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ทา่นอะบฏูอลบิ 

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

 

ท่านอะบฏูอลิบ   

บุตรของท่านอบัดุลมฏุอ็ลลบิ 

ซึ่งเปน็บดิาของท่านอิมามอะล ี (อ.) 

และเป็นลุงของท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ชีอะฮฺเชือ่โดยหลักการว่าท่านเป็นผู้ศรทัธ

าคนหนึ่ง ที่มอีมีานตอ่ทา่นศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) และในยามคบัขันทีป่ัญหาต่าง ๆ 

ได้ถาถมเข้ามาในช่วงแรกของการประก

าศอสิลาม 

ท่านเป็นผู้ชว่ยเหลือท่านศาสดาที่ดทีี่สดุ 
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ครอบครัวของอะบฏูอลบิ ท่านได้ประสู

ติภายในครอบครวัของทา่นอบัดุลมฏุอ็ลลิ

บ ผู้เป็นปู่ของท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

เป็นวรีะบรุุษทีป่ฏิบัตติามแนวทางของท่า

นศาสดาอิบรอฮีม (อ.) 

ซึ่งเปน็ทีรู่้จักกนัทัว่แคว้นอาหรับว่า 

ในช่วงทีส่ถานการณ์ตกต่่าและมีอนัตราย

อย่างใหญ่หลวง 

ท่านไม่เคยหลกีเลี่ยงการปกปอ้งแนวทาง

ของพระผู้เป็นเจ้า 

ในตอนนั้นอบัเราะฮะฮฺได้ยกกองทัพชา้ง

มุ่งหน้ามายังมกักะฮฺเพื่อท่าลายบัยตุลลอฮฺ 
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ในระหว่างทางเหล่าทหารของอับเราะฮะ

ฮฺได้ยึดฝงูอูฐของท่านไป 

เมื่อทา่นอับดุลมุฏ็อลลบิต้องการน่าฝงูอูฐก

ลับคืน 

จึงได้เดนิเข้าไปหา  อับเราะฮะฮฺได้ถามด้

วยความประหลาดใจว่า 

ท่าไมท่านไม่ขอรอ้งฉันให้ยกทัพกลบั 

และไม่ตอ้งท่าลายกะอบฺะฮฺ 

แทนการเรียกเอาฝูงอูฐกลบัคนื 

ท่านอบัดุลมฏุอ็ลลิบ 

ได้ตอบอย่างกล้าหาญด้วยความเชื่อมัน่ใ

นพระผู้เป็นเจา้ว่า 
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 مينعه ربّ  للبيت و اإلبل ربّ  أان 

ฉันเป็นเจา้ของฝูงอูฐ 

และบา้นหลงันีก้็มีเจ้าของ 

ซึ่งเจ้าของจะปกป้องบา้นของเขาเอง 

ในเวลานั้นท่านได้มุ่งหน้าไปยังมักกะ

ฮฺและไปหยุดอยู่ที่ข้าง ๆ กะอบฺะฮ ฺ

ขณะทีม่ือทั้งสองยังก่าบั้งเห้ียนม้าอยู ่ ท่า

นได้กล่าวขึ้นวา่ 

 محاكا منهم فامنع ايربّ   سواكا أرجوهلم ال ايربّ 

 فناكا خيربوا أن امنعهم  عاداكا من البيت عدو ان

โอ้พระผูอ้ภิบาล 

ฉันไม่เคยมีความหวังกบัใครอืน่เว้นแต่พร
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ะองค์ 

โอ้พระผูอ้ภิบาลโปรดรักษาฮะรัมให้ปลอด

ภัยจากศตัร ู

ศัตรบู้านหลังนีต้้องการววิาทกบัพระอ

งค ์ โปรดขัดขวางพวกเขาในการทา่ลาย

บ้านของพระองค์ [1] 

ค่าพูดเชน่นี้ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ ผู้พูด 

(อบัดุลมฏุอ็ลลบิ บิดาของอะบฏูอลบิ) 

มีความศรัทธาและเคารพภักดีตอ่พระผู้เป็

นเจ้าผู้ทรงสูงสง่ ด้วยเหตุนี้ยะอฺกบูยี ฺ

จึงเขียนเกี่ยวกบัอบัดลุมุฏอ็ลลบิไว้ในหนงั

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn1
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สือประวัตศิาสตร์ของตน 

ซึ่งประโยคหนึง่กล่าวว่า 

 عز وجل هللا وح د و ألصناما عبادة رفض

อับดุลมฏุ็อลลิบเป็นผู้ห่างไกลจากการ

เคารพบูชารปูปัน้ 

และมคีวามเชือ่ในพระเจ้าองค์เดียว [2] 

ลองพิจารณาดซูิว่า 

อับดุลมฏุ็อลลิบที่เคารพภักดีในพระเจ้าอง

ค์เดียว 

มีความคดิอยา่งไรเกี่ยวกับอะบฏูอลบิบุตร

ชายของตน 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn2
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อะบฏูอลบิในทศันะของอบัดุลมุฏ็อลลิ

บ จากมุมมองของประวตัิศาสตร์ทีน่ักประ

วัติศาสตร์ได้บนัทึกไว้ 

ท่าให้ได้แงค่ิดหลายประการ เช่น 

บางคนบอกว่าท่านอะบฏูอลิบเป็นผู้ลว่งรู้ถึ

งการเปน็ศาสดาของท่านมุฮัมมัด 

ในอนาคตอนัใกล ้

สมัยที่ ซัยฟฺ บิน ซียัซซนั 

เป็นผู้ปกครองฮะบะชะฮอฺยู่ 

ท่านอบัดุลมฏุอ็ลลิบในฐานะผูน้่าขบวนได้

เข้าพบ 

หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
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ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แล้ว 

ซัยฟฺได้กล่าวแสดงความยินด ี กับอับดุลม ุ

ฏ็อลลิบว่า 

ช่างโชคดีเสียเหลือเกินทีศ่าสดาผู้ทรงเกีย

รติ เปน็สมาชิกในครอบครัวท่าน 

หลังจากนัน้ไดก้ล่าวถึงคุณสมบัติสว่นตวั

ของท่านศาสดาว่า 

 عم ه و جد ه ويكفله أم ه و أبوه ميوت دمحم امسه

นามของเขาคือ มุฮัมมดั 

บิดามารดาของเขาจะเสียชวีิตลง 
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และเขาจะไดร้บัการดูแลโดยปู่ 

และลุงของเขา [3] 

และได้กล่าวถึงคุณสมบัตอิื่น ๆ 

ของท่านศาสดาอีกวา่ 

 األواثن يكسر و النريان خيمد و الشيطان يدحض و الر محن يعبد

ا عن ينهى و يفعله و ابملعروف أيمر و عدلّ  حكمه و فصلّ  قوله
 يبطله و ملنكر

เขาเคารพภักดใีนพระเจ้าผูท้รงเมตตา 

ออกห่างจากชยัฏอนมารร้าย 

ดับไฟนรกที่ลุกโชน  ท่าลายรปูปัน้ทัง้หลา

ย 

ค่าพูดของเขาคอืมาตรฐานในการจ่าแนก

ความจรงิกับความเท็จ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn3
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ค่าบัญชาของเขาวางอยูบ่นพืน้ฐานความ

ยุติธรรม 

เขาจะเชิญชวนประชาชนไปสูค่วามดี 

และเขาเป็นผูป้ระพฤตคิวามดี 

และเขาจะห้ามปรามความชั่วรา้ย 

และเป็นผูท้่าลายความชั่ว [4] 

หลังจากนัน้ไดก้ล่าวกับอบัดุลมุฏ็อลลิ

บว่า 

 كذب غري املطلب عبد اي جلده ان ك

ไม่ต้องสงสัย 

ท่านคอืปู่ของศาสดาท่านนั้น [5] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn4
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn5
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ท่านอบัดุล มุฏ็อลลบิ 

เมื่อได้ยินค่ากลา่วแสดงความยนิดีเช่นนัน้ 

ท่านได้ซจัดะฮขฺอบคุณ 

และกล่าวถงึการประสูติอนัจ่าเริญของศา

สดาวา่ ฉันมบีตุรทีร่ักมากคนหนึ่ง 

ฉันได้แตง่งานเขากับสตรีทีม่ีเกียรตินามอ

ามีนะฮฺ ซึง่เป็นบตุรีของวะฮับ บนิ 

อับดุลมะนาฟ 

และเธอไดค้ลอดบุตรชายมาคนหนึ่งฉันตั้

งชื่อเขาว่ามฮุัมมัด 

หลังจากนัน้ไมน่านบิดาและมารดาของเด็

กน้อยก็ไดอ้่าลาจากไป 
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ฉันจึงฝากให้อะบฏูอลิบ 

ผู้เป็นลุงของเขาดูแล [6] 

จากค่าพูดดงักล่าวแสดงวา่ 

อับดุลมฏุ็อลลิบ 

รู้เรื่องการเป็นศาสดาของหลานตั้งแต่ยังเ

ด็กอยู ่ ด้วยเหตนุี ้

ท่านจึงนา่หลานไปฝากให้อะบูฏอลบิ 

บุตรชายที่มีเกียรติอีกคนเป็นผู้ดูแล 

อะบฏูอลบิ 

ในสายตาของบิดาเขาคอืผู้ศรทัธาในพระ

เจ้าองค์เดียว มีอมีานที่เข็มแข็ง 

และเป็นผูด้่ารงความดีงาม 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn6
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ท่านจึงได้ไว้ใจให้เป็นผู้ดูแลหลานชายผู้

ที่จะได้เปน็ศาสดาที่ยิง่ใหญใ่นวันข้างหน้

า [7]   

หลักฐานอีมานของอะบฏูอลิบ 

๑. 

ผลงานด้านวรรณกรรมและวชิาการของอ

ะบฏูอลิบ นักวิชาการและนักประวัตศิาสต

ร์อิสลามได้เขียน 

และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั 

อะบฏูอลบิไว้อย่างมาก 

จากค่าพูดและบทวิเคราะห์ทางวิชาการ 

และวรรณกรรมเหล่านั้นท่าให้เข้าใจถึงพ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn7
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ลังศรัทธาและความสัตยจ์รงิ 

ที่มีอยู่ในตวัของท่านอะบูฏอลบิอยา่งไมม่ี

ความคลางแคลงในอีกต่อไป บางทา่นได้

บันทึกค่าพูดของอะบฏูอลบิ 

ซึ่งมีใจความว่า 

 مرمي ابن واملسيح كموسى نبّ  حممًدا أن الن اس خيار ليعلم

 يعصم و يهدى أبمرهللا فكل أتيابه ما مثل هبدىّ  أاتان

โอป้ระชาชนทีร่ักทั้งหลาย 

จงรู้ไว้วา่มุฮัมมดั (ซอ็ล 

ฯ)  เหมือนกบัมซูาและอซีาบุตรมัรยัมในฐ

านะที่เปน็ศาสนทูต 
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ผู้ซึ่งนา่เอาคัมภรี์และบทบญัญตัิจากฟาก

ฟ้ามาสัง่สอนมนุษย์ มุฮัมมดัก็มีเช่นกนั 

ดังนั้นศาสดาทกุองค์จึงมีหน้าที่ชี้นา่มนุษ

ยชาติ และหา้มปรามไม่ใหท้่าบาป [8] 

 الكتب أول ىف خطّ  كموسى رسوالًّ    دمحماًّ جدان و أان تعلموا أمل

 ابحلب هللا خصه فيمن حيف وال      حمب ةًّ العباد ىف عليه وأن 

บางตอนกล่าววา่ 

พวกท่านไมรู่้หรือว่าเรามีมุฮัมมัดเป็นศาส

ทูตเหมือนกับมซูา 

ซึ่งคัมภรี์แห่งฟากฟ้าได้กล่าวยืนยันไว้ 

ประชาชนทั้งหลายรักเขา 

และบคุคลที่พระผู้เป็นเจา้ผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn8
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มอบเขาไว้ในหวัใจทุกดวง 

หัวใจดวงนั้นตอ้งไม่กดขี ่

 امحد الناس ىف اللّ  خلق فأكرم    دمحماًّ الن ىب هللا أكرم لقد

 دمحماًّ وهذا حممودّ  العرش فذو       ليجله امسمه له وشقًّ

แน่นอนพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกียรติมุฮั

มมัดผู้เป็นศาสนทูตของพระองค์ 

ดังนั้นสิ่งถูกสรา้งทีม่ีเกียรติทีส่ดุส่าหรบัพ

ระองคค์ือ อะฮฺมดั 

พระองค์ได้ตั้งชื่อศาสนทูตจากพระนามข

องพระองค ์ ฉะนัน้ 

พระผูอ้ภิบาลคอืเจ้าของอรชั (บัลลงัก)์ 

ผู้ได้รบัการสรรเสริญอย่างมาก (มะฮฺมูด) 
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และนีค่ือ มุฮัมมดั 

(ผู้ท่าการสรรเสริญอย่างมากมาย) [9] 

โอ้มุฮมัมัดเอ๋ย 

ศัตรูจะไม่มวีันกล้่ากรายท่านได้เด็ดขาด 

ตราบที่แผ่นดินยังไม่ได้กลบหน้าฉัน 

ฉะนัน้ทา่นจงปฏิวัติหน้าที่ของท่านตอ่ไป

อย่าได้ยอ่ท้อ 

จงสร้างความจริงกลบเกลื่อนความเทจ็ 

และจงท่าให้สายตาทุกดวงมรีศัมี 

ท่านได้เชิญฉันไปสู่ศาสนาของท่าน 

ซึ่งฉนัรู้ดวี่าท่านหวังดีกับฉนั 

และทา่นไดป้ฏบิัติหนา้ทีอ่ย่างองอาจเข็มแ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn9
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ข็ง ฉันยอมรบัในความชัดเจนนัน้ 

และยืนยันว่าศาสนาของท่าน 

เป็นศาสนาที่ดทีี่สุดบนโลกนี ้[10] 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเปน็พยานใหฉ้ันว่า 

ฉันมอีีมานตอ่การเปน็ศาสดาของมฮุัมมัด 

(ซอ็ล ฯ) 

มีคนมากมายทีห่ลงทางออกจากศาสนา 

แต่ฉันไดร้ับทางน่า [11] 

นักวรรณคดีอาหรับได้บนัทึกถึงการเสี

ยสละ 

และการเป็นผูป้กป้องศาสดาดว้ยเลือดเนือ้

ของอะบฏูอลิบว่า 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn10
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn11


21 
 

 عباًسا القوم شيخ و علياًّ إبىن  أربعة اخلري نىب بنصر اوصى

 الن اسا دونه تذودوا أن وجعفرا  يقتهحق احلامى األسد ومحزة

 اتراسا الناس دون امحد نصر ىف  ولدت وما ام ى لكم فداءًّ كونوا

ฉันได้มอบบุตรชาย ๔ 

คนให้เป็นผู้ชว่ยเหลือศาสนทตูผู้สูงสง่ 

บุตรชายของฉนัอะลี ผู้น่าเผ่าเราอบับาซ 

ราชสีห์แห่งพระเจ้าฮัมซะฮฺผู้คอยปกป้องศ

าสดาอย่างใกลช้ิด 

และบตุรของฉนัอีกคนญะอฺฟัร 

ผู้เวียนว่าย  รอบ ๆ ท่านเพือ่ช่วยเหลอื 

และปกป้องใหป้ลอดภัยจากศตัรู 

โอ้ลูกรักของฉนั พวกเธอจงเสียสละ 
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และคอยชว่ยเหลืออะฮมฺัดให้พน้จากศัตร ู

[12] 

 ينصره من هللا نلينصّر و

บุคคลใดก็ตามถ้าได้เห็นวรรณคดทีี่ไ

ด้อธิบายถึงความศรทัธา 

และความเชือ่ของอะบฏูอลิบทีม่ีต่อพระผู้เ

ป็นเจ้า 

และการเป็นศาสดาของท่านมฮุัมมัด 

(ซอ็ล ฯ) 

ซึ่งตรงกบัหลักการของชอีะฮทฺี่ว่า 

อะบฏูอลบิเป็นผู้ศรทัธามอีีมานต่อพระผู้เป็

นเจ้า และศาสดาของพระองค์ 
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เป็นผู้ชว่ยเหลือศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ทั้งในยามทุกขแ์ละสุขโดยเฉพาะชว่งที่เผ

ชิญปญัหาอย่างรุนแรงกบัชาวมักกะฮฺ 

จากหลักฐานทีก่ล่าวมา 

ใครก็ตามเบี่ยงเบน 

หรือใส่ร้ายว่าทา่นเป็นกาฟิร 

ถือว่าเป็นบุคคลที่มีอคัตอิย่างรนุแรง 

หัวใจเปน็โรครา้ยยากต่อการเยียวยารักษ

า 

๒. 

ความประพฤตแิละเสียสละของอะบฏูอลบิ

ที่มีตอ่ศาสดาบง่บอกถึงอีมานของท่าน นั
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กประวัตศิาสตรท์ี่มีชือ่เสียงของโลกอิสลา

ม 

ต่างยอมรบัความเสียสละของทา่นอะบูฏอ

ลิบที่มีตอ่ทา่นศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

และอสิลาม 

สิ่งนี้เปน็เหตุผลที่บง่บอกถึงความเชื่อของ

ท่าน ท่านอะบฏูอลบิได้ปกป้องและชว่ยเห

ลือท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชว่ง ๓ 

ปีทีท่่านศาสดาถูกล้อมกรอบทางเศรษฐกิ

จ ณ ชุอบฺ ิ

อะบฏีอลบิโดยเหล่าผู้น่าชาวกุเรช 
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ซึ่งเปน็สาเหตทุา่ให้มุสลิมทั้งหมดมารวมกั

นอย่างเหนียวแน่น 

และรว่มกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จนหมดสิน้ 

นอกจากนี้ทา่นได้มอบบุตรชายคือท่า

นอะลีให้เปน็ผูช้่วยเหลือท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) ในทุกกิจการ และก่าชบัวา่ 

อย่าทอดทิง้ศาสดาเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่

างยิ่งช่วงที่มปีญัหารุนแรง อิบน ุ

อะบิลฮะดดี มุอฺตะซิลยี ฺ

ได้กล่าวไว้ในชัรฮฺนะฮญฺุลบะลาเฆาะฮฺว่า 

ท่านอะบฏูอลิบได้กล่าวกบัทา่นอะลี (อ.) 

ว่า ขอสาบานต่ออลัลอฮวฺา่ 
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ท่านศาสดาเพียงแค่ตอ้งการเชญิเจ้าไปสู่

ความด ี ฉะนัน้เจ้าจงรว่มมอื 

ให้การชว่ยเหลือ 

และอยา่ทอดทิง้ศาสดาเด็ดขาด [13] 

เป็นทีป่ระจักษ์วา่ความชว่ยเหลอืทัง้ห

มด 

ที่ทา่นอะบฏูอลบิไดป้ฏบิัติตอ่ทา่นศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) เป็นความเสียสละ 

และไม่มคีวามคลางแคลงใจว่าท่านได้ทา่

ไปเพื่อปกป้องความศักดิ์สทิธิข์องอิสลาม 

ดังนั้น 
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สิ่งนี้สามารถยืนยันไดอ้ย่างชดัเจนถึงอีมา

นของท่าน 

อิบนุอะบิลหะดดีได้กล่าวถึงวิถชีีวิตขอ

งท่านอะบูฏอลบิว่า 

ได้อทุิศเพือ่ปกป้องชวีิตของทา่นศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) และอสิลาม โดยกลา่วว่า 

 فقاما شخصا ال دين مث ل ملا       ابنه و ابوطالب ولوال

 احلماما جسّ  بيثرب وهذا     حامى و آوى مبكة فذاك

 تعامى بصري أو لغى جهول       طالب اىب جمد ضر وما 
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ถ้าหากไม่มีอะบฏูอลบิและบุตร 

แน่นอนอสิลามจะไม่มัน่คงเหมอืนที่เป็นอ

ยู ่

เขาได้ให้ที่พา่นักและปกปอ้งศาสดาใ

นมักกะฮ ฺ เขาก่าหนดชะตากรรมของบตุร

เพื่อโอบอุ้มความตาย 

ไม่มีบคุคลใดจะเทียบได้เชน่อะบฏีอลิ

บ มิใช่ทั้งความโง่เขลาที่ไร้สาระ 

หรือปัญญาที่นา่ไปสูค่วามเขลา 

๓. 

พินัยกรรมของอะบฏูอลบิบ่งบอกถึงความ
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ศรทัธา นักประวัติศาสตรท์ี่มีชือ่เสียงเชน่ 

ฮะละบีย ฺ ชาฟอิยี ฺ

ได้บันทึกไว้ในต่าราของท่าน 

และทา่นมุฮมัมดัดิยาร บกิรีย ฺ

บันทึกไว้ในหนงัสือ อัล-

เคาะมซีของท่านว่า 

ท่านอะบฏูอลิบได้บันทึกพินัยกรรมของท่

านไวว้่า 

أح يسلك ال وهللا محاًة، وحلزبه ، والةًّ له نوا كو قريش معشر اي]
كا ولو سعد، إالّ  يهديه أحدّ  أيخذ ال و شدّر إالّ  سبيله منكم د
عنه فعت لد و اهلزائز عنه لكففت أتخ ر جلى وال مد ة لنفسى ن
 [هلك ثّ  الد واهى 
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โอ้เครอืญาติของฉนัเอ๋ย 

พวกท่านจงเชือ่ฟังปฏิบัตติามมุฮัมมัดเถิด 

และจงปกป้องอสิลามของมฮุัมมัด 

ฉันขอสาบานวา่ใครก็ตามไดป้ฏิบัตติามรั

ศมีแห่งทางน่าของเขา 

จะไดพ้บกบัความเจริญถา้หากฉันยังไมต่

าย 

ฉันจะเป็นผูป้กป้องและขจัดปญัหาทัง้ทั้งห

ลายให้กับเขา เมื่อกล่าวจบทา่นได ้

สิ้นใจ [14] 

๔. ความรักของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ที่มีตอ่อะบูฏอลบิเป็นสัญลักษณ์ที่บง่บอกถึ

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn14
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งอีมานของท่าน ท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ได้กล่าวชมเชยอะบฏูอลบิลงุของท่านไว้ห

ลายครั้งตามโอกาสต่าง ๆ 

และบางครัง้ทา่นได้แสดงความรักและคว

ามเคารพท่านอะบฏูอลิบต่อหนา้สาธารณ

ชน และการกระท่าอีกหลายอย่างทีท่่าน 

ได้แสดงให้เห็นว่าอะบูฏอลบิเปน็มุสลิมที่เ

ครง่ครัดคนหนึง่ เช่น 

ก. 

นักประวตัิศาสตร์กลุ่มหนึง่ไดบ้ันทึกว่าท่า

นศาสดา (ซอ็ล ฯ) ได้กล่าวแก่อะกีล บนิ 

อะบฏีอลบิว่า 
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ع حبّ  من أعلم ملاكنت وحب ا مىنّ  لقرابتك حب اًّ حب ني أحب ك إُنّّ
 إاي ك م ى

ฉันรักเจ้าเนือ่งจาก ๒ สาเหตุดังนีค้อื 

เจ้าเป็นเครอืญาตที่ใกลช้ิดของฉัน 

สองเพราะฉันรูว้่าลุงของฉัน (อะบฏูอลบิ) 

รักเจ้า [15] 

ข. 

ฮะละบียไฺดบ้ันทึกไว้ในหนังสอืของทา่นว่

าท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ได้กล่าวยกย่องเกียรติยศของลงุ 

(อะบฏูอลบิ) ของท่านว่า 

أب مات حىت (الكراهة اشد أى ) أكرهه شيئا مىنّ  قريش ماانلت
 طالب و
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ตราบทีอ่ะบฏูอลิบยังมชีีวิตอยู่ 

บรรดาผูป้ฏิเสธชาวกุเรชไม่สามารถกลั่น

แกล้งฉันได ้[16] 

แน่นอนการยกย่องเกียรตคิุณ 

และความรักทีท่่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

มีต่อท่านอะบฏูอลบิ 

ย่อมเปน็สิ่งยนืยันได้อยา่งชัดเจนถึงความ

ศรทัธาของอะบฏูอลบิ เนื่องจากอัล-

กุรอานกล่าวว่าท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

จะรักเฉพาะผูศ้รัทธาเท่านัน้ 

ส่วนผูป้ฏิเสธหรือมชุริก (ผู้ตั้งภาค)ี 

ท่านจะไม่ใส่ใจอัล-กุรอานกล่าวว่า 
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اءُّ َمَعهُّ َوالَّذهينَّ اللَّّه رَُّسولُّ حّمَمَّدّ   دَّ نَ ُهمّْ ُرمَحَاءُّ اْلُكفَّارّه َعَلى َأشه  بَ ي ْ

มุฮัมมัดเปน็ศาสดาแห่งอัลลอฮฺ 

และบรรดาผูท้ีอ่ยู่รว่มกับเขาเป็นผู้เข้มแข็

งกล้าหาญต่อพวกปฏิเสธ 

เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง [17

]อัล-กุรอานกลา่ววา่ 

ُنونَّ قَ ْوًما َتَهدُّ اَلّ للَّّه يُ ْؤمه رّه َواْليَ ْومّه ابه َوَرُسّو اللََّّ َحادَّّ َمنّْ يُ َواّدونَّ اْْلخه
ريَتَ ُهمّْ أَوّْ إهْخَوانَ ُهمّْ أَوّْ بْ َناَءُهمَّْأّ أَوّْ آاَبَءُهمّْ َكانُوا َوَلوّْ َلهُّ  أُْولَئهكَّ َعشه

ّ َكَتبَّ ميَانَّ قُ ُلوهبههمُّ فه  اإْله

เจ้าจะไม่พบหมูช่นใดที่พวกเขาศรทัธ

าต่ออัลลอฮฺและวันปรโลก 

รักใคร่ผู้ที่ตอ่ตา้นอลัลอฮฺ 

และศาสดาของพระองค์ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn17
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ถึงแม้ว่าคนพวกนั้นจะเป็นพอ่เขา 

หรือลูกหลาน หรือพีน่้อง 

หรือเครอืญาตขิองพวกเขาก็ตาม 

พวกเหล่านั้นอลัลอฮทฺรงบันทกึความศรทั

ธาไว้ในจิตใจของพวกเขา [18] 

จากโองการที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถ

น่ามาเทยีบเคียงกับค่าชมเชย 

และความรักทีท่่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

มีต่อท่านอะบฏูอลบิ 

ดังนั้นจะเห็นว่าไม่มีความเคลือบแคลงใด 

ๆ หลงเหลืออยูอ่ีก 

ถ้าหากท่านอะบูฏอลบิไม่ใช่ผูศ้รทัธาแม้ว่
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าจะมศีักดิ์เปน็ลงุของทา่นก็ตาม 

ท่านไม่มีสทิธิ์รกั 

แต่ความรักของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ย่อมแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศทีสู่งสง่ 

และพลงั   อีมานที่เข็มแข็งของอะบฏูอลบิ

ที่มีตอ่อลัลอฮฺ (ซบ.) และเราะซูล (ซอ็ล ฯ) 

๕. 

ค่ายืนยนัของเหล่าเซาะฮาบะฮฺ บรรดาเซ

าะฮาบะฮฺสว่นมากได้ยืนยันถึงอีมาน 

และความสัตย์จริงที่ทา่นอะบฏูอลบิมี 

ซึ่งจะกล่าวถึงบางสว่นเพื่อความเข้าใจทีด่ี

ยิ่งขึ้น เช่น 
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ก. 

มีชายคนหนึง่ใส่ร้ายท่านอะบฏูอลบิตอ่ห

น้าทา่นอิมามอะล ี (อ.) 

ท่านได้กล่าวกับเขาว่า 

كل ىف أىب شفع لو نبياّ  ابحلق دمحماًّ بعث وال ذى فاك، هللا فضّ  َمه
 هللا لشف عه األرض وجه على مذنب 

เจ้าจงเงียบเสีย  ขออัลลอฮฺทรงปิดปา

กเจ้าด้วย 

ฉันขอสาบานตอ่พระผูท้รงแต่งตั้งให้มุฮัม

มัดเป็นศาสนทตู ถ้าบิดาของฉนั 

(อะบฏูอลบิ) 

ต้องการให้ชะฟาอฺกบัคนทีท่่าความผิดทุก
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คนบนโลก 

อัลลอฮฺจะประทานชะฟาอฺแก่เขา [19] 

ท่านอิมามกล่าวอีกวา่ 

يك مسلماًّ مؤمناًّ املطل ب عبد بن مناف عبد طالب ابو وهللا كانّ 
 قريش تنابذها أن هاشم بىن على خمافةًّ أميانه مت

ฉันขอสาบานวา่ อะบูฏอลบิ 

อับดุลมะนาฟ บุตรของอบัดุลมฏุอ็ลลบิ 

เป็นมุสลิมและเป็นมอฺุมิน 

ท่านได้อา่พรางอีมานของทา่นกับพวกปฏิ

เสธชาวกุเรช 

เพื่อไม่ให้พวกกุเรชเป็นศตัรูและกลั่นแกล้

งบะนีฮาชิม 
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ค่าพูดของทา่นอิมามอะล ี (อ.) 

ไม่ได้กล่าวถงึอมีานของอะบฏูอลบิ 

เพียงอย่างเดียว 

ทว่าท่านได้ยกย่องอะบฏูอลิบวา่เป็นมวลมิ

ตร (เอาลิยาอ)ฺ คนหนึง่ของอัลลอฮฺ (ซบ.) 

ถึงขั้นทีว่่าถ้าหากท่านต้องการให้ชะฟาอ

ะฮฺแก่ใคร อัลลอฮฺ (ซบ.) จะอนุมัติให้ทนัท ี

ข. อะบูซรั ฆอฟฟารียฺ 

ได้กล่าวถึงอะบฏูอลบิว่า 

 اسلم  حىت عنه هللا رضى ابوطالبّ  مات ما هو إال الإله الذي وهللا

ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ 

ซึ่งไม่มพีระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองคว์่า 
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อะบฏูอลบิ (ขออลัลอฮฺทรงโปรดปราน) 

ไม่ได้ตายนอกจากว่าเขาได้เปน็มุสลิม [20] 

ค. อบับาซ บิน มุฏ็อลลบิ และอะบบูักรฺ บนิ 

อะบีเกาะฮาฟะฮฺ 

ได้รายงานริวายะฮฺหนึง่ทีม่ีสายรายงาน

จ่านวนมากว่า 

 هللا رسول دمحم هللا إال ّ إله ال : قال حىتّ  مات ما طالب ااب إنّ 

อะบฏูอลบิไมไ่ด้ตาย 

นอกเสียจากไดป้ฏญิาณว่า 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลฮ ฺ

และมุฮัมมดัเป็นศาสนทูตของอลัลอฮ ฺ[21] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn20
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn21
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๖. 

อะบฏูอลบิในทศันะของอะฮฺลุลบัยตฺ 

(อ.) บรรดาอิมามมะอฺซมู (อ.) 

ยอมรบัอีมานทีม่ั่นคงแข็งแรงของท่านอะ

บฏูอลบิ 

หลายต่อหลายครัง้ทีบ่รรดาอิมามไดป้กป้

องเกียรติยศของท่านอะบูฏอลบิ 

บุรุษผู้เสียสละและอทุศิชีวิตเพ่ือปกป้องท่า

นศาสดา (ซ็อล ฯ) และอสิลาม เช่น 

ก. ท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า 

الك ىف اخللق هذا اميان و ميزان كفة ىف طالب أىب اميان ُوضع لو
 اميانه لرجح األخرى فة
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ถ้าหากเอาอีมานของอะบฏูอลบิวางไว้

บนตราชัง่ข้างหนึ่ง 

และน่าเอา  อมีานของประชาชนวางไว้อี

กข้างหนึ่งอีมานของอะบฏูอลบิจะหนักกว่

า [22] 

ท่านอิมามซอดกิ (อ.) 

รายงานจากท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) ว่า 

أ هللا فآاتهم الكفر أظهروا و االميان أسر وا الكهف صحاب ا إنّ 
أ هللا فااته الشرك أظهر و االمين أسر أابطالبّ  وإنّ  مرتني، جرهم

 مرتني جره

แท้จรงิอซัฮาบลุกะฮฺฟิ 

(ชาวถ้่า)ได้ปดิบังความเชื่อของตน 

(เพราะสาเหตสุา่คัญบางประการ) 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn22
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และเปิดเผยการปฏิเสธ 

ดังนั้นอัลลอฮจฺงึมอบรางวัลแกพ่วกเขา ๒ 

ครัง้ 

ท่านอะบฏูอลิบปิดบังความศรทัธาและอิส

ลามของตน 

(เพราะสาเหตสุา่คัญบางประการ) 

และเปิดเผยการปฏิเสธ 

ดังนั้นอัลลอฮจฺงึมอบรางวัลแกเ่ขา ๒ 

ครัง้เช่นกัน [23] 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา 

จะเห็นไดว้่ามคีวามกระจ่างชดัดุจดังแสงแ

ดดตอนกลางวนั 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn23
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ซึ่งเปน็การบ่งบอกว่าท่านอะบฏูอลบิได้รบั

ต่าแหน่งดงั ต่อไปนี ้

๑. มีอีมานต่ออัลลอฮ ฺ (ซบ.) 

และเราะซูล (ซอ็ล ฯ) อยา่งมัน่คงแข็งแรง 

๒. เป็นผู้ช่วยเหลือท่านศาสดา (ซ็อล 

ฯ) ที่ดทีี่สุด และเป็นผู้เสียสละเพื่ออิสลาม 

๓. ท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

รักท่านอะบูฏอลิบอย่างไม่มีที่เปรียบเปรย 

๔. ท่านได้รบัต่าแหน่งผู้ใหช้ะฟาอะฮ ฺ

ณ อัลลอฮฺ (ซบ.) 
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ด้วยเหตุนี้ 

ค่าใสร่้ายท่านที่อธรรมที่สดุจงึสามารถยุติ

ได้ด้วยค่าอธิบายที่ผ่านมา 

และจากสิง่ที่กล่าวมาท่าใหไ้ด้รบัความจริ

ง ๒ ประการดังต่อไปนี ้

๑. 

อีมานของทา่นอะบฏูอลบิเป็นที่ยอมรบัขอ

งท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) เซาะฮาบะฮ ฺ

อิมามอะล ี (อ.) 

และบรรดาอิมามท่านอืน่ทัง้หมด 

๒. ค่าใส่ร้ายตา่ง ๆ 

ที่ได้กล่าวหาทา่นอะบูฏอลบิไม่มีเหตุผลแ
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ละไม่มทีี่มา 

ซึ่งเปน็ผลประโยชน์ทางการเมอืงโดยได้รั

บการสนบัสนนุจากบะนอีุมัยยะฮฺและบะบี

อับบาซ ราชวงศท์ั้ง ๒ 

ที่ตั้งตนเปน็ศัตรูกับอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) 

และลูกหลานของอะบฏูอลิบทกุคน 

ประกอบกับมีบางกลุ่มชนต้องการลดฐ

านะภาพของทา่นอะลี และอะฮฺลุลบัยต ฺ

(อ.) ให้ทัดเทียมกับพวกเขา 

และอีกสิง่หนึง่ที่เป็นความคับแค้นใจของ

พวกกลับกลอกส่วนใหญ่คอื 

ชาติก่าเนิดที่สงูส่งของอะล ี (อ.) 
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และบรรดาอะฮลฺุลบัยตฺ (อ.) ดังนัน้ 

เมื่อหมดหนทางที่จะท่าอย่างอืน่จึงหันมา

ท่าลายบคุลิกสว่นตัว 

โดยเฉพาะผูท้ี่เป็นทั้งลงุ บดิาบญุธรรม 

และเป็นผูช้่วยเหลือที่ดทีี่สุดในการประกา

ศสาสน์ของทา่นศาสดา (ซ็อล ฯ) 

ที่ส่าคัญส่วนใหญ่ได้ยึดถอืฮะดซีทีอ่่อนที่

สุดเป็นหลักฐานในการกลา่วหาว่าท่านอะ

บูฏอลบิไม่ได้เปน็มุสลิม 

วิเคราะหฮ์ะดีซที่ไม่ลึกซึง้ 

(ตื่นเขิน) นักเขียนบางทา่นเชน่ บุคอรยี ฺ

และมุสลิมได้รายงานฮะดซีจากรอวีย ฺเชน่ 
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ซุฟยาน บิน ซะอีด เซารียฺ อับดุลมาลกิ 

บิน อุมรี อับดุลอะซีซ บนิ 

มุฮัมมัดดะรอวัรดียฺ  และลีซ บิน ซะอดั 

ซึ่งไดอ้้างคา่พดู ๒ 

ประโยคตอ่ไปนี้ว่าเป็นค่าพูดของท่านศาส

ดา (ซอ็ล ฯ) กลา่ววา่ 

 ضحضاح إىل فأخرجته النار من غمراتّ  ىف وجدته

ฉันได้พบเขา (อะบฏูอลิบ) 

ที่ก้นบึง้ของไฟ 

และฉันได้น่าเขาออกมายังสระน้่าตื่น 

يبلغ الن ار من ضحضاح ىف فيجعل القيامة ميّو شفاعىت تنفعه لعل ه
 دماغه منه يغلى كعبيه 
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หวังวา่ในวันฟืน้คืนชีพชะฟาอัตของฉั

น อาจจะเป็นประโยชน์กับเขา 

(อะบฏูอลบิ) 

ดังนั้นเขาจะถูกจับใหอ้ยู่ตรงบริเวณทีม่ีเป

ลวไฟตืน่แค่ตาตุ่ม 

แต่ว่าสมองของเขาจะเดอืดพลา่น [24] 

แม้ว่ารวิายะฮทฺีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น

เป็นเหตุผลทีด่พีอ 

ที่ยืนยันถงึความศรทัธาของทา่นอะบูฏอลิ

บ 

และทา่ให้คา่พดูที่กล่าวข้างตน้ไร้สาระตล

อดจนคา่ใสร่้ายต่าง ๆ 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn24
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ก็จะหมดความหมายทนัที 

แต่เพื่อความกระจ่างและชัดเจนมากยิ่งขึ้

นจะท่าการวิเคราะหค์่าพูดดงักล่าวดงันี้ 

๑. 

เป็นคา่พูดที่ไมม่ีที่มาและสายรายงาน 

๒. ขัดแย้งกับอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) 

ฮะดซีทีไ่ม่มีรากที่มา 

และสายรายงาน ดังที่กล่าวไปแล้วว่าผูร้า

ยงานฮะดซีดงักล่าวคอื ซฟุยาน บนิ 
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ซะอีด เซารีย ฺ อับดุลมาลิก บิน อุมรี 

อับดุลอะซีซ บนิ 

มุฮัมมัดดะรอวัรดียฺ  และลีซ บิน ซะอดั 

เมื่อตรวจสอบสายรายงานฮะดซีกับนั

กริญาล 

(ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสถานภาพของนักฮะ

ดีซ) ของฝ่ายอะฮฺลซิซุนนะฮ ฺ

สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ว่า 

๑. ซุฟยาน บนิ ซะอีด เซารีย ฺอะบ ู

อับดิลลาฮฺ มุฮัมมัด บิน อะฮฺมัด บนิ 

อุซมาน ซะฮะบีย ฺ

เป็นนักวชิาการที่มีชือ่เสียงด้านอิลมรุิญา
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ลของฝา่ยอะฮฺลซิซุนนะฮฺ 

กล่าวถึงซฟุยานว่า 

ซุฟยาน บิน เซารยี ฺ

ได้รายงานฮะดซีปลอมที่แต่งขึน้จากผู้รา

ยงานที่ออ่นเชือ่ถือไมไ่ด ้

ค่าพูดสั้น ๆ 

ของนักริญาลแต่มีความชดัเจนได้บง่บอก

ว่า นอกจาก  รวิายะฮฺจะเชื่อถอืไม่ได้แลว้ 

รอวียฺยังเฎาะอฟี (ออ่น) ไมห่น้าเชื่อถอื 

เนื่องจากรายงานรวิายะฮทฺี่เฎาะอีฟ 

(เชื่อถอืไม่ได)้ 

หรือรายงานมาจากบคุคลที่มคีวามคลางแ
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คลงใจ มสีถานภาพไม่หน้าไวว้างใจ 

หรือไม่เป็นที่รูจ้กัชัดเจน เช่น ซุฟยาน บนิ 

ซะอีด 

เซารีย ฺริวายะฮขฺองเขาไม่เป็นที่เชื่อถอื 

๒. อบัดุลมาลิก บิน 

อุมีร ซะฮะบียฺได้กล่าวถึงเขาวา่ 

เป็นคนทีม่ีอายยุืน 

แต่ว่าบัน้ปลายกลายเป็นคนความจา่เสื่อม 

อะบูฮาตัม พูดวา่ 

เขาไม่สามารถท่องจ่าและรักษาฮะดีซได้ 

ความจ่าของเขาได้สญูเสียไป 
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อะฮฺมัดฮัมบัล พูดว่าอับดุลมาลกิ บิน 

อุมีร เป็นคนเฎาะอีฟ (เชือ่ถือไมไ่ด)้ 

และผิดพลาดอย่างมาก 

(เนื่องจากรายงานฮะดีซที่ไม่มทีี่มาและสว่

นใหญ่เปน็ฮะดซีปลอม) อิบนุ มุอีน พูดวา่ 

เขาได้ผสมปนเประหวา่งฮะดซีที่ถูกต้องกั

บฮะดีซที่ไม่ถูกต้อง อบินคุัรรอช พูดว่าชอฺุ

บะฮฺไม่พอใจเขามากเท่าใดนัก และกูซจั 

ได้รายงานจากอะฮฺมัดฮัมบัลว่า 

อับดุลมาลิก บนิ 

อุมีรเป็นคนที่ออ่นมากเชือ่ถือไม่ได้แม้แต่

นิดเดียว [25] 
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สรุปทัศนะที่กลา่วมาทั้งหมดแสดงให้เ

ห็นว่า อบัดุลมาลิก บิน อุมรี 

เป็นคนทีม่ีบคุลกิดังต่อไปนี ้

๑. 

เป็นคนความจ่าเสื่อมและไม่จดจ่าสิ่งใด 

๒. เป็นคนเฎาะอีฟ 

ตามหลักการของฮะดซีหมายถึง 

บุคคลที่รวิา ยะฮฺของเขาเชือ่ถอืไม่ได ้

๓. มีความผิดพลาดอยา่งมาก 
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๔. เป็นคนไม่มีความละเอียดอ่อน 

(ชอบผสมระหวา่งรวิายะฮทฺี่ถูกต้องกบัรวิ

ายะฮทฺี่ไม่ถูกตอ้ง) 

เป็นทีช่ัดเจนว่าคุณสมบัติแต่ละประเภ

ทที่กลา่วมา 

ไม่ได้บง่บอกวา่  ริวายะฮฺของอับดุลมาลิก

อ่อนเชื่อถอืไม่ได้เพียงอยา่งเดยีว 

ทว่าคุณสมบตัิเหล่านี้เปน็บคุลกิภาพสว่น

ตัวของอบัดลุมาลิก 

๓. อับดุลอะซซี บิน 

มุฮัมมัดดะรอวัรดียฺ  นักริญาลฝ่ายอะฮฺลซิ

ซุนนะฮทฺั้งหมดพูดว่า เขาเป็นคนชอบลมื 
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ไม่มีความทรงจา่ซึ่งไม่สามาถนา่ริวา 

ยะฮฺของเขามาเป็นหลักฐานได ้

อะฮฺมัดฮัมบัล พูดวา่ 

ทุกครั้งที่เขาทอ่งฮะดีซ 

เขาจะพูดไม่รู้เรื่อง 

และไร้แก่นสาร [26] อะบฮูาตัม พูดวา่ 

ไม่สามารถน่าคา่พูดของเขามาเป็นหลักฐ

านได้ อะบซูัรรออะฮ ฺ พูดวา่ 

เขาเป็นคนทีม่ีความจา่แย่มาก 

๔. ลีซ บิน 

ซะอัด นักริญาลฝ่ายอะฮฺลซุซนุนะฮฺพูดว่า 

เขาเป็นคนทีไ่มม่ีใครรู้จัก อีกทั้งเฎาะอฟี 
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ริวายะฮฺของเขาไม่สามารถนา่มาเป็นหลัก

ฐานอ้างอิง และเชื่อถือไมไ่ด ้[27] 

ลีซ บิน 

ซะอัด เป็นหนึง่ในนักฮะดีซที่เฎาะอีฟ 

ไม่มีควมรบัผิดชอบ 

และไม่มอีามานะฮฺในการฟงัฮะดีซ 

ซึ่งผูท้ี่รายงานฮะดซีจากเขาสว่นมากเปน็

คนสบัเพรา่เหมือนกับเขา 

ยะฮฺยาบินมอุีน พูดว่าลซี บิน 

ซะอัด เป็นคนสบัเพร่าในการฟงั 

และรายงานฮะดีซจากรอวีย ฺ[28] 

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftn27
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 นะบาตีย ฺพูดวา่ลีซ บิน 

ซะอัด เป็นคนเฎาะอีฟมาก 

เขาได้บันทึกไวใ้นหนังสือของเขา [29] ว่า

ฉันจะรายงานเฉพาะรอวียทฺี่เฎาะอีฟเท่านั้

น [30] 

จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด 

ท่าใหรู้้ว่ารอวีย ฺ ฮะดีซฎุฮฎฺอฮฺ เฎาะอฟี 

และไม่สามารถน่าเอามาเปน็หลักฐานอ้าง

อิง อีกทั้งเชือ่ถอืไม่ได ้

ตัวบทฮะดซีขัดแย้งกับอลั-

กุรอาน  และซนุนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) 
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ฮะดซีที่กลา่วมาได้แอบอ้างว่าเป็นฮะดี

ซของทา่นศาสดา (ซ็อล ฯ) ที่วา่ 

ท่านอะบฏูอลิบ 

อยู่ในไฟนรกทีลุ่กแค่ตาตุ่มและทา่นศาสด

าได้ชว่ยเหลือออกมา 

ด้วยเหตุนี้โทษของอะบฏูอลิบจึงลดหยอ่น

ลงไป 

หรือศาสดามคีวามหวงัวา่ในวนักิยามะฮฺจ

ะให้ชะฟาอะฮฺแก่อะบูฏอลบิ ขณะทีท่ัง้อัล-

      กุรอานและซนุนะฮฺของท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) 

ระบุวา่การลดหย่อนผอ่นโทษในวันกิยาม
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ะฮฺ 

และชะฟาอะฮฺของท่านจะให้เฉพาะผูศ้รทั

ธา และมุสลิมเท่านั้น ดังนัน้ 

อะบฏูอลบิในฐานะที่เปน็กาฟิร (ผู้ปฏิเสธ) 

ท่านศาสดาจงึไม่มีสิทธ์ให้ชะฟาอะฮฺแก่เข

า 

และโทษทณัฑข์องเขาก็จะไมไ่ด้รบัการล

ดหย่อน หรอืกล่าวอีกนัยหนึง่ท่านศาสดา 

(ศอ็ล ฯ) 

มิได้เป็นสาเหตทุ่าใหอ้ะบฏูอลบิไดร้ับชะฟ

าอะฮฺ 

หรือได้รบัการลดหย่อนโทษแตอ่ย่างใด 
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ด้วยเหตุนี้ 

จะเห็นวา่รากฐานของฮะดีซ ฎุฮฺฎอฮ ฺ

เฎาะอีฟอย่างมากสิ่งที่ตามมาคือค่าใส่รา้

ยที่ว่า 

ท่านอะบฏูอลิบเป็นกาฟริจงึไมม่ีมูลความจ

ริง 

ขอน่าเสนอหลกัฐานที่ชดัเจนเกี่ยวกับ

เรื่องนี ้ ทั้งอัล-

กุรอานและฮะดซีของทา่นศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) 

๑. อัล-กุรกล่าวถงึเรื่องนี้ไว้ว่า 
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 خُيَفَّفُّ َواَلّ فَ َيُموتُوا َعَلْيههمّْ يُ ْقَضى اَلّ َجَهنَّمَّ اَنرُّ هَلُمّْ َكَفُروا َوالَّذهينَّ

ُهم َا م هنّْ َعن ْ    َكُفورّ  ُكلَّّ ََنْزهي َكَذلهكَّ َعَذاهبه

ส่วนบรรดาผูป้ฏิเสธ 

จะไดร้บัการลงโทษดว้ยไฟนรกเป็นการต

อบแทน 

พวกเขาจะไม่ถูกตัดสินให้ตายเพื่อพวกเข

าจะได้ตาย 

และพวกเขาจะไม่ได้รบัการลดหย่อนโทษ

แต่อย่างใด 

และเราจะตอบแทนพวกปฏิเสธทุกคนเชน่

นี้ [31] 
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๒. ซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซ็อล ฯ) 

จะไม่ใหช้ะฟาอะฮฺแก่ผู้ปฏิเสธ 

ท่านอะบซูัร เฆาะฟารียฺถามท่านศาสดา 

(ซอ็ล ฯ) ว่า 

 شيئا ابهلل يشرك ال من ام ىت من انئلة هى و الشفاعة اُعطيت

ชะฟาอะฮฺของฉันจะครอบคลมุเฉพาะ

ประชาชาติของฉันที่ไม่ได้ทา่   ชิริก 

ด้วยเหตุนี้ 

จะเห็นวา่ตัวบทของฮะดซีฎฮฺุฎอฮฺ 

บนพืน้ฐานของผู้ที่กล่าวว่าท่านอะบฏูอลบิ

เป็นกาฟริ จึงไม่มีมูลความจรงิ ไม่ถูกต้อง 

และเชื่อถอืไม่ได้ด้วยดว้ยเหตผุลที่กล่าวม
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า เนื่องจากขัดแยง้กับอัล-

กุรอานและซุนนะฮฺของท่านศาสดา (ซอ็ล 

ฯ) 

สรุป จากค่าอธบิายที่กล่าวมาได้บทสรุ

ปว่า ฮะดซีฎฮฺุฎอฮ ฺ

ไม่ว่าจะเปน็สายรายงาน ตวับทของฮะดซี 

และความหมาย เฎาะอีฟอย่างยิง่ 

เชื่อถือไมไ่ด้และไม่สามารถน่ามาเป็นหลั

กฐานอ้างองิในเชิงวิชาการได้เด็ดขาด 

บนหลักการดังกล่าวจงึเป็นเหตุผลที่แข็งแ

รงยืนยนัว่าท่านอะบฏูอลบิ 

มีความศรัทธาที่มั่นคง เป็นมสุลมิ 
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เป็นผู้ให้การพักพิงทีอ่บอุ่น 

เสียสละเพือ่ทา่นศาสดา (ซ็อล ฯ) 

และอสิลาม 

และเป็นผูช้่วยเหลือท่านศาสดา (ซอ็ล ฯ) 

ที่ดทีี่สุด 

 

[1] กามิล บิน อะซีร เล่มที่ ๑ หนา้ที่ ๒๖๑ 

พิมพ์ทีอ่ียปิต์ ป ีฮ.ศ.ที่ ๑๓๔๘ 

[2] ตารคียะอฺกูบยีฺ เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๗ 

พิมพ์ทีน่ะญัฟ 
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[3] ซีเราะฮฺ ฮะละบียฺ พิมพ์ทีอ่ียปิต์ หน้าที่ 

๑๓๖, ๑๓๗, พิมพ์ที่เบรุต หน้าที่ 

๑๑๔, ๑๑๕ 

[4] อ้างแลว้เล่มเดิม 

[5] อ้างแลว้เล่มเดิม 

[6] อ้างแลว้เล่มเดิม 

[7] ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ซีเราะฮฺฮะละบียฺ 

พิมพ์ทีอ่ียปิต์ หน้าที่ 

๑๓๔, ซีเราะฮอฺบินิฮชิาม พิมพท์ี่เบรุต 

เล่มที่ ๑ หน้าที่ 

๑๘๙, อะบฏูอลบิมุอมฺินกุเรช หน้าที ่

http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftnref3
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftnref4
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftnref5
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftnref6
http://www.alimamali.com/html/tln/book/shia%20tojib/29.htm#_ftnref7


68 
 

[8] อัลฮุจญะฮฺ หน้าที่ ๕๘, มุซตัดร็อก 

อัลฮากิม เล่มที่ ๒ หน้าที่ ๖๒๓ พิมพ์เบรคุ 

[9] ชัรฮฺนะญุลบะลาเฆาะฮฺ อิบน ิ

อะบิลฮะดดี เล่มที่ ๑๔ หนา้ที่ 

๗๘, ตารคีอิบน ุอะซาดริ เล่มที ่๑ หน้าที่ 

๒๗๕, ตารีคอบินุกะซรี เล่มที่ ๑ หน้าที่ 

๒๖๖ 

[10] เคาะซานะตลุ อะดบั แบกเดด เล่มที่ ๑ 

หน้าที่ ๒๖๑, ตารีคอบินุ กะซีร เล่มที่ ๓ 

หน้าที่ ๔๒, ชัรฮฺนะญุลบะลาเฆาะฮฺ อิบนุ 

อะบิล ฮะดีด เลม่ที่ ๑๔ หนา้ที่ 

๕๕, ฟัตฮุลบารยีฺ เล่มที่ ๗ หน้าที่ ๑๕๓-
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๑๕๗, อัลอะซอบะฮฺ เล่มที่ ๔ หน้าที่ ๑๑๖ 

พิมพ์ทีอ่ียปิต์ ป ีฉ.ศ. ๑๓๕๗ 

[11] ชัรฮฺนะฮญฺลุบะลาเฆาะฮฺ เล่มที่ ๑๔ 

หน้าที่ ๗๘ 

[12] มุตะชาบิฮาต อัล-กุรอาน อบินิ ชะฮฺร 

อาชบู มอซันดะรอน ตัฟซีรซูเราะฮัจญฺ 

ตอนอธิบายโองการ 

[13] ชัรฮฺนะฮญฺลุบะลาเฆาะฮฺ อบินิ 

อบลิฮะดีด เล่มที่ ๑๔ หน้าที่ ๕๓ พิมพ์ครัง้ 

๒ 
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[14] ตารีคอัล-เคาะมซี เล่มที่ ๑ หน้าที่ 

๓๐๐-๓๐๑ พิมพ์ที่เบรุต, ซีเราะฮฺฮะละบียฺ 

เล่มที่ ๑ หน้ที่ ๓๙๑ 

[15] อ้างแลว้ เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๖๓ 

พิมพ์ที่เบรุต, อลั-อิซตอีาบ เล่มที่ ๒ หน้าที่ 

๕๐๙ 

[16] ซีเราะฮฺฮะละบียฺ เล่มที่  ๑ หน้าที่ ๓๙๑ 

พิมพ์ทีอ่ียปิต ์

[17] อัล-ฟัตฮฺ / ๒๙ 
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[18] อัลมุญาดะละฮฺ / ๒๒ และในซูเราะฮฺ 

มุมตะฮนินะฮฺ / ๒๓, เตาบะฮฺ /๕๔, 

๘๑, มาอิดะฮ ฺ

[19] อัล-ฮุจญะฮฺ หน้ที่ ๒๔ 

[20] ซัรฮฺนะฮฺยลุบะลาเฆาะฮฺ อบินิ 

อะบิลฮะดดี เล่มที่ ๑๔ หนา้ที่ ๗๑ 

พิมพ์ครั้งที ๒ 

[21] อัล-เฆาะดรี เล่มที่ ๗ หน้าที ่๓๙๘ 

พิมพ์ครั้งที่ ๓ เบรุต 
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[22] ชัรฮฺนะฮญฺลุบะลาเฆาะฮฺ 

อิบนิอะบิลฮะดดี เล่มที่ ๑๔ หนา้ที่ ๖๘ 

พิมพ์ครั้งที่ ๒, อัล-ฮุจญะฮฺ หนา้ที่ ๑๘ 

[23] เล่มเดิม หน้าที่ ๗๐, อัล-ฮุจญะฮฺ 

หน้าที่ ๑๗, ๑๑๕ 

[24] เซาะฮียบฺคุอรียฺ เล่มที่ ๕ 

อับวาบมะนากบิ บาบ กิซเซาะฮฺ อะบี 

ฏอลบิ หนา้ที่ ๕๒ พิมพ์ทีอ่ียปิต,์ เล่มที่ ๘ 

กิตาบุลอะดับ บาบกุนนียะตุลมชุริก หน้าที่ 

๔๖ 
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[25] มีซาน อลั-ออิฺติดาล เล่มที่ ๒ หน้าที่ 

๖๖๐ พิมพค์รัง้ที่ ๑ เบรุต 

[26] เล่มเดิม 

[27] อ้างแลว้ เล่มที่ ๓ พิมพ์ครั้งที่ ๑ เบรุต 

จากหน้า ๔๒๐-๔๒๓ 

[28] เล่มเพิ่ม หน้าที่ ๔๒๓ 

[29] อัต-ตัซลีล อะลัลกามิล 

[30] ชัยคุล อบัเฏาะฮฺ หนา้ที่ ๗๕, มีซาน 

อัล-ออิฺตาดาล เล่มที่ ๓ หน้าที่ ๔๒๓ 

[31] ฟาฏิร / ๓๖ 
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