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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
ความประเสิฐของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

 
ความประเสริฐของวงศ์ตระกูลท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
 จากวาษิละฮฺ บิน อัลอัสเกาะอฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  

إَن ا اْصَػََف ِنيَاىََث ِنْو َوََلِ إْظَهاِخيَل، َواْصَػََف كَُصيْؼاً ِنْو ِنيَاىََث، »
اِػمٍ  ٌَ اِػٍم، َواْصَػَفاِا ِنْو ةَِ   ٌَ أرصجً . «َواْصَػََف ِنْو كَُصيٍْغ ةَِ  

 معلم
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรงเลือกเผ่ากินานะฮฺมาจากลูกหลานของอิสมาอีล  

และทรงเลือกเผ่ากุร็อยชฺมาจากลูกหลานของกินานะฮฺ  และทรงเลือก

ตระกูลบนีฮาชิมมาจากเผ่ากุร็อยชฺและทรง เลือกฉันจากตระกูลบนีฮาชิม

(มาเป็นนบี)” (บันทึกโดย มุสลิม : 2276) 
 
นามต่างๆ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จาก ํุบัยรฺ บิน มุฏอิม เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า     

ي يَـْهـُدَ ا » ىَا الَهاِِح اََّلِ
َ
ْخـَهُس، َوأ

َ
ىَا أ

َ
ىَا ُنـَدـَهٌس، َوأ

َ
ْظَهاًء، أ

َ
إَن ِِلْ أ

ىَا الَعاكُِب 
َ
، َوأ ي يُـْدََشُ انلَاُس لََعَ كََسيَمَ ىَا احلَاِِشُ اََّلِ

َ
ِِبَ الُكْفَص، َوأ

َخسٌ 
َ
ي لَ َْط ةَـْعَسُه أ نخفق . «َوىيَِب  اتَلََوِث، َوىيَِب  الصَْخـَهثِ »: ويف لفؼ. «اََّلِ

 عليً
ความว่า “แท้จริง  ส าหรับฉันนั้นมีหลายนาม  ฉันคือมุฮัมหมัด  ฉันคืออะหฺมัด  

ฉันคือ อัล-มาหีย์(ผู้ลบล้าง) ผู้ซึ่งอัลลอฮฺทรงลบล้างกุฟฺร (การปฏิเสธ ) ด้วยกับ

ตัวฉัน และฉันคืออัล-หาชิร (ผู้รวบรวม) ผู้ซึ่งอัลลอฮฺทรงรวบรวมมวลมนุษย์ ณ 

เบื้องเท้าของฉัน และฉันคืออัล-อากิบ ผู้ที่ไม่มีนบีหลังจากฉัน ” ในบางส านวน

กล่าวว่า “ฉันคือ นบี อัต-เตาบะฮฺ (นบีแห่งการกลับตัว) และ นบี อัร-เราะหฺมะฮฺ 

(นบีแห่งความเมตตา) ” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ : 4896 และมุสลิม : 2354 , 

2355) 
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ความประเสริฐของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เหนือบรรดานบีท่านอ่ืนๆ 

 1.จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า  

ىِْ يَاِء  ِِعجٍّت »
َ
لُْج لََعَ اا ََاِنَع الََكِـِم، َوىرُِصُْت ةِالص ْعِب، : فُظِّض ْعِػيُج َج

ُ
أ

رِْظلُْج إََل 
ُ
راً َوَمْعِجساً، َوأ َْ ٍُ رُْض َغ

َ
ِخلَْج ِِلَ الَغيَائُِم، وَُجِعلَْج ِِلَ اا

ُ
َوأ

 أرصجً معلم. «ااَلِْق َ فًَث، وَُرِخـَم ِِبَ انلَِ ي َنَ 
ความว่า “ฉันได้รับความประเสริฐเหนือบรรดานบีท่านอ่ืนๆ ด้วยสิ่งต่างๆ หก
ประการ  คือ ฉันได้รับค าพูดที่ครอบคลุม  ได้รับชัยชนะด้วยความหวาดผวา
(ของศัตรู) ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ยึดได้จากการสงคราม 
แผ่นดินทุกแหล่งหล้าเป็นสถานที่ที่สะอาดและสามารถใช้เป็นสถานที่ละหมาด
ได้ส าหรับฉัน ฉันถูกส่งมายังมนุษยชาติทั้งมวล และบรรดานบีถูกปิดท้ายด้วย
การเป็นนบีของฉัน” (บันทึกโดย มุสลิม : 523) 

 

2. และจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า 

« ًُ ْخَعيَـ
َ
ىِْ يَاِء ِنْو َقتِِْل َنَهثَِل رَُجٍل َبََن ةُنْيَاىاً فَأ

َ
َنثَِِل َوَنثَُل اا

ًُ إََّل َمَِْطَع ََلِيٍَث ِنْو َزاِوَيٍث ِنْو َزَوايَاُه، فََجَعَل انلَاُس َحُػَفََُن  ْجـَهلَـ
َ
َوأ

، َوَيـُلَلَُنَ  ًُ ، َوَيـْعَجتََُن لَـ ًِ ِشهِ اللَِتيَُث، كَاَل : ةِـ ٌَ اَل وُِطَعْج  ىَا : ٌَ
َ
فَأ

ىَا َراحِـُم انلَِ يِّض َ 
َ
 نخفق عليً. «اللَِتيَُث َوأ

ความว่า “อุปมาตัวฉันและนบีทั้งหลายอุปมัยดังบุคคลที่สร้างอาคารหลังหนึ่ง 
โดยได้สร้างอาคารหลังนั้นอย่างสวยงามและสมบูรณ์เว้นแต่ ณ มุมหนึ่งของ
อาคารหลังนั้นไม่ได้ก่ออิฐเพียงก้อนเดียว ผู้คนได้เข้าไปในอาคารหลังนั้นต่าง
พากันประหลาดใจและกล่าวว่า ตรงนี้น่าจะมีการก่ออิฐ (อาคารนี้จึงจะได้
สมบูรณ์) ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า ฉันนี้แหละเป็น
เสมือนอิฐก้อนนั้น และฉันคือนบีคนสุดท้าย ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์  : 3535 
และมุสลิม : 2286) 

 



3 

ความประเสริฐของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เหนือสรรพสิ่งต่างๆ 

 จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า  

َوُل َػافٍِع، »
َ
، َوأ ًُ الَلْْبُ َوُل َنْو يَنَْؼق  َخيْـ

َ
ىَا َظيِّضُس َوََلِ آَدَم يَََم الِليَاَنِث، َوأ

َ
أ

َوُل ُمَؼَفعٍ 
َ
 .أرصجً معلم. «َوأ

ความว่า  “ฉันคือผู้น าของลูกหลานอาดัมในวันกิยามะฮฺ  และฉันคือผู้ที่ฟื้น

ออกมาจากสุสานคนแรก และฉันเป็นคนแรกที่ให้การชะฟาอะฮฺ (ไถ่โทษ) และ

คนแรกที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้การชะฟาอะฮฺ” (บันทึกโดย มุสลิม :2278) 

 

การอิสรออ์และมิอฺรอจญ์ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

1.อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ﴿

 ﴾ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ
  .[1/اإلرساء]

ความว่า " มหาบริสุทธิ์ผู้ทรงน าบ่าวของพระองค์เดินทางในเวลากลางคืนจาก
มัสยิดอัลหะรอมไปยังมัสยิดอัลอักศอ ซึ่งบริเวณรอบมัน นั้นเราได้ให้ความ
จ าเริญเพื่อเราจะให้เขาเห็นบางอย่างจากสัญญาณต่างๆ  ของเรา  แท้จริง  
พระองค์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็น" (อัลอิสรออ์ :1) 

 

2. จากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า  

َق احْلَِهاِر وَُدوَن اَْلَْغِل يََظُع » َْ يٌل فَ َِ ْبيَُض َغ
َ
ََ َداةٌَث أ ٌُ ِتيُج ةِالُْْبَاِق َو

ُ
 أ

َتيُْج َبيَْج الَْهْلِسِس كَاَل 
َ
ًُ َخََّت أ ًِ كَاَل فََصِكتْخُ َخافَِصُه ِعيَْس ُنيْخَََه َغْصفِ

ىِْ يَاُء كَاَل ُثَم َدَرلُْج الَْهْعِجَس فََصلَيُْج 
َ
ًِ اْا ًُ ةِاحْلَلَْلِث الَِِت يَْصوُِع ةِ فََصَوْػخُ

ًِ الَعاَلم ةِإِىَاٍء ِنْو ََخٍْص  يُل َعلَيْ ًِ َرْكَعخَْ ِ ُثَم َرصَْجُج فََجاَءِا ِجْْبِ ِفي
ًِ وََظلََم اْرََتَْت  يُل َصىَل اُ َعلَيْ َوإِىَاٍء ِنْو لَََبٍ فَاْرََتُْت اللَََبَ َفَلاَل ِجْْبِ

ىَْج كَاَل 
َ
يُل فَِليَل َنْو أ الِْفْػَصَة ُثَم َعَصَج ةِيَا إََِل الَعَهاِء فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ

 ًِ ًِ كَاَل كَْس ةُِعَد إََِلْ يُل ِقيَل َوَنْو َنَعَم كَاَل حُمََهٌس ِقيَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ ِجْْبِ
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ىَا ةِآَدَم فَصََخَب ِِب وََدََع ِِل ِِبَْْيٍ ُثَم َعَصَج ةِيَا إََِل الَعَهاِء 
َ
َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا أ

يُل ِقيَل  ىَْج كَاَل ِجْْبِ
َ
ًِ الَعاَلم فَِليَل َنْو أ يُل َعلَيْ اّثلَاِجيَِث فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ

ًِ َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا  ًِ كَاَل كَْس ةُِعَد إََِلْ َوَنْو َنَعَم كَاَل حُمََهٌس ِقيَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ
َها  ٍِ ََاُت اَِ َعلَيْ ىَا ةِاْبَ ْ اْاَالَِث ِع ََس اةِْو َمْصَيَم َوََيََْي ةِْو َزَكِصَياَء َصلَ

َ
أ

يُل  ََا ِِل ِِبَْْيٍ ُثَم َعَصَج ِِب إََِل الَعَهاِء اّثلَاّثِلَِث فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ فَصََختَا وََدَع
 ًِ يُل ِقيَل َوَنْو َنَعَم كَاَل حُمََهٌس َصىَل اُ َعلَيْ ىَْج كَاَل ِجْْبِ

َ
فَِليَل َنْو أ

َُظَف  ىَا بِيُ
َ
ًِ َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا أ ًِ كَاَل كَْس ةُِعَد إََِلْ وََظلََم ِقيَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ

ْعِػَي َػْػَص احْلُْعِو فَصََخَب وََدََع ِِل 
ُ
ََ كَْس أ ٌُ ًِ وََظلََم إَِذا  َصىَل اُ َعلَيْ

ًِ الَعاَلم ِقيَل  يُل َعلَيْ ِِبَْْيٍ ُثَم َعَصَج ةِيَا إََِل الَعَهاِء الَصاةَِعِث فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ
ًِ كَاَل  يُل ِقيَل َوَنْو َنَعَم كَاَل حُمََهٌس كَاَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ َشا كَاَل ِجْْبِ ٌَ َنْو 

ىَا ةِإِْدِريَط فَصََخَب وََدََع ِِل ِِبَْْيٍ كَاَل اَُ َعَض 
َ
ًِ َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا أ كَْس ةُِعَد إََِلْ

 ُثَم َعَصَج ةِيَا إََِل الَعَهاِء [.57/ مصيم] ڌڌڍڍوََجَل 
يُل ِقيَل َوَنْو َنَعَم كَاَل  َشا كَاَل ِجْْبِ ٌَ يُل ِقيَل َنْو  اْاَاِمَعِث فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ

اُروَن  ٍَ ىَا ةِ
َ
ًِ َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا أ ًِ كَاَل كَْس ةُِعَد إََِلْ حُمََهٌس ِقيَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ

ًِ وََظلََم فَصََخَب وََدََع ِِل ِِبَْْيٍ ُثَم َعَصَج ةِيَا إََِل الَعَهاِء  َصىَل اُ َعلَيْ
يُل ِقيَل  َشا كَاَل ِجْْبِ ٌَ ًِ الَعاَلم ِقيَل َنْو  يُل َعلَيْ الَعاِدَظِث فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ

ًِ َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا  ًِ كَاَل كَْس ةُِعَد إََِلْ َوَنْو َنَعَم كَاَل حُمََهٌس ِقيَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ
ًِ وََظلََم فَصََخَب وََدََع ِِل ِِبَْْيٍ ُثَم َعَصَج إََِل  ىَا ةُِهَََس َصىَل اُ َعلَيْ

َ
أ

يُل ِقيَل َوَنْو  َشا كَاَل ِجْْبِ ٌَ يُل فَِليَل َنْو  الَعَهاِء الَعاةَِعِث فَاْظخَْفخََح ِجْْبِ
ًِ كَاَل كَْس ةُِعَد  ًِ وََظلََم ِقيَل َوكَْس ةُِعَد إََِلْ َنَعَم كَاَل حُمََهٌس َصىَل اُ َعلَيْ
َصُه إََِل  ٍْ ًِ وََظلََم ُمْعِيًسا َؽ يَم َصىَل اُ َعلَيْ ٌِ ىَا ةِإِةَْصا

َ
ًِ َفُفِخَح نَلَا فَإَِذا أ إََِلْ

َُدوَن  لَْف َملٍَم ََّل َحُع
َ
ٍم َظتُْعََن أ َْ ًُ لُُكَ يَ ََ يَْسُرلُ ٌُ اَْلَيِْج الَْهْعُهَِر َوإَِذا 

ا َنآَذاِن الِْفيَلَِث َوإَِذا  ٍَ ْسَرِة الُْهيْخَََه َوإَِذا َوَرُق َب ِِب إََِل العِّض ٌَ ًِ ُثَم َذ إََِلْ
َخٌس 

َ
ْمِص اِ َنا َغِِشَ َتَغَْيَْت َفَها أ

َ
ا ِنْو أ ٍَ ا َ لِْلاَلِل كَاَل فَلََها َغِؼيَ ٌَ َثَهُص

ْوََح 
َ
ْوََح اُ إَِِلَ َنا أ

َ
ا فَأ ٍَ ا ِنْو ُخْعِي ٍَ ْن َحيَْعخَ

َ
ِنْو َرلِْق اِ يَْعخَِػيُع أ

لُْج إََِل ُمَََس َصىَل اُ  ٍم َوََلْلٍَث َفََنَ َْ َفَفَصَض َعَِلَ ََخِْعَ  َصاَلًة يِف لُُكِّض يَ
َنِخَم كُلُْج ََخِْعَ  َصاَلًة كَاَل 

ُ
ًِ وََظلََم َفَلاَل َنا فََصَض َرو َم لََعَ أ َعلَيْ

َنخََم ََّل يُِػيُلََن َذلَِم فَإِاِّض كَْس 
ُ
ْْلُ اتَلْزِفيَف فَإَِن أ

َ
ارِْجْع إََِل َروِّضَم فَاْظأ

ْف  ْم كَاَل فَصََجْعُج إََِل َرِّبِّض َفُللُْج يَا رَبِّض َرفِّض ٍُ ُت اِئيَل وََرَْبْ ةَلََُْت ةَِ  إرِْسَ
َنِِت فََدَع َخ ِّض ََخًْعا فَصََجْعُج إََِل ُمَََس َفُللُْج َخَع َخ ِّض ََخًْعا 

ُ
لََعَ أ
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ْْلُ اتَلْزِفيَف كَاَل 
َ
َنخََم ََّل يُِػيُلََن َذلَِم فَارِْجْع إََِل َروِّضَم فَاْظأ

ُ
كَاَل إَِن أ

ًِ الَعاَلم َخََّت  رِْجُع َبْ َ َرِّبِّض َتتَارََك َوَتَعاََل َوَوْ َ ُمَََس َعلَيْ
َ
َزْل أ

َ
فَلَْم أ

ٍم َوََلْلٍَث ِللُُكِّض َصاَلٍة َعَْشٌ فََشلَِم  َْ ََاٍت لُُكَ يَ َو ََخُْط َصلَ ٍُ كَاَل يَا حُمََهُس إَِج
ا  ٍَ ا ُنِختَْج َْلُ َخَعيًَث فَإِْن َعِهلَ ٍَ َم ِِبََعيٍَث فَلَْم َحْعَهلْ ٌَ ََخُْعََن َصاَلًة َوَنْو 
ا  ٍَ ا لَْم حُْكخَْب َػ ْئًا فَإِْن َعِهلَ ٍَ َم  َِع ِّضئٍَث فَلَْم َحْعَهلْ ٌَ ا َوَنْو  ُنِختَْج َْلُ َعَْشً
 ًِ يُْج إََِل ُمَََس َصىَل اُ َعلَيْ ٍَ لُْج َخََّت اْجخَ ُنِختَْج َظ ِّضئًَث َواِخَسًة كَاَل َفََنَ
ْْلُ اتَلْزِفيَف َفَلاَل رَُظَُل اِ 

َ
ًُ َفَلاَل ارِْجْع إََِل َروِّضَم فَاْظأ حُ ْرَْبْ

َ
وََظلََم فَأ

 ًُ ًِ وََظلََم َفُللُْج كَْس رََجْعُج إََِل َرِّبِّض َخََّت اْظخَْديَيُْج ِنيْ  «. َصىَل اُ َعلَيْ
 .نخفق عليً

ความว่า “ญิบรีลได้น าบุรอกมาให้ฉัน บุรอกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง สีขาว มีล าตัว

ยาวกว่าลาแต่ส้ันกว่าล่อ มันสามารถกระโดดได้ไกล ฉันได้ขี่สัตว์ดังกล่าวไป

ถึงบัยตุลมักดิส และได้ผูกไว้กับหลักซึ่งบรรดานบีเคยใช้เป็นหลักผูกพาหนะ

ของตน ฉันได้เข้าไปในมัสยิดและละหมาดสองร็อกอะฮฺเสร็จแล้วฉันได้ออก

จากมัสยิด ญิบรีลได้น าภาชนะสองใบมาให้ฉันเลือก ใบหนึ่งบรรจุสุราและอีก

ใบหนึ่งบรรจุน้ านมฉันได้เลือกใบที่บรรจุน้ านม ญิบรีลกล่าวว่า ท่านเลือกสิ่งที่

บริสุทธิ์ หลังจากนั้นฉันถูกน าไปสู่ฟ้า ญิบรีลได้เรียกให้เปิดประตู ได้มีผู้ถามว่า 

ท่านเป็นใคร ญิบรีลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มีค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็น

ใคร ญิบรีลตอบว่า มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็น

เราะซูลหรือยัง ญิบรีลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลแล้ว จากนั้น

ประตูจึงเปิดให้กับเรา เมื่อเขาไปฉันได้พบกับนบีอาดัม ท่านได้กล่าวต้อนรับฉัน

และขอดุอาอ์เพื่อให้ฉันประสบแต่สิ่งที่ดีงาม แล้วฉันขึ้นไปยังฟ้าชั้นสอง ญิบรีล

ได้เรียกให้เปิดประตูได้มีผู้ถามว่าท่านเป็นใคร ญิบรีลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มี

ค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็นใคร ญิบรีลตอบว่า มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า 

แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลหรือยัง ญิบรีลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้ง

เป็นเราะซูลแล้ว จากนั้นประตูจึงเปิด ฉันได้พบกับหลานและลุงคู่หนึ่งนั้นคือ อี

ซา บุตรของมัรยัม และยะหฺยา บุตรของซะกะริยา อะลัยฮิมัสสะลาม ทั้งสองได้

กล่าวต้อนรับฉันและได้ดุอาอ์เพื่อให้ฉันประสบแต่สิ่งที่ดีงาม จากนั้นฉันถูก

น าไปยังฟ้าชั้นสาม ญิบรีลได้เรียกให้เปิดประตูได้มีผู้ถามว่าท่านเป็นใคร ญิบรี

ลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มีค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็นใคร ญิบรีลตอบว่า 

มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลหรือยัง ญิบรี
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ลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลแล้ว จากนั้นประตูจึงเปิดให้เราเข้าไป 

ทันใดนั้นฉันได้พบกับนบียูซุฟซึ่งมีความสง่างามหนึ่งในสองของมวลความสง่า

งามที่มีอยู่ ท่านได้กล่าวต้อนรับฉันและได้ดุอาอ์เพื่อให้ฉันประสบแต่สิ่งที่ดีงาม 

จากนั้นฉันถูกน าไปยังฟ้าชั้นสี่ ญิบรีลได้เรียกให้เปิดประตูได้มีผู้ถามว่าท่าน

เป็นใคร ญิบรีลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มีค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็นใคร 

ญิบรีลตอบว่า มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูล

หรือยัง ญิบรีลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลแล้ว จากนั้นประตูจึง

เปิดให้เราเข้าไป ฉันได้พบกับท่านนบีอิดรีส ท่านได้ทักทายและต้อนรับฉันและ

ได้ดุอาอ์ให้ฉันประสบแต่สิ่งที่ดีงาม อัลลอฮฺตรัสว่า 

ڌڌڍڍ  

ความว่า “เราได้ยกย่องเขาไว้ในสถานอันสูงส่ง” (มัรยัม :57) 

จากนั้นจึงถูกน าไปยังฟ้าชั้นห้า ญิบรีลได้เรียกให้เปิดประตูได้มีผู้ถามว่าท่าน

เป็นใคร ญิบรีลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มีค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็นใคร 

ญิบรีลตอบว่า มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูล

หรือยัง ญิบรีลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลแล้ว จากนั้นประตูจึง

เปิดให้เราเข้าไป ฉันได้พบกับท่านนบีฮารูน ท่านได้กล่าวต้อนรับฉันและได้ดุ

อาอ์เพื่อให้ฉันประสบแต่สิ่งที่ดีงาม จากนั้นฉันถูกน าไปยังฟ้าชั้นหก ญิบรีลได้

เรียกให้เปิดประตูได้มีผู้ถามว่าท่านเป็นใคร ญิบรีลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มี

ค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็นใคร ญิบรีลตอบว่า มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า 

แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลหรือยัง ญิบรีลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้ง

เป็นเราะซูลแล้ว จากนั้นประตูจึงเปิดให้เราเข้าไป ฉันได้พบกับท่านนบีมูซา 

ท่านได้กล่าวต้อนรับฉันและได้ดุอาอ์เพื่อให้ฉันประสบแต่สิ่งที่ดีงาม จากนั้นฉัน

ถูกน าไปยังฟ้าชั้นที่เจ็ด ญิบรีลได้เรียกให้เปิดประตูได้มีผู้ถามว่าท่านเป็นใคร 

ญิบรีลตอบว่า ฉันคือญิบรีล มีค าถามอีกว่า ที่มากับท่านนั้นเป็นใคร ญิบรี

ลตอบว่า มุฮัมหมัด มีค าถามอีกว่า แล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลหรือยัง 

ญิบรีลตอบว่า เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเราะซูลแล้ว จากนั้นประตูจึงเปิดให้เรา

เข้าไป ฉันได้พบกับท่านนบีอิบรอฮีม ท่านนั่งพิงอยู่  ณ  ที่บัยตุ้ลมะอฺมูร   ซึ่งจะ

มีมลาอิกะฮฺเข้าไปทุกวันถึงเจ็ดหมื่นท่าน  หลังจากนั้น   ญิบรีล  น าฉันไปสู่ต้น

พุทรา(สิดเราะตุ้ลมุนตะฮา) ซึ่งเป็นต้นไม้ในสว นสวรรค์   ซึ่งใบของมันเหมือน
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ใบหูของช้าง   ผลขอมันเหมือนโอ่งดินเผา   ซึ่งบางครั้ง มันจะถูกปิดด้วยพระ

ประสงค์ของอัลลอฮฺ มันก็จะเปลี่ยนแปลง   ซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะสามารถ พรรณนา

ถึงความงามวิจิตรของมันได้ จากนั้นอัลลอฮฺได้ประทานวะหฺยู(วิวรณ์)ให้แก่ฉัน  

บัญญัติให้ละหมาดห้าสิบเวลาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง   ฉันจึงลงไปหาท่านนบีมู

ซา  เขากล่าวว่า อะไรหรือที่พระผู้อภิบาลของท่านได้บัญญัติ เหนือประชาชาติ

ของท่าน  ฉันตอบว่า ละหมาดห้าสิบเวลา  นบีมูซากล่าวว่าท่านจงกลับไปขอ

ลดหย่อน ต่อพระผู้อภิบาลของท่าน   เพราะ ประชาชาติ ของท่านไม่มี

ความสามารถปฏิบัติเช่นนั้นได้เพราะฉันได้เคยทดลองกับชาวอิสรออีลมาแล้ว  

ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าว ต่อไป ว่า "ฉันได้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันและ

วิงวอน ต่อพระองค์ว่า  โอ้องค์อภิบาล ของฉัน  ได้ โปรดทรง ลดหย่อน ให้แก่

ประชาชาติ ของฉันด้วยเถิด   ดังนั้น  พระองค์ทรงลดให้ฉันจนกระทั่ง เหลือห้า

เวลา  ฉันได้กลับไปหานบีมูซาและกล่าวแก่นบีมูซาว่า อัลลอฮฺทรงลดหย่อนให้

ฉันเหลือห้าเวลา   ท่านนบีมูซากล่าวว่า  ประชาชาติของท่านมิอาจปฏิบัติได้

ท่านจงกลับไปขอลดหย่อนต่ออัลลอฮฺอีกเถิด ท่านนบีกล่าวว่า ฉันได้กลับไปมา

ระหว่างพระองค์กับนบีมูซาจนกระทั่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสกับนบีมุฮัมมัด

ว่า โอ้ มุฮัมมัดเอ๋ย  ละหมาดนั้นมี ห้าเวลาในทุกหนึ่งวันและหนึ่งคืน   และทุก

หนึ่งเวลาเท่ากับสิบเวลาละหมาด  ดังกล่าวนั้นจึงเท่ากับห้าสิบเวลา   และผู้ใด

ที่ตั้งใจกระท า หนึ่งความดี   แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติมัน   ก็ย่อมถูกบันทึกให้แก่เขา

หนึ่งความดี  และผู้ใดตั้งใจกระท าหนึ่งความชั่ว แต่เขาไม่ได้ปฏิบัติมัน  ก็ไม่ถูก

บันทึกบาปใดๆ แก่เขา  และผู้ใดตั้งใจกระท า หนึ่งความชั่ว   และได้กระท ามัน

ลงไป  ก็จะถูกบันทึกให้แก่เขาหนึ่งความชั่วเท่านั้น ดังนั้น ฉันจึงลงจากฟากฟ้า

และได้พบกับนบีมูซาและท าการเล่าให้นบีมูซาฟัง  ท่านนบีมูซากล่าวว่า  "ท่าน

จงกลับไปขอผ่อนปรนต่ออัล ลอฮฺ อีกเถิด "  ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า  "ฉันได้

กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันจนกระทั่งละอายต่อพระองค์ เสียแล้ว " (บันทึก

โดย อัลบุคอรีย์ : 7517 และมุสลิม : 162)  

 

ความประเสริฐของการกล่าวเศาะละวาต (ประสาทพร) และกล่าวสลาม(ขอความสันติ) ให้

แด่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

1. อัลลอฮฺตะอาลา ได้ตรัสว่า  
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  

[.56/ااخضاب]ڇ  ڇ  
ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺและมลาอิกะฮฺของพระองค์ประสาทพรแก่นบี  โอ้ 
บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย  !พวกเจ้าจงประสาทพรให้เขาและกล่าวทักทายเขาโดย
คารวะ” (อัลอะหฺซาบ : 56) 

 

2. และจากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ แท้จริงท่านเราะซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กล่าวว่า 

ًِ َعَْشاً »  .أرصجً معلم. «َنْو َصىَل َعَِلَ َواِخَسًة َصىَل ا َعلَي
ความว่า “ผู้ใดที่กล่าวเศาะละวาต  (ประสาทพร)  แก่ฉันหนึ่งครั้ง  อัลลอฮฺจะ
ทรงประทานเมตตาและผลบุญแก่เขาสิบครั้ง" (บันทึกโดยมุสลิม : 408) 

 

3. และจากท่านอับดุลลอฮฺ เบ็น มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะซูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า    

َنِِت الَعاَلمَ  »
ُ
رِْض ُحتَلِّضُغَِو ِنْو أ

َ
 «. إَِن ِِ َماَلئَِكًث َظيَاِخَ  يِف اا

 .أرصجً أمحس والنعايئ
ความว่า “แท้จริงส าหรับอัลลอฮฺนั้นมีบรรดามลาอิกะฮฺที่ท าหน้าที่ตระเวนบน
พื้นแผ่นดินคอยรายงานแก่ฉันถึงการกล่าวสลามจากประชาชาติของฉัน ” (หะ
ดีษเศาะหีหฺ บันทึกโดยอะหฺมัด :3666 และอันนะสาอีย์  :1282 อัลสิลสิละฮฺ 
อัศเศาหีหะฮฺ : 2853) 

 

ส านวนการกล่าวเศาะละวาตแด่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีสมบูรณ์ 

يَم، امهلل» ٌِ  َصلِّض لََعَ ُنـَدـَهٍس َولََعَ آِل ُنـَدـَهٍس، َنَها َصلَيَْج لََعَ إةَْصا
يَم إىََم َخـِهيٌس َنـِجيٌْس،  ٌِ  ةَارِْك لََعَ ُنـَدـَهٍس، َولََعَ آِل امهللَولََعَ آِل إةَْصا

يَم إىََم َخـِهيٌس  ٌِ يَم، َولََعَ آِل إةَْصا ٌِ ُنـَدـَهٍس َنَها ةَاَرْكَج لََعَ إةَْصا
. نخفق عليً. «َنـِجيسٌ 

ความว่า “โอ้อัลลอฮฺ  ! ขอได้โปรดประทานพรแก่มุฮัม หมัด และวงศ์วานของ
มุฮัมหมัด เช่นเดียวกับที่ได้ทรงประทานพรแก่อิบรอฮีมและวงศ์วานของอิบรอ
ฮีมมาแล้ว  แน่แท้พระองค์เป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญยิ่งและทรงไว้ซึ่งเกียรติ
อันสูงศักดิ์ โอ้อัลลอฮฺ  !  ขอได้โปรดประทานความ สิริมงคลแด่มุฮัม หมัดและ
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วงศ์วานของมุฮัม หมัด เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ประทานความศิริมงคล
แก่อิบรอฮีมและวงศ์วานของอิบรอฮีมมาแล้ว   แน่แท้พระองค์เป็นผู้ทรงได้รับ
การสรรเสริญยิ่งและทรงไว้ซึ่งเกียรติอันสูงศักดิ์ ” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ : 
3370 และมุสลิม : 406) 

 


