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?พวกเขารู้จักร่อซูล้ ของพวกเขาหรือยัง
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พี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ส่วนของความเป็นมุสลิมที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮาหมัด (ศ้อลฯ) คือ ทา
ความรู้จักศาสดาองค์สุดท้าย ที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนา
์ของพระองค
ดังอัลลอฮ์ตรัสว่า
ن  :سورة
َّاس ُلَ يَ حعلَمو َُ
َّاس بَ هش ًريا َونَ هذ ًيرا َولَ هك َُّن أَ حكثَ َُر الن هُ
اك إه ُلَّ َكافَُّةً لهلن هُ
َوَما أ حَر َس حلنَ َُ

سبأ اآلية 82 :

ความว่า “และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดี ถึงการ
์ตอบแทนในผลงานที่ดี หากพวกเขาเชื่อฟังและศรัทธาและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย
ทั้งหลาย เรื่องการลงโทษของเรา หากพวกเขาฝ่าฝืนและปฏิเสธ แต่ว่าส่วนมาก
”ู้ของมนุษย์ไม่ร
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา

คุตบะห์วันศุกร์

2

คุตบะห์วันศุกร์

คุตบะห์วันนี้ ขอนาเสนอเพียงเสี้ยวหนึ่งจากความจาเป็นที่มุสลิมต้องได้รู้และ
รับทราบว่า นบีองค์สุดท้ายคือ มูฮัมหมัด บุตรของอับดุลเลาะห์ บุตรอับดุลมุฏลิ บ
บุตรฮาชีม บุตรอับดิมะนาฟ บุตรกุซอยย์ บุตรกิลาบ อยู่ในตระกูล กุรอชีย์ ฮาชีมีย์
กุนยะห์ ของท่านคือ อะบุ้ลกอซิม ความหมายคือ บิดาของกอซิม เป็นประเพณีของ
คนอาหรับ ที่ ใช้เรี ย กแทนชื่อจริง เพราะท่ านนบี (ศ้อลฯ) มี บุตรคนแรกชื่อ กอซิ ม
มารดาของท่านนบี (ศ้อลฯ) นามว่าท่านหญิงอามีนะห์บุตรวะห์บิน บุตรของอับดิมะ
นาฟ บุตรของซะฮ์เราะห์ บุตรของกิลาบ ตระกูลของเธอคือ กุร่อชียะห์ซุฮ์รียะห์
ท่านนบี (ศ้อลฯ) ประสูติที่บ้านของอะบูตอลิบ ซึ่งเป็นลุง ในนครมักกะห์หรือ
บักกะห์ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เดือนรอบีอุ้ลเอาวัล ปีช้าง ตรงกับวันที่ 80 เมษายน ปีที่
571 ค.ศ. ท่านเติบ โตในสภาพเป็ น เด็กกาพร้า เนื่ อ งจากบิด าของท่ านได้ เสี ย ชี วิต
ขณะที่ท่านอยู่ในครรภ์มารดา หลังจากนั้น มารดาของท่านได้เสียชีวิตจากท่านไปอีก
ขณะที่ท่านอายุเพียง 6 ขวบ ท่านได้รับการดูแลและเลี้ยงดูจากปู่ของท่านชื่ออับดุล
มุ ฏ ลิ บ ไม่ น านเท่ า ไหร่ ปู่ ข องท่ า นก็ จ ากโลกดุ น ยา ลุ ง ของท่ านชื่ อ อะบู ต อลิ บ จึ ง
รับภาระเลี้ยงดูท่านต่อมา ท่านได้รับการให้นมจากแม่นมท่านหนึ่งนามว่า หะลีมะห์
บุตรของอะบีชุอัยบ์ เธออยู่ในตระกูลของบะนีซะอัด
ต่อมาเมื่อท่านอายุได้ 85 ปี นับว่าเป็นเนี๊ยะมัตอันสูงสุด คือท่านได้สมรสกับ
ท่านหญิงค่อดียะห์ บุตรของคุวัยลิด บุตรของอะซะดิน อัลกุร่อชีย์ ขณะที่ท่านหญิง
ค่อดียะห์อายุ 40 ปี ท่านหญิงสิ้นชีวิตลง ก่อนที่ท่านนบี (ศ้อลฯ) อพยพเพียง 3 ปี
จากนั้น ท่านได้รับภาระเลี้ยงดูและสมรสกับหญิงหม้าย ยกเว้นเพียงท่านหญิง
อาอิชะห์ เพียงท่านเดียวที่เป็นหญิงสาว
นามชื่อบรรดาภรรยาของท่านหลังจากการตายของท่านหญิงค่อดียะห์ คือ
1. เซาดะห์บุตรของซัมอะห์ ُت َزحم َعة
َُس حوَدةُ بهحن ه
8. อาอีชะห์บุตรของอ่าบีบักรินอัลซิดดิก َب بَ حك هُر
ُت أه ح
َُعائه َشةُ ُبهحن ه
3. ฮัฟเซาะห์บุตรของอุมัรบุตรอัลค๊อตต๊อบ ُالَ ُطَّاب
ُ ت ع َمربن
ُصةُ بهحن ه
َ َح حف
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4. ซัยหนับบุตรของคุซัยมะห์บุตรอัลฮาริส ٌُت خَزحْيَةُ بن َُحا هر
َُزيحنَبُ بهحن ه
5. อุมมุซะลามะห์ หรือฮินดน บุตรของอุมัยยะห์
ُت أُ َميَّة
ُأ ُُّم َسلَ َمةُ َُوُإه حْس َها ههحندُ بهحن ه
6. ซัยหนับบุตรของยะห์ชิน ُت َج ححش
ُب بهحن ه
َُزيحنَ ح
7. ยุวัยรีญะห์บุตรของฮัลฮาริส ٌُاْلَا هر
ُج َويح هريَّةُ بهحن ه
ت ح
2. อุมมุหะบีบะห์หรืออีกนามหนึ่งว่า รอมละห์บุตรอะบีซุฟยาน
َُب س حفيَان
ُت أه ح
ُأ ُُّم َحبهحيبَةُ َُوُإه حْس َها َرحملَةُ بهحن ه
9. ซ่อฟียะห์บุตรของหุยัยย์บุตรอัคต๊อบَُخ ُطَب
ُص هفحيةُ بهحن ه
ت حيَ حُي بن أ ح
َ
ه
10. มัยมูนะห์บุตรของอัลฮาริส ٌُاْلَا هر
ُ َمحيم حونَةُ بهحن
ت ح
มัยมูนะห์ เป็นหญิงคนสุดท้ายที่ท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้ทาการสมรสด้วย
ท่ านนบี (ศ้ อ ลฯ) มี บุ ต รชาย 3 ท่ า น และบุ ต รสาว 4 ท่ า น เกิ ด จากท่ า น
หญิงค่อดียะห์สองท่าน คือ อัลกอซิมและอับดุลเลาะห์ และทั้งสองก็กลับไปสู่อัลลอฮ์
ขณะยังเยาว์วัยอยู่ อับดุลเลาะห์มีนามที่เป็นฉายาว่า อัตตอยยิบอัตตอฮิร ความหมาย
คือ ดี สะอาดบริสุทธิ์ และอีกท่านหนึ่งคือ อิบรอฮีมซึ่งเกิดจากท่านหญิงมารียะห์อัล
กิบฏียะห์ ก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ขณะยังเยาว์วัยอีกเช่นกัน
บรรดาบุตรสาวของท่านนบี (ศ้อลฯ) คือ
1. ซัยหนับ َُزيحنَب
8. รุกอยยะห์ ُرقَيَّة
3. อุมมุกัลซูม ُأ ُُّم َك حلث حوم
فَ ه
4. ฟาฏิมะห์ ُاط َمة
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บุตรสาวทั้งหมดเกิดจากท่านหญิงค่อดียะห์ เธอทั้งหลายก็จากโลกดุนยาไป
ขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ ยกเว้นท่านหญิงฟาฏิมะห์เพียงท่านเดียวที่จากโลกดุนยา
หลังจากท่านนบี (ศ้อลฯ) กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์
อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นร่อซู้ลโดยประทานวะห์ยู ( ُ ) َو ححيขณะท่าน
ทาอิบาดะห์ในถ้าหิเราะอ์ อายะห์แรก ที่อัลลอฮ์ทรงประทานแก่ท่านนบี ในเดือน
รอมฏอน คือ
1 :  سورة العلق اآلية: ق
َُ َك الَّ هذي َخل
َُ اس هُم َربه
إهقح َرُأح به ح
การประทานอายะห์กุรอ่าน ก็ติดตามเรื่อยมาโดยผ่านยิบรออิ้ล ที่มีนามว่า
อับดุลเลาะห์ ท่านนบี (ศ้อลฯ) ทาการเผยแพร่อย่างลับ ๆ ในระยะเวลา 3 ปี หลังจาก
นั้น อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้ท่านทาการประกาศศาสนาอย่างเปิดเผย เชิญชวน เรียกร้อง
สู่เตาฮีด คือ (  ) ل إله إل للاไม่มีพระเจ้าอื่น ใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้จริงนอกจาก
อัล ลอฮ์และให้ ล ะทิ้งการสั กการะรูป สั กการะ ท่านถูกต่อต้านจากผู้ อาวุโสและผู้ มี
บารมีจากตระกูลกุรอยช์และถูกทาร้ายทารุณพร้อมกับกลุ่มซอฮาบะห์ อัลลอฮ์จึงทรง
บัญชาใช้ให้ กลุ่มซอฮาบะห์ อพยพสู่อั ลฮะบะชะฮ์ ( ُ ) اَ حْلَُبَ َشةคือเอธิโอเปีย ปัจจุบัน
ขณะนั้นจานวนผู้อพยพจากซอฮาบะห์ 23 ท่าน ต่อมาอัลลอฮ์ ทรงให้ท่านนบี (ศ้อลฯ)
อพยพสู่นครมาดีนะห์ นามว่ายัสริบ ( ُ ) يَثح هربพร้อมกับอะบูบักรินอัดซิดดิ๊ก ในปีแรก
แห่งฮิจญเราะห์ ตรงกับปีที่ 688 ค.ศ. ได้เกิดเหตุการณ์อีกมากมายระหว่างท่านนบี
(ศ้อลฯ) กับชาวกุรอยช์ ในเรื่องของการต่อสู้และสงครามศาสนา จนกระทั่งอัลลอฮ์ได้
ให้ท่านนบี (ศ้อลฯ) และซอฮาบะห์พิชิตนครมักกะห์ได้ ในปีที่ 2 แห่งฮิจญเราะห์ จึง
ทาให้กลุ่มชนอาหรับทั้งหลายเข้ารับอิสลามและประกาศความเป็นมุสลิมในปีที่ 9-10
แห่งฮิจญเราะห์
และในปี ที่ 10 นี้ เอง ท่ า นนบี ได้ ป ระกอบพิ ธีฮั จ ญ์ พ ร้อ มกั บ เหล่ า ซอฮาบะห์
จานวนมากกว่า 10,000 คน หลังจากนั้นท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้อาลาจากโลกดุนยาไปสู่
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(  ) اَ َّلرفهحيقُ احأل حَعلَىในวันที่ 18 เดือนรอบีอุลเอาวั้ล ปีที่ 11 แห่งฮิจญเราะห์ศักราช ตรง
กับวันที่ 2 กรกฏาคม ในปีที่ 638 ค.ศ.
ท่านพี่น้องที่รัก ที่นาเสนอนี้เพื่อเตือนความจาและจุดประกายแก่ลูกหลาน
มุสลิมว่า เราคืออุมมะห์ของท่านนบี (ศ้อลฯ) ท่านนี้แหละ
ُي َوالحم حسله َم ه
ات
َُ ل َولَك حُم َوله َسائههُر الحم حسله هم ح
ُللاَ اح َلع هظحي َُم ه ح
ُ َُستَ حغ هفر
ُأَق حولُ قَ حوه ح
ل َه َذا َوأ ح
ُالرهححيم
َّ َُستَ حغ هفرحوهُ إهنَّهُ ه َُو الحغَف حور
فَأ ح
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