนแก่ศาสนทูตทั้งปวง ถัดไปจากนี้ ข้าจะขอกล่าวต่อพวกท่าน
ทั้งหลายในสิ่ งที่พวกท่านต่างก็รู้ดีกนั อยูแ่ ล้ว
ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)อะลี
บินอะบีฏอลิบนั้น
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงชี้นาภารกิจของท่าน(อ)และทรงให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือท่าน(อ) ท่าน(อ)ได้ส่งข้ามายังพวกท่านทั้งหลายเพื่อเชื้อเชิญท่าน
ไปสู่ สิ่งที่ถูกต้อง และพฤติกรรมที่เป็ นไปตามคัมภีร์ และการต่อสู ้ในวิถีทาง
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ถึงแม้วา่ ความรี บเร่ งในเรื่ องนี้จะเป็ นสิ่ งที่พวกท่านรังเกียจ
ส่ วนความล่าช้าในเรื่ องนี้เป็ นสิ่ งที่พวกท่านพึงพอใจก็ตาม ถ้าหากอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ทรงประสงค์
แน่นอนที่สุดท่านทั้งหลายต่างทราบดีวา่
ท่านอิมามอะลี (อ)ได้นมาซ
ร่ วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)แต่เพียงผูเ้ ดียวมาก่อน และในวันที่ท่าน
(อ)ให้ความเชื่อมัน่ ต่อท่านศาสดา(ศ)นั้น ท่าน(อ) มีอายุเพียง ๑๐ ปี
ต่อจากนั้น ท่าน (อ) ก็ได้ร่วมออกรบ พร้อมกับท่านศาสดา (ศ) ในทุกๆ
สมรภูมิและปรากฏว่าการวินิจฉัยความของท่าน (อ) ล้วนเป็ นที่ชื่นชอบ
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และเป็ นการเชื่อฟังปฏิบตั ิตามต่อท่านศาสนทูตของ
พระองค์ (ศ) ผลงานอันดีงามของท่าน (อ) ที่มีในอิสลามนั้น
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เป็ นไปตามที่ท่านทั้งหลายทราบอยูแ่ ล้ว และท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
(ศ) มีแต่ความปิ ติชื่นชมต่อท่าน(อ)ตลอดมา จนกระทัง่ ท่านโอบกอดท่าน
ศาสดา(ศ) ด้วยอ้อมแขนของท่านอาบน้ าให้แก่มยั ยิตของท่านศาสดา(ศ)ด้วย
ตัวของท่านเองแต่ผเู ้ ดียว โดยมีมะลาอิกะฮฺทาหน้าที่อารักขาท่าน และฟัฎลฺ
บุตรชายของลุงของท่านได้ตกั น้ ายืน่ ให้ท่าน ต่อจากนั้นท่านก็นาร่ างของท่าน
ศาสดา(ศ) ลงสู่ หลุมฝังศพ ท่านศาสดา(ศ)เคยสั่งเสี ยท่าน(อ)ให้ชาระหนี้สิน
ให้ และกิจการอื่นนอกเหนือจากนี้อีกมากมาย
ทุกสิ่ งเหล่านี้ลว้ นแสดงถึงความโปรดปรานที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงมีต่อท่าน(อ)”
ต่อจากนั้นท่านก็กล่าวต่อว่า
“ขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ท่าน(อ)ไม่เคยเรี ยกร้องอันใด
เพื่อตัวของท่าน(อ)เอง
แน่นอนที่สุดประชาชนสวามิภกั ดิ์ ต่อท่านเหมือนอย่างการสวามิภกั ดิ์
ของลูกอูฐในยามที่ถูกต้อนยังแหล่งน้ า กล่าวคือคนทั้งหลายต่างพากันให้
สัตยาบันต่อท่าน(อ)ว่า จะเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามต่อมาบรรดาผูต้ ระบัดสัตยาบันใน
หมู่พวกเขาก็ตดั ขาดไปโดยที่มิได้เกิดมาจากสาเหตุอนั ใดจากตัวของท่าน
และไม่มีความขัดแย้งอันใดที่นามาโดยท่าน มันเป็ นเรื่ องของความริ ษยาและ
ความละเมิดที่มีต่อท่าน
ท่านทั้งหลายที่เป็ นบ่าวของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จงมีความสารวมตนต่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ.) และเชื่อฟังปฏิบตั ิตามพระองค์ จงอุตสาหะอย่างจริ งจังและอดทน จง
ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และจงหวนกลับมาหาขอเรี ยกร้องของ
ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)ที่มีต่อพวกท่าน อัลลอฮฺ(ซ.บ.) จะผูกมัดเรากับพวก
ท่านอย่างที่ทรงผูกมัดบรรดาที่รักของพระองค์กบั บรรดาผูป้ ฏิบตั ิตามคาสั่ง
ของพระองค์ให้แนบแน่นด้วยกัน
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และทรงบันดาลให้เรากับท่าน ทั้งหลายมีความยาเกรงต่อพระองค์ และทรง
สนับสนุนเรา และท่านทั้งหลาย ในการต่อสู ้กบั ศัตรู ของพระองค์ ข้าขอการ
อภัยโทษจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ผูท้ รงยิง่ ใหญ่เพื่อตัวข้าและเพื่อท่านทั้งหลาย”
(๑)
-----------------------------------------------------------(๑ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑/๓๑

คาปราศรัยเรื่ องที่ ๒.
ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ) เคยกล่าวกับท่านอิมามฮะซัน(อ)ว่า
“จงลุกขึ้นซิ แล้วจงกล่าวคาปราศรัย เพราะฉันจะฟังคาปราศรัยของเจ้า ”
แล้วท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็ลุกขึ้นยืนกล่าวว่า
“มวลการสรรเสริ ญเป็ นสิ ทธิของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
ซึ่งถ้าหากใครพูด
พระองค์จะทรงได้ยนิ เสมอ และถ้าหากใครนิ่งเงียบ พระองค์จะทรงรู ้ถึงสิ่ งที่
อยูใ่ นจิตใจของเขาเสมอ ใครดารงชีพอยู่
พระองค์ก็ทรงบันดาลปั จจัยยังชีพให้เสมอ ใครที่ตายลงก็จะไปสู่ พระองค์
ในฐานะเป็ นสถานที่คืนกลับเสมอ ต่อจากนั้น สุ สานคือแหล่งพานักของเรา
วันฟื้ นคืนชีพคือ สถานที่นดั หมายของเรา
และอัลลอฮฺ(ซ.บ.)คือผูท้ รงเปิ ด เผยเรื่ องราวของเรา แท้จริ งอะลีคือบานประตู
ผูใ้ ดได้เข้าทางนี้ เขาคือผูศ้ รัทธา และผูใ้ ดออกจากทางนี้ เขาคือผูป้ ฏิเสธ
(กาเฟร)”
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ถึงตอนนี้ ท่านอิมามอะลี (อ)ได้ลุกขึ้นไปหาท่าน พลางจับตัวของท่านแล้ว
กล่าวว่า
“ขอสาบานต่อบิดาและมารดาของข้า เชื้อสายเหล่านั้นส่ วนหนึ่งย่อม
เป็ นของอีกส่ วนหนึ่งและอัลลอฮฺ (ซ.บ.)คือผูท้ รงได้ยนิ ผูท้ รงรับรู ้เสมอ”
(๒)
(๒ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑/๓๑

คาปราศรัยเรื่ องที่ ๓
หลังจากที่ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)วายชนม์แล้ว ท่านอิมามฮะซัน(อ) ได้
กล่าวคาปราศรัยมีใจความตอนหนึ่งว่า
“แน่นอนยิง่
เมื่อคืนนี้บุรุษผูห้ นึ่งที่ผมู ้ ีคุณธรรมในรุ่ นก่อนไม่เคยมี
ผลงานที่ดีเด่นล้ าหน้าเกินเขา และคนมีคุณธรรมรุ่ นหลังไม่เคยมีผลงานที่
ทัดเทียมกับเขา เขาได้วายชนม์ไปแล้ว แน่นอนที่สุด
เขาเคยต่อสู ้ร่วมกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)โดยเอาตัวเขาเองเข้าไป
ปกป้ องท่าน และแน่นอนที่สุดเขาคือคนที่ถือธงของท่านศาสดานาหน้าท่าน
เสมอ โดยญิบรี ลขนาบไหล่ของเขาทางด้านขวา
และมีกาอีลอยูท่ างด้านซ้าย เขาไม่เคยกลับมาจากการทาศึกโดยมิได้รับชัย
ชนะจากอัลลอฮฺ(ซ.บ.)
แน่นอนที่สุดเมื่อคืนนี้เอง เขาได้วายชนม์ไปแล้ว ซึ่ งตรงกับคืนที่
นบีอีซา(อ)บุตรของมัรยัมเสด็จขึ้นสู่ ฟากฟ้าและตรงกับคืนที่ ยูชะฮฺ บิน นูน
ทายาทของนบีมูซา(อ) วายชนม์เช่นกัน เขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองส่ วนตัวทิ้ง
ไว้ขา้ งหลัง นอกจากเจ็ดร้อยดิรฮัม อันเป็ นส่ วนที่เหลือจากการบริ จาคของ
ท่าน
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ท่านต้องการเอาไปจับจ่ายเพื่อบริ การคนในครอบครัวของท่าน”
ต่อจากนั้นเสี ยงของอิมามฮะซัน(อ)ก็ขาดหายไป ท่านร้องไห้ ประชาชนก็
ร้องไห้ตาม
ต่อจากนั้นท่านได้กล่าวอีกว่า
“ประชาชนทั้งหลาย คนที่รู้จกั ข้าฯก็รู้จกั เป็ นอย่างดีอยูแ่ ล้ว ส่ วนคนที่
ยังไม่รู้จกั ข้าฯก็ขอบอกว่า ข้าฯคือฮะซัน บุตรของมุฮมั มัด(ศ) ข้าฯคือบุตร
ของผูแ้ จ้งข่าวดี ข้าฯคือบุตรของผูต้ กั เตือนให้ระวังภัย ข้าฯคือบุตรของผูเ้ ชิญ
ชวนสู่ อลั ลอฮฺ(ซ.บ.) โดยการอนุมตั ิของพระองค์ ข้าฯคือบุตรของแสงสว่าง
เรื องรอง ข้ามาจากอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)ที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงขจัดมลทินออกไป
จากพวกเขา และทรงชาระขัดเกลาพวกเขา ให้สะอาดบริ สุทธิ์ อย่างยิง่ และ
เป็ นพวกที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงมีบญั ญัติไว้
ในคัมภีร์ของพระองค์วา่ ให้จงรักภักดีต่อพวกเขาที่พระองค์ทรงตรัสว่า
“และผูใ้ ดประกอบความดีงามอันหนึ่ง เราจะสนองตอบแก่เขาซึ่ ง ความดีงาม
ในนั้น”
การประกอบความดีตามความหมายในโองการนี้คือ การให้ความรักต่อ
พวกเรา อะฮฺลุลบัยตฺ (อ)” (๓)
------------------------------------------------------(๓ )มะกอติลุฏ-ฏอลิบียน
ี หน้า ๓๕
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คาปราศรัยเรื่ องที่ ๔.
ท่านอับดุรเราะฮฺมาน บินํุนดุบ รายงานคาบอกเล่าจากบิดาของเขาและ
คนอื่นๆ ว่าหลังจากที่ท่านอิมามอะลี(อ)วายชนม์แล้ว ประชาชนทั้งหลาย
ได้มาทาการให้สัตยาบันต่อท่านอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)
แล้วท่านอิมามได้กล่าวว่า
“มวลการสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เนื่องในกรณี ที่พระองค์ทรง
ดาเนินภารกิจหนึ่ง ลุล่วงไป และทรงกาหนดความดีงามไว้เฉพาะส่ วนและ
ทรงครอบคลุมภารกิจหนึ่งๆ ไว้ ทรงเป็ นผูป้ ระทานการอภัยอย่างเหลือล้น
มวลการสรรเสริ ญแด่พระองค์ที่ทรงบันดาลความโปรดปรานของพระองค์
ให้แก่เราอย่างสมบูรณ์ และเราจาต้องสนองตอบต่อพระองค์เพื่อความปิ ติชื่ น
ชมของพระองค์ แท้จริ งโลกนี้เป็ นสถานที่แห่งการทดสอบ และมีพิษภัย
ทุกสิ่ งที่อยูใ่ นโลกล้วนสู ญสลาย
แน่นอนที่สุด อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงบอกเล่าถึงเรื่ องราวของมันให้แก่พวกเรา
เพื่อให้เราใคร่ ครวญ ดังนั้นพระองค์จึงทรงมอบพันธะสัญญาในเรื่ องคาเตือน
มาเพื่อเราจะได้ไม่มีขอ้ อ้างอีก ในเมื่อคาตักเตือนมาแล้ว ดังนั้นท่านทั้งหลาย
จงยึดหลักสมถะในสิ่ งที่มีการสู ญสลาย และจงแสวงหาในสิ่ งที่มนั่ คงถาวร
และจงยาเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทั้งในที่ลบั และที่เปิ ดเผย
แท้จริ งอิมามอะลี(อ)นั้น ไม่วา่ ในสมัยที่มีชีวติ อยูห่ รื อ เสี ยชีวติ ไปแล้ว
ชีวติ ของท่านดาเนินไปตามขอบเขตจากัด ท่านตายไปตามกาหนดวาระ และ
แท้จริ งข้าขอให้สัตยาบันต่อท่านทั้งหลายว่า พวกท่านจะต้องให้ความสันติ
สุ ขกับผูท้ ี่ขา้ ให้ความสันติสุข และจงต่อสู ้กบั ผูท้ ี่ขา้ ต่อสู ้”
แล้วคนทั้งหลายก็ให้สัตยาบันต่อท่านตามนี้ (๔)
---------------------------------------------------------(๔ )อัต-เตาฮีด หน้า ๓๗๘
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คาปราศรัยเรื่ องที่ ๕.
ท่านอะบี ญะมีละฮฺ รายงานว่า : แท้จริ งท่านอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)นั้น
เมื่อตอนที่ท่านอิมามอะลี (อ)ถูกลอบสังหาร ท่านอยูท่ างด้านหลังในขณะที่
พวกเรากาลังนมาซร่ วมกัน ก็มีชายคนหนึ่งกระโดดเข้ามาทาร้ายท่าน จนเกิด
อาการช้ าตรงบริ เวณสะเอวของท่าน ท่านเจ็บอยูเ่ ป็ นเวลาหนึ่งเดือน หลังจาก
นั้น ท่านได้ข้ ึนไปยืนที่มิมบัร แล้วกล่าวว่า
“ชาวอิรักทั้งหลาย จงยาเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในเรื่ องของพวกเรา
เพราะเราคือผูป้ กครองและแขกของพวกท่าน แท้จริ งพวกเราคือ อะฮฺลุลบัยตฺ
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ.)ตรัสถึงพวกเขาไว้วา่ :
“อันที่จริ งอัลลอฮฺทรงประสงค์ที่จะขจัดมลทินออกไปจากสู เจ้า
โอ้อะฮฺลุลบัยตฺ และทรงชาระขัดเกลาสู เจ้าให้สะอาดบริ สุทธิ์ อย่างแท้จริ ง ”
ตลอดเวลาที่กล่าวคาปราศรัย เราเห็นว่ามีชายคนหนึ่งที่มสั ญิดร้องไห้อยู่
อย่างไม่หยุดหย่อน(๕)
--------------------------------------------------------------(๕ )มะนากิบอะลี อะมีรุลมุมินีน (อ )ของอิบนุอลั -มะฆอชะลี หน้า ๓๘๓

คาปราศรัยเรื่ องที่ ๖
เมื่อครั้งที่ท่านอิมามฮะซัน(อ)ยอมรับข้อเสนอสันติภาพได้กล่าวคา
ปราศรัย ใจความว่า
“พวกเราขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ว่า :
เรายังไม่หายสงสัยและยังเสี ยใจต่อชาวชาม(ซีเรี ยในปัจจุบนั )อยู่
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อันที่จริ งแล้วที่เราต่อสู ้กบั ชาวชาม เราดาเนินการด้วยวิธีที่สันติและอดทน
แต่แล้วความสันติกลับก่อให้เกิดศัตรู
ความอดทนกลับก่อให้เกิดความ
เจ็บปวด เมื่อครั้งที่พวกท่านออกเดินทางทาสงครามศิฟฟี นนั้น พวกท่านให้
ศาสนานาหน้าโลก แต่บดั นี้พวกท่านเปลี่ยนไปโดยให้โลกนาหน้าศาสนา
แน่นอนระหว่างสงครามทั้งสองครั้ง พวกเท่านเปลี่ยนไป เมื่อสงครามศิฟฟี น
พวกท่านร้องไห้ เมื่อสงครามนะฮฺรอวาน พวกท่านแสวงหาประโยชน์ อันว่า
ผูย้ งั เหลืออยูก่ ลับพ่ายแพ้ ส่ วนผูท้ ี่ร้องไห้กลับได้ประโยชน์ แน่นอนกรณี ที่
มุอาวิยะฮฺเสนอแก่เรามานั้น
เป็ นเรื่ องที่ไม่มีเกียรติยศ และไม่มีความยุติธรรมเลย ดังนั้นถ้าหากพวก
ท่านต้องการพบกับความตาย
เราก็จะปฏิเสธเขาไป แล้วเราจะให้อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)พิพากษาเขาด้วยคมดาบ
แต่ถา้ หากพวกท่านต้องการชีวติ อยู่ เราก็จะตอบรับเขา และเราจะถือเอา
หลักการอันเป็ นที่พอใจสาหรับพวกท่าน”
ปรากฏว่าประชาชนร้องตะโกนจากทุกสารทิศว่า
“การคงอยู่ การคงอยู่”(๖)
--------------------------------------------------------(๖ )อัล-กามิล ฟิ ตดารี ค เล่ม ๕ หน้า ๔๐๖

คาปราศรัยเรื่ องที่ ๗.
เมื่อครั้งที่มุอาวิยะฮฺเข้ามาในเมืองกูฟะฮฺน้ นั อัมรฺ บินอัล-อาศ ได้แนะนา
เขาว่าให้เขาสั่งท่านอิมามฮะซัน(อ)ขึ้นกล่าวคาปราศรัย
เขารู ้สึกมีอาการ
หวาดหวัน่ พลางกล่าวกับท่านอิมามว่า
“โปรดลุกขึ้น แล้วกล่าวคาปราศรัย”
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ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้ลุกขึ้น และกล่าวคาปราศรัยว่า
“ประชาชนทั้งหลาย แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงนาทางพวกท่านโดยคน
แรกในหมู่พวกเราและปกป้ องเลือดเนื้อของพวกท่า นโดยคนสุ ดท้านในหมู่
พวกเรา พวกเราคืออะฮฺลุลบัยตฺ (อ)แห่งศาสดาของพวกท่าน ที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)
ทรงขจัดมลทินออกไปจากพวกเรา และทรงชาระขัดเกลาพวกเราให้สะอาด
บริ สุทธิ์ อย่างยิง่ แท้จริ งสาหรับภารกิจอันนี้มีเวลา กาหนดชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง
โลกนี้ก็มีเพียงชัว่ คราว เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ตรัสกับศาสดา(ศ)ของพระองค์วา่
“แท้จริ งโลกนี้บางทีอาจเป็ นพิษภัยแก่พวกเจ้า และเป็ นที่ให้ความสุ ขเพียงชัว่
ขณะหนึ่งเท่านั้น”
ปรากฏว่าประชาชนพากันร้องไห้ จนมุอาวิยะฮฺหนั ไปทางอัมรฺ แล้วกล่าว
ว่า “นี่เป็ นความคิดของท่าน” (๗)
-----------------------------------------------------------(๗ )ตัซกิเราะตุล-ค่อวาศ หน้า ๑๑๔

คาปราศรัยเรื่ องที่ ๘.
มีคนพูดกับมุอาวิยะฮฺในวันหนึ่งว่า
“หากท่านสั่งให้ฮะซัน บุตรของ อะลี บินอะบีฏอลิบขึ้นบนมิมบัรแล้ว
กล่าวคาปราศรัยเพื่ออธิ บายแก่ประชาชนแล้ว จะเป็ นการบัน่ ทอนตัวของเขา
เอง”
แล้วเขาก็เรี ยกท่านฮะซัน(อ)โดยกล่าวว่า
“โปรดขึ้นบนมิมบัร แล้วพูด ถ้อยคาอันเป็ นคาสอนแก่เรา”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้ข้ ึนไปยืนบนมิมบัร แล้วกล่าวคาสรรเสริ ญสดุดี
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)
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ต่อจากนั้นท่านกล่าวว่า
“ประชาชนทั้งหลาย ใครที่รู้จกั ฉันอยูแ่ ล้วก็ยอ่ มรู ้จกั ฉันเป็ นอย่างดี
ส่ วนคนที่ยงั ไม่รู้จกั ก็ขอบอกว่า ฉันคือฮะซัน บุตรของอะลี บินอะบีฏอลิบ
และบุตรของหัวหน้าสตรี ท้ งั หลายในจักรภพนี้ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บุตรี ของ
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ฉันคือบุตรผูป้ ระเสริ ฐสุ ดจากสรรพสิ่ งทั้งมวล
ของพระองค์อลั ลอฮฺ (ซ.บ.) ฉันเป็ นบุตรของศาสดา(ศ) ฉันคือบุตรของผูท้ รง
สิ ทธิ ในเกียรติยศทั้งปวง ฉันคือบุตรของผูม้ ีสิทธิในสัญญาณอภินิหาร และ
หลักฐานอันชัดแจ้ง ฉันคือบุตรของอะมีรุลมุมินีน ฉันคือผูท้ ี่ถูกผลักไสจาก
สิ ทธิ์ โดยชอบธรรมของฉัน ฉันและฮุเซนผูเ้ ป็ นน้องชายคือหัวหน้าของชาย
หนุ่มชาวสวรรค์ ฉันคือบุตรของที่สถิตย์หินดา อันจาเริ ญ(อัร-รุ กน)และ
สถานที่ยนื ของนบีอิบรอฮีม(อ)ตรงบริ เวณบัยตุลลอฮฺ (มะกอม) ฉันคือบุตร
แห่งมักกะฮฺและมีนา ฉันคือบุตรแห่งมัช อัร และอะรอฟาต”
มุอาวิยะฮฺ กล่าวแก่ท่านว่า “โอ้อะบามุฮมั มัด จงเอาเรื่ องที่เป็ นเนื้อหาหยุด
การกล่าวอย่างนี้ได้แล้ว”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)กล่าวต่อไปว่า
“กระแสลมจะถูกเป่ าออกไป ความร้อนจะทาให้สุกงอม ความเย็นจะ
ทาให้ชุ่มชื้น”
ต่อจากนั้นท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็หนั กลับมากล่าวอีกว่า

“ฉันคืออิมามสาหรับสรรพสิ่ งของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)
มัด ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)”
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และเป็ นบุตรของมุฮมั

ปรากฏว่ามุอาวิยะฮฺ กลัวว่าท่านอิมามจะพูดประโยคต่อจากนั้น ในเรื่ องที่
ทาให้ประชาชนติเตียนตัวเขา ก็เลยกล่าวว่า
“โอ้อะบามุฮมั มัด โปรดลงมาเถิด เท่าที่ผา่ นมาก็พอแล้ว”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็ลงมาทันที(๘)

------------------------------------------------(๘ )อะมาลีย ์ ของท่านชัยค์ศอ็ ดดูก หน้า ๑๕๑
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พินัยกรรม :
บันทึกแห่ งประวัติศาสตร์
กระบวนตาราเกี่ยวกับชีวประวัติท้ งั หลายนั้นเต็มไปด้วยบันทึกเกี่ยวกับ
พินยั กรรมของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)ที่มีไว้สาหรับผูท้ ี่เจริ ญรอย
ตามและให้ความรักต่อพวกเขา ในพินยั กรรมเหล่านี้ครอบคลุมถึงเรื่ องคา
สอนในด้านต่าง ๆ จริ ยธรรมมารยาท และการเชิญชวนสู่ สัจธรรม ถ้าหาก
พวกเราจะรวบรวมบันทึกพินยั กรรม คาสัง่ เสี ยของบรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)ที่มี
มาถึงเราทั้งหมดแล้วไซร้ แน่นอนที่สุดมันจะเป็ นตาราที่มีขนาดใหญ่โตที่
ประชาชาติอิสลามมีความจาเป็ นต่อการที่จะนามันมาศึกษาเพื่อความ
เจริ ญก้าวหน้าทางศาสนาของตน ในบทนี้เราจะบันทึกเกี่ยวกับ
ข้อมูลบางประการจากพินยั กรรมของอิมามท่านฮะซัน(อ)ดังต่อไปนี้
๑. พินยั กรรมของอิมามฮะซัน(อ)แก่บุตรของท่าน และบุตรของน้องชาย
มีดงั นี้
“โอ้บุตรของข้า และบุตรแห่งน้องชายข้า วันนี้เจ้ายังเป็ นผูน้ อ้ ยสาหรับ
คนในกลุ่มหนึ่ง แต่เจ้าต้องมัน่ ใจว่า ในวันข้างหน้าเจ้าจะต้องเป็ นผูอ้ าวุโส
ของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นเจ้าจงเล่าเรี ยนศึกษาหาความรู ้ คนไหนที่ไม่มี
ความสามารถรายงานหรื อจดจาก็ให้เขาบันทึกไว้ และเอาไปเก็บไว้ที่บา้ น
ของตน”(๑)
-------------------------------------------------------------(๑ )อัล-ฮะซัน บินอะลี ของท่านอับดุลกอดิร อะหมัด อัล-ยูซุฟ หน้า ๖๖
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๒. พินยั กรรมหนึ่งของท่านฮะซัน(อ)มีใจความว่า
“โอ้ บุตรหลานของอาดัม จงยับยั้งตนให้พน้ จากข้อห้ามของอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) แล้วเจ้าจะเป็ นผูเ้ คารพภักดี จงพอใจในสิ่ งที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)แบ่งสรรให้
แล้วเจ้าจะเป็ นคนที่มงั่ มี จงทาความดีกบั เครื อญาติรอบ ๆ ตัวเจ้าแล้วเจ้าจะ
เป็ นคนมีความสันติสุข จงเป็ นมิตรกับประชาชนให้ได้ตามที่เจ้าชอบให้
เขาเป็ นมิตรกับเจ้า แล้วเจ้าจะเป็ นคนที่ยตุ ิธรรม เพราะเหตุวา่ ในหมู่พวกเจ้า
ทั้งหลาย จะมีชนกลุ่มหนึ่งที่สะสมทรัพย์สินไว้ เป็ นอันมาก ก่อสร้าง
บ้านเรื อนโดดเด่น มีการตั้งความหวังอันยาวไกล แต่แล้วการเก็บสะสมของ
คนเหล่านั้นล้มเหลว ผลงานของคนเหล่านั้น เป็ นของล่อลวงและสถานที่
อาศัยของคนเหล่านั้นคือ สุ สาน”
“โอ้ บุตรหลายของอาดัม แท้จริ งแล้วนับตั้งแต่เจ้าออกมาจากครรภ์
มารดา ไม่วายที่เจ้าอยูใ่ นภาวะที่ทาลายอายุขยั ของเจ้าเองตลอดมา ดังนั้นจง
ฉวยโอกาสที่เจ้ามีอยูเ่ พื่อรับมือกับสิ่ งที่จะเกิดขึ้นแก่เจ้า เพราะว่าผูศ้ รัทธานั้น
ย่อมแสวงหาเสบียงเอาไว้ ส่ วนผูป้ ฏิเสธ(กาเฟร)นั้นย่อมแสวงหาแต่
ความสุ ข”(๒)

--------------------------------------------------(๒ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑๐๑/๑
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๓. เมื่อครั้งที่ท่านอิมามฮะซัน(อ)นอนป่ วยก่อนถึงแก่การวายชนม์น้ นั
ํุนาดะฮฺ บินอะบีอุมยั ยะฮฺได้เข้ามาหาแล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่ผเู ้ ป็ นบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้โปรดให้คาชี้แนะแก่
ข้าด้วย”
ท่านกล่าวว่า “ได้ซิ จงเตรี ยมตัวให้พร้อมเพื่อการเดินทางของเจ้า
จงหาเสบียงไว้ก่อนวาระสุ ดท้ายของเจ้าจะมาถึง จงรู ้ไว้วา่ เจ้าแสวงหาชีวติ
ทางโลก ส่ วนความตาย มันแสวงหาชีวติ ของเจ้า
จงอย่ากังวลใจกับวันที่มาไม่ถึงเจ้า จงรู ้ไว้ดว้ ยว่า ทรัพย์สินอันใดก็ตามที่
เจ้าเสาะหามา ถ้ามันมากเกินกว่ากาลังของเจ้าแล้วไซร้ มันย่อมเป็ นกองคลัง
สาหรับคนอื่นทั้งสิ้ น จงรู ้ไว้เถิดว่า อันใดที่เป็ นของซึ่งได้รับการหวงห้าม
ย่อมมีบทลงโทษ อันใดที่เป็ นของซึ่งได้รับการคลางแคลงสงสัย ย่อมมีขอ้
ตาหนิ ดังนั้นจงพักพิงในโลกนี้เยีย่ งเรื อนพักของผูต้ าย จงเสาะหาเอามาจาก
มัน เพียงที่มนั พอแก่เจ้า
ดังนั้นอันใดที่เป็ นของซึ่ งได้รับการอนุญาต เจ้าก็จงมีสมถะในสิ่ งนั้นๆ
ส่ วนอันใดที่เป็ นของซึ่ งได้รับการหวงห้าม มันย่อมหาได้เป็ นเสบียงไม่
เจ้าจงถือปฏิบตั ิต่อสิ่ งนั้นเหมือนอย่างที่เจ้าปฏิบตั ิต่อของคนตาย ถ้าหากมัน
เป็ นของที่ได้รับการตาหนิ มันก็มีแต่ขอ้ น่าตาหนิท้ งั สิ้ น จงทางานเพื่อชีวติ
ทางโลก ดุจดังว่าเจ้าต้องใช้ชีวติ อยูต่ ลอดกาล แต่จงทางานเพื่อปรโลกดุจดัง
ว่า เจ้าจะต้องตายในวันพรุ่ งนี้ และในเมื่อเจ้าต้องการเกียรติยศ แต่ไม่มีบริ วาร
และต้องการบารมีแต่ไม่มีอานาจ เจ้าก็จงออกมาจากความต่าต้อยแห่งการ
ทรยศต่อ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)เพื่อไปสู่ เกียรติยศแห่งการเชื่อฟังปฏิบตั ิตามอัลลอฮฺ
(ซ.บ.) ในเมื่อเจ้าจาเป็ นต้องเป็ นมิตรกับบุคคลใดก็จงเป็ นมิตรกับคนที่จะ
เสริ มคุณค่าให้แก่เจ้าได้ในยามที่เจ้าเป็ นมิตรกับเขา
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ในเมื่อเจ้าได้รับใช้เขา เขาก็จะทาหน้าที่ปกป้ องเจ้าได้ ในเมื่อเจ้าต้องการ
ความช่วยเหลือ เขาจะให้ความช่วยเหลือเจ้าได้ ถ้าหากเจ้าพูด เขาจะเชื่อคาพูด
ของเจ้า หากเจ้าแสดงไมตรี จิต เขาจะยิง่ มีไมตรี จิตต่อเจ้า ถ้าหากเจ้าให้การ
สนับสนุน เขาจะรับการสนับสนุนอย่างดี ถ้าหากความบกพร่ องปรากฏมา
จากเจ้า เขาจะปรับให้มนั สมบูรณ์ ถ้าหากเขาเห็นความดีในตัวเจ้า เขาจะจดจา
ถ้าหากเจ้าขออะไรจากเขา เขาก็จะให้เจ้า ถ้าเจ้าเงียบเฉยต่อเขา เขาจะเป็ นฝ่ าย
เริ่ มต้นต่อเจ้า ถ้าหากมีการประณามในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเกิดขึ้นต่อตัวเจ้า และ
มีการดูหมิ่นเจ้า
การมองเจ้าในแง่ร้ายจะต้องไม่มีมาจากเขา ไมตรี จิตจากเขาที่เคยมีต่อเจ้า
จะไม่เปลี่ยนแปลงไป เขาจะไม่ทาลายเจ้าจากข้อเท็จจริ งทั้งหลาย”(๓)

-------------------------------------------------(๒) อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑๐๕/๑
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จดหมายจากท่ านอิมามฮะซัน(อ)
ในบทนี้เราจะนาจดหมายฉบับต่าง ๆ ที่ท่านอิมามฮะซัน(อ)ส่ งให้
มุอาวิยะฮฺและบุคคลอื่นๆมาเสนอ โดยที่เนื้อหาที่มีอยูใ่ นจดหมายเหล่านี้
คือภาพทางประวัติศาสตร์ตอนหนึ่ง ในช่วงที่มีอุปสรรคพร้อมๆ กับเป็ นการ
เรี ยกร้องยังอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และเชิดชูพจนารถของพระองค์ อีกทั้งปกป้ อง
ศาสนาของพระองค์ ดังที่เราจะกล่าวถึง ณ บัดนี้
จดหมายฉบับที่ ๑.
เป็ นจดหมายที่ท่านอิมามฮะซัน(อ)ส่ งถึงมุอาวิยะฮฺ ไปพร้อมกับท่าน
ํุนดุบ บินอับดุลลอฮฺ อัล-อะซ์ะดี
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาอยูเ่ ป็ นนิรันดร์
จากบ่าวของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อัล-ฮะซัน(อ) บุตรของอะมีรุลมุมินีน
ถึง มุอาวิยะฮฺ บินอะบีซุฟยาน
อัสลามุอะลัยกุม
อัมมาบะอฺดุ........ ข้าขอสรรเสริ ญต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ซึ่ งไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากพระองค์
แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ผูท้ รงสู งสุ ดได้ส่งศาสดามุฮมั มัด(ศ)มาเพื่อเป็ นความ
เมตตาแก่สากล และเป็ นความโปรดปรานแก่บรรดาผูศ้ รัทธาตลอดจนถึง
มนุษยชาติท้ งั มวล
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ดังโองการที่วา่
“เพื่อเขาจะได้ตกั เตือนบุคคลที่มีชีวติ จิตใจ และเขาจะได้สาแดงความ
จริ งแห่งพจนารถให้เป็ นที่ปรากฏแก่บรรดาพวกปฏิเสธ(กาฟิ รี น)”
(ยาซีน: ๗๐)
ดังนั้นเขาจึงประกาศสาส์นต่าง ๆ ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)และดารงไว้ซ่ ึ งคาสัง่
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) จนกระทัง่ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงรับเอาชีวติ เขาไป
โดยปราศจากการบกพร่ องในหน้าที่ จนกระทัง่ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)สาแดงความ
เป็ นสัจธรรมให้เป็ นที่ปรากฏเพราะเขา
และเอาชนะการตั้งภาคีจนเป็ น
ผลสาเร็ จ เพราะเขา และทรงช่วยเหลือบรรดาผูศ้ รัทธาเพราะเขา และทรงให้
พวกอาหรับมีเกียรติเพราะเขาโดยเฉพาะชาวกุเรชสู งศักดิ์ได้ก็เพราะเขา ดังที่
ทรงมีโองการว่า
“และแท้จริ ง อัลกุรอานคือเกียรติยศสาหรับเจ้า และพรรคพวกของเจ้า”
ครั้นเมื่อท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺได้วายชนม์แล้ว ชาวอาหรับต่างก็พา
กันยื้อแย่งอานาจของเขา จนพวกกุเรชกล่าวว่า
“เราคือเผ่าพันธุ์ของเขาเป็ นคนในครอบครัวของเขา และเป็ นผูท้ รง
สิ ทธิ์ ในตัวของเขา ท่านทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ ที่จะมายื้อแย่งอานาจการปกครอง
และสิ ทธิ ของเขาต่อประชาชนไปจากพวกเรา”
ดังนั้นชาวอาหรับทั้งหลายจึงลงความเห็นว่า ความเป็ นจริ งควรจะต้อง
เป็ นไปตามที่พวกกุเรชพูด และถือว่านี่คือข้อพิสูจน์ของพวกเขาในเรื่ องนี้ที่มี
ต่อคนที่จะมายื้อแย่งภารกิจของมุฮมั มัด (ศ)ไปจากพวกเขา พวกอาหรับจึง
ยินยอมมอบให้พวกเขาไป และยอมรับในข้อนี้โดยดุษฎี
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ต่อจากนั้น พวกเราก็อุทธรณ์ต่อพวกกุเรช เหมือนอย่างที่พวกเขาอุทธรณ์
ต่อชาวอาหรับ แต่แล้วพวกกุเรชก็มิได้ให้ความยุติธรรมต่อเรา เหมือนอย่างที่
ชาวอาหรับให้ความยุติธรรมต่อพวกเขา
แท้จริ งกรณี ที่พวกเขามีสิทธิใน
ภารกิจอันนี้เหนือกว่าชาวอาหรับทั้งหลายนั้น เป็ นเรื่ องที่ยตุ ิธรรมและชอบ
ด้วยเหตุผลแล้ว แต่ในเมื่อพวกเราเป็ นอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)และทายาทของมุฮมั มัด
(ศ) ทาการอุทธรณ์ต่อพวกเขา และขอความเป็ นธรรมจากพวกเขาซึ่ งมีแต่
ความเป็ นศัตรู ต่อเรา
พวกเขาปฏิเสธและจัดประชุมลงมติเพื่อสร้างความ
อธรรมและฉ้อฉลเรา ความเลวร้ายจากพวกเขา ได้ประสบกับพวกเรา ดังนั้น
อัลลอฮฺ (ซ.บ.) คือผูท้ รงให้สัญญา พระองค์คือผูค้ ุม้ ครอง พระองค์คือผูท้ รง
ให้ความช่วยเหลือ แน่นอนที่สุด
เราแปลกใจเป็ นอย่างยิง่ กับการฉกฉวยของผูฉ้ วยโอกาสต่อสิ ทธิ อ นั ชอบ
ธรรมของเรา
ในเรื่ องที่เป็ นสิ ทธิของเราและในเรื่ องอานาจการปกครอง
แห่งนบี(ศ)ของเรา ในขณะที่ถา้ หากพวกเขาเป็ นผูท้ ี่มีเกียรติ และอยูใ่ นระดับ
แนวหน้าของอิสลาม เราจึงหยุดยั้งในอันที่จะยื้อแย่งกับพวกเขา เพราะหวัน่
เกรงต่อศาสนาว่า พวกหลอกลวง(มุนาฟิ ก)กับพลพรรคต่างๆ ของศัตรู จะ
เห็นว่าในเรื่ องนี้มีการฉ้อฉล แล้วพวกเขาจะถือโอกาสแทรกแซง หรื อไม่ก็จะ
ทาให้เรื่ องนี้เป็ นสาเหตุหนึ่งที่พวกเขาสามารถสร้างความเสี ยหายให้เกิดขึ้น
แก่ศาสนาได้
บัดนี้มุอาวิยะฮฺ เอ๋ ย มันเป็ นเรื่ องที่น่าประหลาดใจจริ งๆ สาหรับการฉก
ฉวยของเจ้าที่มีต่อกิจการที่เจ้าไม่มีสิทธิ ไม่มีแม้แต่เกียรติทางศาสนา ไม่มี
อะไรที่จะเป็ นผลงานอันน่ายกย่องในอิสลาม
เจ้าเป็ นเพียงบุตรของพรรคๆ หนึ่งในบรรดาพรรคทั้งหลาย เป็ นบุตรของ
ชาวกุเรชคนหนึ่งที่เป็ นศัตรู ของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)แต่ทว่าอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)จะประทานความพ่ายแพ้แก่เจ้าแล้วเจ้าจะตกต่า เจ้าจะรู ้วา่ สถานะใน
บั้นปลายที่ดีจะเป็ นของใคร
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ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เจ้าจะได้รับโชคผลจากพระผู ้
อภิบาลของเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ต่อจากนั้นเจ้าจะต้องเสี ยใจในสิ่ งที่เจ้าได้
กระทาลงไป ด้วยมือของเจ้าเอง และอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะไม่ทรงอธรรมแต่
ประการใดกับปวงบ่าวของพระองค์
แท้จริ งท่านอิมามอะลี (ขอให้อลั ลอฮฺทรงประทานความปิ ติชื่นชมแก่
ท่าน) ไม่เคยล่วงเกินวิธีทางของพระองค์ ความเมตตาของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)มีต่อ
เขาในวันที่เขาจบชีวติ และในวันที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.) ให้ความโปรดปรานแก่เขา
ด้วยอิสลาม และในวันที่เขาจะฟื้ นคืนชีพ บรรดามุสลิมมอบหมายภารกิจภาย
หลังจากเขาให้แก่ขา้
ดังนั้นข้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)ว่าโปรดอย่าเพิ่มสิ่ งที่ไม่คงทนใน
โลกนี้ให้แก่เราด้วยประการใดๆ อันเป็ นการบัน่ ทอนต่อเราซึ่ งเกียรติคุณอันดี
งามของพระองค์ในปรโลก
อันที่จริ งแล้ว ที่ขา้ เขียนจดหมายถึงเจ้าก็เนื่องจากความรับผิดชอบในสิ่ งที่
มีอยูร่ ะหว่างข้ากับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในกรณี ของเจ้าและสาหรับข้าในข้อนี้
ถ้าหากเจ้ากระทาก็จะมีโชคดีสาหรับชีวติ
และจะเป็ นผลดีแก่มวลมุสลิม
ดังนั้นจงหยุดยั้งการล่วงละเมิดในสิ่ งผิด และจงเข้ามาสู่ หนทางที่ประชาชน
ทั้งหลายเข้ามา
อันได้แก่การให้สัตยาบันต่อข้า เพราะเจ้าเองก็ทราบดีวา่ ข้าเป็ นผูม้ ีสิทธิ์
ในกิจการอันนี้มากกว่าเจ้าตามทัศนะของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)และของทุกคนที่มี
ความคิดอ่าน และที่มีหวั ใจยินยอมต่อพระองค์ จงสารวมตนต่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ.) และจงละเว้นการละเมิด จงสงวนไว้ซ่ ึ งเลือดเนื้อของมวลมุสลิม
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ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ความดีที่เจ้าจะได้รับในยามที่
เจ้าเข้าพบกับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) โดยสงวนเลือดเนื้อพวกเขานั้น ย่อมมีมากกว่าใน
ยามที่เจ้าเข้าพบพระองค์เพราะเหตุของมัน
ดังนั้นจงเข้ามาสู่ ความสันติและการเชื่อฟังปฏิบตั ิตาม และจงอย่ายื้อแย่ง
หน้าที่ที่มีคนเป็ นเจ้าของซึ่ งเขาเป็ นคนแรกที่มีสิทธิ ในหน้าที่น้ นั มากกว่าเจ้า
เพื่อที่วา่ อัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรงดับกองเพลิงไปเพราะเรื่ องนี้ และเพื่อให้สังคม
ส่ วนรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสมานฉันท์ระหว่างกัน แต่หากเจ้า
ปฏิเสธ เจ้าก็มีแต่หลงใหลไปในความมัวเมาของเจ้าเอง ข้าก็จะล้อมกรอบเจ้า
ด้วยบรรดามุสลิม แล้วจะพิพากษาเจ้าจนกว่าอัลลอฮฺ (ซ.บ.)จะทรงตัดสิ น
ระหว่างเราทั้งสอง พระองค์คือผูท้ รงพิพากษาที่ประเสริ ฐยิง่ (๑)
-----------------------------------------------------------(๑) มะกอติลุฎ-ฎอลิบีนยีน หน้า ๓๗
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จดหมายฉบับที่ ๒.
เมื่อครั้งที่มุอาวิยะฮฺทราบข่าวเกี่ยวกับการวายชนม์ของอะมีรุลมุมีนีน (อ)
และข่าวการให้สัตยาบันต่อท่านอิมามฮะซัน(อ)บุตรชายของท่านอิมาม
อะลี(อ) โดยประชากรทั้งหลาย เขาได้ส่งชายคนหนึ่งในตระกูลอัล-ฮุมยั ร์ไป
สอดแนมยังเมืองกูฟะฮฺ และส่ งอีกคนหนึ่งจากตระกูลบนี อัล-กีนไปสอด
แนมยังเมืองบัศเราะฮฺเพื่อบันทึกเรื่ องราวส่ งไปให้เขา และให้ใส่ ร้ายท่าน
อิมามฮะซัน(อ)
แล้วเขาก็ออกคาสัง่ ให้คนในตระกูลอัล-ฮุมยั ร์ออกมาจากเมืองกูฟะฮฺ เมื่อ
ออกมาแล้วเขาก็สั่งให้ประหารชีวติ เสี ย และเขียนจดหมายไปยังเมือง
บัศเราะฮฺเพื่อเอาคนในตระกูลบนี อัล-กีนออกมา เมื่อออกมาแล้วเขาก็สั่งให้
ประหารชีวติ เสี ยอีก ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้เขียนจดหมายถึงมุอาวิยะฮฺวา่ „..
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ
ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาอยูเ่ ป็ นนิรันดร์
จากบ่าวของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อัล-ฮะซัน(อ) บุตรของอะมีรุลมุมีนีน
ถึง มุอาวิยะฮฺ บินอะบีซุฟยาน
อัสลามุอะลัยกุม„„
อัมมาบะอฺดุ„ „ .. เจ้ายังส่ งคนไปเพื่อสอดแนมและลอบสังหารผูค้ น
อีก และเจ้ายังจับตาสอดส่ องราวกับว่า เจ้าชอบการเผชิญหน้าเหลือเกิน มีข่าว
ว่าเจ้าไม่สมหวัง เพราะเขามิได้เคืองแค้นกับผูท้ ี่มีขอ้ พิสูจน์
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อุปมาเรื่ องของเจ้าในคราวนี้เหมือนอย่างกับคาของคนหนึ่งที่กล่าวว่า :
“จงบอกคนที่ชอบขัดแย้งกับคนที่ล่วงลับไปแล้วว่าให้เตรี ยมตัวเพื่อ
พบกับสภาพที่เหมือนเดิมกับอีกคนหนึ่ง” (๒)
-----------------------------------------------------------(๒ )อัล-อิรชาด หน้า ๑๙๓

จดหมายฉบับที่ ๓.
ชาวบัศเราะฮฺส่งจดหมายถึงท่านฉบับหนึ่ง เพื่อขอความเห็นของท่าน
อิมามฮะซัน(อ) ในปัญหาทางวิชาการเรื่ อง “อัล-ญับร์ ”
(ความเชื่อที่วา่ ทุกสิ่ งทุกอย่างดาเนินไปตามที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงลิขิต
กาหนด)
ท่านอิมาม(อ)ได้ตอบเป็ นจดหมายว่า
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ
ผูท้ รงกรุ ณาปรานี ผูท้ รงเมตตาอยูเ่ ป็ นนิรันดร์
จากบ่าวของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อัล-ฮะซัน(อ) บุตรของอะมีรุลมุมีนีน
ถึง ชาวบัศเราะฮฺ
อัสลามุอะลัยกุม„„
อัมมาบะอฺดุ„ „ .ผูใ้ ดที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.)และต่อกฎการ
ควบคุมของพระองค์ และการกาหนดของพระองค์เท่ากับเป็ นผูป้ ฏิเสธ แต่
ใครโยนความบาปของตนให้แก่พระผูอ้ ภิบาลก็เท่ากับเป็ นคนทรยศ
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แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ไม่ทรงกระทาในสิ่ งที่น่ารังเกียจ และไม่ล่วงละเมิด
ตามอารมณ์ เพราะพระองค์คือผูท้ รงครอบครองอาณาจักรของพวกเขาทั้ง
มวล เป็ นผูท้ รงเดชานุภาพควบคุมความสามารถของพวกเขา กล่าวคือถ้าหาก
พวกเขากระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง พระองค์ก็จะไม่ละเลยเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างพวก
เขากับสิ่ งที่พวกเขากระทา ดังนั้นถ้าหากพวกเขาไม่กระทา พระองค์ก็มิได้
บีบบังคับพวกเขาในเรื่ องนั้นเลย กล่าวคือ ถ้าหากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงบีบ
บังคับปวงบ่าวให้กระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง แน่นอนรางวัลก็เป็ นอันตกไปจาก
พวกเขา และถ้าหากทรงบีบบังคับพวกเขาให้กระทาความชัว่ แน่นอนการ
ลงโทษก็ยอ่ มจะเป็ นอันตกไปจากพวกเขาเช่นกัน แต่ถา้ หากทรงละเลยพวก
เขาแล้วไซร้ แน่นอนก็เท่ากับพระองค์ทรงขาดสมรรถภาพในการควบคุม
กาหนด แต่ในหมู่พวกเขาก็มีเจตนารมณ์ของพระองค์ซ่ ึ งมันแฝงเร้นต่อพวก
เขา กล่าวคือถ้าพวกเขากระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง มันก็จะเป็ นความโปรดปราน
แก่พวกเขาเอง แต่ถา้ หากพวกเขากระทาในสิ่ งที่เป็ นความชัว่
มันก็จะเป็ นข้อพิสูจน์สาหรับพวกเขา(๓)
-------------------------------------------------------------------(๓) ญัมฮะเราะฮฺ รอซาอิล อัล-อะร็ อบ เล่ม ๒ หน้า ๒๕
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สุ ภาษิต :
โอสถบาบัดโรค
ชีวติ ของบรรดาอิมาม(อ)แห่งอะฮฺลุลบัยตฺ น้ นั คือ พลังที่นามวลมุสลิมไปสู่
วิถีทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และความปิ ติชื่นชมยังพระองค์และเป็ นการเน้นให้
มีการเชื่อฟังปฏิบตั ิตามพระองค์ กล่าวคือ บรรดาอิมาม(อ) เป็ นสื่ อในเรื่ อง
เหล่านี้ทุกๆ วิถีทาง แบบแผนชีวติ ของบรรดาอิมาม(อ)มิได้เป็ นเพียงบทเรี ยน
อย่างเดียวเท่านั้น หากยังหมายความไปถึงคาปราศรัย พินยั กรรม คาสัง่ เสี ย
จดหมาย ดังที่บรรดานักประวัติศาสตร์ได้ รวบรวมถ้อยคาของพวกท่านมา
บันทึกไว้โดยสังเขป
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)พระองค์ทรงเป็ นพยานได้วา่
ไม่มีเรื่ องราวของผูใ้ ดมีรายละเอียดเสมอเหมือนกับบรรดาท่านเหล่านั้น
เรื่ องราวเหล่านี้คือ คลังแห่งคาสอน และเป็ นโอสถหลายขนานสาหรับ
บาบัดรักษาโรคต่าง ๆ ทางสังคมของพวกเรา และเป็ นการเรี ยกร้องเชิญชวน
สู่ สัจธรรมและความดีงาม
ในบทนี้เราจะเสนอสุ ภาษิตบางประการจากถ้อยคาของท่านอิมามฮะซัน
(อ) ดังนี้
๑. จงอย่าเร่ งให้ความบาปต้องพบกับบทลงโทษ แต่จงหาวิธีทางอย่างใด
อย่างหนึ่งมาแก้ไขในระหว่างนั้น
๒. การหยอกล้อจะกัดกร่ อนบารมี แต่การเพิ่มบารมีอยูท่ ี่การนิ่งเงียบ
๓. โอกาสที่ดีมกั จะจากไปอย่างรวดเร็ ว และกลับมาช้าเสมอ
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๔. ความสุ ขจะไม่เป็ นที่รับรู ้เสมอในยามที่มนั มีอยู่ แต่มนั จะเป็ นที่รู้จกั
ทันทีที่มนั จากไป
๕.
นั้น

จะปรึ กษาหารื อกับคนกลุ่มใดก็จะเป็ นไปตามแนวชี้นาของคนกลุ่ม

๖. คนเลวย่อมไม่รู้คุณของความดีงาม
๗. ความดีที่ไม่มีความชัว่ ใดๆ แอบแฝงได้แก่ การรู ้คุณค่าของความโปรด
ปราน และอดทนต่อความทุกข์ยาก
๘. ความอับอายยังให้ความเจ็บน้อยกว่าไฟนรก
๙. มนุษย์จะวิบตั ิดว้ ยเหตุ ๓ ประการ การทะนงตัว ความโลภ
และการริ ษยา
การทะนงตัว คือ การทาลายศาสนา และด้วยเหตุน้ ีเองอิบลิสจึงถูก
สาปแช่ง
ความโลภคือ ศัตรู ของตนเองและด้วยเหตุน้ ีที่อาดัม (อ)ถูกขับออกจาก
สวรรค์
การริ ษยาคือ ที่ต้ งั ของความชัว่ และด้วยเหตุน้ ีที่กอบีลสังหารฮาบีล
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๑๐. ไม่มีการมีมารยาทใดสาหรับคนที่ไร้ปัญญา ไม่มีลกั ษณะของชาย
ชาตรี สาหรับคนที่ไม่มีความมุ่งมัน่ เอาจริ งเอาจัง ไม่มีความละอายใดสาหรับ
คนที่ไม่มีศาสนา สุ ดยอดแห่งการมีปัญญาคือการพบปะพูดคุยกับผูค้ นด้วย
ลักษณะที่สวยงาม ด้วยกับปั ญญาเท่านั้นที่จะเข้าถึงซึ่ งโลกทั้งสอง ผูใ้ ดที่ไม่
ใช้สติปัญญา เขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงซึ่ งโลกนี้ และโลกหน้า(๑)
๑๑. จริ ยธรรมที่สูงสุ ดยอดมี ๑๐ ประการ
(๑) รักษาสัจจะไว้โดยวาจา
(๒) รักษาสัจจะไว้โดยความเดือดร้อน
(๓) บริ จาคแก่ผขู ้ อ
(๔) มีมารยาทที่ดีงาม
(๕) มีความบากบัน่ ในการทางาน
(๖) มีไมตรี ต่อญาติมิตร
(๗) มีเมตตาธรรมต่อเพื่อนบ้าน
(๘) รู ้จกั เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น
(๙) ให้เกียรติต่อแขก
(๑๐) หัวใจของสิ่ งเหล่านี้คือความละอาย
๑๒. การสู ญเสี ยสิ่ งที่ตอ้ งการดีกว่าการขอจากคนที่มิได้เป็ นเจ้าของในสิ่ ง
นั้นจริ ง(๒)
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๑๓. ฉันไม่เห็นผูอ้ ธรรมคนใดที่ละม้ายคล้ายคลึงกับผูถ้ ูกอธรรม มากกว่า
ผูท้ ี่อิจฉาริ ษยา
(หมายความว่า ผูม้ ีจิตอิจฉาริ ษยานั้นมีสภาพเป็ นทั้งผูอ้ ธรรม (ต่อผูอ้ ื่น)
และตัวเองก็ถูกอธรรมจากการอิจฉาริ ษยานั้น )(๓)
๑๔. จงเอาความรู ้ของเจ้าสอนผูอ้ ื่นและจงศึกษาความรู ้จากคนอื่น เมื่อนั้น
ความร้อนของเจ้าจะแข็งแกร่ ง และเจ้าจะรู ้ในสิ่ งที่ไม่เคยรู ้ (๔)
๑๕. แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงราลึกถึงเจ้าอยู่ ดังนั้นเจ้าจงราลึกถึง
พระองค์ และทรงเลี้ยงดูเจ้าอยู่ ดังนั้นจงขอบคุณต่อพระองค์
๑๖. ถ้ากิจกรรมอันเป็ นนะวาฟิ ล(ที่ควรแก่การกระทา)จะทาลายกิจกรรม
อันเป็ นวาญิบ(ข้อบังคับ) เจ้าก็จงละทิง้ นะวาฟิ ลนั้นเสี ย
๑๗. ผูใ้ ดที่เตือนสติตวั เองอยูเ่ สมอ หลังจากการเดินทางเขาก็ถูกยอมรับ
๑๘. ระหว่างพวกเจ้ากับคาตักเตือน แท้จริ งมันคือม่านแห่งเกียรติยศ
๑๙. ใครที่แสวงหาการเคารพภักดี เขาก็จะได้รับการขัดเกลา
๒๐. การตัดขาดจากความรู ้ คือข้อบกพร่ องของผูศ้ ึกษาเล่าเรี ยน(๕)
๒๑. สิ่ งที่ดีที่สุดของความดีงามคือมารยาทที่ดี(๖)
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---------------------------------------------------(๑ )อะอฺยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑๐๗/๑
(๒ )อัลฮะซัน บินอะลี ของอัลดุล-กอดิร อะหมัด อัล-ยูซุฟ ห้า ๖๐
(๓ )มะฏอลิบุซซุอุล หน้า ๖๙ พิมพ์ครั้งที่ ๑
(๔ )กัซฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า ๑๗๐
(๕ )ตะฮัฟฟุล-อุกูล หน้า ๑๖๙
(๖ )อัล-คิศอล หน้า ๒๙

คาตอบอันชาญฉลาดของท่ านอิมามฮะซัน(อ)
ในบทนี้เราขอนาเสนอการตอบปั ญหาของท่านอิมามฮะซัน (อ)ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับอัคลาค(จริ ยธรรมอันดีงาม) การรู ้จกั พระผุเ้ ป็ นเจ้าและกิริยามารยาท
อันงดงาม คาตอบของท่านอิมาม (อ) นี้
ท่านจะไม่เห็นมันในหนังสื อเล่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอัคลาค หรื อแม้แต่หนังสื อ
ของนักปราชญ์แห่งอิสลามเลย บางปั ญหาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ บิดาของท่าน
คือท่านอะลี อะมีรุลมุมินีน(อ) ได้เคยถามท่านอิมามฮะซัน(อ)แล้ว ท่านก็
กล่าวถึงความประเสริ ฐอันสู งส่ งของท่านอิมาม(อ) ยกย่องต่อตาแหน่งอัน
สู งสุ ดของท่านอิมาม(อ) อันเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความดีงามเป็ นพิเศษ
ของท่าน
ดูเหมือนว่าบางคาถามยากมากถึง ขนาดที่วา่ ไม่น่าจะมีคาตอบเลยเกี่ยวกับ
คาถามนั้น เช่นคาถามของกษัตริ ยโ์ รมัน ซึ่ งมันไม่เป็ นการง่ายเลยที่จะตอบ
คาถามเหล่านั้น แต่ทว่าบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ)นั้น พวกเขาได้รับ
การเรี ยนรู ้และการสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษของเขา ซึ่ งมาจากท่านญิบรออีล
อันได้รับมาจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.)นัน่ เอง
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เราจะกล่าวถึง บางคาตอบของท่านอิมามฮะซัน(อ)สาหรับคาถามต่าง ๆ
ในบางเรื่ อง ณบัดนี้
ถาม-ตอบ เรื่ องที่ ๑.
ท่านอะลี อะมีรุลมุมินีน(อ)ผูเ้ ป็ นบิดาของท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้ถามลูก
ของท่านดังนี้
ถาม “โอ้ ลูกรัก สิ่ งกีดขวาง คืออะไร?”
ตอบ “สิ่ งกีดขวางก็ คือ การป้ องกันความเลวร้ายด้วยการกระทาความดี ”
ถาม “การมีเกียรติ คืออะไร?”
ตอบ “คือการดูแลวงศาคนาญาติ และการยอมรับความผิด”
ถาม “ความเป็ นชายชาตรี คืออะไร?”
ตอบ “คือการรู ้จกั หักห้ามใจตัวเอง และการรู ้จกั ใช้ทรัพย์สิน”
ถาม “ความเลวทราม ต่าช้า คืออะไร?”
ตอบ “การพิจารณาแบบมักง่าย และขัดขวางผูต้ ่าต้อย”
ถาม “สิ่ งที่น่ายกย่องคืออะไร?”
ตอบ “การอุตสาหพยายามทั้งในยามลาเค็ญและยามสุ ขสบาย”
ถาม “การตระหนี่ คืออะไร?”
ตอบ “คือการที่ท่านเห็นสิ่ งที่มีอยูใ่ นมือเป็ นความสิ้ นเปลือง
(ถ้าจะจ่ายไป) ส่ วนสิ่ งที่จ่ายไปแล้วถือเป็ นความสู ญเสี ย”
ถาม “ภราดรภาพคืออะไร?”
ตอบ “ความซื่ อสัตย์ต่อสัญญาทั้งในยามทุกข์ยากและเดือดร้อน”
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ถาม “ความขี้ขลาดคืออะไร?”
ตอบ “กล้าต่อกรกับเพื่อนฝูง แต่หนีจากศัตรู ”
ถาม “สิ่ งที่ถือว่าเป็ นโชคดีคืออะไร?”
ตอบ “ความปรารถนาในการสร้างตักฺวา และการอยูต่ ามสมควรในโลกนี้ ”
ถาม “ความอดทน อดกลั้นคืออะไร?”
ตอบ “การระงับความโกรธ และควบคุมตนเองได้”
ถาม “ความร่ ารวยคืออะไร”
ตอบ “ความพึงพอใจต่อสิ่ งที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.) จัดสรรให้แม้เพียงน้อยนิ ด
อันที่จริ งแล้วความร่ ารวยก็คือจิตใจที่รู้จกั พอ”
ถาม “ความยากจนคืออะไร?”
ตอบ “ความปรารถนา อยากได้ในทุกสิ่ ง”
ถาม “อุปสรรคคืออะไร?”
ตอบ “ความทุกข์ยากแสนลาเค็ญ”
ถาม “ความทุกข์คืออะไร?”
ตอบ “คาพูดของท่านไม่ได้ให้ความหมายอะไรแก่ตวั ท่านเลย”
ถาม “ความสง่างามคืออะไร?”
ตอบ “การให้แม้อยูใ่ นสภาพมีหนี้สิน”
ถาม “ความรับผิดชอบอยูท่ ี่ไหน?”
ตอบ “การพูดในสิ่ งที่มิได้พิสูจน์”
ถาม “ความดีคืออะไร?”
ตอบ “การให้ในยามที่ถูกฉ้อฉล และอภัยในยามที่ถูกประทุษร้าย”
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ถาม-ตอบ เรื่ องที่ ๒
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ถูกถามถึงของสิ บชนิดที่มีบางชนิดแข็งแกร่ งกว่าอีก
ชนิดหนึ่ง
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ตอบว่า
“สิ่ งที่แข็งแกร่ งที่สุดที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ทรงสร้างมาคือหิน และสิ่ งที่แข็ง
ยิง่ กว่ามันก็คือเหล็ก หิ นจะถูกตัดด้วยกับเหล็ก สิ่ งที่แข็งแกร่ งยิง่ กว่าเหล็กก็
คือไฟ เพราะมันจะหลอมละลายเหล็ก สิ่ งที่มีอานุภาพมากกว่าไฟก็คือน้ า สิ่ ง
ที่เหนือกว่าน้ าก็คือก้อนเมฆ สิ่ งที่เหนือกว่าก้อนเมฆก็คือลม ซึ่งมันจะพัดพา
ก้อนเมฆไป สิ่ งที่มีอานาจเหนือกว่าลมก็คือ มะลาอิกะฮฺที่ทาหน้าที่ดูแลเรื่ อง
ลม สิ่ งที่มีอานาจเหนือกว่ามะลาอิกะฮฺองค์น้ นั ก็คือ “มะลิกลุ้ เม้าตฺ ” ที่ทา
หน้าที่ปลิดวิญญาณของมะลาอิกะฮฺองค์น้ นั สิ่ งที่เหนือกว่า “มะลิกลุ้ เม้าตฺ ”
ก็คือ “ความตาย” ซึ่งมันจะปลิดชีวติ ของ “มะลิกลุ้ เม้าตฺ ” เอง
แต่สิ่งที่มีอานุภาพเหนือความตายก็คือคาสัง่ ของ “อัลลอฮฺ (ซ.บ.)” ที่จะฝัง
ความตายเอาไว้”
ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๓.
ท่านอิมาม(อ)ถูกถามจากบุคคลหนึ่งว่า
ถาม “ใครเป็ นผูใ้ ช้ชีวติ ได้ดีเลิศที่สุดในหมู่มนุษย์”
ตอบ “ผูท้ ี่ให้มนุษย์มีส่วนร่ วมในการใช้ชีวติ ของเขา”
ถาม “ใครเป็ นผูด้ ารงชีวติ ที่เลวที่สุด ”
ตอบ “คือผูท้ ี่ไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาร่ วมในการใช้ชีวติ ของเขาเลย แม้แต่
คนเดียว” (๑)
(๑) อัล-ฮะซัน บินอะลี ของอับดุล-กอดิร อะฮฺมดั อัล-ยูซุฟ หน้า ๖๒

68

ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๔.
มุอาวิยะฮฺ ถามท่านอิมามฮะซัน(อ)ว่า
“โอ้ อะบามุฮมั มัด มีอยูส่ ามสิ่ งที่ฉนั ไม่พบว่า จะมีใครอธิบายมันให้
ฉันฟังได้เลย”
ท่าน(อ) ถามว่า “เช่นอะไรบ้าง?”
เขาตอบ “ความเป็ นชายชาตรี เกียรติยศ และความเอื้อเฟื้ อ”
ท่านอิมาม(อ) ตอบว่า
“ความเป็ นชายชาตรี ก็คือการที่ชายคนนั้นแก้ไขปรับปรุ งตัวในเรื่ อง
กิจการศาสนา และการดารงไว้ซ่ ึงทรัพย์สินที่ดีงาม มีการให้ทาน และทักทาย
ด้วยสลาม ให้ความรักใคร่ ต่อคนทั้งหลายเกียรติยศหมายถึงการให้ก่อนได้รับ
การร้องขอ มีคุณธรรมเป็ นกุศล ให้อาหารเป็ นทาน ความเอื้อเฟื้ อคือ มีความ
กลมเกลียวกับญาติ ปกป้ องคุม้ ครองกันในยามที่ถูกภาวะที่ถูกรังเกียจ อดทน
ในยามที่ได้รับความเดือดร้อน”(๒)
(๒) ตารี คอัล-ยะอฺกูบี เล่ม ๒ หน้า ๒๑๕
ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๕.
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ถูกถามถึง “เรื่ องการนิ่งเงียบว่าเป็ นอย่างไร?”
ท่าน(อ)ตอบว่า “การนิ่งเงียบที่ถูกต้องหมายถึง การปกปิ ดความลับ การ
ตบแต่งรู ปโฉมภายนอก กระทาสิ่ งหนึ่งอย่างสบายใจ ผูท้ ี่ร่วมพูดคุยอยูด่ ว้ ย
รู ้สึกปลอดภัย” (๓)
(๓) มะฏอลิบุซ-ซุอูล หน้า ๖๙
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ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๖
กษัตริ ยแ์ ห่งโรมเขียนจดหมายถึงมุอฺาวิยะฮฺ ถามปัญหาสามข้อคือ
๑- สถานที่ที่เป็ นกึ่งกลางของท้องฟ้า
๒- เลือดหยดแรกที่ตกบนโลก
๓- สถานที่ข้ ึนของดวงอาทิตย์
เขาไม่สามารถให้คาตอบได้ จึงขอร้องให้ท่านอิมามฮะซัน(อ)ช่วยตอบ
ปั ญหานี้
ท่าน(อ)ตอบว่า “กึ่งกลางของท้องฟ้าอยูท่ ี่ “อัล-กะอฺบะฮฺ ” เลือดหยด
แรกคือเลือดของท่านหญิง “เฮาวาอ์” สถานที่ข้ ึนของดวงอาทิตย์คือดินแดน
แห่งทะเลที่ท่านนบีมูซา (อ) ใช้ไม้เท้าฟาด” (๔)
(๔) อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๕๒
ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๗
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้ตอบคาถามกษัตริ ยแ์ ห่งโรมอีกครั้งหนึ่งที่ถามท่าน
ว่า “อะไรที่ไม่มีทิศทางสาหรับตน ใครที่ไม่มีญาติสาหรับเขา?”
ท่าน(อ)ตอบว่า “ที่ไม่มีทิศทางสาหรับตนคืออัล-กะอฺบะฮฺ ผูท้ ี่ไม่มีเครื อญาติ
สาหรับเขาคือพระผูอ้ ภิบาล” (๕)
(๕ )อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๕๒
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ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๘.
ชาวชาม(ซีเรี ย)คนหนึ่งถามท่านอิมามฮะซัน(อ)
ถาม“ความห่างกันระหว่างสัจธรรมกับความไม่ถูกต้องมีมากน้อย
เพียงใด?”
ตอบ “ห่างกันสี่ นิ้วมือ กล่าวคือ อะไรที่ท่านเห็นด้วยตานัน่ คือสัจธรรม
ส่ วนอะไรที่ได้ยนิ กับหู อนั นั้นส่ วนมากจะไม่ถูกต้อง”
ถาม “ความห่างกันระหว่างความศรัทธา (อีหม่าน) กับความเชื่อมัน่ อย่าง
แน่วแน่ (ยะกีน) มีเท่าใด?”
ตอบ “ห่างกันสี่ นิ้วมือ กล่าวคือความศรัทธาคือเชื่อในสิ่ งที่ได้ยนิ มา ส่ วน
ความเชื่อมัน่ อย่างแน่วแน่น้ นั คือเชื่อในสิ่ งที่เห็นมา”
ถาม “ระหว่างฟ้ากับพื้นดินห่างกันเท่าไหร่ ?”
ตอบ “เท่ากับเสี ยงร้องเรี ยกของคนที่ถูกอธรรม กับการทอดสายตาไป
มอง”
ถาม “ทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกห่างกันเท่าใด?”
ตอบ “เท่ากับระยะทางเดินของดวงอาทิตย์” (๖)
(๖ )อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๕๒
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ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๙.
ครั้งหนึ่งท่านอิมามฮะซัน(อ)นัง่ อยูใ่ นมัสญิด มีประชาชนอยูร่ ายล้อมท่าน
มีชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในมัสญิด แล้วเขาก็พบว่ามีคนๆ หนึ่งกาลังพูดถึง
ท่านศาสนทูต(ศ)อยู่ ซึ่ งมีผคู ้ นนัง่ อยูด่ ว้ ย เขาก็เดินไปหาชายคนนั้นแล้วถาม
ว่า
“จงบอกฉันซิ วา่ ใครคือชาฮิด(ผูเ้ ป็ นพยาน) และใครคือมัชฮูด(ผูไ้ ด้รับ
การเป็ นพยาน)”
ชายคนที่หนึ่งตอบว่า
“ชาฮิดหมายถึงวันศุกร์ มัชฮูดหมายถึงวันอะร่ อฟะฮฺ ”
ชายคนนั้นก็เดินไปถามชายคนที่สองที่ในมัสญิดด้วยว่า
“ชาฮิดและมัชฮูดหมายถึงอะไร?”
ชายคนที่ถูกถาม ตอบว่า
“ชาฮิดคือวันศุกร์ ส่ วนมัชฮูดคือวันแห่งการเชือดกุรบานในพิธีฮจั ญ์ ”
เขาจึงเดินไปถามชายคนที่สามในปั ญหาเดียวกัน
ชายคนที่สามตอบว่า
“ชาฮิดหมายถึง ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ส่ วนมัชฮูดหมายถึงวัน
ฟื้ นคืนชีพ ; ดังที่ฉนั ได้ยนิ โองการของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ที่วา่ :
“โอ้ผเู ้ ป็ นนบี แท้จริ งเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็ นสักขีพยาน(ชาฮิด) เป็ นผู ้
แจ้งข่าวดี และเป็ นผูต้ กั เตือนให้ระวังภัย ”
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และโองการที่วา่ :
“วันนั้นที่เป็ นศูนย์รวมของประชาชน และนัน่ คือวันที่ได้รับการเป็ น
พยานยืนยัน(มัชฮูด)”
ชายผูต้ ้ งั คาถามได้ถามคนทั้งหลายว่า “พวกเขาสามคนคือใคร?”
คนที่อยูใ่ นมัสญิดตอบว่า “ชายคนแรกคือท่านอิบนุอบั บาส ชายคนที่สอง
คือ ท่านอิบนุอุมรั ชายคนที่สามคือท่านอิมามฮะซัน บุตรของอะลี อิบนิ
อะบีฏอลิบ (อ)” (๗)
(๗ )นูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๓

ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๑๐.
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ถูกถามเกี่ยวกับเรื่ องการเมือง
ท่าน(อ)ตอบว่า “การเมือง คือการที่ท่านจะต้องดูแลรักษาส่ วนที่เป็ นสิ ทธิ
ของอัลลอฮฺ สิ ทธิ ของคนที่มีชีวติ อยู่ และสิ ทธิของคนที่ตายไปแล้ว
ในส่ วนที่เป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮฺน้ นั
หมายถึงท่านจะต้องปฏิบตั ิในสิ่ งที่
พระองค์ทรงใช้ และหลีกห่างจากสิ่ งที่พระองค์ทรงห้าม
ในส่ วนที่เป็ นสิ ทธิ ของคนที่มีชีวติ ก็คือท่านจะต้องดารงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ หน้าที่
ของท่านเพื่อพี่นอ้ ง ประชาชนของท่าน อย่าล่าช้าจากการรับใช้เหล่าข้า
บริ วารของท่าน และจะต้องทาหน้าที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผูป้ กครอง
เท่าๆ กับที่ทาหน้าที่อย่างบริ บูรณ์ต่อข้าทาษบริ วาร ต้องสลัดทิง้ ความชิงชัง
ออกไปในยามประสบกับอุปสรรคในเส้นทางที่ราบเรี ยบ
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ในส่ วนที่เป็ นสิ ทธิ ของผูต้ ายนั้น ก็คือจะต้องราลึกถึงความดีงามของเขา
และโกรธคนที่มุ่งร้ายต่อเขา ดังนั้นสาหรับพวกเขาแล้วมีพระผูอ้ ภิบาลทา
หน้าที่ตดั สิ นตอบแทนอยู่”(๘)
(๘ )ฮะยาตุล-อิมามฮะซัน บินอะลี (อ )ของอัล-กุรชี เล่ม ๑ หน้า ๑๔๓

ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๑๑.
มุอาวิยะฮฺได้ถามท่านอิมามฮะซัน(อ) ว่า
“อะไรที่จาเป็ นบ้างในเรื่ องการปกครองของเรา?”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ตอบว่า
“มันคือเรื่ องที่ท่านนบีซุลยั มาน(อ) บุตรของนบีดาวูด (อ)ได้กล่าวไว้”
มุอาวิยะฮฺ ถามว่า
“ท่านนบีซุลยั มาน(อ)กล่าวไว้อย่างไร?”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ตอบว่า
“ท่านนบี(อ)กล่าวกับสาวกคนหนึ่งของท่านว่า :
“เจ้ารู ้หรื อไม่วา่
หน้าที่ที่จาเป็ นสาหรับกษัตริ ยใ์ นการปกครองคือ
อะไรบ้าง และอะไรบ้างที่ไม่เป็ นอันตรายแก่เขาในยามที่เขาปฏิบตั ิ
นัน่ คือ เขาต้องยาเกรงต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทั้งในยามลับและในยามเปิ ดเผย
ต้องยุติธรรมทั้งในยามโกรธและยามพึงพอใจ ต้องเข้าหาทั้งคนยากจนและ
คนร่ ารวย ต้องไม่แสวงหาทรัพย์สินในทางมิชอบ ต้องไม่ใช้จ่ายทรัพย์สิน
อย่างฟุ่ มเฟื อยสุ รุ่ยสุ ร่าย สิ่ งบาเรอความสุ ขทางโลกจะต้องไม่นาอันตรายมาสู่
เขา ในยามที่เขาอยูต่ ามลาพัง”(๙)
(๙ )ตารี คอัล-ยะอฺกูบี เล่ม ๒ หน้า ๒๐๒
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ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๑๒.
ครั้งหนึ่งท่านอิมามฮะซัน(อ)กาลังเวียนฏ่อว๊าฟบัยตุลลอฮฺอยู่ มีชายคน
หนึ่งเข้ามาถามท่านว่า
“คาว่าอัล-ญะวาด(ผูเ้ อื้ออารี ) หมายความว่าอย่างไร?”
ท่านอิมาม(อ)ตอบว่า “คาถามของท่านมีความหมายสองแง่ กล่าวคือ
ถ้าถามในแง่ของผูถ้ ูกสร้าง อัล-ญะวาด หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่อย่าง
สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ขอ้ บังคับที่มีต่อตัวเอง เพราะคนตระหนี่หมายถึงคน
ที่ตระหนี่ในสิ่ งที่เป็ นหน้าที่และข้อบังคับของตัวเอง แต่ถา้ ท่านถามในแง่
ของผูส้ ร้าง อัล-ญะวาดหมายถึงผูท้ ี่จะประทานให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้ เพราะว่า
ถึงแม้พระองค์จะให้อะไรแก่บ่าวคนหนึ่ง พระองค์ก็ให้แก่เขาซึ่ งสิ่ งของที่
มิได้เป็ นของเขา และถ้าพระองค์จะไม่ประทานให้ ก็เป็ นสิ ทธิ ของพระองค์
เพราะสิ่ งนั้นก็มิได้เป็ นของเขาเหมือนกัน ”(๑๐)
(๑๐ )ฮะยาตุล-อิมามฮะซัน บินอะลี ของอัลกุรชี เล่ม ๑ หน้า ๑๔๔

ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๑๑.
ชายคนหนึ่งถามท่านอิมามฮะซัน(อ)ว่า
“โอ้บุตรของท่านศาสดา โปรดกล่าวถึงคุณลักษณะของพระผูอ้ ภิบาล
ให้ฉนั ฟัง ให้เหมือนกับที่ฉนั กาลังมองเห็นพระองค์ซิ”
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ท่านอิมาม(อ)สะดุง้ เล็กน้อย แล้วแหงนศีรษะขึ้นมาพลางกล่าวว่า
“ข้าขอสรรเสริ ญต่ออัลลอฮฺ พระองค์ไม่มีการเริ่ มต้นตามที่เข้าใจกัน
พระองค์ไม่มีสภาวะสุ ดท้ายอันเป็ นที่สิ้นสุ ด ไม่มีอะไรมีมาก่อน
ไม่มีขอบเขตใดๆ อยูข่ า้ งหลัง ไม่มีระยะทางเพื่อไปหา
ไม่เป็ นเรื อนร่ างเพื่อแยกส่ วน ไม่มีความแตกต่างกันในคุณลักษณะ
หนึ่งๆ ที่ยตุ ิได้ ไม่มีปัญญาใดเข้าถึงและวาดมโนภาพได้ ไม่ปรากฏบนสิ่ ง
ใดๆ และไม่แอบแฝงภายในสิ่ งใดๆ ไม่ทอดทิ้งอะไรโดยไม่มีพระองค์ทรง
สร้างสิ่ งนั้น แล้วทรงให้การเริ่ มต้นอันวิจิตรพิศดาร ทรงให้ความพิศดารแก่
สิ่ งที่ทรงให้การเริ่ มต้น และทรงกระทาตามที่พระองค์ทรงประสงค์ นี่คือ
พระผูอ้ ภิบาลแห่งสากลโลก”(๑๑)
(๑๑ )อัต-เตาฮีด หน้า ๔๖

ถาม-ตอบเรื่ องที่ ๑๔.
มีเรื่ องเล่าว่า ท่านอิมามฮะซัน(อ) อาบน้ าแล้วออกจากบ้านอย่างสง่าผ่าเผย
เรื อนร่ างทุกส่ วนสะอาด มีพาหนะเดินทางที่ดี มีเสบียงเป็ นสัดส่ วนอย่าง
เรี ยบร้อย ใบหน้าของท่านผ่องใส บุคลิกลักษณะของท่านมีสง่าราศีบริ บูรณ์
งามเด่น ให้การต้อนรับคนทั้งหลายด้วยความปราณี ยมิ้ แย้มแจ่มใส เบิกบาน
มีผตู ้ ดั สิ นแล้วว่าความสุ ขอยูท่ ี่ความยุติธรรมของท่าน
ท่านขี่มา้ ตัวใหญ่ที่สมบูรณ์ ท่านเดินไปท่ามกลางการต้อนรับเป็ นแถว
เรี ยงราย ถ้าหากท่านอับดุลมะนาฟ(ปู่ ทวดของท่าน) ได้เห็นท่านคงอดไม่ได้
ที่จะต้องภาคภูมิใจบรรพบุรุษทั้งหลายของท่านจะต้องปลาบปลื้มเป็ นล้นพ้น
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ในเส้นทางที่ท่านเดินมีชาวยิวที่แร้นแค้นคนหนึ่งพานักอยู่ เขาประสบ
ความล้มเหลวด้วยสาเหตุต่างๆ มีความเป็ นอยูท่ ี่ตกต่า รายได้นอ้ ย ขาดแคลน
อาหารถึงขนาดหนังหุม้ ติดกระดูก อ่อนระโหยโรยแรงถึงขนาดทรงตัวเกือบ
ไม่ได้ และเลวยิง่ กว่านั้นสิ่ งที่เขารักคือนกพิราบตัวหนึ่ง ยามดวงอาทิตย์ข้ ึน
แดดก็แผดเผาจนไหม้เกรี ยม ความเป็ นอยูข่ องเขาสุ ดแสนทรมาน เป็ นอยู่
อย่างนี้มานานแสนนาน เขาถือถังน้ าที่เต็มปริ่ ม ในขณะนั้นหัวใจของเขาแข็ง
กร้าว เมื่อได้แลเห็ นคนๆ หนึ่งปรากฏว่าท่านอิมาม(อ)หยุดยืนอยูต่ ่อหน้าเขา
เขากล่าวว่า
“ข้าแต่ท่านผูเ้ ป็ นบุตรของศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ จงให้ความเป็ นธรรม
ต่อฉันด้วย”
ท่านอิมาม(อ)ย้อนถามว่า “เรื่ องอะไรหรื อ?”
เขาตอบว่า “ท่านตาของท่านเคยกล่าวว่า “โลกนี้คือคุกของผูศ้ รัทธา แต่
เป็ นสวรรค์ของผูป้ ฏิเสธ (กาฟิ ร)”
“ในเมื่อท่านเป็ นผูศ้ รัทธา ส่ วนฉันเป็ นผูป้ ฏิเสธ แล้วไฉนฉันจึงเห็นว่า
โลกนี้เป็ นสวรรค์สาหรับท่าน
ท่านช่างมีความสุ ขและมีความอิ่มเอิบกับ
รสชาดของมันเสี ยเหลือเกิน
แต่ดูไปแล้วมันกลับเป็ นคุกสาหรับฉันเสี ย
มากกว่า เพราะมันทาลายชีวติ ฉันเสี ยยับเยิน มันให้แต่ความยากจนข้นแค้น
แก่ฉนั ตลอดมา”
เมื่อท่านอิมาม(อ)ได้ยนิ เช่นนั้น ท่านก็อธิ บายให้ความสว่างแก่เขา โดย
เผยคาตอบออกมาจากความรู ้อนั เปรี ยบดังขุมคลังแห่งความรู ้ของท่าน
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ท่านอธิ บายให้แก่ชาวยิวผูเ้ ข้าใจผิดคนนั้นว่า
“โอ้ท่านผูอ้ าวุโส ถ้าหากท่านได้แลเห็นสิ่ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงสัญญา
ไว้กบั ฉันและบรรดาผูศ้ รัทธาไว้ในปรโลก อันเป็ นสิ่ งที่สายตามองไม่เห็น หู
ไม่ได้ยนิ แน่นอนที่สุดท่านจะรู ้ได้เลยว่า ชีวติ ในโลกนี้ก่อนที่ฉนั จะย้ายไป
มันเป็ นเพียงแค่สถานที่กกั กันเท่านั้น และถ้าหากท่านสามารถมองเห็น
สิ่ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ.)สัญญาไว้กบั ท่านและผูป้ ฏิเสธทุกคนในปรโลกแล้วไซร้
จะเห็นว่ามันคือไฟนรกอันร้อนแรงลุกโชติช่วง เป็ นการลงโทษอันถาวร
แน่นอนที่สุด ท่านต้องจะเห็นว่า โลกที่ท่านอาศัยอยูข่ ณะนี้คือสวรรค์อนั
กว้างใหญ่ มีศูนย์รวมแห่งความโปรดปรานพร้อมบริ บูรณ์ ”(๑๒)
(๑๒ )กัซฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า ๑๖๓
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คาวิงวอน
บทคาวิงวอนขออันเป็ นส่ วนเฉพาะตัวของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ
(อ)นั้น ทุกท่านต่างก็มีคาวิงวอนอย่างมากมายโดยได้รับการเก็บรักษาไว้เพียง
จานวนหนึ่งบรรดานักปราชญ์ได้รวบรวมบทดุอาอ์ของบุคคลเหล่านี้ไว้ใน
ตาราต่าง ๆ เป็ นอันมาก
นอกจากนี้ ในความหมายของบทดุอาอ์ดงั กล่าวยังมีเรื่ องการสรรเสริ ญ
อัลลอฮฺ(ซ.บ.) การแสดงความนอบน้อมต่อพระองค์ ถ่อมตนอย่างสุ ดซึ้ งต่อ
พระองค์ อันหมายถึงเป็ นศูนย์รวมแห่งคาสอนต่างๆ ทั้งจริ ยธรรม มารยาท
ความรู ้ในเรื่ องราวของพระผูเ้ ป็ นเจ้า และความสมบูรณ์ต่างๆ ใน
บทนี้เราจะกล่าวถึงบทดุอาอ์ของท่านอิมามฮะซัน(อ) อย่างสั้นๆ บาง
ประการ
บทที่ ๑.
ครั้งหนึ่งมุอาวิยะฮฺได้นาชาวกุเรชกลุ่มหนึ่งมาหาท่าน โดยมีจุดประสงค์
เพื่อทาร้ายท่าน ท่านอิมามฮะซัน(อ) ได้วงิ วอนขอดุอาอ์วา่
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้าขอความคุม้ ครองต่อพระองค์ให้พน้ จากความชัว่ ร้าย
ของคนเหล่านั้น ฉันขอให้พระองค์ปกป้ องการทาร้ายโดยคนเหล่านี้ และขอ
ความช่วยเหลือจากพระองค์เกี่ยวกับคนเหล่านี้ ขอให้โปรดปกป้องข้าให้พน้
จากพวกเขา ไม่วา่ โดยวิธีใดที่พระองค์ทรงประสงค์ และฉันก็ปรารถนาด้วย
อานาจและพลังของพระองค์ ข้าแต่พระผูท้ รงเมตตายิง่ กว่าผูม้ ีความเมตตา
ใดๆ”(๑)
(๑ )ชัรฮฺ นะฮฺํุลบะลาเฆาะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๑๐๑
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บทที่ ๒.
เมื่อท่านอิมามฮะซัน(อ)ไปถึงประตูมสั ญิด ท่านแหงนศีรษะขึ้นแล้ว
กล่าวว่า
“ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า แขกของพระองค์มาถึงประตูของพระองค์แล้ว ข้า
แต่ผทู ้ รงไว้ซ่ ึ งความดีงาม คนที่ทาความผิดพลาดมาหาพระองค์แล้ว ขอได้
โปรดสลัดความน่าชังที่มีอยูใ่ นตัวข้าออกไปโดยความดีงามที่มีอยู่
ณ พระองค์ดว้ ยเถิด ข้าแต่พระผูท้ รงเกียรติยงิ่ ”(๒)
(๒ )อัล-มัดค็อล อิลา เมาซูอะติล-อะตะบาต อัล-มุก็อดดะซะฮฺ หน้า ๑๘

บทที่ ๓.
ท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้สอนดุอาอ์บทหนึ่งให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับความไม่เป็ น
ธรรม วิงวอนขอเพื่อป้ องกันผูอ้ ธรรม หลังจากนมาซสองร็ อกอะฮฺแล้ว ซึ่ง
ปรากฏว่าเป็ นที่ได้รับการตอบสนอง ดังนี้
“ข้าแต่พระผูท้ รงไว้ซ่ ึ งความเข้มงวดแห่งสถานการณ์ที่เป็ นไป ข้าแต่ผู ้
ทรงพลัง ข้ามีความ
ต่าต้อยต่อเกียรติยศของพระองค์ยงิ่ กว่าอะไรทั้งหมดที่ทรงสร้างมา ขอได้
โปรดปกป้ องข้าให้พน้ จากความชัว่ ร้ายของ (ให้กล่าวนามศัตรู )……ตามที่
พระองค์ทรงประสงค์” (๓)
(๓ )อัล-มุจญตะนา มินดั ดุอาอิล-มุจยตะบา หน้า ๓
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บทที่ ๔.
เมื่อมุอาวิยะฮฺเข้ามาหาท่านอิมามฮะซัน(อ) ท่านได้อ่านดุอาอ์บทหนึ่งว่า
“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท้ รงกรุ ณา ผูท้ รงเมตตาอยูเ่ ป็ นนิรันดร์
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผูท้ รงยิง่ ใหญ่ ผูท้ รงเกรี ยงไกร ข้อแต่อลั ลอฮฺ
มหาบริ สุทธิ์ เป็ นของพระองค์ ข้าแต่ผดู ้ ารงอยูเ่ ป็ นนิรันดร์ มหาบริ สุทธิ์ ยงิ่ แด่
พระผูท้ รงชีวติ ไม่มีความตาย ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ เหมือนอย่างผูท้ ี่ตก
เป็ นเหยือ่ ที่ปากเสื อในขณะที่อยูใ่ นบ่อ ซึ่ งไม่มีความสามารถจะหาทางใดๆ
หลีกพ้นได้ นอกจากโดยการอนุมตั ิของพระองค์ ข้าขอวิงวอนต่อพระองค์ได้
โปรดยับยั้งการกระทาของชายคนนี้ที่กระทาต่อข้า และให้พน้ จากศัตรู ของ
ข้าทุกคน ทั้งทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตก ทั้งจากมนุษย์และญิน
ขอได้โปรดเอาไปจากพวกเขาซึ่ง หู การได้ยนิ ตา หัวใจ และอวัยวะต่างๆ
ของพวกเขา ขอให้ผา่ นพ้นจากแผนการร้ายของพวกเขาด้วยอานาจและพลัง
ของพระองค์ โปรดเป็ นผูใ้ กล้ชิดข้าเพื่อปกป้องให้พน้ จากพวกเขา
และคนพาลทั้งหลาย และให้พน้ จากมารร้ายที่ไม่ศรัทธาในวันตัดสิ นตอบ
แทน แท้จริ งผูค้ ุม้ ครองข้าคืออัลลอฮฺผปู ้ ระทานคัมภีร์ลงมา และพระองค์ทรง
คุม้ ครองบรรดาผูม้ ีคุณธรรม ดังนั้นถึงแม้เขาทั้งหลายจะปฏิเสธ ดังนั้นก็จง
กล่าวว่า อัลลอฮฺ ผูไ้ ม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ก็เป็ นที่เพียงพอแล้ว
สาหรับข้า ข้าขอมอบหมายตนเองยังพระองค์ และพระองค์คือพระผูอ้ ภิบาล
แห่งบัลลังก์อนั ยิง่ ใหญ่”(๔)
(๔ )มุฮิจํุดดะอฺวาต หน้า ๑๔๓
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บทที่ ๕.
ท่านอิมามฮะซัน(อ)วิงวอนด้วยบทดุอาอ์อีกบทหนึ่งว่า
“ข้าแต่ผเู ้ ป็ นที่พ่ งึ ของผูท้ ี่ไร้ที่พ่ งึ ทรงเป็ นผูใ้ ห้ความอบอุ่นใจแก่คนที่
โดดเดี่ยว โปรดประทานพรแด่มุฮมั มัด และลูกหลานของท่าน โปรดให้ขา้
อบอุ่นใจกับพระองค์ แน่นอนที่สุด โลกของพระองค์ทรงความคับแค้น
ให้แก่ขา้ โปรดบันดาลให้ขา้ มีการมอบหมายตนต่อพระองค์
แน่นอนที่สุดศัตรู ของพระองค์ได้รังควานข้าแล้ว ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรด
ประทานพรแด่มุฮมั มัด และโปรดนาข้าเข้าสู่ พระองค์ และให้ขา้ แสวงหา
พระองค์ ข้าขอมอบตัวยังพระองค์ และข้าขอกลับตัวยังพระองค์
ข้าแต่อลั ลอฮฺ คุณลักษณะอันใดก็ตามที่ขา้ พรรณนาถึงพระองค์หรื อ
คาวิงวอนใดก็ตามที่ขา้ วิงวอน ขอต่อพระองค์ ขอให้พระองค์ประทานความ
สัมฤทธิ์ ผลตามนั้น โดยความรักจากพระองค์ และ ความปิ ติชื่นชมของ
พระองค์ ขอให้ขา้ มีชีวติ อยูต่ ามนั้นและตายลงกับสิ่ งนั้น อันใดที่ขา้ รังเกียจ
ก็ขอให้พระองค์ทรงเอาชีวติ ของข้าไปสู่ สิ่งที่พระองค์รักและชื่นชมยินดี
ข้าขออภัยโทษต่อพระองค์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้า ข้าขออภัยต่อพระองค์อนั
เนื่องมาแต่ความผิดพลาดของข้า ไม่มีพลัง ไม่มีอานาจใดๆ นอกจาก
โดยอัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก พระองค์ผทู ้ รงโอบอ้อมอารี
ผูท้ รงเผือ่ แผ่ยงิ่ ขอให้อลั ลอฮฺประทานพรแด่มุฮมั มัดและลูกหลานของท่าน
ขอให้ความทุกข์โศกในโลกนี้และปรโลก จงผ่านพ้นไปจากเราเพราะความ
อบอุ่นจากพระองค์ ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาลแห่งสากลโลก”(๕)
๕(มุฮิจํุดดะอฺวาต หน้า ๑๔๔)
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บทที่ ๖.
ท่านอิมามฮะซัน(อ)มีดุอาอ์บทหนึ่งคือ
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ แท้จริ งพระองค์คือผูด้ ูแลสรรพสิ่ งทั้งมวลของพระองค์
ในบรรดาสรรพสิ่ งที่พระองค์ทรงสร้างจะไม่มีใครเป็ นผูด้ ูแลเสมอเหมือน
พระองค์ ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความดีงามใดๆที่มีก็เนื่องมาแต่ ความเมตตา
ของพระองค์ ความชัว่ ใด ๆ ที่มีก็เนื่องมาแต่ความผิดพลาดของมนุษย์เอง
จะไม่มีอะไรดีที่สุดเท่าการอภัยและความช่วยเหลือของพระองค์ไม่มีอะไร
ชัว่ ร้ายเท่ากับการบิดพลิ้วต่อพระองค์ และออกนอกกฎบัญญัติของพระองค์
ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้ารู ้จกั พระองค์แล้ว ข้าได้เข้าสู่ ทางนาตามคาสั่งของ
พระองค์ก็เพราะพระองค์ ถ้าหากไม่มีพระองค์ ข้าก็ไม่รู้จกั ว่าพระองค์คือใคร
ข้าแต่พระผูท้ รงเป็ นอย่างนี้ แต่ไม่ทรงเป็ นอย่างนั้น ที่นอกเหนือไปจาก
พระองค์โปรดประทานพรแด่มุฮมั มัด และลูกหลานของมุฮมั มัด และโปรด
ประทานเครื่ องยังชีพ ให้แก่ขา้ นัน่ คือความบริ สุทธิ์ ใจในการงานของข้า และ
โปรดเผยความไพศาลแก่เครื่ องยังชีพของข้า ข้าแต่อลั ลอฮฺ โปรดประทาน
ความดีให้แก่การงานของข้า
ในตอนสุ ดท้ายของมันให้วนั ที่ขา้ ได้พบ
พระองค์เป็ นวันที่ดีที่สุดของข้า ข้าแต่พระผูเ้ ป็ นเจ้า ข้าเชื่อฟังปฏิบตั ิตาม
พระองค์ ความโปรดปรานที่ถือว่าเป็ นบุญคุณยิง่ ของพระองค์น้ นั
โปรดประทานแก่ขา้ อันเป็ นสิ่ งที่พระองค์รักมากที่สุด ได้แก่ ความศรัทธา
ต่อพระองค์ ความเชื่อมัน่ ต่อศาสนทูตของพระองค์ และข้าจะไม่ทรยศต่อ
พระองค์ดว้ ยการกระทาสิ่ งที่พระองค์ชิงชังที่สุด อันได้แก่ การตั้งภาคีต่อ
พระองค์ การบิดเบือนต่อศาสนทูตของพระองค์ ดังนั้นโปรดให้อภัยแก่ขา้ ใน
ส่ วนที่อยูร่ ะหว่างของสองสิ่ งนี้ ดว้ ยเถิด ข้าแต่พระผูท้ รงเมตตาเหนือกว่าผูม้ ี
ความเมตตาใด ๆ”(๖)
๖ )มุฮิจํุดดะอฺวาต หน้า ๑๔๔)
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การตอบสนองต่ อคาวิงวอน
เป็ นที่รับประกันได้อย่างหนึ่งว่า คาวิงวอนที่ได้รับการตอบสนองประการ
หนึ่งนั้น ได้แก่
คาวิงวอนของผูท้ ี่ได้รับความไม่เป็ นธรรมที่ขอให้มีอนั เป็ นไปแก่ผอู ้ ธรรม
บรรดาอิมาม(อ)นั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม พวกเขาคือ
พวกที่ถูกกดขี่ ซึ่ งได้รับแต่การประทุษร้าย ด้วยวิธีการต่างๆ นานา
จนในที่สุดพวกเขาทั้งหมด(ขออัลลอฮฺได้โปรดประทานความสันติสุขแด่ทุก
ท่าน) ต้องได้รับการสังหารและถูกลอบวางยาพิษแน่นอนที่สุด
การดาเนินชีวติ ของบรรดาอิมาม(อ) ล้วนเต็มไปด้วยความอดกลั้นอดทน มี
ความเมตตาปราณี ต่อคนที่ทาร้าย แต่บรรดาอิมาม(อ)ในยามที่ประสบกับ
ความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากบรรดาผูอ้ ธรรม ท่านก็จะอ้อนวอนขอ
ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ.) เพื่อทรงประทานการลงโทษแก่คนเหล่านั้น ซึ่งอัลลอฮฺ
(ซ.บ.)ก็ทรงให้การสนองตอบคาวิงวอนของพวกเขา โดยให้คนที่ประทุษร้าย
เหล่านั้นได้รับการลงโทษในโลกนี้ก่อนการลงโทษในปรโลก
ในบทนี้เราจะกล่าวถึงเรื่ องราวบางส่ วนในเรื่ องของการสนองตอบต่อคา
วิงวอนขอของท่านอิมามฮะซัน(อ)
๑. มีประชาชนมาขอความช่วยเหลือต่อท่านอิมามฮะซัน (อ)ใน กรณี
ของอิบนุซิยาด ท่านจึงยกมือขึ้นวิงวอนขอว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ได้โปรดจัดการกับอิบนุซิยาดให้แก่พวกเราและผูท้ ี่เป็ น
พรรคพวกของเราด้วยเถิด ให้เราได้เห็นการลงโทษ และความวิบตั ิอย่างใด
อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแก่เขาเถิด แท้จริ งพระองค์ทรงมีเดชาสามารถในทุกสิ่ ง ”
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ต่อมาปรากฏว่า มีโรคชนิดหนึ่งปรากฏออกมาจากหัวแม่มือด้านขวาของ
เขา แล้วมันลุกลามไปจนถึงคอ จากนั้นเขาก็ถึงแก่ความตาย(๑)

๒. ครั้งหนึ่งมุอฺาวิยะฮฺสั่งให้ท่านอิมามฮะซัน(อ)กล่าวคาปราศรัย ซึ่ งท่าน
ก็ได้กล่าวมันด้วยอรรถรสยิง่ นัก
ปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่ งเป็ นคน
หนุ่มจากตระกูลอุมยั ยะฮฺเข้ามาในที่ชุมนุมนั้น เขาแสดงความก้าวร้าวต่อ
ท่านอิมาม(อ) ด่าประณามท่านอย่างรุ นแรง และลามปามไปถึงบิดาของ
ท่านอิมามด้วย ท่านอิมามฮะซัน(อ)กล่าวขึ้นว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ขอได้ทรงเปลี่ยนความโปรดปรานที่เขามีอยูน่ ้ นั เสี ยเถิด ”
ปรากฏว่าชายคนนั้นกลายสภาพไปในทันที(๒)

----------------------------------------------------๑ )อัด-ดัมอะตุซ-ซากิบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๒๓๓)
๒ )อิษบาตุล-ฮุดาฮ์ เล่ม ๕ หน้า ๑๔๙)
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สนธิสัญญาสั นติภาพ
๑. ความเป็ นมา
ท่านอะลี อะมีรุลมุมินีน(อ) เสี ยชีวติ ไปในขณะที่หวั ใจของท่านมีความ
เจ็บปวดอย่างใหญ่หลวง เนื่องจากสมาชิกบางคนของท่านคิดคดทรยศต่อ
ท่าน และปฏิเสธที่จะให้การสนับสนุนท่านในหนังสื อ
“นะฮฺํุล-บะลาเฆาะฮฺ”
ได้มีการบันทึกคาอุทธรณ์กบั คนเหล่านั้นมีการตาหนิถึง
พฤติกรรมของพวกเขาอย่างเผ็ดร้อน เช่นครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวว่า
“แน่นอนพวกเจ้าทาให้หวั ใจของข้ากลัดหนอง พวกเจ้าได้ทบั ถมภาระ
อันหนักหน่วงลงในหัวอกของข้า พวกเจ้ากลัน่ แกล้งข้าให้ได้รับความขมขื่น
อย่างท่วมท้น พวกเจ้าได้สร้างความเสี ยหายแก่ขา้ ด้วยการทรยศหักหลัง”
อีกวาระหนึ่ง ท่านได้กล่าวกับพวกเขาว่า
“น่าอดสู จริ ง ๆ แน่นอนข้าขอสาปแช่งในความเลวของพวกเจ้า พวก
เจ้าพอใจในชีวติ แห่งโลกนี้มากกว่าปรโลกอันยาวนานกระนั้นหรื อ
พวกเจ้าพึงพอใจในความต่าต้อยมากกว่าเกียรติยศอันถาวรกระนั้นหรื อ?”
ท่านยังเคยเทศนาแก่พวกเขาในเชิงปรับทุกข์ครั้งหนึ่งว่า
“ข้าขอยืนต่อหน้าพวกเจ้าในฐานะผูค้ ร่ าครวญ และขอเรี ยกร้องพวกเจ้า
ในฐานะผูข้ อความช่วยเหลือว่า ถ้าไม่รับฟังคาพูดใดๆ จากข้าก็รังแต่จะเกิด
เหตุการณ์อนั วิปโยคขึ้นในภายหลัง แล้วจะไม่มีร่องรอยใดๆ ของพวกเจ้าให้
พบเห็นอีกเลย และพวกเจ้าก็จะไม่บรรลุถึงจุดหมายอันสู งสุ ด
ข้าเรี ยกร้องพวกเจ้าเพื่อให้ช่วยเหลือพี่นอ้ งของพวกเจ้า แต่พวกเจ้าทาอิด
เอือนอย่างกับอูฐที่เดินเชื่องช้า
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พวกเจ้าขัดขืนรั้งตัวเองไว้ขา้ งหลังจนสิ้ น ที่เหลือไปเป็ นทหารกับข้าก็
เฉพาะคนอ่อนแอ ดังโองการที่วา่ :
“เสมือนหนึ่งพวกเขาถูกลากจูงไปสู่ ความตาย
ในขณะที่พวกเขา
มองเห็น”
เมื่อประสบกับความผิดหวังที่ร้ายแรงที่สุด ท่านได้กล่าวว่า
“ชัง่ อัปยศแท้ ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ พวกเจ้าช่วยเหลือ
ใครกันแน่ ใครที่ได้ถลาตัวไปกับพวกเจ้า ก็เท่ากับเขาได้ถลาตัวไปในหุ บเหว
อันแสนลึก”
ท่านอิมามอะลี(อ)ยังได้พรรณนาถึงบุคคลเหล่านั้นอีกว่า
“ไม่เคยมีขอ้ เรี ยกร้องอันใดที่หนักหน่วงเท่ากับข้อเรี ยกร้องของพวก
เจ้า ไม่เคยมีหวั ใจที่ไม่ทุกข์ใดๆ เท่าหัวใจที่แข็งกระด้างของพวกเจ้า
ต้นเหตุของความหลงผิดก็คือการต่ อต้านผูท้ รงคุณวุฒิสูงส่ งทางศาสนา”
ท่านเคยสาทับเตือนคนเหล่านั้นว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ข้ามัน่ ใจเหลือเกินว่า คนเหล่านั้น
จะล่อลวงพวกเจ้าให้เข้าไปอยูใ่ นความผิดพลาดร่ วมกับพวกเขา และจะแย่ง
ชิงสิ ทธิของพวกเจ้า นั้นขึ้นอยูก่ บั การที่พวกเจ้าทรยศต่ออิมามที่ช อบธรรม
ของพวกเจ้า แต่กลับปฏิบตั ิตามผูน้ าที่ผดิ พลาดของพวกเจ้า ”
ในขณะที่ทหารของอิมามอะลี (อ)มีลกั ษณะดังกล่าว แต่กองทหารของ
ฝ่ ายศัตรู กลับให้การเชื่อฟังผูบ้ งั คับบัญชาของตนเป็ นอย่างดี
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จนท่านอิมาม(อ)ถึงกับกล่าวว่า
“ผูบ้ งั คับบัญชาของพวกเจ้าปฏิบตั ิตามอัลลอฮฺ (ซ.บ.) แต่พวกเจ้ากลับ
ทรยศต่อเขา ส่ วนผูบ้ งั คับบัญชาของชาวชามทรยศต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) แต่พวก
เขายังเชื่อฟังปฏิบตั ิตาม ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ข้าจะพอใจอย่าง
ยิง่ ถ้าหากมุอาวิยะฮฺยอมแลกเปลี่ยนทหารกับฉัน เหมือนอย่างกับการแลก
เงินดีนาร์ กบั เงินดิรฮัม กล่าวคือให้เขาเอาพวกเจ้าไปจากข้า ๑๐ คน แล้วให้
เขามอบพวกเขาเหล่านั้นมาให้ขา้ เพียงคนเดียว”(๑)
มุอาวิยะฮฺ รู ้ดีวา่ ทหารของอิมามอะลี (อ)แปรพักตร์ จากท่านเสี ยแล้ว เขาจึง
กล่าวว่า
“ข้าอยูก่ บั ความจงรักภักดีจากบรรดาทหาร ส่ วนเขาอยูก่ บั ความคิดคด
ของเหล่าทหาร”(๒)
๒. ทหารอิมามฮะซัน(อ)
ทหารในสมัยของท่านอิมามฮะซัน(อ) ได้เกิดมีปัญหายุง่ ยากใหญ่หลวง
เพราะทหารของท่านเพิ่มการทรยศมากยิง่ ขึ้น กล่าวคือ กว่าจะได้ออกไปทา
สงครามในแต่ละครั้งก็ตอ้ งพร่ าแล้วพร่ าอีก และต้องได้ยนิ เสี ยงร้องตะโกน
ตะคอกของอะดี บินฮาติม และชาวเมืองบัศเราะฮฺคนอื่นๆ
เสี ยก่อน

------------------------------------------------------------๑ )บางส่วนจากนะฮฺ ํุล-บะลาเฆาะฮฺ )
๒ )อัลฮะซัน บิน อะลี ของกามิล ชุลยั มาน หน้า ๑๙๗)
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ชัยค์อลั -มุฟีด(ขอให้ท่านประสบกับความเมตตา) ได้พรรณนาถึงลักษณะ
ความเป็ นอยูข่ องทหารท่านอิมามฮะซัน (อ)ว่า
“ยามที่ประชาชนกระวีกระวาดเพื่อออกไปต่อสู ้ พวกเขากลับหน่วง
เหนี่ยวและรักตัวกลัวตาย และที่ออกไปกับท่านก็มีประชาชนในรู ปแบบ
ต่างๆ ผสมปนเปกันไปบ้างก็เป็ นพรรคพวกของผูเ้ ป็ นบิดาของท่านเองใน
อดีต บ้างก็เป็ นคนของท่านเอง บ้างก็เป็ นพวกที่แสวงหาผลประโยชน์ใน
การต่อสู ้กบั มุอาวิยะฮฺในทุกรู ปแบบ บ้างก็เป็ นพวกที่มีพฤติกรรมแอบแฝง
คือ มุ่งแต่จะได้ปัจจัยในการสงคราม บางคนที่มีเงื่อนงาน่าสงสัย บางคนก็
เป็ นพวกทรยศมาก่อนที่ติดตามหัวหน้าเผ่าของตนโดยไม่มีการหวนคานึงถึง
ศาสนา”(๓)
๓ )อัล-อิรชาด หน้า ๑๙๓)

๓. อุบยั ดุลลอฮฺ บินอับบาซ
พลทหารของท่านอิมามฮะซัน(อ) ส่ วนมากเป็ นผูท้ ี่เห็นแก่ประโยชน์
เล็กๆ น้อยๆ ท่านเคยส่ งทหารออกไปรบจานวน ๑๒, ๐๐๐ คน ภายใต้
การนาของ อุบยั ดุลลอฮฺ บินอับบาซ คนผูน้ ้ ีเหมาะสมกับตาแหน่งนี้ เพราะแต่
ก่อนนั้นเขาเคยทางานร่ วมกับท่านอะมีรุลมุมินีน (อ) ขณะเดียวกับที่ถูกอัปเป
หิมาจากมุอฺาวิยะฮฺ และเคยได้บะซัร บินอิฏอฮฺช่วยฆ่าเด็กเล็ก ๆ สองคนเพื่อ
ช่วยเขาที่ยะมัน ปรากฏว่าทั้งเขาและคนอื่น ๆ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชาทหาร
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ทหารเหล่านี้ได้ออกเดินทางมาถึงเมืองอะยูเฎาะฮฺ ใกล้กบั ตาบลมัสกิน ได้
พบกับกองทหารของ

“ชาม”

มุอฺาวิยะฮฺได้เชิญตัวเขาไปและมอบเงินให้

จานวน ๑, ๐๐๐,๐๐๐ ดิรฮัม โดยจ่ายให้ก่อนครึ่ งหนึ่ง และจะจ่ายให้อีก
หลังจากได้เข้าเมืองกูฟะฮฺ
ธรรมดาของคนที่ละโมภ เขาก็ยนิ ยอมเพื่อสิ่ งนั้น ถึงแม้จะโดยวิถีทางที่
ไม่ชอบธรรม บรรดาทหารมาเริ่ มเข้าใจเอาตอนที่เห็นผูบ้ งั คับบัญชาของตน
ยืนร่ วมนมาซกับพวกนั้น และในแถวนมาซก็มีมุอาวิยะฮฺ ร่ วมอยูด่ ว้ ย
ขณะนั้นชาว “ชาม” คนหนึ่งลุกขึ้นประกาศว่า
“ผูป้ กครองของพวกท่านอยูก่ บั เราที่นี่แล้ว เขาได้ให้สัตยาบันต่อเรา
แล้ว และอิมามของพวกท่านก็ยอมประนีประนอมแล้ว......(เขายังพูดยาว
ต่อไปจนถึงประโยคที่วา่ ).....ถ้ามิฉะนั้นแล้วพวกท่านก็ตอ้ งฆ่าตัวของพวก
ท่านเอง”
เมื่อสถานการณ์เป็ นเช่นนี้แล้ว ทหารเหล่านั้นก็ตกลงเข้าร่ วมขบวนการ
กับมุอฺาวิยะฮฺ มากขึ้นเรื่ อยๆ
ท่านยะอฺ กูบีกล่าวว่า
“อุบยั ดุลลอฮฺ ได้นาทหารเข้าสวามิภกั ด์ต่อมุอฺาวิยะฮฺแปดพันคน”
(๔)
-----------------------------------------------------------------๔ )ตารี ค อัล-ยะอฺกูบีย ์ เล่ม ๒ หน้า ๒๐๔)
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๔. การติดต่อสัมพันธ์
ระหว่างชาวกูฟะฮฺกบั มุอฺาวิยะฮฺ
มุอฺาวิยะฮฺได้พยายามดาเนินงานด้วยวิธีคดโกงและให้สินบน ตลอดทั้ง
วิธีการต่างๆ ทุก
รู ปแบบที่ไม่ถูกต้องตามหลักศาสนา เพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้น
ในหมู่ทหารของท่านอิมามฮะซัน(อ)
จนกระทัง่ มีผบู ้ งั คับบัญชาและคน
ระดับแกนนาบางคนต้องคล้อยตามกับเขาไป(๕)
มุอฺาวิยะฮฺ พยายามดาเนินการเช่นนี้ กล่าวคือ เขาเคยเขียนจดหมายไปหา
บุคคลระดับหัวหน้าในเมืองกูฟ ะฮฺหลายคน โดยสัญญากับคนเหล่านั้นว่าจะ
ยกทรัพย์สินให้ หรื อไม่ก็จะมอบตาแหน่งข้าหลวงปกครองเมือง

“ชาม”

หรื อไม่ก็จะยกลูกสาวของตนให้แต่งงานด้วย ถ้าหากใครสามารถฆ่าท่านอิ
มามฮะซัน(อ)ได้ ปรากฏว่าท่านอิมาม(อ)รู ้เรื่ องนี้ ท่านถึงกับต้องสวมเสื้ อ
เกราะในเวลานมาซ และมีอยูค่ รั้งหนึ่งท่านโดนลูกธนูขณะที่ทาการนมาซ(๖)
บรรดาผูน้ าเผ่าอีกจานวนหนึ่งก็แสดงความพอใจต่อมุอฺาวิยะฮฺโดยเขียน
จดหมายไปถึงเขาว่า จะเชื่อฟังปฏิบตั ิตามเขาอย่างลับๆ และเรี ยกร้องให้เขา
เดินทางมาหาพวกตน และให้สัญญาอย่างแข็งขันว่า จะบีบให้ท่านอิมาม(อ)
ยอมจานนต่อเขาในทันทีที่เขายกกองทหารเข้ามา หรื อไม่ก็ร่วมมือกับเขา(๗)
------------------------------------------------------------------------(๕) ในหนังสื ออัด-ดัมอะตุซ-ซากิยะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๒๓๘
(๖) ในเล่มเดิม หน้า ๒๓๘
(๗) อัล-อิรชาด หน้า ๒๓๙
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ด้วยเหตุน้ ีเอง ถ้าหากท่านอิมาม(อ)ขืนทาล่าช้าในการเจรจาสันติภาพ
แน่นอนที่สุดชาวกูฟะฮฺ จะต้องสวามิภกั ด์ต่อมุอาวิยะฮฺทนั ที เมื่อนั้นก็จะเป็ น
ผลเสี ยแก่ท่านมากกว่าผลดี
ท่านอิมามฮะซัน (อ)ได้ส่งทหารไปจานวน ๔, ๐๐๐ คน โดยมี
ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นคนตระกูลกันดะฮฺ เมื่อไปถึงแล้ว มุอาวิยะฮฺก็มอบเงินให้
๕,๐๐๐,๐๐๐ ดิรฮัม เขาก็ยอมสวามิภกั ด์กบั มุอฺาวิยะฮฺ ท่านอิมาม (อ) ส่ ง
ทหารตามไปอีกจานวน
นาโดยคนตระกูลมุร็อด
มุอฺาวิยะฮฺก็ปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกับคนแรก คนตระกูลมุร็อด ผูน้ ้ นั ก็ยอมทิ้งทหารและเข้าสวามิภกั ด์
กับมุอฺาวิยะฮฺ
มุอฺาวิยะฮฺได้ติดสิ นบนแก่ อัมรฺ
บินฮาริ ษ, อัซอัษ บินก็อยสฺ และฮะญัร บินฮะญัร ว่า จะมอบเงินให้
๒,๐๐๐,๐๐๐ ดิรฮัม และให้เป็ นผูน้ ากองทัพ “ชาม” และให้แต่งงานกับลูก
สาวของตน ถ้าหากสามารถฆ่าท่านอิมามฮะซัน (อ) ได้ พวกเขายอมรับ
เงื่อนไขดังกล่าวแต่กระทาการไม่สาเร็ จ
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๕. ความห้าวหาญ
ของท่านอิมามฮะซัน(อ)
ท่านอิมามฮะซัน(อ)บังคับบัญชาบรรดาทหารด้วยความลาบากใจและ
สับสน ในขณะที่มุอฺาวิยะฮฺ ดาเนินแผนการชัว่ ของตนไปเรื่ อย ๆ ครั้งหนึ่งเขา
ส่ งคนไปหาท่านอิมาม(อ)ซึ่งประกอบด้วย
มุฆีเราะฮฺ บินชุอฺบะฮฺ , อับดุลลอฮฺ บินอฺามิร บินกะรี ซ และอัดดุรเราะฮฺ
มาน บินอุมมุลฮุกมฺ คนเหล่านั้นมาพบท่านในขณะที่ท่านอยูใ่ นเมือง
“มะดาอิน” กาลังทาการสู ้รบอยูใ่ นสมรภูมิ หลังจากนั้นพวกเขาก็
ออกมาจากท่านพูดคุยกับประชาชนว่า
“แท้จริ งอัลลอฮฺทรงปกป้ องเลือดเนื้อของลูกหลานท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ(ศ) และทรงระงับภัยพิบตั ิไม่ให้ประสบกับเขา และเขายอมรับ
สงบศึกแล้ว”
ทันใดนั้นเองทหารก็เกิดความสับสนทันที ประชาชนทั้งหลายก็เชื่อคน
เหล่านั้นโดยไม่ระแวงสงสัย แล้วคนพวกนั้นก็เข้าจู่โจมท่าน(อ)ทันที เกิดการ
สู ้รบกัน ท่านอิมาม(อ)ขึ้นขี่มา้ ไล่ตามลับหายไปในความมืด แล้วถูกญิรอฮฺ
บินซินาน อัล-อะซะดี ลอบแทงที่ตน้ ขา ท่าน(อ)จับที่เคราของญิรอฮฺและบิด
อย่างรุ นแรงจนคอของเขาหัก แล้วท่านอิมาม(อ)ก็ถูกนาตัวกลับเมือง
“มะดาอิน”เลือดไหลไม่หยุด บาดแผลคราวนี้ของท่านฉกรรจ์นกั แต่
...ประชาชนกลับทอดทิ้งท่าน (๘)
---------------------------------------------------(๘) ตารี คอัล-ยะอฺกูบี เล่ม ๒ หน้า ๒๐๕
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๖. หากรบก็ถูกสังหาร
ท่านอิมามฮะซัน(อ)มีความจาเป็ นที่จะต้องตัดสิ นใจเลือกเอาข้างใดข้าง
หนึ่งระหว่างสองประการคือ จะต้องยอมตายทั้งตัวท่านเองและอะฮฺลุลบัยตฺ
(อ) ของท่าน รวมทั้งบรรดาผูร้ ู ้ในหมู่ชนที่เป็ นพรรคพวกของท่าน ทั้งนี้พวก
ท่านจะต้องต่อสู ้ขบั เคี่ยวกับทหารของ “ชาม” เป็ นเวลาที่ยดื เยื้อยาวนาน
จากนั้นความสาเร็ จก็ตกอยูก่ บั ฝ่ ายมุอาวิยะฮฺ กล่าวคือเขาจะต้องมีชยั ชนะต่อ
บรรดาชาวมุสลิม และลบล้างระบบอิสลาม ในหน้าพิภพจะเต็มไปด้วยความ
เสี ยหาย และบางทีมนุษยชาติอาจหวนกลับไปสู่ อารยธรรมแบบป่ าเถื่อนอีก
ครั้งก็เป็ นได้ หรื อไม่ท่านก็ยนิ ยอมรับตามข้อตกลงเพื่อความอยูร่ อดของ
บรรดาอะฮฺลุลบัยตฺ และพรรคพวกของท่าน
ต่อจากนั้นอิสลามก็จะได้มี
โอกาสเผยแผ่ต่อไป คาสอนและบทเรี ยนของอิสลามก็จะมีโอกาสเผยแผ่
ต่อไปเหมือนอย่างที่ท่านอะมีรุลมุมีนีน (อ) บิดาของท่านได้กระทามาแล้ว
นานถึง ๒๕ ปี
(๗) หากท่านอิมาม (อ) ถูกสังหาร รัศมีแห่งสัจธรรมเป็ นอันต้องดับวูบลง
อิมามฮะซัน(อ)จะถูกสังหารไม่ได้ นอกจากอิมามฮุเซน(อ)จะต้องถูก
สังหารเสี ยก่อน และอิมามฮุเซน(อ)ก็จะต้องถูกสังหารไม่ได้นอกเสี ยจากว่า
ชาวบะนีฮาชิมจะต้องถูกฆ่าเสี ยก่อนเช่นกัน
และชาวบะนีฮาชิมจะถูกฆ่าไม่ได้เหมือนกัน นอกจากบรรดาสาวกและตาบี
อีนที่ยงั คงเหลืออยูบ่ า้ งต้องถูกฆ่าเสี ยก่อน แล้วเมื่อนั้นโอกาสดีก็จะตกเป็ น
ของมุอาวิยะฮิ ในอันที่จะนาอารยธรรมอันป่ าเถื่อ นตามแบบ “อุมยั ยะฮฺ”
มาสานต่อ แล้วเลิกล้มระบบอิสลาม แต่ถา้ หากท่านยินยอมต่อเขาอย่างนี้
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เขาก็จะไม่สามารถนาเอาความแปดเปื้ อนและแปลกปลอมอะไรเข้ามาได้
ถนัดนัก เคยมีผคู ้ นติเตียนอิมามในกรณี ที่ท่านยอมทาสัญญาสันติภาพ
ท่านตอบเขาไปว่า
“ฉันกล่วว่าบรรดามุสลิมจะถูกลบล้างไปจากหน้าแผ่นดิน แต่ฉนั ยัง
ต้องการให้ศาสนานี้ดารงอยู่”(๙)
ซุฟยาน บินยาลีล กล่าวกับท่านอิมาม(อ)ในครั้งหนึ่งว่า
“อัสลามุอะลัยกะ โอ้ ผูย้ งั ความต่าต้อยให้กบั มวลผูศ้ รัทธา”
ท่านกล่าวตอบเขาว่า
“ฉันมิได้ทาอะไรให้พวกเขาต่อต้อย ? ฉันไม่ชอบที่จะมีการทาลาย
พวกเขา(มุอม์ ิน) และล้ม
ล้างพวกเขาจนหมดสิ้ น”(๑๐)
อะบีซะอีดเคยถามท่านอิมามฮะซัน(อ)ถึงเหตุผลในการทาสนธิสัญญา
สันติภาพ ท่านได้ตอบว่า
“ถ้าฉันไม่ทาอย่างที่ฉนั ทา แน่นอนพรรคพวกของฉันจะไม่เหลืออยู่
บนหน้าแผ่นดินเลยแม้แต่คนเดียว เพราะจะต้องถูกฆ่าจนหมดสิ้ น ”(๑๑)
-----------------------------------------------------------------------------๙ )ฮะยาตุล-อิมามฮะซัน( อ )ของอัล-กุร็อยซี เล่ม ๒ หน้า ๒๓๐)
๑๐ )ตัชกิเราะตุล-ค่อวาศ หน้า ๑๑๔)
๑๑ )บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๐๑)

95

๘. มุอาวิยะฮฺ บินอะบีซุฟยาน
อะบูซุฟยานนั้นเป็ นศัตรู ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และเป็ นศัตรู ของท่าน
ศาสนทูตที่ร้ายกาจที่สุดในบรรดาคนทั้งหลาย ก็ยงั ครุ่ นคิดถึงการที่จะเข้ารับ
อิสลาม แต่มุอาวิยะฮฺ ได้เขียนหนังสื อถึงเขาว่า
“ทะเลทรายเอ๋ ย เจ้าอย่าได้ยอมจานนเลยเป็ นอันขาด แม้เพียงวันเดียว
เพราะหลังจากชาวบะตัรเป็ นผุยผงไปแล้วเราจะเอาชนะให้ได้”
มุอาวิยะฮฺ ยังมีความแค้นเคืองไม่หายต่อระบบอิสลาม และผูท้ รงสิ ทธิใน
ตาแหน่งผูน้ า นัน่ คือ ท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ) ครั้งหนึ่งเขาเคยจัดประชุม แล้ว
เรี ยกอิบนุอบั บาซ(ร.ฎ.)เข้ามา แล้วกล่าวว่า
“แท้จริ งในจิตใจของข้ามีความเคียดแค้นพวกเจ้ามากที่สุด
โอ้บะนีฮาชิม
ฉันนี่แหละคือผูท้ ี่จะสร้างปั ญาหให้เกิดขึ้นในหมู่พวกเจ้า
เลือดของพวกเราเคยอยูเ่ บื้องหน้าพวกเจ้า และความไม่เป็ นธรรมต่อเราก็มีอยู่
ในหมู่พวกเจ้า”(๑๒)
เราไม่อยากจะเชื่อว่า จะมีมุสลิมคนใดพูดอย่างนี้ได้ ถ้าหากอิสลามได้เข้า
สู่ จิตใจของเขาแล้ว
เขาต้องการมีชยั ชนะในยุทธวิธีแบบป่ าเถื่อน เป็ นศัตรู ของอิสลามและ
ท่านศาสนทูต(ศ)ที่ร้ายยิง่ กว่านี้ก็คือ
คาบอกเล่าที่มีรายงานบันทึกมาจาก
มุฏร็ อฟ บินอัล-มุฆีเราะฮฺ บินชุอฺบะฮฺวา่ :
ฉันกับอัล-มุฆีเราะฮฺ ผูเ้ ป็ นบิดาได้เข้าพบมุอาวิยะฮฺ และปรากฏว่าบิดา
ของฉันได้เข้าพูดคุยสนทนากับมุอาวิยะฮฺ ต่อจากนั้น ท่านก็กลับมาหาฉัน
แล้วท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่ องของมุอาวิยะฮฺ และความเฉลียวฉลาดให้ฉนั ฟัง ดู
ท่านจะรู ้สึกแปลกใจในสิ่ งที่ได้พบเห็นในตัวของมุอาวิยะฮฺ มาก
๑๒ )อัล-ฮะซัน บินอะลี ของกามิล ชุลยั มาน หน้า ๑๘๒)
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ครั้นเมื่อถึงเวลากลางคืน
ท่านไม่รับประทานอาหารค่า
และฉัน
สังเกตเห็นท่านนัง่ ครุ่ นคิดอยูต่ ลอดเวลา
ฉันก็คอยดูอยูช่ วั่ โมงหนึ่ง แล้วฉันก็คิดว่า จะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเรา
และการงานของเราสักอย่างแน่
ฉันจึงกล่าวกับท่านว่า
“ทาไมท่านถึงได้นงั่ ครุ่ นคิดอยูท่ ้ งั คืน ?”
ท่านตอบว่า “ลูกเอ๋ ย พ่อได้มาพบกับคนที่เลวที่สุดแล้ว”
ฉันถามว่า “เรื่ องมันเป็ นอย่างไร?”
ท่านกล่าวว่า “ขณะที่พอ่ อยูก่ บั เขาเพียงลาพัง พ่อพูดกับเขาว่า ท่านอะมีรุล
มุมีนีน (มุอาวิยะฮฺ ) เอ๋ ย แท้จริ งท่านก็ล่วงเข้าสู่ วยั ที่มีอายุมากแล้ว ถ้าหากว่า
ท่านแสดงออกมาซึ่ งความยุติธรรม และกระจายคุณงามความดีก็จะเป็ นการดี
ที่สุด ท่านก็ดูชราภาพแล้ว ท่านน่าจะพิจารณาดูชาวบะนีฮาชิมแล้วเชื่อม
สัมพันธ์ไมตรี กบั พวกเขาเสี ย ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ว่า
ขณะนี้พวกเขาไม่มีอะไรที่ท่านจะกลัวอีกแล้ว”
เขาตอบว่า “ช้าก่อน ช้าก่อน กษัตริ ยแ์ ห่งพี่นอ้ งของ “ตีม” เขามีความ
ยุติธรรม และเขาได้ทาหน้าที่ต่าง ๆที่ควรทา แต่ขอสาบานด้วยพระนาม
ของอัลลอฮฺ ไม่เห็นเขามีอะไร นอกจากความตายและชื่อเสี ยงของเขาก็สลาย
ไป อาจมีบางคนเรี ยกเขาว่า อะบูบกั ร์ (ก็เท่านั้น) จากนั้นก็กษัตริ ยแ์ ห่งพี่นอ้ ง
ของ “บะนีอะดี” เขาก็เก่งกาจและสามารถดารงตาแหน่งได้ ๑๐ ปี
แต่ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ก็ไม่เห็นมีอะไร นอกจากความ
ตายและชื่อเสี ยงของเขาก็สลายไป อาจมีบางคนเรี ยกเขาว่า อุมรั (ก็เท่านั้น)
ต่อจากนั้นก็กษัตริ ยอ์ ุษมาน อาณาจักรของชายผูน้ ้ ีเกรี ยงไกรไม่มีใครเหมือน
เขาทาหน้าที่ต่างๆ และเขาถูกกระทาเหมือนที่เขากระทา
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ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่ ไม่เห็นมีอะไรนอกจากว่าเขาได้
ตายไป ชื่อเสี ยงของเขาและผลงานของเขาก็หมดไป แท้จริ งพี่นอ้ งแห่ง
“บะนีฮาชิม” เขาประกาศก้องทุกวัน ๆ ละ ๕ ครั้งว่า ข้าขอปฏิญานตน
ว่า มุฮมั มัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ แล้วหลังจากนั้นจะมีผลงานอะไรบ้างที่
เหลือ ไม่มีอะไรเลยจริ งๆ ไม่เชื่อคอยดู
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ จะไม่มีอะไรเหลือนอกจากการถูกฝัง
เท่านั้น”(๑๓)

คาบอกเล่านี้ได้รู้ไปถึงหู มะอ์มูนโดยคนบางคนที่เป็ นลูกน้องของเขา
เขาได้เขียนบันทึกส่ งไปหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อประณามมุอาวิยะฮฺ และประกาศ
ตัดสัมพันธ์ไมตรี กบั ทุกคนที่สนับสนุนมุอาวิยะฮฺในทางที่ดี เพราะเขาเห็นว่า
คาพูดมุอาวิยะฮฺที่พูดออกไป เป็ นคาพูดของพวกบูชาเจว็ด และพวกป่ าเถื่อน
ที่ทรยศต่ออัลลอฮฺ ปฏิเสธศาสนทูตของพระองค์ และบรรดาผูป้ กครองที่สืบ
ตาแหน่งภายหลัง(๑๔)

๑๓ )กัชฟุล-ฆุมมะฮฺ หน้า ๑๒๖)
๑๔ )อัล-ฮะซัน บินอะลี ของกามิล ชุลยั มาน หน้า ๒๑๒)
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มุอาวิยะฮฺ ไม่เคยละเลยในการประณามท่านอะมีรุลมุมีนีน(อ) นอกจาก
เพียงส่ วนน้อยเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพราะเขาฝังความเคียดแค้นต่ออิสลามและศา
สนทูต(ศ)ไว้ในตัวเองอย่างมากมาย ทั้งๆ ที่ศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ(ศ)เคยกล่าว
ไว้วา่
“ผูใ้ ดประณามฉันก็เท่ากับประณามอัลลอฮฺ และผูใ้ ดที่เขาประณามอะ
ลีก็เท่ากับประณามฉัน”(๑๕)
มุอาวิยะฮฺ เป็ นคนที่ออกห่างจากความรู ้ในเรื่ องอิ สลามและบทบัญญัติ เขา
ดาเนินชีวติ ไปตามเหตุผลของคนในอารยธรรมที่ป่าเถื่อนในอดีต ครั้งหนึ่ง
เขาเคยกล่าวคาเทศนาสั้นๆ หลังจากนมาซร่ วมกับประชาชนในตอนเช้าของ
วันหนึ่งว่า
“ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันมิได้ทาสงครามกับพวกท่าน
เพื่อให้พวกท่านนมาซหรื อเพื่อถือศีลอด หรื อเพื่อบาเพ็ญฮัจญ์ และมิใช่เพื่อ
จ่ายซะกาต เพราะพวกท่านได้กระทาในสิ่ งเหล่านี้กนั อยูแ่ ล้ว แต่ที่ฉนั ทา
สงครามกับพวกท่านก็เพื่อจะได้ปกครองพวกท่าน โดยที่อลั ลอฮฺได้มอบสิ่ งนี้
ให้แก่ฉนั ในขณะที่พวกท่านรังเกียจมันอยู่ นอกจากนี้ ฉันจะเป็ นคนที่เอาคา
สอนต่างๆทั้งหมดของฮะซัน บินอะลี มาไว้ที่ใต้ฝ่าเท้าของฉันจนกระทัง่ ไม่
ยอมให้มีอะไรเหลือ”(๑๖)
๑๕ )มุเราวิํุช-ซะฮับ เล่ม ๒ หน้า ๔๓๕)
๑๖ )อัล-อิรชาด หน้า ๑๙๖)
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ครั้งหนึ่งเขาเคยยืนกล่าวคาปราศรัยต่อหน้าคนในตระกูลกุเรชว่า
“ฉันมิได้ดาเนินการปกครองโดยแนวทางแห่งความรักตามที่ฉนั
เรี ยนรู ้มาจากพวกท่าน แต่ฉนั จะควบคุมพวกท่านด้วยดาบอันแข็งกร้าวของ
ฉัน แน่นอนฉันเองก็ชอบที่จะปกครองพวกท่านไปตามวิธีการของบุตรแห่ง
กุฮาฟะฮฺ(อะบูบกั ร์ ) แต่มนั ก็ขดั กับฉัน และฉันต้องการใช้วธิ ีการของอุมรั แต่
ฉันก็หลีกหนีมนั อย่างสุ ดเหวีย่ ง และฉันต้องการใช้วธิ ีการของอุษมาน แต่มนั
ก็คา้ นกับฉัน ฉะนั้น ฉันจึงแผ้วถางแนวทางของฉันสาหรับเรื่ องนี้อีก
แนวทางหนึ่ง ซึ่งจะอานวยประโยชน์สุข
ให้แก่พวกท่าน มันจะให้การกินดีอยูด่ ี เพราะถึงแม้ท่านทั้งหลายจะไม่พบ
ความดีจากตัวฉัน แต่ฉนั ก็จะให้การปกครองที่ดีแก่พวกท่านได้”(๑๗)
ท่านอะบูดรั ดาอ์เคยเห็นเขาดื่มน้ าจากภาชนะที่ทาด้วยทองคาและเงินแท้
แล้วพูดกับเขา(มุอาวิยะฮฺ )ว่า :
แท้จริ งฉันเคยได้ยนิ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)กล่าวว่า
“คนที่ดื่มจากภาชนะเหล่านี้ ไฟนรกอันร้อนแรงจะไหลลงสู่ ทอ้ งของ
เขา”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “แต่ฉนั ไม่เคยเห็นอะไรเกิดขึ้นเลย”
ท่านอะบูดรั ดาอ์กล่าวอีกว่า “ไม่เคยมีใครเถียงฉันเท่ามุอาวิยะฮฺ ฉันบอก
เขาจากคาพูดของศานทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) แต่เขาพูดกับฉันตามความคิดของ
เขาเอง ฉันไม่อาจอยูร่ ่ วมแผ่นดินเดียวกับเขาได้เลย” (๑๘)
๑๗ )อัล-ฮะซัน บินอะลี ชองกามิลซุ ลยั มาน หน้า ๑๙๖)
๑๘ )อัล-ฮะซัน บินอะลี ชองกามิลซุลยั มาน หน้า ๒๑๗)

100

ถ้าเราจะพูดถึงเรื่ องราวของมุอาวิยะฮฺท้ งั หมด
ก็จาเป็ นต้องมีเนื้อที่
กระดาษหลายๆ เล่ม แต่ก็พอจะรู ้อะไรๆ ได้อย่างเพียงพอ ถ้าหากได้อ่าน
หนังสื อ อัน-นะศออิฮฺ อัล-กาฟี ยะฮฺ ลิมนั ยะตะวัลลา มุอาวิยะฮฺ
(บทเรี ยนของผูท้ ี่ยอมรับมุอาวิยะฮฺ ) ของท่านซัยยิดมุฮมั มัด บินอะกีล และ
ตาราประวัติศาสตร์ อีกหลายเล่มที่เสนอข้อเท็จจริ งต่างๆ เกี่ยวกับชายผูน้ ้ ี
เราเชื่อว่าเรื่ องราวตามที่ได้ผา่ นสายตาท่านไปแล้วนี้ จะสามารถทาให้เห็น
พ้องกับการทาสนธิ สัญญาของท่านอิมามฮะซัน (อ) ผูช้ าญฉลาดว่า เป็ นการ
พิทกั ษ์ไว้ซ่ ึงระบบอิสลาม และเป็ นการอนุรักษ์มรดกของมวลมุสลิมให้ดารง
อยูไ่ ด้ และเพื่อเป็ นการจากัดเส้นทางเดินให้แก่มุอาวิยะฮฺ ด้วยการโต้คารม
ของอิมามฮะซัน(อ)ต่อมุอาวิยะฮฺและบริ วารของเขา
ทุกคนที่ได้เข้าใจในส่ วนนี้จะสามารถล่วงรู ้ไปถึงความอาฆาตมาดร้าย
และความคัง่ แค้นที่สุมอยูใ่ นจิตใจของพวกอุมยั ยะฮฺเป็ นอย่างดีเลยทีเดียว คน
เหล่านี้ไม่เคยหยุดยั้งและลดราวาศอก การติดตามรังควานท่านอิมามฮะซัน
(อ)และการทางานของท่าน ทั้ง ๆ ที่ยอมรับในข้อตกลงกับพวกเขาแล้ว อีก
ทั้งยังได้มอบอาณาจักรการปกครองและอานาจให้แก่พวกเขาแล้ว ทั้งนี้มิใช่
เป็ นเพราะจุดประสงค์อื่นใด นอกจาการด่าประณามท่านและบิดาของท่าน
(อ)อีกนั้นเอง
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ท่านอิบนุ อะบิล-ฮะดีด ได้กล่าวไว้วา่ มีรายงานบันทึกโดยอัซ-ซุบยั ร์
บินบะการ์ ไว้ในหนังสื อ อัล-มุฟาคอร็ อต ว่า :
ครั้งหนึ่งมีคนหลายคนมารวมตัวกันที่สานักของมุอาวิยะฮฺ เช่น อัมร์ บิน
อัล-อ๊าศ, วะลีด บินอุกบะฮฺ บินอะบีมุอีด อุตบะฮฺ บินอะบีซุฟยาน อิบนุ ฮัรบ์
อัลมุฆีเราะฮฺ บินชุอฺบะฮฺ ซึ่ งถ้อยคาอันไม่น่าพอใจและน่าตาหนิติเตียนจาก
คาพูดของท่านอิมาม (อ) ที่ เกี่ยวกับตัวของพวกเขาเคยได้ยนิ ไปถึงหู ของพวก
เขา ในขณะที่ความไม่พอใจ เกี่ยวกับอิมาม (อ) ที่ออกจากปากพวกเขาก็เคยรู ้
ถึงหู ท่านด้วย พวกเขากล่าวว่า
“ข้าแต่อะมีรุลมุมีนีน(มุอาวิยะฮฺ ) แท้จริ งฮะซันได้เจริ ญรอยตามบิดา
ของเขา เวลาเขาพูดก็มีคนเชื่อ เวลาเขาออกคาสัง่ ก็มีคนปฏิบตั ิตาม คนทัว่ ๆ
ไปยาเกรงเขา เมื่อเป็ นเช่นนี้สักวันหนึ่งเขาจะยิง่ ใหญ่ข้ ึนมา และไม่แคล้วที่
พวกเราจะได้รับความเดือดร้อนจากเขา”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “แล้วพวกท่านจะว่าอย่างไรกัน?”
พวกเขากล่าวว่า “ไปเชิญตัวเขามา เพื่อเราจะได้ด่าประณามเขาและบิดา
ของเขา โดยเราจะแนะนาและตักเตือนเขา โดยบอกเขาว่า บิดาของเขาได้ฆ่า
อุษมาน และเราก็ให้เขาเชื่ออย่างนี้ แล้วเขาจะไม่สามารถแก้ไขอะไรในเรื่ อง
นี้กบั เราได้”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “ฉันไม่เห็นด้วย และจะไม่ทาอย่างนั้น”
พวกเขากล่าวว่า “เราขอร้องให้ท่านทาอย่างนั้นให้ได้ ข้าแต่ อะมีรุลมุ
มีนีน (มุอาวิยะฮฺ )”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “ความหายนะจะเป็ นของพวกเจ้า จงอย่าได้ทาสิ่ งนี้
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ไม่วา่ ครั้งใดที่ฉนั เห็นเขานัง่ ใกล้ฉนั
ฉันจะรู ้สึกยาเกรงฐานะของเขา และกลัวการตาหนิของเขาที่มีต่อฉันเสมอ”
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พวกเขากล่าวว่า “อย่างไรก็ตาม ท่านต้องส่ งคนไปเชิญเขามา”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “ถ้าฉันส่ งคนไปเชิญเขามา ฉันจะต้องให้ความเป็ น
ธรรมกับเขายิง่ กว่าพวกเจ้า”
อัมรฺ บินอัล-อาศ จึงกล่าวว่า “ท่านกลัวว่า ความผิดพลาดของเขาจะ
เอาชนะความถูกต้องชอบธรรมของเราใช่ไหม หรื อว่าท่านจะปกป้ องคาพูด
ของเขามากกว่าคาพูดของเรา?”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “หามิได้ ฉันเพียงแต่หมายถึงว่า ถ้าฉันส่ งคนไปเชิญ
เขามา ฉันจาเป็ นจะต้องให้เขาพูดด้วยวาจาเขาเองทุกอย่าง”
พวกเขากล่าวว่า “ก็ปล่อยเขาไปตามนั้น”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “พวกท่านอาจดื้อดึงต่อฉัน ถ้าฉันส่ งคนไปเชิญเขามา
แต่ถา้ พวกท่านดื้อดึง ฉันก็จะไม่ทาเช่นนั้น กล่าวคือจงอย่าใส่ ร้ายในคาพูด
ของเขา จงรู ้ไว้วา่ พวกเขาคืออะฮฺลุลบัยตฺ ซ่ ึ งไม่เคยมีใครตาหนิพวกเขาได้ ไม่
เคยมีใครหาข้อบกพร่ องของเขาได้ง่ายๆ
แต่พวกท่านจะกล่าวหาเขาด้วย
ข้อหาที่ร้ายแรง ที่พวกท่านจะพูดว่า บิดาของเขาฆ่าอุษมานและรังเกียจการ
ปกครองของผูป้ กครองก่อนหน้าเขา”
แล้วมุอาวิยะฮฺ ก็ส่งคนของตนไปเชิญท่านอิมามฮะซัน(อ) ซึ่ งคนผูน้ ้ นั ได้
กล่าวว่า
“ท่านอะมีรุลมุมีนีน(มุอาวิยะฮฺ )เชิญตัวท่านไปพบ”
ท่านอิมามกล่าวว่า “เขามีอะไร?”เขาจึงได้สมญานามอย่างนี้ ”
แล้วท่านอิมามฮะซัน(อ)ได้กล่าวอีกว่า
“ไม่มีหลังคาปกคลุมให้สาหรับพวกเขา และการลงโทษจะมาประสบ
กับพวกเขาโดยไม่รู้ตวั ”
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และกล่าวอีกว่า “เจ้าจงเอาผ้าคลุมของฉันมาหน่อยซิ ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้าขอ
ความคุม้ ครองต่อพระองค์ ให้ขา้ รอดพ้นจากความชัว่ ร้ายของเขาเหล่านั้น
และขอให้พระองค์ทรงปกป้องข้า
อย่าให้ตกอยูใ่ นความชัว่ ของพวกเขา
ขอให้พระองค์ช่วยเหลือข้าให้พน้ จากพวกเขา อย่างไรก็ตามที่พระองค์
ทรงประสงค์และข้าก็ประสงค์ตามนั้นด้วย โดยอาศัยอานาจและพลานุภาพ
ของพระองค์ ข้าแต่พระผูท้ รงเมตตายิง่ กว่าผูใ้ ห้ความเมตตาใด ๆ”
จากนั้นท่านก็ลุกขึ้นเดินทางไปหามุอาวิยะฮฺซ่ ึ งเขาก็ได้ตอ้ นรับท่านอย่าง
สมเกียรติ โดยจัดที่นงั่ ให้ท่านนัง่ ใกล้ ๆ กับเขา โดยที่คนในกลุ่มรู ้สึกมีความ
ชิงชังและเคียดแค้น ด้วยความละเมิดและทะนงตัวที่ติดอยูใ่ นสันดาน
มุอาวิยะฮฺ กล่าวว่า “โอ้ อะบูมุฮมั มัดคนเหล่านี้ เขาส่ งคนไปเชิญท่านมา
พวกเขาฝ่ าฝื นข้า”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)กล่าวว่า
“มหาบริ สุทธิ์ เป็ นของอัลลอฮฺ บ้านนี้เป็ นของเจ้า การอนุญาตให้เข้ามา
ในที่น้ ียอ่ มขึ้นอยูก่ บั เจ้า ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ถ้าหากเจ้า
สนองตอบเจตนาตามที่มีอยูใ่ นจิตใจของพวกเขาแล้วไซร้ เห็นทีที่ขา้ จะต้อง
ละอายในความชัว่ ของเจ้าเสี ยแล้ว และถ้าหากคนเหล่านี้สามารถเอาชนะ
ความคิดของเจ้าได้ ก็เห็นทีที่ขา้ จะต้องละอายในความอ่อนแอของเจ้าเสี ย
แล้ว ซึ่ งก็ไม่รู้วา่ จะยึดเอาอันไหน จะปฏิเสธอันไหน เพราะถ้าหากข้าได้ล่วงรู ้
ว่าพวกเขาจะมาชุมนุมกันอยูท่ ี่นี่อย่างนี้ ข้าก็จะนาคนในบันดาลูกหลานของ
อับดุลมุฏฏอลิบมา ให้เหมือนๆ กับพวกเขาด้วย แต่ไม่มีทางหรอกที่
ฉันจะรู ้สึกประหวัน่ พรั่นพรึ งต่อเจ้าและต่อพวกเขา แท้จริ งผูค้ ุม้ ครองข้า
คืออัลลอฮฺ พระองค์ทรงคุม้ ครองบรรดาผูท้ รงคุณธรรม”
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มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “นี่แนะท่าน ฉันเกรงใจที่จะเชิญท่านมา แต่คนเหล่านี้ซิ
ที่มอบหมายเรื่ องนี้ให้แก่ฉนั ทั้ง ๆ ที่ฉนั ไม่สบายใจ แท้จริ งความเป็ นธรรม
จากพวกเขาจะมีแก่ท่านและจากฉันด้วย
เราเพียงแต่เชิญท่านมาเพื่อย้าให้ท่านฟังว่า อุษมานนั้นถูกสังหารอย่าง
ไม่ได้รับความเป็ นธรรม และบิดาของท่านเป็ นคนฆ่าเขา ดังนั้นจงรับฟังพวก
เขา ต่อจากนั้นท่านก็จงตอบพวกเขาและคนในที่ประชุมจะไม่มีใครยับยั้งสิ่ ง
ที่ท่านจะพูดออกไปทุกประโยค”
แล้วอัมรฺ บินอัล-อ๊าศ ก็ได้กล่าวขึ้นก่อนว่า
“ขอสรรเสริ ญต่ออัลลอฮฺ ขอให้พระองค์ประทานพรแด่ศาสนทูตของ
พระองค์....”
ต่อจากนั้นเขาก็กล่าว ถึงท่านอะลี(อ)โดยมิได้ทิง้ เรื่ องใดๆ อันเป็ น
ข้อบกพร่ องโดยมิได้หยิบยกมากล่าว เขากล่าวต่อไปว่า
“แท้จริ งเขาลบหลู่อะบูบกั ร์ และรังเกียจการปกครองของเขา เขาขัดขืน
ในการยินยอมให้สัตยาบัน จากนั้นก็ยอมด้วยความจาใจ เขาร่ วมวางแผนฆ่า
อุมรั และฆ่าอุษมานด้วยความอธรรม เขาอ้างตัวเป็ นผูป้ กครองทั้ง ๆ ที่ไม่มี
สิ ทธิ”
ต่อจากนั้นก็กล่าวถึงความบกพร่ องต่าง ๆ อีกมากมาย แล้วเสริ มอีกตอน
หนึ่งว่า
“ชาวบะนีอบั ดุลมุฏฏอลิบเอ๋ ย ไม่มีทางที่อลั ลอฮฺจะมอบอาณาจักรการ
ปกครองให้แก่พวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าสังหารผูป้ กครองเหล่านั้น พวกเจ้าได้
ละเลงเลือดทั้งๆ ที่อลั ลอฮฺทรงห้ามไว้ พวกเจ้าทะยานอยากในอานาจการ
ปกครอง และแสวงหาในสิ่ งที่ไม่อนุญาต เจ้านั้น
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โอ้ ฮะซัน เจ้าพูดกับตัวเองว่า ตาแหน่งผูป้ กครองเป็ นของเจ้า ทั้ง ๆ ที่เจ้า
ไม่มีปัญญาและความคิดในเรื่ องนี้ เจ้ามิได้เห็นหรื อ อัลลอฮฺบนั่ ทอน
สติปัญญาของเจ้าอย่างไร พระองค์ทรงทิ้งความโง่เขลาของกุเรชไว้ในตัวเจ้า
พระองค์ทรงลบหลู่และเหยียดหยามเจ้า ทั้งนี้เพราะความชัว่ ในผลงาน
ของบิดาของเจ้า อันที่จริ งแล้วเราเพียงแต่เชิญเจ้ามาด่า ทั้งเจ้าและบิดาของเจ้า
ในส่ วนบิดาของเจ้านั้นอัลลอฮฺได้อปั เปหิ เขาไปเสี ยแล้ว เราหมดภาระกับเขา
แล้ว แต่เจ้าซิ ยงั อยูใ่ นมือของพวกเรา เรากาลังคิดหาวิธีการในเรื่ องของเจ้าอยู่
และถ้าหากเราจะด่าเจ้า เราก็จะไม่มีความบาปใดๆ กับอัลลอฮฺ และไม่มีขอ้
ตาหนิใดๆ จากประชาชน เจ้ายังสามารถที่จะปฏิเสธกับเรา และหาว่าเราพูด
ไม่จริ งได้ไหม ? ถ้าเจ้าเห็นว่าโกหกในข้อหนึ่งข้อใด ก็จงตอบโต้มาซิ ถ้าไม่มี
ก็จงรู ้ไว้วา่ ทั้งเจ้าและบิดาของเจ้าต่างก็เป็ นผูอ้ ธรรม”
ต่อจากนั้น อัล-วะลีด บินอุกบะฮฺ บินอะบีมุอีฏ ได้กล่าวว่า
“โอ้พวกบะนีฮาชิม แท้จริ งพวกเจ้ามีศกั ดิ์เป็ นน้าของอุษมาน
ดังนั้นบุตรที่ประเสริ ฐ ถึงได้มีแก่พวกเจ้า สิ ทธิของพวกเจ้าจึงเป็ นที่ยอมรับ
และพวกเจ้ามีการเกี่ยวดองที่ประเสริ ฐจึงมีแก่พวกเจ้า
เขาให้เกียรติพวกเจ้า แต่พวกเจ้ากลับเป็ นบุคคลแรกที่ริษยาเขา จนบิดา
ของเจ้าถึงกับฆ่าเขาอย่างอธรรม ไม่มีขอ้ แก้ตวั แลไม่มีขอ้ พิสูจน์ใดๆ หักล้าง
พวกเจ้าจะว่าอย่างไร
ในเมื่ออัลลอฮฺทรงทวงถามในเรื่ องเลือดของเขา
พระองค์ทรงบันดาลให้พวกเจ้าลงมาจากตาแหน่งของพวกเจ้า
และขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ แท้จริ ง พวกบะนีอุมยั ยะฮฺให้ความดี
งามแก่พวกบะนีฮาชิมยิง่ กว่าพวกบะนีฮาชิมให้ความดีงามแก่พวกบะนีอุมยั
ยะฮฺ และแท้จริ งมุอาวิยะฮฺให้ความดีงามแก่เจ้ายิง่ กว่าตัวของเจ้าเอง”
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ถัดจากนั้น อุตบะฮฺ บินอะบีซุฟยาน ได้กล่าวว่า
“โอ้ฮะซัน บิดาของเจ้าเป็ นกุเรชที่ชวั่ ที่สุด สาหรับพวกกุเรช เพราะเขา
เป็ นคนหลัง่ เลือดชาวกุเรช และตัดสายสัมพันธ์ทางเครื อญาติกบั ชาวกุเรช มี
ดาบและลิ้นที่แสนจะยาว เขาฆ่าคนที่มีชีวติ
เขาประณามคนที่ตายแล้ว แท้จริ งเจ้าก็เป็ นคนหนึ่งฆ่าอุษมาน และเรา
จะต้องฆ่าเจ้าในเรื่ องนี้ สาหรับความหวังของเจ้าในตาแหน่งผูป้ กครองนั้น
มันเป็ นสิ่ งที่เจ้าไม่มีความสามารถเข้าถึงมันได้ และมันไม่มีอะไร ที่จะให้เจ้า
ถือเป็ นข้อต่อรองได้ โอ้ ชาวบะนีฮาชิมเอ๋ ย พวกเจ้าฆ่าอุษมาน ความจริ งแล้ว
เราย่อมมีสิทธิ ฆ่าเจ้าและน้องชายของเจ้าในเรื่ องนี้ดว้ ย สาหรับบิดาของ
เจ้านั้น แน่นอนอัลลอฮฺทรงจัดการให้กบั พวกเรา ด้วยภารกิจของพระองค์ไป
แล้ว แต่ในส่ วนของเจ้าซิ ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่ ถ้าเราฆ่าเจ้า
เนื่องจากแก้แค้นให้กบั อุษมานแล้วไซร้ จะไม่มีความบาปและอริ ศตั รู ใดๆ
เกิดขึ้นกับเราเลย”
ต่อจากนั้นอัล-มุฆีเราะฮฺ กล่าวประณามท่านอะลี และกล่าวว่า
“ฉันมิได้ตาหนิเขาในกรณี ใด ๆ ที่เขาฉ้อฉล และในกฎเกณฑ์การ
ปกครองใดๆ ที่เขาลาเอียง แต่ฉนั จะตาหนิเขาก็เพราะว่า เขาฆ่าอุษมาน”
หลังจากนั้นพวกเขาก็นิ่งเงียบ ท่านอิมามฮะซัน บินอะลี(อ)ก็ได้พูดขึ้นว่า
“ขอสรรเสริ ญต่ออัลลอฮฺ และขอสดุดีต่อพระองค์ ขอให้พระองค์
ประทานพรแก่มุฮมั มัดและลูกหลานของเขา”
ท่านกล่าวต่อไปว่า “มุอาวิยะฮฺ เอ๋ ย คนเหล่านี้มิได้ด่าประณามข้าหรอก
แต่เจ้านัน่ แหละที่ด่าประณามข้า ช่างเลวร้ายจริ งๆ เท่าที่ขา้ ได้พบมาเป็ น
ความคิดที่ชวั่ จริ งๆ เท่าที่ขา้ รู ้จกั มา เป็ นนิสัยที่ชวั่ ที่สุดที่ขา้ ประสบมาเป็ นการ
ละเมิดต่อพวกเรา เป็ นความคิดที่เป็ นอริ ศตั รู ที่เจ้ามีต่อท่านศาสดา
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มุฮมั มัด(ศ) และสมาชิกครอบครัวของท่าน แต่จงฟังเถิดมุอาวิยะฮฺ และ
พวกเจ้าก็จงฟังด้วย ไม่มีคาพูดใดที่อยูใ่ นตัวเจ้าและในตัวของพวกเขาที่มนั
จะแคล้วคลาดโดยมิได้ตรงกับพฤติกรรมที่มีในตัวของพวกเจ้า
ข้าขอให้
อัลลอฮฺเป็ นพยาน พวกเจ้ารู ้หรื อเปล่าว่า คนที่พวกเจ้าด่าประณามไปนั้น
เขาเคยได้นมาซมาตั้งแต่วนั นั้น โดยมีกิบลัตทั้งสองแห่ง ส่ วนเจ้ามุอาวิยะฮฺ
เจ้าคือผูป้ ฏิเสธ(กาเฟร) ต่อทั้งสองแห่งโดยที่เจ้ามองมันว่าเป็ นเรื่ องที่หลงผิด
เจ้าสักการะรู ปปั้ นของอัล-ลาดและอุซซา อย่างผูล้ ะเมิด
ข้าขอให้อลั ลอฮฺ เป็ นพยาน พวกเจ้ารู ้หรื อไม่วา่ เขาคือผูม้ อบสัตยาบันทั้ง
สองวาระ นัน่ คือ สัตยาบันแห่งอัล-ฟัตฮฺ และสัตยาบันแห่งอัร-ริ ฎวาน
มุอาวิยะฮฺเอ๋ ย กับวาระหนึ่งนั้น เจ้าเป็ นผูป้ ฏิเสธและกับอีกวาระหนึ่งนั้น
เจ้าเป็ นผูต้ ระบัดสัตย์ ข้าขอให้อลั ลอฮฺเป็ นพยานกับพวกเจ้า พวกเจ้ารู ้หรื อไม่
ว่า เขา(อิมามอะลี)คือ คนแรกที่มีความศรัทธา ส่ วนเจ้าและบิดาของเจ้านั้น มุ
อาวิยะฮฺเอ๋ ย เป็ นเพียงคนมีจิตใจโน้มน้าว พวกเจ้าซ่อนเร้นสภาพปฏิเสธไว้
แต่ฉาบภายนอกด้วยกับศาสนาอิสลาม พวกเจ้าหมกมุ่นอยูก่ บั การแสวงหา
ทรัพย์สิน
ข้าขอให้อลั ลอฮฺเป็ นพยาน พวกเจ้าไม่รู้เลยใช่ไหมว่า เขาคือเจ้าของธงชัย
แห่งศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ศ) ในสงครามบะดัร และแท้จริ งธงชัยของฝ่ าย
พวกตั้งภาคีน้ นั มีมุอาวิยะฮฺและบิดาของเขาร่ วมอยูด่ ว้ ย
ต่อจากนั้น เขาก็เผชิญต่อพวกเจ้าที่สงครามอุฮุดและสงครามพลพรรค
ต่างๆ (อัล-อะฮฺซาบ)โดยที่ธงชัยของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)อยูก่ บั เขา
ส่ วนที่อยูก่ บั เจ้าและบิดาของเจ้าคือธงชัยของพวกที่ต้ งั ภาคี ในทุกแห่งนั้น
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)เปิ ดโอกาสให้เขามีชยั ชนะ และทรงยกย่องให้เขาเป็ นข้อพิสูจน์
ทรงช่วยเหลือการเผยแผ่ของเขา และทรงยืนยันรับรองความสัตย์ในคาพูด
ของเขา และในทุกสมรภูมิเหล่านั้น
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ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ให้ความปิ ติชื่นชมต่อเขา ส่ วนเจ้าและบิดา
ของเจ้านั้นได้รับแต่ความชิงชัง
ข้าขอให้อลั ลอฮฺเป็ นพยาน มุอาวิยะฮฺเอ๋ ย เจ้ายังจาได้ไหม ในวันหนึ่งที่
บิดาของเจ้าเดินทางมาพร้อมกับอูฐสี แดงตัวหนึ่ง ส่ วนเจ้ากาลังจูงมันอยูแ่ ละ
อุตบะฮฺนอ้ งชายของเจ้าติดตามมาข้างหลังแล้วท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)
มองเห็นเจ้า
ท่านศาสดา(ศ) ได้กล่าวว่า
“โอ้อลั ลอฮฺ ขอให้อลั ลอฮฺทรงสาปแช่งทั้งคนขี่ คนจูง และคนที่ติดตาม
มาข้างหลังด้วยเถิด”
มุอาวิยะฮฺเอ๋ ย เจ้าลืมบทกวีที่เจ้าเขียนส่ งไปให้บิดาของเจ้าเสี ยแล้วหรื อ
เมื่อครั้งที่เขาคิดจะเข้ารับอิสลาม แต่เจ้าห้ามเขาว่า
“ทะเลทรายเอ๋ ย ท่านอย่ายอมจานนเป็ นอันขาดเลย แม้แต่เพียงวันเดียว
เพราะหลังจากชาวบะดัรกลายเป็ นผุยผงแล้ว เราจะสามารถเอาชนะได้อีก ”
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ กิจการที่เจ้าซ่อนเร้นอยูน่ ้ นั มัน
ยิง่ ใหญ่กว่าที่เจ้าเผยออกมา หมู่ชนทั้งหลาย ข้าขอให้อลั ลอฮฺเป็ นพยาน พวก
เจ้ารู ้ไหมว่า ในหมู่บรรดาสาวกทั้งหลายของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) อิ
มามอะลี(อ) นั้นเป็ นคนที่สามารถยับยั้งตนเองมิให้ตกอยูภ่ ายใต้อารมณ์ใฝ่ ต่า
ได้
ดังนั้นจึงมีโองการถูกประทานมาว่า :
“โอ้ บรรดาผูศ้ รัทธา จงอย่ายับยั้งของที่ดีที่อลั ลอฮฺได้อนุมตั ิมาให้แก่สู
เจ้า” (อัล-มาอิดะฮฺ :๘๗)
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และครั้งหนึ่งท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้ส่งสาวกชั้นผูใ้ หญ่ของท่าน
ไปรบกับพวกบนีกอรี เซาะฮฺ ปรากฏว่าต้องเผชิญกับความกล้าหาญชาญชัย
ของคนเหล่านั้น จนพ่ายแพ้อย่างยับเยิน
แล้วท่านก็ส่งท่านอิมามอะลี(อ)ให้ออกไปรบ
พร้อมกับนาธงไปด้วย
ปรากฏว่าท่าน(อ)สามารถปราบคนเหล่านั้นให้ยอมรับในบทบัญญัติของ
อัลลอฮฺและการปกครองของศาสนทูตของพระองค์ได้ ในสงครามค็อยบัรก็
เป็ นเช่นเดียวกันนี้
ท่าน(อ)ยังกล่าวอีกว่า...มุอาวิยะฮฺเอ๋ ย ข้าเชื่อว่าเจ้าไม่รู้ดอก แต่ขา้ ซิรู้ดีถึง
เรื่ องที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) สาปแช่งแก่เจ้า เมื่อครั้งที่ท่านต้องการ
จะเขียนหนังสื อส่ งไปยังพวกบะนีคุซยั มะฮฺ กล่าวคือ ท่านได้ส่งไปยังเจ้าและ
ไล่ให้เจ้าไปตาย พวกเจ้าก็เช่นเดียวกัน โอ้หมู่ชนที่ชุมนุม ณ ที่น้ ี ข้าขอให้
อัลลอฮฺเป็ นพยาน พวกเจ้ายังไม่รู้หรื อว่า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ได้
สาปแช่งอะบูซุฟยานไว้ในสมรภูมิถึง ๗ แห่ง ซึ่ งพวกเจ้าไม่สามารถที่จะ
ปฏิเสธได้เลย
ครั้งแรก ในวันที่เขาพบท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ที่นอกเมืองมักกะฮฺ
ทางไปเมืองฏออิฟ ท่านได้เชิญชวนให้เข้ารับศาสนาแต่โดยดี ครั้นแล้วเขาก็
ฮึดสู ้ท่าน ด่าว่าและสบประมาทท่าน สาปแช่งและกล่าวเท็จต่อท่าน อีกทั้งยัง
คิดที่จะใช้กาลังกับท่าน ดังนั้นอัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองค์จึงสาปแช่ง
เขาและทอดทิ้งเขาไป
ครั้งที่สอง ในวันแห่งอัล-อีรฺ ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ถูกนาเสนอแก่
ผูห้ ญิงคนหนึ่งที่มาจากชาม แต่อะบูซุฟยานได้ปฏิเสธ และขับไล่นางไปโดย
ที่ไม่มีใครช่วยเหลือนางได้เลย ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้สาปแช่งเขา
เหตุการณ์สมรภูมิบดั รฺ เกิดขึ้นก็เพราะนาง
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ครั้งที่สาม ในสงครามอุฮุด ตอนที่เขายืนอยูใ่ ต้เนินเขา ท่านศาสนทูต(ศ)
ยืนอยูข่ า้ งบน เขาร้องตะโกนว่า “รี บขึ้นไปข้างบนเร็ ว” ท่านศาสนทูต (ศ)
ได้สาปแช่งเขาถึง ๑๐ ครั้ง และบรรดามุสลิมก็สาปแช่งเขาด้วย
ครั้งที่สี่ ในสงครามอะฮฺซ์าบ มีพวกปฏิเสธสองกลุ่มร่ วมกับพวกยิว
ท่านศาสนทูต(ศ)ก็สาปแช่งเขาเช่นกัน
ครั้งที่หา้ ในวันที่อะบูซุฟยานเดินมากับกลุ่มชาวกุเรช แล้วร่ วมกัน
ขัดขวางท่านศาสนทูต(ศ)มิให้เข้ามัสญิดอัล -ฮะรอมและทาการเชือดสัตว์พลี
และนัน่ คือ วันแห่งสนธิ สัญญาฮุดยั บียะฮฺ ดังนั้น ท่านศาสนทูตจึงสาปแช่ง
อะบูซุฟยาน ตลอดทั้งบรรดาแกนนาและสมุนทั้งหลาย ท่าน(ศ)กล่าวว่า
“เขาเหล่านั้นทั้งหมดล้วนถูกสาปแช่ง เพราะไม่มีคนใดในหมู่พวกเขา
เป็ นผูศ้ รัทธา”
มีคนถามว่า “ข้าแต่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) เผือ่ อาจมีใครสักคน
หนึ่งในหมู่พวกเขาต้องการเข้ารับอิสลาม เขาจะเป็ นอย่างไร กับการสาปแช่ง
นี้?”
ท่านกล่าวตอบว่า “การสาปแช่งจะไม่ประสบกับพวกที่ติดตามคนใดเลย
เว้นแต่พวกระดับแกนนาจะไม่มีใครรอดได้พน้ เลยแม้สักคนเดียว”
ครั้งที่หก นัน่ คือ วันแห่งอูฐตัวสี แดง
ครั้งที่เจ็ด ในวันที่พวกเขาต่อสู ้กบั ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ในพิธี
แห่งอัล-อุกอบะฮฺโดยพวกเขาขับไล่อูฐของท่านให้วงิ่ หนี พวกเขาเป็ นผูช้ าย
๑๒ คน ในจานวนนั้นมีอะบูซุฟยานรวมอยูด่ ว้ ย
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นี่คือเรื่ องราวในส่ วนของเจ้า โอ้ มุอาวิยะฮฺ
ส่ วนเจ้าโอ้ อิบนุ อัล-อ๊าศ แท้จริ งเรื่ องราวความเป็ นมาของเจ้านั้นสับสน
มารดาของเจ้า คลอดเจ้ามาโดยไม่รู้วา่ ใครคือพ่อ จนมีการตัดสิ นกันในหมู่
ชาวกุเรชถึง ๔ คน แต่แล้วคนที่รับผิดชอบเจ้าก็คือ คนที่เหี้ ยมเกรี ยมที่สุด
เป็ นคนที่เลวร้ายที่สุด ต่อจากนั้นบิดาของเจ้ายืนขึ้นประกาศว่า
“ศัตรู ของข้า คือ มุฮมั มัด ผูท้ ี่สายตระกูลถูกตัดขาด”
แต่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ได้ประทานให้แก่เขา เหมือนดังที่ทรงประทานมาให้
แล้ว เจ้าสู ้รบกับท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ทุกสมรภูมิ เจ้าบุกเข้าทาร้าย
ท่านที่มกั กะฮฺ เจ้าวางแผนการร้ายต่างๆนานา และเจ้าเป็ นคนหนึ่งที่กล่าวเท็จ
ใส่ ท่าน และเป็ นศัตรู ของท่านอย่างฉกาจฉกรรจ์ที่สุด
ต่อจากนั้นเจ้าออกเดินทางไปเฝ้ากษัตริ ยน์ ะญะชี พร้อมกับบรรดาชาวเรื อ
เพื่อขอตัวญะอฺ ฟัรและสาวกของท่านกลับมาหาชาวมักกะฮฺ แต่แล้วเขาก็ทา
ให้เจ้าผิดหวัง อัลลอฮฺ (ซ.บ.)บันดาลให้เจ้ากลับมาอย่างพ่ายแพ้ เจ้าคือศัตรู
ของบะนีฮาชิม ทั้งในสมัยญาฮีลียะฮฺและในสมัยของอิสลาม เจ้าเองก็รู้คน
ทั้งหลายก็รู้ เจ้าเคยเขียนบทประพันธ์โจมตีท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)มาก
ถึง ๗๐ บท
แล้วท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ก็ได้กล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺแท้จริ งข้ามิได้พูดเป็ นกวี และมันไม่สมควรแก่ขา้
ข้าแต่อลั ลอฮฺได้โปรดสาปแช่งเขาถึง ๑, ๐๐๐ ครั้งต่ออักษรแต่ละตัว ”
ดังนั้นในส่ วนของเจ้ามีการสาปแช่งที่อลั ลอฮฺประทานให้มากมายที่สุด
เหลือที่จะประมาณได้ สาหรับกรณี ที่เจ้าพูดเกี่ยวกับอุษมาน ก็เจ้านัน่ แหละที่
เป็ นผูจ้ ุดไฟสงครามแก่เขาให้เกิดภัยต่อโลกอิสลาม
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แล้วเจ้าก็หนีไปปาเลสไตน์ ครั้นพอเข้าทราบข่าวการถูกสังหารของเขา
เจ้าก็กล่าวว่า
“อะบูอบั ดุลลอฮฺ เมื่อท่านถูกสังหารข้าจะขอล้างแค้นให้”
ต่อมาเจ้าก็กกั ขังตัวเองไว้กบั มุอาวิยะฮฺ และขายศาสนาเพียงเพื่อความสุ ข
ทางโลกจากเขา
เรามิได้ตาหนิเจ้าด้วยความโกรธ และเรามิได้ติเตียนเจ้าด้วยความรัก
ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ เจ้าไม่ได้ช่วยเหลืออุษมานในตอนที่ยงั มีชีวติ อยู่
และไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นเมื่อเขาถูกสังหาร
ส่ วนเจ้านั้น โอ้ วะลีด ข้าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่ ข้ามิได้
ตาหนิเจ้า เพราะความโกรธเกลียดโดยส่ วนตัว แต่ท่านอะลี (อ)เคยลงโทษเจ้า
ด้วยการเฆี่ยนถึง ๘๐ ครั้ง ในความผิดข้อหาดื่มสุ รา และเขาได้ต่อสู ้กบั บิดา
ของเจ้าต่อหน้าท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ด้วยความทรหด
เจ้านัน่ เองที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ให้ ชื่อว่า “ฟาซิก” (ผูล้ ะเมิดบัญญัติท้ งั ๆ ที่รู้) และ
ให้ชื่ออิมามอะลี (อ) ว่า“มุอม์ ิน” เจ้าได้เคยโอ้อวดต่อเขา เจ้าเคยกล่าว
กับเขาว่า
“อะลีเอ๋ ย หยุดพูดเถอะ ข้ากล้าหาญ และพูดได้ดีกว่าเจ้า”
แล้วอิมามอะลี(อ)ก็กล่าวแก่เจ้าว่า
“วะลีด เอ๋ ย เจ้าจงหยุดพูดเถอะ ฉันคือ มุอม์ ิน ส่ วนเจ้าคือ ฟาซิก”
แล้วอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ก็ประทานโองการลงมาสนับสนุนคาพูดเขา
(อิมามอะลี)ว่า
“คนที่เป็ นมุอม์ ินจะเสมอกับคนที่เป็ นฟาซิ กได้หรื อ ไม่เสมอกันหรอก”
(อัซ-ซะญะดะฮฺ :๑๘)
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ต่อจากนั้นพระองค์ยงั ได้ประทานโองการลงมาในเรื่ องของเจ้าเพื่อ
สนับสนุนคาพูดของเขาว่า
“ถ้าหากคนฟาซิ กนาข่าวคราวอันใดมาแจ้งแก่สูเจ้า ดังนั้น จงสอบสวน
ให้ชดั เจนเสี ยก่อน”(อัล-ฮุจญะร็ อต : ๖)
เจ้ามิได้เกี่ยวข้องอันใดกับชาวกุเรช แท้จริ งเจ้าเป็ นเพียงคนที่มาจากเผ่า
ศ่อฟูรียะฮฺ ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ เจ้าเกิดมานานแล้ว อายุของ
เจ้าก็มากกว่าที่เจ้าอ้าง
ส่ วนเรื่ องของเจ้านั้น อุตบะฮฺเอ๋ ย ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่
เจ้าไม่มีความชอบธรรมอันใด จนข้าฯจาเป็ นต้องตอบ เจ้าไม่มีสติปัญญาอัน
ใดพอที่ขา้ ฯจะสนทนาด้วยและตาหนิเจ้า
และเจ้าไม่มีความดีอะไรจะเสมอ ไม่มีความชัว่ ใด ๆ ที่ซ่อนเร้นได้
สติปัญญาของเจ้ากับสติปัญญาทาสของเจ้านั้นไม่มีอะไรแตกต่างกัน
ไม่มีอะไรระคายเคืองแกอิมามอะลี (อ)ได้ ถึงแม้เจ้าจะประทุษร้ายต่อเขาใน
สมรภูมิต่างๆ ทุกแห่งหน
ในข้อที่เจ้าสัญญาว่า จะฆ่าเขานั้น ทาไมเจ้าจึงไม่ฆ่าอัล-ลิห์ยาน เมื่อตอน
ที่เจ้าพบเขาบนที่นอนของเจ้า (เป็ นชูก้ บั ภรรยาของเจ้า) แล้วยังจะมีใครกลัว
ดาบของเจ้าอีกเล่าในเมื่อเจ้าไม่ฆ่าเขาในตอนนั้น ช่างน่าหัวเราะ ข้าจะตาหนิ
เจ้าที่เจ้าไปโกรธท่าน อิมามอะลี(อ)ได้อย่างไร ในเมื่อเขาได้ฆ่าวะลีด ลุงผู ้
กล้าหาญของเจ้าในสงครามบะดัร และเขาร่ วมกับท่านฮัมซะฮ์ในการฆ่า
อุตบะฮฺผเู ้ ป็ นปู่ ของเจ้า และเขาได้แยกเจ้าให้โดดเดี่ยวจากฮันซอละฮฺพี่ชาย
ของเจ้า ?
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สาหรับเจ้านั้น มุฆีเราะฮฺเอ๋ ย เจ้าไม่มีคุณสมบัติอนั ใดพอที่จะมาร่ วม
ถกเถียงในเรื่ องเช่นนี้ อันที่จริ งถ้าจะเปรี ยบเจ้าก็เหมือนอย่างกับยุงที่พูดกับ
ต้นอินทผลัมว่า
“จับฉันให้ได้ซิ ฉันกาลังบินไปจากท่านแล้ว”
ต้นอินทผลัมพูดว่า “ข้าจะรู ้หรื อว่าเจ้าเกาะอยูบ่ นต้นของข้า เพราะข้าจะรู ้
เอาเมื่อตอนที่เจ้าบินไปจากข้าแล้ว ”
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺวา่ เราไม่เคยรู ้สึกอะไรเลยว่าเจ้าเป็ น
ศัตรู กบั เรา และเราก็ไม่ถือสาหาความอะไร ถึงแม้วา่ เราจะรู ้ก็ตามในคาพูด
ของเจ้ามิได้สร้างความลาบากแก่เรา แท้จริ งบทลงโทษของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)ใน
ความผิดฐานกระทาการล่วงประเวณี โดยจานนต่อหลักฐานนั้นถูกบัญญัติมา
เพราะเจ้า แน่นอนอุมรั เคยผ่อนผันจากการลงโทษเจ้า ซึ่งเป็ นสิ ทธิของ
อัลลอฮฺ(ซ.บ.)จะทรงสอบถามเรื่ องนี้จากเขา (อุมรั ) แน่นอนที่สุด เจ้าเคยถาม
ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ว่า
“ผูช้ ายจะมองผูห้ ญิงโดยเขาต้องการจะแต่งงานด้วยได้หรื อไม่ ?”
ท่านตอบว่า “ไม่เป็ นไรในข้อนี้ โอ้ มุฆีเราะฮฺ ตราบใดที่ยงั ไม่มีเจตนาร่ วม
ประเวณี ”
แน่นอนที่สุดท่านรอซู ลรู ้ดีวา่ เจ้าเป็ นคนละเมิดประเวณี แน่นอน
ส่ วนกรณี ที่เจ้าคุยโวทับถมเราในเรื่ องการปกครองนั้น อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรง
มีโองการไว้วา่ :
“และหากเราประสงค์ที่จะทาลายเมืองใดเมืองหนึ่ง เราก็จะให้พวกที่
ฟุ่ มเฟื อยในเมืองนั้นๆทาหน้าที่ปกครอง แล้วพวกเขาจะละเมิดในเมืองนั้น
แล้วเป็ นสิ ทธิ แห่งพจนารถของเราสาหรับเมืองนั้น โดยเราจะทาลายมันให้
ราบคาบ”(อัล-อิซรออ์ : ๑๖)
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หลังจากนั้นท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็ลุกขึ้น จัดแจงจะเดินออก ทันใดนั้น
อัมร์ บิน อัล-อ๊าศ ได้ยดึ ชายผ้าคลุมของท่านอิมามไว้ แล้วกล่าวว่า
“ข้าแต่อะมีรุลมุมีนีน(มุอาวิยะฮฺ ) ท่านได้เป็ นพยานแล้วในคาพูดของ
เขา และการใส่ ร้ายที่เขามีต่อมารดาของฉันว่าล่วงประเวณี ฉันจะเอาเรื่ องกับ
เขาในความผิดฐานใส่ ร้าย”
มุอาวิยะฮฺ จึงกล่าวว่า “ปล่อยเขาไปเถิด อัลลอฮฺจะไม่ตอบแทนเจ้าด้วย
ความดี”
เขาก็ปล่อยชายผ้าไป แล้วมุอาวิยะฮฺกล่าวอีกว่า
“ข้าได้บอกเจ้าแล้วว่า เขาเป็ นคนที่ไม่มีใครเถียงขึ้น เราห้ามพวกเจ้า
แล้วว่าอย่าด่าประณามเขา แต่พวกเจ้าขัดขืนข้าเอง ขอสาบานด้วยพระนาม
ของอัลลอฮฺวา่ เขามิได้ลุกขึ้นกล่าวบทกวีเพื่อเป็ นการอธรรมแก่ขา้ พวกเจ้าจง
ออกไปเถิด แน่นอนอัลลอฮฺจะชาระโทษพวกเจ้า และจะทรงบัน่ ทอนพวกเจ้า
ในฐานะที่พวกเจ้าละทิง้ ความมีคุณธรรม และเป็ นศัตรู ต่อทัศนะของผูท้ ี่ให้
คาสั่งสอนอันน่าเลื่อมใส และอัลลอฮฺคือผูใ้ ห้ความช่วยเหลือเสมอ”(๑)

๑ )ซัรฮฺ นะฮฺํุลบะลาเฆาะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๑๐๔)
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วายชนม์
นักประวัติศาสตร์ ท้ งั ฝ่ ายซุ นนี่และฝ่ ายชีอะฮฺ หรื อไม่ใช่ท้ งั สองฝ่ ายนี้ ต่าง
ก็ได้ร่วมกันบันทึกว่า เมื่อครั้งที่มุอาวิยะฮฺ ตั้งใจที่จะให้มีการบัยอัต(ทาการ
สัตยาบัน) แก่ยะซี ดนั้น ไม่มีอะไรที่เป็ นที่หนักใจแก่เขามากเท่าอิมามฮะซัน
บินอะลี(อ) เขาจึงลอบนายาพิษ ไปให้ท่านดื่มโดยผ่านมือของํุอฺดะฮฺ
บินอัล-อัชอัษ ผูเ้ ป็ นภรรยาคนหนึ่งของท่านเอง โดยสัญญาว่าจะให้เงินแก่
นางจานวน ๑, ๐๐๐,๐๐๐ ดิรฮัม พร้อมทั้งแต่งงานกับยะซี ด ดังนั้น นางจึงนา
ยาพิษใส่ ลงในแก้วนมให้ท่านดื่มเพื่อละศีลอด ปรากฏว่าท่านอิมาม (อ) ต้อง
ทรมานกับฤทธิ์ ยาพิษนานถึง ๔๐ วัน แล้วท่านก็ถึงวาระแห่งการกลับคืนสู่
พระผูอ้ ภิบาล(๑)
๑ )อัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ หน้า ๑๕๐ และมะกอฏิลุฏ-ฏอลิบียนี หน้า ๕๐)

ในขณะที่ท่านนอนป่ วยอยูน่ ้ นั ท่านอะมีรฺ บินอิซฮากพร้อมกับชายคน
หนึ่งเข้าเยีย่ มอาการป่ วยของท่าน ท่าน(อ)กล่าวว่า
“พ่อหนุ่มเอ๋ ย จงถามข้ามาเถอะ”
เขากล่าวตอบว่า “ข้าขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ข้าจะไม่ถาม
อะไรท่าน จนกว่าอัลลอฮฺจะบรรเทาอาการของท่านเสี ยก่อน”
ท่านอิมาม(อ)กล่าวต่อไปว่า “ข้ากาลังพบศึกในท้อง ข้าเคยดื่มยาพิษมา
หลายครั้งแล้ว แต่ไม่เหมือนกับครั้งนี้เลย”
อัมรฺ กล่าวว่า พอวันรุ่ งขึ้น ฉันได้เข้าเยีย่ มท่านอีก พบท่านอิมามฮุเซน(อ)
น้องชายของท่านนัง่ ใกล้ศีรษะ กาลังถามท่านว่า
“โอ้พี่ชายข้า ท่านคิดว่าเป็ นใครหรื อ?”
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ท่าน(อ)ตอบว่า “ทาไม เจ้าจะฆ่าเขาหรื อ?”
ท่านอิมามฮุเซน(อ) กล่าวตอบ “ใช่แล้ว”
ท่านอิมามฮะซัน(อ)กล่าวต่อไปว่า “หากเป็ นคนที่ขา้ สงสัย ขอสาบานด้วย
พระนามแห่งอัลลอฮฺวา่ เขาจะได้รับภัยพิบตั ิและการลงโทษอย่างร้ายแรง แต่
ถ้าไม่เป็ นเขา ข้าชอบที่จะให้คนที่ฆ่าข้าได้รับนิรโทษกรรม” (๒)
ต่อจากนั้นท่านอิมามฮะซัน(อ) ได้สั่งเสี ยอิมามฮุเซน(อ)ผูเ้ ป็ นน้องชาย
และได้ทาการมอบพินยั กรรมให้แก่เขา อีกทั้งยังมอบหมายให้สืบตาแหน่ง
ในหน้าที่อิมามะฮฺแก่เขาด้วย คาสั่งในพินยั กรรมของท่านที่มอบให้แก่ท่าน
อิมามฮุเซน(อ) มีดงั นี้
“โอ้ น้องชายของฉัน บัดนี้ฉนั ต้องจากเจ้าไปพบกับพระผูอ้ ภิบาลของ
ฉันเสี ยแล้ว ฉันได้ดื่มยาพิษเข้าไปในท้องของฉัน ฉันรู ้ดีวา่ ใครนายาพิษมาให้
ฉันดื่ม และนางเอามาจากไหน ฉันขอเป็ นคู่กรณี กบั เขา ณ อัลลอฮฺ ดังนั้นโดย
สิ ทธิ ของฉันที่มีต่อเจ้า ฉันขอพูดในเรื่ องนี้สักข้อหนึ่ง และจงคอยดูในสิ่ ง
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ.)จะทรงบันดาลให้เกิดขึ้น กล่าวคือในเมื่อฉันได้สิ้นลมไป
ก็ขอให้จดั การมัยยิต(ศพ)ของฉัน อาบน้ าและห่อกะฟั่นฉัน แล้วโปรดนาฉัน
ขึ้นคานหามเพื่อไปยังสุ สานท่านตา ผูเ้ ป็ นศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)เพื่อฉันจะ
ได้พบท่านตามสัญญา ต่อจากนั้นก็นาฉันไปยังสุ สานของท่านย่า ฟาฏิมะฮฺ
บินติอะซัด แล้วจงฝังฉันที่นนั่ โอ้ผเู ้ ป็ นบุตรแห่งมารดาของฉัน แล้วเจ้าจะรู ้
ว่าคนกลุ่มหนึ่งคิดสงสัยว่า
พวกเจ้าต้องการจะฝังฉันใกล้กบั ศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ(ศ) พวกเขาจะต่อต้านและขัดขวางมิให้พวกเจ้าเข้าไปในนั้น แต่
ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺ เจ้าจะต้องสัญญาจะต้องไม่ให้มีเหตุนอง
เลือดในเรื่ องของข้า”
๒ )นูรุล-อับศอร หน้า ๑๑๒ และอัล-ฟุศูลุล-มุฮิมมะฮฺ )
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หลังจากนั้นท่านอิมามฮะซัน(อ)ก็ได้สงั่ เสี ยเกี่ยวกับเรื่ องภรรยา บุตร และ
บริ วารที่ยงั อยู่ อีกทั้งคาสั่งเสี ยอื่น ๆ ที่ท่านอะมีรุลมุมินีน(อ)เคยสั่งเสี ยไว้ใน
ตอนที่ท่านมอบหมายหน้าที่ให้ เมื่อครั้งที่อยูใ่ นฐานะ เช่นเดียวกันกับคราวนี้
และท่านได้แนะนาให้พรรคพวกของท่าน ถือเรื่ องนี้เป็ นหลักฐานในการสื บ
ตาแหน่งผูป้ กครอง
และแต่งตั้งท่านอิมามฮุเซน(อ)ให้แก่พวกเขาภาย
หลังจากท่าน ซึ่งเป็ นที่ทราบดี(๓)
ต่อมาท่านได้สั่งให้ยกตัวท่านไปวางไว้ที่ลานบ้าน เมื่อออกมาแล้ว ท่าน
กล่าวว่า
“ข้าแต่อลั ลอฮฺ ข้าขอมอบัวข้าให้พระองค์ตดั สิ น ดังนั้นข้าจะต้องไม่
ประสบเหมือนอย่างที่ประสบแก่นาง”(๔)
ต่อจากนั้นท่านก็วายชนม์ดว้ ยสาเหตุถูกวางยาพิษอย่างอธรรมสุ ดที่จะ
อดทนได้เมืองมะดีนะฮฺในวันนั้น
บรรยากาศคล้ายวันที่ท่านศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ(ศ)วายชนม์ เมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงอะบูฮุรอยเราะฮฺ เขาถึงกับตก
ประหม่าและร้องไห้ดว้ ยน้ าตานองหน้า
เขาถลาวิง่ ออกไปที่มสั ญิดของ
ท่านศาสนทูต(ศ)แล้วร้องตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า
“ประชาชนทั้งหลาย วันนี้สุดที่รักของท่านศาสดา(ศ)ได้เสี ยชีวติ แล้ว”
ประชาชนต่างพากันร้องไห้ระงม(๕)
๓ )อัล-อิรชาด หน้า ๑๙๘)
๔ )มะฏอลิบุซซุอุล หน้า ๗๐)
๕ )ฮะยาตุล-อิมามฮะซัน ของกุร็อยชี เล่ม ๒ หน้า ๔๓๒)
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ท่านอิมามฮุเซน(อ)จัดการมัยยิดเสร็ จ แล้วได้หามไปยังสุ สานของท่าน
ศาสดา(ศ)ตามสัญญาที่ได้รับการสั่งเสี ยไว้ แต่...มัรวาน บินฮะกัม ได้เข้ามา
ขัดขวางไว้ โดยมีพวกบะนีอุมยั ยะฮฺขี่มา้ ติดอาวุธมาด้วย มัรวาน(ขออัลลอฮฺ
ทรงสาปแช่งเขา)จึงได้โอกาสกล่าวว่า
“ข้าแต่พระผูอ้ ภิบาล การต่อสู ้ยอ่ มดีกว่าปล่อยไปอย่างนี้ จะให้อุษมาน
(ร.ฎ.)ถูกฝังนอกเมืองมะดีนะฮฺ แล้วให้ฮะซันถูกฝังไว้ในบ้านของท่านศาสดา
กระนั้นหรื อ? ขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮฺ จะเป็ นอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาด ข้า
จะต้องจับดาบสู ้”
เหตุการณ์ชุลมุนวุน่ วายเกือบจะเกิดจราจล ท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.)ขี่ล่อ
เข้ามาพบกับพวกเขาทันที พลางกล่าวว่า
“มันเป็ นเรื่ องของข้ากับพวกเจ้า พวกเจ้าจะเอาคนที่ขา้ ไม่ชอบเข้ามาใน
บ้านของข้าหรื อ?”
ท่านอิบนุอบั บาซ(ร.ฎ.)ได้ออกมาเผชิญหน้ากับนางแล้วกล่าวว่า
“สองครั้งแล้วนะ ที่ทาในสิ่ งเลวร้าย ครั้งนี้ขี่ล่อ ครั้งก่อนขี่อูฐ
ท่านต้องการจะดับรัศมีแห่งอัลลอฮฺ ท่านต่อสู ้กบั บรรดาผูม้ ีคุณธรรมของ
พระองค์ โปรดกลับไปเสี ยเถิด เพียงพอแล้วกับสิ่ งที่ท่านจะต้องเกรงกลัว
ท่านได้เข้าถึงในสิ่ งที่ท่านชอบแล้ว อัลลอฮฺ(ซ.บ.)คือผูช้ ่วยเหลืออะฮฺลุลบัยตฺ
ไม่วา่ จะนานแสนนานแค่ไหน”(๖)
ต่อจากนั้น พวกเขาได้ยงิ ธนูเข้าใส่ ร่างอันไร้วญ
ิ ญาณของท่านอิมาม(อ)จน
เสี ยบติดที่ร่างถึง๗๐ ดอก(๗)
๖ )อัล-อิรชาด หน้า ๑๙๙)
๗ )อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๗๕, อัดดัมอะตุซ-ซากิบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๒๕๒ และฮะยาตุล
-อิมามฮะซัน เล่ม ๒ หน้า ๔๙๑ พิมพ์ครั้งที่ ๒)
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พวกบะนีฮาชิมประสงค์จะเข้าไปสู ้ แต่ท่านอิมามฮุเซน(อ)ได้ร้องตะโกน
ห้ามพวกเขาว่า
“อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ โอ้บะนีฮาชิมอย่าได้ทาลายคาสั่งเสี ยของฮะซันพี่ชาย
ของข้าเลย”
แล้วท่านก็หามมัยยิตไปที่อลั -บะเกียะอฺ ฝังท่านไว้ใกล้กบั หลุมฝังศพของ
ท่านย่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติอะซัด(ขออัลลอฮฺทรงโปรดประทานความปิ
ติชื่นชมแก่ท่าน)
พวกวะฮาบีรู้สึกเสี ยใจมากที่ไม่ทนั ได้มีส่วนร่ วมในการทาร้ายมัยยิตของ
ท่านอิมามฮะซัน(อ) พร้อมกับบรรพชนของพวกเขาในอดีต ฉะนั้น พวกเขา
จึงติดตามท่านอีกในภายหลัง กล่าวคือ
พวกเขาได้ทาลายสุ สานของผูท้ รงเกียรติ ด้วยความแค้นเคืองที่ติดพันอยู่
อันเป็ นการกระทา เช่นศัตรู ของอัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองค์ เป็ นการ
ละเมิดต่อบรรดามุสลิมทั้งมวล ใครเล่าที่ถือว่าโลกนี้มีความสาคัญสาหรับ
พวกเขามากกว่าอัลลอฮฺ จนถึงกับมอบศีรษะของนบียะฮฺยา บินซ์ะกะรี ยา(อ)
ให้กบั หัวโจกอันธพาลผูย้ งิ่ ใหญ่ในหมู่บะนีอิซรออีล ทาลายสุ สานของอะฮฺ
ลุลบัยตฺ (อ)ท่ามกลางสายตาและการได้ยนิ ได้ฟังของมุสลิมโลก
บรรดานักประวัติศาสตร์ อิสลามส่ วนหนึ่งบันทึกเรื่ องที่ท่านหญิงอาอิชะฮฺ
ขี่ล่อเข้าขัดขวางมัยยิตของท่าน อิมามฮะซัน(อ)ใกล้กบั สุ สานของท่านศาสน
ทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ผูเ้ ป็ นตาของท่านอิมามเอง ท่านอิบนุอะบิล-ฮะดีด บันทึก
ไว้ในชัรฮฺ นะฮํุล-บะลาเฆาะฮฺ เล่ม ๔ หน้า๑๘, บิฮารุ ล-อันวาร เล่ม ๑๐
หน้า ๑๓๓, อัดดัมอะตุซ-ซากิบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๒๕๒ และมะกอติลุฏฏอลิ
ยีน หน้า ๕๒
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บันทึกของนักปราชญ์
และบุคคลสาคัญ
บันทึกต่อไปนี้เป็ นของบรรดาสาวกชั้นผูใ้ หญ่ และคนในยุคถัดมาตลอด
ถึงบรรดานักปราชญ์และบุคคลสาคัญบางท่านที่กล่าวสดุดียกย่องในเกียรติ
คุณของท่านอิมามฮะซัน(อ)
ถึงแม้วา่ จะมีคาสรรเสริ ญ ยกย่องโดยบุคคลระดับอาวุโสของปวงปราชญ์
ในเกียรติคุณของท่านอิมาม(อ)อย่างมากมายเพียงใด ก็ใช่วา่ จะทดแทนคา
สดุดีที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)มอบให้แก่ท่านได้ไม่น้ นั คือ
กรณี ที่พระองค์ทรงขจัดมลทินทั้งปวง
และบันดาลให้ท่านมีฐานะเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ และทดแทนไม่ได้เช่นกันที่ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้ยกย่อง
ท่านไว้วา่ ท่านคือประมุขของชายหนุ่มชาวสวรรค์
เราจะกล่าวถึงคาสดุดีของบุคคลเหล่านั้นดังนี้
๑. ท่านอิมามฮุเซน(อ)ยืนที่เชิงสุ สานของพี่ชายท่านด้วยความโศกเศร้า
แล้วกล่าวว่า
“โอ้อะบามุฮมั มัด อัลลอฮฺทรงประทานความเมตตาต่อท่าน ถ้าหาก
ท่านยังอยู่ แน่นอนท่านจะสามารถนาสัจธรรมต่อสู ้กบั ความหลงผิดได้ ท่าน
สามารถอุทธรณ์ต่ออัลลอฮฺเกี่ยวกับความบกพร่ องในดินแดนบริ สุทธิ์ ดว้ ย
ความคิดที่ดีงาม ท่านสามารถรักษาโลกอันยิง่ ใหญ่ได้เพียงด้วย
ความช่วยเหลือแต่นอ้ ยนิด ท่านสามารถมอบให้มนั ได้ เพียงด้วยมือสอง
ข้างอันบริ สุทธิ์ ท่านสามารถปกป้ องมันให้พน้ จากศัตรู ของท่านได้โดยง่าย
แน่นอนยิง่ ท่านคือบุตรผูส้ ื บเชื้อสายของท่าน
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ศาสดา(ศ) ได้ดูดน้ านมแห่งวิทยปั ญญาโดยวิญญาณบริ สุทธิ์ แห่งทิพย
สถานทั้งสวนสวรรค์และความสถานพร อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ทรงยกย่องทั้งเราและ
พวกท่านให้ได้รับรางวัล ณ พระองค์ และทรงประทานให้แก่เรา และพวก
ท่านโดยพระองค์”(๑)
๒. เมื่อท่านอิมาม(อ)ถูกฝังแล้ว ท่านมุฮมั มัด บินอะลีอลั -ฮะนะฟี ยะฮฺ
น้องชายคนหนึ่งของท่านได้ยนื ขึ้นใกล้สุสานแล้วกล่าวว่า
“แน่นอนที่สุด ฉันมีความภูมิใจอย่างยิง่ ในตอนที่ท่านมีชีวติ และรู ้สึก
ว่าถูกเชือดเฉื อนเมื่อท่านจากไป แน่นอนวิญญาณที่ประเสริ ฐได้แก่วญ
ิ ญาณที่
ได้รับการหุ ม้ ห่อโดยผ้ากะฝั่นของท่าน
แน่นอนผ้ากะฝั่นที่ประเสริ ฐยิง่ คือผ้าที่ได้หุม้ ห่อเรื อนร่ างของท่าน ทาไม
จะไม่ใช่ก็ในเมื่อท่านคือเสาหลักของทางนา เป็ นทายาทของบรรดาผูส้ ารวม
เป็ นหนึ่งในห้าของบุคคลแห่งผ้าคลุม ฉันได้รับรู ้สัจธรรมและการสารวมตน
จากท่าน ฉันได้ดูดดื่มน้ านมแห่งศรัทธามาจากท่าน ท่านได้รับการเลี้ยงดูมา
ในอุง้ ตักของอิสลาม ท่านมีความดีเลิศทั้งในยามมีชีวติ อยูแ่ ละยามที่วายชนม์
ไปแล้ว ถึงแม้วา่ จิตใจของเราจะไม่มีความสุ ขเพราะการจากไปของท่าน ก็
ขอให้อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)ประทานความเมตตาแก่ท่านเถิด...โอ้อะบามุฮมั มัด”
(๒)
(๑) ฮะยาตุล-อิมามฮะซัน บินอะลี เล่ม ๒ หน้า ๔๔๐
๓. ครั้นหนึ่งมุอฺาวิยะฮฺกล่าวกับท่านอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร(ร.ฎ.)ว่า
“ท่านคือประมุขแห่งบะนีฮาชิม”
ท่านอับดุลลอฮฺ กล่าวตอบว่า “ประมุขแห่งบะนีฮาชิมคือฮะซันและฮุเซน”
(๓)
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๔. ท่านอุษมาน บินอัฟฟาน(ร.ฎ.)เคยกล่าวกับท่านอิมามฮะซัน(อ) ท่านอิ
มามฮุเซน(อ) และท่านอับดุลลอฮฺ บินญะอฺฟัร(ร.ฎ.)ว่า
“ท่านจงดูดดื่มวิชาความรู ้กนั ให้อิ่มเอม และจงแนบแน่นอยูก่ บั ความดี
งามและวิทยปัญญาเถิด”(๔)
(๒) มุเราวิํุซ-ซฺ ะฮับ เล่ม ๓ หน้า ๗
(๓) อัล-ฮะซัน บินอะลีของกามิล ซุลยั มาน หน้า ๑๗๓
(๔) อัล-คิศอล หน้า ๑๓๖
๕. ท่านอะนัส บินมาลิก(ร.ฎ.)กล่าวว่า “ในหมูพ่ วกเขาไม่มีใครละม้าย
คล้ายคลึงท่านศาสดา (ศ) ยิง่ ไปกว่าท่านอิมามฮะซัน (อ)” (๕)
๖. ท่านอะบูฮุร็อยเราะฮฺ (ร.ฎ.)กล่าวว่า “ฉันรักคนนี้ (อิมามฮะซัน) อย่าง
ไม่เสื่ อมคลายหลังจากที่ฉนั เห็นท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) กระทา
เหมือนกับที่ท่านกระทา” (๖)
ท่านได้กล่าวอีกว่า “ฉันไม่เคยรักใครมากกว่าท่านฮะซัน บินอะลี” (๗)
๗. ท่านอะบูบกั เราะฮฺ บินอุบยั ดฺ (ร.ฎ.) เมื่อได้ทราบข่าวการเสี ยชีวติ ของ
ท่านอิมาม(อ) เขากล่าวว่า
“ให้ประชาชนทั้งหลายหมดไปเพราะการตายของท่าน จะเป็ นความดี
งามอย่างมากมายกว่าขอให้อลั ลอฮฺทรงเมตตาต่อท่าน”(๘)
๘. ท่านอะบีญะฮีฟะฮฺกล่าวว่า “ฉันเคยเห็นท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)
แล้ว ปรากฏว่าท่านอิมามฮะซันเหมือนกับท่านมากที่สุด” (๙)
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๙. มุอฺาวิยะฮฺปรึ กษากับอะบุล-อัซวัด อัด-ดะอูลี ถึงการโต้ตอบท่านอิมาม
ฮะซัน(อ) แต่อะบุล-อัซวัดได้หา้ มไว้ และกล่าวว่า
“เขาคือคนที่เพียบพร้อม เชี่ยวชาญในชั้นเชิงต่าง ๆ ของคนอาหรับมาก
ที่สุด มีความเป็ นอยูท่ ี่มีเกียรติ มีตระกูลที่ประเสริ ฐ ดังนั้นจงอย่าได้กระทา
เลย โอ้ท่านอะมีรุลมุมินีน”(๑๐)
(๕) อัล-อิชตีอฺาบ ภาคผนวกของหนังสื ออัล -อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๗๖
(๖) นูรุล-อับศ็อร หน้า ๑๗๑
(๗) มะฏอลิบุซ-ซุอุล หน้า ๖๔
(๘) ฮะยาตุล-อิมามฮะซัน เล่ม ๒ หน้า ๔๓๒
(๙) อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๒๙
๑๐. ท่านอัมรฺ บินอิซฮาก(ร.ฎ.)กล่าวว่า “คนที่ฉนั ชอบฟังให้เขาพูดจนไม่
อยากให้หยุดเลยนั้นคือ ท่านฮะซัน บินอะลี และฉันไม่เคยได้ยนิ ถ้อยคาอัน
น่ารังเกียจจากเขา แม้แต่ครั้งเดียว” (๑๑)
๑๑. อับดุลลอฮฺ บินซุบยั รฺ ได้กล่าวถึงคนที่มีลกั ษณะคล้ายท่านศาสดา(ศ)
มากที่สุดว่า
“ฉันจะบอกพวกท่านว่าใครคือคนที่เหมือนท่านศาสดา(ศ)มากที่สุด
และเป็ นที่รักของท่านมากที่สุด เขาคือฮะซัน บุตรของอะลี ฉันเคยเห็นเขาเข้า
มาในขณะที่ท่านกาลังสุ ํูดอยู่ แล้วขึ้นขี่คอท่าน ท่านมิได้เอาเขาลงเลย
จนกระทัง่ เขาลงมาเอง”(๑๒)
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๑๒. ท่านฮะซัน บัศรี (ร.ฎ.)ได้เขียนจดหมายถึงท่านว่า “พวกท่านคือคน
ในตระกูลบะนีฮาชิม เป็ นลานาวาแห่งประชาชาติ เป็ นขุมวิชาการอัน
ไพโรจน์ เหมือนเรื อนบีนุฮฺ (อ) ที่ผศู ้ รัทธาขึ้นขี่และมวลมุสลิมปลอดภัย”
(๑๓)
(๑๐) อะอฺยานุชชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๑/๑๐๑
(๑๑) บิฮารุ ล-อันวารฺ เล่ม ๑๐ หน้า ๙๙
(๑๒) อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๒๙
(๑๓) ตะฮัฟฟุล-อุกูล หน้า ๑๖๖
๑๓. ท่านมันศูร บินร็ อยยานกล่าวว่า “ท่านคือคนมีตระกูลที่ประเสริ ฐ
ที่สุด” (๑๔)
๑๔. มุอฺาวิยะฮฺ บินอะบีซุฟยาน กล่าวกับคนที่เอนเอียงจาก ท่านอิมาม
ฮะซัน(อ)ว่า
“ฉันเคยเห็นท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ป้อนอาหารให้เขา ด้วยลิ้น
ของท่าน อัลลอฮฺ(ซ.บ.)จะไม่ลงโทษลิ้นและริ มฝี ปากใดที่ท่านศาสนทูต(ศ)
ได้ใช้ลิ้นของท่านป้ อนอาหารให้”(๑๕)
๑๕. ท่านมุฮมั มัด บินซี รีนกล่าวว่า “บางครั้งท่านฮะซัน บินอฺะลีเคยให้
รางวัลกับชายคนหนึ่งมากถึง ๑๐๐,๐๐๐ ดิรฮัม”(๑๖)
๑๖. ท่านวาศิล บินอฺะฏออฺ กล่าวว่า “ท่านฮะซัน บินอะลี (อ) มี
เครื่ องหมายของอัมบิยาอ์ และมีราศีของกษัตริ ยอ์ ยูใ่ นตัว” (๑๗)
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๑๗. เมื่อมุอาวิยะฮฺทราบข่าวเกี่ยวกับการวายชนม์ของอิมามฮะซัน (อ)นั้น
เขาได้กล่าว ตักบีร(ถวายความเกรี ยงไกรแก่อลั ลอฮฺ) ขึ้นในคฤหาสน์อนั
รโหฐานของเขา ครั้นแล้วบรรดาผูค้ นที่อยูใ่ นคฤหาสน์ก็พากันตักบีรตามเขา
เป็ นการใหญ่ ต่อจากนั้นประชาชนที่อยูใ่ นมัสญิดใกล้ ๆ ก็พากัน
ตักบีรตามพวกเขาที่อยูใ่ นคฤหาสน์ไปด้วย
(๑๔) อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๗๐
(๑๕) อัล-ฮะซัน บินอฺะลี ของกามิล ชุลยั มาน หน้า ๑๗๕
(๑๖) อัล-ฮะซัน บินอฺะลี ของอับดุล-กอดิร อะฮฺมตั ยูซุฟ หน้า ๕
(๑๗) อัล-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๗๐
นางฟาคิตะฮฺ บินติกอรี เซาะฮฺ บินอัมรฺ บินเนาฟัล บินอับดุลมะนาฟ ได้
ออกมาดูที่กรอบหน้าต่างของนาง แล้วถามมุอาวิยะฮฺวา่
“ข้าแต่ท่านอะมีรุลมุมีนีน ขอให้อลั ลอฮฺทรงคุม้ ครองท่านเถิด มีข่าว
อะไรที่ทาให้ท่านปลื้มใจกันหรื อ”
มุอาวิยะฮฺตอบว่า “ข่าวการตายของฮะซัน„.”
นางกล่าวว่า “อินนา ลิลลา วะอินนา อิลยั ฮิ รอญิอูน(แท้จริ งเราเป็ นสิ ทธิ
ของอัลลอฮฺ และแท้จริ งต้องกลับคืนสู่ พระองค์)”
แล้วนางก็ร้องไห้พลางกล่าวว่า “นายของมวลมุสลิมและบุตรของธิดา
ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) วายชนม์เสี ยแล้ว”
มุอาวิยะฮฺกล่าวว่า “ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺที่เจ้าทาไปน่ะดี
แล้ว เพราะเขานั้นเหมาะสมที่เจ้าจะต้องร้องไห้ให้แก่การจากไปของเขา”
(๑๘)
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๑๘. ท่านมุฮมั มัด บินอิซฮาก เคยกล่าวไว้วา่ “หลังจากที่ทา่ นศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้สิ้นไปแล้ว ไม่เคยมีใครสักคนที่มีบารมีถึงระดับที่ท่าน
ฮะซัน (อ)มี ปรากฏว่าท่านอิมามอะลี (อ)ยังเปิ ดทาง ที่ประตูบา้ นของท่าน
ให้แก่เขา ถ้าเขาออกไปในตอนที่ท่านนัง่ ท่านจะต้องหลีกทางให้แก่
เขา ยามใดที่เขาเดินผ่านผูค้ นที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ.)สร้างมา คนทั้งหลายต้องยกย่อง
ให้การต้อนรับเขา กล่าวคือ เมื่อใครรู ้ก็จะลุกขึ้นยืน เมื่อเขาเดินผ่าน
ประชาชนเพื่อเข้าบ้านของเขา แน่นอนที่สุดฉันเคยเห็นเขากาลังเดินอยูใ่ น
เส้นทางที่จะไปมักกะฮฺ ไม่เคยมีใครเลยที่เห็นเขาแล้วจะไม่ลงมาจากพาหนะ
แล้วเดินตาม ฉันเคยเห็นแม้กระทัง่ ซะอัด บินอะบีวกั ก็อศยังต้องเดินตาม”
(๑๙)
(๑๘) มุเราวิํุซ-ซฺ ะฮับ เล่ม ๓ หน้า ๘
(๑๙) อัน-มะนากิบ เล่ม ๒ หน้า ๑๔๘
๑๙. ท่านมุฮมั มัด บินฏ็อลฮะฮฺ อัช-ชาฟิ อีย ์ ได้กล่าวว่า “อัลลอฮฺคือผูท้ รง
ประทานให้แก่เขาซึ่ งธรรมชาติแห่งความรู ้แจ้ง ที่สามารถชี้แนะแนวทางอัน
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของพระองค์ทรงประทานให้แก่เขาซึ่ งทัศนคติที่
ถูกต้องแม่นยาอย่างสอดคล้องกับหลักการของศาสนา ทรงประทาน
บุคลิกภาพอันเพียบพร้อมไปด้วยจริ ยธรรมตามลักษณะแห่งความรู ้ของ
พระองค์ให้แก่เขา”(๒๐)
๒๐. ท่านชัมซุ ดดีน ยูซุฟ บิน กอซาฆอลี อัล-ฮะนะฟี ย์ (หลานของอิบนุ
อัล-เญาซี )ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามฮะซัน (อ)คือหนึ่งในบรรดาผูท้ รงคุณธรรม
ระดับสู ง ท่านมีปัญญาอันเจิดจ้า ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ทรงรักท่าน
อย่างยิง่ เลยทีเดียว”(๒๑)
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๒๑. ท่านชัยคุลอิสลาม ชะฮาบุดดีน บินอัลฮะญัร ได้กล่าวว่า “ท่านฮะซัน
บินอะลี บินอะบีฏอลิบ บินอับดุลมุฏฏอลิบ บินฮาชิม บินอับดุล-มะนาฟอัลฮาชีมี เป็ นผูส้ ื บตระกูลของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) เป็ นมิ่งขวัญของ
ท่านอะมีรุลมุมินีน ท่านมีนามว่า “อะยูมุฮมั มัด” ถือกาเนิดใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนรอมฎอน„„.”(๒๒)
๒๒. ท่านอัล-ฮาฟิ ซ อัล-มุฮดั ดิษ ยูซุฟ บินอับดุลลอฮฺ บินมุฮมั มัด บินอับ
ดุลบัร อัล-กุรฏบีย ์ อัล-มาลิกีย ์ ได้กล่าวว่า “ท่านอิมามฮะซัน (ขออัลลอฮฺทรง
เมตตาท่าน) คือ คนมีความโอบอ้อมอารี มีความถ่อมตน และมีเกียรติคุณยิง่
ความถ่อมตัวของท่านก็ดี เกียรติคุณของท่านก็ดีนาท่านให้ละทิ้ง
การแสวงหาความสุ ขทางโลก เพราะพลังแห่งการแสวงหาสิ่ งที่มีอยู่ ณ อัลลอ
ฮฺ”(๒๓)
(๒๐) มะฏอลิบุซ-ซุอูล หน้า ๖๕
(๒๑) ตัซกิเราะตุล-ค่อวาศ หน้า ๑๑๑
(๒๒) อัล-อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๒๘
๒๓. ท่านอัล-ฮาฟิ ซ อิมาดุดดีน อะบุลฟิ ดาอฺ อิศมาอีล บินอุมรั อิบนุ
กะษีร ได้กล่าวถึงเรื่ องราวเมื่อตอนที่ชาวกูฟะฮฺให้สัตยาบันต่อท่านอิมาม
ฮะซัน(อ)ว่า
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“ถ้าหากพวกเขารู ้ แน่นอนที่สุด เท่ากับพวกเขาได้ให้เกียรติกบั สิ่ ง
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ.)ได้ประทานให้แก่พวกเขา อันเนื่องมาแต่การที่พวกเขาได้ให้
สัตยาบันแก่บุตรของธิ ดาแห่งท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ (ศ) ผูเ้ ป็ นหัวหน้า
ของมวลมุสลิม เป็ นหนึ่งในบรรดานักปราชญ์ระดับศอฮาบะฮฺ นี่คือ
หลักฐานประการหนึ่งที่แสดงว่า ท่านคือหนึ่งในจานวนคอลีฟะฮฺ อัร-รอชิ
ตีน”(๒๔)
๒๔. ท่านอิซซุ ดดีน อะบุลฮะซัน อะลี (อิบนุ อัล-อะษีร) ได้กล่าวว่า
“ท่านฮะซัน บินอะลี บินอะบีฏอลิบ บินอับดุลมุฏฏอลิบ บินฮาชิม บินอับดุล
มะนาฟ อัลกุรอยช์ อัล-ฮาชีมี คือ ท่านอะบูมุฮมั มัด ผูส้ ื บตระกูลของท่าน
ศาสดา (ศ) มารดาของท่านคือ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บุตรี องค์ศาสนทูต
แห่งอัลลอฮฺ (ศ) ประมุขของเหล่าสตรี แห่งสากลโลก ท่านคือ ประมุขของ
บุรุษหนุ่มชาวสวรรค์ เป็ นมิ่งขวัญของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) เป็ นคน
ที่คล้ายคลึงกับท่านมากที่สุด
ท่านทาการเชือดสัตว์เป็ นพลีเนื่องในวาระ
ครบรอบ ๗ วัน ในการเกิดของท่าน ท่านได้โกนผมให้และบริ จาคทาน เงิน
ในอัตราน้ าหนักเท่าเส้นผมของท่าน และเป็ นหนึ่งในห้าของบุคคลแห่งผ้า
คลุม”(๒๕)
(๒๓) อัล-อิซตีอาบ ภาคผนวกหนังสื ออัล -อิศอบะฮฺ เล่ม ๑ หน้า ๓๗๐
(๒๔) อัล-บิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เล่ม ๘ หน้า ๑๖
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๒๕. ท่านอัล-ฮาฟิ ซ ญะมาลุดดีน อัซ-ซะยูฏี ได้กล่าวว่า “ท่านฮะซัน
บินอะลี บิน อะบีฏอลิบ (ขอให้อลั ลอฮฺทรงมีความปิ ติชื่นชมต่อท่าน) คือ
ท่านอะบูมุฮมั มัด ผูส้ ื บตระกูลของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) และเป็ นมิ่ง
ขวัญของท่าน เป็ นค่อลีฟะฮฺคนสุ ดท้ายของท่านตามที่บญั ญัติไว้”
(๒๖)
๒๖. ท่านชัมซุ ดดีน มุฮมั มัด บินฏูลูน ได้กล่าวว่า “อันดับสองในหมู่พวก
เขาคือ ท่านฮะซันบินอะลี บินอะลีฏอลิบ อัล-กุร็อยชี อัล-ฮาชีมี อัล-มะดะนี
คือ อะบูมุฮมั มัด ผูส้ ื บตระกูลของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) และเป็ นมิ่ง
ขวัญของท่าน เป็ นบุตรของท่านฟาฏิมะฮฺ บุตรี ของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ
(ศ) นางผูเ้ ป็ นประมุขของเหล่าสตรี ในสากลโลก (ขอให้อลั ลอฮฺทรงประทาน
ความปิ ติชื่นชมแก่ท่าน)”
และได้กล่าวอีกว่า “ปรากฏว่าท่านอิมามฮะซัน (ร.ฎ.) นั้นมีความละม้าย
คล้ายคลึงท่านศาสดา (ศ)มากที่สุด ท่านศาสดา(ศ)จึงเอานามของท่านมาตั้ง
เป็ นชื่อของท่านฮะซัน(ร.ฎ.) ท่านศาสดา(ศ) ได้ต้ งั ชื่อนี้ให้แก่ท่านอิมาม
ฮะซัน (ร.ฎ.) และได้ทาการเชือดสัตว์เป็ นพลีในวาระวันเกิดครบรอบ
๗ วัน ท่านโกนศีรษะให้ และสั่งให้นาเงินเท่ากับอัตราน้ าหนักเส้นผม
ของท่านฮะซัน(ร.ฎ.)บริ จาค ท่านคือหนึ่งในจานวนห้าคนแห่งบุคคลในผ้า
คลุม”(๒๗)
(๒๕) อะซะดุล-ฆอบะฮฺ เล่ม ๒ หน้า ๙
(๒๖) ตารี คุล-คุละฟาอ์ หน้า ๑๘๘
(๒๗) อัล-อะอิมมะตุล-อิษนาอะซัร หน้า ๖๓
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๒๗. ท่านค็อยรุ ลดีน ซัรกะลี ได้กล่าวว่า “ท่านฮะซัน (อ) เป็ นคนมี
สติปัญญาดี เป็ นคนโอบอ้อมอารี มีความรักใคร่ แต่สิ่งที่ดีงาม เป็ นคนที่ดี
ที่สุด ทางด้านการเจรจาอย่างมีเหตุผล ปรากฏว่ามุอาวิยะฮฺเคยสั่งเสี ยให้คน
ของตนหลีกเลี่ยงจากการพูดคุยกับคนทั้งสอง ได้แก่ ท่านฮะซัน บินอะลี
และท่านอับดุลลอฮฺ บินอับบาซ เนื่องจากเขาทั้งสองเป็ นคนมีเหตุผลสู ง ชาว
อิรักให้สัตยาบันแก่ท่านในตาแหน่งผูป้ กครอง
หลังจากที่บิดาของท่าน
เสี ยชีวติ ในปี ฮ.ศ. ๔๐”(๒๘)
๒๘. ท่านมุฮมั มัด ริ ฎอ อัล-มิศรี ได้กล่าวว่า “เขาคือประมุขของชายหนุ่ม
ชาวสวรรค์และเป็ นมิ่งขวัญท่านศาสดา (ศ) และคล้ายคลึงท่านมากที่สุด”
(๒๙)
๒๙. ท่านอับดุลกอดีร อะฮฺมดั ยูซุฟ ได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจะต้องเป็ น
นักอ่านที่มีความคิดเกี่ยวกับพื้นฐานที่วา่ ท่านฮะซัน บินอะลี ผูเ้ ป็ นบุตรของ
ธิ ดาของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ) ได้เป็ นที่เชื่อถือว่า เป็ นอิมาม
มะอฺศูมคนหนึ่ง พวกเขาถือว่าคนเหล่านี้มีสิทธิ มากกว่าคนอื่น ใช่แต่เท่านั้น
พวกเขาคือผูร้ ับช่วงในการเผยแผ่อิสลาม และรักษาซุนนะฮฺ และบทบัญญัติ
ของมุฮมั มัด
ภายหลังท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)สิ้ นชีวติ แล้ว เนื่องจากพวกเขาเป็ น
เครื อญาติที่ใกล้ชิดที่สุด มีจิตวิญญาณที่สะอาดที่สุด และมีความเข้าใจใน
พระคัมภีร์ที่ถูกประทานมา”(๓๐)
(๒๘) อัล-อะอฺลาม เล่ม ๑ หน้า ๒๓๐
(๒๙) อัล-ฮะซันวัลฮุเซน ของมุฮมั มัด ริ ฎอ อัล-มิศรี หน้า ๘
(๓๐) อัล-ฮะซัน บินอะลี โดย อับดุลกอดิร อะฮฺมดั ยูซุฟ หน้า ๔๒
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หมายเหตุท้ายเล่ม
หนังสื อเล่มนี้ได้บนั ทึกเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านอิมามอะบี
มุฮมั มัด อัล-ฮะซัน(อ โดยสรุ ป ได้มีการกล่าวถึงโองการต่างๆ
จากอัล-กุรอานที่ถูกประทานมาในเรื่ องที่เกี่ยวกับท่าน และอ้างถึงรายงานฮะ
ดีษของท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ (ศ)ที่กล่าวถึงท่าน ต่อจากนั้นก็ได้เปิ ดเผย
ถึงเรื่ องราวเกี่ยวกับการดาเนินชีวติ และจริ ยธรรมของท่านโดยสังเขป อีกทั้ง
ยังได้รวบรวมไว้ซ่ ึ งถ้อยคาและสุ ภาษิตของท่านมาบันทึกบางส่ วน และให้
ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุผลการทาสนธิ สัญญาสันติภาพของท่าน
และ
สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไปที่ประสบแก่ท่านในช่วงเวลานั้น
ในตอนสรุ ป เราได้เสนอถ้อยคาของเหล่าบรรดานักปราชญ์และบุคคล
สาคัญที่กล่าวถึงท่านไว้เป็ นกรณี พิเศษ
จากการเสนอสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้มา หวังว่าคงจะเป็ นการเชิญชวนท่านผูอ้ ่าน
ทั้งหลายให้ศึกษาในพื้นฐานของบรรดาอิมามแห่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ) และปฏิบตั ิ
ตามการชี้นาของท่านเหล่านั้นและแสวงหาแสงสว่างจากการดาเนินชีวติ ของ
ท่าน ดังโองการที่วา่
“จงกล่าวเถิดว่า ถ้าหากสู เจ้ารักอัลลอฮฺ ดังนั้นจงปฏิบตั ิตามฉัน
แล้วอัลลอฮฺจะทรงรักสู เจ้าและทรงอภัยโทษให้แก่สูเจ้าสาหรับความบาป
ของสู เจ้าและอัลลอฮฺทรงให้อภัย ทรงเมตตาปรานี
เสมอ”(๓๒)
(๓๒) ซูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน: ๓๑
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