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คตุบะหอี์ดิล้อัฎฮา  
 حضىل  خطبة عيد ا 

َاْكََبه ، َالله َاْكََبه ،  َالله َاكََبه ،  هللاه َاكََبه ،  َالله َاْكََبه ،  َالله َاكََبه ،   َالله 

ْكََبه  ْبَحاَن هللِا بهْكَرًة   َالله َاكََبه ،  َالله َا ا  ،  َوس ه ِ َكِثْْيً ا ،  َواْلَحْمده ّلِِله ْكََبه َكِبْْيً َالله َا

اله 
ِ
ََلَ ا
ِ
ِ الَْحْمده َوَاِصْياَل ،  اَل ا ْبْكََبه َو ّلِِله  . هللاه َوهللاه اَْكََبه ، َالله 

َعلَْينَا ِِفْ َهِذِه  َعاَد  ْب ْنَعاِمِه  ،  َو 
ِ
ِنِه َوا ْحَسا

ِ
ِعَد ا َلنَا َمَوا ْي َمده ِ ِ اَّله ْلَحْمده ّلِِله َا

ِم  َّيه َفِة ِعْيدِ ِبِر   دَ ئِ َعَواالب نَا ِبِضَيا ْكَراِمِه  ،  َوَخصه
ِ
ِمِه  ،   ِه َوا َّيه ْب ِب  ْوِر َعََل َتَعاقه ه الُّسر

ْبْوَل  هه عَََل َما  ْبْشكهره هه َو ده ْبْْحَ َشِف عِ يَْوَم الَْمْحََشِ ،   ْرَسِلْْيَ اْلمه ِي ِد الْمه ِة س َ ُْمه  َوَجَعلَنَا ِمْن 

اله هللاه 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْن اَل ا ْب ْبْشهَده  هه  ،  َو  تَْغِفره ْبس ْ ْفَضاِل َواْلكَ ِمْن َجِزيِْل الِن َعِم َو

ِ
َرِم  ،  َعِظْْيه اال

ي ِ  نه س َ ْب ْشهَده  ْب ْ َعََل َو ِي ده اْلَعَرِب َواْلَعَجِم  ، َاللهههمه َصِل  َوَسِِل  ْوله هللِا س َ سه ًدا ره َحمه َدََن مه

 َ ِبِه َما َهلهَل َوَكَبه ٍد  ،  َوعَََل ْ َِلِ َوََصْ َحمه ِي ِدََن مه  .س َ

ا بَْعده  ْ ِبنَْفِس : فَيَا عِ  ْبمه ُْْوِصْيُكه اًل ِبتَقْ  َباَد هللِا  ، فَقَْد  َوى هللِا تََعاَل َوَطاَعِتهِ ْبوه

و الْ  ر َمْن َعلَْْيَا َفاٍن َويَْبقَى َوْجهه َرِب َك ذه ْلَكِرْْيِ : ُكه َجاَلِل َقاَل هللاه َتَعاَل ِِف اْلقهْرْ ِن ا

ْكَراِم .
ِ
 ْْيه ظِ عَ الْ  هللاه  َق دَ صَ   َوْاال

ِ الَْحْمده  ْبْكََبه َوّلِِله اَل هللاه ، َالله 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبْكََبه ، اَل ا ْبْكََبه ،  َالله  ْبْكََبه  ،  َالله   َالله 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 
ซุนนะฮ์ของศาสดามูฮัมหมัด ศ้อลฯ ในวันอีดิ้ลอัฎฮา ให้ พ่ีน้องมุสลิม

แสดงออกถึงความใจบุญต่อพ่ีน้องมุสลิมด้วยกันโดยการเชือดสัตว์ท าอุฎหิยะฮ์
(กุรบาน) หลังละหมาด และสองคุตบะฮ์ เป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งที่พ่ีน้องชาวกัมปงนั้น
ได้มีส่วนร่วมในการรับประทานเนื้อกุรบานซึ่งเป็นอาหารมื้อแรกของเขาในวันนั้นและ
เป็นการดียิ่งให้แบ่งเนื้อกุรบานเป็นสามส่วน 
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1. แก่ครอบครัว  
2. แก่เครือญาติใกล้ชิด   
3. แก่ผู้ขัดสน 
และเป็นแบบฉบับของท่านนบี อิบรอฮีม พร้อมกับร าลึกถึงท่านนบี           

อิสมาอีล อะลัยฮิมัสสลาม โดยแท้จริงมันคือการกระท าตามค าสั่งใช้แห่งพระเจ้า 

ْبْكََبه  اَل هللاه ، َالله 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبْكََبه ، اَل ا ْبْكََبه ،  َالله  ْبْكََبه  ،  َالله  ِ الَْحْمده َالله   َوّلِِله

ท่านพ่ีน้องผู้ศรัทธาที่รัก 
โปรดทราบเถิดว่า วันอีดิ้ลอัฏฮาเป็นวันอ่ิมหน าส าราญจึงไม่อนุญาตให้มุสลิม

ผู้ใดท าการถือศีลอดในวันดังกล่าวและอัยยามุตตัสริก อีกสามวัน คือวันที่ 11-12-
13 ของเดือนซุ้ลฮิจญะฮ์ โดยท่านนบี ศ้อลฯ กล่าวว่า 

هَْشِ  مه الت ِ .ْبَّيه ٍب َوِذْكٍر ّلِِله ْ ْب ُْكٍ َوْره مه  ْبَّيه ْ بوداود والنساىئ   يِْ    رواه ماكل وْ ْحد و

“วันมีนา (สามวันตัชริก) คือ วันกิน วันดื่ม และร าลึกถึงอัลลอฮ์ ตะอาลา” 

ْبْكََبه  اَل هللاه ، َالله 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبْكََبه ، اَل ا ْبْكََبه ،  َالله  ْبْكََبه  ،  َالله  ِ الَْحْمده  َالله   َوّلِِله

ท่านพ่ีน้องผู้ศรัทธา 
ความรู้สึกสดชื่นเบิกบานส าหรับพ่ีน้องมุสลิมในวันอีดเปล่งประกายเจิดจรัส

เสียงตักบีรก้องกังวาน ประกาศให้ชาวโลกได้รับทราบว่าพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกร ชาว
มุสลิมต่างท าทานซอดาเกาะฮ์ให้แก่กันด้วยรอยยิ้มมันคือซอดาเกาะฮ์ ดังท่านนบี 
ศ้อลฯ กล่าวว่า 

ْبِخْيَك َصَدقٌَة . َك ِِفْ َوْجِه  مه  رواه البخاري  َوتَبَسر

ความว่า“และรอยยิ้มของท่านที่แสดงออกสู่ใบหน้าพี่น้องของท่านคือการ
ซอดาเกาะฮ์” 

และผู้มีฐานะเชือดกรุบานแจกจ่ายเนื้อเป็นอาหารด้วยการแจกจ่ายทรัพย์สิน
ที่เป็นเงินตราแก่ลูกหลานและคนขัดสนเป็นความดีที่ชี้ชัดถึงความเอ้ืออาทรของชาว
มุสลิมแก่พ่ีน้องของเขา 
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 ท่านพ่ีน้องครับเราจะเห็นว่าพ่ีน้องมุสลิมไปมาหาสู่กันท าการติดต่อเครือญาติ
สร้างความสัมพันธ์ไมตรีมันน ามาซึ่งความสุขทางใจโดยแท้จริงยิ่งกว่านั้นชีวิตจะมีสิริ
มงคลริสกีจะเพ่ิมพูนด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์กับเครือญาติดังท่านนบีศ้อลฯ กล่าว
ว่า 

ْبْن يهبَْسطَ ََله ِِفْ  ْبَحبه  ْبرَِرِه فَلَْيِصْل َرِْحَهه  َمْن   .  متف  عليه ِرْقِقِه َويهنَْسلبََله ِِفْ 

ความว่า “ผู้ใดปรารถนาให้ได้มาซึ่งปัจจัยท่ีกว้างขวางแก่เขาและอายุขัยที่
ยืนยาวหรือมีอายุที่ เปี่ยมไปด้วยสิริมงคลดั่ งนั้นเขาจงท าการติดต่อเชื่อม
ความสัมพันธ์กับเครือญาติ” 

ْبْكََبه  ِ الَْحْمده  َالله  ْبْكََبه َوّلِِله اَل هللاه ، َالله 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبْكََبه ، اَل ا ْبْكََبه ،  َالله   ،  َالله 

ท่านพ่ีน้องทีเ่คารพรัก 

ท่านนบี ศ้อลฯ ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นศาสนทูตสู่ชาวโลกโดยการน ามาซึ่ง  
สัจธรรมและความงดงามด้วยจรรยามารยาทซึ่งประจักษ์แล้วทั้งการแสดงออกด้วย
การกระท าพร้อมค าสอนและท่านกล่าวว่า 

همَ  ن
ِ
َم َصاِلَح ْالبْخاَلِق .ا هِعثْته ِلُتَِم  ْ ْحد  ا ب  رواه 

ความว่า “แท้จริงฉันถูกแต่งตั้งมาเพื่อเติมเต็มจรรยามารยาทอันสูงส่ง” 
ท่านนบี ศ้อลฯ มิเคยระรานและจาบจ้วงท่านให้การเคารพผู้อาวุโส เมตตา

เยาวชน ยิ่งกว่านั้นท่านกระท าพร้อมกับค าสอนว่า 
ََن .لَيَْس ِمنها َمْن لَْم يَْعِرْف َح ه َكِبْْيِ  ْ ْحد  ََن َويَْرَحْم َصِغْْيَ  رواه 

ความว่า “ผู้ใดมิให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสของพวกเราและไร้ซึ่งความเมตตาแก่
เด็กเขาผู้นั้นไม่ใช้อุมมะฮ์ของพวกเรา” 
 ท่านนบี ศ้อลฯ เคยลูบศีรษะเด็กๆ ซึ่งแสดงออกด้วยความเมตตาเคยเดินจูง
ทาส ครัน้แม่นมของท่านนบี ศ้อลฯ มาเยี่ยมท่านให้ความเคารพด้วยการต้อนรับถึงขั้น
ท่านปูผ้าให้เธอนั่ง แม้แต่ชาวยิวที่ด่าทอท่านอย่างต่อเนื่องด้วยการด่าทอที่เรารับมิได้ 
แต่ท่านก็มิได้โต้ตอบด้วยความกักขฬะ ซึ่งท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวแก่บิดาของนาง 
ขณะนั้นท่านนบี ศ้อลฯ จากโลกนี้ไปแล้ว โดยท่านคอลีฟะฮ์อะบูบักร ถามนางว่า  
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“มีซุนนะฮ์ของท่านนบี ศ้อลฯ อีกไหมที่บิดาของเจ้ามิได้ปฏิบัติมัน” ท่าน
หญิงอาอิชะฮ์ ตอบว่า “ซุนนะฮ์ของท่านนบี ศ้อลฯ ท่านได้ท ามันหมดแล้วละ แต่
ยังมีอยู่เรื่องหนึ่งคิดว่าท่านยังท าไม่ได้” คอลีฟะฮ์อะบูบักร จึงถามว่า “มันคืออะไร 
บอกข้ามาเถิด” ท่านหญิงอาอีชะฮ์ จึงเล่าให้ผู้เป็นบิดาฟังว่า “ท่านนบี ศ้อลฯ จะ
เดินไปที่ชานเมืองมะดีนะห์ ท่านน าอาหารไปให้ชาวยิวที่ยากจนคนหนึ่ง ซึ่งตา
บอดด้วย แต่ชาวยิวก็ยังคงด่าทอย่างต่อเนื่องทั้งๆที่ท่านนบี ศ้อลฯ น าอาหารและ
นมไปป้อนให้จนกระทั้งท่านนบี ศ้อลฯ จากโลกดุนยาไป” 

ท่านคอลีฟะห์มีความปรารถนาในซุนนะฮ์อันนี้เป็นอย่างมากท่านจึงเดินทาง
ไปยังชานเมืองเพ่ือค้นหาชายยะฮูดีย์หรือยิว ซึ่งยากจนที่ตาบอด และท่านก็ได้พบกับ
ชายชราที่ตาบอดคนนั้น คอลีฟะฮ์ได้น าขนมปัง และนมไปป้อนให้แก่เขาด้วยความ
เมตตาและด าเนินตามซุนนะฮ์ของศาสดา แต่ชายตาบอดยังคงด่าทอท่านนบี ศ้อลฯ 
ถึงกับการที่คอลีฟะห์รับรู้ถึงความเลวร้ายของชายชราตาบอดคนนี้ได้เลยทีเดียว ไม่มี
ค าใดออกมาจากปากของท่านคอลีฟะฮ์นอกจากค าว่า อัสตัฆฟิรุ้ลลอฮั้ลอะซีม 
ในขณะที่ท่านคอลีฟะฮ์ก าลังป้อนขนมปังและนมอยู่นั้น ชายชราตาบอดได้กล่าวว่า นี้
เจ้ามิใช่คนเดิมนี่ (หมายถึงท่านนบี ศ้อลฯ) เพราะชายคนนั้นป้อนอาหารแก่ฉันด้วย
กับความนุ่มนวล และความเมตตา จนข้ารู้สึกถึงความเมตตา และมารยาทของเขาได้ 
ท่านคอลีฟะห์ถึงกับกลั้นน้ าตาไว้ไม่ได้ และเปล่งส านวนอันสั่นเครือว่า “ใช่ คนที่ป้อน
อาหารเจ้าในสภาพที่นุ่มนวลที่เจ้าสัมผัสได้ถึงความเมตตา และมารยาทของเขานั้น 
คือ คนที่เจ้าด่าท่อและจาบจ้วงจวบจนบัดนี้ เขาผู้นั้นคือ ท่านนบี ศ้อลฯ” ชายชราซึ่ง
ตาบอด ยากจนถึงกับร้องไห้ออกมาจนน้ าตาแทบเป็นสายเลือดไม่มีค าใดที่หลุดมา
จากชายตาบอดนอกจากค าว่า 

ْوله هللاِ  ًدا َرسه ْبنه َمَحمه ْبْشهَده  اله هللاه َو
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبْن اَل ا  ْبْشهَده 

ความเมตตาการมีมารยาทและสัมมาคารวะ คือ อัตลักษณ์ของมุสลิม วันนี้
ผู้ใหญ่ของเราเมตตาเด็กๆของเรา เด็กๆของเราเคยยกมือไหว้ที่แสดงออกถึงมารยาท
อันดีงามที่อิสลามสอนให้รู้จักอ่อนน้อมถมตนและมีสัมมาคารวะหรือไม่ ยกมือไหว้ผู้
หลักผู้ใหญ่พร้อมด้วยกล่าวสลาม การแสดงออกซึ่งการมีสัมมาคารวะด้วยการให้
สลามต่อพ่ีน้องมุสลิมด้วยกันโปรดได้น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมันเป็นส่วนหนึ่ง
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จากการให้เกียรติหรือทักทายส าหรับพ่ีน้องมุสลิมด้วยกันอิสลามสอนให้เคร่งครัด แต่
มิได้สอนให้คลั่งไคล้  จึงเข้าใจได้ว่าการที่เราจะยกมือสวัสดีซึ่งเป็นประเพณีที่บ่งบอก
ถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนก็มิใช่เรื่องต้องห้ามหรือชิริกแต่อย่างใด 

ِ الَْحْمده  ْبْكََبه َوّلِِله اَل هللاه ، َالله 
ِ
ََلَ ا
ِ
ْبْكََبه ، اَل ا ْبْكََبه ،  َالله  ْبْكََبه  ،  َالله   َالله 

ท่านพ่ีน้องที่รัก 

อะมานะฮ์ คือ หลักการของศาสนา ซึ่งมุสลิมสมควรจ าเป็นต้องปฏิบัติมีเรื่อง
เล่าว่าในยุคการปกครองของท่านคอลีฟะฮ์อุมัร บินคอฏฏ๊อบ (ร.ฎ.) ได้มีชายหนุ่มสอง
คนได้ชุดกระชากชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอาหรับบะดาวีย์ (อาหรับที่อาศัยตามชนบทที่
ห่างไกลมากจากตัวเมือง) มาหยุดอยู่ต่อหน้าท่านคอลีฟะฮ์อุมัร บินคอฏฏ๊อบ 

ท่านคอลีฟะฮ์จึงเอ่ยถามว่าพวกเจ้ามีอะไรกันหรือ?ชายหนุ่มสองคนกล่าว
ตอบท่านอุมัร บินคอฏฏ๊อบ ว่า 

ْباَبَنَ  ْؤِمِنْْيَ َهَذا قَتََل  ْبِمْْيَ الْمه  ََّي 
ความว่า “โอ้ผู้น าแห่งบรรดามุมิน ชายผู้นี้ได้ฆ่าบิดาของพวกเรา” 
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรบินคอฏฏ๊อบหันไปถามชายบะดาวีย์ว่า “ท่านสังหารบิดา

ของพวกเขาจริงหรือ?”ชายบะดาวีย์ กล่าวตอบว่า “ครับฉันได้ฆ่าบิดาของพวกเขา
จริง?” ท่านคอลีฟะฮ์อุมัร ถามต่อไปว่า “ท่านฆ่าบิดาของพวกเขาด้วยวิธีใด”      

ชายบะดาวีย์ จึงเล่าเหตุการณ์ให้ท่านคอลีฟะฮ์อุมัร ฟังว่า “บิดาของชาย
สองคนนี้ได้น าอูฐของเขาเข้ามาเลี้ยงในไร่ของฉัน และฉันก็ไล่เขาแต่เขาไม่ยอม
เชื่อฟังฉัน ฉันจึงหยิบก้อนหินขว้างไปโดนศีรษะของเขา เป็นเหตุให้เขาได้ตายไป” 

ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรกล่าวขึ้นว่า“เป็นการยอมรับโดยมิต้องไตร่สวนเลยการ  
กิซอซ (ให้ตายตามกันไป) ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ฮุก่มของอัลลอฮ์ ตะอาลา เที่ยง
ธรรมไม่ปรารถนาการโต้ตอบเพื่อหาทางออกเลย” 
 ในขณะเดียวกันท่านคอลีฟะฮ์อุมัรก็ไม่ได้ถามความเป็นอยู่ของชายบะดาวีย์
ว่าเป็นอย่างไร?มีครอบครัวไหม? มาจากเผ่าหรือตระกูลใด? ฐานะของครอบครัวเป็น
อย่างไรบ้าง?ไม่ว่าชนชั้นใด? ยากดีมีจนจะอยู่ในสังคมชั้นสูงหรือสูงศักดิ์ในวงศ์ตระกูล
มันไม่ให้ความส าคัญแก่ท่านอุมัรเลยเพราะฮุก่มของอัลลอฮ์ ตะอาลา ต้องด าเนินตาม
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การตัดสินของพระองค์ถึงแม้ว่าลูกของท่านได้ฆ่าคนท่านอุมัรก็ต้องตัดสินด้วยการ    
กิซอซเช่นเดียวกัน 

ชายบะดาวีย์กล่าวว่า“โอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีนฉันขอต่อท่านสักอย่างหนึ่งได้ไหมด้วย
พระนามของอัลลอฮ์ ตะอาลา ผู้สร้างฟ้าและแผ่นดินขอให้ท่านให้โอกาสฉันกลับ
บ้านเพื่อกลับไปหาภรรยาและลูกๆของฉันเพื่อฉันจะได้อ าลาพวกเขาและบอก
ความจริงแก่พวกเขาว่าพรุ่งนี้ฉันต้องถูกประหารชีวิตตามการตัดสินของท่านและ
ฉันก็จะกลับมาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ตะอาลา ว่าไม่มีใครอุปการะดูแลพวกเขาเลย 
นอกจากอัลลอฮ ์ตะอาลา ต่อมาก็ฉันนี้แหละที่ต้องดูแลและอุปการะพวกเขา” 

ท่านอุมัรกล่าวว่า“ใครเล่าจะค้ าประกันว่าท่านจะกลับมา” 

ขณะนั้นเหล่าซอฮาบะฮ์ต่างนิ่งเงียบเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าชายบะดาวีย์ผู้นี้คือ
ใคร?บ้านอยู่ที่ไหน?เผ่าอะไรมันมิใช่การค้ าประกันเพียงสิบดีนารที่ดินหรืออูฐแต่มัน

คือการค้ าประกันด้วยชีวิตแล้วจะมีใครเล่ากล้าขัดขืนท่านอุมัรในการด าเนินตาม    
ฮุก่มของศาสนาและใครเล่าจะขอความอนุเคราะห์ให้แก่เขาเขาทั้งหลายจึงนิ่งและ
เงียบสงบท่านอุมัรเกิดความรู้สึกงุนงงและเกิดความสับสนระหว่างน าชายบะดาวีย์ไป
ลงโทษโดยการประหารชีวิตและปล่อยให้ภรรยาและลูกๆของเขารอคอยอาหารและ
อดตายไปในที่สุดหรือจะให้โอกาสเขาไปอ าลาครอบครัวโดยไม่มีใครค้ าประกันให้เลย
ฉะนั้นเลือดของคนถูกฆ่าก็จะกลายสภาพเป็นเลือดที่ไร้ค่า 

ท่านอุมัรนั่งก้มหน้าอยู่สักครู่หนึ่งท่านหันหน้าไปหาลูกชายทั้งสองของผู้ถูกฆ่า
และเอ่ยถามว่า“ท่านทั้งสองจะอภัยให้เขาได้ไหม?”ทั้งสองตอบโดยไม่รีรอว่า“พวก
เราอภัยให้เขาไม่ได้หรอก” 

 

ْؤِمِنْْيَ  ْبِمْْيَ الْمه ْبْن يهْقتََل ََّي ْباَبََن اَلبهده    قَتََل 

ความว่า “ใครที่ฆ่าพ่อของพวกเราเขาต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกันโอ้ท่าน     
อะมีรุ้ลมุมินีน” 

ขณะนั้นท่านอะบูซัรริลอ้ัลฆิฟารีย์ (ร.ฎ.) ซึ่งเป็นผู้อาวุโสและเป็นที่ยอมรับ
และถูกนับว่าเป็นผู้มีสัจจะของเหล่าซอฮาบะฮ์ทั่วไปได้ยืนขึ้นพร้อมกล่าวว่า  

ه  َُْكِف له ْبََن  ْؤِمِنْْيَ  ْبِمْْيَ الْمه  ََّي 
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ความว่า“โอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีนฉันขอค้้าประกันและรับรองเขาเอง” 

ท่านอุมัรกล่าวว่า“ท่านผู้อาวุโสเขาฆ่าคนตายนะ” 
ท่านอะบูซัรริน ตอบว่า  “ใช่   ถึงเขาฆ่าคนตาย” 
ท่านอุมัร กล่าวว่า  “ท่านรู้จักกับเขาดีกระนั้นหรือ?”  
ท่านอะบูซัรริน ตอบว่า“ฉันไม่รู้จักเขาหรอก” 
ท่านอุมัร กล่าวว่า “แล้วท่านจะค้ าประกันได้อย่างไรเล่า”  
ท่านอะบูซัรริน ตอบว่า  “ฉันเห็นคุณสมบัติความเป็นมุอฺมินของเขา ฉัน

ม่ันใจว่าเขาจะไม่โกหก อินชาอัลลอฮ”์ 
ท่านอุมัรกล่าวว่า“โอ้ท่านอะบูซัรริน เอ๋ย ท่านคิดหรือว่าเราจะปล่อยท่าน 

และละเลยท่านไป หากเขาโกหก หลังจากสามวันไปแล้ว” 
ท่านอะบูซัรรินกล่าวว่า 

تَعَانه  س ْ ْؤِمِنْْيَ َالله الْمه ْبِمْْيَ الْمه  ََّي

ความว่า “อัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา คือผู้ถูกขอความช่วยเหลือโอ้
ท่านอะมีรุ้ลมุมินีน” 

ท่านอุมัรได้ท าสัญญากับชายบะดาวีย์โดยให้โอกาสเพียงสามวันเพ่ือกลับไป
อ าลาครอบครัวคือภรรยาและลูกๆชายบะดาวีย์ได้เดินทางกลับภูมิล าเนาของตัวเอง
เมื่อก าหนดเวลานัดหมายมาถึงท่านอุมัรและประชาชนต่างมารวมตัวรอคอยจนเข้าสู่
เวลาละหมาดอัศริ์เสียงเรียกร้องสู่การละหมาดดังขึ้นหลังจากละหมาดแล้วยังไม่พบ
วี่แววการมาของชายบะดาวีย์เลยท่านอะบูซัรรินนั่งในสภาพที่นิ่งเงียบอยู่ข้างหน้าท่าน
อุมัรและท่านอุมัรกล่าวว่า“ชายบะดาวีย์อยู่ไหนเล่า โอ้ท่านอะบูซัรริน”ค าตอบคือ 

ْبْدِرْي َّيَ  ْؤِمِنْْيَ ْبِمْْيَ اَل   الْمه

ความว่า “ฉันยังไม่ทราบเลยโอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีน” 
ท่านอะบูซัรรินเงยหน้าสู่ท้องฟ้าสายตาจ้องมองดวงอาทิตย์มันเลื่อนต่ าลงทุก

ทีรู้สึกว่าท าไมดวงอาทิตย์วันนี้โคจรไวกว่าปกติบรรดาซอฮาบะฮ์ทุกคนต่างนิ่งเงียบ
และทุกคนต่างอยู่ในสภาวะที่เงียบสงัดทุกคนไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปฮุก่ม
ของอัลลอฮ์ ตะอาลา มิอาจล้อเล่นได้เลยและอะไรจะเกิดขึ้นแก่ท่านอะบูซัรรินซึ่งเป็น
ผู้ค้ าประกันขณะนั้นเองก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพียงไม่กี่นาทีชายบะดาวีย์ปรากฏ
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ตัวขึ้นท่านคอลีฟะฮ์อุมัรบินค๊อฎฏอบเปล่งเสียงว่า“อัลลอฮุอักบัร”และในสถานที่นั้น
ก้องกังวานไปด้วยค าว่า“อัลลอฮุอักบัร”จากผู้คนที่มาร่วมชุมนุม 

ท่านคอลีฟะฮ์ กล่าวแก่ชายบะดาวีย์ ว่า “หากเจ้าหลบอยู่ที่ชนบทของเจ้า 
พวกเรามิอาจหาเจอเจ้าได้ เพราะไม่รู้ว่าเจ้าพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด”ชายบะดาวีย์ 
กล่าวแก่ท่านคอลีฟะฮ์ ว่า  

“ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ตะอาลาเจ้า ฉันไม่มีความกังวลต่อท่านเลย แต่
ความกลัวของฉันคืออัลลอฮ์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ผู้ทรงรู้ทั้งที่ลับและเปิดเผย ฉัน
อยู่นี่แล้ว ฉันทิ้งลูกๆของฉันไว้เหมือนลูกนกน้อยอยู่ในรัง ไม่มีน้ าและอาหาร แต่
ฉันมาเพื่อถูกประหารชีวิตในวันนี้ เพราะฉันกลัวว่า ค าม่ันสัญญาจะสูญหายไป
เพราะมนุษย์เป็นเหตุ”     

ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรกล่าวถามท่านอะบูซัรรินว่า “อะไรคือแรงจูงใจที่ท าให้
ท่านค้ าประกันชายผู้นี้” 

ท่านอะบูซัรรินจึงกล่าวตอบว่า“เพราะฉันกลัวในเรื่องความดีจะถูกลบและ
จางหายไปจากผู้คนเพราะคนนั้นเอง”    

ท่านคอลีฟะฮ์อุมัรได้ยืนขึ้นแล้วเอ่ยถามชายหนุ่มทั้งสองซึ่งเป็นลูกของผู้ตาย
ว่า“เจ้าทั้งสองมีความเห็นอย่างไรบ้าง?” 

ทั้งสองยืนขึ้นด้วยน้ าตานองหน้าพร้อมกล่าวว่า 

ْؤِمِنْْيَ ِلِصْدِقهِ  ْبِمْْيَ الْمه ْبْن يهقَاَل لَقَْد َذَهَب الَْعْفوه ِمنَ  .. َعَفْوََن َعْنهه ََّي ََش   َوََنْ

 النهاِس 

ความว่า “พวกเราขอให้อภัยแก่เขาโอ้ท่านอะมีรุ้ลมุมินีน เนื่องจากเขามี
ความสัจจะรักษาไว้ซึ่งสัญญา และพวกเราเกรงว่า ค าว่าอภัยมันจางหายไปแล้ว
จากมนุษย์”     

“อัลลอฮุอักบัร”เป็นเสียงที่ดังมาจากท่านคอลีฟะฮ์อุมัรและน้ าตาของท่าน
ไหลรินอาบแก้มเคราของท่านชุ่มไปด้วยน้ าตาท่านเอ่ยว่า 

 َ َ  َجَزا ُكه اابهِن عَََل َعْفِوُكه َا الشه ْبُّير ا   هللاه َخْْيً
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ความว่า “โอ้ชายหนุ่มทั้งสอง ขอเอกองค์อัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงตอบแทน
ความดีแก่เจ้าทั้งสอง ที่ท่านทั้งสองอภัยให้(เขา)” 

ِل كهْربَتَهه  جه ْجَت َعْن َهَذا الره ْباَب َذِر  يَْوَم فَره ا ََّي   َجَزاَك هللاه َخْْيً

ความว่า “โอ้ท่านอะบูซัรริน ขออัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงตอบแทนแก่ท่านใน
วันที่ท่านได้ปลดเปลื้องความระทมทุกข์แก่ชายผู้นี้” 

له ِلِصْدِقَك  جه َا الره ْبُّير ا   َوفَائِكَ وَ َوَجَزاَك هللاه َخْْيً

ความว่า “และขออัลลอฮ์ ตะอาลา ตอบแทนความดีแก่เจ้า โอ้ชาย      
บะดาวีย์ในความมีสัจจะของเจ้าและการไม่บิดพลิ้วสัญญาของเจ้า” 

มีผู้รายงานกล่าวว่า 

يْمَ 
ِ
ِفنَْت َسعَاَدةه ْاال ْي نَْفِِسْ ِبَيِدِه لَقَْد ده ِ َر! !اَواَّله َ ْبْكفَاِن ُعه ْساَلِم ِِفْ 

ِ
 ِن َوْاال

ความว่า “ขอสาบานต่อผู้ซ่ึงชีวิตของข้าพเจ้า อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ 
ความจริงความผาสุกแห่งอีหม่าน และอิสลามได้ถูกฝังไปพร้อมกับผ้ากาฝั่นของ
ท่านคอลีฟะฮ์อุมัร” 

 

ََّيِت  ْ ِبَماِفْيِه ِمَن ْال  ُكه َّيه
ِ
ْلَكِرْْيِ َو نََفَعِِن هللاه َوا ْ ِِف اْلقهْرْ ِن ا اَبَرَك هللاه ِِلْ َوَلُكه

قَ  ْوله  قه ْب ْلَحِكْْيِ  ا ْكِر  َِّل  هللاَ َوا تَْغِفره س ْ ْب َو ا  ِِلْ َهَذ لْ  ْو ْسِلِمْْيَ  َعِظْْيَ ا ْلمه ا ِئِر  َوِلَسا  ْ ِِلْ َوَلُكه

ِحْْيه  َو الْغَفهْوره الره ههه هه ن
ِ
ْوهه ا تَْغِفره ْؤِمنَاِت فَاس ْ ْؤِمِنْْيَ َوالْمه ْسِلَماِت َوالْمه  . َوالْمه
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คตุบะหท์ี ่2 
 ده مْ حَ الْ  وللِ ครั้ง  7     ََبه كْ ْب  لله اَ 

ِ اَ   ه  لَْحْمده ّلِِله ْوله َواَل يََتَغْيه اِِئِ الَْباِِقْ فاََل يَزه ْي َجَعَل ِِف  ،  ادله ِ َالَْحِكْْيِ اَّله

ًة ِلَمْن َتَفكهرَ  َاِر ِعَْبَ ْللَْيِل َوالَّنه ههْوِر َوَتَقلرِب ا ْنِقَضاِء الشر  اَل  ، ا
ِ
 ََلَ ا

ِ
َو َجَعَل ا اله هه

ْيِن  َل ِبلبْحََكِم ادِل  ْضَواِن  ،اْلَفاَلَح ِلَمْن َُعِ ِئَد الِر  َع ِفْيِه َمَوا َعََل َمْن  ،  َوَوسه

َح اِبْ   َْرَ
ِ
 ، َوَضاَعَف ِفْيِه َمَواِهَب اْ ْساَلِم َصْدَرهه ال

ِ
هه ال ده ْْحَ ْب نَْعاِم عَََل اْلَعالَِمْْيَ  ، 

ْوِد َوالْ  ْبْوَل ِمْن َمَواِهِب الْجه هه عَََل َما  ْبْشكهره ْب   َكَرمِ َو هه َو َتْغِفره ْبْن اَل ،  َوَاس ْ ْشهَده 

 
ِ
 ََلَ ا

ِ
ْحَساِن َوالنِ َعمِ ا

ِ
ِفْيضه ْاال ْوله هللِا اله هللاه مه ًدا َرسه َحمه ِي َدََن مه نه س َ ْب ْشهَده  ْب ، َو

ِي ده  ِبِه   َعَرِب َوالَْعَجمِ لْ اس َ ٍد َوعَََل ْ َِلِ َوََصْ َحمه ِي ِدََن مه ْ عَََل س َ هههمه َصِل  َوَسِِل  ، َالل

ِعْْيَ .   ْبْْجَ

ا بَْعده : َفيَا ْب  َا النهاسه ْب مه  ُّير
ِ
ْ ،  ا ْنُته ْب اله َو

ِ
ْوتهنه ا تهقهوا هللَا َح ه تهَقاِتِه َواَل تَمه

َن  ْو ْسِلمه َوَصلر  ،مه اَل  نه هللَا ْب
ِ
ا  ، َتْسِلْيًما  ْوا  َوَسِل مه ْيَن  ِِضِ َحا ََّي  ْ َنِبِي ُكه َعََل  ْوا 

ر ْب ََّي  َوَماَلئَِكتَهه يهَصلرْوَن عَََل النهِبِ   ْيَن ْ َمنهْوا َصل ِ َا اَّله ْوا تَْسِلْيًما .ُّير  ْواعَلَْيِه َوَسِل مه

ْحيَاِء ِمَّْنهْم   ْؤِمنَاِت ْالب ْؤِمِنْْيَ َوالْمه ْسِلَماِت َوالْمه ْسِلِمْْيَ َوالْمه هههمه اْغِفْر ِللْمه َالل

ْْيَ  اِْحِ ْبْرَحَم الره تَِك ََّي هنَا ،َوْالبْمَواِت ِبَرْْحَ ِمْيعه الَْعِلْْيه  َرب ْبنَْت السه هَك  ن
ِ
،    تََقبهْل ِمنها ا

ِحْْيه  ابه الره ْنَت التهوه ْب نهَك 
ِ
مه  ، َوتهْب َعلَْينَا ا ِِتِ ِرْي ِمْن ََتْ ْيَن ََتْ ِ َواْجَعلْنَا ِمَن اَّله

لنهِعْْيِ  اره ِِفْ َجنهاِت ا ْْنَ لب هههمه  ،ْا لل ْبَحانََك ا ْ ِفْْيَا س ه هْم ِفْْيَا َساَلمٌ  َدْعَواُهه يهِته  ،َوََتِ

ْبِن الَْحْمده لِلِ   ْ  َرِب  ْالَعالَِمْْيَ . َوْ ِخره َدْعَواُهه
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