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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ชีวประวัติของทานฏอ็ลหะฮฺ บิน อุบัยดิลลาฮฺ 

แทจริงมวลการสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ขอพรอันประเสริฐ

และความศานติจงมีแดศาสนทูตของพระองค ขาพเจาขอ

ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว

เทานั้นไมมีภาคีหุนสวนใดๆ เทียบเคียงพระองค และขาพเจาขอ

ปฏิญาณวามหุัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 

และนี้ก็เปนอีกเรื่องราวหนึ่งที่ถายทอดชีวประวัติของ

บุรุษผูหน่ึงที่มีบทบาทสําคัญตอประชาติชาติอิสลาม เปนหน่ึง

ในเหลาวีรบุรุษแหงอิสลาม และเปนหนึ่งในบรรดาสาวก (เศาะ

หาบะฮฺ) ของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เรื่องราวของเศาะหาบะฮฺทานนี้ อบอวลไปดวยความหอมหวาน

ของแรงศรัทธาท่ีเปยมลน แฝงดวยบทเรียนอันทรงคุณคา ทั้ง

ยังใหแงคิดและแบบอยางที่ดีเย่ียมแกชนรุนหลัง 

เศาะหาบะฮทฺานนี้ ไดเขารวมสงครามเคียงบาเคียงไหล

กับทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในทุกสมรภูมิรบ 
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ยกเวนสงครามบัดรฺ ซึ่งทานไมไดเขารวมเพราะเหตุสุดวิสัย 

(สงครามบัดรฺเกิดข้ึนในชวงที่ทานออกไปคาขาย ณ เมืองชาม

ทานจึงไมไดเขารวมดวย - ผูแปล) แตหลังจากเสร็จสิ้นสงคราม 

ทานเราะสูลก็ไดใหการตอบแทนแกทานเชนเดียวกับผูท่ีเขารวม

สงคราม และไดแบงทรัพยสินท่ีไดจากสงครามใหแกทานดวย

เชนกัน  

ทานคือหนึ่งในแปดคนที่เขารับอิสลามในยุคแรกๆ  ทาน

มีชื่อเสียงอยางย่ิงในเรื่องการรบ  เปนผูที่เกงกาจเรื่องการขี่มา 

และมีความกลาหาญเด็ดเด่ียว  ทั้งน้ี ทานไดสรางผลงานและ

วีรกรรมที่ย่ิงใหญในสงครามอุหุด  ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “สมควรแลว” หมายถึงสมควรแลวท่ี

ทานจะไดรับสวนสวรรคเปนรางวัลตอบแทน ทานอบูบักรฺเองก็

เชนกัน เมื่อทานนึกถึงสงครามอุหุด  ทานจะกลาววา “สงคราม

อุหุดทั้งหมดเปนวันของชายผูนั้น (หมายถึงทานฏ็อลหะฮฺ)” 

และเมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อพยพไป

ยังเมืองมะดีนะฮฺ ทานไดผูกพันธะสัญญาความเปนพี่นอง

ระหวางทานฏ็อลหะฮฺ กับ ทานอบูอัยยูบ อัล-อันศอรีย ทานฏ็อล
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หะฮฺยังเปนหนึ่งในสิบคนที่ทานเราะสูลไดแจงขาวดีวาจะเปน

ชาวสวรรค ทานยังเปนหนึ่งในเศาะหาบะฮฺหกทานที่มีรายงาน

ระบุวาทานนบี ศ็อลลัลลฮฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากโลกน้ีไปโดยท่ี

ทานพึงพอใจในตัวพวกเขา  

ทานผูนี้คืออัศวินของอิสลาม ฏ็อลหะฮฺ บิน อุบัยดิล

ลาฮฺ บิน อุสมาน อัล-กุเราะชีย อัตตัยมีย มีชื่อเลนวา อบู

มุหัมมัด ทานเปนที่รูจักในนามวา ฎ็อลฮะฮฺ “อัล-ค็อยรฺ” (ผูมี

ความดีงาม) และฏ็อลหะฮฺ “อัล-ฟยยาฎ” (ผูใจบุญ) เพราะ

ความเมตตากรุณาและเผื่อแผของทาน 

มูซาบุตรชายของทานไดเลาถึงลักษณะของบิดาของตน

วา “พอของฉันเปนคนผิวขาวอมแดง รางไมสูงมาก คอนไปทาง

เต้ีย อกผายไหลผึ่ง และเทาใหญ ในชวงแรกที่ทานเขารับ

อิสลาม ทานไดถูกทรมานอยางหนัก ครั้งหนึ่งเนาฟล อิบนุ คุวัย

ลิด ไดจับทานและทานอบูบักรฺ อัศศิดดีก มาทรมาน โดยมัดทั้ง

สองเขาดวยเชือกเสนเดียว โดยเผาบนูตะมีมไมไดชวยเหลือ

พวกทานแตอยางใด เนาฟลทําการทรมานทั้งสองอยางสาหัส 

เพื่อกดดันใหทั้งสองยอมละท้ิงอิสลาม และกลับไปเปนผูปฏิเสธ
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ศรัทธาดังเดิม แตดวยแรงศรัทธาที่มั่นคง ท้ังสองไดยืนหยัดที่จะ

เปนมุสลิมตอไป และไมยอมสยบตอแรงกดดันที่แสนทรมานน้ัน

เลยแมแตนอย” 

มีหลายเหตุการณท่ีเศาะหาบะฮฺทานนี้แสดงออกถึง

ความเปนวีรบุรุษผูกลาหาญและเสียสละเพื่อศาสนา และหนึ่ง

ในเหตุการณที่สําคัญและย่ิงใหญท่ีสุดในประวัติศาสตรอิสลาม 

คือเหตุการณเมื่อครั้งสงครามอุฮุด ซึ่งทานไดเสียสละทั้งแรงกาย

และแรงใจ เพื่อปกปองทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จากการโจมตีของฝายศัตรู ในสงครามครั้งนั้นเหลาศัตรูชาวมุช

ริกีนตางเขามาประชิดทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อ

หวังจะคราชีวิตของทานใหได ทานฏ็อลหะฮฺจึงไดใชรางกายของ

ตนเองเปนโลกําบังรับลูกศรธนู หอกและคมดาบ แทนทานนบี 

เพื่อไมใหฝายศัตรูเขาถึงตัวทานได ในสมรภูมิดังกลาวทานไดรับ

บาดเจ็บถึงย่ีสิบสี่แผล จากการถูกแทงดวยคมดาบและหอกของ

ศัตรู และทานยังสูญเสียน้ิวมือไปอีกดวย 

มีรายงานจากทานก็อยส ฺบิน อบี หาซิม เลาวา “ฉันเห็น

มือของทานฏ็อลหะฮฺขาด จากการปกปองทานนบี ศ็อลลัลลอ
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ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากขาศึกศัตรู สวนทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม เองก็ไดรับบาดเจ็บจนฟนตัดหนาซี่ขางหัก เปน

แผลที่ ริมฝปาก  และมีเลือดไหลบนใบหนาของทาน  เมื่อ

ทานฏ็อลหะฮฺเห็นเชนนั้น ทานไดหันกลับไปโจมตีศัตรูที่กําลังจู

โจมทานนบีอยางกลาหาญ จนสามารถปกปองทานจากการ

โจมตีของศัตรูเหลาน้ันไดทั้งหมด แลวทานก็หันไปหาทานนบี 

และพยุงทานข้ึนไปบนเนินเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย หะดีษ

เลขท่ี 3724) 

ในอีกรายงานหน่ึงทานซุเบรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

“ในสงครามอุหุด ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

ถือโลสองขาง เมื่อทานจะขึ้นไปที่โขดหินทานไมสามารถท่ีจะ

ทรงตัวขึ้นไปได (ดวยความหนักของโล และความเหนื่อยลาของ

รางกาย) ทานฏ็อลหะฮฺจึงน่ังใหทานเราะสูลเหยียบบนตัวทาน 

เพื่อกาวข้ึนไปบนโขดหิน จนทานสามารถยืนทรงตัวบนโขดหิน

ได แลวฉันไดยินทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

กลาววา ‘สมควรแลวทานฏ็อลหะฮฺ’ คือสมควรแลวสําหรับเขา ที่

จะไดเขาสวนสวรรค” (บันทึกโดย อัตติรมิซีย หะดีษเลขที่ 3738)  
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และมีรายงานซึ่งบันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม จาก

ทานอบูอุษมาน เลาวา “ไมเหลือใครท่ีอยูเคียงขางทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในตอนน้ัน นอกจากทานฏ็อลหะฮฺ 

และทานสะอัด” (หะดีษเลขที่ 3722) 

และหน่ึงในความประเสริฐที่ย่ิงใหญของทานฏ็อลหะฮฺ 

คือสิ่งที่ปรากฏในรายงานซึ่งบันทึกโดยอัตติรมิซีย จากทานญา

บิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

َحَة بِْن  «
ْ
 َطل

َ
ْم سِل ُر يَتْ

ْ
ِِ ََل ْر

َ
ِِ اَ َ وَْج ََ يدم َيْاِى  ٍِ  َي

َ
َم سِل ُر ْن َيتْ

َ
نر أ َمْن َ َ
 ِ ََ بَيِْد ا  » ُر

ความวา “ผูใดมีความยินดีที่จะเห็นชะฮีดเดินอยูบนหนาแผนดิน

ก็จงมองไปยังฏ็อลหะฮฺ บิน อุบัยดิลลาฮฺ” (หะดีษเลขที่ 3739) 

 

และในรายงานอีกบทหนึ่ง ทานมูซา บิน ฏ็อลหะฮฺ ได

เลาวา ฉันไดเขาไปหาทานมุอาวิยะฮฺ แลวทานก็กลาวแกฉันวา 

ฉันจะแจ งขาวดีแกทานเอาไหม? ฉันได ยินทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ฏ็อลหะฮฺ คือหนึ่งในผูท่ี
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ไดพลีชีพเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ“ (บันทึกโดย อัตติรมิซีย หะดีษ

เลขท่ี 3740) 

นักวิชาการระบุวา หะดีษขางตนอธิบายไดวาทานได

เสียสละชีวิตของทานเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ จนไมเหลืออะไร

เลยระหวางทานกับความตาย เหมือนกับคนท่ีไดตายชะฮีดไป

แลว แมวาจะยังมีชีวิตอยูอีกก็ตาม  

เปนท่ีรูกันวาทานฏ็อลหะฮฺเปนผูที่มีความกรุณาเผื่อแผ 

รักการใหทาน และมีความมุงมั่นอุตสาหะ ดวยเหตุนี้ทานจึงถูก

ขนานนามวา “ฏ็อลหะฮฺผูใจบุญ” 

ทานเกาะบีเศาะฮฺ บิน ญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุฮันฮฺ กลาว

วา “ฉันไดเปนสหายกับทานฏ็อลหะฮฺ แลวฉันก็ไมเคยเห็นใครที่

มอบทรัพยสินของตนเองเปนจํานวนมากแกผูอ่ืนโดยท่ีไมทันจะ

ไดถูกขอเชนทานฏ็อลหะฮฺ”  

อัลหาฟซ อิบนุหะญัรฺ ไดระบุในหนังสือ อัล-อิศอบะฮฺ 

ของทานวา “ทานฏ็อลหะฮฺถูกสังหารโดย มัรวาน บิน อัล-หะกัม 

ในสงคราม อัลญะมัล” สวนยะอฺกูบ บิน สุฟยาน ไดบันทึกไวใน
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หนังสือ อัลมะอฺริฟะฮฺ วัตตารีค จากก็อยสฺ บิน อบีหาซิม เลาวา 

“ในสงครามอัลญะมัลเมื่อมัรวานเห็นทานฏ็อลหะฮฺ ก็กลาวขึ้น

วา ชายผูนี้คือคนหนึ่งท่ีมีสวนในการสังหารทานอุษมาน วาแลว

เขาก็ไดยิงลูกธนูไปที่หัวเขาของทานฏ็อลหะฮฺ ทําใหเลือดไหล

ออกมาไมหยุดกระท่ังทานเสียชีวิต” (อัล-อิศอบะฮฺ เลม 3 หนา 

292 โดย อิบนุหะญัรฺระบุวาเปนสายรายงานท่ีถูกตอง) 

อัซซ ะฮะ บีย  กล าวว า  “ เ ราขอเปนพยานยืนยัน

ตออัลลลอฮฺวาเราเกลียดชังบรรดาผูที่สังหารเศาะหาบะฮฺเชน 

ทานฏ็อลหะฮฺ ทานซุเบรฺ หรือทานอะลี และเราขอยืนยันตอ

พระองควาเราไมเห็นดวยกับการกระทําของพวกเขาเหลานั้น 

ทั้งน้ี เราขอมอบหมายการตัดสินสิ่งที่พวกเขากระทําใหเปนสิทธิ์

ของพระองค” (ตารีค อัล-อิสลาม หนา 654 โดยยอ) 

หลังสงครามอัลญะมัล ทานอิมรอน บิน ฏ็อลหะฮฺไดเขา

ไปหาทานอะลี บิน อบี ฏอลิบ ทานอะลีไดตอนรับและเชิญให

ทานอิมรอนเขาไปใกลทาน พรอมกลาววา ฉันหวังวาอัลลอฮฺจะ

ทรงใหฉัน บิดาของทาน และทานซุเบรฺ บิน เอาวาม ไดอยูในหมู

ผูที่ถูกกลาวถึงวา 
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ความวา “และเราไดขจัดความขุนแคนที่มีอยูในหัวอกของพวก

เขา ใหกลายเปนพี่นองกัน โดยพํานักอยูบนเตียงหันหนาเขาหา

กัน” (อัล-หิญรฺ: 47) 

 

ทานเสียชีวิตในปฮิจฺเราะฮศักราชที่ 36 เดือนุมาดัล

อาคิรฺ ขณะท่ีอายุได 64 ป 

ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยตอทานฏ็อลหะฮฺ และทรง

ตอบแทนทานในความดีงามท่ีทานสรางไวเพื่ออิสลามและชาว

มุสลิมดวยการตอบแทนที่ดีที่สุด และขอใหเราไดอยูรวมกับทาน

ในสวนสวรรคอันมีเกียรติของพระองคดวยเถิด 

 

  ، أساةرمك وأتدل سلأن ال � سال أن  وسبحان  ا  وبادك، أيٍد
 

 

 


