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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การสงเสริมซุนนะฮฺทานรอซูลและปกปกรักษาชะรีอะฮฺอิสลาม 
 

ยอมเปนที่ทราบกันดีวาเมื่อเราชอบพอใครซักคนเรายอมที่จะพยายามลงแรง เวลา และ
ทุนทรัพยเพื่อสงเสริมการงานของคนที่เรารัก ดังเชนที่ทานรอซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) ไดลงแรงทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองคอัลลอฮฺไดทรงประทานทั้งแรงกาย ความสามารถ 
ทรัพยสิน และชีวิต เพื่อนําพามนุษยชาติออกจากความมืดมิดสูแสงสวางแหงอิสลาม จากการ
กราบไหวบูชามนุษยดวยกันสูการบูชาพระเจาผูเปนนายของบาวทั้งปวง ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ยังไดตอสูอยางแทจริง เพื่อใหถอยคําแหงพระเจาสูงสง และใหคําเรียกรองของ
เหลาผูปฏิเสธศรัทธามลายหายไป ทานไดตอสูเพื่อขจัดความชั่วรายวุนวายใหหมดสิ้น เพื่อให
ศาสนาที่แทจริงนั้นไดดํารงอยูภายใตสิทธิของพระองคอัลลอฮฺ 
 เชนนี้แลวผูที่รักใครทานรอซูลุลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ก็ยอมที่จะพยายาม
เจริญรอยตามคําสั่งสอนและยึดรูปแบบการดําเนินชีวิตของทาน (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
เปนแบบอยางในทุกแงมุม ซึ่งก็ปรากฏวามีกลุมคนที่ไดปฏิบัติและยังคงดําเนิน (ดวยความโปรด
ปรานและความชวยเหลือจากพระองคอัลลอฮฺ) ตามแนวทางทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) พวกเขาเหลานั้นไดทุมเทแรงกาย แรงใจ ทรัพยสิน เวลา หรือแมแตชีวิตของตนเองเพื่อ
ดําเนินตามในสิ่งที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดเคยทุมเท ซึ่งเราจะไดนําเสนอ
จุดยืนของพวกเขาดังตอไปนี้ 

 
1. อะนัส บิน นัฎรฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) เรียกรองการสละชีพในแนวทางของพระองค
อัลลอฮฺและปกปกรักษาศาสนาของพระองค 

เมื่อขาวโคมลอยการเสียชีวิตของทานรอซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ใน
สงครามอุหุดไดแพรกระจาย ความโกลาหล (ดังที่ไดกลาวไปแลว) จึงบังเกิดในหมูนักรบมุสลิม 
เศาะหาบะฮฺบางคนถึงกับนั่งหมดอาลัยตายอยากและวางอาวุธ เมื่ออะนัส บิน นัฎรฺ มาเห็นจึงถาม
เศาะหาบะฮฺเหลานั้นวา “เหตุใดพวกทานจึงมานั่งกันตรงนี้” เศาะหาบะฮฺเหลานั้นตอบไปวา “ทาน
รอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ชีวิตเสียแลว” ทันใดนั้นอะนัสก็แยงขึ้นวา “แลวพวกทานจะ
ทําอยางไรกับชีวิตหลังจากนี้ตอไป? จงลุกขึ้นและออกไปสูสละชีพเพื่อเจริญรอยตามในสิ่งที่ทานรอ
ซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดสละชีพสิ”1  

เศาะหาบะฮฺทานนี้ยังยอมแมกระทั่งสละชีวิตตนเองเพื่อยืนหยัดปกปองและเชิดชูศาสนา
แหงพระองคอัลลอฮฺดวยพละกําลังทานเองดวย ดังที่อิมาม อัล-บุคอรีย ไดรายงานจากอะนัส บิน 

                                                            
1 ดู สีเราะฮฺ อิบนี ฮิชาม ๓/๓๐, และ อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ ลี อิบนี หิบบาน อัล-บุสตี หนา ๒๒๕, และ
หนังสือ ญะวามิอฺ อัส-สีเราะฮฺ หนา ๑๖๒ 
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มาลิก (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) โดยกลาววา “คร้ันในวันสงครามอุหุดและปรากฏวากองทัพมุสลิมได
แตกพาย2 อะนัส บิน นัฎรฺ (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) กลาวขึ้นวา “โอพระองคขาพระองคขออภัยโทษ
จากสิ่งที่พวกเขาไดกระทํา” –หมายถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ- “และขาพระองคขอความหลีกหางจาก
การกระทําของพวกเขา” –หมายถึงเหลามุชรีกีน-  

จากนั้นเขากระโจนเขาสูสนามรบและพบกับสะอัด บิน มุอาซ (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) ทานจึง
กลาววา “โอ สะอัด บิน มุอาซ ! ขอสาบานดวยอัลลอฮฺพระผูเปนเจาของนัฎรฺ(ชื่อบิดาของอะนัส) 
ขาไดกลิ่นของสวรรคอยูใตภูเขาอุหุดนี้แลว” 

สะอัด (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) กลาววา “ฉันเองไมมีความสามารถที่จะทําเชนที่เขาทําหรอก 
โอ ทานรอซูลุลลอฮฺ” 

หลังจากเสร็จศึกสงคราม อะนัส บิน มาลิก (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) รายงานวา หลังจากนั้น
เราก็พบศพของอะนัส บิน นัฎรฺ ถูกคมหอก ดาบ และธนูมากกวา ๘๐ แหง สภาพศพของเขา สวน
หัวถูกตัดขาง3 (จากจมูกจนถึงใบหู) ซึ่งไมมีใครทราบวานั่นคือศพของเขาจนเมื่อนองสาวของเขามา
ระบุวานี่คือศพพี่ชายของนางโดยดูจากสวนขางของใบหนา อะนัสยังกลาวอีกวา  

ن فَِمنُْهم َعلَيْهِ  اهللاَ  َخَهُدوا َما َصَدقُوا رَِجاٌل  الُْمْؤِمِننيَ  ﴿ِمنَ  َ  مَّ  حَنْبَهُ  قَ
ن َوِمنُْهم لُوا َوَما يَنتَِظرُ  مَّ   ) 23:  األحزاب( َيبِْديًال﴾ بَدَّ

ความวา  “ในหมูผูศรัทธามีบุรุษผูมีสัจจะตอสิ่งที่พวกเขาไดสัญญา
ตออัลลอฮฺเอาไว ดังนั้นในหมูพวกเขามีผูปฏิบัติตามสัญญาของเขา 
และในหมูพวกเขามีผูที่ยังคอย (การตายชะฮีด) และพวกเขามิได
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด” (อัล-อะหซาบ 23) 
เราเห็นหรือคาดวาอายะฮฺนี้ถูกประทานในกรณีของ อะนัส บิน นัฎรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

และกรณีอ่ืนๆ ที่คลายคลึงกัน4 
 

2. ความปติยินดีของ หะรอม บิน มิลหาน (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) ในการพลีชีพเพื่อเผยแพร
สารแหงอิสลาม 

นี่เปนอีกตัวอยางหนึ่งจากบรรดาเศาะหาบะฮฺที่ถูกสังหารขณะกําลังเผยแพรสารจากทาน
รอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ถึงกระนั้น กอนที่เขาจะจากไปสูโลกอาคิเราะฮฺ เขาก็ไดฉวย
                                                            
กองทัพมุสลิมไดแตกพาย, ในอีกสายรายงานหนึ่งระบุวา   كشف املسلموننا 2 انهزم اجاس     และผูคนได
พายแพ, ดู ฟตหุลบารีย เลมที่ ๖ หนาที่ ๒๒ 
นั่นคือการตัดอวัยวะจากจมูกจนถึงหูหรือสวนอื่นที่   هو من املثلة بضم امليم وسكون املثلة):  وقد مثل به(  3
คลายคลึงกัน ดูอางอิงที่แลว  เลมที่ ๖ หนาที่ ๒๓ 
4 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย ภาค อัล-ญิฮาด บรรพวาดวย من املؤمنني رجال صدقوا ما :  قول اهللا عزوجل

ف حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال  خهدوا اهللا عليه فمنهم من  สวนหนึ่งจากหะดีษหมายเลข 
๒๘๐๕ เลมที่ ๖ หนาที่ ๒๑ 
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โอกาสสุดทายเพื่อบอกใหโลกรับรูวาเขาปลาบปลื้มและปติเพียงใดกับการเสียสละครั้งนี้ เรามาลอง
ดูกันวาอะไรคือความปลื้มปติของเขา? ดังที่ อัล-บุคอรียไดรายงานจาก อะนัส (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) 
วา “ทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดสงลุงของทาน ซึ่งเปนพี่นองชายของอุมมุ สุลัยม 
รวมไปกับกองพลมาทั้งหมด ๗๐ คน เพื่อไปเชิญชวนชนเผาหนึ่งใหรับอิสลาม (ซึ่งหะรอมผูนี้นั้น
เปนคนขาพิการเดินกะโผลกกะเผลก)5 หะรอมไดออกเดินทางพรอมดวยชายอีกคนจากอีกเผาหนึ่ง  

หะรอมกลาวขึ้นวา “เราตองอยูใกลๆ กัน หากวาพวกเขาวางใจในสิ่งที่ฉันบอกพวกเขา 
ทานก็ไมมีปญหาอะไร6 แตหากพวกเขาฆาฉัน ทานก็จงกลับไปยังพรรคพวกของทานทันที” 

หะรอมจึงเริ่มเชิญชวนโดยกลาววา “พวกทานจะเชื่อฉันไหมหากฉันนําสารแหงทานรอซูล 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) มาบอก?” 

เมื่อหะรอมเริ่มพูดคุย7กับคนเหลานั้น พวกเขาก็ทําสัญญาณใหชายคนหนึ่งเดินมาจากขาง
หลังและแทงหะรอมจนทะลุหลัง 

เมื่อถูกแทง หะรอมจึงรองขึ้นวา “อัลลอฮฺฮุ อักบัรฺ ขอสาบานดวยพระผูเปนแหงกะอฺบะฮฺ 
ฉันไดรับชัยชนะแลว”8 

นี่คือผูที่รักทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และศรัทธาในอิสลามอยางแทจริง ผู
ซึ่งมีความรักที่ทําใหเขาเห็นวาชัยชนะนั้นเกิดขึ้นดวยการสละชีวิตของตนเองเพื่อเผยแพรสารแหง
อิสลามของทานรอซูลอันเปนที่รักของเขา  

ขอสาบานดวยอัลลอฮฺผูทรงครองกะอฺบะฮฺ นี่คือชัยชนะอยางแทจริง โอพระองคอัลลอฮฺ 
ขอจงประทานสิ่งนั้นแกพวกเราดวยเถิด อามีน ยาร็อบบัลอาละมีน 
 
3. อบู บักรฺ สงกองทหารของอุสามะฮฺออกรบ แมวาสถาณการณกําลังตึงเครียดหลังการ
เสียชีวิตของทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)  

                                                            
5 (หะรอม พี่นองชายอุมมุ สุลัยม และเปนชายที่เดินกะโผลกกะเผลกจึงออกเดินทาง) อัล-หาฟซ บิน หะญัรฺ กลาว
วา อักขระ วาว  )و (  ซึ่งมีความหมายวา “และ” ในทอนที่วา ผูเขียนนาจะบันทึกโดยความสะเพรา อันที่จริง 
ประโยคที่ถูกตองควรจะเปนดังนี้ “หะรอมและชายคนหนึ่งที่เดินกะโผลกกะเผลกจึงออกเดินทาง” จากฟตหุล บารี 
7/387 
6 (หากพวกเขาวางใจในสิ่งที่ฉันบอก ทานก็...) ในอีกสายรายงานระบุวา “หากพวกเขาวางใจในสิ่งที่ฉันบอกพวก
ทานก็จงอยูใกลๆ ฉัน” ดูอางอิงที่แลว เลมที่ ๗ หนาที่ ๓๘๘ 
7 (หะรอมเริ่มพูดคุยกับคนกลุมนั้น) จากรายงานของ อัฏ-เฏาะบะรีย ปรากฏดังนี้ “เมื่อหะรอมไดปรากฏกายและ
พูดขึ้นวา “โอชาวเมือง บิอรุ มะอูนะฮฺ ฉันคือตัวแทนของศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ จงศรัทธาในพระองคอัลลอฮฺและรอ
ซูลของพระองคเถิด” ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งออกมาจากบานพรอมดวยหอก และแทงหะรอมจากดานขางจน
ทะลุออกอีกดานหนึง” ดูอางอิงที่แลว เลมที่ ๗ หนาที่ ๓๘๘ 
8 ดูเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย เรื่อง อัล-มะฆอซีย หัวขอ สงคราม อัน-เราะญีอฺ, ริอฺล และซิกวาน, บิอรุ มะอูนะฮฺ เปน
สวนหนึ่งจากหะดีษหมายเลข ๔๐๙๑ เลมที่ ๗ หนาที่ ๓๘๕ ถึง ๓๘๖ 
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การเสียชีวิตของทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ถือเปนบททดสอบอันหนักหนวง
ตอบรรดาเศาะหาบะฮฺ เพราะหลังการเสียชีวิตของทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ชนเผา
อาหรับตางๆ ไดเร่ิมกระดางกระเดื่องและปฏิเสธอิสลาม มิหนําซ้ํายังวางแผนจะโจมตีฐานที่มั่นของ
มุสลิม ณ นครมะดีนะฮฺอีกดวย ดังที่อัมมารฺ บิน ยาสิรฺ ไดบรรยายสภาพของหมูมุสลิมในขณะนั้น
วา เปนเชนสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของ และมะดีนะฮฺในขณะนั้น –ตามคําอธิบายของอัมมารฺ- ก็คับแคบ
ในความรูสึกของประชาชนมากกวารูแหวนเสียอีก9  

แตถึงสถานการณจะเลวรายและบีบอัดขนาดนั้น อบู บักรฺก็ยังยืนยันที่จะสงกองทหารของ
อุสามะฮฺออกสูแนวหนา เพราะนั่นคือส่ิงที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดเตรียมการ
กอนหนาที่ทานจะเสียชีวิต ทานไดส่ังและตระเตรียมกําลังพลเพื่อสงไปรบกับเหลาอริราชศัตรูซึ่งอยู
หางออกไปจากเมืองมะดีนะฮฺ แตการสงกองกําลังในครั้งนั้นไดหยุดชะงักไวเพราะอาการเจ็บปวย
ของทาน (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และทรุดหนักจนเสียชีวิตในที่สุด  

ทวา จุดยืนของ อบู บักรฺ สหายผูเปนที่รักยิ่งผูนี้จะเปนอยางไรบางกับคําสั่งของทานรอซูล 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)? รายงานโดยอิมาม อัฏ-เฏาะบะรียจาก อาศิม บิน อะดีย วาหนึ่งวัน
ถัดจากวันที่รอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เสียชีวิต อบู บักรฺ ไดส่ังใหคนปาวประกาศวา 
“กองทหารของอุสามะฮฺใหเดินทัพตอไป ตองไมมีทหารของอุสามะฮฺแมแตคนเดียวที่ยังคงอยูใน
เมืองมะดีนะฮฺ ทุกคนจะตองออกไปยังคายที่ อัล-ุรฟ1ฺ0” 11 
 คร้ันเมื่ออุสามะฮฺเห็นวาสถานการณในเมืองขณะนั้นยังคงวุนวายอลหมาน จึงขออนุญาต
จาก อบู บักรฺเพื่ออยูประจําการรักษาเมืองมาดีนะฮฺตอ  อบู บักรฺ เขียนตอบกลับไปวา “ฉันไมคิดวา
การงานใดจะสมควรปฏิบัติกอนการงานที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดดําเนินไว 
และถาใหหมูนกมาจิกกัดฉันยังจะดีเสียกวาใหฉันละทิ้งกิจการของทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม)”12  

มีเศาะหาบะฮฺบางคนที่ไมเห็นดวยและคัดคานเพราะเกรงวาชนเผาอาหรับจะคิดโจมตี
เมืองมะดีนะฮฺหลังรูขาวการเสียชีวิตของทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) อบู บักรฺก็ตอบ
กลับไปวา “ถาฉันร้ังกองทหารที่รอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กําลังจะสงไปรบ  เชนนั้นแลว
ฉันคงกระทําการผิดพลาดอยางมหันต ขอสาบาน ดวยอัลลอฮฺ ผูที่ชีวิตของฉันอยูในพระหัตถของ
พระองค ใหชนเผาอาหรับโจมตียังดีเสียกวาใหฉันร้ังกองทหารของทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม)”13  

                                                            
9 ดู อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ ของ อิบนี หิบบาน อัล-บุสตีย หนาที่ ๔๒๘ 
10 อัล–ุรฟฺ เปนสถานที่อยูหางจากเมืองมะดีนะฮฺ ๓ ไมล ทิศทางมุงสูชาม (มุอฺญัม อัล-บุลดาน หมายเลข 
๓๐๕๓ เลมที่ ๒ หนาที่ ๑๔๙) 
11 ตารีค อัฏ-เฏาะบารีย เลมที่ ๓ หนาที่ ๒๒๓ 
12 ตารีค คอลีฟะฮฺ บิน ค็อยยาต หนาที่ ๑๐๐ 
13 ตารีค อัล-อิสลาม ของ อัซ-ซะฮะบีย (ยุคสมัยของคุละฟาอ อัร-รอชิดีน) หนาที่ ๒๐ ถึง ๒๑ 
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และในอีกสายรายงานจาก อัฏ-เฏาะบะรีย กลาววา “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ผูที่ชีวิต
ของอบูบักรฺอยูในพระหัตถของพระองค หากแมนฉันรูวาอยางแนใจจะมีเพียงเสือสิงหคอยขย้ําฉัน 
ฉันก็จะยังคงสงกองกําลังของอุสามะฮฺออกไปรบ ดังที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ได
เตรียมการ และหากวาในหมูบานจะเหลือฉันเพียงคนเดียว ฉันก็จะยังคงพยายามทํามันให
สําเร็จ”14  

ขอสาบานดวยพระองคอัลลอฮฺ ผูซึ่งไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองค นี่คือผูที่รักใคร
ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) อยางบริสุทธิ์ใจ และอบู บักรฺผูนี้ยังทําตัวเปนแบบอยาง
ดวยการออกไปสงกองทหารดวยการเดินเทา ขณะที่อุสามะฮฺนั้นขี่พาหนะ และมีอับดุรเราะหฺมาน 
บิน เอาฟฺ (เราะฎิยัลลอฮฺฮุอันฮุม) เปนผูจูง อุสามะฮฺเอยขึ้นวา โอ คอลีฟะฮฺแหงทานรอซูล 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ดวยพระนามแหงองคอัลลอฮฺ หากทานไมข้ึนมานั่งบนนี้ขาจะลงไป
เดินพรอมทาน อบู บักรฺ ตอบกลับไปวา ดวยพระนามแหงองคอัลลอฮฺจงอยาไดลงมา และฉันก็จะ
ไมข้ึนไป จะเปนไรไปหากฉันจะใหเทาของฉันเปอนฝุนในแนวทางขององคอัลลอฮฺบางสักชั่วครู
หนึ่ง”15 

ในการนี้ อบู บักรฺ ไดใหโอวาทแกอุสามะฮฺวา “ทานจงปฏิบัติดังที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดกําชับ และจงเริ่มจากดินแดน กุฎออะฮฺ ถัดไปก็เปน อีต-อาบิล และจงปฏิบัติ
ตามคําสั่งของทานรอซูลอยางเครงครัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) มิใหขาดตกเปนอันขาด”16 
จากอีกสายรายงานหนึ่งกลาววา “อุสามะฮฺ  ทานจงมุงหนาสูดินแดนที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม) ไดกําหนด และจงสูรบดังที่ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ไดเคยสั่ง
การ”17 

ขอสาบานดวยองคอัลลอฮฺ นี่คือความรักที่แทจริงที่มีตอทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) ดวยการสูรบในแนวทางอิสลามเพื่อปกปกและเชิดชูความถูกตองตามเจตนารมณของ
ทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
 
4. อบู บักรฺ สูรบกับผูที่ปฏิเสธการจายซะกาตและผูที่หันเหออกจากอิสลามแมวา
สถานการณภายในจะตึงเครียดก็ตาม 

เมื่อกลาวถึงการสูรบกับผูที่ปฏิเสธการจายซะกาต เราจะประจักษในความมุงมั่น 
เจตนารมณ และความหนักแนนของอบู บักรฺดังที่ไดปรากฏในคําพูดของทานอันโดงดังวา “ดวย
พระนามแหงองคอัลลอฮฺ หากแมพวกเขาปฏิเสธที่จะจายแมเพียงแคเชือกผูกอูฐที่เคยสงใหทาน

                                                            
14 ดู ตารีค อัฏ-เฏาะบะรีย เลมที่ ๓ หนาที่ ๒๒๕ 
15 ตาริค อัฏ-เฏาะบะรีย เลมที่ ๓ หนาที่ ๒๒๖ 
16 อางอิงที่แลว เลมที่ ๓ หนาที่ ๒๒๗ 
17 ตาริค อัล-อิสลาม ลิซ ซะฮะบีย หนาที่ ๒๐ ถึง ๒๑ 
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รอซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ขาก็จะสูเพราะการที่พวกเขาปฏิเสธจะจายมัน18”19 
ดังนั้น เมื่อทานทราบขาววามีชนเผาอาหรับเร่ิมปฏิเสธอิสลามและพยายามโจมตีเมืองมะดีนะฮฺ 
ทานไดออกไปประจัญบานชูดาบดวยตัวเอง เชนที่รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ (เราะฏิยัลลอฮุ
อันฮา) วา “พอของฉันขึ้นพาหนะและชูดาบมุงหนาไปยังเมือง ซีย อัล-กิศเศาะฮฺ20”21 และเมื่อมีการ
ขอรองใหทานประจําอยูในเมืองและสงตัวแทนออกไป ทานตอบวา “ไม และดวยพระนามแหงผู
อภิบาล ฉันจะไมทําเชนนั้น ฉันจะทวงสิทธิใหกับพวกทานดวยตัวของฉันเอง”22  

แลวจะใหทานนั่งอยูเฉยๆ ไดอยางไร ในเมื่อศาสนาของผูที่ทานรักกําลังรองเรียกทานอยู 
แลวจะไมใหทานออกไปรบไดอยางไร ในเมื่อทานรับรูถึงการรองเรียกขอความชวยเหลือจาก
ศาสนาที่ถูกประทานลงมา กลับมายอนดูตัวเราเองบาง พวกเรายืนอยูตรงไหนหากเทียบกับจุดยืน
ของอบู บักรฺ ? เราเห็นอยูตําตาวาศาสนาของเรากําลังรองเรียกขอความชวยเหลือจากทั่วทุก
สารทิศ เสียงโหยหวนของชะรีอะฮฺอิสลามียะฮฺดังอยูในเกือบทุกที่ในโลก แลวมีใครตอบรับเสียงนั้น
บาง?  

หรือไมเรากลัวบางวา -แมวาเราจะอางวารักนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) เหลือเกินก็
ตาม- เราจะเปนดังพระดํารัสของอัลลอฮฺที่วา  

ْقنُيٌ  َولَُهمْ  بَِها َفْفَقُهونَ  الَّ  قُلُوٌب  ﴿لَُهمْ 
َ
ونَ  الَّ  أ  الَّ  آَذانٌ  َولَُهمْ  بَِها ُفبرِْصُ

ْولَـئَِك  بَِها يَْسَمُعونَ 
ُ
ْغَعامِ  أ

َ
َضلُّ  ُهمْ  بَْل  اَكأل

َ
ْولَـئَِك  أ

ُ
 الَْغافِلُوَن﴾ ُهمُ  أ

   ) 179:  األعراف(
ความวา “โดยที่พวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไมใชมันทําความเขาใจ และพวกเขา
มีตาซึ่งพวกเขาไมใชมันมอง และพวกเขามีหูซึ่งพวกเขาไมใชมันฟง ชนเหลานี้
ประหนึ่งปศุสัตว ใชแตเทานั้นพวกเขาเปนผูหลงผิดยิ่งกวา ชนเหลานี้พวกเขา
คือผูที่เผลอเรอ”  

 
5. อัล-บัรรออ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ขอใหโยนตัวเขาเขาไปในสวนอันเปนที่ต้ังของฝายศัตรู
เพื่อจะไดเปดประตูสวนจากขางใน 
                                                            
18 เชือกที่ใชลามอูฐที่จะใชในการจายซะการ  เพราะเจาของอูฐจะตองเปนผูมอบ (ดู อันนิฮายะฮฺ ฟ เฆาะรีบ อัล
หะดีษ วา อัลอะษัร ภายใตอักขระ )عقل (  เลมที่ ๓๐ หนาที่ ๕๒ 
19 เศาะฮีหฺ มุสลิม ภาค อัลอีมาน, ال هل إال اهللا:  قتال اجاس ح يقولوا , สวนหนึ่งจากหะดีษหมายเลข ๓๒ 
เลมที่ ๑ หนาที่ ๕๒ 
20 ซีย อัล-กิศเศาะฮฺ ตัวบทระบุวา เปนสถานที่ซึ่งตั้งหางจากเมืองมาดีนะฮฺ ๒๔ ไมล อยูบนเสนทาง อัล-ร็อบซะฮฺ 
(ดู มุอฺญัม อัลบุลดาน หมายเลข ๙๗๒๐ เลมที่ ๔ หนาที่ ๔๑๖ 
21อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ เลมที่ ๖ หนาที่ ๓๕๕ 
22 ตาริค อัฏ-เฏาะบะรียเลมที่ ๓ หนาที่ ๒๔๗ และดู อัล-กามิล ฟ อัต-ตารีค ของ อิบนุ อัล-อะษีร เลมที่ ๒ หนาที่ 
๒๓๓ และดู อัล-บิยะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ เลมที่ ๖ หนาที่ ๓๕๕ 
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ในศึกสงคราม อัล-ยามามะฮฺ บรรดาทหารของ มุสัยละมะฮฺ อัล-กัซซาบ ไดพากันเขาไป
หลบอยูในสวนแหงหนึ่งและปดประตูสวน เมื่อทหารอิสลามตามมาถึง หนึ่งในเศาะหาบะฮฺ ได
เรียกรองใหมิตรสหายของเขาโยนตัวเขาขึ้นไปบนขอบรั้วเพื่อที่จะเขาโจมตีศัตรูและเปดประตูสวน
ใหแกมุสลิม  

อิมาม อัฏ-เฏาะบะรียไดรายงานเรื่องนี้ไววา “คร้ันกองทัพมุสลิมไดขับไลทหารเหลานั้น 
(ทหารของมุสัยละมะฮฺ) จนเขาไปหลบอยูในสวน (สวนแหงความตาย) ซึ่งผูที่หลบอยูในสวน
ขณะนั้นคือ มารศาสนา มุสัยละมะฮฺ อัล กัซซาบ ทันใดนั้น อัล-บัรรออ บิน มาลิก รองขึ้นวา “โอ
บรรดาชนมุสลิม จงโยนฉันเขาไปในสวนนั่น” และอีกสายรายงานระบุวา “โอบรรดามุสลิมจงขวาง
ฉันเขาไปในสวนนั่น”23 สหายบางคนจึงพูดขึ้นวา “อยาทําเชนนั้นเลย บัรรออ” เขากลับตอบวา 
“ดวยพระนามแหงองคผูอภิบาล พวกทานตองโยนฉันขึ้นไปเดี๋ยวนี้” ดังนั้นอัล-บัรรออจึงขึ้นขี่หลัง
มุสลิมคนหนึ่งจนสามารถเขาไปในสวนทางดานกําแพง และไดปะทะกับทหารมุสัยละมะฮฺที่ประตู
สวนนั่นเอง จนสามารถเปดประตูสวนใหทหารมุสลิมสามารถเขาไปสังหารมุสัยละมะฮฺในที่สุด”24 

อัลลอฮุอักบัรฺ ! เห็นไหมวา อัล-บัรรออ มองตัวเองวาชีวิตตนนั้นเปนเรื่องเล็กนอยและยอม
เสียสละตนเองเพื่ออิสลามไดขนาดไหน ทั้งๆ ที่ชีวิตของเขานั้นมีคาสูงสง และสูงกวาชีวิตของเรา
เปนพันๆ คนเสียดวยซ้ํา  

 
6. มุสลิม ๔๐๐ คนใหสัตยาบันจะสละชีพในสงครามอัล-ยัรมูก 

ในสงครามอัล-ยัรมูก เราไดเห็นชนมุสลิม ๔๐๐ คนพรอมใจกันใหสัตยาบันจะสละชีพและ
ปกปกรักษาศาสนาของพระองคอัลลอฮฺ และจะกําจัดความฉอฉลรวมไปถึงความเลวรายใหหมด
ส้ิน อัล-หาฟซ อิบนุ กะษีร ไดรายงานถึงการครั้งนั้นวา จากอบี อุษมาน อัล-ฆ็อสสานีย จาก บิดา
ของทาน กลาววา อิกริมะฮฺ บิน อบี ญะฮัล(เราะฎิยัลลอฮฺฮุอันฮุ) ไดกลาวตอหนาขาศึกในวันนั้นวา 
“ขาเคยเปนศัตรูและตอสูกับรอซูลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ในหลายๆ สถานการณ 
แลววันนี้เจาคิดวาขาจะหนีจากพวกเจาอยางนั้นหรือ !” จากนั้นอิกริมะฮฺจึงตะโกนขึ้นวา “ใครจะให
สัตสาบานที่จะตอสูจนตัวตายบาง?” อาของเขา อัล-หาริษ บิน ฮิชาม จึงใหสัตยาบันเปนคนแรก 
ตามดวย ฎิรอรฺ บิน อัล-อะซูรฺ และทหารหาญอิสลามอีก ๔๐๐ คน ทั้งกองทหารเดินเทาและทหาร
มา พวกเขารวมกันตอสูอยูแถวหนาในกองทัพของคอลิด บิน อัล-วะลีด จนไดรับบาดเจ็บกันถวน
หนา ซึ่งบางคนก็เสียชีวิตในสนามรบ เชน ฎิรอรฺ บิน อัล-อะซูรฺ (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุม)”25 
 

                                                            
23 ดู อัส-สีเราะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ และ อัคบาร อัล-คุลาฟาอ ของ อัล-บุสตีย หนาที่ ๔๓๘ 
24 ตาริค อัฏ-เฏาะบะรีย เลมที่ ๓ หนาที่ ๒๙๐ และดู อัล-กามิล ฟ อัต-ตารีค เลมที่ ๒ หนาที่ ๒๔๖ 
25 อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ เลมที่ ๗ หนาที่ ๑๑ ถึง ๑๒ และดู ตารีค อัฏ-เฏาะบะรีย เลมที่ ๓ หนาที่ ๔๐๑ 
และดู อัล-กามิล ฟ อัต-ตารีค เลมที่ ๒ หนาที่ ๒๘๓ 
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7. อัซ-ซุเบรฺ (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) ปนขึ้นเหนือกําแพงเมืองเพื่อเขาไปเปดประตูเมืองให
ทหารอิสลาม 

ณ ดินแดนอียิปตเราไดรูจักผูที่รักใครทานรอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) อยาง
แทจริงอีกทานหนึ่ง คนผูนี้ไดมอบรางกายและชีวิตเพื่ออิสลาม เขาไดกระทําการเฉกเชน อัล-บัรรออ 
บิน มาลิก ในศึกสงคราม อัล-ยามามะฮฺ ซึ่งก็ไมใชเร่ืองแปลกแตอยางใด นั่นก็เพราะพวกเขาสําเร็จ
หลักสูตรมาจากโรงเรียนเดียวกัน และคนที่พวกเขารักก็คือๆ คนเดียวกัน พวกเขาสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนแหงศาสนทูต และผูที่พวกเขารักยิ่งชีวิตก็คือทานนบีมูฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม) นั่นเอง อิมาม อิบนุ อับดิลหะกัม ไดเลาถึงเรื่องราวของเขาและเศาะหาบะฮฺทานอื่นๆ 
ดังนี้ “เมื่อการเปดประตูเมืองศัตรูบังเกิดความลาชาแก อัมรฺ บิน อัล-อาศ (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) อัซ-
ซุเบรฺในขณะนั้นจึงรับอาสาเปดประตูเมือง โดยกลาววา ฉันจะมอบชีวิตนี้แดองคอัลลอฮฺ และฉัน
หวังเปนอยางยิ่งที่จะเปดประตูเมืองแกทหารอิสลาม”  

เขาจึงเอาบันไดพาดตรงกําแพงเมืองและปนขึ้นไปตรงฝงตลาด อัล-หัมมาม และกําชับ
ทหารอิสลามใหกลาวตักบีรตอบหากเขาตักบีร ไมทันที่ทหารอิสลามจะไดเตรียมตัว ซุเบรฺ ก็ปนถึง
ยอดกําแพงเมืองพรอมชูดาบและตะโกน อัลลอฮฺฮุ อักบัรฺ ทหารคนอื่นจึงพยายามปนขึ้นไปดวยจน 
อัมรฺ ตองหามเอาไวเพราะกลัวบันไดจะหักเสียกอน  

เมื่อซุเบรฺและผูที่ติดตามเขาเมืองไดสําเร็จพรอมๆ กับการตักบีร มุสลิมที่รออยูนอกกําแพง
เมืองก็กลาวตักบีรตอบดวยเสียงอันเซ็งแซ ชาวเมืองจึงแนใจวาชนอาหรับกลุมนั้นคงพังประตูเมือง
เขามาไดแลวจึงพากันหลบหนีไปหมด ขณะนั้น ซุเบรฺมุงหนาไปยังประตูเมืองและเปดใหทหาร
อิสลามเขาเมืองไดสําเร็จ”26 (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุม)   

ความรักและการทุมเทเพื่อศาสนาของพวกเขาชางสัจจริงมากมายยิ่ง !  
 
8. อัน-นุอฺมาน บิน มุกริน (เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ) วิงวอนตอพรองคอัลลอฮฺใหทรงประทาน
ชะฮาดะฮฺ (การตายในแนวทางอิสลาม) เพื่อชัยชนะของอิสลาม 

ในสงครามนะฮาวันด ยังมีผูกลาและรักใครทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) อีกคน
หนึ่ง เขาผูนั้นไดวิงวอนตอเอกองคอัลลอฮฺใหประทานชะฮาดะฮฺแกเขาเพื่อชัยชนะจะไดเปนของ
อิสลาม ดังรายงานโดย อัซ-ซะฮะบียวา เมื่อการปะทะระหวางสองฝายเริ่มตน (ในสงครามนะฮา
วันด) นุอฺมานไดกลาววา “หากฉันถูกสังหารในสงครามอยาไดมีใครคนใดเขามาชวยฉัน เพราะฉัน
ไดวิงวอนตอเอกองคอัลลอฮฺไว จงชวยกันขอใหพระองคทรงประทานชะฮาดะฮฺแกฉันเถิด” จากนั้น
เขาจึงกลาวคําวิงวอนวา “โอพระองคอัลลอฮฺขอทรงประทานชะฮาดะฮฺแกขาพระองคเพื่อชัยชนะ
แหงอิสลาม” ทหารคนอื่นๆ จึงกลาวอามีน ซึ่งนุอฺมานก็เปนคนแรกที่ตายในสนามรบนั้น27 
(เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ)  

                                                            
26 ฟุตูหาต มิศรฺ วะ อัคบารุฮา หนาที่ ๕๒   
27 ตารีค อัล-อิสลาม หนาที่ ๒๒๕ 
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ในอีกสายรายงานหนึ่งระบุวา นุอฺมานไดกลาวคําวิงวอนดังนี้ “โอพระองคอัลลอฮฺ ขอจง
ชวยค้ําจุนศาสนาแหงพระองค และขอจงประทานความชวยเหลือแกบาวของพระองค และขอให
นุอฺมานผูนี้เปนคนแรกที่ตายในหนทางของพระองค เพื่อเชิดชูศาสนาและชวยเหลือบาวของ
พระองค”28  

ชางเปนคําวิงวอนที่ยิ่งใหญเหลือเกิน ซึ่งผูที่จะไดรับก็มีเพียงผูที่ไดผานการอดทนมา
เทานั้น และเปนผูที่จะไดรับสวนแบงอันยิ่งใหญจากอัลลอฮฺ 
 
9. ชนมุสลิมตางใฝหาการสละชีพในหนทางแหงพระองคอัลลอฮฺ 

ขาพเจาจะขอปดทายในบทนี้ดวยคํากลาวของ อุบาดะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต (เราะฎิยัลลอฮฺ
อันฮุ) ที่ไดบรรยายถึงความมุงมั่นของบรรดามิตรสหายของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 
ที่รักใครทานอยางแทจริงและพรอมที่จะสละชีพในหนทางแหงอิสลามเพื่อกําจัดซึ่งความฉอฉลและ
ดํารงไวซึ่งศาสนาอิสลามบนหนาแผนดิน ทานไดกลาวไววา “พวกเราทุกคนตางวิงวอนตอพระองค
อัลลอฮฺเชาและเย็น เพื่อพระองคจะไดทรงประทานชะฮาดะฮฺแกพวกเรา เมื่อพวกเราออกรบ เราก็
วิงวอนใหตายในสนามรบ ขอใหอยาไดกลับมายังดินแดนนี้อีก ขออยาใหไดกลับมาเจอครอบครัว 
และลูกๆ ขอเราอีก เราไดฝากฝงครอบครัวและลูกๆ ของเราไวในความคุมครองของพระองค ความ
ทะเยอทะยานของเราคือการมุงไปขางหนาโดยไมกลับมามองขางหลัง”29  
แลวเราๆ ทานๆ เปนเชนดังคํากลาวของ อุบาดะฮฺ หรือไม ? 
ขอพระองคทรงประทานแกเราดั่งที่ไดทรงประทานใหแกพวกเขาดวยเถิด อามีน 
 
สรุปปดทาย 

มวลการสรรเสริญยอมเปนสิทธิแหงพระองค ผูซึ่งคอยค้ําจุนใหบาวผูออนแอผูนี้สามารถ
เขียนงานวิจัยนี้ไดสําเร็จ บาวขอวิงวอนตอพระองคขอจงทรงรับกิจการนี้ไวเปนบุญกุศลของบาว
ดวยเถิด 

 สรุปใจความสําคัญของงานเขียนนี้ดังตอไปนี้  
1. เราตองรักทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ยิ่งกวาชีวิตเรา  พอแมของเรา ลูกๆ 

และครอบครัวของเรา ทรัพยสินของเรา  และรักยิ่งกวาผูใดในโลกนี้ 
2. การรักใครทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) จะยังผลใหเราไดสัมผัสถึงความ

หอมหวานแหงการศรัทธาในโลกนี้ และไดอยูเคียงขางทานในโลกหนา 
3. ตอไปนี้เปนสัญญานที่บงบอกถึงความรักของเราที่มีตอทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม) 

                                                            
28 ดู อัล-กามิล ฟ อัต-ตารีค เลมที่ ๓ หนาที่ ๕ 
29 ฟุตูหาต มิศรฺ วะ อัคบารุฮา หนาที่ ๕๔ 
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ก. มุงหวังที่จะไดเห็นทานและอยูเคียงขางทาน เราจะถือวาการขาดสิ่งนี้เลวราย
กวาการขาดสิ่งใดๆ ในโลก 

ข. มีความพรอมเต็มที่ๆ  จะสละชีพ ,  ทรัพย สิน ,  เพื่อปกปองทานรอซูล 
(ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

ค. ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของทานนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และ
หางไกลจากคําหามปรามของทาน 

ง. เชิดชูซุนนะฮฺของทานและปกปกรักษาชารีอะฮฺอิสลามดวยชีวิต 
4. แทจริงแลวบรรดาเศาะหาบะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม) ลวนเปนผูสัจจริงในการรักทาน

รอซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) การไดมองทานและอยูรวมกับทานเปนสิ่งที่พวก
เขารักยิ่งกวาสิ่งใดในโลกนี้ พวกเขามองวาการเสียสละตนและทรัพยสินของพวกเขา
เพื่อปกปองทานรอซูลนั้นเปนความสุขที่สุด เชนเดียวกับที่พวกเขาจะรีบเรงเพื่อปฏิบัติ
ตามคําสั่งของทาน และละทิ้งสิ่งที่ทานหาม แทจริง พวกเขาไดทําใหชีวิตอันมีคาเปน
เร่ืองเล็กนอยในการที่จะชวยเหลือและปกปองแนวทางของทานรอซูลและพิทักษ
บทบัญญัติที่อัลลอฮฺประทานลงมาแกทาน 

ขาพเจาขอสั่งเสียตัวเองและพี่นองมุสลิมใหเอาเยี่ยงอยางของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
(เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม) เหลานี้ ในการมอบความรักตอทานรอซูลผูเปนที่รัก เพราะการอางอยาง
เดียวไมไดมีประโยชนอันใดเลย และไมสงผลใดๆ ตอผูอางเวนแตจะสรางความเสียหายเทานั้น 

 
حابه وأتباعه وبارك وسلم، وصىل اهللا تعاىل بل نبينا وبل آ وأص

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 


