خطبة عيد األضحى
لِل كُثُيُُرا
للهُاكُبُ هركُبُيُُرا ُوالُمُ هُد َُ
للهُاكُبُ هُر اُ ُ
للهُاكبُ هُر اُ ُ
للاهُاكبُ هُر اُ ُ
للهُاكُبُ هُر ُ
للاهُاكبُ هُر اُ ُ
للهُاكبُ هُر ُ
للاهُاكُبُ هُر اُ ُ
للاهُاكُبُ هُر ُ
ُ

لِل اُلَذُيُ مُ َُد لُنُا مُُواعُدُ إُحُسُانُهُ
للاه أُكُبُ هُر وُلِلُ الُمُ هُد اُلُمُ هُد ُّ
للاه ُاكُبُ هُر ُ
للاه وُ ُ
ُو هُسبُحُانُ للاُ ُبهكُُرةُ ُواُصُيُلُ لُ اُلُهُ اُ ُلَ ُ

صنُا بُضُيُافُةُ عُيُدُ السُُهرُوُر عُلُى تُعُاُقهبُ أُُيَامُهُ،
ُوإُنُعُامُهُ ُ ،وأُعُادُ عُلُيُنُا فُ هذُهُ األُُيَامُ مُُواعُدُ بُُّرهُ ُوإُكُُرامُهُ ُ ،وخُ َُ
النُِعُمُ ،
ُوجُعُلُنُا مُنُ ُأهَُمةُ سُُيّدُ الُ هُمُرسُلُيُ الُ هُمشُ ُّفعُ يُ ُومُ الُمُحُشُرُ  ،أُحُ هُدُهه ُوأُشُ هُكُهرُهه عُلُى مُا أُُولُ مُن جُُزيُلُ ّ
للاه عُظُيُ هُم الُفُضُالُ ُوالُكُُرمُ ُ ،وأُشُهُ هُد أُ َُن سُُيّدُنُا هُم َُمدُا َُر هُس ُو هلُ للاُ سُُيّ هدُ الُعُُربُ
ُوأُسُتُغُفُُهرُهه ُوأُشُهُ هُد اُنُ لُ اُلُهُ إُ ُلَ ُ
ُوالُعُجُمُ  ،اُلُلّ هُه َُم صُ ُّل ُوسُُلّمُ عُلُى سُُيّدُنُا هُم َُمدُ ُ ،وعُلُى آلُهُ ُوصُحُبُهُ مُا هُُلَلُ ُوكُبَُرُ ،
للاه تُعُالُ فُ الُ هُقُرآنُ
أُ َُما بُعُ هدُ  :فُيُا عُبُادُ للاُ ُأهُوصُيُ هُكمُ بُنُفُسُيُ أَُُولُ بُتُقُُوى للاُ تُعُالُ ُوطُاعُتُهُ  .فُقُدُ قُالُ ُ

ن أُذُ ُبهكُ فُانُ ُظهرُ مُاذُا تُُرى قاُلُ يُا اُبُتُ افُعُلُ مُاتُه ُؤمُ هُر سُتُجُ هُدنُ اُنُ شُاءُ
ن أُُرى فُ الُمُنُامُ أُ ُّ
ن أُ ُّ
الُكُُريُ  { :قاُلُ يُابُه َُ

صابُُريُنُ }
للاه مُنُ ال َُ
ُ

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
للاه اكب هُر เป็นความปรารถนาของมุสลิมทั่วโลกที่จะได้กล่าวคาว่า
ُ
พร้อมกับได้ยินสานวนนี้ด้วยความรู้สึกปรามปลื้มปิติยินดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก หรือผู้ใหญ่ ต่างส่ง
เสียงประกาศความเกรียงไกรของพระเจ้า แต่ละคนจัดแจงอาบน้า ประดับร่างกายใส่ของหอม พร้อมกับ
์ยิ้มแย้มแจ่มใส จูงลูกจูงหลานมุ่งหน้าสู่วันอีดอัฎฮา เพื่อทาการละหมาดเป็นการภักดีต่ออัล ลอฮ์ที่พระองค
ได้ทรงประทานเนี๊ยะมัตให้เขาได้รับความสุข พร้อมได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อพระผู้เป็นเจ้าในการ
กล่าวตักเบรว่า
للهُاكُبُ هُر
اُ ُ
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า
كمُ سورة الج اآلية 73
لتهك ّّبهوا َُ
الِل على ما هدا ه
ความว่า “เพื่อพวกเจ้าจักได้แซ่ซ้องอัลลอฮ์ (ซ.บ.) อย่างเกรียงไกรต่อการที่พระองค์ทรงชี้แนะ
”แก่พวกเจ้า
และพระองค์ทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์ว่า
الِل فُ أيَامُ َمع هدوداتُ سورة البقرة اآلية 307
ُواذ هك هرواُ َُ
” ้ความว่า “และพวกท่านจงกล่าวราลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในบรรดาวันที่ถูกนับไว
)์(คือวันที่ 11 - 17 ของเดือนซู้ลฮิจยะห
์ในเทศกาลอีดิ้ลอัฎฮาพี่น้องมุสลิมที่มีฐานะดีก็สนองคาสั่งใช้จากอัลลอฮ
ที่พระองค์ทรงกล่าวว่า
ن شانئكُ ههوُ الب ت ُر سورة الكُوثر اآلية 1-3-7
اُنَا أعطي ناكُ الكوث رُ فصُ ُّل لربّكُ واْنرُ إ َُ
ه
)์ความว่า “แท้จริงเราได้ประทานอัลเกาซัรแก่เจ้าแล้ว (ซึ่งเป็นแม่น้าในสวรรค

ดังนั้ น เจ้า จงละหมาดและจงเชือดสัตว์ พ ลี แท้จริ งศัตรู ของเจ้านั้น เขาเป็น ผู้ถูกตัดขาด” ซู
เราะห์อัลเกาซัร อายะห์ที่ 1-3-7
รายงานจากท่านหญิงอาอีชะห์ว่า
ُ ما عملُ آدميُ منُ عملُ ي ومُ الُنَحرُ احبُ الُ للاُ منُ اهراقُ ال َُدم: ُللاه عليهُ وسُلَمُ قال
ُ ُب صلى
ُّ َاُ َُن الُن

ُانَُها لتأتُ ي ومُ القيامةُ ب هق هرُوِنا واشعارها وُ أظف ُارها وا َنُِ ال َُدمُ لي ق هُع منُ للاُ ِبكانُ ق بلُ انُ يقِعُ علىُ اُلرض
الديث رواه الرتمذي

ความว่า “แท้จริงท่านนบี ซ.ล. กล่าวว่าไม่มีการประกอบภารกิจ ใดของลูกหลานอาดัมในวัน
นะฮัร อันเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ไปกว่าการเชือดกุรบ่าน แท้จริงจะบังเกิดขึ้นมาในวันกียา
มะห์ พร้อมด้วยเขาของมัน ขนของมัน เล็บของมันและเลือดของกุรบ่าน จะเป็นที่ตอบรับ ณ ที่ อัลลอฮ์
(ซ.บ.) ก่อนที่หยดเลือดจะตกถึงพื้นดินเสียอีก”
การเชือดสัตว์ทากุรบ่านเป็น ُ هُسنَةُ همؤَكدةและถือว่ามักโร๊ะห์ ในการละทิ้ง ถ้าเขามีความสามารถ
ดังมีรายงานจากท่านอะนัส ว่า
البخاري ومسلم
ُ حى بكبشيُ املحيُ رواه
َُ للاه عليهُ وسُ َلِ ِّمُ ض
ُ ب ُِّ صلَى
َ ا َُن الن
ความว่า “แท้จริงท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้เชือดกุรบ่านด้วยแกะสองตัว มีสีขาวปนดามีสองเขาที่
สวย ”
และจากอุมมีซะลามะห์ว่า
ُجةُ وارادُ اح هد هكمُ انُ يهض ّحيُ ف ليهمسكُ عن
َُ للاه عليهُ وسُلَمُ قالُ اذُا راي تهمُ هلُلُِ ذي ال
ُ ب صلَى
َُ َاُ َُن الُن
شعرهُ واظُفارهُ رواه مسلم
ความว่า “ท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้กล่าวว่า เมื่อพวกท่านได้เห็นเดือนที่เข้าสู่ซุ้ลฮิจยะห์ และคนใด
จากพวกท่านปรารถนาที่จะทาการเชือดกุรบ่าน จงอย่าตัดผม ขนและเล็บ”
คาว่าเมื่อท่านต้องการหรือปรารถนาเป็นหลักฐานถึงการเชือดกุรบ่านเป็นสุนัต ไม่ถึงขั้นวายิบ ยกเว้นใน
กรณีที่เขาได้บนเอาไว้หรือกล่าว لِل
َُ ُ هذهสัตว์ตัวนี้เพื่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) หรือ ُ هُذهُ اهضحيَةสัตว์ตัวนี้เพื่อทา
กุรบ่านและตามทัศนะของอีหม่ามมาเล็ก กล่าวว่า ถ้าแม้นคนหนึ่งได้ซื้อสัตว์โดยมีเจตนาทากุรบ่านก็ถือว่า
จาเป็น และเพื่ อเป็นการตอกย้า ในโอกาสต่อไปถึงเงื่อนไขเวลาเชือดให้ท่านพี่น้องทาการเชือดเมื่อเสร็จ
จากการละหมาดและสองคุตบะห์
ซึ่งมีบันทึกของท่านบุคอรีและมุสลิมว่า จากท่านนบี กล่าวว่า
ُصلُةُ واْلهطبت يُ ف قدُ ا ُتَ نه هسك ُهه واصابُ هسنَة
َُ صلةُ فاََّنايذب هُح لن فُسهُ ومنُ ذبحُ ب عدُ ال
َ منُ ذبحُ ق بلُ ال
ال همسلميُ متفق عليه
ความว่า “ผู้ใดเชือดกุรบ่ านก่อนละหมาด แท้จริ งเขาเชื อดเพื่อตัวเขาเอง และผู้ ใดเชื อด
กุรบ่านหลังละหมาดและสองคุตบะห์ ความจริงได้สมบูรณ์แบบการเชือดสัต ว์พลีทาน และได้ประสพ
ตามแนวทางของบรรดามุสลิม”
ُلِل ال ه
مد
َُ لله اكب هُر و
ُ لله اكب هُر ا
ُ لله اكب هُر ا
ُا
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
การเชือดกุรบ่านพลีทานเป็นบัญญัติจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เพื่อให้มวลมุสลิมได้แสดงออกถึงความเอื้อ
อาทรต่อครอบครัว เพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมและบรรดาคนยากไร้ จึงเป็นสุนัตแก่เจ้าของกุรบ่าน ให้เขาได้

ทานจากกุรบ่านของเขา และให้เป็นของกานัลแก่เครือญาติและบริจาคแก่บรรดาคนยากจน และเพื่อปลูก
จิตสานึกถึงความอีหม่านอันแรงกล้าของเด็กชายผู้หนึ่งที่มีนามชื่อว่า อิสมาอีล พร้อมกับผู้ที่เป็ นบิดาที่มี
นามชื่อว่า อิบรอฮีม
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสเล่าประวัติของอิบรอฮีม(อ.)ขณะทาการขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า
100 صاليُ سورة الصافات اآلية
ُّ ر
َ ب هبُ لُ منُ ال
ความว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่มาจากหมู่คนดีแก่ข้า
พระองค์เถิด” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 100
101 اهه بغهلم حليمُ سورة الصافات اآلية
ُ فُبشَرن
(ดังนั้นเราจึงแจ้งข่าวดีแก่เขาว่าจะมีลูกคนหนึ่งที่มีความอดทนขันติ คืออีสมาอีล)
ُُنُأذبهكُُفانظهرُُماذاُت رىُُقالُُُيااُبتُُاف عل
ُّ نُأرىُفُُالمنامُُأ
ُّ نُإ
َُ ف ل َماُب لغُمعههُال َسعيُقالُيابه

ُ 103ُُصابرينُُُُسورةُالصافاتُُاآلية
ُ ُُماتهؤم هُرُستج هُدنُُانُُشاء
َ للاهُمنُُال

ความว่า “ครั้นเมื่อ (อีสมาอีล) เติบโตขึ้นไปไหนมาไหนกับอิบรอฮีมได้(นักตัฟซีรกล่าวว่าอิส
มาอีล มีอายุได้ 13 ปี) บางรายงานกล่าวว่า 7 ขวบ อิบรอฮีมได้กล่าวขึ้นว่าโอ้ลูกเอ๋ยแท้จริงพ่อได้เห็น
ในฝันว่า พ่อได้เชือดเจ้า เจ้าจงคิดดูซิว่าเจ้าจะเห็นเป็นอย่างไร อิสมาอีลกล่าวว่าโอ้พ่อจ๋า พ่อจงปฎิบัติ
ตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถิด หากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประสงค์พ่อจะเห็น ว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่มีค วาม
อดทน” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 103
ท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า ในคืนตัรวียะห์ นบีอิบรอฮีมได้ฝันว่ามีเสียงกล่าวแก่ท่านว่า โอ้อิบรอฮีม
จงทาตามสิ่งที่ท่านได้บนไว้ เมื่อรุ่งสาง นบีอิบ รอฮีมเกิดความสงสัยว่าความฝันนั้นมาจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
หรือซัย ตอน จึ งมี ชื่อวัน นั้ น ว่า วัน ตั รวียะห์ คืน ที่สองท่านก็ฝั นอีก จึงทาให้ ท่านมั่นใจว่ามาจากอัล ลอฮ์
(ซ.บ.) เป็นแน่แท้ จึงมีชื่อวันนี้ว่าวันอารอฟะห์ เมื่อถึงคืนที่สาม ท่านก็ฝันเช่นดังกล่าวท่านจึงตั้งใจแน่ว
แน่น ว่าต้องทาการเชือดบุ ตรสุดที่รักตามคาสั่งของพระผู้ เป็นเจ้า จึงถูกขนานนามวันนี้ว่า วัน นะฮัร นัก
ประวัติศาสตร์เล่าว่า ในขณะอิบรอฮีมปรารถนาที่จะนาอิสมาอีลไปทาการเชือด ท่านได้กล่าวแก่ผู้เป็น
มารดาของอิสมาอีลนามชื่อว่าฮายัร เธอจงสวมอาภรณ์แก่อิสมาอีลด้วยอาภรณ์ที่ส วยสุด เราจะพาลูกไป
เป็นแขกรับเชิญ ฮายัรผู้เป็นมารดาจึงได้ประดับประดาลูกชายสุดที่รับด้วยอาภรณ์ที่สวยหรู พร้อมกับหวี
ผมและใส่น้ามันผม ท่านนบีอิบรอฮีมได้นาอิสมาอีล ออกเดินทางสู่ทุ่งมีนาพร้อมด้วยมีดและเชือก 1 มัด
ขณะนั้นได้เกิดความทุรนทุรายแก่อิบลิสที่ไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อน มันจึงกล่าวแก่อิบรอฮีมว่า เจ้าไม่เห็นหรือ
ว่าลูกเจ้ามีรูปร่างสง่างาม บุคลิกที่เรียบร้อย น่ารัก น่าชั่งเหลือเกิน อิบรอฮีมกล่าวว่าข้ายอมรับแต่นั้นเป็น
คาสั่งใช้จากพระเจ้า เมื่ออิบลีสหมดหวังจากอิบรอฮีม มันจึงมุ่งหน้าเข้าหาผู้เป็นแม่คือฮายัร ถึ งอย่างไร
ความรักของแม่คงไม่ยอมที่จะมีคนหนึ่งนาลูกไปเชือด อิบลิสกล่าวแก่ฮายัรว่า เธอยังนั่งอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
ขณะนี้อิบรอฮีมนาลูกของเธอไปเชือด ฮายัรกล่าวว่าเจ้าอย่าโกหกเลย จะมีหรือที่พ่อจะเชือดลูกได้ลงคอ
อิบลีสกล่าวกับนาง ไม่เห็นหรอกหรือว่าอิบรอฮีมนามีดและเชือกไปด้วย ฮายัรจึงกล่าวถามขึ้นว่า เพราะ
เหตุใดเขาจะเชือดลูก อิบลีสตอบว่า เพราะอิบรอฮีมอ้างว่าเป็นคาสั่งใช้จากพระเจ้า ฮายัรกล่าวตอบด้วยอี
หม่านอันเข้มแข็งว่า นบีอิบรอฮีมจะไม่ทาสิ่งใดยกเว้นสิ่งนั้นเป็นบัญชาใช้จากพระเจ้ า และเราขอถวายชีวิต
เพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกัน อิบลีสหมดหวังจากการล่อลวงฮายัร จึงมุ่งหน้าสู่อิสมาอีลและกล่าวว่าโอ้อิสมาอีล
เจ้ายังร่าเริงอยู่ได้เช่นไร เมื่อในมือพ่อของเจ้ามีเชือกเพื่อมัดเจ้าและมีดเชือดเพื่อเชือดเจ้า อิสมาอีลกล่าวว่า
เจ้าอย่าโกหกเลย พ่อของข้าจะไม่เชือดข้าเด็ดขาด แต่พ่อเจ้าอ้างว่าเป็นบัญชาใช้จากพระเจ้าเป็นคากล่าว
ของอิบลีส อิสมาอีลตอบ ถ้าเป็นเช่นนั้น ب
ُّ“ َسعناُواطعناُألُمرُُرข้ายินดีและยอมสิโรราบต่อคาสั่งใช้จาก

พระเจ้าของฉัน” ขณะนั้นอิบลิสปรารถนาจะล่อลวงด้วยวาจาโน้มน้าวอิสมาอีล อิสมาอีลจึงได้หยิบก้อน
หินแล้วขว้างไปที่อิบลีส จนทาให้ลูกตาข้างซ้ายของอิบลีสถึงกับบอด
เมื่ออิบรอฮีมพาอิสมาอีลถึงมีนา อิบรอฮีมกล่าวแก่บุตรสุดที่รักว่า
103ُنُأذبهكُُفانظهرُُماذاُت رىُُُسورةُالصافاتُُاآلية
ُّ نُأرىُفُُالمنامُُأ
ُّ نُإ
َُ قالُُياُبه
ความว่า “โอ้ลูกเอ๋ย แท้จริงพ่อได้เห็นในฝันว่า พ่อได้เชือดเจ้า จงคิดดูซิว่าเจ้าจะเห็นเป็น
อย่างไร” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 103
( เป็นการลองเชิงจากอิบรอฮีมต่อลูกถึงความอดทนและอีหม่านของลูกหรืออาจจะเป็นการขอร้อง )
แต่กระนั้นด้วยศรัทธาแห่งอิสมาอีลจึงได้ตอบแก่ผู้เป็นบิดาว่า
103ُصابرينُُُُسورةُالصافاتُُاآلية
ُ ُُِقالُُياُاُبتُُاف علُُماُتهؤم هرستج هدنُُانُُشاء
َ للاهُمنُُال
ความว่า “โอ้พ่อจ๋า จงปฏิบัติตามที่พ่อได้ถูกบัญชามาเถิดหากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประสงค์
พ่อจะเห็นว่าฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่มีความอดทน” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 103
ครั้นเมื่ออิบรอฮีมได้ยินคาพูดที่ยอมรับภักดีต่อพระเจ้าอันเกิดจากอีหม่านอิบรอฮีมจึงมั่นใจเลย
ทีเดียวว่า อัลลอฮ์ทรงรับดุอาอ์ของเขาแล้ว ที่เขาได้เคยขอดุอาอ์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า
100ُصاليُُُسُورةُالصافاتُُاآلية
ُّ ر
َ بُهبُُلُُمنُُال
ความว่า “โอ้อัลลอฮ์ (ซ.บ.) โปรดประทานบุตรให้แก่ข้าพเจ้าซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งในหมู่คนซอ
และห์” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 100
อิบรอฮีมจึงได้สรรเสริญต่อพระเจ้าด้วยสานวนการสรรเสริญ لِل
َُ ُ اُلم هُدซ้าแล้วซ้าเล่า
للهُاكب هُرُولِلُُالم هُد
ُ للهُاكب هُرُا
ُ للهُاكب هُرُا
ُا
ครั้ น เมื่อท่ านอิ บ รอฮี มจะท าการลงมือเชือดท่านอิส มาอี ล ผู้ เป็น บุ ตรสุ ด ที่รัก อิล มาอี ล ได้กล่ าวขอร้อ ง
ต่ออิบรอฮีมว่า
ُياُُابتُُاهوصيكُُباشياء
“โอ้คุณพ่อลูกขอจากท่านในเรื่องต่อไปนี้”
ُيُكيلُُاضطِربُُفاهوذيك
َُ انُُت ربطُُيد
1. โปรดมัดเชือกที่สองมือฉันในแน่นเพื่อฉันจะได้ไม่ดิ้นทุรนทุรายมันจะเป็นเหตุให้ท่านเจ็บปวด
ُوانَُُتعلُُوجهيُُعلىُاُلرضُُكيلُُت نظهرُُوجهيُُف ت رحن
2. โปรดกดใบหน้าของฉันกับพื้นดิน เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องเห็นใบหน้าฉันแล้วมันจะเกิดความ

สงสาร

نُثيابكُُكيُلُُيت لطَخُُعلي هاُشيءُُمنُُدميُُف يُن هقصُُاجُريُُوت ر ُاههُاهُّميُُف تحز ُن
ُّ ُواك هففُُع
3. โปรดกระชับเสื้อผ้าของพ่อ เพื่อที่มันจะได้ไม่เปรอะเปื้อนเลือดของลูกและมันจะทาให้ผลบุญลด
น้อยลงไปและแม่จะได้ไม่ต้องเห็นรอยเลือดซึ่งเป็นเหตุให้แม่ต้องโศกเศร้า
ُواشحدُُشفرتكُُواسرعُُامرارهاُعلىُحلقيُُلي هكونُُاهونُُفا َُنُالموتُُشدُيد
4. โปรดลับมีดให้คมกริบและรีบเฉือนที่ตรงกระเดือกของลูก เพื่อจะได้เกิดการผ่อนปรนเพราะ
ความตายช่างแสนเจ็บปวด
ُّ وانُُتذهبُُبقميصُيُُالُُاهُّميُُتذكرةَُُلاُم
ن

5. โปรดนาเสื้อของลูกไปฝากแม่ด้วยไว้เป็นที่ระลึกต่อเธอ
ُوسُلّمُُعلي هاُوقهلَُُلاُاصّبيُُعُلىُامرُُللا

6. ฝากสลามถึงแม่ด้วยพร้อมบอกแม่ว่าจงอดทนต่อคาสั่งใช้ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)
َُ ولُُ هُتّبهاُكيفُُذبتنُُوكيفُُربطتُُيد
ي
7. พ่ออย่าได้บอกกับแม่นะว่าพ่อได้เชือดฉันและมัดมือฉันอย่างไร
الصب يانُُعلىُاهُّميُُكيلُُي تجدَدُُ هحزنههاُعل َُي
ّ ُُولُُُتهدخل

8. พ่ออย่านาเด็กคนใดไปพบแม่เลยเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องเศร้าหมองอีก
ُّتُلَُتزعُُولَُُتزن
َُ وُُاذاُرايتُُغهلماُمثليُُفلُت نظهرُُاليهُُح
9. เมื่อพ่อได้เห็นเด็กรุ่นเดียวกับลูกโปรดอย่างมองเด็กคนนั้น เพื่อพ่อจะได้ไม่ต้องหวั่นไหวและ
เศร้าโศก
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า
ُ107ُف ل َماُاسلماُوت لَُههُللجبيُُُُسورةُالصافاتُُاآلية

ความว่า “ครั้นเมื่ออิบรอฮีมผู้เป็นพ่อและอิสมาอีลผู้เป็นลูกได้ยอมมอบตนแด่
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) อิบรอฮีมได้ให้อิสมาอีลคว่าหน้าลงกับพื้น” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 103
ได้มีเล่ากล่าวต่ออีกว่า อิบรอฮีมจรดมีดที่ต้นคอของอิสมาอีลด้วยสุดกาลังที่มี แต่มีดอันคมกริบก็
ไม่สามารถผ่านผิ วหนั งของอิสมาอี ลได้เลยมวลมาลาอีกะห์ ถึงกับก้ มซูยุดต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ด้วยจิตที่
ยอมรับความอีหม่านของพ่อลูกคู่นี้ อิสมาอีลกล่าว โอ้คุณพ่อแก้เชือกที่มัดมือและเท้าของลูกออกเถิด เพื่อ
แสดงว่าลูกไม่ได้ถูกบังคับ พร้อมกดหน้าลูกให้ติดพื้น จงเชือดให้แรงกว่านี้ แต่มีดก็ไม่สามารถแผ้วพาน
ผิวหนังที่ต้นคอของอิสมาอีลเลย โอ้พ่อจ๋าความรักของพ่อต่อฉันมันทาให้พ่ออ่อนแอแล้วหรือ
อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า
ُ 101-101ُُونادي ن ُاههُانُُياُاب راهيمُُقدُُصدَقتُُالرؤياُانَاُكذلكُُنُجِزيُِال همحسنيُُُسورةُالصافاتُُاآلية
ความว่า “และเราได้ เรียกเขาว่าโอ้อิบรอฮีมเอ๋ย แน่น อนเจ้า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามฝัน แล้ว
แท้จริงเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทาความดีทั้งหลาย” ซูเราะห์อัลอัศศ็อฟฟาต อายะห์ที่ 104105
มีรายงานเล่าว่า ยิบรออิลได้นาแกะที่ร่างใหญ่สวยงามมอบให้อิบรอฮีมเพื่อเชือดพลีเป็นการไถ่ตัว
อิสมาอีล พร้อมกับยิบรออีลกล่าวประกาศความเกรียงไกรของอัลลอฮ์ว่า
للاهُأكب هُر
ُ ُللهُأكُب هُر
ُا
เมื่ออิบรอฮีมได้ยินคาดังกล่าวเขาจึงกล่าวต่อ
للاهُأكب هُر
ُ للاهُو
ُ َُلُُالهُُإ ُل
อิสมาอีลมีความซาบซึ้งถึงกับกล่าวว่า
للهُأكب هُرُولِلُُالم هُد
ُا
สานวนดังกล่าวนี้เป็นสานวนที่สุดแห่งความสวยงาม จึงได้ถูกกล่าวขานก้องกังวานในวันนะฮัร

อิบนุอับบาสกล่าวว่า หากว่าอิสมาอีลตายเพราะถูกเชือด การที่พ่อต้องเชือดลูกทากุรบ่านก็จะ
กลายสภาพเป็นซุนนะห์เลยทีเดียว
للهُأكب هُرُولِلُُالمُ هُد
ُ للهُأكب هُرُا
ُ للهُأكب هُرُا
ُا
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
การถนอมความรักระหว่างพี่น้องมุสลิม ทาให้ได้ความเราะห์มัต (พระเมตตา) จากพระเจ้า ทุกคน
เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงเมตตาท่านพี่น้อง กรุณาอย่าสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจ
แก่กันเลย ท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้กล่าวว่า
عرض ُههُُُُرواهُمسلم
هكلُُال همسلمُُعلىُال همسلمُُحرامُُُد هم ُههُومالهُههُوِ ه
ความว่า “ทุกผู้คนที่เป็นมุสลิมห้ามละเมิดต่อพี่น้องมุสลิม ไม่ว่าการหลั่งเลือด ทรัพย์สินและ
ศักดิ์ศรี”
และท่านนบี (ศ้อลฯ) กล่าวอีกว่า
مونُُمنُُلسانهُُويدهُُُُُرواهُالبخاريُومسلمُوالرتمذي
ُال همسل هُمُمنُُسلُمُُال همسل ه
ความว่า “มุสลิมที่แท้คือมุสลิมผู้อื่นได้ปลอดภัยจากการประทุษร้าย ด้วยวาจาและน้ามือของ
เขา”
ท่านพี่น้องที่รักครับ เราคิดกันหรือยังว่าวันนี้ เราจะเริ่มขออภัยใครก่อนและขอมาอัฟเรื่องไหน
ก่อ น ถ้ าเราได้ เกิ ด ไปล่ ว งล้ าสิ ท ธิ์ ข องผู้ อื่ น จนนั บ ไม่ ถ้ ว นไม่ ว่าเกิ ด จากกาย วาจาและใจ เราขอดุ อาอ์
ต่ออัลลอฮ์ว่าให้เราปลอดภัยจาการประทุษร้ายของผู้อื่น แต่ทาไมเราต้องทาร้ายผู้อื่นด้วยเล่า
เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่า
ُ1ُمُنُُشُّرحاسدُُإذاُحسدُُُُسورةُالفلقُُاآلية
ความว่า “ขอความคุ้มครองต่อ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้พ้ น จากการอิจฉาของผู้อื่น ” ซูเราะห์

อัลฟะลัก อายะห์ที่ 5 ( และทาไมเราไม่ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ว่าอย่าให้เราไปอิจฉาใครเลย )
ท่านนบีได้กล่าวว่า
ُ َارُالطبُُاوالعهشبُُُُُرواهُالبخاريُومسلمُوابوداود
ُإيَا هكمُُُوالسدُُفإ َُنُالسدُُيأ هك هُلُالسناتُُكماُتأ هك هُلُالن ه
ความว่า “ท่านทั้งหลายจงระวังเรื่องการอิจฉา อันที่จริงการอิจฉามันลบล้างความดี ประดุจ
ดังไฟที่ไหม้ฟืนหรือหญ้าแห้ง”
ُللهُأكب هُرُولِلُُال ه
مد
ُ للهُأكب هُرُا
ُ للهُأكب هُرُا
ُا
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ท่านนบีมูฮามัด (ศ้อลฯ) ได้กล่าวว่า
ُُاحهمُُوت عاطهفهمُُكمثلُُاْلسدُُإذاُاشُتكىُمن ُههُعهضوتُداعىُل ُههُسائ هُرُاْلُسد
مُثُ هُلُال همؤمنيُُفُُت و ّادُِهمُُوت ر ه
سهرُُواله َمىُُُُرواهُمسلم
َ بال

อุปมาพี่น้องมุมินในความรักที่มีต่อกัน ความเมตตาที่มีต่อกันความสงสารที่มีต่อกัน อุปมัยดังเรือน
ร่างเดียวกัน ครั้นเมื่ออวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายเกิดความเจ็บปวด ทั่วเรือนร่างก็เจ็บไข้ได้ป่วยและร้อน
ระอุไปด้วย

เมตตาพร้อมอภัยกันเถิดครับ แล้วเราในฐานะผู้เมตตาก็จะได้รับความเมตตาดั่งเช่นนบีมูฮามัด
(ศ้อลฯ) ُกล่าวว่า
سماءُُُُُذكرهُالبيهقيُفُسننُالكّبى
َ ارحهواُمنُُفُُاُلرضُُي رحُ هكمُمنُُفُُال
ความว่า “ท่านทั้งหลายโปรดให้เมตตาผู้อยู่หน้าพื้นดินผู้อยู่ในชั้นฟ้าก็จะเมตตาพวกท่าน”
พี่น้องร่วมศรัทธาครับ อภัยกันเถิดครับ อดทนซึ่งกันและกันเถิดครับ รักษาหัวใจให้สะอาดแล้ว
เรือนร่างภายนอกก็จะสะอาดไปด้วย พร้อมปฏิบัติตามดารัสอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่ทรงตรัสว่า
11ُصلةُُُُسورةُالبقرةُُُاآلية
َ صّبُُوال
َ واستعي نهُواُبال
ความว่า “และเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด”
ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะห์ที่ 11
ใครรักใครชัง ช่างเถิด ใครเชิดใครชูชั่งเขา
ใครว่าใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ
การละหมาดนั้นทาให้จิตใจสงบ และเป็นการพักผ่อนอันยอดเยี่ยม ดังเช่นท่าน
นบีมูฮามัด (ศ้อลฯ) ได้กล่าวแก่ท่าน บิล้าล ว่า โอ้ บิล้าล โปรดให้เราได้พักผ่อนด้วยการละหมาดเถิดและ
ความอดทนก็เช่นเดียวกันทาให้ผู้อดทนนั้นหลุดพ้นซึ่งอุปสรรค์ทั้งปวง
และทั้งสองนี้จะนาพาไปสู่พระเมตตาแห่งพระผู้เป็นเจ้า
ُأقه ُو هُلُق ولُُهذاُواُست غف هُرُللاُُالعظيمُُلُُول هكمُُولسائرُُال همسلميُُُوال همسلماتُُوال همؤمنيُُوال همؤمناتُُفاستُغف هروُهه
إن َُههُ ههوُُالغ هفوهُرُالَرحي هُم

اْلطبةُالثانيةُلعيدُالضحى
للهُأُكُبُ هركُبُيُُراُُوالُمُ هُدُلِلُُكُثُيُُراُ ُو هُسبُحُانُُللاُُ
للهُأكب هُرُأُ ُ
للهُأكب هُرُا ُ
للهُأكب هُرُا ُ
للهُأكب هُرُا ُ
للهُأُكُبُ هُرُا ُ
للهُأُكُبُ هُرُا ُ
ُُُُُُُُُُاُ ُ

جَلُُاُلُعُيُادُُبُالسُُهرُورُُ ُ،وضُاعُفُُ
لِلُاُلَذُيُُ ُ
لِلُالُمُ هُدُُُاُلُمُ هُدُ َُ
للهُأُكُبُ هُرُوُ َُ
للاهُأُكُبُ هُرُاُ ُ
للاهُوُ ُ
ُبهكُُرةُُُوأُصُيُلُُلُُإُلُهُُإُ ُلَُ ُ

الضيُافُةُُفُُيُ ُومُُالُعُيُدُُلُ هُع هُم ُومُُ
جاجُُُوالُ ُعه َُم ُارسُعُيُ هُه هُمُالُمُشُ هُكُورُُُ ُ،وكُ َُملُُ ُّ
اله َُ
لُلُ هُمُتَقُيُُجُُزيُلُُاُ ُله هُجُورُُ ُُ،وقُبُلُُمُنُُ ُ

للاهُ هُمعُزُُأُوُُلُيُاُئهُُُُ،وأُشُهُ هُدُاُ َُنُ
الُ هُم ُؤمُنُيُُُُُ،أُحُ هُدُههُُوأُشُ هُكُهرُههُعُلُىُجُيُعُُنُعُ َُمائُهُُُُُُ،وأُسُتُغُفُُهرُههُُوأُشُهُ هُدُاُنُُلُُاُلُهُُاُ ُلَُ ُ

سُ ّيُِدُنُاُ هُم َُمدُاُُر هُس ُو هُلُللاُُسُُيّ هُدُُر هُس ُولُهُُُوأُنُبُيُائُهُُُُُ،اُلُلّ هُه َُمُصُ ُّلُ ُوسُُلّمُُعُلُىُسُُيّدُنُاُ هُم َُمدُُ ُوعُلُىُآلُهُُ ُوصُحُبُهُُ
ُوالُتَابُعُيُُُُ ُ،

ُأُ َُمابُعُ هُدُُُ:فُيُاُعُبُادُُللاُُُ"ُاُتَُ هُقواُللاُُحُ َُقُتُهقُاتُهُُُولُُ ُتهُوُته َُنُإُ ُلَُُوأُنُُتهمُُ هُمسُلُ هُم ُونُ"ُُأُلُُ ُوصُلُُواُعُلُىُنُبُُيّ هُكمُُُ

بُيُاأُيُهُاُاُلَذُيُنُُآمُنهُُواُصُلُُواُعُلُيُهُُ ُوسُُلّ هُمُواُ
يُاحُاضُُريُنُُ ُوسُُلّ هُمُواُتُسُلُيُمُاُُُُ،إُ َُنُللاُُ ُومُلئُكُتُ ُههُيُصُلُ ُونُُعُلُىُالُنَ ُّ
تُسُلُيُمُاُُ ُ،

اُلُلّ هُه َُمُاغُفُرُُلُلُ هُمسُلُمُيُُُوالُ هُمسُلُمُاتُُُوالُ هُم ُؤمُنُيُُُوالُ هُم ُؤمُنُاتُُاُلُحُيُاءُُمُنُ هُهمُُُواُألُمُُواتُُبُُرحُتُكُُيُاُأُُرحُمُُ

الَُراحُيُُُ،اُلُلّ هُه َُمُلُُتُُدعُُلُنُاُفُُمُقُامُنُاُهُذُاُذُنُبُاُإُ ُلَُغُفُُرتُ ُههُُولُُدُيُنُاُإُ ُلَُقُضُيُتُ ُههُُولُُمُُريُضُاُإُ ُلَُشُفُيُتُ ُههُُولُُ ُهماُإُ ُلَُ

فَُُرجُتُ ُههُُولُُغُ مُماُإُ ُلَُكُشُفُتُ ُههُُولُُعُيُبُاُإُ ُلَُسُتُُرتُ ُههُُولُُغُائُباُُإُ ُلَُُردُدُتُ ُههُُولُُعُ هُدمُواُإُ ُلَُخُذُلُتُ ُههُُولُُضُا ُلمُإُ ُلَُهُدُيُتُ ُههُ
بُ
ُولُحُاجُةُُمُنُُحُُوائُجُُالدُنُيُاُُواُآلخُُرةُُلُكُُفُيُهاُُُرضُاُ ُولُنُاُفُيُهُاُصُلُحُُإُ ُلَُمُاُأُعُنُتُنُاُعُلُىُقُضُائُهُاُيُاُمُُولُنُاُيُ ُار َُ
الُعُالُمُيُُُُُُُُُُُُُ ُ
اهمُُ
ابُالَُرحُيُ هُمُُمُُولُنُاُدُعُُو هُ
سمُيُ هُعُالُعُلُيُ هُمُ ُوُتهبُُعُلُيُنُاُإُُنَكُُأُنُتُُالتََُُو هُ
ادُعُاءُنُاُإُُنَكُُأُنُتُُال َُ
ُربَُنُاُتُقُُبَلُُمُُنَ هُ

بُالُعُالُمُيُُُ.
اهمُُاُنُُالُمُ هُدُلِلُُُر ُّ
فُيُهاُُ هُسبُحنُكُُالُلّ هُه َُمُُوَتُُيَتهُ هُهمُُفُيُهُاُسُلُمُُُوآخُ هُرُدُعُُو هُ

