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คุตบะห์อีดิ้ลฟิตริ ์
 طبة لعيد الفطر

คุตบะห์ที่ 1 
    ครั้ง 9َأْكبَ رُه للاُه

رًا للاُه رًا لِلَُُِْمدُهَوالَُْ  ،  َأْكبَ رهَكِبي ْ  سهْبَحانَُ  ،  َوَأِصْيلًُ بهْكرَةًُ للاُِ َوسهْبَحانَُ  ،  َكِثي ْ

 .ُالَْْمدُه َولِلَُُِ ،  َأْكبَ رُه َوللاُه ، للاُه لَُِإُ هَُِإلََُُولَُ لِلَُُِْمدُهَوالَُْ للاُِ

 ، َوِوَداِدهُِ ََمَبِتهُِ أَْهلُِ ِمنُْ اَْلَقرِْيبُِ  ،  ِعَباِدهُِ َعَلى ِبَرْْحَِتهُِ لِلَُِاْلمهَتَجلِّيَُُْالَْْمدُه

 ْْيَانُِلُِاْل أَْهلُِ َعَلى السُّرهْورُِ اَْلمهِعْيدُِ  ،  َوِعَناِدهُِ هُِعهتهوِِّ َمْيَدانُِ ِفُْ َهامَُ َمنُْ اَْلَقاِمعُِ 

ن هْوبَُ يَ ْغِفرُه للاُه ِإلَُ إَِلهَُُلَُ أَنُْ َوَأْشَهدُه  ،  ْسَلمُِلَُِواُْ   ،  َماَسَألَُ َساِئلُ  كهلَُ ىَوي هْعطُِ الذُّ

 ، اْلَكَسلُِ ِمنَُ َوَحَذرَُ الطَاَعةُِ ِفُ َرِغبَُ للاُِ َرسهْولُه َمهََمًدا َدنَاَسيِّ أَنَُ َوَأْشَهدُه

 آلِهُِ ىَوَعلَُ  ،  َواْلِعَللُِ اْلقهلهْوبُِ طَيِّبُِ َمهََمدُ  ِدنَاَسيِّ َعلىَُ مَُْوَسلَُ َصلُِِّ اَلَلههمَُ

 .   َواْلِقَيامُِ َيامُِالصُِِّ ِفُ لِلَُِ اْلمهْخِلِصْيَُ َوَأْصَحابِهُِ

 قَالَُ َوَقدُْ   ،  َوطَاَعِتهُِ للاُِ بِتَ ْقَوى أََولًُ َونَ ْفِسيُْ أهْوِصْيكهمُْ للاُُِِعَبادَُ فَياَُ:   بَ ْعدُه أََما 

َها َمنُْ كهلُُّ:   ِكَتابِهُِ ِفُْ تَ َعالَُ للاُه   ْكرَامُِلَُِواُْ َللُِالَُْ ذهوا َربِّكَُ َوْجهُه َويَ ب َْقى فَانُ  َعَلي ْ
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َُأُ للاُه  ،  ْكبَ رُهَأُ للاُه  ،  ْكبَ رُهَأُ للاُه ْاَلْمدهُُُلِلَُُِوَُُُ، ْكبَ ره  

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก   
วันอีดิ้ลฟิตรี่ เป็นวันที่อัลลอฮฺทรงประทานรางวัลแก่บรรดาบ่าวของพระองค์

ที่ได้ขะมักเขม้นในการประกอบอิบาดะห์ต่อพระองค์ ซึ่งเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่  
ดังมีรายงานจากท่านอิบนุเอาซิน อันซอรีย์ สะอ๊ัด จากท่าน นบีมูฮ าหมัด 

(ศ้อลฯ) ได้กล่าวว่า 
ْوا فَ َناَدْوا رهقُِالطُّ بْ َوابَُِأُ َعَلى اْلَملَِئَكةُه َوقَ َفتُِ اْلِفْطرُِ ِعْيدُِ يَ ْومُه َكانََُُذاإُِ ُيَاُاهْغده

ْسلَُُِمْعَشرَُ
ه
ُِّّ َلُِإُ ِمْيَُامل ُبِا َْيهنُه  ،  َكرِيُْ  َرب ِّ  بِِقَيامُِ تهُُِْمرُْأهَُُلَقدُْ ، يِزِْيلَُالَُْ َعَلْيهُِ يهِثْيبُه  ثهَُلَْْْيِ

َُذاِإُفَُ  ،فَاْقِبضهْواَجَوائيِزَكهمُْ َرَبكهمُْ َوَأَطْعتهمُْ  ،  النَ َهارَِفصهْمتهمُْ ِبِصَيامُِ تهُُْأهِمرُُْوَُ ،  فَ قهْمتهمُْ َلْيلُِالُْ
 الطرباين رواه....    رَِحاِلكهمُْ ِإَلُ رَاِشِدْينَُُفَاْرِجعهْوا  ،  َغَفرََلكهمَُُْقدُْ َربُّكهمَُُْألَُُمهَنادُ  نَاَدىَُُْصلُّْوا

ความว่า  “เม่ือได้ปรากฏวันอีดิ้ลฟิตริ์ เหล่ามาลาอีกะห์ได้ยืนตามช่องทาง
ต่างๆ เขาทั้งหลายได้ร้องกล่าวว่า โอ้ชนมุสลิมจงมุ่งหน้าสู่พระเจ้าผู้ทรงใจบุญ  
พระองค์จะทรงโปรดปรานด้วยการท าความดี พร้อมพระองค์จะทรงตอบแทนกับ
ผลบุญอันมากมาย แท้ที่จริงท่านทั้งหลายถูกใช้ให้ท าการละหมาดกียามุลลัยน์ 
ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติกับละหมาดนั้น พวกท่านถูกใช้ให้ถือศีลอดในช่วงของ
กลางวัน ท่านทั้งหลายก็ได้ถือศีลอด และพวกท่านก็ได้ภักดีต่อพระเจ้าของพวก
ท่าน ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงมารับรางวัลของพวกท่าน และเม่ือท่านทั้งหลาย
ละหมาดอีดได้มีเสียงร้องเรียกว่า โปรดทราบเถิดความจริงพระเจ้าได้ทรงอภัยโทษ
ให้แก่พวกท่านแล้ว ท่านทั้งหลายจงกลับไปยังพาหนะของพวกท่านในสภาพเป็นผู้
น าสู่หนทางท่ีถูกต้อง”  

ُأَُللاُه ُُ.ُُوُِكُْأَُ.ُُللاُهُُْكبَ رُهأَُ.ُُللاُهُْكبَ ره ُْاَلْمدهُُ.ُلِلَُِبَ ره
ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก                       
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วันอีดิ้ลฟิตริ์ เป็นวันรื่นเริงและเป็นวันประกอบคุณงามความดีเป็นวันที่
มุสลิมแสดงออกถึงความเอ้ืออาทร การอภัย และมีจิตไมตรีต่อพ่ีน้องมุสลิมและความ
รักเป็นโอกาสอันดีต่อผู้ที่เป็นบุตรซึ่งจะต้องแสดงถึงความรักกตัญญูต่อบิดามารดาซึ่ง
ที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ และท่านทั้งสองเป็นเหตุให้บุตรได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺ 
และท ามาค้าขึ้นมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้า 
        ท่านพ่ีน้องทราบไหมว่า ขณะที่ เรานั้นได้คลอดออกมาจากครรภ์มารดา 
ความรู้สึกปีติยินดีของคุณพ่อคุณแม่ ถึงขั้นน้ าตาไหลออกจากสองเบ้าตาโดยไม่รู้ตัว 
จับสองเท้าของผู้เป็นลูกมาจุ่มพิตด้วยความรักที่พร้อมจะยอมตายเพ่ือลูกได้ มีไหมที่
ลูกจะได้จุมพิตคุณพ่อคุณแม่เพ่ือการแสดงออกถึงความรัก คุณพ่อคุณแม่มีความหวัง
ลึกๆ ว่า เพียงลูกมองพ่อแม่ด้วยสายตาแห่งความรักค าพูดที่ฉอเลาะ หรือเพียงแต่การ
จูบแก้มขวา และซ้ายก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงข้ันก้มลงจูบเท้าหรอก   
         ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก ลูกท่ีดีต้องปรนนิบัติดีต่อบิดามารดา และเชื่อฟัง
ท่านทัง้สอง มิใช่เพียงแต่ว่าตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสอง แต่มันคือค าสั่งใช้จาก
พระเจ้า อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงกล่าวถึงการภักดีต่อบิดามารดา รองจากการภักดีต่อ
พระองค์ ดังอัลลอฮ์ทรงตรัสว่า  

ُاْلِكبَ َرُ ُِعنَدَك لهَغَن ُيَ ب ْ ُِإَما ُِإْحَسانًا َُوبِاْلَواِلَدْيِن ُِإيَاهه ُِإَل ُتَ ْعبهدهوْا َُأَل َُربَُّك َوَقَضى
ُ َُكرْيًا ُقَ ْوًل َُوقهلََُّلهَما َا َهْرُهه ُتَ ن ْ َُوَل ُأهفِّ  ُتَ قهلََُّلهَما َُفَل َا ُِكلُهه ُأَْو َا َُأَحدهُهه َواْخِفْضََُّلهَماُ،

َُكَماَُربَ َياينَُصِغْيًاَُجَناَحُالذُُّ ُاْرَْحْههَما ُِمَنُالَرْْحَِةَُوقهلَُربِّ  23-24اآليةُُالسراءُ سورة:ُُلِّ
ความว่า  “และพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่าห้ามพวกเจ้าเคารพภักดีผู้ใด

นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น และจงท าดีต่อสองบิดามารดา เมื่อผู้ใดในทั้งสอง หรือทั้ง
สองบรรลุสู่วัยชราอยู่กับเจ้า ดังนั้นอย่ากล่าวแก่ทั้งสองว่า “อุฟ” ซึ่งแสดงออกถึง
ความไม่พอใจ และอย่าขู่เข็ญท่านทั้งสอง และจงพูดแก่ท่านทั้งสองด้วยถ้อยค าที่
อ่อนโยน และจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสองซึ่งเป็นการถ่อมตนเนื่องจากความเมตตา
และจงกล่าวขอดุอาว่า ข้าแต่พระเจ้าของฉันโปรดทรงเมตตาแก่ท่านทั้งสอง เช่น 
การที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันตั้งแต่เยาว์วัย” 
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  โดยเฉพาะผู้เป็นมารดา ท่านนบีให้ความส าคัญมากต่อการภักดีจากผู้เป็นลูก 
โดยท่านนบีได้กล่าวแก่ชายผู้หนึ่งที่มาถามท่านว่า 

  صهْحَبِتُْ ِِبهْسنُِ َحقَُُّأُ َمنُْ

ความว่า “ใครคือผู้ที่ดีท่ีสุดในการที่ฉันควรจะภักดี” 
 قَالَُ  َمنُْ ثهَُ قَالَُ[ أهمُّكَُ] قَالَُ  َمنُْ ثهَُ قَالَُ [ أهمُّكَُ] قَالَُ ؟ َمنُْ ثهَُ قَالَُُ[ أهمُّكَُ] قَالَُ

 ومسلم / البخاري رواه  :  أَب هْوكَُ

ความว่า  “ท่านนบีตอบว่า.. มารดาของท่าน ชายผู้นี้ก็ถามอีกว่า ใครคือผู้
ที่ดีที่สุดในการที่ฉันควรจะภักดี ท่านนบีก็ตอบว่า...มารดาของท่าน ชายผู้นี้ก็ถาม
อีกว่า ใครคือผู้ที่ดีที่สุดในการที่ฉันควรจะภักดี ท่านนบีก็ตอบว่า...มารดาของท่าน 
ชายผู้นี้ก็ถามอีก นบีก็ตอบว่า...บิดาของท่าน”  

การภักดีเชื่อฟังคุณแม่ ก็มอิาจทดแทนบุญคุณของท่านได้ ดังท่านบัซซาร ได้
รายงานว่า “มีชายผู้หนึ่งท าการตอวาฟบัยติลละห์ โดยเขาได้อุ้มแม่ของเขาตอวาฟ
ด้วย เขาได้ถามท่านนบี (ศ็อลฯ) ว่า ฉันได้แทนคุณ ของแม่ของฉันแล้วหรือยัง 
ท่านนบีตอบว่า...ยัง และมันยังไม่เท่ากับลมเบ่งหนึ่งครั้งของแม่เลย” 

ท่านพ่ีน้อง ขณะที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ กรุณาอย่าให้เขาท้ังสองต้องเสีย
น้ าตาเพราะการเนรคุณของลูกโดยเฉพาะคุณแม่ ซึ่งผู้ใดท าให้คุณแม่น้ าตาไหลเพราะ
การอกตัญญู เขาผู้นั้นอย่าคิดว่าจะได้เข้าสวรรค์เลย แม้แต่กลิ่นไอของสวรรค์ก็มิได้ยล
กลิ่น อย่าลืมว่าสวรรค์นั้นอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา 

มหาสมุทรสุดล่าอีกฟ้ากว้าง  มิอาจอ้างเทียบค่ามารดาฉัน 
พระคุณแม่สูงล้นพ้นร าพัน  แม้นสวรรค์ยังลอยลาดใต้บาทเธอ 

คนที่โชคดี คือ คนที่ได้ท าดีต่อพ่อแม่ ขณะที่ท่านทั้งสองยังมีลมหายใจ และ
ในขณะเดียวกัน เขาก็ปรารถนาที่จะท าดีต่อคุณพ่อคุณแม่หลังจากโลกดุนยานี้ไปแล้ว 
ซึ่งมีบันทึกรายงานจากอบูดาวูดว่า ท่านนบีได้แนะน าแก่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอัน
ซอร ที่กล่าวถามท่านนบี (ศ็อลฯ) ว่า  
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بَ َويَُُِبرُِِّ ِمنُْ َشْيءُ  َعليَُ بَِقيَُ َهلُْ للاُِ َرسهْولَُ يَا َّ َابِهُُِاَمْوِِتِمَُ بَ ْعدَُ َأ  أَِبرُُّهه

ความว่า  “โอ้ท่านร่อซู้ลแห่งอัลลอฮฺ ยังมีสิ่งใดที่เหลือ เหนือข้าพเจ้าอีก
ไหมจากการท าดีต่อคุณพ่อคุณแม่ หลังจากท่านทั้งสองเสียชีวิตไปแล้ว” 

ُأَْرَبعُ  ِخَصالُه نَ َعمُُْ: ُقَالَُ
ُ ท่านนบีก็ตอบว่า...ยังมีซิ คือ 4 ประการต่อไปนี้  

  ََّلهَما ْسِتْغَفارُهلَُِواُْ َعَلْيِهَما لَصلَةُهاَُ

1) การละหมาดแก่ท่านทั้งสอง และการขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งสอง 
  ُِهَا َعْهدُِ نْ َفاذُهإُِوَُ

2) ท าให้หลุดพ้นในพันธะสัญญาของท่านทั้งสอง  
 َصِدْيِقِهَما ْكرَامُهإُِوَُ

3) การให้เกียรติเพ่ือนรักของท่านทั้งสอง 

 ِقَبِلِهَما ِمنُْ لَُِإُ َلكَُ َلَرِحمَُ اَلِتُْ الَرِحمُِ َوِصَلةُه

4) เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ ซึ่งที่พ่อแม่ของท่าน เคยสัมพันธ์กับเขาเหล่านั้น
มาก่อน 

 َمْوِِتَِما بَ ْعدَُ ِبرُِِِّهَا ِمنُْ َعَلْيكَُ بَِقيَُ اَلِذىُُْفَ ههوَُ

5) มันคือสิ่งที่เหลือให้กับท่าน จากการท าดีต่อคุณพ่อคุณแม่ หลังจาก
เสียชีวิตไปแล้ว  

วันอดีพ่ีน้องมุสลิมให้อภัยกัน พ่อแม่อย่าลืมอภัยให้ลูก วันอีดพ่ีน้องมุสลิมเขา
กอด กูจุบกัน ลูกก็อย่าลืมกูจุบบิดา มารดา และขออภัยต่อท่านทั้งสอง ก่อนที่ลูก
ทั้งหลายจะไม่มีโอกาสขออภัยท่านทั้งสอง 

 .ُّه ْاَلْمد لِلَُُِوَُ.   ْكبَ رُهَأُ للاُه.   ْكبَ رُهَأُ للاُه.   ْكبَ رُهَأُ للاُه

 ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
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           การถือศีลอดเป็นการ ُبُ تَ َقرُّ  ท าความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ และเป็นอิบาดะห์

ที่อัลลอฮฺ จะทรงให้เกิดเนื่องจากการถือศีลอดของบ่าวคือ ความย าเกรงต่อพระเจ้า   
พร้อมด้วยสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และเสริมสร้างจิตวิญญาณของ ( تَ ْقَوى )

มนุษย์ให้มีความอดทนอดกลั้นพร้อมด้วยความเข้มแข็งและมีความเป็นระเบียบพร้อม
น ามาซึ่งความเมตตาต่อผู้ยากไร้และอีกมากมายจาก  ของการถือศีลอด  ِحْكَمةُ 

กระนั้นยังได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซึ่งมีบันทึกจากอะห์หมัดและน่าซาอีย์ โดย
ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

 اْلِقَتالُِ ِمنَُ َأَحدِكهمُْ َكجهَنةُِالَناِرُ ِمنَُ جهَنةُ  اَلصَِّيامُه

ความว่า  “การถือศีลอดเป็นโล่ป้องกันไฟนรก เปรียบเสมือนโล่ของคน
หนึ่งจากพวกท่านในยามสงคราม”   

และท่านติรมีซีย์ นะซาอีย์ อิบนุมายะห์ และอะห์หมัด ได้บันทึกว่า ท่านนบี
กล่าวว่า 

 اْليَ ْومُِ ِبَذِلكَُ الَنارُِ َعنُِ َوْجَههُه للاُه َزْحيِزَحَُ  ،  َوَجلََُُعيِزَُ للاُِ َسِبْيلُِ ِفُْ يَ ْوًما َصامَُ َمنُْ

 ... َخرِيْ ًفا َسْبِعْيَُ

ความว่า  “ผู้ใดที่ท าการถือศีลอดในหนทางของอัลลอฮฺ (ลิลลาฮิตะอาลา) 
อัลลอฮไฺด้ทรงโยกย้ายใบหน้า (ร่างกาย) ของเขาออกจากนรกในวันดังกล่าวถึง 
70 ฤดูกาล” 

ท่านศาสดามูฮ าหมัด จึงได้ขะมักเขม้นในการถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นฟัรดูหรือ
สุนัตส่วนหนึ่งจากการถือศีลอดที่ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้ก าชับไว้คือ การถือศีลอด 6 วัน
ของเดือนเชาว้าล 

มีรายงานจากอะบีอัยยูบอัลอันซอรีย์ ว่าแท้จริงท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า 
 الماعة اخرجه:ُُُ.... ْهرَُالدَُ َصامَُ َفَكَأََّنَا َشَوالُ  ِمنُْ ِستًّا اتَ بَ َعهُه ثهَُ َرَمَضانَُ َصامَُ َمنُْ

 النسائي و البخاري إل
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ความว่า  “ผู้ใดถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ต่อมาเขาก็ติดตามด้วยการถือ
ศีลอดอีก 6 วัน ของเดือนเชาว้าลประดุจดังเขาได้ถือศีลอดตลอดปี” 

บรรดาอุลามาอ์ได้กล่าวว่า  َُاْلعهَلَماءُه قَال  

การท า 1 ความดี เท่ากับ 10 ความดี   ْمثَاَِّلَاأَُبَِعْشرُِ الََْسَنةُه  

ถือศีลอดรอมฎอนเท่ากับ 10 เดือน    شهههْورُ  بَِعْشرَةُِ َوَرَمَضانُه  

และการถือศีลอดอีก 6 วันในเดือนเชาว้าล เท่ากับ การถือศีลอด 2 เดือน 
رَُ مهَتَتابَِعةًُ ت هَؤدِّيُْ َهاِإن َُ:   َأْْحَدُهَُوِعْندَُُُِبَشْهَرْينُِ الِسَتةُه َوْاألَيَامُهُ  َفْضلَُ َولَُ مهَتَتابَِعةُ  َوَغي ْ

 ْاآلَخرُِ َعَلىَُلَحِدُِهَا

ตามทัศนะของอะห์หมัด ให้ท าการถือศีลอด 6 วันในเดือนเชาว้าล จะโดย
ต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม และไม่ถือว่าอันหนึ่งจะมีความประเสริฐ أَْفَضلُه กว่าอีกอันหนึ่ง       

 اْلِعْيدُِ َعِقبَُُمهَتَتابَِعةُ  َصْومهَها األَْفَضلُه.  َوالَشاِفِعَيةُِ .اْلََنِفَيةَُُِوِعْندَُ

และตามทัศนะของฮ่านาฟียะห์และชาฟีอียะห์ ถือว่าประเสริฐ (أَْفَضلُه) ใน

การถือศีลอด 6 วันในเดือนเชาว้าลโดยต่อเนื่องถัดจากวันอีด 
     ท่านพ่ีน้องที่รัก มันเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ที่มีต่อบ่าวของพระองค์ 
ที่ได้ทรงประทานแนวทางแห่งการประกอบคุณงามความดีเพ่ือบ่าวจะได้รับความสุข
ทั้งโลกดุนยาและอาคีเราะห์  

ُ.ُُللاُهأَُللاُه ُ.ُُللاُهأَُْكبَ ره ُُُ.ُُوَُأَُْكبَ ره .لِلَُُِْكبَ ره  ُْاَلْمدُه
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
        อัลลอฮฺทรงให้บ่าวของพระองค์ พึงรักษาเกียรติยศ ของพ่ีน้องมุสลิมของเขา 
โดยวางระเบียบให้แก่ตัวเองต่อพ่ีน้องมุสลิมดังต่อไปนี้ 

1.   แสดงความรักต่อพ่ีน้องมุสลิมให้เกียรติกันด้วยการให้สลาม และตอบรับ
สลาม  
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อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 
َها بَِأْحَسنَُ َفَحيُّواُْ بَِتِحَيةُ  ْيتهمُْحهيِّ َوِإَذا  ...رهدُّْوَها أَوُْ ِمن ْ

ความว่า “และเม่ือพวกท่านได้รับการคารวะใดๆ พวกเจ้าก็จง (ตอบ) 
คารวะให้ดีกว่านั้น หรือมิฉะนั้น ก็จงตอบคารวะนั้น (ด้วยถ้อยค าที่เท่าเทียมกัน)” 
          2.  เยี่ยมเยียนผู้ป่วยและขอดุอาอ์ให้เขาได้หายจากอาการป่วย 

จากท่านบะรออ์บุตรอาซิบ กล่าวว่า 
 البخاري رواه : .... اْلَمرِْيضُِ بِِعَياَدةُِ.  َوَسَلمَُ َعَلْيهَُ للاُه َصَلى للاُِ َرسهْولُهَُمَرنَاأَُ

ความว่า  “ท่านบ ี(ศ็อลฯ) ได้ใช้พวกเราให้ท าการเยี่ยมผู้ป่วย” 
3.   ไปร่วมพิธีศพของมุสลิม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากสิทธิของมุสลิม พึงมีต่อ

มุสลิม  
5 ประการ หนึ่งในนั้น คือ 

 اْلََنائيِزُه اتَِِّباعُهوَُ

ความว่า  “และการร่วมเดินตามศพ” 
4.   ท าการตักเตือนด้วยใจบริสุทธิ์โดยการแนะน าให้ท าความดีและหลีกเลี่ยง

จากความชั่วร้าย 
ดังท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

ْينُهاَُ مسلم رواهُ  الَنِصْيَحةُه لدِِّ  

ความว่า  “ศาสนาคือการตักเตือน” 
5.  ให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ประดุจดังเขามีความปรารถนาดีแก่ตัวเขา 

 ดังทีน่บ ี(ศ็อลฯ) กล่าวว่า  
بَُ َحَّتُ َحدهكهمَُْأُ ي هْؤِمنُهُلَُ بُُّ أَلِخْيهُِ ُيِه  رواه:ُُُلِنَ ْفِسهُِ َماَيْكرَهُه َلهُه َوَيْكرَهُه لِنَ ْفِسهُِ َماُيِه

 والرتمذي  ومسلم  البخاري
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ความว่า  “ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าจะไม่ถือว่ามีอีหม่านสมบูรณ์ จนกว่าเขา
จะมีความปรารถนาดีต่อผู้ที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเขา เสมือนเขาปรารถนาดีแก่ตัว
ของเขาเอง และเขาก็รังเกียจที่จะไม่ให้เกิดแก่ผู้อ่ืนในสิ่งที่เขารังเกียจที่จะให้เกิด
แก่ตัวเขาเอง” 

6.  ไม่ใส่ร้ายป้ายสีต่อพ่ีน้องมุสลิม และไม่ท าให้เกิดความหวาดกลัวแก่เขา 
ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

 مسلم رواه :  َوِعْرضههُه َوَمالههُه َدمههُه َحرَامُ  اْلمهْسِلمُِ َعَلى اْلمهْسِلمُِ كهلُُّ

ความว่า  “ทุกคนที่เป็นมุสลิมห้ามละเมิด สิทธิมุสลิมด้วยกัน ไม่ว่าจะ
เป็นเลือดเนื้อ  ทรัพย์สิน และเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขา” 

وابوداودُاْحد رواه  : مهْسِلًما ي هَروِِّعَُ نَُْأُ ِلمهْسِلمُ  ُيَِلُُُّلَُ  

ความว่า  “ไม่เป็นที่อนุญาตแก่มุสลิมที่จะท าให้เกิดความหวาดกลัวแก่
มุสลิมด้วยกัน” 

7.   ต้องอ่อนน้อมต่อกัน ไม่แสดงความยโสหรือยกตนข่มท่าน 
อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 

لَُ َُفخهورُ ُِإَنُالِلََُ ُكهَلُُمهَْتال  بُّ  11ُاآليةُُُلقمانسورةُُ:ُُُُيِه

ความว่า  “แท้จริงอัลลอฮฺทรงรังเกียจ ผู้ที่หยิ่งจองหอง คุยโว” 
1.  ห้ามทะเลาะหรือหมางเมินเกินกว่า 3 วัน 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 
َُهَذا َوي هْعِرضُهَُهَذا فَ ي هْعِرضُه يَ ْلَتِقَيانُِ  َثَلثُ  فَ ْوقَُ َخاهُهَأُُيَ ْهجهرَُ نَُْأُ ِلمهْسِلمُ  ُيَِلُُُّلَُ

َا  وابوداود ومسلم البخاري رواهُ:ُُ بِالَسَلمُُِيَ ْبَدا اَلِذيَُُْوَخي ْرهُهه

ความว่า  “ไม่อนุญาตแก่มุสลิมที่เขาจะทะเลาะหมางเมินกับพี่น้อง
ของเขาเกินกว่า 3 วัน เขาทั้งสองจะหมางเมินกันขณะพบกัน และผู้ที่ดีที่สุดจาก
ทั้งสองคือผู้ท่ีเริ่มให้สลาม”   
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9.  ห้ามนินทา หรือดูถูกดูแคลน เปิดเผยต าหนิข้อบกพร่อง ใส่ร้ายป้ายสี 
และเรียกขานโดยตั้งชื่อหรือฉายาที่น่ารังเกียจ 

อัลลอฮฺทรงตรัสว่า  
َُولَََُُتََسسهْواَُولَُ ْثُ ِإُ الَظنُِِّ بَ ْعضَُ نَُِإُ الَظنُِِّ ِمنَُُْجَتِنب هْواَكِثي ْرًاِاُُآَمنهوا اَلِذْينََُُهااَي ُُّيَا

بَُُّأُُبَ ْعًضا بَ ْعضهكهمُْ يَ ْغَتبُْ الجراتُُسورةُ : َفَكرِْهتهمهْوهُهَُمْيًتا ِخْيهَُِأُ لَْمَُ كهلَُأَُْيُ نَُْأُ َحدهكهمَُْأُ ُيِه
 12اآليةُ

ความว่า   “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากส่วน
ใหญ่ของการสงสัยการนึกร้าย แท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป และพวก
เจ้าอย่าสอดแนม และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน คนหนึ่งในหมู่
พวกเจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือ พวกเจ้าย่อม
เกลียดมัน” 

และอัลลอฮฺทรงตรัสว่า  
رًاُمُُِِّنَُْيْسَخْرُقَ ْوم ُمُِِّلَُُيَاُأَي َُّهاُاَلِذيَنُآَمنهواُْ َُعَسىَُأنَُيكهونهواَُخي ْ ُِنَساءُ ُن ْههْمَُولَُقَ ْوم 

ُنِّمُِِّ ُمَُُِِّساءُ ن رًا َُخي ْ َُيكهَن َُأن َُولََُعَسى َُولَُُن ْههَن ُأَنفهَسكهْم ُبِْئَسُُتَ َنابَ يِزهواُُْتَ ْلِميِزهوا بِاألَْلَقاِب
ُبَ ْعَدُاِلْيَاِنَُوَمنَُّلَُْيَ تهْبُفَأهوُْلُِا اآليةُالجراتُُسورةُُ:ُ.لَِئَكُههمهُالظَاِلمهوَنُْسمهُاْلفهسهوقه

11   
ความว่า  “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย ชนกลุ่มหนึ่งอย่าได้เยาะเย้ยชนอีก

กลุ่มหนึ่ง บางทีชนกลุ่มที่ถูกเยาะเย้ยจะดีกว่าชนกลุ่มที่เยาะเย้ย และสตรีกลุ่มหนึ่ง
อย่าได้เยาะเย้ยสตรีอีกกลุ่มหนึ่ง บางทีกลุ่มสตรีที่ถูกเยาะเย้ยจะดีกว่ากลุ่มที่เยาะ
เย้ย และพวกเจ้าอย่าต าหนิตัวของพวกเจ้าเอง คือถ้าคนหนึ่งคนใดต าหนิก็เสมือน
กับว่าเขาต าหนิตัวของเขาเอง เพราะบรรดามุสลิมคือเรือนร่ างเดียวกัน และ
อย่าได้เรียกกันด้วยฉายาที่ได้ชอบ ช่างเลวทรามจริงๆ ที่บรรดาผู้ศรัทธาเรียกว่า
เป็นผู้ฝ่าฝืนภายหลังจากที่ได้มีการศรัทธากันแล้ว และผู้ใดไม่ส านึกผิดชนเหล่านั้น 
คือ บรรดาผู้อธรรม” 
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10. ห้ามด่า หรือบริภาษ พ่ีน้องมุสลิมโดยไม่ชอบธรรมไม่ว่ามุสลิมนั้นยังมี
ชีวิตอยู่หรือจากดุนยาไปแล้ว 

ดังท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

 عليه متفق:ُ.  كهْفرُ  َوِقَتالههُه فهسهْوقُ  اْلمهْسِلمُِ ِسَبابُه

ความว่า  “การบริภาษ (ด่าว่า) มุสลิม คือ ความชั่ว และการเข่นฆ่า
มุสลิมคือกุฟรุน (การฝ่าฝืน)” 

และท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 
 والاكم والنسائى البخاري رواه : َقَدمهْواَُما َلُِإُُْفَضْواَأَُُقدُْ نَ ههمُِْإُفَُ ْمَواتَُألَُاُلََتسهبُّوا

ความว่า  “ท่านทั้งหลายอย่าได้บริภาษ(ด่าว่า) บรรดาคนตาย เพราะ
แท้จริงพวกเขาได้รับในสิ่งที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้ก่อนแล้ว” 

11. ห้ามอิจฉาริษยา คิดอคติต่อผู้อ่ืน สร้างความแค้น  และสอดแนม เพ่ือ
ท าลาย 

อัลลอฮ์ตรัสว่า 
َُولَََُُتََسسهْواَُولَُ ْثُ ِإُ الَظنُِِّ بَ ْعضَُ نَُِإُ الَظنُِِّ ِمنَُُْجَتِنب هْواَكِثي ْرًاِاُُآَمنهوا اَلِذْينََُُهاي َُّأُُيَا

 12اآليةُالجراتُُسورةُ:ُُبَ ْعًضا بَ ْعضهكهمُْ يَ ْغَتبُْ

ความว่า  “โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าจงปลีกตัวให้พ้นจากส่วน
ใหญ่ของการสงสัยการนึกร้าย แท้จริงการสงสัยบางอย่างนั้นเป็นบาป และพวก
เจ้าอย่าสอดแนม และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน” 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 
 بَ ْيعُِ َعَلى بَ ْعضهكهمُْ يَِبعُُْلَُوََُُتَدابَ رهْواَُولَُُتَ َباَغضهْواَُولَُُتَ َناَجشهْواَُولَََُُتَاَسدهْواُلَُ

 مسلم رواه : ْخَوانًاِإُ للاُُِِعَبادَُُوَكهْون هْوا بَ ْعضُ 

ความว่า “ห้ามท่านทั้งหลายอิจฉาริษยาต่อกัน ห้ามเพิ่มราคาสินค้า
เพื่อหลอกลวงผู้อ่ืน ห้ามเกลียดชังกัน ห้ามลอบกัด ห้ามบางกลุ่มขายตัดหน้าอีก
บางกลุ่ม และจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ เสมือนพี่น้องกัน” 
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12.  เคารพให้เกียรติผู้อาวุโส เมตตาต่อเยาวชน 
ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า  

َرنَا َّلَُْ َمنُْ ِمَنا لَْيسَُ َرنَا َويَ ْرَحمُُْي هَوقِّرَْكِبي ْ  اْحد المام رواه:ُ ...  َصِغي ْ

ความว่า  “ไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากพวกเรา ผู้ที่ไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสและ
ผู้ที่ไม่เมตตาเด็กๆ ของพวกเรา”    

13.   ให้อภัยจากความพลาดพลั้งของผู้อื่น และปกปิดสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาให้
เปิดเผย และอย่าสอดรู้สอดเห็น 

อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُاْلمهْحِسِنيَُ بُّ ُيِه ههْمَُواْصَفْحُِإَنُالِلََُ َُعن ْ  13ُاآليةُاملائدةُسورةُ:ُُُفَاْعفه

ความว่า “ดังนั้นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และเมินหน้าเสียคือท า
เป็นเสมือนไม่รู้ไม่เห็น แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผู้ท าดีทั้งหลาย” 

และซึ่งมีการสั่งห้ามจากท่านนบี(ศ็อลฯ) ให้ปกปิดเอาว์เราะห์ความอาย
ของผู้อ่ืน ในบันทึกของมุสลิม  มีใจความว่า   

“บ่าวคนใดที่ปกปิดความอายของผู้อื่นในดุนยา อัลลอฮฺทรงปกปิด
ความอายแก่เขาในวันกิยามะห์” 

และมีใจความในบันทึกโดยอะบูดาวูด ว่า  
“โอ้ผู้ที่ศรัทธาเพียงลิ้นและอีหม่านไม่เข้าในหัวใจ เจ้าทั้งหลายอย่า

นินทา อย่าช าแหละเอาว์เราะห์ของผู้อ่ืน แท้จริงผู้ใดช าแหละเอาว์เราะห์ พี่น้อง
ของเขาที่เป็นมุสลิม อัลลอฮฺจะทรงช าแหละเอาว์เราะห์ของเขา และผู้ใดที่อัลลอฮฺ 
ช าแหละเอาว์เราะห์ของเขา อัลลอฮฺก็จะทรงประจานเขา ถึงแม้นว่าเขาจะซ้อน
เร้นในบ้านของเขาก็ตาม” 

และมีบันทึกของบุคอรี ว่า “ผู้ใดชอบแอบฟังค าสนทนาของผู้อ่ืน โดย
ผู้นั้นไม่ชอบ ในวันกียามะห์จะถูกกรอกในรูหูของเขาด้วยเหล็กหลอมจากไฟนรก” 

14.  แสดงความส ารวมต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันโดยมีมารยาทที่ดีต่อกัน 
ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 
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:ُُُُ... َحَسنُ  ِِبهلهقُ  الَناسَُ َوَخاِلقُِ ََتْحهَها الََْسَنةَُ الَسيَِّئةَُ تَِبعُِأَُوَُ َحْيثهَماكهْنتَُ للاَُ َتقُِإُِ
 والاكم  الرتمذي رواه

ความว่า  “ท่านจงย าเกรงอัลลอฮฺไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม และจงลบ
ล้างความช่ัวด้วยการท าความดี และจงมีมารยาทท่ีดีต่อมนุษย์ด้วยกัน” 

 َواْلمهْسِلَماتُِ اْلمهْسِلِمْيََُُوِلَسائِرُِ َوَلكهمُْ ِلُْ اْلَعِظْيمَُ للاََُُوَأْستَ ْغِفرُهَُهَذا قَ ْوِلُْ أَق هْولُه

  الَرِحْيمُهُاْلَغفهْورُهُههوَُ ِإنَهُه فَاْستَ ْغِفرهْوهُه.  َواْلمهْؤِمَناتُِ َواْلمهْؤِمِنْيَُ
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คุตบะห์ที่ 2 
 

ُُ َأْكبَ ره ُُالَْْمدُهلِِلَُُِوَُ  ครั้ง  7  للاُه
ُ ُبِالسُّرهْوِر ُاْلِعْيَد ِذْيََُجََل َّ ِّّ َّ ُاَل ُلِِلَِ ُاْلِعَباَدُشهْكَرهُهأَُوَُُُ،َُالَْْمده ،ُُُْليَِزَم

َُوحَُ ُ ُاْلمهْؤِمِنْيَ ُِبِضَياَفِة ُِفْطَرهُهوََكَمَلهه َُوَأْوَجَب َُصْوَمهه َُمَوائِدَُُُ،َُرَم ُِفْيِه َُوَوَسَع

ُبِاُْ َُشرََح َُمْن َُعلَى ُ َُصْدَرهُهلُِالرِِّْضَواِن ُاُُُْ،ُُْسَلِم َُمَواِهَب ُِفْيِه نْ َعاِمُلَُِوَضاَعَف

َُعلَُىَُعلَُ َُوَأْشكهرههه َُأْْحَدههه ،ُ ُ َُواْلَكَرمُِاْلَعاَلِمْيَ ُْالهْوِد َُمَواِهِب ُِمْن َُأْوَل ،ُُُُىَُما

ُلَُأَُوَُ َُأْن َُوَأْشَهده ُِإلَُِإُُْستَ ْغِفرهههُ َُوالنَِّعمُُِلََه ُْاِلْحَساِن َُأنََُُوَأْشَهدُهُُ،ُُللاهُمهِفْيضه

ُللِاَُُسيِّ َمهََمًداَُرسهْوله ُاْلَعَرِبَُواْلَعَجمَُِسيَِّدناَُ ىَُسيِِّدناَُههَمَُصلَُِّوَسلِّْمَُعلَُ،ُاَللَُُُده

ُ.َُُمهََمد َُوَعَلىُآلِِهَُوَصْحِبِهَُأَْجَِعْيَُ

ُ:ُفَ َياُأَي ُُّ ُأََماُبَ ْعده ُِإَلَُوأَنْ تهْمُُقهوات َُِإُُُ،َُهاُالَناسه للَاَُحَقُت هَقاتِِهُوَلََُتهْوتهنُّ

ُ ُأَُُمهْسِلمهْوَن ُ َُوَصلُّ، ُ،َل ُ َُتْسِلْيًما َُوَسلِّمهْوا ُيَاَحاِضرِْيَن َُعَلىُنَِبيِّكهْم للاَُُِإنَُُُْوا

َُهاُاَلِذْيَنُآَمن هْواَُصلُّْواَُعَلْيِهَُوَسلِّمهْواَُتْسِلْيًماُْوَنَُعَلىُالَنِبُِّيَاُأَي َُّوَملَِئَكَتههُيهصلُّ
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ُاَللَُُ ُلِْلمهْسِلِمْيَ ُاْغِفْر ُههَم َُوالَُْواْلمهْسِلَماِت ْؤِمَناِت َُواْلمه ْؤِمِنْيَ ْاأَلْحياَِءُمه

ُُِمن ْههْمَُوْاأَلْمَواِتُِبَرْْحَِتَكُيَا َكُأَْنَتُالَسِمْيعهُتَ َقَبْلُِمَناُِإنََُُربَ َناُُ،ُأَْرَحَمُالرَاِْحِْيَ

ُالَرِحيُُُْ،ُُاْلَعِلْيمُه َناُِإَنَكُأَْنَتُالتَ َوابه ِذْيَنََُتْرِْيُُُ،ُمهَُوتهْبَُعَلي ْ ِّّ َواْجَعْلَناُِمَنُاَل

َُجنَُ ُِفْ َهاُسهْبَحاَنَكُاللَُُُ،ُِعْيِمُاِتُالنِِّمْنََُتِْتِهمهُْاألَنْ َهاره ت هههْمُههَمَُوَتَِيََُدْعَواههْمُِفي ْ

َهاَُسَلمُ   . اْلَعاَلِمْيََُُُربَُِِّدْعَواههْمَُأِنُْاَلْمدهُلِِلَُُِ،َُوآِخرُهُُِفي ْ

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


