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บุคลิกลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
 
 

كَانَ رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم أَحسن الناِس وجها وأَحسنه خلْقًا، لَيس ِبالطَِّويِل «
   »الْباِئِن والَ ِبالْقَِصِري

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูที่มีใบหนางามที่สุดและเปน
คนที่มีรูปรางดีที่สุด รางทานไมสูงโกรงและไมเตี้ย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 
2549 และมุสลิม : 2337) 
 

 » صلى اهللا عليه وسلم      كَانَ  و              ع مفْهى تتا ثَالَثًا حهادٍة أَعِبكَِلم كَلَّمٍم           ِإذَا تلَى قَوى عِإذَا أَتو ،هن
  »فَسلَّم علَيِهم سلَّم علَيِهم ثَالَثًا

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานพูดประโยคใด ทาน
จะทวนสามครั้งจนกระทั่งเปนที่เขาใจ และเมื่อทานมาหากลุมคนใดทานก็จะใหสลามตอพวก
เขา ทานจะใหสลามตอพวกเขา ถึงสามครั้งเชนกัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 95) 

 
صلى اهللا عليه وسلمان كَ «وإذا ر اعهش بِّي الَ : قالٌءياُهللا ر وئًا هيِبِه ش ِركأُش «  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีส่ิงใดมาสรางความ
หวาดหวั่น ทานจะกลาวดุอาอ 

  » أُشِرك ِبِه شيئًاهو اُهللا ربِّي الَ«
ความวา : อัลลอฮฺคือพระผูอภิบาลของฉัน ฉันไมต้ังสิ่งใดเปนภาคีเทียบเคียงกับพระองค
“ (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัล-นะสาอีย ใน อะมัล อัล-เยาม วะ อัล-ลัยละฮฺ : 657 ดู อัส-สิลสิละฮฺ 
อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2070) 

 
ِليٌف« و هوشا حمِه أَدلَيع امنوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم الَِّذى يسر اشكَانَ ِفر « 

ความวา “ที่นอนของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ทานใชนอนนั้นเปน
หนังฟอกที่อัดขางในดวยเปลือกตนอินทผาลัม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6456 และมุสลิมตาม
สํานวนนี้ : 2082) 

 
ِحيماً صلى اهللا عليه وسلمكان « ووكان الَر ،ِتأْ يِهيهدإنْ كانَ ِعن لَه زجوأَن هدعٌد إالَّ وأَح «   

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เปนคนมีเมตตา ซึ่งทุกคนที่มา
หาทาน (เพื่อขอสิ่งใด) ทานจะใหสัญญาแกเขา และทานจะมอบใหแกเขา ถาหากทานมีส่ิงนั้น
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อยู” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ใน อัล-อะดับ อัลมุฟร็อด : 281 เศาะฮีหฺ อัล-อะดับ 
อัล-มุฟร็อด : 212 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2094)  

 
و »ر كَانَ كَالَمهِمعس نكُلُّ م همفْهالً يا فَصوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَالَمس«  

ความวา “คําพูดของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เปนคําพูดที่เปน
วรรคเปนตอน ทุกคนที่ฟงจะเขาใจ” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอบู ดาวูด : 4839 เศาะฮีหฺ สุนัน 
อบี ดาวูด : 4051) 

 
الَ صلى اهللا عليه وسلمكان  «وكَتس أَو طاهئاً إالَّ أَعيأَلُ شسي « 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทุกสิ่งที่ทานถูกรองขอ ทานจะ
ใหหรือ(ถาทานไมมีให)ทานก็จะนิ่งเงียบ” (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัล-หากิม : 2591 ดู อัส-สิลสิ
ละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2109) 

 
فَِإذَالَ صلى اهللا عليه وسلمكان « و هدِعن السِّواكإالَّ و امنأَ ِبالسِّواِك يدقَظَ بيتا اس « 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานนอน ไมสีฟนจะอยูกบั
ทาน พอทานตื่น ทานจะสีฟนเปนอันดับแรก” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอะหมัด : 5979 ดู อัส-
สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2111) 

 
كَانَ رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يتخلَّف ِفى الْمِسِري فَيزِجى الضِعيف ويرِدف ويدعو                          « و  
ملَه «  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มักจะอยูร้ังทาย ในตอน
เดินทาง โดยทานจะคอยจูงคนออนแอ ตามหลังเขา และจะขอดุอาอใหแกเขา” (หะดีษ เศาะฮี
หฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 2639, เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 2298) 

 
و »رالْب دتالَِةكَانَُ صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا اشِبالص دررُّ أَبالْح دتِإذَا اشالَِة ، وِبالص كَّرب د« 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ในยามที่หนาวเหน็บทานจะ
รีบละหมาดแตเนิ่นๆ แตในยามที่แดดรอน ทานจะชะลอการละหมาดจนบายคลอยลงหนอย” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 906)  

 
 وِّذَاتِ                   كان  «   وعلْم ا اشتكَى نفَثَ علَى نفِْسِه با ذَ    ومسح عنه   ،  صلى اهللا عليه وسلم كَانَ ِإ

    »ِبيِدِه



 4

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีอาการเจ็บปวด ทานจะ
เปาลงบนตัวทานดวย(การอาน) สูเราะฮฺอัล-มุเอามิซาต(สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ, อัล-ฟะลัก และ
อัน-นาส) และใชมือลูบสวนที่เจ็บปวดนั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 4439 และมุสลิมตาม
สํานวนนี้ : 2192) 

 
ا  صلى اهللا عليه وسلمكَانَ « ورلَ ِوتحلَ اكْتحا،ِإذَا اكْترِوت رمجتاس رمجتِإذَا اسو  «     

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานทาตาดวยพลวง ทาน
จะทาเปนจํานวนคี่ และเมื่อทานชําระจากการถายทุกขดวยการอิสติจญมาร(โดยการใชกอน
หินหรือใบไม)ทานจะทําความสะอาดดวยหินเปนจํานวนคี่” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะห
มัด : 17562 ดู เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ : 4680)  

 
 »   تعِجبه الرِّيح الطَّيِّبةُصلى اهللا عليه وسلمَ وكَان«

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชื่นชอบกลิ่นที่หอม” (หะดีษ 
เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด : 26364 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 2136, และอบูดาวูด : 
4074 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3435)  

 
ا ِللَِّه تبارك                           صلى اهللا عليه وسلم    كَانَ  « و   كْرا ش اِجدس ررُّ ِبِه خسي أَو رُّهسٌر يم تاه أَ ا أَ ذَ ِإ

 »وتعالَى
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีสิ่งที่ทําใหทานสุขใจ 
ทานจะนอมตัวลงสุูดเพื่อเปนการขอบคุณตออัลลอฮฺผูทรงมหาจําเริญและสูงสง” (หะดีษ หะ
สัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 1578 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1282 และบันทึกโดยอิบนุ 
มาญะฮฺ ตามสํานวนนี้ : 1394  ดู เศาะฮีหฺสุนันอิบนุมาญะฮฺ : 1143) 

 
  »انَ النِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا حزبه أَمٌر صلَّىك«و 

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีส่ิงใดทําใหทานทุกขรอนใจ ทานจะ
ละหมาด” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอะหมัด : 23688 และบันทึกโดยอบู ดาวูด : 1319 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 1171) 

 
 صلى اهللا عليه وسلم      كَانَ    « و           اهنيع ترماح طَبِإذَا خ ،   هتوالَ صعو  ،   هبغَض دتاشى  ،  وتح 

  »صبحكُم ومساكُم: كَأَنه منِذر جيٍش يقُولُ 
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานแสดงปาฐกถา สอง
ดวงตาของทานจะแดงก่ํา เสียงทานจะสูงดัง และความโกรธของทานจะแรงเปนจริงเปนจัง 
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กระทั่งเสมือนกับวาทานเปนผูเตือนเหลาทหารที่คอยพูดวา : ศัตรูของพวกเจาจะบุกมายามรุง
อรุณนี่แลว และพวกเขาจะบุกมายามเย็นนี่แลว” (บันทึกโดยมุสลิม : 867) 
 

اِكصلى اهللا عليه وسلم كَانَ «وأَ ِبالسِّودب هتيلَ بخِإذَا د« 
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานเขาบานของทานแลว 
ทานจะเริ่มดวยการสีฟนกอน” (บันทึกโดยมุสลิม : 253)  

 
عا ِإذَا ه وسلم صلى اهللا علي رسول اهللاانَكَ «وفِْسِهدأَ ِبندب « 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานขอดุอาอ ทานจะเริ่ม
ขอใหกับตัวเองเปนอันดับแรก” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด : 3984 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน 
อบี ดาวูด : 3371) 

 
ولُ اللَّ «وسٍركَانَ رةُ قَمِقطْع ههجكَأَنَّ و ههجو ارنتاس رِه صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا س«   

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานมีความปติยินดี 
ใบหนาของทานจะเจิดจรัส ประหนึ่งวาใบหนาทานเปนสวนหนึ่งของดวงจันทร” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 3556 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 2769) 

 
ٌر قَالَ  «وأَم هبِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم ِإذَا كَرِغيثُ :كَانَ النتأَس ِتكمحِبر ا قَيُّومىُّ يا حي« 

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีส่ิงใดมาสรางอุปสรรคแกทาน ทาน
จะกลาวดุอาอ 

  »يا حىُّ يا قَيُّوم ِبرحمِتك أَستِغيثُ«
ความวา : โอผูทรงชีพ โอผูทรงดูแลปกครอง ดวยความปรานีของพระองคเทานั้นที่ขาขอความ
ชวยเหลือ” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 3524 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 2796)  
 

 كان   «   و           حبِبيٌح سسا تٍة ِفيهِبآي رذَا م ذَا مر ِبتعوٍُّذ                 ، يقْرأُ مترسِّالً ِإ ذَا مر ِبسؤاٍل سأَلَ وِإ  وِإ
    »تعوذَ

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทานจะอานอัลกุรอานอยาง
ชาๆ โดยเมื่อทานอานถึงอายะฮฺที่กลาวถึงการตัสบีห (การสดุดีในความบริสุทธิ์ของอัลลอฮฺ) 
ทานก็จะกลาวคําตัสบีห เมื่อถึงอายะฮฺที่กลาวถึงการขอวิงวอน ทานก็จะขอ และเมื่อถึงอายะฮฺ
ที่กลาวถึงการขอความคุมครองตออัลลอฮฺ ทานก็จะขอความคุมครองตอพระองค” (บันทึกโดย
มุสลิม : 772)  
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ولُ اللَِّهكَانَ «وسوِّذَاِت  رعِه ِبالْملَيفَثَ عِلِه نأَه ٌد ِمنأَح ِرضصلى اهللا عليه وسلم ِإذَا م«  
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีคนใดในครอบครัวทาน
ปวย ทานจะเปาตัวเขาดวยสูเราะฮฺ อัล-มุเอาวิซาต(สูเราะฮฺอัล-อิคลาศ, อัล-ฟะลัก และอัน-
นาส)” (บันทึกโดยมุสลิม : 2192)  

 
 و »                   مطْعى يتالِْفطِْر ح موي جرخِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ يى        ، كَانَ النحاَألض موي مطْعالَ يو 

  » يحتى يصلِّ
ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นจะไมออก(จากบานเพื่อไปละหมาด)ใน
วันตรุษอีดิลฟฏรนอกจากตอเมื่อทานเสร็จจากทานอาหารกอน(เพียงเล็กนอย) และทานจะไม
ทานอาหารในวันตรุษอีดิลอัฎหานอกจากก็ตอเมื่อเสร็จจากละหมาดอีดแลว” (หะดีษ เศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอะหมัด : 23371 และบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย ตามสํานวนนี้ : 542 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน 
อัต-ติรมิซีย : 447) 

 
ٍد «وئًا ِلغيش ِخردِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم الَ يكَانَ الن«     

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะไมกักตุนสิ่งใดเพื่อวันรุงขึ้น” 
(หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 2362 เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1925) 

 
ٌض «ويح نهاِر واِإلز قفَو اَءهِنس اِشربولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يسكَانَ ر «  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะรวมหลับนอนกับภรรยา
ของทานบนผาถุง(หมายถึง การรวมหลับนอนโดยไมมีการรวมเพศ) ในขณะที่พวกนางมี
ประจําเดือน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 303 และมุสลิมตามสํานวนนี้: 294) 

 
ِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم «وِميِس كَانَ النالْخِن وياِالثْن موى صرحتي « 

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะหมั่นถือศีลอดในวันจันทรและวัน
พฤหัสบดี” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย ตามสํานวนนี้ : 745 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-
ติรมิซีย : 595  และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 2361 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อันนะสาอีย : 2224) 

 
   »ى تنعُِّلِه وترجُِّلِه وطُهوِرِه وِفى شأِْنِه كُلِِّهكَانَ النِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم يعِجبه التيمُّن ِف«و

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชอบที่จะเริ่มตนดวยดานขวาในการสวม
รองเทา การหวีผม การทําความสะอาด และในกิจการทุกๆ ส่ิงของทาน” (บันทึกโดยอัล-บุคอ
รีย ตามสํานวนนี้: 168 และมุสลิม: 268) 
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اِنِه «ويلَى كُلِّ أَحع اللَّه ذْكُرِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم يكَانَ الن«   
ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺตลอดเวลา” 
(บันทึกโดยมุสลิม : 373) 

 
ا كَانَ رسولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم يخرج ِإذَا               لَقَلَّم «     :  اهللا عنه   ي بن ماِلٍك رض     كَعب وقال   

    »خرج ِفى سفٍَر ِإالَّ يوم الْخِميِس
ความวา  กะอฺบ บิน มาลิกไดกลาววา “มีนอยมาก ที่ทาน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จะออกเดินทาง(ในวันอื่น)เวลาทานจะเดินทางไกล นอกจากวันพฤหัส”  (บันทึกโดย 
อัล-บุคอรีย : 2949) 

 
 للَِّه صلى اهللا عليه وسلم              « و رسولُ ا اد                  ييصلِّ كَانَ  ر ا أَ ذَ ، فَِإ تهجوثُ تيِحلَِتِه ح ا لَى رع

   »الْفَِريضةَ نزلَ فَاستقْبلَ الِْقبلَةَ
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะละหมาด(สุนัต)บนพาหนะ
ตามทิศทางที่มันมุงหนาไป แตเมื่อทานตองการจะละหมาดฟรฎ ทานจะลงจากหลังพาหนะ 
แลวทานจะ(ยืนละหมาดดวยการ) หันหนาไปยังทิศกิบละฮฺ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย : 400) 

 
كَانَ «و  اِجِه ثُموأَز ضعقَبِّلُ بلِّ يصيي تالَ يأُوضو«    

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะจูบภรรยาบางคน หลังจาก
นั้นทานก็ละหมาดโดยไมไดเอาน้ําละหมาดแตอยางใด” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัน-นะสา
อียตามสํานวนนี้ : 170 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 164 และบันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 
502 เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ : 406) 

 
ِب «وِبِهيُُّكَانَ النِإلر لَكَكُمكَانَ أَماِئٌم ، وص وهو ، اِشربيقَبِّلُ وصلى اهللا عليه وسلم  ي  «   

ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะจูบและคลุกคลี(กับภรรยา) ในขณะที่
ทานถือศีลอดอยู ซึ่งทานเปนผูที่สามารถควบคุมอารมณตัวเองไดมากที่สุด” (บันทึกโดยอัล-บุ
คอรีย ตามสํานวนนี้: 1927 และมุสลิม: 1106)  

 
ِبكَانَ  «وةً يُّالنِشيع ةً أَوولُ ِإالَّ غُدخدكَانَ الَ ي ،لَهأَه قطْرصلى اهللا عليه وسلم الَ ي«    

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น (เวลากลับจากการเดินทางไกล) จะไม
ปลุกครอบครัวอยางกะทันหันในยามวิกาล โดยทานจะเขาบานเฉพาะในตอนเชาหรือเย็น
เทานั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้: 1800 และมุสลิม: 1928)   



 8

 
 ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه           « وسكَانَ ر                      ِمن فرصكَانَ ِإذَا اناَء، ولْوالْحلَ وسِحبُّ الْعوسلم ي 

    »َ الْعصِر دخلَ علَى ِنساِئِه، فَيدنو ِمن ِإحداهّن
ความวา “ทาน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชอบน้ําผึ้งและทุกสิ่งที่หวาน 
และเมื่อเสร็จละหมาดอัศร ทานจะเขาหาเหลาภรรยาและจะเขาใกลแตละคนในหมูพวกนาง” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้: 5268 และมุสลิม: 1474)  

 
و» وِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم الْقَِميصساِب ِإلَى رالثِّي بكَانَ أَح«   

ความวา “เสื้อผาที่ทาน เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ชอบที่สุดคือเกาะมีศ(เสื้อ
ที่มีแขน)” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบูดาวูด : 4025 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3396 และ
บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 1762  ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 406)  

 
و» ةَ أَباجالْح ادكَانَ ِإذَا أَردع« 

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อทานตองการถายทุกขทาน
จะไปไกลพนสายตา” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด : 15746 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮี
หะฮฺ : 1159  และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 16   ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 16)  

 
 ى                « وا ِفى الضُّحارهفٍَر ِإالَّ نس ِمن مقْدكَانَ الَ ي ،               ِن ثُميتكْعلَّى ِفيِه رِجِد فَصسأَ ِبالْمدب فَِإذَا قَِدم 

  »جلَس ِفيِه
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะกลับจากการเดินทาง
เฉพาะในตอนสายของเวลากลางวันเทานั้น และเมื่อทานมาถึง ทานจะไปที่มัสยิดเปนอันดับ
แรก ซึ่งทานจะละหมาดสองร็อกอต เสร็จแลวทานก็นั่งพักที่นั้น” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3088 
และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 716) 

 
ةَ «وِتيالَ السِّبالنِّع سلْبِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم ياِنكَانَ النفَرعالزِس ورِبالْو هتيِلح فِّرصيو «  

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะสวมรองเทาหนังฟอกที่ไมมีขน และ
ใชวัรส (ตนคําแสด) และหญาฝร่ันชุปเคราใหเปนสีเหลือง” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดา
วูด : 4210 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 3547 และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 5244  ดู เศาะฮีหฺ 
สุนัน อัน-นะสาอีย : 4839)  

 
كَانَ «و ُِّتميالَِة وِفى الص وِجزي « 
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ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะละหมาดอยางรวบรัด และ
จะทําอยางสมบูรณ” (บันทึกโดยมุสลิม : 469) 

 
الَِّذى   صلى اهللا عليه وسلمكَانَ «و الَّهصم ِمن قُوملِّالَ يصيي        طْلُعى تتاةَ حدأَِو الْغ حِفيِه الصُّب

قَام سمِت الشفَِإذَا طَلَع سمالش«   
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะไมลุกออกจากที่ละหมาดที่
ทานละหมาดในตอนเชามืดหรือในตอนเชา จนกวาดวงอาทิตยจะขึ้น ซึ่งเมื่อดวงอาทิตยข้ึน
แลว ทานจึงจะลุกออกไป” (บันทึกโดยมุสลิม : 670) 

 
ِبىُّ صلى اهللا عليه وسلم «وةَ أُ كَانَ النمحلُغُ شبٌر يعش ِن، لَهيِكبنالْم نيا بم ِعيدا، بوعبرذُِنِهم« 

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นเปนคนสูงสมสวน ไหลกวาง ทานมีผมที่
ยาวถึงติ่งหู” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 3551  และมุสลิม : 2337)  

 
 الَ                      « وِبِط، وِبالس سِجالً، لَيوِل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم رسر رعِه        كَانَ شيأُذُن نيِد، بعالْج 

 »وعاِتِقِه
ความวา “ผมของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นงามสลวยทอดระหวาง
สองใบหูและคอของทาน ไมตรงทื่อและไมหยิกหยัก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 
5905  และมุสลิม : 2338)   

 
وِل «وسِميِنِهكَانَ ِلرِبِه ِفى ي متختٍة يِفض ماتاللَِّه صلى اهللا عليه وسلم خ «  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น มีแหวนทาํจากเงนิสวมอยูทีน่ิว้
มือขวา ซึ่งทานจะใชเพื่อลงตราประทับ” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัน-นะสาอีย : 5197 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 4797) 

   
ولُ اللَِّه «وسِل كَانَ رسالْغ دعأُ بضوتصلى اهللا عليه وسلم الَ ي«  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะไมทําน้ําละหมาดอีก
หลังจากอาบน้ําญะนาบะฮฺ(ทั้งนี้เพราะทานจะทําน้ําละหมาดกอนที่จะอาบน้ํานั้น” (หะดีษ 
เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 107 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 93  และบันทึกโดยอัน-นะ
สาอีย ตามสํานวนนี้: 430 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อันนะสาอีย : 246)   

 
ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم «وسِسلُ  كَانَ رتغيدِّ وأُ ِبالْمضوتاِعيِبالص«  
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ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะทําละหมาดดวยน้ํา 1 มุด 
(ลิตร) และอาบน้ําดวยน้ํา 1 ศออฺ (ทะนาน)” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูด: 92 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 83  และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย ตามสํานวนนี้: 347 ดู เศาะฮีหฺ 
สุนัน อัน-นะสาอีย : 336)  

 
 ولُ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم            « وسكَانَ ر                   ِمن ِميسالْخِن وياٍم اِالثْنٍر ثَالَثَةَ أَيهكُلِّ ش ِمن ومصي

  »هِذِه الْجمعِة واِالثْنيِن ِمن الْمقِْبلَِة
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะถือศีลอดเดือนละสามวัน 
คือ วันจันทรและวันพฤหัสของสัปดาหนี้กับวันจันทรของสัปดาหถัดไป” (หะดีษ เศาะฮีหฺ 
บันทึกโดยอบู ดาวูด: 2451 เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 2141  และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย ตาม
สํานวนนี้: 2365 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 2273) 

 
صلى اهللا عليه وسلمكان  «وهِيي آِخرحيِل ولَ اللَّيأَو نامي «  

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น จะนอนแตเนิ่นๆ และจะลุกขึ้น 
(ละหมาด) ในตอนทายของกลางคืน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย :1146  และมุสลิม ตามสํานวน
นี้ : 739) 

 
 الِ     صلى اهللا عليه وسلم    كَانَ    « واللَّي ِبيتي اًء                يشونَ عِجدالَ ي لُهأَهةَ طَاِوياً واِبعتتقَالَ   - الْم - 

  » وكَانَ عامةُ خبِزِهم خبز الشِعِري
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ทานจะนอนติดตอกันหลาย
คืนในสภาพที่หิวโหย และครอบครัวของทานไมมีอาหารค่ําจะทาน และขนมปงสวนใหญของ
พวกเขาเปนขนมปงหยาบๆ จากขาวบารเลย” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด ตามสํานวน
นี้: 2303 อัล-อัรนาอูฏ กลาววา สายรายงานนี้เศาะฮีหฺ และบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 2360  ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1923) 

 
 لَى      «   :  يقول    صلى اهللا عليه وسلم    كان  وانُ عغلَي هِإنِّ   يقَلْبِ ِإني و      اللَّه ِفرغتِم ِمائَةَ        يفِ َألسوالْي
  »مرٍة

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “แทจริงหัวใจของฉัน
(บางครั้ง)มันออนเพลีย และฉันจะกลาวขออภัยโทษตออัลลอฮฺวันละ 100 คร้ัง” (บันทึกโดย
มุสลิม : 2702) 
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يقول  صلى اهللا عليه وسلم كانو:» وهٍم فَأَكِْرمقَو كَِرمي اكُمِإذَا أَت«  
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “เมื่อคนมีเกียรติของชน
กลุมหนึ่งมาหาทาน ทานจงใหเกียรติตอเขา” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 3712 
เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 2991) 

 
 قُولُ      صلى اهللا عليه وسلم    كان  وي :   »   مِينِ  اللَّها   يأَحِكيننِ     ، ِمسأَِمتا   يوِكيننِ      ، ِمسرشاحي فِ يو 

  »زمرِة الْمساِكِني
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะขอดุอาอเปนประจําวา “โอ 
อัลลอฮฺ ขอทรงโปรดใหขาไดอยูอยางคนจน ตายอยางคนจน และรวบรวมขา(ในวันกิยามะฮฺ)
ในหมูคนจน” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ : 4126 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อิบนิ มาญะฮฺ : 
3328 ดู อัล-อิรวาอ : 861 และดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 308) 

 
    »لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضِحكْتم قَِليالً ولَبكَيتم كَِثريا«  :يقُولُوكان صلى اهللا عليه وسلم 

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “หากพวกทานรูในสิ่งที่
ฉันรู แนนอนพวกทานยอมจะหัวเราะเพียงเล็กนอย และจะรองไหเปนอยางมาก“ (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 4621  และมุสลิม : 2359) 

 
    »أَكِْثروا ِذكْر هاِذِم اللَّذَّاِت«  :يقُولُوكان صلى اهللا عليه وسلم 

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “จงระลึกถึงตัวทําลาย
ความสุข(หมายถึงความตาย)ใหมาก ๆ“ (หะดีษ หะสัน เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย : 2307  
ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1877  และบันทึกโดยอัน-นะสาอีย ตามสํานวนนี้: 1824 ดู 
เศาะฮีหฺ สุนัน- อัน-นะสาอีย : 1720)  

 
الَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالَِث لَياٍل يلْتِقياِن                 «   :   يقُولُ  وكان صلى اهللا عليه وسلم        

  »فَيعِرض هذَا ويعِرض هذَا وخيرهما الَِّذى يبدأُ ِبالسالَِم
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ไมอนุมัติใหมุสลิมตัด
สัมพันธกับพี่นองของเขาเกินกวาสามคืน ซึ่งสองคนนั้นเจอกันแลวตางคนตางผินหนาหนี โดย
ผูที่ดีกวาในสองคนนั้นคือผูที่เร่ิมใหสลามกอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6077  และมุสลิม 
ตามสํานวนนี้ : 2560) 
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 وسلم    كان  و عليه  اهللا  نَّ          «   :   قُولُ ي    صلى  فَِإ  ، لظَّن ا و  كُم يا لْحِديثِ         ِإ ا  كْذَب أَ  لظَّن ا والَ      ،
، وكُونوا     تحسسوا، والَ تجسسوا، والَ تناجشوا، والَ تحاسدوا، والَ تباغَضوا، والَ تدابروا                                  

    »ِعباد اللَِّه ِإخوانا
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “พวกทานจงหลีกเลี่ยง
การคิดในแงราย เพราะมันคือถอยคําที่เปนเท็จที่สุด จงอยาสอดแนม อยาสอดรูสอดเห็น อยา
ปนราคาสินคา อยาอิจฉาริษยา อยาเกลียดชัง อยาหันหลังใหกัน และพวกทานจงเปนบาว
ของอัลลอฮฺอยางฉันทพี่นอง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 6066  และมุสลิม : 
2563)  

 
قُولُ  صلى اهللا عليه وسلمكانوِة«  :يامالِْقي مواَء يدهالَ شاَء وفَعونَ شانكُونُ اللَّعالَ ي«  

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “ผูที่ชอบสาปแชงคน
อ่ืน จะไมไดเปนผูประกันและพยานแกคนอื่นในวันกิยามะฮฺ“ (บันทึกโดยมุสลิม : 2598) 

 
 قُولُ     صلى اهللا عليه وسلم    كان  وِن            «   :   ييهجاِس ذَا الْورِّ النش أْتِ  ي الَّذِ  ِإنَّ ِمنٍه        ي يجالَِء ِبوؤه

  »وهؤالَِء ِبوجٍه
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “แทจริง ในบรรดาผูที่
เลวที่สุด คือผูที่ตีสองหนา โดยมาหาพวกนั้นดวยหนาหนึ่ง แลวไปหาพวกโนนอีกดวยหนาหนึ่ง
“ (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6058  และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2526) 
 

 قُولُ     صلى اهللا عليه وسلم    كان  وأَ   «     : ي ِلمسِلمِ   الْمسو الْمخ  ،     هِلمسالَ يو هظِْلمكَانَ     الَ ي نمو ،
للَّه ِفى حاجِتهِ       ِفى حاجِة أَخِ      بةً ِمن                  يِه كَانَ ا كُر هنع للَّه بةً فَرج ا ِلٍم كُرسم نع جفَر نمو ، 

    »ه يوم الِْقيامِة، ومن ستر مسِلما ستره اللَّكُرباِت يوِم الِْقيامِة
ความวา  ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “คนมุสลิมคือพี่นอง
ของคนมุสลิม เขาตองไมทารุณและไมหมิ่นประมาทตอเขา และผูใดที่ชวยเหลือธุระของพี่นอง
ของเขา อัลลอฮฺก็จะชวยเหลือธุระของเขา ผูใดที่ปลดเปลื้องหนึ่งความลําบากแกคนมุสลิม 
อัลลอฮฺจะปลดเปลื้องแกเขาหนึ่งความลําบากจากความลําบากอันมากมายในวันกิยามะฮฺ 
และผูใดที่ปกปด(ความบกพรองของ)คนมุสลิม อัลลอฮฺก็จะปกปด(ความบกพรองของ)เขาใน
วันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2442  และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2580)   

 
 قُولُ  كان صلى اهللا عليه وسلم       ووا    «   :   ياغَضبوا     ، الَ تداسحالَ توا       ،  ورابدالَ تو  ،      ادوا ِعبكُونو 

  » والَ يِحلُّ ِلمسِلٍم أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَالٍَث،اللَِّه ِإخوانا
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ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “พวกทานจงอยา
เกลียดชัง อยาอิจฉาริษยา และอยาหันหลังใหกัน พวกทานจงเปนบาวของอัลลอฮฺอยางฉันทพี่
นองกัน และไมอนุมัติใหมุสลิมตัดสัมพันธกับพี่นองของเขาเกินกวาสามวัน” (บันทึกโดยอัล-บุ
คอรีย : 6065  และมุสลิม ตามสํานวนนี้ : 2559) 

 
 واتقُوا الشُّح       ، اتقُوا الظُّلْم فَِإنَّ الظُّلْم ظُلُماٌت يوم الِْقيامةِ                «     : يقُولُ  وسلم وكان صلى اهللا عليه

لَكُمكَانَ قَب نم لَكأَه فَِإنَّ الشُّح،مهاِرمحلُّوا محتاسو ماَءهفَكُوا ِدملَى أَنْ سع ملَهمح «  
ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “พวกทานจงระวัง
ความอธรรม เพราะการอธรรมนั้นเปนความมืดมิดในวันกิยามะฮฺ และจงระวังความตระหนี่ 
เพราะความตระหนี่ไดทําลายชนกอนหนาพวกทาน ซึ่งมันทําใหพวกเขาตองหลั่งเลือดระหวาง
พวกเขากันเอง และละเมิดสิ่งตองหามของพวกเขา(หรือกระทําชําเราตอบรราสตรีของพวกเขา
เอง)” (บันทึกโดยมุสลิม : 2578) 

 
  »ِإذَا رأَيتم الْمداِحني فَاحثُوا ِفى وجوِهِهم التُّراب«  :يقُولُوكان صلى اهللا عليه وسلم 

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “เมื่อพวกทานเห็นคนที่
ชอบพูดปอยอคนอื่น พวกทานจงขวางผงดินใสหนาพวกนั้น” (บันทึกโดยมุสลิม : 3002) 

 
   » اللَّه أَعلَم ِبأَهِل الِْبرِّ ِمنكُم،الَ تزكُّوا أَنفُسكُم«  : يقُولُوكان صلى اهللا عليه وسلم 

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “พวกทานจงอยายกยอ
ตัวเอง เพราะอัลลอฮฺทรงรูดีที่สุดถึงคนดีในหมูพวกทาน” (บันทึกโดยมุสลิม : 2132) 

 
، فَِإنْ كَانَ الَ       الْموت ِلضرٍّ نزلَ ِبهِ       الَ يتمنين أَحٌد ِمنكُم     «     : يقُولُ  وكان صلى اهللا عليه وسلم        

، وتوفَِّنى ِإذَا كَانِت الْوفَاةُ خيرا               يلِ اةُ خيرا    ما كَانِت الْحي       يأَحِينِ  فَلْيقُِل اللَّهم    بد متمنِّيا ِللْموِت     
   »يِل

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “ผูใดในหมูพวกทาน 
จงอยาหมดอาลัยและคิดอยากตายเนื่องจากทุกขภัยที่เขาไดประสบ แตถาจําเปนตองคิด
อยากตายอยางสุดวิสัยแลวก็จงขอดุอาอวา ‘โอ อัลลอฮฺ ขอทรงยืดอายุฉันตอไปตราบใดที่การ
มีชีวิตนั้นเปนสิ่งที่ดีกวาสําหรับฉัน และขอทรงดับชีวิตฉันลงเมื่อการตายนั้นเปนสิ่ที่ดีกวา
สําหรับฉัน’” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6351  และมุสลิม : 2680) 

 
  »مِن استطَاع ِمنكُم أَنْ ينفَع أَخاه فَلْيفْعلْ«  :وكان صلى اهللا عليه وسلم
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ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “ผูใดในหมูพวกทานที่
สามารถจะทําประโยชนใหแกพี่นองของเขาก็ขอจงกระทําเสีย” (บันทึกโดยมุสลิม : 2199) 

 
، ِم اآلِخِر فَلْيقُلْ خيرا أَو ِليصمت          من كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيو          «     : وكان صلى اهللا عليه وسلم       

 اآلِخِر فَلْيكِْرم     ، ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيومِ              يؤِذ جاره     ومن كَانَ يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اآلِخِر فَالَ                
فَهيض«    

ความวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “ผูใดที่ศรัทธาตออัลลอ
ฮฺและวันปรโลก เขาก็จงพูดสิ่งดี หรือไมก็จงเงียบเสีย ผูใดที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก 
เขาจงอยารังควาญเพื่อนบานของเขา และผูใดที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก เขาจงให
เกียรติตอแขกของเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย ตามสํานวนนี้ : 6475  และมุสลิม : 47) 


