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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 139 

หามการทําอุตริกรรมในศาสนา 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺพระผู

อภิบาลแหงสากลจักรวาล  ขอความสุขความจําเริญและความ

สันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

نزَِل  كَِ�ٌٰب  ١ الٓٓمٓص  ﴿
ُ
 بِهِۦ ِ�ُنِذرَ  ّمِۡنهُ  َحَرجٞ  َصۡدرِكَ  ِ�  يَُ�ن فََ�  إَِ�َۡك  أ

ْ  ٢ لِۡلُمۡؤِمنِ�َ  َوذِۡكَرىٰ  ٓ  تَّبُِعوا نزَِل  َما
ُ
ْ  َوَ�  ّرّ�ُِ�مۡ  ّمِن إَِ�ُۡ�م أ َّبُِعوا  ِمن ََ

ۗ  ُدونِهِۦٓ  ۡوِ�َآَء
َ
 ]١-٣: نمبفبأل[ ﴾ ٣ َََذّكُرونَ  ّما قَلِيٗ�  أ
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ความวา "อะลิฟ ลาม มีม ศอด มีคัมภีรฉบับหนึ่งซึ่งถูกประทาน

ลงมาแกเจา ดังนั้นจงอยาใหความอึดอัดเนื่องจากคัมภีรนั้นมีอยู

ในหัวอกของเจา ทั้งน้ีเพื่อเจาจะไดใชคัมภีรนั้นตักเตือน(ผูคน) 

และเพื่อเปนขอเตือนใจแกผูศรัทธาท้ังหลาย พวกเจาจงปฏิบัติ

ตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกพวกเจาจากพระเจาของพวกเจา

เถิด และอยาปฏิบัติตามบรรดาผูคุมครองใดๆ อ่ืนจากพระองค 

สวนนอยจากพวกเจาเทานั้นแหละที่จะรําลึก” (อัล อะอฺรอฟ 1-

3) 

และตรัสอีกวา 

مۡ  ﴿ 
َ
ْ  لَُهمۡ  أ ُٰؤا ََ َ ُُ  ْ َُعوا َذنۢ  لَمۡ  َما تّ�ِينِ  ّمِنَ  لَُهم َُ

ۡ
ۚ  بِهِ  يَأ ُ َّ  ]  ٢١: بلشورى[ ﴾ ت

ความวา "หรือวาพวกเขามีภาคีตางๆที่ไดกําหนดศาสนาแกพวก

เขา ซึ่งอัลลอฮฺมิไดทรงอนุมัติ" (อัชชูรอ 21) 

มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

   ْ مَ «
َ
  ِفْ  َث دَ حْ أ

َ
، ٢٦٩٧بلخاري امقم [» دّ رَ  وَ هُ �َ  هِ يْ �ِ  َس يْ ا لَ ب مَ ذَ ا هَ نَ مِ مْ أ

 ]١٧١٨ومسغم امقم 
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ความวา "ผูใดอุตริทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไมไดอยูในแนวทางของเรา 

สิ่งน้ันยอมถูกปฏิเสธ" (อัลบุคอรียฺ หนา 514 หะดีษเลขที่ 2697 

และมุสลิม หนา 714 หะดีษเลขท่ี 1718) 

 อุตริกรรม (บิดอะฮฺ) นั้นคือทุกๆสิ่งที่ถูกอุปโลกนขึ้นมา

ในศาสนาโดยไมมีหลักฐานรองรับ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

ّ وَ « ََ  
ُ
ّ ا ، وَ هَ ا�ُ ثَ دَ ُ�ْ  رِ وْ مُ بأل ّ ، وَ   ٌ نَ دْ اِ   ٍ ثَ دَ ُ�ْ  ُُ  َال َض   ٍ نَ دْ اِ  ُُ

ّ ، وَ   ٌ لَ  ِف   ٍ لَ الَ َض  ُُ
 ]١٥٧٨امقم  ١٨٦ن  بلسسائ ص[» ارِ ب�ّ 

ความวา "และสิ่งที่ชั่วชาท่ีสุดคือสิ่งที่อุปโลกนขึ้นมาในศาสนา 

และทุกๆ สิ่งท่ีอุปโลกนขึ้นมานั้นถือเปนอุตริกรรมท้ังสิ้น และ

ทุกๆสิ่งที่เปนอุตริกรรมถือเปนความหลงผิด และแนนอนทุกๆ

ความหลงผิดยอมไดรับโทษในนรก” (สุนันอันนะสาอีย หนา 

186 หะดีษเลขที่ 1578) 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีก

วา 

 ]١٧١٨مسغم امقم [» دّ رَ  وَ هُ ا �َ منَ أمْ  هِ يْ غَ نَ  َس يْ  لَ ًال اَ �َ  َل اَ �َ   ْ مَ «
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ความวา “ผูใดปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไมใชแนวทางของเรา 

แนนอนวาสิ่งนั้นยอมถูกปฏิเสธ” (มุสลิม หนา 714 หะดีษเลขที่ 

1718) 

 อิบนุ เราะญับ ไดอธิบายหะดีษขางตนวา: “มันคือ

รากฐานท่ีสําคัญของอิสลาม เปรียบเสมือนเกณฑวัดการงาน

ตางๆจากภายนอก เชนเดียวกับท่ีมีหะดีษวา ความวา: "แทจริง

การงานท้ังหลายขึ้นอยูกับเจตนา" เปนเกณฑวัดการงานจาก

ภายใน ทุกๆ การงานที่ผูปฏิบัติมิไดกระทําเพื่อพระองคอัลลอฮ 

ตะอาลา เขาผูนั้นก็จะไมไดรับผลบุญตอบแทนใดๆ และเชนกัน

ทุกๆ การกระทําท่ีไมไดมีคําสั่งใชจากอัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค การกระทําของเขานั้นก็จะถูกปฏิเสธ ดังนั้น ทุกๆสิ่งที่

อุปโลกน ข้ึนมาในงานของศาสนาโดยไมไดรับการอนุมั ติ

จากอัลลอฮฺและเราะสูล สิ่งนั้นก็ถือวาไมเก่ียวของกับศาสนา

โดยสิ้นเชิง" (ญามิอุลอุลูม วัลหิกัม 1/176) 

 อิบนุ หะญัรฺ กลาววา "หะดีษบทนี้นับวาเปนรากฐาน

และกฎเกณฑขอหน่ึงของอิสลาม หมายความวา ถาผูใดท่ีอุตริ

ทําสิ่งใดเก่ียวกับงานของศาสนาโดยไมมีหลักฐานที่ถูกตองมา
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ยืนยัน ก็จงอยาไดมีใครใสใจในสิ่งนั้น" (ฟตหุลบารีย 5/302-

303) 

 อันนะวะวียฺ กลาววา "สมควรเปนอยางย่ิงที่ทองจําและ

ใชหะดีษขางตนเปนหลักฐานในการตอตานสิ่งที่ไมถูกตอง

ทั้งหลาย" (ฟตหุลบารีย 5/302-303) 

 อัฏฏอ็รกียฺ กลาววา "หะดีษขางตนนี้อาจเรียกไดวาเปน

ครึ่งหนึ่งของหลักฐานทั้งหมดในบทบัญญัติอิสลาม" (ฟตหุลบา

รีย 5/302-303) 

 อิบนุลก็อยยิม กลาววา "หากหัวใจหมกมุนอยูกับการ

ทําอุตริกรรม มันจะหันเหออกจากแบบฉบับของทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม" (อิฆอษะตุลละฮฺฟาน 1/213) 

 มีรายงานจากทานญาบิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวคุฏบะฮฺในวันศุกร

วา 

  ْ�َ خَ  نّ إِ فَ «
ْ
، مَ غّ نَ وَ  هِ يْ غَ نَ  بهللاُ  ّ�َ َص  دٍ اّ ُ�َ  يُ دْ هَ  ِي دْ بلهَ  ْ�َ خَ ، وَ بهللاِ  اُل اَ  ِ  ِث يْ دِ لَ ب

ّ وَ  ََ  
ُ
ّ ا، وَ هَ ا�ُ ثَ دَ ُ�ْ  رِ وْ مُ بأل  َال َض   ٍ نَ دْ اِ  ُُ

 ]٨٦٧مسغم امقم [»  ٌ لَ
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ความวา "แทจริงคําพูดท่ีประเสริฐท่ีสุดคือคัมภีรของอัลลอฮฺ 

ส วนแนวทาง ท่ีประเสริฐ ท่ีสุดก็ คือแนวทางของมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การงานที่ชั่วชาที่สุดคือสิ่ง ท่ี

อุปโลกนขึ้นใหม และทุกอุตริกรรมนั้นคือความหลงผิด" (มุสลิม 

หนา 335 หะดีษเลขท่ี 867) 

 เชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ กลาววา: "ไดมีหลักฐานที่

ชัดเจนจากเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และบรรดาสะลัฟทั้งหลาย วาพวกเขานั้นไดเตือนให

ระวังและออกหางจากการทําบิดอะฮฺ เพราะเปนการอุปโลกน

อุตริสิ่งใหมขึ้นมาในศาสนาโดยไมไดรับการอนุมัติจากพระองค

อัลลอฮฺ และเปนพฤติกรรมที่เหมือนกับพวกยะฮูดีและนัศรอนีซึ่ง

พวกเขานั้นไดเพิ่มและอุตริสิ่งใหมๆ ขึ้นมาในศาสนาของพวก

เขาโดยไมไดรับการอนุมัติ และการทําอุตริกรรมเหลานี้นั้น ทํา

ใหเกิดความเสื่อมเสียตออิสลามอยางใหญหลวง เพราะเทากับ

เปนการกลาวหาวาอิสลามยังไมสมบูรณ ยังมีบางสิ่งบางอยาง

ขาดตกบกพรอง และขัดกับสิ่งที่พระองค ตะอาลา ไดตรัสไววา 
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ۡ�َمۡلُت  تۡ�َۡومَ  ﴿
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  َعلَۡيُ�مۡ  َو�

ۚ  تۡ�ِۡسَ�ٰمَ   ]  ٣: دة بلائ[ ﴾ ٣ دِيٗنا

ความวา "วันนี้ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลวซึ่งศาสนาของ

พวกเจา และขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลวซึ่งความกรุณา

เมตตาของขา และขาไดเลือกอิสลามใหเปนศาสนาของพวกเจา

แลว" (อัล มาอิดะฮฺ 3) 

และยังเปนการฝาฝนอยางชัดเจนตอหะดีษของทาน

เราะสูลหลายตอหลายบท ที่เตือนสําทับใหพึงระวังและหามการ

ทําอุตริกรรม" (อัตตะหฺซีรฺ มินัลบิดะอฺ หนา 11) 

 ครั้งหนึ่งทานอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เดินผาน

คนกลุมหน่ึงซึ่งนั่งรอเวลาละหมาดในมัสยิด โดยพวกเขาน่ังเปน

กลุมเล็กๆ หลายกลุม แตละคนถือกอนกรวดไวในมือ แลวมีคน

หน่ึงคอยกลาวแกพวกเขาวา: "พวกทานจงกลาวตัสบีหฺหนึ่งรอย

ครั้ง" แลวพวกเขาก็พากันกลาวตัสบีหฺ "ตักบีรฺหน่ึงรอยครั้ง" แลว

พวกเขาก็พากันกลาวตักบีรฺ "ตะฮฺลีลหนึ่งรอยครั้ง" แลวพวกเขา

ก็ตางกลาวตะฮฺลีล 
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ทานอิบนุมัสอูดจึงกลาวแกพวกเขาวา "พวกทานจงนับ

บาปความผิดของพวกทานเถิด ฉันขอรับรองวาความดีของพวก

ทานจะไมหายไปไหน พวกทานนี่ชางนาอัปยศเสียนี่กระไร โอ 

ประชาชาติของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พวกทาน

ก็เห็นวาบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบียังมีชีวิตอยูมากมาย

หลายทาน ทานนบีเองก็เพิ่งจากไปไดไมนาน เสื้อผาอาภรณ

ของทานก็ยังอยู เครื่องถวยชามของทานก็ยังอยู! ฉันขอสาบาน

ตอผูที่ชีวิตของฉันอยูในเงื้อมพระหัตถของพระองค พวกทาน

กําลังดําเนินอยูในแนวทางท่ีดีกวาแนวทางของมุหัมมัดอยางนั้น

หรือ? หรือพวกทานเปนผูเปดประตูแหงความหลงผิดกันแน?" 

พวกเขาก็กลาวแกทานอิบนุมัสอูดวา: โอทานอบูอับดิรฺเราะหฺ

มาน พวกเราไมไดแสวงหาสิ่งอ่ืนใดนอกจากความดีงาม ทานก็

ตอบวา: "ผูแสวงหาความดีงามก่ีมากนอยแลวที่ไมไดพบเจอกับ

สิ่งที่ตองการ" (มุอฺญัม อัฏเฏาะบะรอนีย อัลกะบีรฺ 9/127 เลขที่ 

8636) 

นักวิชาการไดกลาววา ทุกๆ การงานท่ีมุสลิมกระทําเพื่อ

หวังจะใกลชิดเขาหาพระองคอัลลอฮฺนั้น จําเปนจะตองมีเงื่อนไข

สองประการ ดังนี้ 
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เง่ือนไขขอท่ีหน่ึง ตองมีอิคลาศ (ความบริสุทธิ์ใจ) ตอ

พระองคอัลลอฮฺ  

มีรายงานจากทานอุมัร บิน ค็อฎฎอบ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 اَ َّ إِ «
َ
 ا�ّ اِ  اُل اَ �ْ ا بأل

ّ ا لِ اَ َّ �ِ ، وَ  اِ  يَ  إِ  هُ تُ مَ جْ هِ  ْت نَ كَ   ْ اَ ى، �َ وَ ا نَ مَ  ئٍ مِ بمْ  ُُ
َ
  بهللاِ ل

   ْ مَ ، وَ �ِ�ِِلِ وْ نُ رَ وَ  بهللاِ  لَ إِ  هُ تُ مَ جْ هِ فَ  ِلِ وْ نُ رَ وَ 
َ
  بهاَ يْ ِص ا يُ يَ َْ ِ ُ  هُ تُ مَ جْ هِ  ْت نَ ك

َ
 مَ بمْ  وْ أ

َ
ة أ

 إِ  هُ تُ مَ جْ هِ ا فَ هَ حُ كِ قْ �َ 
َ
ْ إِ  مَ اجَ ا هَ  مَ ل

َ
 ]١٩٠٧، ومسغم امقم ١بلخاري امقم [» هِ ل

ความวา "แทจริงทุกๆ การงานนั้นขึ้นอยูกับเจตนา และทุกๆคน

นั้นจะไดรับการตอบแทนตามเจตนาของเขา ดังนั้นผูใดที่การ

อพยพของเขามีเจตนาเพื่อการแสวงหาความโปรดปราน

จากอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค การอพยพของเขาน้ันก็จะ

กลับไปสูอัลลอฮฺและเราะสูล และผูใดที่การอพยพของเขามี

เจตนาเพื่อผลประโยชนทางโลกท่ีเขาจะไดรับ หรือเพื่อหญิงนาง

หนึ่งที่เขาหวังจะแตงงานดวย การอพยพของเขาก็จะกลับคืนสู

สิ่งที่เขาไดอพยพไป" (อัลบุคอรียฺ หนา 21 หะดีษเลขที่ 1 และ

มุสลิม หนา 792 หะดีษเลขท่ี 1907) 
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 เง่ือนไขท่ีสอง ตองปฏิบัติตามแบบฉบับของทาน 

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งการปฏิบัติตาม

แบบฉบับของทานนั้น จะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตาม

บทบัญญัติศาสนาในหกดาน ดังตอไปนี้ 

 1. สาเหตุ: กลาวคือการทําอิบาดะฮฺเพื่อสาเหตุหนึ่ง

สาเหตุใดที่ไมไดมีบัญญัติไวในศาสนา ซึ่งการกระทําดังกลาว 

(ถึงแมคนๆ นั้นจะคิดวาเขาทําอิบาดะฮฺเพื่ออัลลอฮฺ) ก็จะไมถูก

ตอบรับ 

ตัวอยางเชน ชายคนหนึ่งละหมาดกิยามุลลัยลฺในคืนที่

ย่ีสิบเจ็ดของเดือนเราะญับ โดยอางเหตุผลวาเปนคืนอิสรออ

เมียะอฺรอจญ ทั้งน้ี การละหมาดตะฮัญุดนั้นเปนอิบาดะฮฺและ

เปนที่สงเสริม แตเมื่อไปอิงกับเหตุผลดังกลาวก็ถือเปนบิดอะฮฺ 

เพราะเขาทําอิบาดะฮฺนี้โดยอางอิงสิ่งที่ไมมีหลักฐานรับรอง 

ประเด็นนี้เปนเร่ืองสําคัญ ดังจะเห็นไดวาผูคนมากมายกระทํา

บิดอะฮฺโดยคิดวาสิ่งที่เขาทํานั้นเปนสุนนะฮฺ ซึ่งแทที่จริงแลวหา

ใชสุนนะฮฺไม 
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อีกตัวอยางหนึ่งคือ การจัดงานเมาลิด ก็ถือเปนบิดอะฮฺ

อีกเชนกัน เพราะการกระทําดังกลาวไมมีหลักฐานรับรองตาม

บทบัญญัติ และทานนบีรวมถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรพชน

ยุคแรกก็ไม เคยกระทําสิ่ ง น้ี  แตผู ท่ี อุตริ ริ เ ริ่มขึ้นก็คือพวก 

รอฟเฎาะฮฺที่ปกครองอียิปตในสมัยศตวรรษที่สิบ 

 2. ประเภท: จําเปนอยางย่ิงท่ีการทําอิบาดะฮฺใดๆ

จะตองไมมีการบิดเบือนตอบทบัญญัติอิสลามในเรื่องประเภท

หรือชนิดของการทําอิบาดะฮฺ และการกระทําที่ผิดประเภทก็จะ

ไมถูกตอบรับ 

ตัวอยาง เชน  ชายคนหนึ่ ง เชือดมา เปน อุฎหิยะฮฺ  

(กุรบาน) การทําอุฎหิยะฮฺของเขานั้นไมถูกตองเพราะขัดแยงกับ

บทบัญญัติศาสนาในสวนของประเภท โดยการทําอุฎหิยะฮฺนั้น

กระทําไดเฉพาะกับปศุสัตวประเภทอูฐ วัว และแพะหรือแกะ

เทาน้ัน 

 3. จํานวน: กลาวคือหากผูใดตองการเพิ่มละหมาด

ฟรฎอีกเวลาหนึ่ง การกระทําของเขาถือเปนบิดอะฮฺและจะไมถูก

ตอบรับ เพราะเปนการฝาฝนบทบัญญัติศาสนาในเรื่องจํานวน 
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เชนเดียวกันถาผูใดละหมาดซุฮรฺจํานวนหาร็อกอัต การละหมาด

ของเขานั้นใชไมไดโดยไมมีขอขัดแยง 

4. วิธีการ: กลาวคือถาชายคนหนึ่งอาบน้ําละหมาด 

โดยเริ่มดวยการลางเทาทั้งสองขาง หลังจากน้ันจึงเช็ดศีรษะ 

ลางมือท้ังสองขาง แลวจึงลางหนา เชนน้ีการอาบนํ้าละหมาด

ของเขาถือวาใชไมได เพราะเขาปฏิบัติไมตรงตามรูปแบบที่

ศาสนาบัญญัติไว 

 5. ชวงเวลา: กลาวคือถาชายคนหนึ่งเชือดสัตวทํา 

อุฎหิยะฮฺในวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ การเชือดสัตวของเขา

นั้นจะไมถูกตอบรับเพราะกระทําในชวงเวลาที่ไมตรงกับที่

ศาสนากําหนด และบางคนเชือดแพะในเดือนเราะมะฎอนโดย

ยึดถือวาเปนการทําความดีเพื่อใกลชิดอัลลอฮฺ นั่นก็ถือเปน

บิดอะฮฺ เพราะไมมีการเชือดใดที่ ทําใหไดใกลชิดพระองค

นอกจากการทําอุฎหิยะฮฺ ฮัดยฺ (การเชือดในพิธีหัจญหรือ 

อุมเราะฮฺ) และอะกีเกาะฮฺ สวนการเชือดในเดือนเราะมะฎอน

โดยเชื่อวาจะไดผลบุญเสมือนกับการเชือดในวันอีดอัฎฮาก็เปน

บิดอะฮฺเชนกัน ทั้งนี้นอกจากจะเปนการเชือดเพื่อรับประทานก็

ถือวาเปนสิ่งที่กระทําได 
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 6. สถานท่ี: เชน ชายคนหน่ึงเอียะติกาฟในสถานที่อ่ืน

ซึ่งไมใชมัสยิด ก็ถือวาใชไมได เพราะการเอียะติกาฟจําเปนตอง

กระทําในมัสยิดเทานั้น และถาหญิงคนหน่ึงทําการเอียะติกาฟท่ี

บานของนาง เชนนี้ก็ไมถูกตองเชนกัน เพราะปฏิบัติไมตรงกับ

รูปแบบของศาสนาในสวนของสถานที่ 

 และอีกหน่ึง ตัวอยาง ถาชายคนหน่ึงตองการทํา 

เฏาะวาฟ (ในพิธีฮัจญ) และเขาพบวาสถานท่ีสําหรับการทํา

เฏาะวาฟ หรือรอบๆ สถานที่นั้นเต็มแนนไปดวยผูคน จึงเปลี่ยน

สถานที่ทําเฏาะวาฟไปที่ดานหลังมัสยิด เชนนี้ถือวาไมถูกตอง 

เพราะสถานที่เฏาะวาฟคือบัยตุลลอฮฺเทานั้น ดังท่ีอัลลอฮฺ ตะอา

ลา ตรัสแกทานนบีอิบรอฮีมวา 

آ�ِفِ�َ  بَۡيِ�َ  َوَطّهِرۡ  ﴿ َّ ّكعِ  َوتۡلَقآ�ِِم�َ  لِل ُجودِ  َوتلرك ُك  ]٢٦:  بلج[ ﴾ ٢ تل

ความวา "และจงทําบานของขาใหสะอาดสําหรับผูมาเวียนรอบ 

ผูยืนละหมาด ผูรุกูอฺ และผูสุูด" (อัล-หัจญ 26) 

 ونغم   نايقا �اد و  هل وصحبهوبلاد هللا رل بلعال�، وص� بهللا 
 .أجع�


