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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การยิม้และแบบฉบับจากท่านเราะสูลในการยิม้ 
 

 

ทา่นญะรีร บนิอบัดลุลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เลา่ว่า 
َم يفي  » ْسلَْمُت، َواَل َرآِني إيالَّ تَبَسَّ

َ
ُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم ُمنُْذ أ َما َحَجبَِني انلَِّبي

 [ابلخاري أخرجه] « وَْجهي 
“ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ไม่เคยห้ามไม่ให้ฉันนั่ง
ร่วมวงด้วยนบัแต่ท่ีฉันเข้ารับอิสลาม และท่านไม่เคยให้ฉันเห็น
สิ่งใดนอกจากรอยยิม้บนใบหน้าของทา่น” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺ 
 

(ความหมายของค าว่า มาหะญะบะนี คือ ไม่ห้ามฉันจาก
การนัง่ร่วมในวงสนทนาเฉพาะ) 

ทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิอลัหาริษ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่ว่า  
ي   »  ْن رَُسولي اّللَّ ًما مي ْكََثَ َتبَسُّ

َ
َحًدا أ

َ
يُْت أ

َ
ُ َعلَيْهي َوَسلَّمَ َما َرأ  أخرجه]   «    َصَّلَّ اّللَّ

 [الرتمذي
 



 

4 

“ฉันไม่เคยเห็นผู้ ใดยิม้มากไปกว่าท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัล
ลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั” บนัทกึโดยอตัตริมิซียฺ 

 
ทา่นญาบิร บินสะมเุราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เลา่ว่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
َذا   »  ْمُس، َفإي بَْح َحَّتَّ َتْطلَُع الشَّ يهي الصُّ ي ُيَصِّلي في ي ُه اَّلَّ ْن ُمَصالَّ ََكَن اَل َيُقوُم مي

ُم  لييَّةي َفيَْضَحُكوَن َوَيتَبَسَّ ْمري اْْلَاهي
َ
ُخُذوَن يفي أ

ْ
ثُوَن، َفيَأ َطلََعْت َقاَم َوََكنُوا َيتََحدَّ

 [مسلم أخرجه] « مَ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلَّ 
“ทา่นไมเ่คยลกุไปจากท่ีละหมาดท่ีท่านท าละหมาดศบุห์จนกว่า
ตะวนัจะขึน้ และเม่ือตะวนัขึน้แล้วท่านจะลกุออกไป และขณะท่ี
พวกเขาจะพูดคยุกันแล้วเร่ิมคยุถึงเร่ืองท่ีเกิดในช่วงญาฮิลียะฮฺ 
พวกเขาก็จะหวัเราะขบขนักนั ขณะท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิ
วะสลัลมั จะมีเพียงรอยยิม้เทา่นัน้” บนัทกึโดยมสุลิม 
 

ทา่นอบซูรัร์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

يَك لََك َصَدَقة    »  خي
َ
ُمَك يفي َوْجهي أ ْمُرَك بيالَمْعُروفي َوَنْهيَُك َعني الُمنَْكري َتبَسُّ

َ
، َوأ

يءي  َك ليلرَُّجلي الرَّدي ، َوَبََصُ اَللي لََك َصَدَقة  ْرضي الضَّ
َ
، َوإيرَْشاُدَك الرَُّجَل يفي أ َصَدقَة 
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يقي لََك َصَدقَ  ري ْوَكَة َوالَعْظَم َعني الطَّ ، َوإيَماَطتَُك احلََجَر َوالشَّ ، ابَلََصي لََك َصَدقَة  ة 
يَك لََك َصَدقَة   خي

َ
ْن َدلْويَك يفي َدلْوي أ  [الرتمذي أخرجه] « َوإيفَْراُغَك مي

“การท่ีทา่นยิม้ให้พ่ีน้องของทา่น คือเศาะดะเกาะฮฺของท่าน และ
การท่ีท่านใช้ให้ท าการดีและห้ามการชั่วก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ 
และการท่ีท่านชีท้างแก่คนท่ีหลงทางก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ และ
การท่ีท่านช่วยจงูคนท่ีสายตาไม่ดีก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ และการ
ท่ีท่านหยิบก้อนหิน หนามและกระดูดออกไปทางสัญจรก็เป็น
เศาะดะเกาะฮฺ และการท่ีท่านเอาถังน า้ของท่านเทลงในถังน า้
ของพี่น้องของทา่น ก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ” บนัทกึโดยอตัตริมิซียฺ 

 
ค าอธิบาย 

การยิม้ให้พ่ีน้องของท่านเป็นหนทางท่ีง่ายท่ีสดุท่ีจะเข้าถึง
หวัใจของเขาและช่วยขจดัความริษยาหรือความรู้สึกอ่ืน ๆ ท่ีเขา
มีตอ่ทา่นได้ และด้วยเหตนีุเ้องท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุ
ลยัฮิวะสลัลมั ได้ชีแ้นะสีหน้าของมุสลิมมีรอยยิม้ท่ีฉายไปยงัพ่ี
น้องมุสลิมของเขา และการยิม้ของเขานัน้ก็เป็นเศาะดะเกาะฮฺ
ของเขาด้วย และท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั 
เองก็ยิม้อยา่งมากมายให้กบับรรดาเศาะหาบะฮฺ 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ควรยิม้ให้พ่ีน้องมสุลิม 

 การยิม้ให้พ่ีน้องของทา่นเป็นเศาะดะเกาะฮฺของทา่น 

 การยิม้มากนัน้เป็นแบบฉบับของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั  


