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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ปฮิจญเราะฮฺศักราช  

กับหลายเหตุการณและเร่ืองราว 
 

พี่นองที่มีเกียรติครับ ... เหตุการณในประวัติศาสตร

อิสลามนั้นมีหลายเรื่องจริงๆ และลวนแลวแตมีความระทึกใจ

ชวนใหติดตาม ซึ่งขาพเจาเกือบท่ีจะฟนธงไดเลยวาชาวมุสลิม

สวนใหญในปจจุบันไมทราบเรื่องราวเหตุการณเหลานี้อยาง

สิ้นเชิงไมวาจะเปนวันเวลาหรือยุคสมัยท่ีเกิดขึ้น ฉะนั้น สิ่งที่พี่

นองขอมานี้จึงเปนงานเขียนที่ทรงคุณคาและเปนประโยชน

อยางย่ิง  เพราะจะทําให เยาวชนมุสลิมมีความผูกพันกับ

เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรอิสลามตลอดทั้งป 

แทนที่พวกเขาเพียงแตผูกพันกับเหตุการณไรสาระซึ่งบางทีอาจ

กอโทษเสียดวยซ้ําไป  
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และ . . .กอนที่ จะเริ่ม เรื่ อง  ผมขอพูดอยางคราวๆ 

เก่ียวกับ: 

 

การริเร่ิมใชปฮิจญเราะฮฺศักราช  

ปฮิจญเราะฮฺศักราช เริ่มกําหนดใชในปฮิจญเราะฮฺที่สิบ

หก บางก็บอกวาปที่สิบเจ็ด ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอุมัรฺ บิน อัล-

คอฏฏอบ  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ  

อัล-บุคอรียไดบันทึกคํารายงานของสะฮลฺ บิน สะอัด วา 

“พวกเขาไมไดนับจากการเริ่มเปนศาสนทูตของทานนบี -

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- หรือ การเสียชีวิตของทาน แต

พวกเขานับจากการเริ่มมาอยูที่ เมืองมะดีนะฮฺของทาน” (ดู 

ฟตหุลบารี 7/314)  

อัส-สุฮัยลีย ไดกลาวในหนังสือ อัร-เราฎ อัล-อุนุฟ เลมที่ 

4 หนา 255 อยางนาสนใจวา มีเศาะหาบะฮฺหลายคนเริ่มตนนับ

ปฮิจญเราะฮฺจากวันท่ีปรากฏในคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
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ความวา “แนนอน มัสยิดท่ีถูกวางรากฐานบนความยําเกรง

ตั้งแตวันแรกน้ันสมควรอยางย่ิงท่ีเจาจะเขาไปยืนละหมาด

ในน้ัน” (อัต-เตาบัต : 108)  

 

เพราะเปนที่ทราบกันดีวา  คําวาวันแรกในอายะฮฺ

ดังกลาวมิใชวันแรกโดยทั่วไป แตมันแสดงวามีประโยคอ่ืนพวง

แฝงอยู กลาวคือ วันแรกที่อิสลามเริ่มโดดเดนไดรับการยอมรับ 

ทานนบีสามารถกราบไหวพระผูเปนเจาอยางเสรี และเริ่มแรกท่ี

มีการสรางมัสยิด เหลาเศาะหาบะฮฺคนอ่ืนๆ จึงเห็นพองตองกัน

ในอันที่จะเลือกเริ่มนับตนปฮิจญเราะฮกัฺบวันดังกลาว 

มีบางคนใหความเห็นเก่ียวกับการนําเอาเหตุการณ

ฮิจญเราะฮฺมาเปนปศักราชของชาวมุสลิมวา “มีสี่เหตุการณ

สําคัญในชีวิตของทานนบีที่สามารถจะใชโอกาสเรียกเปนป

ศักราชของชาวมุสลิมได คือ การกําเนิด การเริ่มตนเปนศาสน
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ทูต การฮิจญเราะฮฺ(อพยพ) และการเสียชีวิต แตการฮิจญเราะฮฺ

หรือการอพยพสูมะดีนะฮฺเปนเหตุการณท่ีพวกเขาเห็นสมควรใช

เปนโอกาสนับปศักราชมากที่สุด เพราะการกําเนิดและการเริ่ม

เปนศาสนทูตนั้น ทุกคนตางจดจํากันหมดวามันเกิดขึ้นเมื่อปใด 

สวนการที่จะเลือกใชโอกาสเสียชีวิตนั้น พวกเขาตางเห็นไม

สมควร เพราะเห็นวาจะทําใหชาวมุสลิมตองโศกเศราเสมอยาม

เมื่อเอยถึง จึงเหลือเพียงการฮิจญเราะฮฺเทานั้นท่ีเปนตัวเลือก 

เพียงแตวาที่ตองเลื่อนจากเดือนเราะบีอุลเอาวัลไปยังเดือนมุ

หัรร็อมนั้นก็เปนเพราะวา การต้ังใจจะอพยพนั้นเริ่มมีมาต้ังแต

เดือนมุหัรร็อมแลว เพราะการ”บัยอะฮฺ” (การใหสัตยาบานตอ

ทานนบี) เกิดข้ึนในเดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งถือวามันคือบทนําของ

การฮิจญเราะฮฺ และจันทรเสี้ยวครั้งแรกที่ผุดขึ้นในทองฟาหลัง

เหตุการณ “บัยอะฮฺ”และการต้ังใจจะฮิจญเราะฮฺในวันนั้น ก็คือ

จันทรเสี้ยวของเดือนมุหัรร็อมนั่นเอง จึงเหมาะที่จะใชเปน
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จุดเริ่มตน และน่ีคือเหตุผลท่ีมีน้ําหนักมากที่สุดวาทําไมจึงตอง

เริ่มนับปศักราชจากเดือนมุหัรร็อม... 

มีการพูด ถึงสาเหตุ ท่ี ทําให เคาะลีฟะฮฺ อุมั รฺ ริ เ ริ่ ม

ประกาศใชปฮิจญเราะฮฺหลายประการดวยกัน ดังท่ีอิบนุหะญัรฺ 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวไวหนังสือฟตหุลบารี เลมที่ 7 หนา 

315 วาสวนหนึ่งเปนเพราะสาเหตุตอไปน้ี  

- บันทึกของอบู นุอัยมฺ อัล-ฟฎลฺ บิน ดุกัยนฺ ในหนังสือ

ประวัติศาสตรของทานและจากสายรายงานของอัล-หากิมที่อาง

จากอัช-ชะอฺบีย ระบุวา อบู มูซา ไดสงสาสนมายังทานอุมัรฺวามี

สาสนจากทานหลายฉบับท่ีสงมาถึงเราโดยไมกํากับวันที่ ทาน

อุมัรฺ จึงเรียกคนเขาประชุม บางคนเสนอวาใหนับปจากการเริ่ม

เปนศาสนทูต บางคนเสนอวาใหนับปจากการฮิจญเราะฮฺมายัง

มะดีนะฮฺ ทานอุมัรฺเลยกลาววา การฮิจญเราะฮฺเปนการแยกแยะ

ระหวางสัจธรรมกับความเท็จ ดังนั้น พวกทานจงใชเปนเกณฑ

นับวันที่เถิด ซึ่งเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อปท่ีสิบเจ็ด ครั้นเมื่อทุกคนตาง
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เห็นชอบก็มีบางคนเสนอวาขอใหเริ่มนับจากเดือนเราะมะฎอน 

แตทานอุมัรฺกลาววา ไม จงเริ่มจากเดือนมุหัรร็อม เพราะเปน

เดือนที่ประชาชนเสร็จสิ้นภาระกิจการทําหัจญ ทุกคนจึงยอมรับ

และเห็นชอบ 

- บันทึกของอิหมามอะหฺมัด และ อบู อะรูบะฮฺ ใน

หนังสืออัล-อะวาอิล และอัล-บุคอรียในหนังสืออัล-อะดับ 

และอัล-หากิมจากสายรายงานของมัยมูน บิน มิฮฺรอน ระบุวา มี

การนําใบสัญญาชําระหนี้ที่ครบกําหนดชําระในเดือนชะอฺบาน

มาฟองรองตอทานอุมัรฺ ทานเลยถามวา เดือนชะอฺบานปไหน? 

ปที่ผานมา หรือปนี้ หรือ ปหนา? พวกทานลองกําหนดอะไรสัก

อยางใหพวกเขาไดรูถึงวาระครบกําหนดตองชําระหนี้สิ บางคน

เลยเห็นวาควรจะกําหนดวันที่ตามชาวเปอรเซียท่ียึดเอาการเริ่ม

ขึ้นครองราชยของกษัตริย เปนหลัก โดยเมื่อกษัตริยคนใด

สิ้นพระชนมก็ยึดเอาการขึ้นครองราชยของกษัตริยคนใหมมา

แทน แตคนสวนใหญไมเห็นชอบ มีบางคนเสนอวาใหเอาวันท่ี
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ของพวกโรมันท่ีเร่ิมจากสมัยกษัตริยอเล็กซานเดรียมหาราชมา

ใช แตคนสวนใหญก็ไมเห็นดวย มีบางคนเสนอวา ใหยึดการ

กําเนิดของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม มา

กําหนดเปนวันที่ ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งเสนอใหยึดการเริ่ม

เปนศาสนทูต ทานอะลีย บิน อบี ฏอลิบ และคนอ่ืนๆ ไดเสนอให

ยึดเอาการฮิจญเราะฮฺจากมักกะฮฺมายังมะดีนะฮฺ เพราะเปน

เหตุการณสําคัญสําหรับทุกคนและสําคัญกวาการกําเนิดและ

การเริ่มตนเปนศาสนทูต ทานอุมัรฺและบรรดาเศาะหาบะฮฺจึง

เห็นชอบ ทานอุมัรฺเลยสั่งใหกําหนดวันท่ีจากการฮิจญเราะฮฺของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ซึ่งพวกเขาไดเริ่มตนนับ

ปฮิจญเราะฮฺจากเดือนมุหัรร็อมของปนั้น 

- อิบนุ อบี ค็อยซะมะฮฺ ไดรายงานอางจาก อิบนุ สิรีน 

วา มีชายคนหนึ่งจากเมืองยะมัน (เยเมน) ไดมาบอกวา “ที่เมือง

เยเมนฉันเห็นสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเรียกวา “วันท่ี” โดยเขียนวาเมื่อป

นั้นๆ เดือนน้ันๆ ทานอุมัรฺกลาววา ดีนี่ พวกทานจงเขียนวันที่
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ดวยเถอะ ครั้นเมื่อประชุมเก่ียวกับเรื่องนี้ บางกลุมเสนอวาให

นับวันท่ีจากการกําเนิดของทานนบี อีกคนเสนอวาใหใชการเริ่ม

เปนศาสนทูต อีกคนเสนอวาใหนับจากตอนที่ทานอพยพออก

จากมักกะฮฺ บางก็บอกวาใหเริ่มจากวันท่ีทานเสียชีวิต อุมัรฺได

กลาววา จงเริ่มนับจากวันที่ทานอพยพออกจากมักกะฮฺไปยังมะ

ดีนะฮฺ จากน้ันทานก็ถามวา เราจะเริ่มนับจากเดือนไหนดี? บาง

กลุมบอกวา เดือนเราะญับ บางคนบอกวา เดือนเราะมะฎอน 

แลวทานอุษมานก็บอกวาขอใหเริ่มนับจากเดือนมุหัรร็อม เพราะ

มันเปนเดือนหะรอม เปนตนป และเปนเดือนแหงการเสร็จสิ้น

จากภารกิจหัจญ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปที่สิบเจ็ด บางก็วาปที่สิบหก 

ในเดือนเราะบีอุลเอาวัล 

- อัล-หากิม ไดบันทึกในหนังสืออัล-มุสตัดร็อก เลมที่ 3 

หนา 14 จากรายงานของสะอีด บิน อัล-มุสัยยับ วา ทานอุมัรฺได

เรียกคนมาประชุมแลวถามถึงวันแรกท่ีสมควรกําหนดยึดใชเปน

วันเริ่มตนปของชาวมุสลิม ทานอะลีย จึงเสนอวา ใหนับจาก
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วันที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม อพยพละ

ทิ้งดินแดนชิริก แลวทานอุมัรฺก็ทําตาม 

จากหลักฐานอางอิงเหลานี้ เราจึงสรุปไดวาผูที่เสนอให

เริ่มนับจากเดือนมุหัรร็อมนั้น คือ ทานอุมัรฺ ทานอุษมาน และ

ทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม สวนผูที่เสนอใหนับปจาก

เหตุการณฮิจญเราะฮฺคือ ทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ 

ทั้งนี้ ทานสามารถคนหาขอมูลเก่ียวกับการริเริ่มใชป

ฮิจญเราะฮฺศักราชไดจากหนังสือ ตารีค อัฏ-เฏาะบะรียฺ  เลมที่ 4 

หนา 38, หนังสือ อัล-บิดายะฮฺ วะ อัน-นิฮายะฮฺ เลมที่ 3 หนา 

206, หนังสือ อัล-อิอฺลาน บิต เตาบีคฺ ลิมัน ซัมมัต ตารีค ของ 

อัส-สะคอวียฺ หนา 78  และหนังสือ อัช-ชะมารีค ฟ อิลมิ อัต-ตา

รีค ของ อัส-สุยูฏียฺ  
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เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในปท่ีหน่ึงแหงฮิจญเราะฮฺ

ศักราช 

กอนอ่ืน ขอกลาวถึงสิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ จะขอ

บอกเหตุการณบางอยางท่ีเกิดขึ้นในตนปที่สิบสี่นับต้ังแตการ

เปนศาสนทูตของทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮฺ วะสัลลัม 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในเดือนมุหัรร็อมและเดือนเศาะฟรฺ เพราะ

สองเดือนนี้อยูในปแรกแหงฮิจญเราะฮฺศักราช หากเรายึดถือ

ตามหลักฐานที่ปรากฏ เพราะเราไดกลาวมาแลวในบทนําวา

เหลาเศาะหาบะฮฺตางเห็นชอบใหกําหนดนับวันที่จากการฮิจญ

เราะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม จากมักกะฮฺ

มายังมะดีนะฮฺ แตพวกเขาเลื่อนวันเริ่มตนใหชาไปจนถึงเดือนมุ

หัรร็อมเพราะเห็นวาเปนตนปและเปนเดือนท่ีผูคนเสร็จสิ้น

ภารกิจการทําหัจญ ดังนั้น เดือนมุหัรร็อมและเดือนเศาะฟรฺจึง

อยูในปแรกตามนัยนี ้
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อีกอยางหน่ึง ก็คือ ผมอยากจะกลาวถึงเหตุการณในรูป

ตารางเพื่อใหใชประโยชนงาย แตดูเหมือนวา ระบบที่ใชไมเอ้ือ

ใหเผยแพรขาวสารขอมูลในรูปตาราง ดังนั้น ผมจึงจะกลาวถึง

เหตุการณโดยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเปนวันเดือนปเทาที่สามารถจะทํา

ได จากน้ันผูที่ตองการพิมพไปใชก็สามารถจะคัดลอกไปวางท่ี

โปรแกรมเวิรดและ ณ ที่น้ัน เขาสามารถจะสรางตารางและปอน

ขอมูลที่ตองการไดอยางงายดายตามใจชอบ...ยามเมื่อตองการ

จะเลาเหตุการณใหลูกหลานหรือเพื่อนๆ เขาก็สามารถจัดทํา

เปนบทๆ และเพิ่มเติมขอมูลไดตามที่ตองการ เพราะเขาจะ

ทราบดีวาเหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้นเมื่อปนั้นๆ เดือนน้ันๆ เปนตน 

โดยขอมูลที่ตองปอนใสตารางนั้นไดแก วัน เดือน ป เหตุการณ 

และหมายเหตุ โดยในชองวัน เดือน ป และ เหตุการณน้ัน ใหเขา

ลงขอมูลวันเดือนปและเหตุการณที่ผมกําลังจะบอก สวนในชอง

หมายเหตุนั้น ก็ใหเขาลงหมายเหตุอะไรก็ไดที่เขาอยากจะเขียน 
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เชน ความเห็นตางเก่ียวกับวันที่เกิดเหตุ การเกิดหรือเสียชีวิต

ของใครบางคน เพื่อเพิ่มความกระจางมากย่ิงขึ้น เปนตน 

 

ปท่ีหน่ึงแหงฮิจญเราะฮฺศักราช 

เรามาเริ่มตนกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในปแรกแหงฮิจญ

เราะฮฺศักราช ซึ่งถือเปนการเริ่มตนกับเดือนหะรอมของพระองค

อัลลอฮฺกันดีกวา... 

เดือนมุหัรร็อม : หนังสือประวัติศาสตรและสีเราะฮฺ

เลมตางๆ ไมไดระบุเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในเดือนนี้อยางเจาะจง 

แตเราพอจะสรุปไดวาเหตุการณสวนใหญท่ีเกิดขึ้นในเดือนนี้คือ

การอพยพของบรรดาคนมุอมินผูศรัทธาจากมักกะฮฺมายังมะดี

นะหอยางลับๆ เพื่อพาหนีศาสนาของพวกเขา 

เดือนเศาะฟรฺ : ในเดือนเศาะฟรฺ โดยเฉพาะในวัน

พฤหัสที่ย่ีสิบเจ็ด เดือนเศาะฟรฺ ปท่ีสิบสี่แหงการเปนศาสนทูต

ของทานนบี กลาวคือ ประมาณสองเดือนเศษๆ หลังจาก
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เหตุการณ  “บัยอะฮฺ  อัล -อะเกาะบะฮฺ  ครั้ งที่สอง” เพราะ

เหตุการณบัยอะฮฺครั้งนั้นเกิดขึ้นในเดือนซุลหิจญะฮฺ ปที่สิบสาม

แหงการเปนศาสนทูต เหลาผูนํากุร็อยชฺไดจัดประชุมใหญที่ ดารฺ 

อัน-นัดวะฮฺ เพื่อหารือเก่ียวกับมาตรการที่สงผลในการที่จะ

กําจัดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม และใน

วันเดือนเดียวกันน้ัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม 

ไดรับอนุญาตใหอพยพไปยังเมืองยัษริบ (มะดีนะฮฺ) 

เดือนเราะบีอุลเอาวัล : เหตุการณที่เกิดขึ้นในเดือน

เราะบีอุลเอาวัลนั้น  คือ  การมาถึงมะดีนะฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ในวันจันทรที่สิบสอง เราะบีอุล

เอาวัล ปที่สิบสี่แหงการเปนศาสนทูต ซึ่งเปนปแรกแหงฮิจญ

เราะฮฺศักราช การเขาพักที่หมูบานกุบาอกับตระกูลบะนีอัมรฺ บิน 

เอาฟฺ ณ บานของกัลษูม บิน อัล-ฮัดมฺ เปนเวลาสิบสี่วัน ซึ่ง ณ 

ที่นี้ ทานไดกอสรางมัสยิดกุบาอ นอกจากนี้ ในวันศุกรที่ย่ีสิบหก

ของเดือนเดียวกัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ได
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เดินทางเขาเมืองมะดีนะฮฺภายหลังจากละหมาดวันศุกร ณ 

หมูบานตระกูลสาลิม บิน เอาฟฺ 

เดือนเราะบีอุษษานี ุมาดุลเอาวัล ุมาดุษษานี 

และเราะญับ : ในเดือนเหลานี้ นักประวัติศาสตรสวนใหญ

ไมไดระบุเจาะจงเร่ืองราวที่เกิดขึ้น แตเราพอจะประมาณไดวา

เรื่องราวบางอยางที่เกิดขึ้นกอนการจัดคูพี่นองและการสราง

มัสยิดน้ันไดเกิดขึ้นในชวงเดือนเหลานี้ นั่นคือ การเขาพักของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ณ บานของอบู อัยยูบ 

อัล-อันศอรีย การลมปวยของเศาะหาบะฮฺบางทาน เชน อบูบักรฺ 

และ บิลาลเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา การเตรียมสรางมัสยิดนบี 

และการเขารับอิสลามของอับดุลลอฮฺ บิน สะลาม เราะฎิยัลลอฮฺ 

อันฮฺ 

เดือนชะอฺบาน : ในเดือนนี้ บันทึกทางประวัติศาสตร

ตางๆ ตางเห็นตรงกันวามีการจัดคูพี่นองเกิดขึ้นในปแรกแหง

ฮิจญเราะฮฺศักราช แตเห็นตางกันหากเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการ
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สรางมัสยิดมะดีนะฮฺหรือในระหวางการกอสรางมัสยิด โดยอิบนุ 

อับดิลบัรรฺ  ระบุวาเกิดขึ้นหลังจากฮิจญเราะฮฺไดหาเดือน 

หมายถึงวาเกิดขึ้นในเดือนชะอฺบาน และมีรายงานหลายสาย

ระบุการจัดคูพี่นองไดกระทําในมัสยิด ซึ่งทําใหเราเขาใจวาการ

จัดคูพี่นองเกิดขึ้นหลังจากสรางมัสยิดเสร็จ หรือในระหวางการ

สรางมัสยิด โดยการสรางมัสยิดน้ัน ใชเวลาทั้งหมดสิบสองวัน 

เชนเดียวกับการอะซานมีบัญชาใหริเริ่มในเดือนนี้เชนกัน สวน

ในเรื่องสนธิสัญญากับชาวยิวนั้น หนังสือประวัติศาสตรเลม

ตางๆ ระบุวาเกิดขึ้นกอนสงครามบัดรฺและกอนการสงกองกําลัง

เฉพาะกิจ (สะรียะฮฺ) ครั้งแรก ซึ่งเราทราบกันดีวาการสงกอง

กําลังเฉพาะกิจของทานหัมซะฮฺนั้นเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน 

ปที่หนึ่งแหงฮิจญเราะฮฺศักราช หมายถึง เกิดกอนสงครามบัดรฺ

หกวัน เรื่องนี้จึงชี้ใหเห็นชัดวาการทําสนธิสัญญาดังกลาวนั้น

ตองเกิดขึ้นในเดือนชะอฺบานปท่ีหนึ่งแนๆ เชนกัน 
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เดือนเราะมะฎอน : ในเดือนเราะมะฎอนของปนี้นั้น 

เรื่องแรกที่เกิดขึ้นก็คือการสงกองกําลังเฉพาะกิจของทานหัม

ซะฮฺ บิน อับดุลมุฏเฏาะลิบ ไปลาดตระเวนบริเวณเมืองสัย

ฟุลบะหรฺ 

เดือนเชาวาล : เรื่องที่เกิดในเดือนน้ี มี การกําเนิดของ

อับดุลลอฮฺ บิน อัซ-ซุบัยรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ และการเสียชีวิต

ของกัลซูม บิน อัล-ฮัดมฺ เจาบานท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ 

วะสัลลัม พักอาศัย ตอนมาถึงที่กุบาอ และเดือนนี้ ยังเปนเดือน

ที่อัสอัด บิน ซิรอเราะฮฺ เสียชีวิตอีกเชนกัน 

เดือนซุลเกาะดะฮฺและเดือนซุลฮิจญะฮฺ : หนังสือ

ประวัตศาตรไมไดระบุใหเราทราบถึงเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในเดือน

ซุลเกาะดะฮฺและเดือนซุลฮิจญะฮฺ ดังนั้น เราขอหยุดตรงนี้กอน...

พระองคอัลลอฮฺเทาน้ันที่ทรงรูดีที่สุด ขอขอบคุณอัลลอฮฺ พระผู

อภิบาลแหงสากลโลก วัลหัมดุลิลลาฮิ ร็อบบิล อาละมีน 
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ปท่ีสองแหงฮิจญเราะฮฺศักราช 

เดือนมุหัรร็อม : หนังสือประวัติศาสตรไมระบุเรื่องราว

เหตุการณใดๆ ที่เกิดขึ้นในเดือนมุหัรร็อมใหกับเรา 

เดือนเศาะฟรฺ : สวนเรื่องราวเหตุการณท่ีเกิดขึ้นใน

เดือนเศาะฟรฺนั้น มีการออกสงครามครั้งแรกของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม นั่นคือ สงครามอัล-อับวาอ (วัด

ดาน) และเดือนนี้ยังมีการสงกองกําลังเฉพาะกิจของอุบัยดะฮฺ 

บิน อัล-หาริษ ไปยังเมืองรอบิฆฺ และเปนเดือนที่ทานอะลีย 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ แตงงานกับทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บุตรีของ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม 

เดือนเราะบีอุลเอาวัล  : เกิดสงครามบุวาฏ ซึ่งอยู

ทางดานเมืองริฎวา และเกิดสงครามสิฟวาน (สงครามบัดรฺนอย 

หรือ บทนําแหงบัดรฺ) 
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เดือนุมาดัลอูลา  : อัน -นุมาน  บิน  บะชี รฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ไดถือกําเนิดขึ้น ซึ่งเปนบุตรของชาวอันศอรฺ

คนแรกที่เกิดในยุคอิสลาม 

เดือนุมาดัลอาคิเราะฮฺ :  เกิดสงครามอัล-อะชี

เราะฮฺ  

เดือนเราะญับ : ทายเดือนเราะญับ มีการสงกองกําลัง

เฉพาะกิจไปยังนัคละฮฺ นําโดยอับดุลลอฮ ฺบิน ญะหฺชิน  

เดือนชะอฺบาน : กลางเดือนชะอฺบาน มีการสับเปลี่ยน

กิบลัต จากบัยตุลมักดิสมาเปนมัสยิดอัลหะรอม หลังจากท่ี

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ไดละหมาดหันหนาไป

ทางบัยตุลมักดิสเปนเวลารวมสิบหกหรือสิบเจ็บเดือน 

ปน้ี ยังเปนปท่ีชาวมุสลิมไดรับคําสั่งในเริ่มการศีลอด 

แตมีความเห็นตางวามีคําสั่งลงมาในเดือนใด บางระบุวาเปน

เดือนเดียวกับท่ีสับเปลี่ยนกิบลัต น้ันหมายถึง เดือนชะอฺบาน

นั่นเอง 
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เดือนเราะมะฎอน : ในวันที่สิบเจ็ด เดือนเราะมะฎอน 

เกิดสงครามบัดรฺที่ ย่ิงใหญ ซึ่งวีรบุรุษมุสลิมผู เสียชี วิตเพื่อ

ศาสนา มี อุมัยรฺ บิน อบี วักกอศฺ, อุบัยดฺ บิน อัล-หาริษ บิน อับ

ดุลมุฏเฏาะลิบ, อากิล บิน อะบิล บุกัยรฺ, มิฮฺญะอฺ บิน ศอลิหฺ 

บาวของอุมัรฺ ซึ่งเปนชะฮีดคนแรกในสงครามน้ี, ศ็อฟวาน บิน 

บัยฎออ, สะอัด บิน ค็อยซะมะฮฺ, มุบัชชิรฺ บิน อับดุลมุนซิรฺ, หา

ริษะฮฺ บิน สุรอเกาะฮฺ, เอาซฺ และ มุเอาวิซฺ บุตรของอัฟรออ, อุ

มัยรฺ บิน อัล-หัมมาม, รอฟอฺ บิน อัล-มุอัลลา และยะซีด บิน อัล-

หาริษ บิน ฟุสหุม  ซึ่งท้ังหมดเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ ขอความ

ปรานีของอัลลอฮฺจงมีแดพวกเขา และเดือนนี้ ยังเปนเดือนที่

ทานหญิงรุก็อยยะฮฺ บุตรีของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลั ย ฮฺ  ว ะ สั ล ลั ม  ภ ร ร ย า ข อ ง ท า น อุ ษ ม า น  บิ น  อั ฟ ฟ า น  

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ ไดเสียชีวิตลง 

ใน วัน ท่ี ย่ีสิบห า  ของ เ ดือน น้ี  หลั งจ ากที่ ท านนบี  

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม  ไดกลับจากบัดรฺ มีการสงกอง
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กําลังเฉพาะกิจไปพิชิตอัศมาอ บินตฺ มัรวาน หญิงผูรังคราญ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม นางใสรายตอ

อิสลามและรายกลอนยุยงใหฆาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ 

อะลัยฮฺ วะสัลลัม  

เดือนเชาวาล  : เกิดสงครามบะบี สุลัยมฺที่อัล-กุดัรฺ 

เกิดการสงกองกําลังสาลิม บิน อุมัยรฺ เพื่อพิชิตอบี อะฟก ในวัน

เสารกลางเดือนนี้ เกิดสงครามบะนี ก็อยนุกออฺ และเดือนนี้ยัง

เกิดการวางแผนเพื่อลอบฆาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮฺ วะสัลลัม โดยอุมัยรฺ บิน วะฮับ และ ศ็อฟวาน บิน อุมัยยะฮฺ 

เดือนซุลเกาะดะฮฺ  : หนังสือประวัติศาสตรไมระบุวา

เกิดเหตุการณใดๆ ขึ้น 

เดือนซุลฮิจญะฮฺ : ในเดือนซุลฮิจญะฮฺน้ี มีหลาย

เหตุการณไดแก การเกิดสงครามอัส-สะวีกในวันท่ีหา ในเดือนน้ี 

ทานอุษมาน บิน มัซอูน ไดเสียชีวิตลง ทานคือผูที่ถูกทานนบี

หามมิใหอยูแบบสันโดษโดยไมแตงงาน ทานเปนผูรวมสงคราม
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บัดรฺกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม 

หนังสือประวัติศาสตรยังระบุอีกวา ทานอะลีย เราะฎิยัลลอฮฺ 

อันฮฺ เริ่มอยูกินกับทานหญิงฟาฏิมะฮฺในเดือนนี้ ซึ่งเราไดกลาว

มาแลววา ทานอะลียน้ันไดแตงงานกับทานหญิงฟาฏิมะฮฺใน

เดือนเศาะฟรฺของปนี้ บันทึกน้ีดูจะขัดแยงกันกับท่ีไดบอกมา 

นอกจากวาเราจะตีความแบบแยกแยะวาการแตงงานคือการจัด

พิ ธี  ส ว น ก า ร บิ น า อ คื อ ก า ร เ ข า ร ว ม ห ลั บ น อ น  ห นั ง สื อ

ประวัติศาสตรไมระบุเหตุการณอ่ืนๆ อีก เราจึงขอจบเรื่องราว

เหตุการณในปนี้เพียงแคนี้กอน 

 

ปท่ีสามแหงฮิจญเราะฮฺศักราช 

เดือนมุหัรร็อม : กลางเดือนมุหัรร็อมเกิดสงคราม 

ก็อรฺเกาะเราะฮฺ อัล-กะดัรฺ กับพวกบะนี สุลัยมฺ บะนี เฆาะเฏาะ

ฟาน และเผาอ่ืนๆ บางเผา 
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เดือนเศาะฟรฺ  : หนังสือประวัติศาสตรไมระบุ

เหตุการณท่ีเกิดขึ้น 

เดือนเราะบีอุลเอาวัล  : เหตุการณท่ีเกิดขึ้นคือ การ

ออกทําสงคราม ซี อะมัรฺ ของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ

ลัยฮฺ วะสัลลัม ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสอง  

ในเดือนน้ี ทานอุษมาน บินอัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ 

ไดแตงงานกับอุมมุ กัลษูม บุตรีทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ 

วะสัลลัม ในเดือนนี้ยังมีการฆากะอับ อัล-อัชรอฟ หลังท่ีทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ไดมีคําสั่งให

ประหารชีวิต หลังจากที่เขาไดพยายามเผยแพรบทกวีที่มีเนื้อหา

ดูหมิ่นสตรีมุสลิม โดยเหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบสี่ 

เดือนเราะบีอุษษานีย  : หนังสือประวัติศาสตรไมระบุ

วาเกิดเหตุการณใดๆ 

เดือนุมาดัลอูลา :  เกิดสงครามบุหะรอน หรือ เมือง

ยอยของเขตบุหะรอน 
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เดือนุมาดัลอาคิเราะฮฺ  : มีการสงกองกําลังเฉพาะ

กิจอัล-เกาะเราะดะฮฺ และในเดือนน้ี ทานหญิงอุมมุกัลษูม เริ่ม

อยูกินกับทานอุษมาน บิน อัฟฟาน หลังจากท่ีแตงงานกันใน

เดือนเราะบีอุลเอาวัลท่ีผานมา 

เดือนเราะญับและชะอฺบาน  : หนังสือประวัติศาสตร

ไมระบุวาเกิดเหตุการณใดๆ ขึ้น 

เดือนเราะมะฎอน : ประมาณคืนท่ีสิบสี่หรือสิบหา

ของเดือนเราะมะฎอน ทานหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

บุตรีทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม ไดให

กําเนิด อัล-หะสัน เราะฎิยัลลอฮ ฺอันฮุ  

เดือนเชาวาล : วันเสารที่สิบสี่หรือสิบหา เกิดสงคราม

อุหุด ผูเสียชีวิตเปนชะฮีดในสงครามนี้มี หัมซะฮฺ บินอับดุลมุฏ

เฏาะลิบ, อับดุลลอฮฺ บิน ญะหฺชิน, ชัมมาส บิน อุษมาน, มุศอับ 

บิน ซุบัยรฺ, สะอัด บิน เราะบีอฺ, อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-

ญะมูหฺ, อัมรฺ บิน อัล-ญะมูหฺ, หันเซาะละฮฺ บิน อบี อามิรฺ, อัมรฺ 
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บิน มุอาซ, มาลิก บิน สินาน พอของอบู สะอีด อัล-คุดรีย 

และอะนัส บิน อัล-นะฎ็อรฺ นอกจากนี้ ในสงครามครั้งนี้ อัล-ยะ

มาน  พอของหุซัยฟะฮฺ  เ ราะฎิ ยัลลอฮฺ  อันฮุมา  ก็ ถูกฆ า

เชนเดียวกัน คนที่ฆาเปนชาวมุสลิมแตฆาเพราะไมรูจักทาน  

วันที่สิบหก เกิดสงครามหัมรออ อัลอะสัด 

เดือนซุลเกาะดะฮฺ ซุลฮิจญะฮฺ :  หนังสือ

ประวัติศาสตรไมระบุวาเกิดเหตุการณใดๆ เราจึงขอจบหนาท่ี

กันเพียงเทาน้ี 

 

ปท่ีสี่แหงฮิจญเราะฮฺศักราช 

เดือนมุหัรร็อม : วันแรกของเดือน มีการสงกองกําลัง

เฉพาะกิจของอบู สะละมะฮฺไปปราบชาวเบดูอินอาหรับบาง

กลุมที่ฉวยโอกาสเขาบุกปลนเมืองมะดีนะฮฺเมื่อทราบวาชาว

มุสลิมแพสงครามอุหุด 
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วันที่หา  มีการกองกําลังเฉพาะกิจอับดุลลอฮฺ บิน อุ

นัยสฺเพื่อไปสังหารคอลิด บิน สุฟยาน บิน นุบัยหฺ อัล-ฮุซะลีย ที่

บริเวณนัคละฮฺ หรือ อุเราะนะฮฺ ในเขตอะรอฟาต เพราะคอลิด

ระดมคนอ่ืนใหเขารวมสงครามกับชาวมุสลิมท่ีมะดีนะฮฺ 

เดือนเศาะฟรฺ  : มีการสงกองกําลังเฉพาะกิจอัร-

เราะญีอฺ โดยในครั้งนี้ มัรษัด บิน อบี มัรษัด, อาศิม บิน ษาบิต 

บิน อบี อัล-อักละฮฺ และคอลิด บิน อบี อัล-บุกัยรฺ ไดเสียชีวิต

เปนชะฮีด นอกจากนี้ ยังมีการสงกองกําลังเฉพาะกิจ บิอรุ มะอู

นะฮฺ  ซึ่ งมี เศาะหาบะฮฺ เสี ยชี วิต เปนชะฮีดถึง เจ็ดสิบคน 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุม พวกเขารูจักกันในนามพวก “กุรฺรออ” (นัก

อานอัลกุรอาน) พวกเขาทํางานหาไมฟนในตอนกลางวัน ยืน

ละหมาดในตอนกลางคืน และนํารายไดจากการขายไมฟนมา

เลี้ยงดูพวก “อะฮฺลุศศุฟฟะฮฺ” ซึ่งในจํานวนผูเสียชีวิตนี้ มี อัล-

มุนซิรฺ บิน อัมรฺ อัลอันศอรีย, อัล-หาริษฺ บิน อัศ-ศิมมะฮฺ, หะรอม 

บิน มิลหาน คนของบะนี อะดีย บิน อัน-นัจญารฺ, อุรวะฮฺ บิน อัส
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มาอ บิน อัล-ศ็อลตฺ, นาฟอฺ บิน บุดัยลฺ บิน วัรกออ อัล-คุซาอีย, 

อามิรฺ บิน ฟุฮัยเราะฮฺ บาวของอบูบักรฺ อัศ-ศิดดีก และอัล-หะกัม 

บิน กีสาน 

ในวันที่เกิดการปะทะที่อัลเราะญีอฺนี้ คุบัยบฺ บิน อะดีย 

และซัยดฺ บิน อัด-ดิษนะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดถูกพวกมุช

ริกีนจับเปนเชลย แลวขายใหแกชาวเมืองมักกะฮฺ แลวพวกเขาก็

สังหารทั้งสองอยางเลือดเย็นในปท่ีหา เรื่องน้ีขอกลาวในตอน

ตอไป 

เดือนเราะบีอุลเอาวัล  : เกิดสงครามบะนี อัน-นะฎีรฺ 

เดือนเราะบีอุษษานีย  : หนังสือประวัติศาสตรไมระบุ

วาเกิดเหตุการณใดๆ 

เดือนุมาดัลอูลา  : อับดุลลอฮฺ บิน อุษมาน บิน อัฟ

ฟาน เสียชีวิต อายุของทานในวันนั้น หกป ทานคือบุตรของ รุ

ก็อยยะฮฺ เปนหลานของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ 

วะสัลลัม 
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เดือนุมาดัลอาคิเราะฮฺและเดือนเราะญับ  : 

หนังสือประวัติศาสตรไมระบุวามีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้น 

เดือนชะอฺบาน  : เกิดสงคราม บัดรฺ อัล-เมาอิด 

และอัล-หุสัยนฺ บิน อะลีย เราะฎิยัลลอฮ ฺอันฮุมา ไดถือกําเนิดใน

เดือนนี้เชนกัน 

หมายเหตุ ยังมีการเห็นตางเก่ียวกับวันเวลาที่ชัดเจนที่

เกิดสงครามซาตุ อัร-ริกออฺ แตท่ีถูกตอง คือ มันเกิดกอนสงคราม

อัล-ค็อนดักและหลังสงครามบะนี อัน-นะฎีรฺ ... พระองคอัลลอฮฺ

เทานั้นที่ทรงรูดีท่ีสุด… 

 

มิตรของทาน 

อบู อับดิลลาฮฺ อัซ-ซะฮะบีย 
http://www.saaid.net/Doat/Althahabi/2.htm 
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