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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
บทน าผู้เขียน 

 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ พระผู้ อภิบาลแห่งสากลจักรวาล ผู้ ทรงดูแล  
ชัน้ฟ้าและแผ่นดิน ผู้ ทรงจัดการสรรพสิ่งทัง้ปวง ผู้ ทรงแต่งตัง้
เหล่าศาสนทูตส่งมายังบ่าวของพระองค์ เพ่ือชีท้างพวกเขาและ
อธิบายบทบัญญัติต่าง ๆ ของศาสนา ด้วยหลกัฐานท่ีชีข้าดและ
พยาน ท่ีชัด เจน  ข้ าพ เ จ้ าขอสร ร เส ริญสดุดีพระอง ค์ต่ อ 
พระมหากรุณาธิคณุทัง้หมดของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อ
พระองค์ให้ประทานความกรุณาและความเอือ้เฟื้อของพระองค์
เพ่ิมมากขึน้ 

ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดท่ีควรแก่การเคารพ
ภกัดีนอกจากอลัลอฮฺผู้ทรงเอกะและทรงอ านาจควบคมุเหนือทุก
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สิ่ง ผู้ทรงกรุณาและทรงอภยัย่ิง ขอปฏิญาณว่าผู้น าของเราท่าน  
นบีมหุมัมดัเป็นบ่าวของอลัลอฮฺ เป็นศาสนทูตของพระองค์ เป็น
ท่ีรักของพระองค์ เป็นสหายสนิทของพระองค์ เป็นผู้ ท่ีดีท่ีสุดใน
หมูส่รรพสิ่งท่ีพระองค์สร้าง เป็นบุคคลท่ีได้รับการสนบัสนุนด้วย 
อัลกุรอานท่ีสูงส่ง มีความมหัศจรรย์อย่างต่อเน่ืองผ่านทุกยุค
สมยั เป็นบุคคลท่ีได้รับการเกือ้หนุนด้วยสุนนะฮฺต่าง ๆ ท่ีสว่าง
ไสวแก่บรรดาผู้ ท่ีใฝ่หาทางน า เป็นบุคคลพิเศษท่ีได้รับของขวญั
เป็นถ้อยโวหารท่ีกระชับ และค าสอนท่ีเผ่ือแผ่อย่างกว้างขวาง
ของอิสลาม ขอพรจากอลัลอฮฺและความสนัติของพระองค์จงมี
แดท่่าน บรรดานบีและเราะสลู วงศาคณาญาติของพวกเขา และ
เหลา่ศอลิฮีนผู้มีคณุธรรมทัง้ปวง 

อนึ่ง แท้จริง เราได้รายงานหะดีษท่ีเล่ามาจากท่าน 
อะลีย์ อิบนุ อบี ฏอลิบ, อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด, มุอาซ อิบน ุ 
ญะบัล, อบู อดั-ดรัดาอ์, อิบนุ อุมรั, อิบนุ อบับาส, อะนัส อิบน ุ
มาลิก, อบู ฮุร็อยเราะฮฺ และอบู สะอีด อลั-คดุรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺ
อนัฮมุ ผ่านสายรายงานจ านวนมากและส านวนท่ีหลากหลาย ว่า
ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
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َْْحِفَظَْْمنْ » ِتْ ََْعَ مَّ
ُ
بَْْأ ر 

َ
َْأ رِِْْمنْ َْحِدي ثا ِْْعي  م 

َ
مَْْاللَُْْبَعثَهُِْْدي ِنَهاْأ ْيَو 

َرةِِْْفْْالِقيَاَمةِْ ْْويف ْ«َوالُعلََماءِْْالُفَقَهاءُِْْزم  اْاللَُْْبَعثَهُْ»رواية: َْفِقي ه 
ا  «ََعلِم 

ความว่า “ใครก็ตามท่ีท่องจ าสี่สิบหะดีษให้กับประชาชาตินีซ้ึ่ง
เก่ียวข้องกบัศาสนาของพวกเขา อลัลอฮฺจะให้พวกเขาฟืน้ขึน้มา
ในวนักิยามะฮฺท่ามกลางบรรดาฟเุกาะฮาอ์และอลุะมาอ์” ในบาง
รายงานระบุว่า “อัลลอฮฺจะให้เขาฟื้นขึน้มาในฐานะฟะกีฮฺท่ี
อาลิม” 

ในรายงานของอบ ูอดั-ดรัดาอ์ มีวา่  

اشَْاْوَْعْ افِْشَْْةِْامَْيَْالقِْْمَْوْ يََْْلُُْْتْن ْكُْوَْ»  «ِهي د 

ความว่า “และฉันจะเป็นผู้ประกันและเป็นสกัขีพยานให้กับเขา
ในวนักิยามะฮฺ” 

ในรายงานของอิบน ุมสัอดู มีวา่  

ْْنْ مِْْل ْخُْدْ :ْاَلَُْْلْي ْقِْ»
َ
ْْيْ أ

َ
َِْْبْاوَْب ْأ  «َتْئ ْشِْْةِْنَّْال 

ความวา่ “จะมีค าพดูกลา่วแก่เขาว่า จงเข้าสวรรค์จากประตบูาน
ใดก็ได้ท่ีเจ้าต้องการ” 

ในรายงานของอิบน ุอมุรั มีวา่  
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 «اءِْدَْهَْالشْ ْةِْرَْمْ ْزُِْفِْْشَْحُْوَْْاءِْمَْلَْعُْال ْْةِْرَْمْ زُِْْفْ ُْكِتَبْ»

ความวา่ “เขาจะถูกบนัทึกให้อยู่ในหมู่คนท่ีเป็นอลุะมาอ์ และถูก
รวบรวมให้อยู่พร้อมกบับรรดาผู้ตายชะฮีด”  

บรรดานักรายงานหะดีษต่างก็เห็นพ้องกันว่า หะดีษนี ้
เป็นหะดีษเฎาะอีฟ แม้ว่าจะมีสายรายงานท่ีหลากหลาย
มากมายก็ตาม 

อุละมาอ์หลายท่าน ขออลัลอฮฺโปรดปรานพวกเขา ได้
เขียนต ารับต าราตามแนวของหะดีษดังกล่าวนีจ้ านวนมาก คน
แรกท่ีข้าพเจ้าทราบมาก็คือ อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัล -มุบาร็อก,  
มุหัมมัด อิบนุ  อัสลัม  อัฏ -ฏูสี ย์  ผู้ ท่ี เ รียกได้ว่า เ ป็นอาลิม 
ร็อบบานีย์, อัล-หะสัน อิบนุ สุฟยาน อัน-นะสาอีย์, อบู บักรฺ  
อัล -อาญุร รี ย์ ,  อบู  บักรฺ  อิบนุ  อิบรอฮีม อัล -อัศฟะฮานีย์ ,  
อดั-ดาเราะกุฏนีย์, อลั-หากิม, อบู นุอยัมฺ, อบู อบัดิรเราะห์มาน 
อสั-สุละมีย์, อบู สะอีด อลั-มาลีนีย์, อบู อุษมาน อศั-ศอบูนีย์,  
อบัดุลลอฮฺ อิบนุ มุหัมมดั อลั-อันศอรีย์, อบู บักรฺ อลั-บัยฮะกีย์ 
และอลุะมาอ์จ านวนมากทัง้รุ่นเก่าและรุ่นใหมท่ี่ไมอ่าจจะนบัได้  
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แท้จริง ข้าพเจ้าได้อิสติคอเราะฮฺต่ออลัลอฮฺ ในการท่ีจะ
รวบรวมสี่สิบหะดีษเช่นกนั โดยน าตวัอย่างมาจากบรรดาอิมามผู้
เป็นนกัปราชญ์และผู้ พิทกัษ์อิสลามเหลา่นี ้ซึง่บรรดาอลุะมาอ์ก็มี
ความเห็นพ้องกันว่าอนุญาตให้ปฏิบัติใช้หะดีษเฎาะอีฟได้ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัคณุคา่ของอะมลั 

อย่างไรก็ดี การท่ีข้าพเจ้าจะเรียบเรียงต ารานีก้็ไม่ได้ยึด
หะดีษนีเ้ป็นหลัก แต่ข้าพเจ้ายึดหะดีษบทอื่น ๆ ของท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ เช่น 

 «َبْائِْالغَْْمْ كُْن ْمِْْدُْاهِْالشَّْْغْ ل ْبَِْلُْ»

ความวา่ “ให้ผู้ ท่ีมาร่วมฟัง เอาไปบอกตอ่กบัผู้ ท่ีไมไ่ด้มาฟัง” 
และหะดีษของท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  

َْنَْ» ْسَْرَْامْ ْاللُّْْضَّ
 
ْاْفَْهَََْعْوَْفَِْْتْ الَْقَْمَْْعَْمِْأ

َ
 «اهَْعَْمِْاْسَْمَْاْكَْاهَْدَّْأ

ความวา่ “อลัลอฮฺจะทรงท าให้ใบหน้าของคนผู้หนึ่งเจิดจรัส จาก
การท่ีเขาฟังค าพูดของฉันและได้ซึมซบัเข้าใจมัน จากนัน้เขาก็
เอาไปบอกตอ่เหมือนท่ีเขาฟังจากฉนัมา” 

และในจ านวนอุละมาอ์เหล่านัน้ก็มีคนท่ีรวบรวมสี่สิบ
หะดีษในหลากหลายแขนง เช่น บางคนก็รวบรวมในด้าน 
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อุศูลุดดีน บ้างก็รวบรวมในด้านประเด็นปลีกย่อยของศาสนา 
บ้างก็ในประเด็นว่าด้วยญิฮาด บ้างก็ในด้านความสมถะ บ้างก็
ในด้านมารยาท บ้างก็ในเร่ืองคุฏบะฮฺ/เทศนาธรรม ซึ่งทัง้ปวง
ล้วนมีจุดประสงค์ท่ีดีทัง้สิน้ ขออัลลอฮฺทรงโปรดปรานผู้ ท่ีมี
เจตนาดีเหลา่นัน้ด้วยเถิด 

ข้าพเจ้าเองประสงค์จะรวบรวมสี่สิบหะดีษท่ีส าคญักว่า
ประเด็นเหล่านัน้ทัง้หมด เป็นสี่สิบหะดีษท่ีครอบคลมุทุก ๆ ด้าน
ท่ีกล่าวมา แต่ละหะดีษล้วนเป็นกฎท่ีย่ิงใหญ่จากจ านวน
หลกัการตา่ง ๆ ในบทบญัญตัิของศาสนา ซึง่อลุะมาอ์ได้เรียกมนั
วา่กงล้อแห่งอิสลามท่ีหมนุวนอยู่บนหลกัการเหล่านี ้หรืออาจจะ
นบัได้ว่าเป็นคร่ึงหนึ่งของศาสนา หรือหนึ่งส่วนสามของศาสนา 
เป็นต้น 

ข้าพเจ้าตัง้เกณฑ์ว่าสี่สิบหะดีษท่ีรวบรวมนีต้้องเป็น 
หะดีษท่ีเศาะฮีหฺ ส่วนใหญ่คัดมาจากเศาะฮีหฺอัล -บุคอรีย์และ
มสุลิม โดยข้าพเจ้าจะตดัส่วนท่ีเป็นสายรายงานออก เพ่ือให้ง่าย
ต่อการท่องจ า และให้ใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง อินชาอ์อลัลอฮฺ 
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แล้วข้าพเจ้าก็จะตามด้วยการระบุความหมายของค าท่ีต้อง
อธิบายเพ่ิมเติมไว้ด้วย  

เป็นการสมควรย่ิงส าหรับผู้แสวงหาอาคิเราะฮฺท่ีจะต้อง
เรียนรู้หะดีษเหลา่นี ้เพราะมนัประกอบด้วยเนือ้หาสาระท่ีส าคญั
มาก ครอบคลุมการสะกิดเตือนในทุก ๆ เร่ืองท่ีเป็นความดีงาม 
ซึ่งสามารถเห็นได้ชัดส าหรับคนท่ีพิจารณาดูเนือ้หาต่าง ๆ ของ 
หะดีษเหลา่นี ้ 

ข้าพเจ้าขอให้อัลลอฮฺเป็นท่ีพึ่ง  ขอมอบหมายต่อ
พระองค์ ขอยึดในความช่วยเหลือของพระองค์ พระองค์คือ
เจ้าของการสรรเสริญและบุญคณุทัง้ปวง ด้วยพระองค์ท่ีข้าพเจ้า
ขอความช่วยเหลือให้อ านวยความส าเร็จและการปกป้อง
คุ้มครอง 
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หะดีษที่ 1  

การงานทัง้หลายขึน้อยู่กับเจตนา 
 

 اِتيَّالنِّبِ اُلَمْعاأَل

ْ
ْْْنْ عَْ

َ
ِْمِْأ َْنِْمِْؤْ المُْْْي  ْْْي 

َ
ْفْ حَِْْْبْ أ ْاللَُْْْرِضَْْْاِبْطَّْالَِْْْنْب ْْْرَْمَْعُْْْص 

ُْْلْوْ قُْيَْْْْملسو هيلع هللا ىلص اللَِْْْلْوْ سُْرَُْْْتْعْ مِْسَْْْْ:اَلْقََْْْعن هُْ َماْ»: ْْْإنَّ
َ
ْ،انل يَّاِتْبَِْْْماُلْعْ ال

ْْوإِنَّما َْْفَمنْ ْ،نََوىْماْئْ رِْمْ اِْلُك  َرتُهََُْْكنَت  َرتُهُْفَِْْْلِْورَُسوْ ْْاللَِْْْلْإِِْْهج  ِْهج 
ِلِْْْاللَِْْْلْإِْ ْْْوَمنْ ْْ،ورَُسو  َرتُهََُْْْكنَت  يَاِْْهج  ن  ْْْيُِصي بُهاِِْْلُ

َ
ْرَْامْ ْْوِْأ

َ
َْين ِكُحَهاْْةْ أ

َرتُهُْفَْ  .«لهِْإَِْْهاَجرَْْامََْْلْإِِْْهج 
َْثِْدْ حَْاْالمُْامَْمَْإِْْاهُْوَْرَْ ْي 

َ
ِْنْب َْْلْي ْاعِْمَْسْ إِْْنُْبْ ْدُْمَُّْمَْْاللِْْدِْب ْعَْْوْ بُْ،ْأ

َْغِْالمُِْْنْب ْْمَْي ْاهِْرَْب ْإِْ ْوَْي ْارِْخَْالُْْهْ بَْزْ دِْرْ بَِْْنْب ْْةِْي  ،ْ
َ
ِْسَْالُْْوْ بُْأ ْنُْبْ ْمُْلِْسْ مُْْي 

ِْشَْالقُْْمْ لِْسْ مُِْْنْب ْْاِجْجَّْالَْ اْمَْهُِْْنْي َْلَْاْال ْمَْهِْي ْحَْي ْحَِْصِْْفْ ْي ْرِْوْ ابُْسَْي ْانلَّْْي ْي 
ْ
َ
ْ.ةِْفَْنََّْصْالمُِْْبْتُْالكُْْحْ َصْأ

ความว่า: จากท่านอะมีรุลมุอ์มินีน อบูหัฟศฺ อุมัร อิบนุ อัล- 
ค็อฏฏอบ เราะ ฎิยัลลอ ฮฺอันฮุ  ไ ด้ เล่าว่ า : ฉันไ ด้ ยินท่าน 
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เราะสลูลุลอฮฺ ْملسو هيلع هللا ىلص กล่าวว่า: "แท้จริงการงานทัง้หลายนัน้ขึน้อยู่

กบัเจตนา และแท้จริงส าหรับทกุคนนัน้คือสิ่งท่ีเขาได้ตัง้เจตนาไว้ 
ดงันัน้ ผู้ ใดก็ตามท่ีการอพยพของเขามีเจตนาเพ่ืออัลลอฮฺและ
เราะสูลของพระองค์ การอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพ่ืออลัลอฮฺ
และเราะสลูของพระองค์ และผู้ ใดก็ตามท่ีการอพยพของเขาเพ่ือ
โลกนีท่ี้เขาก็จะได้รับ หรือเพ่ือผู้หญิงท่ีเขาจะแต่งงานด้วย ดงันัน้
การอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามความประสงค์ท่ีเขาได้อพยพ" 

หะดีษรายงานโดยสองอิมามของบรรดานักวิชาการ 
หะดีษ นั่นคือท่านอบู อบัดิลลาฮฺ มุหัมมดั อิบนุ อิสมาอีล อิบน ุ
อิบรอฮีม อิบน ุอลั-มฆีุเราะฮฺ อิบน ุบรฺัดิซบะฮฺ อลั-บคุอรีย์1  

และท่านอบู อัล-หุสัยนฺ มุสลิม อิบนุ อัล -หัจญาจญ์  
อิบนุ มุสลิม อลั-กุชยัรีย์ อลั-นยัสาบูรีย์2 ในหนังสือเศาะฮีหฺของ
ท่านทัง้สองซึง่เป็นหนงัสือท่ีประพนัธ์ท่ีมีความถกูต้องมากท่ีสดุ 

                                                           
1 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: ไม่ระบุ, บท: ไม่ระบุ, เลขที่: 1 และส านวนหะดีษ
เป็นของทา่น 
2 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: อลั-อิมาเราะฮฺ, บท: ค ากล่าวของท่านนบี “แท้จริงการ
งานทัง้หลายขึน้อยูก่บัเจตนา”, เลขที่: 1907 
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หะดีษที่ 2  

ล าดับขัน้ของศาสนา 

ْ
  ِنْيالدِّ ُباِتَرَم

ْ
ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْرَْمَْعُْْنْ عَْ

َ
ْوْ لُْجُْْنَُْن ْْماَْنَْي ْبَْْ:اَلْقَْْضا ْي ْأ ْدَْن ْعِْْس 

إِْْ،مْ وْ يَْْاَتْذَْْملسو هيلع هللا ىلصْاللِْْلِْوْ سُْرَْ
ْ،اِبْيَْال ْْاِضْيَْبَْْدُْي ْدِْشَْْل ْجُْرَْْانَْي ْلَْعَْْعَْلَْطَْْذْ 

ْْهِْي ْلَْعَْْىرَْيَُْْلْْ،رِْعْ الشَّْْادِْوَْسَْْدُْي ْدِْشَْ
َ
ْْانَّْمِْْهُْفُْرِْعْ يََْْلْوَْْرِْفَْالسَّْْرُْثَْأ

َ
ْ،دْ حَْأ

ْحَْ ْفَْْ،ملسو هيلع هللا ىلصِْبْ انلََّْْلْإَِْْسْلَْجَّْْتَّ
َ
ْهِْي ْفَّْكَْْعََْضْوَْوَْْ،هِْي ْتَْبَْكْ رَُْْلْإِْْهِْي ْتَْبَْكْ رُْْدَْنَْسْ أ

ْ ْاَلْقَْوَْْ،هِْي ْذَْخِْفَََْْعَ ْْدُْمَُّْمَْْايَْ:
َ
ْمَِْلْسْ الِِْْنْعَِْْنْ ِبْ خْ أ ْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْفَْ.

ْملسو هيلع هللا ىلص ْْمَُْلْسْ الِْ»:
َ
َْْنْ أ ْْدَْهَْشْ ت

َ
ْإِْْلَْإَِْْلْْنْ أ ْوَْْاللُْْلَّ

َ
ْ،اللُِْْلْوْ سُْرَْْدا ْمَُّْمَْْنْ أ

ْْمَْي ْقِْتُْوَْ ْنِْإَِْْتْي ْالَْْجََّْتُْوَْْ،انََْضْمَْرَْْمَْوْ ُصْتَْوَْْ،ةََْكَْالزَِّْْتَْؤْ تُْوَْْ،ةََْلْالصَّ
ََْْلُْْانَْب ْجِْعَْفَْْ.َتْق ْدََْصْ:ْاَلْقَْ«ْلْ ي ْبِْسَْْهَِْل ْإَِْْتْعْ طَْتَْاسْ  ْسْ ي

َ
ْْ!هُْقُْدْ َصْيُْوَُْْلُْأ
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ََ ََْ:اَلْقَ ْفَ
َ
ََِْنْ ِبْ خْ أ ََيْ الِِْْنَْع ََانَِْم ْ»ل:ْا.ْقَ

َ
ََْنْ أ ََْنَْمِْؤْ تُ ْاللِْبِ

َْوَْْهِْلِْسُْرُْوَْْهِْبِْتُْكُْوَْْهِْتِْكَْئَِْلْمَْوَْ َِْخَْرِْدَْقَْال ْبِْْنَْمِْؤْ ت ْوَْْرِْاآلخِْْمِْوْ ال  ْ.«هَِْشْ وَْْهِْي 
 .َتْق ْدََْصْ:ْاَلْقَْ

ْاَلْقَْ ْفَْ:
َ
ْاَلْقَْ .انِْسَْحْ الِِْْنْعَِْْنْ ِبْ خْ أ :«ْ

َ
ْكَْْاللَْْدَْبُْعْ تَْْنْ أ

َ
َْكْنَّْأ

َْْنْ إِْفَْْ،اهُْرَْتَْ  .«اكَْرَْيَْْهُْنَّْإِْفَْْاهُْرَْتَْْنْ كُْتَْْمْ ل

ْفَْْ:قَاَلْ
َ
اَعةِِْْنْعَِْْنْ ِبْ خْ أ ْبَِْاهَْن ْعَُْْلْوْ ؤُْسْ المَْْامَْ»ْ:قَاَلْ .السَّ

َ
ْمَْلَْعْ أ

ْفَْْ:قَاَلْ  .«لِْائِْالسَّْْنَْمِْ
َ
َماَراتَِهاْنْ عَِْْنْ ِبْ خْ أ

َ
ْ»ْقَاَل:  .أ

َ
ِْْلَْتَْْنْ أ

َ
َْربَّتََهَا،ْةُْمَْال

ْوَْ
َ
ُْاوَْطَْتَْيَْْاءَْالشَّْْءَََْعْرِْْةَْالَْعَْال ْْاةَْرَْعُْال ْْاةَْفَْالُْْىرَْتَْْنْ أ ُِْْفْ ْنَْوْ ل   .«انِْيَْن ْال 

ْْرُْمَْعُْْايَْ»ْ:َقاَلْْمَّْثُْْ،َمِلّيا ُْْتْث ْبِْلَْفَْْ،ان َطلََقْْمَّْثُْ
َ
ِْنْمَْْيْ رِْدْ تَْأ

ائُِلْ لَمُُْْلُْوْ سُْرَْوَْْاللُْْ:قُل ُتْ .«؟السَّ ع 
َ
ِْجِْْهُْنَّْإِْفَْ»ْقَاَل: .أ ُْْلْي ْب 

َ
ْمْ اكُْتَْأ

ْ«.ْمْ كُْنَْيْ دِْْمْ كُْمُْل ْعَْيُْ
 .مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْ

 
ความว่า: จากท่านอุมรั เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  ได้เล่าว่า: วนัหนึ่ง 

ในขณะท่ีพวกเราก าลงันัง่อยู่กบัท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص ทนัใดนัน้

ก็มีชายคนหนึง่สวมเสือ้ผ้าท่ีขาวโพลน มีผมท่ีด าสนิท และไม่เห็น
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ร่องรอยของการเดินทาง ได้ปรากฏขึน้มายังพวกเรา  และไม่มี
ผู้ ใดเลยในหมู่พวกเราท่ีรู้จักเขา จนในท่ีสุดเขาได้เข้ามานั่งท่ี

ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص แล้วเขาก็เอาเข่าทัง้สองข้างของเขาไปยนักบัเข่าทัง้

สองข้างท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص และได้วางมือของเขาบนขาของท่านนบี 

แล้วเขาก็กล่าวขึน้ว่า “โอ้มุหัมมัดเอ๋ย จงบอกให้ฉัน ملسو هيلع هللا ىلصْ รู้

เก่ียวกับอิสลามเถิด?” แล้วท่านเราะสูลุลลอฮฺ ก็กล่าวว่า :  
อิสลามคือ 

-    การท่ีท่านกล่าวปฎิญานว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดท่ี
ควรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอฮฺ และมหุมัมดันัน้
เป็นเราะสลูของอลัลอฮฺ” 
-     การท่ีท่านด ารงไว้ซึง่การละหมาด 
-     จ่ายซะกาต 
-     ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
-     และไปประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัตุลลอฮฺ หากท่านมี
ความสามารถเดินทางไปได้ 
เขากลา่ววา่ “จริงอย่างท่ีท่านพดู” 
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(ท่านอมุรักล่าวว่า) ดงันัน้พวกเราพากันแปลกใจท่ีเขา
ถามท่านนบี แล้วเขาก็รับรองวา่ท่านนบีพดูจริง 
เขากล่าวอีกว่า “จงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกับอีมานเถิด ?”  

ท่านนบี จงึตอบวา่  
- การท่ีท่านศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ  
- ตอ่บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์  
- ตอ่บรรดาคมัภีร์ของพระองค์  
- ตอ่บรรดาศาสนทตูของพระองค์  
- ตอ่วนัปรโลก  
- และเช่ือต่อการก าหนดสภาวะของพระองค์ทัง้ท่ีดี

และไมด่ี” 
แล้วเขากลา่ววา่ “จริงอย่างท่ีท่านพดู”  
แล้วเขาก็กล่าวอีกว่า  “ดังนัน้ท่านจงบอกให้ฉันรู้

เก่ียวกบัอิหฺสานเถิด ?”  

ท่านนบี ตอบว่า “คือการท่ีท่านท าอิบาดะฮฺ ملسو هيلع هللا ىلصْ 

ต่ออัลลอฮฺเสมือนกับว่าท่านเห็นพระองค์ แม้ว่าท่านไม่เห็น
พระองค์ แตพ่ระองค์ทรงเห็นท่านแน่นอน” 
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 แล้วเขากลา่วอีกวา่ “ดงันัน้ ท่านจงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกบั

วนักิยามะฮฺเถิด ?” ท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص ตอบว่า “ผู้ ท่ีถูกถาม ไม่ได้รู้มาก

ไปกวา่ผู้ถามเลย” 
 แล้วเขาก็กล่าวว่า “ถ้าเช่นนัน้ท่านจงบอกให้ฉันรู้ถึง

สัญญานของมันเถิด” ท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص ตอบว่า “คือการท่ีทาสีจะ

คลอดลกูเป็นนายของนาง, ท่านจะได้เห็นผู้ ท่ีไมส่วมร้องเท้า ไม่มี
เสือ้ผ้าจะสวมใส่ เป็นผู้ ยากจนข้นแค้น และเลีย้งแพะ แต่กลับ
แข่งขนักนัสร้างอาคารสงู ๆ” 

จากนัน้ เขาก็จากไป และฉนั (หมายถงึอมุรั) ก็หายหน้า

ไปหลายวนั  ต่อมาท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص ก็ถามฉันว่า “โอ้อมุรั ท่านรู้ไหม

วา่ ผู้ถามครัง้นัน้เป็นใคร ?” ฉนัตอบว่า “อลัลอฮฺและเราะสลูของ

พระองค์เท่านัน้ท่ีรู้”  ท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص ตอบว่า “แท้จริงเขาคือ ญิบรีล 

ท่านมาหาพวกท่าน เพ่ือสอนพวกท่านเร่ืองศาสนาของพวกท่าน”  
หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม3  

                                                           
3 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธา อิสลาม และ 
อิหฺสาน, เลขที่: 8 
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หะดีษที่ 3  

หลักการของอิสลาม 
 

 ِماَلْساإِل اُنَكْرَأ

ْ
ْْْنْ َعْ

َ
َعب دِْْْدِْب َْعِْْبْ أ ِنْ َ ْح  لرَّ للِْْا لَِْْنْبْ ْرَْمَُْعِْْنْبْ ْا ْْاِبْطَّْا
ْالُلَْعن ُهَما َْيُقو ُل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَُْْتْعْ مِْسَْْ:اَلْقَْْرَِضَ

ْْمَُْلْسْ الِِْْنَْبُْْ» :ََْعَ س  دَْهَْشَََْْخ  ْْةِْا
َ
إَِْلْْن ْأ ْوَْْاللُْْلَّْإِْْلَْْ

َ
ْنْ أ

َلِة،ْْامِْقَْإِْوَْْالِل،ُْْلْوْ سُْرَْْدا ْمَُّْمَْ ََكِة،ْْاءِْتَْيْ إِْوَْْالصَّ ْمِْوْ َصْوَْْاَلي ِت،ْْجْ حَْوَْْْالزَّ
ْ«.انََْضْمَْرَْ

ِلمْ ْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ ْ.وُمس 
 

ความว่า: จากท่านอบูอบัดิรฺเราะหฺมาน นั่นคืออบัดุลลอฮฺ อิบน ุ
อมุรั อิบนุ อลั-ค็อฎฎอบ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า: ฉันได้ยิน

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ    :กลา่ววา่ ملسو هيلع هللا ىلص 

“อิสลามนัน้ ถกูสร้างอยู่บนหลกัการห้าประการ นัน่คือ   
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-   การปฎิญานตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดท่ีควรแก่การ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดนัน้คือเราะสูล
ของอลัลอฮฺ 

-   การด ารงไว้ซึง่การละหมาด 
-   การจ่ายซะกาต 
-   การประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัตลุลอฮฺ 
 -   และการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน”   
หะดีษนี ้บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์4และมสุลิม5 

 

  

                                                           
4 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: การศรัทธา, บท: การวิงวอนขอของพวกท่านคือการ
ศรัทธาของพวกทา่น, เลขที่: 8 
5 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงหลกัการของอิสลาม, เลขที่: 
21 
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หะดีษที่ 4  

ขัน้ตอนของการสร้าง 
 

 ِقْلاخَل ُلاِحَرَم

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْالرَّْْدِْب ْعَِْْبْ أ ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْدْ وْ عُْسْ مَِْْنْبْ ْاللِْْدِْب ْعَِْْْنْْح 

ْْوَْهُْوَْملسو هيلع هللا ىلصْْاللُِْْلْوْ سُْاْرَْنَْثَْدَّْحَْْ:اَلْقَْ ْالمَُْْقْادِْالصَّ ْ:ُقْوْ دُْص 
ْْنَّْإِْ»

َ
ْْهِْمْ اُِْْنْطْ بَِْْفْ ْهُْقُْل ْخَْْعُْمَُْي ْْمْ كُْدَْحَْأ

َ
َْعِْبَْرْ أ ْ،ةْ فَْطْ نُْْما ْوْ يَْْي 

ِْذََْْلْث ْمِْْةْ قَْلَْعَْْنُْوْ كُْيَْْمَّْثُْ ِْذََْْلْث ْمِْْةْ غَْض ْمُْْنُْوْ كُْيَْْمَّْثُْْ،َكْل ُْلْسَْرْ يُْْمَّْثُْْ،َكْل
َح،ْهِْي ْفِْْخُْفَْن ْيَْفَُْْكْلَْالمَْْهَِْل ْإِْ و  ْبِْْرُْمَْؤْ يُْوَْْالر 

َ
:ْعِْبَْرْ أ ْهِْقِْزْ رِِْْبْت ْكَْبََِْْكَِمات 

ْوَْ
َ
ِْْقْيشَْوَْْهِْلِْمَْعَْوَْْهِْلِْجَْأ

َ
.ْوْ أ َْسِعي د 

ِْْاللِْوَْفَْْ ُْغَْْلَْإِْْلَْْيْ اّلَّ ْْنَّْإِْْهُْي 
َ
ْْلِْمَْعَْبُِْْلْمَْعْ َلَْْمْ كُْدَْحَْأ

َ
ِْلْهْ أ

ْحَْْةِْنَّْالَْ ْيَْْمَّْتَّ ْهَْنَْي ْبَْوَْْهُْنَْي ْبَْْنُْوْ كُْا ْا ْاُبْتَْالكِْْهِْي ْلَْعَُْْقْبِْسْ يَْفَْْاعْ رَْذِِْإلَّ
ْْلِْمَْعَْبُِْْلْمَْعْ يَْفَْ

َ
ُخلَُها،ْارِْانلَّْْلِْهْ أ ْْنَّْإِْوََْْفيَد 

َ
ْْلِْمَْعَْبُِْْلْمَْعْ َلَْْمْ كُْدَْحَْأ

َ
ْلِْهْ أ
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ْحَْْارِْانلَّْ ْيَْْمَّْتَّ ْاُبْتَْالكِْْهِْي ْلَْعَُْْقْبِْسْ يَْفَْْاعْ رَْذِْْإِلَّْْاهَْنَْي ْبَْوَْْهُْنَْي ْبَْْنُْوْ كُْا
ْْلِْمَْعَْبُِْْلْمَْعْ يَْفَْ

َ
ْ.مْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْْْ«.اهَْلُْخُْدْ يَْفَْْةِْنَّْالَْْلِْهْ أ

ความว่า: จากท่านอบู อบัดิรฺเราะหฺมาน นัน่คืออบัดลุลอฮฺ อิบน ุ

มสัอดู เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เลา่วา่ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ْملسو هيلع هللا ىلص  ซึง่เป็น

ผู้สจัจริงและเป็นผู้ ได้รับการเช่ือถือ กลา่ววา่:  
“แท้จริง ทุกๆ คนในหมู่พวกท่านได้ถูกก่อตวัเป็นรูปร่าง

ในครรภ์มารดาเป็นระยะเวลา 40 วนัในรูปของนุฏฟะฮฺ (น า้ข้นๆ) 
หลงัจากนัน้ก็กลายเป็นก้อนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกนั และ
หลังจากนัน้ ก็กลายเป็นก้อนเนือ้ภายในระยะเวลาเดียวกัน 
หลงัจากนัน้มลาอิกะฮฺก็ถูกส่งมายงัเขาและเป่าวิญญาณใส่ร่าง
เขา และมลาอิกะฮฺถูกบญัชาให้บันทึกสี่ก าหนดการด้วยกัน นั่น
คือ  

-   ริซกี (เคร่ืองยงัชีพ) ของเขา 
-   อายขุยัของเขา 
-   การงานของเขา 
-   และสขุหรือทกุข์ของเขา 
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ฉันขอสาบานต่ออลัลอฮฺ  ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดท่ีควร
แก่การเคารพภักดีนอกจากพระองค์ ว่า แท้จริงคนใดคนหนึ่งใน
หมู่พวกท่านจะปฏิบตัิกิจการงานของชาวสวรรค์ จนกระทั่งไม่มี
อะไรอยู่ระหว่างเขากับสวรรค์นอกจากห่างกันแค่หนึ่งศอก
เท่านัน้ แตเ่ขาได้ถกูก าหนด (ให้เป็นชาวนรก) ดงันัน้ เขาก็ปฏิบตัิ
กิจการงานของชาวนรก และในท่ีสดุเขาก็ตกนรก  

และแท้จริงคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่าน จะปฏิบัติ
กิจการงานของชาวนรก จนกระทั่งไม่มีอะไรอยู่ระหว่างเขากับ
นรกนอกจากห่างกนัแค่หนึ่งศอกเท่านัน้ แต่เขาได้ถูกก าหนดไว้
แล้ว (ว่าเขาเป็นชาวสวรรค์) ดังนัน้ เขาก็จะปฏิบัติกิจการงาน
ของชาวสวรรค์ และในท่ีสดุเขาก็ได้เข้าสวรรค์”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์6และมสุลิม7 

                                                           
6 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: เร่ิมต้นของการสร้าง, บท: กลา่วถึงบรรดามลาอิกะฮฺ
, เลขที่: 3208 
7 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: วิธีการสร้างมนษุย์ในครรภ์มารดา, บท: ก าหนดสภาวะ, 
เลขที่: 2643 
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หะดีษที่ 5  

ห้ามอุตริในศาสนา 
 

  ِنْيالدِّ ْيِف اِعَدِتاالْب ِنَع ُيْهالنَّ

ْ
َْنِْمِْؤْ المُْْمْ اُْْْنْ عَْ ََِْعْْْاللِْْدِْب ْعَْْمْ اُْْْي  ْالُلْْةَْشَْئ :َعن َهاْرَِضَ َْقاَلت 

ْملسو هيلع هللا ىلص:ْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْ
ْْنْ مَْ»

َ
ِْْفْ َْثْدَْحْ أ

َ
ْ«.دْيرَْْوَْهُْفَْْهُْن ْمَِْْسْي ْاْلَْاْمَْذَْاْهَْنَْرِْمْ أ

ْ.مْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ
ِلمْ ْةْ ايَْوَْرِْْيِفْ وَْ ْْهِْي ْلَْعََْْسْي ْلَْْلْ مَْعََْْلْمِْعَْْنْ مَْ»ْ:لُِمس 

َ
اْنَْرُْمْ أ

ْ.«دْيرَْوَْهُْفَْ
ْ

ความว่า: จากมารดาของศรัทธาชนทัง้หลาย  อุมมุ อบัดิลลาฮฺ 
นั่นคือท่านหญิงอาอิชะฮฺ   เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา  เล่าว่า:  ท่าน 

เราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่  
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“ใครก็ตามท่ีอุตริในกิจการศาสนาของเรานี ้ ซึ่งสิ่งท่ีเรา
ไมไ่ด้สัง่ใช้ ดงันัน้สิ่งท่ีอตุริขึน้มานัน้ย่อมถกูปฏิเสธ”  

บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์8และมสุลิม9  
และในการบนัทกึของมสุลิมมีส านวนวา่:  
“ใครก็ตามท่ีปฏิบตัิกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึง่เราไม่ได้สัง่

ใช้ ดงันัน้ กิจการนัน้จะถกูปฏิเสธ” 
 
 

  

                                                           
8 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: การไกลเ่กลี่ย, บท: เม่ือไกลเ่กลี่ยในสิ่งที่ชัว่ถือว่าถกู
ปฏิเสธ, เลขที่: 2697 
9 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การพิพากษา, บท: ปฏิเสธบทบญัญัติที่ไม่ถกูต้องและ
บรรดาอตุริกรรมทัง้หลายในศาสนา, เลขที่: 1718 
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หะดีษที่ 6  

ออกห่างจากสิ่งที่คลุมเครือ 
 

 اِتَهُبالُش ِناِطَوَم ْنَع ُدْعالُب

ْ
ْْنْ عَْ

َ
َِْْنْبْ ْاِنْمَْعْ انلْ ْْاللِْْدِْب ْعَِْْبْ أ ْ شِْب َل:ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْي  َْقا

َْيُقو ُل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَُْْتْعْ مِْسَْ
ْ بََْْلَْلْالَْْنَّْإِْ» إِْوَْْي 

ْ بَْْامَْرَْالَْْنَّْ ،تَبُِْمشْ ُْْمورْ اُْْْانَُهمَْوَبي ْْْ،ْي  ْهات 
لَُمهُْْلَْ ْ ثِْكَْْنََّْيع  َقَْْْفَمِنْْ،ْانلَّاِسِْْمنَْْي  بُْْْاتَّ ْْْاِتْهَْالش  َْتَْسْ اِْ،َْفَقد  ْب 

َ
ِْنهِْي ِِْلِْْْأ

بُهَِْْفْ َْوَقعََْْمنْ وَْْ،ِْضهِِْعرْ وَْ ْ َكَْْْ،ْْالََرامِِْْفْ َْوَقعَْْاِتْالش  ِِ ا َلَْْْعْيَرْ ْْلرَّ َْحو 
ْْْ،ْْهِْي ْفَِْْْتعَْيَرْ ْْأنْ ِْْشُكْيُوْ ْْاِلَمْ

َ
ْْْنَّْإِْوَْْْلَْأ ِْْْلُك  َْْْمِلك  ْْْ،ِْْحم 

َ
ِْحَمْْْنَّْإِْوَْْْلَْأ

ْْْ،ْْاِرُمهَُْمَْْْاللِْ
َ
َْصْْْاذَْإَِْْْغةْ ُمض ْْْاَلَسدِِْْْفْ ْْنَّْإِْوَْْْلَْأ ْاَلَسدُْْْصلَحَْْْلََحت 

َْْذاإِْوَْْ،هَُُْك ْ ْْ،ْهَُُْك ْْالََسدَُْْسدَْفَْْفََسَدت 
َ
ْْْ«.ُبْالَقل ِْْهَْوَْْلَْأ

ْ.مْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ
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ความวา่: จากท่านอบ ูอบัดิลลาฮฺ นัน่คือ อนั-นอฺุมาน อิบน ุบะชีร 

เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เล่าว่า: ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص 
กลา่ววา่  

“แท้จริงสิ่งท่ีอนมุตัิ(หะลาล)นัน้ชดัเจนและสิ่งท่ีต้องห้าม
(หะรอม) ก็ชัดเจนเช่นกัน และในระหว่างทัง้สองนัน้คือสิ่งท่ี
คลุมเครือ ซึ่งผู้ คนส่วนมากไม่รู้ ดังนัน้ผู้ ใดก็ตามท่ีระแวดระวัง
และปกป้องตัวเขาจากสิ่งท่ีคลุมเครือ แท้จริงเขาได้ให้ศาสนา
และเกียรติของเขาใสสะอาดปลอดมลทิน และใครก็ตามท่ีตกอยู่
ในสิ่งท่ีคลุมเครือ ก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งท่ีต้องห้าม 
เปรียบดงัเช่นผู้ ท่ีเลีย้งปศุสตัว์อยู่รอบ ๆ บริเวณเขตหวงห้าม ซึ่ง
มนัเกือบจะเลด็ลอดเข้าไปกินในเขตหวงห้ามอยู่แล้ว  

พึงทราบเถิดว่าทุก ๆ กษัตริย์ย่อมมีเขตหวงห้าม  และ
พึงทราบเถิดว่า แท้จริงเขตหวงห้ามของอัลลอฮฺคือบรรดาสิ่ง
ต้องห้ามทัง้หลาย  

พงึทราบเถิดวา่ ในร่างกายมนุษย์นัน้ มีก้อนเนือ้ชิน้หนึ่ง 
เมื่อมันดี ร่างกายทัง้หมดก็จะดีตามไปด้วย และถ้าหากว่ามัน
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เสีย ร่างกายทัง้หมดก็จะเสียตามไปด้วย พึงทราบเถิดว่า มนัคือ 
หวัใจ”   

 หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์10และมสุลิม11 
 

  

                                                           
10 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: การศรัทธา, บท: ความประเสริฐของผู้ ที่ท าให้
ศาสนาของเขาบริสทุธ์ิ, เลขที่: 52 
11 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: อลั-มสุากอต, บท: ยึดเอาสิ่งที่หะลาลและละทิง้สิ่งที่
คลมุเครือ, เลขที่: 1599 
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หะดีษที่ 7  

การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนา 
 

 ِنْيالدِّ اُدَمِع ُةَحْيِصالنَّ

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ِْْنْبْ ْمِْي ْمِْتَْْْةَْيَّْقَْرُِْْبْ أ

َ
ْوْ أ رِْاِلَّْْس  ْا ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْي 

َ
ْْنَّْأ

ْْْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصِْْبَّْانلَّْ
؟ْقُل نَا:ْانلَِّصي َحُة،ْنُْيْ اِلْ » َْقاَلْْلَِمن  ْلِل ِْوِْْهِْابِْتَْكِْلِْوَْ: ِْلِْوْ سُْرَْل

ْوِْ
َ
َْمِْلِْسْ المُْْةِْمَّْئِِْل ْْ«.مْ هِْتِْمَََّْعْوَْْي 

ْ.مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْ
 

ความว่า: จากท่านอบู รุก็อยยะฮฺ นัน่คือ ตะมีม อิบนุ เอาสฺ อดั-

ดารีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเลา่วา่: ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่  

“ศาสนาคือ การตกัเตือน” พวกเราถามว่า: เพ่ือใครล่ะ? 

ท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص ตอบว่า “เพ่ืออลัลอฮฺ เพ่ือคมัภีร์ของพระองค์ เพ่ือ 
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ศาสนทูตของพระองค์ เพ่ือบรรดาผู้ น ามุสลิม และเพ่ือบรรดา
มสุลิมทัว่ไป”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม12 

  

                                                           
12 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงศาสนานัน้คือการตกัเตือน, 
เลขที่: 95 



40 หะดีษ อิมามอนั-นะวะวีย์ 

32 

 

หะดีษที่ 8   

ชีวิตและทรัพย์สินมุสลมิเป็นสิ่งต้องห้าม 
 

 ِهاِلَمَو ِمِلْسامُل ِمَد ُةَمْرُح

 

ْالُلَْعن ُهَماْرَْمَْعُِْْنْاب ِْْنْعَْ ْْرَِضَ
َ
ْ:اَلْقَْملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَْْنَّْأ

ُْْتْرْ مِْاُْْ»ْ
َ
ْحَْْاَسْانلََّْْلْاتِْقَْاُْْْنْ أ َّْتَّ ْْْوادُْهَْشْ ْي

َ
ْاللُْْْلَّْإِْْْلَْإَِْْْلْْْنْ أ

ْوَْ
َ
ْْْوامُْي ْقِْيُْوَْْْ،اللُِْْْلْوْ سُْرَْْْدا ْمَُّْمَْْْنَّْأ ََكَة،اْوْ تُْؤْ يُْوَْْ،ةََْلْالصَّ اْوْ لُْعَْاْفَْذَْإِْفَْْْالزَّ
ْاْمِْوْ مَُْصْعََْْكْلِْذَْ ْوَْْمْ هُْءَْامَْْدِْن 

َ
َْوَْمْ أ ْْمْ هُْابُْسَْحِْوَْْمَِْلْسْ الِْْق ِْبَْْلَّْإِْْمْ هُْال ََْعَ

ْ«.اَلْعَْتَْْاللِْ
ْ.مْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ

 

ความว่า: จากท่านอิบนุอุมรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า: ท่าน  

เราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  
“ฉันถูกสั่งใช้เพ่ือต่อสู้ กับมนุษย์ จนกว่าพวกเขาจะ

ปฏิญาณว่า  ลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ (หมายความว่าไม่มีพระเจ้า
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อื่นใด –ท่ีควรแก่การเคารพภกัดีอย่างแท้จริง- นอกจากอลัลอฮฺ) 
วะอนันะ มหุมัมะดนัเราะสูลลุลอฮฺ (และมหุมัมดันัน้คือศาสนทูต
ของอลัลอฮฺ) และ (จนกว่า) พวกเขาจะด ารงไว้ซึ่งการละหมาด 
และ (จนกว่า) พวกเขาจะจ่ายซะกาต ดงันัน้เมื่อพวกเขาปฎิบัติ
ตามดังท่ีกล่าวมานัน้แล้ว เลือดเนือ้และทรัพย์สินของพวกเขา
ย่อมได้รับการคุ้มครองจากฉัน เว้นแต่ด้วยสิทธิของอิสลาม13 
และการสอบสวนของพวกเขานัน้14เป็นหน้าท่ีของอลัลอฮฺ”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์15และมสุลิม16  

                                                           
13 หมายถึงเม่ือกระท าผิดที่ต้องลงโทษตามบทบญัญัติอิสลาม 
14 คือการสอบสวนในสิ่งที่เร้นลบัและอยูใ่นใจของพวกเขา เพราะสิ่งเหลา่นีม้นษุย์
ไมส่ามารถตรัสรู้ได้นอกจากสิ่งที่เปิดเผย 
15 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: การศรัทธา, บท: "หากพวกเขากลบัตวัและด ารง
การละหมาดและจา่ยซะกาต...ฯ", เลขที่: 27 
16 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: ค าสัง่ใช้ให้ต่อสู้กับมนษุย์จนกว่าพวก
เขาจะกลา่ววา่ "ลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ มหุมัมะดนุ เราะสลูลุลอฮฺ", เลขที่: 32 
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หะดีษที่ 9   

ห้ามการซักถามที่มากเกนิและการเคร่งที่เกนิเลย 
 

 ِددَُّشالتََّو اِلَؤالسُّ ِةَرْثَك ْنَع ُيْهالنَّ

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْالرَّْْدِْب ْعَْْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ َْقاَل:ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْرْ خْ َصِْْنْب ِْْنْْح 

َْيُقو ُل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَُْْتْعْ مِْسَْ
تَنِبُو ُه،ْهُْن ْعَْْمْ كُْتُْي ْهَْاْنَْمَْ» ْمَْوَْْفَاج 

َ
ْفَْْهِْبِْْمْ كُْتُْرْ مَْاْأ

 
اْمَْْهُْن ْاْمِْوْ تُْأ

؛ تُم  تََطع  ْمَْنَّْإِْفَْْاس 
َ
ْأ َِْْكْلَْهْ ا َْكَْْمْ كُْلِْب ْقَْْنْ مِْْنَْيْ اّلَّ ْمْ هِْلِْائِْسَْمَْْةُْث 

ْْمْ هُْفَُْلْتِْاخْ وَْ ََْعَ
َ
ْ«.مْ هِْائِْيَْبِْن ْْأ

ْ.مْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْْ
 

ความวา่: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ นัน่คืออบัดรฺุเราะหฺมาน อิบน ุ
ศ็อค์รฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า: ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ْملسو هيلع هللا ىلص  กลา่ววา่  
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“สิ่งใดก็ตามท่ีฉันได้ห้ามพวกท่าน ก็จงละเว้นเสีย และ
สิ่งใดก็ตามท่ีฉันได้สัง่ใช้ พวกท่านก็จงปฏิบัติเท่าท่ีพวกท่านมี
ความสามารถ แท้จริง สิ่งท่ีท าให้ชนรุ่นก่อนพวกท่านต้องพินาศ 
คือการซกัไซ้ของพวกเขาท่ีมากเกิน17 และการขัดแย้งกบับรรดา 
นบีของพวกเขา”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์18และมสุลิม19 
 

  

                                                           
17 คือการซกัไซ้หรือถามในสิ่งที่ไมเ่ป็นประโยชน์และอาจจะมีผลเสีย 
18 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: การยึดมั่นในคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะฮฺของ

ทา่นนบี, บท: ปฏิบตัิตามบรรดาแนวทางของทา่นนบี ْملسو هيلع هللا ىلص , เลขที่: 7288 
19 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: ความประเสริฐ, บท: การให้เกียรติต่อท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص, 

เลขที่: 1337. และส านวนหะดีษเป็นของทา่น 
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หะดีษที่ 10   

สาเหตุของการตอบรับดุอาอ์ 
 

 اِءَعالدُّ ِةاَبَجِإ ُبَبَس

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْملسو هيلع هللا ىلص:ْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُْْرَِضَُْهَري َرَةِْْبْ أ

ََتَْْاللَْْنَّْإِْ» ََالْطََْع ْي  ََقْ يَْْلَْْب  إُِْْلْبَ
ََا ،ْلَّْ إِْوََْْطي ب

ْْاللَْْنَّْ
َ
ََأ ْرََْم

َْنِْمِْؤْ المُْ ْمَْبِْْي 
َ
َْلِْسَْرْ المُْْهِْبِْْرَْمَْاْأ اـ َي َ﴿َْتَعاَل:ْاَلْقَْفَْْي  ه  يُّ

 
َِمـ َ َُُكُـا  ََلرُُّسـُ َٱَأ

ي ِب  َٱ لُا  َعَ ٱوَ َِتَلطَّ اـ َي َ﴿ْ:ْاَلْعَْتَْْاَلْقَْوَْْ[١٥ْْ:ْاملؤمنون]ْ﴾لًِحا َص  ََم  ه  يُّ
 
ِي َ ٱَأ ََّلَّ

ُنا  َ ي ِب  ََِم َُُكُا  ََء  م  اَِتَط  ز قَ َم  َْلُْجَالرَّْْرََْكَذَْْمَّْثُْْ [٥٧١ْْ:ْالقرة]ْ﴾ُكمَ ن  َر 
ْْرَْفَْالسَُّْْلْي ْطِْيُْ

َ
َأ َْْثْعَْش 

َ
َأ ََلْإِْْهِْيَ دَْيَْْدْ ُمَيََْْبَْغ  ْارَْيََْ،ْاءِْمَْْالسَّ ْارَْيَّْب  ،ْب 

َْمَْوَْ،ْْامْ رَْحَْْهُْمُْعَْطْ مَْوَْ ْ،ْامِْرَْالَْبَِْيَْذْ ُغَوَْ،ْْامْ رَْحَْْهُْسُْبَْل ْمَْوَْْ،ْامْ رَْحَْْهُْبُْش 
ْفَْ

َ
ْأ ُّْْنَّ ْ«.َلُْْاُبْجَْتَْسْ ي

ْ  .مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْ
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ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เล่าว่า: 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  

“แท้จริง อลัลอฮฺนัน้ทรงดี ไมท่รงรับสิ่งใด ๆ นอกจากสิ่ง
ท่ีดี และแท้จริงอลัลอฮฺทรงสัง่ใช้บรรดาศรัทธาชนในสิ่งเดียวกัน
กบัท่ีพระองค์ได้ทรงสัง่ใช้บรรดาเราะสลู  

พระองค์ตรัสวา่:  
هَ ـ َي َ﴿ يُّ

 
ي ِب  َٱَِم َ َُُكُا  ََلرُُّسُ َٱَاأ لُا  َعَ ٱوَ َِتَلطَّ  [١٥ْاملؤمنون:]ْ﴾لًِحا َص  ََم 

ความวา่ “โอ้บรรดาเราะสลูเอ๋ย เจ้าจงบริโภคแต่สิ่งท่ีดี ๆ และจง
ประกอบแตค่วามดีเถิด” (อลั-มอ์ุมินนู:51) 

และตรัสอีกวา่ : 
اـ َي َ﴿ ه  يُّ

 
ِي َ ٱَأ ُنا  َََّلَّ ي ِب  ََِم َُُكُا  ََء  م  اَِتَط  ز قَ َم   [٥٧١:ْالقرة]ْ﴾ُكمَ ن  َر 

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ ท่ีศรัทธาเอ๋ย สูเจ้าจงบริโภคแต่สิ่งท่ีดี ๆ 
จ ากสิ่ ง ท่ี เ ร าป ร ะทาน เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง ยั ง ชี พแก่ สู เ จ้ า เ ถิ ด ”  
(อลั-บะเกาะเราะฮฺ:172) 

หลังจากนัน้ท่านเราะสูล ْملسو هيلع هللا ىلص ได้เล่าถึงชายคนหนึ่งท่ี

เดินทางเป็นระยะเวลายาวนาน จนผมเผ้ายุ่งเหยิง คละเคล้าไป
ด้วยฝุ่ น เขาย่ืนมือทัง้สองสู่ท้องฟ้า (พลางวิงวอนขอดุอาอ์ว่า) 
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“โอ้ พระผู้อภิบาลของข้า! โอ้ พระผู้ อภิบาลของข้า!” ในขณะท่ี
อาหารท่ีเขาบริโภคนัน้หะรอม เคร่ืองดื่มท่ีเขาดื่มนัน้หะรอม 
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีเขาสวมใส่นัน้หะรอม และยังชีพอยู่ด้วยกับสิ่ง 
หะรอม อย่างนีแ้ล้วดอุาอ์ของเขาจะถกูตอบรับได้อย่างไร?”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม20 
 

  

                                                           
20 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: ซะกาต, บท: รับเศาะดะเกาะฮฺจากทรัพย์สินที่ดี, เลขที่: 
1015 
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หะดีษที่ 11   

จงละทิง้สิ่งที่ท่านเคลือบแคลงสงสัย 
 

  ِهْيِف َتْكَكا َشَم ْكُرْتُا

 

ْْنْ عَْ
َ
ْ ِْنْب ِْْنْسَْالَْْدْ مَُّْمَِْْبْ أ ِْْنْب ََْْعِ

َ
ْالَِْطِْْبْ أ ِْْطْب ْسِْْب 

ْْاللِْْلِْوْ سُْرَْ َْرَْوِْملسو هيلع هللا ىلص ْْنْ مُِْْتْظْ فِْحََْْقاَل:َْماهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْهِْتِْانَْي 
ْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْاللِْْلِْوْ سُْرَْ

ْ«.َكْبُْي ْرِْْيَْاَْلْْمََْلْإَِْْكْبُْي ْرِْاْيَْمَْْعْ دَْ»
ْ ْْاهُْوَْرَْ ْذِْمِْالّت  ْْْاَلْقَْوَْْْاِئْ سَْالنَّْوَْْْي  ِمِذي  ْيْ دِْحَْْْْ:الّت   ْنْ سَْحَْْْث 

 .حْ ي ْحَِْصْ
 

 
ความว่า: จากท่านอบู มุหัมมัด นั่นคือ อัล-หะสัน อิบนุ อะลีย์  
อิบนุ  อบี  ฏอลิบ  หลานและผู้ เ ป็น ท่ี โปรดปรานของท่าน 

เราะสูลุลลอฮฺ ْملسو هيلع هللا ىلص เล่าว่า: ฉันได้ท่องจ าจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

   :วา่ ملسو هيلع هللا ىلص
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“ท่านจงละทิง้สิ่งท่ีท าให้ท่านคลมุเครือ แล้วไปยดึเอาสิ่ง
ท่ีมิได้ท าให้ท่านคลมุเครือ”  

หะดีษบันทึกโดยอัต -ติรมิซี ย์ 21และอัน -นะสาอี ย์22 
และอตั-ติรมิซีย์กลา่ววา่หะดีษบทนีอ้ยู่ในระดบัหะสนัเศาะฮีหฺ 

  

                                                           
21 อตั-ติรมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาทของผู้พิพากษา, บท: ลกัษณะของวนั
สิน้โลกฯ, เลขที่: 2518 
22 อัน-นะสาอีย์, อัล-มจุญ์ตะบา, ภาค: มารยาทของผู้พิพากษา, บท: ตัดสิน
ตามที่นกัปราชญ์เห็นพ้อง, เลขที่: 5397 
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หะดีษที่ 12   

หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 

  ُدْيِفا ُيَمبِ اُلَغِتْشااِل

ْ
ْملسو هيلع هللا ىلص:ْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْةَْرَْي ْرَْهُِْْبْ إَْْنْ عَْ
ْ«.هِْي ْنِْعْ ْيَْاَْلْمَْْهُْكُْرْ تَْْءِْرْ المَْْمَِْلْسْ إِِْْنْسْ حُْْنْ مِْ»

ْي ْدِْحَْ ،ْث  ْ ْاهُْوَْرََْْحَسن  ُُهْْي ْذِْمِْالّت   َهَكَذا.َوَغي 

 

ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า : 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  

“สว่นหนึง่จากความดีงามส าหรับอิสลามของคนๆ หนึ่ง 
คือการท่ีเขาละทิง้สิ่งท่ีไมเ่ป็นสาระเก่ียวข้องกบัตวัเขา”  
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หะดีษอยู่ในระดบัหะสัน บันทึกโดยอตั-ติรมิซีย์23 และ
ท่านอื่นๆ24 

  

                                                           
23 อตั-ติรมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความสมถะ, บท: ไมร่ะบ,ุ เลขที่: 2317 
24 อิบนุมาญะฮฺ เลขที่: 3976, มาลิก เลขที่: 1904, อะหฺมัด เลขที่: 1732, อิบน ุ 
ชิฮาบ เลขที่: 191, อับดุรฺร็อซซาก เลขที่: 20617, อิบนุลญะอฺด์ เลขที่: 2925,  
อิบนุ หิบบาน เลขที่: 229, อัฏ-เฏาะบะรอนีย์ ในหนังสืออลั-มอฺุญัม อัล-เอาสัฏ 
เลขที่: 359 และในหนงัสืออลั-มอฺุญัม อศั-เศาะฆีรฺ เลขที่: 884 
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หะดีษที่ 13  

ส่วนหน่ึงจากความสมบูรณ์ของการศรัทธา 
 

 اِنَمْياإِل اِلَمَك ْنِم

ْ
ْْنْ عَْ

َ
نَِسِْْْبْ أ

َ
َزَةْأ ْالِْمَِْْنْبْ َْْح  ْلِْوْ سُْرَْْمِْادِْخَْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْك 

ْملسو هيلع هللا ىلصْْاللِْ ْانلَِّب  ْقَاَل:ْملسو هيلع هللا ىلصَعن 
ْْنُْمِْؤْ ْيَُْلْ»

َ
ْحَْْمْ كُْدُْحَْأ ُْْيِّْتَّ ْْبَّ

َ
ْاُيِْمَْْهِْي ْخِِْل ْ«.هِْسِْفْ نِلَْْب 

.ْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ ِلم  َْوُمس 
ْ

ความว่า: จากท่านอบู หัมซะฮฺ นั่นคือท่านอะนัส อิบนุ มาลิก 
เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ผู้ รับใช้ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص จากท่าน 
นบี ملسو هيلع هللا ىلص ท่านกลา่ววา่:  
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“ผู้ ใดผู้ หนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศ รัทธา (โดย
สมบูรณ์) จนกว่าเขาจะรักพ่ีน้องของเขาเสมือนกับท่ีเขารักตัว
ของเขาเอง”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์25และมสุลิม26 

  

                                                           
25 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: การศรัทธา, บท: สว่นหนึ่งของการศรัทธาคือการรัก
พี่น้องเสมือนกบัรักตวัเอง, เลขที่: 13 
26 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: หลกัฐานว่าด้วยส่วนหนึ่งของประการ
กาารศรัทธาคือการรักพ่ีน้องมสุลิมเหมือนกบัที่เขารัก, เลขที่: 71 
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หะดีษที่ 14  

เม่ือไรอนุญาตให้หล่ังเลือดมุสลิมได้ ? 
 

 امُلْسِلِم؟ ُمَد ُرَدْهى ُيَتَم

ْ

ْْنْ عَْ
َ
ْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْدْ وْ عُْسْ مَِْْبْ أ

َْيِْْلَْْ»ْْ :ىْدَْحْ إِْبِْْلَّْإِْْْمْ لِْسْ مُْْئْ رِْامْ ْمُْدَْْل  اِِن،ُْْبْي ْالَّْْثََلث  ْالزَّ
ِس،ُْسْفْ انلَّْوَْ ُِْْقْارِْفَْالمُْْهِْنِْي ِِْلِْْكُْارِْالَّْوَْْبِانلَّف  ْ«.ةِْاعَْمَْجَْل ْل

.ْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ ِلم  َْوُمس 
ْ

ความว่า: จากท่านอิบนุ มสัอดู เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  

“เลือดเนือ้ของมุสลิมคนหนึ่งไม่เป็นท่ีอนุมตัิ(คือห้ามมิ
ให้ละเมิด) นอกจากหนึง่ในสาเหตสุามประการ คือ:  

ผู้แตง่งานท่ีผิดประเวณี  
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และชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต(คือการประหารฆาตกรตาม
เหย่ือท่ีถกูฆ่า)  

และผู้ ท่ีละทิง้ศาสนา(อิสลาม)ของเขา แตกแยกออก
จากญะมาอะฮฺ(ประชาคมมสุลิม)27”   

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์28และมสุลิม29 

  

                                                           
27 คือหนัเหออกจากญะมาอะฮฺของมสุลิมไมว่า่จะด้วยการอตุริกรรม (ที่เป็นกุฟรฺ) 
การล่วงละเมิด (ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืน้หน้าแผ่นดิน) และอ่ืน ๆ  
เช่นเดียวกับกลุ่มเคาะวาริจญ์ เป็นต้น .. วัลลอฮุอะอฺลัม (อัล -มินฮาจญ์ ชัรหฺ 
เศาะฮีหฺมสุลิม 11/165) 
28 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: อดั-ดิยฺยะฮฺ, บท: ค าตรัสของอลัลอฮฺ ْانلفسْْأن

...ْبانلفس ْ เลขที่: 6878 
29 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การสาบาน,ผู้ รุกราน, การกิศอศ, และดิยะฮฺ, บท: สิ่งที่
อนมุตัิให้หลัง่เลือดมสุลิมได้, เลขที่: 1676 
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หะดีษที่ 15  

การให้เกียรตแิขกผู้มาเยือน 
 

  ِفْيالضَّ اُمَرْكِإ

ْ

ْْنْ عَْ
َ
ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْةَْرَْي ْرَْهُِْْبْ أ

َ
ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَْْنَّْأ

ْخَْْل ْقُْيَْل ْفَْْرِْاآلخِْْمِْوْ الَْوَْْاللِْبِْْنُْمِْؤْ يُْْنََْكَْْنْ مَْ»ْ ْْا ْي 
َ
ِْلَْْوْ أ ْمُْص  ،ْت 

ْنُْمِْؤْ يُْْنََْكَْْنْ مَْوَْ،ْهُْارَْجَْْمْ رِْكْ يُْل ْفَْْرِْاآلخِْْمِْوْ الَْوَْْاللِْبِْْنُْمِْؤْ يُْْنَََْكْْنْ مَْوَْ
ْْْ«.هُْفَْي َْضْْمْ رِْكْ يُْل ْفَْْرِْاآلخِْْمِْوْ الَْوَْْاللِْبِْ

.ْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ ِلم  َْوُمس 
 

 
ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ   เล่าว่า: 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  
“ผู้ใดก็ตามท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลกแล้ว เขาก็

จงพูดแต่ในสิ่งท่ีดีงามหรือไม่ก็น่ิงเงียบเสีย  และผู้ ใดก็ตามท่ี
ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลกแล้ว เขาก็จงให้เกียรติเพ่ือนบ้าน
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ของเขา และผู้ ใดก็ตามท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก เขาก็
จงให้เกียรติแขกของเขา”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์30 และมสุลิม31  

  

                                                           
30 เศาะฮีหฺ อลั-บุคอรีย์, ภาค: มารยาท, บท: ใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออลัลอฮฺและ
วนัปรโลก ก็จงอยา่ก่อความเดือดร้อนตอ่เพ่ือนบ้าน, เลขที่: 6018 
31 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: สง่เสริมการให้เกียรติตอ่เพ่ือนบ้านและ
แขกฯ, เลขที่: 74. และส านวนหะดีษเป็นของทา่น 
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หะดีษที่ 16  

ห้ามบันดาลโทสะ 
 

 ِبَضالَغ ِنَع ُيْهالنَّ

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْالُلْْةَْرَْيْ رُْهُِْْبْ أ َْْْعن ُه:َرِضَ

َ
ْملسو هيلع هللا ىلص:ِْْبْ نَّْل ْلِْْاَلْقَْْلْ جُْرَْْنْ أ

. و ِصِن 
َ
َْضْغْ تَْْلَْ»ْقَاَل:ْأ َْضْغْ تََْْلْ»ْ:اَلْقَِْْمَرارا ،ْدَْدَّْرَْفَْْ«ب  ْ«.ب 

.ْاهُْوَْرَْ  اُلَخارِي 

 

ความวา่: จากท่านอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ เล่าว่า:  “มี
ชายคนหนึ่งกล่าวแก่ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ว่า: “ได้โปรดสัง่เสียแก่ฉันด้วย
เถิด” ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ตอบว่า: “ท่านจงอย่าโกรธ” แล้วผู้ชายคนนัน้ก็
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กลา่วซ า้เช่นนัน้หลายครัง้ และท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ก็ยงัคงตอบกลบัไปว่า 
“ท่านจงอย่าโกรธ” หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์32 

 

  

                                                           
32 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: มารยาท, บท: ระมัดระวังจากการโกรธ, เลขที่: 
6116 
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หะดีษที่ 17 

มีความเมตตาต่อสัตว์ 
 

 اِنَوَياحَلبِ ُقْفالرِّ

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ِْْنْب ْْادِْدَّْْشََْلْعْ يَِْْبْ أ

َ
ْوْ أ ْْنْ عَْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْس 

ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللِْْلِْوْ سُْرَْ
ْْانَْسَْحْ الَِْْبْتَْكَْْاللَْْنَّْإِْ» ََْعَ  ُُ ْفَْْمْ تُْل ْتَْاْقَْذَْإِْفَْْ،ءْ َشْ ْْ

َ
اْوْ نُْسِْحْ أ

ْذَْإِْوَْْالِقت لََة، ْفَْْمْ تَُْب ْذَْا
َ
ْوْ نُْسِْحْ أ ََة،ا ب  ُْوَْْاّل  ْْدَّْحِْل 

َ
َرتَُه،ْمْ كُْدُْحَْأ َْشف 

ْ«هُْتَْحَْي ْبِْذَْْحْ ُيِْل ْوَْ
.ْاهُْوَْرَْْ ِلم  ُْمس 

 

 
ความว่า : จากท่านอบู ยะอฺลา นั่นคือ ชัดดาด อิบนุ เอาส์ 
เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุจากท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص ท่านกลา่ววา่:  

“แท้จริง อลัลอฮฺได้บญัญตัิให้กระท าความดีตอ่ทกุ ๆ สิ่ง 
ดงันัน้ เม่ือพวกท่านจะประหาร ก็จงประหารด้วยวิธีการท่ีดี และ
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เมื่อพวกท่านจะเชือด(สตัว์) ก็จงเชือดด้วยวิธีการท่ีดี และคนใด
คนหนึ่งในหมู่พวกท่านจงลบัมีดของเขาให้คม เพ่ือให้สตัว์เชือด
ของเขาไมท่รมาน”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม33 

  

                                                           
33 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การล่าสตัว์ สตัว์เชือด และสตัว์ที่อนมุตัิให้รับประทาน
ได้, บท: สั่งใช้ให้ปฏิบัติดีในการเชือด การประหาร และลับมีดให้คม, เลขที่: 
1955 
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หะดีษที่ 18  

จรรยามารยาทที่ดีงาม 
 

 ُنَساحَل ُقُلاخُل

ْ

ْْنْ عَْ
َ
ْوَْْةْ ادَْنَْجُِْْنْب ِْْبْدُْن ْجُْْرْ ذَِْْبْ أ

َ
ْالرَّْدِْب ْعَِْْبْ أ ِْنْب ْْاذِْعَْمُِْْنْْح 

ْ َْقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللِْْلِْوْ سُْرَْْنْ عَْالُلَْعن ُهَماْْرَِضََْجبَل 
ْكُْمَْثُْي ْحَْْاللَِْْقْتَّْا»ْْ ْوََْتْن ْا ،ْ

َ
،ْاهَْحُْمْ تَْْةَْنَْسَْالَْْةَْئَْي ْالسَّْْعِْبِْت ْأ

ْلُِْبُْْاَسْانلَِّْْقْالِْخَْوَْ ْْ«.ن ْسَْحَْْق 
ْْاهُْوَْرَْ ْي ْدِْحََْْوقَاَل:ْي ْذِْمِْالّت  .ْث  ْالن َسِخ:ِْضْعْ بَْْيِفْ وََْْحَسن 

ْ.حْ ي ْحَِْصْْنْ سَْحَْ
 

ความว่า:  จากท่านอบู ซัร ร์ ญุนดุบ อิบนุ ญุนาดะฮฺ และอบ ู 
อบัดิรเราะห์มาน มอุาซ อิบนุ ญะบลั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา จาก
ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص ท่านกลา่ววา่:  

“ท่านจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ท่ีใดก็
ตาม  
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และจงตามความชัว่ด้วยการท าความดีชดใช้ ซึง่ความดี
นัน้จะไปลบล้างความชัว่ได้  

และจงปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์ด้วยจรรยามารยาทท่ี
ดีงาม”  

หะดีษบนัทกึโดยอตั-ติรมิซีย์34 และท่านกล่าวว่า หะดีษ
อยู่ในระดบัหะสนั และในบางฉบบัระบวุา่ หะสนัเศาะฮีหฺ 

  

                                                           
34 อัต-ติรมิซีย์, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การท าดีและการเชื่อมสัมพันธ์, บท: การ
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์, เลขที่: 1987 
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หะดีษที่ 19  

การศรัทธาต่อกฎสภาวะ 
 

 ِرَدالَقَو اِءَضالَقبِ اُنَمْياإِل

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْبَّْعَِْْنْب ْْاللِْْدِْب ْعَْْاِسْبَّْالعَِْْبْ أ ْ:اَلْقََْْماهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْاس 

ْ:ْاَلْقَْفَْ،ْما ْوْ يَْملسو هيلع هللا ىلصِْْبْ انلََّْْفْل ْخَُْْتْن ْكُْْْ
ْ إِْْمَُْلْاْغُْيَْ» ِْْن 

ُ
ْمَََْكَِْْكْمُْل ْعَْأ ْ:ات 

ْ.َكْاهَُْتَْْهُْدْ َتِْْاللَِْْظْفَْ،ْاحْ َكْظْ فََْي ْْاللَِْْظْفَْحْ ا
ْاْسَْذَْإِْْ

َ
ْاسْ فََْْتْل ْأ

َ
ْ.اللِْبِْْنْ عِْتَْاسْ فََْْتْن ْعَْتَْاْاسْ ذَْإِْ،ْوَْاللَْْلِْأ

ْْمْ لَْاعْ وَْ
َ
َْْةَْمَّْالُْْنَّْأ ْعَْمَْتَْاجْ ْوِْل ْْت  ََْعَ

َ
ِْْكَْوْ عُْفَْن ْيَْْنْ ْأ َْْءْ َشْ ب ْمْ ل

ِْْلَّْإِْْكَْوْ عُْفَْن ْيَْ َْْاللُْْهُْبَْتَْكَْْدْ قَْْءْ َشْ ب َْكْل ْوْ عُْمَْتَْاجْ ْنِْإِْوَْ، ََْعَ نْ ْا
َ
ْكَْوْ ُّضْ يَْْأ

ِْ َْْءْ َشْ ب ْإِْْكَْوْ ُّضْ يَْْمْ ل ِْلَّ ْ.َكْي ْلَْعَْْاللُْْهُْبَْتَْكَْْدْ قَْْءْ َشْ ْب
ِْْتْعَْفِْرُْْ

َ
ْْ«.ُفْحُْالُصِْْتْفَّْجَْوَْْمَُْلْق ْال

ْْاهُْوَْرَْ ْي ْدِْ:ْحَْاَلْقَْ.ْوَْي ْذِْمِْالّت  ْ.حْ ي ْحَِْصْْنْ سَْحَْْث 
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ِْغَْْيَةِْاوَْرِْْيِفْ وَْْ ْْي  ْ:يْ ذِْمِْالّت 
ْْهُْدْ َتِْْاللَِْْظْفَْاحْ »ْ

َ
ْ.َكْامَْمَْأ

ْرَّْعَْتَْْ ْ.ْةِْدَّْالشْ ِْفْ َْكْفُْرِْعْ يَْْاءِْخَْالرَِّْْفْ ْْاللَِْلْإِْْف 
ْْمْ لَْاعْ وَْ

َ
ْمَْْنَّْأ

َ
ْأ ْطَْخْ ا

َ
َْْكَْأ ْمَْوََْْكْبَْي ِْصِْلُْْنْ كُْيَْْمْ ل

َ
ْأ ََْْكْابََْصْا ْمْ ل

ْ.َكْئَْطِْخْ ِلُْْنْ كُْيَْ
ْْمْ لَْاعْ وَْ

َ
َْانلَّْْنَّْأ ْْعَْمَْْص  ِْالصَّ ْوَْْ،ب 

َ
ْوَِْْبْرْ الكَْْعَْمَْْجَْرَْالفَْْنَّْأ

َ
ْعَْمَْْنَّْأ

ِْالعُْ ُْْس  ْي ْ.ْ«ا ْس 
 
ความว่า:  จากท่านอบู อัล-อับบาส อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส 
เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า:  “ในวนัหนึ่งขณะท่ีฉันนัง่อยู่ข้าง
หลงัท่านนบี   :ท่านก็ได้กลา่วกบัฉนัวา่ ملسو هيلع هللا ىلص 

“โอ้เดก็น้อย ฉนัจะสอนบางถ้อยค าแก่เจ้า เจ้าจงพิทกัษ์
อลัลอฮฺ แล้วอลัลอฮฺจะพิทกัษ์เจ้า เจ้าจงพิทกัษ์อลัลอฮฺ แล้วเจ้า
จะพบพระองค์อยู่เบือ้งหน้า  

เมื่อเจ้าจะวิงวอนขอก็จงวิงวอนขอต่ออลัลอฮฺ และเมื่อ
เจ้าจะขอความช่วยเหลือก็จงขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  
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และเจ้าจงพึงทราบเถิดว่า หากประชาชาติทัง้หมด
รวมกนัเพ่ือท าคณุประโยชน์อย่างหนึง่แก่เจ้า พวกเขาไม่สามารถ
ท าคณุประโยชน์ใด ๆ แก่เจ้าได้เลย นอกจากสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ทรง
ก าหนดไว้ให้แก่เจ้าแล้ว และหากพวกเขารวมกนัเพ่ือท าอนัตราย
แก่เจ้าด้วยบางสิ่ง พวกเขามิอาจท าอนัตรายใดๆ แก่เจ้าได้เลย 
นอกจากสิ่งท่ีอลัลอฮฺได้ทรงก าหนดไว้ให้แก่เจ้าแล้ว  

ปากกาได้ถกูยกขึน้และกระดาษบนัทกึก็แห้งแล้ว35”  
บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ และท่านกล่าวว่า หะดีษอยู่ใน

ระดบัหะสนัเศาะฮีหฺ36 
 และในรายงานอื่นนอกจากการรายงานของอตั-ติรมิซีย์

มีส านวนวา่:  
“เจ้าจงพิทักษ์อัลลอฮฺ แล้วเจ้าจะพบอัลลอฮฺอยู่เบือ้ง

หน้า เจ้าจงรู้จกัอลัลอฮฺในยามสขุสบาย แล้วพระองค์จะรู้จกัท่าน
ในยามทกุข์ยาก  

                                                           
35 หมายถึงพระองค์ได้ทรงก าหนดทกุอยา่งไว้แล้ว 
36 อตั-ติรมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การท าดีและการเชื่อมสัมพันธ์, บท: การ
ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนมนษุย์, เลขที่: 1987 
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และเจ้าจงพึงทราบเถิดว่า สิ่งใดท่ีคลาดแคล้วจากท่าน 
มันย่อมไม่ประสบกับท่าน และสิ่งใดท่ีมันประสบกับท่าน มัน
ย่อมไมค่ลาดแคล้วจากท่านอย่างแน่นอน37  

และเจ้าจงทราบเถิดว่าชยัชนะอยู่กบัความอดทน และ
ความสขุอยู่กบัความทกุข์ และความสะดวกง่ายดายอยู่กบัความ
ยากล าบาก” 
 

  

                                                           
37 หมายความว่าสิ่งใดที่อลัลอฮฺทรงก าหนดให้เกิดกับท่าน มนัย่อมเกิดขึน้อย่าง
แน่นอน และสิ่งใดที่พระองค์ไมท่รงก าหนดให้เกิดขึน้ มนัยอ่มไมเ่กิดขึน้เชน่กนั 
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หะดีษที่ 20  

ความละอายเป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธา 
 

 اِنَمْياإِل َنِم اُءَياحَل

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْْوْ رْ مْ عَِْْنْب ْْةَْبَْقْ عُْْدْ وْ عُْسْ مَِْْبْ أ

َ
ْْي ْرِْدْ الَْْي ْارَِْصْن ْال

ْ:ملسو هيلع هللا ىلصْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْ:ْقَْاَلْقَْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْ
ْمَّْمِْْنَّْإِْ»ْ

َ
ْْنْ مِْْاُسْانلَّْْكَْرَْدْ اْأ ْْةِْوَّْبُْانلْ ْمََِْكَ

ُ
َْذَْإِْْ:َلْوْ ال َْْمْ اْل ِْتَْسْ ت

ْح 
ْ«.َتْئ ْاْشِْمَْْعْ نَْاص ْفَْ
 .ي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْْْ

 

ความว่า: จากท่านอบู มัสอูด นั่นคือ อุกบะฮฺ อิบนุ อัมรฺ อัล - 
อันศอรีย์ อัล-บัดรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ท่านได้เล่าว่า: ท่าน 

เราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  
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“แท้จริง ส่วนหนึ่งจากสิ่งท่ีมนุษย์ได้รับรู้จากค าพูดของ
บรรดาศาสนทูตก่อน ๆ คือคติท่ีว่า หากท่านไม่มีความละอาย
แล้ว ก็จงท าตามสิ่งท่ีท่านประสงค์เถิด”  

บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์38 

  

                                                           
38 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: หะดีษตา่ง ๆ เก่ียวกบับรรดาศาสนทตู, บท: หะดีษ
เก่ียวกบัถ า้, เลขที่: 3485 
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หะดีษที่ 21  

การยืนหยัดคือแก่นแท้ของอิสลาม 
 

 الِمْساإِل بُُّل ُةاَمَقِتْسااِل

ْ

ْْنْ عَْ
َ
ْوَْرْ مْ عَِْْبْ أ َْْلْي ْقِْو

َ
ْْاللِْْدِْب ْعَِْْنْب ْْانَْيَْفْ سُْْةَْرَْمْ عَِْْبْ أ

ْرَْيَُْْتْل ْقُْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْ َْلْْلْ وْ قَْْمَِْلْسْ الِِْْفْ ِْلْ ْل ْقُْْاللَِْْلْوْ سُْا
ْ
َ
ْسْ أ

َ
ْْهُْن ْعَُْْلْأ

َ
ََك،ْا ْدحَْأ ْْقَاَل:َْغي 
ْ«.مْ قِْتَْاسْ ْمَّْثُْْبِالِل،ُْتْن ْآمَْْل ْقُْ»
.ْاهُْوَْرَْ ِلم  ُْمس 

 

ความว่า: จากท่านอบู อมัรฺ – บางรายงานกล่าวว่าอบู อมัเราะฮฺ 
– นัน่คือสฟุยาน อิบน ุอบัดลุลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ฉัน
ได้กล่าวว่า: “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ได้โปรดบอกฉันเก่ียวกับ
อิสลามด้วยค ากล่าวท่ีฉันไม่ต้องถามผู้อื่นอีกนอกจากท่านด้วย
เถิด” ท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص จงึกลา่ววา่:  
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“ท่านจงกล่าวเถิดว่า ฉันได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้ว 
หลงัจากนัน้ท่านก็จงยืนหยดัอยู่บนความถกูต้อง”  

บนัทกึโดยมสุลิม39 

  

                                                           
39 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: คณุลกัษณะของอิสลามที่ครอบคลมุ, 
เลขที่: 62 



40 หะดีษ อิมามอนั-นะวะวีย์ 

63 

 

หะดีษที่ 22  

เส้นทางสู่สวรรค์ 
 

 ِةنَّى اجَلَلِإ ُقْيِرالَط

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْْاللِْْْدِْب ْعَِْْنْب ْْرِْابِْجَْْاللِْْْدِْب ْعَِْْبْ أ

َ
ْارَِْصْن ْال ْاللُِْْضَْرَْْي 

ْْهُْن ْعَْ
َ
ْسَْْلْ جُْرَْْنْ أ

َ
ْ:اَلْقَْفَْملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرََْْلْأ

ْ
َ
ْرَْأ

َ
َباِت،ُْتْي ْلَّْاَْصْذَْإَِْْتْي ْأ تُو  ْوََْْرَمَضاَن،ُْتْمْ ُصْوَْْالَمك 

َ
ُْتْل ْلَْحْ أ

َْوَْْالََراَم،ُْتْمْ رَّْحَْوَْْالََلَل، ْْمْ ل
َ
ْْدْ زِْأ ِْْذَََْعَ َْْشي ئا ،َْكْل

َ
ْأ

َ
ْقََاَل:ْالَنََّة؟ُْلْخُْدْ أ

ْ«.مْ عَْنَْ»
ْْ.مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْ

ْ.هُْتُْب ْنَْتَْجْ اِْْالََراَم:ُْتْمْ رَّْْحََْنْعْ مَْوَْْْ
َْنْعْ مَْوَْْ

َ
ِْحلَُّه.ْدا ْقِْتَْعْ مُْْهُْتُْل ْعَْفَْْالََلَل:ُْتْل ْلَْحْ ْأ
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ความวา่: จากอบ ูอบัดิลลาฮฺ นัน่คือ ญาบิร อิบน ุอบัดลุลอฮฺ อลั-
อนัศอรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เลา่วา่:  

“มีชายคนหนึง่ได้ถามท่านเราะสลูลุลอฮฺ ْملسو هيلع هللا ىلص: ว่า “ท่าน

มีความเห็นอย่างไรเม่ือฉันได้ละหมาดฟัรฎู ฉันได้ถือศีลอดเดือน
เราะมะฎอน ฉันอนุมตัิสิ่งท่ีอนุมตัิ ฉันห้ามสิ่งท่ีต้องห้าม และฉัน
ไม่ได้ปฏิบัติเพ่ิมใดๆ จากสิ่งเหล่านัน้ ฉันจะได้เข้าสวนสวรรค์
ไหม?” ท่านนบีตอบวา่ “ใช่”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม40  
ความหมายของประโยค “ฉันห้ามสิ่งท่ีต้องห้าม” คือฉัน

ห่างไกลจากสิ่งท่ีต้องห้าม  
และความหมายของประโยค “ฉนัอนมุตัิสิ่งท่ีอนมุตัิ” คือ

ฉันกระท าสิ่งท่ีอนุมตัิโดยมีความเช่ืออย่างแน่วแน่ว่ามนัเป็นสิ่ง
อนมุตัิ 

 

                                                           
40 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธาที่ท าให้ได้เข้า
สวรรค์ฯ, เลขที่: 18 
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หะดีษที่ 23  

คุณความดีที่ครอบคลุม 
 

  ِرْياخَل ُعاِمَوَج

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْالَاِرِثِْْْبْ أ ْْمْ ِصََْعِْْنْب َْْمالِك 

َ
ْالُلَْعن هُْْي ْرِْعَْشْ ال َْرِضَ

ْ:ْملسو هيلع هللا ىلصْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:
َماِن،ْرُْطْ شَْْرُْوْ هُْالط ْ» َْالمَِْْلُْمْ تَْْللِْْدُْمْ الَْوَْْاِلي  ْانَْحَْب ْسُْ،ْوَْانَْي 

ْْنَِْلْمْ تَْْللِْْدُْمْ الَْوَْْاللِْ
َ
ْبَْْمََْلْمْ تَْْوْ أ َْا ْوَْْاءِْمَْالسَّْْي 

َ
ْوَِْضْرْ ال ،ْ ْةَُْلْالصَّ

َدقَةُْ ،َْوالصَّ ْ،ْوَْانْ هَْرْ بُْْنُو ر  ُْالصَّ َْْةْ جَّْحُْْآنُْرْ القُْوَْ،ْاءْ يَِْضْْب  َْْكْل
َ
،َْكْي ْلَْعَْْوْ أ

ْ ،َْفبَائِعْ ْاِسْانلَُُّْْ  ُدو  ْهَْقُْتِْعْ مُْفَْْهُْسَْفْ نََْْيغ 
َ
ْ«.اهَْقُْبِْوْ مُْْوْ اْأ

.ْاهُْوَْرَْْ ِلم  ُْْمس 
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ความว่า:  จากท่านอบู มาลิก นัน่คือ อลั-หาริษ อิบนุ อาศิม อลั-

อัชอะรีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص 
กลา่ววา่:  

“ความสะอาดเป็นคร่ึงหนึง่ของการศรัทธา  
และการกล่าวว่า "อัลหัมดุลิลลาฮฺ" ผลบุญของมันจะ

เตม็ตาชัง่ในวนักิยามะฮฺ  
และการกลา่ววา่ "สบุหานลัลอฮฺ" และ "อลัหมัดลุิลลาฮฺ" 

ผลบญุของทัง้สองประโยคหรือผลบญุของแตล่ะประโยคนัน้41 จะ
เตม็ระหวา่งท้องฟ้าและผืนแผ่นดิน   

การละหมาดนัน้คือรัศมี  
การจ่ายซะกาตคือหลกัฐาน42  
การอดทนคือแสงสวา่ง  

                                                           
41 นกัรายงานหะดีษไมแ่น่ใจในส านวนหะดีษวา่คือส านวนไหน  ระหว่าง "ผลบุญ
ของทัง้สองประโยค" หรือ "ผลบญุของแตล่ะประโยค" 
42 คือจะเป็นหลักฐานหรือพยานในวันปรโลกเม่ือบ่าวถูกถามถึงการใช้จ่าย
ทรัพย์สินเงินทองของเขา หรืออาจหมายถึงเป็นหลกัฐานถึงการมีศรัทธาของผู้ ที่
จ่ายซะกาต เพราะพวกมนุาฟิกจะไม่จ่ายซะกาต (อัล-มินฮาจญ์ ชัรหฺ เศาะฮีหฺ 
มสุลิม อิบนิ อลั-หจัญาจญ์ 3/101) 
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และอลักุรอานคือหลกัฐานสนบัสนุนท่าน (หากท่านท า
ความดี) หรือไมก่็คือหลกัฐานมดัตวัท่าน (หากท่านท าความชัว่)  

มนุษย์ทุกคนย่อมขวนขวาย(เพ่ือตวัเอง) ไม่ว่าจะเป็นผู้
ท่ีขายตวัเอง (ให้อลัลอฮฺ)  43  ดงันัน้ เขาก็คือผู้ปลดปล่อยตวัเขา
เอง (จากการถูกลงโทษในไฟนรก) (และมีผู้ ขายตัวเองให้กับ
ชยัฏอนและตณัหาของเขา) ดงันัน้ เขาคือผู้ท าลายตวัเขาเองให้
พินาศ”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม44 

  

                                                           
43 หมายถึงการภกัดีตอ่พระองค์ 
44 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การท าความสะอาด, บท: ความประเสริฐของการ
บริจาค, เลขที่: 223 
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หะดีษที่ 24 

ส่วนหน่ึงจากความกรุณาของอัลลอฮตฺ่อมนุษย์ 
 

 اِسى النََّلَع اهلِل ِلْضَف ْنِم

ْ
ْْنْ عَْ

َ
َْرِضَْْْرْ ذَِْْبْ أ ِْْْْبْ انلَِّْْنْعَْْهُْن ْعَْْاللُْْالِغَفاِري  اْمَْي ْفِْملسو هيلع هللا ىلص

ْجَْوَْْزَّْعَْْهِْبْ رَْْنْ عَْْهِْي ْوِْرْ يَْ ْْلَّ
ّ
ْقَاَل:ْهُْنَّْأ

ْ يْإِْادِْبَْاْعِْيَْْ» ْْمَْل ْالظ ُْْتْمْ رَّْحَِْْن  ْمْ كُْنَْي ْبَْْهُْتُْل ْعَْجَْوَِْْسْ فْ ْنَََْعَ
َْتَظالَُمو ا.َْلْفَْْما ْرَُّْمَْ

ََاْعِْيَََْ َْضََْمْ ُكَََُك ْْيادِْبَ إِْْالي
ََيْ دَْهَْْنْ َمََْلَّْ ََفَْْهُْتُ ِْنْ وْ دُْهْ تَْاس 

. ِدُكم  ه 
َ
ْأ

إِْْعْ ائَِْجَْمْ ُكََُك ْْيادِْبَْاْعِْيَْْ
ْْنْ َمَْلَّْ

َ
َفَْْهُْتَُمْ عَْطْ أ ِْنْ وْ مُْعِْطْ تَْاس 

. ِعم ُكم  ْاُط 
ََْ ََاْعِْيَ إِْْرْ ََعْْمْ ُكََيَُْك ْادِْبَ

ََْلَّْ ِْنْ وْ ُسََكْ تَْاسْ فَْْهُْتُْوْ َسََكَْْنْ َم
. ك ِسُكم 

َ
ْأ
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ْعِْيَْْ ْإِْادِْبَْا ْوَْْارِْهَْنلَّْاوَْْلِْي ْلَّْال ْبِْْنَْوْ ئُْطُِْتْ ْمْ كُْنَّْي
َ
ْنَْأ

َ
ْأ ْرُْفِْغْ ا

ِْْنْ وْ رُْفِْغْ تَْاسْ فَْْعا ْي َْجَِْْبْوْ نُْاّلْ 
َ
.ْرْ فِْغْ أ ْلَُكم 

ْيَْ ْإِْادِْبَْعِْا َْضْ وْ غُْلُْب ْتَْْنْ لَْْمْ كُْنَّْي ْفَْا اْوْ غُْلُْب ْتَْْنْ لَْوَِْْنْ وْ ُّضْ تَْي
.ِْعْ فْ نَْ ِن  َْفتَن َفُعو 

َْادِْبَْاْعِْيَْ ْْوْ يْل
َ
ْْنَّْأ

َ
ْإِْوَْْمْ كُْرَْآخِْوَْْمْ كُْلَْوَّْأ

ْاوْ نَُْكَْْمْ كُْنَّْجِْوَْْمْ كُْسَْن 
ْ ََْعَ

َ
ِْذَْْادَْاْزَْمَْْمْ كُْن ْمِْْدْ احِْوَْْلْ جُْرَِْْبْل ْْقََْقْتْ ْأ َْشي ئا .ِْك ْل ْمُِْْفْ َْكْل

َْادِْبَْاْعِْيَْْ ْْوْ يْل
َ
ْْنَّْأ

َ
ْإِْوَْْمْ كُْرَْآخِْوَْْمْ كُْلَْوَّْأ

ْاوْ نَُْكَْْمْ كُْنَّْجِْوَْْمْ كُْسَْن 
ْ ََْعَ

َ
ِْذََْْصْقَْاْنَْمَْْمْ كُْن ْمِْْدْ احِْوَْْلْ جُْرَِْْبْل ْقَْْرِْجَْف ْْأ َْشي ئا .ِْك ْل ْمُْْنْ مَِْْكْل

ْعِْيَْْ َْادِْبَْا ْل ْْوْ ي
َ
ْْنَّْأ

َ
ْإِْوَْْمْ كُْرَْآخِْوَْْمْ كُْلَْوَّْأ

ْمْ كُْنَّْجِْوَْْمْ كُْسَْن 
ْسَْفَْْدْ احِْوَْْدْ ي ْعَِْصْْاِْفْ وْ امُْقَْ

َ
ُْأ ْفَِْْنْ وْ ل

َ
ُْْتْي ْطَْعْ أ َّ ْسْ مَْْدْ احِْوَُُْْ

َ
َْصْقَْنَْْامَْْهَُْلَْأ

ِْذَْ إِْْيْ دِْن ْاْعِْمَّْمَِْْكْل
َر.َْلْخِْدْ اُْاْذَْإُِْْطْي ْخِْالمَُْْصْقُْن ْاْيَْمَْكَْْلَّْ ْاَلح 

ْْاِْهَْمَْنَّْيْإِْادِْبَْاْعِْيَْْ
َ
ْمْ كُْي ْفْ وَْاُْْمَّْثُْْمْ كُْاْلَْهَْي ِْصْحْ اُْْمْ كُْالُْمَْعْ أ

ْخَْْدَْجَْوَْْنْ مَْاْفَْاهَْيَّْإِْ َْغَْْدَْجَْوَْْنْ مَْوَْْاللَْْدِْمَْحْ يَْل ْا ْفَْي  ِْذَْْي  ْنَّْمَْوْ لُْْيََْلْفََْْكْل
ْإِْ ْ«.هُْسَْفْ ْنَْلَّ

ْ.مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْ
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ความว่า: จากท่านอบู ซรฺั อลั-ฆิฟารีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  จาก
ท่านนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ดังท่ีท่านได้รายงานมาจากพระผู้ อภิบาล อัลลอฮฺ  
อซัซะวะญลั พระองค์ได้ตรัสวา่:  

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! แท้จริงข้าห้ามการอยุติธรรมแก่ตวั
ข้าเอง และข้าก็ท าให้มันเป็นท่ีต้องห้ามแก่พวกเจ้าด้วย ดงันัน้  
สเูจ้าจงอย่าได้มีความอยตุิธรรมตอ่กนั 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! พวกเจ้าทัง้หมดเป็นผู้ หลงผิด 
นอกจากผู้ ท่ีข้าได้น าทางให้แก่เขา ดังนัน้พวกเจ้าจงขอทางน า
จากข้า แน่นอนข้าย่อมชีน้ าทางแก่พวกเจ้า 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! พวกเจ้าทัง้หมดเป็นผู้ หิวโหย 
นอกจากผู้ ท่ีข้าได้ประทานอาหารให้แก่เขา ดงันัน้พวกเจ้าจงขอ
เคร่ืองบริโภคจากข้า แน่นอนข้าย่อมประทานเคร่ืองบริโภคให้แก่
พวกเจ้า 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! พวกเจ้านัน้เปลือยเปล่า นอกจากผู้
ท่ีข้าประทานอาภรณ์แก่เขา ดงันัน้พวกเจ้าจงขอเคร่ืองอาภรณ์
จากข้า แน่นอนข้าย่อมประทานเคร่ืองนุ่งห่มแก่พวกเจ้า 
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“โอ้ปวงบ่าวของข้า! แท้จริงพวกเจ้าทุกคนกระท าผิดทัง้
ในเวลากลางวันและกลางคืน และข้าให้อภัยโทษต่อบาป
ทัง้หลาย ดงันัน้พวกเจ้าจงขออภัยโทษจากข้า ข้าย่อมประทาน
การอภยัโทษแก่พวกเจ้า 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! แท้จริงพวกเจ้ามิอาจน าภัยมาถึง
ข้าจนเป็นภยัต่อข้าได้ และพวกเจ้ามิอาจน าคณุประโยชน์มาถึง
ข้าจนเป็นคณุประโยชน์ตอ่ข้าได้เช่นกนั 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! หากแม้นตัง้แต่คนแรกของพวกเจ้า
จนถึงคนสุดท้าย ทัง้เหล่ามนุษย์และญิน ต่างมีความย าเกรง
เหมือนกับชายคนหนึ่งท่ีมีหัวใจย าเกรงมากท่ีสดุ45แล้วไซร้ มนัก็
มิได้ช่วยให้เพ่ิมอ านาจแก่ข้าประการใด 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! หากแม้นตัง้แต่คนแรกของพวกเจ้า
จนถึงคนสุดท้าย ทัง้เหล่ามนุษย์และญิน ต่างมีความเลวทราม
เหมือนกบัชายคนหนึ่งท่ีมีหวัใจเลวทรามมากท่ีสดุแล้วไซร้ มนัก็
มิได้บัน่ทอนอ านาจของข้าแตป่ระการใด 

                                                           
45 นักวิชาการบางท่านกล่าวว่า หมายถึงท่านนบีมหุัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสลัลมั 
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“โอ้ปวงบ่าวของข้า! หากแม้นตัง้แต่คนแรกของพวกเจ้า
จนถึงคนสดุท้าย ทัง้เหล่ามนุษย์และญิน ต่างได้วิงวอนขอต่อข้า
ในคราวเดียวกันหมดทุกคน และข้าก็ได้ประทานให้ทุกอย่าง
ตามท่ีพวกเขาขอแล้วไซร้ มันก็มิได้ท าให้สิ่งท่ีข้ามีอยู่ลดลงแต่
ประการใด นอกจากเสมือนกับการเอาเข็ม จุ่มลงไปในน า้ทะเล
เท่านัน้46 

“โอ้ปวงบ่าวของข้า! แท้จริง นัน่คือกิจการงานของพวก
เจ้าท่ีข้าได้คิดค านวณแก่พวกเจ้า หลงัจากนัน้ข้าจะตอบแทนมนั
อย่างสมบูรณ์ ดังนัน้ใครก็ตามท่ีได้พบกับสิ่งดีๆ 47 เขาก็จง
ขอบคณุอลัลอฮฺ และหากใครก็ตามท่ีพบอื่นนอกจากนี ้เขาก็อย่า
ต าหนิใครอื่นนอกจากตวัเขาเอง”  

บนัทกึโดยมสุลิม48 
 

                                                           
46 กลา่วคือ ไมไ่ด้ลดน้อยลงแตป่ระการใด 
47 หมายถึงผลบญุและความโปรดปราน 
48 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การท าดี การเชื่อมสัมพันธ์ และมารยาทต่าง ๆ, บท: 
ห้ามการความอยตุิธรรม, เลขที่: 2577 
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หะดีษที่ 25 

ความประเสริฐของการร าลึกถงึอัลลอฮฺ 
 

 ِرْكالذِّ ُلْضَف

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ي ضا ْ َعن هُْْاللُِْْضَْرَْْرْ ذَِْْبْ أ

َ
ْْأ

َ
ْْنْ مِْْاسا ْنَْاُْْنَّْأ

َ
ْاِبْحَْص ْأ

ُْقَْْاللِْْلِْوْ سُْرَْ ِْال ْل ْنَّْل ْوا َْْبْهَْذَْْاللَِْْلْوْ سُْاْرَْيَْْملسو هيلع هللا ىلص:ِْبِ
َ
ْرِْوْ جُْالبِْْرِْوْ ثُْاِلْ ُْلْهْ أ

ْنُْمَْكَْْنَْوْ ل َْصْيُْ َْصْا ْنَْمَْكَْْنَْوْ مُْوْ ُصْيَْْوَّْل  ْلِْوْ ُضْفُْبِْْنَْوْ قُْدََّْصْتَْيَْوَْْمُْوْ ُصْا
ْ
َ
ِْوَْمْ أ ْ.مْ هِْال

ْ»ْ:اَلْقَْْ
َ
ْل ْكُْبِْْنَّْإِْْ؟نَْوْ قُْدََّْصْاْتَْمَْْمْ كُْلَْْاللَُْْلْعَْجَْْدْ قََْْسْي ْلَْوَْأ

َْ ْةْ قَْدََْصْْةْ حَْي ْبِْسْ ت َْبِْكْ تَُْْك ْوَْ، ْةْ قَْدََْصْْةْ ي  ْةْ قَْدََْصْْةْ دَْي ْمَِْت ُْْك ْوَْ، ُْك ْوَْ،
ْةْ قَْدََْصْْةْ لَْي ْلِْهْ تَْ ْوَْ،

َ
ْ نَْوَْْ،ةْ قَْدََْصِْْفْوْ رُْعْ مَْالبِْْرْ مْ أ ،ْةْ قَْدََْصْْرْ كَْن ْمُْْنْ عَْْه 

ْْعِْض ْبُْْيَفْ وَْ
َ
ْ.«ةْ قَْدََْصْْمْ كُْدِْحَْأ
ُْقَْ ْيَْاوْ ال ْرَْ: ْْاللَِْْلْوْ سُْا

َ
ْيَْأ

 
ِْْتْ أ

َ
ْشَْنَْدُْحَْأ اْهَْي ْفَِْْلُْْنُْوْ كُْيَْوَْْهُْتَْوَْهْ ا

ْ
َ
ْ؟رْ جْ أ
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ْ»ْ:اَلْقَْْ
َ
ْرَْأ

َ
َْْمْ تُْيْ أ ْْامْ رَْحَْْاِْفْ هَْعََْضْوَْْوْ ل

َ
َْكْلِْذَْكَْ؟ْفَْرْ زْ وِْْهِْي ْلَْعَْْانَْكَْأ

َْْلُْْنََْكََْْلَْلْالَْْاِْفْ هَْعََْضْاْوَْذَْإِْ
َ
 .ْمْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْْ«.رْ جْ أ

 
ความว่า:  จากท่านอบู ซรฺั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เช่นกนั ท่านกล่าว
ว่า: มีเศาะหาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺกลุ่มหนึ่งได้กล่าวแก่
ท่านว่า:  “โอ้ เราะสูลุลลอฮฺ ! พวกคนรวยได้เอาผลบุญไป
หมดแล้ว พวกเขาละหมาดเหมือนกบัพวกเราละหมาด และพวก
เขาถือศีลอดเหมือนกับพวกเราถือศีลอด แต่พวกเขาได้บริจาค
ทาน(เศาะดะเกาะฮฺ)ด้วยทรัพย์สินท่ีมีล้นเหลือของเขา”  

ท่านนบีกล่าวว่า: “อลัลอฮฺมิได้ทรงสร้างสิ่งท่ีใช้บริจาค
ทานให้แก่พวกท่านดอกหรือ? แท้จริง ทุก ๆ การตสับีหฺ (การ
กลา่ววา่ "สบุหานลัลอฮฺ") เป็นการบริจาคทาน และทุก ๆ การตกั
บีรฺ (การกลา่ววา่ "อลัลอฮอุกับรั") เป็นการบริจาคทาน และทุก ๆ 
การตะหฺมีด (การกลา่ววา่ "อลัหมัดลุิลลาฮฺ") เป็นการบริจาคทาน 
และทกุๆ การตะฮฺลีล (การกล่าวว่า ลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ) เป็น
การบริจาคทาน และการสัง่ใช้ให้ท าความดีเป็นการบริจาคทาน 
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การห้ามปรามจากสิ่งท่ีชั่วช้าเป็นการบริจาคทาน และการหลบั
นอนกบัภรรยาของท่านก็การบริจาคทาน”  

พวกเขาถามว่า : “โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ การท่ีคนใดคน
หนึ่งจากพวกเราได้ระบายความใคร่ของเขา ๆ จะได้รับผลบุญ
ด้วยหรือ ?” ท่านเราะสูลลุลอฮฺตอบว่า : “พวกท่านจงบอกฉันสิ
ว่า หากเขาระบายความใคร่ของเขาในทางท่ีหะรอม เขาจะมี
ความผิดใช่ไหม? ดงันัน้ ก็เช่นเดียวกนั หากเขาระบายความใคร่
ของเขาในทางท่ีอนมุตัิ(หะลาล) เขาก็ย่อมได้รับผลบญุ”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม49 

  

                                                           
49 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺว่าสามารถ
เกิดขึน้กบัทกุ ๆ อยา่งที่เป็นสิ่งที่ดีงาม, เลขที่: 1006 
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หะดีษที่ 26 

ความหลากหลายของหนทางการท าความดี 
 

 ِرْياخَل ِقُرُط ُةَرْثَك

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْملسو هيلع هللا ىلص:ْاللِْْوُلْسُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْةَْرَْي ْرَْهُِْْبْ أ

«ْ ،ْهِْي ْلَْعَْْاِسْانلَّْْنَْْمَِْمَْلْسُُُْْ  َْْصَدقَة  َّ ْهِْي ْفِْْعُْلُْطْ تَْْمْ وْ يَُُْْ
ْتَُْسْمْ الشَّْ َْبَُْْلْدِْعْ : ِْنَْاث ْْي  ُْعِْتُْوَْْ،ةْ قَْدََْصْْي  ْهُْلُْمِْحْ تَْفَْْهِْتِْابَّْدَِْْفْ َْلْجُْالرَّْْي 
ْهَْي ْلَْعَْ

َ
ْأ ْمَْهَْي ْلَْعََْْلُْْعُْفَْرْ تَْْوْ ا ،ْهُْاعَْتَْا ،ْةْ قَْدََْصْْةُْبَْي ْالطَّْْةُْمََْكِْال ْوََْْصَدقَة 

ْإِْهَْي ْشِْمْ تَْْةْ وَْطْ خُْْل ْكُْبِْوَْ َْلْا ْوَْةْ قَْدََْصْْةَِْلْْالصَّ ُْْطْي ْمِْتُْ،
َ
ْعَْذَْال ِْنْى

ْ«.ةْ قَْدََْصِْْقْي ْرِْالطَّْ
ْ.مْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ

 
ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า : 
ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่ :  
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“ทุก ๆ ข้อต่อของร่างกายมนุษย์จ าเป็นต้องท าการ
บริจาคทานเศาะดะเกาะฮฺ (เพ่ือเป็นการขอบคุณทดแทน
ต่ออัลลอฮฺท่ีทรงประทานข้อต่อเหล่านัน้) ในทุก ๆ วันท่ีดวง
อาทิตย์ยงัขึน้อยู่ ซึง่การท่ีท่านให้ความเป็นธรรมระหว่างคนสอง
คนก็เป็นการบริจาคทาน การท่ีท่านช่วยเหลือชายคนหนึง่ในเร่ือง
สัตว์พาหนะของเขาโดยท่านพยุงเขาให้ขึน้ ข่ีมันหรือช่วยยก
สัมภาระขึน้บนสัตว์พาหนะของเขา ล้วนเป็นการบริจาคทาน 
ค าพูดท่ีดีก็เป็นการบริจาคทาน ทุก ๆ ย่างก้าวท่ีท่านเดินไป
ละหมาดก็เป็นการบริจาคทาน และการท่ีท่านขจัดสิ่งท่ีเป็น
อนัตรายหรืออาจก่อความเดือดร้อนออกจากท้องถนนก็เป็นการ
บริจาคทานเช่นกนั”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์50และมสุลิม51 

  

                                                           
50 เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์, ภาค: การไกล่เกลี่ย, บท: ความประเสริฐของการไกล่
เกลี่ยระหวา่งผู้คนและให้ความเป็นธรรมระหวา่งพวกเขา, เลขที่: 1007 
51 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺว่าสามารถ
เกิดขึน้กบัทกุ ๆ อยา่งที่เป็นสิ่งที่ดีงาม, เลขที่: 1009 
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หะดีษที่ 27 

นิยามของความดีและความช่ัว 
 

 ِمْثاإِلَو رِّالِب ُفْيِرْعَت

ْ
ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصِْْبْ انلَِْْنْعَْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْانَْعَْمْ سَِْْنْب ْْاِسْوَّْانلَِّْْنْعَْ
َْْتْهْ رِْكَْوََْْكْسِْفْ نَِْْفْ ْاكَْاْحَْمَْْمُْثْ الِْوَِْْقْلُْالُْْنُْسْ حُْْالِبْ »

َ
ْنْ أ

ْ«.اُسْانلَّْْهِْي ْلَْعَْْعَْلِْطَّْيَْ
ْ.ْمْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْ
ْْ:اَلْقَْْدْ بَْعْ مَِْْنْب ْْةََْصْابِْوَْْنْ عَْوَْ

َ
ْْاللَِْْلْوْ سُْرَُْْتْي ْتَْأ :ْاَلْقَْفَْملسو هيلع هللا ىلص

ََْْتْئ ْجِْ» ْسْ ت
َ
؟ِْنْعَُْْلْأ .ْقُل ُت:«ْالِب  ْْقَاَل:َْنَعم 
ْمَْاْاطْ مَْْالِبْ ،َْكْبَْل ْقَِْْتْفْ تَْسْ اِْ»

َ
ْنَّْأ ْمَْاطْ وَُْْسْفْ انلَّْْهَِْل ْإِْْت 

َ
ْهَِْل ْإِْْنَّْأ

ْحَْمَْْمُْثْ الِْوَْْالّقل ُب. ِر؛ِْفْ ْدَْدَّْرَْتَْوَِْْسْفْ انلَِّْْفْ ْاكَْا د  إِْوَْْالصَّ
ْْنْ 

ّ
ْاكَْتَْفْ أ

ْوَْْاُسْانلَّْ
َ
ْ«.كَْوْ تُْفْ أ
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ْي ْدِْحَْْْ ِْامَْمَْالِْْْيْ دَْنَْسْ مُِْْْفْ ْْاهُْنَْيْ وَْرَْْْنْ سَْحَْْْث  ْْْي 
َ
َْأ ْلبَْن ْحَِْْْنْب ْْْدَْْح 

 ْْ.ن ْسَْحَْْادْ نَْسْ إِْبِِْْمْ ارِْاِلَّْوَْ
 
ความวา่: จากท่าน อนั-เนาวาส อิบน ุสมัอาน เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุ
จากท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ท่านกลา่ววา่:  

“ความดีนัน้คือ การมีจรรยามารยาทงดงาม ส่วนความ
ชัว่นัน้คือ สิ่งท่ีท าให้กระสบักระสา่ยในตวัท่าน และท่านก็ไม่ชอบ
ให้ใครรู้เห็น”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม52 
และจากท่านวาบิเศาะฮฺ อิบนุ มะอฺบัด  เล่าว่า : “ฉันได้

ไปหาท่านเราะสลูุลลอฮฺ และท่านก็ได้ถามฉันว่า: “ท่านมาเพ่ือ
ถามเก่ียวกบัความดีใช่ไหม ?” ฉนัตอบวา่ “ใช่” ท่านจงึกลา่ววา่:  

“ท่านจงถามใจของท่านเถิด ความดีคือ สิ่งท่ีท าให้ตัว
และหัวใจสงบ และความชั่วนัน้คือ  สิ่ ง ท่ีท าให้ เกิดความ

                                                           
52 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: ความดี การเชื่อมสมัพนัธ์ และมารยาท, บท: นิยามของ
ความดีและความชัว่, เลขที่: 4607 
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กระสับกระส่ายในตัวและลังเลในใจ ถึงแม้ว่าผู้ คนจะได้ให้
ค าตอบแก่ท่านแล้วก็ตาม53”  

หะดีษอยู่ในระดบัหะสนั และเราได้รายงานหะดีษนีจ้าก
หนงัสือมสุนดัอิมามอะหฺมดั อิบน ุหนับลั54 และมสุนดัอิมาม อดั-
ดาริมีย์55ด้วยสายรายงานท่ีดี 

  

                                                           
53 จิตใต้ส านึกของมนษุย์ย่อมรู้ดีว่าสิ่งไหนคือสิ่งดีและสิ่งชั่ว ถึงแม้ว่ามนษุย์จะ
พยายามบอกวา่สิ่งนัน้เป็นสิ่งดีหรือชัว่ แตเ่ม่ือมนัค้านกบัจิตใต้ส านึกมนษุย์แล้วก็
มิอาจปกปิดได้ 
54 อะหฺมดั, อลั-มสุนดั, เลขที่: 18006 
55 อดั-ดาริมีย์, อลั-มสุนดั, ภาค: การซือ้ขาย, บท: ละทิง้สิ่งที่ท าให้ท่านคลมุเครือ
และยดึไว้ซึง่สิ่งที่ไมไ่ด้ท าให้ทา่นคลมุเครือ, เลขที่: 2533 
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หะดีษที่ 28  

การเช่ือฟังและปฏบิัตติาม 
 

 ُةاَعالطََّو ُعْمالسِّ

ْ
ْْنْ عَْ

َ
لعِْْح ْي َْنِِْْبْ أ رِْسَِْْنْبْ ْاِضْبَْرْ ا ْرَْْةْ يَْا َل:ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَ َْقا

ْلَْجِْوَْْةْ ظَْعِْوْ مَْملسو هيلع هللا ىلصْْْْاللُِْْلْوْ سُْاْرَْنَْظَْعَْوَْ ْفَْرَْذَْوَُْْبْوْ لُْاْالقُْهَْن ْمِْْت  اْهَْن ْمِْْت 
ُن. ْكَْْاللَِْْلْوْ سُْاْرَْاْيَْنَْل ْقُْفَْْالُعيُو 

َ
ْدْ وَْمُْْةُْظَْعِْوْ اْمَْهَْنَّْأ و ِصنَا،ْع 

َ
ْ:اَلْقَْْفَأ

تَْبِْْمْ كُْي ِْصْوْ اُْ»
ْاللِْوَْقْ  ،ْزَّْعَْْى إِْوَْْةِْاعَْالطَّْوَْْعِْمْ السَّْوَْْوََجلَّ

ْنْ 
ْتَْ

َ
،ْمْ كُْي ْلَْعَْْرَْمَّْأ ْعِْيَْْنْ مَْْهُْنَّْإِْفََْْعب د  ْ،يا ْثِْكَْْا ْفَلْتِْىْاخْ َيَْسَْفَْْمْ كُْن ْمِْْش 
ِْْمْ كُْي ْلَْعَْفَْ َْيْ دْ هْ المَْْنَْيْ دِْاشِْالرَّْْاءِْفَْلَْالُْْةِْنَّْسُْوَِْْتْ نَّْسُْب ْعَْْي  اْهَْي ْلَْعَْْاوْ ض 

ْْنَّْإِْفَْْرِْوْ المُْْاِتْثَْدَُْم ْوَْْمْ اكُْيَّْإِْوَْْبِانلََّواِجِذ، َّ ْْ«.ةْ لََْلَْضْْةْ عَْدْ بُُِْْ
ْْاهُْوَْرَْ

َ
ْ وَْْاودَْدَْْوْ بُْأ ْي ْدِْحََْْوقَاَل:ْي ْذِْمِْالّت  ْ.حْ ي ْحَِْصْْنْ سَْحَْْث 

 

ความว่า :  จากท่านอบู  นะญีหฺ อัล -อิรบาฎฺ อิบนุ สาริยะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ท่านเราะสลูุลลอฮฺ ْملسو هيلع هللا ىلص ได้ตกัเตือน
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เราด้วยการตักเตือนหนึ่งท่ีท าให้จิตใจหวาดหวั่น และน า้ตา 
เออ่ล้น แล้วพวกเราก็กลา่ววา่: โอ้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ประหนึ่งว่า
มนัคือค าตกัเตือนของผู้จะจากลา ดงันัน้ท่านจงสัง่เสียให้แก่พวก
เราเถิด ท่านจงึกลา่ววา่ :  

“ฉันขอสั่งเสียพวกท่านให้มีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺผู้
ทรงเกียรติและสงูสง่ย่ิง และจงเช่ือฟังและปฏิบตัิตาม ถึงแม้นว่า
ทาสคนหนึง่จะปกครองท่านก็ตาม  

และหากผู้ ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านมีชีวิตยืนยาวต่อไป 
เขาก็จะได้พบกบัความขดัแย้งอนัมากมาย ดงันัน้พวกท่านจงยึด
ไ ว้ซึ่ งสุนนะฮฺ (แนวทาง)ของฉัน  และสุนนะฮฺของบรรดา 
เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมท่ีได้รับทางน า จงกดัมนัด้วยฟันกราม  

และพวกท่านจงพึงระวังต่ออุตริกรรมทัง้หลาย ใน
ศาสนา เพราะทกุๆ อตุริกรรม(บิดอะฮฺ) นัน้คือความหลงผิด และ
ทกุๆ ของความหลงผิดนัน้อยู่ในไฟนรก”  
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หะดีษบันทึกโดยอบูดาวดู56และอตั-ติรมิซีย์57 และท่าน
กลา่ววา่ หะดีษอยู่ในระดบัหะสนัเศาะฮีหฺ 

 

  

                                                           
56 อบู ดาวูด, อสั-สุนัน, ภาค: อสั-สนุนะฮฺ, บท: เจริญรอยตามสนุนะฮฺ, เลขที่: 
4607 
57 อัต-ติรมิซีย์, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ความรู้, บท: ยึดสุนนะฮฺและห่างไกลจาก 
อตุริกรรม, เลขที่: 2676 
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หะดีษที่ 29  

บรรดาประตูของความดีงาม 
 

 ِرْياخَل اُبَوْبَأ

ْ
ْاللَِْْلْوْ سُْرَْْايَْْ:قُل ُتْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْلْ بَْجَِْْنْب ْْاذِْعَْمُْْنْ عَْ

ْ
َ
يُْْلْ مَْعَْبِِْْنْ ِبْ خْ أ

ْْ:َقاَلْْارِْانلَِّْْنْعَِِْْنْ دُْاعِْبَْيُْوَْْةَْنَّْالَِْْنْ لُْخِْدْ 
ْسَْْدْ قَْلَْ»

َ
ْإِْوَْْمْ ي ْظِْعَْْنْ عََْْتْل ْأ

ْ سِْيَْلَْْهُْنَّ ْْي  َْْنْ مَََْْعَ َْي ْاَلْعَْتَْْاللُْْهُْسَّ
َُْْلْْاللَْْدُْبُْعْ تَْْ:َعلَي هِْ ِْت ْْمُْي ْقِْتُْوَْْ،ئا ْي ْشَْْهِْبِْْكُْش  ْ،ةََْكَْالزَِّْْتْ ؤْ تُْوَْْ،ةََْلْالصَّ

ْ.«َتْي ْالَْْجْ َتُْوَْْ،انََْضْمَْرَْْمُْوْ ُصْتَْوَْ
ْ»ْ:قَاَلْْمَّْثُْْْْ

َ
َْْلْأ

َ
َْْكْل ْدُْأ ََْْعَ

َ
ِْالَْْاِبْوَْب ْأ ْْ؟ي  ْ،ةْ نَّْجُْْمُْوْ الصَّ

ْوَْ ِْفْ ْلِْجُْالرَّْْلةَُْصْوَْْ،ارَْانلَّْْاءُْالمَْْئُْفِْطْ يُْْامَْكَْْةَْئَْي ْطِْالَْْئُْفِْطْ تُْْةُْقَْدَْالصَّ
َ ﴿َْلْتَْْمَّْثُْْ،لِْي ْاللَِّْْفْوْ جَْ اف  اِجعَِل َٱَع  ََُِجُناُبُهمَ َت ت ج  ض  ْحَْْ﴾م  ْغَْلَْبَّْْتَّ
عَ ﴿ لُانَ ي   .«[٥٧ْْ،٥١:ْْالسجدة]ْ﴾١٧ََم 
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ْ»ْ:َقاَلْْمَّْثُْ
َ
ْرَْبِْْكَِْبُْخْ اَُْْلْأ

 
ِْْسْأ

َ
ْ«؟هِْامِْنَْسَْْةِْوَْرْ ذِْوَْْهِْدِْوْ مُْعَْوَْْرِْمْ ال

ْرَْ»ْ:َقاَلْْ،اللَِْْلْوْ سُْرَْْايََْْلْبَْْ:قُل ُتْ
 
ُْْسْأ

َ
ْْهُْدُْوْ مُْعَْوَْْ،مَُْلْسْ الِْْرِْمْ ال ْ،ةَُْلْالصَّ

 .«ادُْهَْالِْْهِْامِْنَْسَْْةُْوَْرْ ذِْوَْ

ْ»ْ:َقاَلْْمَّْثُْْ
َ
َْْلْأ

ُ
ِْذَْْكَِْلْمَْبِْْكَِْبُْخْ أ َْلْوْ سُْرَْْايََْْلْبَْ:ُْتْل ْقُْْ«؟هَُِْك َْْكْل

ْفَْْ،اللِْ
َ
ْكُْ»ْ:اَلْقَْوَْْهِْانِْسَْلِْبِْْذَْخَْأ ْإِْوَْ!ْاللِِْْبَّْنَْْايَْْ:قُل ُتْْ،«اذَْهََْْكْي ْلَْعَْْفَّ

ْانَّ
َْ َْْكْت ْلَْكِْثَْ»ْ:َفَقاَلْْ؟بِهِْْمَُْكَّْتَْنَْْامَْبِْْنَْوْ ذُْاخَْؤَْمُْل

ُ
ْل ْهَْوَْْ،اذُْعَْمُْْايَُْْكْمْ أ

ْكُْيَْ ْْارِْانلَِّْْفْ ْاَسْانلَّْْب  ْْمْ هِْهِْوْ جُْوََُْْعَ
َ
ْْاَلْقَْْوْ أ إِْْمْ هِْرِْاخِْنَْمَََْْعَ

ْلَّْ
ْْدُْائَِْصْحَْ

َ
 ْ.«مْ هِْتِْنَْسِْل ْأ

ْ ْاهُْوَْرَْ ْي ْدِْحَْْاَلْقَْوَْْي ْذِْمِْالّت  ْ.َصِحي حْ ْنْ سَْحَْْث 
 
ความว่า:  จากท่าน มุอาซ อิบนุ ญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุ เล่า
ว่า: “ฉันได้ถามท่านนบีว่า: “โอ้เราะสูลุลลอฮฺ โปรดบอกฉันซึ่ง
การงานหนึ่งท่ีท าให้ฉันได้เข้าสวรรค์ และท าให้ฉันห่างไกลจาก
ไฟนรกด้วยเถิด” ท่านตอบวา่:  

“แท้จริง เจ้าได้ถามเร่ืองท่ีย่ิงใหญ่นัก แต่ทว่ามันเป็น
เร่ืองง่าย ส าหรับผู้ ท่ีอัลลอฮฺทรงประทานความง่ายดายแก่เขา 
นั่นก็คือ ให้เจ้าอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ โดยท่ีไม่ตัง้ภาคีใด ๆ กับ
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พระองค์ จงละหมาด จ่ายซะกาต ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
และประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัติลลาฮฺ” 

หลงัจากนัน้ ท่านได้กล่าวว่า : “เอาไหมฉันจะบอกแก่
เจ้าซึง่บรรดาประตขูองความดีงาม? นัน่คือ การถือศีลอดนัน้เป็น
เกราะก าบงั และการบริจาคทาน(เศาะดะเกาะฮฺ)สามารถลบล้าง
ความผิด เสมือนกบัน า้ท่ีดบัไฟ และการละหมาดของคน ๆ หนึ่ง
ในยามค ่าคืน  หลงัจากนัน้ท่านก็อา่นอายะฮฺ 

﴿ َ اف  اِجعَِل َٱَع  ََُِجُناُبُهمَ َت ت ج  ض    ْ﴾م 
จนถงึ  

عَ ﴿ لُانَ ي   ﴾م 
หลงัจากนัน้ท่านได้กลา่วอีกวา่ : “เอาไหมฉันจะบอกแก่

เจ้าสิ่งท่ี เป็นหัวหลักของกิจการทัง้ปวง เสาของมัน และจุด 
สุดยอดของมนั? ฉันตอบว่า: เอาสิ โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ท่าน
กล่าวว่า: “หัวหลกัของกิจการนัน้คืออิสลาม เสาของมนัคือการ
ละหมาด และจดุสดุยอดของมนัคือการญิฮาด” 

หลงัจากนัน้ท่านได้กลา่วอีกวา่ : “เอาไหมฉันจะบอกแก่
เจ้าซึง่สิ่งท่ีครอบคลมุของทัง้หมดท่ีกล่าวมา?” ฉันตอบว่า: เอาสิ 
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โอ้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ แล้วท่านก็จบัลิน้ออกมาพร้อมกบักลา่ววา่: 
“ท่านจงระงบัสิ่งนี”้ ฉนัจงึกลา่ววา่: โอ้นบีของอลัลอฮฺ พวกเราจะ
ถูกไต่สวนในสิ่งท่ีเราได้พูดด้วยกระนัน้หรือ? ท่านตอบว่า : “แม่
ของท่านได้เสียท่านแล้ว โอ้ มุอาซเอ๋ย 58 แล้วท่ีมนุษย์ต้อง 
ถล าหน้าหรือจมูกเข้าไปในไฟนรกมิใช่เพราะผลจากลิน้ดอก
หรือ?”  

หะดีษบันทึกโดยอตั-ติรมิซีย์ และท่านกล่าวว่า หะดีษ
อยู่ในระดบัหะสนัเศาะฮีหฺ59 
 

  

                                                           
58 เป็นส านวนพูดในภาษาอาหรับที่กล่าวออกมาเพื่อเป็นการเตือนหรือติติงคู่
สนทนา 
59 อัต-ติรมิซีย์, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: เกียรติของการละหมาด, 
เลขที่: 2616 
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หะดีษที่ 30  

การหยุดที่ขอบเขตของอิสลาม 
 

 ِعْرالشَّ ِدْوُدُح َدْنِع ُفْوُقالُو

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْنْ عَْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْاِشْ نَِْْنْب ْْمِْوْ ثُْرْ جُِْْنْ شَْالُْْةَْبَْلَْعْ ثَِْْبْ أ

ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللِْْلِْوْ سُْرَْ
ْوَْاهَْوْ عُْي َْضْتَُْْلْفََْْضْائِْرَْفََْْضْرَْْفَْاَلْعَْتَْْاللَْْنَّْإِْ» ْدا ْوْ دُْحُْْدَّْحَْ،

ْوَْهَْوْ دُْتَْعْ ْتََْلْفَْ ْْمَْرَّْحَْا
َ
ْْنْ عََْْتْكَْسَْوَْْتَن تَِهُكو َها،َْلْفَْْاءَْيَْشْ أ

َ
َْرَْْاءَْيَْشْ أ ْةْ ْح 

ِْْيَْغَْْمْ كُْلَْ ْ«.اهَْن ْاْعَْوْ ثُْحََْتب َْْلْفَْْانْ يَْسْ ن
ْي ْدِْحَْ ُْغَْوَِْْنْ طْ قُْْارَْاِلَّْْاهُْوَْرَْْنْ سَْحَْْث  ْ.هُْي 

 
ความว่า:  จากท่านอบู ษะอฺละบะฮฺ อัล-คุชะนีย์ นั่นคือญุรษูม  

อิบนุ นาชิร เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ จากท่านเราะสลูลุลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص ท่าน
กลา่ววา่:  
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“แท้จริงอัลลอฮฺผู้ ทรงสูงส่งได้ทรงก าหนดบทบัญญัติ
ต่าง ๆ (ท่ีเป็นฟัรฎู) ดังนัน้ พวกท่านอย่าได้ละเลยบทบัญญัติ
เหล่านัน้ และพระองค์ก็ได้ทรงวางขอบเขตต่าง ๆ ดังนัน้ พวก
ท่านจงอย่าล่วงล า้ขอบเขตเหล่านัน้ และพระองค์ได้ทรงห้าม
หลายสิ่งหลายอย่าง ดังนัน้  พวกท่านอย่าได้ละเมิดมัน และ
พระองค์ได้ทรงเงียบเฉยต่อหลายสิ่งหลายอย่าง60 ทัง้นี ้เพ่ือเป็น
ความเมตตาแก่พวกท่าน มิใช่เพราะความหลงลืม ดงันัน้ พวก
ท่านจงอย่าได้พยายามสืบเสาะค้นหาสิ่งเหลา่นัน้”  

หะดีษอยู่ในระดบัหะสนั บนัทึกโดยอดั-ดาเราะกุฏนีย์61

และท่านอื่น ๆ 
 

  

                                                           
60 ไมไ่ด้ระบวุา่เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม) หรืออนมุตัิ (หะลาล) 
61 อดั-ดาเราะกฏุนีย์, อสั-สนุนั, ภาค: การให้น า้นม, เลขที่: 4445 
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หะดีษที่ 31  

การใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี ้
 

 اَيْنالدُّ ْيِف ُدْهالزُّ

ْ

ْْنْ عَْ
َ
ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْيْ دِْاعِْالسَّْْدْ عْ سَِْْنْب ْْالَعبَّاِسَْسه لِِْْبْ أ

ِْْنْ لَّْدُْْاللَِْْلْوْ سُْاْرَْيََْْفَقاَل:ملسو هيلع هللا ىلصِْْبْ ْانلََّْلْإِْْل ْجُْرَْْاءَْجَْْ:اَلْقَْ اْذَْإِْْل ْمَْْعَََْعَ
ْْهُْتُْل ْمِْعَْ

َ
ْوَْْاللُِْْنَْبَّْحَْأ

َ
َْفَقاَل:ْاُسْانلَِّْْنَْبَّْحَْأ

َْكْبْ ُيِْْاِسْانلَّْْدَْن ْاْعِْمَْي ْفِْْدْ هَْازْ ،ْوَْاللَُْْكْبْ اُْيِْيَْنْ اِلْ ِْفْ ْدْ هَْازْ »ْْ
ْ«.ْاُسْانلَّْ

ْي ْدِْحَْْْ ُْغَْوَْْهاجَْمَْْنُْابْ ْاهُْوَْ،ْرَْنْ سَْحَْْث  ْبِْْهُْي 
َ
ْ.ةْ نَْسَْحَْْدَْي ْانِْسَْأ

 
ความวา่: จากท่านอบ ูอลั-อบับาส นัน่คือ สะฮ์ลฺ อิบน ุสะอดั อสั-
สาอิดีย์ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เล่าว่า: “มีชายคนหนึ่งมาหาท่าน 
นบี ملسو هيلع هللا ىلص แล้วถามวา่: “โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ! ได้โปรดชีแ้นะแก่ฉัน
ถึงการงานหนึ่ง ซึ่งเมื่อฉันท าแล้ว อัลลอฮฺจะทรงรักฉัน ใน
ขณะเดียวกนัผู้คนก็จะรักฉนัด้วย” ท่านตอบวา่:  
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“ท่านจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี ้แล้วอัลลอฮฺจะรัก
ท่าน และจงสมถะ(ไมโ่ลภและอยากได้)ในสิ่งท่ีอยู่กบัมนษุย์ แล้ว
พวกเขาจะรักท่าน” 

หะดีษอยู่ในระดบัหะสนั บนัทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ62 และ
ท่านอื่น ๆ ด้วยบรรดาสายรายงานท่ีหะสนั 

  

                                                           
62 อิบน ุมาญะฮฺ, อสั-สนุัน, ภาค: ความสมถะ, บท: ใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี,้ 
เลขที่: 4102 
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หะดีษที่ 32  

อย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

และจงอย่าก่อความเดอืดร้อนซึ่งกันและกัน 
 

 اَرَرِض الَو َرَرَض ال

ْ
ْْنْ عَْ

َ
َْسع دِِْْْبْ أ ْْي ْرِْدْ الُْْانْ نَْسِِْْنْبْ ِْكْالِْمَِْْنْب َْْسِعي د 

َ
َْلْوْ سُْرَْْنَّْأ

ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللِْ
ارََْْلْوَْْرََْْضََْلْ» ْ.«ِضَ

ْي ْدِْحَْْْ ،ْث  ُْغَْوَِْْنْ طْ قُْارَْاِلَّْوَْْهاجَْمَْْنُْابْ ْاهُْوَْرََْْحَسن  اْمَْهُْي 
نَدا ، ِْمَْْاهُْوَْرَْوَُْْمس  ِْطَّْوَْالمُِْْفْ ْك ْال ْرِْمْ عَْْنْ عَْْأ ْْنْ عََْْيَْي ِْْنْب ْاو

َ
ِْنْعَْْهِْي ْبِْأ

ْفَُْْمر َسلْ ِْبْ انلَّْ
َ
َْْطْقَْسْ أ

َ
.اْبَْأ  .ا ْضعْ اْبَْهَُْضْعْ بَْْيْ وْ قَْيُْْق ْرُْطَُْْلُْوََْْسِعي د 

 

ความว่า: จากท่านอบู สะอีด  นั่นคือ สะอัด อิบนุ มาลิก อิบน ุ 
สินาน อลั-คดุรีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ท่านเราะสลูลุลอฮฺ 
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กลา่ววา่: “จงอย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น และจงอย่าก่อ  ملسو هيلع هللا ىلص

ความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน” หะดีษอยู่ในระดบัหะสนั บันทึก
โดยอิบนุมาญะฮฺ 63และอัด-ดาเราะกุฏนีย์ 64 และท่านอื่น ๆ 

นอกจากท่านทัง้สองด้วยสายรายงานถงึท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص   

และบนัทกึโดยมาลิกในหนงัสือ “อลั-มวุฏัเฏาะอ์65” จาก

อัมรฺ อิบนุ ยะห์ยา จากพ่อของเขา จากท่านนบี ْملسو هيلع هللا ىلص ด้วยสาย

รายงานท่ีมรฺุสลั โดยไมไ่ด้ระบุ อบ ูสะอีด และส าหรับหะดีษบทนี ้
มีสายรายงานอื่น ๆ อีกท่ีต่างสามารถยกระดบัสายรายงานให้มี
น า้หนกัได้ 
 

  

                                                           
63 อิบนุมาญะฮฺ, อัส-สนุัน, ภาค: บทบัญญัติต่าง ๆ, บท: ใครที่สร้างอาคารใน
สิทธ์ิของตวัเองที่ไปท าความเดือดร้อนแก่เพ่ือนบ้าน, เลขที่: 2341 
64 อดั-ดาเราะกฏุนีย์, อสั-สนุัน, ภาค: อมุรฺั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุ, บท: สตรีต้องถกู
ประหารเม่ือตกมรฺุตดั, เลขที่: 4597 
65 มาลิก, อัล-มวุัฏเฏาะอ์ (รายงานโดยยะหฺยา อัล-ลัยษีย์), ภาค: การตัดสิน
ความ, บท: ข้อตดัสินเก่ียวกบัข้อมือ, เลขที่: 4597 
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หะดีษที่ 33  

การแสดงพยานหลักฐานจ าเป็นส าหรับโจทก์ 

ْ
 ْيِعدَّى امُلَلَع ُةَنيِّالَب

ْ
ْبَّْعَِْْنْاب ِْْنْعَْ ْالُلْْاس  نَّْرَِضَ

َ
ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرََْْعن ُهَماْأ

ْْ«َْ ْانلَّْطَْعْ يُْْوْ ل ْْاُسْى ، َواُهم  َعْبَِدع  ْْال ْجَْرَِْْلدَّ
َ
ْمْ وْ قََْْلْاوَْمْ أ

، ْْةُْنَْي ْالَْْنْ لكِْْوَِدَماَءُهم  ْ دَّْْالمََُْعَ ُْمِْالَْوَِِْْ ْْي  ْْنْ ْمَََْعَ
َ
ْ«.رَْكَْن ْأ

ْي ْدِْحَْْْ ،ْث  ُْغَْوَِْْقْ هَْي ْالَْْاهُْوَْرََْْحَسن  ِْفْ ْهُُْضْعْ بَْوََْْهَكَذا،ْهُْي 
. ِ ِحي َحي  ْالصَّ

 

ความวา่: จากท่านอิบนุ อบับาส เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา จากท่าน 
เราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص  ท่านกลา่ววา่:  

“หากมนุษย์ได้รับสิทธ์ิทุกอย่างตามท่ีเขาได้กล่าวอ้าง
แล้วไซร้ แน่นอน ย่อมมีผู้คนอ้างสิทธ์ิในทรัพย์สินและเลือดเนือ้
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ของกลุม่ชนอื่น ๆ แตท่วา่ พยานหลกัฐานนัน้จ าเป็นส าหรับโจทก์
(ผู้ กล่าวอ้าง)ท่ีต้องน ามาเสนอ ส่วนการสาบานนัน้เป็นหน้าท่ี
ส าหรับผู้ปฏิเสธการกลา่วอ้าง”   

หะดีษอยู่ในระดบัหะสนั บนัทึกโดยอลั-บยัฮะกีย์66 และ
ท่านอื่นๆ ด้วยส านวนนี ้และบางส่วนมีบันทึกอยู่ในหนังสือ
เศาะฮีหฺทัง้สอง67 
 

  

                                                           
66 อัล-บยัฮะกีย์, อสั-สนุัน อัล-กุบรอ, ภาค: การกล่าวอ้างและพยานหลกัฐาน, 
บท: พยานหลกัฐานจ าเป็นส าหรับโจทก์และการสาบานส าหรับผู้ที่ปฏิเสธ, เลขที่: 
20990 
67 อลั-บคุอรีย์, เลขที่: 2514, 2662, 4522 และมสุลิม, เลขที่: 1711 
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หะดีษที่ 34 

การเปล่ียนแปลงสิ่งช่ัวช้าเป็นสิ่งจ าเป็น 
 

  ٌةَضْيِرَف ِرَكْنامُل ُرْيِيْغَت

ْ

ْْنْ عَْ
َ
َْلْوْ سُْرَُْْتْعْ مِْسََْْقاَل:ْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْي ْرِْدْ الُْْدْ ي ْعِْسَِْْبْ أ

َْيُقو ُل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللِْ
ْرَْْنْ مَْ»

َ
ْ غَْيُْل ْفَْْرا ْكَْن ْمُْْمْ كُْن ْمِْْىأ َْْنْ إِْفَْْبِيَِدِه،ْهُْي  َْْمْ ل ْعْ طِْتَْسْ ي

َْْنْ إِْ،ْفَْهِْانِْسَْلِْبِْفَْ َْْمْ ل ِْذَْوِْْفَِبَقل ِبِه،ْعْ طِْتَْسْ ي َْْكْل
َ
ْْ«.انِْمَْيْ الُِْْفْعَْض ْأ

ْ.مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْ
 
ความว่า: จากท่านอบู สะอีด อลั-คุดรีย์ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ เล่า
วา่: “ฉนัได้ยินท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  

“ใครก็ตามในหมูพ่วกท่านพบเห็นความชัว่อนัใดอนัหนึง่ 
เขาก็ จง เปลี่ ยนแปลงมัน ด้วยมือของ เขา  หาก เขาไม่มี
ความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงด้วยลิน้ (ด้วยค าพูด หรือการ
ตกัเตือน)ของเขา หากเขาไม่มีความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลง
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ด้วยใจ(ปฏิเสธด้วยใจ)ของเขา และนั่นคือการศรัทธาท่ีอ่อนแอ
ท่ีสดุ”  

หะดีษนีบ้นัทกึโดยมสุลิม68 

  

                                                           
68 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายว่าการปรามสิ่งชั่วนัน้เป็นส่วน
หนึ่งของการศรัทธา, เลขที่: 78 
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หะดีษที่ 35  

มุสลิมคือพี่น้องของมุสลิม 
 

  ِمِلْسامُل ْوُخَأ ُمِلْسامُل

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْ:ملسو هيلع هللا ىلصْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْةَْرَْي ْرَْهُِْْبْ أ

ا،َْلْْ» اَسُدو  ا،َْْلْوََْْتَ ،ْاوْ رُْابَْدَْْتََْلْوَْ،ْاوْ ُضْاغَْبَْْتََْلْوََْْتنَاَجُشو 
ْْمْ كُُْضْعْ بَْْعْ بِْْيََْلْوَْ ْعْ بَْْعِْي ْْبَََْعَ ْ.انا ْوَْخْ إِْْاللِْْادَْبَْاْعِْوْ نُْوْ كُْوَْ،ْض 

ْْمُْلِْسْ المُْْ
َ
ََ َْلْوَْْهُْمُْلِْظْ ْيََْلْْمِْلِْسْ المُْْوْ خُْأ َْلْوَْْهُْبُْذِْكْ ْيََْلْوَُْْلُْذُْْ

ْهَْوَْقْ الََْْي ِقُرُه. ْنَْاهُْى ُْوَْْ–ا ُْشِْي ْرَّْمََْْثَْلْثَْْهِْرِْدْ َْصَْلْإِْْي  ِْبْسْ ِبَْْ–ْات 
ْ ْنَْمِْْئْ رِْامْ  ْْالشَّ

َ
ْْرَْقَِْي ْْنْ أ

َ
ْمَْلِْسْ المُْْاهُْخَْأ  ُُ ْ ْْمِْلِْسْ المُْْ. ْمِْلِْسْ ْالمََُْعَ

ْ«.هُُْضْرْ عِْوَْْاُلُْمَْوَْْهُْمُْدَْْ؛امْ رَْحَْ
 .مْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْ
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ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า 
ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  

“พวกท่านจงอย่าอิจฉาริษยากัน จงอย่าท าทีให้ราคา
สินค้าสูงขึน้69 จงอย่าเกลียดชังกัน จงอย่าหมางเมินกัน จงอย่า
ขายสินค้าตดัราคากัน และพวกท่านจงเป็นบ่าวของอลัลอฮฺฉัน 
พ่ีน้องกนั มสุลิมเป็นพ่ีน้องของมสุลิม ไมอ่ธรรมกนั ไม่ทอดทิง้กนั 
ไม่โกหกกัน และไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน  ความย าเกรง(ตกัวา)
อยู่ท่ีน่ี  - และท่านก็ชีท่ี้หน้าอกของท่านสามครัง้ -  

เป็นความชัว่ช้าท่ีเพียงพอแล้วส าหรับคนๆ หนึ่ง ในการ
ท่ีเขาดูถูกเหยียดหยามพ่ีน้องมุสลิมของเขา มุสลิมทุกคนต่อ
มุสลิมด้วยกันเป็นท่ีต้องห้าม ท่ีจะละเมิดเลือดเนือ้ของเขา 
ทรัพย์สินของเขา และเกียรติของเขา”   

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม70  

                                                           
69 หมายถึงท าทีแกล้งชมสินค้าวา่ดี แล้วถือโอกาสขึน้ราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรม 
ท่านอิบนุเราะญับกล่าวว่า และอาจหมายรวมถึงการคดโกงในทุก ๆ รูปแบบ  
(ญามิอฺ อลั-อลุมู วลัหิกมั 1/328) 
70 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การท าดี การเชื่อมสัมพันธ์ และมารยาทต่าง ๆ, บท: 
ห้ามอธรรมตอ่มสุลิมฯ, เลขที่: 2564 
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หะดีษที่ 36 

 จัดการกจิธุระของพี่น้องมุสลมิ 
 

  َنْيِمِلْسامُل ِجئِاَوَح اُءَضَق

ْ
ْْنْ عَْ

َ
ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصِْْبْ انلَِّْْنْعَْْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْةَْرَْي ْرَْهُِْْبْ أ

ْاللَُْْسْفَّْنَْْ،ايَْنْ اِلْ ِْبْرَْكُْْنْ مِْْةْ بَْرْ كُْْن ْمِْؤْ مُْْنْ عََْْسْفَّْنَْْنْ مَْ»
ْ.ةِْامَْيَْالقِْْمِْوْ يَِْْبْرَْكُْْنْ مِْْةْ بَْرْ كُْْهُْن ْعَْ

َْْنْ مَْوَْْْ َْي ْْسَّ َْ،ِْسْ عْ ْمََُْعَ َْي ْ.ةِْرَْاآلخِْاْوَْيَْنْ اِلْ ِْفْ ْهِْي ْلَْعَْْاللُْْسَّ
ْ.ةِْرَْاآلخِْاْوَْيَْنْ اِلْ ِْفْ ْاللُْْهَُّْتَْسَْ،ْما ْلِْسْ مَُّْْتَْسَْْنْ مَْوَْْ
ْْنِْوْ عَِْْفْ ْدُْب ْالعَْْنَْاَْكَْمَْْدِْب ْالعَْْنِْوْ عَِْْفْ ْاللُْوَْْ

َ
ْ.هِْي ْخِْأ

ْيَْيْ رِْطََْْكْلَْسَْْنْ مَْوَْْ ْسَْل ْعِْْهِْي ْفُِْْسْمِْتَْل ْقا  ْهِْبَِْْلُْْاللَُْْلْهَّْما 
ْ.ةِْنَّْْالََْلْإِْْقا ْي ْرِْطَْ
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ْي ْبَِْْفْ ْمْ وْ قَْْعَْمَْتَْاْاجْ مَْوَْْ ْاللِْْاَبْتَْكِْْنَْوْ لُْت ْيَْْاللِِْْتْوْ يُْبُْْنْ مِْْت 
ْلَْزَْنَْْلَّْإِْْمْ هُْنَْي ْبَْْهُْنَْوْ سُْارَْدَْتَْيَْوَْ َْالرَّْْمُْهُْت ْيَْشِْغَْوَْْةُْنَْي ْكِْالسَّْْمُْهِْي ْلَْعَْْت  ْةُْْح 
ت ْحَْوَْ ْ.هُْدَْن ْعِْْنْ مَْي ْفِْْاللُْْمُْهُْْرَْكَْذَْوَْْةُْكَْئَِْلْالمَْْمُْهُْفَّ

ْطَّْبَْْنْ مَْوَْْ
َ
َْْهُْلُْمَْعَْْهِْبِْْأ ُْْمْ ل ِْي َْْهِْبِْْعْ س  ْ«.هُْبُْسَْن

ِظ.اْذَْهَْبِْْمْ لِْسْ مُْْاهُْوَْرَْْ ْال لَف 
 
ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ จากท่าน 
นบี   :ท่านกลา่ววา่  ملسو هيلع هللا ىلص

“ใครก็ตามท่ีบรรเทาความทุกข์ยากของผู้ ศรัทธาจาก
บรรดาความทุกข์ยากต่างๆ ของโลกดุนยา อลัลอฮฺก็จะบรรเทา
ความทุกข์ยากของเขาจากบรรดาความทุกข์ยากต่างๆ ของวัน
ปรโลกเช่นกนั  

และใครก็ตามท่ีให้ความสะดวกแก่ผู้ขดัสน อลัลอฮฺก็จะ
ให้ความสะดวกแก่เขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า  
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และใครก็ตามท่ีปกปิด (สิ่งท่ีน่าละอายหรือความผิด)71 
ของมสุลิม อลัลอฮฺก็จะทรงปกปิดเขาทัง้ในโลกนี ้และโลกหน้า  

และอลัลอฮฺพร้อมจะให้ความช่วยเหลือบ่าว ตราบใดท่ี
บ่าวยงัอยู่ในการให้ความช่วยเหลือแก่พ่ีน้องของเขา  

และผู้ใดก็ตามท่ีเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ อลัลอฮฺจะ
ทรงประทานความง่ายดายแก่เขาซึง่เส้นทางสูส่วรรค์  

และไม่มีกลุ่มชนใดท่ีรวมตัวกัน ณ บ้านหลังหนึ่งใน
บรรดาบ้านของอัลลอฮฺ(มัสญิด)โดยท่ีพวกเขาอ่านคัมภีร์ของ
พระองค์ และศึกษากันระหว่างพวกเขา นอกจากความสงบ 
(สะกีนะฮฺ) จะลงมายงัพวกเขา และความเมตตา(เราะห์มะฮฺ) จะ
ปกคลุมพวกเขา มลาอิกะฮฺจะห้อมล้อมพวกเขาและอลัลอฮฺจะ
ทรงร าลึกถึงพวกเขาท่ามกลางผู้ ท่ีอยู่กับพระองค์72 และผู้ ใดก็

                                                           
71 คือความผิดที่ไมไ่ด้ก่อความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่คนอ่ืน ๆ และการเปิดเผย
ไมมี่ความจ าเป็นใด ๆ ทัง้สิน้ และการปกปิดนัน้มิได้หมายความว่าไม่จ าเป็นต้อง
ตกัเตือน แตใ่ห้มีการตกัเตือนอยา่งลบั ๆ และไมเ่ปิดเผยตอ่บคุคลอ่ืน 
72 อิบนุ เราะญับกล่าวว่า การร าลึกของอัลลอฮฺต่อบ่าวของพระองค์คือ การ
สรรเสริญเขาทา่มกลางบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์ (ญามิอฺ อลั-อลุมู วลัหิกัม 
1/346 ) 
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ตามท่ีการงานของเขาขาดตกบกพร่อง73 เชือ้สายและวงศ์ตระกูล
ของเขาก็มิอาจยกระดบัเขาได้”  

หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม74 ด้วยส านวนนี ้
 
 
 
 

  

                                                           
73 หมายถึง ไม่ถึงขัน้ระดบัของผู้ที่ท าศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถึง
ขัน้ระดบัของผู้ที่มีต าแหน่งสงูในวนัปรโลก 
74 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การซิกิรฺ การดอุาอ์ การเตาบตัิ และการอิสติฆฟารฺ, บท: 
ความประเสริฐของการรวมตวักนัอา่นอลักรุอาน, เลขที่: 2699 
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หะดีษที่ 37  

ส่งเสริมให้ประกอบความด ี
 

 اِتَنَساحَل ِلْعِف ْيِف ُبْيِغْرالَت

ْ
ْالُلَْعن ُهَماابَّْعَِْْنْاب ِْْنْعَْ َْرِضَ اْمَْي ْفِْملسو هيلع هللا ىلصْْْْاللِْْلِْوْ سُْرَْْنْ عَْْس 

ْقَاَل:ْاَلْعَْتَْوَْْكَْارَْبَْتَْْهِْبْ رَْْنْ عَْْهِْي ْوِْرْ يَْ
َْبَْْمَّْثُْ،ْاِتْئَْي ْالسَّْوَْْاِتْنَْسَْالََْْبْتَْكَْْاللَْْنَّْإِْ» ِْذَْْيَّ ْمَّْهَْْنْ مَْ؛ْفََْكْل

ْكَْهَْل ْمَْعْ يَْْمْ لَْفَْْةْ نَْسَِْبَْ ْاللُْهَْبَْتَْا إِْوَْْ،ةْ لَْمَِْكَْْةْ نَْسَْحَْْهُْدَْن ْعِْْا
اْهَْبِْْمَّْهَْْنْ 

ْكَْهَْلَْمِْعَْفَْ ْاللُْهَْبَْتَْا َْعَْْهُْدَْن ْعِْْا ْنَْسَْحَْْش  ْعْ ِضْْةِْائَْمِْعِْب ْْسََْلْإِْْات  َْلْإِْْف 
ْ
َ
ْعَْض ْأ َْثِْكَْْاف  ْ.ْةْ ي 

إِْوَْ
ِْْمَّْهَْْنْ  ،ْةْ لَْمَِْكَْْةْ نَْسَْحَْْهُْدَْن ْعِْْاْاللُْهَْبَْتَْاْكَْهَْل ْمَْعْ يَْْمْ لَْفَْْةْ ئَْي ْسَْب

إِْوَْ
ْ«.ةْ دَْاحِْوَْْةْ ئَْي ْسَْْاْاللُْهَْبَْتَْاْكَْهَْلَْمِْعَْاْفَْهَْبِْْمَّْهَْْنْ 

ْ.ِفْوْ رُْالُْْهِْهذِْاْبِْمَْهِْي ْحَْي ْحَِْصِْْفْ ْمْ لِْسْ مُْوَْْي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْْْ
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ความวา่: จากท่านอิบนุ อบับาส เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุมา จากท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص ท่านได้รายงานจากพระผู้ อภิบาลของท่าน  
ผู้ทรงจ าเริญและผู้ทรงสงูสง่ วา่:  

“แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงบันทึกความดีและความชั่ว
ทัง้หลาย แล้วพระองค์ได้ทรงชีแ้จงเร่ืองดงักล่าวว่า ใครก็ตามท่ี
ปรารถนาจะท าความดีอย่างหนึ่ง แต่แล้วเขาไม่ได้ท า อลัลอฮฺจะ
ทรงบนัทกึ ณ พระองค์ซึง่หนึง่ความดีอย่างสมบูรณ์  และหากเขา
ปรารถนาท่ีจะท ามนั แล้วเขาก็ได้ลงมือท า อลัลอฮฺจะทรงบนัทึก 
ณ พระองค์ซึง่สิบความดี และพระองค์จะทรงเพ่ิมพูนอีกถึงเจ็ด
ร้อยเท่า และอาจจะเพ่ิมทวีคณูอย่างมากมาย  

และหากเขาปรารถนาท่ีจะท าความชั่วอย่างหนึ่ง  
แต่แล้วเขาไม่ได้ท า อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ พระองค์ซึ่งหนึ่ง
ความดีอย่างสมบูรณ์ และหากเขาปรารถนาท่ีจะท ามนั แล้วเขา
ก็ได้ลงมือท า พระองค์จะทรงบนัทึก ณ พระองค์ซึง่หนึ่งความผิด
เท่านัน้”  
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หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์75และมุสลิม76 ในหนังสือ
เศาะฮีหฺของท่านทัง้สองด้วยถ้อยส านวนนี ้
 

  

                                                           
75 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: อรั-ริกอก, บท: ใครก็ตามที่ปรารถนาจะท าความดี
หรือความชัว่, เลขที่: 2491 
76 เศาะฮีหฺ มสุลิม, ภาค: การศรัทธา, บท: เม่ือบ่าวปรารถนาจะท าความดีเขาจะ
ถกูบนัทกึและเม่ือปรารถนาจะท าความชัว่เขาจะไมถ่กูบนัทกึ, เลขที่: 207 
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หะดีษที่ 38  

ผลตอบแทนของการเป็นปรปักษ์ 
ต่อบรรดาคนรักของอัลลอฮฺ 

 

 اِءَيلِْواأَل اِةاَدَعُم اُءَزَج

 

ْْنْ عَْ
َ
ْْملسو هيلع هللا ىلص:ْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْةَْرَْيْ رَْهُِْْبْ أ

ْبِالَر ِب،ْهُْتُْنْ آذَْْدْ قَْفَْْا ِْلّْوَِْْلْ ْىدَََْعْْنْ مَْْقَاَل:ْاَلْعَْتَْْاللَْْنَّْإِْ»
ِْْيْ دِْب ْعََْْلَّْإَِْْبْرَّْقَْتَْْامَْوَْ ْ ب ْْءْ ش 

َ
ْحَْأ ْاُلْزَْيََْْلْوَْْ،هِْي ْلَْعَْْهُْتُْض َّْتَْافْ ْامَّْمَِْْلَّْإِْْبَّ

ْحَْْلِْافِْوَْانلَّْبَِْْلَّْإُِْْبْرَّْقَْتَْيَْْيْ دِْب ْعَْ ْْاذَْإِْفَْْ،هُْبَّْحِْاُّْْتَّ
َ
ْهُْعَْمْ سَُْْتْن ْكُْْهُْتُْب ْبَْحْ أ

ِْ َْْيْ اّلَّ ِْْهَُْصَْبَْوَْْ،هِْبِْْعُْمَْسْ ي ْهُْلَْجْ رِْوَْْا،هَْبُِْْشْطُْب ْيَِْْتْ الَّْْهُْدَْيَْوَْْ،هِْبِِْْصُْب ْيُْْيْ اّلَّ
ْسَِْْئْ لَْوَْْا،هَْبِِْْشْ مْ يَِْْتْ الَّْ

َ
ْْ«.هُْنَّْذَْي ْعَِْلُِِْْنْ اذَْعَْتَْاسْ ِْئِْلَْوَْْ،هُْنَّْيَْطِْعْ َلُِْْنْ لَْأ

.ْاهُْوَْرَْ  اُلَخارِي 

 

ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮ ุ
เลา่วา่: ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  
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“แท้จริงอลัลอฮฺผู้ทรงสูงส่งได้ตรัสว่า: ผู้ ใดก็ตามท่ีเป็น
ปรปักษ์กับคนรักของข้า แท้จริงข้าได้ประกาศสงครามกับเขา 
และไมม่ีสิ่งใดท่ีบ่าวของข้า ได้ปฏิบตัิเพ่ือให้ใกล้ชิดกบัข้า ท่ีข้าจะ
รักย่ิงกวา่สิ่งท่ีข้าได้ก าหนดเป็นศาสนบงัคบั(ฟัรฎ)ูเหนือเขา  

และบ่าวของข้าจะยงัคงปฏิบตัิเพ่ือให้ใกล้ชิดกบัข้าด้วย
กบัสิ่งท่ีเป็นสุนตัต่าง ๆ จนกระทั่งข้ารักเขา และเมื่อใดข้ารักเขา 
ข้าจะเป็นหูของเขาท่ีเขาใช้ฟัง เป็นดวงตาของเขาท่ีเขาใช้มอง 
เป็นมือของเขาท่ีเขาใช้หยิบจบั และเป็นเท้าของเขาท่ีเขาใช้เดิน77  

และหากเขาวิงวอนขอต่อข้า แน่นอนข้าจะประทาน
ให้แก่เขา และหากเขาขอความคุ้ มครองจากข้า ข้าก็ย่อมให้
ความคุ้มครองแก่เขา”  

หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์78  

                                                           
77 ประโยคเหล่านีเ้ป็นส านวนเปรียบเทียบ มิได้มีความหมายตรง ๆ ตามค าพูด 
แต่มันหมายถึงการที่พระองค์จะปกป้องอวยัวะต่าง ๆ เหล่านีจ้ากการประพฤติ
ผิด หรือการที่พระองค์ประทานเตาฟีกให้เจ้าของใช้อวยัวะเหล่านีป้ระพฤติแต่สิ่ง
ที่ดีตามที่ทรงพอพระทยั (ดกูารอธิบายของเชคอิบน ุอษัุยมีนในชรัห์ อลั-อรับะอีน 
อนั-นะวะวียะฮฺ) 
78 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: อรั-ริกอก, บท: การส ารวมตน, เลขที่: 6502 



40 หะดีษ อิมามอนั-นะวะวีย์ 

109 

 

หะดีษที่ 39  

การไม่เอาผิดสิ่งที่พลาดและหลงลืม 
 

 اِنَيْسالنَِّو ِأَطاخَل ِنَع ُزاُوَجالتَّ

ْ

ْبَّْعَِْْنْاب ِْْنْعَْ َْْماهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْاس 
َ
ْقَاَل:ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَْْنَّْأ

َْطْالَِْْتْ مَّْاُْْنْ عَِْْلْ ْزَْاوََْتَْْاللَْْنَّْإِْ»
َ
اْوْ هُْرِْكْ تُْاْاسْ مَْوَْْانَْيَْسْ الن ْوَْْأ

ْ«.هِْي ْلَْعَْ
ْي ْدِْحَْ ُْغَْوَِْْقْ هَْي ْالَْوَْْهْ اجَْمَْْنُْابْ ْاهُْوَْرَْ،ْنْ سَْحَْْث   .امَْهُْي 

 
ความว่า:  จากท่านอิบนุ อบับาส เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า : 
ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص  กลา่ววา่:  

“แท้จริง อลัลอฮฺได้มอบสิทธิแก่ฉันด้วยการไม่ทรงเอา
ผิดกบัประชาชาติของฉนั ในสิ่งท่ีเป็นความผิดพลาด การหลงลืม 
และสิ่งท่ีพวกเขาถกูข่มขู่บงัคบัให้กระท าโดยไมเ่ตม็ใจ”  
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หะดีษอยู่ในระดับหะสัน บันทึกโดย อิบนุ  มาญะฮฺ79, 
อลั-บยัฮะกีย์80 และท่านอื่น ๆ  นอกจากทัง้สอง 

  

                                                           
79 อิบนุ มาญะฮฺ, อสั-สุนัน, ภาค: การหย่า, บท: การหย่าของผู้ที่ถูกบังคบัหรือ
หลงลืม, เลขที่: 2043 
80 อลั-บัยฮะกีย์, อสั-สนุัน อัล-กุบรอ, ภาค: การซือ้หย่าและการหย่า, บท: การ
หยา่ของผู้ที่ถกูบงัคบัฯ, เลขที่: 14871 และส านวนหะดีษเป็นของทา่น 
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หะดีษที่ 40  

จงอยู่บนโลกนีเ้สมือนคนแปลกหน้า 
 

 بًاْيِرا َغَيْنالدُّ ْيِف ْنُك

ْ
ْالُلَْعن ُهَماْرَْمَْعُِْْنْابْ ِْنْعَْ َْْقاَل:َْْرِضَ

َ
ملسو هيلع هللا ىلصْْْاللُِْْلْوْ سُْرَْْذَْخَْأ

ْ:اَلْقَْفَِْْبْ كِْن ْمَْبِْ
ْاْكَْيَْنْ اِلْ ِْفْ ْنْ كُْ»ْْ

َ
ْي ْرِْغََْْكْنَّْأ ْْب 

َ
ْ«لْ ي ْبِْسَْْرُْبََِْعْْوْ أ

ْإُِْلْوْ قُْيَْْرَْمَْعُْْنُْابْ ْنَْكَْوَْْ ْذَْ:
َ
ْأ ْْرِْظِْتَْن ْْتََْلْفََْْتْي ْسَْمْ ا ،ْاحَْبَْالصَّ

ْذَْإِْوَْ
َ
ْأ َِْْكْتِْحَِّْصْْنْ مِْْذْ خُْ.ْوَْاءَْسَْالمَْْرِْظِْتَْن ْْتََْلْفََْْتْحْ بَْص ْا ْوََْكِْضْرَْمَْل ْنْ مِْ،

َِْْكْاتِْيَْحَْ ْ.َكْتِْوْ مَْل
 .ي ْارِْخَْالُْْاهُْوَْرَْ

 
ความวา่: จากท่านอิบนุ อมุรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า:  ท่าน 

เราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص  ได้จบัไหลฉ่นั แล้วกลา่ววา่:  
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“จงอยู่บนโลกนีเ้สมือนกบัว่าเจ้าเป็นคนแปลกหน้าหรือ
คนผ่านทาง”  

และท่านอิบน ุอมุรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา ได้กล่าวไว้ว่า 
: เมื่อท่านอยู่ในเวลาเย็น81 ก็จงอย่ารีรอจนถึงเวลาเช้า และเมื่อ
ท่านอยู่ในเวลาเช้า82 ก็จงอย่ารีรอจนถงึเวลาเย็น  

และจงใช้เวลา(ท าความดี)ในขณะท่ีท่านมีสุขภาพดี 
เพ่ือเวลาเจ็บป่วยของท่าน และจงใช้เวลา(ประกอบกิจการงานท่ี
ดี) ในขณะท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู่ เพ่ือความตายของท่าน 

หะดีษบนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์83  

                                                           
81 ความหมายของเวลาเย็น หรือ อลั-มะสาอ์ คือเวลาตัง้แต่ตะวนัคล้อยจึงถึง
เที่ยงคืน (ดะลีลลุฟาลิฮีน, 4/399) 
82 ความหมายของเวลาเช้า หรือ อศั-เศาะบาห์ คือเวลาหลงัจากเที่ยงคืนจนถึง
เที่ยงวนั (ดะลีลลุฟาลิฮีน, 4/399) 
83 เศาะฮีหฺ อลั-บคุอรีย์, ภาค: อรั-ริกอกฺ, บท: ค ากล่าวของท่านนบี ท่านจงอยู่บน
โลกนี.้.., เลขที่: 6414 
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หะดีษที่ 41  

ปฏบิัตติามนบี ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص يِِّبالنَّ اُعَباتِّ

ْ
ْْنْ عَْ

َ
َْعب دِِْْبْ أ د  ْب ْرِْمْ عَِْْنْب ْْاللُِْْمَمَّ ْالُلْْاِصْالعَِْْنْو رَِضَ

ْْملسو هيلع هللا ىلص:ْاللُِْْلْوْ سُْرَْْاَلْقَْْقَاَل:َْعن ُهَما
ْْنُْمِْؤْ ْيَُْلْ»

َ
ْحَْْمْ كُْدُْحَْأ ِْْعا ْبَْتَْْاهُْوَْهَْْنَْوْ كُْْيَّْتَّ ْْ«.هِْبُِْْتْئ ْاْجِْمَْل

ْي ْدِْحَْ ،ْنْ سَْحَْْث  ْادْ نَْسْ إِْبِْْةِْجَّْالُْْاِبْتَْكِِْْفْ ْاهُْنَْي ْوَْرََْْصِحي ح 
 .ح ْي ْحَِْصْ

 
ความว่า  : จากท่านอบู มุหัมมัด อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบน ุ 
อลั-อาศ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص 
กลา่ววา่:  
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“คนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาอย่าง
แท้จริง จนกว่าอารมณ์ของเขาจะเช่ือฟังท าตามบทบญัญัติท่ีฉัน
ได้น ามา”  

หะดีษอยู่ในระดับหะสันเศาะฮีหฺ เราได้รายงานใน
หนงัสือ “อลั-หจุญะฮฺ”84 ด้วยสายรายงานท่ีถกูต้อง 

 

  

                                                           
84 หนังสือ "อลั-หจุญะฮฺ" มีชื่อเต็มว่า "อลั-หจุญะฮฺ อะลา ตาริกิ อลั-มะหจัญะฮฺ" 
ของอบลุฟัตหฺ นศัรฺ อิบน ุอิบรอฮีม อลั-มกัดิสีย์ อชั-ชาฟิอีย์ เสียชีวิตปีฮิจญ์เราะฮฺ
ศกัราช 490 (สิยรฺั อะอฺลาม อนั-นบุะลาอ์ 19/136) 
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หะดีษที่ 42  

การอภัยโทษที่ท่วมท้นของอัลลอฮ ฺ
 

 اهلِل ِةَرِفْغَم ُةَعِس

 

ْْنْ عَْ
َ
َْأ ْن ملسو هيلع هللا ىلصْْاللَِْْلْوْ سُْرَُْْتْعْ مِْسََْْقاَل:ْهُْن ْعَْْاللُِْْضَْرَْْس 

َْتَعاَل:ْاللُْْاَلْقََْْيُقو ُل:
ْابْ يَْ» ْدَْمََْْكْنَّْإِْْآَدَم!ْنَْا َُْْتْرْ فَْغَِْْنْ تَْوْ جَْرَْوَِْْنْ تَْوْ عَْا َْْكْل اْْمَََْعَ

ْ.اِلْبَْاَُْْلْوََْْكْن ْمِْْنََْكَْ
َْْآَدَم!ْنَْاْابْ يَْْ ْغَْلَْبَْْوْ ل ِْنْ تَْرْ فَْغْ تَْاسْ ْمَّْثُْْاءِْمَْالسَّْْانَْنَْعََْْكْبُْوْ نُْذُْْت 

َُْْتْرْ فَْغَْ ْ.َكْل
ََْْكْنَّْإِْْآَدَم!ْنَْاْابْ يَْ ْْوْ ل

َ
ْْاِبْرَْقُْبِِْْنْ تَْي ْتَْأ

َ
ِْنْ تَْي ْقِْلَْْمَّْاْثُْايَْطَْخَِْْضْرْ ال

َُْلْ ِْْت ِِْْكُْش  ْي ْْشَْب 
َ
َل ْ«ةْ رَْفِْغْ اْمَْهَْابِْرَْقُْبَِْْكْتُْي ْتَْئاْ 

ْ ْاهُْوَْرَْْْ ْي ْدِْحََْْوَقاَل:،ْي ْذِْمِْالّت  .ْنْ سَْحَْْث  َْْصِحي ح 
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ความว่า : จากท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: ฉันได้ยิน
ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลา่ววา่:  

“อัลลอฮฺพระผู้ สูงส่ง ตรัสว่า: โอ้  ลูกหลานอาดัมเอ๋ย!  
ตราบใดท่ีสูเจ้าวิงวอน  (ขอดุอาอ์) และฝากความหวงัไว้กับข้า 
ตราบนัน้ ข้าจะอภยัในความผิดท่ีสูเจ้าได้กระท า และข้าก็จะไม่
สนใจมนัอีก  

โอ้ลูกหลานอาดมัเอ๋ย! แม้ว่าความผิดของสูเจ้าจะสูง
เทียมฟ้า แตแ่ล้วเจ้าได้ขออภยัโทษตอ่ข้า ข้าก็จะให้อภยัแก่เจ้า  

โอ้ลกูหลานอาดมัเอย๋! ถ้าหากสเูจ้ามาหาข้า พร้อมด้วย
บาปท่ีเต็มแน่นเท่าผืนแผ่นดิน แต่แล้วเจ้าได้มาพบกับข้าโดยท่ี 
สเูจ้าไมไ่ด้ตัง้ภาคีใดๆ กบัข้า แน่นอน! ข้าก็จะให้อภยัแก่สเูจ้าเท่า
ผืนแผ่นดินเช่นเดียวกนั” 

 หะดีษบันทึกโดยอตั-ติรมิซีย์85 และท่านกล่าวว่า เป็น
หะดีษอยู่ในระดบัหะสนัเศาะฮีหฺ 
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