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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บางสวนจากประวัติของทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ 
 

มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ พระเจาแหงสากลโลก การประสาทพร 
ความสันติทั้งหลายโปรดมีแดนบีของเรา ทานนบีมุฮําหมัด และวงศวาน มิตรสหายของทาน ฉันขอ
ปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว ไมมีส่ิงใดเปนภาคีรวมกับพระองค 
และมุฮัมหมัดเปนบาวและเราะสูลของพระองค 

นี่เปนบางสวนของประวัติของบุคคลสําคัญทานหนึ่ง จากบรรดาบุคคลสําคัญแหง
ประชาชาติของเรา ทานเปนหนึ่งในวีรบุรุษของอิสลาม เปนสหายผูสูงสงจากบรรดามิตรสหายของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เราจะคัดบทเรียน และขอเตือนใจจากประวัติที่หอมหวานของ
ทาน 

ทานอุมัรเปนสหายที่อยูรวมกับทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในทุกๆ สมรภูมิ ทาน
เขารวมสงครามบัดรฺ อุฮุด อัล-คอนดัก และสงครามอื่นๆ ของบรรดามุสลิม ทานเกิดหลังจาก
เหตุการณของชาง (ปชาง) 13 ป ทานเปนชนรุนแรกที่เขาสูอิสลาม ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาวถึงทาน ในอัล-หะดีษ รายงานในมุซนัด อัล-อิหมาม อะหมัด ไววา 

ِ بَل  قَّ احلَ  َل عَ جَ  اهللاَ  نَّ إِ «  »هِ بِ لْ قَ وَ  هِ انِ سَ  ل
“แทจริงอัลลอฮฺทําใหความสัจจริงอยูบนลิ้นและหัวใจของเขา (คือทาน
อุมัร)” (2/53 จากหะดีษ อิบนุอุมัร) 

 
และทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวถึงทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ในอัล-หะ

ดีษ ที่รายงานใน อัศ-ศอฮีฮัยนฺ จากหะดีษซึ่งรายงานจากทาน สะอดฺ บิน อบี วักกอศ 
ِيْ « ِ غَ  َوا  اجًّ فَ  َسلََك  إال افَجًّ  َساِلاًك  طُّ قَ  يَْطانُ الشَ  لَِقيََك  َما نِيَِدهِ، ْف

َك فَ  َغريَ    »جِّ
“ขอสาบานดวยผูที่ชีวิตของฉันอยูในพระหัตถของพระองค ชัยฏอนไม
อยากพบทานในทางเดินที่กวางขวางเด็ดขาด เวนแตมันจะเลือกเดินใน
ที่ ๆ ทานไมเดิน” (อัล-บุคอรีย หะดีษเลขที่ 3294 และ มุสลิม หะดีษเลขที่ 
2396) 

 
การเขารับอิสลามของทานทําใหมุสลิมได รับชัยชนะ เปนทางออกของมุสลิมยาม

ยากลําบาก การอพยพของทานคือชัยชนะ และการปกครองของทาน คือความเมตตา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แตงลูกสาวของทานใหกับทาน ทานเปนหนึ่งในสิบทานที่ไดรับขาวดี
วาจะไดเขาสวรรค อาณาจักรเปอรเซียและโรมันปราชัยไดลมสลายลงในสมัยของทาน ทานอับ
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ดุลลอฮฺ บิน มัซอูดกลาวถึงทานวา “อัลลอฮฺไมถูกเคารพอยางเปดเผยจนกระทั่งบุรุษผูนี้เขารับ
อิสลาม” 

แนแท ทานเปนผูแยกแยะ (ความดีและความไมดี) ของประชาชาตินี้ ทานคือทานอุมัร บิน 
อัล-ค็อตต็อบ บิน นุฟยลฺ บิน อับดุลอุซซา อัล-กุรอชียฺ อัล-อะดะวี่ยฺ (มีฉายาวา) อบูหัฟศฺ การเขารับ
อิสลามของทานเปนจริงดังการบอกขาวดีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รายงานจาก 
อัต-ติรมีซีรฺ ในซุนันของทาน จากอัล-หะดีษของทานอิบนุอับบาส แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัมกลาววา  

 امهلل «
َ
َحبِّ بِ  المَ اإلسْ  ِعزَّ أ

َ
َْك إِ  ُجلنَْيِ الرَ  هذيِن  أ وْ  َجْهٍل، بأ: َ

َ
 بِن  ُعَمرَ بِ  أ

اِب اخلَ    »طَّ
“โออัลลอฮฺโปรดทําใหอิสลามมีเกียรติดวยบุรุษผูเปนที่รักมากที่สุด
สําหรับพระองค จากบุรุษสองคนนี้ดวย คือ อบีญะฮัล หรือ อุมัร บินอัล-
ค็อตตอบ”  ทานอิบนุอับบาสกลาววา “และผูที่เปนที่รักจากสองคน สําหรับ
พระองคคือทานอุมัร” (หะดีษเลขที่ 3681) 

 
รายงานจาก อัล-บุคคอรียฺ ในศอเฮี้ยะของทาน จากอัล-หะดีษซึ่งรายงานจากอิบนุมัซอูด 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  กลาววา “เรายังคงมีเกียรตินับต้ังแตทานอุมัรเขารับอิสลาม”  
ทานอิบนุอับบาส กลาววา “บุรุษคนแรกที่เปดเผยอิสลาม คือ ทานอุมัร บินอัล-ค็อตต

อบ” นักประวัติศาสตรใหคุณลักษณะทานวา ทานเปนชายรางสูงมาก ดวยความสูงของทานนั้น 
เมื่อทานขี่มา ขาทั้งสองจะลากพื้น นอกจากความสูงแลว ทานยังมีรูปรางที่ใหญโต ไหลกวาง แขนมี
กลามที่แข็งแรง และผิวขาวอมแดง  

อัล-หะดีษหลายบทรายงานถึงความประเสริฐ และฐานะอันทรงเกียรติของทานอุมัร 
รายงานจากอัต-ติรมีซียฺ ในซุนันของทาน จากอัล-หะดีษ ซึ่งรายงานจาก อุกบะฮฺ บิน อามิร ทานน
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาววา 

» َ   »طاببن اخلَ  رَ مَ قُ  اكنَ لَ  يِبٌّ نَ  يدِ عْ نَ  نَ اكَ  وْ ل
 “ถาหลังจากฉันมีนบี (ผูที่จะเปน) คืออุมัร บิน อัล-ค็อตต็อบ” (หะดีษ
เลขที่ 3686) 

 
และมีบันทึกใน อัศ-ศอเฮี้ยะจากหะดีษซึ่งรายงานจากทานอบีฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ กลาววา  
 ينَ بَ «

َ
 ، رَ مٌ ائِ ا نَ نَ ا أ

َ
 إذا امْ ة، فَ نَّ  يف اجلَ يِن تُ يْ أ

َ
 ضَّ وَ تَ يَ  ةٌ رأ

ُ
: لُت ، قُ رْص قَ  ِب انِ إىل جَ  أ

 ِ ْ وَ فَ  هُ تَ غرْيَ  كرتذَ فَ  ،اخلطاِب  بن رمَ عُ لِ : قالوا ؟القرصُ  اذهَ  نْ مَ ل    »دبًرامُ  ُت َّ
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“ขณะที่ฉันนอนหลับอยู ฉันเห็นตัวฉันอยูในสวนสวรรค และมีหญิงสาว
ผูหนึ่งกําลังอาบน้ําละหมาดขางๆ ปราสาท ฉันกลาววา: ปราสาทนี้ของ
ใครกัน? พวกเขาตอบวา ของอุมัร บิน อัล-ค็อตต็อบ และฉันนึกถึง
ความหวงของทานฉันจึงผินหลังกลับ” ทานอบูฮุรอยเราะฮฺ กลาววา แลว
ทานอุมัร บิน อัล-ค็อตตอบ ก็รองไห และกลาววา “ดวยการพลีบิดาและ
มารดาของฉัน ทานเราะสูลุลลอฮฺ กับทานหรือที่ฉันจะหึงหวง?” (อัล-
บุคคอรียฺ หะดีษเลขที่ 7023 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2394) 

 
รายงานจากอัล-บุคคอรียฺ และมุสลิม ในศอเฮี้ยะของทานทั้งสองจากหะดีษซึ่งรายงานจาก 

อบี ซะอี๊ด อัล-คุดร่ียฺ เราะฎิยัลลอฮอุอันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
  اينَ بَ «

َ
 بلغيَ  ما هانْ مِ فَ  مص،قُ  مليهِ عَ وَ  يلَعَّ  واُض رِ عُ  اجاَس  رأيُت  مٌ ائِ نَ  انَ أ

 »هرَتّ اجْ  وعليه قميٌص  عمرُ  يلعَّ  رَض ذلك، وعُ  دونَ  يبلغُ  ما نهاومِ  ،ديَ اخكَ 
  فما:  قالوا

َ
ين: اهللا؟ قال  يا رسوَل  هُ حْكَ وَّ أ   ا

“ขณะที่ฉันนอนหลับอยู ฉันเห็นคนผูคนถูกนํามายังฉันโดยที่พวกเขา
สวมใสเสื้อกันทุกคน โดยที่เสื้อของบางคนนั้นยาวถึงแคหนาอก บางคน
ก็ยาวนอยกวานั้น สวนอุมัรนั้น ปรากฏวาเสื้อของเขายาวลากดิน” พวก
เขากลาววา “แลวทานตีความสิ่งนี้อยางไรหรือครับทานเราะสูลุลลอฮฺ?” ทาน
กลาววา “คือ ศาสนา” (อัล-บุคคอรียฺ หะดีษเลขที่ 3691 และมุสลิม หะดีษ
เลขที่ 2390) 

 
ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เปนบุรุษที่ไดรับการดลใจ อัล-กุรอานไดถูกประทานลงมา

สอดคลองกับความคิดเห็นหลายประการของทาน ดังที่มีบันทึกใน อัศ-ศอเฮี้ยะทั้งสอง จากหะดีษ
ซึ่งรายงานจากทานอุมัร ทานกลาววา “ฉันเห็นสอดคลองกับพระเจาของฉันใน 3 เร่ือง ฉันกลาววา 
“โอทานเราะสูลของอัลลอฮฺ หากเรายึดที่ยืนของอิบรอฮีมเปนที่ละหมาด” และอายะฮฺนี้ก็ถูก
ประทานลงมา  

َقاِم إِبَْراِهيَم ُمَصىلًّ ﴿ ُذوا ِمن مَّ ِ
 ]١٢٥:  كقرةا[﴾ َواختَّ

ความวา “และพวกเจาจงยึดเอาเปนที่ยืนของอิบรอฮีม เปนที่ละหมาด
เถิด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 125) 

 
และอายะฮฺ อัล-ฮิญาบ ฉันกลาววา “โอเราะสูลุลลอฮฺ หากวาทานจะสั่งใชภรรยาทานให

ปกปด เพราะผูที่พูดคุยกับนางมีทั้งคนดี และไมดี แลวอายะฮฺ อัล-ฮิญาบ (การปกปด) ก็ถูกประทาน
ลงมา และภรรยาทานนบีตางหึงหวงทาน ฉันจึงกลาวกับพวงนางวา “หากเขาหยาพวกเธอ บางที
พระเจาของเขาอาจทรงทดแทนใหแกเขาซึ่งภริยาที่ดีกวาพวกเธอ” แลวอายะฮฺนี้ก็ถูกประทานลงมา 
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ْزوَ 
َ
ُ أ َ ن ُفبِْد

َ
ٰ َربُُّه إِن َطلََّقُكنَّ أ َ ﴾﴿َع نُكنَّ ا ِمّ   ]٥: احكحريم [ اًجا َخرْيً

ความวา “หากเขาหยาพวกเธอ บางทีพระเจาของเขาอาจทรงทดแทนใหแกเขา
ซ่ึงภริยาที่ดีกวาพวกเธอ” (อัต-ตะหฺรีม : 5) (อัล-บุคคอรียฺ หะดีษเลขที่ 402 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 2399) 

 

และเชนกันมีการเห็นคลองกันในเรื่องเชลยสงครามบัดรฺ และในเรื่องการละทิ้งละหมาด
ใหกับพวกมุนาฟก (เมื่อเขาตาย) และในเรื่องอื่นๆ และทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เปนศอฮาบะห
ที่มีความรูและความเขาใจมากที่สุดในหมูพวกทาน ทานอับดุลลอฮฺ บินมัซอูดกลาววา “หากนํา
ความรูของอุมัรวางบนตราชั่งขางหนึ่ง และความรูของสิ่งมีชีวิตบนผืนดินวางอีกขางหนึ่ง 
แนนอนวาความรูของอุมัรจะมีน้ําหนักกวา” พวกเขามีความเห็นวาทานอุมัรเปนเจาของความรู
มากมาย 

ทานรับตําแหนงคอลีฟะห หลังจากทานอบูบักร อัศ-ศิดดี๊ก ในป ฮ.ศ.ที่ 13 ทานเปนผูที่ยํา
เกรง เครงครัด และสมถะ ไมเกรงกลัวคําตําหนิในเรื่องของอัลลอฮฺ (หากทานทําเพื่ออัลลอฮฺ) ใน
สมัยของทานเมืองตาง ๆ ถูกพิชิตมากมาย และสองอาณาจักรถูกทําใหลมสลายในสมัยของทาน 
คือ อานาจักรเปอรเซีย และโรมัน 

และนี่เปนผลงานตาง ๆ  ที่สุดยิ่งใหญในสมัยของทาน และมีอยูปหนึ่งในสมัยการปกครอง
ของทานที่ประชาชนประสบกับความแหงแลงอยางรุนแรง แผนดินแหงแลงเปนสีดํา ฝนไมตก ปนั้น
ถูกเรียกวา ปแหงความสูญสิ้น ในเวลานั้นทานทานเพียงขนมปงกับน้ํามัน ทานกลาววา “ฉันจะไม
อ่ิมจนกวาเด็ก ๆ มุสลิมจะอิ่มกัน” และปรากฏในศอเฮี้ยะ อัล-บุคอรียฺ จากหะดีษซึ่งรายงานโดย 
อัมรฺ บิน มัยมูน อัล-อันซอรียฺ เลาวา ฉันเห็นทานอุมัรกอนที่ทานจะเสียชีวิตหลายวัน ทานกลาววา 
“ถาหากวาอัลลอฮฺทรงใหฉันไดมีชีวิตอยูตอไป ฉันจะไมปลอยใหบรรดาหญิงหมายในอิรักตองพึ่งพา
บุรุษใดนอกเหนือจากฉันเปนแนแท... เวลาผานไปเพียงแคส่ีคืนทานก็ถูกลอบทําราย” (หะดีษเลขที่ 
3700) 

อัลลอฮฺทรงใหเกียรติกับทานดวยกับการตายในหนทางของพระองค ทานตายดวยน้ํามือ
ของผูที่ชั่วชา ผูที่ทรยศ อบี ลุลุอฺ อัลมะยูซียฺ ในป ฮ.ศ.ที่ 23 ขณะทานกําลังนําละหมาดฟจญรฺ เขา
แทงทานดวยมีดสองแฉก จากรายงานของอัล-บุคคอรียฺ ในอัศ-ศอเฮี้ยะของทานจากหะดีษซึ่ง
รายงานโดยอุมมุลมุอฺมินีน ทานหญิงฮัฟเศาะห กลาววา ทานอุมัรกลาววา “โออัลลอฮฺ โปรดให 
ริสกีแกฉันดวยการสิ้นชีวิตในหนทางของพระองค และโปรดใหการสิ้นชีวิตของฉันอยูใน
แผนดินของเราะสูลของพระองคดวยเถิด” (หะดีษเลขที่ 1890) อัลลอฮฺทรงตอบรับการขอที่ดี
ของทาน 

ขออัลลอฮฺโปรดพอพระทัยทาน ...ทานอุมัร  
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ขออัลลอฮฺตอบแทนทานที่ทานทํางานเพื่ออิสลามและบรรดามุสลิม ตอบแทนอยางดีงาม 
และโปรดรวมเรากับทานในที่อยูที่มีเกียรติ กับบรรดานบี บรรดาผูที่เชื่อโดยดุษฎี บรรดาผูที่เสียชีวิต
ในสงคราม และบรรดาผูที่ประพฤติดี และชนเหลานี้ลวนเปนเพื่อนที่ดี 

มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขออัลลอฮฺทรงประทานพร และความ
สันติสุขแดนบีของเรา ทานนบีมุฮําหมัด แดวงศวานของทาน และสหายทั้งหลายของทาน 

 
 


