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คุฎบะฮ์วันศุกร์ 

เรื่อง การแสดงความรักต่ออลัลอฮแ์ละเราะซูลฯ 
                                                                                                    กอเซม็  มั่นคง 

ن َّ
ِ
َمُدهَََُّّّللَِّإلَْحْمَدَََِّّّإ تَِعْيُنهََََُّّنْ تَْغِفُرهََََُّّّونَس ْ ْورَََِِّّّمنََِِّّْبللََََِّّّونَُعْوذََََُّّّونَس ْ نَاَُُّشُ اِلنَاََََّّّوَسيّئَاِتََََّّّأنُْفس ِ َََّّأْْعَ

ِدهََََِّّّمنَّْ َّإَََََّّّهاِديََََّّّفَلََََّّّيُْضِلْلََََُّّّوَمنََََّّّْلَََُُّّّمِضل َََّّّفَلََََّّّللاَََََُّّّيْ َّرََََّّّللَََِِّّّدَُّمَّْحََّلََّْلُ َّقُلَّْ]َّ:ََََّّّّلَِّائَِّإلقََََّّّْيََّمَِّالََّعََّإلَََّّّّْبِ

َمْوَتَََِّّّإن َّ لْ ْيَََّّّإ ِ ْونََََّّّإَّل  نْهَََُّّّتَِفرُّ ِان ه َََِّّّم ٰلِقْيُكَََّّّْفَ ْونََََُّّّث َََُّّّم َردُّ مَََِِّّّإٰلَََّّّتُ اِل غَْيِبَََّّّعَ لْ هَاَدةَََِّّّإ ُينَِبّئُُكََََّّّْوإلش  َماَََّّّفَ َِّب

لَََّّلََََّّأنَََّّْأْشهَدََُّّ[تَْعَملُْونَََُّّكْنُتَّْ
ِ
ل ََّّإ

ِ
 َوَرُسْوُلَََُّّعْبُدهََُُّّمَحّمًدإََّأن َََّّوَأْشهَدََُّّللاََُّّإ

َّ ِفَََّّّعَََلَََّّّللاََََُّّّصَل  د َََّّّنَِبِيّنَاََّّْرَسِلْيََّمََُّوإلَََّّّْإأَلنِْبيَاءََََِّّّأُْشَ اِبهَََِّّّأ ِلََََِّّّوعَََلَََُّّّمَحم  َّعَََلََََّّّسارََََّّّنََّْومَََََّّّوَأْْصَ

َلَََّّوَدعَاَّإلقَِوْيََََِّّنِْجهَِّ
ِ
إِطََّّإ َ تَِقْيََِّّإلِِصّ َلََّّإملُس ْ

ِ
يْنََِّّإ إَّتَْسِلْيًماََّوَسَل َََّّيَْوِمَّإِلّ َََّّكثِْْيً

َََّّام َّأََّ َّوَََُّّكَّْيَّْصَِّوَّْأ ََّّللاََِّّادََّبََّعََِّّايََُّدَّفََّعَّْب
ِ
 نََّوَّْقَُّت َّمَُّإلََّّْازََّفَََّّدَّْقََّفَََّّللاََِّّىوََّقَّْتََّبََِّّيَََّي َّإ

ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทั้งหลาย 
ขอขอบคุณ (ชุโก๊ร) แด่เอกองค์อัลลอฮ์ ซุบฮาฯ พระองค์สร้างมนุษย์ในรูปร่างที่สวยงามยิ่ง และ

พระองค์ได้ให้มนุษย์มีความประเสริฐเหนือสิ่งทั้งหลายที่ถูกสร้าง พระองค์ยังได้ประทานสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่
บ่งบอกถึงความเลอเลิศเหนือสัตว์ทั ้งหลาย ก็เพื่อมนุษย์จะได้รู้จักพระเจ้าและรู้เท่าทันถึงประโยชน์ต่าง ๆ  
พระองค์สร้างมนุษย์ขึ้นพร้อม ๆ กับพระองค์ได้ส่งศาสนทูตมาเพื่อชี้นำแสงสว่างให้มนุษยชาติ พร้อมนำเมตตา
ธรรมมายังสรรสิ่งทั้งหลาย 

ل َّرََّ
ِ
َّ{107َّ:َّسورةَّإألأنبياء}ًَّةَّلِلَْعالَِمْيََّْحَََّوَماََّإْرَسلْنَاَكَّإ

ความว่า “เรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออ่ืนใด เว้นแต่เป็นเมตตาธรรมกับชาวโลก” 
ความเมตตา ความอ่อนโยน การมีคำพูดที่นิ่มนวล คือ ลักษณะที่ดี ในตัวท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯ 

ดังอัลกุรอาน ซูเราะห์อาละอิมรอน ระบุไว้ว่า 

َّفَاْعُفََّعْْنُْمََّّ وْإَِّمْنََّحْوِِلَ اَّغَِليظََّإلْقَلِْبََّإنَفضُّ َِّلنَتَّلَهُْمََّولَْوَُّكنَتَّفَظًّ ِ َنَّإَّلل  َّّمِ فَِبَماََّرْحَة 

َّإلْمَُّ بُّ َُُّيِ َ َّإَّلل  ن 
ِ
َّإ ِ َّعَََلَّإَّلل  ْ َذإََّعَزْمَتَّفَتََوَّك 

ِ
َِِّفَّإأَلْمِرَّفَا تَْغِفْرَّلَهُْمََّوَشاِوْرُُهْ يَََّوإس ْ ِ ََّّْعرإنلَّإ)َّ   تََوّّكِ

:َّ159َّ) 
ความว่า “เนื ่องด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นั ่นเอง เจ้า (มุฮัมมัด) จึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่      

พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเจ้าก็ย่อม
แยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากันแล้ว ดังนั้น จงอภัยให้แก่พวกนั้นเถิดและจงขออภัยให้แก่พวกนั้นด้วย 
และจงปรึกษาหารือกับพวกเจ้าในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮ์
เถิด แท้จริงอัลลอฮท์รงรักผู้มอบหมายท้ังหลาย” 
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ในขณะเดียวกันเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯ จะมีความองอาจเพื่อเผชิญหน้ากับบรรดากุฟฟาร และมีความ
เมตตาสงสารกับศรัทธาชนด้วยกัน 

إ يَنََّمَعُهََّأِشد  ِ ََّوإَّل  ِ ٌدَّر ُسوُلَّإَّلل  َحم  اءََُّّءَُّمُّ  ََّّ(29)إلفتحَّ:َََّّّبَيَْْنُمََّّْعَََلَّإلُْكف اِرَُّرَحَ

ความว่า : “มุฮัมมัดเป็นเราะซูลุลลอฮ์ และบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเขา เป็นผู้เข้มแข็งกล้าหาญต่อ
พวกปฏิเสธศรัทธา เป็นผู้เมตตาสงสารระหว่างพวกนั้นเอง” 

หะดีษบทหนึ่งได้รายงานว่า 

َُّهَريَْرةََََّّعنَّْ َّفَبَاَلَِِّفَّ:َّقَاَمَّأَََّّلََّقاََّ ،َّهَُّنَّْعَََّّللاََُِّّضََّرََََّّأِِبْ َّ  إملَْسِجدََِّّْعَرإِِبٌّ ،َّفَتَنَاَوَلُ

َّللُاَّعََِّبَُّّإلن َُّمَّهُاَلَّلََّإلن اُس،َّفَقََّ :َّسََّوََََّّّهَِّيَّْلََََّّصَل  َ ،َّأأْوََّّ َل  ًلَِّمنََّماء  َََّسْ َدُعوُهَّوَهرِيُقوإَّعََلَّبَْوِلِ

،َّفََّ ََّذنُوًِبَِّمنََّماء 
ِ
ِيَن،َّولَْمَّتُْبَعثُوإن َّا َُّميَّّسِ ِينََّ امَّبُِعثُْتْ  ُمَعّّسِ

ความว่า “รายงานจากท่านอะบีฮุรอยเราะฮ์ (ร.ฎ) ได้กล่าวว่า มีอาหรับชนบทคนหนึ่งได้มายัง
มัสยิดและได้ปัสสาวะในที่มัสยิด ผู้คนทั้งหลาย (ซอฮาบะฮ์) ต่างก็ไปห้าม และตำหนิชายผู้นั้น ท่านนบี   
ได้ยินก็จึงกล่าวกับพวกเหล่านั้นว่า ปล่อยเขา และพวกเจ้าจงเอาน้ำมาเทราดที่ชายปัสสาวะตรงนั้น 
แท้จริงพวกท่านถูกส่งมาเป็นผู้ให้ความสะดวกง่ายดาย พวกเหล่านั้นมิได้ถูกส่งมาสร้างความลำบาก
ยุ่งยาก” 

ฮาดีษบทนี้สอนให้รู้ว่า ท่านเราะซูล ศ็อลฯ เป็นผู้ที่อ่อนโยนกับผู้ไม่รู้ 
- และการสอนถึงความจำเป็นโดยไม่ได้ใช้ความรุนแรง 
- ความเมตตา สงสารของนะบีที่มีต่ออุมมะฮ์ของท่าน และมารยาททีง่ดงามของท่าน 

ن َكَّ
ِ
ََّعِظْي ََّوإ  {4َّ:سورةَّإلقَل}َََّّّلََعََلَُّخلُق 

ความว่า “แท้จริงเจ้า (มุฮัมมัด) อยู่บนมารยาทท่ีสูงส่งยิ่ง” (ซูเราะฮ์กอลัม : 4)    
ท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทั้งหลาย 

ท่านเราะซูล ศ็อลฯ เป็นอุสวะฮ์ฮาซานะฮ์ ได้รับการรับรอง ยืนยันจากอัลลอฮ์ ซุบฮาฯ  

ََّوإلْيََّ َ َِّمنَََّكَنَّيَْرُجوَّإَّلل  نٌَةَّل َّأ ْسَوٌةََّحس َ ِ ََّّلَقَْدَََّكَنَّلَُكَِِّْفََّرُسوِلَّإَّلل  َ ْوَمَّإألآِخَرََّوَذَكَرَّإَّلل 

 (21َّ)إألأحزإبَّ:َّ  َكثًِْيإ
 ความว่า “และขอยืนยันสำหรับพวกเจ้า เราะซูลุลลอฮ์ นับเป็นแบบอย่างที่สวยงามยิ่ง สำหรับ                
ผู้อีหม่านต่ออัลลอฮแ์ละวันอาคีเราะฮ์ เจ้าได้เป็นผู้รำลึกถึงอัลลอฮต์ลอด” 
 ท่านเราะซูลุลลอฮ์ ศ็อลฯ เป็นแบบอย่างให้กับอุมมะห์ของท่าน ในเรื่องอิบาดะฮ์ สังคม การปกครอง  
ความเมตตา การให้เกียรติกับผู้ที่ด้อยกว่า เรื่องมารยาท และอ่ืนๆ 

ََّولَُكَّْ َِِّلْ تَْغِفُرَّللَاَّإلَْعِظْيَ ََّهَذإَّوَأس ْ تَْغِفُرْوُهََِّّإن ُهَُّهَوَََّّوِلَسائِرَََِّّأقُْوُلَّقَْوِِلْ َّفَاس ْ إلُْمْسِلِمْيَ

 .َِّحْيَُّإلْغَُفْوُرَّإلر َّ


