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หน่ึง : ความหมายของเศาะหาบะฮฺ 
 เศาะหาบะฮฺเป็นค าพหพูจน์ของค าว่า “ศอหิบ” และ “เศาะหาบีย์”  

เศาะหาบีย์ คือ ผู้ ท่ีได้พบและศรัทธาตอ่ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และเสียชีวิตในสภาพ
เป็นผู้ศรัทธา 
 ท่านอิมามอัล-บุคอรีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “มุสลิมคนใดท่ีได้คบหรือได้เห็นท่านนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เขาก็คือเศาะหาบะฮฺของทา่น” 

กล่าวคือ การเป็นเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นัน้มีทัง้ในเชิงเฉพาะ 
(คศุศู) และในเชิงทัว่ไป (อุมูม) ในเชิงทัว่ไปนัน้ครอบคลุมถึงทุกคนท่ีได้พบกบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั และศรัทธาตอ่ท่าน ดงัเช่นท่ีกล่าวกนัว่า คบกนัเป็นระยะเวลา  1 ปี หรือ  1 เดือน หรือชัว่ขณะ ส่วน
เศาะหาบะฮฺในเชิงเฉพาะคือ คนท่ีมีคณุลกัษณะพิเศษเหนือกว่าบุคคลอ่ืนๆ เพราะการคบกับท่านนบีเป็น
สหายอยา่งสนิทสนมกวา่ และไมมี่ใครได้คบทา่นนบีเหมือนกบัเขา 
 นกัวิชาการหลายๆ คนกล่าวว่า บคุคลท่ีได้เป็นสหายกบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ย่อม
ประเสริฐกว่าบคุคลท่ีไมไ่ด้เป็นสหายกบัท่านโดยสิน้เชิง และการท่ีพวกเขาได้คบหาเป็นสหายกบัท่านนบีนัน้ 
ในเชิงระดบัชัน้นัน้ย่อมเป็นเร่ืองท่ีดีกว่า ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคนอ่ืนๆ ไม่อาจจะเทียบได้แม้ว่าเขาจะมีความรู้และอะ
มลัมากเพียงใดก็ตาม และไม่มีใครท่ีอาจจะบรรลุขัน้เช่นเดียวกับระดบัชัน้ของเศาะหาบะฮฺได้เลย เพราะ
พวกเขาได้รับขัน้นัน้มาจากการเป็นสหายกบัทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เทา่นัน้ 
 
 สาระ : กล่าวกนัวา่จ านวนบรรดาเศาะหาบะฮฺทัง้หมด 124,000 คน และเศาะหาบะฮฺท่ีเสียชีวิตเป็น
คนสดุท้ายคือ อบ ูอฏั-ฏุฟัยลฺ อามิร บิน วาษิละฮฺ อลั-ลยัษีย์ ดงัท่ีท่านอิมามมสุลิมได้ยืนยนัไว้ โดยเสียชีวิต
ในปีฮิจญ์เราะฮฺศกัราช  111 บางก็วา่ปี  111  
 
สอง : จุดประสงค์ของการน าเสนอเร่ืองเศาะหาบะฮฺ ความประเสริฐ และหน้าที่ขอประชาชาติที่ มี
ต่อพวกเขาในหลักความเช่ือของอะฮลฺุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮ ฺ

เม่ือพวกเคาะวาริจญ์ได้อุตริความเช่ือโดยได้กล่าวหาท่านอะลีย์ ท่านมุอาวียะฮฺ ท่านอมัรฺ บิน อลั-
อาศ และเศาะหาบะฮฺท่านอ่ืนๆ ว่าเป็นกาฟิรฺ อนัเน่ืองมาจากประเด็นเหตุการณ์ “ตะหฺกีม” ในขณะท่ีพวก
รอฟิเฎาะฮฺก็ได้อตุริความเช่ือโดยมีความสดุโตง่ตอ่ทา่นอะลีย์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮแุละครอบครัวของท่าน รวม
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ถึงอะฮลุุลบยัต์บางคนจากวงศ์วานของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และเศาะหาบะฮฺอีกบางคน 
โดยปฏิเสธไมย่อมรับเศาะหาบะฮฺท่ีนอกเหนือจากนัน้ 
 กล่าวคือ โดยรวมแล้วในกลุ่มเคาะวาริจญ์ กลุ่มรอฟิเฎาะฮฺ และกลุ่มอ่ืนๆ เช่นพวกนาศิบะฮฺ และ
กลุ่มสดุโตง่บางกลุ่ม ได้ดแูคลนบรรดาเศาะหาบะฮฺ อีกทัง้ยงัดา่ทอ ตอ่ว่า จาบจ้วง และสร้างความสงสยัใน
การยืนหยดัของพวกเขาในศาสนาอิสลามท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺได้ทิง้ไว้เป็นมรดก พฤติกรรมดงักล่าวนีเ้ป็น
เหตใุห้พวกเขาปฏิเสธความประเสริฐของบรรดาเศาะหาบะฮฺ หรืออ้างว่าเหลา่เศาะหาบะฮฺได้ท าในสิ่งท่ีค้าน
กับความประเสริฐเหล่านัน้และเป็นเหตุท าให้มันโมฆะไป จนถึงขัน้กล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺเป็นกาฟิร 
อนุญาตให้ฆ่า หลั่งเลือดเนือ้ และริบทรัพย์สินของพวกเขาได้ ดงันัน้ บรรดาปราชญ์ชาวอะฮฺลุสสุนนะฮฺ 
วัลญะมาอะฮฺ จงึได้ท าหน้าท่ีออกมาชว่ยเหลือศาสนาของอลัลอฮฺด้วยแนวทางสองประการ คือ 
 1.  ชีแ้จงความประเสริฐเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั สถานะ
ของพวกเขาในอิสลาม ต าแหน่งของพวกเขาในหมู่ประชาชาติมุสลิม และความบริสุทธ์ิของพวกเขาต่อข้อ
ครหาท่ีใสไ่คล้โดยพวกเคาะวาริจญ์ รอฟิเฎาะฮฺ และพวกบดิอะฮฺกลุม่อ่ืน ๆ 
 2.  ชีแ้จงสิ่งวาญิบท่ีพึงปฏิบตัิตอ่เศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และตอ่ข้อ
ขดัแย้งระหวา่งพวกเขา พร้อมทัง้ตอบโต้กลุม่บดิอะฮฺในกรณีดงักลา่ว 
 
สาม : สถานะของเศาะหาบะฮ ฺเราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ในประชาชาตมุิสลิม 
 ไม่มีต าแหน่งใดท่ีจะสงูสง่และมีเกียรติยิ่งหลงัจากต าแหน่งการเป็นนบี (นบุวูะฮฺ) นอกจากต าแหน่ง
ของผู้กลุ่มชนท่ีอลัลอฮฺได้ทรงพอพระทยัให้พวกเขาได้เป็นสหายของท่านนบีมุหัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลัม ผู้ ซึ่งเป็นเราะสูลท่ีมีเกียรติท่ีสุดและเป็นนบีคนสุดท้าย และพอพระทัยให้พวกเขาได้ช่วยเหลือ
ศาสนาของพระองค์  

ในหมู่สหายของบรรดานบีทัง้หมดก่อนหน้านี ้บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหมัมดัคือสหายท่ีดี
สดุแล้ว ดงัท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
 

ْ رْ ق   اس  الن  رْير خ  »  «ن 
ความว่า “มนษุย์ท่ีดีท่ีสดุคือ มนษุย์ในรุ่นของฉนั” 

 
อุละมาอ์ในหมู่ประชาชาติมุสลิมต่างเห็นพ้องกันว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺนัน้ประเสริฐกว่าทุกคนท่ี

เป็นประชาชาติมุสลิมในยุคต่อมาหลังจากพวกท่าน ทัง้ในด้านความรู้ การท าความดี ความเช่ือ การเป็น
สหายกับท่านเราะสูลุลลอฮฺ และการรุดหน้าท าความดี และไม่ต้องสงสัยเลยว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺได้
รุดหน้าในด้านความประเสริฐ ความดี ความรู้ และการงานท่ีดีตา่งๆ ท่ีไมมี่ใครสามารถไปถึงได้ 
 เหลา่เศาะหาบะฮฺคือผู้ ท่ีรุดหน้าในการท าความดีก่อนคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยการศรัทธาตอ่อลัลอ
ฮฺและเราะสลูของพระองค์ การฮิจญ์เราะฮฺอพยพเพ่ือศาสนา การช่วยเหลือศาสนาของอลัลอฮฺ การดะอฺวะฮฺ
เชิญชวนผู้คนสู่การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ การญิฮาดต่อสู้ ในหนทางของพระองค์ การเป็นปฏิปักษ์ตอ่ผู้ปฏิเสธ 
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การภกัดีตอ่ท่านเราะสลูลุลอฮฺและเช่ือปฏิบตัิตามค าสัง่ท่าน ก่อนท่ีเคร่ืองหมายตา่งๆ ของการเป็นศาสนทตู
จะแพร่หลาย ก่อนการดะอฺวะฮฺของท่านจะเร่ิมเป็นท่ีประจักษ์ และก่อนท่ีผู้ สนับสนุนท่านจะเร่ิมมีความ
แข็งแกร่ง หน าซ า้บรรดาผู้ศรัทธาก็ยงัมีจ านวนน้อยนิดเม่ือเทียบกบัพวกชาวคมัภีร์และพวกมชุริกีนท่ีปฏิเสธ
ตอ่ตวัท่านในตอนนัน้ นอกจากนี ้บรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านัน้ยงัได้เสียสละทัง้ทรัพย์สินและชีวิตเพ่ือหวงัใน
ผลตอบแทนจากอัลลอฮฺในสภาพแห่งความทุกข์ยากเหล่านัน้ แน่นอนว่า น่ีเป็นสิ่งท่ี ไม่อาจมีผู้ ใดจาก
ประชาชาตนีิท่ี้จะได้บรรลหุรือรับผลบญุเฉกเชน่เดียวกบัท่ีเศาะหาบะฮฺได้รับ 
 ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วว่า 

بُّوا » هر ال  ت سر يف  ال  ن ص  ْم، و  ه  د  ح 
 
دن أ ا ب ل غ  مر بًا م  ٍد، ذ ه  حر

ر
ثْل  أ ق  م  ْنف 

 
ْم أ كر د  ح 

 
نن أ

 
، ف ل ْو أ اِب  ْصح 

 
 «أ

ความวา่ “พวกทา่นอย่าได้ดา่ทอเศาะหาบะฮฺของฉนั ทัง้นี ้หากพวกทา่นบริจาคทองค าเท่าภูเขาอหุดุ ผลบญุ
ของมันก็ย่อมไม่เท่ากับท่ีพวกเขาบริจาคเพียงหนึ่งกอบมือของพวกเขา และไม่อาจจะเท่าเทียมแม้เพียง
คร่ึงหนึง่ของมนัก็ตาม” 
 
 

 ผู้ ท่ีมีความสขุคือ ผู้ ท่ีเจริญรอยตามแนวทางของเศาะหาบะฮฺ ฉันขอสาบานตอ่อลัลอฮฺวา่ พวกเขาได้
ช่วยเหลือศาสนา อลัลอฮฺได้ให้รากฐานของศาสนาแข็งแกร่งเน่ืองด้วยพวกเขา พวกเขาได้ท าให้ผู้คนเข้ารับ
อิสลามมากมาย ได้พิชิตดินแดนต่างๆ ได้ต่อสู้ เพ่ือหนทางของอลัลอฮฺ และพระองค์ก็ได้ทรงพอพระทัยต่อ
พวกเขาแล้ว 
 

 

ส่ี : ความประเสริฐและความดีงามของเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 
 เศาะหาบะฮฺมีข้อพิเศษเหนือประชาชาติทัง้ปวงคือ การเข้ารับอิสลามก่อนบุคคลอ่ืน ตอ่สู้ เพ่ือเชิดชู
อิสลาม และเผยแผ่อิสลามแก่ประชาชาติ พวกเขาคือบุคคลกลุ่มแรกท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค์ พวกเขาศรัทธาต่อท่านนบีในยามท่ีท่านโดดเด่ียว ร่วมต่อสู้ เคียงข้างในยามท่ีท่านล าเค็ญ ร่วม
เรียกร้องเชิญชวนสู่ค าสอนของอัลลอฮฺด้วยหิกมะฮฺ เสียสละชีวิตและทรัพย์สิน และอดทนต่อการเป็น
ปฏิปักษ์ของทัง้คนใกล้ชิดท่ีสนิทสนมและคนไกลท่ีไมเ่คยรู้จกั 

ดงันัน้ พวกเขาจงึมีความประเสริฐและความดีงามมากมาย ดงัตอ่ไปนี ้
 1. เป็นผู้ ท่ีเข้ารับนบัถือศาสนาอิสลามก่อนใครอ่ืน 
 2. มีความอดทนในยามวิกฤติ 
 3. เป็นสหายเคียงข้างทา่นนบ ีศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
 4. อพยพพร้อมกบัทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และให้ท่ีพกัพิงแก่ทา่น 
 5. ชว่ยเหลือและร่วมตอ่สู้กบัทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  
 6. เป็นผู้น าด้านความรู้และการประกอบความดี 
 7. เผยแผศ่าสนา 
 



 

 

ความประเสริฐและสิทธิต่าง ๆ ของเศาะหาบะฮฺ 
 4  

 หลกัฐานท่ีบง่บอกถึงความประเสริฐอนัยิ่งใหญ่ของบรรดาเศาะหาบะฮฺมีมากมายนกั สว่นหนึง่คือ 
 ก .หลกัฐานจากอลักรุอานท่ีได้สรรเสริญบรรดาเศาะหาบะฮฺ เน่ืองด้วยการงานอนัยิ่งใหญ่ท่ีพวกเขา
ได้ปฏิบตัิและการมีมารยาทท่ีดี อลักรุอานยงัได้ระบถุึงสญัญาท่ีพวกเขาจะได้รับ นัน่คือชยัชนะและความพงึ
พอพระทยัจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา 
 อลัลอฮฺตรัสวา่ 

د   ﴿ مَّ َ َه  رَُّسوُل  ُّمح ينَ  ٱللَّ َ ۥ   َوٱَّلَّ ا ءُ  َمَعُه َشدَّ
َ
ارَ  ََعَ  أ ا ءُ  ٱۡلُكفَّ ٗعا تََرىُٰهمۡ  بَۡيَنُهۡم   ُرََحَ ٗدا ُركَّ َنَ  َفۡضٗل  يَۡبَتُغونَ  ُسجَّ َ  م   َف  َسيَماُهمۡ  َورَۡضَوٰٗنا   ٱللَّ

َنۡ  ُوُجوهََهم ثَرَ  م 
َ
ُجوَد   أ ۡوَرىٰةَ   َف  َمَثلُُهمۡ  َذٰلََك  ٱلسح جَنيلَ  َف  َوَمَثلُُهمۡ  ٱتلَّ ۡخَرجَ  َكَزۡرع   ٱۡۡلَ

َ
ۥُۥَف  ُهۥَشۡط  أ ٰ  َفٱۡسَتَوىٰ  َفٱۡسَتۡغلََظ  اَرَر  ُسوقَهَۦ ََعَ

اعَ  ُب ُيۡعجَ  رَّ اَر   بََهمُ  َِلَغَيَظ  ٱلزح ُ  وََعدَ  ٱۡلُكفَّ َينَ  ٱللَّ ٰلََحَٰت  وََعَملُوا   َءاَمُنوا   ٱَّلَّ ۡغفََرةٗ  َمۡنُهم ٱلصَّ ۡجًرا مَّ
َ
 [92]الفتح :  ﴾ ٢٩ َعَظيَمَۢا َوأ

ความว่า “มุหมัมัดเป็นเราะสูลของอลัลอฮฺ และบรรดาผู้อยู่ร่วมกับเขานัน้มีความห้าวหาญต่อพวกปฏิเสธ
ศรัทธา มีความเมตตาสงสารระหว่างกัน เจ้าจะเห็นพวกเขารุกูอฺและสุญูด ด้วยความปรารถนาต่อความ
โปรดปรานและความพอพระทยัจากอลัลอฮฺ สญัลกัษณ์ของพวกเขาอยู่ท่ีใบหน้าเน่ืองจากร่องรอยของการ
สญุดู นัน่คืออปุมาของพวกเขาท่ีมีอยูใ่นคมัภีร์เตารอต สว่นการเปรียบเปรยพวกเขาในคมัภีร์อินญีลนัน้กลา่ว
ว่า พวกเขาประหนึ่งเมล็ดพืชท่ีงอกหน่อหรือก่ิงก้านของมนัออกมา แล้วท าให้มนังอกงาม แล้วมนัก็เติบโต
แข็งแรง และทรงตวัอยู่ได้บนล าต้นของมนั น าความปลืม้ปิติมาให้แก่ผู้ เพาะปลูก เพ่ือท่ีพระองค์อลัลอฮฺจะ
ท าให้มนัเป็นเหตใุห้เกิดความขึง้เคียดแก่พวกปฏิเสธศรัทธา และอลัลอฮฺทรงสญัญากบับรรดาผู้ศรัทธาและ
กระท าความดีทัง้หลายในหมู่พวกเขาเหล่านัน้ว่า จะได้รับการอภยัโทษและรางวลัอนัใหญ่หลวง” (อลั-ฟัตห์ 
29) 
 

 พระองค์ตรัสอีกว่า 
َينَ  ﴿ ارَ  َتَبوَُّءو َوٱَّلَّ يَمٰنَ  ٱدلَّ ا   َحاَجةٗ  ُصُدورَهَمۡ  َف  ََيَُدونَ  َوَل  إََِلَۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُيَبحونَ  َقۡبلََهمۡ  َمن َوٱۡۡلَ َمَّ وتُوا   م 

ُ
ى  َوُيۡؤثَُرونَ  أ نُفَسَهمۡ  ََعَ

َ
 أ

ه  بََهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  َلىئََك  َنۡفَسهَۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصة  و 
ُ
  [2]احلرش :  ﴾ ٩ ٱلُۡمۡفلَُحونَ  ُهمُ  فَأ

ความว่า “และบรรดาชาวอันศอรผู้ ท่ีได้ตัง้หลักแหล่งอยู่ท่ีนครมะดีนะฮฺ และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการ
อพยพของพวกชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ พวกเขารักใคร่ผู้อพยพไปยงัดินแดนของพวกเขา และจะไม่พบ
ความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งท่ีได้ รับมา พวกเขาจะให้สิทธ์ิแก่ผู้ อ่ืนก่อนตวั
ของพวกเขาเอง ถึงแม้ว่าพวกเขายงัมีความต้องการมนัอยู่ก็ตาม และผู้ ใดขจดัความตระหน่ีท่ีอยู่ในตวัของ
เขาได้ ชนเหลา่นัน้คือผู้ประสบความส าเร็จ” (อลั-หชัร์ 9)  
 

 พระองค์ตรัสอีกว่า 

َيَن ﴿ ن َصارَ َواَّلَّ
َ ُمَهاَجرَيَن َواْل 

لُوَن َمَن ال  وَّ
َ ابَُقوَن اْل  َعدَّ لَُهم  َجنَّات  ََت رَي ََت َتَها َوالسَّ

َ
ُ َعن ُهم  َورَُضوا َعن ُه َوأ َسان  رََِضَ اللَّ اتََّبُعوُهم  بَإَح 

ُر ال َعَظيمُ  بًَدا َذلََك ال َفو 
َ
ن َهاُر َخادَلَيَن فَيَها أ

َ  [011]اتلوبة :  ﴾اْل 

ความว่า “บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ (ชาวมุฮาญิรีนจากมกักะฮฺ) และในหมู่ผู้ ให้ความช่วยเหลือ 
(ชาวอนัศอรจากมะดีนะฮฺ) และบรรดาผู้ด าเนินตามพวกเขาด้วยดีเสมอมานัน้ อลัลอฮฺทรงพอพระทยัในตวั
พวกเขา และพวกเขาก็พอใจในพระองค์ด้วย พระองค์ทรงเตรียมสวรรค์ไว้ให้พวกเขาแล้ว ซึ่งมีแม่น า้หลาย
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สายไหลผ่านอยู่เบือ้งล่าง พวกเขาจะพ านกัอยู่ในนัน้ตลอดกาล นัน่คือชยัชนะอนัใหญ่หลวง” (อตั-เตาบะฮฺ 
100) 
 
 ผู้ ท่ีจะได้รับสญัญาดงักล่าวนัน้ แท้จริงอลัลอฮฺทรงย่อมรู้ดีแล้วว่า พวกเขาไม่มีทางหลดุออกไปจาก
ศาสนาอิสลามอย่างแน่นอน แตพ่วกเขาจะเสียชีวิตในสภาพท่ีพวกเขาเป็นผู้ศรัทธา ส่วนความผิดท่ีพวกเขา
อาจจะได้เคยกระท าไว้บ้าง พวกเขาจะไม่จมปลักอยู่กับความผิดนัน้  แต่พวกเขาจะเตาบะฮฺกลับตัว 
และอัลลอฮฺก็ทรงตอบรับการกลบัตวัของพวกเขา เน่ืองจากความซ่ือสตัย์ในการกลับตวัอย่างจริงใจ และ
เน่ืองด้วยความดีงามอนัมากมายและสถานะอนัสงูสง่ของพวกเขา 
 
 ข. หลักฐานจากสุนนะฮฺท่ีกล่าวถึงความประเสริฐของพวกเขา เช่น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั กลา่ววา่ 

هر » يف  ال  ن ص  ْم، و  ه  د  ح 
 
دن أ ا ب ل غ  مر بًا م  ٍد، ذ ه  حر

ر
ثْل  أ ق  م  ْنف 

 
ْم أ كر د  ح 

 
نن أ

 
، ف ل ْو أ اِب  ْصح 

 
بُّوا أ  «ال  ت سر

ความวา่ “พวกทา่นอย่าได้ดา่ทอเศาะหาบะฮฺของฉนั ทัง้นี ้หากพวกทา่นบริจาคทองค าเท่าภูเขาอหุดุ ผลบญุ
ของมันก็ย่อมไม่เท่ากับท่ีพวกเขาบริจาคเพียงหนึ่งกอบมือของพวกเขา และไม่อาจจะเท่าเทียมแม้เพียง
คร่ึงหนึง่ของมนัก็ตาม”  
  

ทา่นกลา่วอีกวา่ 

ْين  » ْ اذل  ْون ق ْرن  رر رْير القر مْ خ  يْه  ثْتر ف   «برع 

ความว่า “ชว่งสมยัท่ีดีท่ีสดุคือ ชว่งสมยัของผู้คนท่ีฉันได้ถกูแตง่ตัง้ให้เป็นนบีขึน้ทา่มกลางพวกเขา” 
 
 ค. โดยรวมคือ คณุลกัษณะของบรรดาผู้ มีความย าเกรง ผู้ศรัทธา และผู้กระท าดี ท่ีอลัลอฮฺได้ตรัสไว้
ในอลักุรอานพร้อมทัง้ได้ทรงสรรเสริญพวกเขา และให้สญัญาว่าจะตอบแทนพวกเขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลก
หน้านัน้ บรรดาเศาะหาบะฮฺคือบคุคลแรกและดีท่ีสดุจากประชาชาตินีท่ี้อยู่ในข่ายของคณุลกัษณะดงักล่าว 
อีกทัง้ยงัมีความเหมาะสมและเพรียบพร้อมท่ีสดุท่ีจะจดัให้อยูใ่นคณุลกัษณะข้างต้น 
 
 ง. หลักฐานมากมายทัง้จากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ี
กล่าวถึงความประเสริฐ ประวตัิท่ีดีงาม ยืนยนัในความสงูเกียรตแิละคณุลกัษณะท่ีสมบรูณ์ของเศาะหาบะฮฺ
นัน้ เป็นเร่ืองท่ีเป็นท่ีรู้กนัโดยปริยายในศาสนาอิสลาม ฉะนัน้ จงึไม่มีทางท่ีจะปฏิเสธหรือค้านด้วยการเอามา
เปรียบเทียบกบัค ากล่าวอ้างของกลุ่มพวกหลงผิดท่ีได้ครหาเศาะหาบะฮฺ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรอฟิเฎาะฮฺ เคาะ
วาริจญ์ มุอฺตะซิละฮฺ คนท่ีอยู่ในแนวทางของพวกเขาหรือบรรดาทายาทแห่งความหลงทางและการใส่ไคล้
เหลา่นัน้ 
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ห้า : ความประเสริฐและสถานะของบรรดาเศาะหาบะฮแฺต่ละท่านนัน้มีความแตกต่างกัน 
 ส่วนหนึ่งจากมติเอกฉันท์ของนักวิชาการและผู้ ศรัทธาคือ เศาะหาบะฮฺแต่ละท่านไม่ได้มีความ
ประเสริฐในระดบัเดียวกนั เศาะหาบะฮฺแต่ละท่านหรือเศาะหาบะฮฺบางกลุ่มมีความประเสริฐหรือสถานะท่ี
แตกต่างกนั ขึน้อยู่กับระยะการเข้ารับอิสลาม การอพยพ การให้ท่ีพกัพิงอาศยั การให้ความช่วยเหลือ การ
ร่วมตอ่สู้  และการงานท่ีได้ปฏิบตัติอ่ศาสนาและทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั   
 ก. โดยรวมแล้ว เศาะหาบะฮฺท่ีมีความประเสริฐมากท่ีสุดคือ ผู้ ท่ีบริจาคทรัพย์สินเพ่ือช่วยเหลือ
ศาสนาอิสลามและตอ่สู้กบัศตัรูของอิสลามก่อนท าสญัญาหุดยับียะฮฺ หรือท่ีอลัลอฮฺทรงเรียกวา่ “ฟัตห์ - การ
พิชิต” เศาะหาบะฮฺกลุม่นีจ้ะประเสริฐกวา่คนท่ีมารับอิสลามและร่วมตอ่สู้หลงัจากการพิชิตแล้ว 

 พระองคอ์ลัลอฮฺตรัสวา่ 
نۡ  َمنُكم يَۡسَتوَي َل  ﴿ نَفقَ  مَّ

َ
ه  ٱۡلَفۡتحَ  َقۡبلَ  َمن أ َلىئََك  َوَقَٰتَل و 

ُ
ۡعَظمُ  أ

َ
َنَ  َدرََجةٗ  أ َينَ  م  نَفُقوا   ٱَّلَّ

َ
  َوَقَٰتلُوا ه  َبۡعدُ  َمنَۢ  أ

ُ  وََعدَ  َوُُك ٗ ُ  ٱۡۡلُۡسَنٰ   ٱللَّ  َوٱللَّ
 [01]احلديد :  ﴾ ١٠ َخبَي   َتۡعَملُونَ  بََما

ความว่า “ในหมู่พวกเจ้านัน้มีผู้ บริจาคและได้ต่อสู้ ในหนทางของอัลลอฮฺก่อนการพิชิตนครมักกะฮฺ ชน
เหล่านัน้ยอ่มมีฐานะสงูกวา่บรรดาผู้บริจาคและตอ่สู้ในทางของอลัลอฮฺหลงัจากพิชิตนครมกักะฮฺ และอลัลอ
ฮฺทรงสัญญาความดีงาม (สวนสวรรค์)แก่ทัง้สองฝ่าย และอัลลอฮฺคือผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งท่ีพวกเจ้ากระท า ” 
(อลั-หะดีด, 10) 
 พวกเขาเหลา่นัน้คือ ชาวมฮุาญิรีนและชาวอนัศอรฺท่ีเข้ารับอิสลามตัง้แตแ่รก ๆ 
 
 ข. มีหลกัฐานหลายบทท่ีกลา่วถึงบรรดามฮุาญิรีนก่อนบรรดาอนัศอรฺ เชน่ อลัลอฮฺตรัสว่า 

ن َصارَ ﴿
َ َ َوال ُمَهاَجرَيَن َواْل   انلََّب 

ُ ََعَ  [001]اتلوبة :  ﴾لََقد  تَاَب اللَّ
ความวา่ “แท้จริงอลัลอฮฺได้ทรงอภยัโทษให้แก่ทา่นนบี ชาวมฮุาญิรีน และชาวอนัศอรฺ” (อตั-เตาบะฮฺ 117) 

 

และพระองค์ได้ตรัสถึงกรณีทรัพย์เชลยวา่ 
َينَ  ﴿ ارَ  َتَبوَُّءو َوٱَّلَّ يَمٰنَ  ٱدلَّ ا   َحاَجةٗ  ُصُدورَهَمۡ  َف  ََيَُدونَ  َوَل  إََِلَۡهمۡ  َهاَجرَ  َمنۡ  ُُيَبحونَ  َقۡبلََهمۡ  َمن َوٱۡۡلَ َمَّ وتُوا   م 

ُ
ى  َوُيۡؤثَُرونَ  أ نُفَسَهمۡ  ََعَ

َ
 أ

ه  بََهمۡ  ََكنَ  َولَوۡ  َلىئََك  َنۡفَسهَۦ ُشحَّ  يُوَق  َوَمن َخَصاَصة  و 
ُ
  ﴾ ٩ ٱلُۡمۡفلَُحونَ  ُهمُ  فَأ

ความว่า “และบรรดาชาวอันศอรผู้ ท่ีได้ตัง้หลักแหล่งอยู่ท่ีนครมะดีนะฮฺ และพวกเขาศรัทธาก่อนหน้าการ
อพยพของพวกชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ พวกเขารักใคร่ผู้อพยพไปยงัดินแดนของพวกเขา และจะไม่พบ
ความต้องการหรือความอิจฉาอยู่ในทรวงอกของพวกเขาในสิ่งท่ีได้ รับมา พวกเขาจะให้สิทธ์ิแก่ผู้ อ่ืนก่อนตวั
ของพวกเขาเอง ถึงแม้ว่าพวกเขายงัมีความต้องการมนัอยู่ก็ตาม และผู้ ใดขจดัความตระหน่ีท่ีอยู่ในตวัของ
เขาได้ ชนเหลา่นัน้คือผู้ประสบความส าเร็จ” (อลั-หชัร์ 9)  
 

อลัลอฮฺทรงสรรเสริญทัง้ชาวมุฮาญีรีนและอนัศอรฺ แตพ่ระองค์ทรงกล่าวถึงชาวมฮุาญิรีนก่อน และ
การกล่าวถึงก่อนย่อมหมายถึงการมีสถานะและความประเสริฐท่ีเหนือกว่า ทัง้นี ้เน่ืองจากพวกเขาได้ละทิง้
บ้านเกิดเมืองนอน ทรัพย์สมบตัิ ครอบครัว และลูกหลาน เพ่ืออพยพตามค าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺและท่านนบี 
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ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และเพ่ือรักษาศาสนา ช่วยเหลืออลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ และเพื่อตอ่สู้
ในหนทางของอลัลอฮฺให้ศาสนาของพระองค์สงูสง่ 
 

ผู้ร่วมสงครามบัดรฺมีความประเสริฐเหนือกว่าบุคคลอ่ืน 
ผู้ ร่วมสงครามบดัรฺไม่ว่าจะเป็นชาวมฮุาญิรีนหรืออนัศอรฺมีความประเสริฐอย่างหนึ่ง นัน่คืออลัลอฮฺ

ได้ทรงพินิจพิเคราะห์พวกเขาแล้ว จากนัน้ก็ตรัสวา่ 
مْ » ْرتر ل كر ف  ْد غ  ق  ئْترْم ف  ا ش  لروا م   «اْعم 

ความวา่ “พวกเจ้าจะท าอะไรก็ท า แท้จริงข้าได้ยกโทษให้พวกเจ้าแล้ว” (มตุตะฟะกนุอะลยัฮฺ) 
 

 พวกเขามีจ านวนทัง้หมด 310 กวา่คน ดงัท่ีได้ระบใุนหนงัสือหะดีษของอลั-บคุอรีย์ มสุลิม และท่าน
อ่ืน ๆ 
 ชยัคลุอิสลามอิบนตุยัมียะฮฺกลา่วว่า  “ทัง้นี ้–วลัลอฮอุะอฺลมั- เน่ืองจากอลัลอฮฺทรงรู้ดีว่าพวกเขาไม่
มีทางออกจากศาสนาอิสลาม ทว่าพวกเขาจะเสียชีวิตในสภาพท่ีเป็นมุสลิม ส่วนความผิดท่ีพวกเขาได้
ปฏิบตัินัน้ พระองค์จะทรงดลใจให้พวกเขารีบกลบัตวั ขออภยัโทษตอ่พระองค์ และจะทรงให้พวกเขาได้ท า
ความดีตา่งๆ ท่ีพระองคส์ามารถใช้เป็นเหตลุบล้างความผิดของพวกเขาได้” 
 

 ค. ผู้ ร่วมสงครามอหุดุ สงครามอะห์ซาบ และอ่ืน ๆ ท่ีต้องประสบกบัเคราะห์ภยั การตอ่สู้  และอดทน 
ยอ่มมีความประเสริฐเหนือกวา่ผู้ ท่ีไม่ได้ร่วมสงครามเหลา่นัน้ และความโปรดปรานของอลัลอฮฺนัน้มหาศาล
นกั 
 

ความประเสริฐของผู้ร่วมสนธิสัญญาริฎวาน 
ส่วนหนึ่งจากความพิเศษท่ีอัลลอฮฺประทานให้แก่ผู้ ร่วมสัตยาบัน  อัร-ริฎวาน ในเหตุการณ์

สนธิสญัญา อลั-หุดยับียะฮฺ ไม่ว่าจะเป็นชาวมฮุาญิรีนหรืออนัศอรฺซึ่งมีจ านวน 1,400 กว่าคน คืออลัลอฮฺได้
ประทานความโปรดปรานแก่พวกเขา และทุกคนท่ีร่วมสัตยาบันใต้ต้นไม้ในวันนัน้ จะไม่เข้านรก ซึ่งมี
หลกัฐานปรากฏชดัเจนในอลักรุอานวา่  

ُ  رََِضَ  ۞لََّقدۡ  ﴿ َجَرةَ  ََتَۡت  ُيَبايَُعونََك  إَذۡ  ٱلُۡمۡؤَمنَيَ  َعنَ  ٱللَّ نَزَل  قُلُوبََهمۡ  َف  َما َفَعلَمَ  ٱلشَّ
َ
َكيَنةَ  فَأ َثَٰبُهمۡ  َعلَۡيَهمۡ  ٱلسَّ

َ
  ﴾ ١٨ قَرَيٗبا َفۡتٗحا َوأ

ความว่า “โดยแน่นอน อลัลอฮฺได้โปรดปรานต่อบรรดาผู้ศรัทธา ขณะท่ีพวกเขาให้สตัยาบนัแก่เจ้าใต้ต้นไม้ 
(ท่ี อลั-หุดยับียะฮฺ) เพราะพระองค์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งท่ีมีอยู่ในจิตใจของพวกเขา พระองค์จึงได้ประทานความ
สงบใจให้แกพ่วกเขา และได้ทรงตอบแทนชยัชนะอนัใกล้นีใ้ห้แก่พวกเขาด้วย” (อลั-ฟัตห์ 18) 

 
 และในการบนัทกึของมสุลิมจากญาบรฺิ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุทา่นได้เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั กลา่วว่า 

ة  » ر  ج  ْت  الشن ع  َت  ْن ب اي  من ٌد م  ح 
 
لر النار  أ  «ال  ي ْدخر
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ความว่า “ผู้ ท่ีร่วมสตัยาบนัใต้ต้นไม้(ในเหตกุารณ์อลั-หดุยับียะฮฺ)จะไมเ่ข้านรกแม้แตค่นเดียว” 
 

ทัศนะตามแนวทางของกลุ่มอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ  คือ ผู้ ร่วมส่งครามบัดรฺและร่วม
สตัยาบนัอรั-ริฎวานคือชาวสวรรค์ เป็นผู้ รอดพ้นจากไฟนรก การยืนยนันีเ้ป็นการยืนยนัเฉพาะเจาะจงอีกขัน้
หนึง่ เหนือไปกวา่การยืนยนัวา่เศาะหาบะฮฺทกุทา่นคือชาวสวรรค์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

﴿  
ُ  وََعدَ  َوُُك ٗ   ﴾ ٱۡۡلُۡسَنٰ   ٱللَّ

“และทัง้หมดนัน้อลัลอฮฺได้สญัญาไว้ให้ซึง่สิ่งท่ีดีเย่ียม” (อนั-นิสาอ์ 95) 
 

ความประเสริฐของเศาะหาบะฮทฺัง้สิบที่ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์ 

ความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺทัง้สิบท่านท่ีพิเศษอีกระดบัหนึ่ง คือ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั ได้เจาะจงพวกเขาว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์ พวกเขาเหล่านัน้ได้แก่ อบ ูบกัรฺ, อมุรั, อุษมาน, อะลีย์, 
ฏ็อลหะฮฺ บิน อบุยัดลุลอฮฺ, อซั-ซุบยัรฺ บิน อลั-เอาวาม, สะอฺด์ บิน อบี วกักอศ, สะอีด บิน ซยัดฺ, อบัดรุเราะหฺ
มาน บนิ เอาฟ, และอบ ูอบุยัดะฮฺ บนิ อลั-ญรัรอห์ 

 
ความประเสริฐของเศาะหาบะฮบฺางท่านนอกเหนือจากเศาะหาบะฮทฺัง้สิบคน 

 นอกจากเศาะหาบะฮฺสิบทา่นดงักล่าวแล้ว ยงัมีเศาะหาบะฮฺกลุ่มหนึ่งท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ
วะสลัลมั ได้เป็นพยานว่าพวกเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์ ได้แก่ ษาบิต บิน ก็อยสฺ บิน ชมัมาส,  อุกาชะฮฺ บิน 
มิหฺศ็อนฺ, อับดุลลอฮฺ บิน สะลาม, อัล-หะสัน, อัล-หุสัยน์, บรรดาภริยาของท่าน เป็นต้น การท่ีท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ยืนยนัวา่พวกเขาเหล่านัน้จะได้เป็นชาวสวรรค์ยอ่มมีความประเสริฐเหนือกวา่ผู้
ท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไมไ่ด้กล่าวไว้ 
 การท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เจาะจงบคุคลเหล่านัน้ว่าจะเป็นชาวสวรรค์ถือเป็นส่วน
หนึ่งจากหลกัฐานความสจัจริงของการเป็นศาสนทูตของท่าน เพราะบุคคลท่ีท่านนบีได้ยืนยนั ทัง้หมดล้วน
แต่เป็นบุคลลท่ียืนหยดัอยู่ในการศรัทธากระทั่งเสียชีวิต และกลุ่มอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺก็ยืนยนัว่า
พวกเขาคือชาวสวรรค์ เน่ืองจากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้รับรองเชน่นัน้ การรับรองบคุคลใด
บคุคลหนึง่มิอาจใช้สตปัิญญามาวิเคราะห์ แตข่ึน้อยูก่บัตวับทหลกัฐานจากบญัญตัิศาสนาเทา่นัน้ 

 
ความประเสริฐของบรรดาเคาะลีฟะฮฺทัง้ส่ีท่านและล าดับของพวกเขา 
กลุ่มอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺมีทรรศนะท่ีเห็นพ้องกันว่า อลั-คลุะฟาอ์ อรั-รอชิดีน มีจ านวนส่ี

ทา่น พวกเขาคือชาวมฮุาญิรีนท่ีประเสริฐท่ีสดุ คือประชาชาตท่ีิดีท่ีสดุหลงัจากทา่นนบี พวกเขาคือผู้ชว่ยของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และคือญาติของท่าน (เป็นพ่อตาและลูกเขย) แต่ละท่านมีความ
ประเสริฐเฉพาะท่ีบคุคลอ่ืนไมมี่ และไมมี่ใครท่ีจะเทียบเทา่ได้กบัพวกเขาอีกแล้ว  

อะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺมีทรรศนะท่ีเห็นพ้องดงัมีรายงานหลายกระแสจากท่านอะลีย์และเศาะ
หาบะฮฺทา่นอ่ืนว่าประชาชาติของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีประเสริฐท่ีสดุคืออบู บกัรฺ หลงัจาก
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นัน้คืออุมัร ส่วนหลังจากอุมัรนัน้ใครมีความประเสริฐกว่าระหว่างอุษมานกับอะลีย์ พวกเขามีทรรศนะท่ี
ขดัแย้งกัน บางท่านมีทรรศนะว่า อุษมานประเสริฐกว่าอะลีย์ บางท่านมีทรรศนะว่าอะลีย์ประเสริฐกว่าอุ
ษมาน และบางทา่นไมแ่สดงความคดิเห็นในประเดน็นี ้
 ชยัคลุอิสลามอิบนุตยัมียะฮฺได้ให้น า้หนกัทรรศนะแรก นัน่คืออุษมานมีความประเสริฐกว่าท่านอะ
ลีย์โดยได้ให้เหตผุลดงันี ้
 1. มีหะดีษหลายบทท่ีระบถุึงความประเสริฐของทา่น 
 2. บรรดาเศาะหาบะฮฺมีมติเอกฉันท์ในการคดัเลือกท่านเป็นเคาะลีฟะฮฺหลงัจากอมุรั เน่ืองจากท่าน
มีความประเสริฐกว่าในทรรศนะของพวกเขา ดัง้นัน้ ล าดบัความประเสริฐของเคาะลีฟะฮฺทัง้ส่ี จึงถือได้ว่ามี
ล าดบัเฉกเชน่เดียวกบัล าดบัการเป็นเคาะลีฟะฮฺของพวกเขา 
 ในการบนัทกึของอลั-บคุอรีย์จากอิบน ุอมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ท่านได้เลา่ว่า 

ر  » م  ب ا ب ْكٍر، ثرمن عر
 
ر أ رير نرخ  لنم  ف  ل يْه  و س  َّلن اهللر ع  ر ص  ن  النِب  م  ر ب ْْي  الناس  يف  ز  ننا ُنر رير مْ  كر نْهر ر ع  ان  ر ِض   اَّللن فن ان  ْبن  ع  ثْم  ، ثرمن عر اب   «ْبن  اخل طن

ความว่า “พวกเราได้กล่าวว่าคนนัน้คนนีดี้ท่ีสดุในสมยัของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  และเราได้
กล่าวว่าท่านอบูบกัรดีท่ีสุด หลังจากนัน้ก็ท่านอุมัร และหลังจากนัน้ก็ท่านอุษมาน –ขออัลลอฮฺทรงพึงพอ
พระทยัแก่พวกเขา-” 
  

และในการบนัทกึของอบดูาวดูระบวุ่า 
ننا  : كر ٌّ لنم  َح  ل يْه  و س  َّلن اهللر ع  ولر اَّللن  ص  ر سر ولر و  ، ر ِض   »ن قر انر ثْم  ، ثرمن عر رر م  برو ب ْكٍر، ثرمن عر

 
هر أ لنم  ب ْعد  ل يْه  و س  َّلن اهللر ع  ر ص  ة  النِب  من

ر
لر أ فْض 

 
أ

ْي   ْْج ع 
 
ْم أ نْهر ر ع   «اَّللن

ความว่า “พวกเราได้กลา่วในสมยัท่ีท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ยงัมีชีวิตอยู่ว่า คนท่ีประเสริฐท่ีสดุ
ในประชาชาติของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หลงัจากท่านนบีเอง คือ ท่านอบู บกัรฺ หลงัจากนัน้
คือทา่นอมุรั และหลงัจากนัน้คือทา่นอษุมาน –ขออลัลอฮฺทรงพงึพอพระทยัแก่พวกเขาทัง้หมด-” 
  

3. ทรรศนะของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺได้ข้อยุติแล้ว โดยเห็นว่าท่านอุษมานประเสริฐกว่า
ทา่นอะลีย์ ดงัท่ีได้ให้อษุมานเป็นเคาะลีฟะฮฺก่อนอะลีย์ 
 อบัดรุเราะหฺมาน บิน เอาฟฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮ ุกล่าวว่า “ฉันได้พิจารณาทรรศนะของผู้คน ปรากฏ
วา่ ฉนัไมเ่ห็นใครท่ีมีทรรศนะให้เอาคนอ่ืนแทนท่ีท่านอษุมาน (หลงัจากอบบูกัรฺและอมุรั)” 
 และมีสะลัฟหลายท่านได้กล่าวว่า “ใครท่ีเห็นว่า อุษมานไม่ได้มีความประเสริฐเหนือว่าอะลี ย์ 
แท้จริงเขาได้จาบจ้วงชาวมฮุาญิรีนและชาวอนัศอร” 

น่ีคือหลกัฐานว่าทา่นอษุมานประเสริฐกวา่ทา่นอะลีย์ เพราะบรรดาเศาะหาบะฮฺได้มีมตเิลือกทา่นให้
เป็นเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่านอุมัร และท่านอะลีย์ก็คือหนึ่งในผู้ ให้สัตยาบนัแก่ท่านอุษมาน ท่านอะลีย์ยัง
ได้รับหน้าท่ีในการเป็นผู้ด าเนินกฎหมายการลงโทษในสมยัของทา่นอษุมานตอ่หน้าทา่นเองด้วย 
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 การท่ีเศาะหาบะฮฺมีมติว่าท่านอุษมานมีความประเสริฐเหนือกว่าท่านอะลี ย์ บ่งชีว้่าท่านอะลีย์มี
ความประเสริฐรองจากท่านอุษมาน และคือผู้ ท่ีสมควรจะได้รับการแต่งตัง้เป็นเคาะลีฟะฮฺหลังจากท่านอุ
ษมาน เพราะท่านอะลีย์คือผู้ ท่ีมีความประเสริฐท่ีสดุในสมยันัน้ และสดุท้ายมนัก็เป็นไปตามนัน้จริงๆ อลัหมั
ดลุิลลาฮฺ 

สรุปแนวทางของกลุ่มอะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺเก่ียวกับล าดบัความประเสริฐของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ –หลงัจากยอมรับว่าเศาะหาบะฮฺทัง้หมดมีความประเสริฐ- คือ เศาะหาบะฮฺท่ีประเสริฐท่ีสุดคือ อบู
บกัรฺ อัศ-ศิดดีก, อุมัร อัล-ฟารูก, อุษมาน ซุนนูร็อยนฺ, อะลีย์ อัล-มุรตะฎอ, เศาะหาบะฮฺสิบท่านท่ีเหลือท่ี
ได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์, ผู้ ร่วมสงครามบัดรฺ, ผู้ ร่วมท าสัตยาบันอัร-ริฎวาน, เศาะหาบะฮฺท่ีเข้ารับ
อิสลามก่อนสญัญาสงบศกึอลั-หดุยับียะฮฺ, และเศาะหาบะฮฺท่ีเข้ารับอิสลามหลงัจากนัน้ 

 

หก : หน้าที่ของประชาชาตมุิสลิมที่มีต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
 หน้าท่ีของประชาชาติท่ีมีตอ่บรรดาเศาะหาบะฮฺถือเป็นหน้าท่ีท่ียิ่งใหญ่และส าคญัยิ่ง ส่วนหนึ่งจาก
หน้าท่ีนัน้คือ 

1. ยอมรับในความประเสริฐของพวกเขา หวัใจต้องบริสทุธ์ิจากความเคียดแค้นหรือเกลียดชงัพวก
เขา 
  2. รักและสรรเสริญพวกเขา เน่ืองด้วยการเข้ารับอิสลามก่อน ความประเสริฐ และท าความดี
มากมายของพวกเขา อีกทัง้ต้องสอนให้ประชาชาตรัิกพวกเขา 

3. รับความรู้จากพวกเขาและเอาพวกเขาเป็นแบบอย่างในด้านความรู้ การปฏิบตัิ การเผยแผ่ การ
สัง่ใช้ให้ความดี ห้ามปรามการท าความชัว่ การปฏิสมัพนัธ์กบัคนอ่ืน ความห้าวหาญตอ่ศตัรู เพราะพวกเขา
คือผู้ ท่ีรู้ความหมายพระด ารัสของอลัลอฮฺและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม มากท่ีสุด 
เป็นผู้ปฏิบตัิตามอลักุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั อย่างถูกต้องท่ีสุด เป็นผู้
ตกัเตือนประชาชาติด้วยความหวงัดีและจริงใจอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด และเป็นผู้ ท่ีออกห่างจากอารมณ์ใฝ่ต ่า
และอตุริกรรมมากท่ีสดุ 
 4. ขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้ประทานความเมตตาและอภัยโทษแก่พวกเขา ทัง้นีเ้พ่ือปฏิบตัิตามค า
ตรัสของพระองค์ท่ีวา่ 

َينَ  ﴿ َينَ  َوَۡلَۡخَوٰنََنا نَلَا ٱۡغَفرۡ  َربََّنا َيُقولُونَ  َبۡعَدهَمۡ  َمنَۢ  َجا ُءو َوٱَّلَّ يَمٰنَ  َسَبُقونَا ٱَّلَّ َينَ  َغل ٗ  قُلُوبََنا َف  ََتَۡعۡل  َوَل  بَٱۡۡلَ  إَنََّك  َربََّنا   َءاَمُنوا   ل ََّلَّ
 [01]احلرش :  ﴾ ١٠ رََّحيم   رَُءوف  

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา ได้โปรดอภยัให้แก่เราและพ่ี
น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึน้ในหวัใจของเราต่อ
บรรดาผู้ศรัทธา ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ทา่นเป็นผู้ทรงเอ็นด ูผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อลั-หชัร์ 10) 
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 5. ไม่ก้าวล่วงในประเด็นท่ีพวกเขามีข้อขดัแย้งกนั และเช่ือว่าความขดัแย้งนัน้มาจากการท่ีพวกเขา
ได้ใช้การวินิจฉัยแล้ว หากสิ่งท่ีพวกเขาวินิจฉัยนัน้ถกู พวกเขาก็ได้รับสองผลบญุ และหากผิดก็ได้รับหนึ่งผล
บญุ ความผิดของพวกเขาจะได้รับการอภยัเน่ืองจากมาจากการวินิจฉยัดงักลา่ว 

 6. พงึระวงัขา่วลือท่ีพดูถึงเศาะหาบะฮฺของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เพราะโดยรวมแล้ว
มกัจะเป็นเร่ืองเท็จท่ีถูกกุขึน้มาโดยกลุ่มท่ีตามอารมณ์ มีความสุดโต่ง และคลัง่พรรคพวก ส่วนบางเร่ืองท่ี
อาจจะมีรายงานยืนยันจริงโดยผิวเผิน ก็ใช่จะรู้ว่ามันมีสาเหตุท่ีมาหรือข้ออธิบายอย่างไร ซึ่งการเผยแพร่
เร่ืองดงักล่าวอาจเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเคียดแค้นและกล่าวร้าย อีกทัง้ยังเป็นสาเหตุให้เกิดความ
เกลียดชังและต าหนิพวกเขา ซึ่งดังกล่าวนี ้เป็นส่วนหนึ่งของบาปใหญ่และสาเหตุของความโกรธกริว้
ของอลัลอฮฺ ผู้ทรงลว่งรู้สิ่งเร้นลบั 

 7. ต้องเช่ือว่าการด่าทอเศาะหาบะฮฺหรือคนใดคนหนึ่งจากพวกเขาเป็นสิ่งต้องห้าม ส่วนการ
สาปแช่งพวกเขานัน้เป็นสิ่งต้องห้ามท่ีร้ายแรงกว่า เพราะการกระท าดงักล่าวถือเป็นการไม่เช่ือในค าสอน
ของอลัลอฮฺท่ีได้ทรงสรรเสริญและสญัญาจะตอบแทนสวนสวรรค์ให้พวกเขา และถือเป็นการเสียมารยาทตอ่
ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีได้ห้ามมิให้ดา่ทอพวกเขา มนัยงัเป็นการอธรรมและละเมิดพวกเขา  
เพราะพวกเขาคือบรรดาบคุคลพิเศษท่ีอลัลอฮฺทรงรักมากท่ีสดุถดัจากบรรดานบีและเราะสลู 

พระองค์ตรัสวา่ 
َينَ  ﴿ بَيٗنا ِإَوثٗۡما ُبۡهَتٰٗنا ٱۡحَتَملُوا   َفَقدَ  ٱۡكتََسُبوا   َما بََغۡيَ  َوٱلُۡمۡؤمََنَٰت  ٱلُۡمۡؤَمنَيَ  ونَ يُۡؤذُ  َوٱَّلَّ  ﴾ ٥٨ مح

ความวา่ “และบรรดาผู้กลา่วร้ายแก่ผู้ศรัทธาชายและผู้ศรัทธาหญิงในสิ่งท่ีพวกเขาไมไ่ด้กระท า แน่นอนพวก
เขาได้แบกการกลา่วร้ายและบาปอนัชดัแจ้งไว้แล้ว” (อลั-อะหฺซาบ 58) 

 
และในหะดีษกดุสีย์บทหนึง่ พระองค์อลัลอฮฺตรัสวา่  

ْنترهر ب احْل ْرب  .. » ذ 
 
ْد أ ق  ًّا ف  ِل  ْ و  د ى ِل  ن َع   «م 

ความวา่ “ใครก็ตามท่ีละเมิดผู้ ท่ีข้ารัก แท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกบัเขา” 
 

 
เจ็ด : บรรดาเศาะหาบะฮฺล้วนเป็นผู้มีคุณธรรม 

บรรดาเศาะหาบะฮฺคือบคุคลท่ีอลัลอฮฺทรงหมายถึงในอายะฮฺ 
ة   َخۡيَ  ُكنُتمۡ ﴿ مَّ

ُ
ۡخرََجۡت  أ

ُ
 [001]آل عمران :   ﴾لَلنَّاَس  أ

ความว่า “พวกท่านคือประชาชาตท่ีิดีเลิศ ซึง่ถกูอบุตัขิึน้เพ่ือมนษุยชาติ” (อาล อิมรอน 110) 
 
และ 

ةٗ  َجَعۡلَنُٰكمۡ  َوَكَذٰلََك  ﴿ مَّ
ُ
َُكونُوا   َوَسٗطا أ َ   [041]ابلقرة :  ﴾ ٱنلَّاَس  ََعَ  ُشَهَدا ءَ  تل 

ความว่า “และในท านองเดียวกัน เราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติสายกลาง เพ่ือพวกเจ้าจะได้เป็นสักขี
พยานแก่มนษุย์ทัง้หลาย” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 143) 
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เศาะหาบะฮฺคือบคุคลแรกสดุ ประเสริฐสดุ และมีความชอบธรรมท่ีสดุท่ีจะเข้าในขา่ยของอายะฮฺนี ้
และมีรายงานท่ีถกูต้องจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั วา่ บรรดาเศาะหาบะฮฺนัน้คือกลุ่ม

ชนท่ีประเสริฐท่ีสุดของประชาชาตินี  ้คือมนุษย์ท่ีดี ท่ีสุด ในวันกิยามะฮฺคือกลุ่มชนท่ีเติมเต็มเจ็ดสิบ
ประชาชาติ พวกเขาคือประชาชาติท่ีดีท่ีสดุ มีเกียรติท่ีสดุ ณ อลัลอฮฺ อซัซะวะญัล ตวับทหลกัฐานทัง้จากอลั
กรุอานและหะดีษของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีเก่ียวข้องกบัความประเสริฐ การสรรเสริญต่อ
เศาะหาบะฮฺ และการสญัญาท่ีจะมอบผลตอบแทนและผลบญุอนัมากมายนัน้มีมากมายเหลือเกิน 

ใครก็ตามท่ีได้ศกึษาประวตัิและใคร่ครวญสภาพของพวกเขา ตวับทหลกัฐานตา่งๆ ท่ีพดูถึงพวกเขา
ไมว่่าในด้านการเผยแผศ่าสนา การตอ่สู้ เพ่ือหนทางของอลัลอฮฺ การเสียสละตวัเองและทรัพย์สินเพ่ือหนทาง
ของพระองค์เพ่ือให้ศาสนาของพระองค์สงูส่ง เพ่ือช่วยเหลือเราะสลูลุลอฮฺ และเพ่ือให้ศาสนาอิสลามเป็นท่ี
ประจักษ์ กอปรกับการศรัทธาและความสัจจริงท่ีพวกเขามีต่ออลัลอฮฺ ความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความดีและความรู้ท่ียังประโยชน์  อีกทัง้การไม่รีรอในการกระท าความดี และอ่ืนๆ อีกมากมายจาก
คณุลกัษณะท่ีดีงามของพวกเขาแล้ว จะรู้อย่างมัน่ใจวา่ พวกเขาคือประชาชาติท่ีด่ีสดุหลงัจากบรรดานบีและ
เราะสลู พวกเขาคือผู้ มีความรู้ สติปัญญา และศาสนาดีท่ีสดุ พวกเขาคือผู้ด ารงอยูใ่นทางน าท่ีเท่ียงตรง และ
ไมเ่คยมีและไมมี่วนัท่ีจะมีกลุม่ชนท่ีมีลกัษณะเหมือนพวกเขาอีก 

ด้วยเหตนีุ ้กลุ่มอะฮฺลุสสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ จึงเห็นพ้องต้องกนัว่า บรรดาเศาะหาบะฮฺทุกคนล้วน
แตเ่ป็นบคุคลท่ีมีคณุธรรมและศีลธรรมโดยไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบ เน่ืองจากมีตวับทหลกัฐานทัง้จากอลักุ
รอานและสนุนะฮฺของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีกลา่วถึงความบริสทุธ์ิ ได้สรรเสริญ และระบถุึง
ความดีงาม ความเป็นสายกลาง ความสจัจริง และคณุลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีเป็นข้อพิเศษและความประเสริฐของ
พวกเขา ดงันัน้ อยา่ได้ละทิง้ความรู้ท่ีชดัเจนแน่นอนนีแ้ล้วหนัไปเช่ือข้อเคลือบแคลงสงสยัหรือมีความชดัเจน
วา่เป็นเร่ืองโกหก ซึง่อปุโลกน์ขึน้มาโดยพวกท่ีตามอารมณ์ตวัเอง พวกอวิชชา หรือศตัรูอิสลาม 

สว่นท่ีมีรายงานเก่ียวกบัข้อบกพร่องของพวกเขานัน้ อาจแบง่ได้ดงันี ้
1. เป็นเร่ืองราวท่ีถกูอปุโลกน์ขึน้มาทัง้หมด 
2. เป็นเร่ืองราวท่ีถูกดดัแปลง ไม่ว่าจะด้วยการเพิ่มเนือ้หาหรือตดัทอน ซึ่งเป็นผลให้ภาพลกัษณ์ดู

เสียหายและจาบจ้วง 
3. เป็นเร่ืองราวท่ีถกูต้อง แต่อยู่ในข่ายประเด็นการวินิจฉัยท่ีอนญุาต ซึ่งหากวินิจฉัยถกูเขาจะได้รับ

สองผลบญุ และหากผิดก็จะได้รับหนึง่ผลบญุ สว่นความผิดนัน้จะได้รับการอภยัโทษ 
ดังนัน้ เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึน้กับบรรดาเศาะหาบะฮฺ หากเป็นเร่ืองจริงแล้วก็เน่ืองมาจากการ

วินิจฉยัของพวกเขา ซึง่พวกเขาจะได้รับการอภยัและได้รับผลบญุทัง้สองกรณี 
ด้วยเหตนีุ ้กลุ่มชนผู้อยู่ในสจัธรรมท่ีเป็นอุละมาอ์ท่ีน่าเช่ือถือและยอมรับจึงเห็นพ้องกนัว่า การเป็น

พยานและการรายงานของเศาะหาบะฮฺนัน้เป็นท่ียอมรับ พวกเขาล้วนเป็นบคุคลท่ีมีอะดาละฮฺหรือคณุธรรม 



 

 

ความประเสริฐและสิทธิต่าง ๆ ของเศาะหาบะฮฺ 
 13  

จ าเป็นท่ีจักต้องช่ืนชมพวกเขาทัง้หมด การด่าทอเป็นท่ีต้องห้าม จ าเป็นท่ีจะต้องเช่ือว่าพวกเขาคือ
ประชาชาตท่ีิประเสริฐท่ีสดุหลงัจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  

ทา่นอบ ูซุรอะฮฺ ได้กล่าววา่ “หากทา่นพบวา่มีใครท่ีดแูคลนเศาะหาบะฮฺของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั คนใดคนหนึง่ ทา่นจงรู้เถิดวา่ เขาคือ ซินดีก (พวกหลงทาง)” 

ทัง้นี ้เพราะอลักรุอานคือสจัธรรม เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือสจัธรรม และสิ่งท่ี
ทัง้สองประการน ามาเสนอก็คือสจัธรรม ไม่มีใครรายงานข้อมลูจากสองแหลง่นีน้อกจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
ดงันัน้ ใครก็ตามท่ีต าหนิพวกเขา แท้จริง ลกึๆ แล้วเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากต้องการท าลายอลักรุอาน
และสนุนะฮฺนัน่เอง 

 
การด่าทอเศาะหาบะฮแฺละหุก่ม 

การดา่ทอเศาะหาบะฮฺมีกรณีตา่งๆ ดงันี ้

1. การดา่ทอเศาะหาบะฮฺคนใดคนหนึ่งอย่างเจาะจง ท่ีมีตวับทจากอลักรุอานหรือหะดีษของท่านน
บีท่ีถูกต้องยืนยนัถึงความประเสริฐของเขาหรือเป็นคนพิเศษท่ีใกล้ชิดของท่านนบี เช่นอบู บกัรฺ, อาอิชะฮฺ 
และบรรดาภรรยาของท่านนบี การดา่ทอพวกเขาในกรณีนี ้ถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา(กฟุรฺ)และหลดุพ้นออก
จากศาสนาอิสลาม และจ าเป็นต้องประหารชีวิตเม่ือได้ชีแ้จงแก่เขาแตย่งัดือ้ดงึอยูอี่ก 

2. การดา่ทอเน่ืองจากเช่ือว่าเศาะหาบะฮฺส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา หรือเช่ือว่าพวกเขาทัง้หมด
เป็นผู้กระท าผิด(ฟาสิก) ดงัเช่นความเช่ือของพวกรอฟิเฎาะฮฺ กรณีนี ้ถือว่าเป็นกฟุรฺเช่นกัน เน่ืองจากถือว่า
เป็นการปฏิเสธอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ท่ีได้สรรเสริญและพึงพอใจพวกเขา หน าซ า้ หากมีคนท่ี
สงสัยว่าความเช่ือเช่นนัน้เป็นการปฏิเสธศรัทธาหรือไม่ เขาผู้ นัน้ก็ถือเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเช่นกัน เพราะ
โดยนยัแล้วเขาก าลงัเช่ือว่าเศาะหาบะฮฺผู้ รายงานอลักรุอานและหะดีษของท่านนบีนัน้เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา
หรือเป็นคนโฉดนัน่เอง 

3. การดา่ทอพวกเขาด้วยการสาปแช่งหรือดแูคลน กรณีนีมี้สองทศันะ ตามทศันะท่ีระบวุา่ไม่ได้เป็น
ผู้ปฏิเสธศรัทธานัน้ บคุคลนัน้ต้องได้รับการตกัเตือนหรือจ าคกุตลอดชีวิตหรือกลบัเนือ้กลบัตวัจากค าพดูท่ีได้
กลา่วไว้ และต้องยอมรับวา่ตวัเองพดูโกหกและกระท าสิ่งท่ีผิดร้ายแรงตอ่เศาะหาบะฮฺ 

4. ดา่ทอพวกเขาในประเด็นท่ีไม่เก่ียวข้องกับศาสนา เช่น ขีข้ลาด ตระหน่ีขีเ้หน่ียว กรณีนี ้ไม่ถือว่า
เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา แตต้่องได้รับการลงโทษ ท่านชยัคลุอิสลามอิบนุตยัมียะฮฺได้กล่าวไว้ในหนงัสือ อศั-ศอ
ริม อัล-มัสลูล โดยอ้างจากอิมามอะห์มัดว่า "ไม่อนุญาตให้ใครกล่าวถึงข้อเสียของพวกเขา  ต าหนิ
ข้อบกพร่อง หรือดแูคลนพวกเขา ผู้ ท่ีกระท าเช่นนัน้ต้องได้รับการตกัเตือน หากเขากลบัตวัก็ให้ปล่อยไป แต่
หากยงัดือ้ดงึก็ให้จบัขงักระทัง่ยอมกลบัตวั” 
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แปด : บทสรุปแนวทางของ อะฮฺลุสสุนนะฮวัฺลญะมาอะฮฺ ต่อเศาะหาบะฮฺ 
 1  .มีความรักตอ่บรรดาเศาะหาบะฮฺของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เพราะการรักพวกเขา
คือสญัลกัษณ์ของการศรัทธา และการเกลียดชงัพวกเขาคือสญัลกัษณ์ของนิฟาก ดงัท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วไว้ในหะดีษบทหนึง่ท่ีเศาะหีหฺ้วา่ 

ار  » نْص 
 
اق  برْغضر األ آي ةر الرف  ، و  ار  نْص 

 
بُّ األ ان  حر يم  «آي ةر اإل   

ความว่า “สญัลกัษณ์ของการมีศรัทธาคือการรักชาวอนัศอรฺ และสญัลกัษณ์ของนิฟาก(มีหวัใจกลบักลอก)
คือการเกลียดชาวอนัศอรฺ” 

 
 และทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้พดูถึงเศาะหาบะฮฺชาวอนัศอรฺอีกวา่ 

ن اف ٌق » ْم إ الن مر هر بْغ ضر ال  ير ٌن، و  ْؤم  ْم إ الن مر بُّهر  «ال  ُير 
ความวา่ “ไมมี่ใครรักพวกเขานอกจากผู้ศรัทธา และไมมี่ใครเกลียดชงัพวกเขานอกจากมนุาฟิก” 

 
 ท่ีกล่าวมาข้างต้นคือความรักต่อชาวอนัศอรฺ ซึ่งยิ่งใหญ่ขนาดนี ้และแน่นอนว่าความรักท่ีต้องมีต่อ
เศาะหาบะฮฺชาวมุฮาญิรีนย่อมต้องยิ่งใหญ่กว่าอีก เพราะชาวมุฮาญิรีนโดยรวมแล้วประเสริฐกว่าชาวอัน
ศอรฺ เพราะเป็นบุคคลแรกๆ ท่ีเข้ารับอิสลาม ฮิจญ์เราะฮฺ และช่วยเหลือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม หลักฐานมากมายท่ีกล่าวถึงชาวมุฮาญิรีนน าหน้าชาวอันศอรฺ เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความ
ประเสริฐ ความพอพระทยัของอลัลอฮฺ และผลตอบแทนอนัยิ่งใหญ่ท่ีพระองค์ทรงตระเตรียมไว้ให้ของชาวมุ
ฮาญิรีนและชาวอนัศอรฺทัง้หมด 

 
 2. หวัใจของ อะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ จะปราศจากความเคียดแค้นตอ่เศาะหาบะฮฺของทา่นนบ ี
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ไมว่า่ใครคนใดคนหนึง่ก็ตาม ทัง้นี ้เพ่ือให้บรรลตุามพระด ารัสของอลัลอฮฺท่ีวา่  

َينَ  ﴿ َينَ  َوَۡلَۡخَوٰنََنا نَلَا ٱۡغَفرۡ  َربََّنا َيُقولُونَ  َبۡعَدهَمۡ  َمنَۢ  َجا ُءو َوٱَّلَّ يَمٰنَ  َسَبُقونَا ٱَّلَّ َينَ  َغل ٗ  قُلُوبََنا َف  ََتَۡعۡل  َوَل  بَٱۡۡلَ  إَنََّك  َربََّنا   َءاَمُنوا   ل ََّلَّ
 [01]احلرش :  ﴾ ١٠ رََّحيم   رَُءوف  

ความว่า “และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา ได้กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของเรา ได้โปรดอภยัให้แก่เราและพ่ี
น้องของเราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึน้ในหวัใจของเราต่อ
บรรดาผู้ศรัทธา ข้าแตพ่ระเจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ทา่นเป็นผู้ทรงเอ็นด ูผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อลั-หชัร์ 10) 

  
 3. วาจาของ อะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ จะไม่พดูถึงเศาะหาบะฮฺคนใดคนหนึง่เว้นแตค่วามดีงาม 
ชมเชย และยืนยนัในความประเสริฐของพวกเขา ท่านนนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ปกป้องเกียรติ
ของพวกเขา ทา่นได้กลา่ววา่ 

هر » يف  ال  ن ص  ْم، و  ه  د  ح 
 
دن أ ا ب ل غ  مر بًا م  ٍد، ذ ه  حر

ر
ثْل  أ ق  م  ْنف 

 
ْم أ كر د  ح 

 
نن أ

 
، ف ل ْو أ اِب  ْصح 

 
بُّوا أ  «ال  ت سر
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ความวา่ “พวกทา่นอย่าได้ดา่ทอเศาะหาบะฮฺของฉนั ทัง้นี ้หากพวกทา่นบริจาคทองค าเท่าภูเขาอหุดุ ผลบญุ
ของมันก็ย่อมไม่เท่ากับท่ีพวกเขาบริจาคเพียงหนึ่งกอบมือของพวกเขา และไม่อาจจะเท่าเทียมแม้เพียง
คร่ึงหนึง่ของมนัก็ตาม”  
 หะดีษบทนีร้ะบุชดัเจนว่าการดา่ทอเศาะหาบะฮฺเป็นท่ีต้องห้าม ดงันัน้ การสาปแช่งพวกเขาจึงเป็น
ท่ีห้ามยิ่งกวา่ และทัง้สองประการเป็นสว่นหนึง่จากบาปใหญ่ 

ในหะดีษเศาะฮีหฺบทหนึง่ได้ระบวุา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

تْل ه  »  ق  ن  ك  ْؤم   «ل ْعنر الْمر
ความว่า “การสาปแชง่ผู้ศรัทธาเสมือนการฆ่าเขา” 

 
และทา่นได้กล่าวอีกวา่ 

ض  » ْبغ 
 
ْن أ م  ْم، و  بنهر ح 

 
ِبر أ ْم ف ب حر بنهر ح 

 
ْن أ م  ي، ف  ْعد  ر ًضا ب  ْم غ  وهر ذر تنخ  ، ال  ت  اِب  ْصح 

 
ْد اَّللن  اَّللن  يف  أ ق  ْم ف  اهر ْن آذ  م  ْم، و  هر ض  ْبغ 

 
ِ  أ ْم ف ب برْغ هر

ْن آ م  ، و  ْد آذ ى اَّللن  ق  ْن آذ اِن  ف  م  ، و  هر آذ اِن  ذ  خر
ْ
ْن ي أ

 
كر أ يروش   «ذ ى اَّللن  ف 

ความวา่ “จงเกรงกลวัอลัลอฮฺ จงเกรงกลวัอลัลอฮฺในเร่ืองเศาะหาบะฮฺของฉนั พวกท่านอยา่ได้กลา่วหาโจมตี
พวกเขาหลงัจากฉันเสียชีวิตไปแล้ว ใครท่ีรักเศาะหาบะฮฺของฉันแสดงว่าเขาได้รักเพราะความรักท่ีเขามีต่อ
ฉัน และใครท่ีเกลียดพวกเขาแสดงว่าเขาได้เกลียดเพราะความเกลียดของเขาท่ีมีต่อฉัน ใครท่ีสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่พวกเขา ก็เสมือนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ฉนัด้วย และใครสร้างความเดือดร้อนให้แก่ฉัน ก็
เสมือนสร้างความเดือนร้อนให้อลัลอฮฺด้วย ผู้ ใดท่ีสร้างความเดือดร้อนกบัอลัลอฮฺก็ควรแล้วท่ีพระองค์จะทรง
ลงโทษเขา” 
 

 สิทธิของเศาะหาบะฮฺเหนือประชาชาติมุสลิมนัน้ยิ่งใหญ่นัก พวกเขาคือประชาชาติท่ีดีเลิศ 

ยิ่งกวา่นัน้ พวกเขาคือกลุม่ชนท่ีประเสริฐท่ีสดุหลงัจากบรรดานบีและเราะสลู 

 ขอพรอนัประเสริฐจงมีแด่บรรดานบีและเราะสูล และพระองค์ทรงพอพระทยับรรดาเศาะหาบะฮฺ
ด้วยเถิด 
 
 4 .อะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺไม่ได้มีความเช่ือว่าเศาะหาบะฮฺคนใดคนหนึ่งเป็นมะอฺศมูหรือเป็น
คนปลอดบาป ทัง้ชนกลุ่มแรกท่ีเข้ารับอิสลามหรือบุคคลอ่ืนจากนีท่ี้ได้พบกับท่านนบี  ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลัม แต่ตามความเช่ือของอะฮฺลุสสุนนะฮฺคือ พวกเขาอาจกระท าบาป ทัง้บาปเล็กและบาปใหญ่ 
แตอ่ลัลอฮฺทรงอภยัโทษแก่พวกเขา เน่ืองจาก 
  4.1 การเตาบตั และการยกฐานะของพวกเขาด้วยการเตาบตั 
  4.2 อภยัโทษด้วยคณุงามความดีตา่งๆ ท่ีพวกเขาได้กระท าและลบล้างความผิดได้ อลัลอฮฺ
ตรัสวา่ 

َي ﴿ ۡدقَ  َجا ءَ  َوٱَّلَّ َ َق  بَٱلص  َلىئََك  بَهَۦ   َوَصدَّ و 
ُ
 [11]الزمر :  ﴾٣٣ ٱلُۡمتَُّقونَ  ُهمُ  أ
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ความว่า “ผู้ ท่ีน าความจริงมาและเขาได้เช่ือมัน่ความจริงนัน้ ชนเหล่านีแ้หล่ะคือบรรดาผู้ย าเกรง” (อซั-ซุมรั 
33) 
  พวกเขาคือประชาชาติท่ีมีความสจัจริงท่ีสุดในการศรัทธาและเช่ือต่อท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือกลุ่มชนแรกๆ ท่ีเข้ารับอิสลาม และคือกลุ่มชนท่ีมีความประเสริฐมากมาย ซึ่งเป็นการ
งานท่ีจะลบล้างความผิดตา่งๆ ได้ หากวา่พวกเขากระท าผิดจริง 
  4.3 พวกเขาได้รับการอภัยโทษบาปซึ่งไม่มีใครหลังจากพวกเขาท่ีจะได้รับการอภัยโทษ
เสมือนพวกเขา ดงัท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วว่าพวกเขาคือกลุ่มชนท่ีอยูใ่นศตวรรษท่ีดี
ท่ีสุด และการบริจาคทองค าเพียงกอบเดียวของพวกเขาดีกว่าการบริจาคทองค าเท่าภูเขาอุหุดของกลุ่มชน
หลงัจากพวกเขา 
  4.4 เม่ือคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกเขาได้กระท าผิด แน่นอนว่าเขาย่อมต้องเตาบตัตวั เพราะ
พวกเขาคือกลุ่มชนท่ีมีความเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺมากท่ีสุด และมีความรีบเร่งสู่การกลบัเนือ้กลบัตวัและหา
สาเหตเุพ่ือจะได้รับการอภยัโทษ และหา่งไกลจากการดือ้ดงึ 
  4.5 พวกเขามีความประเสริฐมากมายท่ีได้เข้ารับอิสลามเป็นกลุ่มชนแรกและมีความดี
อย่างล้นหลามซึ่งเป็นสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ให้พวกเขา และอลัลอฮฺก็ทรงทดสอบพวกเขาด้วยความทกุข์ยากตา่งๆ 
ท่ีเป็นเหตใุห้พระองค์อภยัโทษให้ 

 4.6 และพวกเขาเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิมากท่ีสุดท่ีจะได้รับชะฟาอะฮฺ (ความช่วยเหลือในวนักิ
ยามะฮฺ) จากทา่นนบี และสาเหตอ่ืุนๆ ท่ีจะท าให้ได้รับการอภยัโทษ 
  หากการอภยัโทษข้างต้นคือการอภยัจากบาปท่ีได้เกิดขึน้จริง แล้วนบัประสาอะไรกบัความ
ผิดพลาดท่ีเกิดจากการวินิจฉยัท่ีมีผลบญุเป็นการตอบแทน นัน่คือเม่ือวินิจฉัยถกูได้รับสองผลบญุ คือผลบญุ
จากการวินิจฉัยและผลบญุจากความถกูต้อง และหากผิดก็จะได้รับหนึ่งผลบญุ เป็นผลบุญจากการวินิจฉัย 
สว่นความผิดจะได้รับการอภยั 
 

5. ด้วยเหตนีุ ้อะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ จงึมีทศันะท่ีเอกฉนัท์วา่จ าเป็นต้องนิ่งเงียบ ไม่ยุม่ยา่มใน
ประเด็นฟิตนะฮฺท่ีเกิดขึน้ระหว่างเศาะหาบะฮฺหลงัจากเหตกุารณ์ท่ีท่านอุษมานถูกสงัหาร แตเ่ราต้องเสียใจ
ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้พร้อมกับขอภัยโทษต่ออัลลอฮฺให้แก่ผู้ เสียชีวิตจากทุกฝ่ายและวิงวอนให้อัลลอฮฺ
ประทานความเมตตาแก่พวกเขา 
 ชาวสะลฟับางคน เม่ือมีคนถามเก่ียวกบัเหตกุารณ์สู้ รบระหว่างเศาะหาบะฮฺ เขาจะตอบว่า นัน่เป็น
เลือดเนือ้ท่ีอลัลอฮฺไม่ได้ท าให้มือของเราต้องพลอยแปดเปือ้น ฉะนัน้ เราก็อยา่ได้ให้ลิน้(วาจา)ของเราต้องไป
แปดเปือ้นมนัด้วยเลย จากนัน้เขาก็อา่นอายะฮฺท่ีวา่  

ة   تَۡلَك  ﴿ مَّ
ُ
ا َولَُكم َكَسَبۡت  َما لََها َخلَۡت   قَدۡ  أ ا لُونَ تُۡس  َوَل  َكَسۡبُتۡم   مَّ  [  ٤٣١: ابلقرة] ﴾ ١٣٤ َيۡعَملُونَ  ََكنُوا   َعمَّ



 

 

ความประเสริฐและสิทธิต่าง ๆ ของเศาะหาบะฮฺ 
 17  

ความว่า “เหล่านัน้คือประชาชาติท่ีล่วงลบัไปแล้ว พวกเขาจะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งท่ีได้ขวนขวาย และ
พวกเจ้าก็จะได้รับผลตอบแทนจากสิ่งท่ีเจ้าได้ขวนขวายเช่นกนั และพวกเจ้าจะไม่ถกูสอบถามจากสิ่งท่ีพวก
เขาได้กระท า” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 134) 
 ดงันัน้ จ าเป็นท่ีเราต้องดแูลรักษาความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺ ยอมรับวา่พวกเขาคือชนกลุ่มแรก
ท่ีเข้ารับอิสลาม เผยแพร่คณุูปการของพวกเขา และเช่ือว่าพวกเขาทกุคนได้ใช้การวินิจฉัยและไม่ได้เจตนา
กระท าผิด ใครท่ีวินิจฉัยถูกก็ได้รับสองผลบุญ หากผิดก็ได้รับหนึ่งผลบุญ ส่วนความผิดจะได้รับการอภัย
จากอลัลอฮฺ  
 อนึ่ง หะดีษต่างๆ ท่ีกล่าวถึงสิ่งไม่ดีของพวกเขา ส่วนมากเป็นหะดีษท่ีไม่จริง บางส่วนก็ถกูตดัทอน
หรือเพิ่มเติมจากเดิมจนความหมายเปล่ียนไป ท่ีถูกต้องคือ พวกเขาได้รับการอภัยจากความผิดพลาด 
เพราะพวกเขาไม่มีความตัง้ใจ  อีกทัง้ ความผิดท่ีได้รับการต าหนิจากบางคนในหมู่พวกเขานัน้ เพียงนิดเดียว
เท่านัน้ มนัจะถกูกลบท่ามกลางความประเสริฐและความดีอนัมากมายของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ การอพยพ การให้ความช่วยเหลือ การต่อสู้ ในหนทางของอัลลอฮฺ 
ความรู้ และการปฏิบัติ ใครก็ตามท่ีพิจารณาด้วยความรู้จริงเก่ียวกับชีวประะวัติและความโปรดปราน
ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงประทานให้พวกเขา เขาจะประจกัษ์อย่างแจ่มแจ้งว่า เศาะหาบะฮฺคือประชาชาติท่ีประเสริฐ
ท่ีสดุหลงัจากบรรดานบีและบรรดาเราะสูล ไม่ใครเสมือนพวกเขาทัง้ในประชาติก่อนหน้านีแ้ละประชาชาติ
หลงัจากพวกเขา พวกเขาคือกลุ่มชนอนับริสุทธ์ิของประชาชาตินบีมุหมัมดันี ้ซึ่งเป็นประชาชาติท่ีประเสริฐ
และมีเกียรตมิากท่ีสดุ ณ  อลัลอฮฺ 
 
ข้อพงึจ า : 
 การชีแ้จงข้อผิดพลาดของเศาะหาบะฮฺ ไม่ได้เป็นการประจาน แตเ่ป็นหน้าท่ีท่ีจ าเป็นและเป็นการ
ตกัเตือนท่ีจริงใจแก่ประชาชาติ  ทัง้นี ้บรรดาผู้ รู้และผู้ศรัทธานัน้ ไม่มีความเช่ือว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺเป็นผู้
บริสุทธ์ิไม่มีบาป และไม่ได้เช่ือว่าพวกท่านเป็นคนบาปโดยสิน้เชิง ในขณะท่ีพวกบิดอะฮฺท่ีหลงทางจะมี
ความเช่ือว่าถ้าผิดก็ต้องบาป ความผิดและบาปเป็นสิ่งท่ีคู่กันแยกกันไม่ได้ ดงันัน้ จึงเห็นได้ว่า กลุ่มอะฮฺ
ลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ จะอยู่บนสายกลางในประเด็นเศาะหาบะฮฺ กล่าวคือ อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มท่ี
สุดโต่งท่ีมีความเช่ือว่าเศาะหาบะฮฺมะอฺศูม  และกลุ่มท่ีกล่าวหาว่าพวกท่านเป็นผู้ มีบาปเน่ืองจาก
ข้อผิดพลาด 

 
สาระประโยชน์ : การรับรองบุคคลใดบุคคลหน่ึงว่าเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก 

 ดังท่ีอะฮฺลุสสุนนะฮฺได้ยืนยันความประเสริฐของเศาะหาบะฮฺบางท่าน  เศาะหาบะฮฺบางกลุ่ม
และเศาะหาบะฮฺโดยรวมทัง้หมด ตามหลกัฐานยืนยนัจากอลักุรอานและสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แต่กระนัน้ พวกเขาไม่ยืนยนัปัจเจกบคุคลว่าเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกนอกจากบคุคล
ท่ีอลัลอฮฺและเราะสูล ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้ระบไุว้เท่านัน้ เน่ืองจากการยืนยนับุคคลว่าเป็นชาว
สวรรค์หรือชาวนรกนัน้มิอาจใช้สติปัญญาพิเคราะห์ได้ เพราะมนัเป็นสิ่งเร้นลบั ขึน้อยู่กบัวะห์ยจูากอลัลอฮฺ
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เท่านัน้ ดงันัน้ ผู้ ใดก็ตามท่ีวะห์ยูจากอลัลอฮฺได้ยืนยนัไว้ประการใด บรรดามุสลิมก็จะยืนยนัเช่นนัน้ และ
บคุคลใดท่ีวะห์ยไูม่ได้ยืนยนัไว้ พวกเขาก็จะไม่ยืนยนั และเน่ืองจากการยืนยนัของท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุะ
ลยัฮิวะสลัลมั ก็ถือเป็นการกลา่วประกาศจากอลัลอฮฺเชน่เดียวกนั ดงัท่ีพระองค์ได้ตรัสวา่ 

 [4-1]الجم :  ﴾ ٤ يُوَحٰ  وَۡح   إَلَّ  ُهوَ  إَنۡ  ٣ ٱلَۡهَوىى  َعنَ  يَنَطقُ  َوَما ﴿
ความว่า “และเขาไม่ได้พูดตามอารมณ์ สิ่งท่ีเขาพูดมิใช่อ่ืนใดเว้นแต่คือวะห์ยูท่ีถูกประทานลงมา” (อัน-
นจัญ์มฺ 3-4) 

 
 ชาว อะฮฺลุสสุนนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ จะหวงัว่าผู้กระท าดีจากอิสลามิกชนจะได้รับผลบุญตอบแทน  
และเกรงวา่ผู้กระท าชัว่จะได้รับการลงโทษ 

กรณีการยืนยนัวา่ใครเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกมีสองประเภท คือ  
 1. แบบเจาะจง คือการเจาะจงตวับุคคลว่าเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก กรณีนี ้ไม่อนุญาตให้ท า
การยืนยนันอกจากบคุคลท่ีอลัลอฮฺและเราะสลูได้ยืนยนัไว้เทา่นัน้ 
 2. แบบโดยรวม คือการยืนยันคุณลักษณะ เช่น การยืนยันว่าผู้ศรัทธาทุกคนเป็นชาวสวรรค์ ผู้
ปฏิเสธศรัทธาทุกคนเป็นชาวนรก และอ่ืนๆ ท่ีเป็นคณุลกัษณะท่ีศาสนาได้ระบุว่าเป็นสาเหตใุห้เข้าสวรรค์
หรือเข้านรก 

 ข้อเท็จจริงข้างต้นนี ้บง่บอกถึงความเขลาของพวกรอฟิเฎาะฮฺและกลุม่อ่ืนๆ ในท านองเดียวกบัพวก
เขาท่ีมีความเช่ือคดัค้านกับข้อเท็จจริงข้างต้น กล่าวคือพวกเขาจะยืนยันว่าบุคคลหนึ่งเป็นชาวนรก ทัง้ๆ 
ท่ีอัลลอฮฺและเราะสูลยืนยันว่าเป็นชาวสวรรค์ และยืนยนัว่าบุคคลหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ทัง้ๆ ท่ีอัลลอฮฺและ
เราะสลูไม่ได้ยืนยนั ทัง้นี ้เน่ืองจากความเลวทรามและการหลงทางของพวกเขา พวกเขาโกหกต่ออลัลอฮฺ
และเราะสูลด้วยการกล่าวหาบุคคลท่ีพวกเขาไม่พอใจ กล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺและเราะสูลโดยปราศจาก
ความรู้ ด้วยการยกย่องเชิดชบูคุคลท่ีเขารักจนเลยเถิด ดงันัน้ พวกเขาจึงได้ตดัสินกลุม่บคุคลท่ีประเสริฐสดุ
และเป็นบรรดาสหายของมนษุย์ท่ีประเสริฐท่ีสดุว่าเป็นประชาชาตท่ีิชัว่ช้าท่ีสดุ น่ีชา่งเป็นค าพดูท่ีหยาบคาย 
ท่ีสดุจากปากของพวกเขา พวกเขาไมไ่ด้พดูอะไรนอกจากความเท็จเทา่นัน้ 

 

 وصَّل اهلل ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أْجعْي
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

ความประเสริฐและสิทธิต่าง ๆ ของเศาะหาบะฮฺ 
 19  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


