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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

บทเรียนและขอคิดจากการตายชะฮีดของทานอุมัร 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

ในรายงานหะดีษซึ่งบันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ จาก อัมรฺ 

บิน มัยมูน เลาวา: 

ฉันไดพบทาน อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ที่เมืองมะดีนะฮฺ

กอนที่ทานจะถูกลอบสังหารเพียงไมก่ีวัน โดยทานไดกลาววา 

“หากอัลลอฮฺทรงใหฉันปลอดภัย แนนอนวาฉันจะดูแลจัดการ

บรรดาหญิงหมายชาวอิรักอยางดี ใหพวกนางมิตองพึ่งพาผูใด

อีกหลังจากฉัน” สี่วันผานไปทานก็ถูกทําราย โดยในเชาวันนั้น

ขณะท่ียืนต้ังแถวเตรียมละหมาด ระหวางฉันกับทานมีเพียง อับ

ดุลลอฮฺ บิน อับบาส เทาน้ันที่ยืนค่ันกลางอยู โดยปกติแลวเมื่อ
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ทานอุมัรเดินผานระหวางแถวสองแถว ทานจะกลาววา “พวก

ทานจงจัดแถวใหตรงและชิดกัน” กระท่ังมองไมเห็นชองวาง

ระหวางแถว ทานก็กาวไปขางหนาและกลาวตักบีร รูสึกวาวัน

นั้นทานอานสูเราะฮฺยูซุฟ หรือไมก็สูเราะฮฺอัน-นะหฺล ในร็อกอัต

แรก จนกระทั่งผูคนไดมาละหมาดกันอยางพรอมเพรียง 

จากนั้นทานก็กลาวตักบีร ทันใดน้ันฉันไดยินทานกลาว

ขึ้นวา “มีสุนัขลอบกัดฉัน!” (หมายถึงชายชาวโซโรแอสเตอร -

มาูซีย จากเปอรเซีย - ที่ลอบทํารายทาน) ซึ่งเปนจังหวะท่ีชาย

คนนั้นจวงแทงทาน แลวชายนอกศาสนาผูนั้นก็ว่ิงหนีไปพรอม

กับมีดซึ่งมีสองคม โดยท่ีเขากราดแทงทุกคนท่ีเขาว่ิงผานทั้ง

ทางดานซายมือและขวามือ  จนมีผู ถูกแทงถึงสิบสามคน 

เสียชีวิตไปเจ็ดคน เมื่อมุสลิมคนหน่ึงเห็นเหตุการณเชนนั้นจึง

โยนเสื้อคลุมใสชายคนนั้น เมื่อคนรายเห็นวาตนคงถูกจับไดแนก็

เชือดคอฆาตัวตาย ทานอุมัรจึงจับมือ อับดุรเราะหฺมาน บิน เอา

ฟฺ เพื่อใหขึ้นนําละหมาดแทนทาน โดยคนที่อยูใกลๆทานอุมัร

ตางก็เห็นเหตุการณดังท่ีฉันเห็น สวนผูคนที่อยูสวนอ่ืนๆของ

มัสยิดไมรูวามีสิ่งใดเกิดขึ้น พวกเขาเพียงแตไมไดยินเสียงของ

ทานอุมัร จึงพากันกลาววา “สุบหานัลลอฮฺ สุบหานัลลอฮ”ฺ 
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ทานอับดุรเราะหฺมานนําละหมาดแทนโดยอานเพียง

สั้นๆ เมื่อเสร็จสิ้นการละหมาดทานอุมัรก็กลาวถามวา “โอ อิบนุ

อับบาส ทานชวยดูหนอยสิวาผูใดลอบสังหารฉัน” อิบนุอับบา

สหายไปครูหนึ่งแลวก็กลับมาพรอมกับกลาววา “เขาคือทาส

ของอัล-มุฆีเราะฮฺ” ทานอุมัรถามตอวา “ที่เปนชางฝมือนะหรือ?” 

อิบนุอับบาสตอบวา “ใชครับ” ทานอุมัรจึงกลาววา “อัลลอฮฺทรง

สาปแชงเขา! ฉันเคยทําดีตอเขาแทๆ ขอบคุณอัลลอฮฺท่ีไมทรงให

ฉันตองตายดวยน้ํามือของผูที่อางตัวเปนมุสลิม ทานและบิดา

ของทานนั้นชอบที่จะใหมีพวกทาสตางชาติตางศาสนาในเมือง

มะดีนะฮฺ (โดยทานอับบาสน้ันเปนผูที่มีทาสในครอบครองมาก

ที่สุด)” อิบนุอับบาส จึงกลาวแกทานอุมัรวา “หากทานประสงค 

จะใหฉันฆาพวกเขาก็ได” ทานอุมัรตอบวา “มาพูดเอาตอนนี้ก็

ไมมีประโยชนแลวละ ในเมื่อพวกเขาไดเรียนรูภาษาของพวก

ทาน ละหมาดโดยผินหนาไปทางกิบลัตของพวกทาน และได

ประกอบพิธีหัจญเฉกเชนพวกทานแลว” 

จากนั้นทานอุมัรก็ถูกหามไปยังบานของทาน โดยพวก

เราก็ตามไปดวย ในวันน้ันประหน่ึงวาผูคนไมเคยประสบกับ

ความเศราโศกมากอนเลย บางคนก็กลาววา “ไมเปนไรนา” บาง
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ก็กลาววา “ฉันเปนหวงทานเหลือเกิน” จากนั้นมีผูนําน้ํ า

อินทผลัมหมักมาให เมื่อทานอุมัรด่ืม น้ํานั้นก็ไหลออกจากรอย

แผลบริเวณทองของทาน อีกสักพักก็มีคนนํานมมาให ทานก็ด่ืม 

แตนมก็ไหลออกทางแผลที่ทองของทานอีก ผูคนจึงเขาใจวา

ทานนาจะใกลสิ้นใจแลว จากนั้นพวกเราก็เขาไปหาทาน โดย

ผูคนตางก็พากันมาเย่ียมและกลาวสรรเสริญชื่นชมทาน จากน้ัน

มีชายหนุมคนหนึ่งกลาวแกทานวา “โอผูนําของบรรดามุอมินผู

ศรัทธา ทานจงเตรียมรับขาวดีจากอัลลอฮฺเถิด ทานนั้นเปน

สหายของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนบุคคล

ที่มีบทบาทและความประเสริฐในอิสลามดังท่ีทานทราบดี ทาน

ขึ้นปกครองเปนผูนําโดยผดุงความยุติธรรม ทายท่ีสุดทานก็ได

สิ้นชีพในหนทางของอัลลอฮ”ฺ ทานอุมัรกลาวตอบวา “ฉันหวังแต

เพียงวาสิ่งเหลานั้นจะเปนการเพียงพอสําหรับฉัน” เมื่อชายคน

นั้นหันหลังกลับ ปรากฏวาชายผาของเขายาวระพื้น ทานอุมัรจึง

กลาววา “พวกทานชวยไปตามเด็กหนุมคนน้ันกลับมาหาฉัน

หนอย” เมื่อเขามาถึงทานก็กลาวแกเขาวา “หลานชายเอย จง

ยกชายผาของเธอใหสูงขึ้น เสื้อผาของเธอจะไดไมหลุดลุย และ

ยังเปนการยําเกรงย่ิงกวา ณ ที่อัลลอฮฺ” 
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จากนั้นทานกลาววา “โอทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัร ชวย

ตรวจสอบหนี้สินที่ฉันมีใหหนอย” เมื่อไดคํานวณแลวพบวาทาน

มีหนี้สินอยูประมาณ 86,000 ดิรฮัม ทานอุมัรจึงสั่งเสียวา “หาก

วาทรัพยสินของครอบครัวอุมัรมีเพียงพอ ก็จงชดใชหนี้สินนี้ดวย

ทรัพยสินเหลานั้น หากมีไมพอก็จงหยิบยืมจากลูกหลานตระกูล 

อะดียฺ บิน กะอับ หากยังไมเพียงพออีก ก็จงขอจากเผากุเรช 

และอยาไดขอจากผูอ่ืนนอกเหนือจากพวกเขาเหลานี้ เมื่อได

แลวก็ชวยใชหนี้จํานวนนี้แทนฉันดวยเถิด และลูกจงไปหาทาน

หญิงอาอิชะฮฺ มารดาแหงปวงผูศรัทธา แลแจงแกนางวา: อุมัร

ไดฝากสลามถึง อยาไดกลาววาผูนําแหงบรรดาผูศรัทธา (อะมี

รุลมุอมินีน) ฝากสลามถึง เพราะในวันนี้พอไมใชผูนําอีกตอไป 

และจงแจงแกนางวา อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ ขออนุญาตฝงราง

เคียงคูกับสหายรักทั้งสองของเขา (ทานนบีและทานอบูบักรฺ)” 

เมื่ออิบนุอุมัรใหสลามและขออนุญาตแลวก็เขาไปหา

ทานหญิงอาอิชะฮฺ และพบวานางกําลังนั่งรองไห เขาจึงกลาวแก

นางวา “อุมัร อิบนุ ค็อฏฏอบ ไดฝากสลามถึงทาน และขอ

อนุญาตฝงรางเคียงคูกับสหายรักทั้งสองของเขา” ทานหญิงอาอิ

ชะฮฺกลาวตอบวา “ฉันเคยตองการฝงรางของตัวเองเคียงขาง
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ทานเราะสูล แตวันนี้ฉันเสียสละใหก็ได” เมื่ออับดุลลอฮฺ อิบนุ

อุมัร กลับมายังบานทานอุมัร ผูคนก็ไดแจงใหทานอุมัรทราบวา 

อับดุลลอฮฺ อิบนุอุมัรไดกลับมาถึงแลว ทานอุมัรจึงกลาววา 

“พวกทานชวยประคองฉันขึ้นหนอย” ชายคนหน่ึงจึงชวยพยุง

รางทานขึ้น แลวทานก็กลาวถามวา “ไดความวาอยางไรบาง?” 

อับดุลลอฮฺ กลาวตอบวา “เปนดังที่ทานปรารถนา โอทานผูนํา

แหงบรรดาผูศรัทธา นางอนุญาตครับ” ทานอุมัรกลาวตอบวา 

“ขอสรรเสริญตออัลลอฮฺ ไมมีสิ่งใดสําคัญสําหรับฉันมากไปกวา

นี้อีกแลว หากวาฉันสิ้นใจไป จงแบกรางของฉันไปที่น่ันเถิด 

จากนั้นจงกลาวใหสลาม และจงกลาววา อุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ 

ขออนุญาต หากวานางอนุญาต ก็จงฝงรางของฉัน ณ ที่นั้น แต

หากวานางปฏิเสธก็จงนํารางฉันไปฝงที่สุสานของมุสลิมเถิด” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 3700) 

ขอคิดและบทเรียนท่ีไดรับ 

ประการแรก: ความเมตตาและความออนโยนของ

ทานอุมัร  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ที่มีตอประชาชาตินี้  ทั้งตอผูท่ีอยู

ใกลชิดและผูที่อยูหางไกล จะเห็นวาทานตองการที่จะจัดระบบ
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เพื่อดูแลจัดการและใหความชวยเหลือกลุมผูออนแอในสังคม 

เชนบรรดาสตรีซึ่งไมมีชองทางแจงความตองการของพวกนางให

ทานทราบ  เพื่อที่พวกนางจะไดรับสิ่งท่ีตองการอยางเพียงพอ

โดยมิพักตองไปขอจากผูอ่ืนอีก 

ประการท่ีสอง: ทานอุมัรหวังวาฆาตกรที่ลอบสังหาร

ทานไมใชมุสลิม  นี่ก็เปนความเมตตาของทานที่เกรงวาหาก

ฆาตกรเปนมุสลิมดวยกันแลว เขาผูนั้นจะประสบกับความ

หายนะ เมื่อทานไดทราบวาฆาตกรไมใชมุสลิม  ทานก็มีความ

ปติยินดีเปนอยางย่ิง และไดกลาวสรรเสริญตออัลลอฮฺ 

 มีรายงานซึ่งบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ เลาวา ทานอุมัร 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เคยกลาววา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรง

ประทานความโปรดปรานใหแกฉัน ดวยการไดสิ้นชีพในหนทาง

ของพระองค และโปรดใหความตายของฉันเกิดขึ้นในเมือง

ของศาสนทูตของพระองค (มะดีนะฮฺ) ดวยเถิด” (บันทึกโดย 

อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 1890) 

ในอีกสายรายงานหนึ่งทาน กะอับ อัล-อะหฺบาร กลาว

แกทานอุมัรวา “โอผูนําของผูศรัทธาทั้งหลาย ฉันไดพบในคัมภีร
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เตารอตระบุวา ทานจะถูกฆาตายเปนชะฮีด ณ ดินแดนแหง

คาบสมุทรอาหรับ” ทานอุมัรไดกลาวตอบวา “โอกะอับ ฉันจะ

ตายชะฮีดในดินแดนแหงคาบสมุทรอาหรับไดอยางไรกัน?” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ ดู มะนากิบ อุมัร หนา 212 ของ อิบนุล 

เญาซีย) 

ประการท่ีสาม: ความประเสริฐและมีเกียรติของทาน

อุมัร ณ ที่อัลลอฮฺ โดยพระองคไดทรงตอบรับดุอาอของทานและ

ประทานความโปรดปรานดวยการใหทานไดสิ้นชีพในหนทาง

ของพระองคที่เมืองมะดีนะฮฺ  โดยที่ทานเองไมเคยคาดคิด ทั้งนี้

เพราะมะดีนะฮฺเปนแผนดินซึ่งเปนรัฐอิสลาม ไมใชแผนดินของ

ขาศึกศัตรูท่ีมีศึกสงครามระหวางกัน 

ประการท่ีสี่: ทานมีความเครงครัดในศาสนาและเกรง

กลัวอัลลอฮฺเปนอยางมาก  ดังจะเห็นไดวาแมผูคนพากันชื่นชม

สรรเสริญทาน และตัวทานเองก็ทราบดีวาทานไดสรางความดี

งามไวมากมายเพื่ออิสลาม  แตทวาทานก็หาไดหลงยินดีไปกับ

สิ่งเหลานั้นไม  กลับหวังแตเพียงวาสิ่งเหลานั้นจะเปนการ

เพียงพอสําหรับทานท่ีจะไมถูกลงโทษเทานั้นเอง ทานเคยกลาว
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วา  “หากฉันไดครอบครองทองคําเต็มทั้งผืนแผนดิน  แนนอนวา

ฉันจะขอจายเปนคาไถ ตัวฉันใหรอดพนจากการลงโทษ

ของอัลลอฮ ฺกอนที่ฉันจะไดเห็นมันเสียอีก”  )บันทึกโดย  อัล-บุคอ

รียฺ หะดีษเลขที่ 3692) 

ประการท่ีหา: ความพยายามของทานอุมัรในการสั่งใช

ใหกระทําดีและหามปรามความชั่ว  แมกระท่ังทานอยูในวาระ

สุดทายใกลจะสิ้นใจ  ทานก็ยังไมเวนที่จะตักเตือน  ดังจะเห็นวา

เมื่อเด็กหนุมซึ่งปลอยใหชายผายาวระพื้นไดเขามาหาทาน  และ

กลาวสรรเสริญทาน  ทานก็ไดกลาวแกเขาวา  “หลานชายเอย จง

ยกชายผาของเธอใหสูงขึ้นเถิด เสื้อผาของเธอจะไดไมหลุดลุย 

และยังเปนการยําเกรงย่ิงกวา ณ ที่อัลลอฮฺ” 

ประการท่ีหก: ความสมถะของทานและความรัก

สันโดษปลีกตัวออกจากโลกดุนยา จะเห็นวาแมทานจะเปนถึง

ผูนําของผูศรัทธาทั้งหลาย แตทวาทานกลับเสียชีวิตในสภาพท่ีมี

หน้ีสินมากมาย จนทานตองสั่งเสียใหลูกหลานชดใชแทนทาน 

ประการท่ีเจ็ด: ความนอบนอมถอมตนของทานอุมัร 

โดยจะเห็นไดจากเมื่อครั้งที่ทานสงอับดุลลอฮฺบุตรชายของทาน
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ไปหาทานหญิงอาอิชะฮฺ ทานไดกําชับมิใหกลาวถึงตัวทานวา 

 “ผูนําของบรรดาผูศรัทธา  ”แตใหกลาวเพียงวา    “ อุมัรฝากสลาม

ถึงทาน” 

ประการท่ีแปด: ความเอาใจใสของทานอุมัรในเรื่อง

การละหมาดอยางสมบูรณแบบ  โดยแมแตในขณะท่ีทานใกลจะ

สิ้นใจ ทานยังมอบหมายใหทานอับดุรเราะหฺมาน  บิน  เอาฟฺ  เปน

ผูนําละหมาดแทน 

ประการท่ีเกา: ความเอาใจใสของอุมัรในเรื่องการจัด

แถวใหตรงในละหมาด  ซึ่งสิ่งน้ีเปนแบบอยางที่บรรดาอิหมาม

มัสยิดทั้งหลายควรเอาใจใสเปนอยางย่ิง 

ประการท่ีสิบ: ความเอาใจใสของทานอุมัรในการ

ปฏิบัติตามสุนนะฮฺ ดวยการอานใหยาวในละหมาดฟจญรฺ 

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มักจะอานสูเราะฮฺมุ

ฟศศ็อลยาว (สูเราะฮฺที่ยาวแตมีชวงอายะฮฺสั้นและถ่ี) ใน

ละหมาดฟจญร ฺ  

ประการสุดทาย: ความเอาใจใสของทานในเรื่องการ

ใชหน้ีสิน  โดยทานไดสั่งเสียในเรื่องดังกลาวกอนตาย  ทั้งนี้ 
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เพราะทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาวไว  ดัง

ปรากฏในหะดีษซึ่งบันทึกโดยอิมามมุสลิม จากรายงานของทาน

อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ วา 

ِ  رُ فَ ةْ �ُ ((  ّ  دِ يْ هِ شَ لل  )١٨٨٦: وعاه مسلم (  )) نَ �ْ ا ا ّ إِ  ٍب نْ ذَ  ُُ

ความวา “ทุกๆบาปของผูสละชีพในหนทางของอัลลอฮฺ (ชะฮีด) 

นั้นจะไดรับการยกโทษ ยกเวนเรื่องหนี้สิน” (บันทึกโดย มุสลิม : 

1886) 

 

 عاممد   ول العال�

 .عحس ا  عسلم آ ن يقا  مدل عآ ل  عحبب  أجع�

 

 

 


