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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เรื่องที่ 126 

คําช้ีแนะแดสตรีทั้งหลาย 

 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาล

แหงสากลจักรวาล ขอความสุข ความจําเริญและความศานติจง

ประสบแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทานโดยทั่วกัน ฉันขอ

ปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว 

ไมมีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา มุหัมมัด

เปนบาวของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

อัลลลอฮ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿  َّ  َوٱۡلَ�ٰننَ�ٰتن  َوٱۡلَ�ٰننتن�َ  َوٱلُۡمۡؤمنَ�ٰتن  َوٱلُۡمۡؤمننن�َ  َوٱلُۡمۡسلنَ�ٰتن  ٱلُۡمۡسلنمن�َ  ِن
�ن�َ  ٰدن َّ َ�ٰتن  َوٱل ٰدن َّ ٰ  َوٱل َّ ن�نَ َوٱل ٰبنَ�ٰتن  �ن َّ عن�َ  َوٱل َ�ٰتن  َوٱۡلَ�ٰشن  َوٱۡلَ�ٰشن

�ن�َ  َ�ٰتن  َوٱلُۡمَتَصّدن �نمن�َ  َوٱلُۡمَتَصّدن ٰ ّّ �نَ�ٰتن  َوٱل ٰ ّّ �َ  َوٱل  فُُروَجُهمۡ  َوٱۡلَ�ٰفنظن
ٰكنرن�نَ  َوٱۡلَ�ٰفنَ�ٰتن  َّ َ  َوٱل َّ ٰكنَ�ٰتن  َكثنٗ�� ٱ َّ دّ  َوٱل ََ َ

َ  ُ َّ ۡجًرا ّمۡغفنَرةٗ  لَُهم ٱ
َ
 َوَ

يٗما ظن  ]  ٣٥:  حزتلتأل[ ﴾ ٣ ََ
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ความวา: "แทจริง บรรดาผูนอบนอมชายและหญิง บรรดา

ผูศรัทธาชายและหญิง บรรดาผูภักดีชายและหญิง บรรดา

ผูสัตยจริงชายและหญิง บรรดาผูอดทนชายและหญิง 

บรรดาผูถอมตัวชายและหญิง บรรดาผูบริจาคทานชาย

และหญิงบรรดาผูถือศีลอดชายและหญิง บรรดาผูรักษา

อวัยวะเพศของพวกเขาที่เปนชายและหญิง บรรดาผูรําลึก

ถึงอัลลอฮฺอยางมากที่เปนชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺจะทรง

เตรียมไวแกพวกเขาซ่ึงการอภัยโทษและผลบุญอัน

มหาศาล" (อัล-อะหฺซาบ: 35) 

 อัต-ติรมิซียฺ บันทึกรายงานในหนังสือสุนันของทานจาก

อุมมุ อัมมาเราะฮฺ อัล-อันศอริยะฮฺ เลาวานางไดเขาพบทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวกลาววา: "ดิฉันรูสึกวาทุกๆ

อยางลวนเกี่ยวกับบุรุษทั้งส้ิน แทบไมเห็นสตรีถูกกลาวถึงเลย" 

อายะฮฺนี้จึงถูกประทานลงมา ﴿  َّ ۡ  ِن ﴾ َوٱلُۡمۡسلنَ�ٰتن  ُمۡسلنمن�َ ٱل  

และที่จะกลาวถึงตอไปนี้ คือคําส่ังเสียบางสวนสําหรับ

พี่นองมุสลิมะฮฺทั้งหลาย ขออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ทรง

ใหส่ิงเหลานี้เปนประโยชนดวยเถิด อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  

﴿  ََ َآءُ   َ�ۡعُضُهمۡ   َوٱلُۡمۡؤمنَ�ُٰت   َوٱلُۡمۡؤمنُنو ۡو�ن
َ
ََ   َ�ۡعٖض�   َ ُمُرو

ۡ
نٱلَۡمۡعُروفن   يَأ  ب
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 ََ نن   َوَ�ۡنَهۡو ََ   ٱلُۡمنَكرن   ََ ََ   ٱلّصلَٰوةَ   َوُ�قنيُمو َكٰوةَ   َوُ�ۡؤُتو َّ ََ   ٱل يُعو  َوُ�طن
 َ َّ ۥٓۚ   ٱ �نَك   َوَرُسوَ�ُ ٰ ََ و�

ُ
ُهمُ   َ ۗ   َسَ�َۡ�ُ ُ َّ َّ   ٱ َ   ِن َّ ٌَ   ٱ � َن  ﴾  ٧  َحكنيمٞ   ََ

 ]  ٧١: تلو�ة[

ความวา “และบรรดามุอมินชาย และบรรดามุอมินหญิงนั้น 

บางสวนของพวกเขาตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน ซ่ึง

พวกเขาจะกําชับใชใหปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและหามปรามใน

สิ่งที่ไมชอบ และพวกเขาจะดํารงไวซ่ึงการละหมาดและ

จายซะกาต และภักดีตออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค 

ชนเหลาน้ีแหละ อัลลอฮฺจะทรงเอ็นดูเมตตาพวกเขา แท

จริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” 

(อัต-เตาบะฮฺ: 71) 

Uคําสั่งเสียขอแรก U : ใหยึดม่ันในเอกภาพของพระองค

อัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา และพึงระวังในเร่ืองการทําชิริก 

(การต้ังภาคี) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ۚ  مننَ  ٱلّرۡشدُ  تََّّ�َ  قَد ٱّ�نينن�  �ن  ِنۡكَراهَ  َ�ٓ  ﴿ ن  يَۡ�ُفرۡ  َ�َمن ٱۡلَ�ّ
ُٰغوتن  َّ نٱل ن  َوُ�ۡؤمننۢ  ب َّ نٱ نٱۡلُعۡرَوةن  ٱۡسَتۡمَسَك  َ�َقدن  ب  ٱنفنَصامَ  َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  ب
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 ۗ ُ  لََها َّ لنيمٌ  َسمنيعٌ  َوٱ  ]  ٢٥٦: تلقرة[ ﴾ ٢ ََ

ความวา “ไมมีการบังคับใด (ใหนับถือ) ในศาสนาอิสลาม 

แนนอนความถูกตองนั้นไดเปนที่กระจางแจงแลวจาก

ความผิด ดังนั้นผูใดปฏิเสธศรัทธาตอ อัฎ-ฎอฆูต และ

ศรัทธาตออัลลอฮฺแลว แนนอนเขาไดยึดหวงอันมั่นคงไว

แลว โดยไมมีการขาดใดๆเกิดขึ้นแกมัน และอัลลอฮฺนั้น

เปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 256) 

และตรัสอีกวา 

ۥٓ  �ُۡسلنمۡ  ۞َوَمن ﴿ ن  ِنَ�  وَۡجَهُه َّ نٞ  وَُهوَ  ٱ نٱۡلُعۡرَوةن  ٱۡسَتۡمَسَك  َ�َقدن  ُ�ۡسن  ب
 � ن  �َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ َّ ُمورن  َ�ٰقنَبةُ  ٱ

ُ
 ]  ٢٢: لقمان[ ﴾ ٢ ٱۡ�

ความวา "และผูใดยอมนอบนอมใบหนาของเขายังอัลลอฮฺ 

โดยที่เขาเปนผูกระทําดี แนนอนเขาไดยึดหวงอันมั่นคงไว

แลว และบ้ันปลายของกิจการทั้งหลายยอมกลับไป

หาอัลลอฮฺ" (ลุกมาน: 22) 

ชัย คุลอิสลาม มุหัมมัด  บิน  อับดุลวะฮาบ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ กลาววา สองส่ิงที่ยิ่งใหญอันเปนพื้นฐานหลักของ

อิสลามคือ: 
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ประการที่หนึ่ง คําส่ังใชใหเคารพอิบาดะฮฺตอพระองค

อัลลอฮฺ ตะอาลา เพียงพระองคเดียว โดยปราศจากการชิริก 

และผูใดที่ละทิ้งคําส่ังใชนี้ ถือเปนผูปฏิเสธศรัทธา 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ۡهَل   ُقۡل   ﴿
َ
أ ٰ َ�ٰ   َ�َعالَۡوا�   ٱۡلكنَ�ٰبن   ََ ءِ   َ�نَمةٖ   ِن ّ�   َوَ�ۡيَنُ�مۡ   َبۡيَنَنا  َسَوآ

َ
َ 

َ   ِنّ�   َ�ۡعُبدَ  َّ ذَ   َوَ�   ا ٔٗ َشۡ�   بنهنۦ  �ُۡ�نكَ   َوَ�   ٱ ّتخن ۡرَ�اٗ�ا  َ�ۡعًضا  َ�ۡعُضَنا  ََ
َ
َ 

َن   ّمنن نۚ   ُدو َّ ّنا  ٱۡشَهُدوا�   َ�ُقولُوا�   َتَوّلۡوا�   َفإَن  ٱ
َ
ََ   بَن  لآ[   ﴾  ٦  ُمۡسلنُمو

 ]  ٦٤: عمرتن

ความวา "จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) วา โอบรรดาผูไดรับ

คัมภีร! จงมายังถอยคําหนึ่งซ่ึงเทาเทียมกันระหวางเราและ

พวกทาน คือวาเราจะไมเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ 

และเราจะไมใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีเทียบเคียงพระองค 

และพวกเราบางคนก็จะไมยึดถืออีกบางคนเปนพระเจา

อ่ืนจากอัลลอฮฺ แลวหากพวกเขาหันหลังให ก็จงกลาวเถิด

วา พวกทานจงเปนพยานดวยวา แทจริงพวกเราเปนผู

นอมตาม" (อาล อิมรอน: 64) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงส่ังใชใหบรรดานบีของพระองค 
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เรียกรองเชิญชวนชาวคัมภีรดวยส่ิงที่ทานเชิญชวนชาวอาหรับ

และชนอ่ืนๆ นั่นคือการเขาใจความหมายของคําวา "ลาอิลา

ฮะอิลลัลลอฮฺ"  (ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ) ซึ่ง

หมายความวา ไมมีผูใดพึงไดรับการเคารพภักดีอยางถูกตอง

แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ ดังนั้น การขอดุอาอ การวิงวอนขอความ

ชวยเหลือ การเชือดสัตวพลี การสาบาน หรืออิบาดะฮฺอ่ืนใด จึง

ตองกระทําและเปนไปเพื่ออัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา แต

เพียงพระองคเดียว และนี่คือแกนแทแหงการเรียกรองเชิญชวน

ของศาสนทูตทุกทาน 

ประการที่สอง การเตือนสําทับและเนนย้ําใหพึงระวัง

ในเร่ืองการชิริกในการทําอิบาดะฮฺ และถือวาผูกระทําการ

ดังกลาวตกเปนผูปฏิเสธศรัทธา เพราะการใหเอกภาพนั้นมิอาจ

สมบูรณไดหากขาดสวนนี้ไป เชนนี้คือแนวปฏิบัติของบรรดา

เราะสูล พวกทานไดเตือนประชาชาติของพวกทานใหหลีกหาง

จากการต้ังภาคี ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสวา 

َلَقدۡ   ﴿ ن   �ن   َ�َعۡثَنا  َو
ّمةٖ   ُ�ّ

ُ
َ   �ً َن   ّرُسو

َ
وا�   َ ۡ�ُبُد َ   ٱ َّ �   ٱ نُبوا ۡجَتن  َوٱ

ُٰغوَتۖ  َّ  ]  ٣٦: تلحل[ ﴾ٱل
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ความวา "และโดยแนนอน เราไดสงเราะสูลมาในทุก

ประชาชาติ (โดยบัญชาวา): พวกทานจงเคารพภักดีอัลลอ

ฮฺ และจงหลีกหนีใหหางจากพวกเจว็ด" (อัน-นะหฺล: 36) 

ผูที่ทําชิริกไมวาจะเล็กหรือใหญ อัลลอฮฺจะไมทรงรับ

การงานของเขาอยางแนนอน ไมวาจะเปนการงานที่เปนฟรฎ

หรือที่เปนสุนัตก็ตาม อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿   ٓ ۡمَنا َ�ٰ   َوَقدن منلُوا�   َما  ِن نۡ   ََ  ﴾  ٢  ّمنُثوًرا  َهَبآءٗ   َفَجَعۡلَ�ٰهُ   َ�َملٖ   من
 ]  ٢٣: تلفرقان[

ความวา "และเรามุงสูสวนหนึ่งของการงานท่ีพวกเขาได

ปฏิบัติไป แลวเราจะทําใหมันไรคุณคากลายเปนละออง

ฝุนที่ปลิววอน" (อัล-ฟุรกอน: 23) 

 แ ล ะ ส่ิ ง ห นึ่ ง ที่ เ ป น ภั ย คุ ก ค า ม อั น น า วิ ต ก ยิ่ ง ต อ

ประชาชาติของเราก็คือ บรรดาชองดาวเทียมและส่ือตางๆที่มัก

นําเสนอโฆษณาชวนเชื่อผิดๆ โดยมุงหวังจะสรางความสับสน

แกพี่นองมุสลิมตอศาสนาของพวกเขา และชักนําพวกเขาดวย

วิธีการอันแยบยลสูการหลุดพนจากกรอบศาสนา ดังนั้น จึงพึง

ระวังเปนอยางยิ่ง และนี่คืออันตรายประการแรก 
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สวนอันตรายประการที่สองนั้น ก็คือการที่ไสยศาสตร

และการดูหมอแพรหลายเปนอยางมากในปจจุบัน โดยมีผูแวะ

เวียนใชบริการส่ิงเหลานี้เปนจํานวนมาก โดยใหอางวาเพื่อเปน

การรักษาโรคภัยไขเจ็บ ทั้งนี้ อิสลามไมอนุญาตใหมุสลิมะฮฺไป

หาผูที่ทําคุณไสยพวกนั้นซึ่ งอางตัววา รู ในส่ิงเรนลับ เพื่อ

สอบถามถึงโรคภัยที่นางเผชิญอยู และไมอนุญาตใหพวกนาง

เชื่อในส่ิงที่พวกเขาบอกนาง เพราะแทจริงแลวพวกเขาเพียง

กลาวอางในส่ิงที่เรนลับ หรืออาจขอความชวยเหลือจากญิน

เพื่อใหไดมาซ่ึงส่ิงที่พวกเขาตองการ คนกลุมนี้ถือเปนผูปฏิเสธ

ศรัทธาและหลงผิดอยางชัดแจงหากพวกเขาอางวารูในส่ิงเรน

ลับ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ْلَةً  «
َ
ْ�َ ل ْرَ�ع�

َ
الة  أ ََ   

َ
ْ ل لَْ  ق ْقبَْل َ َْ ْن  َْ   

َ
َ
َ
َر عًرتفاًس فََسَ

َ
» َمْن أ

 ]٢٢٣٠مسل  ارق  [

ความวา  "ผูใดหาหมอดูเพื่อถามถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด ละหมาด

ของเขาจะไมถูกรับเปนเวลาสี่สิบคืน" (มุสลิม หะดีษเลขที่ 

2230) 
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 Uคําสั่งเสียประการที่สอง U จงดํารงละหมาดใหครบ

สมบูรณซึ่งองคประกอบ เงื่อนไข และส่ิงที่จําเปนตองปฏิบัติ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿   � �   ٱلۡوُۡسَطيٰ   َوٱلّصلَٰوةن   ٱلّصلََ�ٰتن   َ�َ   َ�ٰفنُظوا ن   َوُقوُموا ّ  ﴾  ٢  َ�ٰننتن�َ   َن
 ]  ٢٣٨: تلقرة[

ความวา "พวกเจาจงรักษาบรรดาละหมาด และละหมาดที่

อยูกึ่งกลางไว และจงยืนละหมาดโดยนอบนอม เพื่อ

อัลลอฮฺ" (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 238) 

การละหมาดคือส่ิงแรกที่มนุษยจะถูกสอบสวนในวันกิ

ยามะฮฺ อัฏ-เฏาะบะรอนียฺ บันทึกในอัล-เอาสัฏ จากอับดุลลอฮฺ 

บิน กุรฏ เลาวา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 

ّول  « 
َ
َاَسب   َما أ َعبْد   ا�ه�  � 

ْ
يَاَمة�  يَْومَ  تل ق�

ْ
لََح  تلّصَالة   تل ََ لََحْت  ََ س َفإ�ْن 

َمل�ه َْ ر   ئ� َفَسَد َسا   ْ َفَسَد ْن  �� َو س  َمل�ه� 
َْ ر   ئ�   َسا

َ
لبات  ف [ »  َ ت

ححه تأللا  ف تلسلسلة تلصحيحة ١٨٥٩تألوسط ارق   س َو
 ]١٣٥٨ارق  
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ความวา “สิ่งแรกที่บาวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ คือ

การละหมาด หากวาการละหมาดของเขาถูกตองสมบูรณ 

การงานอ่ืนๆก็จะถูกตองสมบูรณดวย แตหากวาการ

ละหมาดขาดตกบกพรอง การงานอ่ืนๆก็จะขาดตก

บกพรองไปดวย” (หะดีษเลขที่ 1859 และเชคอัล-อัลบานียฺ 

วินิจฉัยในหนังสืออัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ เลขที่ 1358 วา

เปนหะดีษเศาะฮีหฺ) 

คําส่ังเสียทายๆขอหนึ่งของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม กอนที่ทานจะเสียชีวิตทานกลาววา  

ْ�َمان �  تلَصالَةس تلَصال«
َ
 ]٢٦٩٧تان ماجه ارق  [» َةس َوَما َملََكْت أ

ความวา "พวกทานจงใหความสําคัญกับการละหมาด และ

สิ่งที่มือขวาของทานถือครองเถิด" (อิบนุ มาญะฮฺ หะดีษ

เลขที่ 2697) 

อบู ดาวูดบันทึกในหนังสือสุนันของทานจากรายงาน

ของอุบาดะฮฺ บิน อัศศอมิต เลาวา: ฉันไดยินทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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بَاد� « ع�
ْ
ُّ  َعَ تل ّن ت لََوت ل َ اَبَه  ََ   َ ْ يّْع  س َُ ََ ّن لَْ  ي  َمَمْن َجاَ  ا�ه�

نّ  ّقه�
َ �َ َفافًا  َْ ًْ ًا تْسا� َْ ّن  قْه  لَه   س م� ْن ي ْدخ�

َ
ْهد  أ َْ  � ُّ قَْد ت   ع�

َ
َنَن َ

َّقَة 
ْ
ْهد  س تْ َْ  � ُّ قَْد ت   ع�

َ
َ ََ ّن فَلًَْ  � ا�ه�

ْ
اَه  س َوَمْن لَْ  يََ َّ اَ  َع َْ  س ِ�ْن 

َّقةَ 
ْ
ْدَخلَه  تْ

َ
اَ  أ َْ  ]١٤٢٠أاو دتود ارق  [» َو��ْن 

ความวา "อัลลอฮฺทรงบัญชาใหปวงบาวทําละหมาดหาเวลา 

ดังนั้น ผูใดปฏิบัติไดครบถวนโดยไมมีการขาดตกบกพรอง

อันเกิดจากความไมใสใจ อัลลอฮฺทรงใหสัญญาวา

พระองคจะใหเขาไดเขาสูสรวงสวรรค แตถาหากผูใดไม

ปฏิบัติ เขาก็จะไมไดรับคําสัญญาใดๆจากอัลลอฮฺ หาก

พระองคประสงคก็จะทรงลงโทษเขา และหากพระองค

ประสงคก็จะใหเขาไดเขาสวรรค" (หะดีษเลขที่ 1420) 

บรรดามุสลิมะฮฺทั้งหลายพึงรูไวเถิดวา ศาสนาของนาง

จะไมสมบูรณหากขาดการดํารงไวซึ่งหลักการอิสลามทั้งหาขอ 

ทานอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َ ا  « ْ َع  الم  تإلسْ  �� َُ  وَ  سِال تهللا   ال �َ  ة أنْ ادَ هَ َْ  :َل  
َ
َ  نّ أ  ل  وْ س  رَ  دتً مّ � 

ّ  تَليْت�  سانََ مَ م رَ وْ ََ وَ  س�ة� ا  تلزَ اَ ��ْ وَ  سام تلصالة� ق�وَ  ستهللا�  » وَح
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 ]١٦س ومسل  ارق  ٨تلَاري ارق  [

ความวา "ศาสนาอิสลามถูกกอต้ังไวบนรากฐานหาประการ 

นั่นคือการปฏิญาณวาไมมี ผูใดควรแกการไดรับการ

สักการะนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดเปนบาวและศาสน

ทูตของพระองค การดํารงการละหมาด การจายซะกาต 

การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน และการประกอบพิธี

หัจญ" (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 8 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 16) 

Uคําสั่งเสียขอที่สาม U: จงหมั่นศึกษาหาความรูในเร่ือง

ศาสนา อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ينَ   �َۡسَتوني  َهۡل   ُقۡل   ﴿ ن َّ ََ   ٱ ۡعلَُمو ينَ   ََ ن َّ ۗ   َ�   َوٱ ََ ۡعلَُمو َتَذّكرُ   ِنّ�َما  ََ ََ 
 � لُوا و�

ُ
ۡلَ�ٰبن  َ

َ
 ]  ٩: تلزمر[ ﴾ ٱۡ�

ความวา "จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) บรรดาผูรูและบรรดาผูไม

รูจะเทาเทียมกันหรือ แทจริงบรรดาผูมีสติปญญาเทานั้นที่

จะใครครวญ" (อัซซุมัรฺ: 9)  

 ทานมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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ْ�ن  « َفّقْهه  ف ت �  � 
ر�د� تهللا  ا�ه� َخْ�تً

س ٣١١٦تلَاري ارق  [ »َمْن ي 
 ]١٠٣٧ومسل  ارق  

ความวา "ผูใดที่อัลลอฮฺประสงคใหเกิดความดีแกเขา 

พระองคจะทรงใหเขาเขาใจศาสนา" (อัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขที่ 3116 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1037) 

ดังนั้น จึงเปนการสมควรอยางยิ่งที่มุสลิมะฮฺจะตอง

พยายามศึกษาหาความรูในเร่ืองศาสนา เชน การเขารวมรับฟง

การบรรยายศาสนธรรม การฟงเทปซีดีหรืออานหนังสือที่มี

ประโยชน และที่สําคัญที่สุด คือการทองจําอัลกุรอาน เพราะอัล

กุรอานนั้นคือหัวใจหลักของทุกส่ิง และเปนแหลงรวมความรูและ

วิทยปญญา ที่จะชวยใหนางนั้นรอดพนจากความหลงผิด ทาน

หญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา: "บรรดาสตรีชาว

อันศอรฺชางนาช่ืนชมยิ่ง ความเขินอายมิไดเปนอุปสรรค

ทําใหพวกนางกลัวที่จะถามเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาของ

พวกนางเลย" 

 

 



 

16 

Uคําสั่งเสียขอที่สี่U: จงยําเกรงตออัลลอฮฺ ตะอาลา ทั้งใน

ที่ลับและที่แจง เพราะการยําเกรงตออัลลอฮฺนั้น คือคําส่ังเสีย

ของพระองคแกชนรุนแรกและรุนหลัง 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ۡيَنا  َوَلَقدۡ   ﴿ َّ ينَ   َو ن َّ وُتوا�   ٱ
ُ
ن  ٱۡلكنَ�َٰب   َ َن   �ّياُ�مۡ   َ�ۡبلنُ�مۡ   من

َ
َ 

 � ۚ  ٱّ�ُقوا َ َّ  ]  ١٣١:  تلنسا [ ﴾ ٱ

ความวา "และแทจริงเราไดสั่งเสียไวแกบรรดาผูที่ไดรับ

คัมภีรกอนจากพวกเจา และพวกเจาดวย วาจงยําเกรง 

อัลลอฮฺเถิด" (อัน-นิสาอ: 131) 

หลายตอหลายคร้ังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ส่ังเสียบรรดาเศาะหาบะฮฺใหยําเกรงอัลลอฮฺ ทานอัล-

อิรบาฎ บิน สาริยะฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา: 

  ا�اَْقوى تهللا� وتلَسْمع� وتلباَعة� «
يْ�  �َ  ]٢٦٧٦تلتمَي ارق  [» أْو

ความวา "ฉันขอสั่งเสียพวกทานใหมีความยําเกรงอัลลอฮฺ 

และเชื่อฟงปฏิบัติตาม" (อัต-ติรมิซีย หะดีษเลขที่ 2676) 
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และพึงระวังการฝาฝน ไมวาส่ิงนั้นจะเปนบาปเล็กหรือ

บาปใหญก็ตาม อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสัญญาวาผูใดหลีกหาง

จากบรรดาบาปใหญ  พระองคจะทรงลบลางความผิด

เล็กๆนอยๆให และใหเขาไดเขาไปอยูในสถานที่อันมีเกียรติ 

อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสวา 

﴿  َ نُبوا�   ِن َتن ٓ�نرَ   َ�ۡ ََ   َما  َكَبا نُ�مۡ   ُنَ�ّفنرۡ   َ�ۡنهُ   ُ�ۡنَهۡو  اتنُ�مۡ  َٔ َسّ�ن   ََ
ۡلُ�م  ]  ٣١:  تلنسا [ ﴾ ٣ َكرن�ٗما ّمۡدَخٗ�  َونُۡدخن

ความวา "หากพวกเจาปลีกตัวออกจากบรรดาบาปใหญที่

พวกเจาถูกหามใหละเวนแลว เราก็จะลบลางบรรดา

ความผิดเล็กๆนอยๆของพวกเจา และเราจะใหพวกเจา

เขาอยูในสถานที่อันมีเกียรติ" (อัน-นิสาอ: 31) 

Uคําสั่งเสียขอที่หา U: จงกําชับใชใหปฏิบัติในส่ิงที่ดี และ

หามปรามในส่ิงที่ผิด อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

نَسآءَ   ﴿ ن   َ�ٰن ّ َّ�ن ّ   ٱ ُُ َحدٖ   لَۡس
َ
نَسآءن   ّمننَ   َكأ َن   ٱلّن ۚ   ِن ّ ُُ  َ�َۡضۡعنَ   َفَ�   ٱّ�َقۡي

ي  َ�َيۡطَمعَ   بنٱۡلَقۡولن  ن َّ  ﴾  ٣  ّمۡعُروٗفا  َقۡوٗ�   َوُقۡلنَ   َمَرٞض   َقۡلبنهنۦ  �ن   ٱ
 ]  ٣٢:  تالحزتل[
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ความวา "โอบรรดาภริยาของนบีเอย! พวกเธอไม

เหมือนกับสตรีใดๆ หากพวกเธอมีความยําเกรง ก็ไมควร

พูดจาเพราะพริ้งนัก เพราะจะทําใหผูที่ในหัวใจของเขามี

โรคเกิดความโลภ แตจงพูดดวยถอยคําท่ีพอเหมาะ

พอควร" (อัล-อะหฺซาบ: 32) 

อายะฮฺนี้ไดถูกประทานลงมายังบรรดาภรรยาของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อเปนการดูแลคุมครอง

พวกนาง โดยครอบคลุมบรรดาภรรยาของผูศรัทธาดวยเชนกัน 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿  ََ َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوٱلُۡمۡؤمنَ�ُٰت  َوٱلُۡمۡؤمنُنو ۡو�ن
َ
ََ  َ�ۡعٖض�  َ ُمُرو

ۡ
نٱلَۡمۡعُروفن  يَأ  ب

 ََ نن  َوَ�ۡنَهۡو ََ  ٱلُۡمنَكرن  ََ ََ  ٱلّصلَٰوةَ  َوُ�قنيُمو َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُو َّ ََ  ٱل يُعو  َوُ�طن
 َ َّ ۥٓۚ  ٱ ٰ�نَك  َورَُسوَ�ُ ََ و�

ُ
ۗ  َسَ�َۡ�ُُهمُ  َ ُ َّ َّ  ٱ َ  ِن َّ ٌَ  ٱ َن�  ﴾ ٧ َحكنيمٞ  ََ

 ]  ٧١: تلو�ة[

ความวา “และบรรดามุอมินชาย และบรรดามุอมินหญิงนั้น 

บางสวนของพวกเขาตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน ซ่ึง

พวกเขาจะใชใหปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและหามปรามในสิ่งที่

ไมชอบ และพวกเขาจะดํารงไวซ่ึงการละหมาดและจายซะ
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กาต และภักดีตออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค ชน

เหลาน้ีแหละ อัลลอฮฺจะทรงเอ็นดูเมตตาพวกเขา แท

จริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” 

(อัต-เตาบะฮฺ : 71) 

จําเปนอยางยิ่งสําหรับมุสลิมะฮฺที่จะตองระวังรักษา

คุณลักษณะที่ดีงามเหลานี้ไว โดยเฉพาะขณะที่อยูในบานของ

นาง กับลูกๆหรือญาติพี่นองของนาง และเมื่อนางเห็นพี่นอง

มุสลิมะฮฺคนใดบกพรองในเร่ืองการละหมาด การถือศีลอด หรือ

แมแตเร่ืองสิทธิและหนาที่ของสามีภรรยา ก็จําเปนที่นางจะตอง

คอยตักเตือนดวยคําพูดที่ดี ที่ไพเราะ ตามแบบฉบับของภรรยา

เศาะหาบะฮฺ 

Uคําสั่งเสียขอที่หก U: จงมีของความเขินอาย อัลลอฮฺ ตะ

อาลา ตรัสถึงเร่ืองราวของทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ซึ่งชวย

ตักน้ําจากบอใหสตรีสองคน วา 

ۡحَدٮُٰهَما  َفَجآَءۡتهُ   ﴿ َّ   َقاَلۡت   ٱۡستنۡحَيآءٖ   َ�َ   َ�ۡم�ن   ِن �ن   ِن
َ
وكَ   َ َُ  َيۡد

َۡجَنَ�َك  ۡجرَ  �ن
َ
ۚ  َسَقۡيَت  َما َ َا  ]  ٢٥: تلقصص[ ﴾  ََ

ความวา "นางคนหนึ่งในสองคนไดมาหาเขา โดยเดินมา



 

20 

อยางขวยเขิน แลวกลาวขึ้นวา คุณพอของดิฉันขอเชิญ

ทานไป เพื่อจะตอบแทนคาแรงแกทานที่ไดชวยตักน้ําให

เรา” (อัล-เกาะศ็อศ: 25) 

เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวาในสังคมปจจุบัน ความเขิน

อายของสตรีนั้นไดลดนอยลงเปนอยางมาก เห็นไดจากการที่

นางกลาที่จะออกไปไหนมาไหนกับคนขับรถเพียงลําพัง หรือ

สวมเส้ือผาที่รัดรูปหรือเผยใหเห็นสัดสวน ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

  نْ م�  ان� فَ قْ َ� «
َ
َ  ار� تلَ  ل� هْ أ    ْ ل

َ
� : وذ ر أحدهما  ...امَ ه  رَ أ  ا   يَ س� نَ  ا   سَ �

  َ  نّ ه  س  وْ ؤ  ر   ال   ائ� مَ  ال   يْ م� م   ا   �َ ر� َع 
َ
ال  ة� لَ تلائ�  ت� َْ تل   ة� مَ ق� سْ َ

 خ  دْ يَ 
ْ
 ر�  نّ �� ا وَ هَ ْ�َ ر�  نَ دْ ال َ�� وَ  ةَ قّ تَْ  نَ ل

  هَ ْ�َ
َ
َت  َ  ة� ْ�َ س� مَ  نْ م�  د  جَ وْ ا ل

 ]٢١٢٨مسل  ارق  [» َت�َ وَ 

ความวา "มีชาวนรกสองจําพวกซ่ึงฉันยังไมเคยเห็นมากอน

.. หนึ่งในสองจําพวกที่ทานกลาวถึงก็คือ: บรรดาสตรีซ่ึงแตง

กายไมปกปดมิดชิด เนนสัดสวนที่ดึงดูดความสนใจ ศีรษะ

ของพวกนางเหมือนตะโหนกอูฐที่โนมเอียง พวกนาง

เหลานั้นจะไมไดเขาสวรรค และพวกนางจะไมไดรับรูกลิ่น

ของสรวงสวรรค ท้ังที่กลิ่นของมันหอมฟุงโชยขจรไปเปน
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ระยะทางไกลแสนไกล" (มุสลิม หะดีษเลขที่ 2128) 

จึงจําเปนอยางยิ่งสําหรับมุสลิมะฮฺที่จะตองตระหนักถึง

เปาประสงคของบรรดาศัตรูอัลลอฮฺ ผูซึ่งหมายมุงใหพวกนาง

เปนเพียงสินคาราถูกในเงื้อมมือของพวกเขา ทําใหนางออกหาง

จากกรอบแหงศรัทธาและศาสนาอันดีงาม ฝนฝาส่ิงที่อัลลอฮฺ

ทรงกําหนดไวในกมลสันดานอันบริสุทธิ์ 

Uคําสั่งเสียขอที่เจ็ด U: จงบริจาคทานใหมาก อัลลอฮฺ ตะ

อาลา ตรัสวา 

َۡوٮُٰهمۡ  ّمنن َكثن�ٖ  �ن  َخۡ�َ  ۞ّ�  ﴿ َمرَ   َمنۡ   ِنّ�  َّ
َ
نَصَدَقةٍ   َ وۡ   ب

َ
وۡ   َمۡعُروٍف   َ

َ
َ 

�ٰ�َ َۡ �   َ�ۡ�َ   ِن َّاسن ۡفَعۡل   َوَمن  ٱ ن   َمۡرَضاتن   ٱۡبتنَغآءَ   َ�ٰلنَك   ََ َّ  َفَسۡوَف   ٱ
ۡجًرا نُۡؤ�نيهن 

َ
يٗما َ ظن  ]  ١١٤:  تلنسا [ ﴾ ١ ََ

ความวา "ไมมีความดีใดๆ ในการพูดคุยซุบซิบอันมากมาย

ของพวกเขา นอกจากผูที่ใชใหทําทานหรือใหทําสิ่งที่ดีงาม 

หรือใหประนีประนอมระหวางผูคนเทานั้น และผูใดกระทํา

การดังกลาวเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแลว 

เราจะใหแกเขาซ่ึงรางวัลอันใหญหลวง" (อัน-นิสาอ: 114) 
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และตรัสอีกวา 

َّ   ُقۡل   ﴿ َُۡسُط   َرّ�ن   ِن نَمن  ٱلّرنۡزَق   يَ هۦن  مننۡ   �ََشآءُ   ل َبادن رُ   َن ۥۚ   َوَ�ۡقدن ُ�َ   ٓ  َوَما
نَفۡقُتم

َ
ءٖ  ّمنن َ ۥۖ  َ�ُهوَ  َ�ۡ  ]  ٣٩: سبَ [ ﴾ ٣ ٱلّ�ٰزن�ن�َ  َخۡ�ُ  وَُهوَ  ُ�ۡلنُفُه

ความวา "จงกลาวเถิด แทจริงพระเจาของฉันทรงมอบ

ปจจัยยังชีพอยางมากมายหรือนอยนิดแกผูที่พระองคทรง

ประสงคจากปวงบาวของพระองค และสิ่งใดก็ดีท่ีพวกเจา

จับจายบริจาคไป พระองคจะใหสิ่งทดแทน และพระองค

นั้นทรงเปนผูดีเลิศแหงบรรดาผูประทานปจจัยยังชีพ" 

(สะบะอ: 39) 

ทานญาบิร บิน อับดิลลาฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยกลาวตักเตือนบรรดาสตรีวา: 

ّن َحَبب  َجَهّق «  � َ ََ
ْ
ث
َ
إ�ّن أ

س فَ ن تلَصَدقَة� َن م� ْ �َ
ْ
ث
َ
مسل  ارق  [» أ

٨٨٥[ 

ความวา "พวกเธอจงบริจาคทานใหมากเถิด เพราะแทจริง

แลวพวกเธอ(สตรี)สวนใหญจะเปนฟนในนรกญะฮันนัม" 

(มุสลิม หะดีษเลขที่ 885) 
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อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา "การใหและ

การบริจาคทานนั้น เปนสิ่งที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม โปรดปรานที่สุด ความเบิกบานใจของทาน

ขณะที่เปนผูใหนั้น ยิ่งใหญกวาความปติยินดีของผูรับเสีย

อีก ทานเปนผูที่ใจบุญอยางหาที่เปรียบมิได เมื่อมีผูขัดสน

มาขอสิ่งใดจากทาน ทานก็พรอมที่จะเสียสละให ไมวาจะ

เปนอาหารหรือเครื่องนุงหม ทานกําชับใชและสนับสนุน

ใหบริจาคทานดวยคําพูดและการกระทําของทาน และ

ดวยผลอันนาประหลาดของการบริจาคทานนี่เอง ท่ีทําให

ทานเปนผูที่มีจิตใจที่สงบ และมีชีวิตความเปนอยูท่ีผาสุก" 

(โดยยอจากซาดุลมะอาด เลม 2 หนา 22-23) 

การบริจาคทานที่ประเสริฐที่สุด และมีผลใหผูกระทํา

ไดรับผลบุญอยางตอเนื่องกระทั่งหลังจากที่เขาเสียชีวิตไป ก็คือ 

การทําเศาะดะเกาะฮฺญารียะห (ทานที่ใหผลตอเนื่อง) เชน การ

ขุดบอน้ํา การสรางมัสยิด การจัดพิมพหนังสือที่มีประโยชน 

รวมถึงการวะกัฟแกผูยากจนและขัดสน 

Uคําสั่งเสียขอสุดทาย U: จงออกหางจากเพื่อนที่ไมดี 

เพราะมนุษยนั้นจะรูสึกเสียใจเปนอยางยิ่งในวันกิยามะฮฺ จาก
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สาเหตุที่เขาคบหาเพื่อนที่ไมดี ซึ่งนําพาเขาไปสูความหลงผิด 

และทําใหเขานั้นออกหางจากทางที่เที่ยงตรงถูกตอง อัลลอฮฺ ตะ

อาลา ตรัสวา 

َعّض   َوَ�ۡومَ   ﴿ نمُ   ََ ٰ   ٱلّظال ُقوُل   َيَدۡيهن   َ�َ  ٱلّرُسولن   َمعَ   ٱّ�َۡذُت   َ�ٰلَۡيتَ�ن   ََ
ّ�نذۡ   لَمۡ   َ�ۡتَ�ن   َ�َٰوۡ�لََ�ٰ   ٢  َسَنيٗ� 

َ
َضّل�ن   ّلَقدۡ   ٢  َخلنيٗ�   ُفَ�نًا  َ

َ
نن   َ ََ 

ۡكرن  ن َّ ذۡ   َ�ۡعدَ   ٱ �   ِن ََ   َجآَء�ن ٰنُ   َوَ� ََ �َ�ٰنن   ٱلّشۡي  َوَقاَل   ٢  َخُذوٗ�   لنۡ�ن
لّرُسوُل  َّ   َ�َٰرّبن   ٱ ُذوا�   َقۡو�ن   ِن َ�ّ ا  ٱ َذ ٰ�َ   ََ ا ۡلُقۡرَء �  ٱ  ﴾  ٣  َمۡهُجوٗر

 ]  ٣٠ - ٢٧: تلفرقان[

ความวา "และวันที่ผูอธรรมจะกัดมือของเขาแลวกลาววา: 

โอ! ถาฉันไดยึดแนวทางรวมกับเราะสูลก็คงจะดี โอความ

วิบัติประสบแกฉัน! หากฉันไมคบคนนั้นเปนเพื่อนก็คงจะ

ดี แนนอนเขาไดทําให ฉันหลงผิดจากการตักเตือน  

หลังจากท่ีมันไดมันมายังฉัน และชัยฏอนมารรายนั้นมัน

เปนผูเหยียดหยามมนุษยเสมอ และเราะสูลไดกลาววา: 

ขาแตพระเจาของขาพระองค แทจริงชนชาติของขา

พระองคไดยึดเอาอัลกรุอานนี้เปนที่ทอดทิ้งเสียแลว” (อัล-

ฟุรกอน: 27-30) 
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และตรัสอีกวา 

ّ�ٓءُ ﴿ خن
َ
َۡعٍض   َ�ۡعُضُهمۡ   يَۡوَم�نذِ   ٱۡ� ُدوّ   �ن : تلزخرف[ ﴾ ٦  ٱلُۡمّتقن�َ   ِنّ�   ََ
٦٧  [ 

ความวา "ในวันนั้นบรรดามิตรสหายจะเปนศัตรูตอกัน 

นอกจากบรรดาผูยําเกรง" (อัซ-ซุครุฟ: 67)  

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

 ستلكْ�  خ� اف� نَ وَ  ك� سْ تلم�  ل� ام� حَ  َ   � وْ تلس  وَ  ح� ال� تلَص  َ� ًْ ل� تَْ  ل  ثَ مَ «
 ِمّ  ك� سْ تلم�  ل  ام� حَ فَ 

َ
 مّ �� وَ  سَك يَ َ� �ْ  نْ ا أ

َ
 �مّ وَ  سه  قْ م�  اعَ اَ بْ تَ  نْ ا أ

َ
�  نْ ا أ

َ
 دَ ت

 ْ� ر�  ه  قْ م� 
  اِمّ  تلكْ��  خ  اف� نَ وَ  سةً بَ يّ طَ  اً

َ
 ��  َق ر� َ�ْ  نْ أ

 �مّ وَ  َك ااَ يَ
َ
�  نْ ا أ

َ
قْه   دَ ت  م�

 ْ� ر� 
 ب� خَ  اً

 ]٢٦٢٨س ومسل  ارق  ٥٥٣٤تلَاري ارق  [» ةً ثَ ًْ

ความวา "เพื่อนที่ ดีและเพื่อนที่ไมดีนั้น เปรียบไดกับ

คนขายนํ้าหอมและชางตีเหล็ก กลาวคือคนขายนํ้าหอม

นั้น เขาอาจจะมอบน้ําหอมใหแกทาน หรือไมทานก็

อาจจะซ้ือน้ําหอมจากเขา หรืออยางนอยทานก็คงก็ไดรับ

กลิ่นหอมจากเขาบาง ในขณะที่ชางตีเหล็กนั้น เขาอาจทํา

ใหเสื้อผาของทานถูกไฟเผาไหม หรือไมทานก็อาจพลอย

ไดกลิ่นอันนารังเกียจไปดวย" (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 5534 
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และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2628) 

เด็กผูหญิงจํานวนมากที่มีผลการเรียนตกตํ่าย่ําแย เสีย

ผูเสียคน เสียชื่อเสียงความมีเกียรติ และถูกชักนําใหเขาไปยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด นํามาซึ่งหายนะและความเศราสลด โดยมี

สาเหตุสําคัญมาจากการคบเพื่อนที่ไมดี เพราะเหตุนี้ จึงจําเปน

ที่นางจะตองเลือกคบหาแตเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม 

 
� تلعال�س رل هللا وتلمد  نبيقا ع وسل  تهللا َو

حبه آَ وع �مد  .أجع� َو


