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มารยาทในการศึกษาหาความรู
ความรู คือ อิบาดะฮฺ และการจะเปนอิบาดะฮฺไดนั้นตองประกอบดวยสองเงื่อนไข คือ กระทําดวยความ
บริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา และยึดปฏิบัติตามแบบฉบับของทานเราะสูลุลลอฮฺ ซึ่งบรรดาผูร นู นั้ ถือ
เปนทายาทของเหลาศาสดา และวิชาความรูนั้นมีหลายประเภทดวยกัน โดยที่สูงที่สุด มีเกียรติมากที่สุด และ
บริสุทธิ์ที่สุดก็คือวิชาความรูที่บรรดาศาสดาและเราะสูลไดนํามา อันเปนความรูเกี่ยวกับอัลลอฮฺ พระนามของ
พระองค คุณลักษณะของพระองค การกระทําของพระองค ตลอดจนเกี่ยวกับศาสนา และกฎหมายของพระองค
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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ความวา : ดังนั้น ก็จงทราบไวเถิดวาไมมีพระเจาผูควรกราบไหวอยางแทจริง นอกจากอัลลอฮฺ
และจงกลาวคําอิสติฆฟาร (ขออภัยโทษ) ในความผิดของตัวเจาเอง และของบรรดาผูศรัทธา
ชายและหญิง และอัลลอฮฺทรงรูดียิ่งถึงความเคลื่อนไหวและที่พํานักของสูเจา [มุหัมมัด : 19]
สําหรับมารยาทในการศึกษาหาความรูนั้นมีหลายประการดวยกัน ซึ่งบางสวนเกี่ยวกับตัวผูสอน และ
บางสวนเกี่ยวกับผูเรียน โดยในลําดับตอไปนี้ ใครขอกลาวในบางประการเทานั้น
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1- มารยาทของครูผูสอน
ถอมตนและไมถือตัว
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาวแกนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ของพระองควา :
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ความวา : และจงถอมตัวของเจาแกบรรดาผูศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจา [อัชชุอะรออฺ : 215]
มีจรรยามารยาทที่งดงาม
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาวแกนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ของพระองควา :
(4 : )ﺍﻟﻘﻠﻢ
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ความวา : และแทจริง เจานั้นไดอยูบนคุณธรรมอันยิ่งใหญ [อัลเกาะลัม : 4]
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาวแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ของพระองควา :
(199 : )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
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ความวา : เจาจงยึดการอโหสิ และจงกระชับใหทําดี และจงหลีกเลี่ยงจากพวกโฉดเขลาอวิชชา
ทั้งหลายเถิด [อัลอะร็อฟ : 199]
ผูสอนจะตองสอนแบบเวนวันเพื่อคนจะไดไมเบื่อและปลีกหนี
จากอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
.  ﹶﻛﺮَﺍ َﻫ ﹶﺔ ﺍﻟﺴﱠﺂ َﻣ ِﺔ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ، ﺨ ﱠﻮﹸﻟﻨَﺎ ﺑِﺎ ﹾﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﻓِﻰ ﺍ َﻷﻳﱠﺎ ِﻡ
َ  َﻳَﺘ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะเวนวันในการใหคําตักเตือนเพราะ
ไมอยากใหเกิดความเบื่อหนายตอพวกเรา” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตาม
สํานวนนี้ หมายเลข 68 และมุสลิม หมายเลข 2821]
จะตองสอนดวยเสียงดัง และทวนคําพูดสองหรือสามครั้งเพื่อใหคนเขาใจ
1- จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา :
 ﹶﻓﹶﺄ ْﺩ َﺭ ﹶﻛﻨَﺎ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ ْﺭ َﻫ ﹶﻘ ْﺘﻨَﺎ،  َﻋﻨﱠﺎ ﻓِﻰ َﺳ ﹾﻔ َﺮ ٍﺓ ﺳَﺎ ﹶﻓ ْﺮ ﻧَﺎ ﻫَﺎ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻒ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ
َ ﺨ ﱠﻠ
َ َﺗ
ﺏ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
ِ ﻸ ْﻋﻘﹶﺎ
َ ﺻ ْﻮِﺗ ِﻪ » َﻭ ْﻳﻞﹲ ِﻟ
َ  ﹶﻓﻨَﺎﺩَﻯ ِﺑﹶﺄ ْﻋﻠﹶﻰ، ﺟ ِﻠﻨَﺎ  َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﺭﺴﺢ
َ ﺿﺄﹸ َﻭَﻧ ْﻤ
ﺠ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ َﻧَﺘ َﻮ ﱠ
َ  ﹶﻓ، ﺍ ﹾﻟﺼﻼﺓ
 َﻣ ﱠﺮَﺗ ْﻴ ِﻦ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﺛ ﹶ. «
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻼﺛﹰﺎ
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทิ้งทายหายจากพวกเราไปในการ
เดินทางครั้งหนึ่งที่เราไดรวมเดินทางไป แลวทานก็ตามเราทันเนื่องจากการละหมาดไดประวิง
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เราไว เราจึงทําน้ําละหมาดและเช็ดเทา ทานเลยตะโกนอยางสุดเสียงวา “วัยลุน ลิลอะกอบิ
มินันนารฺ” สอง หรือ สามครั้ง (แปลวา ความหายนะในรูปของไฟนรกจะเกิดกับสนเทาทีถ่ กู ลาง
อยางไมทั่วถึง) [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 60 และ
มุสลิม หมายเลข 241]
2- อนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา :
ﺴ ﱠﻠ َﻢ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  َﻭِﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗَﻰ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ْﻮ ٍﻡ ﹶﻓ،  ﹾﻔ َﻬ َﻢ َﻋ ْﻨﻪﻼﺛﹰﺎ َﺣﺘﱠﻰ ﺗ
 ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﺇﺫﹶﺍ َﺗ ﹶﻜ ﱠﻠ َﻢ ِﺑ ﹶﻜ ِﻠ َﻤ ٍﺔ ﹶﺃﻋَﺎ َﺩﻫَﺎ ﹶﺛ ﹶﹶﺃﱠﻧﻪ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ.ﻼﺛﹰﺎ
َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ﹶﺛ ﹶ
ความวา : “เมื่อทานพูดคําหนึ่ง ทานจะทวนสามครั้งจนกระทั่งคนเขาใจ และเมื่อทานมาหาคน
กลุมหนึ่ง ทานก็จะกลาวสลามแกพวกเขาสามครั้งเชนกัน ” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข
95]
การแสดงความโกรธในขณะการสอนและตักเตือนเมื่อเห็นหรือไดยินสิ่งไมดี
2- จากอบีมัสอูด อัลอันศอรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
-  ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻰ ﹶﻓﻤَﺎ َﺭﹶﺃ ْﻳﺖ، ﻼ ﻥﹲ
 ﹶﻄ ﱢﻮ ﻝﹸ ِﺑﻨَﺎ ﹸﻓ ﹶﻼ ﹶﺓ ِﻣﻤﱠﺎ ﻳ
ﺼﹶ
 ﺍﻟ ﱠﺩ ﺃﹸ ْﺩ ِﺭ ﻙ  ﹶﻻ ﹶﺃ ﻛﹶﺎ، ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﺟﻞﹲ ﻳَﺎ َﺭﺳ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭ

، ﻭ ﹶﻥَﻨ ﱢﻔﺮ ِﺇﱠﻧ ﹸﻜ ْﻢ ﻣ، ﺱ
 ﻀﺒًﺎ ِﻣ ْﻦ َﻳ ْﻮ ِﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  ﻓِﻰ َﻣ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ٍﺔ ﹶﺃ َﺷ ﱠﺪ ﹶﻏ- ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ

 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. « ﻒ َﻭﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟﺤَﺎ َﺟ ِﺔ
َ ﻀﻌِﻴ
ﺾ ﻭَﺍﻟ ﱠ
َ  ﺍﹾﻟ َﻤﺮِﻳ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﻓِﻴ ِﻬﻢ، ﻒ
ْ ﺨ ﱢﻔ
َ ﻴﺱ ﹶﻓ ﹾﻠ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎ
َ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ
ความวา : มีชายคนหนึ่งไดกลาววา : “ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! ฉันเกือบจะไมรวมละหมาด
(ญะมาอะฮฺ)เหตุเพราะจากคนหนึ่งที่นําละหมาดพวกเรานานมาก “ ซึ่งฉันยังไมเคยเห็นทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กริ้วโกรธในตอนอบรมสั่งสอนครั้งใดมากยิ่งไปกวาวันนั้น
โดยทานกลาววา : “ โอ มนุษยเอย ! พวกทานนี้ คือผูที่ขับไลตะเพิดผูอื่น ฉะนั้น ผูใดก็ตามทีน่ าํ
คนอื่นละหมาด เขาก็จงทําใหเบา เพราะในหมูพวกเขามีผูปวย คนออนแอ และผูที่มีธุระอยู
[มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 90 และมุสลิม หมายเลข
466]
ตองอธิบายคําตอบยาวกวาคําถามในบางครั้ง
มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วา :
ﻮ ﹸﻝﺏ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳ
ِ  ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱢﺜﻴَﺎﺤ ِﺮﻡ
ْ  ﺍ ﹾﻟﻤ ﻣَﺎ َﻳ ﹾﻠَﺒﺲ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﻼ َﺳﹶﺄ ﹶﻝ َﺭﺳ
 ﹰﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺟ
ﺲ
َ ﺕ َﻭ ﹶﻻ ﺍ ﹾﻟَﺒﺮَﺍِﻧ
ِ ﻼ
ﺴﺮَﺍﻭِﻳ ﹶ
ﺺ َﻭ ﹶﻻ ﺍ ﹾﻟ َﻌﻤَﺎِﺋ َﻢ َﻭ ﹶﻻ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻮﺍ ﺍ ﹾﻟﻘﹸﻤ » ﹶﻻ َﺗ ﹾﻠَﺒﺴ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﻬﻤَﺎ ﹶﺃ ْﺳ ﹶﻔ ﹶﻞ ِﻣ َﻦ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜ ْﻌَﺒ ْﻴ ِﻦ َﻭ ﹶﻻ ﺨ ﱠﻔ ْﻴ ِﻦ َﻭ ﹾﻟَﻴ ﹾﻘ ﹶﻄ ْﻌ
 ﺲ ﺍ ﹾﻟ
ِ  ﺍﻟﱠﻨ ْﻌ ﹶﻠ ْﻴ ِﻦ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹾﻠَﺒﺠﺪ
َ ﺨﻔﹶﺎ
ِ َﻭ ﹶﻻ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﻑ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ﹶﻻ َﻳ

 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﺱ
  ﺍﻟ ﱠﺰ ْﻋ ﹶﻔﺮَﺍ ﹸﻥ َﻭ ﹶﻻ ﺍﹾﻟ َﻮ ْﺭﺴﻪ
ﺏ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ َﻣ ﱠ
ِ ﻮﺍ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﱢﺜﻴَﺎَﺗ ﹾﻠَﺒﺴ
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ความวา : “ชายคนหนึ่งไดถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา ผูครองอิหรอมนั้น
(ผูประสงคจะทําอุมเราะฮฺหรือฮัจญ) สามารถสวมเสื้อผาอะไรไดบาง ? ทานเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงตอบวา “พวกทานจงอยาสวมเสื้อยาว ผาโผกศรีษะ กางเกง
เสื้อที่มีสวนหัวใชครอบศรีษะ และรองเทาบูท นอกจากวา จะมีคนใดที่ไมมีรองเทาแตะ ก็ขอให
เขาสวมรองเทาหุมบูทได แตเขาจะตองตัดขาของมันใหอยูใตตาตุม และจงอยาสวมผาใด ๆ ที่
ชุบดวยซะอฺฟะรอนหรือวัสรฺ” (ซะอฺฟะรอน คือ พืชชนิดหนึ่งในแถบตะวันกลาง ใชยอมผาให
เปนสีเหลือง สวนวัสรฺ คือ พืชชนิดหนึ่งในแถบตะวันออกกลาง ใชยอมผาไหมใหเปนสีแดง – ผู
แปล) [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 1542 และมุสลิมตามสํานวนนี้
หมายเลข 1177]
ผูสอนตั้งคําถามเพื่อทดสอบวิชาความรูของผูเรียน
มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานเราะสูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
 ﹶﻓ َﻮ ﹶﻗ َﻊ. « ﺤ ﱢﺪﺛﹸﻮﻧِﻰ ﻣَﺎ ِﻫ َﻰ
َ  ﹶﻓ، ﺴ ِﻠ ِﻢ
ْ  َﻭِﺇﱠﻧﻬَﺎ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍ ﹾﻟﻤ، ﺴﻘﹸﻂﹸ َﻭ َﺭ ﹸﻗﻬَﺎ
ْ ﺠ َﺮ ﹰﺓ ﹶﻻ َﻳ
َ ﺠ ِﺮ َﺷ
َﺸ
» ِﺇ ﱠﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺖ ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
 ﺤَﻴ ْﻴ
ْ  ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ، ﺨ ﹶﻠﺔﹸ
ْ  ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ َﻭ ﹶﻗ َﻊ ﻓِﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ﹶﺃﱠﻧﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻨ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ْﺒﺪ. ﺠ ِﺮ ﺍ ﹾﻟَﺒﻮَﺍ ﺩِﻯ
َ ﺱ ﻓِﻰ َﺷ
 ﺍﻟﻨﱠﺎ

ﺨ ﹶﻠﺔﹸ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ْ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ِﻫ َﻰ ﺍﻟﱠﻨَﺣ ﱢﺪﹾﺛﻨَﺎ ﻣَﺎ ِﻫ َﻰ ﻳَﺎ َﺭﺳ
ความวา : “ แทจริงแลว ในจํานวนตนไมตาง ๆ มีตนไมตนหนึ่งที่ไมพลัดใบ ซึ่งมันเหมือนกับ
คนมุสลิม ดังนั้น พวกทานก็จงตอบฉันซิวามันคือตนอะไร ? ผูคนเลยตางคิดวาเปนตนไมที่อยู
ในโอเอซิส อับดุลลอฮฺเลาวา “ฉันนึกในใจวามันจะตองเปนตนอินทผลัมแน ๆ แตฉันก็อายที่จะ
ตอบ” หลังจากนั้น พวกเขาก็กลาววา “จงเฉลยใหพวกเราซิ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! วามันคือ
ตนอะไร ? ทานตอบวา “มันคือตนอินทผลัมอยางไงละ” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอ
รียตามสํานวนนี้ หมายเลข 61 และมุสลิม หมายเลข 2811]
ไมบอกสิ่งที่คลุมเครือตอหนาสาธารณะชนทั่วไป แตควรจัดประเภทผูเรียนเปนคณะ ๆ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน
มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดขี่
พาหนะโดยมีมุอาซนั่งอยูขางหลัง ทานกลาววา :
ﻚ ﻳَﺎ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ. « ﻣﻌَﺎ ﹸﺫ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﻳَﺎ. ﻚ
َ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ َﺳ ْﻌ َﺪ ْﻳﻚ ﻳَﺎ َﺭﺳ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ. « ﻣﻌَﺎ ﹸﺫ ْﺑ َﻦ َﺟَﺒ ٍﻞ » ﻳَﺎ
ﻮ ﹸﻝﺤ ﱠﻤﺪًﺍ َﺭﺳ
َ ﻣ ﻪ َﻭﹶﺃ ﱠﻥ  ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻠﺸ َﻬﺪ
ْ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ َﻳ. ﻼﺛﹰﺎ
 ﹶﺛ ﹶ. ﻚ
َ ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ َﺳ ْﻌ َﺪ ْﻳَﺭﺳ
ﺱ
َ  ِﺑ ِﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎﻼ ﺃﹸ ْﺧِﺒﺮ
 ﹶﺃ ﹶﻓ ﹶ، ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳَﺎ َﺭﺳ. « ﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ  ﺍﻟ ﱠﻠﺻ ْﺪ ﻗﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ َﺣ ﱠﺮ َﻣﻪ
ِ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﻣﻌَﺎﺫﹲ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻣ ْﻮِﺗ ِﻪ َﺗﹶﺄﱡﺛﻤًﺎ  َﻭﹶﺃ ْﺧَﺒ َﺮ ِﺑﻬَﺎ. « ﻭﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ِﺇﺫﹰﺍ َﻳﱠﺘ ِﻜﻠﹸﻮﺍﺸﺮ
ِ ﺴَﺘ ْﺒ
ْ ﹶﻓَﻴ
ความวา : “โอ มุอาซ บินญะบัล !” เขาตอบวา “ครับ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ดวยความยินดียิ่ง”
ทานกลาวอีกวา “โอ มุอาซ บินญะบัล !” เขาตอบวา “ครับ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ดวยความยินดี
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ยิ่ง” เปนจํานวนสามครั้งดวยกัน ทานกลาววา” ผูใดก็แลวแตที่กลาวคําปฏิญานดวยความ
บริสุ ท ธิ์ ใ จ ว า อั ล ลอฮฺ เ ท า นั้ น คื อ พระเจา ที่ควรเคารพกราบไหว และมุ หั มมั ด คื อ
ศาสนทูตของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จักปกปองเขามิใหตองไฟนรก” เขาถามวา “โอ ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ แลวไมใหฉันบอกแกคนอื่นหรือ พวกเขาจะไดดีใจ ? ทานตอบวา “ (ไมตองหรอก)
เพราะถาอยางนั้น พวกเขาก็คงจะมอบตัวแกอัลลอฮฺโดยไมทําการใด ๆ ละซิ” แตในตอนที่ทาน
ไดเสียชีวิตลง มุอาซก็ไดบอกสิ่งนี้แกคนอื่นเพราะเกรงวาจะเกิดความผิดบาปกับตัวเขา [มุตตะ
ฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข128 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 32]

เวนการหามปรามความชั่วเมื่อเกรงจะเกิดภัยที่อันตรายกวา
มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวกับนาง
วา :
 ﻓِﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ﹶﻓﹶﺄ ْﺩ َﺧ ﹾﻠﺖ،  ِﺪ َﻡﺖ ﹶﻓﻬ
ِ  ﺑِﺎ ﹾﻟَﺒ ْﻴﺚ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ِﺑﺠَﺎ ِﻫ ِﻠﱠﻴ ٍﺔ َﻷ َﻣ ْﺮ ﺕ
ﻚ َﺣﺪِﻳ ﹸ
ِ ﺸﺔﹸ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻻ ﹶﺃ ﱠﻥ ﹶﻗ ْﻮ َﻣ
َ » ﻳَﺎ ﻋَﺎ ِﺋ

ﺱ
َ  ِﺑ ِﻪ ﹶﺃﺳَﺎ ﹶﻓَﺒ ﹶﻠ ْﻐﺖ، ﺎﺎ َﻭ ﺑَﺎ ﺑًﺎ ﹶﻏ ْﺮ ِﺑﻴ ﺑَﺎ َﺑ ْﻴ ِﻦ ﺑَﺎ ﺑًﺎ َﺷ ْﺮ ِﻗﻴ ﹶﻟﻪ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠﺖ، ﺽ
ِ  ﺑِﺎ َﻷ ْﺭﻪ َﻭ ﹶﺃ ﹾﻟ َﺰ ﹾﻗﺘﺝ ِﻣ ْﻨﻪ
َ ﺃﹸ ْﺧ ِﺮ

 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. « ِﺇْﺑﺮَﺍﻫِﻴ َﻢ
ความวา : “โอ อาอิชะฮฺ หากไมใชเปนเพราะพรรคพวกของเธอนี้เพิ่งพนผานยุคสมัยญาฮิลยิ ะฮฺ
มาหมาด ๆ ฉันคงจะสั่งใหคนรื้อกะบะฮฺ แลวก็เอาสิ่งที่เคยถูกเอาออกเขาไป และฉันจะทําให
มันติดอยู กับพื้ น และทําใหมีสองประตู หนึ่งประตู ดานตะวันออกและและหนึ่งประตู ดา น
ตะวันตก จนกระทั่งฉันสามารถใชมันเพื่อไปยังแทนวางเทาของอิบรอฮีมได” [มุตตะฟก อะ
ลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 1586 และมุสลิม หมายเลข 1333]
ทุมเทวิชาความรูใหแกบุรุษและสตรีเมื่อเห็นพวกนางมีความพรอม
จากอบีสะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 ﻓﹶﺎ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﹶﻟﻨَﺎ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ِﻣ ْﻦ، ﻚ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹸﻝ
َ  ﹶﻏ ﹶﻠَﺒﻨَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺖ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ ُﺀ ﻟِﻠﱠﻨِﺒ ﱢﻰ
ِ ﻗﺎﻝ ﻗﹶﺎﹶﻟ

ﻬ ﱠﻦ » ﻣَﺎ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ﱠﻦ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ  ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ،  ﱠﻦ ﱠﻦ َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮﻫ ﹶﻓ َﻮ َﻋ ﹶﻈﻬ،  ﱠﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﱠﻦ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ﹶﻟ ِﻘَﻴﻬ ﹶﻓ َﻮ َﻋ َﺪﻫ. ﻚ
َ ﺴ
ِ َﻧ ﹾﻔ

. « ﺖ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ ﻭَﺍ ﹾﺛَﻨ ْﻴ ِﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﻭَﺍ ﹾﺛَﻨ ْﻴ ِﻦ
ِ  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ. « ﻼﹶﺛ ﹰﺔ ِﻣ ْﻦ َﻭﹶﻟ ِﺪﻫَﺎ ِﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻬَﺎ ِﺣﺠَﺎﺑًﺎ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
 ﹶﺛ ﹶﺗ ﹶﻘ ﱢﺪﻡ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ความวา : “พวกสตรีไดกลาวแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “พวกบุรุษได
เอาชนะทานเหนือพวกเราแลว ดังนั้น ขอใหทานสละเวลาของทานหนึ่งวันใหกับพวกเราดวย”
แลวทานก็กําหนดหนึ่งวันเพื่อพบปะกับพวกนาง โดยทานไดอบรมและกําชับพวกนาง ซึ่งหนึ่ง
ในประโยคที่ทานกลาวกับพวกนางก็คือ “ผูหญิงคนใดก็ตามในหมูพวกเธอที่เสียสละลูกสาม
คน (หมายถึง ลูกเสียชีวิตสามคน) ยอมจะไดรับสิ่งขวางกั้นไฟนรกอยางแนนอน” แลวหญิง
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นางหนึ่งก็ไดถามวา “แลวถาสองคนละ จะไดไหม ? ทานตอบวา “สองคน ก็เชนกัน" [มุตตะฟก
อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 101 และมุสลิม หมายเลข 2633]
การอบรมสั่งสอนผูอื่นในเวลากลางคืน หรือกลางวัน ทั้งบนพื้น หรือบนยานพาหนะ
1- จากอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา :
ﺳ ْﺒﺤَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎﺫﹶﺍ ﺃﹸ ْﻧ ِﺰ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ِﻣ َﻦ » ﺕ ﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠ ٍﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﺫﹶﺍ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻆ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ
ﺍ ْﺳَﺘ ْﻴ ﹶﻘ ﹶ
ﺏ ﻛﹶﺎ ِﺳَﻴ ٍﺔ ﻓِﻰ ﺍﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ ﻋَﺎ ِﺭَﻳ ٍﺔ ﻓِﻰ
ﺮ ﱠ  ﹶﻓ، ﺠ ِﺮ
َ ﺕ ﺍ ﹾﻟﺤ
ِ ﺻﻮَﺍ ِﺣﺒَﺎ
َ ﺨﺰَﺍِﺋ ِﻦ ﹶﺃ ْﻳ ِﻘﻈﹸﻮﺍ
َ ﺢ ِﻣ َﻦ ﺍ ﹾﻟ
َ ﺍ ﹾﻟ ِﻔَﺘ ِﻦ َﻭ ﻣَﺎ ﺫﹶﺍ ﻓﹸِﺘ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. « ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดตกใจตื่นในคืนหนึ่งพรอมกับกลาววา :
“ซุบฮานัลลอฮฺ” คืนนี้ ไมทราบวามีฟตนะฮฺอะไรไดลงมา และมีขุมทรัพยอะไรไดถูกเปดออก ?
จงปลุกบรรดาหญิงเจาของหองเหลานี้ใหตื่นขึ้นมาซิ เพราะบางทีผูหญิงที่สวมเสื้อผาในสมัย
อยูในโลกดุนยาอาจตองกลายเปนคนไมมีเสื้อผาสวมใสในโลกอาคิเราะฮฺ ” [บันทึกโดยอัลบุ
คอรีย หมายเลข 115]
2- จากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา:
»  ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻗﹶﺎ َﻡ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،  ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺸَﺎ َﺀ ﻓِﻰ ﺁ ِﺧ ِﺮ َﺣﻴَﺎ ِﺗ ِﻪ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺻﻠﱠﻰ ِﺑﻨَﺎ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ
َ
. « ٌﺽ ﹶﺃ َﺣﺪ
ِ  َﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻇ ْﻬ ِﺮ ﺍ َﻷ ْﺭﺱ ﻣِﺎﹶﺋ ِﺔ َﺳَﻨ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﹶﻻ َﻳ ْﺒﻘﹶﻰ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﻫ
َ  ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ َﺭ ﹾﺃ، ﹶﺃ َﺭﹶﺃ ْﻳَﺘﻜﹸ ْﻢ ﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠَﺘﻜﹸ ْﻢ َﻫ ِﺬ ِﻩ

ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดนําพวกเราละหมาดอิชาอฺในชวงสุดทาย
ของชีวิตทาน และหลังจากทานใหสลาม ทานก็ไดยืนขึ้นแลวกลาววา “พวกทานสังเกตุดูคืนนี้
ของพวกทานหรือเปลา ? เพราะเมื่อครบหนึ่งรอยปนับจากนี้ไป คงไมมีผูใดที่อยูบนโลกในวันนี้
หลงเหลืออีกแลว” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 116 และ
มุสลิม หมายเลข 2537]
3- จากมุอาซ บินญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
» ﻋ ﹶﻔ ْﻴﺮٌ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻪ  َﻋﻠﹶﻰ ِﺣﻤَﺎ ٍﺭ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﻑ َﺭﺳ
َ ﺖ ِﺭ ْﺩ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻛ ْﻨ

ﻪ ﻮ ﹸﻟﻪ َﻭ َﺭﺳ ﺖ ﺍﻟ ﱠﻠ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻠ. « ﻣﻌَﺎ ﹸﺫ َﺗ ْﺪ ﺭِﻯ ﻣَﺎ َﺣ ﱡﻖ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ َﻭ ﻣَﺎ َﺣ ﱡﻖ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻳَﺎ

ﺸ ِﺮﻛﹸﻮﺍ ِﺑ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ َﻭ َﺣ ﱡﻖ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ َﻋﻠﹶﻰ
ْ ﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ ﹶﻻ ﻳﺪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ َﺣ ﱠﻖ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ِﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌﺒ.ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢ
ﺱ
َ  ﺍﻟﻨﱠﺎﺸﺮ
ﻼ ﺃﹸَﺑ ﱢ
ْ ﺏ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ ﻳ
َ  َﻌ ﱢﺬﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﻳ
ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃ ﹶﻓ ﹶﺖ ﻳَﺎ َﺭﺳ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻠ.«  ِﺑ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎﺸ ِﺮﻙ

 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﻫ ْﻢ ﹶﻓَﻴﱠﺘ ِﻜﻠﹸﻮﺍ ﺸ ْﺮ
ﺗَﺒ ﱢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﻻ
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ความวา : “ฉันเคยอยูขางหลังทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บนลาตัวหนึ่ง
ที่ชื่อวา “อุฟยรฺ” แลวทานก็ไดถามวา โอ มุอาซ ! ทานรูหรือเปลา วาอะไรคือสิทธิของอัลลอฮฺ
เหนือปวงบาว และอะไรคือสิทธิของปวงบาวที่พึงไดรับจากอัลลอฮฺ ? ฉันตอบวา “อัลลอฮฺและ
เราะสูลของพระองคยอมรูดีกวา” ทานตอบวา “แทจริงแลว สิทธิของอัลลอฮฺทมี่ เี หนือปวงบาวก็
คือพวกเขาตองกราบไหวอัลลอฮฺและไมเทียบเคียงพระองคดวยสิ่งใด ๆ และสิทธิของปวงบาว
ที่พึงไดรับจากอัลลอฮฺ-อัซซะวะญัลลฺ-ก็คือพระองคตองไมลงโทษผูที่ไมเทียบเคียงพระองคดวย
สิ่งใด ๆ” ฉันกลาววา “ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! แลวฉันจะบอกคนอื่นไมไดหรือ ? ทานตอบวา
“ทานอยาไดบอกพวกเขา เพราะจะทําใหพวกเขาปลอยตัวปลอยใจโดยไมทําการอะไรเลย”
[มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 2856 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข
30]
ดุอาและคําที่ควรกลาวปดทายการพบปะหรือประชุม
จากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา:
ﺕ
ِ  ﹶﻻ ِﺀ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠﻤَﺎ َﻮ ِﺑ َﻬﺆﺲ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﺪﻋ
ٍ ﺠ ِﻠ
ْ ﻡ ِﻣ ْﻦ َﻣ  َﻳﻘﹸﻮ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﹶﻗ ﱠﻠﻤَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳ

َ ﻚ َﻭ ِﻣ ْﻦ ﻃﹶﺎ َﻋِﺘ
َ ﻮ ﹸﻝ َﺑ ْﻴَﻨﻨَﺎ َﻭَﺑ ْﻴ َﻦ َﻣﻌَﺎﺻِﻴﻚ ﻣَﺎ َﻳﺤ
ﻐﻨَﺎ ﺗَﺒ ﱢﻠ ﻚ ﻣَﺎ
َ ﺸَﻴِﺘ
ْ ﺴ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺧ
ِ ﻬ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻗ ﺻﺤَﺎِﺑ ِﻪ » ﺍﻟ ﱠﻠ
ْ َﻷ
ﺕ ﺍﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َﻭ َﻣﱢﺘ ْﻌﻨَﺎ ِﺑﹶﺄ ْﺳﻤَﺎ ِﻋﻨَﺎ َﻭﹶﺃ ْﺑﺼَﺎ ِﺭﻧَﺎ َﻭ ﹸﻗ ﱠﻮِﺗﻨَﺎ ﻣَﺎ
ِ ﻣﺼِﻴﺒَﺎ  َﻬ ﱢﻮ ﻥﹸ ِﺑ ِﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎﲔ ﻣَﺎ ﺗ
ِ ﻚ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍ ﹾﻟَﻴ ِﻘ
َ ِﺑ ِﻪ َﺟﱠﻨَﺘ

ﺠ َﻌ ﹾﻞ
ْ ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻋَﺎﺩَﺍﻧَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺗ
 ﺙ ِﻣﻨﱠﺎ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻞ ﹶﺛ ﹾﺄ َﺭﻧَﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﹶﻇ ﹶﻠ َﻤﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﻧ
ﻪ ﺍ ﹾﻟﻮَﺍ ِﺭ ﹶ ﹶﺃ ْﺣَﻴ ْﻴَﺘﻨَﺎ ﻭَﺍ ْﺟ َﻌ ﹾﻠ
ﻤﻨَﺎ ﻂ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻻ َﻳ ْﺮ َﺣ
ﺴ ﱢﻠ ﹾ
َ ﺗ ﺠ َﻌ ِﻞ ﺍﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒ َﺮ َﻫ ﱢﻤﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﻣ ْﺒ ﹶﻠ ﹶﻎ ِﻋ ﹾﻠ ِﻤﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ
ْ ﻣﺼِﻴَﺒَﺘﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺩِﻳِﻨﻨَﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺗ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.«
ความวา : “นอยมากที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะลุกออกจากที่
พบปะจนกวาทานจะกลาวคําตอไปนี้ตอหนาบรรดาสหายของทาน : “อัลลอฮุมมักสิม ละนา
มินค็อชยะติกะ มายะหูลุ บัยนะนา วะบัยนะ มะอาศีกะ วะมิน ฏออาติกะ มาตุบัลลิฆุนา บิฮี
ญันนะตะกะ วะมินัลยะกีน มาตุเฮาวินุอะลัยนา มุศีบาติดดุนยา วะมัตตินา บิอัสมาอินา วะ
อับศอรินา วะกุววะตินา มาอัหยัยตะนา วัจอัลฮุลวาริซะ มินนา วัจอัลซะเราะนา อะลามันเซาะ
ละมะนา วันศุรนา อะลา มันอาดานา วะลา ตัจอัล มุศีบะตะนา ฟดีนินา วะลาตัจอะลิดดุนยา
อักบะเราะฮัมมินา วะลา มับละเฆาะอิลมินา วะลาตุสัลลิฏ อะลัยนา มันลาหะมุนา” (แปลวา
โอ อัลลอฮฺ ! ขอไดโปรดทรงประทานความรูสึกเกรงกลัวตอพระองคที่สามารถปดกั้นระหวาง
เรากับการลวงละเมิดตอพระองคใหแกพวกเราดวยเถิด ขอไดโปรดทรงประทานการกระทํา
ความภักดีตอพระองคที่สามารถเชื่อมเราไปยังสรวงสวรรค และความเชื่อมั่นที่สามารถใช
บรรเทาความทุกขยากลําบากของโลกดุนยาดวยเถิด ขอไดโปรดทรงใหเรามีความสุขในการฟง
ของเรา การมองเห็นของเรา และพละกําลังของเรา ตราบใดที่พระองคยังทรงใหเรามีชีวิตอยู
และขอโปรดทรงใหมันเปนสิ่งที่คงอยูกับพวกเราดวยเถิด ขอไดโปรดทรงชวยเหลือพวกเราใหมี
8

ชัยเหนือผูที่เปนปรปกษกับเราดวยเถิด และขอโปรดอยาทรงใหความทุกขยากของเราเกิดกับ
ศาสนาของเรา และขอโปรดทรงอยาทําใหโลกดุนยาเปนสุดยอดความกังวลของพวกเรา หรือ
เปนจุดสุดสิ้นความรูของพวกเรา และขอไดโปรดทรงอยาใหพวกที่ไรปรานีตอเราไดควบคุม
พวกเราเถิด” [หะสัน บันทึกโดยอัลติรมิซีย หมายเลข 3502 เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย หมายเลข
2783 ดู เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ หมายเลข 1268]

2- มีรายงานจากอบูฮุรัยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา :
ٍ ﺠ ِﻠ
ْ ﺲ ﻓِﻰ َﻣ
َ » َﻣ ْﻦ َﺟ ﹶﻠ
ﻬ ﱠﻢ ﻚ ﺍﻟ ﱠﻠ
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎَﻧ ﻚ
َ ﺴ ِﻪ ﹶﺫِﻟ
ِ ﺠ ِﻠ
ْ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ َﻡ ِﻣ ْﻦ َﻣﺲ ﹶﻓ ﹶﻜﺜﹸ َﺮ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻟ َﻐﻄﹸﻪ
ﺴ ِﻪ
ِ ﺠ ِﻠ
ْ  ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻰ َﻣ ِﺇ ﱠﻻ ﻏﹸ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪ.ﻚ
َ ﺏ ِﺇﹶﻟ ْﻴ
 ﻮ َﻙ َﻭﹶﺃﺗﺖ ﹶﺃ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮ
َ  ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﹶﺃ ْﻧﺤ ْﻤ ِﺪ َﻙ ﹶﺃ ْﺷ َﻬﺪ
َ َﻭِﺑ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.« ﻚ
َ ﹶﺫِﻟ
ความวา : “ผูใดที่นั่งในที่พบปะแหงหนึ่ง แลวเกิดคําพูดที่ผิดพลาดขึ้นมากมายในที่นั้น และเขา
ไดกลาวกอนจะลุกออกจากที่พบปะดังกลาววา “ซุบฮานะกัลลอฮุมมะ วะบิหาดิกะ อัชฮะดุอัล
ลา อิลาฮะ อิลลา อันตะ วะอะตูบุ อิลัยกะ” (แปลวา ฉันขอสดุดีและสรรเสริญตอพระองค
โออัลลอฮฺ ! โอพระเจาของฉัน ฉันขอยืนยันวาพระองคเทานั้น คือ พระเจาที่ควรกราบไหว ฉัน
ขออภัยโทษและขอกลับเนื้อกลับตัวตอพระองค) เขาก็ยอมจะไดรับอภัยโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น ณ.
ที่พบปะดังกลาว” [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 10420 และ บันทึกโดยอัลติรมิซีย
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 3433 เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 2730 ]
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2- มารยาทของนักเรียนนักศึกษา
ทานั่งของนักเรียนนักศึกษา
1- จากอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
ﺪ ﺟﻞﹲ َﺷﺪِﻳ ﺕ َﻳ ْﻮ ٍﻡ ِﺇ ﹾﺫ ﹶﻃ ﹶﻠ َﻊ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ َﺭ
َ  ﺫﹶﺍ-ﺻﻠﻰ ﺍ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﺭﺳﺤﻦ
ْ َﺑ ْﻴَﻨﻤَﺎ َﻧ
ﺲ ِﺇﻟﹶﻰ
َ  ِﻣﻨﱠﺎ ﹶﺃ َﺣﺪٌ َﺣﺘﱠﻰ َﺟ ﹶﻠﺴ ﹶﻔ ِﺮ َﻭ ﹶﻻ َﻳ ْﻌ ِﺮﻓﹸﻪ
 ﺍﻟ ﱠﻳﺮَﻯ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹶﺃﹶﺛﺮ ﺸ َﻌ ِﺮ ﹶﻻ
ﺪ َﺳﻮَﺍ ِﺩ ﺍﻟ ﱠ ﺏ َﺷﺪِﻳ
ِ ﺽ ﺍﻟﱢﺜﻴَﺎ
ِ َﺑﻴَﺎ
 ﻣﺘﻔﻖ... ﺨ ﹶﺬ ْﻳ ِﻪ
ِ ﺿ َﻊ ﹶﻛ ﱠﻔ ْﻴ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻓ
َ  ﹾﻛَﺒَﺘ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﻭ ﹾﻛَﺒَﺘ ْﻴ ِﻪ ِﺇﹶﻟﻰ ﺭ ﹶﻓﹶﺄ ْﺳَﻨ َﺪ ﺭ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱢﻰ

. ﻋﻠﻴﻪ
ความวา : “ในขณะที่พวกเรากําลังอยูพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ในวันหนึ่งนั้น ก็ไดมีชายที่มีเสื้อผาขาวผอง ผมดําสนิทคนหนึ่งเขามาหาพวกเรา เขา
ไมมีรองรอยของการเดินทางไกล แตก็ไมมีผูใดในหมูพวกเราที่รูจักเขา จนกระทั่งเขาไดนั่งลง
ตรงหนาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แลวเขาก็ประกบหัวเขาของเขากับหัวเขาของ
ทาน และวางสองฝามือลงบนโคนขาของเขา ... [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย
หมายเลข 50 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 8]
2- มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา :
ﺣﺬﹶﺍ ﹶﻓ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﺑِﻰ ﻦ  ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ْﺑ ﹶﻓﻘﹶﺎ َﻡ َﻋ ْﺒﺪ، ﺝ
َ  َﺧ َﺮ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳ
 ﹾﻛَﺒَﺘ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺿِﻴﻨَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺭ َﻤﺮ ﹶﻓَﺒ َﺮ َﻙ ﻋ. «  ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ » َﺳﻠﹸﻮﻧِﻰ. « ﺣﺬﹶﺍ ﹶﻓﺔﹸ ﻮ َﻙﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﺃﺑ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ. ﺖ
َ ﺴ ﹶﻜ
َ  ﹶﻓ، ﺎ َﻧِﺒﻴ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
َ  َﻭ ِﺑﻤ، ﻼ ِﻡ ﺩِﻳﻨًﺎ
 َﻭ ﺑِﺎ ِﻹ ْﺳ ﹶ، ﺎﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺭ ﺑ

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดออกมา แลวอับดุลลอฮฺ บินคุซาฟะฮฺก็
ยืนขึ้นแลวถามวา “ใครคือพอของฉัน ?” ทานตอบวา “พอของทานคือคุซาฟะฮฺ” หลังจากนั้น
ทานก็พูดซ้ําแลวซ้ําเลาวา “จงถามฉันซิ ๆ ๆ ๆ” อุมัรเลยคุกเขาลงพรอมกับกลาววา “เราะฎีตุ
บิลลาฮิ รับบา วะบิลอิสลามิดีนา วะบิมุหัมมะดิน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม นะบียา”
(แปลวา เราพอใจแลวกับการมีอัลลอฮฺเปนพระเจา กับการมีอิสลามเปนศาสนา และกับการมี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนศาสดา) ทานเลยจึงเงียบลง [บันทึกโดยอัลบุคอ
รีย หมายเลข 93 ]
การใหความสําคัญตอการรวมกลุมกับกลุมศึกษาวิชาและกลุมขัดสมาธิที่มีอยูตามมัสยิดตาง ๆ และเขา
ควรจะนั่งลงตรงไหน หากมาถึงในขณะที่คนอื่นตางนั่งอยูในกลุมเรียบรอยแลว
มีรายงานจากอบีวาฟด อัลลัยซีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา :
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 ِﺇ ﹾﺫ ﹶﺃ ﹾﻗَﺒ ﹶﻞ، ﺱ َﻣ َﻌﻪ
 ﺠ ِﺪ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎ
ِﺴ
ْ  َﻮ ﺟَﺎِﻟﺲٌ ﻓِﻰ ﺍ ﹾﻟ َﻤ َﺑ ْﻴَﻨﻤَﺎ ﻫ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ َﻮ ﹶﻗﻔﹶﺎ، ٌﺐ ﻭَﺍ ِﺣﺪ
َ  َﻭ ﹶﺫ َﻫ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻗَﺒ ﹶﻞ ﺍ ﹾﺛﻨَﺎ ِﻥ ِﺇﻟﹶﻰ َﺭﺳ، ﻼﹶﺛﺔﹸ َﻧ ﹶﻔ ٍﺮ
ﹶﺛ ﹶ
ﺲ ﻓِﻴﻬَﺎ
َ ﺠ ﹶﻠ
َ ﺤ ﹾﻠ ﹶﻘ ِﺔ ﹶﻓ
َ ﻫﻤَﺎ ﹶﻓ َﺮﺃﹶﻯ ﻓﹸ ْﺮ َﺟ ﹰﺔ ﻓِﻰ ﺍ ﹾﻟ ﺪ  ﹶﻓﹶﺄﻣﱠﺎ ﹶﺃ َﺣ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪَﻋﻠﹶﻰ َﺭﺳ

 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ- ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﻍ َﺭﺳ
 ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﻓ َﺮ ﹶ،  َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻟﺚﹸ ﹶﻓﹶﺄ ْﺩَﺑ َﺮ ﺫﹶﺍ ِﻫﺒًﺎ، ﻬ ْﻢ ﺲ َﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ
َ ﺠ ﹶﻠ
َ ﺮ ﹶﻓ  َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻵ َﺧ،
، ﻪ  ﺍﻟ ﱠﻠ ﻓﹶﺂﻭَﺍﻩ،  ْﻢ ﹶﻓﹶﺄ ﻭَﻯ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﻫﻼﹶﺛ ِﺔ ﹶﺃﻣﱠﺎ ﹶﺃ َﺣﺪ
ﻛﹸ ْﻢ َﻋ ِﻦ ﺍﻟﱠﻨ ﹶﻔ ِﺮ ﺍﻟﱠﺜ ﹶ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﺃ ﹶﻻ ﺃﹸ ْﺧِﺒﺮ- ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ْﻋ َﺮ، ﺽ
َ ﺮ ﹶﻓﹶﺄ ْﻋ َﺮ  َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻵ َﺧ، ﻪ ِﻣ ْﻨﻪ ﺤﻴَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ
 ﻣﺘﻔﻖ. « ﻪ َﻋ ْﻨﻪ ﺽ ﺍﻟ ﱠﻠ
ْ  ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ، ﺤﻴَﺎ
ْ ﺮ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻵ َﺧ

ﻋﻠﻴﻪ
ความวา : “ในขณะที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กําลังนั่งอยูในมัสยิด
พรอม ๆ กับคนอื่นนั้น ก็มีคนสามคนเดินตรงเขามา แลวสองคนก็เขามายังทานเราะสูลุลลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สวนอีกหนึ่งคนไดหายไป แลวสองคนนั้นไดหยุดตรงหนาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งคนหนึ่งไดเห็นมีที่วางอยูในวงลอม เขาจึงนั่ง
ลง สวนอีกคนหนึ่งไดนั่งลงที่ทายวง ในขณะที่คนที่สามไดหันหลังจากไป ครั้น เมื่อทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เสร็จ (จากการสั่งสอนอบรม) ทานก็ไดกลาววา “เอา
ไหมละ ฉันจะบอกพวกทานเกี่ยวกับคนสามคนนี้ ? คนหนึ่งไดเขาหาอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็เลยทรง
ใหความคุมครอง สวนอีกคนนั้น เขาอาย อัลลอฮฺก็เลยทรงอายตอเขาเหมือนกัน และสําหรับ
อีกคนหนึ่งนั้น เขาไดหันหลังจากไป อัลลอฮฺก็เลยทรงเพิกเฉยตอเขา” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ
บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 66 และมุสลิม หมายเลข 2176]

การนั่งเปนวงกลมในทึ่ชุมนุมเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺหรือศึกษาหาความรู
มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา :
 ﺃﺧﺮﺟﻪ.«  ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ ِﺮﺠﱠﻨ ِﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ِﺣ ﹶﻠﻖ
َ ﺽ ﺍ ﹾﻟ
  ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﻭﻣَﺎ ِﺭﻳَﺎ.« ﻮﺍﺠﱠﻨ ِﺔ ﻓﹶﺎ ْﺭَﺗﻌ
َ ﺽ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺗ ْﻢ ِﺑ ِﺮﻳَﺎ» ِﺇﺫﹶﺍ َﻣ َﺮ ْﺭ

ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ความวา : “เมื่อพวกทานผานหนาลานสวรรคก็จงหยุดแวะ” พวกเขาถามวา “ลานสวรรคคือ
อะไรละ ?” ทานตอบวา “คือ วงรําลึกถึงอัลลอฮฺ” [หะสัน บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 12551
ดู อัลสิลสิละฮฺ อัลเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 2562 และ บันทึกโดยอัลติรมิซีย หมายเลข 3510
เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 2787 ]
การใหเกียรติตออุลามาอฺ (นักวิชาการ) และผูอาวุโส
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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ความวา : โอ บรรดาผูศรัทธาเอย สูเจาจงอยาพูดดังกวาเสียงของนบี และจงอยาพูดกับเขา
ดวยเสียงดังอยางที่สูเจาบางคนพูดเสียงดังกับคนอื่น เพราะเกรงวาการงานตาง ๆ ของสูเจา
จะตองสูญเสียไปโดยที่สูเจาไมรูสึกตัว (อัลหุุร็อต : 2)
2- จากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา:
- ﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱡﻰ ﻮﺍ ﹶﻟ َﻮ ﱢﺳﻌ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﻡ َﻋ ْﻨﻪ  ﹶﻓﹶﺄ ْﺑ ﹶﻄﹶﺄ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺪ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻰ ﻳﺮِﻳ ٌﺟَﺎ َﺀ َﺷ ْﻴﺦ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ. « ﲑ ﻧَﺎ
َ  َﻮ ﱢﻗ ْﺮ ﹶﻛِﺒﲑﻧَﺎ َﻭﻳ
َ ﺻ ِﻐ
َ ﺲ ِﻣﻨﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺮ َﺣ ْﻢ
َ  » ﹶﻟ ْﻴ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﳌﻔﺮﺩ
ความวา : มีชายชราคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ปรากฏวากลุม
คนที่หอมลอมทานไดขยายวงเพื่อใหเขานั่งลงชาไป ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
จึงกลาววา “ผูใดที่ไมปรานีตอผูเยาวของเราและไมใหเกียรติตอผูอาวุโสของเรา ผูนั้นไมใชคน
ของเรา” [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลติรมิซียตามสํานวนนี้ หมายเลข 1919 เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิ
ซีย หมายเลข 1565 บั นทึ กโดยอั ลบุคอรี ย ในอั ลอะดับ อั ลมุฟร็อด หมายเลข 363 เศาะ
หีหฺอัลอะดับ อัลมุฟร็อด หมายเลข 272 ดู อัลสิลสิละฮฺ อัลเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 2196]

3- มีรายงานจากอุบาดะฮฺ บิบอัศศอมิต เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ไดกลาววา :
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﳊﺎﻛﻢ.« ﻑ ِﻟﻌَﺎِﻟﻤِﻨﺎ
ْ ﲑﻧَﺎ ﻭَﻳ ْﻌ ِﺮ
َ ﺻ ِﻐ
َ ﲑﻧَﺎ َﻭَﻳ ْﺮ َﺣ ْﻢ
َ ﺠ ﱠﻞ ﹶﻛِﺒ
ِ ﻳ ﺲ ِﻣﻨﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ
َ » ﹶﻟ ْﻴ
ความวา : “ผูใดที่ไมยกยองผูอาวุโสของเรา ไมปรานีตอผูเยาวของเรา และไมใหเกียรติตอผูรู
ของเรา ผูนั้นไมใชคนของเรา” [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลหากิม หมายเลข 421 ดู เศาะฮี หฺ
อัลตัรฆีบ วะอัลตัรฮีบ หมายเลข 95]
การเงียบเพื่อสดับฟงคําพูดของอุลามาอฺ
มีรายงานจากญะรีร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวกับเขาในตอนหัจญ
อัลวะดาอฺ (หัจญสุดทาย ครั้งอําลาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ) วา :
 ﻣﺘﻔﻖ. « ﺾ
ٍ ﺏ َﺑ ْﻌ
َ ﻜﹸ ْﻢ ِﺭﻗﹶﺎ َﺑ ْﻌﻀﻀ ِﺮﺏ
ْ ﻮﺍ َﺑ ْﻌﺪِﻯ ﹸﻛﻔﱠﺎﺭًﺍ َﻳﺱ « ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﻻ َﺗ ْﺮ ِﺟﻌ
َ ﺖ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ِ ﺼ
ِ » ﺍ ْﺳَﺘ ْﻨ
ﻋﻠﻴﻪ
ความวา : “จงทําใหคนเงียบเสียงซิ” แลวทานก็พูดขึ้นวา “หลังจากที่ฉันสิ้นชีวิตแลว พวกทาน
จงอยาไดหวนกลับสูนิสัยของพวกปฏิเสธศรัทธา โดยที่บางคนในหมูพวกทานตางฟนคอฆา
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กันเอง” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 121 และมุสลิม
หมายเลข 65]
เมื่อไดรับขอมูลขาวสารที่ไมเขาใจ ก็จงไตถามผูรูจนเขาใจ
มีรายงานจากอิบนุอบีมุลัยกะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา :
ْ ﺖ ﹶﻻ َﺗ
ْ  ﻛﹶﺎَﻧ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺝ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱢﻰ
ﺖ
ْ  ِﺇ ﱠﻻ ﺭَﺍ َﺟ َﻌ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻻ َﺗ ْﻌ ِﺮ ﻓﹸﻪﺴ َﻤﻊ
َ ﺸ ﹶﺔ َﺯ ْﻭ
َ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻋَﺎِﺋ
ﺖ
ْ  ﻗﹶﺎﹶﻟ. « ﺏ
َ ﻋ ﱢﺬ ﺐ
َ ﻮ ِﺳ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » َﻣ ْﻦ ﺣ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ-  َﻭﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻰ، ﻓِﻴ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ ْﻌ ِﺮ ﹶﻓﻪ

ﺖ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ِﺇﱠﻧﻤَﺎ
ْ ﺴﲑًﺍ ( ﻗﹶﺎﹶﻟ
ِ  ِﺣﺴَﺎﺑًﺎ َﻳﻳﺤَﺎ َﺳﺐ ﻑ
َ ﺴ ْﻮ
َ ﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ) ﹶﻓ ﺲ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ
َ  ﹶﺃ َﻭ ﹶﻟ ْﻴﺸﺔﹸ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ
َ ﻋَﺎِﺋ
ْ ﺏ َﻳ ْﻬ ِﻠ
َ ﺤﺴَﺎ
ِ ﺶ ﺍﹾﻟ
َ ﻮ ِﻗ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ َﻣ ْﻦ ﻧ، ﺽ
 ﻚ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ
َ ﹶﺫِﻟ
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. « ﻚ
ความวา : “ทานหญิงอาอิชะฮฺ ภริยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทุกครั้งที่
นางไดฟงสิ่งที่นางไมเขาใจ นางก็จะไตถามจนกระทั่งไดเขาใจ โดยครั้งหนึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ผูใดที่ถูกสอบสวนเขาก็จะตองถูกลงโทษ” อาอิชะฮฺเลาวา
“ฉันจึงถามวา “แลวอัลลอฮฺมิไดทรงกลาววา :
(8 :  ∪∇∩ ) ﺍﻹﻧﺸﻘﺎﻕ#ZÅ¡o„ $\/$|¡Ïm Ü=y™$ptä† t∃öθ|¡sù

ดอกหรือ ? (แปลวา : แลวในภายภาคหนาเขาก็จะถูกสอบสวนอยางงายดาย) (อัลอินชิกอก :
8)
แลวทานก็ตอบวา (อายัต) ดังกลาวนั้นหมายถึงการนําเสนอ (ไมใชการถูกสอบสวน) แตหาก
ผูใดถูกสอบสวนแลวเขาก็จะตองมีอันเปนไป” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตาม
สํานวนนี้ หมายเลข 103 และมุสลิม หมายเลข 2876]
การทบทวนความจําที่เปนอายัตอัลกุรอานหรือสิ่งอื่น ๆ
1- มีรายงานจากอบีมูสา อะลัยฮิสสลาม วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
ﻋ ﹸﻘ ِﻠﻬَﺎ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻴًﺎ ِﻣ َﻦ ﺍ ِﻹِﺑ ِﻞ ﻓِﻰ
 َﻮ ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ َﺗ ﹶﻔ ﱢﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﹶﻓﻮَﺍﱠﻟﺬِﻯ َﻧ ﹾﻔﺴِﻰ ِﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻟﻬ» َﺗﻌَﺎ َﻫﺪ
ความวา : “พวกทานจงหมั่นทบทวนอัลกุรอานอยูเสมอ ซึ่งฉันขอสาบานดวยพระผูซึ่งชีวิตของ
ฉันอยูในพระหัตถของพระองควา มัน (การจําอัลกุรอาน) นั้น ชางเปรียวยิ่งกวาอูฐที่ถูกลาม
เชือกเสียอีก ” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5033 และ
มุสลิม หมายเลข 791]
2- จากอบีฮุรัยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻵ َﺧﺮ، ﻪﻫﻤَﺎ ﹶﻓَﺒﹶﺜ ﹾﺜﺘ ﺪ  ﹶﻓﹶﺄﻣﱠﺎ ﹶﺃ َﺣ،  ِﻭﻋَﺎ َﺀ ْﻳ ِﻦ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺭﺳَﺣ ِﻔ ﹾﻈﺖ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﻡ ﻮﺒ ﹾﻠﻌ ﻗﹸ ِﻄ َﻊ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﻪﹶﻓ ﹶﻠ ْﻮ َﺑﹶﺜ ﹾﺜﺘ
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ความวา : “ฉันจดจําคําพูดของทานเราะสูลุลลอฮฺสองประเภทดวยกัน โดยประเภทหนึ่งฉันได
เปดเผยแกคนอื่น สวนอีกประเภทหนึ่งนั้น หากฉันเปดเผยแลว หลอดอาหาร (ลําคอ) นี้ ก็คง
ตองถูกฟนขาด” (นักอธิบายไดกลาววา คําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
ที่อบูฮุรัยเราะฮฺไมเปดเผยตอผูอื่นเพราะเกรงจะเปนอันตรายตอตัวเองนั้น เปนคําพูดที่เกี่ยวกับ
สถานการณการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากทานนบีเสียชีวิตไป อยางไรก็ตาม ในบั้นปลายชีวิต
ของเขา เขาก็ไดเปดเผยสิ่งเหลานี้อยางออม ๆ โดยเลี่ยงที่จะระบุชื่อบุคคล เชน ผานคําดุอา
ของเขาวา ฉันขอหลีกไกลจากตนปที่ 60 และจากการปกครองของเด็ก ๆ อันหมายถึงการ
ปกครองของยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ เมื่อปที่ 60 ฮ.ศ. ซึ่งอัลลอฮฺไดตอบรับดุอาดวยการใหเขา
เสียชีวิตในป 59 หนึ่งปกอนที่ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺจะขึ้นปกครองรัฐอิสลาม ดู อัลฟตหฺ อัลบา
รีย เลม 1 หนา 261 – ผูแปล) [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 120]
ตองตั้งสมาธิและตั้งใจฟง
อัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทรงกลาววา :
: )ﻕ

∩⊂∠∪ Ó‰‹Îγx© uθèδuρ yìôϑ¡¡9$# ’s+ø9r& ÷ρr& ë=ù=s% …çµs9 tβ%x. ⎯yϑÏ9 3“tò2Ï%s! y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ)
(37

ความวา : แทจริงแลวในสิ่งดังกลาวนั้นยอมเปนบทเรียนแกผูที่มีหัวใจหรือสดับฟงอยางตั้งใจ
(กอฟ : 37)
การออกเดินทางและยอมระกําลําบากเพื่อแสวงหาความรู ตลอดจนการพยายามตักตวงวิชาพรอมกับ
แสดงกริยานอบนอมถอมตนในทุกโอกาส
อิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา ไดเลาวา ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาว
วา :
ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﺃ َﺣﺪًﺍ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠ َﻢ ِﻣ ْﻨﺟﻞﹲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﻫ ﹾﻞ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻢ  َﺭ ﺟَﺎ َﺀ ﻩ، ﻺ ِﻣ ْﻦ َﺑﻨِﻰ ِﺇ ْﺳﺮَﺍ ﺋِﻴ ﹶﻞ
ٍ ﻮﺳَﻰ ﻓِﻰ َﻣ» َﺑ ْﻴَﻨﻤَﺎ ﻣ

ﺠ َﻌ ﹶﻞ
َ  ﹶﻓ، ﺴﺒِﻴ ﹶﻞ ِﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ
ﻮﺳَﻰ ﺍﻟ ﱠﺴﹶﺄ ﹶﻝ ﻣ
َ  ﹶﻓ، ٌﻀﺮ
ِ ﺪﻧَﺎ َﺧ  َﻋ ْﺒ، ﻮﺳَﻰ َﺑﻠﹶﻰﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣ  ﹶﻓﹶﺄ ْﻭ ﺣَﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ. ﻮﺳَﻰ ﹶﻻﻣ
 ﹶﺃ ﹶﺛ َﺮ َﻭ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳﱠﺘِﺒﻊ، ﻩ ﻚ َﺳَﺘ ﹾﻠﻘﹶﺎ
َ  ﹶﻓِﺈﱠﻧ، ﺕ ﻓﹶﺎ ْﺭ ِﺟ ْﻊ
َ ﻮﺕ ﺍ ﹾﻟﺤ
َ  ِﺇ ﺫﹶﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﻭ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻪ، ﺕ ﺁ َﻳ ﹰﺔ
َ ﻮ ﺍ ﹾﻟﺤﻪ ﹶﻟﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ

 َﻭﻣَﺎ، ﺕ
َ ﻮﺖ ﺍﹾﻟﺤ
 ﺨ َﺮ ِﺓ ﹶﻓِﺈﻧﱢﻰ َﻧﺴِﻴ
ْﺼ
ﺖ ِﺇ ﹾﺫ ﹶﺃ َﻭْﻳﻨَﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻩ ﹶﺃ َﺭﹶﺃْﻳ ﻮﺳَﻰ ﹶﻓﺘَﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟﻤ، ﺤ ِﺮ
ْ ﺕ ﻓِﻰ ﺍﹾﻟَﺒ
ِ ﻮﺍﹾﻟﺤ

ﹶﺃْﻧﺴَﺎﻧِﻴ ِﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠ
 ﹶﻓ َﻮ َﺟﺪَﺍ، ﺼﺼًﺎ
َ  ﻓﹶﺎ ْﺭَﺗﺪﱠﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﺁﺛﹶﺎ ِﺭ ِﻫﻤَﺎ ﹶﻗ، ﻚ ﻣَﺎ ﹸﻛﱠﻨﺎ َﻧ ْﺒﻐِﻰ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺫِﻟ. ﺸ ْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﺫﻛﹸ َﺮﻩ

 ﻓِﻰ ِﻛﺘَﺎِﺑ ِﻪ « ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ-  َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ- ﻪ ﺺ ﺍﻟ ﱠﻠ
 ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ َﺷ ﹾﺄِﻧ ِﻬﻤَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻗ ﱠ. ﻀﺮًﺍ
ِ َﺧ
ความวา : “ในขณะที่มูสากําลังอยูพรอมกับคณะชาวอิสรออีลนั้น ก็มีชายคนหนึ่งเขามาหา
แลวถามวา “ทานทราบไหมวามีคนที่รูดีกวาทาน? มูสาตอบวา “ไมทราบ” แลวอัลลอฮฺก็ดลใจ
ใหคําตอบแกมูสาวา “ยังมี เขาคือบาวของเราชื่อ “เคาะฎิร” แลวมูสาก็ถามถึงวิธีที่จะไปหาผู
นั้น อัลลอฮฺจึงใชปลาใหญเปนตัวชี้สัญญาณใหแกเขา และเขาไดถูกสั่งวา “เมื่อเจาไมพบปลา
14

ใหญเ จาก็ จงยอนกลับ แลวเจาก็จะไดพบกับเขา” ซึ่งทานก็ไดสะกดรอยตามปลาใหญใน
ทะเล .. แลวคนรับใชของมูสาก็บอกแกมูสาวา “ทานสังเกตุเห็นไหมวาในตอนที่เราไดแวะพักที่
โขดหิดนั้น ฉันไดลืมจะสังเกตุดูปลาใหญ และที่ฉันลืมบอกไปก็เพราะมารชัยฏอนทําใหฉันลืม”
ทานเลยกลาววา “นั้นแหละคือสิ่งที่เราคนหา” แลวทั้งสองจึงยอนกลับตามทางเดิม แลวก็ได
พบกับทานเคาะฎิร ซึ่งเรื่องราวของคนทั้งสองก็เปนไปตามที่อัลลอฮฺไดทรงเลาในคัมภีรของ
พระองค ” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 74 และมุสลิม
หมายเลข 2380]
การมุงมั่นตักตวงวิชา
อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﻚ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳ
َ ﺸﻔﹶﺎ َﻋِﺘ
َ ﺱ ِﺑ
ِ  ﺍﻟﻨﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺳ َﻌﺪ، ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪﻗِﻴ ﹶﻞ ﻳَﺎ َﺭﺳ
 ِﻟﻤَﺎ، ﻚ
َ ﺚ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ﹶﺃ ﱠﻭ ﻝﹸ ِﻣ ْﻨ
ِ ﺤﺪِﻳ
َ ﺴﹶﺄ ﹶﻟﻨِﻰ َﻋ ْﻦ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ ﹾﻟ
ْ  َﺮ ْﻳ َﺮ ﹶﺓ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ َﻳ ﻳَﺎ ﹶﺃ ﺑَﺎ ﻫ » ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﻇَﻨ ْﻨﺖ- ﻭﺳﻠﻢ
، ﻪ ﺸﻔﹶﺎ َﻋﺘِﻰ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍ ﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ِﺇ ﱠﻻ ﺍﻟ ﱠﻠ
َ ﺱ ِﺑ
ِ  ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹶﺃ ْﺳ َﻌﺪ، ﺚ
ِ ﺤﺪِﻳ
َ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ
َ ﺻ
ِ  ِﻣ ْﻦ ِﺣ ْﺮَﺭﹶﺃْﻳﺖ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. « ﺴ ِﻪ
ِ ﺧَﺎِﻟﺼًﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ﹾﻠِﺒ ِﻪ ﹶﺃ ْﻭ َﻧ ﹾﻔ
ความวา : มีคนถามวา “โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ใครเลาคือผูที่มีความสุขมากที่สุดกับการ
ชวยเหลือของทานในวันกิยามะฮฺ ? “ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบ
วา “ฉันนึกแลวเชียววาคงไมมีใครถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กอนกวาทาน เพราะฉันเห็นความใฝรูของ
ทานในเรื่องนี้สูงมาก ผูที่ความสุขมากที่สุดกับการชวยเหลือของฉันในวันกิยามะฮฺคือผูที่กลาว
คําวา ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ อยางจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข
99]
การบันทึกความรู
1- จากอบีุหัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 ﹶﺃ ْﻭ ﻣَﺎ ﻓِﻰ، ٌﺴ ِﻠﻢ
ْ ﻣ ﺟﻞﹲ  َﺭ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻓ ْﻬﻢٌ ﺃﹸ ْﻋ ِﻄَﻴﻪ، ﺏ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
  ِﺇ ﱠﻻ ِﻛﺘَﺎ، ﺖ ِﻟ َﻌ ِﻠ ﱟﻰ َﻫ ﹾﻞ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹸﻛ ْﻢ ِﻛﺘَﺎﺏٌ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻻ
 ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﹾﻘَﺘﻞﹸ َﻭ ﹶﻻ ﻳ، ﲑ
ِ ﻙ ﺍ َﻷ ِﺳ  َﻭ ﹶﻓﻜﹶﺎ، ﺼﺤِﻴ ﹶﻔ ِﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﹾﻟ َﻌ ﹾﻘ ﹸﻞ
ﺖ ﹶﻓﻤَﺎ ﻓِﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ
  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﻗ ﹾﻠ. ﺼﺤِﻴ ﹶﻔ ِﺔ
َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ. ﺴ ِﻠﻢٌ ِﺑﻜﹶﺎ ِﻓ ٍﺮ
ْ ﻣ
ความวา : “ฉันไดถามอะลียวา ทานมีหนังสือใด ๆ (ที่บันทึกจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
วะสัลลัม )ไหม ? เขาตอบวา “ไมมี มีก็เพียงแตคัมภีรของอัลลอฮฺ หรือคําอธิบายที่ใหกับชาย
มุสลิม หรือสิ่งที่บันทึกอยูในหนากระดาษนี้เทานั้น” ฉันถามวา “แลวสิ่งที่บันทึกอยูในกระดาษ
นี้คืออะไรกัน ?” เขาตอบวา “คือ (คําอธิบายเกี่ยวกับกฎของ) เชือก (หมายถึงการจายคา
สินไหมชดแทน) การปลดปลอยเชลย และ (คําอธิบายเกี่ยวกับการที่) มุสลิมตองไมถูกประหาร
เพราะ (การฆา) กาฟร” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 111]
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2- จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 ِﺇ ﱠﻻ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ،  ِﻣﻨﱢﻰ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ َﺣﺪِﻳﺜﹰﺎ َﻋ ْﻨﻪ-  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺏ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱢﻰ
ِ ﺻﺤَﺎ
ْ ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ.  َﺮْﻳ َﺮ ﹶﺓ َﻣ ْﻌ َﻤﺮٌ َﻋ ْﻦ َﻫﻤﱠﺎ ٍﻡ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑِﻰ ﻫ ﺗَﺎَﺑ َﻌﻪ. ﺐ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ﹾﻛﺘﺐ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ﹾﻜﺘَﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ْﺑ ِﻦ َﻋ ْﻤﺮٍﻭ ﹶﻓِﺈﱠﻧﻪ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ความวา : “ไมมีสหายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คนไหนที่รายงานหะดีษ
จากทานมากไปกวาฉัน นอกจากสิ่งที่มีอยูกับอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เพราะวาเขานั้นเขียนเปน
ในขณะที่ฉันเขียนไมเปน” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 113]
หากละอายที่จะถาม ก็ใหคนอื่นชวยถามแทน
จากอะลีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 ِﻟ َﻤﻜﹶﺎ ِﻥ ﺍْﺑَﻨِﺘ ِﻪ ﹶﻓﹶﺄ َﻣ ْﺮﺕ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﺤﻴِﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻰ
ْ  ﹶﺃ ْﺳَﺘﻼ َﻣﺬﱠﺍ ًﺀ َﻭﻛﹸ ْﻨﺖ
 ﹰﺖ َﺭﺟ
 ﹸﻛ ْﻨ
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﺿﺄﹸ
 َﻭَﻳَﺘ َﻮ ﱠﺴﻞﹸ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻩ
ِ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » َﻳ ْﻐﺴﹶﺄﹶﻟﻪ
َ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹾﻘﺪَﺍ َﺩ ْﺑ َﻦ ﺍ َﻷ ْﺳ َﻮ ِﺩ ﹶﻓ
ความวา : “ฉันเปนคนที่มีน้ํากําหนัดออกอยูเสมอ และฉันก็อายที่จะถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม อันเนื่องมาจากสถานะของบุตรสาวของทาน (ที่เปนภรรยาของฉัน) ฉันเลย
ใชใหอัลมิกดาด บินอัลอัสวัดชวยถามให แลวทานก็ตอบวา “ใหเขาลางอวัยวะเพศของเขา
แลวเอาน้ําละหมาด”” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 269 และมุสลิม
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 303]

การเขาประชิดอิหมามในเวลาอบรมสั่งสอน
มีรายงานจากสะมุเราะฮฺ บินุนดุบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบีของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดกลาว
วา :
 » ﺍ ْﺣ
ﺠﱠﻨ ِﺔ َﻭِﺇ ﹾﻥ
َ  َﺆ ﱠﺧ َﺮ ﻓِﻰ ﺍ ﹾﻟﺪ َﺣﺘﱠﻰ ﻳ  ﹶﻞ ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ َﻳَﺘﺒَﺎ َﻋﻮﺍ ِﻣ َﻦ ﺍ ِﻹ ﻣَﺎ ِﻡ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺮ ﺟﻭﺍ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ َﺮ ﻭَﺍ ْﺩﻧﻀﺮ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ.« َﺩ َﺧ ﹶﻠﻬَﺎ
ความวา : “พวกทานจงเขารวมในสถานพบปะเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺ และจงเขาใกลอิหมาม
เพราะวาคน ๆ หนึ่ง อาจจะอยูหาง ๆ เปนอาจิณจนทําใหเขาตองถูกใหอยูในที่ทาย ๆ ใน
สวรรค แมวาเขาจะไดเขาก็ตาม” [หะสัน บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข1108 เศาะฮีหฺสุนันอ
บีดาวูด หมายเลข 980]
การมีมารยาทที่ดีในที่ชุมนุม
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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ความวา : โอ บรรดาผูศรัทธาเอย เมื่อมีคนบอกสูเจาวา “จงขยับขยายในที่ชุมนุม” สูเจาก็จง
ขยับขยาย เพราะอัลลอฮฺจะทรงขยับขยายที่อันกวางขวางแกสูเจา (ในวันกิยามะฮฺ) และเมื่อมี
คนบอกสูเจาวา “จงแยกยาย” สูเจาก็จงแยกยาย เพราะอัลลอฮฺจะทรงเลื่อนชั้นแกบรรดาผู
ศรัทธาในหมูสูเจาและบรรดานักวิชาการหลายระดับชั้น และอัลลอฮฺนั้นคือผูทรงรอบรูยิ่งในสิ่ง
ที่สูเจากระทํา (อัลมุญาดะละฮฺ : 11)
2- มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﻮﺍﻮﺍ َﻭَﺗ َﻮ ﱠﺳﻌﺴﺤ
 ﻓِﻴ ِﻪ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ َﺗ ﹶﻔ ﱠﺠ ِﻠﺲ
ْ  ﹶﻞ ِﻣ ْﻦ َﻣ ﹾﻘ َﻌ ِﺪ ِﻩ ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳﺟ ﹸﻞ ﺍﻟ ﱠﺮﺟ ﻢ ﺍﻟ ﱠﺮ ﻳﻘِﻴ » ﹶﻻ
ความวา : “ชายคนหนึ่งจงอยาทําใหชายอีกคนหนึ่งลุกออกจากที่ของเขา แลวเขากลับนั่ง
แทนที่เขาคนนั้น แต (เขาจงกลาววา) “พวกทานจงขยับขยายใหกวางดวยเถิด” [มุตตะฟก อะ
ลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6270 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2177]
3- มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.«  َﻮ ﹶﺃ َﺣ ﱡﻖ ِﺑ ِﻪﺴ ِﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ َﺭ َﺟ َﻊ ِﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓﻬ
ِ ﺠ ِﻠ
ْ » َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ َﻡ ِﻣ ْﻦ َﻣ
ความวา : “ ผูใดที่ลุกออกจากที่นั่งของเขา หลังจากนั้น เขาไดหวนกลับมาใหม เขาก็ยอมมี
สิทธิในที่นั่งนั้นมากกวาคนอื่น ” [บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2179]
4- จากญาบิร บินสะมุเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ.ﺪ ﻧَﺎ َﺣ ْﻴﺚﹸ َﻳ ْﻨَﺘﻬِﻰ ﺲ ﹶﺃ َﺣ
َ  َﺟ ﹶﻠ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﹸﻛﻨﱠﺎ ِﺇ ﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺗ ْﻴﻨَﺎ ﺍﻟﱠﻨِﺒ ﱠﻰ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ความวา : “พวกเรานั้น เมื่อมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตางคนก็จะนั่งลง ณ
ที่ ซึ่ง เขาหยุ ด(นั่น คือ ที่ ๆ คนสุ ด ทา ยนั่ง )” [เศาะฮีหฺ บัน ทึ กโดยอบู ด าวูด หมายเลข 4825
เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 4040 และบันทึกโดยอัลติรมิซีย หมายเลข 2725 เศาะฮีหฺ
สุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 2193]
5- มี ร ายงานจากอั ม รฺ บิ น ชุ อั ย บฺ จากพอ ของเขา จากลุง ของเขา เราะฎิ ยั ล ลอฮฺ อั น ฮุ ว า ท า นเราะสู ลุ ล ลอฮฺ
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
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ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ- ﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑِﻴ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﺟ ﱢﺪ ِﻩ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳ- ﻦ َﻋ ْﺒ َﺪ ﹶﺓ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ْﺑ- ﺐ
ٍ  َﻌ ْﻴَﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤﺮِﻭ ْﺑ ِﻦ ﺷ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ.«  ﹶﻠ ْﻴ ِﻦ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑِﺈ ﹾﺫِﻧ ِﻬﻤَﺎ َﺑ ْﻴ َﻦ َﺭﺟﺠ ﹶﻠﺲ
ْ ﻳ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﻻ-ﻭﺳﻠﻢ
ความวา : “คน ๆ หนึ่งจะตองไมถูกใหนั่งระหวางชายสองคน ยกเวนดวยการอนุญาตของคน
ทั้งสอง ” [หะสัน บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4844 เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข
4054 ]
6- จากอัชชะรีด บินสุวัยดฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
ﺴﺮَﻯ
ْ ﻴﻯ ﺍ ﹾﻟ
َ  َﻳ ِﺪﺿ ْﻌﺖ
َ  َﻭ ﹶﺃ ﻧَﺎ ﺟَﺎ ِﻟﺲٌ َﻫ ﹶﻜﺬﹶﺍ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﻭ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪَﻣ ﱠﺮ ﺑِﻰ َﺭﺳ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ.« ﺏ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ
ِ ﻮ ِﻗ ْﻌ َﺪ ﹶﺓ ﺍ ﹾﻟ َﻤ ْﻐﻀﺪﺕ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻟَﻴ ِﺔ َﻳﺪِﻯ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﺃَﺗ ﹾﻘﻌ
 ﻒ ﹶﻇ ْﻬﺮِﻯ ﻭَﺍﱠﺗ ﹶﻜ ﹾﺄ
َ َﺧ ﹾﻠ

ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ
ความวา : “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเดินผานตัวฉันในขณะที่ฉัน
กําลังนั่งอยางนี้อยู โดยฉันไดวางมือซายที่ดานหลังและตะแคงบนฝามือ ทานจึงกลาววา
“ทานนั่งในทาทางของผูที่ถูกกริ้วโกรษ (หมายถึงชาวยิว) หรือ ?” [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัหมัด
หมายเลข 19683 และบันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4848 เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข
4058 ]
7- มีรายงานจากอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา :
 ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.« ﻪﺤ ِﺰﻧ
ْ ﻚ ﻳ
َ ﻭ ﹶﻥ ﺻَﺎ ِﺣِﺒ ِﻬﻤَﺎ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﺫِﻟﻼ َﻳَﺘﻨَﺎﺟَﻰ ﺍﹾﺛﻨَﺎ ِﻥ ﺩ
ﻼﹶﺛ ﹰﺔ ﹶﻓ ﹶ
ﺘ ْﻢ ﹶﺛ ﹶ» ِﺇﺫﹶﺍ ﹸﻛ ْﻨ
ความวา : “เมื่อพวกทานอยูดวยกันสามคน ก็จงอยากระซิบกันระหวางสองคนโดยไมมีเพื่อน
อีกคนเขารวมดวย เพราะการกระทําดังกลาวจะทําใหเขาเสียใจ ” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6290 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2184]
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