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ค ำน ำ 
 

 ฝ่ ำ ย เ ผ ย แ ผ่ ศ ำ ส น ำ  ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร อิ ส ล ำ ม ป ร ะ จ ำ
กรุงเทพมหำนคร ได้จัดท ำบทคุตบะห์ (บทธรรมเทศนำ) ขึ้น เนื่องในวันอีฎิ้ล
ฟิตริ (1 เชำวำล ฮ.ศ. 1434) เพื่อให้คอเต็บหรือผู้ท ำหน้ำท่ีในกำรแสดงธรรม 
(คุตบะห์) ใช้บทนี้ ให้ผู้ท่ีมำปฏิบัติศำสนกิจในวันอีดิ้ลฟิตริ (1 เชำวำล ฮ.ศ. 
1434) ได้เข้ำใจและน ำไปปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป 

 หำกมีข้อติชม หรือค ำแนะน ำใดๆ ในบทคุตบะห์ท่ีฝ่ำยเผยแผ่ศำสนำ 
ได้จัดท ำและมอบให้กับมัสยิด ขอได้โปรดติดต่อได้ท่ี ฝ่ำยเผยแผ่ศำสนำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำกรุงเทพมหำนคร โทรศัพท์ 0-2949-
4184, 0-2949-4259, 0-2949-4330, 0-2989-7108  

 ในนำมของคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยเผยแผ่ศำสนำ ของคณะกรรมกำร
อิสลำมประจ ำกรุงเทพมหำนคร ขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกท่ำน จงมี
ควำมสุข ควำมเจริญ มีสุขภำพพลำนำมัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงโดยทั่วกัน     อำ
มีน 
 

นำยอำลี กองเป็ง 
ประธำนฝ่ำยเผยแผ่ศำสนำ 

ของคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำกรุงเทพมหำนคร 
24 กรกฎำคม 2556 
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الفطر عيد خطبة  
คุตบะฮ์อีดิ้ลฟิตริ  

  )  (ครั้ง 9َأْكَبُه َاللُه

ا َأْكَبُه َاللُه ُِ َوْاحلَْمدُه ، َكِبْْيً ا لِِلَ ْبَحانَُ ، َكِثْْيً ْبَحانَُ ، َوَأِصْيلًُ بهْكَرةًُ للاُِ َوس ه  س ه
ُِ َوْاحلَْمدُه للاُِ َلَُ َولَُ لِِلَ

ِ
لَُ ا

ِ
كَبُه للاُه َأْكَبُه َوللاُه ، للاُه ا ُِ وَُ أ  ُِ ْمدُهَاْلحَُ ، اْلَحْمدُه لِِلَ  لِِلَ

ُْ تََجِلّ ِتهُِ اْلمه  ِفُْ َهامَُ نُْمَُ َالْقَاِمعُِ ، َوِوَداِدهُِ َمَحبِتهُِ َأْهلُِ ِمنُْ َاْلقَِريِْبُ ، ِعَباِدهُِ عََلُ ِبَرْْحَ
هُِ َمْيَدانُِ تهّوِ ِعْيدُِ ، َوِعنَاِدهُِ عه ْورُِ َاْلمه ه يَْمانُِ َأْهلُِ عََلُ الُّسر

ِ
ْسَلمُِ ْال

ِ
 لَُ َأنُْ َوَأْشهَدُه ، َوْال

َلَُ
ِ
لَُ ا

ِ
هْوَبُ يَْغِفرُه للاُه ا ن َُ َويهْعِطيُْ اذلر َدنَُ َأنَُ َوَأْشهَدُه ، َماَسأَلَُ َسائِلُ  كه ّيِ َحَمدًُ س َ ْولُه امه  َرسه
ُْ َصلُِّ َاللَههمَُ.  اْلَكَسلُِ ِمنَُ َوَحَذرَُ الَطاعَةُِ ِفُ َرِغبَُ للاُِ ِدنَُ عَلَُ َوَسّلِ ّيِ َحَمدُ  س َ ِبُطَُ مه  ّيِ

اِبهُِ أ ِلُِ َوعَلَُ ، َوالِْعلَلُِ الْقهلهْوِبُ ْخِلِصْيَُ َوَأْْصَ ُِ الْمه َيامُِ ِفُ لِِلَ  .   َوالِْقيَامُِ الّصِ
ُْ للاُِ فَيَاِعَبادَُ:  بَْعدُه َأَما      للاُه قَالَُ َوقَدُْ  ، َوَطاَعِتهُِ للاُِ ِبتَْقَوى لًُ َأوَُ َونَْفِسُْ ُأْوِصْيكه
ْوذُه:  ِكتَاِبهُِ ِفُْ تََعالَُ ْيَطانُِ ِمنَُ اِبللُِ َأعه ُر}   الَرِجْيُِ الش َ  َوْجهُه َويَْبقَى فَانُ  عَلَْْيَا َمنُْ كه
وا َرِبّكَُ  { َوْاِلْكَرامُِ الْجَللُِ ذه

ُِ وَُ.   َأْكَبُه َاللُه.   َأْكَبُه َاللُه.   َأْكَبُه َاللُه  الَْحْمدُه لِِلَ

ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำท่ีรัก อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทำนเนียะอมัต
แก่ชำวมุสลิม ให้ได้มีโอกำสถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตลอดท้ังเดือน 
หลังจำกนั้น มุสลิมท้ังหลำย ยังได้มีโอกำสเดินทำงไปละหมำด ไม่ว่ำจะเป็น
ท่ีมัสญิดหรือมุซอลลำ โดยส่งเสียงก้องกังวำน ด้วยค ำว่ำ อั้ลลอฮุอักบัร จำก
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หัวใจท่ีเต็มเปลี่ยมไปด้วยควำมดีใจและภำคภูมิใจ ลิ้นของพวกเขำชุ่มฉ่ ำไป
ด้วยกำรซิกรุ้ลลอฮ์ และขอดุอำอฺให้พระองค์ทรงตอบรับอะม้ำลของพวกเขำ 
พร้อมด้วยกำรขออภัยโทษจำกควำมผิดพลำดท่ีผ่ำนมำ วันอีด คือ วันและ
เวลำท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทำนควำมดีมำกมำย พร้อมด้วยบะรอกัต 
เรำะฮ์มัต และกำรตอบรับกำรขอดุอำอฺของมุสลิมีน ซึ่ งมีบันทึกของท่ำน 
ฏอบรอนีย์ จำกท่ำนอินุอับบำส โดยเป็นหะดีษมัรฟัวะอระบุว่ำ 

َذا  
ِ
 الِْفْطرُِ ِعْيدُِ يَْومُه ََكنَُ ا

ควำมว่ำ “เมื่อวันอีดิ้ลฟิฏริได้ปรำกฏขึ้น” 
َكِكُ أَفَْواهُِ عََلُ الَْمَلئَِكةُه َهِبَطِتُ  الِسّ

 ควำมว่ำ “เหล่ำมำลำอิกะฮ์ได้ลงมำอยู่ตำมช่องทำงเดินต่ำงๆ”  
ْونَُ هُه ِبَصْوت ُ يهنَاده ُ تَْسَمعه لَُ الَْخَلئِقه

ِ
نَْسُ وَُ الِْجنَُ ا

ِ
  ْال

  ควำมว่ำ “เขำทั้งหลำยจะส่งเสียงร้องเรียก ซึ่งสิ่งถูกสร้ำงทั้งหมด
จะได้ยินเสียงนั้น ยกเว้นบรรดำญินและมนุษย์” 

َحَمدُ  ُأَمةَُ يَُ ْوا مه جه َلُ ُأْخره
ِ
ُّ ا  الَْجزِيْلَُ يهْعِطي َكِرْيُ  َرب 

  ควำมว่ำ “โอ้ประชำชำติของมุฮ ำหมัด (ศ็อลฯ) ท่ำนทั้งหลำยจง
ออกมำสู่พระเจ้ำ ผู้ทรงใจบุญ พระองค์จะทรงมอบให้อย่ำงมำกมำย” 

َذا
ِ
ْوا فَا َلُ بََرزه

ِ
َصَلههُْ ا  مه

ควำมว่ำ “ดังนั้นเมื่อมุสลิมทั้งหลำยปรำกฏตัวยังที่ท ำกำร
ละหมำดของพวกเขำ” 

َذا ْاأَلِجْْيُِ َجَزاءُه َما ئَِكِتُْ َملَُ يَُ:   تََعاَلُ للاُه قَالَُ
ِ
َلُه ََعِلَُ ا  ََعَ

 ควำมว่ำ “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงกล่ำวว่ำ โอ้เหล่ำมำลำอิกะฮ์ 
อะไรคือค่ำตอบแทนของลูกจ้ำงเมื่อเขำท ำภำรกิจเสร็จแล้ว” 
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لَهَنَا:   قَالهْوا
ِ
ِيَّدنَُ ا   ْجَرهُه َأُ تهَوِفّيَهُه َأنُْ َوس َ

          ควำมว่ำ “เหล่ำมะลำอิกะอ์ทูลตอบว่ำ โอ้พระเจ้ำและนำย
ของพวกเรำ โปรดให้ค่ำจ้ำงแก่เขำอย่ำงสมบูรณ์ด้วยเถิด” 

ُْ:   قَالَُ ِنّ
ِ
 َوِرْضَواِنُْ َمْغِفَرِتُْ َوِقيَاِمهِمُْ ِصَياِمهِمُْ ِمنُْ ثََواََبهمُْ َجَعلْتهُ فَا

ควำมว่ำ “อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่ำวว่ำ แท้จริงเรำได้ท ำให้ผลบุญ
ของพวกเขำจำกกำรถือศีลอดและกำรละหมำดของพวกเขำ เป็นกำร
อภัยโทษจำกเรำ และเป็นควำมพึงพอใจของเรำ” 

هْوِنُْ َوِعَزِتُْ ِعِهمُْ ِفُْ َليَْسأَل لَُ َشيْئًا ِللآِخَرةُِ َهَذا ََجْ
ِ
همُْ ا  َأْعَطْيُته

ควำมว่ำ “และด้วยเกียรติแห่งเรำ ไม่ว่ำพวกเขำจะขอสิ่งใดต่อเรำ 
ณ กำรรวมตัวของพวกเขำนี้เพ่ืออำคิเรำะฮ์ เว้นแต่เรำจะได้ให้ตำมที่พวก
เขำขอ” 

نَْيا َولَُ لَُ ههُْ ِِله
ِ
ُ ا   لَههمُْ نََظْرته

ควำมว่ำ “และไม่ว่ำพวกเขำจะขอเพื่อดุนยำของพวกเขำ เว้นแต่
เรำได้มอง (มอบให้ตำมค ำขอ) แก่พวกเขำแล้ว” 

نََْصِفهْوا
ِ
ُْ َمْغفهْوًرا ا   لَكه

ควำมว่ำ “ท่ำนทั้งหลำยจงแยกย้ำยกลับในสภำพเป็นผู้
ได้รับกำรอภัยโทษแก่พวกท่ำนเถิด” 

ُ قَالَُ قه َوِرّ ِجعُه:    ْالَعَجِلُْ مه َصَلُ ِمنَُ قَْومُ  فََْيْ ُْ ََكَُ الْمه ْتكه ُْ َوَِلَ  أَُمهَاتهكه
ควำมว่ำ “ท่ำนมุวัรริก อั้ลอะญะลีย์ กล่ำวว่ำ “ดังนั้นพวกเขำก็จะ

กลับจำกที่ท ำกำรละหมำดในสภำพที่สะอำดบริสุทธิ์จำกบำป เสมือนบุตร
ที่คลอดจำกครรภ์มำรดำ” 
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 الَْجائَِزةُِ يَْومُه فَههوَُ
ควำมว่ำ “มันคือวันแห่งกำรตอบแทนด้วยรำงวัล” 

يَسَمى  الَْجائَِزةُِ يَْومَُ الَسَماءُِ ِفُْ الَْيْومُه َذِلَُ وه
ควำมว่ำ “และถูกขนำนนำมวันดั งกล่ำวนี้ ในท้องฟ้ำว่ ำ

เยำมุ้ลญำอิซะฮ์ (วันแห่งกำรตอบแทนรำงวัล)” 
، َاللُه ، َأْكَبُه َاللُه ، َاللُه َأْكَبه ُِ وَُ َأْكَبه  الَْحْمدُه لِِلَ

ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำท่ีรัก ขณะท่ีมีคนหนึ่งปฏิบัติไม่ดีต่อท่ำน ท่ำน
จงร ำลึกอยู่เสมอว่ำท่ำนมีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงเป็นผู้อ ำนำจสูงสุดในกำร
คุ้มครองท่ำน หำกท่ำนอดทนและให้อภัย พระองค์จะทรงเปลี่ยนให้แก่ท่ำน
ด้วยควำมดีอันมำกมำย ซึ่งควำมดีเหล่ำนั้นมันจะเพ่ิมน้ ำหนักของตำชั่งในวัน
กิยำมะฮ์ ดังนั้นท่ำนจงนึกอยู่เสมอว่ำ ฉันจะไม่ท ำลำยควำมดีของฉันด้วย
กำรมีอคติและอำฆำตแค้นอีกต่อไปเพื่อควำมสุขของฉันทั้งดุนยำและ    อำคิ
เรำะฮ์     

ท่ำนชัยค์อัสซะอดีย์ هُه  الَسْعِديُْ ได้ให้น่ำซีหะฮ์เตือนใจว่ำ เป็น  للاُه َرِْحَ
ส่วนหนึ่งจำกภำรกิจท่ีทรงคุณค่ำ คือให้ท่ำนเข้ำใจว่ำมนุษย์คนใดท่ีเขำสร้ำง
ควำมเดือดร้อนและอันตรำยแก่ท่ำนโดยเฉพำะเรื่องของวำจำและค ำพูดที่ให้
ร้ำยมันจะไม่เกิดอันตรำยแก่ท่ำน  แต่มันคืออันตรำยแก่ตัวของเขำเอง  
นอกจำกท่ำนให้ควำมส ำคัญกับมันจนกระท้ังควำมรู้สึกในทำงลบติดในจิตใจ
และในสมองของท่ำน  นั้นแหละคืออันตรำยท่ีประสพแก่ท่ำน เฉกเช่น
อันตรำยท่ีเกิดแก่เขำ ถ้ำท่ำนไม่ใส่ใจก็จะไม่เกิดอันตรำยแก่ท่ำน จงด ำเนิน
ชีวิตของท่ำนด้วยหัวใจท่ีสะอำดและบริสุทธิ์ท่ีจะน ำท่ำนเข้ำสรวงสวรรค์ ดัง
เช่นซ่อฮำบะฮ์ท่ำนหนึ่งซึ่งท่ำนผู้นี้มิได้มำกมำยนักในภำคปฏิบัติ (ََُْعَل)  
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โดยท่ำนนบี (ศ็อลฯ) กล่ำวรับรองว่ำ 
ُه يَْطلهعُه لُ  ْاألآنَُ عَلَْيكه  أ ْحد رواه.    الَْجنَةُِ أَْهلُِ ِمنُْ َرجه

ควำมว่ำ “จะมีชำยผู้หนึ่งจำกชำวสวรรค์จะมำพบพวกท่ำนใน
ขณะนี้ หลำยคนจำกซ่อฮำบะฮ์ได้ถำมชำยคนนั้นถึงสำเหตุของกำรเป็น
ชำวสวรรค์” 

เขำท้ังๆ ท่ีเขำมิได้ปฏิบัติมำกมำยเลย เขำจึงตอบว่ำ ฉันไม่เคยมี
ควำมคิดและหัวใจท่ีจะทุจริตและอธรรมต่อมุสลิมคนใดเลย และในหัวใจ
ของฉันไม่คิดท่ีจะอิจฉำใครเช่นเดียวกัน ท่ำนอับดุลเลำะฮ์ กล่ำวว่ำ เหตุนี้
เองท่ีน ำท่ำนไปสู่สวรรค์ ซึ่งพวกเรำไม่มีควำมสำมำรถ 

ُِ ، َأْكَبُه َاللُه  ، َأْكَبُه َاللُه  ، َأْكَبُه َاللُه  الَْحْمدُه َولِِلَ
ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำที่รัก ท่ำนนบีมุฮ ำหมัด (ศ็อลฯ) กล่ำวว่ำ 

نَُ َألَُ
ِ
ْضغَةُ  الَْجَسدُِ ِفُ َوا َذا مه

ِ
رهُه الَْجَسدُه َصلهحَُ َصلهَحْتُ ا َذا ُكه

ِ
 َسدَُفَُ فََسَدْتُ َوا

رهُه الَْجَسدُه  شْيبُ بن النعامن للا عبد أ يب عن البخاري رواه.  الْقَلْبهُ َوِهَُ َألَُ ُكه

ควำมว่ำ “โปรดได้ทรำบเถิดว่ำ แท้จริงในเรือนร่ำงนั้นมีเลือดอยู่
ก้อนหนึ่ง หำกเลือดก้อนนี้สะอำดบริสุทธิ์ทั้งหมดเรือนร่ำงก็ย่อมบริสุทธิ์ไป
ด้วย และหำกมันเสียทั้งหมดเรือนร่ำงก็ย่อมเสียหำยไปด้วย พึงทรำยเถิด
ว่ำ เลือดก้อนนั้นคือหัวใจ” 

มุสลิมท่ีสะอำดคือผู้ท่ีสะอำดมำจำกภำยใน เขำต้องดูแลและรักษำ
ใจของเขำให้สะอำดบริสุทธิ์อยู่เสมอ หำกมีโรคทำงใจเขำต้องรักษำและขจัด
ให้มดไป ก่อนท่ีโรคนั้นจะบั่นทอนและลบล้ำงควำมดี เช่น โรคท่ีมีชื่อว่ำ โรค
ชิริก โรคหะซัด (อิจฉำริษยำ) โรคฮิกดะฮ์ (อำฆำตแค้น) และอีกหลำยโรคท่ี
ก่อเกิดในหัวใจ และแสดงออกมำทำงอวัยวะต่ำงของร่ำงกำย เช่น ทำงวำจำ 
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มือ เท้ำ เป็นต้น จนกระท้ังท ำลำยพี่น้องมุสลิมด้วยกันตลอดจน ถึงขั้น
ท ำลำยสังคมเลยทีเดียว ท้ังๆ ท่ีรู้ดีอยู่แล้วว่ำ สังคมดีไม่มีขำย ถ้ำอยำกได้ก็
ช่วยกันท ำ ยิ่งกว่ำนั้น เขำกับกลำยสภำพเป็นคนท่ีล้มละลำยในวันกิยำมะฮ์ 
อะม้ำลท่ีสะสมมำต้องมลำยสิ้น ท่ำนนบี (ศ็อลฯ) ได้เตือนถึงอันตรำย
ดังกล่ำวว่ำ 

نَُ
ِ
ْفِلَسُ ا  َقدُْ ِتَُْويَأُْ َوَزََكةُ  َوِصَيامُ  ِبَصَلةُ  اْلِقيَاَمةُِ يَْومَُ يَأِْتُْ َمنُْ ُأَمِتُْ ِمنُْ اْلمه

َتَُ َبُ َهَذا َدمَُ َوَسَفكَُ َهَذا َمالَُ َأَكَُ وَُ َهَذا قََذَفُوَُ َهَذا ش َ  َهَذا فَيهْعَطى  َهَذا َوََضَ
نَاِتهُِ ِمنُْ نَاِتهُِ ِمنُْ َوَهَذا َحس َ نُْ َحَّتُ َحس َ

ِ
نَاتههُه فهِنَيْتُ ا  ُأِخذَُ عَلَْيهُِ امَُ يَْقِضَُ َأنُْ قَْبلَُ َحس َ

ِرحَُ َخَطاَيههُْ ِمنُْ ِرحَُ ثهَُ عَلَْيهُِ فَطه      هريرة أ يب عن مسل رواه.   النَارُِ ِفُ طه
ควำมว่ำ “แท้จริงผู้ล้มละลำยจำกอุมมะฮ์ของฉันคือ ผู้ที่จะมำใน

วันกิยำมะฮ์พร้อมด้วยละหมำด ถือศีลอดและซะกำตของเขำ และจะมำ
ในสภำพที่ควำมจริงเขำผู้นี้ได้ด่ำคนนั้น  ได้ใส่ร้ำยคนนี้ กินทรัพย์คนนั้น 
หลั่งเลือดคนนี้และตีคนนั้น ดังนั้นจะถูกน ำควำมดีของเขำที่ท ำไว้ไปให้คน
นั้น และไปให้คนนี้  จนกระทั่งควำมดีที่ท ำไว้ไม่หลงเหลืออยู่เลยก่อนที่
เขำจะชดใช้กับสิ่งที่เขำกระท ำไว้เขำจึงต้องรับควำมผิดของผู้ที่เขำได้
ละเมิดไว้มำโยนใส่ตัวเขำเองแล้วต่อมำเขำต้องถูกโยนลงนรก” 

ُِ وَُ  ، َأْكَبُه للاُه ،  ْكَبُهَأُ للاُه  ، َأْكَبُه َاللُه  الَْحْمدُه لِِلَ
ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำที่รัก อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่ำวว่ำ 

نََما
ِ
ْؤِمنهْونَُ ا ْخَوة ُ الْمه

ِ
 ا

ควำมว่ำ “แท้จริงบรรดำมุฮ์มินเป็นพี่น้องกัน” 
ควำมรักท่ีมีให้กัน ควำมอดทนซึ่งกันและกัน และกำรอภัยต่อกัน 

เป็นลักษณะของบรรดำผู้ท่ีมีอีหม่ำน มีพี่น้องผู้ชำยสองคนท่ีร่วมสำยโลหิต
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เดียวกัน ท้ังสองจะหยอกล้อกันเป็นประจ ำ  อยู่มำวันหนึ่ง ผู้เป็นพี่ชำยได้ตบ
ตีน้องชำย น้องชำยเสียใจและร้องให้ ด้วยควำมเสียใจ เขำได้เขียนบนพื้น
ทรำยว่ำ พี่ได้ตบตีฉัน เวลำได้ผ่ำนไปหลำยวัน ท้ังสองชวนกันไปว่ำยน้ ำท่ี
สระน้ ำข้ำงบ้ำน ผู้เป็นน้องชำยเกิดเป็นตะคิวเกือบจะจมน้ ำ ผู้เป็นพี่ชำยได้
ช่วยเหลือน้องชำยจำกกำรจมน้ ำ ผู้เป็นน้องชำย ได้เขียนบนโขดหินว่ำ 
พี่ชำยได้ช่วยฉันให้รอดพ้นจำกควำมตำย มำวันหนึ่ง พี่ชำยถำมน้องชำยว่ำ  
วันท่ีพี่ตบตีเจ้ำ เจ้ำเขียนมันไว้บนทรำย และวันท่ีพี่ช่วยเจ้ำจำกกำรจมน้ ำ 
เจ้ำแกะสะลักไว้บนโขดหิน น้องชำยกล่ำวตอบพี่ชำยว่ำ ขณะพี่ตีฉันเพื่อเป็น
กำรลงโทษ ฉันจะเขียนมันไว้บนทรำย เมื่อลมพัดมำก็จะลบรอยท่ีเขียนไว้ 
ฉันก็จะลืมมันไป แต่ขณะท่ีพี่ช่วยชีวิตฉัน ฉันจะเขียนมันไว้บนโขดหิน เพื่อ
มันจะเป็นควำมจดจ ำท่ีดีส ำหรับฉันตลอดชีวิต และลบควำมอำฆำตแค้นจำก
จิตใจฉัน 

ท่ำนนบี (ศ็อลฯ) เป็นตัวอย่ำงในลักษณะของควำมกรุณำและให้อภัย 
ซึ่งท่ำนเข้ำพบชนเผ่ำต่ำงๆ โดยกำรเชิญชวนและเรียกร้องคนเหล่ำนั้นเข้ำสู่
หนทำงท่ีน ำพำซึ่งควำมเมตตำของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) บำงคนแสดงควำมจำบ
จ้วงและก้ำวร้ำวแก่ท่ำนนบี ขณะนั้นบรรดำมำลำอิกะฮ์แห่งภูผำได้กล่ำว
สลำมแก่ท่ำน พร้อมกล่ำวว่ำ หำกท่ำนปรำรถนำเรำจะให้ภูเขำสองลูกท่ีรำย
ล้อมมหำนครมักกะฮ์ท ำลำยพวกเขำ แต่ท่ำนนบี (ศ็อลฯ) กล่ำวตอบแก่
มำลำอิกะฮ์ด้วยวำจำแห่งกำรเป็นศำสดำท่ีเปลี่ยมล้นไปด้วยควำมเมตำและ
ให้อภัย ว่ำ 
ُِبِهَُشيْئًاُ َُليهْْشِكه ُللَاَُوْحَدهه ْمَُمْنُيَْعبهده ُِمْنَُأْصَلَِبِ ِرَجُللاه ْ ْوَُأْنُُيه ُُ.بَْلَُأْرجه

 رواهُالبخاريُومسل
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ควำมว่ำ “อย่ำกระนั้นเลย เพียงแต่ฉันหวังจำกอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
ทรงให้ผู้ที่กรำบไหว้อัลลอฮ์ (ซ.บ.) องค์เดียว และไม่สร้ำงภำคีต่อ
พระองค ์ที่ออกจำกกระดูกสันหลังของพวกเขำ (ลูกหลำนที่ศรัทธำ)” 

ُِ وَُ  ، َأْكَبُه َاللُه  ، َأْكَبُه َاللُه  ،  َأْكَبُه َاللُه  الَْحْمدُه لِِلَ

ท่ำนพี่น้องท่ีรัก ปัจจัยท่ีน ำพำท่ำนสู่กำรไม่ถือสำและกำรให้อภัย คือ 
ควำมเข้ำใจท่ีแท้จริงว่ำสิทธิของท่ำนถูกเก็บรักษำไว้ ณ ท่ีพระองค์อัลลอฮ์ 
(ซ.บ.) แต่ละคนจะได้รับควำมดีของเขำในวันกิยำมะฮ์โดยไม่ต้องล ำบำกและ
เหน็ดเหนื่อย ดั่งชำวสลับ (ُالَسلَْف) ท่ีได้ปฏิบัติขณะที่ทรำบข่ำวว่ำมีชำยผู้หนึ่ง
ได้นินทำและให้ร้ำยเขำ โดยเขำได้น ำของขวัญ  ( ท่ีสวยงำมและ (َهِديَةُه
เหมำะสมและเดินทำงไป เพื่อมอบของขวัญชิ้นนั้นด้วยตัวเอง ชำยท่ีนินทำ
ให้ร้ำยจึงกล่ำวถำมว่ำ เนื่องในโอกำสอันใดท่ำนจึงได้น ำของชิ้นนี้มำมอบ
ให้แก่ข้ำ ชำยผู้มอบของขวัญกล่ำวว่ำ แท้จริงท่ำนร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่ำวว่ำ 

ُْ َصنَعَُ َمنُْ ْوفًا لَكه        ابوداود رواه.    فَََكِفئهْوهُه َمْعره
ควำมว่ำ “ใครก็ตำมที่สร้ำงควำมดีให้แก่พวกท่ำน พวกท่ำนจง

ตอบแทนรำงวัลแก่เขำ” 
ُِ وَُ  ، َأْكَبُه َاللُه  ، َأْكَبُه َاللُه  ،  َأْكَبُه َاللُه  الَْحْمدُه لِِلَ

ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำท่ีรัก ขณะท่ีมีคนใดคนหนึ่งท ำไม่ดีต่อท่ำน 
ท่ำนจงร ำลึกอยู่เสมอว่ำท่ำนมีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงเป็นผู้อ ำนำจสูงสุดในกำร
คุ้มครองท่ำน หำกท่ำนอดทนและให้อภัย พระองค์จะทรงเปลี่ยนให้แก่ท่ำน
เป็นควำมดีอันมำกมำย ซึ่งควำมดีเหล่ำนั้นจะเพิ่มน้ ำหนักของตำชั่งในวันกิ
ยำมะฮ์ ดังนั้นท่ำนจงนึกอยู่เสมอว่ำ ฉันจะไม่ท ำลำยควำมดีของฉันด้วยกำร
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มีหัวใจท่ีอคติและอำฆำตแค้นอีกต่อไป เพื่อควำมสุขของฉันท้ังดุนยำและ
อำคิเรำะฮ์ 

ُِ وَُ  ، َأْكَبُه َاللُه  ، َأْكَبُه َاللُه  ،  َأْكَبُه َاللُه  الَْحْمدُه لِِلَ
ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำที่รัก 
          นำงมำซีเตำะห์ ( َماِشَطةُه ) ชื่อของหญิงคนหนึ่งท่ีมีควำมอีหม่ำน เธอ
ด ำรงชีวิตกับครอบครัวของเธอภำยใต้กำรปกครองของฟำโรห์ ซึ่งอ้ำงตัวเป็น
พระเจ้ำ สำมีเธอเป็นคนใกล้ชิดของฟำโรห์ (ฟิรเอำน์) แต่เธอเป็นคนรับใช้
และผู้ดูแลบุตรสำวของฟำโรห์ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงประทำนควำมแน่น แฟ้
นแห่งควำมศรัทธำเหนือสำมีของเธอและตัวของเธอ จนกระท่ังฟำโรห์ทรำบ
ว่ำสำมีเธออีหม่ำนต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) จึงได้ฆ่ำสำมีของเธอ ส่วนตัวเธอก็ยังคง
ท ำหน้ำท่ีเป็นคนรับใช้และหวีผมให้แก่บุตรสำวของฟำโรห์ พร้อมยังเลี้ยงดู
ลูกของเธออีก 5 คน เธอได้น ำอำหำรมำให้ลูกของเธอ เหมือนกับแม่นกท่ีให้
อำหำรลูกๆ ท่ีอยู่ในรัง ในขณะท่ีเธอหวีผมให้แก่ลูกสำวของฟำโรห์ ในวัน
หนึ่งบังเอิญหวีหลุดจำกมือเธอ เธอก็กล่ำวว่ำ 

บิสมิ้ลละห์ ( ُِللاُِ ِبْسم  )  ด้วยพระนำมแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ลูกสำว
ฟำโรห์ ๆ ได้กล่ำวว่ำ บิดำของข้ำคือพระเจ้ำ มำซีเตำะห์ ส่งเสียงร้องว่ำ หำ
เป็นเช่นนั้นไม่ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือพระเจ้ำของข้ำพเจ้ำและของเธอ และเป็น
พระเจ้ำของพ่อของเธอ ลูกสำวฟำโรห์เกิดควำมไม่พอใจท่ีมำซีเตำะห์กรำบ
ไหว้อื่นจำกบิดำของเธอ เธอน ำเรื่องดังกล่ำวไปทูลต่อบิดำของเธอ ฟำโรห์
เกิดแปลกใจว่ำ ยังมีคนในพระรำชวังท่ีกรำบไหว้อื่นจำกเขำกระนั้นหรือ จึง
ให้ทหำรไปน ำมำซีเตำะห์มำ และฟำโรห์ก็กล่ำวแก่เธอว่ำ ใครคือพระเจ้ำของ
เจ้ำ มำซีเตำะห์ตอบว่ำ พระเจ้ำของข้ำพเจ้ำและของท่ำนคือ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
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และขู่บังคับให้มำซีเตำะห์ละท้ิงจำกศำสนำ และน ำไปกักขังพร้อมกับลงโทษ
ด้วยกำรเฆี่ยนตี แต่ก็ไม่ท ำให้เธอละทิ้งจำกศำสนำของเธอ ฟำโรห์ ได้มีค ำส่ัง
ใช้ให้เหล่ำทหำรน ำหม้อท่ีท ำจำกทองเหลือง ซึ่งเต็มเป่ียมไปด้วยน้ ำมันตั้งบน
กองไฟจนเดือดจัด และน ำเธอมำยืนอยู่ต่อหน้ำหม้อน้ ำมันท่ีเดือดนั้น มำซี
เตำะห์เมื่อเธอแลเห็นกำรทรมำนท ำให้เธอยิ่งมั่นใจว่ำเธอคือชีวิตเดียวท่ีต้อง
จำกไป และก็จะได้พบกับอัลลอฮ์ (ซ.บ) ควำมตำยไม่ได้ท ำให้เธอขำดอี
หม่ำนเลย แต่กระนั้นฟำโรห์รู้ดีว่ำส่ิงท่ีเธอรักมำกที่สุดนั้นคือลูกๆ ของเธออีก 
5 คน ซึ่งเป็นเด็กก ำพร้ำท่ีเธอต้องเลี้ยงดูอยู่ ควำมชั่วร้ำยของฟำโรห์ท ำให้
ฟำโรห์ มีควำมปรำรถนำเพิ่มกำรทำรุณ ได้ใช้ ให้ทหำรไปน ำลูกท้ัง 5 คน 
ของเธอมำด้วย น้ ำตำของลูกก ำพร้ำท้ัง 5 คน ไหลรินและไม่ทรำบว่ำจะถูก
ลำกไปไหน เมื่อลูกก ำพร้ำท้ัง 5 คน แลเห็นมำรดำของพวกเขำ ก็ได้เข้ำมำ
กอดเธอพร้อมกับสภำพท่ีน้ ำตำยังอำบแก้ม มำซีเตำะห์ก้มลงจูบและหอม
ลูกๆ ของเธอ พร้อมกับร้องไห้ เธอได้อุ้มลูกคนเล็กที่สุดไว้ในอ้อมอก และให้
นมจำกทรวงอกของเธอ เมื่อฟำโรห์เห็นสภำพดังกล่ำว ได้ใช้ให้บรรดำทหำร
ลำกลูกของเธอคนโตสุด โยนลงไปไปหม้อน้ ำมันท่ีเดือด เสียงเด็กร้องหำแม่
และขอควำมช่วยเหลือ บรรดำทหำรขอควำมเมตตำจำกฟำโรห์ แต่ก็ไม่ได้
รับควำมปรำณีแม้แต่นิดเดียว ลูกของเธอท่ีเหลืออยู่ก็ส่งเสียงร้องพร้อมกับตี
ทหำรด้วยกับสองมือเล็กๆ สภำพท่ีทหำรกระชำกลูกๆ ของเธอ และเธอก็ยืน
มองแบบอ ำลำ อำลัย ลูกของเธอก็ถูกโยนไปในหม้อต้มน้ ำมันท่ีเดือด เธอไม่
สำมำรถขัดขวำงได้ นอกเสียจำกกำรร้องไห้และยืนมอง ส่วนลูกท่ีเหลืออยู่
ของเธอก็เอำมืออันเล็กปิดตำ จนกระท่ังเนื้อในหม้อน้ ำมันท่ีเดือดละลำย 
กระดูกท่ีมีสีขำวลอยขึ้นสู่ผิวน้ ำมันท่ีเดือด ฟำโรห์ได้มองมำยังมำซีเตำะห์
และบังคับให้เธอปฏิเสธอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ควำมมีศรัทธำมั่นท ำให้เธอยืนหยัด 
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ซึ่งสร้ำงควำมโกรธให้แก่ฟำโรห์เป็นทวีคูณ จึงได้ให้ทหำรกระชำกลูกคนท่ี
สองรองลงมำออกจำกอกแม่ ขณะเสียงของลูกเรียกหำแม่และขอควำม
ช่วยเหลือ จนกระท่ังถูกโยนลงไปในหม้อน้ ำมันท่ีเดือด เธอยืนมองด้วยหัวใจ
ท่ีสลำย กับเนื้อของลูกท่ีละลำย กระดูกท่ีขำวลอยขึ้นมำปะปนกับกระดูก
ของลูกชำยคนโต มำซีเตำะห์ยังคงยืนหยัดต่อศำสนำของเธอ มั่นใจต่อกำร
พบพระเจ้ำของเธอ  ฟำโรห์ได้ท ำเช่นนี้กับคนท่ี 3 และ 4 แต่ก็ไม่ท ำให้อีหม่ำ
นของมำซีเตำะห์ลดหย่อนไปเลย สำยตำของเธอมองไปยังหม้อน้ ำมันท่ีเดือด
เนื้อหนังของลูกๆ ละลำย เสียงร้องไห้สิ้นสุด เธอเพียงแต่ได้กลิ่นของเนื้อ
และเห็นกระดูกเล็กๆ ลอยเหนือน้ ำมันท่ีเดือด เธอคือแม่ท่ีมองกระดูกของ
ลูกๆ ควำมจริงลูกๆ ของเธอจำกเธอไปสู่อีกโลกหนึ่งแล้ว  เธอร้องไห้จน
น้ ำตำจะเป็นสำยเลือด เพรำะกำรจำกไปของลูกๆ เธอสิ้นหวังแล้วจำกกำร
น ำลูกสู่ทรวงอกของเธอ และให้นมลูกจำกทรวงอกของเธอ  และเธอหมด
หวังแล้วจำกกำรอดหลับอดนอนเมื่อลูกๆ ของเธอตื่น และสิ้นหวังแล้วท่ีจะ
ร้องไห้ จำกกำรร้องไห้ของลูกๆ กี่คืนแล้วท่ีลูกนอนบนตักของเธอ  เธอหมด
หวังแล้วท่ีจะสวมใส่เสื้อผ้ำให้แก่ลูกๆ และสิ้นหวังจำกกำรปกป้องอันตรำย
แก่ลูกๆ  ขณะนั้นลูกเล็กของเธอก ำลังดื่มนมจำกทรวงอกของเธอ ทหำรของ
ฟำโรห์ท่ีชั่วร้ำยได้กระชำกลูกของเธอออกจำกทรวงอกเสียงร้องดังขึ้นจำก
เด็กท่ีไร้เดียงสำและเสียงร้องไห้อันเจ็บปวดจำกหญิงท่ีน่ำสงสำรท่ีหัวใจแตก
สลำย อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้มีบัญชำให้เด็กน้อยพูดได้โดยเด็กน้อยกล่ำวแก่ผู้เป็น
แม่ไปว่ำ                           

ْصِبِيُْ اهَماهُْ يَُ (
ِ
نَكُِ ا

ِ
 )الَْحِقُّ عََلُ فَا

          ควำมว่ำ  “โอ้แม่สุดที่รัก เธอจงอดทนเถิด แท้จริงเธออยู่บนสัจ
ธรรมแล้ว”  
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เมื่อสิ้นสุดเสียงของลูกเธอ เธอก็เพียงแต่เห็นว่ำลูกเธอคนเล็กถูกโยน
ไปในหม้อน้ ำมันท่ีเดือดเหมือนกับพี่น้อง ท้ังๆ ท่ีในปำกของลูกคนเล็กยังมี
น้ ำนมของเธออยู่และในมือยังมีเส้นผมจำกเส้นผมของเธอและครำบน้ ำตำ
ของลูกยังคงติดท่ีเส้ือผ้ำของเธอ ลูกทั้ง 5 คนของเธอได้จำกเธอไปแล้ว เธอผู้
น่ำสงสำรมองไปยังกระดูกของลูกๆ ท่ีลอยในน้ ำมันประดุจดังวิญญำณของ
เธอท่ีก ำลังจะล่องลอยออกจำกเรือนร่ำง เธอไม่สำมำรถแม้แต่เพียงเช็ด
น้ ำตำให้ลูกแม้แต่ครั้งเดียว ขณะเดียวกันเธอสำมำรถท่ีจะปกป้องลูกได้โดย
กำรเพียงพูดเป็นประโยคสั้นเพียงประโยดเดียวให้ฟำโรห์ได้ยินว่ำ เธอปฏิเสธ
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่เธอก็ไม่กระท ำ เพรำะเธอทรำบดีว่ำ ณ ท่ีอัลลอฮ์ (ซ.บ.) 
นั้นคือ ควำมดีตอบแทนและคงทนถำวร เวลำไม่ได้ผ่ำนไปนำนเท่ำใดเลย 
เหล่ำทหำรของฟำโรห์ได้จู่โจมและลำกเธอเหมือนกับหมำบ้ำ เมื่อเหล่ำ
ทหำรได้ลำกเธอเพื่อจะโยนเธอไปในหม้อน้ ำมันท่ีเดือด เธอได้มองไปยัง
กระดูกของลูกๆ ของเธอ เธอก็นึกได้ว่ำเธอจะใช้ชีวิตพร้อมกับลูกๆ ของเธอ
ในโลกหน้ำแล้ว เธอได้เหลียวมองไปยังฟำโรห์ และกล่ำวว่ำ  

“โอ้ฟำโรห์ ข้ำมีควำมปรำรถนำจำกท่ำน” ฟำโรห์ ได้ส่งเสียงพูดอัน
ดังว่ำ  เธอต้องกำรอะไร?   มำซีเตำะห์ กล่ำวว่ำ “ให้ท่ำนเอำกระดูกของ
ข้ำพเจ้ำและกระดูกของลูกๆ ข้ำพเจ้ำรวมกันและฝังมันในหลุมเดียวกัน” 
เธอปิดสองสำยตำของเธอและถูกโยนลงไปในน้ ำมันท่ีเดือด เนื้อหนังของเธอ
ไหม้เกรียม กระดูกสีขำวลอยเหนือปำกหม้อ ควำมยืนหยัดของเธอช่ำง
ยิ่งใหญ่เหลือเกินและผลบุญของเธอก็มำกมำย 
          ท่ำนนบี (ศ็อลฯ) ได้แลเห็นในคืนอิสรออฺ เสี้ยวหนึ่งจำกควำมผำสุก
ของนำงมำซีเตำะห์ จึงได้เล่ำให้แก่บรรดำซอฮำบะห์ฟังโดยมีบันทึกจำก
ท่ำนบัยฮะกีย์ ว่ำ 
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ةُ  يِبُْ َمَرْتُ يِبُْ اهْْسِيَُ ملَاَُ ةُه َهِذهُِ َما:  فَقهلْتهُ...   َطِيَّبةُ  َراِِئَ  ِلُْ ِقْيلَُفَُ ؟ الَراِِئَ
 ....   َها َاْوَلدُه وَُ ِفْرَعْونَُ ِبنْتهُ َماِشَطة َهِذهُِ: 

          ควำมว่ำ  “เมื่อข้ำพเจ้ำได้ถูกน ำพำ (อิสรออฺและเมี๊ยะรอจ) ได้มี
กลิ่นหอมอบอวลผ่ำนมำยังข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำก็ถำมว่ำนี่คือกลิ่นอะไรกัน 
จึงมีค ำตอบแก่ข้ำพเจ้ำว่ำ นี่คือกลิ่นหอมของนำงมำซีเตำะห์และลูกๆ 
ของนำง” 
ท่ำนพี่น้องร่วมศรัทธำที่รัก  

ท่ำนจงเหน็ดเหนื่อยและอดทนในวันนี้ ท่ำนจะได้พักผ่อนในวันพรุ่งนี้ 
แท้จริงชำวสวรรค์จะถูกกล่ำวแก่พวกเขำในวันกิยำมะห์ ว่ำ 

ُْ َسَلمُ  تهُْ ِبَما عَلَْيكه ْقَبُ فَِنْعمَُ َصَبْ  24 األآية   الرعد سورة.     اَِلارُِ عه
ควำมว่ำ “ควำมศำนติจงมีแด่พวกท่ำนเถิด เนื่องดว้ยพวกท่ำนได้

อดทน มันชั่งดีเสียนีก้ระไรกับที่พ ำนักบั้นปลำยนี้”  
ُْ ِلُْ للاُه اَبَركَُ آنُِ ِفُ َولَكه َيكهُْ للاُه نََفَعِنُ وَُ اْلَكِرْيُِ الْقهْرأ

ِ
 ْاألآَيِتُ ِمنَُ ْيهُِفُِ ِبَما َوا

ْكرُِ تَْغِفرُه َهَذا قَْوِلُْ َأقهْولُه الَْحِكْيُِ َواذِلّ ُْ ِلُْ للاَُ َوَأس ْ ْيَُ َوِلَسائِرُِ َولَكه ْسِلم  ْسِلَماِتُوَُ الْمه  الْمه
ْؤِمِنْيَُ ْؤِمنَاِتُ َوالْمه ْوهُه َوالْمه تَْغِفره نَهُه  فَاس ْ

ِ
وَُ ا  . الَرِحْيُه الَْغفهْورُه هه
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ْطَبةُه الثَاِنيَةُه الْخه  
                                                                 )ครั้ง 7(    َأْكَبُه للاُه

َلَُ لَُ ، َأْكَبُه للاُه ، َأْكَبُه للاُه
ِ
لَُ ا

ِ
ُِ وَُ.  َأْكَبُه للاُه ، َأْكَبُه للاُه ، للاُه ا  الَْحْمدُه لِِلَ

ُِ َالَْحْمدُه ، ِعْيدُِ لِِلَ ِبْيدُِ ، َوْاأَلْعَيادُِ الَْجْمعُِ مه  لَُ مُ ِلَيوُْ النَاِسُ َوَجاِمعُِ ،  َوْاأَلْجنَادُِ ْاأُلَممُِ َومه
نَُ ِفْيهُِ َريْبَُ

ِ
ُ لَُ للاَُ ا ِلفه ْ َلَُ لَُ َأنُْ َأْشهَدُه وَُ ، اْلِمْيَعادَُ ُيه

ِ
لَُ ا

ِ
 َلُْ يْكََُلَشُِ َوْحَدهُه للاُه ا

َضا َولَُ ِندَُ َولَُ َحَمًدا َأنَُ َوَأْشهَدُه  ، دَُ مه هُه مه ُه َعْبده ْوله َفَضلُه َوَرسه ْيعُِ عََلُ الْمه   ، ادُِالِْعبَُ ََجِ
اِبهُِ أ ِلُِ َوعََلُ عَلَْيهُِ للاُه َصَلُ ْحَسانُ  تَِبَعههمُْ َوَمنُْ َوَأْْصَ

ِ
َلُ اِب

ِ
  تَْسِلْيًما َوَسلََُ ، التَنَادُِ يَْومُِ ا

َا فَيَا:  بَْعدُه َأَما ُ َأُّير تَقهوا ، النَاسه
ِ
ْوتهنَُ تهقَاِتهُِ َحَقُ للاَُ ا لَُ َوَلتَمه

ِ
َُْوَأنُْ ا ْوَن، ته ْسِلمه   مه

ِعْيَُ الَْبِيَةُِ َخْْيُِ عََلُ َوَصلرْوا َألَُ ْولُِ  ، َأَْجَ ْولُِوَُ الْههَدى نَِبُِّ  ، الَْعالَِمْيَُ َرِبُّ َوَرسه  الَرسه
ْجتََبُ ْحَكُِ ِفُْ ِبَذِلَُ َمْوَلكهُْ َأَمَركهُْ فَقَدُْ ، الْمه نَُ  ، اِبهُِِكتَُ مه

ِ
 عََلُ يهَصلرْونَُ َوَمَلِئَكتَهُه للاَُ ا

لنَِبُِّ ا َيُ ا َ ُّير ْينَُ َأ ذَلِ َمنهْوا ا ْوا َعلَْيهُِ َصلرْوا أآ للَههمَُ ، َتْسِلْيًما َوَسِلّمه ْغِفرُْ َا  ْسِلِمْيَُِللْمُه ا
ْسِلَماِتُ ْؤِمِنْيَُ َوالْمه ْؤِمنَاِتُ َوالْمه ْيَُال َأْرَحمَُ يَُ ِبَرْْحَِتكَُ َوْاأَلْمَواِتُ ِمْْنهمُْ ْاأَلْحيَاءُِ َوالْمه  َراِْحِ

نَُ ، ْاألآِمِنْيَُ ِمنَُ الِْقيَاَمةُِ ِفُ َوَجَعلَنَا ، الِْعْيدُِ َهَذا بََرََكِتُ ِمنُْ عَلَْينَا للاُه َأعَادَُ ،  َوَحَْشَ
َتُ ِيّدُِ ِلَواءُِ ََتْ ْرَسِلْيَُ س َ  فَْوًزا ْيَدنَُعُِ اْجَعلُْ َاللَههمَُ ، الَْعالَِمْيَُ َرِبُّ ِمنُْ الَصَلةُه عَلَْيهُِ ، الْمه
ْيَُ َأْرَحمَُ يَُ ِبرَِضاكَُ هْوِبنَا َراِحلًُ َرَمَضانَُ اْجَعلُْ َاللَههمَُ ، الَراِْحِ ن  ، َسِيّئَاِتنَا ْيهُِفُِ قَْدغََفْرَتُ ِبذه
نَكَُ ِمنَا تَقَبَلُْ َربَنَا ، َدَرَجاِتنَا ِفْيهُِ َوَرفَْعَتُ

ِ
نَكَُ عَلَْينَا َوتهْبُ  ، الَْعِلْيُه الَسِمْيعُه َأنَْتُ ا

ِ
 َأنَْتُ ا

ُ ْينَُ ِمنَُ َواْجَعلْنَا ، الَرِحْيُه التََوابه ِرْيُ اذَلِ مُه ِمنُْ ََتْ ُِتِ ارُه ََتْ أَلْْنَ ُل َجنَاِتُ ِفُْ ْا .   نَِعْيُِا
ْبَحانَكَُ ِفْْيَا َدْعَواههُْ همُْ اللَههمَُ س ه يَُته آِخرُه  ، َسَلمُْ ِفْْيَا َوََتِ ُِ اْلَحْمدُه َأنُِ َدْعَواههُْ َوأ  َرِبُّ لِِلَ
 . ْالَعالَِمْيَُ


