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อุปนิสัยที่ดี 
 

  
ความประเสริฐและคุณคาของการมีอุปนิสัยที่ดี 

1. พระองคอัลลอฮฺ ไดกลาวชื่นชมทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา : 
 »وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم«

ความวา “และแทจริงเจานัน้คือผูที่ต้ังมัน่อยูบนอุปนิสัยอนัยิง่ใหญ”   (อัล-เกาะลัม : 4) 
 

2. ทานอบู อัด-ดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ไดรายงานคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
วา : 

 »ما ِمْن شْىٍء أَثْقَلُ ِفى الِْميزاِن ِمْن حْسِن الْخلُِق«
ความวา : ไมมีส่ิงใดที่จะหนักตาชั่ง(ความดีชั่วในวันกิยามัต) ยิ่งไปกวาการมีอุปนิสัยที่ดี (หะดีษ 
เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอบู ดาวูดตามสํานวนนี้ : 4799 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 4014, อัต-ติรมิซีย : 
2002 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัต-ติรมิซีย : 1629) 

 

3. จากอัมร บิน ชุอัยบฺ จากบิดาของทาน จากปูของทาน ทานกลาววา :  ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ไดกลาววา : 

فَسكَت الْقَْوم فَأَعادها مرتْيِن أَْو            .   »  وأَقْرِبكُْم ِمنِّى مْجِلساً يْوم الِْقيامِة            ي، ْخِبركُْم ِبأَحبِّكُْم ِإلَ      أَالَ أُ   « 
ولَ اللَِّه: ثَالَثاً قَالَ الْقَْومسا رْم يعقَالَ .  ن»نلُقاًأَْحسكُْم خ«   

ความวา “เอาไหม ฉันจะบอกพวกทานวาใครคือคนที่ฉันรักมากที่สุด และจะไดอยูใกลชิดกับฉันมาก
ที่สุดในวันกิยามะฮฺ ?” พวกเขานิ่งเงียบ ทานจึงกลาวทวนอีกสองหรือสามครั้ง พวกเขาตอบวา “ได โอ
ทานผูเปนรอซูลแหงอัลลอฮฺ” ทานจึงกลาววา  “คือ ผูที่มีอุปนิสัยดีที่สุดในหมูพวกเจา” (หะดีษเศาะฮี
หฺ บันทึกโดยอะหมัด : 6735 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ : 206)  

 
มุอมินที่มีอีมานสมบูรณที่สุด คือ ผูที่มีอุปนิสัยดีที่สุด  

และดวยอุปนิสัยที่ดีของมุอมิน ทําใหเขาสามารถบรรลุถึงระดับผูถือศีลอดและยืนละหมาดกลางคืน 
มนุษยที่ดีที่สุด คือ ผูที่มีอุปนิสัยดีที่สุด  และมุอมินที่ประเสริฐที่สุด  คือ ผูที่มีอุปนิสัยดีที่สุด และจากจุดนี้จึงถือวา 
การแสวงหาอุปนิสัยที่ดีงามนั้น ประเสริฐกวาการแสวงหาทรัพยสินเงินทอง  

จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :  
 ، ِخيارهْم ِفى الْجاِهِليِة ِخيارهْم ِفى اِإلْسالَِم ِإذَا فَقُهوا                    ، الناس معاِدنُ كَمعاِدِن الِْفضِة والذَّهبِ                « 

 .»اكَر ِمْنها اْختلَف  وما تن، فَما تعارف ِمْنها ائْتلَف،واَألْرواح جنوٌد مجندةٌ

ความวา “มนุษยเปรียบเหมือนแรธาตุในดินเชนเดียวกับแรเงินและแรทอง(หมายถึงตนกําเนิด ถาใคร
ที่ตนกําเนิดดีก็มักจะดีเร่ือยไป) ผูที่ดีที่สุดในสมัยญาฮิลียะฮฺก็(มัก)จะเปนผูที่ดีที่สุดในสมัยอสิลามเมือ่
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เขาไดเขาใจ(ในอิสลาม) และดวงวิญญาณของมนุษยนั้นเปรียบเสมือนเหลาทหารที่ถูกจัดระเบียบให
เปนกองพัน(ที่แตกตางกัน) ดังนั้น อันไหนที่มันรูจักและคุนเคยมันก็จะรวมกัน แตอันไหนที่มันไมรูจัก
และคุนเคยมันก็จะไมเขากัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3336, 3493 และ มุสลิมตามสํานวนนี้ : 
2638) 
 

มนุษยที่มีอุปนิสัยงามที่สุด 
วิธีที่ประเสริฐที่สุด งายที่สุด และสะดวกที่สุดในการประดับกายดวยอุปนิสัยที่ดี คือ การปฏิบัติตาม

แบบอยางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูซึ่งมีอัลกุรอานเปนลักษณะนิสัย ทานเปนผูที่มีรูปรางที่งาม
สงาที่สุดและมีอุปนิสัยดีที่สุด ทานบริจาคใหกับผูที่ตระหนี่กับทาน ทานใหอภัยตอผูที่ทํารายทาน ทานเชื่อม
สัมพันธกับผูที่ตัดขาดกับทาน และทานทําดีตอผูที่ทําชั่วแกทาน ส่ิงเหลานี้คือรากฐานของอุปนิสัยที่ดี ดังนั้นเราจึง
ตองปฏิบัติตามทานในทุกๆ อิริยาบทของทาน ยกเวนในสิ่งที่อัลลอฮฺไดเจาะจงเปนการสวนตัวสําหรับทาน ซึ่งเปน
ส่ิงที่สงวนสําหรับทานเทานั้น ไมมีผูใดสามารถมีสวนเกี่ยวโยงพัวพันได เชน ความเปนนบี การรับวะหยู การมี
ภรรยามากกวาสี่คน และการหามมิใหผูใดแตงงานกับภรรยาของทานหลังจากทานเสียชีวิต การหามรับประทาน
จากของบริจาค การไมมีมรดกตกทอดแกทายาท และสิ่งอื่นๆ ที่เราตางทราบเปนอยางดี 

ในบทนี้ ผูเขียนไดนําเสนออุปนิสัยหลักๆ ที่สําคัญที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเรียกรองให
ปฏิบัติและทานเองไดแสดงเปนตัวอยางเพื่อใหชาวมุสลิมทุกคนไดปฏิบัติตามเปนอาภรณประดับกาย  

1. อัลลอฮฺ ไดตรัสวา : 
 »لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي رسوِل اللَِّه أُْسوةٌ حسنةٌ ِلمْن كَانَ يْرجو اللَّه والْيْوم اآلِخر وذَكَر اللَّه كَِثًريا«

ความวา “แทจริงแลวในตัวของทานรอซูลนั้นมีแบบอยางที่ดีสําหรับผูที่หวัง(จะพบกับ)พระองคอัลลอ
ฮฺและวันอาคิเราะฮฺ และไดรําลึกถึงพระองคอัลลอฮฺอยางมากมาย” (อัล-อะหซาบ : 21) 

 
2. พระองคยังไดตรัสวา : 

»اِهِلنيِن الْجأَْعِرْض عْرِف وْر ِبالْعأْمو فْوِذ الْعخ«  
ความวา “เจา(มุหัมมัด)จงยึดถือไวซึ่งการอภัย และจงใชให(ประชาชาติของเจา)กระทําในสิ่งที่ดี และ
จงหลีกหางจากพวกเบาปญญาทั้งหลาย” (อัล-อะอฺรอฟ : 199) 
 

ความมีอุปนิสัยงามของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
1. อัลลอฮฺไดตรัสวา :   

  »وِإنك لَعلى خلٍُق عِظيٍم«
ความวา “และแทจริงเจานั้นคือผูที่ต้ังมั่นอยูบนอุปนิสัยอันยิ่งใหญ” (อัลเกาะลัม : 4) 
  

2. จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
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ِإنَّ ِمْن أَْخيِركُْم         « صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم     قَالَ رسولُ اللَِّه       : ، وقَالَ    فَاِحًشا والَ متفَحًِّشا       النيبُّ  لَْم يكُْن   
  » أَْحسنكُْم خلُقًا

 ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยเปนคนหยาบชาและไมเคยเปนคนที่พูดจา
หยาบคาย และทานกลาวไดวา “แทจริง ผูที่ดีที่สุดในหมูสูเจา คือ ผูที่มีอุปนิสัยดีที่สุด” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 3559 และมุสลิม : 2321)  

 
“ไมเปนคนหยาบชา” หมายถึง มีลักษณะนิสัยเปนคนพูดจาสุภาพนุมนวลมาตั้งแตกําเนิด  สวน “ไมเคย

เปนคนพูดหยาบคาย” หมายถึง ไมเคยเกิดอารมณฉุนเฉียวในบางโอกาส จนกระทั่งพลั้งปลอยคําพูดที่หยาบคาย 
ซึ่งเปนคุณลักษณะสมบูรณที่สุดที่มนุษยธรรมดาเกือบจะไมมี เพราะคนที่มีถอยวาจาสุภาพนุมนวลสวนใหญ มักมี
บางโอกาสที่เขาอารมณเสียและใชคําพูดที่ไมสุภาพ หรือหยาบคาย  (ดูคําอธิบายหะดีษใน ฟตหุลบารีย – ผูแปล) 
 

3. จากอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานไดกลาววา :  
 ْمتدخِبيالن لَّمسلَْيِه وع لَّى اللَّها قَالَ صفَم ، ِسِنني ْشرِلى أُفٍّ ع،ْعتنص الَ ِلمالَ أَالَّ، وو ْعتنص .   

ความวา ฉันไดรับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สิบป (ตลอดเวลาสิบปนั้น) ทานไมเคย
กลาวกับฉันวา “อุฟ” (คําสบถที่แสดงออกถึงความเบื่อหนายหรือไมพอใจ) หรือ “เจาทําทําไม(แบบ
นี้)?” หรือ “เจานาจะทํา(แบบนี้)?” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6038 และมุสลิม : 2309) 

 
ความใจบุญของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. ทานญาบิร ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :  
  .الَ:  عْن شْىٍء قَطُّ فَقَالَ صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم النِبيُّما سِئلَ 

ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยถูกรองขอสิ่งใดแมแตส่ิงเดียว แลวทานตอบ
วา “ไม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6034, มุสลิม : 2311) 

 
2. จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานไดกลาววา : 

، وكَانَ أَْجود ما يكُونُ ِفى رمضانَ ِحني يلْقَاه                   أَْجود الناسِ      صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    كَانَ رسولُ اللَِّه       
 صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    ، فَلَرسولُ اللَِّه      ضانَ فَيداِرسه الْقُْرآنَ        ، وكَانَ يلْقَاه ِفى كُلِّ لَْيلٍَة ِمْن رم            ِريلُ ْبجِ 

  .أَْجود ِبالْخْيِر ِمن الرِّيِح الْمْرسلَِة
ความวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนคนที่เอื้อเฟอมากที่สุด และทานจะเอื้อเฟอ
มากยิ่งไปอีกในชวงที่มลาอิกะฮฺญิบรีลมาพบทานในเดือนเราะมะฎอน โดยเขาจะมาพบทานในทุกค่ํา
คืนของเดือนเราะมะฎอน แลวญิบรีลก็จะศึกษาทบทวนอัลกุรอานกับทาน และแทจริงทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้นเปนคนที่เอื้อเฟอความดี(ใจบุญอยางกวางขวาง)มากมายยิ่งกวา
ลมที่หอบพัดเสียอีก (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6 และมุสลิม : 2308)   
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3. จากอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานไดกลาววา : 

 فَجاَءه رجلٌ فَأَْعطَاه        - قَالَ   -أَْعطَاه     علَى اِإلْسالَِم شْيئًا ِإالَّ       صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    ما سِئلَ رسولُ اللَِّه      
  .غَنًما بْين جبلَْيِن فَرجع ِإلَى قَْوِمِه فَقَالَ يا قَْوِم أَْسِلموا فَِإنَّ محمًدا يْعِطى عطَاًء الَ يْخشى الْفَاقَةَ

ความวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมถูกขอสิ่งใดในการเขารับอิสลาม นอกจากทาน
จะใหมัน อะนัสยังไดกลาวตอไปวา มีชายคนหนึ่งมาหา ทานเลยใหฝูงแพะที่อยูระหวางสองเนินเขา
แกเขา เขาเลยกลับไปหากลุมชนของเขาและบอกวา “โอพรรคพวกเอย พวกทานจงเขารับอิสลามเถิด 
เพราะแทจริงนั้น มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดใหส่ิงของในลักษณะที่เขาไมกลัวจะเกิด
ความยากจนเลย” (บันทึกโดยมุสลิม : 2312) 

 
ความละอายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

จากอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
 ي، فَِإذَا رأَى شْيئًا يكْرهه عرفْناه فِ              ِخْدِرها   يِمن الْعذْراِء فِ        أَشد حياًء    صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم      النِبيُّ  كَانَ   
   .وْجِهِه

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูที่ละอายยิ่งกวาหญิงสาวที่อยูหลังมานเสียอีก 
ซึ่งเมื่อทานเห็นสิ่งใดที่ไมพอใจ เราจะทราบไดจากสีหนาของทาน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตาม
สํานวนนี้ : 6102 และมุสลิม : 2320)  

 
ความถอมตัวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานกลาววา : 
 ِمْعتس  ِبيالن      لَّمسلَْيِه وع لَّى اللَّهقُولُ   صونِ      « :  يطْرا                  يالَ تا أَنمفَِإن ، مْريم ى اْبنارصِت النا أَطْركَم 

ولُهسراللَِّه و ْبدفَقُولُوا ع ، هْبدع«.   
ความวา ฉันไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “พวกเจาจงอยากลาวยกยองฉัน 
(จนเกินเลย) อยางที่ชาวคริสเตียนไดยกยอง(อีซา)บุตรของนางมัรยัม เพราะแทจริง ฉันนี้คือบาวของ
พระองค ดังนั้น พวกทานจงกลาววา ’บาวของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค’” (บันทึกโดยอัล-บุคอ
รีย : 3445) 

 
2. มีรายงานจากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 

          ا شقِْلهأَةً كَانَ ِفى عولَ اللَِّه ِإنَّ لِ           يأَنَّ اْمرسا رةً فَقَالَ       يٌء فَقَالَْت ياجح فُالٍَن اْنظُرِ       «  ِإلَْيك ا أُمأَ   ي يي 
لَِك ح ى أَقِْضىتِكالسِّكَِك ِشئِْت حتا. »اجِتهاجغَْت ِمْن حى فَرتِق حْعِض الطُّرا ِفى بهعالَ مفَخ.  

ความวา มีผูหญิงคนหนึ่งซึ่งเปนโรคบางอยางทางประสาทเธอไดกลาววา : โอ ทานรอซลู ศ็อลลัลลอฮ ฺ
อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันตองการความชวยเหลือบางอยางจากทาน ทานรอซูลจึงตอบวา “โอ แมนาง ดูสิ
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วาซอยไหนที่สะดวกแกทานเพื่อฉันจะไดชวยจัดการธุระของเธอให” แลวทานก็ปลีกตัวไปกับนางบน
ถนนบางสายจนกระทั่งนางเสร็จธุระ (บันทึกโดยมุสลิม : 3226) 

 
3. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาว

วา : 
  »ِذراٌع أَْو كُراٌع لَقَِبلْت ي ِإلَيأُْهِدلَْو دِعيت ِإلَى ِذراٍع أَْو كُراٍع َألجْبت، ولَْو «

ความวา “หากฉันไดรับเชิญใหไปกินแคแขงหรือขา(ของแกะหรือแพะ) แนนอนฉันจะตอบรับ และหาก
มีคนมอบแขงหรือขาใหแกฉัน แนนอนฉันก็จะรับมันไว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2568) 

 
ความกลาหาญของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  กลาววา : 
 ولَقَْد   ،  وكَانَ أَْشجع الناسِ       ،  وكَانَ أَْجود الناسِ         ،  أَْحسن الناسِ     صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    كَانَ رسولُ اللَِّه       

 صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    اللَِّه    فَتلَقَّاهْم رسولُ     ،  فَاْنطَلَق ناٌس ِقبلَ الصْوتِ        ، فَِزع أَْهلُ الْمِدينِة ذَات لَْيلَةٍ           
 وهو يقُولُ    ، ِفى عنِقِه السْيف      يٍ عرْ  وهو علَى فَرٍس َألِبى طَلْحةَ         ،  وقَْد سبقَهْم ِإلَى الصْوتِ       ، راِجًعا   

 .» وكَانَ فَرًسا يبطَّأُ«: لَ  قَا»وجْدناه بْحًرا أَْو ِإنه لَبْحٌر «:قَالَ » لَْم تراعوا لَْم تراعوا«
ความวา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนคนดีที่สุด เอื้อเฟอที่สุด และกลาหาญที่สุด 
โดยในคืนหนึ่งชาวเมืองมะดีนะฮฺไดเกิดหวาดผวา(เนื่องจากเกิดเสียงดัง) ผูคนจํานวนหนึ่งรีบรุดหนา
ไปยังเสียงนั้น พวกเขาไดสวนทางกับทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งทานอยูในขากลับ
แลว ทานไดไปถึงยังเสียงนั้นกอนพวกเขา โดยไดข่ีบนหลังมาที่เปลือยเปลาไมมีอานของอบู ฏ็อลหะฮฺ 
และที่คอของมันมีดาบเสียบอยู พรอมกับกลาววา “พวกทานไมไดถูกคุกคาม พวกทานไมไดถูก
คุกคาม(จากศัตรู)“ ทานรอซูลกลาว(ถึงมาตัวนั้น)วา “เราไดพบวามันเปนมาที่วิ่งเร็วมาก” ทานยังเลา
ตออีกวา “(ทั้งๆที่มาตัวนั้น)เมื่อกอนมันเปนมาที่วิ่งชา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2908 และมุสลิมตาม
สํานวนนี้ : 2307) 

 
2. จากอะลี เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

 وهو أَقْربنا ِإلَى الْعدوِّ وكَانَ ِمْن               صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    رأَْيتنا يْوم بْدٍر ونْحن نلُوذُ ِبرسوِل اللَِّه                لَقَْد  
  .أَشدِّ الناِس يْومِئٍذ بأْساً

ความวา “ฉันไดเห็นพวกเราในวันสงครามบัดรฺ โดยพวกเราตางหลบไปกําบังหลังทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งทานเปนคนที่ประชิดศัตรูมากที่สุดในหมูพวกเรา และทานเปนคนที่
หาวหาญที่สุดในวันนั้น” (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหมัด : 654,อะหมัด ชากีรไดบอกวา สาย
รายงานหะดีษนี้ เศาะฮีหฺ)  
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ความสุภาพออนโยนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
1. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา : 

 صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم       فَقَالَ لَهْم رسولُ اللَّهِ       ، ، فَثَار ِإلَْيِه الناس ِليقَعوا ِبهِ           راِبيا بالَ ِفى الْمْسِجدِ       أَنَّ أَعْ    
 »   وهعاٍء                دوًبا ِمْن مْوِلِه ذَنلَى بأَْهِريقُوا عاٍء      -، وْجالً ِمْن مفَإِ ، - أَْو س     سِِّرينيْم مِعثْتا بمثُوا     نْبعلَْم تو ،
عمسِِّرين«.   

ความวา  ชาวอาหรับชนบทคนหนึ่งไดถายปสสาวะในมัสยิด ผูคนจึงกรูเขาหาหมายจะทํารายเขา 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาวกับพวกเขาวา “จงปลอยเขา(ใหถายปสสาวะจน
เสร็จกอน) และจงนําน้ําถุงหนึ่ง หรือถังหนึ่งมาราดปสสาวะเขา เพราะแทจริงแลวพวกเจาถูกบังเกิด
ข้ึนมาเพื่อเปนผูอํานวยความสะดวกและไมไดถูกบังเกิดใหเปนผูสรางความลําบาก” (บันทึกโดยอัล-บุ
คอรียตามสํานวนนี้ : 6128 และมุสลิม : 284) 

 
2. จากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 

   »يسِّروا والَ تعسِّروا ، وسكِّنوا والَ تنفِّروا«
ความวา “พวกเจาจงทําใหงาย อยาทําใหยาก และจงทําใหสบายใจ อยาทําใหต่ืนตระหนก” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย : 6125 และมุสลิม : 1734)  

 
3. มีรายงานจากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :  

 »             ِحبُّ الرِّفْقِفيٌق ير ةُ ِإنَّ اللَّهاِئشا عْعطِ  ، ييْعطِ       ي وا الَ يلَى الرِّفِْق مْنفِ   ي علَى الْعْعطِ    ،  عا الَ يملَى  ي وع 
اها ِسوم«  

ความวา “โอ อาอิชะฮฺ แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูออนโยนและทรงโปรดปรานความออนโยน และทรง
ประทานบนความออนโยนในสิ่งที่ไมประทานบนความแข็งกราว และสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือจากมัน” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6927 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 2593)  

 
การอภัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา : 
»ْحِسِننيِحبُّ الْمي اْصفَْح ِإنَّ اللَّهْم وْنهع فَاْعف«  

ความวา “ดังนั้น เจาจงยกโทษใหพวกเขา และจงอยาถือสา แทจริงแลวอัลลอฮฺนั้นทรงรักผูที่ทําความ
ดี” (อัล-มาอิดะฮฺ : 13) 
 

2. จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดกลาววา :  
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، ما لَْم يكُْن ِإثًْما ، فَِإنْ كَانَ           أَخذَ أَْيسرهما      بْين أَْمرْيِن ِإالَّ       صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    ما خيِّر رسولُ اللَِّه       
، ِإالَّ أَنْ تْنتهك حْرمةُ          ِلنفِْسهِ صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    ، وما اْنتقَم رسولُ اللَِّه           كَانَ أَْبعد الناِس ِمْنه        ثًْما إِ 

   .اللَِّه فَيْنتِقم ِللَِّه ِبها
ความวา “เมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถูกเสนอใหเลือกระหวางสองสิ่ง ทานจะเลือก
ส่ิงที่งายกวาเสมอ ตราบใดที่ส่ิงนั้นไมเปนบาป เพราะหากสิ่งนั้นเปนบาปทานจะเปนคนที่หางไกล
จากมันมากกวาใครๆ และทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยแกแคนเอาคืนใหกับ
ตัวเอง นอกจากเมื่อเกียรติของอัลลอฮฺถูกลบหลู ทานก็จะแกแคนเพื่อเรียกรองเกียรติของอัลลอฮฺกลับ
คืนมา”  (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 3560 และมุสลิม : 2327) 

 
ความเมตตาปรานีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากอบู เกาะตาดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
علَْينا      جرِبيُّ  خلن وسلَّم      ا علَْيِه   للَّه ا ِبْنت     صلَّى  مةُ  ما أُ و ِتِقهِ          عا علَى  لْعاِص  ا ِبى  أَ          كَعر ا  ذَ فَِإ فَصلَّى   ،

ضاوهِإذَاعا ، وهفَعر فَعر    
ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดออกมาหาพวกเราโดยมีอุมามะฮฺ บินตุ อบิลอา
ศขี่อยูบนคอของทาน แลวทานก็ละหมาด เมื่อทานโคงตัวลงรุกูอฺ ทานก็จะวางเธอลง และเมื่อทานเงย
หลังขึ้น ทานก็ยกเธอขึ้น (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 5996 และมุสลิม : 543) 

 
2. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

.  الْحسن ْبن عِلىٍّ وِعْنده اَألقْرع ْبن حاِبٍس التِميِمىُّ جاِلًسا                    صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    قَبلَ رسولُ اللَِّه      
صلَّى اللَّه علَْيِه    فَنظَر ِإلَْيِه رسولُ اللَِّه        .   شرةً ِمن الْولَِد ما قَبلْت ِمْنهْم أَحًدا            ع   يلِ فَقَالَ اَألقْرع ِإنَّ         

لَّمسقَالَ و ثُم  » مْرحالَ ي مْرحْن الَ يم «   
ความวา  ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดจูบอัล-หะสัน บิน อะลี โดยมีอัล-อักเราะอฺ บิน
หาบิส อัลตะมีมีย นั่งอยูดวย อัล-อักเราะอฺพูดขึ้นวา “ฉันมีลูกสิบคน ซึ่งฉันไมเคยจูบพวกเขาเลย
แมแตคนเดียว” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงจองมองไปที่เขา แลวกลาววา “ผูใดไม
ปรานี (ตอผูอ่ืน) เขาก็จะไมไดรับการปรานี(จากอัลลอฮฺ)” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 
5997 และมุสลิม : 2318) 

 
3. มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว

วา : 
 »     لَّى أَحفِّفْ    ِإذَا صخاِس فَلْيكُْم ِللند      الض مقِ   ، فَِإنَّ ِمْنهالسو ِعيف   الْكَِبريو يم         كُْم ِلندلَّى أَحِإذَا صفِْسِه ، و

   » فَلْيطَوِّلْ ما شاَء
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ความวา “เมื่อผูหนึ่งผูใดไดละหมาดนําผูอ่ืน เขาจงละหมาดใหส้ันๆ เพราะในหมูคนเหลานั้นมีผู
ออนแอ คนปวย และคนชรา แตเมื่อเขาละหมาดเพื่อตัวเขาเอง (ละหมาดคนเดียว) เขาก็จงละหมาด
นานๆตามแตเขาประสงค” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 703 และมุสลิม : 467) 
 

4. ความปรานีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีตอคนรับใช  ทานกลาวถึงคนรับใชวา : 
 والَ  ،  وأَلِْبسوهْم ِمما تلْبسونَ       ، ما تأْكُلُونَ    فَأَطِْعموهْم مِ    ،  جعلَهم اللَّه تْحت أَْيِديكُمْ       ، هْم ِإْخوانكُمْ     « 

  . » فَِإنْ كَلَّفْتموهْم فَأَِعينوهْم،تكَلِّفُوهْم ما يْغِلبهْم
ความวา “พวกเขาคือพี่นองของทาน ซึ่งอัลลอฮฺไดทําใหพวกเขาอยูใตอํานาจของทาน ดังนั้น พวก
ทานจงใหเขาไดกินในสิ่งที่พวกทานกิน และจงสวมเสื้อผาใหพวกเขาในสิ่งที่พวกทานสวมใส และจง
อยาไดใชงานพวกเขาในสิ่งที่เกินความสามารถของพวกเขา และหากพวกทานจําเปนตองใชพวกเขา
ใหทํางานหนัก พวกทานก็จงชวยเหลือพวกเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 30 และมุสลิมตามสํานวน
นี้ : 1661) 

 
5. ความปรานีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีตอเหลาศัตรูของอิสลาม  จากอะนัส 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ทานไดกลาววา : 
          مْخدوِدىٌّ يهٌم ي لنِبي  كَانَ غُالَ للَّه علَْيِه وسلَّم      ا تاه      فَمِرض  صلَّى ا لنِبيُّ  ، فَأَ للَّه علَيْ     ا  ِه وسلَّم صلَّى ا

 أِْسِه فَقَالَ لَهر ِعْند دفَقَع ،هودعأَْسِلْم « ي « .فَقَالَ لَه هِعْند ْهوِإلَى أَِبيِه و ظَرا الْقَاِسِم   :فَنلَّى  أَِطْع أَبص
    لَّمسلَْيِه وع اللَّه   .       جرفَخ ، ِبيُّ  فَأَْسلَملَّ      النسلَْيِه وع لَّى اللَّهصم  هقُولُ    وي ِللَِّه ا    « و ْمدالْح     لَِّذى أَْنقَذَه

    .»ِمن الناِر
ความวา  มีเด็กชายชาวยิวคนหนึ่งที่เคยรับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดลมปวย 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไปเยี่ยมเขา ทานไดนั่งอยูตรงศีรษะและกลาวกับเขาวา “จง
รับอิสลามเถิด” เด็กคนนั้นจึงมองไปยังบิดาซึ่งอยูใกล ๆ เขา บิดาของเด็กคนนั้นก็ไดกลาวขึ้นวา “เจา
จงเชื่อฟงอบุลกอซิม(หมายถึงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) เถอะ” เด็กจึงยอมรับอิสลาม 
จากนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็ออกมาพรอมกับกลาววา “ขอบคุณอัลลอฮฺ ผูทรง
ชวยเหลือเขาใหรอดพนจากไฟนรก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 1356) 

 
การหัวเราะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา นางไดกลาววา : 
 أَْيتا رمِبيالن لَّمسلَْيِه وع لَّى اللَّهصمسبتا كَانَ يماِتِه ، ِإنولَه ى ِمْنهى أَرتاِحكًا حْجِمًعا قَطُّ ضْستم .   

ความวา “ฉันไมเคยเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม หัวเราะราสุด ๆ จนเห็นเหงือกของ
ทานเลย แตทาน(หัวเราะ)เพียงแคยิ้มเทานั้นเอง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6092 และ
มุสลิม : 899) 
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2. จากญะรีร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

  ي مْنذُ أَْسلَْمت ، والَ رآِنى ِإالَّ تبسم ِفى وْجِهه علَْيِه وسلَّمصلَّى اللَّ النِبيُّما حجبِنى 
ความวา “ต้ังแตฉันเขารับอิสลามมา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยปดกั้นฉัน(ไมให
เขาพบทาน) และเมื่อใดที่ทานเห็นฉันทานจะสงยิ้มให” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6089 
และมุสลิม : 2475) 

 
การรองไหของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  กลาววา : 
لَْيك وعلَْيك أُْنِزلَ      يا رسولَ اللَِّه آقْرأُ ع           : قُلْت .   »     يعلَ اقْرأْ      «   صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم      يُّالنبِ    يلِ قَالَ   
فَكَْيف ِإذَا ِجئْنا ِمْن كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد           ( فَقَرأْت سورةَ النِّساِء حتى أَتْيت ِإلَى هِذِه اآليِة                   .   »   نعْم  «   قَالَ   

    . ِه فَِإذَا عْيناه تذِْرفَاِنفَالْتفَتُّ ِإلَْي. » حْسبك اآلنَ  «  :قَالَ) وِجئْنا ِبك علَى هؤالَِء شِهيًدا
ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวแกฉันวา “จงอานใหฉันฟงซิ” ฉันตอบวา “โอ 
ทานรอซูล จะใหฉันอานแกทานหรือ ทั้ง ๆ ที่มันไดถูกประทานลงแกทาน? ทานตอบวา “ ใช” แลวฉัน
ก็อานสูเราะฮฺอัน-นิสาอจนถึงอายะฮฺนี้ :  

  »فَكَْيف ِإذَا ِجئْنا ِمْن كُلِّ أُمٍة ِبشِهيٍد وِجئْنا ِبك علَى هؤالِء شِهيًدا«
ความวา “จะเปนอยางไรเลา เมื่อเราไดนําพยานหนึ่งคนจากทุกประชาชาติ และเราไดนําเจามาเปน
พยานแกพวกเหลานี้” (อัน-นิสาอ : 41)  
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็กลาววา “พอแลวแคนี้ “ฉันหันมามองทาน ปรากฏวา
ดวงตาทั้งสองของทานนองดวยน้ําตา (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 5050 และมุสลิม : 700) 

 
2. จากอับดุลลอฮฺ บิน อัล-ชิคคีร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา :  

صلَّى اللَّه   ى ِمن الْبكَاِء     صْدِرِه أَِزيٌز كَأَِزيِز الرحٰٰ             ي وفِ  ييصلِّ   اللَّه علَْيِه وسلَّم    صلَّى رأَْيت رسولَ اللَِّه        
لَّمسلَْيِه وع.  

ความวา “ฉันเห็นทานรอซูล  กําลังละหมาดโดยที่อกของทานมีเสียงสะอึ้นไห คลายกับเสียงโม
แปง” (หะดีษ เศาะฮีหฺ, บันทึกโดยอบู ดาวูดตามสํานวนนี้ : 904 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบีดาวดู : 799 และ
อัน-นะสาอีย : 1214 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อัน-นะสาอีย : 1156) 

 
ความโกรธของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอสิ่งที่ผิดกับหลักการของอัลลอฮฺ 

1. จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา : 
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 تناولَ السِّْتر      ، ثُم   صوٌر، فَتلَونَ وْجهه       وِفى الْبْيِت ِقراٌم ِفيهِ        صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم      النِبيُّ    يدخلَ علَ   
 كَهتقَالَْت     فَهِبيُّ  قَالَ   :   ، والن      لَّمسلَْيِه وع لَّى اللَّهونَ                   مِِ   « صوِّرصي ِة الَِّذينامالِْقي ْومذَاًبا ياِس عدِّ النْن أَش

رِذِه الصُّوه«.  
ความวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเขามาหาฉัน โดยในบานมีผามานหยาบๆ ที่มีรูป
เขียนติดอยู สีหนาทานจึงเปลี่ยนไป แลวทานก็จับผามานและฉีกมันออก นางเลาตอวา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “ในบรรดาผูที่ถูกทรมานหนักที่สุดในวันกิยามัต คือ บรรดา
คนที่เขียนรูปพวกนี้” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6109 และมุสลิม : 2107)  

 
2. จากอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

َألتأَخر عْن صالَِة الْغداِة ِمْن أَْجِل فُالٍَن ِمما يِطيلُ                   يِإنِّ      :  فَقَالَ  صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم      النِبي  أَتى رجلٌ     
 :   قَالَ  ،  قَطُّ أَشد غَضًبا ِفى مْوِعظٍَة ِمْنه يْومِئذٍ         صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم     فَما رأَْيت رسولَ اللَِّه         :  قَالَ  ، ِبنا 

م الْمِريض والْكَِبري       ، فَِإنَّ ِفيهِ لَّى ِبالناِس فَلْيتجوْز، فَأَيُّكُْم ما صنفِِّرينيا أَيُّها الناس ِإنَّ ِمْنكُْم م« : فَقَالَ 
   »  وذَا الْحاجِة 

ความวา มีชายคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และกลาววา “แทจริงฉันจะไป
ละหมาดศุบหชาเพราะสาเหตุจากอิมามคนหนึ่งที่ยืน(ละหมาด)นานกับพวกเรา” อิบนุ มัสอูดเลาตอ
วา แลวฉันก็ไมเคยเห็นทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มีอาการโกรธในการตักเตือนมาก
ที่สุดยิ่งไปกวาวันนั้น ซึ่งทานกลาววา “โอ ผูคนทั้งหลาย แทจริงในหมูพวกทานมีผูที่ทําใหผูอ่ืนเตลิด
หนี ดังนั้น ผูใดก็ตามที่นําละหมาดแกคนอื่น เขาก็จงทําใหรวบรัด เพราะในหมูพวกเขามีคนปวย 
คนชรา และผูที่มีธุระอยูดวย “ (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6110 และมุสลิม : 466) 

 
ความเมตตาสงสารของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอประชาชาติของทาน 

1. อัลลอฮฺไดตรัสวา : 
 »لَقَْد جاَءكُْم رسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم عِزيٌز علَْيِه ما عِنتُّْم حِريٌص علَْيكُْم ِبالْمْؤِمِنني رُءوٌف رِحيٌم«

ความวา “แทจริงรอซูลคนหนึ่งจากหมูพวกเจาไดมาถึงพวกเจาแลว ซึ่งสิ่งที่เจาระกําลําบากนั้นทําให
เขาหนักใจเปนอยางยิ่ง อีกทั้งเขายังหวังดีตอพวกเจา และยังเปนผูมีเมตตา ผูกรุณาสงสารตอบรรดา
ผูศรัทธา” (อัต-เตาบะฮฺ : 128) 
 

2. จากญาบิร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา : 
 وأَنا    ،  فَجعلَ الْجناِدب والْفَراش يقَْعن ِفيها وهو يذُبُّهن عْنها                 ،  ومثَلُكُْم كَمثَِل رجٍل أَْوقَد ناًرا           يمثَلِ « 

  »يآِخذٌ ِبحجِزكُْم عِن الناِر وأَْنتْم تفَلَّتونَ ِمْن يِد
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ความวา “อุปมาฉันกับพวกทานนั้นเปนเสมือนชายคนหนึ่งที่จุดไฟกองหนึ่ง แลวแมลงเมาและผี้เสื้อก็
บินเขามาตกลงในเปลวไฟ ในขณะที่เขารีบปดปองมันใหพนจากเปลวไฟนั้น และฉันคือผูกระชากปม
ผารัดเอวของพวกทานใหรอดพนจากไฟนรก ในขณะที่พวกทานตางพยายามดิ้นรนใหหลุดออกจาก
มือฉัน” (บันทึกโดยมุสลิม : 2285) 

 
ความเปนกันเองของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

จากอะนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
نْ كَانَ      لن  ِإ للَّه علَْيِه وسلَّم      ِبيُّا ِلطُنا حتى يقُولَ َألٍخ        صلَّى ا با عمْيٍر ما فَعلَ         «   : صِغٍري  يلِ  لَيخا يا أَ
ْيرالنُّغ«.   

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น ชอบที่จะคลุกคลีอยางเปนกันเองกับพวกเรา
มาก ถึงขนาดทานไดทักทายนองชายคนเล็กของฉันวา “โอ พอ อุมัยร นกนอยนุฆ็อยรไดทําอะไรบาง
ละ ?” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6129 และมุสลิม : 2150) 

 
ความสมถะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา: 
  »اللَّهم اْرزْق آلَ محمٍد قُوًتا«

ความวา “โออัลลอฮฺ ขอทรงโปรดประทานริซกีแกครอบครัวของมุหัมมัดเปน(แคเพียง)อาหารหลัก
ดวยเถิด” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 6460 และมุสลิม : 1055) 

 
2. จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาววา : 

  . مْنذُ قَِدم الْمِدينةَ ِمْن طَعاِم برٍّ ثَالَثَ لَياٍل ِتباًعا حتى قُِبضصلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّمما شِبع آلُ محمٍد 
ความวา “ครอบครัวของนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมเคยกินอิ่มจากอาหารแปงสาม
คืนติดตอกันเลย นับต้ังแตระยะเวลาที่ทานมาอยูมะดีนะฮฺจนถึงทานเสียชีวิต” (บันทึกโดยอัล-บุคอ
รีย : 5416 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 2970) 
 

3. อุรวะฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดรายงานจากอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วานางไดกลาววา :  
       ا اْبناللَِّه يِإلَى الِْهالَلِ       ِإنْ    أُْخيت  و ْنظُرا لَنالِْهالَلِ    ،  كُن الِْهالَلِ    ،  ثُم ثُم  ،            ا أُوِقدمْيِن وْهرثَالَثَةَ أَِهلٍَّة ِفى ش 

ْبياِت رسوِل اللَِّه           ؟،  فَما كَانَ يعيِّشكُمْ    ،  يا خالَةُ   :    قُلْت – قَالَ   -  ،  نارٌ  صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    ِفى أَ
لْماءُ            :   الَتِ قَ  ا و ْمرلت ِن ا ا دللَِّه             ،  اَألْسو نه قَْد كَانَ ِلرسوِل ا للَّه علَْيِه وسلَّم     ِإالَّ أَ  ِجريانٌ ِمن     صلَّى ا

للَِّه             ،  وكَانْت لَهْم مناِئح      ، اَألْنصارِ     لَى رسوِل ا للَّه علَْيِه وسلَّم     فَكَانوا يْرِسلُونَ ِإ ِنها     مِ صلَّى ا لْبا ْن أَ
اهْسِقينفَي.  
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ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ โอ หลานของฉัน วาเคยมีบางครั้งที่เราตองเฝามองจันทรเสี้ยว แลวก็
จันทรเสี้ยว แลวก็จันทรเสี้ยวถึงสามจันทรเสี้ยวเปนเวลาสองเดือนเต็มโดยที่ไมมีการกอไฟเพื่อปรุง
อาหารในบาน ของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เลย” อุรวะฮฺเลาตอวา ฉันเลยถามวา 
“โอ ทานนา แลวพวกทานประทังชีพอยูกับอะไรกัน ?” นางตอบวา “กับสองสิ่งดํา คือ ผลอินทผลัม
และน้ํา เพียงแตวา เพื่อนบานชาวอันศอรของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เขามีอูฐที่เชา
ไวสําหรับการรีดนมเปนการเฉพาะ โดยพวกเขาสงนมมาใหทานรอซูล แลวทานก็แจกใหพวกเราดื่ม” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2567 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 2972)  

 
4. จากอัมร บิน อัล-หาริษ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 

ضاَء ، ِإالَّ بْغلَته الْبيْ       والَ أَمةً    ،  والَ عْبًدا    ،  والَ ِدْرهًما     ، ناًرا   ِدي  صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم    ما ترك رسولُ اللَِّه        
    .، وأَْرًضا جعلَها ِالْبِن السِبيِل صدقَةً، وِسالَحهكَانَ يْركَبها يالَِّت

ความวา “ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไมไดทิ้งมรดกไวแมแตหนึ่งดีนาร หรือหนึ่งดิรฮัม 
ไมมี(แมกระทั่ง)ทาสชายหรือทาสหญิง นอกจากลาสีขาวของทานที่ทานใชมันขี่ และอาวุธของทาน 
และที่ดินแปลงหนึ่งที่ทานไดบริจาคเปนทานแกคนเดินทาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 4461) 

 
ความยุติธรรมของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

มีรายงานจากทานหญิงอาชิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา วา :  
صلَّى ، فَقَالَ رسولُ اللَِّه         فَكَلَّمه أُسامةُ   : وفيه  . . .  سرقَتْ يِتمْخزوِميِة الَّ    أَنَّ قُرْيًشا أَهمهْم شأْنُ الْمْرأَِة الْ             

    لَّمسلَْيِه وع وِد اللَّهِ            «   : اللَّهددٍّ ِمْن حِفى ح ْشفَعقَالَ         .   » أَت ثُم ، طَبفَاْخت قَام ثُم :   »          الَِّذين ا أَْهلَكمِإن
         روا ِإذَا سْم كَانهقَْبلَكُْم أَن        كُوهرت ِريفالش ِفيِهم عِ         قالض ِفيِهم قرِإذَا سو ،         و ،دلَْيِه الْحوا عأَقَام أَ يف  ْيم

   . » محمٍد سرقَْت لَقَطَْعت يدهاتْنِب، لَْو أَنَّ فَاِطمةَ اللَِّه
ความวา ชาวกุร็อยชฺตางพากันเปนหวงกรณีผูหญิงตระกูลมัคซูมที่ขโมยของ ...(พวกเขาจึงไปขอรอง
ใหอุสามะฮฺ บิน ซัยด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ ชวยพูดกับทานนบีเพื่อไมใหทานลงโทษตัดมือ) อุสามะฮฺ 
บิน ซัยด ก็ไปพูด ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงกลาว(ตําหนิ)วา “เจาจะมาใหความ
ชวยเหลือในบทลงโทษที่เปนบทบัญญัติของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ?” หลังจากนั้นทานก็ไดลุกขึ้นกลาว
เทศนาและกลาววา “แทจริงแลว สาเหตุที่ทําใหชนกอนหนาพวกเจาตองลมสลายไปก็เพราะวา เมื่อ
พวกเขาเห็นคนชั้นสูงขโมยพวกเขาก็ปลอยตัว แตเมื่อคนธรรมดาตอยต่ําขโมยพวกเขากลับลงโทษ 
ขอสาบานตออัลลอฮฺ หากวา ฟาฏิมะฮฺ บุตรสาวของมุหัมมัดขโมย แนนอนฉันก็จะตัดมือนา“ (บันทึก
โดยอัล-บุคอรียตามสํานวนนี้ : 3475 และมุสลิม : 1688) 

 
ความอารีของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา กลาวแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา :  
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لَقَْد لَِقيت ِمْن قَْوِمِك وكَانَ أَشد          « :    فَقَالَ   ؟،  للَِّه هلْ أَتى علَْيك يْوٌم كَانَ أَشد ِمْن يْوِم أُحدٍ               يا رسولَ ا    
           ْضترذْ ع لَ    ييِجْبنِ علَى اْبِن عْبِد ياِليلَ ْبِن عْبِد كُالٍَل فَلَْم              ينفْسِ ما لَِقيت ِمْنهْم يْوم الْعقَبِة ِإ ى ما  ِإ

    ْدتلَى         ، أَروٌم عْهما مأَنو ْجهِ   فَاْنطَلَقْتاِلبِ           يوِفْق ِإالَّ ِبقَْرِن الثَّعفَلَْم أَْست ،   فَْعتأْسِ   فَرا        يرفَِإذَا أَن
لَّ قَْد سِمع قَْولَ قَْوِمك       ِإنَّ اللَّه عز وج         : فَقَالَ    يفَنادانِ    فَنظَْرت فَِإذَا ِفيها ِجْبِريلُ           ي، أَظَلَّْتنِ  ِبسحابٍة قَْد    

        لَْيكدُّوا عا رمو ِفيِهمْ              ، لَك ا ِشئْتِبم هرأْماِل ِلتالِْجب لَكم ثَ ِإلَْيكعقَْد بانِ    :    قَالَ   . »  واديفَن    لَكم
     لَّمساِل ولَ الِْجبع ،قَْولَ قَ               ي ِمعقَْد س ِإنَّ اللَّه دمحا مقَالَ ي قَْد            ثُماِل والِْجب لَكا مأَنو لَك ثَنِ ْوِمكعيب 

     ِإلَْيك بُّكنِ   ررأْميِلت     ِبأَْمِرك ، ا ِشئْتْينِ          ؟  فَمباَألْخش لَْيِهمع أَنْ أُطِْبق ولُ اللَِّه        .   »  ِإنْ ِشئْتسر فَقَالَ لَه
    لَّمسلَْيِه وع لَّى اللَّهْخرِ         «   : صو أَنْ يلْ أَْرجِبِه                   ب ْشِركالَ ي هْحدو اللَّه دْعبْن يِمْن أَْصالَِبِهْم م اللَّه ج

  .»شْيئًا
ความวา โอ ทานรอซูล ทานเคยเจอวันใดที่หนักยิ่งกวาวันสงครามอุหุดไหม? ทานตอบวา “แทจริง
แลว ฉันเคยเจอกับ(การตอตาน)จากเผาพันธุ(กุเรชมักกะฮฺที่ปฏิเสธศรัทธา)พวกของเจา และที่รุนแรง
ที่สุดที่ฉันไดรับ (การตอตาน) จากพวกเขาก็คือในวันอัล-อะเกาะบะฮฺ ตอนที่ฉันเสนอตัวฉันตอบุตรอบิ
นุ อับดิยาลีล บินอับดิกุลาล (คือ ผูกวางขวางแหงเมืองฏออิฟคนหนึ่ง เปนชาวอาหรับเผาษะกีฟ ซึ่ง
เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเชาวาล ปที่ 10 ของการประกาศศาสนาอิสลามที่มักกะฮฺ หลังจากการ
เสียชีวิตของอบู ฏอลิบ และทานหญิงเคาะดีญะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ภริยาผูมีบทบาทสําคัญใน
การเผยแพรอิสลาม, ดู ฟตหุล บารีย : 6/363 – ผูแปล)  แลวเขาไมตอบรับตอขอเรียกรองของฉัน แลว
ฉันก็ผละตัวออกไปดวยใบหนาที่เศราหมอง แลวฉันก็มาหยุดที่ควน “ก็อรนุลซะอาลิบ” ฉันจึงเงย
ศีรษะข้ึนและพบวาฉันไดถูกเมฆกอนหนึ่งลอยมาบัง ฉันจึงเพงมองออกไป ปรากฏวามีมลาอิกะฮฺญิบ
รีลอยูในนั้น ทานเรียกฉันและบอกวา ’แทจริง อัลลอฮฺทรงไดยินคําพูดของกลุมชนพวกทาน(พวกกุเรช
ที่ปฏิเสธศรัทธา)ตอทาน และสิ่งที่พวกเขาตอตานทาน และพระองคทรงสงมลาอิกะฮฺที่คอยดูแลภูเขา
เพื่อใหทานสั่งการใหเขาทําสิ่งที่ทานประสงคตอพวกเขาเหลานั้น‘” ทานรอซูลเลาตอวา “แลวมะลาอิ
กะฮฺภูเขาก็เรียกฉันและใหสลามแกฉัน แลวกลาววา ‘โอ มุหัมมัด แทจริงอัลลอฮฺทรงไดยินคําพูดของ
กลุมชนของทานตอทาน และขาคือมลาอิกะฮฺที่คอยดูแลภูเขา ซึ่งพระผูอภิบาลของทานไดสงตัวขาให
ทานสั่งขาในงานของทาน แลวทานตองการอะไร? หากทานตองการใหฉันนําสองภูเขามาทับพวกเขา
(ฉันก็จะทํา)’ ทานรอซูล ตอบวา : “ทวาฉันหวังวาอัลลอฮฺจะใหกําเนิดทายาทของพวกเขาที่กราบ
ไหวอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว โดยไมต้ังภาคีใดๆ กับพระองคออกมาจากกนหลัง(หมายถึงที่กําเนิดอสุจิ
ในรางกายมนุษย-ผูแปล) ของพวกเขา”  (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3231 และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 
1795) 

 
ความอดทนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

1. จากอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา : 
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 ، يا رسولَ اللَّهِ     :    فَقُلْت ،  وهو يوعك فَمِسْسته ِبيِدي       مصلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّ    دخلْت علَى رسوِل اللَِّه        
ا يوعك    ِإنِّي أُوعك كَم      ، أَجلْ  «   :   صلَّى اللَّه علَْيِه وسلَّم     فَقَالَ رسولُ اللَِّه       . ِإنك لَتوعك وْعكًا شِديًدا        

للَِّه       . نَّ لَك أَْجرْينِ      ذَِلك أَ   :    فَقُلْت ،  قَالَ  . » ِن ِمْنكُمْ  رجالَ   رسولُ ا للَّه علَْيِه وسلَّم     فَقَالَ   :  صلَّى ا
  .»أَجلْ«

ความวา ฉันไดเขาหาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในขณะที่ทานกําลังปวยหนัก ฉันเลย
เอามือไปสัมผัสทานดวยมือของฉัน แลวกลาววา “โอ ทานรอซูล แทจริงแลว ดูทานเจ็บปวดมาก” 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงตอบวา “ใช ฉันเจ็บเทากับพวกทานสองคนเจ็บ” อิบนุ 
มัสอูด เลาตอวา ฉันเลยกลาวตอไปวา “ที่เปนเชนนี้ เพราะทานจะไดรับผลบุญสองเทา” ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบวา “ใช” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 5667และมุสลิมตามสํานวนนี้ : 
2571) 

 
2. จากค็อบบาบ บิน อัล-อะร็อต เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ กลาววา :  

للَِّه         ا رسوِل  لَى  ِإ نا  وسلَّم    شكَْو علَْيِه   للَّه ا لْكَْعبةِ            صلَّى  ا ِظلِّ  ِفى   لَه ةً  د بْر متوسٌِّد   ْهو و فَقُلْنا ،   أَالَ  :      
 ِفى اَألْرِض فَيْجعلُ       قَْد كَانَ مْن قَْبلَكُْم يْؤخذُ الرجلُ فَيْحفَر لَه              «   : فَقَالَ  .   ؟  أَالَ تْدعو لَنا       ؟ ِصر لَنا تْستنْ 
ونَ لَْحِمِه     ما د  ، ويمشطُ ِبأَْمشاِط الْحِديدِ          رأِْسِه فَيْجعلُ ِنْصفَْينِ    ، فَيجاُء ِبالِْمْنشاِر فَيوضع علَى        ِفيها 

يِنهِ       ، فَم  وعظِْمهِ   للَّ    ا يصدُّه ذَِلك عْن ِد ا و ،      َألْمر ا ا لَى             ِه لَيِتمن هذَ َء ِإ ، حتى يِسري الراِكب ِمْن صْنعا
   . »، ولَِكنكُْم تْستْعِجلُونَه والذِّئْب علَى غَنِمِهحْضرمْوت الَ يخاف ِإالَّ اللَّ

ความวา พวกเราไดมารองทุกขตอทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม โดยที่ทานกําลังตะแคง
บนผาคลุมของทานใตรมเงาของกะอฺบะฮฺ พวกเรากลาววา “ทานจะไมขอความชวยเหลือใหแกเรา
หรือ ? ทานจะไมขอดุอาอใหแกเราหรือ ?” ทานรอซูลตอบวา “เคยมีชนกอนหนาพวกทานที่ถูกนําตัว
ไป แลวไดมีการขุดหลุมในดินเพื่อวางตัวเขาลงไปในนั้น แลวเลื่อยก็ถูกนํามาวางไวบนหัวของเขา 
แลวก็เลื่อยหัวของเขาจนแยกเปนเปนสองสวน และเขาไดถูกหวีผมดวยหวีเหล็กจนกระทั่งเหลือแต
เนื้อและกระดูก แตส่ิงนั้นก็ไมสามารถจะหันเหเขาใหออกจากศาสนาแตอยางใด ขอสาบานตออัลลอ
ฮฺ วาแนแท งาน(อิสลาม)นี้จะตองลุลวงสมบูรณจนกระทั่งคนขี่พาหนะสามารถจะเดินทางจาก
เมืองศ็อนอาอจนถึงเมืองหัฏเราะเมาต(ทั้งสองเมืองอยูในประเทศเยเมน)ได(อยางปลอดภัย) โดยไม
กลัวผูใดนอกจากอัลลอฮฺ และ(ไมกลัวสิ่งใดเลย)นอกจากแควากลัวหมาจิ้งจอกจะมาทํารายฝูงแกะ
ของเขาเทานั้น เพียงแตพวกเจาใจรอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 6943)  


