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ชวีประวตัิ  
ท่านฮมัซะห ์ อิบนุ อบัดลุมุฏเฏาะลิบ 
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The Lion of Allah and the Martyr of Martyrs  
(ฉายา)  ราชสีหข์องอลัลอฮฺและผูน้ําบรรดาชะฮีด  

Hamzah was not only physically strong, but was also 
wise and strong-willed. 
ฮมัซะหไ์ม่ไดม้ีเพียงรา่งกายที่แขง็แรง แตย่งัเฉลียวฉลาดและมีความ
มุ่งมั่น 

Hamzah went out of his house towards the desert 
carrying his bow to practice his favorite sport of hunting 
(in which he was very skilled.) 
ฮมัซะหถ์ือธนูออกไปยงัทะเลทรายเพื่อเลน่กีฬาโปรดของเขาคือ ลา่
สตัว ์ ซึง่เขามีความชาํนาญมาก 

Hamzah was unable, of course, to prevent all the harm 
alone, but his conversion was a shield that protected the 
Muslims, and was the first source of attraction to many 
tribes to embrace Islam. The second source was 'Umar 
Ibn A'-Khattab's conversion. 
แน่นอนวา่ฮมัซะหไ์ม่สามารถคุม้ครองอนัตรายทัง้หมดได ้ แตก่ารเขา้
รบัอิสลามของเขาเหมือนเป็นโลป่กป้องพี่นอ้งมุสลิม และเป็นบุคคล
แรกที่ดึงดดูใหเ้ผ่าอื่นๆ เขา้รบัอสิลาม คนที่สองคือ อมุรั อิบนุ 
อลัค็อฏฏอบ 

 
Wahshiy said "If I killed with this spear the best of 
people, Hamzah, I wish that Allah may forgive me, as I 
killed with it the worst of people, Musailamah." 
วะฮช ี กลา่ววา่ “เมื่อฉันใชห้อกนีฆ้่าคนที่ดีที่สดุ คือ ฮมัซะห ์ ฉัน
หวงัวา่อลัลอฮจฺะอภยัโทษแกฉ่ัน เมื่อฉันใชม้นัฆ่าคนที่เลวที่สดุคือ มุ
ซยัละมะฮ”ฺ 

The Prophet (PBUH) did not find any better farewell for 
Hamzah than praying for him among the numerous 
martyrs. The Prophet (PBUH) and his Companions 
brought all the martyrs, one after the other and prayed 
for them beside Hamzah, who on that day was prayed 
for seventy times (the number of martyrs). 
ท่านนบี ซล. ไม่พบวิธกีารอาํลาท่านฮมัซะหท์ี่ดียิ่งไปกวา่ การ
ละหมาดญะนาซะหใ์หท้่านรว่มกบัชะฮีดท่านอื่น   ท่านนบี ซล. และ
บรรดาเศาะหาบะฮ ฺ ไดน้ําศพของชะฮีดท่านอื่นมาวางขา้งท่านฮมัซะฮฺ
ทีละคน เพื่อละหมาดคูก่นั รวมละหมาดให ้ 70 ครัง้ (เท่ากบัจาํนวน
ชะฮีด) 

 

อา้งอิงจาก: 
Men and Women Around the Messenger 
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ใหน้ักเรียนเลือกหวัขอ้หรือคาํในกรอบไปเติมในเนื้อเรื่องดา้นล่างใหม้ีใจความสมบูรณ ์

     ก.อหุดุ         ข.แขง็แรง    ค.ละหมาดญะนาซะฮ ฺ    ง.อิสลาม     จ.นบี    
     ฉ.หอก     ช.ยิงธนู       ซ.อบัดลุมุฏเฏาะลิบ      ฌ.อบญูะฮลั  

     ท่านฮมัซะหเ์ป็นบตุรของท่าน_______ ______ ___ ____ จากตระกลูกเุรช  เป็นคนที่มีรปูรา่งสงูใหญ่ 

__________ ท่านมีความเชีย่วชาญในกีฬา__________  ฮมัซะหร์ูจ้กัท่าน__________ (ซล.-ขอความ

จาํเริญและความสนัติจากอลัลอฮจฺงประสบแดท่่าน) เป็นอยา่งดีเพราะเติบโตมาดว้ยกนั จึงไม่สนใจคาํ

ใสร่า้ยของผูป้ฏิเสธชาวมกักะห ์ แตค่อยคุม้ครองท่านนบี ซล. เสมอ  เมื่อครัง้ที่__________ทํารา้ย

ท่านนบี ซล. ฮมัซะหไ์ปแกแ้คน้และประกาศเชือ่มั่นในศาสนาของมุฮมัมดั ซล. การเขา้

รบั__________ของฮมัซะห ์ ทําใหผู้ศ้รทัธาเขม้แขง็และจงูใจใหอ้ีกหลายเผ่าเขา้รบัอิสลาม   

    ทา่นฮมัซะหเ์สียชวีิตในสงคราม__________ โดยการพุ่ง__________ ของวะฮชฺ ี ชาวอบิสสิเนีย 

ตามคาํสัง่ของนางฮินด ฺ ที่ถกูท่านฮมัซะหฆ์่าญาติพี่นอ้งตายไปในสงครามบดัร ท่านนบี ซล. 

และเศาะหาบะฮไฺดน้ําศพของท่านฮมัซะฮวฺางคูก่บัชะฮีดท่านอืน่แลว้_______ _______ ____ให ้ 70 ครัง้ 


