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พวกเขารู้จักร่อซูล้ของพวกเขาหรอืยัง? 

دُ  مح للُه َاْلَح ُ بهطَلحَعةُه احلو ج وحدَُ أَنَارَُ الَّذهيُح ِه مُه َأبه  َعبحدُه بحنُه للاُه َعبحدُه بحنُه ُم َمَّدُه.   الحَقاسه
مُ  بحنُه الحم طحلهبُه َهدُ .    َهاشه َرفُه مهنُح َموحلَهُ  اصحطََفاهُ  للاُ  إهلَّ إهَلهَُ لَُ أَنُح َوَأشح  السُّاَلَلتُه َأشح

َهدُ .    الحب  ي  وحتَاتُه َوأَعحَرقُه ًدا َأنَُّ َوَأشح َياؤ هُ  ن  وحر هُ  الحَكوحنَُ َعمَُّ للاُه َرس وحلُ  ُم َمَّ  َوزَّي ََّنتُح َوان حَتَشَرضه
يحاَلدههُه َرمُه ُم َمَّدُ  َعَلى َوَسله مُح َصلهُ  اَللَّه مَُّ.    َوالسََّماَواتُ  احَلرحضُ  لهمه َرفُه.    َموحل وحدُ  َأكح  َوَأشح

بههُه آلههُه َوَعَلى.    َموحج وحدُ  ك لهُ  َعَلى للاُه َونهعحَمةُه.    الحَمعحب  وحدُه الحَملهكُه عهنحدَُ ََمحل وحقُ   َوَمنُح َوَصحح

َسانُ  تَبهَعه مُح يحنُه يَ وحمُه اهَلُ بهإهحح  .   الده 

يحك مُح:     للاُه عهَبادَُ فَ َيا بَ عحدُ  أَمَّا  يُح أ وحصه  فَ َقدُح.  َوطَاَعتههُه تَ َعاَلُ للاُه بهتَ قحَوى أَوَّلًُ َونَ فحسه

ُ تَ َعاَلُ للاُ  قَالَُ َُ َرْححَةًُ إهلَّ أَرحَسلحنَاكَُ َوَما:     الحَكرهيحُه الحق رحآنُه فه  لهلحَعاَلمهيح

  พ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
          ส่วนของความเป็นมุสลิมที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ้อลฯ) คือ ท า
ความรู้จักศาสดาองค์สุดท้าย ที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนา
ของพระองค ์

ดังอัลลอฮ์ตรัสว่า 
ريًا له لنَّاسُه َكافَّةًُ إهلَّ أَرحَسلحَناكَُ َوَما ثَ رَُ َوَلكهنَُّ َونَذهيرًا َبشه  سورة:   يَ عحَلم ونَُ لَُ النَّاسُه َأكح

 82:  اآلية   سبأ
          ความว่า  “และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออ่ืนใด เว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดี ถึงการ
ตอบแทนในผลงานที่ดี หากพวกเขาเชื่อฟังและศรัทธาและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์
ทั้งหลาย เรื่องการลงโทษของเรา หากพวกเขาฝ่าฝืนและปฏิเสธ แต่ว่าส่วนมาก
ของมนุษย์ไม่รู้” 
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          คุตบะห์วันนี้ ขอน าเสนอเพียงเสี้ยวหนึ่งจากความจ าเป็นที่มุสลิมต้องได้รู้และ
รับทราบว่า นบีองค์สุดท้ายคือ มูฮัมหมัด บุตรของอับดุลเลาะห์ บุตรอับดุลมุฏลิบ 
บุตรฮาชีม บุตรอับดิมะนาฟ บุตรกุซอยย์ บุตรกิลาบ อยู่ในตระกูล กุรอชีย์ ฮาชีมีย์   
กุนยะห์ ของท่านคือ อะบุ้ลกอซิม ความหมายคือ บิดาของกอซิม เป็นประเพณีของ
คนอาหรับที่ใช้เรียกแทนชื่อจริง เพราะท่านนบี  (ศ้อลฯ) มีบุตรคนแรกชื่อ กอซิม 
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. ท่านเติบโตในสภาพเป็นเด็กก าพร้า เนื่องจากบิดาของท่านได้ เสียชีวิต 
ขณะที่ท่านอยู่ในครรภ์มารดา หลังจากนั้น มารดาของท่านได้เสียชีวิตจากท่านไปอีก 
ขณะที่ท่านอายุเพียง 6 ขวบ ท่านได้รับการดูแลและเลี้ยงดูจากปู่ของท่านชื่ออับดุล
มุฏลิบ ไม่นานเท่าไหร่ปู่ของท่านก็จากโลกดุนยา ลุงของท่านชื่ออะบูตอลิบ จึง
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 َدةُ   َعةُ  بهنحتُه َسوح     َزمح

8.  อาอีชะห์บุตรของอ่าบีบักรินอัลซิดดิก ُح نحتُهبهُ َعائهَشةُ   رُه َأبه    َبكح

3.  ฮัฟเซาะห์บุตรของอุมัรบุตรอัลค๊อตต๊อบ َصةُ       ابُ طَّالَُ ع َمر بن بهنحتُه َحفح
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4.  ซัยหนับบุตรของคุซัยมะห์บุตรอัลฮาริส َةُ  بهنحتُه َزي حَنبُ   ٌُ حَُ بن خ َزْيح     اره

5. อุมมุซะลามะห์ หรือฮินดน บุตรของอุมัยยะห์  
نحدُ  ْسح َهاإهُوَُ َسَلَمةُ  أ مُُّ    َميَّةُ أ ُ بهنحتُه هه  

6. ซัยหนับบุตรของยะห์ชิน     َجححشُ  بهنحتُه َزي حَنبُح 

7. ยุวัยรีญะห์บุตรของฮัลฮาริส ٌُ  بهنحتُه ج َويحرهيَّةُ   َاره     اْلح

2. อุมมุหะบีบะห์หรืออีกนามหนึ่งว่า รอมละห์บุตรอะบีซุฟยาน 
َلةُ  ْسح َهاإهُوَُ َحبهيحَبةُ  أ مُُّ                                              ُح بهنحتُه َرمح َيانُ  َأبه   س فح

9. ซ่อฟียะห์บุตรของหุยัยย์บุตรอัคต๊อบ طَُ بن ح َييُح بهنحتُه َصفهيحةُ   بُ َأخح  

10. มัยมูนะห์บุตรของอัลฮาริส     ُنَة ٌُ  بهنحتُه َميحم وح َاره اْلح  

มัยมูนะห์ เป็นหญิงคนสุดท้ายที่ท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้ท าการสมรสด้วย 
          ท่านนบี (ศ้อลฯ) มีบุตรชาย 3 ท่าน และบุตรสาว 4 ท่าน เกิดจากท่าน
หญิงค่อดียะห์สองท่าน คือ อัลกอซิมและอับดุลเลาะห์ และทั้งสองก็กลับไปสู่อัลลอฮ์
ขณะยังเยาว์วัยอยู่ อับดุลเลาะห์มีนามที่เป็นฉายาว่า อัตตอยยิบอัตตอฮิร ความหมาย
คือ ดี สะอาดบริสุทธิ์ และอีกท่านหนึ่งคือ อิบรอฮีมซึ่งเกิดจากท่านหญิงมารียะห์อัล
กิบฏียะห์ ก็กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ขณะยังเยาว์วัยอีกเช่นกัน 
          บรรดาบุตรสาวของท่านนบี (ศ้อลฯ) คือ 

1. ซัยหนับ    َزي حَنبُ 

8. รุกอยยะห์    ر قَ يَّةُ 

3. อุมมุกัลซูม    َكلحث  وحمُ  أ مُُّ

4. ฟาฏิมะห์     فَاطهَمةُ 
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บุตรสาวทั้งหมดเกิดจากท่านหญิงค่อดียะห์ เธอทั้งหลายก็จากโลกดุนยาไป
ขณะที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ ยกเว้นท่านหญิงฟาฏิมะห์เพียงท่านเดียวที่จากโลกดุนยา
หลังจากท่านนบี (ศ้อลฯ) กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ 
          อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นร่อซู้ลโดยประทานวะห์ยู (   ُي ขณะท่าน (  َوحح

ท าอิบาดะห์ในถ้ าหิเราะอ์ อายะห์แรก ที่อัลลอฮ์ทรงประทานแก่ท่านนบี ในเดือน
รอมฏอน คือ 

مُه إهق حرَأُح  1:  اآلية   العلق سورة :  َخَلقَُ الَّذهي َربه كَُ بهاسح

การประทานอายะห์กุรอ่าน ก็ติดตามเรื่อยมาโดยผ่านยิบรออ้ิล ที่มีนามว่า
อับดุลเลาะห์ ท่านนบี (ศ้อลฯ) ท าการเผยแพร่อย่างลับๆ ในระยะเวลา 3 ปี หลังจาก
นั้น อัลลอฮ์ทรงบัญชาให้ท่านท าการประกาศศาสนาอย่างเปิดเผย เชิญชวน เรียกร้อง
สู่เตาฮีด คือ ( للا إل إله ل  ) ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่ถูกกราบไหว้โดยแท้จริงนอกจาก

อัลลอฮ์และให้ละทิ้งการสักการะรูปสักการะ ท่านถูกต่อต้านจากผู้อาวุโสและผู้มี
บารมีจากตระกูลกุรอยช์และถูกท าร้ายทารุณพร้อมกับกลุ่มซอฮาบะห์ อัลลอฮ์จึงทรง
บัญชาใช้ให้กลุ่มซอฮาบะห์อพยพสู่อัลฮะบะชะฮ์ ( َُب َشةُ َاْلَح  ) คือเอธิโอเปีย ปัจจุบัน 

ขณะนั้นจ านวนผู้อพยพจากซอฮาบะห์ 23 ท่าน ต่อมาอัลลอฮ์ทรงให้ท่านนบี (ศ้อลฯ) 
อพยพสู่นครมาดีนะห์ นามว่ายัสริบ (  ُيَ ثحرهب ) พร้อมกับอะบูบักรินอัดซิดดิ๊ก ในปีแรก

แห่งฮิจญเราะห์ ตรงกับปีที่ 688 ค.ศ. ได้เกิดเหตุการณ์อีกมากมายระหว่างท่านนบี 
(ศ้อลฯ) กับชาวกุรอยช์ ในเรื่องของการต่อสู้และสงครามศาสนา จนกระทั่งอัลลอฮ์ได้
ให้ท่านนบี (ศ้อลฯ) และซอฮาบะห์พิชิตนครมักกะห์ได้ ในปีที่ 2 แห่งฮิจญเราะห์ จึง
ท าให้กลุ่มชนอาหรับทั้งหลายเข้ารับอิสลามและประกาศความเป็นมุสลิมในปีที่ 9-10 
แห่งฮิจญเราะห์ 
      และในปีที่ 10 นี้ เอง ท่านนบีได้ประกอบพิธีฮัจญ์พร้อมกับเหล่าซอฮาบะห์
จ านวนมากกว่า 10,000 คน หลังจากนั้นท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้อ าลาจากโลกดุนยาไปสู่ 
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احأَلعحَلى اَلرَّفهيحقُ  )   ) ในวันที่ 18 เดือนรอบีอุลเอาวั้ล ปีที่ 11 แห่งฮิจญเราะห์ศักราช ตรง

กับวันที่ 2 กรกฏาคม ในปีที่ 638 ค.ศ. 
          ท่านพ่ีน้องที่รัก ที่น าเสนอนี้เพ่ือเตือนความจ าและจุดประกายแก่ลูกหลาน
มุสลิมว่า เราคืออุมมะห์ของท่านนบี (ศ้อลฯ) ท่านนี้แหละ 

ُح أَق  وحلُ  تَ غحفهرُ  َهَذا قَ وحله ُح احلَعظهيحمَُ للاَُ َوَأسح َُ َولهَسائهرُه َوَلك مُح له لهمهيح لهَماتُه الحم سح  َوالحم سح

تَ غحفهر وحهُ  يحمُ  الحَغف وحرُ  ه وَُ إهنَّهُ  فََأسح  الرَّحه

   
 
 
 
 
 
 
 

 


