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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

บทที่ 134 

สาระขอคิดจากเรื่องราวของคุบัยบฺ บิน อะดียฺ 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากล

จักรวาล  ขอความสุข ความจําเริญและความศานติจงประสบแดทานนบี

มุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตลอดจนวงศวานและมิตรสหาย

ของทานโดยทั่วกัน  ฉันขอปฏิญาณวา  ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

เพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา 

มุหัมมัดเปนบาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 อิมามอัล-บุคอรียฺไดบันทึกไวในหนังสือเศาะหีหฺของทาน 

จากรายงานของอบูฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสงกองกําลังทหารเฉพาะ

กิจ 10 นาย เพ่ือสอดสองติดตามขาวสาร (ขาวคราวความเคล่ือนไหว

ของชาวกุเรช) และไดมอบหมายใหอาศิม บิน ษาบิต อัล-อันศอรียฺ 

ปูของอาศิม บิน อุมัร เปนผูนํา พวกเขาออกเดินทางจนกระทั่งถึง

เขตฮัดอะฮฺ ซึ่งอยูระหวางอุสฟานกับมักกะฮฺ ก็มีการแจงขาวความ

เคล่ือนไหวของพวกเขาไปยังชนกลุมหนึ่งจากเผาฮุซัยลฺอันมีนาม

วาบะนูลิหฺยาน ครั้นบะนูลิหฺยานทราบดังกลาว พวกเขาจึงสงนัก

แมนธนูจํานวน 200 คน เพ่ือมุงหนาไปหากองกําลังทหารเฉพาะ
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กิจ คนหาติดตาม จนกระทั่งพวกเขาพบเห็นเศษเมล็ดอินทผลัม 

ซึ่งกองกําลังฯ นําติดตัวเปนเสบียงมาจากมะดีนะฮฺ พวกเขากลาว

วา นี่คือ “อินทผลัมยัษริบ” (เปนรองรอยใหพวกเขาทราบวากองกําลังฯ 

อยูที่ไหน) พวกเขาจึงออกคนหาตอไป ครั้นเมื่ออาศิมและเหลากอง

กําลังทหารรูสึกไดวาพวกตนเองกําลังถูกไลตาม จึงไดหลบไปพัก

พิงที่ฟดฟด (เปนสถานที่สูง คลายภูเขา) 

บะนูลิหฺยานตามกองกําลังฯ จนพบ และลอมพวกเขาไว แลวกลาว

วา “พวกทานจงลงมาเถิด มอบตัวใหเรา และเราจะใหสัตยสัญญา 

และคํามั่นตกลงกับพวกทาน แลวเราจะไมสังหารพวกทานแมสัก

คนเดียว” อาศิม บิน ษาบิต ผูนํากองกําลังทหารไดตอบบะนูลิหฺ

ยานวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ วันนี้ขาจะไมยอมรับขอตกลง ไมทํา

สนธิสัญญากับผูปฏิเสธศรัทธาเปนอันขาด ขาแตอัลลอฮฺ ขอ

พระองคทรงบอกเลาเรื่องราวของพวกขาพระองคใหแกนบีของ

พระองคทราบดวยเถิด” แลวการปะทะระหวางสองฝายก็เกิดขึ้น 

จนอาศิมเปนหนึ่งในเจ็ดคนที่ถูกสังหาร กระทั่งสามคนที่เหลือ คือ 

คุบัยบฺ (บิน อะดียฺ)อัล-อันศอรียฺ,  (ซัยดฺ) อิบนุ ดะษินะฮฺ และชายอีก

คนหนึ่ง (คืออับดุลลอฮฺ บิน ฏอริก) ไดยอมลงมา และตกลงรับ

สนธิสัญญาของพวกเขา ครั้นเมื่อบะนูลิหฺยานเปนฝายกุมอํานาจ 

พวกเขาก็ไดทําการปลดอาวุธกองกําลังทหารทั้งสาม ยึดธนู และ

พันธนาการตรวนพวกเขาเอาไว ชายคนที่สาม (คือ อับดุลลอฮฺ บิน 

ฏอริก)  จึงกลาววา “นี่คือการทรยศ ไมรักษาสัจจะครั้งแรก ขาจะไม

ไปกับพวกทาน แทจริงบุคคลเหลานั้น (คือ เหลาทหารที่ถูกสังหาร) 
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เปนแบบอยางสําหรับฉัน” บะนูลิหฺยานจึงลากจูง และบังคับเขาให

ไปกับพวกเขาใหจงได แตเขาก็ยังยืนกรานปฏิเสธ แลวบะนูลิหฺ

ยานก็สังหารเขา หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางโดยมีคุบัยบฺ 

กับอิบนุ ดะษินะฮฺ เปยเชลยไปดวย แลวพวกเขาก็นําทั้งสองไป

ขายที่มักกะฮฺภายหลังสมรภูมิบัดรฺ (บัดรฺคร้ังที่สอง เดือนชะอฺบาน ป

ฮิจเราะฮฺที่ 4) ผูซื้อคุบัยบฺคือ บะนู อัล-หาริษ บิน อามิร บิน เนาฟล 

บิน อับดิ มะนาฟ ซึ่งคุบัยบฺนั้นเปนผูสังหาร อัล-หาริษ บินอามิร 

ในสงครามบัดรฺ (บัดรฺอันย่ิงใหญ คร้ังแรก ในเดือนเราะมะฎอน ป

ฮิจเราะฮฺที่ 2) แลวคุบัยบฺก็ตกเปนเชลยในอาณัติของพวกเขา (บะนู 

อัล-หาริษ)  

อุบัยดุลลอฮฺ บิน อิยาฎ บอกแกฉันวา (ผูกลาวคือ อัซซุฮรียฺ) แทจริง 

บุตรีของอัล-หาริษไดเลาใหฟงวา แทจริงเมื่อพวกเขา (บะนูอัล-หา

ริษ) ไดรวมตัวกัน (เพื่อสังหารคุบัยบฺ บินอะดียฺ) คุบัยบฺก็ไดขอยืมมีด

โกนจากนาง เพ่ือโกนขนสวนเกิน นางก็ใหเขายืม ครั้นเม่ือนาง

เผลอ ลูกชายของนางคนหนึ่งไดเดินเขาไปหาคุบัยบฺ เมื่อนางพบ ก็

เห็นวาลูกของนางนั่งอยูบนตักเขา และในมือเขานั้นมีมีดโกนอยู 

นางตกใจกลัวมาก จนคุบัยบฺทราบความตกใจกลัวของนางจากสี

หนา เขากลาววา “เธอกลัววาฉันจะฆาลูกเธอหรือ แทจริงฉันไมทํา

เชนนั้นหรอก” นางไดเลาตออีกวา “ฉันไมเคยเห็นเชลยคนใดดีย่ิง

กวาคุบัยบฺเลย วันหนึ่งฉันเห็นเขากินองุน ในมือเขามีพวงองุน

มากมาย ทั้งที่เขาถูกลามตรวนไวดวยโซเหล็ก และที่มักกะฮฺในวัน
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นั้นไมไดมีผลไมอะไรเลย” นางกลาวอีกวา “แทจริงมันเปนริซกี

ที่อัลลอฮฺทรงประทานใหคุบัยบฺ” แลวเมื่อบะนู อัล-หาริษนําคุบัยบฺ

ออกจากอัล-หะร็อม (มักกะฮฺ) ไปสูอัล-หิลล (นอกเขตอัล-หะรอม 

นักวิชาการกลาววา คือ เขตอัตตันอีม ทางตอนเหนือของอัล-หะร็อม) 

เพ่ือนําไปสังหาร คุบัยบฺไดกลาวแกพวกเขาวา “ขอใหฉันละหมาด  

2 ร็อกอะฮฺกอนเถิด” พวกเขาปลอยเขาละหมาด จนกระทั่งเมื่อ

เสร็จเรียบรอย คุบัยบฺจึงกลาวแกบะนู อัล-หาริษวา “ถาหากวาฉัน

ไมกลัวพวกทานกลาวหาวาฉันละหมาดนานเพราะกลัวถูกฆาแลว

ละก็ ฉันจะละหมาดอยางยาวนานกวานี้อีก”  

แลวเขาก็กลาวดุอาอวา  

 َعَدًدا أْحِصِهمْ  ا�

“ขาแตอัลลอฮฺ ขอพระองคทรงนับจํานวนพวกเขาอยางครบถวน” 

(บางรายงานเพิ่มเติมวา ُهمْ   
ْ
َحد  ِمقُْهمْ   ُ�َةاِدرْ   َوال  بََدًدا  َواْ�تُغ

َ
และขอทรง“  اً أ

สังหารพวกเขาทีละคนๆ และอยาใหหลงเหลืออยูเลยแมแตคนเดียว”)  

หลังจากนั้นเขาก็ขับบทกวีวา 

بَاِل  فَغَْسُت 
ُ
  ِح�َ  أ

ُ
يّ  َعَ  ُمْسِغًما ْ�تَُل أ

َ
ِ  َكنَ  َجقٍْب  أ ّ ِع  ِِ  َمْصَ

ِ  َذاِ   ِف  وََذلَِك 
َ
ل ِ
ْ
  َو�ِنْ  اْ

ْ
وَْصالِ  َعَ  ُ�بَارِكْ  �ََشأ

َ
وٍ  أ

ْ
ِع  ِشغ َّ  ُمَم
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ฉันไมคํานึง แมนจะถูกฆา ในสภาพที่เปนมุสลิม 

ไมวาจะตายทาไหน การตายของฉัน ก็เพ่ืออัลลอฮฺดังกลาวนั่น

แหละ เปนการงานของพระเจา 

หากเปนพระประสงค 

พระองคจะทรงประทานความจําเริญแกสวนตางๆ ของรางกายแม

จะถูกหั่นเปนช้ินๆ 

แลวบุตรของอัล-หาริษก็สังหารเขา (ในปฮิจเราะฮฺที่  5) 

ดังนั้นคุบัยบฺจึงเปนผูริเริ่มการละหมาด 2 ร็อกอะฮฺ ขณะจะถูกฆา 

แลวอัลลอฮฺก็ไดทรงตอบรับดุอาอของอาศิมในวันที่เขาถูกฆา 

พระองคไดทรงบอกขาวเรื่องราวของกองกําลังทหารเฉพาะกิจใน

ส่ิงที่พวกเขาประสบแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลว

เมื่อชาวกุเรชมุชริกไดยินขาววาอาศิมถูกสังหาร พวกเขาก็สงคน

ออกไปที่รางของอาศิม เพ่ือนําช้ินสวนรางกายของเขามาเพ่ือ

ยืนยันเยยหยัน เพราะอาศิมนั้นไดสังหารคนสําคัญใหญโตของชาว

กุเรชในสงครามบัดรฺอันย่ิงใหญ แตทวาเมื่อพวกเขามาถึงรางของ

อาศิมก็พบวา เหนือรางของเขามีตัวผึ้งหรือตัวตอ กอตัวรวมกัน

เปนดั่งกอนเมฆ ปกปองคุมครองรางของเขาเอาไว จนพวกเขาไม

สามารถตัดช้ินสวนรางกายของเขาเพ่ือเอาไปได (อัล-บุคอรียฺ หะดีษ

หมายเลข 3045)  

จากหะดีษน้ีมีขอคิด มีอุทธาหรณมากมาย ซึ่งอัล-หาฟซ อิบนุ 

หะญัรฺ ระบุไวในหนังสือ ฟตหุลบารียฺ (เลม 7 /หนา384) วา  
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หนึ่ง ในหะดีษเลาวา อาศิม บิน ษาบิตนั้นไดสังหารหนึ่งในผู

ย่ิงใหญ ผูมีเกียรติของชาวกุเรชในสงครามบัดรฺอันย่ิงใหญ อิบนุ หะญัรฺ 

กลาววา ผูนั้นอาจจะเปน อุกบะฮฺ บิน อะบี มุอีฏ และมีรายงานจาก อิบนุ 

อิสหาก จาก อาศิม บิน อุมัร จาก เกาะตาดะฮฺ เลาวา “อาศิมนั้นเคยให

คําม่ันสัญญากับอัลลอฮฺไววา จะไมมีทางใหมุชริกมาสัมผัสเขาได และ

เขาก็จะไมสัมผัสมุชริกอยางเด็ดขาด” มีอีกรายงานเลาวา เขากลาววา 

“ในวันน้ี แทจริงฉันปกปกรักษาศาสนาของพระองค ดังนั้น ขอพระองค

ทรงปกปกรักษาเนื้อตัวของขาพระองคดวยเถิด” อัลลอฮฺจึงไดทรงสงตัว

ตอหรือผ้ึงเพื่อปกปกรักษารางของเขาจากบรรดามุชริก และเม่ือทานอุมัร

ไดทราบขาวเขา จึงกลาววา “อัลลออฮฺทรงรักษาปกปองบาวผูศรัทธา

หลังจากเขาเสียชีวิต เสมือนกับที่ทรงรักษาปกปองเขาเม่ือเขามีชีวิต” 

สอง  ผูตกเปนเชลยมีสิทธิที่จะปฏิเสธคัดคาน ไมยอมรับ

ขอตกลงสันติภาพจากศัตรู แมนวาจะตองถูกฆาก็เปนเกียรติกวา เม่ือไม

สามารถรักษาสวัสดิภาพของชีวิต ซึ่งเปนการนาอัปยศหากตองปฏิบัติ

ตามกฎหรือคําส่ังของผูปฏิเสธ ดังกลาวนั้นสําหรับผูที่ตองการยึดกฎ

เครงครัดแนวแน (อัลอะซีมะฮฺ บัญญัติตามปกติ) สวนผูที่ตองการยึดกฎ

อนุโลมผอนปรน (อัรรุคเศาะฮฺ บัญญัติอนุโลมในภาวะคับขัน) ก็ให

ยอมรับขอตกลงสันติภาพ เพื่อรักษาสวัสดิภาพไว 

สาม การซ่ือสัตยในสัตยาบันตอบรรดามุชริก การงดเวนไม

สังหารเด็กๆ ของพวกเขา และออนโยนตอผูที่ตองการจะสังหารเขา 
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ส่ี ดุอาอใหบรรดามุชริกโดยรวมใหไดรับหายนะ การละหมาด

เม่ือขณะจะถูกฆา และจากหะดีษ เปนหลักฐานแสดงวา คุบัยบฺนั้นเปนผู

แรกที่ริเร่ิมการละหมาด 2 ร็อกอะฮฺขณะจะถูกฆา 

หา การสรางสรรคบทกวี และกลาวขานขับเอื้อน เม่ือจะถูกฆา 

และหะดีษนี้บงบอกถึงความเช่ือม่ันอันแรงกลา และความเครงครัดของ

คุบัยบฺในเร่ืองศาสนา 

หก  อัลลอฮฺทรงทดสอบบาวมุสลิมของพระองคดวยส่ิงที่

พระองคทรงประสงค ดังที่อยูในความรอบรูของพระองค เพ่ือที่จะตอบ

แทนบาว และหากพระเจาของเจาทรงประสงคแลว พวกเขาก็มิอาจ

กระทํามันขึ้นได 

َحِسَب   ١  الٓمٓ   ﴿
َ
َّاُس   أ ن  �

َ
ُ�ٓواْ   أ ن  ُ�ۡ�َ

َ
َّا  َ�ُقولُٓواْ   أ ََ ا َُونَ   َ�   َوُهمۡ   ََ  َوَلَقدۡ   ٢  ُ�ۡفَت

َّا َت ََ
ينَ    ِ َّ نّ   َ�ۡبلِِهۡمۖ   َِن  � ََ لَ ۡۡ ََ لَ ََ

   ُ َّ ينَ   � ِ َّ نّ   َصَدُقواْ   � ََ لَ ۡۡ َ ََ  ﴾  ٣  �ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ   َو
 ]  ٣ - ١: العقكبو [

 
ความวา “อะลิฟ ลาม มีม มนุษยคิดหรือวา พวกเขาจะถูกทอดทิ้ง

เพียงแตพวกเขากลาววาเราศรัทธาแลว และพวกเขาจะไมถูก

ทดสอบกระนั้นหรือ ? และโดยแนนอน เราไดทดสอบบรรดากอน

หนาพวกเขา แลว ดังนั้นอัลลอฮฺจะทรงจําแนกใหรูแจงถึงบรรดาผู
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สัตยจริง และจะทรงจําแนกใหรูแจงถึงบรรดาผูกลาวเท็จ” (อัล- อัน

กะบูต 1-3) 

เจ็ด ดุอาอของมุอมินไดรับการตอบรับ และมุอมินไดรับเกียรติ

ทั้งในขณะที่มีชีวิตและเสียชีวิต แทจริงอัลลอฮฺทรงตอบรับดุอาอของ

อาศิม ในการรักษาปกปองรางกายของเขาจากบรรดามุชริก แตพระองค

มิไดทรงขัดขวางบรรดามุชริกมิใหฆาเขา เพราะพระองคทรงประสงคที่จะ

ยกเกียรติของอาศิมดวยการเปนชะฮีด และเกียรติยศของเขาก็คือการถูก

ปกปองจากการลวงละเมิดดวยการตัดชิ้นสวนรางกายของเขา 

 แปด การใหความเคารพของบรรดามุชริกตออัล-หะร็อม (เขต

มักกะฮฺ ซ่ึงเปนสถานที่หามการฆา) และเดือนอัล-หุรุม (เดือนซุลเกาะอฺ

ดะฮฺ ซุลหิจญะฮฺ มุหัรรอม และเราะญับ ซึ่งเปนเดือนที่หามการฆา) 

 เกา การบิดพล้ิว ไมรักษาสัญญา ทรยศหักคดโกง เปนลักษณะ

ของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา พวกเขาฆาอับดุลลอฮฺ บิน ฏอริก และจับซัยดฺ 

กับคุบัยบฺเปนเชลยและขายพวกเขาใหแกชาวกุเรช เพราะหวังเงินทอง

เพียงเล็กนอยเทานั้น 

  สิบ การใหเกียรติของอัลลอฮฺตอผูที่พระองคทรงรัก ทั้งในดุนยา

และอาคิเราะฮฺ แทจริงพระองคทรงประทานริซกีใหคุบัยบฺ ดวยองุนและ

ผลไมมากมาย ท้ังท่ีเขาถูกลามตรวนดวยโซเหล็กอยูในพันธนาการของ

ศัตรู  อัลลอฮฺตรัสจริงวา 
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ن...    ﴿ ََ َ   َ�ّتقِ   َو َّ َۡل  � ۥ  َ�ۡ ُ َُۡث   َِنۡ   َوَ�ۡرُزۡقهُ   ٢  َ�َۡرٗجا  َّ  ﴾  ٣...    تَِسُبۚ َ�ۡ   َ�   َح
 ]  ٣ -٢:  الطالق[

ความวา “และผูใดยําเกรงอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงหาทางออก

ใหแกเขา และจะทรงประทานปจจัยยังชีพแกเขาจากที่ที่เขามิได

คาดคิด” (อัฏ-เฏาะลาก 2-3) 

 และหากพิจารณาใหถองแท ก็จะพบขอคิด และอุทาหรณอื่นๆ 

อีกมากมายนอกเหนือจากที่ไดกลาวมานี้  

 وصحبه هل وع �مد نبيقا ع وسغم اهللا وص� العال�، رل هللا والمد

 أجع�

 


