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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
นาวาแหงความรอดพน 

คุฏบะฮฺอีดิลฟฏรฺ ฮ.ศ.1433 
เครือขายวิทยุชุมชน สถาบันอัสสลาม  

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 
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َ
ُمسِغُمون  َ

ْ
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ُ
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พ่ีนองผูรวมอีดิลฟฏรฺท่ีอัลลอฮฺทรงเมตตาทุกทาน 
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หลังจากหน่ึงเดือนเต็มที่เราไดทําภารกิจถือศีลอด(ศิ

ยาม) และไดเติมเต็มกิจกรรมตางๆ ในเดือนเราะมะฎอนดวย

การละหมาดตะรอวีหฺ(กิยาม) อานอัลกุรอาน ใหอาหารละศีลอด 

บริจาคเศาะดะเกาะฮฺ ซิกิรฺรําลึกถึงอัลลอฮฺ อิสติฆฟารฺขออภัย

โทษตอพระองค เตาบัตกลับเนื้อกลับตัว และทําอะมัลความดี

อ่ืนๆ และยังไดปดทายภารกิจของเราดวยการอิอฺติกาฟในชวง

สิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอนจนเสร็จสมบูรณ ดังน้ัน ใน

เชาอันทรงเกียรตินี้ เราจึงไดรวมกันกลาวตักบีรฺ ตัสบีหฺ และตะห

มีด พรอมๆ กันรวมกับประชาชาติอิสลามทั่วทุกมุมโลก เพื่อเชิด

ชูความย่ิงใหญแหงเอกองคอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ประกาศเอกลักษณของอิสลามที่เชิญชวนสูการมอบตัวเปนบาว

ของอัลลอฮฺพระผูเปนเจาแหงสากลโลก ดวยจิตสํานึกแหงความ

รักและความเปนพี่นอง สูการสรางสันติภาพอันแทจริงท่ีย่ังยืน

ทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
กอนท่ีเราจะละหมาดในเชาอีดิลฟฏรฺน้ี มีคําสั่งเปน

บทบัญญัติใหเราจายซะกาตฟฏเราะฮฺสําหรับตัวเองและสมาชิก

ครอบครัวผูอยูใตการดูแลของเรา ดวยขาวสารหรืออาหาร
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จํานวนหนึ่งกันตัง มอบใหเปนทานแกคนยากจนและผูที่มี

คุณสมบัติสมควรจะไดรับ 
นี่คือหน่ึงในความลับของอีดิลฟฏรฺ ที่เรียกรองใหมนุษย

กลับคืนสู ฟฏเราะฮฺ หรือกมลสันดานแตเดิมอันบริสุทธิ์ของ

มนุษย ซึ่งจําเปนตองไดรับการชี้นําจากอัลลอฮฺอยูตลอดเวลาใน

การดํารงชีวิตของเขา และน่ีก็คือหนึ่งในเหตุผลอันเปนวิทย

ปญญาของการจายซะกาตฟฏเราะฮฺ ที่ตองการใหมนุษยได

ชําระลางตัวเองใหสะอาดจากบาปตางๆ เพื่อเปนหลักประกันวา

เราจะไดอยูในกลุมชนที่เปนชาวสวรรค อินชาอัลลอฮ ฺ

เราหวังวา ความดีตางๆ ที่เราไดสั่งสมมาตลอดทั้งเดือน

เราะมะฎอน รวมถึงความดีที่เราไดรวมกันปฏิบัติในเชาวันนี้ จะ

ไดรับการตอบรับจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา และสงผลที่

เปยมไปดวยผลานิสงสตอการดําเนินชีวิตในอีกสิบเอ็ดเดือน

ขางหนาตอไป 
อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ ... วะลิลลา

ฮิลหัมดฺ 



 

6 

มนุษยตางก็มีความจําเปนตอ “นาวาแหงความรอด

พน” หรือ เรือกูชีพ ที่จะเปนหลักประกันวาชีวิตของเขาจะไดรับ

ความปลอดภัยทั้งในโลกน้ีและโลกหนา 
ในประวัติศาสรตการตอสูของทานนบี นูหฺ อะลัยฮิส

สลาม ทานรับคําสั่งจากอัลลอฮฺใหสรางเรือขึ้นมาลําหนึ่งเพื่อกู

ชีวิตมนุษยชาติจากพายุและน้ําทวมโลกในยุคของทาน ทานจึง

ลงมือสรางเรือขึ้นมาดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ ทามกลาง

เสียงเยาะเยยถากถางของกลุมชนที่ปฏิเสธทาน 
เมื่อกําหนดการลงโทษของอัลลอฮฺมาถึง บังเกิดเปนน้ํา

ทวมใหญที่ทําลายทุกสิ่งทุกอยางบนโลกไมมีเวน บรรดาผู

ศรัทธาตางก็ถูกนําขึ้นเรือท้ังหมด เวนแตสมาชิกครอบครัวบาง

คนของทานนบีนูหฺเองซึ่งปฏิเสธไมยอมขึ้นเรือ จึงตองเสียชีวิตไป

พรอมๆ กับเหลาคนกาฟรฺ 
เร่ืองราวทางประวัติศาสตรอันอมตะที่ถูกจารึกในอัลกุ

รอานนี้ไดสอนเราทุกคนวา อัลลอฮฺไดเตรียม “นาวาแหงความ

รอดพน” ใหกับทุกประชาชาติ เพื่อเปนหลักประกันวาพวกเขา

จะไดรับความปลอดภัยจากการลอลวงของดุนยาและรอดพน

จากการลงโทษของอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ ใครก็ตามท่ีไมยอม
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ข้ึนเรือลําดังกลาว แนนอน พวกเขายอมจะไมไดรับความ

ปลอดภัย ถึงแมวาจะเปนถึงสมาชิกในครอบครัวผูเปนนบีก็ตาม 
พวกเราซึ่งเปนประชาชาติในยุคสุดทายน้ีก็เชนเดียวกัน 

ไมวาเราจะตองการหรือไมก็ตาม อัลลอฮฺไดสั่งใหเราขึ้นเรือที่

เปน “นาวาแหงความรอดพน” นี้ เชนที่พระองคไดตรัสวา  
َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ۡلمِ  ِ�  �ۡدُخلُوا َّةٗ  �لّسِ ف  ]  ٢٠٨: نلقمة[ ﴾ ََ

ความวา “โอ บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงเขาไปอยูในอิสลาม

โดยสมบูรณทุกสวน” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ208) 

ดวยการลองไปบนเรือแหงความรอดพนนี้ เราจะไดรับ

ความปลอดภัยจากแรงกระเพื่อมของกระแสแหงโลกดุนยา 

เพราะถึงแมวาเราจะแข็งแรงแคไหนก็ตาม หรือร่ํารวยเทาไหรก็

ตาม มียศถาบรรดาศักด์ิสูงแคไหนก็ตาม ชีวิตสะดวกสบายมีคน

รับใชมากมายอยางไรแคไหนก็ตาม แตถาไมมีเรือ หรือนาวา

แหงความรอดพน ชีวิตเราก็ยอมตองพินาศและถูกกลืนจมลงไป

ในกระแสแหงดุนยาที่ไหลเชี่ยวกรากอยางบาคลั่งเชนทุกวันน้ี 

อัลลอฮฺผูทรงรอบรูและปรีชาญาณ ทรงรูดีย่ิงวาเรือท่ีจะ

เปนนาวาแหงความรอดพนควรตองมีลักษณะอยางไร ดังนั้น 

พระองคจึงสั่งนบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม วา  
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ۡ�ُينَِنا �ۡلُفۡلَك  َنعِ َو�ۡص ﴿
َ
 ]  ٣٧: هود[ ﴾َووَۡحيَِنا بِأ

ความวา “เจาจงสรางเรือขึ้นมา ภายใตการกํากับดูแลและคําสั่ง

ของเรา” (ฮูด 37) 

จากอายะฮฺนี้ เห็นไดชัดเจนวา เรือที่ทานนบีนูหฺ อะ

ลัยฮิสสลาม สรางขึ้นมาน้ัน ไมใชเปนการประดิษฐคิดคนขึ้นมา

ดวยตัวทานเอง  ทวามันเปนเรือท่ี ถูกออกแบบดวยคําสั่ ง

ของอัลลอฮ ฺคําถามก็คือวา ถาในสมัยของนบีนูหฺน้ัน ผูคนตางได

เห็นดวยตาตนเองวาลักษณะของเรือลําดังกลาวเปนอยางไร 

แลวสําหรับเราในยุคนี้ พี่นองคิดวา “นาวาแหงความรอดพน” 

ของเรานาจะมีลักษณะอยางไร ? 
อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ ... วะลิลลา

ฮิลหัมดฺ 
อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

เปนศาสนาที่ไดรับการยอมรับและประกันจากอัลลอฮฺ วาเปน

เรือกูชีพ “นาวาแหงความรอดพน” สําหรับมวลมนุษยชาติใน

โลกยุคสุดทายน้ี ถาไมมีเรือแหงอิสลาม มนุษยยอมตองจมใน

คลื่นทะเลดุนยาที่ถาโถม อัลลอฮฺไดตรัสวา  
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ۡقَبَل  َََلن دِيٗنا �ۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغِ  َوَمن ﴿  �ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ��ِخَرةِ  ِ�  َوُهوَ  ِمۡنهُ  ُُ
 ]  ٨٥: عممنن هل[ ﴾ ٨

ความวา “ผูใดก็ตามที่แสวงหาศาสนาอ่ืนนอกจากอิสลามแลว

ไซร มันยอมจะไมถูกรับจากเขา และในวันอาคิเราะฮฺเขาจะอยู

ในหมูผูขาดทุน” (อาล อิมรอน 85) 

 

พ่ีนองผูรวมอีดิลฟฏรฺท่ีเปยมดวยจิตวิญญาณแหงอิสลาม

ท้ังหลาย! 

เมื่อเร่ิมแรกแหงแสงอรุณของอิสลาม โลกในยุคนั้นอยู

ภายใตกรงเล็บการกดขี่ของสองมหาอํานาจใหญ คือ เปอรเซีย 

กับ โรมัน อารยธรรมของสองมหาอํานาจนี้ตางก็มีอิทธิพลตอ

ชีวิตความเปนอยูของคนในยุคนั้นทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม เมื่อ

อิสลามบังเกิดข้ึนบนหนาแผนดิน คําสอนของอิสลามกลับไมมี

สวนใดท่ีรับหรือซึมซับเอามาจากสองอารยธรรมดังกลาวเลย 

ภายใตสัญลักษณท่ีอัลลอฮฺไดประกาศวา  

ِِّيةٖ  َّ ﴿ ۡ ََ  ََ  ]  ٣٥: نلور[ ﴾ِِّيةٖ َغرۡ  َو

ความวา “ไมเอียงไปทางตะวันออก และไมเอนไปทางตะวันตก” 

(อัน-นูรฺ 35) 
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ภายใตสัญลักษณดังกลาว อิสลามไดยืนตนขึ้นมา แผ

ก่ิงกานสูงตระหงานดวยการชวยเหลือและพิทักษรักษา

ของอัลลอฮฺ สุบนานะฮูวะตะอาลา โดยไมตองอาศัยปุยหรือ

สารอาหารจากแหลง อ่ืนใดท้ังสิ้น  ไมตองผสมปนเปกับ

วัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ไหนก็ตามในโลกนี้ ไม แมแตเศษ

เสี้ยวหน่ึงจากคําสอนในคัมภีรกอนๆ ก็ไมไดรับอนุญาตใหมี

อิทธิพลตอความบริสุทธิ์ของอิสลาม เชนที่มีปรากฏในเรื่องราว

หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ครั้งหนึ่งทานเคย

หยิบจับเอาเศษชิ้นหนึ่งของคัมภีรเตารอตที่ทานเจอมาอาน 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงไดหามปรามทานวา  
نَْت يَا ناَن ن«

َ
َوِ� َشٍكّ أ

َ
ٰ  َحّنا ؟، طابلَ أ ََ نَِقّنً ، َولَْو َنَن ُمْو ا َِ لَْ  هِت اَِها َ�نْ

َ
أ

 ِّ  ن
ّ
 ]١٥٨٩ نلةغنَحسةه نللا  ف ِرونَ [» بَاِع َما وَِفَعُه ِِال

ความวา “เจายังอยูในความสงสัยอีกกระนั้นหรือ โอ บุตร

ของค็อฏฏอบ? ฉันไมไดนําบทบัญญัติอิสลามมาใหอยางชัด

แจงและขาวสะอาดอีกหรือกระไร? ถาหากวามูซายังมีชีวิตอยูใน

ยุคน้ี แนนอนเขายอมไมมีทางเลือกอ่ืนอีก นอกจากจะตองตาม

ฉันเทานั้น” (อัล-อัลบานีย วินิจฉัยวาหะสัน ใน อิรวาอุล เฆาะ

ลีล 1589) 
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อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ อัลลอฮุอักบัรฺ ... วะลิลลา

ฮิลหัมดฺ 

อิสลามที่เราหมายถึง ณ ที่น้ี ก็คือ ﴿ َٰط�َ ﴾�لُۡمۡسَتقِيمَ   �لّصِ  

(อัศ-ศิรอฏ อัล-มุสตะกีม) คือเสนทางที่เท่ียงตรง เสนทางท่ี

บรรดานบี บรรดาชุฮะดาอ และบรรดาศอลิฮีน ไดเคยเดินมา

กอนบนเสนทางนี้ ไมใชเสนทางของบรรดาผูที่อัลลอฮฺโกรธกริ้ว 

 และไมใชเสนทางของบรรดาผูที่หลงทาง  ﴾َعلَۡيِهمۡ  �لَۡمۡغُضوِب  َ�ۡ�ِ ﴿

﴿ ََ   ﴾�لّضفّلِ�َ  َو
อิสลามที่ เ ราหมายถึง  ณ  ที่ น้ี  ก็ คือ  สิ่ งที่ท านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บอกวา   » ِْب ْاَحا
َ
َوأ َعغَنِْه  َنا 

َ
أ »َما    

ความวา “คําสอนตามที่ฉันและเศาะหาบะฮฺของฉันไดดําเนิน

มาแลว” ไมใชคําสอนท่ีเปนไปตามธรรมเนียมสะเปะสะปะและ

ไมใชบทบัญญัติท่ีคิดคนขึ้นเองโดยมันสมองมนุษย 
อิสลามที่เราหมายถึง ณ ที่นี้ ก็คือ ศาสนาที่อยูบน

หลักการของ  » نلسة  ونلماع «  “อัส-สุนนะฮฺ วัล ญะมาอะฮฺ” ตาม

คําสั่งของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา  
ِِ وَُفّةِ  «

ْون َعغَنَْها  َِ انلُغَيَ َعغَنُْمْ  ُُِسيّ ِّ َ ِمْن َ�ْعِدي، َع ْْ َمْهِدّ�
ْ
نلّمنِشِدْ�َن نل

 ]٢٧٣٥: اححه نللا  ف نلسغسغ  نلصحنح  [» ذِ اِاّلَونجِ 
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ความวา “ดังนั้น จําเปนท่ีพวกทานตองยึดกับสุนนะฮฺของฉัน 

และสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรมหลังจากฉัน จง

ยึดถือมันใหแนนอยางมั่นคงเฉกเชนการขบกัดดวยกราม” (อัล-

อัลบานียกลาววาเศาะฮีหฺในอัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 

หมายเลข 2735) 

และตามท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา  
َُ نِلئُْب ِمَن نلَةةَِ  نلَقاِانَ ِ « �ُ

ْ
اححه [»  َ�َعغَنُْمْ  اِالََماَعِ ، فَنِنّما يَْ

 ]٤٢٧: نللا  ف نلتغنب 
ความวา “ดังน้ัน จําเปนที่พวกทานตองยึดเหนี่ยวกับญะมาอะฮฺ 

เพราะแทจริงแลว สุนัขจิ้งจอกนั้นมักจะกินแกะที่หลงฝูง” (อัล-

อัลบานียกลาววาเศาะฮีห ฺใน อัต-ตัรฆีบ 427) 

พึงจําไวเถิดวา สุนนะฮฺท่ีไมมีญะมาอะฮฺ ก็เหมือนกับ

แกะที่อยูตัวคนเดียวแยกออกไปจากฝูงของตน ซึ่งมักจะเปน

เห ย่ือของหมาป าหรือสุนัขจิ้ งจอกที่ คอยจอง เขมือบอยู

ตลอดเวลา สวนญะมาอะฮฺท่ีไมมีสุนนะฮฺน้ัน ก็เหมือนกับกอง

คาราวานท่ีไมมีแผนที่ชัดเจนในการเดินทาง ตองคลําทางอยูร่ํา

ไป มิวายตองหลงออกไปจากเสนทางที่ถูกตองในทายที่สุด 
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ดวยเหตุนี้ มนุษยทุกคนจึงตองขึ้นไปอยูบนเรือ “นาวา

แหงความรอดพน” นี้ทุกคน โดยไมมีขอยกเวน ดวยกระบวนการ

ตางๆ ดังตอไปนี้ : 
ในระดับสวนบุคคล เราทุกคนจําเปนตองยึดกับสาย

เชือกแหงอัลลอฮฺ (หับลุน มินัลลอฮฺ) และตองมีสายใยผูกพันกับ

สายเชือกของเพื่อนมนุษย (หับลุน มินันนาส) ความหมายก็คือ 

แตละคนจะตองเชื่อฟงและทําตามคําสั่งของอัลลอฮฺ ตองไม

ละเมิดหรือทรยศพระองค ตองระวังรักษาขอบเขตและขอสั่ง

หามตางๆ ของพระองค ดูแลตัวเองใหอยูภายใตพระบัญชาและ

ทางนําของพระองค ในขณะเดียวกันก็จะตองมีความสัมพันธที่ดี

กับเพื่ อนมนุษยด วยกัน  เปนสมาชิกคนหนึ่ งที่คอยสราง

คุณประโยชนใหกับสังคมอยูเสมอ มีจิตอาสาที่มุงหวังเพื่อให

เกิดการพัฒนา ภายใตสโลแกน 
ْ�َيُعُهْ  لِغّةاِس «

َ
ْ�ُ نّلاِس أ  ]٣٢٨٩حسةه نللا  ف احن  نلامع [» َْ

ความวา “คนที่ดีที่สุด คือ คนที่สรางคุณประโยชนใหคนอ่ืนมาก

ที่สุด” (อัล-อัลบานียวินิจฉัยวาเปนหะดีษหะสัน ใน เศาะฮีหฺ อัล-

ญามิอฺ 3289) 
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ในระดับครอบครัว ขอเรียกรองใหเราทุกคนรวมกัน

สรางครอบครัวเปยมสุข ที่ประกอบดวยสามีหรือพอบานท่ีมี

ความรับผิดชอบ คอยดูแลและชี้นําครอบครัวใหอยูในเสนทาง

ที่อัลลอฮฺโปรดปราน เปนพอที่ใชแบบอยางตามนบียะอฺกูบ อะ

ลัยฮิสสลาม ท่ีไดสั่งเสียลูกๆ ของทาน ตามที่ปรากฏในอัลกุ

รอานวา  
مۡ  ﴿

َ
نُتمۡ  أ ۡعُقوَب  َحَ�َ  إِذۡ  ُشَهَدآءَ  َُ  ِمنۢ  َ�ۡعُبُدونَ  َما ِ�َنِيهِ  قَاَل  إِذۡ  �لَۡمۡوُت  َُ

ْ  َ�ۡعِدي�   َ�ِٰحٗدا إَِ�ٰٗها �ۡسَ�ٰقَ  �ۡسَ�ٰعِيَل  مَ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  َءابَآ�َِك  �َ�ٰهَ  إَِ�َٰهَك  َ�ۡعُبدُ  قَالُوا
 ]  ١٣٣: نلقمة[ ﴾ ١ ۡسلُِمونَ مُ  َ�ُۥ َوَ�ۡنُ 

ความวา “หรือวาพวกเจาเปนสักขีพยานอยูดวย เมื่อความตาย

ไดเย่ียมกรายเขาหายะอฺกูบ ขณะที่เขากลาวแกลูกๆ ของเขาวา 

พวกเจาจะเคารพสักการะอะไรหลังจากฉัน? พวกเขากลาววา 

พวกเราจะเคารพสักการะพระเจาของทาน และพระเจาแหง

บรรดาบิดาของทาน คือ อิบรอฮีม อิสมาอีล และ อิสหาก แต

เพียงพระองคเดียว และพวกเราจะเปนมุสลิมผูสวามิภักด์ิตอ

พระองคเทาน้ัน” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ133) 

และใหใชแบบอยางของนบี อิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ที่

ไดขอดุอาอใหแกลูกหลาน ของทานวา  
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ن َوَِِ�ّ  َو�ۡجُنۡبِ�  َءاِمٗنا �ۡ�ََ�َ  َ�َٰذا �ۡجَعۡل  َرّبِ  إِبَۡ�ٰهِيمُ  قَاَل  �ذۡ  ﴿
َ
 ّ�ۡعُبدَ  أ

ۡصَنامَ 
َ
 ]  ٣٥: ِامنهن [ ﴾ ٣ �ۡ�

ความวา “และจงระลึก เมื่อครั้งท่ีอิบรอฮีมไดขอดุอาอวา โอพระ

ผูอภิบาลของขาพระองค ไดโปรดทําใหเมืองแหงนี้เปนที่แหง

ความปลอดภัย และขอทรงโปรดใหตัวขาพระองคและลูกหลาน

ของขาพระองคไดหางไกลจากการบูชาเจว็ดดวยเถิด” (อิบรอฮีม 

35) 

ถาหากนบีสองทานนี้ คือนบียะอฺกูบ และนบีอิบรอฮีม 

อะลัยฮิมัสสลาม ไดเนนหนักและตระหนักย่ิงถึงอนาคตของ

ลูกหลานในเ ร่ืองเ ก่ียวกับศาสนาของพวกเขา  ใหลองมา

เปรียบเทียบและพิจารณาถึงสภาพของคนเปนพอในยุคปจจุบัน

นี้บาง คนเปนพอในยุคเราเคยขอดุอาอแบบน้ีหรือไม? ในฐานะ

เปนบิดาเราดูแลและเอาใจใสลูกและครอบครัวเพื่อใหพวกเขา

รอดพนจากไฟนรกบางไหม? และเราไดสรางครอบครัวใหเปน

ครอบครัวเปยมสุขที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานหรือยัง? 
ขณะเดียวกัน ครอบครัวก็ยังตองการแรงสนับสนุนจาก

คนเปนแมหรือภรรยาท่ีศอลิหะฮฺ ภรรยาที่ดี เปนแมที่คอยอบรม

สั่งสอนลูกๆ ดวยคําสอนอิสลาม  
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ทุกครอบครัวตองเอาจริงเอาจังในการดูแลเด็กๆ ในทุก

ชวงวัย เพื่อไมใหตกเปนเหย่ือของวิกฤตปญหาสังคมท่ีกําลัง

ระบาดหนักทุกหยอมหญาในหมูเยาวชนมุสลิมท้ังชายและหญิง 

แตละครอบครัวตองสั่งสอนและเชิญชวนบุตรหลานเหมือนที่

ทานนบีนูหฺ อะลัยฮิสสลาม ไดเรียกลูกชายของทานใหขึ้นมาบน

เรือของทานวา  
ُٰبَ�ّ ﴿ ب ََ ََ ََ  ّمَعَنا �ۡر  ]  ٤٢: هود[ ﴾٤ �ۡلَ�ٰفِرِ�نَ  ّمعَ  تَُ�ن َو

ความวา “โอลูกเอย จงขึ้นมาบนเรือพรอมๆ กับเราเถิด และ

อยาไดอยูกับพวกที่ทรยศฝาฝนเลย” (ฮูด 42) 

สวนในระดับชุมชนและสังคม เรามีความจําเปนท่ี

จะตองมีผูนําที่ขับเคลื่อนสังคมสูเสนทางที่เท่ียงธรรม ผูนําที่

บริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายใน เปนคนใจซื่อมือสะอาด มีความ

สัจจริงในทุกอิริยาบท ยุติธรรม เมตตาและมีความรับผิดชอบ 

เปนผูนําที่ยําเกรงตออัลลอฮฺ มากกวาเกรงตอเกาอ้ีหรือตําแหนง

ของตน ผูนําที่คอยใชหะดีษของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม เปนเข็มทิศและหลักการในการทํางาน เชนที่

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดยํ้าเตือนวา  
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نًّ ، َ�ُموُْت يَْوَم َ�ُموُْت وَُهَو « ِْ نِْه نُهللا َر ِْ بٍْد سَْسَتْ َْ   ٌّ َغ َما ِمْن 
ّ
ّنِتِه، ِال ِْ لَِم

 ]١٤٢  :رونه مسغ  [»  َحّمَم نُهللا َعغَنِْه نلَّة َ 
ความวา “ไมมีผูนําคนใดที่อัลลอฮฺไดมอบหมายใหเขาดูแล

ประชาชน แลวเขาก็เสียชีวิตลงในสภาพที่หลอกลวงประชาชน

ของเขา เวนแตอัลลอฮฺจะทรงหามไมใหเขาเปนชาวสวรรค” 

(บันทึกโดยมุสลิม 142) 

สังคมไมตองการผูนําที่เอาดีแตหาผลประโยชนใสตน

และทําเพื่อครอบครัวของตัวเองเทานั้น สังคมไมตองการผูนําท่ี

มีนโยบายสกปรก บุคลิกภาพสวนตัวเสื่อมทราม เพราะถาเปน

เชนนั้น เขาไมใชแคทําลายตัวเองเทาน้ัน แตสังคมในภาพรวมก็

จะถูกทําลายไปพรอมๆ กับเขาเชนเดียวกัน วัลอิยาซุบิลลาฮฺ มิน 

ซาลิก (ขออัลลอฮฺทรงใหความคุมครองดวยเถิด) 
อัลลอฮฺ สุบฮานะฮูวะตะอาลา ไดตรัสวา  

﴿  ٓ ٓ  �َذا َرۡدنَا
َ
ن أ

َ
َمۡرنَا قَۡرَ�ةً  ّ�ۡهلَِك  أ

َ
ْ  اُمۡ�َ�ِيهَ  أ ّق  �ِيَها َ�َفَسُقوا ََ  �ۡلَقۡوُل  َعلَۡيَها ََ

 ]  ١٦: نإلسنَ[ ﴾١ تَۡدِمٗ�� َََدّمۡرَ�َٰها

ความวา “และเมื่อเราตองการที่จะทําลายหมูบานใด เราก็จะ

ปลอยใหพวกฟุมเฟอยในเมืองน้ันกระทําการฝาฝน เมื่อนั้นการ
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ลงโทษก็สมควรแลวที่จะเกิดขึ้นแกมัน แลวเราก็จะทําลายมัน

อยางพินาศ” (อัล-อิสรออ 16) 

บ ท บ า ท ข อ ง ส ม า ชิ ก ใ น สั ง ค ม ก็ มี ค ว า ม สํ า คั ญ

เชนเดียวกัน เพราะทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดเปรียบเปรยวาพวกเราทุกคนเปนเหมือนคนท่ีกําลังแลนอยูใน

เรือลําเดียวกัน ตองระวังไมใหมีคนหน่ึงคนใดมาทําลายเรือลํานี้ 

ทุกคนจะตองเฝาระวังไมใหเรือถูกเจาะไมวาจะเปนที่จุดไหนก็

ตาม หรือกระทําโดยใครก็ตามที่ไมตระหนักถึงความรับผิดชอบ

รวมกัน เพราะผลรายที่จะเกิดขึ้นไมเพียงแคสงผลตอตัวผูกระทํา

เทาน้ัน แตมันจะทําใหเรือท้ังลําตองจมลงไปดวย และคนท่ีอยู

ในเรือทั้งหมดก็จะตองพบกับความหายนะ ขออัลลอฮฺทรงให

ความคุมครองเราดวยเถิด  
ดวยเหตุดังกลาวน้ี เรามีความจําเปนอยางย่ิงยวดที่

จะตองสรางสรรคสังคมใหนาอยู สังคมท่ีมีความรักความ

สามัคคี ผูอาวุโสเอ็นดูผูนอย ผูนอยใหเกียรติผูอาวุโส รวมมือกัน

ทํางานเคียงบาเคียงไหลในเรื่องที่เปนความดีงามและความยํา

เกรง ไมสนับสนุนสงเสริมใหเรื่องที่ เปนความชั่วและความ

บาดหมาง เปนสังคมท่ีใหความสําคัญกับความยุติธรรมในทุกๆ 
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เรื่อง ไมใชสังคมเผด็จการและสนับสนุนการกดขี่ขมเหงอยาง

อธรรม เพราะอัลลอฮฺไดหามปรามอยางหนักในเรื่องนี้ พระองค

ประกาศชัดวาผูที่อธรรมจะไมไดรับความสําเร็จท้ังในโลกนี้และ

โลกหนา อัลลอฮฺตรัสวา  
ۡفلِحُ  ََ  إِنُّهۥ﴿ ٰلُِمونَ  ُُ َّ  ]  ٣٧: نلقصص[ ﴾ ٣ �ل

ความวา “แทจริง บรรดาผูที่อธรรมน้ันจะไมประสบความสําเร็จ” 

(อัล-เกาะศ็อศ 2) 

เพราะฉะน้ัน มาเถิด เรามารวมกันสรางบุคลิกของบาว

ผูภักดีตออัลลอฮฺ และครอบครัวท่ีมีบทบาทในการผลิตสมาชิก

ของสังคมที่ดี สังคมที่กมและสยบอยางสุจริตใจตอพระบัญชา

ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ที่ตางคนตางก็แขงกันทํา

ความดี ในระดับตางๆ ที่ไดกลาวไปแลว และน่ีก็คือปจจัยสําคัญ

ที่จะทําใหเราสามารถนํา  “นาวาแหงความรอดพน” แลน

เดินหนาไปสูฝงฝนแหงความสําเร็จได ดวยอนุมัติแหงเอกองค

อัลลอฮฺ  
ّنا َوَما﴿ ٓ�  ُمۡهلِِ�  َُ َّ  �ۡلُقَر ِ ۡهلَُها إ

َ
 ]  ٥٩: نلقصص[ ﴾ ٥ َ�ٰلُِمونَ  َوأ

ความวา “และเราจะไมทําลายเมืองตางๆ เวนแตในสภาพที่

ชาวเมืองเหลานั้นเปนผูท่ีอธรรม” (อัล-เกาะศ็อศ 59) 
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ّياُ�ْ  ِاَما ِ�نِْه ِمَن نآلَياِت  ِِ ْ َو ِِ نِْ ، َوَ�َيَع ِِ ُقْمهِن نلَع
ْ
اَاَرَك نُهللا ِ  َوَلُمْ  ِفْ نل

ْفتَْةِيُم 
َ
ِِنُّه ُهَو نلّسِمنُْع نلَعِغنُْ ، َوأ ْ َوِمةُْمْ  تَِالَوتَُه  ِّ ََ ِم َقّب َِ َِمنِْ ، َو

ْ
ِم نل

ْ
َونّلك

نَْ  ِ ْ َولَ  ِِ ّ َذنٍْب َفاْفتَْةِيُموُه نَهللا نلَع ُُ ُمْسِغَماِت ِمْن 
ْ
َ َونل ْْ ُمْسِغِم

ْ
ُمْ  َولَِسائِِم نل

َةُيْوُر نلّمِحنْ 
ْ
 .ِِنُّه ُهَو نل
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- คุฏบะฮฺที่สอง – 

 
َبُ 

ْ
�
َ
ن  . ) คร้ัง    7( نُهللا أ َبُ َكِبْ�ً

ْ
�
َ
  ،نُهللا أ

ْ
نـَونل َوُفبَْحاَن  ،َحْمُد ِهللا َكِثْ�ً

 
َ
 .ِانْالً نِهللا اُْمَمًة َوأ
 
ْ
َعّز ُجةَْدُه َوَهَزَم ـنل

َ
بَْدُه، َوأ َْ  َ ََ َن ، َو َحْمُد ِهللا َوْحَدُه، َاَدَ  َوَعَدُه

ْن َال ِِ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ْحَزنَب وََحَدُه، َوأ

َ
ل
ْ
ّن ُ�َّمًدن  ل َ ن

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ، َوأ

َ
�َْك ل  نُهللا وَْحَدُه َال َشِ

ّ
ِِال

 ُ
ُ
بُْدُه َوَرُفْول َّ وَ  ن�  ،َْ ّمدٍ َا بِْدَك َوَرُفْولَِك ُ�َ َْ َوَعَ هِلِ  ،َفغّْ  َوَ�اِرْك َعَ 
ْيِن َوَاْحِبِه َوَمْن  ِّ ن  َيْوِم 

َ
 ِِ ْحَساٍن  َ�نَا .  َتِبَعُهْ  ِانِ ّما َ�ْعُد، 

َ
ّ�َها نلُمْسِغُمْوَن،أ

َ
َ 

 نَهللا 
ْ
ُِّقون َ ن ْْ ُمّتِق

ْ
ّب نل ِ ُِ ّن نَهللا 

َ
 .َونْعغَُمون أ
 
ْ
�
َ
َْمدنهللا أ

ْ
َب،  َوِهللا نل

ْ
�
َ
َب،  نهللا أ

ْ
�
َ
 .َب، نهللا أ

 
พ่ีนองผูรวมอีดิลฟฏรฺท่ีรักทุกทาน 

ในชวงเวลาหาปใหหลังมานี้ มีสองเหตุการณใหญท่ี

สรางความสั่นสะเทือนใหกับผูคนทั่วโลก หน่ึงก็คือวิกฤต

เศรษฐกิจในโลกตะวันตก ที่กําลังนับถอยหลังสูความลม

สลายและนับวาหนักที่สุดในประวัติศาสตรยุโรป ประเทศตางๆ 

ในตะวันตกเชน กรีก สเปน และบรรษัทใหญๆ ในยุโรปกําลัง

เผชิญกับภาวะลมละลาย ซึ่งเปนผลมาจากความฟุมเฟอย 

ฟุงเฟอ กดขี่ทางเศรษฐกิจ สําราญอยูกับระบบดอกเบ้ียและ
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เนรคุณตอเอกองคอัลลอฮฺอยางเปดเผยโจงแจง วินาทีนี้ โลก

ตะวันตกกําลังพบกับการลงโทษของอัลลอฮฺซึ่งพระองคได

ประกาศชัดวาจะทําสงครามกับคนที่กินดอกเบ้ีย อัลลอฮฺจะทรง

ทําลายสังคมที่จองหองและยโสโอหังกับคําสอนของพระองค 

เฉกเชนกลุมชนที่เคยละเมิดในยุคกอนๆ ใหเปนขอเตือนใจและ

อุทาหรณวาอารยธรรมของชนชาติหนึ่งมีอายุขัยของมันที่ถูก

กําหนดไวแลว เมื่อเวลาของมันมาถึงทุกอยางก็จะจบสิ้น เวลานี้

ถึงคราวของการหมดอายุของอารยธรรมตะวันตกแลว มันไมมี

แรงพอท่ีจะสามารถนํามนุษยชาติไดอีกตอไป อารยธรรมท่ี

บังเกิดขึ้นมาบนหลักแหงความอยุติธรรม การกดขี่ การปลน 

และการฆา  ไม ใชอารยธรรมที่จะคงอยูถาวร  กฎเกณฑ

ของอัลลอฮฺในการทําลายประชาชาติท่ีอธรรมและโอหังจะยัง

เกิดข้ึนตอไปจนถึงวันกิยามะฮฺ และเราก็ไดเห็นกฎท่ีวานี้กําลัง

เปนไปอยูในโลกตะวันตกปจจุบัน  
ۡبلُِ�مۡ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ ﴿ ْ  ُسَنٞ  َِ �ِض  ِ�  ََِسُ�وا

َ
�ۡ�  ْ ۡيَف  ََٱنُظُروا  َ�ٰقَِبةُ  َ�نَ  ََ

 ]  ١٣٧: عممنن هل[ ﴾١ �ِ�َ �لُۡمَكذِّ 

ความวา “แทจริง กฎเกณฑตางๆ ไดเกิดขึ้นแลวแกบรรดาผูคน

กอนหนาพวกเจา ดังน้ัน จงเดินทางไปบนหนาแผนดินเถิด แลว
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จงดูวาบ้ันปลายของผูที่ปฏิเสธนั้นเปนเย่ียงไร” (อาล อิมรอน 

137) 

เ ห ตุ ก า ร ณ เ ข ย า โ ล ก ป ร ะ ก า ร ท่ี ส อ ง  ก็ คื อ

ปรากฏการณปฏิวัติดอกมะลิในโลกอาหรับ หรือที่เรียกกันวา 

อาหรับสปริงส ที่เริ่มตนขึ้นจากประเทศตูนีเซีย ขยายมาถึง 

ลิเบีย และอียิปต ซึ่งชัยชนะไดตกมาถึงมือประชาชนที่ลุกขึ้นมา

เรียกรองความเปนธรรม ดวยความกลาหาญอยางสูงในการ

เผชิญหนากับผูปกครองเผด็จการอํานาจที่อธรรมกับประชาชน

ของตัวเองมายาวนาน  ผูปกครองที่กดขี่ ราษฎรและเห็น

ประชาชนเปนทาส ครอบครองประเทศเสมือนหน่ึงเปนมรดกตก

ทอดของวงศตระกูล ใชอํานาจเบ็ดเสร็จภายใตกรงเล็บ หย่ิง

ผยองและยโสกับตําแหนงและบัลลังก สุดทาย เมื่อสัญญา

ของอัลลอฮฺมาถึง วาระแหงการลมสลายก็บังเกิดขึ้น ฉากชีวิตใน

ละครแหงโลกดุนยาก็ตองจบลง ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ วา

แทจริงแมแตทองฟา แผนดิน ภูเขา และสรรพสิ่งตางๆ ก็ไมเคย

เสียใจร่ําไหใหกับการจากไปของคนพวกน้ีเลย หรือแมแตคนทั่ว

โลกเองก็ยังยินดีดวยซ้ํากับการลมสลายของอํานาจเผด็จการที่

ทําตนอหังการบนพื้นปฐพีของอัลลอฮ ฺสุบนะฮูวะตะอาลา 
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ขณะน้ี เหตุการณอันนาเศราสลดและนากลัวกําลังปะทุ

ขึ้นที่ดินแดนซีเรีย ดินแดนที่อัลลอฮฺทรงใหบะเราะกะฮฺ เปน

สุสานแหงบรรดานบี เหลาชุฮะดาอและศอลิฮีน ขณะนี้ซีเรีย

กําลังปะทุเดือดเปนไฟ เลือดของเหลาชะฮีดไหลอาบเมืองอัน

เปนดินแดนแหงบะเราะกะฮฺน้ี เด็กๆ ถูกฆาอยางโหดเหี้ยม หญิง

สาวถูกกระทําชําเรา คนหนุมถูกทรมานทรกรรม คนเฒาคนแก

ถูกยํ่ายีดวยความสะใจ คนเหลาน้ีถูกฆาและทํารายเพียงเพราะ

เหตุผลเดียว ก็คือเพราะศรัทธามั่นตออัลลอฮฺและไมยอมกมหัว

กราบสุูดตอฟาโรหหรือฟรอูนแหงยุคโมเดิรน ประชาชาติ

มุสลิมที่ซีเรียกําลังกัดฟนสูอดทนกับทรราชที่เลวและโหดเหี้ยม

ย่ิงกวายิวและคริสเตียนหัวรุนแรง ทรราชที่แอบแฝงภายใตชื่อ

อิสลาม แตในความเปนจริงและธาตุแทน้ันไมมีสักวันที่พวกเขา

จะศรัทธาตออิสลามตามที่กลาวอางเลย คนกลุมน้ีท่ีมีชื่อ

เรียกวา ชีอะฮฺนุศ็อยรียะฮฺ ที่ปกครองประเทศซีเรียดวยคราบ

เลือดและน้ําตา พวกเขาไมตางไปจากเสี้ยนหนามในเน้ือท่ีคอย

ทิ่มแทงอยางเจ็บปวดมาตลอด เมื่อออนกําลังก็จะรวมมือกับ

ศัตรูเพื่อทําลายอิสลาม เมื่อเขมแข็งและมีอํานาจปกครองก็จะ

หันมาขย้ีขยํ้าประชาชนชาวมุสลิม 
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ยังมีวิกฤตอีกที่หนึ่งของพี่นองมุสลิมในโรฮิงญาประเทศ

พมา ซึ่งกําลังไดรับความเดือดรอนจากการขมเหงของกลุมหัว

รุนแรงคลั่งชาติพันธุที่ไดรับการสนับสนุนและชักนําโดยผูนําบาง

คนในประเทศ ทามกลางเสียงเงียบและการนิ่งดูดายของ

ประชาคมโลกแมแตบรรดามุสลิมในโลกอิสลามเองก็ตาม  
เราวิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺ หวังวาประชาชาติ

อิสลามทั่วโลกรวมถึงพวกเราชาวมุสลิมในภูมิภาคนี้ จะไดเปน

ประชาคมที่มีสวนรวมสนับสนุนอิสลาม ถึงแมพี่นองของเราทั่ว

ทุกหัวระแหงจะประสบกับบททดสอบที่หนักหนวงเพียงใด แต

กระนั้นเราก็ยังมั่นใจวาอิสลามจะคงรุดหนาอยางไมหยุดหยอน 

อิสลามจะไมมีวันตายเพราะมันเปนศาสนาของอัลลอฮฺท่ีจะ

มั่นคงตลอดไป ความมืดแหงรัตติกาลแมจะยาวนานแคไหน 

สุดทายก็จะมีแสงแหงอรุณที่ออกมาเบิกฟาใหความสวางแก

สรรพสิ่งทั้งมวลอยางถวนทั่วอีกครั้ง 
ดวยเหตุนี้ มาเถิดมารวมลองไปบน “นาวาแหงความ

รอดพน” ของเราพรอมๆ กัน ดวยการยึดมั่นกับหลักธรรมตางๆ 

เหลาน้ี : 
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1. เราจักตองปฏิบัติตามคําสอนของอิสลามใหครบถวนทุก

ดาน แสดงตนเปนบาวของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

ในทุกอิริยาบทและพฤติกรรม รวมกันสรางสังคมที่อัลลอฮฺ

โปรดปรานผานสถาบันครอบครัวอันเปยมสุข ตามแบบ

ฉบับของอัส-สุนนะฮฺ และ อัล-ญะมาอะฮ ฺ
2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อัลลอฮฺไมพอพระทัย เชน ความ

อธรรม หย่ิงผยอง ยโสโอหัง ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย ละเมิด 

ทรยศฝาฝนอัลลอฮฺอยางเปดเผย พึงทราบเถิดวา ความ

หายนะและลมสลายของประชาชาติหน่ึงๆ นั้น มีสาเหตุมา

จากบาปตางๆ ที่กอโดยชาวบานชาวเมืองที่เปนผูอาศัยใน

สังคมนั่นเอง 
3. รณรงคฟนฟูจิตสํานึกแหงการชวยเหลือซึ่งกันและกันใน

เร่ืองที่เปนความดีและความยําเกรง ไมใชสงเสริมกันใน

เรื่องที่เปนความชั่วและความบาดหมาง จงระลึกเถิดวา สิ่ง

ที่เกิดขึ้น ณ ประเทศซีเรียและที่โรฮิงญา ไมใชเปนการ

ทดสอบผูคนเหลานั้นเพียงฝายเดียว  แตมันเปนการ

ทดสอบพวกเราทุกคนดวยเชนกัน วาเราไดทําอะไรไปบาง 
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ในฐานะที่มีหนาที่รับผิดชอบตอความทุกขรอนของพี่นอง

เรา? 
4. ขันเกลียวปมเชือกแหงความเปนพี่นอง “อุคูวะฮฺอิสลามี

ยะฮฺ” ใหเขมแข็งดวยเจตนารมยที่วา “มุสลิมเปนเรือนราง

เดียวกัน” อวัยวะสวนใดในรางกายน้ันเจ็บปวด สวนอ่ืนๆ ก็

จะรูสึกเจ็บตามไปดวย รวมท้ัง ตองชวยกันถักทอสายเชือก

แหงมนุษยธรรมใหกวางขวางครอบคลุมเพื่อนมนุษยทั่ว

โลก ภายใตบริบทดังอายะฮฺท่ีวา  
﴿  ٓ رَۡسۡلَ�َٰك  َوَما

َ
َّ  أ ِ  ]  ١٠٧: نلنِناَ[ ﴾ ١ ّلِۡلَ�ٰلَِم�َ  رَۡ�َةٗ  إ

ความวา “และเราไมไดสงเจามา(โอ มุหัมมัด) เวนแตเพื่อเปน

ความเมตตาแกสากลโลก” (อัล-อันบิยาอ 107) 

ในโอกาสน้ี จากแทนคุฏบะฮฺแหงนี้ เราขอเรียกรองเชิญ

ชวนมุสลิมีนและมุสลิมาตทุกทาน ไดโปรดหยิบย่ืนความ

ชวยเหลือตามท่ีทานมีความสามารถ ดวยการบริจาคใหกับ

กองทุนเพื่อมนุษยธรรมสําหรับพี่นองมุสลิมท่ีซีเรียและโรฮิงญา  
มารวมกันจับมือสลามและมะอัฟใหซึ่งกันและกัน เย่ียม

เยียนและผูกไมตรีท่ีดีกับพี่นองของทานในวันอันมีเกียรตินี้ เผื่อ

วาพวกทานจะไดรับความสําเร็จทั้งในโลกน้ีและโลกหนา 
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،  َعَ   ُيَصغّْونَ   َوَمَالِئَمتَهُ   نهللاَ   نّ إِ  ّ ِِ ّ�َها  ياَ   نّل
َ
ْ�نَ   َ ِ

ّ
 َاغّْون  هَمةُْون  نل

َّ   ن� ،�َْسِغنًْما وََفغُّمْون َعغَنْهِ  بِْدكَ  َعَ َوَ�اِرْك   وََفغّ ْ   َا  وََعَ   ُ�َّمدٍ   َورَُفْولَِك   َْ
ِعزّ   ن� . وََاْحِبهِ   هِل 

َ
،  نإلِْفَالمَ   أ َ ْْ ُمْسِغِم

ْ
ِذّل   َونل

َ
ْكَ   َوأ ِّ َ وَ   نل ْْ �ِ ِ

ِْ ُم
ْ
 َوَدّممْ   ،  نل

 ََ ْعَدن
َ
يِْن   أ ِّ  وَ   ،ن

َ
لَمَيَمةَ   ْهِغِك أ

ْ
َ   ن ْْ �ِ ِ

ِْ َِ   ،َونلُم ْع
َ
ـ  ِِ   َمتََك ـغِ كَ   َوأ ْ�نَ   يَْومِ   ىل ِّ . ن

تََمَعةَا ْ�ُ َونلُمْسمِ  ن� نْحَيْظ  ّدَرنِت  ََ لُم ن َهَونِت، ِمَن  َّ ل َون بَُهاِت  َّ ل َون َمنِت 
ِيَتِ َما َظ 

ْ
َِ نل ْ  َهَم ِمةَْها َوَما َ�َطَن، ن�وَُفْو َُ لَقْومِ  َعَ  نَاننْ

ْ
َكفِِم�ْنَ  ن

ْ
 .  نل

  َْ عَ نجْ  ن�
َ
وَ جً مَ فَ َوُروِهةَْجا ا �َ ورِ فُ  َِ هْ ِل حْ  ، ن�ا جً مَ َ�ْ ا   نْ قِ ن

ََ مَ دِ    ْظ يَ نحْ ، وَ   ْ هُ ا
َ
وَ   ْ هُ نَض مَ عْ أ وْ  ِف   ْ هُ ةْ همِ  ، 

َ
   ن�،   ْ هِ نِ اَط أ

ْ
  ُ هُ ةْ َْ  ْف َِ نك

ِّ  َِ اتِ قَ ، وَ   ََ َال نلَ     ْ هُ ذْ ُْ ن� ،  ارُ هّ ا �َ يَ  ارُ بّ ا جَ ، يَ  نَ �ْ ُمتََجّبِ نل  َ مَ غَ نل
َ
 زٍ �ْ زِ عَ  ذَ ْْ أ

  ، وَ رٍ دِ تَ قْ مُ 
َ
ِ  ِح رِ أ

ْ
  وَ  دَ َال نل

ْ
َعغَنَْك ِاَطاِ�نَِ    ن� ،َقِدْيمُ َيا   زُ �ْ زِ ا عَ يَ   ْ هُ ةْ مِ  ادَ بَ عِ نل
رِ 
َ
، ن� أ ِتِه ْمَم َوُز ِم  ا َّ ل َطةَ ن َقْد  ّ�ُهْ   ِِ ، ن�  ِتَك  َر ُقْد ِئَب  َعَجا ِ�نِْهْ   ن ِف وْ َنا 

َيَساَد، فَُصّب َعغَنِْهْ  َفْوَط َعَذنٍب،
ْ
ْون ِ�نَْها نل ُ ََ

ْ
�
َ
 .ارُ هّ ا �َ يَ  ارُ بّ ا جَ يَ  نِلالَِد ، فَْ

ْغِيمْ   ن� ْ�ةَا ن ِ ِِ ن ِلَو َو ا  َ
َ
َ وَ   ل ْْ ِمِة ُمْؤ

ْ
،  ِلغ ِت ِمةَا لُمْؤ

ْ
ن ل  َو

ْ
ن َ َو ْْ  ُمْسِغِم

لُمْسِغَماِت 
ْ
َمةِ  .َون ِْ آل

ْ
ْ�نَا وََعَذنِب ن ِّ َِ ن ّ اََال ُُ ْ�ُيَسةَا  َظغَْمةاَ   َرّ�ةاَ  .ن� َنفِةَا ِمْن 

َ
 أ

َا َِْةِيمْ  لَ ْ  َوِِنْ 
َ
َُمْوَ�نّ  اَوتَمَْحْةَ  ل

َ
  ِمنَ  ل

ْ
�ْ ـنل اِسِ ْ�نَ  ِفْ  هتِةَا َرّ�ةاَ  .نَ ََ ِّ  َوِ�ْ  َحَسةَ ً  ان

 
ْ
َمةِ نآل ِعّزةِ   َرّب   َرّ�َك   ُفبَْحانَ .  نّلارَ   َعَذنَب   َوِقةاَ   َحَسةَ ً   ِْ

ْ
ّما  نل  وََفَالمٌ   يَِصُيْونَ   َْ

َ  َعَ  ْْ ُممَْفِغ
ْ
  نل

ْ
َ  رَّب  هللاِ  ْمدُ ـَ َونل ْْ َعالَِم

ْ
  .نل

 
تُه
َ
  .َونلّسَالُم َعغَنُْمْ  َورََحُ  نِهللا َوَ�َم�
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