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ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

บทนา
ﭐ
มวลการสรรเสริญเป็ นกรรมสิทธิ์ ของอัลลอฮฺ พวกเราสรรเสริญต่อพระองค์ ขอความช่วยเหลือ
และขออภัยโทษต่อพระองค์ และพวกเราขอความคุม้ ครองต่ออัลลอฮฺ ให้พน้ จากความชัว่ ร้ายของจิตใจของ
พวกเรา และให้พน้ จากการงานที่ชวั ่ ร้ายของพวกเรา ผูใ้ ดที่อลั ลอฮฺ ทรงให้ทางนา จะไม่มีผูใ้ ดทาให้เขาหลง
ทาง และผูใ้ ดที่พระองค์ทรงให้เขาหลงทาง จะไม่มีผูใ้ ดชี้ ทางนาให้แก่เขาได้ และฉันขอปฏิญาณตนว่า ไม่มี
พระเจ้าที่ควรแก่การเคารพภักดี ที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านั้ น และท่านนบีมูฮมั หมัดนั้นเป็ น
บ่าว และศาสนทูตของพระองค์ “ โอ้ผูศ้ รัทธาทั้งหลาย ! จงยาเกรงอัลลอฮฺ อย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าจง
อย่าตายเป็ นอันขาด เว้นเสียแต่วา่ พวกเจ้าเป็ นผูน้ อบน้อมเท่านั้น ” ] ซูเราะห์อาละอิมรอน อายะห์ 102 [
“ มนุ ษ ยชาติ ท้ังหลาย ! จงยาเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ ได้บังเกิ ดพวกเจ้ามาจากชี วิตหนึ่ ง และได้ทรง
บังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้ น ซึ่งบรรดาชายและบรรดา
หญิ งอัน มากมาย และจงยาเกรงอัลลอฮฺ ที่พ วกเจ้าต่างขอกัน ด้วยพระองค์ และพึ งรัก ษาเครือญาติ แท้
จริงอัลลอฮฺ ทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ ” ] ซูเราะห์อลั นิ ซาฮฺ อายะห์ 1 [ “ โอ้บรรดาผูศ้ รัทธาเอ๋ย ! จง
ยาเกรงอัลลอฮฺ และจงกล่าวถ้อยคาที่เที่ยงธรรมเถิ ด พระองค์จะทรงปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึ้น
สาหรับพวกเจ้า และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและผูใ้ ดเชื่อฟั งปฏิบตั ิตามอัลลอฮฺ
และรอซูล้ ของพระองค์ แน่ นอนเขาได้รบั ชัยชนะใหญ่หลวง ”
] ซูเราะห์อลั อะซาบ อายะห์ 70-71 [.
ต่อไปนี้ นี่ คือคาพูดสั้นๆ ที่ควรจะต้องมีความรู ้ ซึ่งสาหรับคนที่มีความปรารถนาเพียงน้อยนิ ดที่
อยากจะรูจ้ ัก ท่ านนบี  ของเขา ชี วประวัติของท่าน ตลอดจนแนวทางของท่ าน ก็ ตอ้ งมี ความรูใ้ นสิ่ ง
ดังกล่าว ท่านอิบนุ ้ลกอยยิม รอฮิมะฮุ ลลอฮฺ ได้ก ล่าวว่า : “ หากว่าความสุ ขของบ่าวบนโลกใบนี้ และวัน
ปรโลกเกี่ยวพันกับแนวทางของท่านนบีมูฮมั หมัด  ก็จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับทุกคนที่บริสุทธิ์ใจต่อตนเอง
และรัก ที่ จะมีชีวิตรอด และความผาสุ ก ที่ จะต้องเรียนรูแ้ นวทาง ชีวประวัติ ตลอดจนสถานะของท่าน ก็
เพื่อที่เราจะได้รอดพ้นจากบรรดาผูท้ ี่ไม่รจู ้ กั ท่านนบี  และเข้าอยูใ่ นกลุ่มของบรรพชนสาวกและผูเ้ จริญ
รอยตามท่าน และในเรื่องนี้ มนุ ษย์มีระดับความรูท้ ี่แตกต่างกัน บ้างก็รูน้ ้อย บ้างก็รูเ้ ยอะ และบางคนไม่รู ้
เลย ทั้งนี้ เป็ นความโปรดปรานที่อลั ลอฮฺ ทรงประทานให้แก่ผูท้ ี่พระองค์ทรงประสงค์ และอัลลอฮฺ น้ั นเป็ นผู ้
ทรงโปรดปรานและผูท้ รงยิ่งใหญ่ ”.
ขออัลลอฮฺ ได้โปรดให้ฉนั และท่านทั้งหลายรักท่านนบี  และเชื่อฟั งสิ่งที่ท่านได้สงั ่ ใช้ และออก
ห่างจากสิ่งที่ท่านห้ามและเตือนให้ระวัง โอ้อลั ลอฮฺ ขอได้โปรดยกย่องเกียรติ ให้แก่มุฮมั หมัดและวงศ์วาน
ของมู ฮัม หมัด เสมื อ นที่ พ ระองค์ท รงได้ย กย่อ งเกี ย รติ แ ก่ อิบ รอฮี ม และวงศ์วานของอิ บ รอฮี ม และขอ
พระองค์โปรดประทานความจ าเริ ญ แก่ มุ ฮัม หมัด และวงศ์ว านของมุ ฮัม หมัด เสมื อนที่ พ ระองค์ได้ท รง
ประทานความจาเริญ แก่ อิ บ รอฮี ม และวงศ์วานอิ บ รอฮี ม แท้จ ริง พระองค์ท รงเป็ นผู ้ท รงได้รับ การสดุ ดี
สรรเสริญทรงเกียรติยิ่ง สุดท้ายนี้ มวลการสรรเสริญเป็ นกรรมสิทธิ์แด่อลั ลอฮฺ ผูท้ รงอภิบาลแห่งสากลโลก.
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เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

การคัดเลือกท่านนบี

ตระกูลของท่านนบี 

คุณลักษณะอันโดดเด่นของท่านนบี 

ท่านคือ มูฮมั หมัด  บุตรอับดุลเลาะห์ บุตรอับดุลมุฏตอลิบ บุตร ฮาชิม บุตร อับดิมะ
นาฟ บุตรกุศ็อย บุตรกิลาบ บุตรมุรเราะห์ บุตรกะบฺ บุตรลุอยั บุตรฆอลิบ บุตรฟิ ฮฺ ร บุตร
มาลิก บุตรอัลนั ฎรฺ บุตรกินานะห์ บุตรคุซยั มะห์ บุตรมุดรีกะห์ บุตรอิลยาศ บุตรมุฎอร
บุ ต รนิ ศ าร บุ ต รมะอัด บุ ต รอัด นาน และอัดนานนั้ น มาจากบุ ตรของอิสมาอีล ผูถ้ ู ก พลี
บุตรอิบรอฮีมอัลคอลีล  .
ท่านมีเชื้ อสายที่ประเสริฐยิ่งบนหน้าแผ่นดิน มีรายงานว่าแท้จริงเฮราคลิอสั -จักรพรรดิ
แห่งโรมพูดกับท่านอบูซุฟยาน  : ฉันได้ถามท่านถึงตระกูลของท่านนบี ? แล้วท่าน
ได้บอกว่าท่านนบีมีวงศ์ตระกูลที่มีเกียรติในหมู่พวกท่ าน ก็เช่นนั้นแหล่ะบรรดารอ
ซูล้ ที่ถกู ส่งมา จะอยูว่ งศ์ตระกูลเดียวกับกลุ่มชนนั้นๆ.
ท่านรอซูล้  กล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงเลือกสรรเผ่ากินานะห์มาจากลูกหลานนบี
อิสมาอีล และทรงเลือกเผ่ากุรอยชฺ จากเผ่ากินานะห์ และทรงเลือกลูกหลานบะนี ฮา
ชิม จากเผ่ากุรอยชฺ และพระองค์ทรงเลือกฉัน มาจากเผ่าบะนีฮาชิม.

มูฮัมหมัด

ชื่อนี้ เป็ นที่รูจ้ กั กันมากที่สุด และถูกเรียกเช่นนั้นในคาภีรเ์ ตารอตอย่างชัดเจน
ซึ่ ง หมายถึ ง : (ผู ้ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะดี ง ามอั น มากมาย ที่ ส มควรได้ รั บ การ
สรรเสริญ).

อะห์หมัด

หมายถึง : ท่านเป็ นมนุ ษย์ที่สรรเสริญต่ออัลลอฮฺ มากที่สุด และผูท้ ี่อยูบ่ นชั้นฟ้ า
สรรพสิ่งที่มีชีวิตบนหน้าแผ่นดิน ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าต่างยกย่องสรรเสริญ
ท่าน เนื่ องจากคุณลักษณะที่ สมบูรณ์แบบอันมากหลายของท่าน อีกทั้งยังเป็ น
ชื่อที่ท่านนบีอีซา  ใช้เรียกท่านอีกด้วย.

อัลมุตะวักกิล

นามชื่อของท่านนบี 

ทุกนามชื่อทั้งหมดของท่าน คือคุณลักษณะที่ติดตัวท่าน ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ชื่ออย่างเดียวที่
บ่งชี้ ให้รูจ้ กั ตัวตน แต่ทว่าบรรดาชื่อนั้นถูกขยายความมาจากคุณลักษณะอันโดดเด่นของ
ท่านนบี ที่ควรแก่การยกย่องและความสมบูรณ์แบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ท่านถูกเรียกเช่นนี้ เนื่ องจากท่านได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ ในการดารงรักษา
ศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็ นการมอบหมายอย่างสมบูรณ์ที่ไม่มีหนุ ้ ส่วนใดๆร่วมด้วย
ในการมอบหมายนั้น
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อัลมาฮี

ผูข้ จัดมลทิ น : ซึ่งอัลลอฮฺ ทรงให้ท่านนบี ขจัดการปฏิเสธศรัทธา และไม่เคย
ปรากฏว่ามีการขจัดในรูปแบบการเผยแผ่อย่างนี้ มาก่อน.

อัลหาชิร

ผูร้ วมตัว : ซึ่งท่านนั้ นจะนาหน้ามนุ ษยชาติในวันแห่งการรวมตัวในวันสิ้ นโลก
ราวกับว่าท่านถูกส่งไปรวบรวมมนุ ษยชาติและนาพวกเขามารวมตัวกัน.

อัลอากิบ

ผูป้ ิ ดผนึ ก : ซึ่งไม่มีนบีผูน้ าสารมาประกาศหลังจากท่านอีกต่อไป ดังนั้ นท่าน
เป็ นดัง่ ผูป้ ิ ดผนึ ก.

อัลมุก็อฟฟี

ผูส้ ืบต่อ : ซึ่งท่านเป็ นผูเ้ จริญรอยตามบรรดานบีก่อนหน้าท่ าน ดังนั้ นอัลลอฮฺ
จึงทรงให้ท่านสืบต่อจากบรรดาศาสนทูตที่ล่วงลับ.

นบียุตเตาบะห์

ผูท้ ี่อลั ลอฮฺ ทรงเปิ ดประตูแห่งการกลับ เนื้ อกลับตัวแก่มนุ ษยชาติ ดว้ ยกับท่ าน
ดังนั้ น พวกเขาได้รับการอภัย โทษในแบบที่ ไม่มี ใครเคยได้รับสิ ท ธิ์ นี้ มาก่อ น
ท่านเป็ นมนุ ษย์ที่ขออภัยโทษและกลับเนื้ อกลับตัวมากที่สุด.

นบียุลมัลหะมะฮ์

ผูท้ ี่ ถูกส่ งมาเพื่อต่ อสูก้ ับศัตรูของอัลลอฮฺ ทั้งนี้ ไม่เคยมีนบีและประชาชาติ ใด
ประกาศสงครามต่ อ สู ้ เหมื อ นกั บ สิ่ ง ที่ ท่ า รอซู ้ล ของอั ล ลอฮฺ  และ
ประชาชาติของท่านเคยกระทามาก่อน และไม่เคยปรากฏว่ามี สมรภูมิใดๆที่
ยิง่ ใหญ่อย่างนี้ เกิดขึ้ นมาก่อน.

นบียุรเราะห์มะฮ์

ผูซ้ ึ่งอัลลอฮฺ ทรงส่งท่านมาเป็ นความเมตตาแก่ประชาชาติท้งั หลาย และมนุ ษย์
ทุ ก คนได้รับ ความเมตตานี้ ส่ ว นผู ้ศ รัท ธานั้ น พวกเขาได้รับ ความเมตตาที่
สมบูรณ์แบบที่ สุด และผูท้ ี่ปฏิเสธศรัทธาจากชาวคัมภีร์บางส่วน พวกเขาได้
อาศัยอยูภ่ ายใต้การดูแลของท่านนบีตามเงื่อนไขและพันธสัญญา.

อัลฟาติฮฺ

นามชื่อของท่านนบี 

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ผูท้ ี่ อลั ลอฮฺ ทรงเปิ ดประตูแห่งทางนาหลังจากที่ถูกรังแกสารพัด จนสัน่ คลอน
แล้วพระองค์ทรงเปิ ดตาของคนที่มืดบอด หูของคนหูหนวก จิตใจที่ถูกปิ ด และ
ทรงเปิ ดดินแดนของพวกปฏิเสธศรัทธา และเปิ ดประตูสวรรค์ และเส้นทางสู่
ความรูท้ ี่ก่อประโยชน์และการกระทาที่ถูกต้องด้วยกับแบบอย่างของท่านนบี.
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ซัยยิดุวะ อัลบะชีร
ละดิ
อาดัม

ท่านนบีเป็ นผูท้ ี่สมควรได้รบั ชื่อนี้ มากที่สุด ท่านเป็ นผูท้ ี่อลั ลอฮ ทรงไว้วางใจกับ
การเผยแผ่สาร และศาสนาของพระองค์ และเป็ นที่ไว้วางใจผูท้ ี่อยูบ่ นชั้นฟ้ าและ
ผูท้ ี่อยู่บนหน้าแผ่นดิ นนี้ ถึงขนาดว่า ผูป้ ฏิเสธศรัทธา เผ่ากุรอยชยังเรียกท่ าน
ก่อนได้รบั การแต่งตั้งเป็ นศาสนทูตว่า ผูซ้ ื่อสัตย์.

s

ผูท้ ี่แจ้งข่าวดีแก่ผทู ้ ี่เชื่อฟั งท่าน ด้วยการตอบแทนรางวัล และเป็ นผูต้ กั เตือนแก่ผู ้
ที่ฝ่าฝื นท่าน ด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ.

อัซซิรอญุล
มุนีร

นามชื่อของท่านนบี 

อัลอามีน

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ท่ านรอซูล้  กล่ าวว่า : ฉัน เป็ นนายของลูกหลานนบี อาดัม ในวัน
พิพากษา และไม่ใช่เป็ นการโอ้อวดแต่อย่างใด.
ผูท้ ี่ ทอแสงโดยไม่เผาไหม้ผูอ้ ื่น ในทางตรงกันข้ามกับ อัลวะห์ฮาจ ที่ ให้แสง
สว่างเช่นกัน และก็ทาให้ผอู ้ ื่นเผาไหม้ดว้ ยเช่นกัน.

คุณลักษณะที่ สมบูรณ์ที่สุดของท่ านศาสนทูตมูฮัมหมัด  ท่านได้อธิบายลักษณะนั้ น
ด้วยตัวท่ านเอง โดยกล่ าวว่า : ฉันคื อ มูฮัมหมัด บ่าวของอัล ลอฮฺ และศาสนทูต ของ
พระองค์ ฉัน มิ ชอบที่ จะให้พ วกท่านทั้งหลายยกฉันเหนื อระดับ ที่ อัลลอฮฺ  ทรง
ประทานให้แก่ฉนั .

ท่านรอซูล้  กล่ าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงนับว่าฉันเป็ นผูท้ ี่พระองค์
ทรงรักยิง่ เสมือนที่ทรงนับว่าท่านนบีอิบรอฮีมคือผูท้ ี่พระองค์ทรงรักยิง่ .

ร่างกายอันสูงส่ง

ท่านนบี  เป็ นมนุ ษย์ที่ดีที่ สุดทั้งสรีระร่างกายและมารยาท อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า : “
และแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ ” ] ซูเราะห์อลั กอลัม อายะห์ 4 [. และท่าน
หญิ งอาอิชะฮฺ
กล่ าวว่า : มารยาทของท่านคื อ อัลกุรอาน ท่ านปฏิบัติต ามอัล กุ
รอ่านและไม่ละเมิดขอบเขตที่อลั ลอฮฺ ทรงวางไว้ ดังนั้นท่านพอใจในสิ่งที่พระองค์ทรงพอใจ
และท่านจะโกรธในสิ่งที่อลั ลอฮฺ ทรงโกรธ.

คอลี
ลุลลอฮฺ
คุณลักษณะโครงสร้าง
ของท่านนบี 

คุณลักษณะทั่วไปของท่าน 

ท่านคือ บ่าวของอัลลอฮฺ หมายถึงบ่าวผูจ้ งรักภักดีต่อ อัลลอฮฺ ในระดับที่พิเศษสุดเพราะ
ท่านนบี  เป็ นผูท้ าให้ระดับการจงรักภักดีสมบูรณ์แบบ.

ท่านอนัส บุตรมาลิก  รายงานว่า : ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  เป็ น
คนมี ผิ วพรรณผ่ องใส : ขาว ราวกับ ว่าเหงื่ อ ของท่านส่องประกายดั ่ง
ไข่มุก และเมื่อท่านเดิน ท่านจะเดินอย่างทะมัดทะแมง และฉันไม่เคย
สัมผัสผ้าไหมชนิดใดไม่ว่าจะมีราคา หรือผ้าไหมทั ่วๆไปที่จะนุ่มนวลไป
กว่ า ฝ่ ามื อของรอซู ้ล ฯ  และฉั น ไม่ เคยได้ก ลิ่ น หอมไม่ ว่ า จะเป็ น
ชะมดเชียงหรืออาพันใดก็ตาม ที่จะหอมไปกว่ากลิ่นของรอซูล้ ฯ .
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สัดส่วนของท่าน
ใบหน้าของท่าน

ท่านกะบฺ บุตรมาลิก  กล่าวว่า : เมื่อฉันให้สลามแก่ท่านนบี  ใบหน้า
ของท่านจะเปล่งประกายอันเนื่ องมาจากความสุข เพราะทุกครั้งที่ท่านนบี
 มี ความสุข ใบหน้าของท่านก็จะเจิดจรัส ราวกับดวงจันทร์ ด้วยเหตุนี้
พวกเรารูถ้ ึงสีหน้าของท่านดี และท่านอัลบะรออ์  ถูกถามว่า : ใบหน้าของ
ท่านนบีเป็ นเหมือนดาบหรือไม่ ? เขาตอบว่า : ไม่ มันประหนึ่ งดวงจันทร์ที่
สว่างไสว.

ตาของท่าน

ท่านอนั ส บุตรมาลิก  กล่าวว่า : ท่านนบี  มีมือขนาดใหญ่และฉันไม่
เคยเห็ น ใครเสมื อนมื อของท่านมาก่อน ผมของท่านนบี  เป็ นลอนไม่
หยิก หมายถึง : ไม่ฟู และไม่ยงุ่ เหยิง ไม่บางเรียบ หมายถึง : ไม่ตรงจนเกินไป.
ท่านญาบิร บุตรซะมุเราะห์  กล่าวว่า : ท่านศาสนทูต  มีปากที่กว้าง ใน
ตาทั้งสองสีแดงปนขาว และส้นเท้าทั้งสองมีน้ ามีนวลเล็กน้อย.

เหงื่อของท่าน

ผมของท่าน

ท่ านอัล บะรออ์ บุ ต รอาศิ บ  กล่ าวว่า : ท่ านนบี  มี สัด ส่ วนร่า งกาย
สมดุล หมายถึง ความสูงปานกลาง ไหล่ท้งั สองห่างออกจากกัน มีผมดกถึง
ติ่งหู ฉันเห็นท่านใส่เสื้ อคลุมปั กด้ายแดง ไม่เคยเห็นอะไรสวยมากกว่านั้น
มาก่อน.

ท่านอนัส บุตรมาลิก  กล่าวว่า : ท่านศาสนทูต  ของอัลลอฮเคยเข้ามา
ที่บา้ นของเราและงีบ หลับ ชั ่วครู่ จนเหงื่ อออกรอบตัว แม่ของฉัน เลยเอา
ขวดมาใบหนึ่ง และบรรจุเหงื่อใส่ในภาชนะนั้น เมื่อท่านรอซูล้  ตื่นขึ้ น
ท่านกล่าวว่า : อุมมุซุลัยมฺ เอ๋ย เธอกาลังทาอะไรอยู่ ? เธอตอบว่า : นี้ คื อ
เหงื่อของท่านที่เราจะนาไปทาน้ าหอมของเรา และมันเป็ นน้ าหอมที่มีกลิ่น
หอมที่สุด.

เครื่องหมายประทับแต่งตั้งนบี
 ท่านสุดท้าย

คุณลักษณะโครงสร้างของท่านนบี 

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ท่านนบี  มีเครื่องหมายประทับระหว่างไหล่ของท่านมันปรากฏให้เห็น
อย่างเด่นชัดในร่างกายของท่าน เหมือนปาน.
รายงานจากท่ านญาบิ ร บุ ตรซะมุเราะห์  กล่ าวว่า : และฉัน เห็ นตรา
ประทับใกล้บ่าของท่าน มันมี ขนาดเท่ากับไข่นกพิราบและสีของมันก็
เหมือนกับร่างของท่าน.
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มารยาทต่ออัลลอฮฺ
ความกล้า
หาญ

ท่ านอลี  กล่ าวว่า : พวกเราเมื่ อถึ งคราววิ กฤติห นัก ในสงคราม เเละ
บรรดาศัตรูเข้าประชิด เราได้หลบอยูใ่ นที่กาบังใกล้ทา่ นรอซูลลุ ลอฮฺ โดย
ไม่มีใครสักคนจากพวกเราประชิดใกล้ศตั รูมากไปกว่าท่านนบี.

ทาดีต่อ การเกรง
ครอบครัว กลัว

ท่านอัมรุ บุตรอัลอาซ  กล่าวว่า : ไม่มีใครสักคนที่ฉันรักมากไปกว่า ท่านศา
สนทูต  ของอัลลอฮฺ เเละไม่มีใครในสายตาของฉันที่สูงส่งยิง่ ไปกว่าเขา ฉัน
ไม่สามารถอธิบายออกมาให้เห็นได้ถึงความเคารพนับถือท่านนบี ถึงเเม้หาก
ฉันถูกถามให้สาธยายลักษณะของท่าน ก็ มิอาจอธิบายได้หมด เพราะในตา
ของฉันเต็มเปี่ ยมไปด้วยท่านนบี เเละท่านอุรวะห์ บุตรมัสอูดอัศศะกอฟี ญ์ 
กล่าวเเก่ชาวกุ รอยชฺ มกั กะฮ์ในวันฮุ ดัยบี ยะญ์ว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉันเคย
เห็นกษัตริยท์ ี่บรรดาคนใกล้ชิดของเขาเทิดทูนไม่เท่าการเทิดทูนเกียรติของ
สาวกท่า นนบี ที่ มี ต่อมู ฮัม หมัด เลย , ขอสาบานต่ ออัล ลอฮฺ หากท่า นนบี ถ่ ม
เสมหะลงในฝ่ ามื อ ชายใดจากพวกเขา เเน่ น อนเขาจะน าเสมหะนั้ น มาลู บ
ใบหน้า เเละผิวหนังของเขา เเละเมื่อท่านสั ่งใช้พวกเขา พวกเขาต่างรีบเร่ง
อย่างขะมักเขม้นปฏิบตั ิตามคาสั ่ง เเละเมื่อท่านอาบน้ าละหมาด พวกเขาต่าง
เเย่งชิ งน้ าละหมาดของท่าน เเละเมื่ อท่านนบี พูด พวกเขาต่างสงบเสียงต่อ
หน้าท่านเเละพวกเขาไม่กล้าที่จะสบตาใส่ท่านนบี เพื่อเป็ นการให้เกียรติเเก่
ท่าน.
ท่านอับดุลลอฮฺ บุตรอัชชิคคีร  กล่าวว่า : เราเคยพูดว่า: ท่านคือนายของเรา
ท่านนบีตอบว่า : นายคืออัลลอฮฺ ผูท้ รงจาเริญ ผูท้ รงสูงส่ง เราเคยพูดว่า : ท่าน
คือผูท้ ี่ประเสริฐ เเละสูงส่งที่สุดสาหรับเรา ท่านนบีตอบว่า : พวกท่านจงหยุด
พูดซะ หรือบางคาที่พวกท่านพูด เเละอย่าให้ชยั ฎอนมาครอบงาพวกท่านเลย.

ท่านรอซูล้  กล่าวว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ มิ ใช่รึว่าเเท้จริงฉันเป็ นผู ้
เกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ มากที่สุด เเละเป็ นผูย้ าเกรงต่อพระองค์มากที่สุด.

ความละอาย

ท่ า นรอซู ้ล  กล่ า วว่ า : ผู ้ที่ ดี เลิ ศ ณ พวกท่ า น คื อ ผู ้ที่ ท าดี ที่ สุ ด เเก่
ครอบครัวของเขา เเละฉันเป็ นผูท้ ี่ประพฤติดีที่สุดเเก่ครอบครัวของฉัน.
ท่านซะอีดอัลคุฎรีญ์  กล่าวว่า : ท่านนบีมีความละอายยิง่ กว่าหญิงสาวที่หลบ
อยูห่ ลังม่านของนางซะอีก เมื่อท่านเห็นอะไรที่มิชอบ พวกเราจะรูไ้ ด้จากสีหน้า
ของท่าน.

ความเรียบง่าย

คุณลักษณะมารยาทของท่านนบี 

สาวกของท่านนบี เคารพให้เกียรติต่อท่าน

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า : ท่านนบีไม่ถูกเสนอให้เลือกระหว่างสองอย่าง
นอกจากท่านจะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุด ตราบใดทีไ่ ม่เป็ นบาป ถ้าหากเป็ นบาปท่าน
จะออกห่างให้มากที่สุด.
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ท่าน
ไม่ตาหนิ
อาหาร
ท่านรับ
ท่านไม่
รับประทาน ของขวัญ
ของบริจาค

ท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ท่านนบีไม่เคยเเก้
เเค้น ให้ตั ว เองไม่ ว่ า สิ่ ง ใดที่ ถู ก น ามายัง ท่ า น จนกว่ า ข้อ ห้า มต่ า งๆ
ของอัลลอฮฺ ถกู ละเมิด เเล้วท่านจะลงทัณฑ์เพื่ออัลลอฮฺ .
ท่านหญิงอาอิชะห์
กล่าวว่า : ท่านนบีไม่เคยตาหนิอาหารใดเลย
หากท่านชอบ ท่านก็จะกินมัน เเต่หากท่านมิชอบ ท่านจะละเว้นมัน.
ท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า : ปรากฏว่าท่านบีเคยรับของขวัญ เเล้ว
ท่านมอบของเป็ นการตอบเเทน.

การถ่อมตน
ของท่าน

ท่านอัล – อัสซัด บุ ตรยะซีด  กล่ าวว่า : ฉัน ได้ถามท่ านหญิ งอะอีชะห์ :
ท่ า นนบี ท าอะไรบ้างในบ้า น ? เธอตอบว่า : ท่ า นนบี ท าหน้า ที่ ของภรรยาหมายถึง ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว - และเมื่อถึงเวลาละหมาด ท่านก็
จะออกไปละหมาด.

ความสัจจะ ไม่ถือสาเอาเรื่อง
ของท่าน
กับคนโง่เขลา

ท่านช่วยงานบ้าน

ท่านรอซูล้  กล่าวว่า : เเท้จริงวงศาคณาญาติของมูฮมั หมัด จะไม่มี
สิทธิ์กินของบริจาค.

ท่านอุกบะห์ บุตรอามิ  กล่าวว่า : ชายคนหนึ่ งมาหาท่านนบี  และ มี
ท่าทางสัน่ กลัวเมื่อพูดกับ ท่านนบี แล้วท่าน  จึงพูดกับ เขาว่า : ใจเย็นๆ
เพราะฉันไม่ใช่กษัตริย ์ แท้จริงฉันเป็ นเพียงลูกชายของผูห้ ญิ งที่กินเนื้ อ
แห้ง.

มารยาทของท่านกับ
คนรับใช้

คุณลักษณะมารยาทของท่านนบี 

ท่านไม่แก้แค้น
ให้ตัวเอง

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ท่ านรอซูล้  กล่ าวว่า : พวกท่านไม่ แ ปลกใจบ้างรึ อัลลอฮฺ ทรงปลด
เปลื้ องฉันไม่ให้ด่าทอและสาปแช่งชาวกุรอยชฺ ชฺ มักกะฮ์ ?! ทั้งๆที่พวก
เขาต่างด่าทอ และสาปแช่งเสียๆหายๆ ต่อฉันที่ชื่อ มูฮมั หมัด.
ท่ านอับดุ ลลอฮฺ บุ ตร มัสอูด  เล่ าว่า : ท่านศาสนทูต  ของอัลลอฮฺ
ท่านเป็ นผูม้ ีสจั จะและถูกให้มีสจั จะ.
ท่านอนั ส  กล่ าวว่า : ฉันเคยรับใช้ท่านรอซูล้  เป็ นเวลาสิบปี ขอ
สาบานต่ออัลอฮฺ ท่านไม่เคยเลยที่จะพูดแสดงอาการเบื่ อหน่ ายหรือไม่
พอใจฉัน และเวลาที่ฉันทาอะไรท่านก็ไม่เคยที่จะถามว่า : ทาไมเจ้าถึง
ทาอย่างนั้น ? และหากว่าฉันไม่ได้ทาสิ่งนั้น ท่านก็จะไม่พูดว่า : ทาไม
เจ้าถึงไม่กระทาอย่างนี้ .
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ท่านไม่ถือตัวโดดเด่นกว่าบรรดาเพื่อนสหาย และท่านมีจิตใจอันไมตรี
ขนมปังของ
ท่าน

ท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า : ครอบครัวของมูฮัมหมัดไม่เคยกินขนม
ปั งข้าวบาร์เลย์สองวันติดต่อกัน จนกระทั ่งท่านรอซูล้  ได้เสียชีวิตลง.

ความสมถะในโลกนี้

ท่านอนั ส บุตรมาลิก  กล่าวว่า : ในขณะที่เรากาลังนั ง่ อยู่ในมัสยิดมีชาย
คนหนึ่ งขี่อูฐ และให้มนั นั ง่ ลงตรงมัสยิดและผูกมันไว้ จากนั้ นเขาพูดกับพวก
เขาว่า : ใครคือ มูฮมั หมัด ? ขณะนั้ นท่านรอซูล้  เอนกายลงในวงสหาย
ของท่าน และเราได้กล่าวแก่ชายคนนั้นว่า : นี่ คือท่านที่ท่านต้องการชายผิว
ขาวที่กาลังเอนกายอยู่ ชายคนนั้นพูดกับเขาว่า : ลูกชายของอับดุลมุตตอลิบ
เอ๋ย ท่านนบี  กล่าวว่า : ฉันขานรับท่านแล้ว ชายผูน้ ้ันกล่าวว่า : โอ้มูฮมั
หมัดฉันจะถามท่าน เป็ นคาถามที่อาจกระทบต่อท่าน ท่านอย่าต่อว่าฉันเลย
แล้วท่านรอซูล้  กล่าวแก่ชายคนนั้ น ว่า : ท่านจงถามมาซิอะไรก็แล้วแต่
ชายคนนั้ น กล่ าวว่า : ฉัน ขอสาบานต่ อพระเจ้าของท่ าน และพระเจ้าแห่ ง
บรรดาผูท้ ี่มาก่อนท่าน อัลลอฮฺ ได้ส่งท่ านไปยังทุ กประชาชาติ ? ท่านรอซูล้
 กล่าวว่า : โอ้อลั ลอฮฺ ใช่แล้ว เขากล่าวว่า : ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ ,
อัลลอฮฺ ทรงบัญชาท่านให้เราละหมาดวันหนึ่ งกับ คืนหนึ่ งห้าเวลา ? ท่านรอ
ซูล้  กล่าวว่า : โอ้อลั ลอฮฺ ใช่แล้ว เขากล่าวว่า : อัลลอฮฺ ทรงบัญชาท่าน
ให้เราถือศีลอดเดือนหนึ่ งในรอบปี ? ท่ านรอซูล้  กล่าวว่า : โอ้อลั ลอฮฺ
ใช่แล้ว เขากล่าวว่า : ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ , อัลลอฮฺ ทรงบัญชาท่านให้
เราเก็บบริจาคจากคนรวย แบ่งให้แก่คนยากจน ? ท่านรอซูล้  กล่าวว่า :
โอ้อลั ลอฮฺ ใช่แล้ว เขากล่าวว่า : ฉันศรัทธาในสิ่งที่ท่านได้นามาแล้ว และฉัน
เป็ นตัว แทนของกลุ่ ม ชนของฉัน ฉัน ชื่ อ ฎิ ม าม บุ ต รศะละบะฮ์ พี่ น้ อ งของ
ลูกหลานซะดฺ บุตรบักรฺ .

ท่ า นรอซู ้ล  กล่ าวว่า : ฉัน ไม่ ดี ใจ หากฉัน มี ท องค าเท่ากับ ภู เขาอุฮุด
หากแม้ฉันมีทองดีนารเดียวที่ยงั คงอยูก่ บั ฉันมานานกว่าสามวัน สิ่งที่ฉัน
จะเก็ บไว้เพื่อชาระหนี้ และจะใช้มันทั้งหมด เพื่อแจกจ่ายให้แก่บรรดา
บ่าวของอัลลอฮฺ คนโน้น คนนั้น คนนี้ .

ท่านไม่เคยพูดหยาบ
คาย

คุณลักษณะมารยาทของท่านนบี 

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ท่ านหญิ งอาอิ ชะห์
กล่ าวว่า : ท่านนบี  ไม่ เคยพูด จาหยาบคาย
และมีพฤติกรรมหยาบคาย และพูดจาเอะอะโวยวายในตลาด และท่าน
ไม่เคยโต้ตอบด้วยสิ่งไม่ดีกบั คนชั ่ว แต่ทา่ นกลับให้อภัย และไม่ถือสา.
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ที่พักและความเป็นอยูข่ องท่าน

คุณลักษณะมารยาทของท่านนบี 

ฝ่ามือของท่านไม่
เคยแต่หญิงคนใด

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ท่านหญิงอาอิชะห์ กล่าวว่า : ฝ่ ามือของท่านรอซูล้  ไม่เคยแตะฝ่ า
มือของผูห้ ญิงแปลกหน้าเลย.

ท่ านอุ มัร  กล่ าวว่า : : ฉัน เข้า ไปหาท่ านรอซูล้  ขณะที่ ท่ านกาลัง
นอนตะแคงบนเสื่อ ฉันนั ง่ ลงแล้วเหลือบไปเห็น ท่านสวมผ้าโสร่งตัวเดิมที่
เก่ามาก เสื่อผืนนั้นทาให้สีขา้ งของท่านเป็ นรอย และฉันกวาดสายตาไปเห็น
ที่เก็บอาหารของท่ านรอซูล้  ปรากฏว่ามีขา้ วบาร์เลย์หนึ่ งกองราวสาม
กิโล และเมล็ดพืชกองหนึ่ งใช้ฟอกหนั งวางอยู่ที่ มุมห้อง และหนั งสัตว์ที่ยงั
ไม่ได้ฟอกแขวนห้อยอยู่... ดวงตาของฉันไหลเอ่อล้นด้วยน้ าตาและท่านนบี
พูดว่า : อิบนุลค้อตต็อบเอ๋ย อะไรทาให้ทา่ นร้องไห้ ? ฉันตอบว่า : ศาสน
ทูตของอัลลอฮเอ๋ย จะไม่ให้ฉันร้องไห้ได้ไง เสื่ อผืนนั้ นทาให้สีขา้ งของท่ าน
เป็ นรอย และเสบียงอาหารของท่านไม่มีอะไรเว้นแต่ที่ฉนั เห็น ทั้งที่กษัตริย์
อาณาจักรโรมันกัยศ็อร และเปอร์เซียกิซรอในขณะนั้ น อยู่ท่ามกลางผลไม้
และแม่น้ าที่หรูหรา ส่วนท่านเป็ นทั้งศาสนทูตของอัลลอฮฺ และถูกเลือกจาก
พระองค์ และนี่ คือสิ่งที่ท่านสะสมไว้ ?! ท่านนบีตอบว่า : อิบนุ ลค้อตต็อบ
เอ๋ย ท่านไม่พอใจหรอกหรือ ที่จะให้วันปรโลกเป็ นของเรา และโลกนี้
เป็ นของพวกเขา ฉันตอบว่า : พอใจสิครับ.
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บททดสอบที่ 1
ผิด

ถูก

























คาถาม :

 ความสุ ขของบ่าวบนโลกใบนี้ และวันปรโลกเกี่ยวพันกับแนวทางของท่านศาสน
ทูตมูฮมั หมัด .
 บรรดารอซูล้ ที่ถูกส่งมา จะอยูว่ งศ์ตระกูลเดียวกับกลุ่มชนนั้นๆ.
 คุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุดของท่านนบี  ท่านได้อธิบายลักษณะตัวเอง แล้ว
กล่าวว่า : ฉันคือมูฮมั หมัด บ่าวของอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์.
 ผ้าไหมนิ่ มนวลกว่าฝ่ ามือของท่านนบี .
 อัลลอฮฺ ท รงรวมความสมบูรณ์ ท้ัง มารยาท จริย ธรรมอัน ดี ง าม และประทาน
ความรู ้ ความประเสริฐที่ เป็ นทางรอด ความสาเร็จ ความผาสุ ก ทั้งโลกนี้ และโลก
หน้า แก่ท่านนบี โดยไม่มีใครได้รบั อย่างนี้ มาก่อน.
 ท่านนบี  เป็ นคนธรรมดา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่มีใครสอนท่าน.

 ผูท้ ี่ดีเลิศที่สุดบนหน้าแผ่นดิน  นบียุนุช บุตรมัตตา   นบีมูฮมั หมัด บุตรอับดุลลอฮฺ .
 นามชื่อท่านนบี   ทั้งหมดเป็ นคุณลักษณะที่ติดตัวท่าน  เป็ นเครื่องหมายเฉพาะแนะนาให้
รูจ้ กั ตัวตน  ถูกขยายความมาจากคุณลักษณะที่โดดเด่นและจาเป็ นแก่การยกย่องและความสมบูรณ์แบบ
 ทั้งหมด  คาตอบ 1 กับ 3 เท่านั้น.
 มารยาทของท่านนบี คืออัลกรุอ่าน คือ  ท่านพอใจในสิ่งที่อลั ลอฮฺ พอใจ  ท่านโกรธในสิ่งที่อลั ลอฮฺ
ทรงโกรธ  ถูกทุกข้อ.
 คอลีลุลลอฮฺ คือใคร  นบีอิบรอฮีม   ท่านนบีมูฮมั หมัด   ถูกทุกข้อ.
 ท่านรอซูล้  มีผิวขาวสง่างาม  สีขา้ วสาลี  อมขาว  สีขาวสว่างมาก.
 น้ าหอมอะไรมีกลิ่มหอมที่สุด  น้ าหอมชะมด  เหงื่อของท่านนบี .
 ท่านนบีมีสรีระร่างกายอย่างไร  สัดส่วนร่างกายสมดุล  ร่างกายสูงกายา.
 เครื่องหมายประทับแต่งตั้งนบี  ท่านสุดท้าย  ตุ่มเนื้ ออยู่ระหว่างไหล่ท้งั สอง  กลมกลืน
ร่างกายของท่าน  ขนาดเท่าไข่นกพิราบ  ถูกทุกข้อ.

จากเผ่ากุรอยชฺ

นบีอิสมาแอล

จากบะนีฮาชิม

กินานะห์

แท้จริงอัลลอฮฺ ทรง
เลือกสรร :

















กินานะห์มาจาก
ลูกหลาน
เผ่ากุรอยชฺ มาจาก









บะนีฮาชิม









นบี  มาจาก
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ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 
ตระกูลของท่าน
นบี :

ปู่ คนสุดท้าย

ปู่ คนก่อนสุดท้าย

บิดาของปู่

ชื่อปู่

ชื่อบิดา

ชื่อ











































อัซซิรอจ

อัลอากิบ

อะห์หมัด

มูฮมั หมัด

จงโยงทุกชื่อตามคาอธิบาย :









สิ่งถูกสร้างที่สรรเสริญต่ออัลลอฮฺ มากที่สุด









ผูท้ ี่ทอแสงสว่างโดยไม่เผาไหม้ผอู ้ ื่น

















ผูท้ ี่มีคุณลักษณะอันดีงาม ซึ่งได้รบั การยก
ย่อง
ซึ่งไม่มีนบีผนู ้ าสารมาประกาศหลังจากท่าน
อีกต่อไป

ความ
เกรงกลัว







โครงสร้างและมารยาท ความสัมพันธ์













กลิ่น

ฝ่ ามือ













ของขวัญ

บริจาค

เพื่อตัวท่าน
เอง

อาหาร

เพื่ออัลลอฮฺ
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ฮาชิม
อับดุลมุฎตอลิบ
อับดุลลอฮฺ
มูฮมั หมัด
นบีอิสมาแอล
นบีอิบรอฮีม

ท่านนบี  :
มนุษย์ที่ดีที่สุดทั้ง
ผูท้ ี่นิ่มนวมที่สุด
ผูท้ ี่มีกลิ่นหอมที่สุด
ผูท้ ี่ดีที่สุด
ผูท้ ี่มากที่สุด

ท่านนบี  :
ไม่ตอบโต้กลับ
ตอบโต้กลับ
ไม่เคยตาหนิ
รับ และให้ของตอบแทน
ไม่รบั ของ
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สีที่ท่านรัก
ที่สุด

สีขาวเป็ นสีที่ท่านรักมากที่สุด และท่านกล่าวว่า : สิ่งที่ดีที่สุดจากเสื้ อผ้าของ
พวกท่าน คื อสีขาว ดังนั้น จงสวมใส่มัน และใช้ห่อศพบรรดาผูเ้ สียชี วิต
ด้วยผ้าสีนี้.

การเอาใจใส่ของท่านนบี  ในการ การสวม
เลือกเสื้อผ้า
ใส่เสื้อผ้า

ท่านนบีจะสวมใส่เสื้ อผ้าที่เรียบง่าย บางครั้งทามาจากผ้าขนสัตว์ ผ้าฝ้ าย หรือ
ผ้าลินิน และท่านจะเริ่มสวมใส่เสื้ อจากขวาก่อน.

การเลือกอาหาร

ท่านนบีไม่เคยปฏิเสธอาหารที่มี และหากไม่มีอะไรทาน ท่านก็ไม่ลุกลี้ ลุกลน
และท่านจะทานอาหารที่มีประโยชน์ อยูใ่ กล้เอื้ อมมือ ถ้าหากท่านไม่ชอบเป็ น
การส่ วนตัว ท่ านจะทิ้ งมัน ไว้ โดยจะไม่หา้ มผูอ้ ื่น ท่ านหญิ งอะอีชะฮฺ
ได้
กล่าวว่า : ท่านนบี  ไม่เคยตาหนิอาหารเลย ถ้าท่านชอบมัน ท่านก็จะ
กิน และถ้าท่านไม่ชอบ ท่านก็จะทิ้ งมันไว้ เช่นท่านได้เคยละเว้นที่จะไม่
กินแย้ทะเลทราย เนื่องจากไม่ใช่อาหารพื้ นเพของท่าน.

รูปแบบการรับประทานของ
ท่าน 

ชาวสะลัฟบางท่านพูดว่า : เราไม่ชอบเสื้ อผ้าที่โอ้อวดสองประเภท เสื้ อผ้าที่มี
ราคาแพง และราคาตา่ และมีรายงานจากท่านอิบนุ อุมรั  กล่าวว่า : ผูใ้ ด
สวมเสื้ อผ้าเพื่อชื่อเสียง อัลลอฮฺ จะทรงสวมใส่ให้แก่เขาในวันแห่งการฟื้ น
คืนชีพด้วยเสื้ อผ้าที่อปั ยศอดสู แล้วไฟนรกก็จะลุกโชนไหม้ใส่มัน นี่ เป็ น
เพราะเขาตั้งใจจะโอ้อวดด้วยความเย่อหยิง่ และลาพองตน เหตุนี้อัลลอฮฺ ทรง
ลงโทษเขา และมีรายงานจากท่านอิบนุ อุมรั  ทานองเดียวกันว่า แท้จริง
ท่ านนบี  กล่ าวว่า : ผูใ้ ดปล่ อยชายผ้า ของเขาเลยตาตุ่ม ด้วยความ
หยิง่ ยโส อัลลอฮฺ จะไม่มองเขาในวันปรโลก.

 อาหารส่วนใหญ่ของท่านถูกวางลงบนผ้าปูที่พื้นซึ่งนัน่ คือสารับของท่าน.
 ท่านรับประทานด้วยสามนิ้ ว.
 ท่ านจะไม่ รับ ประทานอาหาร ขณะนั ่ง เอนตัวลง แล้ว เอาศอกข้า งหนึ่ ง ท้า ว
หมอน.
 ท่านจะกล่าว : บิสมิลละห์ เมื่อเริ่มรับประทาน และจะกล่าว อัลฮัมดุลิลละฮฺ
เมื่อรับประทานเสร็จ.
 หลังจากทาอาหารเสร็จเขาจะเลียนิ้ ว.

การดื่มของท่าน

แบบอย่างของท่านนบี  ในการสวมใส่เสื้อผ้า อาหาร และเครื่องดื่ม

แบบอย่างของท่านนบี 

 ส่วนใหญ่ แล้วท่านนบี จะนั ่งดื่ มน้ า ยิ่งไปกว่านั้ น ท่านได้หา้ มการยื น ดื่ม แต่จ ะ

อนุ ญาตหากมีความจาเป็ นที่ไม่สามารถนัง่ ได้.
 ท่านจะหยิบยื่นเครื่องดื่มให้กบั ผูท้ ี่อยู่ทางขวามือของท่าน แม้ว่าจะมีผูท้ ี่อาวุโส
กว่าอยูท่ างซ้ายมือของท่านก็ตาม.
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ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

วิถีของท่านนบีมูฮัมมัด  ในการแต่งงานและการอยูร่วมกัน

 ท่านนบี กล่าวว่า : " สิ่งที่ทาให้ฉน
ั เกิดความรักบนโลกดุนยานี้ คือ สตรีเพศ

เครื่องหอม ความชื่นตาชื่นใจในการละหมาด ".
 ท่านนบีน้ ั นได้แบ่งการค้างคืน การอยู่อาศัย และค่าเลี้ ยงดูระหว่างบรรดาภรรยาของ
ท่าน.
 ท่านหญิงอะอีชะฮฺ
ได้กล่าวว่า : เมื่อท่านต้องการออกเดินทาง ท่านจะให้จบั
ฉลากระหว่างบรรดาภรรยาของท่าน แล้วไม้ของภรรยาท่านใดที่ทา่ นหยิบ เป็ นอันว่า
ได้รว่ มเดินทางกับท่าน และท่านจะไม่มาชดใช้ตามวันเดินทางแก่ภรรยาท่านอื่น.
 และวิถีปฏิบตั ิของท่านนบีต่อบรรดาภรรยาคือ การอยูร่ ่วมกัน และมีจรรยามารยาทที่
ดีต่อกัน.
 ท่ านนั้ นจะให้บรรดาเด็กผูห
้ ญิงไปเล่นกับท่านหญิ งอาอีชะฮฺ
และหากนางมีงาน
อดิเรกอะไรสักอย่าง ท่านก็จะเข้าไปร่วมเล่นด้วย.
 ท่ านจะนอนอยู่บนตักของท่านหญิ งอาอีชะฮฺ
และอ่านอัลกุรอานซึ่งบางครั้งนาง
กาลังอยูใ่ นรอบเดือนของเธอ.
 ท่านจะสัง่ ภรรยาของท่านขณะมีรอบเดือนให้ใช้ผา้ ห้ามเลือดประจาเดือน แล้วท่านก็
เล้าโลมนาง และท่านนั้นได้จบู นาง ในขณะที่ท่านเองถือศีลอด.
 และจากความอ่อ นโยน และมารยาทอันดี งามของท่ านที่ มีต่อภรรยา คือ การที่ ท่า น
ยอมที่จะเล่นกับท่านหญิงอาอีชะฮฺ
และท่านได้วิ่งแข่งกับนางในการเดินทาง 2 ครั้ง
และแข่งกันรีบออกจากบ้าน 1 ครั้ง.
 เมื่อท่านกลับมาจากการเดินทางและมาถึงในเวลากลางคืน ท่านจะไม่เคาะประตูเรียก
ภรรยาของท่าน แล้วท่านก็ได้หา้ มสิ่งดังกล่าวด้วย.

วิธีการนอน และตื่นของท่าน 

 เมื่อท่านรอซูล้  เข้านอน ท่านจะกล่าว : บิสมิ กัลลอฮุมมา อะยาวาอามูตู และ

เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้านอนในเวลากลางคืน ท่านจะหงายฝ่ ามือทั้งสองแล้วเป่ าลงไป
ในมือ หลังจากอ่านซูเราะห์
อัลอิคลาส อัลฟะลัก และอันนาส หลังจากนั้นก็ลูบด้วยฝ่ ามือทั้งสองทั ่วร่างกาย เริ่ม
จากศีรษะ และใบหน้าลงไป 3 ครั้ง เมื่อท่านล้มตัวลงนอน ท่านจะเอามือขวาวางไว้
ใต้แก้มของท่าน แล้วกล่าว 3 ครั้งว่า โอ้อลั ลอฮฺ โปรดทรงปกป้ องฉันจากการลงโทษ
ของพระองค์ในวันที่พระองค์ให้บ่าวฟื้ นคืนชีพ และครั้นเมื่อท่านตื่น ท่านจะกล่าวว่า :
การสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็ นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ผูซ้ ึ่ งทาให้เรามีชีวิต (ตื่นนอน)
หลังจากที่ได้ทาให้เราตาย(หลับ) และเราจะต้องฟื้ นคืนชีพไปหาพระองค์ เสร็จแล้ว
ท่านก็แปรงฟั น.
 ท่านนบีจะนอนในตอนต้นของกลางคืน และจะตื่นในช่วงตอนท้ายของมัน แต่บางครั้ง
ท่านก็นอนช้า เวลามีธุระ ดวงตาของท่าน  จะหลับ แต่ดวงใจของท่านนั้นไม่เคยหลับ.
 เวลาท่าน  นอน จะไม่มีผใู ้ ดมาปลุกท่าน จนกว่าท่านจะตื่นด้วยตัวท่านเอง.
 ระยะเวลาในการนอนของท่าน  พอดีที่สุด และมีประโยชน์มากที่สุดเช่นกัน.
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เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

แบบอย่างการเดิน

วิธีของท่าน  ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 ท่าน  จะล้อเล่นกับคนอื่น แต่การหยอกล้อของท่านคือความจริง.
 ท่ า นนบี  จะใช้ค าสองแง่ ส องง่ า ม แต่ ท่ า นจะไม่ พู ด มัน นอกจากเป็ นเรื่ อ งจริ ง

เท่านั้น.
 ท่าน  เป็ นทั้งผูใ้ ห้คาปรึกษาและขอคาปรึกษา.
 ท่าน  เยี่ยมผูป้ ่ วย ไปส่งศพที่สุสาน ตอบรับคาเชิญ คอยเป็ นธุระให้แก่หญิงหม้าย
คนขัดสน ผูด้ อ้ ยโอกาส.
 ท่านบี  ได้ยินบทกวีสรรเสริญ ท่าน และท่านจะขอบคุณ แต่การยกย่องสรรเสริญ
ท่านนั้ นเป็ นเพียงบางส่วนเท่ านั้ น หากเที ยบกับการสรรเสริ ญที่ ท่านควรได้รับทั้งหมด
ส่วนการยกย่องคนอื่นนอกเหนื อจากท่าน ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เป็ นความจริง.
 ท่าน  ซ่อมรองเท้า เสื้ อผ้า ถังน้ า และรีดรมแพะด้วยมือของท่านเอง และได้บริการ
ตัวเองและคนในครอบครัวของท่านด้วยตัวของท่านเอง และได้ช่วยแบกก้อนอิฐเพื่อการ
สร้างมัสยิด.
 ในบางครั้งท่าน  ได้ผูกหินไว้ที่ทอ้ งอันเนื่ องจากความหิว และบางครั้งอันเนื่ องจาก
ความอิ่ม และท่าน  เป็ นทั้งเจ้าภาพต้อนรับ และบางครั้งก็เป็ นแขก.
 ท่ า น  ได้ก รอกเลื อ ดกลางศรี ษ ะ หลังเท้า ท้า ยทอยทั้งสองข้า ง และกลางหลัง
ส่วนบน.
 ท่ าน  ได้ทาการรักษา และเคยเยียวยารักษาผูป
้ ่ วยด้วยการจี้ ด้วยเหล็กร้อน แต่
ท่านเองไม่เคยขอให้ใครกระทา ท่านได้เคยดุอาและเป่ าให้ผูอ้ ื่น แต่ท่านไม่เคยขอให้ใคร
เป่ าให้ แก่ท่าน และท่านนั้นก็เคยเยียวยารักษาอาการป่ วยไข้.
 ท่าน  เป็ นผูท
้ ี่ดีที่สุดในการปฏิสัมพันธ์กบั มนุ ษย์ และเมื่อท่านขอยืมสิ่งของอะไร
ท่านจะคืนกลับสิ่งที่ดีกว่าที่ท่านได้ยมื มา.
 ท่านเป็ นผูท้ ี่มท
ี ่วงท่าเดินเร็วที่สุด สง่างามที่สุด และสงบเสงี่ยมที่สุด.
 ท่านนั้นเดินเร็วกว่าบรรดาสหายของท่าน ซึ่งมันทาให้พวกเขาต้องเดินตามท่านให้ทน
ั .
 ในการเดินของท่าน บางครั้งก็ใส่รองเท้า บางครั้งก็ไม่.
 ท่านจะเป็ นผูเ้ ดินนาหน้า ส่วนบรรดาสหาย  ก็จะคอยเดินตามหลังท่าน.
 ในการเดินของท่าน  กับบรรดาสหาย บางครั้งเดินลาพังกับพวกเขาบางท่าน และ

แบบอย่างการราลึก
ถึงอัลลอฮฺ

บางครั้งเดินเป็ นกลุ่ม.
ท่ านนั้ นเป็ นผูท้ ี่ สมบูรณ์แบบที่ สุดในการราลึ กถึ งอัลลอฮฺ  อีกทั้งในทุ กๆค าพูด
และทุกๆการสักการะของท่านนั้นเต็มไปด้วยการราลึกถึงอัลลอฮฺ ท่าน  จะราลึก
ถึงพระองค์ในขณะตื่นนอน เริ่มต้นละหมาด เมื่อออกจากบ้าน เมื่อเข้ามัสยิด ดุอา
ยามเช้า ยามเย็น ขณะใส่เสื้ อผ้า เวลาเข้าหรือออกจากบ้าน ก่อนเข้าห้องน้ า ก่อนและ
หลังอาบน้ าละหมาด เวลาที่ ได้ยินเสียงอาซาน ตอนเห็นจันทร์เสี้ ยว ก่อ นและหลัง
รับประทานอาหาร และเมื่อท่านจาม...
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จานวนแบบอย่าง
ที่นับได้

ท่านนบี  กล่าวว่า : 10 อย่าง จากสิ่งที่ท่านทาเป็ นประจาจนกลายเป็ น
ธรรมชาติของท่าน : คลิปหนวด ไว้เครา แปรงฟั น กลั้วคอ ตัดเล็บ ล้าง
ข้อนิ้ ว ถอนขนรักแร้ โกนขนอวัยวะเพศ และประหยัดน้ า ผูร้ ายงานฮาดีษ
ลืมบอกข้อที่สิบ.

การโกน การเริ่มต้นด้วย
ด้านขวา
ผม

ท่านนบี  นั้นรักที่จะเริ่มต้นด้วยด้านขวา ทั้งในการใส่รองเท้า หวีผม การ
ชาระล้าง การรับและให้ของ ด้านขวาของท่านนั้นสาหรับการกิน การดื่ม และ
การชาระล้าง ส่วนด้านซ้ายของท่านนั้ นสาหรับการเข้าห้องน้ า และอื่นๆจาก
การขจัดสิ่งสกปรกหรือพยันอันตราย.

การแปรงฟัน

ท่านนบี  นั้ นรักการแปรงฟั น ท่านจะแปรงฟั นของท่านทั้งในขณะถือศีล
อดและไม่ ถื อ ศี ล อด ตื่ น จากการนอน ตอนอาบน้ าละหมาด เมื่ อต้อ งการ
ละหมาด ตอนเข้าบ้าน และท่านจะแปรงด้วยกิ่งไม้ของต้นอารอก (คล้ายไม้
ข่อย).

น้าหอม

ท่านนบี  ชอบที่จะใส่เครื่องหอมอย่างมาก และรักน้ าหอม.

หนวด
และเครา

ท่านนบี  จะปล่อยผมของท่านทั้งศีรษะ หรือไม่ก็จะโกนทัว่ ทั้งศีรษะ.

ท่านนบี  กล่าวว่า : ท่านทั้งหลายจงแตกต่างจากบรรดาผูต้ ้งั ภาคี ด้วย
การไว้เคราให้ยาว และตัดหนวดให้ส้นั .

การกาหนดเวลา

แบบอย่างอันบริสุทธิ์และกิจวัตรประจาวัน

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ท่านอนั ส  กล่าวว่า : ท่านรอซู ล้  ได้กาหนดเวลาแก่เราในการตัด
หนวดและตัดเล็บภายในเวลาไม่เกิน 40 วัน 40 คืน.

กล่าวว่า : ท่านนบี  นั้นจะไม่พูดจับฉ่าย แต่ทว่าท่านจะ
พูดด้วยคาพูดที่กระจ่าง รวบรัด จนผูค้ นในวงสนทนาสามารถท่องได้.
 บ่อยครั้งมากที่ท่านจะพูดย้า 3 รอบติดกัน เพื่อให้ผูฟ
้ ั งได้คิด ใคร่ครวญ และเมื่อท่าน
ให้สลามทักทาย ท่านจะให้ 3 ครั้ง.
 ท่านจะไม่พดู หากไม่จาเป็ น และจะพูดด้วยถ้อยคาที่รวบรัดและคลอบคลุม.
 ท่านจะไม่พูดในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ และจะไม่พูดเว้นแต่สิ่งที่ท่านหวังผลรางวัลในสิ่ง
นั้น.
 ท่านจะไม่พดู ในเรื่องลามก หยาบคาย และตะโกนเสียงดัง เอะอะโวยวาย.

การพูดของท่าน 

 ท่านหญิงอาอีชะฮฺ
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การหัวเราะ

ทุ ก ๆการหั ว เราะของท่ า น  คื อ การยิ้ ม บางครั้ ง ท่ า นหั ว เราะจน
สามารถเห็นฟั นกราม.

การร้องให้

 ท่านนบี  จะไม่รอ้ งไห้ฟูมฟายและส่งเสียงดัง แต่น้ าตาของท่านจะหลัง่

ออกมาจนไหลริน และมีเสียงสะอึกสะอื้ นในทรวงอก.
 การร้อ งให้ข องท่ า น  บางครั้ง เนื่ อ งจากเอ็ น ดู เมตตาต่ อ ผู ้เสี ย ชี วิ ต
หรื อ ไม่ ก็ ส งสารและกลัวแทนประชาชาติ ของท่ าน และในบางครั้งก็ รอ้ งไห้
เพราะเกรงกลัวอัล ลอฮฺ และในบางคราเมื่ อ ได้ฟั งเสี ยงอัล กุ ร อานท่ า นก็ จ ะ
ร้องไห้.

 ท่านนั้นทาการคุฏบะฮฺ บนพื้ นดิน บนมิมบัร บนอูฐตัวผู ้ และบนอูฐตัวเมีย.
 ท่านญาบิร  กล่าวว่า : เมื่อท่านรอซูล้  กล่าวคุฏบะฮฺ นั้น ตาของ

การคุฏบะฮฺของท่าน 

วิถีของท่าน  ในการพูด การหัวเราะ การร้องให้ และการคุฏบะฮฺของท่าน

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ท่านจะแดงกลา่ เสียงของท่านจะสูง และจะเพิ่มความจริงจัง ประหนึ่งว่า
ท่านเป็ นผูก้ าชับกองทหาร.
 ท่ า น  จะไม่เริ่ ม คุ ฏ บะฮฺ ดว้ ยสิ่ งใด เว้น แต่ ท่า นนั้ นจะเริ่ ม ต้น ด้ว ยการ
สรรเสริญอัลลอฮฺ .
 ท่านจะอ่านคุฏบะฮฺ ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นหรือเป็ นประโยชน์แก่ผฟ
ู้ ั ง
ในขณะนั้น.
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บททดสอบที่ 2
ผิด

ถูก





















คาถาม :

 เมื่อท่านนบี  ต้องการที่จะสวมเสื้ อผ้า ท่านจะเริ่มด้วยด้านขวา.
 อาหารส่ วนมากของท่าน  จะถู ก วางลงบนผ้าปู ที่พื้ น ซึ่ งนั ่น คือสารับ ของ

ท่าน.
 เมื่ อท่านกลับ มาจากการเดิ น ทางสาย ท่ านจะไม่เคาะประตูเรียกภรรยาของ
ท่าน แล้วท่านก็ได้หา้ มสิ่งดังกล่าวด้วย.
 บางครั้ง ท่ า น ผู ก ท้อ งของท่ า นอั น เนื่ องจากความหิ ว และบางครั้ง อั น
เนื่ องจากความอิ่ม.
 ท่าน  ได้ทาการรักษา ท่านเคยเยียวยารักษาผูป้ ่ วยด้วยการจี้ ด้วยเหล็กร้อน
แต่ท่านเองไม่เคยขอให้ใครทา ท่านได้เคยดุอาเป่ าให้ผูอ้ ื่น แต่ ท่านไม่เคยขอให้

ใครเป่ าให้แก่ท่าน.
 ท่ าน ไม่เคยกระท าสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด จากสิ่ ง ที่ ผู โ้ ดนทดสอบด้วยการกระซิ บ




























กระซาบ (จากชัย ฏอน) ได้ก ระท า ไม่ ว่า จะเป็ นการรู ด ถู ไถอวัย วะเพศเพื่ อ ให้
ปั สสาวะออก การทาเสี ยงอื อๆในคอ จิตหลอน คิดวิตกไปเอง การใช้ฝ้ายขจัดสิ่ ง
สกปรกโดยเปล่าประโยชน์ และการเทน้ าชาระล้างจนแล้วจนเล่าเป็ นอาการของคน
วิตกกังวลหรืออื่นๆที่เป็ นการอุตริกรรมของคนเหล่านี้ .
 ท่ านนั้ น ถู ก ส่ ง มาด้วยแนวทางอัน บริ สุ ท ธิ์ แ ละเรีย บง่าย และสิ่ งตรงข้ามสอง
อย่างนี้ คือ การตั้งภาคีและการห้ามในสิ่งที่อนุ ญาต.
 ลูกของท่าน  ทั้งหมด 7 คน : ชาย 4 หญิง 3.
 ลูกของท่าน  ทั้งหมดเกิดมาจากท่านหญิงคอดีญะฮฺ ไม่มีคนไหนเกิดมาจาก
ภรรยาท่านอื่น.
 ลูกของท่าน  ทุกคนเสียชีวติ ก่อนหน้าท่าน.
 ไม่มีความขัดแย้งใดๆว่าแท้จ ริงแล้วท่านนบี  นั้ น สิ้ นชี วิตก่อนภรรยาของ
ท่าน 9 คน : ท่านหญิงอาอีชะฮฺ ท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺ ท่านหญิงซัยนับ(บุตรี ยะชิน)
ท่านหญิงอุมมูซาลามะฮฺ ท่านหญิงซอฟี ยะฮฺ ท่านหญิงอุมมุฮาบีบะฮฺ ท่านหญิงมัยมู
นะฮฺ ท่านหญิงเซาดะฮฺ ท่านหญิงญูวยั รียะฮฺ .
 ท่ านหญิ งคอดี ย ะฮฺ น้ ั น อัล ลอฮฺ ได้ฝ ากสลามกับ ญิ บ รีล มายัง นาง นี่ คือความ
พิเศษที่มีแค่นางเท่านั้น.

 สีที่ท่านนบี  รักที่สุด คือ : ขาว  , ดา , สีอะไรก็ได้ .
 เสื้ อผ้าของท่าน  : ท่านไม่ได้สวมผ้าขนสัตว์  , ท่านสวมผ้าฝ้ ายและผ้าลินิน , ท่านสวมสิ่งที่เขา

มี , เฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 ถูก .
 เสื้ อผ้าของท่าน  : ราคาแพงคุณภาพดี. , ราคาถูก (เนื่ องจากความสมถะ). , ราคาและ
คุณภาพกลางๆ. .
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 ท่าน  จะกล่าวบิสมิลละฮฺ และอัลฮัมดุลิลลาฮฺ : ตอนเริ่มรับประทาน , ตอนทานเสร็จ , ตอน

เริ่มรับประทาน และตอนทานเสร็จ .
 การดื่มของท่าน  ส่วนมาก : ในท่านัง่ , ในท่ายืน , ทั้งสอง .
 ท่าน  กล่าวว่า: สิ่งที่ทาให้ฉนั เกิดความรักในโลกดุนยาคือ : สตรีเพศ , เครื่องหอม , ทั้งสอง
.
 ท่าน  กล่าวว่า : ฉันได้รบั ความชื่นตาชื่นใจใน : สวรรค์ , การละหมาด , ทั้งสอง .
 จากวิถีของท่าน  คือการทาดีกบั บรรดาภรรยาในเรื่อง : การอยู่ร่วมกัน , มารยาท , ทั้งสอง
.
 ท่านอนั ส บิ น มาลิก  กล่าวว่า : ท่านรอซูล้  ได้ก าหนดเวลาแก่ เราในการตัดหนวดและตัดเล็ บ
ภายในเวลาไม่เกิน : 30 วัน , 40 วัน , 50 วัน .
 แบบอย่างของท่านนบี  ในการโกนศีรษะคือ : โกนบางส่วน ปล่อยไว้บางส่วน , โกนทั้งหมด หรือ
ปล่อยไว้ท้งั หมด .
 ท่านนบี  รักการแปรงฟั น ท่านนั้นจะแปรงขณะที่: ถือศีลอด , ไม่ถือศีลอด , ทั้งสอง .
 การหัวเราะของท่าน  : ทุกๆครั้งที่ท่านหัวเราะท่านจะยิ้ ม , ส่วนมากของการหัวเราะของท่านคือ
การยิ้ ม .
 ท่านนบี  ถูกส่งมายัง : มนุ ษย์ทุกคน , ทั้งญินและมนุ ษย์ .
 ลูกสาวของท่านนบี  ที่ประเสริฐที่สุด(โดยภาพรวม) : ทุกคน  ท่านหญิงฟาตีมะฮฺ , ท่านหญิ ง
ซัยนับ .
 วะฮียน์ ้ ันไม่เคยถูกประทานลงมาบนตักหญิงนางใดมาก่อน ยกเว้น : ท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺ , ท่านหญิง
อุมมู ซาลามะฮฺ , ท่านหญิงอาอีชะฮฺ .
คนป่ วย

บรรดาหญิงหม้าย คนขัดสน
ผูด้ อ้ ยโอกาส.

คาเชิญ
ชวน.

ศพ.

ท่านนบี  :









เยี่ยมเยียน









และเป็ นพยาน









ตอบรับ









เป็ นธุระให้กบั

คนใน
ครอบครัว
และตัวท่าน
เอง

รองเท้าด้วยมือ
ของท่าน

เสื้ อผ้าด้วยมือ
ของท่าน

ก้อนอิฐเพื่อสร้าง
มัสยิด

แพะ

ส่วนหนึ่งจากการ
กระทาของท่าน  :











จะซ่อม











ซ่อม











รีดนม











บริการ











แบก
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ขนอวัยวะ
เพศ

หนวด

เครา



















































เพียงแค่ไม่ทาน แต่
จากสิ่งที่มี
ไม่ได้ตดั สินว่ามัน
อยู่
ต้องห้าม

ขนรักแร้

ยกเว้นว่า
ท่านจะ
ทานมัน

สิ่งที่ขาดไป

































แบบอย่างอัน
บริสุทธิ์  :
ตัดให้ส้นั
ไว้ให้ยาว
ตัด
ถอน
โกน

วิถีของท่านบี  ในการ
รับประทาน

จะไม่ผลักใส
จะไม่เรียกร้อง
สิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่ฮาลาลและบริ
สุทธิ์ถูกนาเสนอแก่ท่าน
หากท่านไม่ชอบ

เมื่อท่าน
อาหาร
ทาน
เสร็จ

สามนิ้ ว

ด้วยนิ้ วมือทั้งห้า

ด้วยนิ้ ว
เดียว
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เล็บ

ท่านนบี  :
ท่านทานด้วยนิ้ ว
ท่านจะดูดนิ้ วมือ
เขาเป็ นผูท้ ี่มีเกียรติกว่า
ผูท้ ี่ทระนงตนจะทานด้วย
ผูท้ ี่โลภ

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

อิบนุ ลกัยยิมฯ กล่าวว่า : ท่านถูกรวมระหว่างหลักยึดมัน่ อันบริสุทธิ์ และ
ความเรี ย บง่ า ย ซึ่ งหมายถึ ง แนวทางอัน เที่ ยงตรง ในการให้เอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺ และความเรียบง่ายบ่งชี้ ถึงมารยาทอันดีงาม และสิ่งตรงข้า ม
สองอย่างอันบริสุทธิ์นี้คือ การตั้งภาคีและการห้ามในสิ่งที่อนุ มตั ิ.
ท่านนบี  กล่าวว่า : ท่านนบี (ท่านอื่น)นั้น ถูกสิ่งไปยังกลุ่มชน
ของเขาโดยเฉพาะ แต่ว่าฉันนั้นถูกส่งมายังมนุษย์ท้งั ปวง.

สัญ ญาณที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของท่ าน  คือ อัลกุ รอาน และไม่มี จ ากสัญ ญานหนึ่ ง
สัญญาณใดที่ถูกประทานแก่รอซูล้ หรือนบีก่อนหน้าท่าน เว้นแต่ว่าท่าน  จะ
มีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้น.
ท่านนบี  กล่าวว่า : คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไม่มีความ
ศรัทธา (ที่สมบูรณ์) จนกว่าฉันจะเป็ นที่รกั ของเขามากกว่าลูกหรือ
พ่อของเขา และมนุษย์ท้งั ปวง.

ผู้ที่
รังเกียจ
ท่านนบี
ข้อตัดสิน
คือ

การรักท่าน
นั้นคือส่วน
หนึ่งของ
ศาสนา

เครื่องหมา คัมภีร์และการ
ยของท่าน เรียกร้องของท่าน

อัลลอฮฺ ทรงตรัสว่า : อะลิฟ ลาม รอ คัมภีรท์ ี่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้
เจ้านามนุ ษย์ออกจากความมืดมนทั้งหลาย สู่ความสว่าง ด้วยอนุ มตั ิ ของพระ
เจ้าของพวกเขา สู่ทางของพระผูเ้ ดชานุ ภาพ ผูท้ รงได้รบั การสรรเสริญ [ ซูเราะห์
: อิบรอฮีม : อายะห์ 1 ].

เป็ นผูป้ ฏิเสธศรัทธา ด้ายการปฏิเสธศรัทธาอันใหญ่หลวง : แท้จริงศัตรู
ของเจ้านั้นเขาเป็ นผูถ้ กู ตัดขาด [ ซูเราะห์อลั เกาซัร อายห์ที่ 3 ].

หนึ่งในอู
ลุลอัซมิ
(ผู้แน่วแน่
มั่นคง)

สหายคนสนิท
ของอัลลอฮฺ

ความรู้ของท่าน

จากคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน 

ถูกส่ง
มายัง
มนุษย์
และญิน

ถูกส่งมาด้วยหลัก
ยึดมั่นอันบริสุทธิ์
และความอดทน

คุณลักษณะเฉพาะของท่าน 

ท่านนบี  กล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงนับว่าฉันเป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรง
รักยิง่ เสมือนที่ทรงนับว่าท่านนบีอิบรอฮีมคือผูท้ ี่พระองค์ทรงรักยิง่ .
และจงร าลึ ก ถึ ง ขณะที่ เราได้เอาค ามั ่นสัญ ญาของพวกเขาจาก
บรรดานบี และจากเจ้า และจากนูหฺ และอิบรอฮีม และมูซา และอิ
ซา อิบนฺ มัรยัม [ ซูเราะห์อลั อะหฺ ซาบ อายะห์ 7 ].

ท่ านนบี  กล่ าวว่า : แท้จริ งแล้ว ฉัน นั้น รู เ้ กี่ ย วกับ อัล ลอฮฺ ดี ก ว่าพวกท่ าน
อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า : จงกล่าวเถิด (มุฮมั มัด) ว่า ฉันจะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า
ที่ฉันมีบรรดาคลังสมบัติของอัลลอฮฺ และทั้งฉันก็ไม่รูส้ ิ่งเร้นลับ และฉันก็จะ
ไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ฉันคือมะลัก [ ซูเราะห์อลั -อันอาม อายะห์ 50 ].
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ข้อตัดสินของผู้ที่เชื่อฟังและขัดแย้งท่าน

อัลลอฮฺ กล่ าวว่า : จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ ก็ จง
ปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮฺ ก็จะทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่าน
ซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่าน [ ซูเราะห์อลั อิมรอน อายะห์ 31 ] และพระองค์
กล่าวว่า : และพวกเจ้าจงอย่าท้อแท้ และจงอย่าเสียใจ และพวกเจ้านั้นคือผูท้ ี่
สูงส่งยิง่ หากพวกเจ้าเป็ นผูศ้ รัทธา [ ซูเราะห์อลั อิมรอน อายะห์ 139 ] ท่าน
นบี  กล่าวว่า : พวกท่านทั้งหมดจะได้เข้าสวรรค์เว้นแต่ผปู ้ ฏิเสธ พวกเขา
ถามว่า : แล้วใครคือผูป้ ฏิเสธล่ะ โอ้ศาสนทูตของอัลลอฮฺ ท่าน  กล่าวว่า :
ใครที่ เชื่ อฟั งและปฏิ บัติ ต ามฉัน เขาจะได้เข้าสวรรค์ และใครที่ ฝ่ าฝื นฉั น
เท่ากับเขาได้ปฏิเสธ.

ประชาชาติของท่าน 

อัลลอฮฺ กล่าวว่า : พวกเจ้านั้นเป็ นประชาชาติที่ดียิ่ง ซึ่ งถูกให้อุบัติขึ้นสาหรับ
มนุ ษย์ชาติ โดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิ บัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิ ให้ปฏิบัติสิ่งที่มิ
ชอบ และศรัท ธาต่ออัล ลอฮฺ [ ซูเราะห์อัล-อิ ม รอน อายะห์ 110 ] และท่ า น
นบี มูฮัมมัด  กล่ าวว่า : ขอสาบานต่อผูท้ ี่ ชีวิตของฉัน อยู่ในพระหัต ถ์ของ
พระองค์ (อัล ลอฮฺ ) แท้จ ริ ง ฉั น หวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ที่ จ ะให้ค รึ่ งหนึ่ ง ของชาว
สวรรค์ คือประชาชาติของฉัน.

บ้านเกิดของท่าน 

จากคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน 

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

บ้านเกิดของท่าน  คือ นครมักกะฮฺ อัลลอฮฺ กล่าวว่า : แท้จริงบ้านหลักแรกที่
ถูกตั้งขึ้ นสาหรับมนุษย์ (เพื่อการอิบาดะฮ์) นั้นคือบ้านที่มกั กะฮ์ โดยเป็ นที่ที่
ถูกให้มีความจาเริญ และเป็ นที่แนะนาแก่ประชาชาติท้งั หลาย , ในบ้านนั้น
มีหลายสัญญาณที่ชดั แจ้ง(ส่วนหนึ่งนั้น)คือที่ยนื นบีอิบรอฮีม และผูใ้ ดได้เข้า
ไปในบ้านนั้น เขาก็เป็ นผูป้ ลอดภัยและสิทธิของอัลลอฮฺ ที่มีแก่มนุ ษย์น้นั คือ
การมุ่งสู่บา้ นหลังนั้น อันได้แก่ผูท้ ี่สามารถหาทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และ
ผูใ้ ดปฏิ เสธ แท้จริงอัลลอฮฺ นั้นไม่ ทรงพึ่งประชาชาติท้งั หลาย [ ซูเราะห์อา
ลอิมรอน อายะห์ 96-97 ].
และมัก กะฮฺ น้ั น เป็ นนครต้อ งห้า ม ท่ า นนบี  กล่ า วว่ า : แท้จ ริ ง นครนี้ นั้ น
อัลลอฮฺ ได้ทาให้มันเป็ นนครต้องห้า มตั้งแต่วนั ที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้ า
ทั้งหลายและแผ่นดิน ดังนั้นมันต้องห้ามด้วยการห้ามของอัลลอฮฺ และมันคือ
นครของบรรดามุสลิมจนถึงวันกิยามะฮฺ ท่านนบีกล่าวว่า : จะไม่มีการอพยพ
หลังจากการพิชิต (นครมักกะฮฺ ) อีกต่อไป.
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ทิศในการละหมาดของท่าน 

จากคุณลักษณะอันโดดเด่นของท่าน 

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ทิ ศในการละหมาดของท่ าน  คื อ กะบะฮฺ ซึ่งก่อ นหน้านั้ นท่ านต้องหันไป
ยังบัยตุลมักดิส อัลลอฮฺ กล่าวว่า : แท้จริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแหงนไปใน
ฟากฟ้ าบ่อยครั้ง แน่นอนเราให้เจ้าผินไปยังทิศที่เจ้าพึงพอใจ ดังนั้นเจ้าจง
ผิ น ใบหน้า ของเจ้าไปทางมัส ยิ ดิ ล ฮะรอมเถิ ด และที่ ใดก็ ต ามที่ พ วกเจ้า
ปรากฏอยู่ ก็จงผินใบหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศนั้น [ ซูเราะห์อลั บากอเราะฮฺ
อายะห์ 114 ] และมัส ยิด อัล ฮะรอม เป็ นมัส ยิด หลังแรกที่ ถู ก สร้างบนหน้ า
แผ่นดิ น ท่านอาบูซรั  กล่าวว่า : ฉันได้ถามท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ ถึง
มัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้าแผ่นดิน ท่านตอบว่า : คือ มัสยิดอัลฮะ
รอม.
ท่ า นนบี  กล่ า วว่ า : ผู ้ใ ดก็ ต ามมายัง มั ส ยิ ด หลั ง นี้ โดยที่ ไ ม่ พู ด สิ่ ง น่ า
รังเกียจ และไม่ทาบาป เขาจะกลับออกไปเสมือนวันที่เขาคลอดออกมาจาก
มารดาของเขา (ได้รบั การอภัยในความผิดเล็กๆน้อยๆ).
ท่านนบี  กล่าวว่า : การละหมาดหนึ่ งละหมาดใดในมัสยิดฮารอม(มัก
กะฮฺ )นั้น ได้ผลบุ ญ เท่ากับ 1 แสนเท่า และละหมาดหนึ่ งละหมาดใดใน
มัสยิดของฉัน (มัสยิดฮารอมมาดีนะฮฺ ) ได้ผลบุญเท่ากับ 1 พันเท่า ส่วนใน
มัสยิดอักซอ(บัยตุลมักดิส)ได้ผลบุญเท่ากับ 500 เท่า.
ท่านนบี  กล่าวว่า : หากพวกท่านต้องการถ่ายทุกข์ ก็อย่าหันหน้าหรือหัน
หลังให้ทิศกิบละฮฺ ทว่าจงหันไปทิศอื่นจากนั้น.
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ลูกทั้ง 7 คนของท่าน  : ชาย 3 หญิง 4

เครือญาติและบรรดาภรรยาของท่าน 
]1[ อัลกอซิม และนี่ คือนามแฝงของท่าน.

]2[ ซัยนับ

]3[ รูกยั ยะฮฺ

]4[ อุมมู กัลซูม

]5[ ฟาตีมะฮฺ

.
.

.

]6[ อับดุลลอฮฺ และนามแฝงของท่านคือ ฏอยยิบและตอฮิร.
F

]7[ อิบรอฮีม ซึ่งท่านเป็ นบุตรของท่านหญิงมารียะฮฺ (เผ่ากิบตียะฮฺ ) นางเป็ นเชลย
สงครามของท่านนบี  ส่วนลูกของท่านนบีคนอื่นๆทุกคนมาจากท่านหญิงคอดียะฮฺ
คนเดียว.
ลูกของท่าน  ทุกคนเสียชีวิตก่อนท่านยกเว้นฟาตีมะฮฺ
เพราะนางได้เสียชีวิตหลัง
ท่าน 6 เดือน ด้วยความอดทน และความหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ ของนาง จึงทา
ให้นางมีสถานะเหนื อสตรีท้งั ปวง และท่านหญิ งฟาตีมะฮฺ ก็เป็ นบุตรสาวที่ประเสริฐที่สุด
ของท่าน.
และบุตรสาวของท่าน  ทุกคนได้เข้ารับนั บถือศาสนาอิสลาม และได้อพยพพร้อมกับ
ท่าน.
1. ฮัมซะฮฺ  คือนายของผูเ้ สียชีวิตในสงคราม.

ลุงของท่าน  ทั้ง 11 คน

.

3. อบูตอลิบ ชื่อของเขาคืออับดุมะนาฟ.
5. อัซซูเบร.

6. อับดุลกะบะฮฺ .

2. อัลอับบาส .
4. อาบูลาฮับ ชื่อของเขาคืออับดุลอุซซา.

7. อัลมูเกาวิม.

8. ฎิรอร.

10. อัลมูฆีเราะฮฺ นามแฝงคือ
11. อัลฆอยด๊าก ชื่อของเขาคือ มุศ
9. กุษัม
หะยัล.
อับ.
..
ลุงของท่าน  ทั้งหมด มีเพียงแค่ ฮัมซะฮฺ  และอัลอับบาส  เท่านั้นที่รบั อิสลาม.
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ป้าของท่าน 6 คน

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน
1. ซอฟี ยะฮฺ คือมารดาของอัซซูเบร บิน เอาวาม
.
3.อาตีกะฮฺ .

4. บัรเราะฮฺ .

2. อุมมุลฮากีม อัลบัยดออฺ .

5. อัรวา.

6. อุมยั มะฮฺ .

حجز

(อัล-ยีม  = )جญุวยั รียะฮฺ บุตรี อัลฮาริษ
(อัซ-ซาย  = )زซัยนับ บุตรี ยะฮ์ช

. + ซัยนับ บุตรี คูซยั มะฮฺ

ٌ
صخر

= คอดีญะฮฺ บุตรี คุวยั ลิด

(อัร-รอ )ر

= อุมมูฮาบีบะฮฺ ร็อมละฮฺ บุตรี อาบีซุฟยาน

.

(อัซ-ซีน,  = )سเซาดะฮฺ บุตรี ซุมอะฮฺ

.

(อัล-มีม  = )مมัยมูนะฮฺ บุตรี ฮาริษ

.

(อัล-อีน  = )عอาอิชะฮฺ บุตรี อบูบกั ร

ท่านหญิงคอดียะฮฺ

.

.

(อัล-คอ )خ

.

.

(อัล-ฮา,  = )هอุมมุ ซาลามะฮฺ ฮินด บุตรี อุมยั ยะฮฺ

ท่านหญิง
เซาดะฮฺ

.

.

(อัซ-ซอด  = )صซอฟี ยะฮฺ บุตรี ฮูยยั ยี บุตร อัคฏ็อบ

سمعه

ْ َ
บรรดาภรรยาของท่าน  [ ] َح َجز َصخ ٌر َس ْم َعه

(อัล-ฮา  = )حฮัฟเซาะฮฺ บุตรี อุมรั บุตร อัลค็อฏฏอบ

.

ภรรยาคนแรกของท่านนบี  คือคอดียะฮฺ บุตรี คุวยั ลิด เป็ นชาวกุรอยชฺ เผ่าอะซาดี
ยะฮฺ โดยที่ท่านนบี  แต่งกับนางก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็ นนบี ซึ่งในขณะนั้ นนางอายุ
40 ปี และท่ านไม่ได้แต่ งกับหญิ งอื่นกระทัง่ นางเสียชีวิต และลูกของท่ านทุกคนเกิดมา
จากนางยกเว้นอิบรอฮี ม และนางได้สนั บสนุ น คอยช่ วยเหลื ออยู่เ คียงข้างท่ านในการ
ประกาศการเป็ นนบีดว้ ยตัวของนางและทรัพย์สินของนาง และอัลลอฮฺ ได้ฝากสลามนาง
กับญิ บรีล  นี่ คือความพิ เศษที่ มีแค่นางเท่ านั้ น และนางได้เสียชี วิตก่อนปี แห่งการ
อพยพไปยังเมืองมาดีนะฮฺ 3 ปี .
หลังจากการเสียชีวิตของท่านหญิงคอดียะฮฺ
ได้ไม่นานท่านนบีก็ได้แต่งกับท่าน
หญิงเซาดะฮฺ บุตรี ซุมอะฮฺ ซึ่งเป็ นชาวกุรอยชฺ และนางคือผูท้ ี่ให้วนั ของนาง (เวร
ในการค้างคืนกับท่านนบี) แก่ท่านหญิงอาอีชะฮฺ .
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ท่านหญิงอาอีชะฮฺ

หลังจากนั้นท่านนบี  ได้แต่งงานกับท่านหญิง อุมมุอบั ดุลลอฮฺ อาอิชะฮฺ ผูส้ จั จะบุตรี
ของชายผูส้ จั จะ นางได้รบั ความบริสุทธิ์จากการใส่รา้ ยต่อเธอจากเบื้ องบนชั้นฟ้ าทั้งเจ็ด
ซึ่งนางเป็ นที่รักของท่ านรอซูล้  มะลักได้เสนอนางต่อท่านนบี ก่อนที่จะแต่งงานกับ
นาง ท่ านฝั น เห็ น นางอยู่ในรูป ผ้าชิ้ นหนึ่ งที่ ทามาจากผ้าไหม ญิ บ รี ล กล่ าวว่า : นี่ คื อ
ภรรยาของท่าน ท่านนบีได้แต่งงานกับอาอิชะฮฺ ในเดือนเชาวาล เมื่อเธออายุ 6 ขวบและ
ท่านอยู่กินกับนางเมื่อนางมีอายุ 9 ปี ในช่วงปี แรกของการอพยพ เธอเป็ นสาวพรหมจารี
คนเดียวที่ท่านนบีแต่งงานด้วย และวะฮฺ ยูได้ถูกประทานแก่ท่านนบี  ขณะท่านอยู่ใน
ผ้าห่มของนาง และนาง เป็ นที่รกั ที่สุดสาหรับท่าน หลักฐานถึงความบริสุทธิ์ของนาง
(เมื่อถูกใส่รา้ ย) ถูกส่งลงมาจากเบื้ องบน จนกระทัง่ ประชาชาติอิสลามทั้งหมดมี มติเห็น
พ้องกันว่าผูใ้ ดที่ใส่รา้ ยนาง ตกศาสนา นางเป็ นผูห้ ญิงที่มีความรู ้ ความเข้าใจมากที่สุดใน
หมู่สตรีแห่งประชาชาตินี้ แม้แต่ผูม้ ีความรูอ้ าวุโสจากบรรดาสหายของท่านนบี  ยัง
ต้องขอคาปรึกษา คาตัดสินจากนางในเรื่องศาสนา.

ยุไวรียะห์

อุมมุซาละมะห์

ไซหนับ บุตรี
คุศัยมะห์

ฮัฟเศาะห์

หลังจากนั้ นท่ านนบี แต่งงานกับ ท่านหญิ งฮัฟเศาะห์ บุตรี ท่ านอุมัร บุ ตรค็อตตอบ 
นางเข้ารับอิสลามพร้อมกับสามีคนแรกของนาง ที่ชื่อ คุนัยฺส บุตรฮุ ษาฟะฮฺ อัซซะมีญ์ 
นางได้อพยพพร้อมกับสามีไปยังนครมาดีนะฮฺ หลังจากนั้นสามีของนาง  ได้เสียชีวิตลง
ในสงครามอุฮุด แล้วท่านรอซูล้  ก็ได้แต่งงานกับนาง.
หลังจากนั้นท่านนบี  ได้แต่งงานกับท่านหญิงซัยหนั บ บุตรี คุศยั มะห์ บุตรอัลฮา
ริศอัลกอยซียะฮฺ
จากเผ่ าลูกหลานของฮิลาล บุตรอามิร แล้วนางก็เสียชีวิตลง
เพียง 2 เดือนหลังจากแต่งงานกับท่านนบี และนางยังได้รบั ฉายาว่า แม่ของบรรดาผู ้
ยากไร้.

หลังจากนั้ นท่านนบี  ได้แต่งงานกับอุมมุซาละมะห์ ฮินดฺ บุตรีของอุมยั ยะฮฺ อัลกุรอชี
ยะฮฺ อัลมัคศูมียะฮฺ
และนางเป็ นคนสุดท้ายที่เสียชีวิตจากบรรดาภรรยาของท่านนบี
นางเสียชีวิตในปี ที่ 62 หลังจากปี อพยพ.

นอกจากนั้ นท่านนบี  ยังแต่งงานกับญุวยั รียะห์ บุตรีของท่านอัลฮาริษ บุตรี อบีฎิรอร
อัลมุศฏอลิกียะฮฺ
นางเป็ นเชลยที่มาจากเผ่าลูกหลานของบนี อลั มุศฎอลิก นางมาหา
ท่านนบี  เพื่อขอความช่วยเหลือในการซื้ ออิสรภาพของนาง ท่านบีจึงได้ไถ่ตวั นาง แล้ว
ท่านนบีก็แต่งงานกับนาง.
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มัยมูนะห์

ศอฟียะห์

อุมมุฮาบีบะฮฺ

ไซหนับ บุตรี ยะฮ์ชฺ

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

จากนั้นท่านนบี  แต่งงานกับซัยหนั บ บุตรีของยะฮ์ชฺ
จากเผ่าลูกหลาน บนี อะซัด
บุตรคุศัยมะห์ นางยังเป็ นลูกสาวของป้ าท่านนบี ชื่ออุมยั มะฮฺ เรื่องราวของนาง อัลลอฮฺ
ทรงกล่าวว่า : “ ครั้นเมื่อซัยดฺ ได้ห ย่ากับนางแล้ว เราได้ให้เจ้าแต่งงานกับนาง [ ซู
เราะห์อลั – อะซาบ อายะห์ 37 ] ด้วยเหตุนี้นางเคยคุยกับภรรยาคนอื่นของท่านนบี 
นางพูดว่า : “ ผูป้ กครองของพวกเธอทั้งหลายทาการแต่งงานให้แก่พวกเธอ แต่อลั ลอ
ฮฺ ทรงได้ให้ทา่ นนบีแต่งงานกับฉันเป็ นคาสั ่งจากเบื้ องบน เหนือชั้นฟ้ าทั้ง7ชั้น.
และจากจุดเด่นของนาง แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงเป็ นผูป้ กครองของนาง และให้นางแต่งงานกับ
ท่านรอซูล้  เป็ นคาสัง่ จากเบื้ องบน และนางได้เสียชีวิตในตอนต้นของการปกครองสมัย
ท่านอุมรั บุตรอัลค็อตตอบ  และนางเป็ นภรรยาคนแรกของซัยดฺ บุตรฮาริษะฮฺ  ซึ่ง
ท่านนบี  ได้นับว่าเป็ นลูกบุ ญธรรม ครั้นเมื่อซัยดฺ ได้หย่ากับนางแล้ว อัลลอฮฺ ทรงให้
ท่านนบีแต่งงานกับนาง เพื่อให้ประชาชาตินี้ได้เป็ นแบบอย่าง ในการอนุ ญาตแต่งงานกับ
ภรรยาของลูกบุญธรรมได้ (และเป็ นการยกเลิกเรื่องบุตรบุญธรรม).
จากนั้นท่านนบี  ได้แต่งงานกับอุมมุฮาบีบะฮฺ นางชื่อจริงว่า รอมละฮฺ บุตรีของอบู
ซุฟยาน ศัครฺ บุตรฮัรบฺ อัลกุรอชียะญ์ อัลอุมะวียะฮฺ ท่านแต่งงานกับนางขณะที่นางอยู่ ณ
เมืองฮะบะชะห์ ในฐานะผูอ้ พยพ และกษัตริยอ์ ลั นัจญาชีญ์ได้จ่ายสินสอดของนางแทนแก่
ท่านนบีเป็ นทอง 4 ร้อยดีนาร จากนั้ นนางเดินผ่านช่วงชีวิตจนกระทัง่ นางเสียชีวิต ลง ใน
ยุคการปกครองของพี่ชายของนางที่ชื่อมุอาวียะฮฺ .
จากนั้ น ท่ านนบี  ได้แต่ งงานกับ ศอฟี ยะห์ บุ ต รี ฮุ ยยั บุ ตร อัคต็ อบ
หัวหน้าเผ่ า
ชาวยิวบนี อลั นาฎีร มาจากลูกหลานของท่านนบีฮารูน บุตรอิมรอน และเป็ นพี่ชายของ
นบีมูซา ดังนั้ นนางจึงเป็ นลูกสาวของนบีและภรรยาของนบี และนางเป็ นหนึ่ งในผูห้ ญิงที่
สวยที่สุดบนหน้าแผ่นดิน นางเคยเป็ นเชลย แล้วท่ านนบี จึงปลดปล่อยนางให้เป็ นอิสระ
โดยที่สินสอดทองหมั้นของนางคือการปล่อยให้เป็ นอิสระ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ นแบบใน
การปฏิบตั ิ.
หลังจากนั้ นท่ านนบี  ได้แต่ งงานกับ มัยมูนะห์ บุ ต รีของอัลฮาริ ษ อัลฮิลาลี ยะฮฺ
นางเป็ นภรรยาคนสุดท้ายของท่าน ที่ท่านนบี แต่งงานด้วย ท่านแต่งกับนาง ณ เมืองมัก
กะฮ์ในช่วงประกอบพิธีอุมเราะห์ชดใช้ หลังจากที่ได้ปลดเปลื้ องจากพิธีแล้ว.

ไม่ มี ก ารขัด แย้งกัน ว่า เมื่ อ ท่ านนบี  ล่ ว งลับ ไปแล้ว มี ภ รรยา 9 ท่ านยังมี ชี วิต อยู่ ห ลังจากท่ า น
เสียชีวิต ภรรยาคนแรกของท่านนบี คือซัยหนับ บุตรีของยะฮ์ชฺ
ที่เสียชีวิตปี ฮิจเราะห์ที่ 20 และ
ภรรยาท่านสุดท้ายที่เสียชีวิต ในปี ฮิจเราะห์ที่ 62 ยุคการปกครองของท่านยาซีด บุตรมุอาวียะฮฺ .
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เป็ นคนรับใช้ของอบูละฮับ นางเคยให้นมท่านร่อซูลพร้อมกับอบูสะละมะฮฺ
อับดุลลอฮ บุตร อับดุลอะสัด อัลมัคซูมีย์  และฮัมซะ ลูกอับดุลมุตตอลิบ
 ลุงของท่านนบี  ด้วยนมที่ให้ลูกชายของนางที่ชื่อมัซรูฮฺ
นางได้ให้ท่านนบีดื่มนมของลูกชายนางอับดุลลอฮฺ โดยให้แก่สองพี่น้องนั น่
คืออุนัยษะฮฺ และยุซามะฮฺ หรืออีกชื่อคือชัยมาอฺ ซึ่งเป็ นลูกหลานของอัลฮา
ริษ บุตรอับดุลอุซซา บุตรริฟาอะฮฺ อัสสะดีย ์ และนางได้ให้นมแก่อบูซุฟยาน
บุตรอัลฮาริษ บุตรอับดุลมุตตอลิบ  ซึ่งเป็ นลูกของลุงของท่านนบี.

หะลีมะฮฺลูกสาว อบูซูไอ อัสสะ
ดียะห์

ชัยมาอฺ

ผู้อบรมเลี้ยงดูท่าน 

ษุไวบะฮ

หลังจากแม่เสียชีวิต อับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็ นปู่ ได้อุปการะดูแลนบี  และเมื่อท่านนบี
มีอายุได้ 8 ขวบ ปู่ ก็เสียชีวิต ต่อจากนั้ นลุงของท่าน พี่ชายแท้ๆของบิดาของท่าน อบู
ตอลิบ มีชื่อจริงว่าอับดุมะนาฟได้รบั ท่านนบี  ไปอยูใ่ นการเลี้ ยงดู.

หะลีมะฮฺ อัสสะดียะห์

พ่อของ
ท่าน

ชื่อ อามีนะฮฺ บุตรี ของวะห์บ จากเผ่าสุหเ์ ราะฮ นางสิ้ นชีวิตขณะที่ท่านนบีอายุไม่ถึง 7
ขวบ.

แม่นมของท่านนบี 

ชื่ออับดุลลอฮ บุตร อับดุลมุตตอลิบ เสี ยชีวิตตั้งแต่นบี  อยู่ในครรภ์มารดา ท่าน
 จึงเกิดในสภาพที่เป็ นเด็กกาพร้า.

แม่ของ
ท่าน

ท่ านนบี  ถื อก าเนิ ด ในเมือ งมัก กะในปี ช้าง ตรงกับ วัน จัน ทร์ที่ 12 เดื อน รอบิ อุ ล้
เอาวัลก่อนการอพยพเป็ นเวลา 53 ปี ซึ่งตรงกับคริสต์ศกั ราชที่ 571 และถือได้ว่าในปี
นี้ อัลลอฮ  ได้ขดั ขวางกองทัพช้างที่จะมาพังทลายกะบะฮฺ ด้วยเหตุนี้ เป็ นการเริ่มต้นที่
พระองค์  ทรงให้แก่ท่านนบี  และบ้านของพระองค์.

ผู้อุปการะ
ท่าน

วันเกิดของท่าน

บทที่ 1 : ก่อนการแต่งตั้งนบี

ซุไวบะฮฺคนรับใช้ของอบู
ละฮับ

อามีนะฮฺแม่ของท่าน

เธอเป็ นลู ก สาวของหะลี ม ะฮฺ อัส สะดี ยะห์ และเป็ นน้ องสาวร่ ว มน้ านมของ
ท่านนบี  และเธอเป็ นคนหนึ่ งที่มาหานบี  ในหมู่ผแู ้ ทนของชนเผ่าฮะวา
ซิน แล้วท่านนบี  ได้ปูผา้ คลุมของท่านให้นางนัง่ เพื่อเป็ นการให้เกียรตินาง
เป็ นการเฉพาะ.
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บูรณะกะบะฮฺ
ความสันโดษ
ของท่าน

อุมมุ อัยมัน

ชื่อ บะรอกาห์อลั ฮะบะชียาญ์ ท่านนบีได้รบั นางเป็ นมรดกจากพ่อของ
ท่านที่เสียชีวิต และนางได้เป็ นผูเ้ ลี้ ยงดูท่านต่อไป ท่านบีได้ทาการแต่งงาน
นางให้แก่ท่านซัยดฺ บุตร ฮาริศะญ์  จนนางได้คลอดบุตรชายคือ อุซามะฮ์
บุตร ซัยด  .
นางนี่ แหล่ะคือคนที่ท่านอบูบกั รฺ  และท่านอุมรั  มาเยีย่ มหลังจากการ
เสียชีวิตของท่านนบี  ขณะที่นางกาลังร้องไห้ ท่านทั้งสองได้ถามนางว่า :
อะไรทาให้เธอร้องไห้ ? แท้จริงสิ่งที่ อลั ลอฮทรงเตรี ยมให้แก่ท่านนบี 
นั้นเป็ นสิ่งที่ดีกว่า ? เธอตอบว่า : ฉันรูด้ ีว่าสิ่งที่อลั ลอฮทรงเตรียมไว้เป็ นสิ่ง
ที่ดีกว่า และตอนนี้ ท่ านนบี  อยู่ในฐานะที่ดีที่สุด แต่ฉันร้องไห้ก็เพราะ
วะฮียไ์ ด้หยุดลงมาจากท้องฟ้ า !! แล้วท่านทั้งสองก็รอ้ งไห้ร่วมกับนางด้วย.

ท่านนบี  มีอาชีพเลี้ ยงแกะ และด้วยสิ่งนี้ ทาให้ท่านนบีมีความอดทน มีความเมตตา
และเอาใจใส่ ต่อคนอ่อนแอ ท่านนบี  กล่ าวว่า : ไม่มีนบีท่านใดที่ถูกแต่งตั้งมา
นอกเสียจากว่าเขาจะต้องเป็ นผูเ้ ลี้ ยงแกะ บรรดาสหายของท่านถามว่า : ท่านด้วย
กระนั้นหรือ ? ท่านตอบว่า : ใช่ ฉันได้เลี้ ยงมันให้แก่ชาวมักกะฮฺ .

การค้าขาย
และการ
แต่งงาน

อาชีพของท่าน

ผู้อบรมเลี้ยงดูท่าน 

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

เมื่ออายุท่านนบี  ได้ 25 ปี ท่านก็เริ่มออกเดินทางไปค้าขายที่เมืองชามจน
ไปถึงเมืองบุศรอ และเมื่อกลับจากการค้าขาย ท่านนบีก็ได้แต่งงานกับ นางคอดี
ยะฮฺ บุตรี คุวยั ลิด ซึ่งการแต่งงานครั้งนี้ เป็ นการแต่งงานครั้งแรกของท่านน
บี.
เมื่ อท่ านนบี  อายุ 35 ปี ชาวกุ รอยชฺ ตอ้ งการบู รณะกะบะฮฺ เนื่ องจากมีสภาพ
ชารุดทรุดโทรม เผ่ากุรอยชมีหน้ารับผิดชอบเรื่องดังกล่าว โดยแบ่งงานให้ทากันใน
มุมต่างๆของกะบะ แต่พอมาถึงมุมหินดาพวกเขาก็ขดั แย้งกัน ว่าใครจะได้เป็ นผูว้ าง
มันเข้าที่เดิม เวลาผ่านไป 4-5 คืน พวกเขาจึงตกลงกันว่าใครเข้าประตูมสั ยิดเป็ น
คนแรกจะเป็ นผูต้ ดั สิน แล้วท่านนบีก็เป็ นคนแรกที่เข้ามา และท่านได้ตดั สินว่าให้วาง
หินดาลงบนผืนผ้าแล้วให้ทุกๆเผ่าจับชายผ้าขณะยกหินดาขึ้ น ยกจนถึงตาแหน่ งของ
มันโดยท่านนนบี  เป็ นผูว้ างมันด้วยมือของท่าน.
ท่ านหญิ งอาอิชะฮฺ
กล่ าวว่า : ท่านนบี  รักความสงบ ท่านมักจะอยู่ค น
เดียวในถ้าหิรอฮฺ เพื่อครองตนและภักดีตอ่ อัลลอฮฺ เป็ นเวลาหลายคา่ คืน และท่าน
รังเกียจรูปปั้ นซึ่งเป็ นสิ่งที่กลุ่มชนของท่านนับถือบูชา ไม่มีสิ่งใดที่ท่านเกลียดมากไป
ว่ารูปปั้ นเลย.
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บทที่ 2 : เริ่มประทานวะฮฺยู

การแต่งตั้งเป็นนบี 

เมื่อท่านอายุครบ 40 ปี รัศมีแห่ง การเป็ นนบี ก็เริ่มขึ้ น โดยอัลลอฮฺ ทรงยกเกียรติ แก่ท่านโดยเริ่ ม
ประทานอัลกุรอ่านลงมาในวันจันทร์
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ กล่าวว่า : วะฮียท์ ี่ถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูล้  ครั้งแรก
เป็ นความฝั น ในขณะที่ ท่านนอนหลับ ท่านมิเห็นสิ่ งใดในขณะที่ ฝันเว้นแต่ มัน จะแสง
เหมือนแสงในตอนรุ่งอรุณ หลังจากนั้นอัลลอฮฺ ได้ประทานความรูส้ ึกให้ท่านอยากปลีก
ตัว และท่ านได้ป ลี ก ตัว ไปอยู่ ในถ้ าหิ ร ออ์ – นั ่น คื อ การปฏิ บัติ ศ าสนกิ จ ในนั้ น เป็ น
ระยะเวลาหลายคืนก่อนที่จะได้กลับไปพบครอบครัวของท่าน และจะเตรียมเสบียงเพื่อ
กลับไปยังถ้าอีกครั้ง - ท่านจะกลับไปหาท่านหญิงคอดีญะฮฺ และจะเตรียมเสบียงอย่าง
ที่เคย จนกระทัง่ วะฮียถ์ ูกประทานลงมาในขณะท่านอยู่ในถ้าหิรออ์ ซึ่งได้มีมะลาอิกะฮฺ
(ญิบรีล) มาพบท่านพร้อมกับกล่าวว่า : จงอ่าน” ท่านนบี  ตอบว่า : “ ฉันอ่านไม่
ออก” ท่านบอกว่า : เขา (ญิบรีล)ได้ดึงตัวฉันและกอดรัดตัวฉันจนฉันรูส้ ึกแน่ นแทบทน
ไม่ไหวแล้วเขาก็ปล่อยฉันพร้อมกับกล่าวอีกครั้งว่า : “จงอ่าน”ฉันก็ได้ตอบไปอีกว่า :
ฉันอ่านไม่เป็ น” จากนั้นญิบรีลก็ได้ดึงตัวฉันและกอดรัดฉันอีกครั้งเป็ นครั้งที่สองจนฉัน
รู ้สึ ก อึ ด อัด แล้ว เขาก็ ป ล่ อ ยฉัน อี ก ครั้ง พร้อ มกับ กล่ า ว (อี ก เป็ นครั้งที่ ส าม) : “จง
อ่าน” ฉันก็ตอบว่า : “ฉันอ่านไม่ได้” ญิบรีลได้ดึงตัวฉันและกอดรัดตัวฉันอีกเป็ นครั้งที่
สาม และหลังจากนั้นก็ได้ปล่อยตัวฉันพร้อมกับกล่าวว่า : จงอ่านด้วยพระนามของ
พระผูอ้ ภิบาลของเจ้าผูท้ รงสร้าง ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านและพระผู ้
อภิบาลแห่งเจ้านั้นเป็ นผูท้ ี่ทรงเปี่ ยมยิ่งด้วยความใจบุ ญ ] ซูเราะห์อะลัก อายะห์
1-3 [”แล้วท่านรอซูล้  ก็กลับบ้านพร้อมกับอายะห์น้ั นด้วยใจที่หวาดผวา ท่านรีบ
เข้าไปหาท่านหญิงคอดีญะฮฺ บินติ คุวยั ลิด พร้อมกล่าวแก่นางว่า : “ ห่มผ้าให้ฉนั
หน่ อย ห่มผ้าให้ฉนั หน่ อย ” นางจึงห่มให้จนท่านเริ่มรูส้ ึกดีขนึ้ และได้เล่าเหตุการณ์ให้
ฟั ง นางจึงปลอบใจท่ านว่า : อัลลอฮไม่ ทรงทาร้ายท่ านหรอก แท้จริงท่ านนั้ นเชื่ อม
สัมพันธ์เครือญาติ ท่ านแบกรับภาระมากมาย ช่ วยเหลื อคนยากไร้ ต้อนรับ แขกและ
ปกป้ อง ช่วยเหลือบนสัจธรรม ท่านหญิ งคอดียะฮฺ จึงนาเรื่องนี้ ไปปรึกษา วะรอเกาะฮฺ
บินเนาฟั ล บินอะสัส บินอับดุลอุซซา มีศกั ดิ์เป็ นลูกของลุง ซึ่งเขานับถือศาสนาคริสต์ใน
ยุคก่อนและเขายังเขียนคัมภีรอ์ ิ นญีลเป็ นภาษาฮิบรูและเขาเป็ นชายชราที่ตาบอด เมื่อ
เขาทราบถึงเรื่ องดังกล่าว เขาได้พูดว่า : นี่ คือญิบรีลผูส้ ่งสารบทบัญญัติให้แก่นบีมูซา
ฉันน่าจะหนุม่ กว่านี ้ ฉันอยากจะมีชีวิตอยู่ตอนที่กลุม่ ชนของท่านขับไล่ท่าน ท่านนบี 
ถามว่า : พวกเขาคือคนที่จะขับไล่ฉนั กระนั้นหรือ เขาตอบว่า : ใช่ เพราะว่าไม่มีผไู ้ ด้รบั
เหมือนกับท่านว้นแต่เขาจะถูกปรองร้าย และหากฉันมีชีวิตอยูต่ ่อไปฉันจะช่วยเหลือ
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1. ความฝัน
ที่เป็นจริง
3. มะลาอิกะฮฺ 2. รับรู้ทาง
จาแลงร่าง สติและจิตใจ

มะลาอิกะได้นาวะฮฺ ยูมาให้ทางสติและเข้าไปในหัวใจของนบีโดยไม่เห็นมะ
ลาอิกะฮฺ ท่ านนบี  กล่ าวว่า : แท้จริงญิ ลรีลได้เป่ าเข้าไปในสติแ ละ
หัวใจของฉันว่า.....
”
ท่านนบี  กล่าวว่า : ในบางครั้งมะลาอิกะฮฺ ได้มาหาฉันในรูปกายของ
ชายคนหนึ่ ง แล้วชายคนนั้น พูดกับ ฉัน แล้วฉัน ก็ เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด
และในเหตุการณ์นี้บรรดาสาวกของท่าน  ได้เห็นเขาเป็ นบางครั้ง.
ท่านนบี  กล่าวว่า : บางครั้งวะฮฺ ยูก็ถูกประทานลงมาคล้ายกับเสียง
ระฆั งที่ ดัง กัง วาล ซึ่ งมัน รู ส้ ึ ก หนั ก มากส าหรับ ฉัน แล้ว มัน ก็ ค่ อยเบา
หายไปจากฉันและฉันก็จาในสิ่งที่เขานามาบอก ท่านหญิงอาอิชะฮฺ
ได้กล่าวว่า : ฉันเห็นท่านนบีในขณะที่วะฮฺ ยูลงมาในวันซึ่งมีอากาศหนาว
จัด ครั้นเมื่อเสร็จสิ้ นแล้วฉันเห็นตรงหน้าผากของท่านมีเหงื่อเปี ยกชุ่ม
และหากถูกประทานลงมาขณะขีห่ ลังสัตว์ สัตว์ก็จะหมอบตัวลงพื้ นดิน.

5. มลาอิ
กะฮฺมาใน
ตัวตนที่
แท้จริง

วะฮฺ ยูที่ถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูล้  ครั้งแรกในขณะนอนหลับ ท่าน
หญิ งอาอิชะฮฺ
กล่าวว่า : ท่านมิเห็นสิ่งใดในขณะที่ฝันเว้นแต่มัน จะ
เหมือนแสงในตอนรุง่ อรุณ

4. เสียงกระดิ่งดังกึกก้อง

ท่าน แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เสียชีวิตลง. และท่านนบี  ได้รบั วะฮฺ ยอู ีกครั้ง ในขณะ
ที่ฉนั เดินอยู่ จู่ๆก็ได้ยินเสียงจากท้องฟ้ า เมื่อฉันแหนหน้าขึ้ นไปดูก็พบกับมะลาอิกะฮฺ ท่าน
เดิมที่เคยเจอในถ้าหิรอฮฺ ในสภาพที่เขานัง่ อยู่บนเก้า อี้ ระหว่างชั้นฟ้ าและแผ่นดิน ฉันกลัว
มากและได้รีบกลับบ้าน บอกกับ ท่านหญิงคอดียะฮฺ ว่า : ห่มผ้าให้ฉันหน่ อย ห่มผ้าให้ฉัน
หน่ อ ย แล้ว อัล ลอฮก็ ได้ป ระทานอัล กุ ร อ่ า นว่ า : โอ้ผู ้ที่ ค ลุ ม กายเอ๋ ย จงลุ ก ขึ้ นเพื่ อ
ประกาศตักเตือน จนถึงอายะห์ที่ว่า :และสิ่งสกรกนั้นจงออกห่าง ] ซูเราะห์มุดดัรศิร
อายะห์ 1-5 [ และนับจากนั้นเป็ นต้นมา อัลกุรอ่านก็ถูกประทานลงมาอย่างต่อเนื่ อง.

7. คาพูด 6. รับคา
บัญชา
ของ
อัลลอฮฺ จากอัลลอฮฺ

ประเภทต่างของการประทานวะฮฺยู

การแต่งตั้งเป็นนบี 
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ท่านนบี  ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงเหมือนที่อลั ลอฮทรงสร้างมลาอิ
กะฮฺ ขณะที่นาบัญญัติลงมาให้แก่ท่าน ท่านได้เห็นในลักษณะนี้ ถึง 2
ครั้ง ดังที่ปรากฏหลักฐานในซูเราะห์อลั -นัจมฺ.

คือสิ่งที่อลั ลอฮฺ ได้ประทานให้แก่ท่านนบีโดยตรง ขณะที่ท่านนบีขนเหนื
ึ้
อ
ชั้น ฟ้ าชั้น ที่ 7 ในคื น ที่ ท่ านเดิ น ทางสู่ ฟ ากฟ้ า นั ่น ก็คื อ การรับ บัญ ญัติ
ละหมาด และเรื่องอื่นๆ.
สิ่งที่อลั ลอฮฺ  ทรงบัญชามายังท่านนบีโดยตรง ไม่ได้ผ่านมลาอิกะฮฺ
ดัง่ เช่น อัลลอฮฺ  ทรงพูดกับนบีมซู า .
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กลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลลาม

บุคคลแรกที่เข้ารับอิสลาม

ประเภทการเชิญ ลาดับขั้นของการเชิญชวน
ขวน

อายะห์แรก

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 
อัลลอฮฺ ทรงประทาน 5 อายะห์แรกของซูเราะห์ อัล-อะลักลงมา อัลลอฮฺ ทรงกล่าว : จง
อ่านด้วยพระนามของพระผูอ้ ภิบ าลของเจ้า ผูท้ รงสร้าง ทรงสร้างมนุ ษย์จากก้อน
เลือด จงอ่านและพระผูอ้ ภิบาลแห่งเจ้านั้นเป็ นผูท้ ี่ทรงเปี่ ยมยิ่งด้วยความใจบุญ ผู ้
ทรงสอนการใช้ปากกา ผูท้ รงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู.้
1. ถูกแต่งตั้งศาสนทูต.

2. เตือนญาติพี่น้องใกล้ชิด.

3. เชิญชวนกลุ่มชน.

4. ตักเตือนกลุ่มชนที่เคยได้รบั คัมภีรก์ ่อนหน้านี้ มาแล้วก็คือชาวอาหรับทั้งหมด.
5. ตักเตือนทุกคนที่ได้รบั การเชิญชวนของท่านนบี ทั้งญินและมนุ ษย์ จนกระทัง่ ถึงวันสิ้ น
โลก.
1. เชิญชวนแบบลับๆ : เป็ นเวลา 3 ปี ในช่วงแรกของการถูกแต่งตั้ง.
2. เชิ ญ ชวนอย่างเปิ ดเผย : ด้วยคาสัง่ ของอัลลอฮที่ ว่า : ดังนั้นจงประกาศอย่าง
เปิ ดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชา ] ซูเราะห์อลั ฮิจรฺ อายะห์ 94 [.
จากบรรดาผูช้ าย : ท่านอบูบกั ร อัสศิดดี๊ก.

ผูห้ ญิง : นางคอดีญะย์ บินติ คุวยั ลิด.

บรรดาเด็ก : ท่าน อาลี บิน อบีตอลิบ.

คนรับใช้ : ท่านเซด บิน ฮาริษะฮฺ .

ทาส : ท่านบิลา้ ล บิน รอบาหฺ อัลฮาบาชี่ย.์
กลุ่มแรกที่เข้ารับอิสลามหลังจากที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือคนที่อยู่ในบ้านของท่านนบี 
เครือญาติ ภรรยา ลูกสาว หลังจากนั้ นก็คือท่าน อุสมาน บิ น อัฟฟาน , ฎ็อลหะฮ์ บิ น
อุ บั ย ดิ ล ละ , ซุ เบร บิ น เอาวาม ,ซะฮฺ บิ น อบี วัก กอส , อับ ดุ ร เราะมานบิ น เอาฟ ,
ค้อบบ๊าบ บินอะริต , ศูฮยั บฺ อรั รูมีย์ , อัมมาร บินยาสิร , และแม่ของเขาสุมยั ยะ , อบูอุบยั
ดะ อามิร บินอัลญัรรอฮฺ , อุสมานบินมัศอูน , อบูสลามะ บิน อับดุลอะสัด , อุตบะ บิน
ฆุซวาน .

33

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

การทาร้ายจากพวกปฏิเสธชาวมักกะฮฺต่อท่านนบี และบรรดาสาวกของท่าน

เมื่ อ พวกปฏิ เสธชาวมัก กะฮฺ ได้เห็ น ถึ งการเผยแผ่ เชิ ญ ชวนของท่ า นนบี  และการ
รวมกลุ่มกัน พวกเขาก็ทาร้ายมุสลิมอย่างรุนแรงในรูปแบบต่างๆสารพัดอย่างเช่น :
 ปล่อยข่าวลือว่าท่านนบี  เป็ นนักไสยาสตร์ เพื่อให้ผคู ้ นหนี และหวาดหลัวท่าน
 ปล่ อยข่า วลื อ ว่าท่ า นนบี  เป็ นคน เป็ นบ้า เพื่อ ให้ผู ้คนตราหน้ าว่า ท่ านเป็ นบ้า
จริงๆ.
ปล่อยข่าวลือว่าท่านนบี  เป็ นคนโกหก ทั้งที่ไม่เป็ นจริงเพราะท่านเป็ นที่ ยอมรับใน
สังคมเรื่องความสัจจะและซื่อสัจสุจริต
 ดูถูก เย้ยหยันต่อสิ่งที่ท่านนบี  นามาบอก.
 ก่อกวน ส่งเสียงดังขณะที่ท่านนบี  ทาการเชิญชวนผูค้ นไปสู่อลั ลอฮฺ เพื่อขัดขวาง
ไม่ให้พวกเขาได้ยนิ สิ่งที่ท่านได้นามา.
 พวกเขาคอยต้อนรับผูค้ นที่เดินทางมาจากนอกนครมักกะฮ์ เพื่อประกอบพิธีฮจั ญ์และ
อุมเราะฮฺ .หรือมีกิจอื่นๆ ให้ระวังท่านนบี  ด้วย.
 ทาร้ายร่างกายท่านนบี  เหมือนที่ อุกบะ บิน อบีมูอีฏ ที่เขาได้ดึงเสื้ อและบีบรัด
คอท่านนบีจนท่านอบูบกั รฺ  เข้ามาช่วยไว้ทัน และอีกทั้งได้ขว้างรกของอูฐใส่ท่านนบี
จนลูกสาวของท่านคือท่านหญิงฟาติมะฮฺ มาช่วยนาออกให้.
 พยายามจะสังหารท่านนบี  โดยยืน่ ข้อเสนอแก่อบูตอลิบว่าจะมอบ อูมาเราะฮฺ บิน
วะลีดให้แทนหากอนุ ญาตให้สงั หารมุฮามัด และพวกเขาไล่ล่าหวังเอาชีวิตนบีขณะที่ท่าน
 อพยพออกจากเมืองมักกะฮฺ
 พวกเขาทาร้ายมุสลิมที่อ่อนแอ เหมือนกับที่พวกเขาเอาก้อนหินใหญ่มาทับท้องของ บิ
ล้าล และกระทากับ อัม มาร บิ น ยาซิร และครอบครัวของพวกเขา  และคนอื่นๆอีก
จานวนมาก.

อพยพไปเมืองเอธิโอเปีย

บทที่ : 3 ยุคสมัยนครมักกะฮฺ

เมื่อผูศ้ รัทธามีจานวนมากขึ้ น และพวกปฏิเสธชาวมักกะฮฺ ก็หวาดกลัวบรรดาผูศ้ รัทธา
พวกเขาก็ยงิ่ ทาร้ายและสร้างความก่อกวนอย่างหนัก ท่านนบีจึงอนุ ญาตให้ทาการอพยพ
ไปยังฮะบะชะห์โดยท่านนบี  ได้กล่าวว่า : แท้จริง ณ เมืองแห่งนั้น มีกษัตริยท์ ี่ไม่
อธรรมต่อผูอ้ ื่น.
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อพยพครั้งแรก

จานวนผูอ้ พยพในครั้งนี้ มีผูช้ าย 12 คน และผูห้ ญิ ง 4 คน หนึ่ งในนั้ น ก็มี อุ
ษมาน บิน อัฟฟาน  ซึ่งอพยพออกไปเป็ นคนแรกพร้อมกับภรรยาของท่าน
ท่านหญิงรุก็อยยะฮฺ บุตรสาวของท่านนบี  พวกเขาทั้งหมดไปอยู่ที่นัน่ ด้วย
ความปลอดภัย หลังจากนั้ นก็ ได้รับข่าวที่เท็ จว่า ชาวกุ รอยชฺ มกั กะฮฺ ได้เข้ารับ
อิสลามแล้ว พวกเขาจึงเดิ นทางกลับ ปรากฏว่าไม่เป็ นดั งที่ คิดเอาไว้ มุสลิ ม
กลับถูกข่มเหง รังแกหนั กเพิ่มขึ้ น กลุ่ มมุสลิ มที่ เข้าร่วมในการอพยพครั้งนี้ มี
มากขึ้ นแม้จะโดนทาร้ายอย่างหนั กจากชาวกุ รอยชฺ มกั กะฮฺ ก็ตาม และหนึ่ งใน
นั้นก็คือท่าน อับดุลลลฮฺ บิน มัสอูด๊  .

อพยพครั้งที่สอง

ผู ้เดิ น ทางในครั้งนี้ มี ผู ้ช าย 83 คน และผู ้ห ญิ ง 18 คน ไปอยู่ ภ ายใต้ก าร
คุม้ ครองของนะญาชี ยอ์ ย่างปลอดภัย เมื่อชาวกุ รอยชฺ ทราบข่าวก็ได้วางแผน
ลวงเพื่อหลอกให้มุสลิมต้องกลับไปมักกะฮฺ โดยส่ง อัมร บิน อาส และอับดุลลอ
ฮฺ บิ นอบี รอบีอะฮฺ ในหมู่คณะเพื่อวางแผนร้าย แต่ อลั ลอฮฺ ทรงคุม้ ครองทาให้
แผนของพวกเขาล้มเหลว.

ในปี ที่ 6 นับจากท่านนบีถูกแต่งตั้ง ท่านฮัมซะ บิน อับดุลมุตตอลิบ  ได้เข้ารับ
อิสลาม นับได้ว่าเขาเป็ นผูม้ ีเกียรติอย่างมากในหมู่กุรอยชฺ และท่าน อุมรั บินค้อตต๊อบ
ก็ได้เข้ารับอิสลามด้วยกับดุอาที่ท่านนบี  ได้เคยขอไว้กบั อัลลอฮฺ ดังนั้นการเข้ารับ
อิสลามของทั้งสองทาให้มุสลิมมีความเข้มแข็งขึ้ นและชาวกุรอยชฺ ก็ไม่กล้าคิดทาร้าย
มุสลิม.
กุ รอยชฺ ได้ทาร้ายท่ านนบี  รุ น แรงหนั กขึ้ น พวกเขาทาการปิ ดล้อ มท่ านนบี และ
ครอบครัวของท่ านในหุบเขาอะบูต อลิ บเป็ นเวลา 3 ปี และในหุบ เขานี้ เอง ท่ านอับ
ดุลลอฮฺ บินอับบาส  ได้ถือกาเนิ ด ท่านนบี  ได้หลุดพ้นจากการปิ ดล้อมขณะที่
ท่านมีอายุ 49 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านโดนทาร้าย ข่มเหงอย่างหนัก.

การเดินทางไปเมือง
ฏออิบ

อะบู ตอลิบและ หุบเขาของอะบูตอ
ลิบ
ท่านหญิงคอดี
ยะฮฺเสียชีวิต

หัมซะ และอุมรั
เข้ารับอิสลาม

อพยพไปเมืองเอธิโอเปีย

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ไม่กี่เดือนหลังจากนั้ น ลุงของท่านนบี  อบูตอลิบก็เสียชีวิตลง ด้วยวัย 87 ปี
และท่านหญิ งคอดี ยะฮฺ
ภรรยาของท่ านนบี ก็ได้เสี ยชีวิตในเวลาต่อมา จาก
เหตุการณ์นี้ทาให้พวกกุรอยชฺ ยงิ่ ทาร้ายท่านหนักมากขึ้ น.
ท่านนบี  ออกไปยังเมืองฏออิฟพร้อมกับเซด บิน หารีซะฮฺ  เพื่อเรียกร้องผูค้ น
ไปสู่อลั ลอฮฺ แต่ การเชิญชวนไร้ผล ผูค้ นในเมืองนั้ นกลับต่อต้าน ไม่ยอมรับ ขับไล่
และทาร้ายท่านนบี  ด้วยการขว้างปาหินใส่ จนทาให้ตาตุ่มทั้งสองของท่านเลือด
ไหล ท่านจึงออกจากเมืองนั้นและกลับเข้าสู่มกั กะฮฺ ด้วยการช่วยเหลือจาก อัลมุฏอิม
บิน อะดีย.์
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ในขณะที่ ท่านนบี  อยู่ที่มักกะฮฺ ท่ านได้ทาการเรี ยกร้องกลุ่ ม ชนต่ างๆให้เข้ารับ
อิสลาม ในทุกๆครั้งที่มีโอกาส ท่านจะเสนอตัวของท่านให้พวกเขาช่วยเหลือ เพื่อที่จะ
ได้เผยแผ่ บัญ ชาของอัลลอฮฺ และพวกเขาจะได้รับสวรรค์ แต่ ก็ไม่มีเผ่าใดตอบรับ ซึ่ง
พระองค์ทรงเก็บสิ่งนั้ นไว้เพื่อเป็ นการยกเกียรติให้แก่ชาวอันศอร จนกระทัง่ มีชาย 6
คนจากชาวอันศอรเข้ารับอิสลาม และเมื่อพวกเขากลับไปยังเมืองมะดีนะฮ์พวกเขา
เรียกร้องกลุ่มชนของพวกเขา จนทาให้อิสลามแพร่กระจายภายในเมืองนั้นใน ผูค้ นต่าง
รอใจจดใจจ่อและกล่าวถึงท่านนบี .

สัตยาบันครั้งที่ 1

การเดินทางใน
ยามค่าคืน

ท่านนบี  เดินทางจากมักกะฮฺ ไปยังมัสยิดอัลอักศอในเวลากลางคืนด้วยร่างกาย
และวิญญาณของท่ านหลังจากนั้ นได้เดิ นทางขึ้ นสู่ ฟากฟ้ าด้วยร่ างกายของท่ านและ
วิญญาณของท่านไปยังอัลลอฮฺ  แล้วพระองค์ทรงสนทนากับท่านและบัญญัติการ
ละหมาดห้าเวลา

ปี ต่อมาชาวเมืองมะดีนะฮ์ 12 คนมาหาท่านนบี ซึ่ง 5 คนจาก 12 คนนี้ คือ
ชาวมาดีนะฮฺ ที่เคยรับอิสลามแล้วในปี ก่อน พวกเขามาในปี นี้ เพื่อให้สัตยาบัน
แก่ท่านนบี  ดังที่ปรากฏในซูเราะห์อลั -มุมตะฮินะฮฺ หลังจากนั้นพวกเขาก็
แยกย้ายกลับเมืองมาดีนะฮฺ .

สัตยาบันครั้งที่ 2

อัดดาซเข้า
รับอิสลาม
การศรัทธา
ของญิน

ในขณะเดินทางกลับ ของท่านนบี  เมื่อผ่านสถานที่แห่งหนึ่ งถูกเรียกว่า นัคละต์ ก็
มีญิน 7 ตนจากกลุ่มญินทั้งหลายเป็ นชาวนะศีบีน ได้มาสดับฟั งอัลกุรอ่าน และได้เข้า
รับอิสลาม.

ชาวเมืองมาดีนะฮฺกับการให้สัตยาบันอากอบะฮฺ

ในขณะเดิ น ทางกลับ นั้ น ท่ านนบี  ได้พ บกับ ชาวคริส ต์คนหนึ่ งชื่ อ อัดดาซ เขา
เชื่อมัน่ ในสิ่งที่นบีนามาและเข้ารับอิสลาม.

ท่านนบีเสนออิสลามแก่กลุ่มชน
ต่างๆ

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

และในปี ถัด มา มี ผู ้ม าให้สัต ยาบัน แก่ ท่ า นนบี  จากเมื องมาดี น ะฮฺ เป็ น
จานวนมาก ผูช้ าย 73 คน ผูห้ ญิง 2 คน มาเข้ารับอิสลามและให้สตั ยาบันว่า
จะให้บรรดาภรรยา บรรดาลูกๆของพวกเขาเข้ารับอิสลาม และให้การต้อนรับ
ท่านนบี  กับสหายของท่า นหากอพยพไปยังเมืองมาดีนะฮฺ แล้วท่ านนบี
 ก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าขึ้ นมา 12 คนจากหมู่พวกเขา.
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ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

เมื่อท่านนบี  และผูท้ ี่มาพร้อมกับท่านถึงเมืองมาดีนะฮฺ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 12
เดือน รอบิอลุ ้ เอาวัล ก็ได้ลงพักที่กุบาฮฺ ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของเมือง เป็ นถิ่นอาศัย
ของอัมรู บิน เอาฟฺและบรรดาลูกหลานของเขา ท่านนบีพกั อยู่ ณ ที่กุบาอ์เป็ นเวลา
14 วัน.
ท่านนบี  ได้สร้างมัสยิดที่ กุบาอ์ ท่านอิบนุ อุมัร กล่าวว่า : ทุกๆวันเสาร์ท่าน
นบี  จะมายังมัสยิดกุบาอ์โดยการเดินเท้าและบางครั้งก็ขี่พาหนะ ท่านนบี 
กล่าวว่า : ผลบุญของการละหมาดที่มสั ยิดกุบาอ์เทียบเท่ากับการทาอุมเราะฮฺ

สร้างมัสัดยิดนะบะวีย์

มาถึงเมืองมาดี
นะฮฺ

ท่านนบี  ได้อนุ ญาตให้บรรดาศอฮาบะห์  อพยพไปยังเมืองมะดีนะฮ์ พวกเขาก็ได้
ทยอยเดินทางออกไปอย่างต่อเนื่ อง บุ คคลที่ออกเดินทางคนแรกคือ อบูสะละมะฮฺ บิน
อับดุลอะสัด อัลมัคซูมีย์ บางรายงานบอกว่าคนแรกคือ มุศอับ บินอุมยั รฺ ผอู ้ พยพจะได้รบั
การช่วยเหลื อและที่ พกั พิงจากชาวมะดีนะฮ์ ทาให้อิสลามแพร่กระจายในเมืองนี้ อย่าง
กว้างขวาง.
ต่อมาท่านนบี  ได้รบั อนุ ญาตให้ตัวท่ านอพยพออกจากมักกะฮ์ วันจันทร์ เดือนรอ
บิอลุ ้ เอาวัล ขณะมีอายุ 53 ปี ไปพร้อมกับ ท่านอบูบกั ร อัศศิดดิ๊ก และคนรับใช้ของท่าน
ชื่อ อามิร บินฟุฮยั เราะฮฺ โดยมี อับดุลลอฮ บิน อุรอยกิฏเป็ นผูน้ าทาง ซึ่งท่านนบีได้หลบ
อยูใ่ นถ้าซูร เป็ นเวลา 3 วัน และเดินทางไปมาดีนะฮฺ ดว้ ยเส้นทางเลียบชายฝั ง่ .

มัสยิดหลังแรก
ในอิสลาม

อนุญาตให้อพยพ

บทที่ 4 : ยุคสมัยนครมาดีนะฮฺ

ท่านนบี  ขีอ่ ูฐเข้าตัวเมืองมาดีนะฮฺ ผูค้ นต่างออกมาให้การต้อนรับ และต่างขอร้องให้
ท่ านนบี พักที่ บา้ นของตนเอง และดึ งเชือกอูฐของท่ าน ท่ านจึงบอกว่า : ปล่อยมันไป
เถอะเพราะมันถูกสั ่งมาแล้วว่า : ให้หยุดตรงไหน ปรากฏว่าอูฐไปหยุดลง ณ ที่ดินของ
ซะดฺ และซุฮยั ลฺ สองเด็กหนุ่ มชาวนัจญาร ซึ่งเป็ นที่ต้งั ของมัสยิดนบีจนถึงปั จจุบนั และท่าน
ได้ลงพักอาศัยกับอบู อัยยูบ อัลอันศอรีย์  หลังจากนั้นท่าน และบรรดาศอฮาบะห์
ของท่ าน  ได้ร่วมกันสร้างมัสยิดด้วยมือของท่ านโดยใช้กา้ นอินทผลัม และก้อนอิฐ
ต่อมาท่าน  ได้สร้างบ้านของท่านและสร้างบ้านให้บรรดาภรรยา และบ้านภรรยาที่
ใกล้กบั ท่านมากที่สุดคือบ้านท่านหญิงอาอิชะฮฺ หลังจากที่ได้อาศัยอยู่กบั อบูอยั ยูบ
อัลอันศอรียเ์ ป็ นเวลา 7 เดือน ท่านก็ยา้ ยไปอยูก่ บั ท่านหญิงอาอิชะฮฺ .
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ชาวยิว

หลังจากที่ การละหมาดได้ถูก บัญ ญัติ ท่ านนบี  ได้ผิน หน้ าไปยังบัยตุ ้ลมัก ดิ ซ ขณะ
ละหมาด แต่ใจของท่านนบีปราถนาที่จะผินหน้าไปยังกะบะฮฺ มากกว่า ท่านจึงแหงนหน้า
ขึ้ นฟ้ าเพื่อขอในสิ่ งที่ ตอ้ งการ อัลลอฮฺ จึงประทานอัลกุ รอ่านลงมาว่า : แท้จริงเราเห็ น
ใบหน้าของเจ้าแหงนไปยังฟากฟ้ าบ่อยครั้ง แน่นอนเราจะให้เจ้าผินไปยังทิศที่เจ้า
พอใจ (มัสยิด – อัลหะรอม) [ ซูเราะห์อัล -บะเกาะเราะห์ อายะห์ 144 ] ในปี ที่ 2
แห่งฮิจเราะฮฺ ศกั ราช ท่านนบี  ได้เปลี่ยนทิศไปยังกะบะฮฺ .
ท่านนบี  ได้ใช้ชีวิตในเมืองมะดี นะฮ์และยังได้รับการคุม้ ครอง ความช่ วยเหลือจาก
ชาวเมือง อัลลอฮฺ ได้ประทานอัลกุรอ่านลงมาว่า : สาหรับบรรดาผูท้ ี่ถูกโจมตีน้นั ได้รบั
อนุ ญ าตให้ต่อสูไ้ ด้เพราะพวกเขาถูกข่มเหงและแท้จริงอัลลอฮฺ สามารถช่วยเหลื อ
พวกเขาอย่างแน่ น อน บรรดาผู ้ที่ ถู ก ขับ ไล่ ออกจากบ้า นเรื อนของพวกเขา โด ย
ปราศจากความยุติธรรม พวกเขากล่าวว่า อัลลอฮฺ คือพระเจ้าของเราเท่านั้น
[ ซูเราะห์อลั -ฮัจญ์ อายะห์ 39-40 ] สงครามแรกๆที่เกิดขึ้ นได้แก่ สงครามอับวาอฺ บู
วาฏ และอัลอุชยั เราะห์ และมีอีกบางสงครามที่ท่านนบี  ไม่ได้เข้าร่วม.

สมรภูมิบะดัร

การมาของท่านนบี  ในครั้งนี้ ทาให้ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในเมืองมะดีนะฮ์ทราบดีว่าเขา
คือนบี  ที่แท้จริง เพราะในคัมภีร์อัตเตาร้อตของชาวยิวเองได้บันทึ กเอาไว้ แต่ส่วน
น้อยเท่านั้นจากบรรดาชาวยิวที่จะศรัทธา หนึ่ งในนั้นก็คือ อับดุลลอฮฺ บิน สลาม  ซึ่ง
เป็ นผูร้ ูใ้ นคัมภีร์ของชาวยิว และท่านนบี  ได้สร้างความปรองดองต่อ กลุ่มชาวยิวใน
เมืองมาดีนะฮฺ มี 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ บะนู กอยนุ กออ์ บะนู นะฎีร บะนู กุรอยเซาะฮฺ .

การเปลี่ยนทิศ

หลังจากสร้างมัสยิดเสร็จสิ้ น ท่านนบี  ได้สร้างสัมพันธ์ความเป็ นพี่น้องระหว่างผู ้
อพยพซึ่งมีจานวน 90 คนกับชาวเมืองมะดีนะฮ์ ให้มีความเท่าเทียมกัน สามารถรับ
มรดกร่วมกันจนถึงสงครามบะดัร

อนุญาตให้ทาการสู้รบ

สร้างความ
เป็นพี่น้อง

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ในเดือนรอมฎอนปี ที่ 2 ของการอพยพท่านนบี  ได้จดั กองกาลังจานวน 313 นาย
เพื่ อออกไปสกัดกองคาราวานของชาวกุ รอยชฺ ที่ ก ลับ จากเมื องชาม แต่ อ บู ซุฟ ยานได้
เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางพร้อมทั้งได้ขอความช่วยเหลือ ไปยังชาวกุรอยชฺ เพื่อต่อสูก้ บั
มุสลิม ทั้งสองกลุ่มได้ประจันหน้ากันที่บะดัร ทาให้เกิดสงครามบะดัรขึ้ นและสงครามนี้
บ่งบอกให้รูว้ ่าเป็ นการแยกความจริงออกจากความเท็จ เมื่อทั้งสองฝ่ ายเผชิ ญหน้ากัน
ท่ า นรอซู ้ล  ได้วิ งวอนขอต่ อ อัล ลอฮฺ อ ย่ า งนอบน้ อ มให้ได้รับ การช่ ว ยเหลื อ แล้ว
พระองค์ได้ส่งบรรดามะลาอิกะฮฺ มาช่วยเหลือทาให้บรรดาผูศ้ รัทธาได้รับชัยชนะเหนื อ
พวกปฏิเสธ และอัลลอฮฺ ทรงยกศาสนาของพระองค์ให้สูงส่ง บรรดาผูป้ ฏิเสธที่ถูกฆ่าตาย
70 คน และบรรดาผูศ้ รัทธาเสียชีวิตในสมรภูมิ 14 คน.
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ปีที่ 4 หลังจาก
ฮิจเราะฮฺ

สงครามอุฮุด

สงคราม
กอยนุ
เกาะฮฺ

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

ในปี ที่ 3 แห่ ง ฮิ จ เราะฮฺ ศั ก ราช บะนู ย์ กอยนุ กออ์ ได้ ก ระท าการละเมิ ด
สนธิสญ
ั ญา ท่านรอซูล้  จึงได้ทาการไปปิ ดล้อมพวกเขา เป็ นเวลา 15 คืนใน
ที่สุดพวกเขาก็ยอมจานน พวกเขามีจานวน 700 คน.

สงครามอุฮุดเกิดขึ้ นในเดือนเชาวาล โดยที่ กุรอยชยกทัพออกมา เพื่อที่จะล้า งแค้น อัน
เนื่ องจากความพ่ายแพ้ในสงครามบะดัร โดยมีกาลังพลมีถึง 3,000 นาย พวกเขายกทัพ
มุ่งหน้าสู่เมืองมะดีนะฮ์ ท่านนบี  ยกทัพออกมามีกาลังพลแค่ 700 นายจากบรรดา
เศาะหาบะฮฺ มุ่ งหน้ า มายังเชิ งเขาอุ ฮุ ด และบรรดาพวกมุ น าฟิ กู น ได้ถ อนตัวกลับ ไป
จานวนหนึ่ ง และในช่ ว งแรกของการรบบรรดาผูศ้ รัท ธานั้ น เป็ นต่ อ พวกกุ รอยช ต่ อ
มาอัลลอฮฺ ทรงทดสอบบรรดาผูศ้ รัทธา และมุชริกีนตอบโต้จนกระทัง่ พวกเขาบุกทลวง
จนถึงตัวของท่านรอซูล้  และทาร้ายท่านจนได้รบั บาดแผล ฟั นกรามหัก และในวัน
นั้นมีมะลาอิกะฮฺ ร่วมรบด้วย (ญิบรีลและมีกาอีล) และบรรดาศอฮาบะห์  ตายซะฮีด
ไปถึง 70 คน ซึ่งผูท้ ี่เสียชีวิตในจานวนนั้นมี ท่าน ฮัมซะฮฺ บิน อับดุลมุตตอลิบ ท่าน มุซ
อับ อิบนุ อุมยั รฺ ท่านอะนัส อิบนุ อันนัฎร์ และท่านฮันซอละฮฺ ผทู ้ ี่มลาอิกะฮฺอาบน้ าให้
และท่านอื่นๆ ท่านฏ็อลฮะ อิบนุ อับดิลลาฮฺ วีรบุรุษผูก้ ล้าหาญและเสียสละในวันนั้น จน
กระทั้ง ท่านรอซูล้  กล่าวว่า : สมควรแล้วท่านฏ็อลหะฮฺ [ คือสมควรแล้วสาหรับ
เขา ที่ จะได้เข้าสวนสวรรค์ ] และท่ านรอซูล้  ขึ้ นไปเนิ น เขาอุฮุด กับ บรรดามุ สลิ ม
และอัลลอฮฺ ทรงช่วยเหลือปกป้ องรอดพ้นจากการทาร้ายฝ่ ายมุชริ กีน.
และในสงครามอุฮุดครั้งนี้ เป็ นบททดสอบ ที่อลั ลอฮฺ ได้ทรงทดสอบบรรดาผูศ้ รัทธา และ
ได้เปิ ดโปงบรรดามุนาฟิ กีน และทรงให้เกียรติแก่บุคคลที่ พระองค์ทรงประสงค์ในการ
ตายในหนทางของพระองค์.
หลังจากสงครามท่ านนบี  ได้ข่าวว่า พวกกุ รอยชฺ ยกทัพ มาอีก ครั้ง เพื่ อ กาจัดพวก
มุสลิมให้สิ้นซาก ท่านนบีและบรรดาผูศ้ รัทธา จึงออกมาเพื่อจะสูร้ บพร้อมกับ บาดแผล
อย่างไรก็ตามเมื่อ บรรดามุสลิมมาถึ งฮัมรออฺ อัลอะซัด และเมื่อพวกกุ รอยชฺ ทราบข่าว
พวกเขาก็ถอนกองกาลังถอยหนี กลับไปที่มกั กะฮ์.
ในปี ที่ 4 มีเหตุการณ์หนึ่ งเกิดขึ้ นที่ บ่อน้ าอัล -มะอูนะฮฺ ซึ่งบรรดามุสลิมถูกสังหาร
ตายถึง 70 คนจากบรรดานั กท่ องจาอัลกุรอาน และในปี นี้ ท่านนบี  ยังมีการทา
สงครามปิ ดล้อมชาวยิวเผ่าอัลนะฎีร จนกระทัง่ อัลลอฮทรงทาให้หวั ใจของพวกศัตรู
เกิดความกลัว แล้วจึงขับไล่พวกเขาออกจากเมืองมะดีนะฮ์ และในเหตุการณ์น้ั นอัล
กรุอ่านถูกลงมาเกี่ยวกับพวกเขาในซูเราะห์อลั ฮัชรฺ .
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สนธิสัญญาฮุดัยบิยะฮ์

สงครามค็อนดัก (อะห์ซาบ)

สงคราม เผ่าบนีอัลมุสฏอ
ลิก

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน
ในปี ที่ 5 ท่านนบี  ออกไปต่อสูก้ บั เผ่าบนี อลั มุศฏอลิก และได้รบั ชัยกลับมา และ
ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ การตะยัมมุม ได้ถูกบัญญติขนึ้ และมีการใส่รา้ ยเกิดขึ้ น
โดยที่ บ รรดาพวกมุ น าฟิ กู น ได้ป รัก ปราใส่ รา้ ยท่ านหญิ งอาอิ ชะฮฺ
แต่ เธอนั้ น
บริ สุท ธิ์ และเรื่ องนี้ มัน ก็เลวร้ายยิ่งข้น และถาโถมใส่ น างและท่ านรอซูล้  จน
กระทัง่ ลลอฮฺ ได้ประทานซูเราะห์อนั นู รฺ ลงมาเป็ นบทพิสูจน์ว่าท่านหญิงอาอิชะฮฺ เป็ น
ผูบ้ ริสุทธิ์และสาหรับผูท้ ี่กล่าวร้ายจะต้องถูกเฆี่ยนตีเป็ นการลงโทษ.
ในเดือนเซาวาล ปี ที่ 5 ได้เกิดสงครามค็อนดัก (อะห์ซาบ) ซึ่งพวกยิวร่วมมือกับพวกกุ
รอยชฺ และพันธมิตรของพวกเขา ที่จะทาการสูร้ บกับท่านนบี  และบรรดาศอฮาบะห์
โดยมีการรวมตัวกันจากเผ่ากุรอยชฺ สุลยั ม์ อะสัด ฟะซาเราะห์และอัซญะอ์ตลอดจนเผ่า
อื่นๆอีก ซึ่งมีไพร่พลมากถึง 10,000 คน มุ่งหน้ามายังนครมะดีนะฮ์.
ท่านซัลมานอัล-ฟาริซีญ์ ได้เสนอแนะท่านนบี  ให้ขดุ คูยาวล้อมเมืองไว้ เพื่อปกป้ อง
พวกเขาจากกองก าลั งพัน ธมิ ต ร แล้ว ท่ านนบี  ก็ อ อกเดิ น ทางไปพร้อ มกับ ทหาร
3,000 นายและโดยใช้ที่ภูเขาซิละฮฺ เป็ นป้ อมปราการ และสร้างคันคูไว้ดา้ นหน้า และ
ท่ านนบี  ได้ขอให้พัน ธมิ ต รของท่ าน นั ่น คื อ ยิว เผ่ า บนี กุ ร็อ ยเซาะฮฺ ให้ก ารคุ ม้ กัน
หากแต่ ว่า พวกเขาก็ ละเมิ ดพัน ธสัญ ญาและได้เข้าร่ วมกองกาลั งพัน ธมิ ตร เมื่อ เป็ น
เช่นนั้ นท่านนบี  จึงส่งท่านนุ อยั มฺ บิน มุซอูด้  ไปยังกองกาลังพันะมิตรโดยใช้กล
อุบายให้พวกเขาแตกคอกัน หลังจากนั้นอัลลอฮก็ ได้ส่งลมพายุพดั ทาลายค่ายของพวก
เขา หม้อปรุงอาหารของพวกเขาควา่ ระเนระนาด พวกเขาถู กลมพัด โหมกระหนา่ และ
ความกลัวเข้ามาครอบงาจิตใจพวกเขา จนพวกเขาถอยกลับ โดยแผนการของพวกเขาทา
อะไรไม่ได้.
และท่านนบี  ก็มุ่งหน้าไปยังพวกยิวเผ่าบนี กุร็อยเซาะฮฺ และแต่งตั้งให้ซะดฺ บิน มุอา้ ซ
 เป็ นผูต้ ดั สินเรื่องของพวกเขา.
ในสงครามครั้งนี้ ซูเราะห์ อัลอะซาบ ถูกประทานลงมา.
ในปี ที่ 6 ท่านนบี  ออกเดินทางพร้อมกับบรรดาศอฮาบะห์ 1,400 คนเพื่อไปทาอุม
เราะห์ เมื่อพวกเขามาถึงที่อลั -ฮุ ดยั บิยะฮ์ พวกกุรอยชฺ ได้ทาการขัดขวางพวกเขาไม่ให้เข้า
นครมักกะฮ์ โดยต้องการประนี ประนอมขอสงบศึกเป็ นเวลา 10 ปี ดังเช่นนั้นแหละ คือ
ชัยชนะอันใหญ่หลวงสาหรับบรรดาผูศ้ รัทธา ดังที่อลั ลอฮกล่าวไว้ : แท้จริงเราได้ให้ชยั
ชนะแก่เจ้าซึ่งเป็ นชัยชนะอย่างชัดแจ้ง [ ซูเราะห์อลั -ฟั ตฮ์ 48 : 1 ] และส่วนหนึ่ งจาก
สัญญาที่ทากับพวกกุรอยชก็คือ อนุ ญาตบรรดาผูศ้ รัทธาที่จะเข้ามายังนครมักกะฮ์ในปี
ถัดไปเพื่อทาอุมเราะห์ โดยเรียกอุมเราะห์นี้ว่า อุมเราะห์ชดใช้ ในเดือนซุลเกาะอ์ดะฮ์
ในปี ที่ 7.
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สงครามมุอ์ตะฮ์

การมาของท่านญะฟัร

สงครามคอยบัร

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

หลังจากที่ท่านนบี  เดินทางกลับจากฮุ ดัยบี ยะฮ์ได้ 20 วัน ท่านก็ออกเดินทางไปที่
คอยบัรซึ่งตั้งอยูท่ างตอนเหนื อของนครมะดีนะฮ์ โดยที่กองกาลังมุสลิมได้ปิดล้อมพวกยิว
เป็ นระยะเวลา 20 คืน และบรรดามุสลิมพยายามต่อสูอ้ ย่างดุเดือดจนพวกยิวรูแ้ ก่ใจว่า
พวกเขาได้รับความปราชัยแล้ว พวกเขาจึงทาสนธิสัญญาสงบศึกเพื่อจะได้ไม่เสียเลือด
เนื้ อไปมากกว่านี้ และพวกเขาจะออกไปจากเมื อ งคอยบัร ซึ่ งจะเอาไปเฉพาะเสื้ อผ้า
เครื่องนุ่ งห่มเท่านั้ น แล้วท่านร่อซูลได้ว่าจ้างให้พวกเขาทาการเกษตรบนที่ดิน โดยต้อง
แบ่งผลผลิตที่ได้ครึ่งหนึ่ งให้กบั บรรดาผูศ้ รัทธา.

ในขณะที่ ท่านนบี  อยู่ที่เมืองคอยบัร ท่ านอบูฮูรอยเราะห์ได้มายังเมืองมะดี นะฮ์ใน
สภาพรับอิสลาม และในช่วงเวลานั้ นท่ านญะฟั ร บิน อะบีฏอลิบ ลูกพี่ลูกน้องของท่ าน
ท่านนบี  มาพร้อมกับคนที่เหลือที่ยงั คนอยู่ที่ฮะบะชะห์ และได้มาสมทบกับท่านนบี
 ที่ เมืองคอยบัร ในนั้ นมีกลุ่ มของ เผ่ าอัช อะรียูน คือ ท่า นอบูมูซา อัลอัส อารีย ์ และ
สหายคนอื่นๆ.

ในปี ที่ 8 ปี ได้เกิดสงครามมุอต์ ะฮ์ ซึ่งสาเหตุเพราะชัรฮะบีล บุตรอัมรฺ อัลฆ็อสซานี ยไ์ ด้
ทาการสังหารฑูต (ผูส้ ่งสาร) ของท่านนบี  ที่ได้ถูกส่งไปยังกษัตริยแ์ ห่งโรม ท่านนบี
 ได้ส่งกองกาลัง 3,000 นาย โดยแต่งตั้งผูท้ ี่รกั ก็คือท่านชัยดฺ อิบนุ ฮะริษะฮฺ เป็ นแม่
ทัพ และท่านนบี  กล่าวว่า : (หากเขาซัยด์ถูกสังหาร ก็ให้ญะอฺ ฟั รฺ บิน อบี ฏอลิบ
นาทัพ แทน และหากยะอฺ ฟั รฺ สังหาร ก็ ให้อับดุลลอฮฺ บิ น เราะวาหะฮฺ นาทัพ ต่อ )
และฮิราคลิอัส ได้เข้าสู่สมรภูมิพร้อมกับพันธมิตรของเขาจากชาวอรับคริสเตียน ซึ่งมี
จานวนถึง 200,000 คน กองกาลังทั้งสองได้เผชิญหน้ากันที่ เมืองมุอต์ ะฮ์ และนัน่ ก็คือ
สนามรบ และแล้วแม่ทพั ทั้งสามก็ถูกสิ้ นในสมรภูมิ ต่อมาท่านคอลิด บิน อัล-วะลีด 
จึงรับหน้าที่เป็ นแม่ทพั คนต่อจากทั้งสามคน และได้ถือธงรบ ท่านคอลิดได้นาทัพบรรดา
ผูศ้ รัทธาอย่างเก่งกาจ จนสามรถการาบศัตรูของอัลลอฮฺ และศัตรูของพวกเขาได้อย่างราบ
คาบ
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ในปี เดียวกัน เผ่าบนี บกั ร์ ซึ่งพวกเขาคือพันธมิตรของพวกกุรอยชฺ ได้โจมตีเผ่าคุซาอะฮ์
ซึ่งเป็ นพัน ธมิตรของท่ านนบี  โดยพวกกุ รอยชฺ ได้ให้การสนั บสนุ นอย่างลับๆ เมื่ อ
ท่านนบี  ทราบข่าว จึงตั้งมัน่ ที่จะทาการพิชิตนครมักกะฮ์ ท่านอบูซุฟยานจึงเดินทาง
มายังนครมะดีนะฮ์เพื่อขอไกล่เกลี่ยแต่ท่านนบี  ไม่รบั ฟั งเขา เขาจึงไปคุยกับท่านอบู
บักร์ ท่านอุมัรและท่ านอลี เพื่อให้ช่วยพูดกับท่ านนบี  ทุ กคนก็ยงั ยืนกรานปฏิเสธ
ท่านนบี  วิงวอนต่ออัลลอฮฺ ให้ปกปิ ดการเคลื่อนทัพไปยังพวกชาวกุรอยชฺ โดยไม่ให้
รูต้ วั พระองค์ทรงตอบรับคาวิงวอนของนบี และท่านรอซูล้  เดินทางไปกับบรรดาผู ้
ศรัทธา 10,000 คน จนกระทัง่ เดินเข้านครมักกะฮ์ และก่อนที่จะมีการพิชิตนครมัก
กะฮ์ลุงท่ านนบี  เข้ารับอิสลามคือท่ านอัลอับบาส บิ นอับดุลมุตฏอลิ บ  เข้ารับ
อิสลาม และท่าน  ได้กล่าวเมื่อพิชิตนครมักกะฮ์ได้สาเร็จแล้วว่า : (และใครก็ตามที่
เข้าไปในบ้านของอบูซุฟยาน เขาผูน้ ้นั จะได้รบั ความปลอดภัย และใครก็ตามที่เข้า
ไปในมัสยิด เขาผูน้ ้นั จะได้รบั ความปลอดภัย และใครก็ตามที่เขาปิ ดประตูบา้ น เขา
ผูน้ ้นั จะได้รบั ความปลอดภัยเช่นกัน) ท่านนบี  ไม่ได้ต่อสูน้ อกจากผูท้ ี่พยายามจะ
ต่อสูก้ บั ท่าน ยกเว้นแต่บางคนที่ท่านรอซูล้ สัง่ จับตายซึ่งมีไม่มาก เพราะพวกเขาเคยทา
ร้ายท่านรอซูล้ และบรรดาผูศ้ รัทธา แลเมื่อท่านนบี  เข้ามักกะฮฺ ได้ทาการตอวาฟร
อบกะบะอฺ โดยไม่ได้อยู่ในชุ ดเอี้ ยะหรอม แล้วท่านนบีก็เรียกท่านอุษมาน บิน ตอลฮะฮฺ
เพื่อที่จะเอากุญแจเปิ ดประตูกะบะฮฺ แล้วท่านนบี  ทาลายบรรดารูปปั้ นต่างๆที่อยูใ่ น
กะบะอฺ และรอบๆกะบะฮฺ แล้วก็ส่งมอบกุญแจคืนให้กบั ท่าน อุษมาน บิน ตอลฮะฮฺ และ
หลังจากที่ได้พิชิตมักกะฮ์แล้วผูค้ นเข้ารับศาสนาอิสลามกันเป็ นจานวนมากมาย ชนเผ่า
ทุกเผ่าก็เข้ามาหาท่านนบี  เพื่อรับอิสลาม.
หลังจากที่ อัล ลอฮฺ ท รงเปิ ดนครมักกะฮ์ให้แก่ นบี ของพระองค์แล้ว ท่ านนบี  ได้ส่ ง
บรรดาศอฮาบะห์ไปทาลายรู ป ปั้ นต่ างๆรอบมัก กะฮฺ โดยส่ งท่ าน อัม รฺ บิ น อาศ 
ทาลายรูปปั้ นที่ชื่อว่า สุวาอฺ และส่งท่าน ซะดฺ บิน เซด  ไปทาลายรูปปั้ นที่ชื่อว่า มะ
นาต และส่งท่านคอลิด บิน อัล-วะลีด  ไปทาลายรูปปั้ นที่ชื่อว่า อุซซาฮฺ ส่งท่านอัตฎุ
ฟั ยลฺ  ไปทาลายรูปปั้ นที่ชื่อว่า ซัลกัฟฟั ยนฺ ส่งท่านอะลี  ไปทาลายรูปปั้ นที่มีชื่อว่า
ฏอยยฺ.

ทาลายบรรดารูปปั้น
ต่างๆ

การพิชิตนครมักกะฮ์อันยิ่งใหญ่
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เมื่อเผ่าฮะวาซิน ได้ทราบข่า วการพิชิตมักกะฮ์แล้ว พวกเขาจึงรวมไพร่พลมุ่งหน้าไปยัง
ท่านนบี  และได้บรรทุกทรัพย์สมบัติ ผูห้ ญิงและเสบียงของพวกเขามาด้วย ท่านนบี
 จึงออกเดินทางไปพร้อมกับทหารถึง 12,000 นาย และบรรดามุสลิมก็ประหลาด
ใจถึงจานวนอันมากมายของพวกเขา จนกระทัง่ พวกเขามาถึงหุบเขาฮู นัยน์ เผ่าฮะวาซิน
ทาให้กองทัพมุสลิมเกิดความโกลาหลอลหม่านอย่างหนั ก และแตกกระจัดกระจายกัน
อย่างกะทัน หันเหมือนชายคนหนึ่ งทาให้มุสลิ มจานวนมากหนี จากความกลัว ยกเว้น
ท่านนบี  มีกองทัพจานวนหนึ่ งปั กหลักเคียงข้างท่านนบี  จากบรรดาชาวมูฮาญี
รีนและเครือญาติของท่าน อัลลอฮฺ ทรงให้บรรดาผูศ้ รัทธายืนหยัด ทาให้นักรบฝ่ ายมุสลิม
สามารถตั้งสติได้ และพวกเขาได้รวบรวมกาลังใหม่ ต่อสูก้ บั ศัตรูของพวกเขา จนกระทั้ง
อัลลอฮฺ ทรงทาให้พวกเขาได้รบั ชัยชนะเหนื อศัตรูของพวกเขาและ เผ่าฮะวาซิน หนี ไปยัง
เมืองตออีฟ.
หลังจากสงครามสิ้ นสุ ดได้ไม่นาน ชนเผ่าฮะวาซินได้ส่งตัวแทน 14 คน เข้าไปพบกับ
ท่านนบี  และขอร้องให้ท่านนบี  คืนเชลยศึกของพวกเขา และท่านนบีก็ทาตามคา
ขอของพวกเขา และบรรดาศอฮาบะห์ก็ปฏิบตั ิตามท่านบี.

สงครามตะบูค

สงครามฏอ
อีฟ

สงครามฮุนัยน์

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

หลังจากท่านนบี  จัดการกับ เผ่าฮะวาซิน ก็ต้งั ใจที่จะรบกับชาวเมืองฏออีฟ โดย
ได้ทาการปิ ดล้อมป้ อมปราการของพวกเขาเป็ นเวลา 18 วัน หลังจากนั้ น ท่านนบี
 กลับโดยไม่มีการต่อสูเ้ กิดขึ้ น.

ในปี ที่ 9 เกิดสงครามตะบูก (สงครามแห่งความยากลาบาก) เกิดขึ้ นในช่วงเวลาที่รอ้ น
จัดที่สุดและในช่วงเวลานั้นเป็ นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวพืช ผลและการเจริญงอกงามของต้น
หมากรากไม้ ดังนั้ น นี่ จึงเป็ นเวลาที่ ยากลาบากที่ สุดสาหรับคนที่ จะออกเดิ นทาง เมื่อ
ท่านนบี  ต้องการออกเดินทางก็เชิญชวนให้ผูคนบริจาค ท่านอุษมาน  บริจาคอูฐ
300 ตัวพร้อมเสื่อบนหลังอูฐ และอานของมันและทอง 1,000 ดีนาร ท่านนบี  จึงได้
กล่าวว่า : อะไรก็ตามที่อุษมานทาหลังจากวันนี้ ไม่มีอนั ตรายใด ๆ มาประสบกับ
เขา ” และบรรดาศอฮาบะห์ที่เหลือได้ช่วยเหลือตามความสามารถของพวกเขา.
ส่วนพวกมุนาฟิ กูนส่วนใหญ่ทาทีชกั ช้าต่อคาสัง่ ของท่านนบี  และยังมีศอฮาบะห์อีก 3
ราย ที่ไม่มาเช่นกันโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ นัน่ คือ กะอุบ์ อิบนุ มาลิก ฮิลาล อิบนุ อุมยั ยะฮ์
และมุรอเราะฮ์ อิบนุ อัรร่อบี อ์  พวกเขาได้มาแก้ตัวต่ อ ท่ านนบี  หลังจากกลับ
มาถึงมะดีนะฮ์ อัลลอฮฺ ทรงประทานอัลกุรอ่านเกี่ยวกับพวกเขา และอัลลอฮฺ ทรงอภัยโทษ
ให้แก่ชาย 3 คน ที่ปรากฏในซูเราะห์อตั เตาบะฮฺ อายะห์ที่ 118 ดังนั้นอัลลอฮฺ ทรงอภัย
โทษให้แก่ สหายทั้งสามเนื่ องจากความจริ งใจของพวกเขา อย่างไรก็ ต ามอัลลอฮฺ ท รง
ตาหนิ บรรดามุ นาฟิ กในซูเราะห์นี้ ตราหน้ าพวกเขาไว้และปิ ดผนึ กหัวใจของพวกเขา
และซูเราะห์นี้ถูกเรียกว่า อัลฟาฎิฮะห์ เพราะได้ประจานพฤติกรรมและเปิ ดโปงพวกเขา.
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ฮัจญ์อาลา

การทาฮัจญ์ของอบูบักร์

คณะผู้แทน

สงครามตะบูค
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ในสงครามครั้งนี้ ท่านนบี  เขียนสนธิสญ
ั ญากับคนของ อัยละฮฺ ด้วยการเสีย (ภาษี )
และ ชาวญัรบา และชาวอัซเราะฮฺ ดว้ ยว่าพวกเขาจะต้องจ่าย (ภาษี ) และ อุกัยดัร ดุวะ
มะฮฺ ว่าต้องชาระภาษี เช่นกัน และท่านนบี  อยู่ในเมืองตะบูก เป็ นเวลา 10 กว่าคืน
แล้วจากนั้นเดินทางกลับยังนครมาดีนะฮฺ โดยไม่มีการต่อสูเ้ กิดขึ้ น.
และเมื่อกลับมาถึงมะดีนะฮ์อลั ลอฮทรงบัญชาให้ท่านนบีทาลายมัสยิดอัฎดิรอรฺ ที่พวกมุ
นาฟิ กู น ได้ส ร้า งขึ้ น (และบรรดาผู ้ที่ ยึ ด เอามัส ยิ ด หลัง หนึ่ ง เพื่ อก่ อ ให้เกิ ด ความ
เดือดร้อนและปฏิเสธศรัทธาและก่อให้เกิดการแตกแยกระหว่างบรรดามุอม์ ินด้วย
กัน และเป็ นแหล่ งส้องสุ ม ส าหรับ ผูท้ ี่ ท าสงครามต่อต้านอัล ลอฮฺ และร่อซุ ล ของ
พระองค์) [ อัตเตาบะฮ์ อายะห์ 107 ] แล้วท่านนบี  ได้ทาลายมันและนี่ คือการออ
กรบครั้งสุดท้ายที่ท่านนบี เข้าร่วมรบด้วยกับตัวของท่านเอง.
หลังจาก สงครามตะบูก เผ่าษะกีฟ เข้ารับอิสลาม และในปี ที่ 9 จึงถูกเรียกว่าปี แห่งคณะ
ผูแ้ ทน ซึ่งหลายๆเผ่าได้ส่งคณะตัวแทนมาพบท่านนบี  ประกาศเข้ารับศาสนาอิสลาม
ไม่ว่าจะเป็ น เผ่าบะนี ย์ ตะมีม และหัวหน้าของพวกเขา อะตอริด บิน ฮาญิบ อัตตะมีมีย์
และผูแ้ ทนเผ่าฏอยญฺ และผูน้ าของพวกเขาคือ ซัยด์ อัลค็อยลฺ และตัวแทนเผ่าอับดุลกัยสฺ
และหัวหน้าของพวกเขาคือ อัลญารูด อัลอับดีย์ และเผ่าของบะนี ย์ ฮะนี ฟะฮฺ และในหมู่
พวกเขาก็มี มุซยั ลามะฮ์ซึ่งเป็ นคนจอมโกหกซึ่งในเวลาต่อมาได้อา้ งตัวเป็ นนบี.
ในปี ที่ 9 นี้ ท่านนบี  ส่งอบูบักรไปยังมักกะฮ์ในฐานะผูน้ าฮัจญ์ไปปฏิบัติหน้าที่ให้กบั
บรรดาคนทั้งหลาย และท่านนบี  ส่งท่านอาลี  เพื่ออ่านซูเราะห์อตั เตาบะฮฺ ให้กบั
ผูค้ น และให้ยกเลิกสัญญากับบรรดาผูต้ ้งั ภาคี และให้ป่าวประกาศว่า หลังจากปี นี้ จะไม่
อนุ ญาตให้ผูต้ ้งั ภาคีทาฮัจญ์อีกเด็ดขาด และไม่อนุ ญาตให้ฏอวาฟรอบกะบะฮฺ ในสภาพ
เปลือยกาย เหมือนที่พวกญาฮีลียะฮฺ เคยกระทา
ในปี ที่ 10 ท่านรอซูล้  ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮจั ญ์ ซึ่งเป็ นการทาฮัจญ์อาลา ท่าน
ออกเดิ น ทางไปพร้อ มบรรดามุ ส ลิ ม จานวนมากจากเผ่ าและเมื องต่ างๆ ซึ่ งมี จานวน
มากกว่าแสนคน ท่านนบี  สอนพิธีฮจั ย์ให้แก่พวกเขา และได้ทาการปราศรัยในวันอา
ราฟะห์ และอ่านดารัสของอัลลอฮฺที่ว่า : วันนี้ เราได้ทาให้ศาสนาของพวกท่านสมบูรณ์
แล้ว และความโปรดปรานของข้าที่ให้แก่พวกท่าน ก็สมบู รณ์เช่นกัน และเราพอใจ
ที่จะให้อิสลามเป็ นศาสนา [ อัลมาอิดะฮ์ อายะห์ 3 ] นอกจากนี้ ท่านนบี ได้กาชับว่า
ศาสนาสมบูรณ์แล้วและสัง่ เสียให้พวกเขายึดมัน่ ต่ออัลกรุอ่านและซุนนะฮ และเลือดเนื้ อ
ทรัพย์สินและเกียรติระหว่างพวกเขา เป็ นที่ตอ้ งห้าม นี่ คือ คาปราศรัย อาลาจากท่านนบี
.
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ส่งท่านอุซามะฮฺ

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 
ในเดือนซอฟั ร ปี ที่ 11 ท่านนบี  เตรียมกองทัพเพื่อต่อสูก้ บั ชาวโรมัน แต่งตั้งให้ท่าน
อุซามะฮฺ บินซัยด์  เป็ นแม่ทพั เมื่อกองทัพออกไปและไปตั้งค่ายอยู่ที่อลั ญุรุฟ พวก
เขาก็ทราบข่าวถึงการป่ วยของท่านนบี .
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สรุปสงครามของท่านนบี 
Expeditions

อัลกุรอานถูกประทานลงมาเกี่ยวกับสงครามของท่านนบี 

ง

สรุปสงครามของท่านนบี  การแต่งตั้งและส่งกองทัพ

สงครามของท่านนบี  การแต่งตั้งและส่งกองทัพ ทั้งหมดเกิดขึ้ นหลังจากฮิจเราะห์ใน
ระยะเป็ นเวลา 10 ปี ส่วนกองทหารและการส่งตัวแทนของท่านมีจานวนประมาณเกือบ
60 ครั้งและสาหรับการทาสงครามนั้นมี 27 ครั้ง สงครามที่ท่านนบี  ร่วมต่อสูด้ ว้ ย
ตนเอง 9 ครั้ง คือ สงครามบะดัร อุฮุด ค็อนดัก กุร็อยซะฮฺ มุ สฏอลิก คอยบัร พิชิตมัก
กะฮฺ ฮุ นัยน์ ตออีฟ และบางส่วนก็มอี ลั กุรอานถูกประทานลงมาเกี่ยวกับสงคราม :

สงครามบะดัร : อัลลอฮได้ประทานซูเราะห์อลั -อันฟาล ลงมา และซูเราะห์
จึงถูกเรียกว่า ซูเราะห์บะดัร.
สงครามอุฮุด : อัลลอฮฺ ได้ประทานช่วงท้ายของ ซูเราะห์อะลาอิมรอน เริ่ ม
จากอัลลอฮฺ กล่าวว่า : และจงราลึกถึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของเจ้าไป
แต่เช้าตรู่ โดยที่เจ้าจะได้จดั ให้บรรดาผูศ้ รัทธาจาที่มั ่นต่างๆ เพื่อการสู ้
รบ [ ซูเราะห์อะลาอิมรอน อายะห์ 121 ] ไปจนเกือบจบซูเราะห์นี้เล็กน้อย.
สงครามค็อนดัก และบนี กุร็อยซะฮฺ และคอยบัร : ตอนกลางของซูเราะห์
อัลอะซาบถูกประทานลงมาในช่วงเวลาดังกล่าว.
สงครามเผ่าอัลนาฎีร : ซูเราะห์ อัล-หัชร์ถูกประทานลงมา.
สงครามหุดยั บียะฮฺ และคอยบัร : ซูเราะห์ อัล-ฟั ตฮฺ ถูกประทานลงมา โดย
มีการบอกเล่าถึงการพิชิต ในขณะที่การพิชิตได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนในซู
เราะห์ อัลนัสรฺ .
สงครามตะบูก : มีหลายอายะห์ของซูเราะห์ อัตเตาบะฮฺ ถูกประทานลงมา.

ท่านนบี ได้รับบาดเจ็บจากสงครามเดียว นั้ นคือ สงครามอุฮุดและมีบรรดามลาอิ
กะฮ์ร่วมต่อสูเ้ คียงข้างท่านในสงครามไม่ว่าจะเป็ น บะดัร อุฮุด ฮุ นัยน์ และมีมลาอิกะฮ์
ลงมาในสงครามค็อนดัก และทาให้พวกมุชริกีนสัน่ สะเทือนและทาให้พวกเขาได้ความ
ปราชัยด้วยลมพายุทรายตรงหน้าพวกมุชริกีน ทาให้พวกตะเลิดหนี ได้มีพิชิตชัยชนะ 2
สงครามคือ บะดัร กับ ฮุ นัยน์ และมีการต่อสูโ้ ดยใช้เครื่องยิงหิน เพียงสงครามเดียวคือ
สงครามตออีฟ และมีการป้ องกันด้วยการขุดคูในสงคราม อัลอะฮฺ ซาบ เพียงสงคราม
เดียว ตามคาแนะนาของท่านซัลมาน อัลฟารีซีย์ .

46

ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด 

การป่วยของท่านนบี  และการสิ้นพระชน

การป่วยของท่านนบี และการสิ้นพระชน
ต่อมาอัลลอฮฺ ได้ให้ท่านนบี เลือกระหว่างการมีชีวิตในโลกนี้ กับการกลับไปพบอัลลอ
ฮฺ และสวนสวรรค์ และท่านก็ได้เลือกการไปพบกับพระองค์และสวรรค์ จากนั้ นอาการ
ป่ วยก็รุนแรงและหนักขึ้ น และท่านนบี  ขออนุ ญาตจากภรรยาของท่าน ที่จะนอนพัก
รักษาตัวที่บา้ นท่านหญิงอาอิชะฮฺ
ท่านนบี  ก็ได้รบั อนุ ญาต ต่อมาเมื่อท่านนบี
 ไม่สามารถนาละหมาดได้ จึงได้สัง่ ท่า นอบูบักรฺ  นาละหมาดให้กับประชาชน
แทน เพื่อเป็ นสัญญาณให้เห็นว่าเขานี้ แหละเหมาะสมที่จะเป็ นผูส้ ืบทอดหลังจากท่านน
บี และในวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุลเอาวัล ปี ที่ 11 ท่านนบี  ออกมาในขณะที่
ผูค้ นกาลังละหมาดศุบฮฺ ท่านนบี  ยกผ้าม่านและเปิ ดประตู จนกระทัง่ พวกเขาเห็น
ท่าน ท่ านนบี  ก็ส่งสัญญาณให้พวกเขาละหมาดให้เสร็จและท่านนบี  ก็ยิ้มกับ
พวกเขา พอถึงเวลาสายของวันนั้น ท่านนบี  ก็เสียชีวิต และการเสียชีวิตของท่านนบี
 คื อ ความทุ ก ข์ท รมานที่ ยิ่ง ใหญ่ ที่ สุ ด ที่ เคยเกิ ด ขึ้ นบรรดาผู ้ศ รัท ธา และบรรดาผู ้
ศรัทธาต่างพากันรูส้ ึกโศกเศร้าอย่างมากกับการจากไปของท่านนบี  จากนั้ นผูค้ น
ต่างก็รวมตัวกันและให้สตั ยาบันต่ออบูบกั รฺ  ในการเป็ นคอลีฟะห์ และไม่มีใครล่าช้า
ในการทาสัตยาบันครั้งนี้ เพราะพวกเขารูว้ ่า ท่ านอบูบักรเป็ นคนแรกที่ เข้ารับอิสลาม
ตลอดจนคุ ณ งามความดีอื่น ๆในประชาชาติ นี้ของเขาเหนื อกว่า คนอื่น รองลงมาจาก
ท่านนบี .
จากนั้นศพของท่านนบี  ถูกชาระล้างและห่อผ้าขาวสามผืน ต่อมานาศพของท่านนบี
 ไปฝั งในสถานที่ที่ท่านนบี  เสียชีวิต นัน่ คือห้องของท่านหญิงอาอิชะฮฺ
และ
นี่ คื อ สิ่ งที่ เป็ นการก าหนดของอัล ลอฮฺ ต่ อ บรรดานบี ของพระองค์ ว่ า จะต้อ งฝั งในที่
เดียวกันที่พวกเขาเสียชีวิต ทั้งมนุ ษย์และญินต่างสรรเสริญต่อท่านนบี  และให้ความ
ศานติ แก่ ท่ าน เราขอปฏิญ าณว่ าท่ านนบี  ได้ป ฏิ บัติ ภ ารกิ จ ที่ ได้รับ ตัก เตื อ นแก่
ประชาชาติ นี้ แล้ว ต่ อสูใ้ นหนทางของอัลลออฮ์อย่างสมบูรณ์แล้ว ขออัลลอฮฺ ทรงตอบ
แทนผลบุญที่ดีงามแก่ท่าน แทนประชาชาติของท่าน ซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีที่สุดที่พระองค์จะตอบ
แทนนบี ของพระองค์แทนประชาชาชาติ ของนบี ท่ า นนั้ น ได้ และสุ ด ท้ายนี้ มวลการ
สรรเสริญเป็ นของอัลลอฮฺ ผทู ้ รงอภิบาลแห่งสากลโลก.

บทส่งท้าย :
ท่านฮัซซาน บิน ซาบิต  เป็ นนักกวีของท่านรอซูล้  กล่าวว่า :
โอ้อลั ลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดให้พวกเราอยูร่ ่วมกับนบีของเราด้วยเถิด ในสวนสวรรค์ที่กาลังสดุดี
สายตาที่ ป รารถนาใฝ่ อย่า งแรงกล้า นั ่น คื อ สวรรค์ช้ัน ฟิ รเดาส์ โปรดบัน ทึ ก มัน แก่ เราด้ว ยเถิ ด
อัลลอฮคือผูท้ รงเกียรติ ทรงสูงส่งและทรงยิ่งใหญ่ ยิ่ง และขอให้พระผูเ้ ป็ นเจ้าและผูท้ ี่อยู่รอบข้าง
บัลลังก์ของพระองค์ ตลอดจนบรรดาคนดีสดุดีสรรเสริญต่อผูเ้ ป็ นที่ได้รบั ความจาเริญคือ อะห์มดั .
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บททดสอบที่ : 3
ผิด

ถูกต้อง









คาถาม
 ท่านนบี  มีอาชีพเลี้ ยงแกะ นี่ คือเหตุผลที่ทาให้มีความอดทนและความ

เมตตาต่อบรรดาคนอ่อนแอการดูแลอุปการะพวกเขา.
 เมื่อท่านนบี  อายุครบ 40 ปี แสงแห่งการเป็ นศาสนทูตส่องประกายอยู่

บนเขา และอัลลอฮฺทรงให้เกียรติดว้ ยการแต่งตั้งเขาในวันศุกร์.
 ชาวกุ รอยชฺ ทาอันตรายและทวีความรุนแรงต่อท่านนบี  พวกเขาจึงปิ ด





ล้อมท่าน  และครอบครัวไว้ที่หุบเขาของอบีฏอลิบ เป็ นเวลา 3 ปี ท่านนบี
 ออกมาจากการถูกปิ ดล้อมเมื่อมีอายุได้ 49 ปี .

 ท่านนบี  ถือกาเนิ ดที่มกั กะฮฺ , ปี ช้าง , ก่อนฮิจเราะห์ ปี ที่ 53 , ถูกทั้งหมด .
 เริ่มต้นวะฮฺลงมาให้ท่านนบี  ท่านเริ่มที่จะชอบอยูต่ ามลาพัง ,ฝั นที่ดี , ถูกทั้งหมด .
 จานวนระดับของวะฮีย ์ , 5 , 7 .3
 ระดับขั้นตอนการเผยแพร่ของท่านนบี  , 2 , 3 .5
 ท่านนบี  เดินทางในยามคา่ คืน ไปที่ยงั มัสยิดอัลอักซอ ไปทั้งตัวและวิญญาณ แล้วก็เดินทางต่อไป

เหนื อชั้นฟ้ าทั้ง7ชั้น…: ไปยังอัลลอฮฺ และพระองค์ทรงสนทนากับท่านนบี และได้บญ
ั ญัติการละหมาด ,
ด้วยกับร่างกาย , ด้วยกับจิตวิญญาณ .ด้วยกับร่างกายและจิตวิญญาณ.
 มัสยิดหลังแรกในอิสลาม , อัลฮะรอม , อัลนะบะวีย ์ , อัลอักซอ .กุบาอ์
 การเปลี่ยนทิศกิบละฮฺ เกิดขึ้ นที่,  ที่มกั กะก่อนอพยพ,  ในปี ที่ 2 ของการอพยพ ,  ในปี ที่ 3
ของการอพยพ.
 สงครามบะดัรเกิ ดขึ้ นในเดื อนรอมฎอนปี ที่ ?  ในปี ที่ 2 ของการอพยพ ,  ในปี ที่ 3 ของการ
อพยพ.
ท่านอบูบกั รฺ
อัศศิดดิ๊ก

ท่านเซด บิน
หาริษะ

บิลา้ ล บินรอ
บาฮ์

ท่านอาลี บิน
อะบีฏอลิบ









คนแรกที่ศรัทธาต่อ
ท่านนบี 
จากบรรดาผูช้ าย









จากบรรดาเด็กๆ









จากบรรดาคนรับใช้









จากบรรดาทาส
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อายุ 7 ปี

อับดุลลอฮฺ บิน
อับดุลมุฏเฏาะ
ลิบ

เมื่ออายุ 8
ปี

อับดุลมุฏ
เฏาะลิบ

อบูฏอลิบ



















































27 ปี

60 ปี

10 ปี

สงคราม
ครั้ง
9 จากสงคราม
เดียว


















































49

การอุปการะท่านนบี

การอุปการะหลังจาก
มารดาคือลุงของท่าน
ต่อมาเขาได้เสียชีวิต
การอุปการะหลังจาก
ลุงของท่าน 
เสียชีวิตในขณะที่
ท่านนบีอยู่ในครรภ์
มารดาเสียชีวติ ตอน
ยังอายุไม่ครบ

ทาสงครามท่านนบี
 การส่งกองทัพ
การส่งตัวแทนและ
การต่อสูเ้ กิดขึ้ น
หลังจากฮิจเราะห์
ในช่วงระยะเวลา
การรุกรานการ
มอบหมายและการ
ต่อสูป้ ระมาณเท่าไร
จานวนสงครามของ
ท่านนบี
สงครามที่  ออก
รบ
สงครามที่ท่านนบี
 ได้รบั บาดเจ็บ

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ผู้ประพันธ์

เชคอับดุ รเราะห์มาน บินนาศิ รอัซซะดี ญ์ อยูใ่ นยุค 1307-1376 ฮิจเราะห์ศักราช
เป็ นปราชญ์ที่มีบทบาทท่ านหนึ่ งของชาวมุ สลิ มในยุคนั้ น เเละเป็ นหนึ่ งในบรรดา
ปราชญ์ที่ชานาญการด้านวิชาการ.

เเรงจูงใจในการประพันธ์

เคล็ดลับดีๆในอิสลาม ให้ชีวิตมีความสุข

เมื่อครั้งหนึ่ งผูเ้ เต่งได้เดิ นทางไปยังประเทศเลบานอน เพื่อไปรักษาตัว ในปี 1373
ฮิจเราะห์ศักราช เเล้วได้อ่านหนั งสือเล่มหนึ่ ง ที่ น้ั น ชื่อหนั งสือว่า : (จงสลัดความ
กังวล เเล้วเริ่ม ชี วิตใหม่ ) ผู ้เเต่ งหนั งสื อเล่ม นี้ เป็ นชาวอเมริก า ชื่ อ ดี ลกานี น รีญ์
เเล้วผูป้ ระพันธ์ได้เกิดสดุจใจ ต่อมาท่านได้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ ในทานองเดียวกัน
กับเขา.

1. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เเละประกอบคุณงามความดี : เพราะการศรัทธานั้นจะผลักดันให้เกิด
ความอดทน ความพึงพอใจ เเละรูส้ ึกความพอเพียงต่อสิ่งที่อลั ลอฮฺ ทรงประทานให้เป็ นปั จจัยยังชีพ.
2. ทาความดีต่อเพื่อนมนุษย์ท้งั คาพูดเเละการกระทา : เพราะการทาดีจะนามาซึ่งความดี เเละ
จะเป็ นเกราะป้ องกันความชัว่ .
3. ขะมัก เขม้น อยู่กับ การงานที่ ดี เเละความรู ท้ ี่ เป็ นประโยชน์ : เพราะมัน จะท าให้หัว ใจ
เบี่ยงเบนออกจากความคิดที่จะทาให้ท่านเกิดความวิตกกังวล.
4. ครุ่น คิ ด อยู่กับ การปฏิ บัติ งานประจาวัน : ไม่ ตอ้ งเสี ยใจกับ อดี ต เเละไม่ ตอ้ งตระหนกกับ
อนาคต เพราะเเท้จริงท่านนบีได้ขอความคุม้ ครองต่ออัลลอฮฺ ให้พน้ จากความระทมในอดีตเเละ
ความโศกเศร้าในอนาคต.
5. ราลึกถึงอัลลอฮฺ ให้มาก : เพราะการราลึกถึงอัลลอฮฺ จะนาพาความสงบสุขมาสู่จิตใจ.
6. คิ ด ใคร่ครวญถึงความโปรดปรานของอัล ลอฮฺ ทั้งสิ่ งที่ เห็ น ได้ชัดเจนเเละซ่ อนเร้น อยู่ :
เพราะมันจะผลักดันให้เกิดการขอบคุณเเละลืมความระทมทุกข์.
7. ให้ดฐู านะของคนที่ดอ้ ยกว่า : เพราะมันจะผลักดันท่านให้สรรเสริญขอบคุณต่ออัลลอฮฺ ในสิ่งที่
ท่านได้รบั อยู่ เเละมันจะขจัดความระทมทุกข์ ความเสียใจของท่านให้หมดไป.
8. ลืม(อย่ากังวล)ในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว : เพราะอดีตมิอาจหวนกลับมาได้ การไปหมกมุ่นอยู่กบั
มัน เป็ นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เเละทาให้เสียสติเปล่าๆ.
9. วิงวอนต่ออัลลอฮฺ : เช่นวิงวอนขอให้พระองค์ทรงปรับปรุงตัวท่าน ศาสนาของท่าน ชีวิตของ
ท่านบนโลกนี้ เเละโลกหน้า ดัง่ ที่ปรากฏในหลักฐานจากหะดีษ.
10. รูจ้ กั คาดการความเลวร้ายของแต่ละปั ญหา : เมื่อรูว้ ่าจะเกิดปั ญหา ก็ให้คาดคะเนถึงความ
เลวร้ายที่สุดของปั ญหานั้ น แล้วค่อยๆคลี่คลายปั ญหาดังกล่าวไปทีละนิ ดขณะที่เผชิญกับปั ญหา
เหล่านั้น แต่เมื่อกาลังเจอกับปั ญหาก็ให้ค่อยๆคลี่คลายจากหนักเป็ นเบาเท่าที่มีความสามารถ.
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11. ไม่อยูก่ บั ความเพ้อเจ้อเเละจินตนาการ : เพราะการเพ้อเจ้อจะนาพาไปสู่การคิดเชิงลบ คิด
แต่สิ่งที่ไม่ดี ดังกล่าวเป็ นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจ เเละโรคภัยต่างๆตามมา.
12. ให้หัวใจยึด มั ่นต่ออัลลอฮฺ เเละมอบหมายต่อพระองค์ : " และผูใ้ ดมอบหมายแด่ อัลลอฮฺ
พระองค์ก็จะทรงเป็ นผูพ้ อเพียงแก่เขา ".
13. มองข้ามความผิดพลาดของผูอ้ ื่นเเละอดทนต่อความบกพร่องของพวกเขา : มนุ ษย์ทุกคน
ล้วนมีความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ หรือมีพฤติกรรมที่ท่านไม่พึงประสงค์ ฉะนั้นควรมองมนุ ษย์ใน
ด้านที่ดีของเขา.
14. ไม่ใส่ใจกับเรื่องต่างๆ ที่ไม่สาคัญ : เมื่อท่ านไม่ได้ฝึกฝน และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ
วิกฤต หรือรับมือกับปั ญหาใหญ่ๆได้ ปั ญหาเล็กๆ ก็สมควรที่ท่านจะต้องตีตวั ออกห่างเช่นกัน.
15. ชีวิตนี้ เป็ นอะไรที่ส้นั มาก : ชีวิตของคนเรามันสั้น เพราะฉะนั้นอันที่จริงเราควรจะต้องใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข มีความสงบ อย่าได้ให้ความเศร้าหมองมาบัน่ ทอนความสุขของการใช้ชีวิต และ
อย่าปล่อยให้มนั จมปรักอยูก่ บั ความทุกข์เลย.
16. ความวิตกกังวล ความทุกข์ใจส่วนใหญ่ใช่ว่าจะเกิดขึ้ นจริงเสมอไป : หลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ท่านวิตกกังวลบางทีก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้ นจริงเสมอไป ดังนั้นอย่าปล่อยให้การประมาณการณ์ที่ไม่รจู ้ ะ
เกิดขึ้ นจริงหรือเปล่า มาเอาชนะปั จจุบนั ของท่านได้.
17. อย่าใส่ใจกับคาพูดให้รา้ ยของคนอื่น : การพูดจาให้รา้ ยของมนุ ษย์น้ันจะเป็ นโทษต่อตัวของ
พวกเขาเอง และหากว่าท่านไปให้ราคากับคาพูดเหล่านั้น มันก็ยอ่ มจะให้โทษแก่ท่าน เสมือ นกับ
ที่มนั ให้โทษแก่ผทู ้ ี่พดู .
18. ชีวิตของท่านจะเดินตามความคิดของท่าน : ดังนั้นหากชีวิตของท่านเดินตามความคิดที่ดี
มันก็จะเป็ นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อเรื่องศาสนาและเรื่องทางโลก จะทาให้ชีวิตของท่านพบแต่
ความสุข แต่ถา้ หากท่านปล่อยให้ชีวิตเดินตามความคิดที่ไม่ดี ชีวิตท่านก็จะพบเจอแต่ความทุกข์.
19. อย่ารอคอยคาชม คาขอบคุณจากใคร : หากท่านทาดีต่อคนที่ท่านควรปฏิบตั ิดีต่อเขาหรือ
ทาดีกบั ใครก็ตามแต่ ให้พึงตระหนั กว่านี่ เป็ นการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับอัลลอฮฺ ดังนั้ นอย่าไป
สนใจ หรือรอคาชมจากใครเลย.
20. มุ่งมั ่นกับสิ่งที่เป็ นประโยชน์เเก่ตวั เอง : เพราะเรื่องต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ จะนามา
ซึ่งความทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจ ดังนั้นจงมุ่งมัน่ อยูก่ บั เรื่องที่มีคุณประโยชน์.
21. สะสางงานปั จจุบนั ที่มีอยูใ่ ห้เเล้วเสร็จ : เพราะหากท่านไม่สะสางงานปั จจุบนั ต่างๆ ให้แล้ว
เสร็จ งานใหม่ก็จะมากองรวมอยู่กบั งานเก่าที่เคยค้างอยู่ และเมื่อเป็ นเช่นนั้นมันก็จะทาให้ท่านยุ่ง
เหยิง และไม่มีเวลาในที่สุด.
22. จัดลาดับความสาคัญของงาน : จัดเรียงงานต่างๆ ตามลาดับความสาคัญ เเละเลือกสิ่งที่
ท่านรักที่จะทาก่อนเป็ นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดความย่อท้อ เบื่อหน่ าย และพยายามปรึกษาหารือ
กับผูอ้ ื่น เพราะคนที่รจู ้ กั ปรึกษาหารือเขาจะไม่มีทางเสียใจอย่างแน่ นอน.
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อิสลามคืออะไร ?
อิสลาม คือ : ศาสนาแห่งความสันติ เป็ นศาสนาของอัลลอฮฺ พระผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสากลโลก พระผูส้ ร้าง
ทุกสรรพสิ่งทั้งหลาย ผูบ้ งั เกิดมนุ ษย์คนแรกชื่ ออาดัมและฮาวา (เอวา) เเละทรงบังเกิดจากทั้งสอง
ให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ดังนั้นมนุ ษย์ทุกคนล้วนมาจากอาดัม และอาดัมถูกสร้างมาจากดิน.
อิสลาม คือศาสนาแห่งมนุ ษยชาติท้งั หลายในอดีต แต่เมื่อผูค้ นเริ่มออกห่างจากสัจธรรม และความรู ้
เริ่มสูญหาย พระองค์ได้ส่งบรรดาศาสนทูตทั้งหลายในอดีตเพื่อเรียกร้องให้ผูค้ นกลับมาสู่สจั ธรรม
และกลับมาสู่การกราบไหว้ต่อพระองค์เพียงองค์เดี ยว โดยให้เอกภาพต่ อ อัลลอฮฺ ในการเป็ นเจ้า
เรียกร้องให้มนุ ษย์มายึดมัน่ ต่อพระองค์ในการขอความช่วยเหลือ ขอความคุม้ ครอง และวิงวอนขอ
จากพระองค์เมื่อเกิดความยากลาบาก และเรียกร้องไปสู่การศรัทธาต่อวันสิ้ นโลก วันแห่งการตอบ
แทนความดีและความชัว่ พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์อลั กุรอาน ซึ่งเป็ นคัมภีร์เล่มสุดท้ายจาก
บรรดาคัมภีรต์ ่างๆที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมา เพื่อเป็ นทางนาและความเมตตาให้แก่มนุ ษยชาติ
ทั้งหลาย เป็ นคัมภีรเ์ ล่มเดียวที่พระองค์ทรงรักษาจากการถูกหลดหย่อน เพิ่มเติม และบิดเบือน เป็ น
คัมภีรท์ ี่มหัศจรรย์ มีความสวยงามในสานวนโวหาร เสนาะไพเราะ มีความรัดกุมของความรูใ้ นทุกๆ
ด้าน เป็ นโอสถและเป็ นยารักษาร่างกายและจิตใจของมนุ ษย์ อัลกุรอ่านเป็ นคัมภีรท์ ี่ให้ทางนาเเละ
แจ้งข่าวดีให้แก่บรรดาผูศ้ รัทธา ผูใ้ ดที่ปฏิบตั ิตามทางนาของอัลลอฮฺ เขาก็จะมีความสุขทั้งโลกนี้ และ
ปรโลก โดยที่เขารูถ้ ึงวิธีการมีชีวิตอยูใ่ นโลกนี้ เเละรูถ้ ึงเเก่นเเท้ของมัน รูถ้ ึงเป้ าหมายที่อลั ลอฮฺ ได้ทรง
สร้าง รูว้ ่าเกิดมาทาไม ตายแล้วจะไปไหน พระองค์ได้ส่งศาสนทูตคนสุดท้ายคือ ท่านนบีมูฮมั หมัด
 เพื่อประกาศศาสนา และเพื่อเป็ นแบบฉบับที่ดี และเป็ นความเมตตาแก่มนุ ษย์ท้งั หลาย เป็ นศา
สนทูตที่ถูกรอคอย ในยุคที่ผูค้ นเต็มไปด้วยกับความเขลา ความงมงาย เเละความป่ าเถื่อน ท่านมา
จากวงศ์ตระกูลที่มีเกียรติที่สุด เลิศล้าในมารยาท เป็ นผูท้ ี่ถูกยอมรับในความสัจจะและความไว้วางใจ
ไม่เคยพูดโกหกแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของท่าน เป็ นผูท้ ี่มีความรัก ความห่วงใยต่อประชาชาติอย่าง
มาก มุสลิมคือผูท้ ี่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ผูท้ ี่ยอมจานนตัวต่อพระองค์โดยการปฏิบตั ิตามข้อสัง่ ใช้และละ
เว้นจากสิ่งที่ถูกสัง่ ห้าม.
อิสลามตั้งอยูบ่ นเสาหลัก 5 ประการ :
1. คือการปฏิญ าณตนยอมรับ ว่าไม่มี พระเจ้าอื่นใดที่ ควรแก่การกราบไหว้นอกจากอัล ลอฮฺ และ
ยอมรับว่าท่านนบีมฮู มั หมัดเป็ นศาสนทูตของพระองค์.
2. การดารงไว้ซึ่งการละหมาด.
3. การจ่ายซะกาตแก่ผยู ้ ากจนและขัดสน. 4. การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน. 5. การบาเพ็ญฮัจญ์ ณ
เมืองเมกกะฮ์สาหรับผูท้ ี่มีความสามารถ.
หลักศรัทธาในอิสลาม ในอิสลามมีความเชื่อและหลักศรัทธา 6 ประการ :
1. คือการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ โดยเชื่อว่าพระองค์คือผูท้ รงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย และผูใ้ ห้ทุกสิ่งทุก
อย่าง ผูก้ าหนดกิจการทั้งหลาย ผูใ้ ห้ปัจจัยยังชีพ ผูใ้ ห้เป็ นและให้ตาย พระองค์ทรงมีพระนามอัน
สวยงาม และคุณลักษณะที่ สูงส่ง มนุ ษย์จึงต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺ จากความโปรดปราณทั้งหลาย
เป็ นบ่าวที่ดีต่อพระองค์โดยการกราบไหว้และภัคดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น .
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2. การศรัท ธาต่ อ บรรดาเทวทู ต (มลาอี ก ะฮ์) เช่ น ญิ บ รี ล (กาบรี เอล) คื อ ผู ้ท าหน้ า ที่ น าสาร
จากอัลลอฮฺ ลงมายังบรรดาศาสนทูต.
3. การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ เช่น เตาร๊อต (โทราห์) ที่ถูกประทานมาให้แก่นบีมูซา เเละอินญีล
(ไบเบิ้ ล)ที่ถูกประทานลงมาแก่นบีอซี า(เยซู ) ซะบูรฺ เป็ นคัมภีรท์ ี่อลั ลอฮฺ ได้ทรงประทานมายังนบีดา
วูด (David).
เเละคัมภีรอ์ ลั กุรอาน เป็ นคัมภีรท์ ี่อลั ลอฮฺ ได้ทรงประทานแก่ท่านนบีมฮู มั หมัด .
4 .การศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต ที่พระองค์ได้ส่งพวกเขามาประกาศศาสนา เช่น อาดัม นู ฮฺ (โน
อาห์) อิบรอฮีม (อับราฮัม) ยูซุฟ มูซา(โมเสส) และอีซา(เยซู) มูฮมั หมัด.
5. การศรัทธาต่อวันสิ้ นโลก.
6. การศรัทธาต่ อการกาหนดการทั้งหลายมาจากอัลลอฮฺ บรรดาผูศ้ รัทธาจะมีความยินดีในสิ่งที่
พระองค์ทรงกาหนดเสมอ ขอบคุณ ในสิ่งที่ ดีงาม เเละอดทนกับบททดสอบ ทั้งหมดล้วนแล้วเป็ น
ความดี และเป็ นผลบุญ.
จากคุณลักษณะพิเศษของอิสลาม :
 อิ ส ลามคื อ ศาสนาเเห่ ง อัล ลอฮฺ พระผู ้เป็ นเจ้า ผู ้ท รงสร้า งมนุ ษ ย์ ผู ้ ท รงรอบรู ้ถึ ง สิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์และสิ่งที่เป็ นโทษเเก่มนุ ษย์.
 เป็ นศาสนาเเห่งมนุ ษย์ชาติท้ งั ปวง เพราะทุ กคนเป็ นลูกหลานของอาดัม เเละอาดัมพระองค์
ทรงสร้างมาจากธาตุดิน.
 เป็ นศาสนาที่ มีความชัดเจน รัดกุ มทุกอย่างในชี วิตและการเป็ นอยู่ของมนุ ษย์ ในชีวิตของคน
และครอบครัวและสังคมทั้งหมด.
 เป็ นศาสนาที่นามาเพื่อคุณประโยชน์ เเละเมตตาให้แก่มนุ ษย์ท้งั ปวง เเละมาห้ามปรามจากสิ่ง
ที่เกิดโทษแก่พวกเขา.
 เป็ นศาสนาที่ยุติธรรม ให้ความเป็ นธรรมต่อศัตรูเเละเพื่อนรัก คนใกล้ชิดหรือห่างไกล
 เป็ นศาสนามาให้ความสาคัญ ต่ อสติ ปัญ ญา ด้วยเหตุ นี้ ที่ มีบัญญัติมาห้ามสุ รายาเมา เเละสิ่ ง
ที่มาทาลายต่อสติปัญญาทั้งหลาย.
 เป็ นศาสนาที่มารักษาไว้ซึ่งชีวิตของมนุ ษย์ มีบัญญัติหา้ มการทาร้ายเเละรังเเกและละเมิดต่ อ
ผูอ้ ื่น ห้ามการเข่น ฆ่ าผู ้อื่น โดยไร้ธ รรม มี บ ทลงโทษในการประหารต่ อฆาตกร ผูค้ นจึงอยู่ อย่า ง
ปลอดภัยในบ้านเมืองที่ใช้กฎหมายอิสลาม.
 เป็ นศาสนาที่ มาให้ความดูเเลเอาใจใส่ ต่ออารมณ์ของมนุ ษย์ เเละสัง่ ให้ใช้มน
ั ไปในหนทางที่
ถูกต้อง หนทางที่เกิดประโยชน์เเละสร้างสรรค์ เเละห้ามใช้มนั ไปในหนทางที่เกิดความเสื่อมเสียเเละ
เกิดความวุ่นวาย.
 เป็ นศาสนาที่มารักษาเงินทองเเละสิทธิของมนุ ษย์ จึงมีกฎห้ามการลักขโมย เเละมีกฎเกี่ยวกับ
การตัดมือของผูข้ โมย หากเขาได้ขโมยถึงมูลค่าที่ศาสนากาหนด.
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เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน
 เป็ นศาสนาที่มีรก
ั ษาซึ่งเกียรติยศเเละวงศ์ตระกูลจึงมีบทบัญญัติหา้ มการผิดประเวณี

เเละสิ่ง
ลามกทั้งหลาย ที่ จะนามาซึ่งการเกิดลูกที่ ผิดประเวณี หรื อมีลูกที่ ไม่รูจ้ ั กพ่อ หรือไม่รูต้ ระกูลของ
ตนเอง.
 เป็ นศาสนาเเห่งความสะอาด ส่งเสริมให้รก
ั ษาความสะอาด สัง่ ให้รบั ประทานสิ่งที่สะอาด เเละ
ห้ามรับประทานสิ่งสกปรก ตามสิ่งที่ศาสนาได้ระบุไว้.
 เป็ นศาสนาที่มาตอบสนองความต้องการเเละธรรมชาติของมนุ ษย์ สัง่ ให้ควบคุมกิเลส สัง่ ใช้ให้
ผูค้ นเเต่งงานมีครอบครัว สัง่ ให้รบั ผิดชอบต่อครอบครัวและให้ดูแล อบรมผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้การปกครอง
ด้วยดี.
 เป็ นศาสนาที่ เรี ย กร้อ งไปสู่ ม ารยาทที่ ดี ง าม ตั้ ง อยู่ บ นความง่ า ยดาย เเละความเมตตา
บทบัญญัติในศาสนาอยูใ่ นสายกลาง มีความสมดุลเเละพอดี โดยไม่หย่อนยานและไม่สุดโต่ง.
 เป็ นศาสนาที่ เข้ากับ ทุ กยุคทุ กสมัย ทุ กสถานที่ ไม่มีวน
ั ที่ จะหล้าหลัง เป็ นศาสนาที่ สมบูรณ์
เเบบ ทั้งในด้านหลักศรัทธา การปฏิบัติเเละมารยาทที่ สวยงาม เป็ นศาสนาของส่ วนบุ คคลเเละ
สังคม เป็ นศานาเเห่งโลกนี้ เเละโลกหน้า.
 เป็ นศาสนาเเห่งความรู ้ สัง่ ใช้ให้มีการเรียนรู ้ ศึ กษาเเละค้นคว้า เเละใช้สติ ปัญ ญา ยกฐานะ
เเละให้เกียรติต่อผูร้ ู ้ เเละตาหนิ ความเขลาเเละความงมงาย หรือการตามเเบบหูหนวกตาบอด.
 เป็ นศาสนาที่ พฒ
ั นาเเละมีวตั ณธรรมที่ดีงามเเละสร้างความเจริญ ส่งเสริมให้พฒ
ั นาในด้าน
วัตถุเเละทางจริยธรรม พัฒนาทั้งทางโลกเเละจิตวิญญาณควบคู่กนั .
 เป็ นศาสนาเเห่งการเป็ นพี่น้องที่เเท้จริง ทุกคนจึงเป็ นพี่น้องกัน มีความรักความสามัคคีกน
ั มี
ความเมตตาเเละห่วงใยซึ่งกันเเละกัน ไม่มีการเเบ่งชั้นวรรณะ ไม่มีการเเบ่งเเยกเชื้ อชาติเเละสีผิว
หรือแยกประเทศ มนุ ษย์ทุกคนมาจากอาดัม (มนุ ษย์คนแรก) และอาดัมถูกสร้างมาจากดิน ผูท้ ี่มี
ความประเสริฐ ณ ที่อลั ลอฮฺ คือผูท้ ี่มีความยาเกรงเเละประกอบคุณงามความดี.
 เป็ นศาสนาที่ ส่งเสริ มให้มีความขยัน ความมีระเบี ยบวินัย เเละตาหนิ ความเกียจคร้าน เเละ
ความวุ่นวาย สัง่ ใช้ให้ทาความดี เเละห้ามปรามความชัว่ .
 เป็ นศาสนาที่นามาเพื่อความสุ ขเเละความปลอดภัยของมนุ ษย์ท้ งั ในโลกนี้ และปรโลก โดยที่
พวกเขาไม่สามารถหาความสุขที่เเท้จริงและไม่มีหนทางไปสู่สวนสวรรค์ได้นอกจากด้วยกับอิสลาม
ขอวิงวอนจากอัลลอฮฺ ให้เราทุกคนได้รบั ทางนา เเละได้รบั ความสุขจากพระองค์ดว้ ยเถิด ... อามีน.
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