
1 
 

 

 

ผู้น ำที่บริสุทธิ์ 
 

 

 

อยำตอลลอฮโฺฮสซนีีนสับ 

แปลโดย  : อษุา  จติด าหร ิ



2 
 

 

 

 

 



3 
 

ผูน้ ำทีบ่ริสทุธิ์ 
 

กำรเชื่อว่ำบรรดำอิมำมทั้งหมดซึ่งเป็นลูกห

ลำนของท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) เป็นผู้บริสทุธิ ์

(มะอฺซมู) นั้น มีเหตุผลมำกมำย แต่ ณ 

ที่นี้จะขอกล่ำวเป็นสงัเขปเพียงเหตุผลเดียว 

จำกกำรรำยงำนทั้งชีอะฮฺ และซนุียฺว่ำ 

ในช่วงบัน้ปลำยสุดทำ้ยแห่งชวีิตอนัจ ำเรญิ

ของท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) ได้กล่ำวสัง่เสียวำ่ 

ما و بييت وأهل هللا كتاب الثقلني فيكم اترك اين يرى حتهى يفرتقا لن أّنه

 احلوض عليهى دا

ฉันได้ฝำกสิ่งหนักสองสิ่งไว้ในหมู่พวก

ท่ำนได้แก่ คัมภรี์แห่งอัลลอฮ ฺ

และอะฮฺลลุบัยตขฺองฉนั 
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ทั้งสองจะไม่มีวนัแยกออกจำกกันอย่ำงเด็ด

ขำด จนกว่ำทั้งสองจะย้อนคืนสูฉ่ัน ณ 

สระน้ ำ [1] 

ประเด็นส ำคญัที่ควรพิจำรณำคือ 

ไม่เป็นที่สงสัยวำ่อัล-

กุรอำนนั้นปรำศจำกควำมผดิพลำด 

และกำรเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงได้อยำ่งไรเมื่อผูป้ระท

ำนอลั-กุรอำนคอืพระองค์อลัลอฮฺ (ซบ.) 

ผู้น ำมำคือท่ำนญิบรออีล 

และผู้รบัคือท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

และควำมบรสิุทธิ์ของทั้งสำมพระองค์นัน้ 

เป็นทีป่ระจักษ์ชัดดุจดังแสงพระอำทิตย์ตอ

นกลำงวัน 

บรรดำมสุลิมทั้งหลำยต่ำงยอมรบัว่ำกำรรับ

วะฮียฺของทำ่นศำสดำ กำรปกปอ้ง 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/6.htm#_ftn1
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และกำรเผยแผ่นั้นสะอำดบริสทุธิ์ปรำศจำก

ควำมผิดพลำด ดังนั้นเมือ่อัล-

กุรอำนมีควำมบริสทุธิ ์ ถูกต้อง 

และมคีวำมมันคงเชน่นั้น 

อะฮฺลุลบัยตฺของท่ำนศำสดำก็เช่นกันมคีวำ

มบรสิุทธิ์และปรำศจำกควำมผดิพลำด 

เนื่องจำกว่ำ  ฮะดซีดังกล่ำวท่ำนศำสดำ 

(ซอ็ล ฯ) ได้แนะน ำว่ำอะฮฺลุลบัยตคฺือผูช้ี้น ำ 

ประชำชำต ิ และอยู่ในฐำนะเดียวกับอลั-

กุรอำน และดว้ยกฎดงักล่ำวนั้นเองทัง้สอง 

(อัล-กุรอำนและอะฮฺลลุบัยต)ฺ 

จงึมคีวำมบริสทุธิ์เหมือนกนั 

อีกเหตุผลหนึ่ง 

ยังไม่พบว่ำมีบคุคลใดที่ไม่ได้เป็นมะอซฺูมได้

ถูกน ำไปเทียบชั้นกับอัล-

กุรอำน เหตุผลที่แสดงไวอ้ย่ำงชัดเจนที่สุด
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ว่ำบรรดำอะฮฺลลุบัยตฺเปน็ผู้บรสิุทธิ์คอื 

ค ำพูดของทำ่นศำสดำ (ซอ็ล ฯ) ที่กล่ำวว่ำ 

 ضاحلوى عليهى يردا حتهى يفرتقا لن

ทั้งสองจะไม่มีวนัแยกออกจำกกันอย่ำงเ

ด็ดขำด จนกวำ่ทั้งสองจะย้อนคืนสูฉ่ัน ณ 

สระน้ ำ 

ถ้ำหำกบรรดำอหฺบัยตฺ 

ไม่ปลอดภัยจำกควำมผดิพลำดหรือได้ลว่งไ

ปท ำบำป พวกเขำต้องแยกทำงจำกอัล-

กุรอำน คัมภรีท์ี่บริสทุธิอ์ย่ำงแน่นอน 

แต่สิ่งนั้นไม่อำจเกิดขึ้นได้เพรำะท่ำนศำสด

ำ (ซอ็ล ฯ) 

ได้ย้ ำเน้นและกล่ำววำ่ไม่มทีำงเป็นเช่นนัน้อ

ย่ำงเด็ดขำด 

อย่ำงไรก็ตำมเป็นที่แน่นอนว่ำจุดประสงค์ข
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องอะฮฺลุลบัยตตฺำมค ำกล่ำวของท่ำนศำสดำ 

(ซอ็ล ฯ) 

ไม่ได้หมำยรวมไปถึงลูกหลำนทั้งหมดของ

ท่ำน 

เพรำะทั้งหมดนัน้ไม่ไดบ้รสิุทธิป์รำศจำกมล

ทินทุกคน 

ฉะนัน้จึงเหลอืกลุ่มลูกหลำนที่เฉพำะเจำ

ะจงเป็นพิเศษ 

ที่ไดร้ับเกียรติยศและฐำนันดรอันสงูสง่นี้ 

ซึ่งได้แก่บรรดำอิมำมแหง่อะฮฺลลุบัยตฺ (อ.) 

ที่ตลอดหนำ้ประวัตศิำสตรค์ือผู้ท ำกำรพิทัก

ษ์รักษำซนุนะฮขฺองท่ำนศำสดำ (ซอ็ล 

ฯ)  อัล-

กุรอำนและอิสลำมศำสนำที่บรสิุทธิ์เพื่อประ

ชำชำตมิุสลิมมำจนถึงทุกวนันี้ 
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[1] มุซตัดร็อกฮำกิม ญุซที่ ๓ หน้ำที่ 

๑๔๘, อัซ-เซำะวำอิกุล 

มุฮฺเรำะเกำะฮ ฺ บำบที่ ๑๑ หน้ำที่ 

๑๔๙, และรปูประโยคที่ใกล้เคยีงกันในหนงั

สือ กันซุลอุมำล ญุซที่ ๑ บำบ อัล-

อิอตฺิซำมบินกิตำบ วซัซุนนะฮฺ หน้ำที่ 

๔๔, มุซนัดอะฮมฺัด ญุซที่ ๕ หน้ำที่ ๑๘๒, 

๑๘๙ และในต ำรำเล่มอื่น ๆ 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำถำมที ่๑ : อติระต ีถกูตอ้งหรอืซนุนะต ี

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/6.htm#_ftnref1
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บรรดำนักรำยงำนฮะดีซที่มีชือ่เสียงทัง้หล

ำย ได้รำยงำนฮะดซีซะเกำะลยันฺไว้ ๒ รปูแบบ 

ซึ่งทั้งสองได้ถกูบันทึกอยู่ในมะญำมิอุลฮะฮำดี

ซ จ ำเป็น 

ต้องพจิำรณำดวู่ำฮะดีซใดถูกต้องที่สดุระหวำ่ง 

ฮะดซีทีบ่ันทึกวำ่   بييت اهل وعرتيت هللا كتاب คัมภรี์

แห่งอัลลอฮฺ และทำยำทของฉนั 

กับฮะดีซทีบ่ันทกึว่ำ  وسنيت هللا كتاب   คัมภีร์แห่

งอัลลอฮฺและแบบฉบับของฉัน 

ค ำตอบ : ฮะดซีที่ถูกต้องและมัน่ใจไดจ้ำก

ท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) คอืฮะดซีที่กล่ำวว่ำ 

คัมภรี์แห่งอัลลอฮฺ 

และทำยำทของฉัน  (อะฮฺลบุัยตี)  ส่วนฮะดีซที่

ใช้ค ำว่ำ  และแบบฉบบัของฉัน 

(ซุนนะต)ี  เมื่อพิจำรณำกระแสรำยงำน 
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(ซะนัด) จะพบว่ำออ่นและไม่ถกูต้อง 

ขณะทีฮ่ะดีซทีก่ล่ำววำ่ และทำยำทของฉัน 

เป็นฮะดีซที่มีกระแสรำยงำนทีแ่ข็งแรงเชือ่ถือ

ได้ 

ซะนดัของฮะดซีทีว่่ำ  และทำยำทของฉนั 

(อะฮฺลบุัยต)ี  

ตัวบทของฮะดซีได้มีนักรำยงำนฮะดีซที่มี

ชื่อเสียง ๒ ท่ำนรำยงำนไว้ กล่ำวคือ 

๑. มุสลิม ได้บนัทึกไวใ้นเซำะฮียฺ 

ของท่ำนโดยรำยงำนมำจำก ซัยดฺ บิน อัรกอม 

ว่ำ วันหนึ่งท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่ำวสนุทรพจน์ข้ำงๆ 

สระน้ ำแห่งหนึง่นำมว่ำ คมุ 

ซึ่งอยู่ระหวำ่งมกักะฮฺ กับมะดีนะฮฺ 

หลังจำกท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 
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ได้กล่ำวสรรเสริญอัลลอฮฺ 

และกล่ำวตักเตือนประชำชนแล้วทำ่นได้กลำ่ว

ว่ำ 

ا الناس ايها اال  اترك واان فاجيب ربهى رسول أييت ان يوشك بشر اان فاّنه

واستم هللا بكتاب خذواف والنور اهلدى فيه هللا كتاب اوهلما ثقلني فيكم

هللا اُذكهركم بييت واهل :قال ثهى فيه ورغهب هللا كتاب على فحث به سكوا

 بييت اهل يف هللا كم اُذكهر بييت اهل يف هللا كم اُذكهر بييت اهل يف 

โอป้ระชำชนเอย๋  แท้จริงแล้วฉันเป็นปุถุช

นคนหนึ่งเท่ำนัน้ 

ใกล้เวลำทีทู่ตแห่งพระผู้อภบิำลจะมำ 

ซึ่งฉนัได้ตอบรบัค ำเชิญแลว้ 

ฉันขอฝำกสิ่งหนักสองสิ่งที่มคีำ่ยิ่งไวใ้นหมู่ขอ

งพวกท่ำน สิง่หนึ่งคอืคัมภีร์แห่งอัลลอฮฺ 

ซึ่งในนั้นมทีำงน ำและนูร (รัศม)ี 

ฉะนัน้จงยดึเหนี่ยวคัมภรี์แห่งอัลลอฮฺไว้ให้มัน่ 
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ซึ่งท่ำนได้เน้นย้ ำถึงกำรปฏบิตัิตำมคมัภรี์แหง่

อัลลอฮฺ หลังจำกนั้นท่ำนได้กลำ่วตอ่อีกว่ำ 

และอะฮฺลลุบัยต ฺ(ทำยำท) ของฉัน 

ซึ่งได้กลำ่วย้ ำถงึ ๓ ครั้งว่ำ 

อัลลอฮฺได้เตอืนส ำทบัพวกท่ำนเก่ียวกับอะฮฺลุล

บัยตฺของฉนั 

อัลลอฮฺได้เตอืนส ำทบัพวกท่ำนเก่ียวกับอะฮฺลุล

บัยตฺของฉนั 

อัลลอฮฺได้เตอืนส ำทบัพวกท่ำนเก่ียวกับอะฮฺลุล

บัยตฺของฉนั [1]   

ตัวบทดงักล่ำว ท่ำนดำรอมี 

ได้บันทึกไว้ในสุนันของท่ำนเช่นกัน [2] ซึ่งสำ

มำรถกล่ำวได้วำ่ สำยสบืของทัง้ ๒ 

นั้นมคีวำมชัดเจนยิ่งกวำ่แสงพระอำทิตย์ในตอ

นกลำงวัน โดยที่ไม่มคีวำมคลำงแคลงใดๆ 

ทั้งสิน้ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn1
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn2
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๒. ติรมิซียฺ 

ได้บันทึกดว้ยค ำว่ำ بييت اهل وعرتيت  ไว้ในต ำรำของ

ท่ำนดังนี ้

اآلخ من اعظم احدمها بعدى تضلهوا لن به متسهكتم ان ما فيكم اترك اينهى

يفرتى لن بييت اهل وعرتيت االرض اىل السماء من دودمم حبل هللا كتاب ر

 فيها ختتلفوين فانظروا احلوض علي ى يردا حت قا

แท้ทีจ่ริงฉันขอฝำกสิ่งส ำคญัไว้ในหมู่พวก

ท่ำน 

หำกพวกทำ่นได้ยึดมั่นกบัมันจะไม่หลงทำงอย่

ำงเด็ดขำด 

สิ่งหนึง่นั้นมคีวำมยิ่งใหญ่กว่ำอีกสิ่ง ได้แก่คัม

ภีร์แห่งอัลลอฮอฺันเปน็สำยเชอืกที่ทอดตรงมำจ

ำกฟำกฟ้ำสู่แดนดิน และอีกสิง่คืออะฮฺลุลบัยตฺ 

(ทำยำท) ของฉัน 

ทั้งสองจะไม่แยกออกจำกกันเด็ดขำด 
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จนกว่ำทั้งสองจะย้อนคนืสู่ฉนั ณ สระน้ ำ 

พวกท่ำนจงพิจำรณำเถิดว่ำ 

จะปฏบิัติกบัของฝำกของฉันอย่ำงไร [3]   

ท่ำนมสุลิม และท่ำนตริมซีียฺ 

เป็นผู้เขียนต ำรำ เซำะฮียฺ และซุนัน ทั้ง ๒ 

ท่ำนได้เน้นทีค่ ำว่ำ อะฮลฺุบัยตี 

(ครอบครวั)  ซึ่งเป็นกำรเพียงพอตอ่กำรพสิูจน์

ตำมทศันะของเรำ 

และนอกเหนือจำกนี้สำยสบืของทัง้ ๒ 

ยังมีควำมแข็งแรง 

และน่ำเชือ่ถือเป็นพิเศษไม่จ ำเป็นตอ้งท ำกำรวิ

เครำะหอ์ีก 

ซะนดัของตวับททีว่่ำ 

ซุนนะต ี   (แบบฉบับของฉัน) 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn3


15 
 

ริวำยะฮทฺี่ได้ใชค้ ำวำ่ แบบฉบับของฉนั 

(ซุนนะต)ี แทนค ำวำ่ ทำยำทของฉนั 

(อะฮฺลบุัยต)ี นัน้ เป็นฮะดีซที่แต่งขึ้นมำ 

ซึ่งนอกเหนือจำกจะมซีะนัดทีอ่่อนแล้ว 

ยังมีสิ่งอื่นคอืควำมสัมพันธ์กับรำชวงศ์ 

อะมะวียฺ เป็นตวักำรที่ 

บ่งบอกว่ำพวกเขำได้สร้ำงฮะดซีนี้ขึ้นมำ 

๑. ฮำกิม นิชำบรูียฺ 

ได้บันทึกตวับทไว้ในมซุตัดร็อก ของทำ่น 

โดยมีกระแสรำยงำนดงัตอ่ไปนี้ อับบำซ บนิ 

อะบอีุเวซ รำยงำนจำก อะบีอุเวซ จำก เซำรฺ 

บิน ซัยดฺ อัดดัยละมียฺ จำก อิกเรำะมะฮฺ จำก 

จำก อิบนุอบับำซ ว่ำ ทำ่นศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่ำวว่ำ 
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 كتاب ابدا تضلهوا فلن به اعتصمتم ان فيكم تركت قد اينهى الناس ايايها

 نبيه وسنهة هللا

โอป้ระชำชนเอย๋ 

ฉันได้ฝำกสิ่งส ำคัญไว้ในหมู่พวกท่ำน 

หำกพวกทำ่นได้ยึดมั่นกบัมันจะไม่หลงทำงอย่

ำงเด็ดขำด ไดแ้ก่คัมภรี์แห่งอลัลอฮฺ 

และแบบฉบบัของศำสดำแห่งพระองค ์[4] 

จะสงัเกตเห็นวำ่กระแสรำยงำนตัวบทฮะดี

ซดังกลำ่วนัน้เป็น บดิำกับบุตร 

ซึ่งถือว่ำเป็นกระแสรำยงำนทีน่ำ่รังเกียจ 

และไม่เปน็ที่เชือ่ถือในหมู่นักรำยงำนด้วยกันก

ล่ำวคือ อิซมำอลีบินอะบอีุเวซ และอะบูอุเวซ 

ทั้ง ๒ พอ่ลูกคูน่ีม้ิใช่แค่ไม่เป็นที่เชื่อถอืเทำ่นั้น 

แต่ยังถูกกล่ำวหำว่ำ โกหก 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn4
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เป็นผู้อปุโลกนแ์ละปลอมแปลงฮะดซีอีกตำ่งหำ

ก 

ทัศนะของนักรญิำล 

(ผู้ตรวจสอบสถำนภำพของนักฮะดซี) 

เก่ียวกบัสองพอ่ลูก 

ท่ำนฮำฟซิ มัซซียฺ ได้บนัทึกไว้หนังสือ 

ตะฮซฺีบุลกะมำล เกี่ยวกับสองพ่อลูกคู่นี้ 

โดยรำยงำนมำจำก  ยะฮฺยำ บนิ มุอีน 

(เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนริญำล) คนหนึง่ พูดว่ำ 

อบอูุเวซกับบุตรชำยของเขำไม่เป็นที่เชื่อถอื 

เขำยังพูดอีกว่ำ สองคนนี้เป็นคนขโมยฮะดซี 

โดยเฉพำะบตุรชำยของเขำไมส่ำมำรถเชื่อถอื

ได้เลย 
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ท่ำนนะซำอียฺ 

ได้พูดถึงบุตรชำยของอบูอุเวซว่ำ 

เขำเป็นผู้ออ่นแอและไม่ไดร้ับควำมเชือ่ถือ 

ท่ำนอะบลุกอซมิ ลำล กออียฺ พดูว่ำ 

นะซำอียฺ ได้พูดถึงเขำไว้มำก 

ถึงขนำดที่วำ่จ ำเป็นตอ้งละเวน้ฮะดีซของเขำ 

ท่ำนอบินอุะดียฺ 

(เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนริญำล) พูดว่ำ 

อิบนุอุเวซไดร้ำยงำนฮะดซีทีป่ระหลำด 

จำกมำลิก 

น้ำชำยของเขำซึ่งไม่มีผูใ้ดยอมรับ [5]  

อิบนิ ฮะญัรฺ 

ได้กล่ำวไว้ในบทน ำของหนังสอื 

ฟัตฮุลบำรียวฺ่ำ 

ไม่มีใครสำมำรถน ำเอำฮะดซีของอิบนอุุเวซ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn5


19 
 

มำปฏิบตัิได้ 

เพรำะท่ำนนะซำอียฺได้กลำ่วต ำหนิเขำไวอ้ย่ำง

มำกมำย [6] 

ท่ำนฮำฟซิ ซัยยิดอะฮฺมัด บิน ซิดดีก 

ได้บันทึกไว้ในหนังสอื ฟัตฮุลมุลกฺ อัล-อะอฺลำ 

รำยงำนมำจำกท่ำน ซะละมะฮฺ บิน ชัยบะฮฺ ว่ำ 

ได้ยินมำจำกอซิมำอีล บิน อะบี อุเวซ พูดวำ่ 

ในเวลำนั้นเก่ียวกับเรือ่งอปุโลกน์ 

ชำวมะดนีะฮไฺดแ้บ่งออกเป็นสองกลุ่ม 

ฉันจึงไดป้ลอมฮะดซีขึ้นมำ [7] 

ด้วยเหตุนี้ บตุรชำยของเขำ (อซิมำอีล บิน 

อบี อุเวซ) 

ถูกกล่ำวหำว่ำเป็นผูป้ลอมแปลงฮะดีซ 

ส่วนอิบนิ มุอนี ได้กล่ำวว่ำเขำเป็นคนโกหก 

นอกเหนอืจำกนั้นฮะดีซของเขำยังไม่ได้ถูกบั

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn6
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn7
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นทึกในเซำะฮยีฺทั้งสอง มุสลิม  ติรมซียฺ 

และหนงัสือซิฮำฮฺเล่มอืน่ๆ 

เก่ียวกับเรื่องของอบอูุเวซ นั้นเพียงพอแลว้ 

หำกจะน ำค ำพดูของท่ำน อะบฮูำตัม 

รอซียฺทีบ่ันทึกในหนังสอื ญรัฮฺ วะ ตะอดฺีล 

ที่กล่ำวว่ำ 

ฮะดซีของเขำถกูบันทึกไว้จริงแต่ไม่สำมำรถ

น ำมำเปน็หลักฐำนได้ 

เพำระฮะดีซเหล่ำนั้นไม่แขง็แรงและไม่เปน็ทีเ่

ชื่อถือ [8] 

ท่ำนอะบฮูำตัมได้รำยงำนจำกท่ำนอบินิมอุี

นว่ำ อบอูุเวซไม่เป็นที่เชื่อถอื 

ริวำยะฮทฺั้งหมดที่รำยงำนมำจำกทั้งสองคนนี้ถื

อว่ำไม่ถูกต้อง 

และขัดแย้งกับริวำยะฮทฺี่เซำะฮียฺ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn8
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ประเด็นที่หนำ้สนใจกว่ำนั้น ผู้เล่ำฮะดีซ 

อย่ำงเชน่ทำ่นฮำกิม นิชำบูรียฺ 

ได้สำรภำพถึงควำมออ่นแอของฮะดซี 

ด้วยเหตุนีท้่ำนจึงไมท่ ำกำรตรวจสอบซะนัดข

องมนั 

ดังนั้นฮะดีซของเขำจึงจัดเปน็ฮะดซีทีอ่อ่นแอ 

และไม่เปน็ที่เชือ่ถือ 

ซะนดัที่ ๒ ของริวำยะฮฺ (วะซุนนะต)ี 

ท่ำนฮำกิม นิชำบูรียฺ 

ได้รำยงำนจำกท่ำนอบูฮุรอ็ยเรำะฮฺ 

ซึ่งเปน็     ฮะดซีมัรฟอฺู ว่ำ 

يف ولن سنيت و هللا كتاب : بعدمها تضلوا لن شيئني فيكم تركت قد اين

 احلوض عليهى يردا حيت ترقا
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แท้จรงิฉันได้ละทิง้สองสิง่ไว้ในหมู่พวกท่ำ

น 

ซึ่งพวกท่ำนจะไม่หลงทำงหลังจำกทัง้สองอย่ำ

งเด็ดขำด ได้แก่คัมภรี์แห่งอัลลอฮฺ 

และซุนนะฮฺของฉัน 

และทัง้สองจะไม่แยกออกจำกกัน 

จนกว่ำทั้งสองจะย้อนคนืสู่ฉนั ณ สระน้ ำ [9] 

ตัวบทของฮะดซีดังกลำ่วท่ำนฮำกิมได้รำย

งำนดว้ยซะนดัเช่นนี้ อฎั ฎอบบยีฺ จำก ซอลิฮฺ 

บิน มูซำ อัลฎอ็ลฮียฺ จำก อบัดลุอะซีซ บิน 

รอฟอีฺ จำก อบซีอลฮิฺ จำก อบฮีุร็อยเรำะฮฺ 

ฮะดซีดังกลำ่ว 

เหมือนกับฮะดซีก่อนหน้ำนีท้ีป่ลอมแปลงขึ้นม

ำเพรำะในซะนดัจะเห็นว่ำมี ซอลิฮฺ บิน มูซำ 

อัลฎอ็ลฮียฺ เป็นผู้รำยงำนอยู่ด้วย 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn9
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ซึ่งบุคคลคนนี้ 

บรรดำนักริญำลได้กล่ำวถงึเขำไวอ้ย่ำงมำกม

ำย เช่น 

ท่ำนยะฮฺยำ บิน มุอีนได้กลำ่ววำ่ ซอลฮิฺ บิน 

มูซำ เป็นบคุคลที่เชื่อถอืไม่ได้ 

ท่ำนอะบฮูำตัมรอซียฺพูดว่ำ 

ฮะดซีของเขำออ่นและเป็นมุนกิร (ถูกปฏสิธ) 

ซึ่งฮะดซีส่วนมำกของเขำที่เปน็มุนกิรนัน้นักร

ำยงำนฮะดีซทีซ่ิกเกำะฮฺ (เชือ่ถือได้) 

ได้รำยงำนไว้ ท่ำนนะซำอียฺพดูว่ำ 

ฮะดซีของเขำไม่อำจน ำมำบนัทึกได้ 

ในอีกที่หนึ่งท่ำนพูดวำ่ 

ฮะดซีของเขำเป็นฮะดซีมัตรูก  (ถูกทอดทิ้ง) [1

0] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn10
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn10
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ท่ำนอบินิฮะญรั ได้บันทึกไว้ใน 

ตะฮซฺีบุลตะฮซฺบี ว่ำ อิบนิฮบิบนั พูดว่ำ ซอลฮิ ฺ

อิบนิ มูซำ 

ได้กล่ำวบำงสิ่งบำงอย่ำงถึงบคุคลที่ซิกเกำะฮฺ 

แต่ค ำพูดของเขำไม่เหมือนกบัค ำพูดของบคุค

ลเหล่ำนั้นเลย สุดทำ้ยทำ่นไดพู้ดว่ำ 

ฮะดซีของซอลฮิฺ เชื่อถือไมไ่ด้ อะบูนะอีมพูดวำ่ 

ฮะดซีของเขำเป็นฮะดซีมัตรูกและเป็นฮะดีซมุ

นกิร [11] 

ท่ำนอบินิฮะญรั ได้พูดไว้ใน ตกัรีบวำ่ 

ฮะดซีของเขำเป็นฮะดซีมัตรูก 

ท่ำนซะฮะบียฺได้บันทึกไวใ้นกำชิบ [12] ว่ำ  ฮ

ะดีซของเขำออ่นมำก และกล่ำวไว้ใน 

อัลมีซำนอิอตฺิดำล [13] ว่ำ 

ฮะดซีที่ก ำลังพดูถึงขณะนี้ไดร้ำยงำนมำจำกเ

ขำ และได้พดูกันว่ำเป็นฮะดซีมัตรูก 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn11
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn12
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ควำมรู้เกี่ยวกบัฮะดซี แบ่งฮะดซีเป็น ๓ 

ประเภทดงันี ้

๑. ฮะดีซเซำะฮยีฺ เช่น ฮะดีซมตุะวำติร 

(เชื่อถอืได)้ ทั้งค ำและควำมหมำย 

๒. ฮะดีซหะซัน 

(เชื่อถอืได้แต่ไม่ถึงขั้นมุตะวำติร) 

๓. ฮะดีซเฎำะอฟี 

หมำยถึงฮะดีซที่ไม่มคีุณสมบตัิของเซำะฮียฺแล

ะฮะซัน 

ในควำมหมำยก็คือฮะดซีที่เชือ่ถือไมไ่ด้ เช่น 

ฮะดซีมุรซัล หมำยถึง 

ฮะดซีทีไ่ม่มีเซำะฮำบะฮฺเปน็ผู้รำยงำน 

คนในสมัยตอ่จำกเซำะฮำบะฮรฺะบุวำ่น ำมำจำก

ท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 
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มุนเกำะฏิอฺ 

หมำยถึงฮะดีซที่รอวียฺได้ถูกตดัออกไปจำกกระ

แสรำยงำน โดยน ำรอวียที่มัจฮูล 

(ไม่เปน็ทีรู่้จัก) มำใส่ไว้ในกระแสรำยงำน 

ท ำให้กระแสรำยงำนขำดตอน 

มุอฺฎลิ  หมำยถึงฮะดีซที่มีรอวยีฺ ๒ 

คนหรือมำกกวำ่นั้นได้ถูกตัดออกไปจำกกระแ

สรำยงำนตดิตอ่กัน 

มุดัลลัซ มี ๒ ประเภทกล่ำวคือ 

มุดัลลัซซะนัด 

หมำยถึงฮะดีซที่รอวียฺได้อยูร่่วมสมัยกัน 

ได้พบกัน แต่ไม่ได้ยินกำรเล่ำฮะดซี 

ได้รำยงำนฮะดซีจำกเขำ อีกประเภทหนึ่งคือ 

มุดัลลัซชุยูค 

หมำยฮะดีซที่รอวียฺได้เสริมเตมิแต่งคุณลักษณ
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ะของอำจำรย์ของตนมำกเกินควำมเปน็จรงิหรื

อมีอคต ิ

มุอัลลัล หมำยถึงฮะดีซที่มีสำเหตุเงื่อนง ำ 

ควำมบกพร่อง 

หรือตวักำรบำงอย่ำงแอบแฝงอยู่ 

ซึ่งถ้ำเปดิเผยเงือ่นง ำนั้นออกมำจะมีผลเสียกับ

ควำมถกูต้องของฮะดซี ซึ่งถำ้มองดูเผิน ๆ 

แล้วไม่มีขอ้บกพร่องแตอ่ย่ำงใด 

มุฎเฏำะลบิ 

หมำยถึงฮะดีซจ ำนวนทีม่ำกมำย 

ซึ่งฮะดซีเหล่ำนัน้เท่ำเทียมกัน 

โดยไมอ่ำจแยกแยะได้วำ่ฮะดีซใดดีกว่ำกัน 

อีกนัยหนึง่คอืฮะดีซที่เกิดขอ้ขดัแย้งกันในตวับ

ทหรอืในสำยรำยงำน 
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มักลูบ  หมำยถึงฮะดีซทีค่ ำ  ตวับท 

ได้ถูกเปลี่ยนไปด้วยสำเหตทุี่เฉพำะเจำะจง 

หรือค ำ ๆ 

หนึ่งของฮะดซีได้แทนทีค่ ำอีกค ำหนึง่ 

หรือผูร้ำยงำนบำงคนหรอืสำยรำยงำนได้ถูกเ

ปลี่ยนไป 

ชำซ  หมำยถึงฮะดซีทีม่ีปญัหำเนื่องจำกรอ

วียฺที่เชือ่ถือได้ 

ได้รำยงำนฮะดซีดังกลำ่วในลกัษณะที่แตกตำ่

งไปจำกรอวียทฺีเ่ชื่อไดอ้ีกคนหนึ่ง อีกนัยหนึ่ง 

รอวียฺที่ถูกยอมรับได้รำยงำนฮะดีซในลักษณะ

ที่ขัดแย้งกบัรอวียฺที่เชือ่ถือไดม้ำกกว่ำตน 

หรือฮะดซีที่ขัดแย้งกับฮะดีซอืน่ที่มคีุณสมบัตดิี

กว่ำ โดยไม่สำมำรถเข้ำกันได ้



29 
 

มุนกิร 

หมำยถึงฮะดีซที่ผู้รำยงำนออ่นได้รำยงำนขดั

แย้งกับผู้รำยงำนที่เชือ่ได้ 

เป็นฮะดีซที่แตกต่ำงไปจำกฮะดีซชำซ 

หรือฮะดซีที่มีผูร้ำยงำนเพียงคนเดียว 

ซึ่งมคีุณธรรมและควำมทรงจ ำไม่ถึงระดบัทีจ่ะ

รับรองได ้

มัตรูก 

หมำยถึงฮะดีซที่มีรอวียฺเพียงคนเดียว 

ซึ่งนักฮะดซีลงควำมเห็นว่ำเขำเป็นคนโกหก 

หรือเป็นฟำซิก (ฝ่ำฝืน) หรอืเปน็ผู้หลงลืม 

มีควำมจ ำที่ไมด่ี หรือเป็นคนขีส้งสัย [14] 

อีกประเภทหนึ่งของฮะดซีคือ 

ฮะดซีทีม่ีหุ้นสว่นกันระหว่ำง เซำะฮียฺ ฮะซัน 

และเฎำะอีฟ ซึง่หนึ่งในนั้นคอื ฮะดีซมัรฟอฺู 
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หมำยถึงฮะดีซที่เซำะฮำบะฮฺ 

หรือบคุคลในสมัยถัดมำ 

หรือสมัยหลังจำกนั้นไดร้ะบวุ่ำเป็นค ำพูด 

หรือกำรกระท ำ 

หรือกำรยอมรบัของทำ่นศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

และไม่จ ำกดัว่ำสำยรำยงำนจะติดต่อกันหรอืไ

ม่ ฉะนัน้ฮะดีซมัรฟอฺูจึงเป็นไดท้ั้ง ๓ 

ลักษณะขึ้นอยูก่ับว่ำเงือ่นไขใดชัดเจนกว่ำ 

ซะนดัที ่ ๓ ของริวำยะฮฺ (วะซนุนะต)ี 

ท่ำนอบินิ อบัดลุ บัรริ 

ได้บันทึกไว้ในหนังสอื 

อัตตัมฮดี [15] ของท่ำนว่ำฮะดซีดังกลำ่วไดบ้ั

นทึกไวโ้ดยกระแสรำยงำนดังต่อไปนี้ 

อับดุรเรำะฮฺมำน บินยะฮฺยำ จำก อะฮมฺัด 

บิน ซะอดี จำก มุฮัมมัด บนิ อบิรอฮมี อัดบีลียฺ 
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จำก อะลี บิน ซยัดฺ อัล-ฟะรออฎิ จำก อัล-

ฮุนัยนียฺ จำก กะซรี บิน อับดุลลอฮฺ บิน อุมรั 

บิน เอำฟฺ จำก บิดำของเขำ จำก ปู่ของเขำ 

   

อมิำมชำฟอิยี ฺไดพ้ดูถงึ กะซรี บนิ 

อับดุลลอฮฺวำ่ 

เขำเป็นหนึง่ในผู้กล่ำวเท็จ [16] อะบูดำวูดพูด

ว่ำ 

เขำเป็นหนึง่ในผู้ที่กล่ำวเท็จและโกหกทีสุ่ด [1

7]อบินิฮบับำนพูดว่ำ อับดุลลอฮฺ บิน กะซีร 

ได้เขียนต ำรำฮะดีซโดยบันทึกจำกบิดำ 

และปู่ของเขำ 

ซึ่งอยู่บนพื้นฐำนของกำรปลอมแปลงและกำร

อุปโลกน์ขึ้นมำ 

ดังนั้นกำรเล่ำฮะดีซจำกหนงัสอื 
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หรือจำกรวิำยะฮฺของอบัดุลลอฮฺ    ฮะรอม 

(ไม่อนุญำต) 

นอกเสียจำกว่ำด้วยควำมประหลำดหรอืเพือ่ก

ำร หักล้ำง [18] 

ท่ำนนะซำอียฺ และทำ่นดำรุกอ็ฎนียฺ พูดว่ำ 

ฮะดซีของเขำเป็นฮะดซี มัตรูก 

ท่ำนอิมำมอะฮมฺัดพูดวำ่ 

ฮะดซีของเขำถอืว่ำเป็นมนุกิร 

และตัวของเขำเชื่อถือไมไ่ด้ 

ท่ำนอบินิมอุีนกม็ีควำมคดิเช่นนี้เหมือนกัน 

แต่น่ำประหลำดใจเก่ียวกับท่ำน 

อิบนิฮะญรั ที่ได้กล่ำวไว้ในหนังสอื อัต-ตักรีบ 

ซึ่งท่ำนใช้ค ำวำ่ เฎำะอีฟ เทำ่นั้น 

และส ำหรับผูท้ีก่ล่ำวหำว่ำเขำ (อบัดุลลอฮฺ บิน 

กะซีร) เป็นคนพูดโกหก 
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ท่ำนกลำ่วว่ำผูท้ี่พูดเชน่นั้นเปน็คนสุดโตง่ทำง

ควำมคดิ ขณะที่นักรญิำลคนอืน่ ๆ 

และนักฮะดซีทัง้หลำยก่อนหนำ้นั้นไดล้งควำม

เห็นว่ำเขำเปน็คนโกหก และเป็นนักแตง่ฮะดซี 

แม้กระทั่งท่ำนซะฮะบียฺยังพดูว่ำ 

เขำเป็นคนมุสำและออ่นแอมำก (เชื่อถือไมไ่ด)้ 

 กำรรำยงำนโดยปรำศจำกซะนดั 

อิมำมมำลิก ไดบ้ันทึกไว้ในหนงัสือ 

มุวัฏเฏำะอฺ ของท่ำนโดยปรำศจำกซะนัด 

เป็นกำรรำยงำนแบบมุรซัล 

(ไม่มีเซำะฮำบะฮฺสักคนเป็นผูร้ำยงำน) 

ซึ่งทุกคนทรำบดีว่ำฮะดซีประเภทนี้เป็นฮะดีซ

ที่ไม่มคีุณค่ำอนัใด [19] 

จำกกำรวิเครำะห์เป็นทีป่ระจักษ์ชัดวำ่ 

ฮะดซีที่กลำ่ววำ่ และซุนนะตี 
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เป็นฮะดีซที่นักรำยงำนฮะดซี (รอวีย)ฺ 

ที่โกหกทัง้หลำย 

ที่มีควำมสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับรำชวงศอ์ะมะ

วีย์ได้แต่งขึน้มำ 

โดยมีเจตนำใหข้ัดแย้งกับฮะดซีที่ถูกตอ้งที่กล่

ำววำ่ (วะอิตระตี) ทั้ง ๆ 

ที่ในหนังสอืเซำะฮียฺมสุลิมไดบ้นัทึกไวโ้ดยใช้

ค ำวำ่ อะฮฺลบุัยตี 

ในหนังสือตริมซิียฺบันทึกไว้โดยใช้ค ำว่ำ 

อิตระตวีะอะฮฺลบุัยตี 

ดังนั้นจึงเป็นควำมจ ำเปน็ส ำหรบัผู้ทีท่ ำกำรศึก

ษำทุกท่ำน ตอ้งพิจำรณำให้ละเอียดถี่ถ้วน 

เป็นกำรเหมำะสมแล้วหรอืทีท่ำ่นได้น ำเอำฮะดี

ซทีอ่่อนแอ (เฎำะอีฟ) ขึ้นหน้ำฮะดซีที่เซำะฮีย ฺ

(ถูกต้อง) 
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จุดประสงค์ของท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

จำกค ำว่ำ อะฮลฺุบัยตี 

ทำยำทของฉนันั้นหมำยถึงใคร 

หมำยถึงทำยำทชั้นใกลช้ิดพิเศษของทำ่น 

ได้แก่ท่ำนหญิงฟำฏิมะฮฺ ท่ำนอมิำมอะลี 

ท่ำนอิมำมฮะซนั 

และทำ่นอิมำมฮุซัยน ฺ  ดังที่ทำ่นมุสลิมได้บนัทึ

กไว้ในเซำะฮียขฺองท่ำน [20] และติรมซีียฺไดบ้ั

นทึกไวใ้นซนุันของท่ำน [21] โดยรำยงำนมำ

จำกท่ำนหญงิอำอิชะฮวฺ่ำ 

َا (ص) النىب على اآلية هذه نزلت أَْهلَى الرهِْجسَى َعنُكمُى لُِيْذِهبَى اّلل ُى يُرِيدُى ِإّن 

وح فاطمة  (ص) النىب فدعا ,سلمة امهى بيت ىف َتْطِهريًا ُكمْىَوُيَطهِهَرى اْلبَ ْيتِى 

قا ثهى بكساء فجعلله ظهره خلف على و بكساء فجعللهم حسينا و سنا

قالت .تطهريا طههرهم و الرجس عنهم فاذهب بييت اهل هوالء اللهمهى : ل

 اخلري اىل انت و مكانك على انت :قال هللا نيب اي معهم واان :سلمة امهى 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn20
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/1.htm#_ftn21


36 
 

โองกำรดงักล่ำวถูกประทำนลงมำทีบ่้ำนขอ

งท่ำนหญงิอมุม ุซะละมะฮฺ ท่ำนศำสดำ  (ซ็อล 

ฯ) ได้เรียกท่ำนหญิงฟำฏิมะฮฺ ฮะซนั 

และฮุซัยนฺ ให้เข้ำไปอยู่ในอะบำ (ผ้ำคลมุ) 

โดยให้อะลนีั่งข้ำงหลังของทำ่นแล้วคลุมพวกเ

ขำด้วยผ้ำคลุมกิซำอฺ 

หลังจำกนัน้ทำ่นได้กล่ำวว่ำ โอ้อลัลอฮฺ 

พวกเขำคอือะฮลฺุลบัยตฺของฉัน 

จงขจัดสิ่งโสมมทั้งหลำยให้ออกห่ำงจำกพวกเ

ขำ 

และโปรดท ำให้พวกเขำสะอำดอย่ำงแท้จริง 

อุมมุซะละมะฮฺได้พูดวำ่ 

โอ้เรำะซูลของอัลลอฮอฺนุญำตให้ฉันอยู่กับพว

กเขำไหม 

(ให้นบัฉันว่ำเปน็อะฮฺลุลบัยตฺตำมที่โองกำรได้

ประทำนลงมำ) ท่ำนศำสดำกลำ่ววำ่ 
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เธอจงอยู่ในที่ของเธอ 

(อย่ำเขำ้มำในผ้ำคลุมเลย) 

เธออยูบ่นหนทำงทีด่ีแล้ว [22] 

ควำมเข้ำในเก่ียวกับฮะดซีซะเกำะลัยน ฺ

จำกกำรที่ทำ่นศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่ำวถึงอะฮลฺุลบัยตฺไว้เคียงข้ำงกับอัล-

กุรอำน และแนะน ำว่ำทั้งสองเป็นหุจญัต 

(เหตุผล) ของอลัลอฮฺในหมู่ของประชำชน 

ซึ่งสำมำรถสรปุได้จำกค ำพูดทัง้สองดงันี้ 

๑. ค ำพูดของอติรัต (ลูกหลำน) 

ของท่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

เป็นข้อพิสูจน์เหมือนกบัอลั-กุรอำน 

ภำรกจิที่เก่ียวกบัศำสนำไม่ว่ำจะเป็นเรื่องควำ

มศรทัธำ หรอือะฮฺกำม (กำรปฏบิัติ) 

ต้องยดึถือค ำพดูของพวกเขำ 
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และด้วยกำรมีเหตุผลที่มำจำกพวกเขำ 

ประชำชนจงึไม่มีสิทธิ์ไปหำเหตุผลจำกคนอืน่ 

มุสลิมภำยหลังจำกทีท่่ำนศำสดำ (ซอ็ล ฯ) 

ได้จำกไป 

แม้ว่ำในเรือ่งปญัหำกำรเมอืงพวกเขำจะแบ่งอ

อกเป็นสองกลุ่มก็ตำม 

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีเหตุผลของตนเองว่ำท ำไมพวก

เขำจึงยึดถอืแตกต่ำงกัน 

แต่ในเรื่องของควำมรู้และวชิำกำรของอะฮลฺุล

บัยตฺแล้ว พวกเขำต้องไม่ขัดแย้งกัน 

เพรำะว่ำทั้งสองฝ่ำยต่ำงยอมรบัและเห็นพ้องต้

องกันถึงควำมถูกต้องของฮะดีซซะเกำะลยัน ฺ

ซึ่งได้ย้ ำเน้นว่ำสถำนที่ยอ้นกลบัของควำมรูท้ั้ง

หลักควำมเชื่อ (อะกีดะฮฺ) และหลักกำรปฏบิัติ 

(อะฮฺกำม) คอือลั-

กุรอำนและอะฮลฺุลบัยตฺเท่ำนัน้ ฉะนัน้ 
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ถ้ำหำกประชำชำติอสิลำมไดป้ฏบิัติตำมฮะดซี

ดังกล่ำว 

ควำมขัดแย้งของพวกเขำจะลดน้อยลงทันทีแ

ละเอกภำพจะเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเขำ 

๒. อัล-

กุรอำนเป็นพจนำรถของพระองค์อลัลอฮฺ 

(ซบ.) บริสทุธิ์จำกควำมผดิพลำดทัง้ปวง 

และมนุษย์ไม่สำมำรถคิดถึงควำมผิดพลำดขอ

งอัล- 

กุรอำนไดอ้ย่ำงเด็ดขำดเพรำะพระองคท์รงตรั

สรับรองว่ำ 

يد ى َحِكيم ى مِهنْى يل ىتَ ْنزِى َخْلِفهِى ِمنْى َوالَى َيَدْيهِى بَ نْيِى ِمن اْلَباِطلُى أَيْتِيهِى الَى  َحَِ

ควำมเท็จจำกขำ้งหน้ำและจำกข้ำงหลังจะ

ไม่คบืคลำนเข้ำไปสูอ่ัล-    กุรอำน 
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เป็นกำรประทำนจำกพระผูท้รงปรีชำญำณ 

ผู้ทรงไดร้ับกำรสรร      เสริญ [23] 

ถ้ำอัล-กุรอำนบริสุทธิจ์ำกควำมผิดพลำด 

แน่นอนผู้ทีอ่ยู่เสมอกบัอัล-

กุรอำนย่อมบรสิุทธิ์จำกควำมผิดพลำดตำมไป

ด้วย 

เพรำะเป็นสิง่ไม่ถูกต้องถ้ำใหค้นที่มคีวำมผดิพ

ลำดไปอยู่เสมอชั้นกับอัล-กุรอำน 

ฉะนัน้ฮะดีซดังกล่ำวเท่ำกบัเปน็กำรยืนยนั

ถึงควำมบริสทุธิ์ของพวกเขำจำกสิ่งโสมม 

และควำมผดิพลำดทัง้หลำย 

สิ่งทีต่้องพิจำรณำอีกประกำรหนึ่งคือ 

ควำมบริสทุธิ์ไม่ใช่ควำมจ ำเปน็ร่วมกบันะบูวตั 

หมำยถึงอำจเปน็ไปได้ทีค่น ๆ 
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หนึ่งมคีวำมบรสิุทธิ์แต่ไม่ได้เปน็ศำสดำ เช่น 

ท่ำนหญิงมรัยัม อัล-กุรอำนกลำ่ววำ่ 

اْلَعاَلِمنيَى ِنَسآءِى َعَلى َواْصطََفاكِى َوَطه َركِى اْصطََفاكِى اّللهَى ِإن ى     

แท้จรงิอลัลอฮฺได้ทรงเลือกเธอและทรงท ำใ

ห้เธอบรสิุทธิ์ 

และไดท้รงเลือกเธอให้เหนือบรรดำหญงิแห่ง

ประชำชำตทิั้งหลำย [24] 

 

***** 
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[1] เซำะฮียมฺุสลิม เล่มที่ ๔ หนำ้ที่ ๑๘๐๓ 

ล ำดับที่ ๒๔๐๘ อับดุลบำกียฺ 

[2] ซุนันดำรอมี เล่มที่ ๒ หน้ำที่ ๔๓๑-๔๓๒ 

[3] ซุนันตริมีซยีฺ เล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๖๖๓  ล ำดบัที่ 

๓๗๗๘๘ 

[4] มุซตัดร็อก อัล-ฮำกิม เล่มที ่๑ หน้ำที่ ๙๓ 

[5] ฮำฟิซ มซัซยีฺ ตะฮฺซบีุล กะมำล เล่มที่ ๓ 

หน้ำที่ ๑๒๗ 

[6] อิบนิ ฮะญัร ฺอัซเกำะลำนียฺ มุก็อดดิมำต 

ฟัตฮุลบำรียฺ หน้ำที่ ๓๙๑ พิมพ์ที่ 

ดำรุลมะอฺริฟะฮ ฺ

[7] ฮำฟิซ ซัยยิดิอะฮฺมัดฟัตฮุลมุลกฺ อัล-อะอฺลำ 

หน้ำที่ ๑๕ 
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[8] อะบูฮำตัม รอซียฺ อัล-ญัรฮฺ วัล ตะอฺดีล 

เล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๙๒ 

[9] มุซตัดร็อกฮำกิม เล่มที่ ๑ หน้ำที่ ๙๓ 

[10] ฮำฟิซ มะซียฺ, ตะฮซฺีบลุ กะมำล เล่มที่ ๑๓ 

หน้ำที่ ๙๖ 

[11] ตะฮฺซบีุซตะฮิซบี, อิบนิหะญัร เล่มที่ ๔ 

หน้ำที่ ๓๕๕ 

[12] ตักรีบ, อบินิฮะญัร ตรัญุมมะฮฺ ล ำดับที่ 

๒๘๙๑ 

[13] ซะหะบียฺ มีซำนอัล-อิอฺตดิำล เล่มที่ ๒ 

หน้ำที่ ๓๐๒ 

[14] อะบูฮำตมั รอซียฺ อัล-ญัรฮ ฺวัล ตะอฺดีล 

เล่มที่ ๕ หน้ำที่ ๙๒ 

[15] อัตตัมฮีด เล่มที่ ๒๔ หน้ำที่ ๓๓๑ 
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[16] อิบนิ ฮะญรั, ตะฮซฺีบลุ ตะฮฺซีบ เล่มที่ ๘ 

หน้ำที่ ๓๗๗ พมิพ์ที่ 

ดำรุลฟิกร,ฺ ตะฮซฺีบุลกะมำล เลม่ที่ ๒๔ หนำ้ที่ 

๑๓๘ 

[17] เล่มเดิม 

[18] อิบนฮิับบำน อัล-มัจรฮูีน เล่มที่ ๒ หน้ำที่ 

๒๒๑ 

[19] มำลิก  อัล-มุวัฏเฏำะอฺ หนำ้ที่ ๘๘๙ 

ฮะดซีที่ ๓ 

[20] เซำะฮียฺมสุลิม เล่มที่ ๔ หน้ำที่ ๑๘๘๓ 

ฮะดซีที่ ๒๔๒๔ 

[21] ติรมิซียฺ เลม่ที่ ๕ หน้ำที่ ๖๖๓ 
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[22] คัดลอกมำจำก ฮะซนั บนิ อะลี อัซ-

ซะกอฟ เซำะฮยีฺ เซำะลำตนุนะบี หนำ้ที่ 

๒๘๙-๒๙๔ 

[23] ฟุซซิลัต / ๔๒ 

[24] อำลิอมิรอน / ๔๒ 

 

***** 
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