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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ใครคืออะฮลฺุลบัยต ฺวงศ์วานของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม? 

ค าถาม ใครคืออะฮฺลลุบยัตฺ(วงศ์วาน)ของทา่นนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ? ซึง่ ในหะดีษอั ษ-
ษะเกาะ ลยันฺ ระบวุา่ แท้จริงทา่นหญิงฟาตมิะ ฮฺ ทา่นอ ะลีย์ 
ทา่นหะสนั และทา่นหเุสน คืออะฮฺลลุบยัตฺ  
 
ค าตอบ 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธ์ิของอลัลอฮฺ 
บรรดานกัวิชาการ  - 

ขออลัลอฮฺได้โปรดเมตตาตอ่พวกเขา – 
ได้กลา่วถึงการจ ากดัอะฮฺลลุบยัตฺวงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั มีหลายๆ ทศันะด้วยกนั 

บางทศันะ กลา่ววา่  แท้จริงวงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ก็คือ บรรดาภรรยาของทา่น 
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ลกูหลานของทา่น และตระกลูบะนีฮาชิม และตระกลู บะนี 
อบัดลุมฏุเฏาะลิบ และทาสของพวกเขา 

นกัวิชาการบางทา่นมีความเห็นวา่ 
แท้จริงบรรดาภรรยาของทา่นนบี  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ไมไ่ด้เข้าอยูใ่นวงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั   

บางคนมีความเห็นวา่ วงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั คือ ชาวกเุรช  

บางคนมีความเห็นวา่ วงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
คือบรรดาผู้ ท่ีมีความย าเกรงจากประชาชาตขิองทา่น  

บางคนกลา่ววา่วงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  คือประชาชาตขิองทา่นทัง้หมด 
  ส าหรับบรรดาภรรยาของทา่นนบี นัน้ 
ตามทศันะท่ีมีน า้หนกัท่ีสดุถือวา่เข้ารวมอยูใ่นวงศ์วานของทา่น
นบี  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ด้วย 
เน่ืองจากค าด ารัสของอลัลอฮฺผู้ทรงสงูสง่ 
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หลงัจากท่ีพระองค์ได้มีค าสัง่ให้บรรดาภรรยาของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ให้คลมุฮิญาบ พระองค์ก็ได้ตรัสวา่  

ُي   ُي ِ يُي  إِنََّما﴿ َ   َ  نُي ُي  ِ ُي ۡذ َِ    ٱَّ َ    ٱ ِّرِ ۡذ  ۡذ
َ
َ ۡذِ     َِ  ُي ۡذ   ٱۡذ ِ رٗيا َ  ُيَ  ِّر  ﴾ ٣٣ َت ۡذ

   [٣٣/ األخزاب]

ความว่า "แท้จริงแล้ว 
อัลลอฮปฺระสงค์ที่จะขจัดความโสโครกออกไปจากพวกเจ้า 
โอ้อะฮลฺุลบัยต ฺและเพ่ือช าระให้พวกเจ้าสะอาดบริสุทธ์ิ " 
(อัล-อะห์ซาบ 33) 

 
และค าพดูของมะลาอิกะฮฺท่ีได้กลา่วแก่ซาเราะ ฮฺภรรยา

ของทา่นนบี ฮิบรอฮีม อะลยัฮสิสลาม ซึง่มีระบใุนอลักรุอานวา่  
ْا  ﴿ ُي ٓو  َ  ِ َ   َاٱ َت ۡذ

َ
 ۡذ ِ  ِ  ۡذ   

َ
    ِ َ ُي   ٱَّ ِ   َ ۡذ ۥ  ٱَّ َ   َ  َ ۡذنُي ۡذ  َ َب ََكَٰتُيهُي  ۡذ

َ
َ ۡذِ       ﴾ ٱۡذ

ْد] ِ /٧٣]   

ความว่า "พวกเขากล่าวว่า 
นางจะแปลกใจกับกิจการของอัลลอฮกฺระนัน้หรือ 
น่ีคือความเมตตาของอัลลอฮฺและความจ าเริญของพระอง
ค์แด่พวกท่าน โอ้ อะฮลฺุลบัยต(ฺครอบครัวของอิบรอฮีม)" 

 
ในสว่นของบะนี มุ ฏเฏาะ ลิบ  นัน้ 

มีสายรายงานกลา่วถึงทศันะของ อิมามอะห์มดัวา่แท้จริงวงศ์วา
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นของมุ ฏเฏาะ ลิบก็เป็นหนึง่ในวงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เชน่กนั ซึง่เป็นทศันะของอิมามอชั-
ชา ฟิอี ย์ด้วย แต่ ทา่นอิ มามอบู  หะนีฟะ ฮฺ และอิ มามมาลิก 
มีความเห็นวา่ บะนี อลั-
มุฏเฏาะ ลิบไมไ่ด้เข้ารวมอยูใ่นวงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ทศันะหลงันีย้งัได้รับรายงานวา่เป็นทศันะหนึง่ของอิมามอะห์มดั
ด้วย  ส าหรับทศันะท่ีมีน า้หนกัมากท่ีสดุในประเดน็นี ้ ก็คือ  
ตระกลูของอบัดลุมุ ฏเฏาะลิบนัน้เป็นหนึง่ในวงศ์วานของทา่นน
บี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั หลกัฐานในเร่ืองนีก็้คือ 

ٌُ / " يا جاء عٌ جتري ةٌ يطعى ريض ا عَُ أٍُ قال   اُن ْب ًَ ٍَا َوُخثْ
َ
َمَشيُْج أ

ُِ وََشوََّى َفُقوََْا  اَن إََِل رَُشِْل اَِ َصَّلَّ اُ َعوَيْ ْخَطيَْج ةَِِن / َخفَّ
َ
يَا رَُشَْل اَِ أ

هٍَث َواِخَدٍة ؟ ْْنِ ًَ ْى ِيََْك ةِ ُِ ٌُ َو ِوِب َوحََرْكخَََا َوََنْ طَّ ًُ ْ َفَقاَل رَُشُْل اُ َصَّّل اُ ! ال
ُِ وََشوَّى  ٌء َواِخدٌ »/ َعوَيْ اِاٍى َ ْ َِ ِوِب َوَ َُْ  طَّ ًُ ْ ا َبَُْ ال ًَ رواه ابلخاري ةرقى ] «إِِج

 . [ وغريًِا4067 ، واهنصايئ ةرقى 2907

รายงานจากทา่น ญบุยัรฺ บนิ มุฏอิ ม เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ
ได้กลา่ววา่ ฉนัได้เดนิไปพร้อมกบัทา่นอุ ษมาน บนิ อฟัฟาน 
ไป หา ทา่น เราะสู ลลุลอฮฺ  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
พวกเราได้กลา่ววา่  โอ้ทา่น เราะสู ลลุลอฮฺ 



7 

ทา่นได้ให้ตระกลูมฏุเฏาะลิบและทา่นได้ละทิง้พวกเรา 
ทัง้ท่ีเรากบัพวกเขา ณ 
ท่ีทา่นนัน้มนัอยูใ่นระดบัต าแหนง่เดียวกนั 
? ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  ได้กลา่ววา่   "แท้จริงตระกลูมฏุเฏาะลิบแล
ะตระกลูฮาชิมนัน้คือ พวกเดียวกนั(ร่วมทกุข์สขุมาด้วยกนัตลอด
ทัง้ในยคุญาฮิลียะฮฺและยคุอิสลาม) " (บนัทกึโดย อลั -บคุอรีย์ 
2907 และทา่นอนั-นะสาอีย์ หมายเลขหะดีษ 4067 และคนอ่ืนๆ 
จากทัง้สองนี)้ 

 
กลุม่ท่ีรวมอยู่ ในวงศ์วานของทา่นบี  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั อีกกลุม่  ก็คือตระกลูบะนีฮาชิม 
บตุร  ของอบัดมุ ะนาฟ และวงศ์วานของทา่นอ ะ ลี ย์ 
วงศ์วานของทา่นอบับาส และวงศ์วานของทา่นญะ อฺฟัรฺ 
และวงศ์วานของทา่นอะกีล และวงศ์วานของทา่น อลั-หาริษ บนิ 
อบัดลุมฏุเฏาะลิบ 

قَاَم / جاء ذلك فيًا رواه اإليام أمحد عٌ زيد ةٌ أرقى ريض ا عَُ قال 
َث  اٍء يُْدََع ُُخًّا َبْْيَ َيمَّ ًَ ًيا َخِطيتًا ِفيََا ةِ ْْ ُِ وََشوََّى يَ رَُشُْل اَِّ َصَّلَّ اَُّ َعوَيْ

َر ُثىَّ قَاَل  ُِ َوَوَخَظ وََذلَّ ْثََن َعوَيْ
َ
َد اََّ َتَعاََل َوأ ًِ ِديََِث ؛ فََد ًَ ْ ََل »  /َوال

َ
ا َبْعُد أ يَّ

َ
أ

ِجيُب ؛ َوإِِِّن 
ُ
حِيَِِن رَُشُْل َرِِّب َعزَّ وََجنَّ فَأ

ْ
ْن يَأ

َ
ِْاُك أ ٍَا بَََشٌ يُ

َ
ا أ ًَ ا انلَّاُس إِجَّ َّ حُّ

َ
يَا أ
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َدى َوانلُُّْر فَُخُذوا  ُّ ْ ُِ ال ا ِلخَاُب اَِّ َعزَّ وََجنَّ ِفي ًَ ُّ ُ ل وَّ
َ
حَارٌِك ِفيُكْى َثَقوَْْيِ أ

 ُِ ِصُمْا ةِ ًْ ُِ - ةِِكخَاِب اَِّ َتَعاََل َواْشخَ َب ِفي قَاَل - فََددَّ لََعَ ِلخَاِب اَِّ َورَغَّ
ِن ةَيِْ  /  ِْ َذِلُرُ ْى اََّ يِف أَ

ُ
ُن ةَيِْ  أ ِْ ِن ةَيِْ  ،َوأَ ِْ َذِلُرُ ْى اََّ يِف أَ

ُ
 ، أ

ِن ةَيِْ   ِْ َذِلُرُ ْى اََّ يِف أَ
ُ
هَيَْس /  َفَقاَل ََلُ ُخَصْْيٌ «أ

َ
ُِ يَا َزيُْد ؟ أ ُن ةَيِْخ ِْ ٌْ أَ َوَي

ُِ ؟ قَاَل  ِن ةَيِْخ ِْ ٌْ أَ ُِ / نَِصاُؤُه ِي ِن ةَيِْخ ِْ ٌْ أَ ٌْ ،إِنَّ نَِصاَءُه ِي ُِ َي َن ةَيِْخ ِْ ٌَّ أَ  َوهَِك
َدقََث َبْعَدُه  ْى ؟ قَاَل /  قَاَل . ُخِرَم الصَّ ُِ  ٌْ ْى آُل َعِِلٍّ َوآُل َعِقيٍن َوآُل َجْعَفٍر / َوَي ُِ

َدقََث /  قَاَل ،َوآُل َختَّاٍس  ُؤََلِء ُخِرَم الصَّ َِ ُكنُّ 
َ
رواه أمحد ةرقى ]. َجَعْى / قَاَل ! أ

18464] .
จากทา่นอิ มามอะห์มดัได้รายงาน จากทา่น ซยัดฺ  บนิ อัรก็อม 
เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ  ได้กลา่ววา่ ทา่ เราะสลูุ ลลอฮฺ  
ได้ยืนขึน้ในวนัหนึง่ท าการเทศนาธรรมในแก่พวกเรา 
ใกล้แอง่น า้ท่ีเรียกวา่ คมุ ม์ อยูร่ะหวา่งมกักะ ฮฺและม ะดีนะ ฮฺ 
โดยท่ีทา่นได้ท าการสรรเสริญอลัลอฮฺ  ต ะ อาลา 
ทา่นได้ท าการตกัเตือน 
หลงัจากนัน้ทา่นได้กลา่ววา่   "พงึทราบเถิดโอ้ผู้คนทัง้หลาย 
แท้จริงฉนัเป็นมนษุย์คนหนึง่ 
ใกล้เข้ามาแล้วท่ีจะมี ทตูจากพระเจ้าของฉนัผู้ทรงเกียร ตแิละสงู
สง่(หมายถึงม ะ ลาอิกะ ฮฺท่ีจะมารับวิญญาณไป ) 
แล้วฉนัก็ จะ ตอบรับ (เสียชีวิต)  
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และแท้จริงฉนัได้ทิง้ไว้ให้แก่ทา่น ซึง่ ของท่ีหนกัอึง้สองอยา่ง 
หนึง่ในสองท่ีวา่นัน้  คือคมัภีร์ของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเกีย ตแิละสงูสง่ 
ในคมัภีร์นัน้มีทางน า มีแสงสวา่ง 
ดงันัน้พวกทา่นจงยดึมัน่ตอ่คมัภีร์ของอลัลอฮฺผู้ทรงสงูสง่ 
และจงยดึมัน่ตอ่มนั ” ..  
แล้วทา่นได้สง่เสริมในเร่ืองของคมัภีร์ของอลัลอฮฺ 
และทา่น เราะสลู ได้สง่เสริมให้สนใจในคมัภีร์ของอลัลอฮฺ  ทา่น 
ได้ กลา่ว ตอ่ไปอีก วา่  ..  “และจงยดึมัน่ในวงศ์วานของฉนั 
และฉนัขอตกัเตือนพวกทา่นให้ร าลกึถึงอลัลอฮฺในวงศ์วานของฉั
น 
และฉนัขอตกัเตือนพวกทา่นให้ร าลกึถึงอลัลอฮฺในวงศ์วานของฉั
น 
และฉนัขอตกัเตือนพวกทา่นให้ร าลกึถึงอลัลอฮฺในวงค์วานของฉั
น ”  หศุอ็ยนฺ(ผู้รายงานหะดีษจากซยัดฺ)ถามวา่ 
ใครกนัเลา่ท่ีเป็นอะฮฺลลุบยัตฺวงศ์วานของทา่นนบี 
ไมใ่ชภ่รรยาของทา่นดอกหรือท่ีเป็นอะฮฺลลุบยัตฺ?  
ซยัดฺไ ด้กลา่ว ตอบ วา่ 
แท้จริงภรรยาของทา่นนัน้เป็นสว่นหนึง่ของวงศ์วานของทา่น 
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และแท้จริงวงศ์วานของทา่นก็คือผู้ ท่ีถกูห้ามรับการบริจาค( เศาะ
ดะ เกาะ ฮฺ )หลงัจาก ทา่นนบี  หศุอ็ยนฺ ถาม ไป วา่ 
พวกเขามีใครบ้าง ? ทา่น ซยัดฺ ตอบวา่ พวกเขาคือ 
วงศ์วานของอ ะลีย์ วงศ์วานของอะกีล วงศ์วานของญะ อฺฟัรฺ 
วงศ์วานของอบับาส  แล้วหศุอ็ยนฺก็ ได้ถาม อีก วา่ 
คนเหลา่นัน้ทัง้หมดห้ามรับ เศาะดะเกาะฮฺ ใชไ่หม ? 
ทา่นตอบวา่ใชแ่ล้ว  (บนัทกึโดยอิหมา่มอะหมดั หมายเลขหะดีษ 
18464) 

 
ส าหรับบรรดาทาสท่ีได้รับการปลดปลอ่ย(มะวาลีย์)นัน้ 

มีรายงานจากทา่น มิฮฺรอน ซึง่เป็นมะวาลีย์คนหนึง่ของ ทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เขาได้กลา่ววา่ 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺได้กลา่ววา่ 

ىْ »  ُّ ِم ِيَْ ْْ َ  اهَْق ْْ َدقَُث َوَم ُنّ نَلَا الَصّ ٍد ََل َ ِ ًَّ   [15152رواه أمحد ةرقى ] «إٍَِّا آُل حُمَ
"แท้จริงพวกเ ร า ซึง่ เป็นวงศ์วานของ มหุมั มดั 
ไมอ่นญุาตให้รับการบริจาค (เศาะดะเกาะฮฺ)  และทาสท่ีถกูปลด
ปลอ่ยโดย กลุม่ชน ใด เขาก็คือสว่นหนึง่ จากพวกเขาด้วย"  
(บนัทกึโดย อะห์มดั หมายเลขหะดีษ 15152) 
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  ดงันัน้วงศ์วานของทา่นนบี  
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ก็คือ 
บรรดาภรรยาของทา่น รวมถึงลกูหลานท่ีสืบทอดตระกลูมาทา่น
นบี  ลกูหลานจากตระกลูฮาชิม ตระกลูอบัดลุมฏุเฏาะลิบ 
และบรรดาทาสท่ีได้รับการปลอ่ยเป็นไทโดยพวกเขา 

และอลัลอฮฺ คือผูท้รงรู้ดีย่ิงกว่า 
 

ที่มา http://islamqa.info/ar/10055 

คดัลอกฉบบัภาษาไทย ตรวจทาน และปรับปรุงแก้ไขจาก 

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=62&id=3
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