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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

  
เยาวชนหนุมสาว 

ในยุคสมัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
  

เยาวชนคือเสาหลักแหงความเจริญรุงเรือง เปนกลุมคน

ที่ครอบครองคุณลักษณะแหงความมุงมั่น กลาหาญ ตอสู และ

เสียสละ 

ในอดีต เยาวชนเคยเปนคนรุนแรกๆ ท่ีแบกรับหนาท่ีใน

การดะอฺวะฮฺสูอิสลามและปกปองพิทักษสัจธรรม เพราะบรรดา

เศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สวนใหญ

ที่ยอมรับศรัทธากับทานลวนแต เปนเยาวชนคนหนุมสาว 

ในขณะที่บรรดาผูอาวุโสกุร็อยชฺกลับปฏิเสธทาน!! 

ทานอบู หัมซะฮฺ อัล-คอริญีย ไดกลาววา “บรรดาเศาะ

หาบะฮฺสวนใหญของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไมไดเปนใครที่ไหนเลยนอกจากเยาวชนคนหนุมสาวมิใชหรือ?”  

ในขณะที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดนับ

จํานวนประเภทผูท่ีอัลลอฮฺจะทรงใหรมเงาของพระองคในวันกิ



 

4 

ยามะฮฺ ซึ่งหน่ึงในจํานวนคนเหลาน้ันก็คือ “คนหนุมที่เติบโต

ขึ้นมาดวยการเชื่อฟงอัลลอฮฺ” 

เมื่อเราอานชีวประวัติบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เราจะพบวาพวกเขาสวนใหญเปน

เยาวชนหนุมสาว สังเกตดูสิวาทานอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ซึ่งเปนเศาะหาบะฮฺอาวุโสนั้น ทานรับอิสลามตอนอายุ 38 ป 

เพราะฉะนั้นเศาะหาบะฮฺทานอ่ืนๆ ที่เปนผูนอยกวาจะมีอายุ

เทาใดกัน อาทิเชน ทานอะลีย, สะอัด, อัซ-ซุเบรฺ, อบู ุนดุล, 

อบู บะศีร,ฺ อัล-หะสัน, อัล-หุเสน, อัสมาอ ... ฯลฯ 

เพียงพอแลวที่ยืนยันในเรื่องนี้ ถาหากวาเราไดอาน

หนังสือสีเราะฮฺของอิบนุ หิชาม ที่จะทําใหเราไดรูวาบรรดา

เยาวชนเหลานี้มีบทบาทสําคัญเพียงใดในการทําหนาที่เผยแผ

สารอิสลามและตอสูเพื่อหนทางของอัลลอฮฺ  

ในหนังสือของทานตอนหน่ึงมีวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อนุญาตใหคนหนุมสาวออกทําสงครามอุหุด

จํานวนหนึ่ง คือ สะมุเราะฮฺ บิน ุนดุบ และ รอฟอฺ บิน เคาะ

ดีจญ จากเผาหาริษะฮฺ ขณะที่ทั้งสองคนมีอายุเพียง 15 ป ตอน

แรกทานไมรับสองคนน้ี แตมีคนกลาววากับทานวา รอฟอฺนั้น
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แมนธนู ทานจึงอนุญาตให พอทานรับรอฟอฺก็มีคนบอกกับทาน

วา โอทานรอซูล แทจริงสะมุเราะฮฺน้ันประลองตอสูชนะรอฟอฺ 

ทานจึงรับเขาอีกคน ครั้งนั้นทานนบีไมไดอนุญาตใหกับอุสามะฮฺ 

บิน ซัยดฺ, อับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ, ซัยดฺ บิน ษา

บิต, อัล-บัรรออ บิน อาซิบ, อัมรฺ บิน หัซม, อุสัยด บิน หุฎ็อยรฺ 

แตทานอนุญาตใหเด็กๆ เหลานี้ในสงครามค็อนดัก ซึ่งตอนนั้น

พวกเขาเหลานี้มีอายุไดแค 15 ปเทาน้ัน”  

มาลองศึกษาประวัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺบางคนที่

เปนเยาวชนเหลานี้กัน 

 

อะลีย บิน อบี ฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

ทานอะลีย  เริ่ม เขามาอยู ในการดูแลของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่ออายุได 6 ขวบ ไดเรียนรู

มารยาทตางๆ อันสูงสงกับทานนบี ในขณะท่ีวะหยูลงมาครั้ง

แรกทานมีอายุได 10 ขวบ และเปนคนแรกๆ ท่ีรับศรัทธา ในวัย

เด็กทานไมเคยผานเรื่องเหลวไหลไรสาระ นับประสาอะไรกับ

การเคารพรูปเจว็ด .. อัลลอฮฺไดทรงเลือกใหทานไดใกลชิดเปน
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สหายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บนหลัก

เอกภาพแหงเตาฮีด ความบริสุทธิ์ และความสูงสง 

ต้ังแตชวงแรกๆ ของอิสลาม ทานอะลียไดคอยเปน

เพื่อนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อหลบไปยัง

ซอกเขาตางๆ ในมักกะฮฺเพื่อละหมาดรวมกัน ใหหางจากสายตา

ของพวกกุร็อยชฺ 

ทานจะรูเรื่องราวอันเปนรายละเอียดของชีวิตทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางดี จึงรักและชื่นชมถูกใจ

ทานนบีมาก อัลลอฮฺทรงประทานใหทานมีหัวใจที่สะอาด 

ปญญาท่ีกวางขวาง ความจําท่ีดีเย่ียม และความฉลาดหลัก

แหลมที่เปยมดวยไหวพริบ 

ทานเปนคนท่ีคุนกับความสมถะและชีวิตเรียบงาย 

แมกระท่ังหลังจากที่ไดแตงงานกับฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

แลวก็ตาม นางเคยรองเรียนถึงรองรอยความเหน่ือยยากของ

การที่ตองบดแปงเอง และเมื่อมีขาววาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดรับทาสมาคนหนึ่ง นางก็เลยไปขอทาสนั้น

เพื่อใหมาเปนคนรับใช แตทานนบีก็กลับมาหาอะลียและฟาฏิ

มะฮฺพรอมกับกลาวกับท้ังสองวา “จะใหฉันบอกพวกเจาถึงสิ่งที่
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ดีกวาเรื่องท่ีเจาสองคนขอจากฉันไหม ? เมื่อใดที่เจาสองคนจะ

เขานอนใหกลาวตักบีรฺ (อัลลอฮุอักบัรฺ) 34 ครั้ง กลาวตัสบีหฺ(สุบ

หานัลลอฮฺ) 33 ครั้ง และกลาวตะหฺมีด (อัลหัมดุลิลลาฮฺ) 33 

ครั้ง” (บันทึกโดยอะหมัด, อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

ในสงครามค็อยบัรฺ  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวประกาศวา “ฉันจะมอบธงนี้ใหกับชายคนหนึ่ง

ที่รักอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค” และทานก็มอบธงนั้นใหกับ

ทานอะลีย และอัลลอฮฺก็ทรงทําใหทานประสบความสําเร็จใน

การพิชิตค็อยบัรฺ (บันทึกโดย อะหมัด, มุสลิม และอัต-ติรมิซีย) 

กอนหนานั้น ในเหตุการณฮิจญเราะฮฺหรือการอพยพ

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูเสียสละที่ยอมนอน

บนเตียงของทานนบีแทนตัวทานก็คืออะลีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ซึ่งขณะนั้นมีอายุได 23 ป ทานยอมที่จะเสี่ยงตัวเองตอการถูก

ฆาและความโกรธแคนของพวกกุร็อยชฺ อัลลอฮฺจึงไดทรงตอบ

แทนใหเกียรติทานหลังจากนั้นโดยทรงใหทานไดคูเคียงกับฟาฏิ

มะฮฺบนเตียงนอนดวยการแตงงานกับนาง 

ในสงครามบะดัรฺ ทานเปนหน่ึงในสามคนที่ออกมา

ประลองการตอสูกับพวกศัตรู ซึ่งตัวแทนของกองทัพมุสลิมนั้น
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ประกอบดวย อะลีย, หัมซะฮฺ อาของทานอะลีย และ อุบัยดะฮฺ 

บิน อัล-หาริษ ซึ่งเปนลูกพี่ลูกนองของทานอะลียเอง และทานอะ

ลียก็สามารถปลิดชีวิตคูตอสูของทานลงได น่ันคือ ชัยบะฮฺ บิน 

เราะบีอะฮฺ 

ในสงครามค็อนดัก ทานไดประลองกับอัมรฺ บิน วัดด 

อัล-อามิรีย ซึ่งเปนทหารเอกรางใหญในกองทหารศัตรู และทาน

ก็ปลิดชีวิตเขาลงได อัมรฺผู น้ี เคยรวมสงครามบัดรฺและเคย

สาบานวาจะไมทานํ้ามันที่เสนผมตัวเอง(หมายถึงจะไมยอมใช

ชีวิตอยางมีความสุขสําราญ)จนกวาจะไดฆามุหัมมัด !!! 

ทานอะลียไดรวมเคียงบาเคียงไหลบรรดาเคาะลีฟะฮฺทั้ง

สามทาน คือ อบู บักรฺ , อุมัรฺ  และอุษมาน ในยุคสมัยการ

ปกครองของทั้งสาม ทานเปนทั้งที่ปรึกษา เสนาบดี และผูชวยที่

คอยสนับสนุนคํ้าจุนงานของเคาะลีฟะฮฺ ทานอุมัรฺ เคยกลาววา 

“ถาไมมีอะลีย อุมัรฺยอมตองลมแนแลว” ! 

ทานอะลียเปนผูท่ีรูกันวามีความฉลาดหลักแหลมอยาง

พิเศษโดยเฉพาะในเรื่องการพิพากษา(เกาะฎออ) ทานเปนคนที่

วาทะฉะฉานหาคนเทียบยาก เปนคนที่สามารถใชสํานวนภาษา
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สูงสง ชํานาญในการปราศรัยท่ีเปนเอกลักษณหน่ึงเดียวหาที่

เปรียบไมได และยังมีความกลาหาญชาญชัยจนเปนที่ร่ําลือ 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดมอบหมาย

แตงต้ังใหทานเปนผูพิพากษาประจําเมืองเยเมน ทานเปนคนที่มี

นิสัยสมถะ ใจบุญ เอ้ืออารี และสํานึกในบุญคุณของพระองค

อัลลอฮฺ ทานเสียชีวิตโดยถูกฆาดวยนํ้ามือฆาตกรที่ชื่อ อับดุร

เราะหมาน บิน มุลญัม ในเมืองกูฟะฮฺ 

 

อับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ทานเกิดกอนเหตุการณฮิจญเราะฮฺเปนเวลา 10 ป และ

ไดอพยพไปยังมะดีนะฮฺพรอมๆ กับอุมัรฺผูเปนบิดาของทาน มี

คุณลักษณะไมตางจากบิดาคือ แข็งแรง ฉลาด มุงมั่นในการหา

ความรูและปฏิบัติตามแบบอยางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม  

อิบนุ อุมัรฺ พยายามท่ีจะเขารวมรบในสงครามบะดัรฺ แต

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไมไดอนุญาตเนื่องจาก

อายุยังนอย เชนเดียวกับในสงครามอุหุด แตทานไดอนุญาตให

เขารวมสงครามค็อนดัก และหลังจากนั้นมาอิบนุ อุมัรฺ ก็ไมเคย
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พลาดสงครามอีกเลยแมแตครั้งเดียว ทานไดรวมรบในสงคราม 

อัล-ยัรมูก, อัล-กอดิสียะฮฺ, ญะเลาลาอ, สงครามเปอรเซีย และ

การพิชิตอียิปต 

ทานเปนผูทองจําหะดีษจํานวนมากเปนลําดับที่สองใน

จํานวนเศาะหาบะฮฺทั้งเจ็ดคนที่ทองจําหะดีษมากที่สุด และยัง

เปนคนเอ้ืออารีใจถึงมือถึงอีกดวย  

ในบ้ันปลายชีวิตทานไดเสียดวงตาไป และเสียชีวิตขณะ

มีอายุได 84 ป 

 

อัซ-ซุเบรฺ บิน อัล-เอาวาม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

ทานรับอิสลามเมื่ออายุได 16 ป เปนหนึ่งในจํานวน หะ

วารีย คนสนิทผูพิทักษทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

และเปนลูกพี่นองลูกนองของทานนบีเอง (เปนลูกของเศาะฟ

ยะฮฺ อาหญิงของทานนบี) เปนบุคคลแรกท่ีชักดาบตอสูใน

หนทางของอัลลอฮฺ เปนนักรบท่ีกลาหาญชาญชัย ไมเคยพลาด

การสงครามแมแตครั้งเดียว ทานจะต้ังชื่อลูกๆ ของตัวเองดวย

ชื่อของบรรดาชะฮีดที่เสียชีวิตในสงคราม  
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ตอนที่รับอิสลามทานถูกทรมานจากอาของทานเอง

เพื่อใหเลิกเปนผูศรัทธา แตทานก็อดทนและประกาศวา “ฉันจะ

ไมกลับไปสูกุฟรฺอีกเด็ดขาด” และทานก็ไดรวมอพยพไปอบิส

สิเนียดวย  

บนหนาอกของทานเต็มไปดวยรอยที่เหมือนดวงตา 

เปนรองรอยจากการถูกแทงดวยดาบและดอกธนู 

ในสงครามบะดัรฺทานไดปลิดชีวิตอาของทานเองที่เปน

ศัตรูของอิสลาม นั่นคือ เนาฟล บิน คุวัยลิด บิน อะสัด 

ในสงครามอุหุด และสงครามเผากุร็อยเซาะฮฺ ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวกับทานวา “ฉันขอไถเจา

ดวยบิดามารดาของฉัน” ! 

ในสงครามค็อนดัก ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดถามบรรดาเศาะหาบะฮฺวา “ใครจะเปนคนไปสืบ

ขาวของศัตรูมาใหฉัน?” อัซ-ซุเบรฺไดรับปากอยางทันทีทันใดและ

ขี่มาไปลอบสืบขาวมาให ทานนบีไดถามอยางนี้ถึงสามครั้ง และ

ทุกครั้งอัซ-ซุเบรฺก็เปนผูรับปากทําหนาที่ดังกลาว จนทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา “นบีทุกคนนั้นมีคน
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สนิทท่ีคอยพิทักษปกปองเขา และคนสนิทของฉันคืออัซ-ซุเบรฺ” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม)  

ทานเปนคนกลาหาญซึ่งหาคนเทียบไดยาก ในการบุก

ปะทะเขาไปทามกลางกองทหารศัตรู ในสงครามหุนัยนฺ, อัล-ยัร

มูก และ อัล-ยะมามะฮฺ ทานเปนคนท่ีมีบทบาทใหญหลวงใน

การพิชิตปอมปราการบาบิโลน และชวยเหลืออัมรฺ บิน อัล-อาศ 

ในการพิชิตอียิปต  

ทานเปนคนใจบุญสุนทาน และบริจาคเพื่อการตอสูใน

หนทางของอัลลอฮฺอยางมากมาย 

ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัยในตัวทานอัซ-ซุเบรฺดวยเทอญ 

 

อัสมาอ บินตุ อบี บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

สตรีนักสูที่ไดรับการขนานนามวา ซาตุนนิฏอก็อยนฺ 

เปนบุตรีของเศาะหาบะฮฺ(อบู บักรฺ), หลานของเศาะหาบะฮฺ, 

ภรรยาของเศาะหาบะฮฺ(อัซ-ซุเบรฺ), แมของเศาะหาบะฮฺ(อับ

ดุลลอฮฺ) และพี่สาวของเศาะหาบิยะฮฺ(อาอิชะฮฺ ภรรยาของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ขออัลลอฮฺทรงพอพระทัย

บรรดาทานเหลาน้ีทุกคนดวยเทอญ 
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ทานหญิงอัสมาอรับอิสลามตอนอายุได 14 ป ซึ่งไมมี

ใครรับอิสลามกอนหนาทานนอกจากเศาะหาบะฮฺและเศาะหาบิ

ยะฮฺแคสิบหกคนเทาน้ัน(หมายถึงวาทานหญิงอัสมาอเปนคน

ลําดับที่สิบเจ็ด)  

ตอนที่แตงงานกับอัซ-ซุเบรนั้น เขายังเปนคนที่ยากจน 

อัสมาอจึงตองคอยชวยเหลือเพื่อแบงเบาภาระในครอบครัว จน

กระทั่งอัลลอฮฺไดประทานริสกีและความมั่งมีจนอัซ-ซุเบรฺ

กลายเปนหนึ่งในจํานวนเศาะหาบะฮฺที่ร่ํารวยขึ้นมาหลังจากน้ัน 

ขณะท่ีอพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺ อัสมาอกําลังต้ังครรภ

บุตรของนาง และเมื่อถึงกุบาอก็ไดใหกําเนิดบุตรชายและต้ังชื่อ

วาอับดุลลอฮฺ เด็กคนน้ีจึงถือวาเปนทารกคนแรกของชาวมุฮาญิ

รีนในมะดีนะฮฺ และสิ่งแรกท่ีเขาไปยังทองของอับดุลลอฮฺก็คือ

น้ําลายของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพราะทาน

ไดทําพิธีเปดปากเขาและขอดุอาอใหกับเขา 

อัสมาอเปนคนใจบุญที่ร่ําลือและถูกกลาวขานมาก นาง

ไมเคยเก็บอะไรไวกับตัวจนถึงรุงเชาเลย  

นางเปนคนที่ฉลาดหลักแหลมและเสียสละ เมื่อครั้ง

ท่ีอบูบักรฺ บิดาของนางอพยพไปพรอมกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอ
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ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานเอาทรัพยสินติดตัวไปหมด ซึ่งมีจํานวน

ถึงหกพันดิรฮัม และไมไดเหลืออะไรไวใหกับครอบครัวเลย 

เมื่ออบู กุหาฟะฮฺ พอของอบูบักรฺซึ่งเปนปูของนางทราบขาว

ดังกลาว (ซึ่งตอนนั้นอบู กุหาฟะฮฺยังไมไดรับอิสลาม) ก็ไดมายัง

บานของอบูบักรฺและกลาววา “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ แทจริงฉัน

คิดวาพอของพวกเจาไดทํารายพวกเจาดวยสมบัติของเขา 

หลังจากที่เคยทําใหพวกเจาเจ็บปวดดวยตัวของเขามาแลว” อัส

มาอจึงกลาวตอบไปวา “ไมเลย โอปูของขา แทจริงทานพอได

เหลือสมบัติไวกับพวกเราดวย” จากน้ันนางก็เอาเม็ดกรวดมาใส

ตรงชองผนังที่เคยใชเก็บสมบัติแลวหาผามาปดไว เสร็จแลวก็ดึง

มือปูของนางซึ่งเปนคนตาบอดมาใหลองจับคลําดูแลวถามวา 

“ดูสิ ทานพอเหลือสมบัติใหเราไวมากแคไหน?” 

เรื่องอันเปนที่เลาขานของนางก็คือ การที่นางแบกถุง

สัมภาระอาหารใหกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ขณะที่ทานอยูบนเสนทางแหงการฮิจญเราะฮฺ ตอนที่นางจะผูก

ถุงสัมภาระและหาเชือกท่ีเหมาะสมไมเจอ จึงไดฉีกผาคาดเอว

ของนางเปนสองสวน อันหนึ่งใชผูกยามอีกอันใชผูกภาชนะใส

น้ํา นางจึงไดชื่อเปนท่ีกลาวขานวา ผูหญิงที่มีผาคาดเอวสองอัน 
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(ซาตุน นิฏอก็อยนฺ) และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็ไดขอดุอาอใหอัลลอฮฺตอบแทนนางดวยผาคาดเอวสองชิ้นใน

สวรรค 

อีกเรื่องอันเปนที่กลาวขานก็คือ การท่ีนางปลุกใจอับ

ดุลลอฮฺลูกชายของนางใหลุกขึ้นมาตอสูกับอัล-หัจญญาจญ 

โดยไดพูดกับลูกของนางวา “แพะท่ีตายไปแลว แมจะถูกแลหนัง

ก็จะไมรูสึกอะไรอีก” เปนคําตอบของนางเมื่อลูกชายบอกวา 

“ฉันกลัววาพวกเขาจะแลเนื้อฉัน” จากนั้นนางก็ขอดุอาอใหลูก

ชายวา “โออัลลอฮฺ ขอทรงเมตตาตอการที่เขายืนละหมาดอยาง

ยาวนาน และเสียงรํ่าไหอันหนักหนาของเขาในชวงดึกสงัดตอน

ที่ผูคนตางหลับใหลกัน โออัลลอฮฺขอทรงเมตตาความหิวและ

ความกระหายของเขา ตอนท่ีเขาถือศีลอด โออัลลอฮฺขอทรง

เมตตาตอการทําดีของเขาตอบิดามารดาทั้งสอง”  

อับดุลลอฮฺ ถูกฆาในวันท่ี เขาไปร่ําลามารดาเสร็จ 

แลวอัล-หัจญญาจญก็นําเอาศพของเขาไปแขวนกางเขน พอ

ผานไปสามวัน อัสมาอไดเดินผานรางศพลูกชายท่ีถูกกางเขน 

และนางกลาววา “ยังไมถึงเวลาท่ีนักรบขี่มาคนนี้จะลงมาเดิน

เทาอีกหรือ?” อัล-หัจญญาจญจึงสั่งคนใหนําศพไปฝง 
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อัสมาอเสียชีวิตเมื่ออายุครบ 100 ป โดยท่ีฟนหรือกราม

ของนางไมไดหักเลยแมเพียงซี่เดียว และสติของนางก็ยังปกติ

สมบูรณไมเคยเลอะเลือนเลยแมจะอายุมากถึงรอยปก็ตาม 

 

สะอัด บิน อบี วักกอศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ   

ทานเปนหนึ่งในจํานวนคนที่รับอิสลามในชวงตนๆ และ

เปนหน่ึงในสิบคนที่ไดรับการแจงขาวดีวาเปนชาวสวรรค เปน

วีรบุรุษแหงสงครามอัล-กอดิสียะฮฺ และเปนผูพิชิตเมืองอัล-

มะดาอิน เมืองหลวงของเปอรเซียขณะน้ัน 

ทานรับอิสลามขณะอายุ 17 ป ไมเคยหันเหไปยุง

เก่ียวกับเรื่องไรสาระที่เด็กหนุมในวัยเดียวกันชื่นชอบ แตทานจะ

ชอบเหลาธนูและฝกฝนการยิงธนู 

ตอนท่ีรับอิสลาม ทานไดรับบททดสอบท่ีหนักหนวง 

ทานเลาใหฟงดวยตัวเองวา “ฉันเปนคนท่ีคอยดูแลแมอยางดี

มาก เมื่อฉันรับอิสลามแมไดพูดกับฉันวา ‘โอ สะอัด ศาสนา

อะไรกันที่ เจา อุตริขึ้นมา? เจาตองละทิ้ งศาสนาของเจา 

ไมเชนนั้นฉันจะไมกินไมด่ืมอะไรเลย จนฉันตายไป แลวคนก็จะ

ไดโจษขานกันวาสะอัดไดฆาแมของตัวเอง’ รุงเชาแมก็ทําตามที่
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พูดและมีสภาพออนแรงเพราะหิว ฉันจึงพูดกับนางวา ‘โอแมเอย 

ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ แมเองก็รูไมใชหรือวา ถาแมมีถึงรอยชีวิต 

และแมก็ตายแลวฟนครั้งแลวครั้งเลาจนครบรอยครั้ง ฉันก็จะไม

ละท้ิงศาสนาน้ี เพราะฉะนั้น ถาแมอยากกินก็จงกินเสียหรือถา

ไมอยากกินก็ตามใจเถิด’ เมื่อฟงเชนนั้นแลว นางก็กลับมากิน

อาหารอีกครั้ง” (บันทึกโดย อะหมัด, มุสลิม และ อัต-ติรมิซีย) 

สะอัด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเสียสละทั้งชีวิต เวลา และ

สมบัติ เพื่อการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ 

ทานเปนคนแรกที่ยิงธนูเพื่อสงครามในอิสลาม เปนผูที่

ไดรับการตอบรับดุอาอจากอัลลอฮฺ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดขอดุอาอใหกับทานวา “โอ อัลลอฮฺ ขอทรงตอบรับ

แกสะอัดเมื่อเขาขอดุอาอตอพระองค” (บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย 

และ อัล-หากิม โดยกลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ทานอัซ-ซะฮะ

บีย ก็เห็นดวย) 

มีรายงานวา มีชายคนหน่ึงสาบานและกลาวหาเท็จตอ

ท า น ใ น ส มั ย ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง อุ มั รฺ  บิ น  อั ล -ค็ อ ฏ ฏ อ บ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งตอนน้ันสะอัดไดรับตําแหนงเปนเจาเมือง

กูฟะฮฺ สะอัดจึงไดขอดุอาอวา “โอ อัลลอฮฺ หากชายคนนี้พูด
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โกหก ขอพระองคทําใหเขามีอายุยาว ใหเขายากจนอยาง

ยาวนาน และใหเขาตองพบกับการทดสอบที่เปนฟตนะฮฺ” เมื่อ

เวลาผานไปชายคนนั้นจึงพูดกับตัวเองวา “คนเฒาที่ถูกทดสอบ 

โดนดุอาอของสะอัด” ซึ่งบ้ันปลายชีวิต ชายเฒาคนนั้นมีอายุ

มากถึงขนาดค้ิวตกมาปกปดดวงตาทั้งสอง และคอยเดินไปตาม

ถนนเพื่อหาเรื่องเก้ียวผูหญิงไปวันๆ (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 

สะอัดได ร วมรบในสงคราม ท้ังหมดของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และไดแสดงฝมืออยางเย่ียมยอด 

ในสงครามบะดัรฺ ทานคอยยิงธนูอยูตอหนาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อวางธนูในคันก็กลาวขอดุอาอ

วา “โอ อัลลอฮฺ ขอทรงเขยาใหเทาของพวกเขาหว่ันไหว ใหหัวใจ

ของพวกเขาหวาดกลัว ขอทรงจัดการพวกเขา ขอทรงจัดการ

พวกเขา” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็จะกลาวรับวา 

“โอ อัลลอฮฺ ขอทรงตอบรับดุอาอของสะอัดดวย”  

ในสงครามอุหุด ทานเปนคนหน่ึงที่ปกหลักมั่นคง

พรอมๆ กับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานนบีจะ

เปนคนคอยย่ืนลูกธนูใหและกลาวกับสะอัดวา “จงยิงธนูไป ขอ

ไถเจากับบิดามารดาของขา” จนกระท่ังถึงขนาดวาบางครั้ง
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ทานนบีก็ย่ืนลูกธนูท่ีปราศจากหัวธนูให และกลาวกับทานวา 

“จงยิงธนูกับสิ่งนี้ไป” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม) 

ในทุกสงครามสะอัดจะเปนอยางนั้น ทั้งในสมัยของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หรือสมัยทานอบู บักรฺ 

และ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา แตวาสงครามอันย่ิงใหญที่ทุก

ครั้งเมื่อพูดถึงมันก็จะตองนึกถึงสะอัดก็คือสงครามอัล-กอดิสี

ยะฮฺ ที่ทานไดนําทัพไปตอสูพวกเปอรเซีย ทานลงมือจัดทัพ โดย

ทุกๆ สิบคนจะใหมีผูเชี่ยวชาญหนึ่งคน ใหคนที่เปนรุนอาวุโส

เปนผูถือธงรบ แตงต้ังผูรับผิดชอบดานการชี้ขาดและแบงทรัพย

เชลย ผู รับผิดชอบในการใหโอวาทตักเตือน ใหมีลามแปลท่ี

ชํานาญภาษาเปอรเซีย มีเสมียนจดบันทึก มีสายลับ มีกลุมที่

คอยลาดตระเวนโจมตี และนักทูตที่คอยเจรจา 

สงครามอัล-กอดิสียะฮฺใชเวลานานถึงสามวัน กองทัพ

มุสลิมตองประสบกับการจูโจมอยางหนักจากพวกเปอรเซีย จน

เสียชีวิตในสมรภูมิมากถึงหน่ึงในสี่ของจํานวนทหาร แตสุดทาย

ก็ไดรับชัยชนะอยางย่ิงใหญ ซึ่งจํานวนทหารมุสลิมมีทั้งหมด

สามหมื่นหาพันคน ในขณะท่ีกองกําลังของเปอรเซียมีมากถึง
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หนึ่งแสนสองหมื่นคนทีเดียว หลังจากน้ันสะอัดก็ไดพิชิตเมือง

มะดาอินในสงครามอีกสมรภูมิหนึ่ง 

เมื่อทานจะเสียชีวิต ขณะนั้นทานกลับมาอยูที่เขตอัล-

อะกีกไมไกลจากตัวเมืองมะดีนะฮฺ ทานบอกใหนําเอาเสื้อขน

สัตวเกาๆ ตัวหน่ึงออกมา และกลาววา “จงหอศพฉันดวยเสื้อนี้ 

เพราะมันเปนเสื้อท่ีฉันใชรบกับพวกมุชริกีนในสงครามบะดัรฺ 

แทจริง ท่ีฉันเก็บซอนมันไวก็เพราะวาจะไดใชมันในวันน้ี..” ศพ

ของทานถูกฝงที่สุสานบะกีอฺ ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานทานดวย

เทอญ 

 

อับดุลลอฮฺ บิน อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

ทานถือกําเนิดกอนการฮิจญเราะฮฺเปนเวลา 3 ป ขณะที่

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิตนั้น อิบนุ อับบา

สมีอายุไมเกิน 13 ปบริบูรณ แตทวาทานกลับเปนผูที่ไดทองจํา

หะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จํานวนถึง 

1660 หะดีษดวยกัน และอยูในลําดับท่ีหาจากเศาะหาบะฮฺเจ็ด

คนที่ทองจําหะดีษมากที่สุด 
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ตอนคลอดใหมๆ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

คือผูที่ทําพิธีเปดปากอิบนุ อับบาส ดังนั้น สิ่งแรกท่ีตกลงทอง

ของเด็กผูนี้ก็คือนํ้าลายอันบริสุทธิ์ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ต้ังแตอายุเจ็ดขวบ อิบนุ อับบาส ไดทําหนาที่รับ

ใชอยูกับทานนบี คอยเตรียมนํ้าละหมาดใหกับทาน ละหมาด

ขางๆ ทาน และขี่พาหนะขางหลังทานเวลาเดินทาง 

อิบนุ อับบาสถือวาเปนเด็กอัจฉริยะ ดวยหัวใจที่เขาใจ

อะไรงาย และความคิดท่ีสะอาดบริสุทธิ์ เปนคนที่พูดมีเหตุผล

หนักแนน ไหวพริบปฏิภาณฉับไว ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดขอดุอาอใหกับทานวา “โอ อัลลอฮฺขอทรงทําใหเขา

เขาใจในศาสนา และทรงสอนใหเขารูการอรรถาธิบาย” 

หลังจากท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เสียชีวิต อิบนุ อับบาส ก็มุงมั่นหาความรูกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ตอไป ทานเคยเลาวา “เมื่อฉันไดยินวามีหะดีษกับเศาะหาบะฮฺ

คนใดคนหน่ึง ฉันก็จะไปหาเขาและหยุดอยูท่ีประตูบานเขาชวง

ที่เขานอนพักกลางวัน ฉันจะปูผาของฉันและนอนอยูหนาบาน

นั้น ลมก็จะพัดเอาฝุนมากลบฉัน ถาหากฉันจะขออนุญาตเขา

เขาไปในบาน แนนอนวาเขาก็ตองอนุญาตใหกับฉัน เมื่อเขา
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ออกมาเห็นฉันในสภาพน้ัน เขาก็พูดกับฉันวา ‘โอ ญาติของทาน

รอซูลุลลอฮฺ อะไรคือสาเหตุที่พาทานมาหาฉันเลา? ทานนาจะ

ใชใหใครมาบอกฉัน แลวฉันจะไดไปหาทานเอง!’ ฉันก็จะตอบ

เขาวา ‘ฉันตางหากท่ีสมควรตองมาหาทาน เพราะความรูนั้นเรา

ตองไปหามัน ไมใชรอใหมันมาหาเรา!’“ 

อิบนุ อับบาสเคยจับท่ีเชือกจูงสัตวพาหนะของซัยดฺ บิน 

ษาบิต เศาะหาบะฮฺผูซึ่งเปนฟะกีฮฺนักปราชญเรื่องฟกฮฺ และชวย

ทานจูงมัน ซัยดฺจึงไดกลาววา “จงปลอยมันเสียเถิด โอ ญาติของ

ทานรอซูลุลลอฮฺ” ทานก็ตอบไปวา “นี่แหละคือสิ่งที่เราถูกสั่งให

ปฏิบัติกับบรรดาผูรูของเรา” ไดยินดังน้ันซัยดฺก็จับมือของอิบนุ 

อับบาสและเอามาจูบ พรอมกับกลาววา “และน่ีคือสิ่งท่ีเราถูก

สั่งใหปฏิบัติกับบรรดาญาติของทานนบีของเรา ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม”  

มัสรูก บิน อัล-อัจญดะอฺ ตาบิอีนอาวุโสทานหนึ่งไดเคย

กลาววา “ถาทานไดเห็นอิบนุ อับบาสทานก็จะพูดวาเขาเปนคน

ที่สงางามที่สุด ถาทานไดยินเขาเอ้ือนเอยทานก็จะพูดวา น่ีคือ

คนที่พูดเพราะฉะฉานท่ีสุด และถาทานไดฟงเขาปราศรัยทานก็

ยอมจะกลาววา เขาน่ีแหละคือผูที่มีความรูมากที่สุด”  
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อิบนุ อับบาส จะมีสถานที่ชุมนุมที่ใชในการตอบปญหา

ตางๆ เวลาท่ีมีคนมาถามเรื่องเก่ียวกับอัลกุรอาน แนวกิรออาต

การอานอัลกุรอานแบบตางๆ การตัฟสีรฺและอรรถาธิบาย เรื่อง

ฟกฮฺและการแบงมรดก เรื่องที่เก่ียวกับภาษาอาหรับและบทกวี 

บางทีอาจจะมีการจัดสอนเฉพาะในเรื่องตัฟสีรฺ หรือไมก็ในเรื่อง

ฟกฮฺ ไมก็ในเร่ืองสงครามตางๆ ไมก็ในเรื่องบทกวี ไมก็ในเรื่อง

ประวัติของชาวอาหรับ และวงศึกษาเฉพาะในเรื่องการใหโอวาท

ตักเตือน 

ทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จะ

ใหอิบนุ อับบาส เขามาอยูใกลๆ ทานเวลาท่ีทานจะแกปญหา

เรื่องยากๆ คอยขอคําปรึกษาในเรื่องท่ีใหญหลวง ทานจะพูด

ถึงอิบนุ อับบาสวา “คนหนุมที่เทียบเทาคนอาวุโส มีลิ้นที่ชอบ

ถาม และหัวใจที่เปยมดวยปญญา”  

ในจํานวนคําคมของอิบนุ อับบาส ก็คือ “แทจริง การที่

ทานยินดีกับบาปเมื่อทานไดทํามันนั้น ใหญหลวงหนักหนากวา

ตัวบาปน่ันเสียเอง และแทจริง การที่ทานเสียดายเพราะพลาด

ไมไดทําบาปใดๆ นั้น มันใหญหลวงและหนักหนากวาตัวบาป

นั่นเสียเองเชนเดียวกัน”  
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ทาน เปนผู ท่ี ชื่ นช อบการทํา อิบาดะ ฮฺ อย า ง ม าก 

โดยเฉพาะการถือศีลอดและการละหมาดกลางคืน 

ทานมักจะเขารวมในวงสนทนาของทานอบู บักรฺ และ

อุมัรฺ อยูบอยๆ ซึ่งเปนวงชุมนุมท่ีมีแตเศาะหาบะฮฺอาวุโส และ

เมื่อบรรดาเศาะหาบะฮฺเหลานั้นรูสึกไมคอยดีเพราะมีผูเยาว

อยางอิบนุ อับบาสอยูดวย ในขณะท่ีลูกๆ ของพวกเขาเองไมเคย

ไดมีโอกาสเชนเขา ทานอุมัรฺก็เลยคิดท่ีจะแสดงใหพวกเขาเห็น

ถึงวุฒิภาวะและสถานะของอิบนุ อับบาส ทานจึงถามทุกคนที่

อยูในนั้นวา อะไรคือความหมายของสูเราะฮฺ อัน-นัศรฺ  ซึ่ง

คําตอบของอิบนุ อับบาส ก็คือ สูเราะฮฺน้ีเปนการบอกถึงการสิ้น

อายุขัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

อิบนุ อับบาส เสียดวงตาของทานในบ้ันปลายชีวิต และ

สิ้นลมหายใจเมื่ออายุได 71 ป 

 

อัน-นุอฺมาน บิน บะชีรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

เปนทารกคนแรกของชาวอันศอรฺหลังเหตุการณการ

ฮิจญเราะฮฺ เกิดเมื่อเดือนุมาดัลอูลาปท่ีสองฮิจญเราะฮฺศักราช 
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เมื่อทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต นุอฺมานมี

อายุไดเกาปเทาน้ัน 

ในจํานวนหะดีษท่ีทานไดรายงานก็คือ “แทจริง สิ่งหะ

ลาลนั้นชัดเจน สิ่งหะรอมก็ชัดเจน และระหวางทั้งสองน้ันมีสิ่งที่

คลุมเครือ”  

ทานเปนคนที่มุ งมั่นหาความรู  และเปนที่ ร่ําลือใน

ความสามารถดานการวินิจฉัยขอตัดสินชี้ขาดและการพิพากษา 

มุอาวิยะฮฺไดแตงต้ังใหทานดูแลเมืองกูฟะฮฺเปนเวลาเกา

เดือน จากน้ันก็ยายไปเปนผูพิพากษาท่ีเมืองชาม 

ทานเปนคนที่เอ้ืออารีและใจกวางตอคนยากไรและขัด

สน  

ทานเสียชีวิตเมื่ออายุได 65 ป ดวยสภาพที่ตายชะฮีด

ในสงคราม 

 

มุอาซ บิน อัมรฺ และ มุเอาวิซ บิน อัฟรออ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุมา 

ทั้งสองคนเปนลูกของเศาะหาบะฮฺ เมื่อไดยินขาววาอบู 

ญะฮัลไดดาทอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งสองคน
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เลยต้ังใจแนวแนวาจะปลิดชีวิตของเขาใหไดเพื่อปกปองทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

อับดุรเราะหมาน บิน เอาฟฺ เลาวา “แทจริง ฉันอยูใน

แถวของกองทหารมุสลิมในสงครามบะดัรฺ จูๆ ฉันก็หันไปเห็น

เด็กสองคนทางขวาและซายมือของฉัน และเหมือนวาฉันไมคอย

จะเชื่อสายตาตัวเองที่เห็นเด็กสองคนในที่แบบนี้  คนหนึ่งไดมา

เขาถามฉันอยางลับๆ ไมใหสหายของตัวเองรูวา ‘โอ ทานอา คน

ไหนกันท่ีชื่ออบู ญะฮัล?’ ฉันก็ถามเขาวา ‘ถาเจารูแลว เจาจะทํา

อะไร?’ เขาตอบวา ‘ฉันไดยินวาเขาดาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ถาฉันเห็นเขา ฉันจะไม

ปลอยใหตัวเขาหลุดรอดไปจากสายตาฉันได จนกวาคนท่ีเร็ว

กวาจะฆาอีกคนหน่ึงใหตายเสีย’ ฉันแปลกใจมากที่ไดยินเชนนั้น 

และแลวเด็กหนุมอีกคนหน่ึงก็มาถามฉันเหมือนท่ีสหายของเขา

ไดถามมากอนหนา สักพักเมื่อฉันเห็นอบู ญะฮัล ฉันก็บอกกับ

พวกเขาวา ‘นี่อยางไรละอบู ญะฮัลที่พวกเจาถามหา’ ทั้งสองคน

จึงรีบรุดและชักดาบฟนเขาปนแผลฉกรรจอยางหนักทีเดียวจน

เกือบเสียชีวิต จากน้ันอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ก็เขามารับชวง

จัดการปลิดชีวิตเขาตอจนเสร็จ” 
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อิบนุ มัสอูดเองก็รับอิสลามตอนอายุไมถึงย่ีสิบป เปน

คนรางผอมเล็ก แตฉลาดหลักแหลม หัวใจสะอาดบริสุทธิ์ ชอบ

และหลงใหลความรู ทานจะเกาะติดทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม และปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานอยางเครงครัด 

และเปนหนึ่งในจํานวนเศาะหาบะฮฺที่เชี่ยวชาญในเรื่องฟกฮฺ 

 

ที่มา http://www.islamselect.net/mat/91982 

 

 


