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มุสลิม... ผู้นอบน้อมอ่อนโยน   

َرُه ِمنح َخلحِقِه  َ . َوَيكح ُدِ هلِل الَِّذيح ُيُِبُّ ِمنح ِعَباِدِه الحُمتَ َواِضِعْيح مح َاْلَح
ِيحَن . اَل  ِديح َمنح َيَشاُء إِ َلَه إِ الحُمَتَكِبِر ََل ِصرَاٍط إِ الَّ هللُا ُيِضلُّ َمنح َيَشاُء َويَ هح

َتِقيحٍم . وَ  َهُد أَ ُمسح َهُد الَّ هللُا الح إِ لََه إِ نح اَل أَ شح ُر الحُمتَ َعاُل . َوَأشح نَّ ُُمَمًَّدا َرُسوحُل أَ َكِبي ح
الت ََّواُضِع َوَمنحَبُع الحَكَماِل . اَللَُّهمَّ َصلِر َوَسلِرمح َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِلِه  هللِا َمظحَهرُ 

َحاِبِه الَِّذيح َهَداُهُم هللاُ َفَكانُ وحا قَا َ . َوائِمًَّة ُهَداًة ُمرحِشِديحَن .َوَاصح  َدًة ُمتَ َواِضِعْيح
ِصيحُكمح  َونَ فحِسيح  . مَّا بَ عحُد فَ َياِعَباَد هللاِ أَ   وَّاًل بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاََل أَ اُوح

َوالَ َكرْيِح : َواَل ُتَصعِررحَخدََّك لِلنَّاِس ُقرحآِن الح َوطَاَعِتِه . فَ َقدح قَاَل هللُا تَ َعاََل ِف الح 
لَّ ُُمحَتاٍل َفُخوحرٍ إِ رحِض َمَرًحا ََتحِش ِف احلَ  ُُ  نَّ هللَا الَ ُيُِبُّ ُك

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
          การแสดงออกซึ่งการมีเกียรติและการนอบน้อมต่อพ่ีน้องมุสลิมของเขา เป็น
คุณลักษณะที่มุสลิมต้องพึงมีโดยไม่มีมุสลิมผู้ใดดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน ดังนั้นการนอบ
น้อมถ่อมตนต้องไม่ถึงขั้นท าให้ตัวเองตกต่ าหรือไร้เกียรติ เฉกเช่นเดียวกัน  มุสลิมจะ
แสดงออกซึ่งความยโสโอหังก็ไม่ได้ เพราะการนอบน้อมถ่อมตนจะได้มาซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรี และการไม่ยโสโอหัง เพ่ือจะไม่ได้มาซึ่งความตกต่ าและไร้ค่า แท้จริงแนวทาง
ของอัลลอฮ์ คือ ยกย่องผู้ที่ส ารวมและนอบน้อมถ่อมตน และให้ความตกต่ าแก่ผู้ที่ยโส
โอหัง อัลลอฮ์ได้ตรัสใช้ นบีมูฮ าหมัด(ศ็อลฯ) ว่า 

ِفضح    512  اآلية :  الشعراء سورة  :  الحُمؤحِمِنْيَ  ِمنَ  ات َّبَ َعكَ  ِلَمنِ  َجَناَحكَ  َواخح



คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

2 

ความว่า  “และเจ้าจงลดปีก(นอบน้อมอ่อนโยน)ของเจ้าแก่บรรดาผู้ปฏิบัติ
ตามเจ้าจากบรรดาผู้ที่มีอีหม่าน” 

และมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ จากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม กล่าวว่า 

هللِ  َحد  أَ  تَ َواَضعَ  ماَ  وَ   مسلم رواه  :   ..... هللاُ  َرفَ َعهُ  الَّ إِ  ُِ

ความว่า   “ไม่มีผู้ใดที่เขานอบน้อมอ่อนโยนเพื่ออัลลอฮ์เว้นเสียแต่อัลลอฮ์
ได้ทรงยกให้เขาสูง...”      
          ดังมีรายงานจากท่านอัมร บุตรชุอัยบ์ บิดาเขา จากปู่เขา จากท่านนบี     
มุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

ُوحنَ  ُُيحَشرُ  ثَالَ أَ  ِقَياَمةِ الح  يَ وحمَ  الحُمَتَكِبِر  ُكلِر  ِمنح  الذُّلِر  يَ غحَشاُهمُ  الرِرَجالِ  ُصَورِ  ِفح  الذَّرِر  مح

نٍ  ََل إِ  ُيَساقُ وحنَ  َمَكانٍ  َقوحنَ  ن حَيارِ لَ اح  نَارُ  تَ عحُلوحهُ  بُ وحَلسح  َلهُ  يُ َقالُ  َجَهنَّمَ  ِفح  ِسجح  َعَصاَرةِ  ِمنح  ُيسح

لِ أَ  َنةَ  النَّارِ  هح ََبالِ  ِطي ح  وامحد الرتمذي روا  :  اْلح
           ความว่า “บรรดาผู้ที่ ยโสโอหังจะถูกบังเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ประดุจดัง
บรรดาลูกมดที่ ตกต่่ า ได้ปกคลุมพวกเขาทุกพื้ นที่  ซึ่ งจะถูกลากไปสู่ ขุ ม
นรกญะฮันนัมที่มีชื่อว่าบูลัส โหมกระหน่่าด้วยไฟนรก ซึ่งพวกเขาจะถูกให้ดื่มจาก
น้่าเลือด น้่าหนอง ของชาวนรก เรียกว่า ตีน่าติ้ลคอบ้าล” 

ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ไม่เคยรังเกียจในการมอบความรักแก่ประชากร
ของท่านด้วยการนอบน้อม โดยท่านรับการเชิญถึงแม้นว่าอาหารต้อนรับเป็นเพียง  
ขาแกะ และท่านไม่เคยดูถูกเหยียดหยามถึงแม้นว่าของก านัลเป็นเพียงขาแกะ 
          ดังมีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ จากท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า  

ِديَ أُ  َوَلوح   ،  اَلَجبحتُ  اعٍ ُكرَ  ََل إِ  ُدِعيحتُ  َلوح   رواه  :  َلَقِبلحتُ  ُكَراعٍ  ََل إِ  هح

 البخاري

           ความว่า  “มาดแม้นฉันถูกเชิญไปทานเพียงส่วนขา หรือเข่าของแกะฉันก็
จะตอบรับ และมาดแม้นฉันได้ของก่านัลเพียงขาหรือเข่าของแกะฉันก็ยินดีรับ” 
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มนุษย์ในโลกดุนยานี้จะเกิดความสามัคคีและรอมชอมกันได้ ต้องอาศัยซึ่ง
ความอ่อนน้อมและให้เกียรติต่อกัน และการนอบน้อม ถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านไม่
หลงตัวเอง ก็มิได้ท าให้ต่ าต้อยและไร้ซึ่งเกียรติยศเลย 
          ท่านคอลีฟะห์อุมัร บินอับดุลอาซีซ ได้ท าการบันทึกเรื่องราชการในยามราตรี
หนึ่ง ด้วยแสงของตะเกียง ขณะนั้นอาคันตุกะ(แขก) ได้เข้าพบท่าน และน้ ามัน
ตะเกียงก็ใกล้จะหมด  

แขกท่ีมาพบ กล่าวว่า... ข้าพเจ้าจะน าตะเกียงไปใส่น้ ามันเพื่อไฟจะได้ไม่ดับ  
ท่านอุมัรกล่าวว่า... ไม่นับว่ามีเกียรติเลยแก่เจ้าของบ้านให้แขกได้รับใช้  
แขกท่ีมาเยือนก็กล่าวอีกว่า... ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะปลุกคนรับใช้ให้ท่าน  
ท่านอุมัรกล่าวว่า... อย่าเลย พวกเขาพ่ึงเริ่มเข้านอน  
ขณะนั้นเองท่านอุมัร ได้หยิบตะเกียงแล้วเติมน้ ามันด้วยตัวท่านเอง  
แขกท่ีมาเยือน กล่าวว่า... โอ้ท่านผู้น าแห่งมุมีนีน ( َ نِ مِ ؤح مُ الح  رُ ي ح مِ أَ  ْيح ) ท่านท าด้วย

ตัวเองเชียวหรือ...!   
ท่านคอลีฟะห์อุมัร ตอบว่า... ฉันเดินไป (ฉัน คือ อุมัร) ฉันเดินกลับมาก็เป็น

อุมัร ไม่ได้ลดเกียรติฉันแม้แต่นิดเดียว มนุษย์ที่ดี  คือ ผู้ที่เขา ณ ที่อัลลอฮ์เป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน 
          ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก อัลลอฮ์ได้ทรงให้ที่พ านักอันมีเกียรติยิ่ง ซึ่งเตรียม
ไว้ส าหรับบรรดาผู้ย าเกรงที่ไม่ประสงค์จะแสดงความหยิ่งผยอง 
          ดังอัลลอฮ์ทรงตรัสว่า 

اُر اآلِخَرُة ََنحَعُلَها لِلَِّذيَن الَ  َفَساًدا  يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِف اَلرحِض َوالَ  تِلحَك الدَّ
 38اآلية    :سورة القصص  :  َوالحَعاِقَبُة لِلحُمتَِّقْيَ 

          นั่นคือ ที่พ่านักแห่งวันปรโลก เราได้เตรียมให้ไว้แก่บรรดาผู้ไม่ปรารถนา
หยิ่งผยองในพื้นดินและไม่ก่อการพินาศเสียหายและบั้นปลายย่อมเป็นของบรรดา
ผู้ย่าเกรง    
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تَ غحِفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وحِلح  قُ وحلُ أَ  َ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمح  ِلح  الحَعِظيحمَ  هللاَ  سح ِلِمْيح  الحُمسح

ِلَماتِ َوالح  تَ غحِفُروحهُ  ُمسح  الرَِّحيحمُ  الحَغُفوحرُ  ُهوَ  نَّهُ إِ  فَاسح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

5 

คุณธรรมต่อเพ่ือนบ้าน 

ُدِ هلِل الَِّذيح َخَلَق السََّماَواِت َواحاَلرحَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالن ُّوحَر .  ُُثَّ  مح َاْلَح
هَ  مح يَ عحِدُلوحَن .  َوَأشح ٍء إِ لََه إِ نح اَل أَ ُد الَِّذيحَن َكَفُروحا ِبَرِبِِر الَّ هللُا بَِيِدِه َمَلُكوحُت ُكلِر َشيح

َهُد إِ  وَ  َ .  أَ لَيحِه تُ رحَجُعوحَن .  َوَأشح نَّ ُُمَمًَّدا َرُسوحُل هللِا الَِّذيح َخَتَم هللُا ِبِه النَِّبيِرْيح
ًَة لِقَ َوأَن حَزَل َعَليحِه الح  وحٍم يُ وحِقنُ وحَن . اَللَُّهمَّ َصلِر َوَسلِرمح ُقرحآَن َبَصائَِر لِلنَّاِس َوُهًدى َوَرمحح

َساٍن أَ َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه وَ  َحاِبِه َوَمنح تَِبَعُهمح بِِإحح َعثُ وحَن .إِ صح  ََل يَ وحِم يُ ب ح
وَّاًل بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاََل َوطَاَعِتِه أَ وحِصيحُكمح َونَ فحِسيح أُ مَّا بَ عحُد فَ َياِعَباَد هللِا . أَ 

فَ َقدح قَاَل هللُا تَ َعاََل ِف الحُقرحآِن احلَكرْيِح :   َقدح َجاءَُكمح ِمَن هللِا نُ وحر  وَِكَتاب    .
َوانَُه ُسُبَل السَّاَلِم َوُُيحرُِجُهمح ِمَن الظُُّلَماِت  ِديح بِِه هللُا َمِن ات ََّبَع ِرضح ََل إِ ُمِبْيح   يَ هح

ِديحِهمح  َتِقيحمٍ ََل إِ الن ُّوحر بِِإذحنِِه َويَ هح   ِصرَاٍط ُمسح

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
          อิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับสังคมเพ่ือนบ้าน โดยมีคุณธรรม
ต่อกันและกัน ห้ามสร้างความเดือดร้อนแก่เพ่ือนบ้าน (  ِجي حرَان) ซึ่งค าว่า (  ِجي حرَان) หรือ

เพ่ือนบ้านตามหลักการอิสลามมีอยู่สามประเภทด้วยกัน 
      ประเภทที่ 1 เพ่ือนบ้านที่เป็นมุสลิมและเป็นเครือญาติใกล้ชิด เขาต้องได้รับ
สิทธิสามประการดังต่อไปนี้ คือสิทธิของการเป็นเพ่ือนบ้าน สิทธิของความเป็นมุสลิม 
และสิทธิของความเป็นเครือญาติ  



คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

6 

      ประเภทที่ 2 เพ่ือนบ้านที่เป็นมุสลิม เขาต้องได้รับสิทธิสองประการ คือสิทธิ
ความเป็นมุสลิม และสิทธิของความเป็นเพื่อนบ้าน     

ประเภทที่ 3 เพ่ือนบ้านที่มิใช่มุสลิมเขาได้รับสิทธิหนึ่งประการ คือให้แสดง
ความมีคุณธรรมแก่เขาในฐานะความเป็นเพ่ือนบ้าน 

ได้มีรายงานที่บันทึกโดยท่านบุคอรีย์และมุสลิมจากอบูฮุรอยเราะห์ว่า 

  يُ ؤحِمنُ  الَ  َوهللاِ  يُ ؤحِمنُ  الَ  َوهللاِ :  قَالَ   َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  وحلَ َرسُ  نَّ أَ 

 متفق عليه :  َقهُ بَ َوائِ  َجارُهُ  َمنُ أح يَ  الَ  َمنح :  قَالَ   هللاِ  يَاَرُسوحلَ  َمنح  ِقيحلَ   يُ ؤحِمنُ  الَ  َوهللاِ 

      ความว่า  “แท้จริงนบีมุฮ่าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า 
ไม่ถือว่าเขามีอีหม่านอย่างสมบูรณ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า ไม่ถือว่าเขาอีหม่าน 
อย่างสมรบูรณ์ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า ไม่ถือว่าเขาอีหม่านอย่างสมบูรณ์ จึงมี 
ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามว่า ใครกันโอ้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่าน
ร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวตอบว่า คือเพื่อนบ้านของเขาไม่ได้รับ
ความปลอดภัยจากความชั่วร้ายของเขา”  

การยืนยันด้วยการสาบานของท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงสาม
ครั้ง ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของเพ่ือนบ้านและถือว่าขาดคุณธรรมต่อผู้ที่สร้างความ
เดือดร้อนแก่บ้านใกล้เรือนเคียงและท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวเตือนให้ทราบ
ว่าผู้ที่สร้างความเดือดร้อนอันตรายต่อเพ่ือนบ้านคือผู้ที่ไม่มีอีหม่าน ต่ออัลลอฮ์และวัน
อาคิเราะห์อย่างสมบูรณ์ 

ซึ่งมีรายงานจากอะบูฮุรอยเราะห์ว่า 

 ومسلم  البخاري رواه  :  َجاَرهُ  يُ ؤحِذى رَِفالَ خِ آلاح  يَ وحمِ َوالح  بِاهللِ  يُ ؤحِمنُ  َكانَ  َمنح 

      ความว่า  “ผู้ที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ และวันอาคิเราะห์เขาจะต้องไม่สร้าง
ความเจ็บเนื้อร้อนใจแก่เพื่อนบ้านของเขา” 
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ค าสั่งเสียจากท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) มิได้แบ่งแยกในกรณีของการท า
ความดีมีคุณธรรมต่อเพ่ือนบ้านว่าต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ เพ่ือนบ้านทุกคนมีสิทธิได้รับ
คุณงามความดีจากเพ่ือนบ้านของเขาด้วยกันทั้งนั้น 

ดังปรากฏจากท่านอับดุลลอฮ์ บุตรของท่านอุมัร ท่านมีเพ่ือนบ้านเป็นชาวยิว 
เมื่อคราใดที่ท่านได้เชือดแกะ ท่านจะกล่าวว่า  

ท่านทั้งหลายโปรดแบ่งแกะส่วนหนึ่งแก่เพ่ือนบ้านของเราที่เป็นชาวยิวด้วย  
ได้มีรายงานที่ถูกบันทึกจากท่านบัยฮะกีย์ จากรายงานของอะบูฮุรอยเราะห์ 

ว่า มีชายผู้หนึ่งมาพบท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) และกล่าวว่า โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ 
โปรดชี้ให้แก่ฉันในงานชิ้นหนึ่งที่ฉันท าไปแล้วจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ และท่าน 
นบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวแก่ชายผู้นี้ว่า (ُكنح ُُمحِسًنا) จงเป็นผู้มีคุณธรรม ชายผู้นี้ก็

ถามอีกว่า โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ์ ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าฉันเป็นคน  (  ُُمحِسن) มี

คุณธรรม ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ตอบชายผู้นี้ว่า ท่านจงถามเพ่ือนบ้านของท่าน 
ถ้าแม้นเขาท้ังหลายกล่าวว่าท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมท่านก็เป็นผู้นั้น และถ้าแม้นว่า
เขาท้ังหลายกล่าวว่า ท่านเป็นคนไม่ดีท่านก็เป็นผู้นั้น 

ท่านพ่ีน้องที่รัก 
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดความสุขขึ้นได้ในหมู่บ้าน คือ การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน

และกันประดุจดังน้ าพ่ึงเรือเสือพ่ึงป่า นั้นหมายความว่า เป็นมนุษย์ต้องพ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือกันเท่าที่มีความสามารถ ไม่สร้างความเดือดร้อน
ในการรับจนกลายสภาพเป็นคนเห็นแก่ตัว ได้คืบเอาศอกจนเพ่ือนบ้านเบื่อระอา 
หรือไม่เคยให้อภัยแก่เพ่ือนบ้านเลยในสิ่งที่อาจกระทบกระทั่งโดยไม่ได้ตั้งใจ  

ท่านพ่ีน้องทราบไหมว่า ส่วนหนึ่งของความเป็นผู้มีคุณธรรม (  ُُمحِسن) คือ ผู้

นั้นมีความอดทนอดกลั้นบ้าง ในความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเพ่ือนบ้านเขาไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องริดรอนสิทธิ์หรืออ่ืนใดก็ตาม และถึงแม้นว่าเพ่ือนบ้านนั้นไม่ใช่มุสลิม  



คุตบะห์วันศุกร ์                                                                   คุตบะห์วันศุกร์ 

ฝ่ายเผยแผ่ศาสนา                           ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ ากรุงเทพมหานคร 

8 

ซึ่งมีรายงานเล่าจากท่านซะฮ์ล บุตรอับดุลเลาะห์ อัสตุสตุรีย์ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮ์ 
ว่า แท้จริงเขามีเพ่ือนบ้านที่เป็นกาฟิรซิมมีมะยูซี ได้ท าท่อระบายน้ าโสโครกไหลท่วม
ล้นเข้าบ้านของซะฮ์ล และซะฮ์ลได้น าถังมารองน้ าโสโครกทุกวันพร้อมกับท่านได้แอบ
เอาไปทิ้งในยามดึก เพ่ือมิไห้ใครทราบ เวลาได้ผ่านไปเนิ่นนาน จนกระทั่งซะฮ์ล มี
อาการป่วยใกล้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ เพ่ือนบ้านซึ่งเป็นกาฟิรซิมมี ได้เข้า
ไปในบ้านของซะฮ์ล และได้พบเห็นว่า น้ าจากท่อระบายน้ าโสโครก หยดใส่ถังซึ่งอยู่ใน
บ้านของซะฮ์ล  

เขากล่าวว่า... นี่มันอะไรกัน  
ซะฮ์ล ตอบว่า... มันหยดลงมาเป็นเวลาอันยาวนานแล้วจากท่อระบายน้ า

สกปรกของบ้านท่าน ฉันรองมันกลางวันและเททิ้งในยามดึก ถ้าแม้นท่านไม่มาเยี่ยม
ฉัน ฉันก็จะไม่บอกท่านหรอก และฉันกลัวจะเกิดเรื่องแบบนี้แก่ผู้อ่ืน นอกจากฉันอีก 
ดังนั้นท่านจะท าอย่างไรต่อไป  

ชายเพ่ือนบ้านที่เป็นกาฟิรซิมมี จึงกล่าวว่า..  โอ้ผู้ที่ฉันนับถือ ท่านปฏิบัติ
อย่างนี้กับฉันมาเป็นเวลาอันยาวนาน แต่ฉันยังคงสภาพเป็นกาฟิรอยู่ ได้โปรดยื่นมือ
ของท่านมาเถิด และฉันขอปฎิญาณว่า ( هللاِ  َرُسوحلُ  ُُمَمَّد    هللاُ  الَّ إِ َلَه إِ  الَ  )  ไม่มีพระเจ้า

อ่ืนใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้ นอกจากอัลลอฮ์ และนบีมุฮัมหมัดเป็นศาสนทูต
แห่งอัลลอฮ์  

ต่อมาหลังจากนั้นอีกไม่นาน ซะฮ์ล ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์   
ขออัลลอฮ์ได้ทรงฮิดายะฮ์พวกเรา ให้ได้เป็นผู้มีคุณธรรมต่อเพ่ือนบ้านทั้งกิริยา วาจา 
และจิตใจ โปรดให้พวกเราสวยงามในบั้นปลายของชีวิต แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสงสาร
และทรงเมตตายิ่ง 

ُل أَ  ح  قُ وح لِ ت َغحِفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وح ح  الحَعِظيحمَ  هللاَ  سح َ  َوِلَساِئرِ   َوَلُكمح  لِ ِلِمْيح  الحُمسح

ِلَماتِ  تَ غحِفُروحهُ  َوالحُمسح  الرَِّحيحمُ  الحَغُفوحرُ  ُهوَ  نَّهُ إِ  فَاسح
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ความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา 

دُ ا مح ْلَح لِ أَ  قُ ُلوحبَ  طَاَعِتهِ  بِنُ وحرِ  نَ وَّرَ  الَِّذيح  اَلحَمنَّانِ .   َكِرْيحِ الح  الحُمنحِعمِ  لِِلَِّ  َُ  هح

َانِ احلِ  لِ  السََّعاَدةَ  وََكَتبَ .   ْيح َسانِ  الحَمعحُروحفِ  ِلأَلهح  ِفح  َتَسبَّبَ  ِمَّنح  اَلحُمنحَتِقمِ .  َواحِلحح
 َ ِلِمْيح َهدُ .   بِالحَفَسادِ  رحضِ احلَ  ِف  َوَسَعى َضَررِالحُمسح  َحَكمَ  هللاُ  الَّ إِ  َلهَ إِ  الَ  نح أَ  َوَأشح

َهدُ .   فَ َعَدلَ  َِليحلِ  هللاِ  َرُسوحلُ  ُُمَمًَّدا نَّ أَ  َوَأشح  َعَلى َوَسلِرمح  َصلِر  اَللَُّهمَّ .   احَلَجلِ  اْلح

 َحاِبهِ صح أَ وَ  آلِهِ  َوَعَلى.   َسائِرِالحِمَللِ  فَ وحقَ  ِملََّتهُ  َوَرَفعَ  هللاُ  يََّدهُ أَ  اَلَِّذيح .   ُُمَمَّدٍ 

 َ َتَضى َوالحَعاِمِلْيح َكامِ  ِبُقح يحنِ  َأحح  .  الدِر

ِصيحُكمح أُ  . هللاِ  ِعَبادَ  فَ َيا بَ عحدُ  مَّاأَ  .   َوطَاَعِتهِ  تَ َعاََل  هللاِ  بِتَ قحَوى وَّالً أَ  َونَ فحِسيح  وح

رًا رَّةٍ ذَ  ِمث حَقالَ  يَ عحَملح  َفَمنح :   احلَكرْيحِ  الحُقرحآنِ  ِف  تَ َعاََل  هللاُ  قَالَ  فَ َقدح   َوَمنح  يَ َرهُ  َخي ح

  يَ َرهُ  َشرًّا َذرَّةٍ  ِمث حَقالَ  يَ عحَملح 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
          มุสลิม คือ ผู้ดูแลรักษาตัว โดยเขาจะต้องบรรจุส่วนต่างๆ ของการศรัทธาเพ่ือ
เขาจะได้กลายสภาพเป็นมุมินที่สมบูรณ์ และส่วนหนึ่งของความศรัทธานั้นคือความ
ละอายต่อตัวเอง ขณะที่เขาจะก้าวเข้าสู่การประพฤติหรือปฏิบัติไม่ว่าการกระท านั้น
จะเกี่ยวข้องระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ หรือระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และความละอายต้อง
เป็นนิสัยติดตัวของคนมุมินเลยทีเดียว แท้จริงความละอาย ( َُياء เป็นส่วนหนึ่งจาก  (َاْلَح

การอีหม่าน และการอีหม่านเป็นหลักอะกีดะห์ ของมุสลิมและเป็น  (َعِقيحَدة  )  

องค์ประกอบที่ค้ ายันการด าเนินชีวิตของเขาให้ตรง 
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ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า   

َاُن بِ لِ اَُ  ُعوحنَ  ضحع  ْيح ِبضحع  أَ  َوَسب ح   هللاُ  الَّ إِ  َلهَ إِ  الَ  فحَضُلَهاأَ فَ  ُشعحَبةً  َوِست ُّوحنَ  وح

نَاَهاأَ وَ  ََياءُ  الطَّرِيحقِ  َعنِ  َذىح لَ اح  َماطَةُ إِ  دح َانِ لِ اح  ِمنَ  ُشعحَبة   َواْلح  مسلم رواه :  ْيح

          ความว่า   “การศรัทธา ( َانُ لِ ا ْيح ) แบ่งออก 70 , 60 กว่าส่วน ที่ประเสริฐ

สุดคือ ลาอิลาฮะอิลลั้ลเลาะห์ ( هللاُ  الَّ إِ  َلهَ إِ  ถัดลงมาคือ การขจัดอันตรายที่กีด (الَ  

ขวางทางจราจร และความละอายก็เป็นส่วนหนึ่งจากการอีหม่าน” 
และท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวอีกว่า 

ََياءُ  َانُ لِ َواح  َاْلح ًعا قُ رحنَاءِ  ْيح ي ح  اْلاكم رواه :  احآلَخرُ  رُِفعَ  َحُدُُهَاأَ  َذارُِفعَ إِ فَ  َجَِ
          ความว่า   “ความละอายและอีหม่านทั้งสองเป็นเพื่อนร่วมกัน เมื่ออันหนึ่ง
ถูกยกไป อีกส่วนหนึ่งก็สลายไปด้วย” 
          วิทยะปัญญา ( َمة  ( كح ُِ ِح  ของค าว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งแห่งการศรัทธา 

คือแท้จริงทั้งสอง  (อีหม่าน, ละอาย) เรียกร้องไปสู่ความดีทั้งภายนอกและภายใน 
และท าให้หักเหออกจากความชั่วพร้อมปลีกตัวออกห่างไกล อีหม่านชักชวนคนมุมินสู่
การ ( ٌ  طَاَعة(  ภัคดีต่างๆ และละทิ้งจาก (  َمعحِصَية) ความชั่วทั้งหลาย 

          ความละอายหักห้ามผู้นั้นจากการละเลยในการขอบคุณ  ( رً  اُشكح )  ต่อผู้สร้าง

และหย่อนยานต่อสิทธิ์ที่พึงปฏิบัติ  เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่มีความละอายจะไม่กระท าที่
น่ารังเกียจและค าพูดที่น่าต าหนิ ประณาม  ดังนั้นเมื่อความละอายคือความดีอย่าง
หนึ่งมันก็จะไม่น ามาเว้นแต่เป็นสิ่งดีเท่านั้นสิ่งที่ตรงข้ามความไม่มียางอาย นามว่า 
คือ ความน่ารังเกียจทั้งค าพูดและการกระท า และไม่รักษาค าพูดว่าจะเกิดผล  اَلحَبَذاءُ 

ลบหรือบวก มุสลิมจะไม่มีลักษณะเป็นผู้หยาบช้าในการพูดและการกระท าที่เรียกว่า
เลวร้ายมีแต่ความกระด้างไร้ความอ่อนโยน เพราะคุณลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะ
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ของชาวนรกและอันที่จริงมุสลิมต้องเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ การ  هللاُ  َشاءَ  نح إِ 

กระท าท่ีขาดความละอายน ามาเป็นบุคลิกลักษณะของเขาไม่ได้ 
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า 

ََياءُ  َانِ لِ اح  ِمنَ  َاْلح َانُ لِ َواح   ْيح َنَّةِ  ِف  ْيح َفاءِ  ِمنَ  َبَذاءُ َوالح   اْلح َفاءُ   اْلَح  ِف   َواْلَح
 وامحد  مسلم رواه  :  النَّارِ 

          ความว่า   “ความละอายเป็นส่วนหนึ่งจากการอีหม่าน ผู้ที่มีอีหม่านคือ
ชาวสวรรค์ ผู้ที่น่ารังเกียจทั้งค่าพูดและการกระท่าเป็นส่วนหนึ่งของการไร้ค่า และ
ผู้ไร้ค่าคือชาวนรก” 

ผู้ที่เป็นแบบฉบับในเรื่องของความละอายคือท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) นาย
แห่งบรรดาร่อซู้ล เพราะท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) มีความละอายยิ่ง  มากไปกว่าหญิง
สาวบริสุทธิ์ในห้องของเธอ 
ดังมีรายงานจากท่านอบีสอีดว่า 

َرُههُ  َشيحًئا َرآى َذاإِ فَ  َناهُ  َيكح ِههِ  ِف  َعَرف ح  البخاري رواه :   َوجح

          ความว่า  “เมื่อท่านนบีมุฮ่าหมัด (ศ็อลฯ) แลเห็นสิ่งใดที่น่ารังเกียจพวกเรา
จะรู้ได้ด้วยอาการทางสีหน้าของท่าน” 

และในฮะดีษซอเฮี๊ยะห์กล่าวว่า 

ََياءِ  ِف  َخاهُ أَ  يَِعظُ  ِبَرُجلٍ  َمرَّ  َوَسلَّمَ  َعَليحهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسوحلَ  نح أَ    فَ َقالَ   اْلح

ََياءَ  نَّ إِ فَ  َدعحهُ :   َانِ لِ اح  ِمنَ  اْلح  والنسائي وابوداود البخاري رواه  :  ْيح
          ความว่า   “แท้จริงท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เดินผ่านชายผู้
หนึ่งซึ่งก่าลังตักเตือนน้องชายของเขาในเรื่องของการมีความละอาย ท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงกล่าวว่า จงปล่อยให้เขาสอนเถอะ เพราะความ
ละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา” 
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ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) เรียกร้องให้มุสลิมคงไว้ซึ่งความละอาย ถึงแม้นว่า
ผู้นั้นจะลดหย่อนไปบ้าง ซึ่งสิทธิ์ที่พึงได้ เพราะการบกพร่องจากสิทธิ์ที่ควรได้ ดีกว่า
เขาขาดไปซึ่งความละอาย เนื่องจากว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา 
          ขอพระองค์อัลลอฮ์ ได้โปรดทรงเมตตาหญิงคนหนึ่ง ลูกสุดที่รักของเธอได้พัด
หลงจากเธอไป  เธอจึงหยุดอยู่ที่ชนกลุ่มหนึ่งเพ่ือไต่ถามหาลูกของเธอ ได้มีชายผู้หนึ่ง
ในกลุ่มชนนั้นกล่าวเสียงดังขึ้นว่า   นี่เธอตามหาลูกและถามหาลูกทั้งๆ ที่เธอคลุมหน้า
คลุมตาอย่างนี้หรือ เมื่อหญิงผู้นี้ได้ยินเธอจึงตอบว่า 

 ابوداود رواه :   الرَُّجلُ  ي َُّهاأَ  َحَياِئيح  ِفح  زحرَاأُ  نح أَ  ِمنح  َخي حر   َوَلِديح  ِفح  زحرَاأُ  نح لَ ُِ 

          ความว่า   “ความเดือดร้อนที่เสียหายในลูกของฉัน ยังดีกว่าความเสียหาย
ที่เดือดร้อนอันเกิดจากการขาดความละอายของฉันโอ้ชายเอ๋ย” 

และความละอายไม่ใช่ข้อห้ามในการพูดความจริง หรือแสวงหาความรู้ หรือ
ใช้ให้ท าความดีและห้ามจากความชั่ว ซึ่งมีเหตุการณ์ที่อุซามะห์บุตรของซัยด์ขอความ
ช่วยเหลือให้แก่หญิงผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในตระกูลที่สูงได้ลักขโมยถึงขั้นต้องโดนลงโทษ ก็ไม่
ถือว่าขาดความละอายในการแสดงอาการโกรธโดยที่ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าว
แก่อุซามะห์สภาพดังกล่าวว่า 

َفعُ أَ  دِ  ِمنح  َحدٍر  ِفح  َتشح  َلَقَطعحتُ  ُُمَمَّدٍ  بِنحتُ  فَاِطَمةُ  َلوحَسَرَقتح  َوهللاِ  َساَمةُ أُ  يَا هللاِ  ُحُدوح

 والنسائي وابوداود البخاري رواه  :  يََدَها
  

ความว่า  “โอ้อุซามะห์ท่านจะขอผ่อนผันในบทลงโทษหนึ่งจากบทลงโทษ
ต่างๆ ของอัลลอฮ์กระนั้นหรือ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า มาดแม้นฟาตีมะห์ บุตร
ของมุฮ่าหมัดได้ลักขโมย ข้าพเจ้าจะตัดมือของเธอเอง”    

แ ล ะ ไม่ นั บ ว่ า ห ญิ ง ผู้ ห นึ่ ง น า ม ว่ า  อุ มุ ซุ ลั ย มิ น อ้ั ล อั น ซ อ รี ย ะ ห์                    
( اح  ُسَليحمٍ  مُّ أُ  نحَصارِيَّةُ لَ َُ  )  ขณะที่เธอถามว่าโอ้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงอายในเรื่องสัจธรรม หญิงผู้หนึ่งจ าเป็นต้องอาบน้ ายกฮะดัสใหญ่
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หรือไม่เม่ือเธอฝัน (มีเพศสัมพันธ์) ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ตอบว่า   
البخاري رواه  : ءَ اَ احمل تِ أَ َذارَ إِ   نَ َعمح    ต้องอาบน้ า ถ้าแม้นเธอแลเห็นน้ า 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก   
ความเป็นมุสลิมจะต้องมีความละอายต่อมนุษย์ด้วยกัน เขาต้องไม่เปิดเผย

อวัยวะที่จ าเป็นต้องปกปิด (  َعوحرَة) และต้องไม่ละเลยจากหน้าที่ของเขาที่ต้องมีต่อผู้อ่ืน

พร้อมไม่ปฏิเสธกับการรับการตักเตือน อย่าโต้ตอบด้วยส านวนที่แสดงถึงความ
อ่อนแอของอีหม่าน  และเช่นเดียวกันนั้นมุสลิมต้องมีความละอายต่อผู้สร้าง อย่า
เลินเล่อและหย่อนยานในการภักดี (  َطاَعة) ต่ออัลลอฮ์ พร้อมที่จะไม่ลืมขอบคุณ 

( رً  اُشكح ) ต่ออัลลอฮ์จากความผาสุก (  نِعحَمة) ที่พระองค์ทรงประทานให้โดยการกระท า

ความดีเพ่ิมมากยิ่งกว่าเก่าอัลลอฮ์ตรัสว่า   
َشَكرحُُتح َلزِيَدنَُّكمح  لَِئنح   :  7  اآلية  :سورة إبراهيم   

          ความว่า  “มาดแม้นท่านทั้งหลายได้ขอบคุณ ( ر   ์เรา (อัลลอฮ) ( اً  ُشكح
จะทวีคูณแก่พวกเจ้า” 

ขอฝากค ากล่าวของท่านอิบนุมัสอูด เพ่ือเป็นอนุสติแก่ตัวข้าพเจ้าและพ่ีน้อง
ที่รัก 

يُ وحاإِ  َتحح ََياءِ  َحقَّ  هللاِ  ِمنَ  سح َفظُوحا اْلح   َوَماَحَوى َبطحنَ َوالح  َوَماَوَعى الرَّاحسَ  فَاحح

  مسعود ابن على وقفه ورجح  مرفوعا املنذري اخرجه  :   ِبَلىَوالح  الحَموحتَ  َواذحُكُروا

ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงละอายต่ออัลลอฮ์ซึ่งแก่นแท้ของความละอาย 
และจงรักษาส่วนสมองพร้อมกับสิ่งที่บรรจุไว้ และจงรักษาส่วนท้องพร้อมกับสิ่งที่
สะสมไว้ และจงร่าลึกถึงความตายพร้อมกับความเน่าสลาย” 
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تَ غحِفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وحِلح  قُ وحلُ أَ  َ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمح  ِلح  َعِظيحمَ الح  هللاَ  سح ِلِمْيح  الحُمسح

ِلَماتِ  تَ غحِفُروحهُ  َوالحُمسح  الرَِّحيحمُ  الحَغُفوحرُ  ُهوَ  نَّهُ إِ  فَاسح
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หน้าที่ของผู้ที่เป็น “พ่อ” 
رَاِف ا ُد لِِلَِّ َبِديحُع احاَلرحِض َوالسََّماَواِت .  يَِعزُّ َمنح ََتَسََّك بِِإشح مح ْلَح َُ

َهُد  َعاَداتِ الح  رَاِم الصِرَفاِت .  َوَأشح رُِم َمنح تَ َعلََّق بِاكح َلَه ِإالَّ هللُا نَ َهىح إِ نح اَل أَ .  َوُيكح
ِل الح َعِن التََّشبُِّه بِأَ  َمَة هح كح َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َرُسوحُل هللِا آتَاُه هللُا اْلِح ِكَتاِب .  َو َأشح

ِبِه اُوحِل  طَاِب .  اَللَُّهمَّ َصلِر َوَسلِرمح َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصحح َوَفضحَل اْلِح
اَلِق نَِبيِرِهمح .   َوََتَسَُّكوحا ِبَعاَدات ِديحِنِهمح  .  وَلَح احلَلحَبِاب .  اَلَِّذيحَن ََتَلَُّقوحا ِبَأخح

َرَسِبيحلِ  ُلُكوحا َسِبيحالً َغي ح َ . لح ا َيسح ُهمح َأَجحَِعْيح َ .  فَ َرِضَي هللاُ َعن ح  ُمؤحِمِنْيح
ِصيحُكمح َونَ فحِسيح  أَمَّا بَ عحُد فَ َيا  وَّاًل بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاََل أَ ِعَباَد هللِا .  اُوح

ِر  َكرْيِح :  َوالح َقدح قَاَل هللُا تَ َعاََل ِف الحُقرحآِن الح َوطَاَعِتِه .  ف َ  نحَساَن َلِفيح لِ نَّ اح إِ َعصح
ٍر   قِر َوتَ َواَصوحا بِالصَِّبحِ .إِ ُخسح    الَّ الَِّذيحَن آَمنُ وحا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت  َوتَ َواَصوحا بِاْلَح

พ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก   
          หน้าที่ของผู้ที่เป็นพ่อที่เป็นมุสลิม คือ เขาต้องเป็นผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งคุณลักษณะ
ของความเป็นพ่อ เริ่มตั้งแต่ก่อนการมีลูกเขาต้องเลือกเฟ้นคนที่มาเป็นคุณแม่ของลูก 
เมื่อเขารับริสกีที่เรียกว่าลูก เขาต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ ตั้งชื่อของลูกด้วยนามชื่อที่
เป็นศิริมงคล เชือดสัตว์ท าอากีเกาะห์ในวันที่ 7 นับจากคลอดออกจากครรภ์มารดา 
ท าการเข้าสุนัต(คิตาน) ให้ความสงสารเมตตาอาทร เลี้ยงดูด้วยความเต็มใจ อบรมบ่ม
นิสัยด้วยวัฒนธรรมของอิสลาม รู้และเข้าใจศาสนา ฝึกฝนให้ปฏิบัติของที่เป็นฟัรดู
และสุนัตจนเกิดความเคยชิน พร้อมให้ได้รับมารยาทที่ดีงาม เมื่อถึงวัยอันสมควรที่จะ
มีครอบครัวก็ต้องจัดการให้ หลังจากนั้นถ้าลูกปรารถนาจะคงอยู่ใต้การดูแลของพ่อ
หรือเอกเทศ ก็ข้ึนอยู่กับความสมัครใจ และเขาจะด าเนินชีวิตด้วยล าแข้งของเขาเอง 
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อัลลอฮ์ตรัสว่า 
ِليُكمح نَاًرا وَ  َها يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكمح َوأَهح َجارَُة َعَلي ح ُقوُدَها النَّاُس َواْلِح

َعُلوَن َما يُ ؤحَمُرونَ   6  اآلية : التحرْي سورة: َمالِئَكة  ِغالظ  ِشَداد  ال يَ عحُصوَن الِلََّ َما أََمَرُهمح َويَ فح

          ความว่า  “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา เจ้าทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและ
ครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชื้อเพลิงของมันนั้นคือมนุษย์และ
หิน มีมาลาอิกะห์ผู้กล้าหาญคอยเฝ้ารักษามันอยู่ พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ใน
สิ่งท่ีอัลลอฮ์ทรงห้ามแก่พวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามในสิ่งท่ีถูกใช้” 
          ในอายะห์โองการนี้ ได้ชี้ชัดให้ผู้ที่เป็นพ่อรักษาครอบครัวที่ประกอบด้วยลูกให้
รอดพ้นจากไฟนรก ดังกล่าวนี้ด้วยการตออัตต่ออัลลอฮ์และการตออัตต่ออัลลอฮ์จะ
เกิดขึ้นได้ด้วยการรู้ว่าสิ่งไหนคือความดีและความชั่ว ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นด้วยการเรียนรู้
หน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างบ่าวและพระเจ้า และสิ่งที่พึงควรมีต่อมนุษย์ด้วยกัน เพ่ือ
ความสุขในอาคิเราะห์และ ในโลกดุนยา 
          ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าว 

رُِموحا ِسنُ وحا َأوحاَلدَُكمح  َأكح    : إِلَيحُكمح  َهِديَّة   َأوحاَلدَُكمح  فَِإنَّ  أََدبَ ُهمح  َوَأحح
 ماجه ابن رواه

          ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงท่าให้มีเกียรติกับบรรดาลูกของพวกท่าน และ
ท่าให้พวกเขาทั้งหลายมีมารยาทท่ีดีงาม เพราะแท้จริงบรรดาลูกของพวกท่านเป็น
ของขวัญแก่พวกท่าน” 
          มนุษย์ที่เกิดมาในโลกดุนยาใบนี้ อัลลอฮ์ได้ทรงก าหนดริสกีให้แก่เขาแล้ว จะ
ยากจะดีจะมีหรือจะจน ไม่ใช่เหตุที่มนุษย์คิดขึ้นเองโดยการริดรอนสิทธิ์ของลูกที่จะ
ลืมตาดูโลก โดยการท าแท้งบ้าง ฆ่าบ้าง ประดุจการกระท าของยุคยาฮิลียะห์ที่ฆ่าลูก
และฝังลูกสาวทั้งเป็น 
          อัลลอฮ์ตรัสว่า 
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َلُهمح َكاَن  َيَة ِإمحالٍق َّنَّحُن نَ رحزُقُ ُهمح َوِإيَّاُكم ِإنَّ قَ ت ح تُ ُلواح َأوحالدَُكمح َخشح َواَل تَ قح
ًءا َكِبريًا  11اآلية  :االسراء  ورةس:    ِخطح

          ความว่า “และพวกเจ้าอย่าฆ่าลูก ๆ ของพวกเจ้า เพราะกลัวความยากจน 
เราให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และแก่พวกเจ้าโดยเฉพาะ แท้จริงการฆ่าพวกเขา
นั้นเป็นความผิดอันใหญ่หลวง” 

บรรดานักปราชญ์ได้กล่าวว่า ปัจจัยยังชีพของลูก ๆ และของพวกท่านนั้น
เป็นหน้าที่ของอัลเลาะห์ ท่านอย่ากลัวความยากจน เพราะมีลูกมาก การกระท าอย่าง
นั้นก็ไม่ต่างกับพวกญาฮิลียะห์ ที่ฝังลูกผู้หญิงเพราะกลัวความยากจนและความอับ
อาย 
          ท่านนบีมูฮ าหมัด(ศ็อลฯ) ถูกถามเก่ียวกับบาปใหญ่นั้นคืออะไร 

ท่านนบีมูฮ าหมัด(ศ็อลฯ) ตอบว่า  

ا َوُهَوَخَلَقَك. وَ َعَل لِِلَِّ نح َتح أَ  َيًة أَ  ِندًّ ُتَل َوَلَدَك َخشح .  نح َيطحَعَم َمَعكَ أَ نح تَ قح
 والنسائي ومسلم البخاري رواه  : .نح تُ زَاِنَ ِِبَِليحِل َجارَِك أَ وَ 

          ความว่า  “การที่ท่านสร้างภาคีต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์เป็นผู้สร้าง
ท่าน และในการที่ท่านฆ่าลูกของท่านเพราะกลัวจะมาแย่งอาหารท่าน และการที่
ท่านผิดประเวณี (ซินา) กับภรรยาเพื่อนบ้านของท่าน” 

เป็นการแสดงออกจากค ากล่าวของท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) แก่ผู้เป็นพ่อให้
มีความรักเอ้ืออาทรต่อผู้เป็นลูก มิให้ท าร้ายลูกๆ ด้วยทางตรงหรือทางอ้อม ส่วนหนึ่ง
จากการท าร้ายและท าลายลูกโดยทางอ้อมนั้นคือ ไม่ได้สอนลูกให้ละหมาดได้ และไม่
สอนลูกให้ได้ละหมาด อาจอ้างว่าสงสารลูกต้องตื่นดึก ๆ เพ่ือละหมาดซุบฮิ  เดี๋ยวไป
เรียนหนังสือหลับในห้องเรียน เป็นการกระท าที่ฝืนบัญญัติอิสลาม และให้อันตรายแก่
ลูกในอาคีเราะห์ พ่อที่ดีต้องรักลูกทั้งโลกดุนยาและอาคีเราะห์ อย่าให้ความรักแก่ลูก
เฉพาะดุนยาอย่างเดียว ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ได้ก าชับเรื่องดังกล่าวว่า 
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َها َوُهمح ب حَناُء َسبحِع سِ أَ وحاَلدَُكمح بِالصَّاَلِة َوُهمح أَ وح ُمرُ  رِبُ وحُهمح َعَلي ح ٍ . َواضح ِنْيح
ٍ ......أَ  ِر ِسِنْيح  والرتمذي ْلاكما رواه   ب حَناُء َعشح

          ความว่า  “ท่านทั้งหลายจงใช้ลูก ๆ ของพวกท่านให้ละหมาดขณะพวก
เขามีอายุได้ 7 ขวบ และจงลงโทษพวกเขา(เม่ือพวกเขาละทิ้งละหมาด) เมื่อพวก
เขามีอายุได้ 10 ขวบ...” 
         การลงโทษเพ่ือให้ได้มาซึ่งความดีนั้นเรียกว่าความรัก คนโบราณบอกว่ารักวัว
ให้ผูกรักลูกให้ตีส่วนหนึ่งจากการแสดงออกซึ่งความรักต่อลูกคือต้องเสมอภาคต่อ
บรรดาลูก ๆ อย่าเหลื่อมล้ า หรือไม่เท่าเทียมในความรักและการให้ ซึ่งจะน าพาไปสู่
ความไม่ปรองดองระหว่างลูก ๆ  

ท่านนบีกล่าวว่า  
َ  َساُووحا   : النِرَساءَ  َلَفضَّلحتُ  َحًداأَ  ضِرالً ُمفَ  فَ َلوحُكنحتُ  الحَعِطيَّةِ  ِف  وحاَلدُِكمح أَ  بَ ْيح

 والطِباِن البيهقي رواه
 
         ความว่า   “ท่านทั้งหลายจงให้มีความเท่าเทียมต่อบรรดาลูก ๆ ในปัจจัยที่
ให้ (    َعِطيَّة ) ถ้าแม้ข้าพเจ้าเป็นผู้สามารถให้ความเหลื่อมล้่าต่อผู้หนึ่งผู้ใดได้ 

แน่นอนข้าพเจ้าก็จะให้แก่บรรดาหญิง” 
          ขอฝากในท้ายคุตบะห์แก่บรรดาคุณพ่อทั้งหลายด้วยค าพูดของท่านอุมัรบุตร
คอตต๊อบ ที่ชี้แจงค าว่ารักและหวังดีจากพ่อในยุคของท่านให้รู้ถึงคุณค่าการเรียนรู้และ
การยิงธนู เพ่ือจักได้เผชิญโลก และรักษาตัวเองจากไฟนรกด้วยการสร้างเลือดเนื้อ
ด้วยของฮาล้าลว่า  

الَّ يَ رحزَُقُه أَ  نح يُ َعلِرَمُه الحِكَتابََة َوالرِرَمايََة وَ أَ َوَلِد َعَلى الحَواِلِد َحقِر الح  ِمنح 
 طَيِرًبا الََّحاَلالً إِ 
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ความว่า  “สิทธิของลูกที่พึงได้รับจากพ่อให้พ่อสอนลูกเรื่องการเขียนและ
ยิงธนูและอย่าให้ลูกบริโภคริสกีนอกจากของท่ีฮาล้าล” 

تَ غحِفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وحِلح  قُ وحلُ أَ  لح  احلَعِظيحمَ  هللاَ  سح َ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمح  ُِ ِلِمْيح  الحُمسح

ِلَماتِ  تَ غحِفُروحهُ  َوالحُمسح          الرَِّحيحمُ  احلَغُفوحرُ  ُهوَ  نَّهُ إِ  فَاسح
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อาภรณ์ของมุสลิม 

 ِ لِلَِّ ُد  مح ْلَح يحعُ  َا . َبِد ِت  َوا َوالسََّما ِض  رح َل َمنح   اح َراِف  َيِعزُّ  ِبَأشح َتَسََّك 
َرِم الصِرَفاِت .  وَ  رُِم َمنح تَ َعلََّق بَِأكح َهُد َأنح الَ  احآلَداِت . َوُيكح َُ هللاُ نَ َهى إِ َلَه إِ َأشح الَّ

ُل  ُُمَمًَّدا َرُسوح نح  َهُد َأ َب .  َوَأشح ِل احلِكَتا هح َمَة  َعِن الَتَشبُِّه ِبَأ كح ْلِح هللُا ا هللِا آَتاُه 
طَ  ْلِح ِبِه َوَفضحَل ا َوَصحح آِلِه  َوَعَلى  َمٍد  ُمَّ َعَلى  َوَسلِرمح  للَُّهَم َصلِر  .  َا ِب  ِل أُ ا وح

ِت ِديحِنِهمح .  َوَلَح  ِق َنِبيِرِهمح  .  َوَتَسَُّكوحا ِبَعاَدا اَل خح ِب .  َالَِّذيحَن ََتَلَُّقوحا ِبَأ احَللحَبا
 . َ َر َسِبيحِل الحُمؤحِمِنْيح ُلُكوحا َسِبيحالً َغي ح َ  .                         َيسح ُهمح َأَجحَِعْيح  فَ َرِضَي هللاُ َعن ح

طَاَعِتِه الً بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاََل وَ وحِصيحُكمح َونَ فحِسيح َأوَّ أُ   .أَمَّا بَ عحُد فَ َياِعَباَد هللِا 
لِر زِي حَنَتُكمح ِعنحَد كُ   آَدَم ُخُذوحا.  فَ َقدح قَاَل هللاُ تَ َعاََل ِف الحُقرحآِن احلَكرْيِح  :  يَاَبِنح 

رِفُ وحا ِإنَُّه الَ ُيُِبُّ الح  َربُ وحا َوالَ ُتسح ِجٍد وَُكُلوحا َواشح َ َمسح رِِفْيح   ُمسح

พ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
มุสลิมได้ประจักว่าการสวมใส่อาภรณ์เพ่ือการปกปิดและประดับร่างกายเป็น

ด ารัสใช้จากอัลลอฮ์ตะอาลา อัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า      
ِجدٍ  ُكلِر  ِعنحدَ  زِي حَنَتُكمح  ُخُذوحا آَدمَ  َبِنح  يَا َربُ وحا وَُكُلوحا َمسح رِفُ وحا الَ  وَ  َواشح  ُيُِبُّ  الَ  ِإنَّهُ  ُتسح

 َ رِِفْيح  11اآلية    : سورة  العراف :  الحُمسح
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          ความว่า  “ลูกหลานอาดัมเอ๋ย จงถือปฏิบัติกับเครื่องประดับกายของพวก
เจ้า ณ ทุกมัสยิด และจงกินและจงดื่มและจงอย่าฟุ่มเฟือยแท้จริงพระองค์ไม่ชอบ
บรรดาผู้ที่ฟุ่มเฟือย” 

และอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่า 

 الت َّقحَوى َولَِباسُ  َورِيحًشا َسوحآِتُكمح  يُ َوارِيح  لَِباًسا َعَليحُكمح  ن حزَلحَناأَ  َقدح  آَدمَ  َبنح يَا

                         56اآلية    :سورة العراف :  َخي حر   َذِلكَ 

        ความว่า   “ลูกหลานอาดัมเอ๋ย แท้จริงได้ประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วซึ่ง
เครื่องนุ่งห่ม ที่ปกปิดอันหน้าละอายของพวกเจ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ให้ความ
สวยงาม และเครื่องนุ่งห่มแห่งความตักวาย่าเกรงนั้นคือสิ่งท่ีดียิ่ง” 
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ก าชับใช้ดังกล่าวโดยกล่าว่า 

َربُ وحا ُكُلوحا قُ وحا َوالحَبُسوحا َواشح رَافٍ إِ  َغريحِ  ِفح  َوَتَصدَّ َلةٍ  الَ وَ  سح البخاري رواه  : ُمَِي ح  

ความว่า  “เจ้าทั้งหลายจงกินและจงดื่มและจงสวมใส่อาภรณ์เครื่องนุ่งห่ม
และจงบริจาคทานทั้งนี้โดยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โอ้อวด และเฉกเช่นเดียวกันท่านร่อ
ซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ชี้ชัดในเครื่องนุ่งห่มที่อนุญาต  และไม่อนุญาต
และเครื่องนุ่งห่มที่สมควรยิ่ง และท่ีน่ารังเกียจในการสวมใส่” 

ดังกล่าวนี่แหละจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมจ าเป็นต้องรู้จักในกฎเกณฑ์และ
ระเบียบต่อไปนี้ 

1.  ไม่อนุญาตให้มุสลิมเพศชายใส่เครื่องนุ่งห่มหรืออาภรณ์จากผ้าไหมไม่ว่า
จะเป็นเสื้อผ้าหรือ  َُعَماَمة  สะระบั่นหรืออ่ืนๆ เนื่องจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัย 

ฮิวะซัลลัม สั่งห้ามดังกล่าวว่า 
  

رِي حرَ  تَ لحَبُسوا الَ  هُ  َلَح  الُدنحياَ  ِف  لَِبَسهُ  َمنح  نَّهُ إِ فَ  اْلَح  رواه  :  احآلِخَرةِ  ِف  يَ لحَبسح

 وابوداود  البخاري
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          ความว่า   ((ท่านทั้งหลายอย่าสวมใส่ผ้าไหม แท้จริงผู้ได้สวมใส่มันในโลก
ดุนยาเขาจะไม่ได้สวมใส่มันในโลกอาคิเราะห์))   

ครั้งหนึ่งท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้จับผ้าไหมไว้ในมือขวา 
และทองค าไว้ในมือซ้ายพร้อมกับกล่าวว่า 

 ابوداود رواه  :  مَِّتح أُ  ذُُكوحرِ  َعَلى َحَرام   َهَذيحنِ  نَّ إِ 

          ความว่า  “แท้จริงสองสิ่งนี้เป็นที่ต้องห้ามแก่ประชากรของเราที่เป็นเพศ
ชาย” 

และท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   ยังกล่าวอีกว่า 

رِيحرِ  لَِباسُ  ُحرِرمَ   الرتمذي رواه  :  لِِنَساِئِهمح  ِحلَّ أُ وَ  مَِّتح أُ  ذُُكوحرِ  َعَلى َهبِ َوالذَّ  اْلَح

ความว่า   “ผ้าไหมและทองค่าเป็นที่ต้องห้ามแก่ประชากรของเราที่เป็น
เพศชาย และเป็นที่อนุมัติแก่เพศหญิง” 

5. ชายต้องไม่สวมผ้าเลยสองตาตุ่มเพ่ือแสดงถึงความโอ้อวด ดังค ากล่าวของ
ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า 

َفلَ أَ  َما ِ الح  سح  البخاري رواه :  النَّارِ  ِف  زَارِ لِ اح  ِمنَ  َكعحبَ ْيح

ความว่า  “สิ่งท่ีปล่อยยาวเลยสองตาตุ่มจากผ้าอยู่ในนรก)) และท่านบี
กล่าวเตือนว่า” 

 عليه متفق  : ُخَياَلءَ  ثَ وحبَهُ  َجرَّ  َمنح  ََل إِ  هللاُ  يَ نحظُرُ  الَ 

ความว่า   “อัลลอฮ์จะไม่ทรงมองด้วยความเมตตายังบุคคลที่ปล่อยผ้าลาก 
(เกินสองตาตุ่ม) เพราะความโอ้อวด” 

  1. เครื่องนุ่งห่มสีขาวเป็นอาภรณ์ที่ดีที่สุดและสีอ่ืนก็ไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม  
โดยท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า 

َها وََكفِرنُ وحا طحَيبُ أَ وَ  طحَهرُ أَ  ن ََّهاإِ فَ  الحبَ َياضَ  لحَبُسواإِ  تَاُكمح مَ  ِفي ح الرتمذي رواه   وح  
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ความว่า   ((ท่านทั้งหลายจงสวมใส่เครื่องนุ่งห่มสีขาวแท้จริงมันนั้นสะอาด
บริสุทธิ์ และท่านทั้งหลายจงหุ้มห่อศพของพวกท่านด้วยผ้าสีขาว))  

ท่านบัรรออ์บุตรของอาศิบ กล่าวว่า  ปรากฏว่าท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม สูงปลานกลางและสมส่วน และความจริง ฉันเห็นท่านร่อซู้ลซอลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยู่ในอาภรณ์สีแดงฉันไม่เคยเห็นสิ่งใดที่ประดับสวยกว่าท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เลย และมีรายงานที่ถูกต้องจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่าท่านได้สวมผ้าสีเขียวและพันผ้าอะมามะห์ (สะระบั่น) สีด า 

4. เครื่องนุ่งห่มของมุสลีมะห์ต้องปกปิดร่างกายและสองฝ่าเท้าและคลุม
หิญาบเหนือศีรษะจนถึงคอและหน้าอกของเธอ ซึ่งมีด ารัสใช้จากอัลลอฮ์ดังกล่าวว่า    

َزحَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء الحمُ  ِنَْي َعَليحِهنَّ ِمن يَا أَي َُّها النَِّبُّ ُقل لِر ؤحِمِنَْي يُدح
 25اآلية  :الحزاب  سورة : َجالبِيِبِهنَّ 

          ความว่า    “โอ้นบีเอ๋ยเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้า และบุตร
ของเจ้า และบรรดาหญิงของบรรดาผู้มีศรัทธา ให้พวกเธอดึงเสื้อคลุมของ
พวกเธอลงมาปิดตัวของพวกเธอ” 

ท่านหญิงอาอีชะห์ร่อฏียัลฮู่อันฮากล่าวว่า อัลลอฮ์ทรงเมตตาบรรดา
หญิงมุฮาญิรอตในยุคแรกในขณะที่อัลลอฮ์ทรงประทานอายะห์ที่ก าชับให้ปิดผ้าคลุม
ลงมาถึงหน้าอก ความศรัทธาของพวกเธอท าให้พวกเธอถึงกับฉีกผ้าที่หนาจากขนสัตว์
มาปิดร่างกายของพวกเธอท่านอุมมุสะลามะห์ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า ขณ ะ
ที่อัลลอฮ์ทรงประทานอายะห์ถึงการทรงใช้ ให้ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
กล่าวแก่บรรดาหญิงให้ปกปิดร่างกายของพวกเธอ บรรดาหญิงชาวอันซอรเมื่อเธอ
ออกมาข้างนอกบ้านประดุจเหนือศีรษะของพวกเธอดั่งอีกาด าเนื่องจากผ้าคลุม 

2. ไม่เป็นที่อนุญาตแก่มุสลิมชายในการสวมแหวนทองค า ซึ่งหลักฐานดัง
กล่าวคือท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้เห็นแหวนทองค าในนิ้วของชายผู้
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หนึ่ง ท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม   ได้ถอดมันออกและโยนทิ้งไป  พร้อม
กับท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กล่าวว่า 

ُعُلَها نَارٍ  ِمنح  ةٍ ََجحرَ  ََل إِ  َحدُُكمح أَ  يَ عحَمدُ   مسلم رواه  :  َيِدهِ  ِفح  فَ َيجح

ความว่า  ((คนหนึ่งของพวกเจ้าเจตนายังถ่านหินอันร้อนแรงของนรก
น่ามาใส่มือของเขากระนั้นหรือ))  

มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่เจ้าของแหวนว่าหลังจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะซัลลัม ไปแล้ว ว่าท่านจงเอาแหวนท่านมาใช้ประโยชน์เถิด เจ้าของแหวน
ทองค ากล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ข้าพเจ้าจะไม่เอามันอีกตลอดไป ความจริงท่าน
ร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้โยนมันทิ้งไปแล้ว 

6. เป็นที่อนุมัติให้แก่มุสลิมชายสวมแหวนเงิน หรือสลักนามชื่อที่แหวนนั้น
เพ่ือจะน ามาเป็นที่ประทับตรา ดังมีรายงานจากท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ว่าท่านสวม
ใส่แหวนเงินถูกสลักด้วยค าว่า هللا ُممدرسول  และปรากฏว่าท่านสวมแหวนในนิ้วก้อย

ข้างซ้าย  ดังรายงานจากท่านอนัส ร่อฏิยั้ลลอฮุอันฮู่ 

ِنحَصرِِمنح  ََل إِ  َشارَ أَ  وَ .  َهِذهِ  ِفح  وسلم عليه هللا صلى النَِّبِر  َخاُتَُ  َكانَ   اْلح

َرى هِ َيدِ   مسلم رواه  :  الحُيسح

ความว่า  “ปรากฏแหวนของท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนี้
และท่านอนัสได้ชี้ไปยังนิ้วก้อยซ้ายมือของเขา” 

7. อย่าคลุมร่างกายทั้งหมด โดยไม่มีช่องเปิดให้ที่ออกของสองมือ เนื่องจาก
เป็นการห้ามจากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และอย่าเดินในสภาพที่ใส่
รองเท้าแตะข้างเดียว ดังท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

ُِهَالِيُ نح  وَ  َواِحَدةٍ  نَ عحلٍ  ِفح  َحدُُكمح أَ  َْيحشِ  الَ  ُِ ًعا علح ي ح َلعحُهَما وح أَ  َجَِ ًعا لَِيخح ي ح   َجَِ

                                 عليه متفق :
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ความว่า  “คนหนึ่งคนใดของพวกท่านอย่าเดินในสภาพที่ใส่รองเท้าแตะ
ข้างเดียวให้เขาสวมมันทั้งสองข้างหรือถอดมันทั้งสองข้าง” 

8. ไม่อนุญาตให้มุสลิมชายสวมใส่เครื่องนุ่งห่มของเพศหญิงและไม่อนุญาตให้
มุสลิมะห์หญิงสวมใส่ เครื่องนุ่ งห่มของเพศชาย   ดังมีรายงานจากท่านร่อซู้ล
ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า 

 َكَماَلَعنَ  الرَُّجلِ  لِبحَسةَ  تَ لحَبسُ  ةَ أَ َوالحَمرح   ةِ أَ الحَمرح  لِبحَسةَ  يَ لحَبسُ  الرَُّجلَ  هللاُ  َلَعنَ 

 َ  امحد رواه  :  بِالرِرَجالِ  النِرَساءِ  ِمنَ  َوالحُمَتَشب رَهاتِ   بِالنِرَساءِ  الرِرَجالِ  ِمنَ  الحُمَتَشبِرِهْيح

 وابوداود
ความว่า  “อัลลอฮ์ทรงสาปแช่งชายที่สวมใส่อาภรณ์ของเพศหญิง และ

หญิงที่สวมใส่เครื่องนุ่งห่มของเพศชาย เช่นเดียวกันอัลลอฮ์ทรงสาปแช่ง บรรดา
ชายท่ีเลียนแบบเพศหญิงและบรรดาหญิงท่ีเลียนแบบเพศชาย”    

ขอเอกองค์อัลลอฮ์ทรงประทานให้เราได้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ถูกต้องตาม
หลักการของผู้มีศรัทธาและอาภรณ์ที่ดีเยี่ยมที่เรียกว่า (التقوى) 

تَ غحِفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وحِلح  قُ وحلُ أَ  َ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمح  ِلح  الحَعِظيحمَ  هللاَ  سح ِلِمْيح  الحُمسح

ِلَماتِ  َ  َوالحُمسح تَ غحِفُروحهُ  َوالحُمؤحِمَناتِ  َوالحُمؤحِمِنْيح   الرَِّحيحمُ  الحَغُفوحرُ  ُهوَ  نَّهُ إِ  فَاسح
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คุตบะห์ 2 

.   هِ تِ مَ دح ْلِِ  مَ دَّ قَ وَ  هِ ادِ بَ عِ  نح مِ  اهُ فَ طَ اصح  نَ مِ  هِ تِ رَ ضح ْلَِ  بَ رَّ ق َ  يح ذِ الَّ  لِِلَِّ  دُ مح ْلحَ اَ 
.   هِ تِ اعَ طَ  ِفح  ةَ ادَ عَ السَّ وَ  ةَ زَّ عِ الح  لَ عَ جَ  هُ لَ  كَ يح رِ شَ الَ  هُ دَ حح وَ  هللاُ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  الَ  نح أَ  دُ هَ شح أَ وَ 
 هِ تِ مَّ ِلألُ  رَ فِ غح ي َ  نح أَ  هللاَ  لُ أَ سح يَ  امَ  ارً ي ح ثِ كَ   نَ كاَ   يح ذِ الَّ  هُ لُ  وح سُ رَ وَ  هُ دُ بح عَ  ادً مَّ ُمَُ  نَّ أَ  دُ هَ شح أَ وَ 

 نَ وح صُ لِ خح مُ الح  لِِلَِّ  صَ لَ خح ا أَ مَ  هِ ابِ حَ صح أَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ى ُمَُ لَ عَ  مح لِر سَ وَ  لِر صَ  مَّ هُ للَّ .  اَ 
.  

 وارُ ذَ احح .  وَ  نِ لَ عَ الح وَ  رِ  السِر ِف  هللاَ ا وح قُ ت َّ :  إِ   هللاِ  ادَ بَ عِ  ايَ ف َ  دُ عح ا ب َ مَّ أَ  
.   مح كُ الِ مَ عح أَ بِ  نَ وح ي ُّ زِ َمح  مح كُ نَّ ا أَ وح مُ لَ اعح .  وَ  نَ طَ ابَ مَ ا وَ هَ ن ح مِ رَ هَ ظَ  امَ  شَ احِ وَ فَ لاح 
 نح مَ وَ .   هُ رَ ي َ  ارً ي ح خَ  ةٍ رَّ ذَ  الَ قَ ث ح مِ  لح مَ عح ي َ  نح مَ .  فَ  مح كُ الِ عَ ف ح أَ وَ  مح كُ لِ  اوَ ق ح أَ ى لَ عَ  نَ وح ب ُ اسَ ُمَُ وَ 
َُ شَ  ةٍ رَّ ذَ  الَ قَ ث ح مِ  لح مَ عح ي َ   مح كُ َر مَ أَ .  وَ ا ْيحً دِ قَ  هِ يِر بِ ى نَ لَ عَ  لىَّ صَ  هللاَ  نَّ أَ  اوح مُ لَ اعح .  وَ  هُ رَ ي َ  ارَّ
 نَ وح لُ صَّ يُ  هُ تَ كَ ئِ الَ مَ وَ  هللاَ  نَّ .  إِ   امً يح لِ عَ  الً ائِ قَ  لح زَ ي َ  َلَح ا وَ ْيحً رِ كح تَ  هِ يح لَ عَ  مِ الَ السَّ وَ  ةِ الَ الصَّ بِ 
 ةِ الَ الصَّ  نَ ا مِ وح رُ ثِ كح أَ ا . فَ مً يح لِ سح تَ  اوح مُ لِر سَ وَ  هِ يح لَ عَ  اوح لُّ ا صَ وح ن ُ آمَ  نَ يح ذِ الَّ  اهَ ي ُّ أَ  ايَ  ِبِر ى النَّ لَ عَ 
َ يِر بِ لنَّ ا اُتَِ خَ  دٍ ُُمَمَّ ى لَ عَ  لِر صَ  مَّ هُ للَّ اَ  . نَ يح زِ ائِ لفَ اح  نَ مِ  اوح ن ُ وح كُ تَ  هِ يح لَ عَ  َ لِ سَ رح مُ الح  امِ مَ إِ  وَ  ْيح  ْيح
 انَ مَ ثح عُ وَ  رَ مَ عُ وَ  رٍ كح بَ  ِبح أَ  نَ يح دِ اشِ الرَّ  اءِ فَ لَ اْلحُ  ةِ عَ ب َ رح لَ اح  نِ عَ  مَّ هُ اللَّ  ضَ ارح وَ   .
ُر لِ عَ وَ  ٍُ َ عِ ابِ التَّ وَ  ةِ ابَ حَ الصَّ  نِ عَ وَ  ِي  رح فِ اغح  مَّ هُ للَّ .  اَ  نِ يح الدِر  مِ وح  ي َ ََل إِ  انِ سَ حح إِ بِ  مح لَُ  ْيح
َ نِ مِ ؤح مُ لح لِ  َياءِ  اتِ مَ لِ سح مُ الح وَ  ْيَ مِ لِ سح مُ الح وَ  اتِ نَ مِ ؤح مُ الح وَ  ْيح  كَ نَّ .  إِ  اتِ وَ مح لَ اح وَ  مح هُ ن ح مِ  َاَلحح
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َ مِحِ االرَّ  مَ حَ رح ا أَ يَ  كَ تِ مححَ رَ .  بِ   اتِ وَ عح الدَّ  بُ يح مُِ  ب  يح رِ قَ  ع  يح سَِ   اِف نَ آتِ  انَ ب َّ رَ   . ْيح
 ايَ  ارِ رَ ب ح لَ اح  عَ مَ  نَّةَ اْلحَ  انَ لح خِ دح أَ وَ  ارِ النَّ  ابَ ذَ عَ  انَ قِ وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ آلخِ  اح ِف وَ  ةً نَ سَ احَ يَ ن ح الدُّ 
َ مِ الَ عَ الح  بَّ رَ  ايَ  ارُ فَّ غَ  ايَ  زُ ي ح زِ عَ   انِ سَ حح لِ اح وَ  لِ دح عَ االح بِ  رُ مُ أح يَ  هللاَ  نَّ :  إِ   هللاِ  ادَ بَ .  عِ  ْيح
 نَ وح رُ كَّ ذَ تَ  مح كُ لَّ عَ لَ  مح كُ ظُ عِ يَ  يِ غح ب َ الح وَ  رِ كَ نح مُ الح وَ  اءِ شَ حح فَ الح  نِ ى عَ هَ ن ح ي َ  وَ َب رح قُ ي الح ذِ  اءِ تَ ي ح إِ وَ 

 رُ ب َ كح أَ  هللاِ  رُ كح ذِ لَ وَ  مح كُ دح زِ يَ  هِ مِ عَ ى نِ لَ عَ  هُ وح رُ كُ اشح .  وَ  مح كُ رح كُ ذح يَ  مَ يح ظِ عَ الح  هللاَ  وارُ كُ اذح .  فَ 
      نَ وح عُ ن َ صح تَ  امَ  مُ لَ عح ي َ  هللاُ وَ 

 


