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คุตบะห์อดี ลิ้ อัฎฮา
خطبة عيد ا لحضى
كَب ،
َا هلل َا ْك َ هَب َ ،ا هلل َا ْك َ هَب َ ،ا هلل َا َ ه
هللا َا َ ه
كَب َ ،ا هلل َا ْك َ هَب َ ،ا هلل َا َ ه
كَب  ،ه
كَب َ ،ا هلل َا ْك َ هَب َا هلل َا ْك َ هَب َكب ْ ًِْيا َ ،وا ْل َح ْمده ِ ه ِّلِل َك ِث ْ ًْيا َ ،و هس ْب َح َان ِ
هللا هب ْك َر ًة
َا هلل َا َ ه
هللا اَ ْك َ هَب َ ،ا هلل بْ ْك َ هَب َو ِ ه ِّلِل الْ َح ْمده .
هللا َو ه
َو َا ِص ْي َال َ ،ال ا َ ََل االه ه
ِ ِ
َا ْل َح ْمده ِ ه ِّلِل ه ِاَّل ْي َم هد َلنَا َم َوا ِعدَ ا ْح َسا ِن ِه َوا ْن َع ِام ِه َ ،و بْ َعا َد َعلَ ْينَا ِ ِْف هَ ِذهِ
ِ ِ ِ ْ ِ ِ خَص ِب ِِض َ ِ ِع ِ
ِ
د
الُّس ْو ِر َع ََل َت َعا هق ِب بْ هَّي ِم ِه ،
ا بل هَّي ِم َع َوا ئدَ ب ِره َوا ك َرامه َ ،و ه نَا َيا فة ْي ر ه
ِ
َش  ،بْ ْْحَده هه َو بْ ْش هك هر هه عَ ََل َما بْ ْو َل
َو َج َعلَنَا ِم ْن ُْ هم ِة َس ِي ِد الْ هم ْر َس ِل ْ َْي ا ْل همشَ ِفع ِ ي َ ْو َم الْ َم ْح َ ِ
هللا َع ِظ ْ هْي اال ْفضَ الِ َو ْال َك َر ِم ،
ِم ْن َج ِز ْي ِل ال ِن َع ِم َو بْ ْس َت ْغ ِف هر هه َ ،و بْ ْشهَده بْ ْن َال ا َ ََل ا هال ه
ِ ِ
ِ
هللا َس ِيده ا ْل َع َر ِب َوا ْل َع َج ِم َ ،اللههه هم َص ِل َو َس ِ ِْل َعَلَ
َو بْ ْشهَده بْ هن َس ِيدَ َنَ هم َح همدً ا هر هس ْو هل ِ
َس ِي ِدَنَ هم َح هم ٍد َ ،وعَ ََل ْ ِ َِل َو َ ْ
َص ِب ِه َما َهل ه َل َو َك ه ََب .
بْ هما ب َ ْعده  :فَ َيا ِع َبا َد ِ
هللا ُْ ْو ِص ْي ه ُْك ِبنَ ْف ِس بْ هو ًال ِب َت ْق َوى ِ
هللا تَ َع َال َو َطا َع ِت ِه  ،فَقَدْ
هللا َت َع َال ِِف ا ْل هق ْرْ ِن ْال َك ِر ْ ِْي  :ه ر
ُك َم ْن َعلَْيْ َا َف ٍان َويَ ْبقَى َو ْج هه َ ِرب َك هذ و ا ْل َج َاللِ
َق َال ه
هللا الْ َع ِظ ْ هْي
َو ْاال ْك َرا ِم َ .صدَ َق ه
ِ
هللا َ ،ا هلل بْ ْك َ هَب َو ِ ه ِّلِل الْ َح ْمده
َا هلل بْ ْك َ هَب َ ،ا هلل بْ ْك َ هَب َ ،ا هلل بْ ْك َ هَب َ ،ال ا َ ََل ا َال ه
ِ ِ

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก
ซุ น นะฮ์ ข องศาสดามู ฮั ม หมั ด ศ้ อ ลฯ ในวั น อี ดิ้ ล อั ฎ ฮา ให้ พี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม
์แสดงออกถึ ง ความใจบุ ญ ต่ อ พี่ น้ อ งมุ ส ลิ ม ด้ ว ยกั น โดยการเชื อ ดสั ต ว์ ท าอุ ฎ หิ ย ะฮ
(กุรบาน) หลังละหมาด และสองคุตบะฮ์ เป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวกัมปงนั้น
ได้มีส่วนร่วมในการรับประทานเนื้อกุรบานซึ่งเป็นอาหารมื้อแรกของเขาในวั นนั้นและ
เป็นการดียิ่งให้แบ่งเนื้อกุรบานเป็นสามส่วน
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1. แก่ครอบครัว
2. แก่เครือญาติใกล้ชิด
3. แก่ผู้ขัดสน
และเป็ น แบบฉบั บ ของท่ า นนบี อิ บ รอฮี ม พร้ อ มกั บ ร าลึ ก ถึ ง ท่ า นนบี
อิสมาอีล อะลัยฮิมัสสลาม โดยแท้จริงมันคือการกระทาตามคาสั่งใช้แห่งพระเจ้า

 َا هلل بْ ْك َ هَب َو ِ ه ِّلِل الْ َح ْمده، هللا
 َال ا َ ََل ا َال ه،  َا هلل بْ ْك َ هَب،  َا هلل بْ ْك َ هَب، َا هلل بْ ْك َ هَب
ِ ِ

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รัก
โปรดทราบเถิดว่า วันอีดิ้ลอัฏฮาเป็นวันอิ่มหนาสาราญจึงไม่อนุ ญาตให้มุสลิม
ผู้ใดทาการถือศีลอดในวันดังกล่าวและอัยยามุตตัสริก อีกสามวัน คือวันที่ 11-1213 ของเดือนซุ้ลฮิจญะฮ์ โดยท่านนบี ศ้อลฯ กล่าวว่า
رواه ماكل وْْحد وْبوداود والنساىئ

. ْر ٍب َو ِذ ْك ٍر ِ ه ِّلِل
ٍ ْ َْشيْ ِ بْ هَّي هم ب
ِ ْ بْ هَّي هم الت ه
ْ ُك َو ه

“วันมีนา (สามวันตัชริก) คือ วันกิน วันดื่ม และราลึกถึงอัลลอฮ์ ตะอาลา”

 َا هلل بْ ْك َ هَب َو ِ ه ِّلِل الْ َح ْمده، هللا
 َال ا َ ََل ا َال ه،  َا هلل بْ ْك َ هَب،  َا هلل بْ ْك َ هَب، َا هلل بْ ْك َ هَب
ِ ِ

ท่านพี่น้องผู้ศรัทธา
ความรู้สึกสดชื่นเบิ กบานสาหรับพี่น้องมุสลิมในวันอี ดเปล่งประกายเจิดจรัส
เสียงตักบีรก้องกังวาน ประกาศให้ชาวโลกได้รับทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกร ชาว
มุสลิ มต่างทาทานซอดาเกาะฮ์ให้แก่กัน ด้ว ยรอยยิ้ มมันคือซอดาเกาะฮ์ ดัง ท่านนบี
ศ้อลฯ กล่าวว่า
رواه البخاري

. َوتَبَ رس هم َك ِ ِْف َو ْج ِه بْ ِخ ْي َك َصدَ قَ ٌة

ความว่า“และรอยยิ้มของท่านที่แสดงออกสู่ใบหน้าพี่น้องของท่านคือการ
ซอดาเกาะฮ์”
และผู้มีฐานะเชือดกรุบานแจกจ่ายเนื้อเป็นอาหารด้วยการแจกจ่ายทรัพย์สิน
ที่เป็นเงินตราแก่ลูกหลานและคนขัดสนเป็นความดีที่ชี้ชัดถึงความเอื้อ อาทรของชาว
มุสลิมแก่พี่น้องของเขา
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ท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพี่น้องมุสลิมไปมาหาสู่กันทาการติดต่อเครือญาติ
สร้างความสัมพันธ์ไมตรีมันนามาซึ่งความสุขทางใจโดยแท้จริงยิ่งกว่านั้นชีวิตจะมีสิริ
มงคลริสกีจะเพิ่มพูนด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติดังท่านนบีศ้อลฯ กล่าว
ว่า
 متف عليه.

َم ْن بْ َح هب بْ ْن يهبْ َسطَ َ هَل ِ ِْف ِر ْق ِق ِه َويهنْ َسلب َ هَل ِ ِْف بْرَ ِر ِه فَلْ َي ِص ْل َر ِ َْح هه

ความว่า “ผู้ใดปรารถนาให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่กว้างขวางแก่เขาและอายุขัยที่
ยื น ยาวหรื อ มี อ ายุ ที่ เ ปี่ ย มไปด้ ว ยสิ ริ ม งคลดั่ ง นั้ น เขาจงท าการติ ด ต่ อ เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์กับเครือญาติ”

 َا هلل بْ ْك َ هَب َو ِ ه ِّلِل الْ َح ْمده، هللا
 َال ا َ ََل ا َال ه،  َا هلل بْ ْك َ هَب،  َا هلل بْ ْك َ هَب، َا هلل بْ ْك َ هَب
ِ ِ

ท่านพี่น้องทีเ่ คารพรัก
ท่านนบี ศ้อลฯ ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นศาสนทูตสู่ชาวโลกโดยการนามาซึ่ง
สัจธรรมและความงดงามด้วยจรรยามารยาทซึ่งประจักษ์แล้วทั้งการแสดงออกด้วย
การกระทาพร้อมคาสอนและท่านกล่าวว่า
رواه ْْحد

. ان ه َما به ِعث هْت ِ ُلتَ ِم َم َصا ِل َح ْا بل ْخ َال ِق
ِ

ความว่า “แท้จริงฉันถูกแต่งตั้งมาเพื่อเติมเต็มจรรยามารยาทอันสูงส่ง”
ท่านนบี ศ้อลฯ มิเคยระรานและจาบจ้วงท่านให้การเคารพผู้อ าวุโส เมตตา
เยาวชน ยิ่งกว่านั้นท่านกระทาพร้อมกับคาสอนว่า
رواه ْْحد

. َلَيْ َس ِمنها َم ْن لَ ْم ي َ ْع ِر ْف َح ه َكب ْ ِِْيَنَ َويَ ْر َح ْم َص ِغ ْ َْيَن

ความว่า “ผู้ใดมิให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสของพวกเราและไร้ซึ่งความเมตตาแก่
เด็กเขาผู้นั้นไม่ใช้อุมมะฮ์ของพวกเรา”
ท่านนบี ศ้อลฯ เคยลูบศีรษะเด็กๆ ซึ่งแสดงออกด้วยความเมตตาเคยเดินจูง
ทาส ครัน้ แม่นมของท่านนบี ศ้อลฯ มาเยี่ยมท่านให้ความเคารพด้วยการต้อนรับถึงขั้น
ท่านปูผ้าให้เธอนั่ง แม้แต่ชาวยิวที่ด่าทอท่านอย่างต่อเนื่องด้วยการด่าทอที่เรารับมิได้
แต่ท่านก็มิได้โต้ตอบด้วยความกักขฬะ ซึ่งท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวแก่บิดาของนาง
ขณะนั้นท่านนบี ศ้อลฯ จากโลกนี้ไปแล้ว โดยท่านคอลีฟะฮ์อะบูบักร ถามนางว่า
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“มีซุนนะฮ์ของท่านนบี ศ้อลฯ อีกไหมที่บิดาของเจ้ามิได้ปฏิบัติมัน ” ท่าน
หญิงอาอิชะฮ์ ตอบว่า “ซุนนะฮ์ของท่านนบี ศ้อลฯ ท่านได้ทามันหมดแล้วละ แต่
ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งคิดว่าท่านยังทาไม่ได้ ” คอลีฟะฮ์อะบูบักร จึงถามว่า “มันคืออะไร
บอกข้ามาเถิด ” ท่านหญิงอาอีชะฮ์ จึงเล่าให้ผู้เป็นบิดาฟังว่า “ท่านนบี ศ้อลฯ จะ
เดินไปที่ชานเมืองมะดีนะห์ ท่า นนาอาหารไปให้ชาวยิวที่ยากจนคนหนึ่ง ซึ่งตา
บอดด้วย แต่ชาวยิวก็ยังคงด่าทอย่างต่อเนื่องทั้งๆที่ท่านนบี ศ้อลฯ นาอาหารและ
นมไปป้อนให้จนกระทั้งท่านนบี ศ้อลฯ จากโลกดุนยาไป”
ท่านคอลีฟะห์มีความปรารถนาในซุนนะฮ์อันนี้เป็นอย่างมากท่านจึงเดินทาง
ไปยังชานเมืองเพื่อค้นหาชายยะฮูดีย์หรือยิว ซึ่งยากจนที่ตาบอด และท่านก็ได้พบกับ
ชายชราที่ตาบอดคนนั้น คอลีฟะฮ์ได้นาขนมปัง และนมไปป้อนให้แก่เขาด้วยความ
เมตตาและดาเนินตามซุนนะฮ์ ของศาสดา แต่ชายตาบอดยังคงด่าทอท่านนบี ศ้อลฯ
ถึงกับการที่คอลีฟะห์รับรู้ถึงความเลวร้ายของชายชราตาบอดคนนี้ได้เลยทีเดียว ไม่มี
ค าใดออกมาจากปากของท่ า นคอลี ฟ ะฮ์ น อกจากค าว่ า อั ส ตั ฆ ฟิ รุ้ ล ลอฮั้ ล อะซี ม
ในขณะที่ท่านคอลีฟะฮ์กาลังป้อนขนมปังและนมอยู่นั้น ชายชราตาบอดได้กล่าวว่า นี้
เจ้ามิใช่คนเดิมนี่ (หมายถึงท่านนบี ศ้อลฯ) เพราะชายคนนั้นป้อนอาหารแก่ฉันด้วย
กับความนุ่มนวล และความเมตตา จนข้ารู้สึกถึงความเมตตา และมารยาทของเขาได้
ท่านคอลีฟะห์ถึงกับกลั้นน้าตาไว้ไม่ได้ และเปล่งสานวนอันสั่นเครือว่า “ใช่ คนที่ป้อน
อาหารเจ้าในสภาพที่นุ่มนวลที่เจ้าสัมผัสได้ถึงความเมตตา และมารยาทของเขานั้น
คือ คนที่เจ้าด่าท่อและจาบจ้วงจวบจนบัดนี้ เขาผู้นั้นคือ ท่านนบี ศ้อลฯ” ชายชราซึ่ง
ตาบอด ยากจนถึงกับร้องไห้ออกมาจนน้าตาแทบเป็นสายเลือดไม่มีคาใดที่หลุดมา
จากชายตาบอดนอกจากคาว่า

ِ هللا َو بْ ْشهَده بْ هن َم َح همدً ا َر هس ْو هل
هللا
بْ ْشهَده بْ ْن َال ا َ ََل االه ه
ِ ِ

ความเมตตาการมีมารยาทและสัมมาคารวะ คือ อัตลักษณ์ของมุสลิม วันนี้
ผู้ใหญ่ของเราเมตตาเด็กๆของเรา เด็กๆของเราเคยยกมือไหว้ที่แสดงออกถึงมารยาท
อันดีงามที่อิสลามสอนให้รู้จักอ่อนน้อมถมตนและมีสัมมาคารวะหรือไม่ ยกมือไหว้ผู้
หลั กผู้ใหญ่พร้ อมด้วยกล่าวสลาม การแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคารวะด้ว ยการให้
สลามต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันโปรดได้ นามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมันเป็นส่วนหนึ่ง
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จากการให้เกียรติหรือทักทายสาหรับพี่น้องมุสลิมด้วยกัน อิสลามสอนให้เคร่งครัด แต่
มิได้สอนให้คลั่งไคล้ จึงเข้าใจได้ว่าการที่เราจะยกมือสวัสดีซึ่งเป็นประเพณีที่บ่งบอก
ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็มิใช่เรื่องต้องห้ามหรือชิริกแต่อย่างใด

 َا هلل بْ ْك َ هَب َو ِ ه ِّلِل الْ َح ْمده، هللا
 َال ا َ ََل ا َال ه،  َا هلل بْ ْك َ هَب،  َا هلل بْ ْك َ هَب، َا هلل بْ ْك َ هَب
ِ ِ

ท่านพี่น้องที่รัก
อะมานะฮ์ คือ หลักการของศาสนา ซึ่งมุสลิมสมควรจาเป็นต้องปฏิบัติมีเรื่อง
เล่าว่าในยุคการปกครองของท่านคอลีฟะฮ์อุมัร บินคอฏฏ๊อบ (ร.ฎ.) ได้มีชายหนุ่มสอง
คนได้ชุดกระชากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอาหรับบะดาวีย์ (อาหรับที่อาศัยตามชนบทที่
ห่างไกลมากจากตัวเมือง) มาหยุดอยู่ต่อหน้าท่านคอลีฟะฮ์อุมัร บินคอฏฏ๊อบ
ท่านคอลีฟะฮ์จึงเอ่ยถามว่าพวกเจ้ามีอะไรกันหรือ?ชายหนุ่มสองคนกล่าว
ตอบท่านอุมัร บินคอฏฏ๊อบ ว่า

ََّي بْ ِم ْ َْي الْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي ه ََذا قَتَ َل بْ َاب ََن

ความว่า “โอ้ผู้นาแห่งบรรดามุมิน ชายผู้นี้ได้ฆ่าบิดาของพวกเรา”
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรบินคอฏฏ๊อบหันไปถามชายบะดาวีย์ว่า “ท่านสังหารบิดา
ของพวกเขาจริงหรือ?”ชายบะดาวีย์ กล่าวตอบว่า “ครับฉันได้ฆ่าบิดาของพวกเขา
จริง?” ท่านคอลีฟะฮ์อุมัร ถามต่อไปว่า “ท่านฆ่าบิดาของพวกเขาด้วยวิธีใด”
ชายบะดาวีย์ จึงเล่าเหตุการณ์ให้ท่านคอลีฟะฮ์อุมัร ฟังว่า “บิดาของชาย
สองคนนี้ได้นาอูฐของเขาเข้ามาเลี้ยงในไร่ของฉัน และฉันก็ไล่เขาแต่เขาไม่ยอม
เชื่อฟังฉัน ฉันจึงหยิบก้อนหินขว้างไปโดนศีรษะของเขา เป็นเหตุให้เขาได้ตายไป”
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรกล่าวขึ้นว่า “เป็นการยอมรับโดยมิต้องไตร่สวนเลยการ
กิซอซ (ให้ตายตามกันไป) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฮุก่มของอัลลอฮ์ ตะอาลา เที่ยง
ธรรมไม่ปรารถนาการโต้ตอบเพื่อหาทางออกเลย”
ในขณะเดียวกันท่านคอลีฟะฮ์อุมัรก็ไม่ได้ถามความเป็นอยู่ของชายบะดาวีย์
ว่าเป็นอย่างไร?มีครอบครัวไหม? มาจากเผ่าหรือตระกูลใด? ฐานะของครอบครัวเป็น
อย่างไรบ้าง?ไม่ว่าชนชั้นใด? ยากดีมีจนจะอยู่ในสังคมชั้นสูงหรือสูงศักดิ์ในวงศ์ตระกูล
มันไม่ให้ความสาคัญแก่ท่านอุมัรเลยเพราะฮุก่มของอัลลอฮ์ ตะอาลา ต้องดาเนินตาม
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การตัดสินของพระองค์ถึงแม้ว่าลูกของท่านได้ฆ่าคนท่านอุมัรก็ต้องตัดสินด้วยการ
กิซอซเช่นเดียวกัน
ชายบะดาวีย์กล่าวว่า“โอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีนฉันขอต่อท่านสักอย่างหนึ่งได้ไหมด้วย
พระนามของอัลลอฮ์ ตะอาลา ผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินขอให้ท่านให้โอกาสฉันกลับ
บ้านเพื่อกลับไปหาภรรยาและลูกๆของฉัน เพื่อฉันจะได้อาลาพวกเขาและบอก
ความจริงแก่พวกเขาว่าพรุ่งนี้ฉันต้องถูกประหารชีวิตตามการตัดสินของท่านและ
ฉันก็จะกลับมาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ตะอาลา ว่าไม่มีใครอุปการะดูแลพวกเขาเลย
นอกจากอัลลอฮ์ ตะอาลา ต่อมาก็ฉันนี้แหละที่ต้องดูแลและอุปการะพวกเขา”
ท่านอุมัรกล่าวว่า“ใครเล่าจะค้าประกันว่าท่านจะกลับมา”
ขณะนั้นเหล่าซอฮาบะฮ์ต่างนิ่งเงียบเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าชายบะดาวีย์ผู้นี้คือ
ใคร?บ้านอยู่ที่ไหน?เผ่าอะไรมันมิใช่การค้าประกันเพียงสิบดีนารที่ดินหรืออูฐแต่มัน
คือการค้าประกัน ด้วยชีวิตแล้ ว จะมีใครเล่ ากล้ าขัดขืนท่านอุมัรในการดาเนินตาม
ฮุก่มของศาสนาและใครเล่าจะขอความอนุเคราะห์ให้แก่เขาเขาทั้งหลายจึงนิ่งและ
เงียบสงบท่านอุมัรเกิดความรู้สึกงุนงงและเกิดความสับสนระหว่างนาชายบะดาวีย์ไป
ลงโทษโดยการประหารชีวิตและปล่อยให้ภรรยาและลูกๆของเขารอคอยอาหารและ
อดตายไปในที่สุดหรือจะให้โอกาสเขาไปอาลาครอบครัวโดยไม่มีใครค้าประกันให้เลย
ฉะนั้นเลือดของคนถูกฆ่าก็จะกลายสภาพเป็นเลือดที่ไร้ค่า
ท่านอุมัรนั่งก้มหน้าอยู่สักครู่หนึ่งท่านหันหน้าไปหาลูกชายทั้งสองของผู้ถูกฆ่า
และเอ่ยถามว่า“ท่านทั้งสองจะอภัยให้เขาได้ไหม?”ทั้งสองตอบโดยไม่รีรอว่า“พวก
เราอภัยให้เขาไม่ได้หรอก”

قَتَ َل بْ َاب ََن َالبه هد بْ ْن يه ْقتَ َل ََّي بْ ِم ْ َْي الْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي

ความว่า “ใครที่ ฆ่า พ่ อ ของพวกเราเขาต้ อ งถู กฆ่ า เช่น เดี ยวกั น โอ้ ท่ า น
อะมีรุ้ลมุมินีน”
ขณะนั้นท่านอะบูซัรริลอั้ลฆิฟารีย์ (ร.ฎ.) ซึ่งเป็นผู้อาวุโสและเป็นที่ยอมรับ
และถูกนับว่าเป็นผู้มีสัจจะของเหล่าซอฮาบะฮ์ทั่วไปได้ยืนขึ้นพร้อมกล่าวว่า

ََّي بْ ِم ْ َْي الْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي بْ ََن ُْ َك ِف ه هل
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ความว่า“โอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีนฉันขอค้้าประกันและรับรองเขาเอง”
ท่านอุมัรกล่าวว่า“ท่านผู้อาวุโสเขาฆ่าคนตายนะ”
ท่านอะบูซัรริน ตอบว่า “ใช่ ถึงเขาฆ่าคนตาย”
ท่านอุมัร กล่าวว่า “ท่านรู้จักกับเขาดีกระนั้นหรือ?”
ท่านอะบูซัรริน ตอบว่า“ฉันไม่รู้จักเขาหรอก”
ท่านอุมัร กล่าวว่า “แล้วท่านจะค้าประกันได้อย่างไรเล่า”
ท่านอะบูซัรริน ตอบว่า “ฉันเห็นคุณสมบัติความเป็นมุอฺมินของเขา ฉัน
มั่นใจว่าเขาจะไม่โกหก อินชาอัลลอฮ์”
ท่านอุมัรกล่าวว่า“โอ้ท่านอะบูซัรริน เอ๋ย ท่านคิดหรือว่าเราจะปล่อยท่าน
และละเลยท่านไป หากเขาโกหก หลังจากสามวันไปแล้ว”
ท่านอะบูซัรรินกล่าวว่า

َا هلل الْ هم ْس َتع َا هن ََّي بْ ِم ْ َْي الْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي

ความว่า “อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา คือผู้ถูกขอความช่วยเหลือโอ้
ท่านอะมีรุ้ลมุมินีน”
ท่านอุมัรได้ทาสัญญากับชายบะดาวีย์โดยให้โอกาสเพียงสามวันเพื่อกลับไป
อาลาครอบครัวคือภรรยาและลูกๆชายบะดาวีย์ ได้เดินทางกลับภูมิลาเนาของตัวเอง
เมื่อกาหนดเวลานัดหมายมาถึงท่านอุมัรและประชาชนต่างมารวมตัวรอคอยจนเข้าสู่
เวลาละหมาดอัศริ์เสียงเรียกร้องสู่การละหมาดดังขึ้นหลังจากละหมาดแล้วยังไม่พบ
วี่แววการมาของชายบะดาวีย์เลยท่านอะบูซัรรินนั่งในสภาพที่นิ่งเงียบอยู่ข้างหน้าท่าน
อุมัรและท่านอุมัรกล่าวว่า“ชายบะดาวีย์อยู่ไหนเล่า โอ้ท่านอะบูซัรริน”คาตอบคือ

َال بْد ِْر ْي ََّي بْ ِم ْ َْيالْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي

ความว่า “ฉันยังไม่ทราบเลยโอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีน”
ท่านอะบูซัรรินเงยหน้าสู่ท้องฟ้าสายตาจ้องมองดวงอาทิตย์มันเลื่อนต่าลงทุก
ทีรู้สึกว่าทาไมดวงอาทิตย์วันนี้โคจรไวกว่าปกติบรรดาซอฮาบะฮ์ทุกคนต่างนิ่งเงียบ
และทุกคนต่างอยู่ในสภาวะที่เงียบสงัดทุกคนไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฮุก่ม
ของอัลลอฮ์ ตะอาลา มิอาจล้อเล่นได้เลยและอะไรจะเกิดขึ้นแก่ท่านอะบูซัรรินซึ่งเป็น
ผู้ค้าประกันขณะนั้นเองก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพียงไม่กี่นาทีชายบะดาวีย์ปรากฏ
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ตัวขึ้นท่านคอลีฟะฮ์อุมัรบินค๊อฎฏอบเปล่งเสียงว่า“อัลลอฮุอักบัร”และในสถานที่นั้น
ก้องกังวานไปด้วยคาว่า“อัลลอฮุอักบัร”จากผู้คนที่มาร่วมชุมนุม
ท่านคอลีฟะฮ์ กล่าวแก่ชายบะดาวีย์ ว่า “หากเจ้าหลบอยู่ที่ชนบทของเจ้า
พวกเรามิอาจหาเจอเจ้าได้ เพราะไม่รู้ว่าเจ้าพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด”ชายบะดาวีย์
กล่าวแก่ท่านคอลีฟะฮ์ ว่า
“ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ตะอาลาเจ้า ฉันไม่มีความกังวลต่อท่านเลย แต่
ความกลัวของฉันคืออัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้ทรงรู้ทั้งที่ลับและเปิดเผย ฉัน
อยู่นี่แล้ว ฉันทิ้งลูกๆของฉันไว้เหมือนลูกนกน้อยอยู่ในรัง ไม่มีน้าและอาหาร แต่
ฉันมาเพื่อถูกประหารชีวิตในวันนี้ เพราะฉันกลัวว่า คามั่นสัญญาจะสูญหายไป
เพราะมนุษย์เป็นเหตุ”
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรกล่าวถามท่านอะบูซัรริ นว่า “อะไรคือแรงจูงใจที่ทาให้
ท่านค้าประกันชายผู้นี้”
ท่านอะบูซัรรินจึงกล่าวตอบว่า “เพราะฉันกลัวในเรื่องความดีจะถูกลบและ
จางหายไปจากผู้คนเพราะคนนั้นเอง”
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรได้ยืนขึ้นแล้วเอ่ยถามชายหนุ่มทั้งสองซึ่งเป็นลูกของผู้ตาย
ว่า“เจ้าทั้งสองมีความเห็นอย่างไรบ้าง?”
ทั้งสองยืนขึ้นด้วยน้าตานองหน้าพร้อมกล่าวว่า

 َو َ َْن ََش بْ ْن يهق َا َل لَقَدْ َذه ََب الْ َع ْف هو ِم َن.. َع َف ْو ََن َع ْن هه ََّي بْ ِم ْ َْي الْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي ِل ِصدْ ِق ِه
النه ِاس

ความว่า “พวกเราขอให้อภัยแก่เขาโอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีน เนื่องจากเขามี
ความสัจจะรักษาไว้ซึ่งสัญญา และพวกเราเกรงว่า คาว่าอภัยมันจางหายไปแล้ว
จากมนุษย์”
“อัลลอฮุอักบัร”เป็นเสียงที่ดังมาจากท่านคอลีฟะฮ์อุมัรและน้าตาของท่าน
ไหลรินอาบแก้มเคราของท่านชุ่มไปด้วยน้าตาท่านเอ่ยว่า

هللا خ ْ ًَْيا بُّْير َا ه
الشا هاب ِن عَ ََل َع ْف ِو ه َُك
َج َزا ه َُك ه
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ความว่า “โอ้ชายหนุ่มทั้งสอง ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงตอบแทน
ความดีแก่เจ้าทั้งสอง ที่ท่านทั้งสองอภัยให้(เขา)”

هللا خ ْ ًَْيا ََّي بْ َاب َذ ِر ي َ ْو َم فَ هر ْج َت َع ْن ه ََذا هالر هج ِل هك ْرب َ َت هه
َج َزاكَ ه

ความว่า “โอ้ท่านอะบูซัรริน ขออัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงตอบแทนแก่ท่านใน
วันที่ท่านได้ปลดเปลื้องความระทมทุกข์แก่ชายผู้นี้”

هللا خ ْ ًَْيا بُّْير َا هالر هج هل ِل ِصدْ ِق َك َو َوف َائِ َك
َو َج َزاكَ ه

ความว่ า “และขออั ล ลอฮ์ ตะอาลา ตอบแทนความดี แ ก่ เ จ้ า โอ้ ช าย
บะดาวีย์ในความมีสัจจะของเจ้าและการไม่บิดพลิ้วสัญญาของเจ้า”
มีผู้รายงานกล่าวว่า

! !ِس ِب َي ِد ِه لَقَدْ هد ِفنَ ْت َسع َا َد هة ْااليْ َما ِن َو ْاال ْس َال ِم ِ ِْف بْ ْكف َا ِن ه َُع َر
ْ ِ َو ه ِاَّل ْي ن َ ْف
ِ
ِ
ความว่า “ขอสาบานต่อผู้ซึ่งชีวิตของข้าพเจ้า อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

ความจริงความผาสุกแห่งอีหม่าน และอิสลามได้ถู กฝังไปพร้อมกับผ้ากาฝั่นของ
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัร”

هللا َوا هَّي ه ُْك ِب َما ِف ْي ِه ِم َن ْال ََّي ِت
هللا ِ ِْل َو َل ه ُْك ِِف ا ْل هق ْرْ ِن ْال َك ِر ْ ِْي َو نَ َف َع ِِن ه
َاب َركَ ه
هللا ا ْل َع ِظ ْ َْي ِ ِْل َ ِو َل ه ُْك َو ِل َسا ِئ ِر ا ْل هم ْس ِل ِم ْ َْي
َ َو ِاَّل ْك ِر ا ْل َح ِك ْ ِْي بْ هق ْو هل َق ْو ِ ِْل هَ َذ ا َو بْ ْس تَ ْغ ِف هر
ِ َات َوالْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي َوالْ هم ْؤ ِمن
ِ َوالْ هم ْس ِل َم
. ات فَ ْاس َت ْغ ِف هر ْو هه ان ه هه ه َهو الْغَ هف ْو هر هالر ِح ْ هْي
ِ
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َا هلل بْ ْك َ هَب  7 ครั้งو ِلل الْ َح ْمده
َالْ َح ْمده ِ ه ِّلِل ادله ِ ِاِئ الْ َب ِ ْ
اِق فَ َال يَ هز ْو هل َو َال ي َ َتغ ه هَْي َ ،الْ َح ِك ْ ِْي ه ِاَّل ْي َج َع َل ِِف
ا ْن ِقضَ ِاء ر
الشه ْهو ِر َو َت َقل ر ِب ا ْللَ ْي ِل َوالَّنه َ ِار ِع ْ ََب ًة ِل َم ْن َت َفكه َر َ ،ال ا َ ََل ا هال هه َو َج َع َل
ِ ِ
ا ْل َف َال َح ِل َم ْن َ ُِع َل ِبلب ْح ََك ِم ِادل ْي ِن َ ،و َو هس َع ِف ْي ِه َم َوا ِئدَ ال ِرضْ َو ِان َ ،ع ََل َم ْن
ْر َح ِ ْابال ْس َال ِم َص ْد َر ههَ ،وضَ ا َع َف ِف ْي ِه َم َوا ِه َب ْاالنْ َعا ِم عَ ََل ا ْل َعالَ ِم ْ َْي  ،بْ ْْحَده هه
ََ
ِ
ِ
َو بْ ْش هك هر هه عَ ََل َما بْ ْو َل ِم ْن َم َوا ِه ِب الْ هج ْو ِد َو ْال َك َر ِم َ ،و َا ْس َت ْغ ِف هر هه َو بْ ْشهَده بْ ْن َال
هللا هم ِف ْي هض ْا ال ْح َس ِان َوالنِ َع ِم َ ،و بْ ْشهَده بْ هن َس ِيدَ ََن هم َح همدً ا َر هس ْو هل ِ
هللا
ا َ ََل ا هال ه
ِ َس ِي ِده الْ َع َر ِب َوالْ َع َج ِم ِ َ ،اللههه هم َص ِل َو َس ِ ِْل عَ ََل َس ِي ِد ََن هم َح هم ٍد َوعَ ََل ْ ِ َِل َو َ ْ
َص ِب ِه
بْ ْ َْج ِع ْ َْي .
هللا َح ه هت َقا ِت ِه َو َال تَ هم ْو هت هن ا هال َو بْن ه ُْْت
بْ هما بَ ْعده َ :ف َيا بُّْير َا النه هاس  ،اته هقوا َ
ِ َت ِ ِ
ب َ ر َ هْ ِ
ِ
ل
س
ا
و
م
ل
س
و
ن
ي
اِض
ح
َّي
هللا
ن
ا
،
ا
م
ي
هم ْس ِل هم ْو َن  ْ ،ال َو َصل ْو ا َعَل َن ِب ِيُك َ َ ِ ْ َ َ َ ه ْ ْ ْ ً ه َ
ِ
َو َم َالئِ َكتَ هه ي ه َصل ر ْو َن عَ ََل النه ِ ِب ََّي بُّْير َا ه ِاَّل ْي َن ْ َمنه ْوا َصل ر ْواعَلَ ْي ِه َو َس ِل هم ْوا ت َ ْس ِل ْي ًما .
ات َوالْ هم ْؤ ِم ِن ْ َْي َوالْ هم ْؤ ِمنَ ِ
َاللههه هم ا ْغ ِف ْر ِللْ هم ْس ِل ِم ْ َْي َوالْ هم ْس ِل َم ِ
ات ْا بل ْحي َا ِء ِم َّْنه ْم
َو ْا بل ْم َو ِات ِب َر ْ َْحتِ َك ََّي بْ ْر َح َم هالر ِ ِ
الس ِم ْي هع الْ َع ِل ْ هْي ،
اْح ْ َْي َ ،ربهنَا تَ َقبه ْل ِمنها ِان َهك بْن َْت ه
َوت ْهب َعلَ ْينَا ان َهك بْن َْت الته هو هاب هالر ِح ْ هْي َ ،و ْاج َعلْنَا ِم َن ه ِاَّل ْي َن َ َْت ِر ْي ِم ْن ََتِْتِ ِ هم
ْا بل ْ َْن هار ِ ِْف ِ َجن ه ِ
اُه ِف ْْيَا هس ْب َحا ن ََك اللههه هم َو َ َِت هيِته ه ْم ِف ْْيَا َس َال ٌم،
ات النه ِع ْ ِْي َ ،د ع َْو ه ْ
اُه بْ ِن الْ َح ْمده ِ ِلل َر ِب ْال َعال َ ِم ْ َْي .
َوْ ِخ هر َدع َْو ه ْ
)(26/2557
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