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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ชีวประวัติของทานมศุอับ บิน อุมัยร ฺ

 
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ 

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 ที่จะกลาวถึงตอไปนี้คือชีวประวัติของวีรบุรุษและบุคคล

สําคัญทานหนึ่งแหงประชาชาติอิสลาม ทานคือสหายผูทรง

เกียรติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ชีวประวัติของ

ทานเต็มไปดวยบทเรียนและขอคิดท่ีควรยึดถือเปนแบบอยาง 

 ทานเปนผูที่เขารับอิสลามคนแรกๆ ไดรวมรบในสมรภูมิ

บัดรฺและอุหุด โดยในครั้งหลังทานทําหนาที่ถือธงศึก ทานเขา

รวมการอพยพท้ังสองครั้ง กลาวคือการอพยพครั้งแรกไปยัง

หะบะชะฮฺ (อบิสซิเนีย-ปจจุบันคือประเทศเอธิโอเปย) และการ

อพยพครั้งที่สองไปยังมะดีนะฮฺ ผูคนหลายสิบคนเขารับอิสลาม
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ตอหนาทาน นอกจากนี้ ทานยังเปนทูตคนแรกในอิสลาม และ

วากันวาทานนี่แหละคือคนแรกที่นําละหมาดวันศุกร ณ เมือง 

มะดีนะฮฺ 

 ใชแลว วีรบุรุษท่ีเรากําลังพูดถึงนั้นคือ ทานมุศอับ บิน 

อุมัยรฺ บิน ฮิชาม อัล-บัดรีย อัล-กุเราะชีย อัล-อับดะรีย นั่นเอง 

อิบนุ สะอฺด กลาวในหนังสือเฏาะบะกอตของทานวา 

"เมื่อมุศอับ บิน อุมัยรฺ ทราบขาววาทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดเชิญชวนไปสู อิสลามโดยใชบานของ อัล- 

อัรก็อม บิน อัล-อัรก็อม เปนที่มั่น ทานก็เดินทางไปพบและเขา

รับอิสลาม หลังจากน้ันทานก็ออกจากบานหลังดังกลาว แต

ยังคงเก็บสิ่งที่เกิดข้ึนเปนความลับมิใหใครรู เพราะกลัวกระแส

ตอตานจากมารดาและพวกพองของทาน ในระหวางน้ันทานได

ไปหาทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางเงียบๆ 

ทั้งนี้ ทานเขารับอิสลามในชวงสามปแรกของการเริ่มตนเชิญ

ชวนสูอิสลาม กอนท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะ

ประกาศอิสลามอยางเปดเผย แตทวาเมื่อพวกมุชริกีนบางคน

ทราบขาวการเขารับอิสลามของทาน พวกเขาก็รีบรุดไปแจงขาว
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ดังกลาวแกมารดาและญาติพี่นองของทาน ไมตางจากท่ีอัลลอฮฺ

ตะอาลาตรัสไววา: 

﴿  ْ وا ُّ دوۡ  ود ا تدۡ�ُفُروند  ل مد ْ  كد ُروا فد تدُكونُوند  �د ۖ  �د اٗٓء ود  ]٨٩:  تلنساء[ ﴾ ٨ سد

ความวา: "พวกเขาชอบหากวาพวกเจาจะปฏิเสธศรัทธา ดังที่

พวกเขาไดปฏิเสธ พวกเจาจะไดกลายเปนผูที่เทาเทียมกัน" (อัน

นิสาอ: 89) 

เมื่อพวกเขาเหลาน้ันทราบขาวก็โกรธแคนไมพอใจ และ

จับทานขังโดยลามพันธนาการไว ทานถูกจองจําอยูเชนนั้นชั่ว

เวลาหนึ่ง กอนที่จะหลบหนีและอพยพไปยังอบิสซิเนีย เพื่อธํารง

ไวซึ่งศาสนา" (เฏาะบะกอต อิบนิ สะอฺด เลม 3 หนา 116)  

 มุศอับ บิน อุมัยรฺ นั้นเปนเด็กหนุมชาวมักกะฮฺที่ไดรับ

การเลี้ยงดูฟูมฟกอยางดีในครอบครัวท่ีมีอันจะกิน มารดาของ

ทานถือเปนหนึ่งในผู ท่ีร่ํารวยมั่งค่ังที่สุดในเมือง นางสรรหา

เสื้อผาอาภรณท่ีสวยงามมีราคาใหทานสวมใส ทําใหมุศอับเปน

ที่รูจักวาเปนผูที่มีกลิ่นหอมที่สุดในหมูชาวมักกะฮฺ เมื่อทานเขา

รับอิสลาม ทานก็ไดละทิ้งสิ่งดังกลาวท้ังหมด และยังถูกกักขัง

ทรมานกระทั่งสีผิวเปลี่ยนไป และรางกายทรุดโทรมหนัก 
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 มีรายงานหะดีษซึ่งบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ จากทานค็อบ

บาบ บิน อัล-อะร็อต เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา "พวกเราเคยรอง

ทุกขตอทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ขณะที่ทาน

นอนหนุนเสื้อคลุมของทานใตรมเงากะอฺบะฮฺ โดยพวกเรากลาว

แกทานวา: ทานจะไมวิงวอนขอใหอัลลอฮฺทรงชวยเหลือพวกเรา

บางหรือครับ?" ซึ่งทานกลาวตอบวา: 

ِمنَْشاِر  «
ْ
رِْض، َ�يُْجَعُل ِ�يِه، َ�يَُجاُء بِال

َ
ُ ِف تأل

َ
َْرُم َ ُْ َن تلُمُجُل ِ�يَمْن َببْغَُمْ   ََ

 ُّ ِسِه َََُُش
ْ
َ َرأ ََ ُى  َُ ْمَشاِط َ�يُو

َ
، َوَما يَُصّدُه َذلَِك َ�ْن ِديِقِه، َوُ�ْمَشُط بِأ بِاْْنَاَْ�ِ

 ِ َُ ، َوَما يَُصّدهُ َذلَِك َ�ْن ِديقِِه، َوت ْو َعَصب 
َ
ِْمِه ِمْن َ�ْم   أ

َ
تَِْديِد َما ُدوَن ْ

ْضَ  ََ  
َ
ُ� �َِسَ� تلُمتِ ُب ِمْن َاقَْعاَء ىَِ ََ ْمَم، 

َ
ُِاُمُن َ َألت تأل

َ
ّ 

ُ
 ىَِ

ُُ َا ََ  ََ َموَْ ، 
ُقُمْ  �َْساَْعِجغُونَ  ِِ

قَِمِه، َولَ ََ  َ ََ ََْب  ْب ِو ت
َ
، أ َ َُ  ]٣٦١٢[تلخاري بمق   » ت

ความวา: "บางคนจากประชาชาติกอนหนาพวกทานอาจถูกขุด

หลุมฝง แลวถูกผากลางจากศีรษะแยกรางออกเปนสองสวน

ดวยเลื่อย แตสิ่งนั้นก็มิอาจทําใหเขาละท้ิงศาสนาของเขา และ

อาจถูกกรีดแทงดวยหวีเหล็ก ซึ่งท่ิมทะลุเน้ือเขาไปถึงกระดูก

และเสนประสาท แตสิ่งน้ันก็ไมทําใหเขาละทิ้งศาสนาของเขา

เลย ขอสาบานตออัลลอฮฺ พระองคจะทรงใหศาสนานี้ผงาดขึ้น

อยางสมบูรณและย่ิงใหญ กระท่ังวาผู ท่ีเดินทางจากเมือง 
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ศ็อนอาอ (ซานา - ในเยเมน) ถึงเมืองหัฎเราะเมาต (ในเยเมน) 

จะเดินทางไดอยางปลอดภัย  โดยท่ีเขาไม เกรงกลัวสิ่ งใด

นอกจากอัลลอฮฺ หรือเพียงแตเกรงวาหมาปาจะกัดกินฝูงแกะ

ของเขา แตพวกทานนั้นเรงรีบไปเอง" (หะดีษเลขที่ 3612) 

 อิบนุ อิสหาก กลาววา "ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮ ุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม ไดสงมุศอับ บิน อุมัยรฺ ไปพรอมกับกลุมชาว 

มะดีนะฮฺจํานวนสิบสองคนที่ไดเขารับอิสลามและใหสัตยาบัน

ตอทานในเหตุการณ 'อะเกาะบะฮฺ' ครั้งแรก เพื่อใหทานทําการ

สอนอัลกุรอานและหลักการศาสนาแกชาวมะดีนะฮฺ โดยใน

ระหวางนั้นทานไดอาศัยบานของ อัสอัด บิน ซุรอเราะฮฺ เปนท่ี

พักพิง ผูคนในมะดีนะฮฺจึงพากันเรียกขานทานวา 'อัล-มุกริอ' 

(ผูสอนอัลกุรอานและวิชาการศาสนา) และวากันวาทานคือผูนํา

ละหมาดวันศุกร ณ เมืองมะดีนะฮฺเปนครั้งแรก อุสัยด บิน 

หุฎ็อยรฺ และ สะอฺด บิน มุอาซ ซึ่งเปนผูนําในเผาของทานทั้งสอง 

ตางก็เขารับอิสลามตอหนาทาน เพียงเทานี้ ก็ถือเปนความ

ภาคภูมิใจและเปนผลงานที่สําคัญย่ิงในอิสลาม" (อางจาก 

อุสดุลฆอบะฮฺ ของอิบนุล อะษีรฺ เลม 4 หนา 134) 
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 ทานอัล-บะรออ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา "คนกลุม

แรกที่เดินทางมาถึงพวกเราคือ มุศอับ บิน อุมัยรฺ และ อิบนุ อุม

มิ มักตูม ท้ังสองไดสอนใหผูคนอานอัลกุรอาน หลังจากนั้น  

บิลาล, สะอฺด และอัมมารฺ บิน ยาสิรฺ ก็เดินทางมาถึง ตามดวย

อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ ซึ่งมาพรอมกับเศาะหาบะฮฺจํานวนย่ีสิบ

ทาน หลังจากน้ันทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็

เดินทางมาถึง ซึ่งฉันไมเคยเห็นชาวมะดีนะฮฺมีความปติยินดีกับ

สิ่งใดมากไปกวาการมาถึงของทาน แมกระท่ังบรรดาทาสีตางก็

พากันโจษจันวา 'ทานเราะสูลุลลอฮฺมาแลว' จําไดวาตอนที่ทาน

มาถึงนั้น ฉันไดศึกษาสูเราะฮฺ ﴿   ِّبِح ّ�ِكد   ٱۡسمد   سد ۡ�د   رد
د
และ   ﴾  ١  ٱۡ�

อีกหลายสูเราะฮฺท่ีเปน อัล-มุฟศศ็อล (สูเราะฮฺในุซทายๆที่แต

ละอายะฮฺจะคอนขางสั้น) ไปแลว" (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ  

หะดีษเลขที่ 3925) 

 เมื่อเกิดสงครามอุหุดในปฮิจญเราะฮฺศักราชที่สาม ทาน

มุศอับ บิน อุมัยรฺ ก็เปนผูหนึ่งที่ไดรวมรบเย่ียงวีรบุรุษ และได

ตอสูอยางสุดความสามารถดวยความศรัทธาและความอดทนที่

เป ยมลน  โดยทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได

มอบหมายใหทานเปนผูถือธงศึกของทัพมุสลิม ซึ่งทานก็ไดยืน
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หยัดอยางมั่นคงเคียงขางเหลาทหารหาญผูศรัทธากลา เพื่อคอย

ปกปองทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากขาศึกศัตรูใน

ชวงเวลาวิกฤตที่พวกมุชริกีนพลิกกลับเปนฝายคุมเกม มุศอับกํา

ธงศึกไวแนน ในขณะที่พวกมุชริกีนตางประดังเขาหาธงดังกลาว 

ทันใดนั้น อิบนุ เกาะมิอะฮฺ (ขออัลลอฮฺทรงลงโทษเขาอยางสา

สม) ก็รุกคืบเขาหามุศอับอยางรวดเร็วและฟนแขนขวาทานขาด

สะบ้ัน โดยที่ทานยังคงอานทวนดํารัสของอัลลอฮฺท่ีวา: 

ا ﴿  دّمدٌ  ودمد ُُ  َّ ِ لدۡت  قددۡ  ردُسولٞ  ِ ۡبلِهِ  ِمن خد ۚ  �د فدإِيْن ٱلّرُسُل
د
وۡ  ّماتد  أ

د
لدۡبُتمۡ  قُتِلد  أ  ٱنقد

 ٰ د ٰبُِ�مۚۡ  �د ۡع�د
د
ن أ لِۡب  ودمد ٰ  يدنقد د قِبدۡيهِ  �د ّ  فدلدن عد ُُ د  يد َّ ۡ�  ٱ ۗ  ٔٗ شد يدۡجزِي ا ُ  ودسد َّ  ٱ

ِٰكرِ�ند  َّ  ]  ١٤٤: عممتن تل[ ﴾ ١ ٱ�

ความวา: "และมุหัมมัดน้ันหาใชอ่ืนใดไม นอกจากเปนเราะสูลผู

หนึ่งเทานั้น ซึ่งบรรดาเราะสูลกอนจากเขาก็ไดลวงลับไปแลว 

แลวหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆาก็ตาม พวกเจาก็หันสนเทา

ของพวกเจากลับกระนั้นหรือ? และผูใดที่หันสนเทาทั้งสองของ

เขากลับแลวไซร มันก็จะไมกอใหเกิดอันตรายแกอัลลอฮฺแต

อยางใดเลย และอัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบแทนแกผูกตัญู

ทั้งหลาย" (อาล อิมรอน: 144) 
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ท า น จึ ง ค ว า ธ ง ข้ึ น ชู ด ว ยมื อ ข า ง ซ า ย  พ ลั น อิ บ นุ  

เกาะมิอะฮฺคนเดิมก็ฟนแขนซายทานจนขาดอีก แตทานก็ยังโอบ

อุมธงไวดวยตนแขนและหนาอกของทาน กอนที่จะถูกจูโจมอีก

ครั้งดวยหอกซึ่งพุงทะลุกลางอก ทานจึงลมพับลงสิ้นใจในสภาพ

ชะฮีดคากองเลือดท่ีเจิ่งนอง อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสวา: 

الٞ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�د  ّمِند  ﴿ ْ  رِجد قُوا دد ا صد ْ  مد ُدوا ٰهد د  �د َّ لدۡيهِ�  ٱ ٰ  ّمن فدِمۡنُهم عد ۡبدُهۥ قد�د  �د
ِمۡنُهم ۖ  ّمن ود ا يدنتدِظُر ْ  ودمد ََزتل[ ﴾ ٢ �دۡبِديٗ�  َدّدلُوا  ]  ٢٣:  ت

ความวา: “ในหมูผูศรัทธามีบุรุษผูมีสัจจะตอสิ่งที่พวกเขาได

สัญญาตออัลลอฮฺเอาไว ดังนั้นในหมูพวกเขามีผูปฏิบัติตาม

สัญญาของเขา และในหมูพวกเขามีผูที่ยังคอย (การตายชะฮีด) 

และพวกเขามิไดเปลี่ยนแปลงแตอยางใด” (อัล-อะหฺซาบ: 23) 

 มีปรากฏในรายงานซึ่งบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ จากอบู

วาอิล เลาวา พวกเราเคยไปเย่ียมทานค็อบบาบ แลวทานเลาวา 

“พวกเราอพยพพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

โดยหวังในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ แลวพระองคก็ทรงให

รางวัลพวกเราดวยความสุขสบายบางสวนในโลกนี้ แตพวกเรา

บางคนก็ไดจากไปโดยท่ีเขายังไมไดรับรางวัลของเขาในโลกน้ี
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เลยแมแตนอย เชน มุศอับ บิน อุมัยรฺ ผูซึ่งถูกสังหารในสงคราม

อุหุดโดยทิ้งไวแตเพียงผานุงผืนเดียว เมื่อเราพยายามหอตัวเขา

โดยปดสวนศีรษะ สวนเทาก็โผลออก และเมื่อเราพยายามปด

สวนเทาของเขา ผาที่มี ก็คลุมไมมิดถึงศีรษะ ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงสั่งใหพวกเราปดสวนศีรษะของ

เขา ในสวนของเทาทานใหปดคลุมดวยตะไครหอม” (หะดีษ

เลขท่ี 3897) 

 ทานมุศอับ บิน อุมัยรฺ จากโลกนี้ไปในสภาพของชะฮีด 

โดยมิไดทิ้งสิ่งใดจากความสําราญแหงโลกดุนยาไวเบ้ืองหลัง

เลยแมแตนอย ทานไดละท้ิงทรัพยสินเงินทอง อํานาจบารมี 

และความสุขสบาย แลวเลือกเอาสิ่งที่อัลลอฮฺทรงเตรียมไวให 

พระองคตรัสวา: 

ا ﴿ ُ�مۡ  مد دُ  ِعندد ا يدنفد ِ  ِعندد  ودمد َّ  ]٩٦: تلحل[ ﴾ َداٖق�  ٱ

ความวา: “สิ่งท่ีอยูกับพวกเจายอมอันตรธาน และสิ่งที่อยู

กับอัลลอฮฺนั้นยอมจีรัง” (อันนะหฺล: 96) 

ทานอบูเกาะตาดะฮฺ และอบูอัดดะฮฺมาอ เลาวาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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ُ بِِه َما ُ َو َخْ�ٌ لََك ِمقْهُ  « َُ  بَُدلََك ت
ُ
ِ َعُز وََجُل ىَِ ُ َِ َْ َاَُّْا  [أحد  » ىِنَُك لَْن تََد

 ]٢٣٠٧٤ف تلسقد بمق  

ความวา: "แทจริงทานจะไมละทิ้งสิ่งใดเพื่ออัลลอฮฺ นอก

จากอัลลอฮฺจะทรงใหสิ่งที่ดีกวาแกทาน เปนการทดแทนสิ่งที่

ทานละทิ้งไป" (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 23074) 

 ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวทานมุศอับ ขอพระองค

ตอบแทนทานอยางดีงามท่ีสุด ในสิ่งที่ทานไดทําไวเพื่ออิสลาม

และชาวมุสลิม และขอพระองคทรงใหเราไดอยูรวมกับทานใน

สรวงสวรรคอันมีเกียรติของพระองค พรอมๆ กับบรรดานบี 

บรรดาผูมีคุณธรรมมีสัจจะ และผูท่ีตายชะฮีดในหนทางของ

พระองคดวยเถิด แทจริงพวกเขาเหลาน้ันคือสหายท่ีประเสริฐ

อยางหาท่ีเปรียบมิไดอีกแลว 

 

 َ نايقا  مد َو هَ واحبه وسغ  وا� تهللا


