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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หะดีษบทที่ 38 
สงเสริมใหเศาะดะเกาะฮใฺนเชาวันอีด 

 
َ اُهللا َقنْهُ  َقْن َجابِِر بِْن َقبِْد اهللاِ  ِ  َصىلَّ اَل َشِهْدُت َمَع رَُسوِل اهللاِ قَ  َر

َالَة يَْوَم الِْعيدِ اهللاُ  الَ  ، َعلَيِْه وََسلََّم الصَّ  بِالصَّ
َ
ُ َفبََدأ َذاٍن ِة َقبَْل اخْل

َ
ْطبَِة بَِغرْيِ أ

ئًا بَلَ بِالَ  ُعمَّ  ،إِقَاَمةٍ  َوالَ  َمَر بِتَْقَوى اهللاِ قَاَم ُمتََوكِّ
َ
 ،وََحثَّ بَلَ َطاَعِتهِ  ،ٍل فَأ

َرُهمْ  َرُهنَّ  ،َوَوَقَظ اجَّاَس وََذكَّ َ النَِّساَء فََوَقَظُهنَّ وََذكَّ َّ أَ َ َح  ،ُعمَّ َم
ْقنَ «: َفَقاَل  ُكنَّ َحَطُب  ،تََصدَّ ْكرَثَ

َ
إِنَّ أ

ٌة ِمْن ِسَطِة  َفَقاَمِت  ،»َجَهنَّمَ  فَ
َ
اْمَرأ

يِْن   « : قَاَل  ؟،لَِم يَا رَُسوَل اهللاِ :َفَقالَْت  ،النَِّساِء َسْفَعاُء اخْلَدَّ
َ
نَُّكنَّ ِأل

اَكةَ  َن الشَّ ْقَن ِمْن : قَاَل  ،»َوتَْكُفْرَن الَْعِشريَ  ،تُْكرِثْ فََجَعلَْن َفتََصدَّ
قْرِ بِالَ وِْب ُحِليِِّهنَّ يُلِْقنَي يِف ثَ 

َ
مسلم رقم (. ِتِهنَّ وََخَواتِِمِهنَّ طَ ٍل ِمْن أ

١٤٦٧(  
ความวา จากทานญาบิรฺ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา “ฉันได
ออกไปละหมาดอีดพรอมทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานได
ละหมาดกอนการใหคุฏบะฮฺ(เทศนา) โดยไมมีการอะซานหรืออิกอมะฮฺ จากนั้น
ทานไดลุกขึ้นและยืนค้ํากับทานบิลาล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ และได(ใหเทศนา
โดย)ส่ังใหยําเกรงตออัลลอฮฺ และเนนย้ําใหเชื่อฟงพระองค ทานไดกลาวสั่ง
สอนและตักเตือนผูรวมละหมาด แลวทานก็เดินจนกระทั่งไดยืนอยูหนาเหลา
สตรี(ที่มารวมละหมาด) ทานไดกลาวสั่งสอนและตักเตือนพวกนาง ทานได
กลาววา “พวกนางทั้งหลาย จงใหทานเศาะดะเกาะฮฺเถิด เพราะสวนมากของ
พวกเธอนั้นคือเชื้อไฟของนรกญะฮันนัม” เมื่อนั้นไดมีผูหญิงคนหนึ่งที่ดูเลิศ
ที่สุดจากพวกนางลุกขึ้นถามดวยอาการตระหนกที่เห็นไดชัดจากแกมของนาง
วา “เหตุใดที่เปนเชนนั้น โอ ทานผูเปนศาสนทูตแหง อัลลอฮฺ?” ทานไดตอบวา 
“เหตุเพราะที่พวกนางชอบฟองรองและไมสํานึกคุณของสามี” ดังนั้น บรรดา
พวกนางจึงไดถอดตางหูและแหวนของพวกนางเพื่อทําเศาะดะเกาะฮฺ โดยได
โยนใสส่ิงตางๆ เหลานั้นในเสื้อของทาน  บิลาล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  (รายงาน
โดย มุสลิม หมายเลข 1467) 
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บทเรียนจากหะดีษ 

1. วิธีละหมาดวันอีดในอิสลาม เร่ิมตนดวยการละหมาด (จํานวน 2  ร็อกอะฮฺ) จากนั้นจึง
อานคุฏบะฮฺ 

2. ละหมาดวันอีดมีวิธีที่เฉพาะ ไดแก จะไมมีการอะซานและอิกอมะฮฺ การคุฏบะฮฺจะอาน
หลังจากละหมาดเสร็จ 

3. อิหมามหรือผูที่อานคุฏบะฮฺสามารถจะพิงผูอ่ืนได 
4. ส่ิงที่จําเปนตอการปลูกฝงในวันอีดคือ การตักวาและการภักดี (เชื่อฟง) ตออัลลอฮฺ 

ขณะเดียวกันใหความรูและบทเรียนในขณะคุฏบะฮฺ 
5. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสตรี 
6. สงเสริมใหสตรีทําการบริจาคทานมากๆ โดยเฉพาะในวันอีด เพราะสตรีจํานวนมากจะ

เปนเชื้อเพลิงของไฟนรก 
7. ชอบฟองและไมรูบุญคุณของสามี เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหพวกนางตองเขานรก 

(ขอใหพระองคอัลลอฮฺทรงหางไกลจากสิ่งเหลานี้) 
8. ความประเสริฐของการบริจาคทาน ซึ่งเปนอะมัลเฉพาะที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังไว เพื่อใหสตรีปฏิบัติในวันอีด 
9. การบริจาคเศาะดะเกาะฮฺเปนสาเหตุหนึ่งที่ปลดปลอยบาวใหรอดพนจากการลงโทษใน

นรก 
10. ความพิเศษของบรรดาเศาะหาบะฮฺสตรีคือ การนอมรับคําสั่งของอัลลอฮฺดวยความเต็มใจ

และยินดี 
11. บรรดาเศาะฮาบะฮฺสตรีไดทําตัวอยางในการบริจาคทานดวยการมอบเครื่องแตงกาย

และเครื่องประดับ 
 


