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ส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ในเดือนรอยับ 
دُ  مح للُه َاْلَح رُه بهأَن حَواعُه عهَبادههُه َعَلى تَ َفضَّلَُ اَّلذهيُح ِه  بَ عحضَُ َوَفضَّلَُ.   الحَمَفاخه

رَهُ  أَفحَضلهَها وَُ َأَجلهَِّها مهنُح َوَجَعلَُ.  الحَمآثهرُه َوَأْجحَلُه الحَمزَايَا بهأَن حَواعُه بَ عحضُ  الشُّه وحرهَعَلى رَامَُ َشهح  اْلَح

رُه احأَلَوائهلُه بهَسيهِّدُه فهيحهُه ع رهِّجَُ الَّذهيُح َرَجبَُ َهدُ .  َواحأَلَواخه رُ  للاُ  إهلَّ إهَلهَُ لَُ أَنُح َوَأشح .    الحم تَ َعالُ  احلَكبهي ح

َهدُ  ًدا َأنَُّ َوَأشح َرفُه الحم َتَحلهِّيُح للاُه َرس وحلُ  ُم َمَّ  ُم َمَّدُ  َعَلى َوَسلهِّمُح َصلهُِّ اَللَّه مَُّ.    اْلحهَصالُه بهَأشح
يحدُه بههُه آلههُه َوَعَلى.    احلفهَعالُه َحَه  .    َوَماَيك وحنُ  َماَكانَُ َعَددَُ َوَصحح

يحك مُح.    النَّاسُ  أَي َُّها فَ َيا بَ عحدُ  أَمَّا يُح أ وحصه .    َوطَاَعتههُه تَ َعاَلُ للاُه بهتَ قحَوى أَوَّلًُ َونَ فحسه

ُ تَ َعاَلُ للاُ  قَالَُ فَ َقدُح َرى الَّذهيُح س بحَحانَُ:    الحَكرهيحُه احلق رحآنُه فه دُه مهنَُ لَيحلًُ بهَعبحدههُه َأسح  الحَمسحجه
رَامُه دُه اهَلُ اْلَح َنا الَّذهيُح احألَقحَصى الحَمسحجه َلهُ  باَرَكح يحعُ  ه وَُ إهنَّهُ  آيَاتهَنا مهنُح لهن رهيَهُ  َحوح رُ  السَّمه ي ح    الحَبصه

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก 
         ขณะที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงปรารถนาที่จะให้ฟากฟ้า ได้รับเกียรติโดยการเยือน
ของท่านร่อซู้ล ประดุจดังพ้ืนโลกดุนยาได้รับเกียรติโดยที่ท่านร่อซู้ลเป็นศาสนทูตของ 
อัลลอฮ์ในพ้ืนโลกดุนยา  อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงได้บัญชาให้ยิบรออ้ีลและมีกาอ้ีล มายัง 
นบีมูฮ าหมัดในคืนที่ 27 ในเดือนรอยับตามทัศนะท่ีให้น้ าหนักของบรรดาปวงปราชญ์         
          ท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้เดินทางโดยการน าทางของยิบรออ้ีลขึ้นสู่หลังของบุรอก  
( شَّامُ اَل ) ไปที่เมืองชาม (اَلحب  رَاقُ   ) ในขณะนั้น 

         อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า 
دُه مهِّنَُ لَيحلًُ بهَعبحدههُه َأسحَرى الَّذهي س بحَحانَُ رَامُه الحَمسحجه دُه إهَلُ اْلَح  الَّذهي احألَقحَصى الحَمسحجه

َنا َلهُ  بَارَكح يعُ  ه وَُ إهنَّهُ  آيَاتهَنا مهنُح لهن رهيَهُ  َحوح يُ  السَّمه  1 اآلية   اإلسراء سورةُُ:  الحَبصه

      ความว่า  “มหาบริสุทธิ์ ผู้ทรงน าบ่าวของพระองค์เดินทาง (อิสรออฺ) ใน
เวลากลางคืน จากมัสยิดอัลฮะรอมไปยังมัสยิดอัลอักซอ ซึ่งบริเวณรอบมันเราได้
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ให้เกิดความจ าเริญ เพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆ ของเรา แท้
จริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น” 
          ท่านนบี (ศ้อลฯ) เดินทางจากมัสยิดอัลฮะรอมไปยังนครมักกะห์ ถึงมัสยิด  
อักซอ ประเทศเยรูซาเล็ม ในปัจจุบัน เพียงส่วนหนึ่งของกลางคืนทั้งที่ระยะทางใน
เวลาการเดินทางถ้าใช้กองคาราวานจะใช้เวลาถึง 40 วัน การอิสรออฺ ท่านนบี(ศ้อลฯ) 
ได้เกิดขึ้นทั้งวิญญาณและเรือนร่างของท่านขณะที่ท่านไม่หลับและมีสติสัมปชัญญะ 
มิใช่ความฝันตามความคิดของผู้ขาดอีหม่าน อัลลอฮ์ (ซ.บ) ทรงประทานให้ท่านนบี 
(ศ้อลฯ) เห็นเครื่องหมายต่างๆ และรับทราบเรื่องราวที่สติปัญญาของมนุษย์ไม่
สามารถล่วงรู้ได้ จนกระทั้งท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้เข้าสู่บัยติ้ลมักดิส ซึ่งเป็นศาสนสถาน 
ทั้งบรรดานบีและบรรดาร่อซู้ล รวมตัวกันเพ่ือต้อนรับท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ้อลฯ)  

ท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ้อลฯ) ได้ท าหน้าที่น าละหมาดโดยเป็นอิหม่ามแก่
บรรดานบีและบรรดาร่อซู้ลเหล่านั้น บางรายงานกล่าวว่าเขาทั้งหลายต่างให้ เกียรติ
กันโดยการเชื้อเชิญซึ่งกันและกัน ให้ท าหน้าที่อิหม่าม จนกระทั้งยิบรออ้ิล ได้เสนอให้
ท่านนนีมูฮ าหมัด (ศ้อลฯ) น าละหมาดหลังจากเสร็จสิ้นการละหมาดบรรดาร่อซู้ลได้
แสดงการต้อนรับ นบีมูฮ าหมัด  (ศ้อลฯ) พร้อมสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.)   
           ท่านนบีมูฮ าหมัด (ศ้อลฯ) กล่าวว่า ทุกท่านได้สรรเสริญต่ออัลลอฮ์ ข้าพเจ้าก็
ขอสรรเสริญต่อพระองค์ โดยกล่าวว่า มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ซึ่งได้
แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นร่อซู้ล เพ่ือแผ่ความเมตตาแก่ชาวโลก และเป็นผู้แจ้งข่าวดีให้เขา
ทั้งหลายปฏิบัติ และแจ้งข่าวร้ายให้เขาทั้งหลายหลีกเลี่ยง พระองค์ทรงประทาน     
กุรอ่านเหนือข้าพเจ้าในนั้นได้ชี้ชัดทุกสิ่ง พระองค์ทรงดลบรรดาลให้ประชากรของ
ข้าพเจ้า เป็นเลิศแห่งอุมมะห์ เป็นอุมมะห์สายกลางกลุ่มแรกและกลุ่มสุดท้ายแห่ง  
อุมมะห์  พระองค์ทรงเปิดหัวใจข้าพเจ้า ทรงยกโทษแก่ข้าพเจ้า ทรงเทอดการร าลึก
ของข้าพเจ้า ทรงให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เปิดและผู้ปิด ท่านนบีอิบรอฮีม (อ.ล.) จึงกล่าวว่า   
นี่แหละคือความประเสริฐของท่าน โอ้...มูฮ าหมัด 
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หลังจากนั้นท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้ขึ้นสู่ฟากฟ้าจนถึงฟากฟ้าชั้นที่เจ็ด (เมี๊ยะรอจ) 
และได้ผ่านม่านบังทั้งหลายจนถึงซิดร่อตุ้ลมุนตะฮา ( رَةُ  دح الحم نحتَ َهى سه ) คือ ต้นไม้ต้นหนึ่ง 

ซึ่งมีแม่น้ าหลายสายที่บริสุทธิ์ ไหลออกมาจากโคนของมัน หลายสายจากน้ านมที่ไม่
เปลี่ยนรสชาติ หลายสายจากน้ าอัมฤทธิ์รสชาติอันล่ าเลิศ หลายสายจากน้ าผึ้งที่
บริสุทธิ์ เป็นต้นไม้ที่มีร่มเงา ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางในร่มเงานั้นถึง 70 ปี ก็ไม่
สามารถพ้นร่มเงาได้ ท่านนบี (ศ้อลฯ) แลเห็นสวรรค์และความผาสุขในนั้น ซึ่งไม่มี
สายตาใดแลเห็น และหูได้ยิน ใจที่คิดมาก่อนของมนุษย์ในโลกทั้งหลาย  

เมื่อท่านนบี (ศ้อลฯ) ได้ถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีแห่งอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ท่านนบี 
(ศ้อลฯ) ก็รู้สึกได้ว่าท่านได้อยู่ใน (  ُضحرَة الرَّبَّانهيهِّةُ  َاْلَح  ) 

ท่านนบี (ศ้อลฯ) แสดงความเคารพและคารวะโดยกล่าวว่า 

يَّاتُ   لِلهَُّه الطَّيهَِّباتُ  الصََّلَواتُ  الحم َبارَكَاتُ  اَلتَّحه

ความว่า “ความเคารพซ่ึงสิริมงคลพระพรอันบริสทุธิ์เป็นสิทธิ์แห่งอัลลอฮ์” 
          อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตอบรับว่า 

ُُّ َعَليحكَُ اَلسََّلمُ   َوبَ رََكات هُ  للاُه َوَرَححَةُ  اَي َُّهاالنَّبه

ความว่า “สันติจงมีเหนือท่านนบี พร้อมด้วยความเมตตาและสิริมงคล” 
ท่านนบี (ศ้อลฯ) เมื่อได้รับพรดังกล่าว ท่านจึงมีความปรารถนาในพระพรนั้น 

ให้เกิดแก่บ่าวของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ที่เป็นประชากร (อุมมะห์) ของท่าน ท่านจึงกล่าวว่า 

َنا اَلسََّلمُ  َُ للاُه عهَبادُه َوَعَلى َعَلي ح  الصَّاْلههيح

ความว่า“ขอความสันติได้มีเหนือพวกเรา และเหนือบ่าวที่ดีของพระองค์” 
มวลมาลาอีกะห์ทั่วท้องฟ้าเปล่งเสียงพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายมาก่อนว่า 

َهدُ  َهدُ  للاُ  إهلَّ إهَلهَُ لَُ َأنُح َأشح  للاُه َرس وحلَُ ُم َمًَّدا َأنَُّ َوَأشح

ความว่า  “ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด ที่ถูกกราบไหว้โดย
เที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า มูฮ าหมัดเป็นร่อซู้ล
ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)” 
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เป็นพระเมตตาอันใหญ่หลวง ที่ได้ทรงประทานอิบาดะห์อันประเสริฐสุด ซึ่ง
เป็นอิบาดะห์ที่แยกความเป็นมุสลิมและผู้ปฏิเสธ นั้นคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืน
หนึ่ง 5 เวลา ซึ่งผลบุญเท่ากับ 50 เวลา หลังจากได้รับการผ่อนปรนแล้ว  
ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
       การงานดังกล่าว ท าให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายรู้ซึ้งถึงความส าคัญของการ
ละหมาด ว่าเป็นอิบาดะห์อันดับต้นและเป็นองค์ประกอบของอิสลาม รองจากการ
ปฏิญาณตน โดยจะสังเกตได้ว่า การปฏิบัติอิบาดะห์อื่นๆ ที่นอกจากการละหมาดแล้ว 
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานว่าฮีย์ ( يُ   แก่ท่านโดยผ่านยิบรออ้ิลน ามาสู่ยังพ้ืนโลก (َوحح

ส่วนการละหมาดท่านได้ข้ึนไปรับจากพระองค์โดยตรง ในคืนวันที่ 27 เดือนรอยับ 
       ขออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงประทานให้พวกเราได้เป็นบ่าวของพระองค์ที่มีความ
ย าเกรง  

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

تَ غحفهر وحهُ  يحمُ  الحَغف وحرُ  ه وَُ إهنَّهُ  فَاسح  الرَّحه

 


