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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เรื่อง ที่ 58 

ประวัติทาน คอลิด บิน อัล-วะลีด 

 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮ ฺขอการเจริญ

พรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค  

 ตอไปนี้เปนเนื้อหาบางสวนของประวัติผูย่ิงใหญทาน

หนึ่งจากบรรดาผูย่ิงใหญทั้งหลายในประชาชาติอิสลาม เปน

วีรบุรุษทานหนึ่ง และเปนสุดยอดอัศวินผูกลา  เขาเปนเศาะ

หาบะฮฺที่ ย่ิ งใหญของทานศาสนทูต  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เราคัดประวัติสวนหนึ่งทานที่หอมกรุน แฝงดวยขอคิด

และบทเรียนอันมากมายมากลาว  

ทานคอลิดรับอิสลามในปที่แปดฮิจญเราะฮฺ และเขา

รวมสงความมากมายหลายครัง้  
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นักประวัติศาสตรไดกลาววา “เขาไมเคยพายแพใน

สงครามใดเลยทั้งสงครามกอนที่เขาจะเขารับอิสลามและ

หลังจากที่เขาเขารับอิสลามแลว” เขากลาวถึงตัวเองวา “ในวัน

สงครามมุอตะฮฺนั้นดาบในมือฉันหักเกาเลม ไมเหลือในมือฉัน

นอกจาก เศาะฟหะฮฺ ยะมานียะฮฺ”  (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 3/146  

หมายเลข  4265) สิ่งนี้แสดงถึงความกลาหาญอยางมากของ

ทาน และความแข็งแรงอยางมากท่ีอัลลอฮฺประทานใหกับราง

ของทาน ทานยังเปนผูนํากองทัพมุสลิมในสงครามอัล-ญะมา

มะฮฺและสงครามยัรมูก สองสงความที่โดงดัง และทานพรอมกับ

ทหารของทานเดินทางผานทะเลทรายต้ังแตพรมแดนอิรักไปจน

สุดแควนชามในเวลาเพียงหาคืน และนี่ เปนหนึ่งในความ

ประหลาดของแมทัพผูนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดใหสมญานามทานวาเปน ดาบของอัลลอฮฺที่ถูกชักออกมา

จากฝก ทานนบีบอกวาเขาเปนดาบของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺนํามา

เพื่อปราบบรรดามุชริกีนและมุนาฟกีน (มุสนัด อิมาม อะหหมัด 

1/8) 

เขาคืออัศวินที่ชื่อวา คอลิด บิน อัล-วะลีด บิน อัล-มุฆี

เราะฮฺ อัล-กุเราะชีย อัล-มัคซูมีย อัล-มักกีย  เปนลูกของพี่สาว
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ของทานหญิงมัยมูนะฮฺ บินตี อัล-หาริษ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

(ภรรยาของทานนบี) เขาเปนชายรางใหญ ไหลกวาง แข็งแรง

บึกบึน คลายกับอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มาก

ที่สุด เศาะหาบะฮฺทานนี้มีเหตุการณสําคัญๆ มากมายที่แสดง

ถึงกลาหาญของทานและการทุมเทใหความชวยเหลือศาสนา

อิสลามของทาน เชน ในสงครามมุอตะฮฺที่โดงดัง ซึ่งเกิดขึ้นในป

ที่แปดฮิจญเราะฮฺ ปเดียวกันกับคอลิดเขารับอิสลาม ทหาร

มุสลิมมีจํานวนสามพันคน ในขณะท่ีทหารโรมันมีจํานวนถึงสอง

แสนคน เนื่องจากจํานวนไมเหมาะสมกัน ทําใหเห็นความเปน

ผูนํารบที่ย่ิงใหญในหมูมุสลิม ทานนบีไดแตงต้ังผูนําทัพใหแก 

ซัยด บิน หาริษะฮฺ หากเขาถูกฆา ก็ใหทานยะอฺฟรฺ บิน อบี 

ฏอลิบ นําแทน และหากยะอฺฟรฺตายก็ใหอับดุลลอฮฺ บิน เราะ

วาหะฮฺ นําทัพตอ สุดทายท้ังหมดก็ตายชะฮีด หลังจากนั้น

ทานษาบิต บิน อัรก็อม ไดควาธงรบชูไว แลวถามบรรดาทหาร

มุสลิมวา พวกทานจงแตงต้ังผูนําทัพของเราหนึ่งคน  แลวพวก

เขาก็เลือกคอลิด บิน อัล-วะลีด  ตรงน้ีเองความกลาหาญย่ิงของ

ทานคอลิด และความฉลาดย่ิงของทานจึงปรากฏชัดขึ้น ทานได

เริ่มจัดขบวนทหารใหม โดยใหทหารที่ รบดานขวายายไป
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ดานซายและใหทหารบางสวนมาอยูแนวหลังแลวแสดงใหดู

เสมือนวา มีกองหนุนเพิ่มมา เพื่อทําลายขวัญของสัตรู แลวให

มุสลิมบุกหนัก เพื่อใหโรมันถอยและเสียขวัญ ตัวทานเองก็ได

แสดงความกลาหาญหลายอยาง จนผูกลาและวีรบุรุษหลายคน

ไมอาจเลียนแบบได  และดวยความฉลาดของทาน ทานไดใช

วิธีการท่ีแยบยลในการถอยทัพอยางเปนระบบ และจบการสูรบ

เพียงเทานั้นเพราะทานเห็นวาไมควรสูตอไปเพราะความไม

สมดุลของปริมาณทหาร และทานนบีไดใหสมญาการถอยทัพนี้

วาเปนชัยชนะ ทานไดกลาวขณะที่ทานสดุดีเกียรติของแมทัพทั้ง

สามที่ตายไปวา “แลวธงรบก็ถูกถือโดยดาบหนึ่งจากบรรดาดาบ

ของอัลลอฮฺ จนกระทั่งอัลลอฮฺไดใหชัยชนะ” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอ

รีย 3/33  หมายเลข  3757) 

ทานคอลิดยังไดรวมในสงความปราบปรามกลุมพวกมุร

ตัด สงครามพิชิตอิรัก และบรรดานักประวัติศาสตรมีความเห็น

แตกตางกันในเร่ืองสาเหตุที่ทานถูกปลดจากการเปนแมทัพใน

การเปดประเทศชาม ที่ถูกตองแลวนาจะเปนสิ่งท่ีมีรายงานจาก

ทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาทานกลาววา 

“ไมเลย อยางไรเสียฉันก็จะปลดคอลิดอยางแนนอน เพื่อที่ผูคน
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จะไดรูวา แทจริง อัลลอฮฺสามารถท่ีจะชวยเหลือศาสนาของ

พระองคใหไดรับชัยชนะ แมจะเปนคนอ่ืนนําทัพแทนคอลิดก็

ตาม” (สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ 1/378) 

สวนหนึ่งจากบรรดาคําพูดของทานที่โดดเดนคือ ทาน

กลาววา “คืนที่ฉันไดรับการมอบเจาสาวที่ฉันรัก ก็ยังไมเปนที่รัก

ย่ิงสําหรับฉันมากกวา คืนที่แสนจะหนาวเหน็บ มีหิมะตกแลวฉัน

เดินอยูพรอมกับบรรดามุฮาญิรีนในขบวนทหารหน่ึงที่ถูกสงไปสู

รบจนรุงเชาเพื่อรบกับศัตรูของอิสลาม”  (สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-

นุบะลาอ 1/375) 

ทานไดเขียนจดหมายไปยังชาวเปอรเซีย ในนั้นทาน

กลาววา “แทจริง ฉันไดนํากองทัพหนึ่งที่พวกเขารักความตาย

(ในสนามรบ) เหมือนกับที่ชาวเปอรเซียรักการด่ืมสุรา”  

และทานก็อยส บิน อบี ฮาซิม ไดกลาววาฉันไดยินทาน

คอลิดกลาววา “การออกไปทําสงครามในหนทางของอัลลอฮฺได

ทําใหฉันไมมีเวลาในการเรียนรูอัลกุรอาน” (ทานอัลหาฟษ อิบนุ 

หะญัรฺ ไดกลาวไวใน หนังสืออัลมะฏอลิบ อัล-อาลิยะฮฺ 4041) 

 ทานอบู อัซ-ซินาด ไดกลาววา ”เมื่อใกลสิ้นใจ ทานคอ

ลิดไดรองไห และรําพันวา ‘แทจริงฉันไดรวมในสงครามนั้น
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สงครามน้ีมากมาย และบนรางกายฉันนี้ ไมมีที่วางแมคืบเดียว

นอกจากจะมีรอยบาดแผลจากคมดาบ ธนูและหอก แลวนี่ฉัน

ตองตายอยูบนเตียงนอนเหมือนเชนอูฐตายกระนั้นหรือ ตาของ

ผูที่ขี้คลาดคงไมหลับสนิทหรอก’ แทจริงทานคอลิดหวังท่ีจะตาย

ชะฮีดในสนามรบ และเราหวังจากอัลลอฮฺวาพระองคจะใหทาน

จะไดรับผลบุญการตายชะฮีดดังท่ีหวัง” เพราะมีรายงานจาก

ทานสะฮลฺ บิน อบี อุมามะฮฺ บิน สะฮลฺ บิน หะนีฟ จากปูของ

ทานวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

َل  َم ْ «
َ
َ  َسأ َّ ُ  نَغَّةهُ  نِِصْدقٍ  لوّشَهاَدةَ  ل َّ  َماَت  َو�ِنْ  لوّشَهَدلءِ  َمنَاِزَل  ل

 ]١٩٠٩مسغم نمقم [ »فَِملِشهِ  َعَ 
ความวา “ผูใดท่ีขอดุอาอจากอัลลอฮฺ ใหไดรับการตาย

ชะฮีดดวยใจจริง อัลลอฮฺจะใหเขาไดบรรลุถึงระดับผูตาย

ชะฮีด แมเขาจะนอนตายอยูบนท่ีนอนก็ตาม” (เศาะฮีหฺ 

มุสลิม 3/1517  หมายเลข  1909) 

  

และในขณะที่ทานคอลิดเสียชีวิตน้ันทานไมไดทิ้งสมบัติ

ใดนอกจาก มารบหนึ่งตัว ดาบหน่ึงเลมและทาสหน่ึงนาย  ซึ่ง

ทานไดบริจาคใหเปนทรัพยสินในหนทางของอัลลอฮฺ เมื่อขาวนี้
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ไปถึงยังทานอะมีรุลมุอมินีน อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ ทานอุมัรฺได

กลาววา “ขออัลลอฮฺเมตตาอบู สุลัยมาน (คอลิด) เขาเปนดังที่

เราคิดไวจริงๆ” (สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ 1/383)  

 และในหะดีษของทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบในเรื่องซะ

กาต ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

» 
َ
ْدَيلَعهُ  لْحتَبََس  َ�َقدْ  َداِ ٌ  ّماَوأ

َ
ْ�تَُدهُ  أ

َ
ِ  َسِبيِل  ِف  َوأ َّ احيح [» ل

 ]معغقا ف نا  لععم  ف لوز�ة ١/٤٤٧للخايي 

ความวา “สวนคอลิดน้ัน เขาไดมอบเสื้อเกราะและอาวุธ

ตางๆ ของเขาไวเพ่ือหนทางของอัลลอฮฺ” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอ

รีย 1/447 หะดีษมุอัลลัก ในเรื่องสิ่งตางๆ ที่เก่ียวของกับซะกาต) 
 

ทานคอลิดไดเสียชีวิตในปที่ 21 ฮิจญเราะฮฺที่เมือง หิมศ 

(ฮอมส) โดยมีอายุ 58 ป (สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ 1/383) 

 ขออัลลอฮฺทรงเมตตพึงพอพระทัยในตัวทานคอลิดและ

ตอบแทนทานแทนอิสลามและบรรดามุสลิมทั้งมวลดวยการ

ตอบแทนท่ีดีย่ิง และรวบรวมเรากับทานในสรวงสวรรคของ

พระองคดวย อามีน 

نا  مد وع هل واحبه واهللا لهللا وسغم ع نبيّ ، ولممد هللا ي  لععال�
 .أجع�


