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ส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ในเดือนรอยับ
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ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ขณะที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงปรารถนาที่จะให้ฟากฟ้า ได้รับเกียรติโดยการเยือน
ของท่านร่อซู้ล ประดุจดังพื้นโลกดุนยาได้รับเกียรติโดยที่ท่านร่อซู้ลเป็นศาสนทูตของ
อัลลอฮ์ในพื้นโลกดุนยา อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงได้บัญชาให้ยิบรออี้ลและมีกาอี้ล มายัง
์นบีมูฮาหมัดในคืนที่ 27 ในเดือนรอยับตามทัศนะที่ให้น้าหนักของบรรดาปวงปราชญ
ท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้เดินทางโดยการนาทางของยิบรออี้ลขึ้นสู่หลังของบุรอก
 ) ในขณะนั้นاَلشَّامُ ( ) ไปที่เมืองชามاَلحب َراقُ(
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า
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َ
ความว่า “มหาบริสุทธิ์ ผู้ทรงนาบ่าวของพระองค์เดินทาง (อิสรออฺ) ใน
้เวลากลางคืน จากมัสยิดอัลฮะรอมไปยังมัสยิดอัลอักซอ ซึ่งบริเวณรอบมันเราได
สานักงานคณะกรรมการอิสลามประจากรุงเทพมหานคร

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา

คุตบะห์วันศุกร์

2

คุตบะห์วันศุกร์

ให้เกิดความจาเริญ เพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆ ของเรา แท้
จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น”
ท่านนบี (ศ้อลฯ) เดิน ทางจากมัสยิดอัลฮะรอมไปยัง นครมักกะห์ ถึงมัสยิด
อักซอ ประเทศเยรูซาเล็ม ในปัจจุบัน เพียงส่วนหนึ่งของกลางคืนทั้งที่ระยะทางใน
เวลาการเดินทางถ้าใช้กองคาราวานจะใช้เวลาถึง 40 วัน การอิสรออฺ ท่า นนบี(ศ้อลฯ)
ได้เกิดขึ้นทั้งวิญญาณและเรือนร่างของท่านขณะที่ท่านไม่หลับและมีสติสัมปชัญญะ
มิใช่ความฝันตามความคิดของผู้ขาดอีหม่าน อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงประทานให้ท่านนบี
(ศ้ อ ลฯ) เห็ น เครื่ อ งหมายต่ า งๆ และรั บ ทราบเรื่ อ งราวที่ ส ติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ไม่
สามารถล่วงรู้ได้ จนกระทั้งท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้เข้าสู่บัยติ้ลมักดิส ซึ่งเป็นศาสนสถาน
ทั้งบรรดานบีและบรรดาร่อซู้ล รวมตัวกันเพื่อต้อนรับท่านนบีมูฮาหมัด (ศ้อลฯ)
ท่ า นนบี มู ฮ าหมั ด (ศ้ อ ลฯ) ได้ ท าหน้ า ที่ น าละหมาดโดยเป็ น อิ ห ม่ า มแก่
บรรดานบีและบรรดาร่อซู้ลเหล่านั้น บางรายงานกล่าวว่าเขาทั้งหลายต่างให้ เกียรติ
กันโดยการเชื้อเชิญซึ่งกันและกัน ให้ทาหน้าที่อิหม่าม จนกระทั้งยิบรออิ้ล ได้เสนอให้
ท่านนนีมูฮาหมัด (ศ้อลฯ) นาละหมาดหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดบรรดาร่อซู้ลได้
แสดงการต้อนรับ นบีมูฮาหมัด (ศ้อลฯ) พร้อมสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.)
ท่านนบีมูฮาหมัด (ศ้อลฯ) กล่าวว่า ทุกท่านได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ ข้าพเจ้าก็
ขอสรรเสริญต่อพระองค์ โดยกล่าวว่า มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งได้
แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นร่อซู้ล เพื่อแผ่ความเมตตาแก่ชาวโลก และเป็นผู้แจ้งข่าวดีให้เขา
ทั้งหลายปฏิ บั ติ และแจ้ งข่าวร้ ายให้ เขาทั้ง หลายหลี กเลี่ ยง พระองค์ท รงประทาน
กุรอ่านเหนือข้าพเจ้าในนั้นได้ชี้ชัดทุกสิ่ง พระองค์ทรงดลบรรดาลให้ประชากรของ
ข้าพเจ้า เป็น เลิ ศแห่งอุมมะห์ เป็ นอุมมะห์ สายกลางกลุ่มแรกและกลุ่มสุดท้ายแห่ ง
อุมมะห์ พระองค์ทรงเปิดหัวใจข้ าพเจ้า ทรงยกโทษแก่ข้าพเจ้า ทรงเทอดการราลึก
ของข้าพเจ้า ทรงให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เปิดและผู้ปิด ท่านนบีอิบรอฮีม (อ.ล.) จึงกล่าวว่า
นี่แหละคือความประเสริฐของท่าน โอ้...มูฮาหมัด
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หลังจากนั้นท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าจนถึงฟากฟ้าชั้นที่เจ็ด (เมี๊ยะรอจ)
และได้ผ่านม่านบังทั้งหลายจนถึงซิดร่อตุ้ลมุนตะฮา ( ) هس حد َرةُ الحمحنتَ َهىคือ ต้นไม้ต้นหนึ่ง
ซึ่งมีแม่น้าหลายสายที่บริสุทธิ์ ไหลออกมาจากโคนของมัน หลายสายจากน้านมที่ไม่
เปลี่ ยนรสชาติ หลายสายจากน้ าอัม ฤทธิ์รสชาติอัน ล่ าเลิ ศ หลายสายจากน้าผึ้ งที่
บริสุ ท ธิ์ เป็ น ต้น ไม้ ที่ มี ร่ ม เงา ซึ่ งใช้ เวลาในการเดิ น ทางในร่มเงานั้ น ถึ ง 70 ปี ก็ ไม่
สามารถพ้นร่มเงาได้ ท่านนบี (ศ้อลฯ) แลเห็นสวรรค์และความผาสุขในนั้น ซึ่งไม่มี
สายตาใดแลเห็น และหูได้ยิน ใจที่คิดมาก่อนของมนุษย์ในโลกทั้งหลาย
เมื่อท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้ถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่านนบี
(ศ้อลฯ) ก็รู้สึกได้ว่าท่านได้อยู่ใน ( ُالربَّانهيهِّة
َّ ُضَرة
) اَ حْلَ ح
ท่านนบี (ศ้อลฯ) แสดงความเคารพและคารวะโดยกล่าวว่า
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ความว่า “ความเคารพซึ่งสิริมงคลพระพรอันบริสทุ ธิ์เป็นสิทธิ์แห่งอัลลอฮ์”
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตอบรับว่า
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ความว่า “สันติจงมีเหนือท่านนบี พร้อมด้วยความเมตตาและสิริมงคล”
ท่านนบี (ศ้อลฯ) เมื่อได้รับพรดังกล่าว ท่านจึงมีความปรารถนาในพระพรนั้น
ให้เกิดแก่บ่าวของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่เป็นประชากร (อุมมะห์) ของท่าน ท่านจึงกล่าวว่า
َُ الصاْلهه ح
ي
ُ اد
ُلسلَمُ َعلَحي نَا َو َعلَى هعبَ ه
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ความว่า“ขอความสันติได้มีเหนือพวกเรา และเหนือบ่าวที่ดีของพระองค์”
มวลมาลาอีกะห์ทั่วท้องฟ้าเปล่งเสียงพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนว่า
للاه
ُ َن ُمَ َّم ًدا َرس حو َُل
َُّ أَ حش َهدُ أَ حُن ُلَ إهلَُهَ إه ُلَّ للاُ َوأَ حش َهدُ أ
ความว่า “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด ที่ถูกกราบไหว้โดย
เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า มูฮาหมัดเป็นร่อซู้ล
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)”
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เป็นพระเมตตาอันใหญ่หลวง ที่ได้ทรงประทานอิบาดะห์อันประเสริฐสุด ซึ่ง
เป็นอิบาดะห์ที่แยกความเป็นมุสลิมและผู้ปฏิเสธ นั้นคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืน
หนึ่ง 5 เวลา ซึ่งผลบุญเท่ากับ 50 เวลา หลังจากได้รับการผ่อนปรนแล้ว
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
การงานดังกล่าว ทาให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายรู้ซึ้ งถึงความสาคัญของการ
ละหมาด ว่าเป็ นอิบาดะห์อันดับต้นและเป็นองค์ประกอบของอิสลาม รองจากการ
ปฏิญาณตน โดยจะสังเกตได้ว่า การปฏิบัติอิบาดะห์อื่นๆ ที่นอกจากการละหมาดแล้ว
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานว่าฮีย์ (ُ َ)و ححيแก่ท่านโดยผ่านยิบรออิ้ลนามาสู่ยังพื้นโลก
ส่วนการละหมาดท่านได้ขึ้นไปรับจากพระองค์โดยตรง ในคืนวันที่ 27 เดือนรอยับ
ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานให้พวกเราได้เป็นบ่าวของพระองค์ที่มีความ
ยาเกรง
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