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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 

จริยธรรมของกัลยาณชนมุสลิมรุนแรก 
 (อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ) 

 

บทนํา 

 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผูทรง

อภิบาลแหงสากลโลก ขอการสดุดีแหงอัลลอฮฺและความสันติสุข

ปลอดภัยจงมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ผูเปนศาสนทูตทานสุดทาย และบรรดาเครือญาติ

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาผูที่รักใครเปนมิตรกับ

ทาน ตราบจนถึงวันแหงการตัดสิน  

อนึ่ง การเรียกรองเชิญชวนไปสูวิถีแหงชาวสะละฟุศศอ

ลิหฺ หรืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ ในการทําความเขาใจ

เก่ียวกับเร่ืองราวของศาสนานั้น มีเปาหมายก็เพื่อสรางอนุชนที่

เหมือนกับชนกลุมแรก ซึ่งเปนกลุมชนที่ไดรับการอบรมสั่งสอน

และขัดเกลาดวยน้ํามือของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
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ลัยฮิวะสัลลัม ในทุกกระเบียดนิ้ว โดยที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม นั้นถือเปนแบบอยางและตนแบบอันดีงามย่ิง

สําหรับผูคนท้ังหลาย ซึ่งพวกเขาสามารถเห็นแบบอยางตางๆ 

ของทานไดอยางประจักษชัด ทั้งในดานจริยธรรม พฤติกรรม

และคําพูดตางๆ อันดีงาม ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เคยกลาวขอดุอาอวา  

ْحَسِن   اْهِدِ�   ا�« 
َ
ْخَالِق   أل

َ
ْحَسِنَها  َ�ْهِدي  الَ   األ

َ
   أل

ّ
ال نَْت   ِِ

َ
رقم  رواه مسلم[ .  » أ

٧٧١.[ 

อัลลอฮุมมะฮฺดินีย ลิอะหฺสะนิลอัคลากฺ ลายะฮฺดีย ลิอะหฺ

สะนิฮา อิลลาอันตะ  

(โออัลลอฮ โปรดชี้นําทางฉันเพ่ือใหมีจริยธรรมท่ีดีท่ีสุด

เถิดและไมมีผูใดสามารถชี้นําทางแหงจริยธรรมท่ีดีเลิศได 

เวนแตพระองคเทาน้ัน) (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 771) 

  

 เพราะเหตุน้ันเอง อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงอบรมบมนิสัย

และขัดเกลาทานนบีอยางดีที่สุดทานนบีจึงกลายเปนบุคคลท่ีมี

ความเพียบพรอมสมบูรณที่หาใครเทียบไมได และอัลลอฮฺ ตะ

อาลา ก็ทรงรับรอง ทรงใหเกียรติตําแหนงของทาน และไดเปน

สักขีพยานตอทาน ดวยคําดํารัสท่ีวา  
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 ]  ٤: القلم[ ﴾ ٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  نََّك  ﴿

ความวา “และแทจริง เจาน้ันอยูบนคุณธรรมอันย่ิงใหญ” (สู

เราะฮฺ อัล-เกาะลัม : 4)  

 

การสาธยายถึงคุณลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ของทานหญิงอุมมุลมุอมิ นีน อาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา นั้นสัจจริงแลว เมื่อครั้งที่ทานหญิงไดตอบ

คําถามของชายคนหน่ึงที่ถามทานหญิงวา   

َّ   يَا« 
م
ؤِمِن�َ   أ نبئِيِ� !    المم

َ
لمِق   َعن  أ ولِ   خم ِ   رَسم َّ َّ   ا :   َقاَلت  ؟  َوَسلّمَ   َعلَيهِ   اهللام   َر

لَسَت 
َ
   أ

م
ََ :    قملتم    ؟  رآنَ القم   َتقَرأ ِِنّ :    َقاَلت   َب

ََ
لمَق    ّ   خم ِِ َّ   اهللاِ   َن  َعلَيهِ   اهللام   َر

رآنَ  َكنَ  وََسلّمَ   ].  ٧٤٦مسلم رقم  رواه[. »القم

ความวา “โอมารดาแหงผูศรัทธาชนเอย จงบอกแกฉัน

หนอยถึงคุณลักษณะนิ สัยของท าน เราะสู ลุลลอ ฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม?” ทานหญิงจึงไดกลาววา 

“ทานไมไดอานอัลกุรอานหรอกหรือ ?” ชายคนน้ันได

กลาววา “แนนอน ฉันไดอาน” ทานหญิงจึงไดกลาววา 

“คุณลักษณะนิสัยของทานนบี ของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม น้ัน ก็คืออัลกุรอาน ”  (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลข 746) 
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 กลาวคือ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

ปฏิบัติตามขอสั่งใชและขอสั่งหามที่มีอยูในอัลกุรอานจนเปนวิถี

ปกติในชีวิตประจําวัน เปนนิสัยที่ติดตัวทานเสียจนชินแลว ซึ่ง

เมื่อรวมกับการที่อัลลอฮฺทรงบรรจุคุณธรรมอันย่ิงใหญไวในตัว

ของทานเราะสูล ย่ิงทําใหทานนบีเปนผูนําในเรื่องจริยธรรม 

พฤติกรรม และคําพูดตางๆ อันดีงาม ใหผู อ่ืนไดปฏิบัติเปน

แบบอยาง เน่ืองจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมมี

ความมุงหวังใดนอกจากการแสวงหาความพึงพอพระทัย

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา ดังน้ันจึงทําใหจริยธรรมอันดีงามทั้งหลาย

ตางรวมอยูในตัวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปน

จริยธรรมที่ทานถูกสงมาเพื่อเติมเต็มใหมันสมบูรณ ใหหลักการ

ของมันมั่นคง และสาธยายถึงความสูงสงของมันดวย ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงเรื่องน้ีวา    

مَ  بمِعثْتم  َِِ�َّما« تَِمّ
م
ََ  أل ْخَالقِ  َمَكِر

َ
 ].٢/٣٨١د رقم رواه أح[. » األ

ความวา “แทจริง ฉันไดถูกบังเกิด(ประทาน)เพ่ือทําให

จริยธรรมอันดีงามมีความสมบูรณ” (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอะหฺ

มัด 2/381) 
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ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงถือเปน

แบบอยางและตนแบบอันดีงาม ซึ่งผูที่เจริญรอยตามแบบอยาง

อันดีงามนี้ก็จะไดไปสูการไดรับเกียรติจากอัลลอฮฺ นั่นคือ การได

ไปสูเสนทางที่เที่ยงตรง ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้

วา   

ِ   رَُسولِ   ِ�   َلُ�مۡ   َ�نَ   ّلَقدۡ   ﴿ َّ ۡسَوةٌ   �
ُ
َ   يَۡرُجواْ   َ�نَ   لَِّمن  َحَسَنةٞ   أ َّ  ��ِخرَ   َو�ۡ�َۡومَ   �

َ  َوَذَكرَ  َّ  ]  ٢١:  حزاباأل[ ﴾ ٢ َكثِٗ�� �

ความวา “โดยแนนอน ในเราะสูลของอัลลอฮฺมีแบบอยาง

อันดีงามสําหรับพวกเจาแลว สําหรับผู ท่ีหวัง (จะพบ) 

อัลลอฮฺและวันปรโลก และรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก” (สู

เราะฮฺ อัล-อะหฺซาบ : 21) 
 

สิ่งนี้ไมใชเปนขอบงชี้หรอกหรือวา “จริยธรรมอันดีงาม” 

นั้นมีบทบาทสําคัญอยางไรในการสรางสังคมแหงร็อบบานีย

(สังคมที่อยูในการภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น 

ดวยความรูและการปฏิบัติที่สมบูรณ)ของกลุมชนรุนแรกของ

อิสลาม ผูซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดคัดเลือกใหพวกเขาเปนเศาะ

หาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พวกเขาเปน
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ชนผูดีเลิศท่ีสุดในประชาชาติที่เย่ียมยอดที่สุดเหนือประชาชาติ

ทั้งหลาย พวกเขาไดทําการเผยแพรการดะอฺวะฮฺของทานนบี ได

ปกปกษรักษาสุนนะฮฺของทานนบี พรอมกับสืบสานจริยธรรมอัน

ดีงามจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม และถายทอด

ไปสูกลุมชนรุนหลังถัดนั้น(ตาบิอีน) โดยที่พวกเขาไดเอาใจใสมัน

ดวยการจดบันทึกสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ซึ่งในจํานวนน้ันคือ เรื่องที่เก่ียวของกับจริยธรรมและ

บุคลิกของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พวกเขาไดแยก

เรื่องนี้เปนเอกเทศซึ่งมีบันทึกอยูในหนังสือหลากหลายเลม โดย

ที่เนื้อหาในน้ันก็จะกลาวถึงเรื่องที่เก่ียวของกับจริยธรรมอันดี

งามและคุณลักษณะของทานนบีอยางละเอียด รวมถึงอุปนิสัย

อันดีงามตางๆ ที่ปลีกยอยลงไปของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   

ดังนั้น ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จึงเปนกลุมชนท่ีเจริญรอย

ตามทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งยังมี

จริยธรรมอันดีงามเฉกเชนที่ทานเราะสูลุลลอฮฺมีอยู พรอมกันนั้น

พวกเขายังไดปฏิบัติตามคําสั่งใชของทานอีกดวย ทําใหพวกเขา

เปนเชนที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสาธยายถึงพวกเขาวา  
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ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿ َّ ۡخرِ  أُ
ُ
 ]  ١١٠: عمران لآ[ ﴾ لِلّناِس  َجۡت أ

ความวา “พวกเจาน้ัน เปนประชาชาติท่ีดีย่ิงซึ่งถูกใหอุบัติ

ขึ้นสําหรับมนุษยชาติ” (สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน : 110) 
 

เพราะฉะนั้น การดะอฺวะฮฺไปสูวิถีของชาวสะละฟุศศอ

ลิหฺ ไมไดหมายถึงวาตองมีความสอดคลองกับพวกเขาในเรื่อง

หลักยึดมั่นศรัทธาเพียงอยางเดียว ตามท่ีหลายตอหลายคน

เขาใจกัน –แมวาหลักยึดมั่นศรัทธาน้ันคือหลักการสําคัญ

ประการแรกและมีความสําคัญมากท่ีสุดก็ตาม- ซึ่งที่จริงแลวเรา

ตองมีความสอดคลองกับพวกเขาในทุกแงมุมของศาสนาท่ี

ย่ิงใหญนี้ ไมวาจะในเรื่องหลักยึดมั่นศรัทธา(อะกออิด) หลัก

บัญญัติตางๆ (อะหฺกาม) รวมถึงการปฏิสัมพันธกับผูคน (มุอา

มะลาต)  และอ่ืนจากนี้ เพราะวิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺที่เรา

กําลังเรียกรองผูคนไปสูมันนั้นไมใชเปนความรูท่ีมีอยูในสมอง

เพียงอยางเดียว แตมันไดหมายรวมถึงวิถีของพวกเขาทั้งในเรื่อง

อะกีดะฮฺ ความคิด  อุปนิสัย และจริยธรรมอันดีงามทั้งหลาย ใช

แตเทานั้นยังหมายรวมถึงทุกคําพูดและการกระทําตางๆ อีก

ดวย  
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เปนเรื่องที่นาเศราใจอยางย่ิงท่ีพบวาในยุคสมัยของเรา

นี้ วิถีของชาวสะละฟุศศอลิหฺที่มีความสําคัญเชนน้ีกลับไมถูก

เอาใจใสและใหความสําคัญในการฝกฝนอยางจริงจัง หรือบาง

ทีก็คงเปนเพียงทฤษฎีที่ไมไดถูกนําไปใชจริงในวิถีชีวิตของผู

ศรัทธา โดยเฉพาะอยางย่ิงในบรรดาหมูนักดาอียทั้งหลาย 

ดังนั้น จึงมักจะเห็นวามีคนบางคนที่มีอะกีดะฮฺของชาวสะลัฟใน

เรื่องเตาฮีดตออัลลอฮฺและตอตานสิ่งที่บิดอะฮฺทั้งหลาย แตเขามี

อุปนิสัยที่สวนทางกับชาวสะลัฟอยางสิ้นเชิง พวกเขาไดกอสิ่งที่

เปนความอธรรม การโกหก การนินทา การอิจฉาริษยา และการ

มุงราย ในอีกมุมหนึ่งพวกเขาก็ไมมีความซื่อสัตย ท้ังยังไดคลอย

ตามอารมณความใครของตนเอง ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปน

สําหรับคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการทําหนาที่ดะอฺวะฮฺอัน

จําเริญนี้ตองเผยแพรวิถีของชาวสะลัฟใหครอบคลุมในทุกมิติ

และอบรมบมเพาะอนุชนรุนใหมใหอยูบนวิถีดังกลาว ทั้งในแง

คําพูดและการกระทํา  

เพราะวา เปนเรื่องที่ยอมรับไมไดถาคนคนหน่ึงจะเปนผู

ที่มีจริยธรรมอันดีงามตามแบบฉบับของชาวสะละฟุศศอลิหฺ  แต

เขากลับไมมีหลักยึดมั่นศรัทธาตามท่ีชาวสะละฟุศศอลิหฺไดมีอยู  
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ในทางกลับกัน มันก็เปนเรื่องที่รับไมไดเชนกัน ถาคนคนหนึ่งจะ

มีหลักยึดมั่นศรัทธาตามชาวสะลัฟ แตเขาไมไดมีอุปนิสัยและ

จริยธรรมอันดีงามตามแบบอยางของพวกเขาดวย 

สรุปก็คือ หากเราปรารถนาในความสําเร็จ ก็ใหเรายึด

มั่นในสิ่งที่ชาวสะละฟุศศอลิหฺ -ขออัลลอฮฺทรงพึงพระทัยตอพวก

เขาทุกคน- ไดยึดมั่น    
 

 

อับดุลลอฮฺ บิน อับดุลหะมีด อัล-อะษะรีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริยธรรมอันดีงามของมุสลิม 
(ชาวสะละฟุศศอลิหฺหรืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ) 
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เน่ืองดวยความสําคัญของจริยธรรมและอุปนิสัยอันดี

งามในเจตคติของชาวสะละฟุศศอลิหฺ หรืออะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-

ญะมาอะฮฺ พวกทานจึงไดใหเรื่องน้ีเปนหลักการสําคัญ(อุศูล)

ของอะกีดะฮฺ(หลักยึดมั่นศรัทธา) และไดบรรจุใหมันเปนเน้ือหา

สวนหนึ่งในตํารับตําราวาดวยเรื่องอะกีดะฮฺ ซึ่งสวนหนึ่งของ

หลักการสําคัญของอะกีดะฮฺท่ีเก่ียวของกับจริยธรรมอันดีงาม

ดังกลาวน้ัน ไดแก  

 

หน่ึง... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะเรียกรองเชิญชวนสูสิ่งที่

ดีงามและหามปรามกันจากสิ่งที่ชั่วราย และพวกเขาเชื่อวา

ความดีงามของประชาชาตินี้ จะคงมีอยูกับพวกเขา ตราบใดที่

สัญลักษณแหง คําสอนอันจําเริญน้ียังคงอยู  และมันเปน

สัญลักษณอันย่ิงใหญในคําสอนอิสลาม และเปนสาเหตุสําคัญ

ในการพิทักษปกปองความเปนปกแผนของพี่นองมุสลิม  และ

การเรียกรองเชิญชวนสูสิ่งท่ีดีงามนั้น ถือเปนสิ่งวาญิบ(ที่จะตอง

นําไปปฏิบั ติ) เทาที่มีความสามารถ  และจะตองคํานึงถึง
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ผลประโยชนในเรื่องดังกลาวดวย อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสใน

เรื่องนี้วา 

ةٍ   َخۡ�َ   ُكنُتمۡ ﴿ َّ ۡخرَِجۡت   أُ
ُ
ُمُرونَ   لِلّناِس   أ

ۡ
لَۡمۡعُروِف   َتأ  �لُۡمنَكرِ   َعنِ   َوَ�ۡنَهۡونَ   بِٱ

َُِنونَ  ِۗ  َوتُۡؤ َّ  ]  ١١٠: عمران لآ[ ﴾ بِٱ

ความวา “พวกเจาน้ัน เปนประชาชาติท่ีดีย่ิงซึ่งถูกใหอุบัติ

ขึ้นสําหรับมนุษยชาติ โดยท่ีพวกเจาเรียกรองเชิญชวนสูสิ่ง

ท่ีดีงามและหามปรามกันจากสิ่งท่ีชั่วราย และศรัทธา

ตออัลลอฮฺ” (สูเราะฮฺ อาลิ อิมรอน : 110) 

 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวา 

ى  َمنْ « 
َ
مْ   َرأ نَْكًرا  ِمنْ�م ْهم   مم ِّ يمَغ

ْ
ََل

ِبِلَساِنهِ   �َْستَِطعْ   لَمْ   ِِنْ ََ   ِ�يَِدهِ    ََ
ِِنْ   

ََ
 �َْستَِطعْ   لَمْ   

ِبهِ 
ْ
ْضَعفم  وََذلَِك  ََِبَقل

َ
 ]. ٧٣رواه مسلم رقم [ .»اِإليَمانِ  أ

ความวา “ผูใดท่ีเห็นสิ่งท่ีไมถูกตอง เขาจงเปลี่ยนแปลงสิ่ง

น้ันดวยมือ หากไมมีความสามารถก็เปลี่ยนแปลงดวยลิ้น 

และหากไมมีความสามารถอีกก็ใหปฏิเสธดวยหัวใจ น่ัน

ถือวาอีหมานท่ีออนแอท่ีสุดแลว ”  ( บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลข 73) 
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สอง... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะยึดมั่นในหลักคําสอน

ที่วา จะตองใชความออนโยนนําหนาในการเรียกรองเชิญชวนสู

สิ่งที่ดีงามและหามปรามจากสิ่งที่ชั่วราย และเรียกรองเชิญชวน

โดยใชหิกมะฮฺและการตักเตือนดวยดี(กลาวคือ ใหเรียกรองเชิญ

ชวนดวยความรูและการปฏิบัติเปนแบบอยาง โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมกับสถานภาพ ระดับความเขาใจ และขอบเขต

การเชื่อฟงของแตละคน และดวยคําตักเตือนท่ีดี คือ การสั่งใช

และการหามปรามที่มาพรอมกับการจูงใจและการขูสําทับ แต

หากเมื่อผูที่ถูกดะอฺวะฮฺนั้นเชื่อมั่นวาสิ่งท่ีเขากระทํามานานนั้น

เปนสิ่งที่ ถูกตอง ทั้งท่ีแทจริงแลวมันคือสิ่งที่ผิด ดังนั้น ก็จง

ถกเถียงกับเขาดวยวิธีการที่ดีที่อยูบนพื้นฐานแหงหลักฐานทาง

ศาสนาและสติปญญา -ผูแปล-) อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสใน

เรื่องนี้วา 

عُ ﴿ ۡد �   ٰ�َ ّ�َِك   َسبِيلِ   ِإ ۡ�ِۡكَمةِ  َر ۡلَمۡوِعَظةِ  ِبٱ َسَنةِ�   َو� َ�ۡ ۡلُهم  � ِد ٰ�َ ّلِ�   َو  ِ�َ   ِبٱ
ۡحَسُنۚ 

َ
 ]  ١٢٥: الحل[ ﴾أ

ความวา “จงเรียกรองสูแนวทางแหงพระเจาของสูเจาโดย

ใชหิกมะฮฺ (ความรูความเขาใจ) และการตักเตือนท่ีดี และ

จงโตแยงพวกเขาดวยสิ่งท่ีดีกวา” (สูเราะฮ ฺอัน-นะหฺลิ : 125) 
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สาม... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะยึดมั่นในหลักคําสอน

ที่วา จําตองมีความอดทนตอความเดือดรอนท่ีเกิดจากผูคน เมื่อ

ไดเรียกรองเชิญชวนสูสิ่งที่ดีงามและหามปรามจากสิ่งที่ชั่วราย 

โดยยึดมั่นตามคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา  

ُمرۡ ﴿
ۡ
َۡهَ   بِٱلَۡمۡعُروِف   َوأ ٰ   َو�ۡصِ�ۡ   �لُۡمنَكرِ   َعنِ   َو� َ�َ   ٓ ا َصاَبَكۖ   ََ

َ
 َعۡزمِ   َِنۡ   َ�ٰلَِك   إِنّ   أ

ُمورِ 
ُ
 ]  ١٧: لقمان[ ﴾ �ۡ�

ความวา “และจงใชกันใหกระทําความดี และจงหามปราม

กันใหละเวนการทําความชั่ว และจงอดทนตอสิ่งท่ีประสบ

กับเจา แทจริง น่ันคือสวนหน่ึงจากกิจการท่ีหนักแนน” (สู

เราะฮฺลุกมาน : 17) 

 

สี่... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ เมื่อไดเรียกรองเชิญชวนสู

ความดีงาม และหามปรามจากสิ่งที่ชั่วราย พวกเขามีหลักยึดมั่น

ที่หนักแนนอีกประการ นั่นคือ การรักษาความเปนปกแผนของพี่

นองมุสลิม การประสานความสนิทสนมของหัวใจ การสราง

ความเปนหน่ึงเดียวกันในดานความคิดเห็น และขจัดความ

ขัดแยงและการแบงแยกเปนพรรคเปนพวกใหหมดสิ้นไป 
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หา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะยึดมั่นในหลักคําสอนท่ีวา 

การมอบคําตักเตือนที่ดีอยางจริงใจนั้นมีเพื่อพี่นองมุสลิมทุกคน 

ตลอดจนการใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในความดี

งามและความยําเกรง ดัง ท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา 

ينم «  ِلّ نَا   اّلِصيَحةم   ا
ْ
ل َل   ِلَمنْ   قم ِ    َقا ِبهِ   َِ ِلِكتَا وِلِ   َو ِلَرسم ّمةِ   َو ِِ

َ
ِأل ْسِلِم�َ   َو مم

ْ
ل  ا

ّمِتِهمْ  ََ  .]٥٥رواه مسلم رقم [ .»َو

ความวา “ศาสนาคือการตักเตือน เรา(เศาะหาบะฮฺ)จึงกลาว

วา “เพ่ือใคร?” ทานนบีไดกลาววา “เพ่ืออัลลอฮฺ เพ่ือคัมภีร

ของพระองค เพ่ือเราะสูลของพระองค และเพ่ือบรรดา

ผู นํามุสลิม และเพ่ือมุสลิมท่ัวไป ”  ( บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลข 55) 

 

หก... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะธํารงรักษาบทบัญญัติของ

อิสลาม เฉกเชนการดํารงซึ่งการละหมาดวันศุกร(ุมอะฮฺ) และ

การละหมาดญะมาอะฮ(ฺเปนหมูคณะที่มัสญิด) การประกอบพิธี

หัจญ การญิฮาด และการรวมเฉลิมฉลองวันอีดพรอมกับผูนํา
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มุสลิมทั้งที่เปนคนดีและคนชั่ว ซึ่งเรื่องนี้มีความแตกตางอยาง

สิ้นเชิง(ระหวางทัศนคติของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัล-ญะมาอะฮฺ)กับ

ทัศนคติของพวกบิดอะฮฺ(กลุมพวกที่อุตริกรรมหนทางท่ีหลงไป

จากแนวทางที่ถูกตองของอิสลาม) 

 

เจ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะรีบเรงสูการละหมาดที่ถูก

บัญญัติ(ฟรฎทั้งหาเวลา) และจะดํารงการละหมาดนี้ในชวงตน

ของเวลาเปนญะมาอะฮฺ(หมูคณะ) เพราะการละหมาดในชวง

ตนของเวลานั้นมีความประเสริฐย่ิงกวาการละหมาดในชวงทาย 

ยกเวนการละหมาดอิชาอ(ที่มีสุนนะฮฺใหละหมาดในชวงทาย) 

และพวกเขายังเรียกรองเชิญชวนใหมีความนอบนอมถอมตน

และมีสมาธิสงบน่ิงในการละหมาด โดยยึดมั่นตามคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา 

ۡفلَحَ   َقدۡ   ﴿
َ
َُِنونَ   أ ِينَ   ١  �لُۡمۡؤ َّ   ،١:    الؤمنون[   ﴾  ٢  َ�ِٰشُعونَ   َصَ�تِِهمۡ   ِ�   ُهمۡ   �

٢  [ 

ความวา “แนนอนบรรดาผูศรัทธาไดประสบความสําเร็จ

แลว บรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตนในเวลา

ละหมาดของพวกเขา” (สูเราะฮ ฺอัล-มุอมินูน : 1-2) 
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แปด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะสั่งเสียกันและกันใหลุก

ขึ้นละหมาดกิยามุลลัยลฺ เพราะมันเปนสวนหนึ่งจากแบบอยางที่

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติไว  และการ

ละหมาดกิยามุลลัยลฺน้ีคือคําสั่งใชของอัลลอฮฺที่กําชับทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให ดํารงไว  และใหมีความ

ขะมักเขมนในการเคารพเชื่อฟงตอพระองคใหไดมากที่สุด ดังท่ี

มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา  

ّن « 
َ
ّ   أ ِِ ِ   َن َّ َّ   ا م   َر َّ َم   َكنَ   َوَسلّمَ   َعلَيْهِ   ا و َّ   اللّيِْل   ِمنْ   َ�قم ّطرَ   َح ََ تَ ََ

 َقَدَماهم   

�ِشَ  َ�َقالَْت  وَل  يَا َهَذا تَْصنَعم  لِمَ  ةم ََ ِ  رَسم َّ رَ  َوقَدْ  ا ََ ََ   َما  لََك   اهللا  َ� َقّد ََ
 َذنِْبَك   ِمنْ   

ّخرَ  َوَما
َ
َََال  قَاَل  تََ

َ
ُّ  أ ِح

م
نْ  أ

َ
ونَ  أ �م

َ
وًرا َ�بًْدا أ  ].٤٨٣٧رواه الخاري رقم [. » َشكم

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะลุกขึ้น

ละหมาดกิยามุลลัยลฺอยางสม่ําเสมอ จนกระท่ังเทาของ

ทานแตก ทานหญิงอาอิชะฮฺจึงกลาวถามวา “ทําไมทานถึง

ตองทําถึงเพียงน้ี โอทานเราะสูลของอัลลอฮ ท้ังๆ 

ท่ีอัลลอฮฺทรงอภัยในบาปท้ังหลายของทานท้ังท่ีผานพนไป

และท่ีจะมาถึงแลว? ” ทานนบีไดกลาววา “จะไมชอบให

ฉันเปนบาวผูขอบคุณกระน้ันหรือ? ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 

หมายเลข 4837) 
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เกา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะยืนหยัดมั่นคงเมื่อพวก

เขาตองประสบกับบททดสอบตางๆ กลาวคือ พวกเขาจะอดทน

ในการเผชิญหนากับความยากลําบาก พวกเขาจะขอบคุณ

ตออัลลอฮฺ(ชุกูร)เมื่อไดรับความผาสุก และพวกเขาจะพึงพอใจ

ในบันทึกกฎสภาวะตางๆ  (อัล-เกาะฎออ) ที่ขมขื่น ดังที่อัลลอฮฺ 

ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องน้ีวา 

ََّما﴿ ِ َّ  إ ونَ  يَُو ُ�ِٰ َّ ۡجَرُهم �ل
َ
 ]  ١٠: الزمر[ ﴾ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  أ

ความวา “แทจริงบรรดาผูอดทนน้ันจะไดรับการตอบแทน

รางวัลของพวกเขาอยางสมบูรณโดยไมตองคํานวณ” (สู

เราะฮฺ อัซ-ซุมัร : 10) 

 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ََزاءِ   ِعَظمَ   ِِنّ « 
ْ
َالِء،  ِعَظمِ   َمعَ   ال ِِنّ   الْ َذا  َوَجّل   َعزّ   اهللا  و ِِ   ُّ َح

َ
ْم،  َقْوًما  أ  اْ�تَالهم

ََلَهم   رَِضَ  ََمنْ 
ََلَهم   َسِخَط   َوَمنْ   الّرَضا،  

رحيح رواه التمذي رقم  حسن[ .  » الّسَخطم   

٢٣٩٦ .[ 

 ความวา “แทจริงการตอบแทนท่ีย่ิงใหญมาพรอมกับการ

ทดสอบท่ีใหญย่ิง แทจริง หากพระองคทรงรักใครกลุมชน

หน่ึง แนนอนท่ีสุดพระองคจะทรงทดสอบพวกเขา ผูใดท่ี
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พึงพอใจ(กับการทดสอบน้ัน) อัลลอฮฺจะทรงพึงพอพระทัย

พวกเขา ผูใดท่ีกร้ิวโกรธ(ไมพึงพอใจในบททดสอบน้ัน) 

อัลลอฮฺก็จะทรงโกรธเกร้ียวพวกเขา” (หะสัน เศาะฮีหฺ บันทึก

โดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 2396) 

 

สิบ... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะไมหมายใจหรือปรารถนา

ที่จะประสบกับบททดสอบ และพวกเขาจะไม วิงวอนขอ

ตออัลลอฮฺใหทดสอบพวกเขา เพราะพวกเขาไมรูวาจะสามารถ

ยืนหยัดมั่นคงในบททดสอบนั้นหรือไม ? แตทวา เมื่อพวกเขา

ตองประสบกับบททดสอบ พวกเขาก็จะอดทน ดังท่ีทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา   

تََمنَّْوا  الَ «  ََ
وِّ   ِلَقاءَ    َعدم

ْ
َعاِ�يَةَ   اهللا  َوَسلموا  ،  ال

ْ
َذا  ،  ال ِِ

ََ
مْ    وهم وا  َلِقيتممم رواه [ .  » ََاْرِبم

 ].١٧٤٢ومسلم رقم   ٢٩٦٦الخاري رقم 

 ความวา “พวกทานจงอยาหมายใจท่ีจะไดเจอกับศัตรู แต

จงขอตออัลลอฮฺใหไดรับความปลอดภัย แตหากพวกทาน

ตองพบเจอกับศัตรูแลว ดังน้ันจงอดทนเถิด” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 2966 และมุสลิม หมายเลข 1742) 
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สิบเอ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะไมสิ้นหวังและยอทอ

ในความเมตตาของอัลลอฮฺ เมื่อพวกเขาเผชิญหนากับบท

ทดสอบ เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงหามในเรื่องน้ี แตพวกเขา

จะเผชิญหนากับบททดสอบดวยความหวังอยางเต็มเปยมวา

ทางออกและการชวยเหลือจากอัลลอฮฺจะตองมีมาในเร็ววัน

อยางแนนอน เพราะพวกเขามีความเชื่อมั่นในคํามั่นสัญญา

ของอัลลอฮฺ และตระหนักวาภายหลังจากความยากลําบากนั้นมี

ความงายดายอยางแนนอน พวกเขาจะพินิจใครครวญถึงสาเหตุ

ของบททดสอบดวยการตรวจสอบตนเองอยูเสมอ  พวกเขาจะ

ยึดมั่นในหลักคําสอนที่วา บททดสอบและเคราะหกรรมที่เกิด

ขึ้นกับพวกเขา ลวนมาจากน้ํามือของพวกเขาเอง และพวกเขา

ทราบดีวา การที่ความชวยเหลือของอัลลอฮฺอาจจะลาชาออกไป

นั้น ก็เพราะมาจากความผิดบาปที่พวกเขาปฏิบัติ หรือไมก็

เพราะความบกพรองของพวกเขาในการมุ งปฏิ บั ติตาม

แบบอยางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังท่ีอัลลอ

ฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องน้ีวา  

﴿  ٓ ا ََ َ�َٰبُ�م َو
َ
ِن أ ِصيَبةٖ  َّ َّ

يِۡديُ�مۡ  َكَسَبۡت  فَبَِما 
َ
 ]  ٣٠: الشورى[ ﴾ �
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ความวา “และเคราะหกรรมอันใดท่ีประสบแกพวกเจา ก็

เน่ืองดวยนํ้ามือของพวกเจาไดขวนขวายไว” (สูเราะฮฺ อัช-ชู

รอ : 30) 

 

ไมวาพวกเขาจะประสบกับเรื่องรายแคไหน หรือยามท่ี

ตองการจะปกปองศาสนา พวกเขาจะไมปกใจเชื่ออยางเต็มรอย

ต อ ป จ จั ย พื้ น ฐ าน ต า ง  ๆ  ห รื อ ตั ว แ ป ร ท า ง โ ล ก  ร ว ม ถึ ง

ปรากฏการณทางธรรมชาติ แตในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะไม

มองขามองคประกอบเหลานี้ และกอนที่จะพิจารณาสิ่งอ่ืนใด 

พวกเขาจะยึดมั่นในหลักคําสอนที่วา การเกรงกลัวตออัลลอฮฺ 

ตะอาลา การขออภัยโทษตอพระองคจากความผิดบาปตางๆ  

การเขาหาพระองค และการขอบคุณ(ชุกูร)ตอพระองคใน

ชวงเวลาที่มีความผาสุก คือ สาเหตุสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหไดพบ

ทางออกของปญหาไดเร็วขึ้นหลังจากท่ีตองเจอกับความทุกข

ยากมายาวนาน 

 

สิบสอง... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความรูสึกหว่ันเกรง

ในผลตอบแทน(ที่เลวราย)จากการเนรคุณและไมสํานึกบุญคุณ
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ตอความโปรดปรานของอัลลอฮ ดวยเหตุนี้ จะเห็นไดวา พวก

เขาจึงเปนผูท่ีมีความขะมักเขมนในการขอบคุณ(ชุกูร)ตออัลลอฮฺ

และสรรเสริญสดุดีตอพระองคมากที่สุด และพวกเขาจะขอบคุณ

(ชุกูร)ตออัลลอฮฺและสรรเสริญสดุดีตอพระองคในทุกความโปรด

ปรานทั้งที่เล็กนอยและท่ีใหญ ดังท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา 

وا« رم   اْ�ظم
َ

َل  َمنْ  ِِل ََ ْس
َ
مْ  أ وا َوالَ  ِمنْ�م رم ََنْظم

  
َ

وَ  َمنْ  ِِل مْ  هم وَ  ََْوقَ�م ْجَدرم  َ�هم
َ
نْ   أ

َ
 الَ   أ

 ]. ٢٩٦٣رواه مسلم رقم [. »اهللا نِْعَمةَ  تَْزَدرموا

 ความวา “ทานท้ังหลายจงมองไปยังผูท่ีออนดอยกวาพวก

ทาน(ในเร่ืองทรัพยสิน ฯลฯ) และจงอยามองไปยังผูท่ีอยู

เหนือกวาพวกทาน ซึ่งมันจะเปนการเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะ

ทําใหพวกทานไมดูแคลนในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ” 

(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2963) 

 

สิบสาม... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะประดับประดาตนเอง

ดวยมารยาทอันประเสริฐและอุปนิสัยท่ีดีงาม ซึ่งทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา 

َملم « 
ْ
�

َ
ْؤِمِن�َ   أ مم

ْ
يَماًنا  ال ْحسَ   ِِ

َ
مْ أ لمًقا  نمهم  ١١٦٢حسن رحيح رواه التمذي رقم [ .  »   خم

 ]. ٢٧٩٢والار� رقم  ٤٦٨٢وأبوداود رقم 
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 ความวา “ผูศรัทธาท่ีอีมานของเขาสมบูรณท่ีสุด น้ันคือผูท่ี

มีมารยาทท่ีดีงามท่ีสุดในหมูพวกเขา” (หะสัน เศาะฮีหฺ 

บันทึกโดยอัต-ติรมีซีย หมายเลข 1162 อบูดาวูด หมายเลข 

4682 และอัด-ดาริมีย หมายเลข 2792) 

 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 

مْ   ِمنْ   ِِنّ «  َحبّ�م
َ
ّ   أ

َ
مْ   َِِ ْقَرِ��م

َ
ِّ   َوأ ََ   َ�ِْلًسا  ِم ِقيَاَمةِ   يَْو

ْ
مْ   ال َحاِسنَ�م

َ
ْخالًَقا  أ

َ
 .» أ

  ]. ٢٠١٨رحيح رواه التمذي رقم [
ความวา “แทจริง ในบรรดาผูท่ีฉันรักมากท่ีสุดในหมูพวก

ทานและท่ีพํานักของพวกเขาใกลชิดกับฉันมากท่ีสุดในวัน

กิยามะฮฺ น้ันคือ ผูท่ีมีมารยาทท่ีดีงามท่ีสุดในหมูพวกทาน” 

(เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 2018) 

 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 

ْؤِمنَ  ِِنَّ « مم
ْ
م  ال

َ
لمِقهِ  ِبمْسِن  ْدرِكم ل اِِمِ  َدرََجةَ  خم َقاِِمِ  الَصّ

ْ
 ]. ٤٧٩٨أبوداود رقم  رواه[. »ال

 ความวา “แทจริง ผูศรัทธาคนหน่ึงจะบรรลุถึงตําแหนงของ

ผูถือศีลอดและผูดํารงการละหมาดดวยกับการมีมารยาทท่ี

ดีงาม” (บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4798) 
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และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีก

วา 

ءٍ   ِمنْ   َما«  ِمَ�اِن   ِف   يموَضعم   َشْ
ْ
ْ�َقلم   ال

َ
ْسِن   ِمنْ   أ ملمِق   حم نَّ   الْ ِِ َُ   َو ْسِن   َراِح  حم

ملمِق 
ْ
َبْلمغم  ال

َ
ُِ  َدرََجةَ  بِهِ  ل َِ  َراِح ْو َالةِ  الَصّ  ]. ٢٠٠٤رحيح رواه التمذي رقم [. » َوالَصّ

ความวา “ไมมีสิ่งใดท่ีจะมีนํ้าหนักย่ิงบนตาชั่งมากไปกวา

การมีมารยาทท่ีดีงาม และแทจริงผูท่ีมีมารยาทท่ีดีงามน้ัน 

จะบรรลุ ถึงตําแหนงของผู ถือศีลอดและผูดํารงการ

ละหมาด” (เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 2004) 

 

สิบสี่... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความบริสุทธิ์ใจในการ

แสวงหาความรูและการปฏิ บั ติอะมัล  และพวกเขาจะมี

ความรูสึกหว่ันเกรงตอการโออวด ดังที่อัลลอฮฺ ไดดํารัสในเรื่องน้ี

วา 

﴿  �َ
َ
�  ِ ّ  ]  ٣: الزمر[ ﴾�ۡ�َالُِصۚ  �ّ�ِينُ  َِ

ความวา “พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจน้ันเปน

ของอัลลอฮฺพระองคเดียว” (สูเราะฮ ฺอัซ-ซุมัร : 3) 
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สิบหา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะใหเกียรติตอสิทธิหรือ

ขอหามตางๆ ของอัลลอฮฺ ตะอาลา พรอมกันนั้นพวกเขาจะมี

ความรูสึกที่กระวนกระวายใจเมื่อมีการละเมิดขอหามตางๆ ของ

พระองค และพรอมที่จะชวยศาสนาของพระองคและบทบัญญัติ

ตางๆ ของพระองค และพวกเขาจะใหความสําคัญตอสิทธิของพี่

นองมุสลิมและชอบท่ีจะใหพี่นองของพวกเขาไดรับความดีงาม 

ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้วา   

ََن َ�ٰلَِكۖ  ﴿ مۡ  َو ٰ�ِرَ  ُ�َعّظِ ََ ََ
  ِ َّ ََّها � ِ  ]  ٣٢:  الج[ ﴾ ٣ �ۡلُقلُوِب  َ�ۡقَوى َِن فَِ

ความวา “ฉะน้ันผูใดท่ีใหเกียรติแกบทบัญญัติของอัลลอฮฺ 

แทจริงมันเปนสวนหน่ึงแหงการยําเกรงของจิตใจ” (สูเราะฮฺ 

อัล-หัจญ : 32) 

 

สิบหก... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความขะมักเขมนใน

การละท้ิงความกลับกลอก(นิฟาก) โดยที่พยายามในการทํา

ความดีทั้งที่เปดเผยและปกปดในสภาพที่เหมือนๆ กัน พวกเขา

จะมองวาการงานที่พวกเขาปฏิบัติมานั้นมีเพียงนอยนิด เพื่อ

เปนแรงกระตุนในการเพิ่มพูนความดีตอไป และจะพยายามให
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ความสําคัญในการปฏิบัติอะมัลของโลกอาคิเราะฮฺกอนอะมัล

ของโลกดุนยานี้ทุกครั้ง 

 

สิบเจ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีหัวใจท่ีออนโยนเปน

อยางมาก พวกเขาจะรองไหอยางมากมายในความบกพรอง

ของพวกเขาที่มีตอสิทธิของอัลลอฮฺ ตะอาลา ท้ังน้ีก็เพื่อหวังวา

พระองคจะทรงเมตตาตอพวกเขา และพวกเขาจะพินิจ

ใครครวญ และรองไห รวมถึงใหความสนใจอยางมากในเรื่อง

ความตายเมื่อพวกเขาเห็นญะนาซะฮฺ(ศพ) และพวกเขาจะระลึก

ถึงความตาย ความเจ็บปวดของมัน รวมถึงบ้ันปลายชีวิตที่

เลวราย จนกระทั่งหัวใจของพวกเขาสะทานหว่ันไหว   

 

สิบแปด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความรูสึกที่ถอม

ตนมากย่ิงข้ึน ในทุกๆ ครั้งท่ีพวกเขาไดกาวสูตําแหนงท่ีใกลชิด

อัลลอฮฺ ตะอาลา  

 

สิบเกา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะหมั่นเตาบะฮฺตัวอยู

เสมอ พวกเขาจะทําการอิสติฆฟารขอลุแกโทษทั้งกลางวันและ
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กลางคืน เพราะพวกเขาสํานึกอยูเสมอวาพวกเขาไมไดรอดพน

จากการทําความผิดแมกระท่ังในชวงขณะท่ีทําความดีเชื่อฟง

ปฏิบัติตามอัลลอฮฺก็ตาม พวกเขาจะขอลุแกโทษในความ

บกพรองที่เกิดขึ้นในการทําอิบาดะฮฺ พวกเขาจะระลึกถึงการเฝา

มองของอัลลอฮฺอยูเสมอ และจะไมรูสึกลําพองใจในสิ่งที่พวก

เขาไดปฏิบัติ พวกเขาจะรังเกียจการอวดโชวและความโดงดัง 

แตทวาพวกเขาจะสํานึกอยูเสมอในความบกพรองและความ

ออนดอยในการทําอิบาดะฮฺของพวกเขา และนับประสาอะไรกับ

ความผิดพลาดที่พวกเขาไดทําไว    
 

ย่ีสิบ... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความเขมงวดตอการ

ยําเกรงตออัลลอฮฺเปนอยางย่ิง พวกเขาจะไมกลาวอางตนเปนผู

ท่ีมีความยําเกรง แตพวกเขาจะมีความรูสึกท่ีเกรงกลัวตออัลลอ

ฮฺ อัซซะวะญัลละ อยางมากมาย  
 

ย่ีสิบเอ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความรูสึกที่หว่ัน

เกรงตอบ้ันปลายชีวิตท่ีเลวราย พวกเขาจะไมละเลยตอการ

รําลึกถึงอัลลอฮฺ มองวาโลกดุนยาเปนเรื่องเล็กนอยตํ่าตอย
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สําหรับพวกเขา ไมทะเยอทะยานในการสรางอาคารบานเรือน 

นอกจากเปนไปเทาที่มีความจําเปนและไมฟุงเฟอ ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา  

   اآلِخَرةِ   ِف   اّلْ�يَا  َما  ،َواهللا  « 
ّ

ال مْ   َ�َْعلم   َما  ِمثْلم   ِِ �م َحدم
َ
مّ   ِف   َهِذهِ   ِِْربََعهم   أ َ  الْ

رْ  يَنْظم
ْ
 ].٢٢٥٦و التمذي رقم  ٢٨٥٨رواه مسلم رقم [. »يَرِْجعم  بِمَ  ََل

ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ ดุนยามิใชอื่นใดสําหรับ

อาคิเราะฮฺ เวนแตเสมือน คนใดคนหน่ึงในหมูพวกทานท่ี

เอาน้ิวจุมลงในทะเล ดังน้ัน จงมองดูเถิดวา มีสิ่งใดติด

กลับมาบาง” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2858 และอัต-ติรมิ

ซีย หมายเลข 2256) 
 

ย่ีสิบสอง . . .  ชาวสะละฟุศศอลิ หฺ  จะไมพอใจกับ

ความผิดที่สรางความเสื่อมเสียใหกับศาสนาและคนที่เชื่อมั่นใน

ศาสนา แตพวกเขาจะปฏิเสธความผิดนั้น และชวยหาขอแกตาง

(กลาวคือ ชวยหาเหตุผลหรือปจจัยท่ีเปนสาเหตุของขอผิดพลาด

ของเขา โดยที่คิดตอเขาในแงดี -ผูแปล-) ใหแกผูท่ีมีทรรศนะ

ดังกลาว หากวาเขาเปนผูท่ีสมควรจะไดรับการแกตางในเรื่อง

นั้น และจะชวยพี่นองมุสลิมปกปดความผิดนั้นไวใหเงียบที่สุด 

พวกเขาจะเขมงวดในการสํารวจและเถียงกับตัวเองในสถานะที่
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ตองพึงระวัง พวกเขาไมนิยมชมชอบที่จะเห็นเรื่องไมดีของผูอ่ืน

ถูกเปดเผย แตพวกเขาจะจัดการขัดเกลาขอเสียของตนเสีย

มากกวาจะไปยุงกับขอเสียของคนอ่ืน และจะพยายามปกปด

ขอเสียของผูอ่ืนใหมาก และจะพยายามปดก้ันการแสดงความ

เปนศัตรูกับผูคน  และพยายามอาศัยวิธีการตอรองอะลุมอะลวย

ใหมากท่ีสุด จะไมตอบโตใครดวยสิ่งท่ีชั่วราย และจะไมละเมิด

ตอผูใดท้ังสิ้น ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว

ในเรื่องนี้วา 

» 
َ

لم  ال ّتاٌت  الَّنةَ  يَْدخم ََ« 
ความวา “ผูท่ีแพรงพรายเร่ืองราวท่ียังไมรูถึงขอเท็จจริงจะ

ไมไดเขาสวรรค(เพราะจะเปนการกลาวรายใหแกผูอื่น)” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลข 6056) 

 

ในอีกสํานวนหนึ่ง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาววา  

» 
َ

لم  ال َّنةَ  يَْدخم
ْ
ٌَ  ال  »َ�ّما

ความวา “ผูท่ีพูดใหรายแกผูอื่นจะไมไดเขาสวรรค” (บันทึก

โดยมุสลิม หมายเลข 168) 
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ย่ีสิบสาม... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะปดก้ันชองทาง

ตางๆ ที่นําไปสูการนินทาในวงสนทนาการพูดคุยของพวกเขา 

และพวกเขาจะรักษาลิ้นจากการนินทาวารายตอผูอ่ืน ทั้งน้ี ก็

เพื่อไมใหการพูดคุยของพวกเขาน้ันเปนการพูดคุยที่เปนบาป 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องน้ีวา  

ّ�َها  ﴿
َ
َ ٰ ينَ   َٓ ِ َّ ُنواْ   � ََ ا نَ   َكثِٗ��  �ۡجَتنُِبواْ   َء ِ ۡثٞمۖ   �لّظنِّ   َ�ۡعَض   ِإنّ   �لّظنِّ   َّ  َ�   وَ   ِإ

 ْ َّسُسوا ََ
ۚ  ّ�ۡعُضُ�م َ�ۡغَتب َوَ�   ِّب  َ�ۡعًضا ُُ َ

َحُدُ�مۡ  �
َ
ن أ

َ
ُ�َل  أ

ۡ
   َ�ۡمَ  يَأ

َ
ۡيٗتا  ِخيهِ أ ََ 

 ۚ ْ  فََكرِۡهُتُموهُ ۚ  َو�ّ�ُقوا َ َّ َ  إِنّ  � َّ  ]  ١٢: الجرات[ ﴾ ١ رِّحيمٞ  تَّوابٞ  �

ความวา “โอศรัทธาชนท้ังหลาย ! พวกเจาจงปลีกตัวใหพน

จากสวนใหญของการสงสัย แทจริงการสงสัยบางอยางน้ัน

เปนบาป และพวกเจาอยาสอดแนม และบางคนในหมู

พวกเจาอยานินทาซึ่งกันและกัน คนหน่ึงในหมูพวกเจาน้ัน

ชอบท่ีจะกินเน้ือพ่ีนองของเขาท่ีตายไปแลวกระน้ันหรือ? 

พวกเจายอมเกลียดมัน และจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แท

จริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ” (สู

เราะฮฺ อัล-หุุรอต : 12) 
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ย่ีสิบสี่... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีความละอาย มี

มารยาท ความรักใคร ความสงบ และความนอบนอมเปนอยาง

มาก ใชแตเทานั้นพวกเขาจะพูดและหัวเราะเพียงนอยนิด และ

สงบเงียบใหมากข้ึน พวกเขาจะพูดดวยถอยคําที่เปยมดวยหิก

มะฮฺซึ่งงายตอการเขาใจของผูฟง พวกเขาจะไมดีใจอยางลิงโลด

ตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไดรับจากดุนยา น่ันเปนเพราะดวยปญญาที่

สมบูรณของพวกเขา ดังท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาววา  

ِ  يمْؤِمنم  َكنَ  َمنْ  « َّ َِ  بِا َْو ْل   اآلِخرِ   َوالْ يَقم
ْ
ََل

ا   ً ِْ وْ   َخ
َ
ْت   أ رواه الخاري رقم [ .  »   ِلَْصمم

 ]. ٤٧ومسلم رقم  ٦٤٧٥
ความวา “ผูใดท่ีศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก เขาก็จง

พูดสิ่งดี หรือไมก็จงเงียบเสีย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 

หมายเลข 6475 และมุสลิม หมายเลข 47) 

 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 

َا َرَمَت  َمنْ «
َ

 ].٢٥٠١ رحيح رواه التمذي رقم [. »�

ความวา “ใครท่ีเงียบก็ยอมปลอดภัย” (เศาะฮีหฺ บันทึก

โดยอัต-ติรมิซีย หมายเลข 2501) 
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ย่ีสิบหา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะหมั่นใหอภัยและยก

โทษซึ่งกันและกัน ไมวาจะมาจากการกอความเดือดรอนดวย

การไปทํารายรางกาย หรือยึดเอาทรัพยสิน หรือยํ่ายีเกียรติของ

ผูอ่ืน หรืออ่ืนจากนี้ อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้วา  

ينَ   ﴿ ِ َّ آءِ   ِ�   ُينفُِقونَ   � ّ ّّ آءِ   �ل ّ ّّ َّاِس�   َعنِ   َو�ۡلَعاِ��َ   �ۡلَغۡيَظ   َو�ۡلَ�ِٰظِم�َ   َو�ل � 

 ُ َّ ِّب  َو� ُُ
   ]١٣٤: عمرانل آ[ ﴾ ١ �لُۡمۡحِسنِ�َ  

ความวา “คือบรรดาผูท่ีบริจาคท้ังในยามสุขสบาย และใน

ยามเดือดรอน และบรรดาผูขมโทษและบรรดาผูใหอภัย

แกเพ่ือนมนุษย และอัลลอฮฺน้ันทรงรักผูกระทําดีท้ังหลาย” 

(สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน : 134) 

 

ย่ีสิบหก... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะตระหนักถึงความ

เจาเลหของชัยฏอนอยูเสมอ และจะพยายามเรียนรูเลหเหลี่ยม

และกลลวงของมัน และไมยอมใหการกระซิบกระซาบ(วิสวาส)

ของพวกมันมีผลตอพวกเขาในการอาบนํ้าวุฎอ การละหมาด 

และอิบาดะฮฺตางๆ อ่ืนจากน้ี เพราะพวกเขาตระหนักดีวาสิ่ง

เหลาน้ันมาจากชัยฏอน   
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ย่ีสิบเจ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะบริจาคทานอยาง

มากมาย พวกเขาจะบริจาคดวยกับทุกสิ่งที่เกินความจําเปนทั้ง

กลางวันและกลางคืน ท้ังท่ีเปดเผยและซอนเรน และพวกเขาจะ

หมั่นถามไถสารทุกขสุขดิบมิตรสหายของพวกเขา เพื่อที่พวกเขา

จะไดมอบความชวยเหลือตามความตองการของมิตรสหาย

เหลานั้นในเร่ืองอาหาร เสื้อผาและทรัพยสินเงินทอง และพวก

เขาจะไมฟุมเฟอยในทรัพยสินเงินทองแมจะใชไปในสิ่งที่หะลาล

ก็ตาม  

 

ย่ีสิบแปด .. .  ชาวสะละฟุศศอลิหฺ  จะตําหนิความ

ต ร ะ ห นี่ ถ่ี เ ห น่ี ย ว  ใ น ท า ง ก ลั บ กั น พ ว ก เ ข า จ ะ มี ค ว า ม

เอ้ือเฟอเผื่อแผ และใจบุญกุศลทาน รวมถึงการทุมทรัพยสินเงิน

ทอง และแบงเบาภาระของพี่นองของเขา ท้ังในชวงเวลาของการ

เดินทางและชวงท่ีอยูที่บาน เพราะการกระทําเชนนั้นจะทําให

เกิดความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการชวยเหลือศาสนา ซึ่งนี่

คือเปาหมายของพวกเขา และพวกเขาจะมีความรูสึกชอบเปน

อยางย่ิงที่จะทําความดีแกพี่นอง และสรางความปลื้มปติใหแก
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กันและกัน และพวกเขาจะย่ืนมอบใหแกพี่นองกอนตัวของพวก

เขาเสมอ    

 

ย่ีสิบเกา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะตอนรับเลี้ยงแขก

เปนอยางดี พวกเขาจะดูแลแขกดวยตัวของพวกเขาเอง เวนแต

จะมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ซึ่งพวกเขาจะไมทําตัวเสมอระดับเดียวกับ

แขก (คือจะดูแลแขกใหดีกวาท่ีเปนอยู) พวกเขาจะตอนรับแขก

อยางดีท้ังการเลี้ยงอาหารแขก การดูแลแขก และการมองแขก

ในแงดี และพวกเขาจะตอบรับการเชื้อเชิญรวมงานเลี้ยงของพี่

นองของพวกเขาทุกคน เวนแตอาหารที่เลี้ยงนั้นจะเปนสิ่งที่หะ

รอม หรือเปนการเชื้อเชิญเฉพาะคนมีหนามีตาและคนร่ํารวย 

โดยที่ไมเชื้อเชิญคนยากจนระดับรากหญาท่ัวไป หรือสถานที่

เลี้ยงนั้นมีสิ่งที่เปนการฝาฝนอัลลอฮฺอยู  

 

สามสิบ... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะมีมารยาทท่ีดีงามตอ

เด็กๆ นับประสาอะไรกับบรรดาผูใหญ ตอคนไกลและนับประสา

อะไรกับคนใกล ตอคนโงเขลาและนับประสาอะไรกับคนท่ีมี

ความรู 
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สามสิบเอ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะคอยทําหนาท่ี

ไกลเกลี่ยระหวางคูพิพาท เพราะถือเปนแขนงแหงความดีที่เลิศ

ท่ีสุด และเปนคุณงามความดีที่มีคาย่ิง เพราะการชวยไกลเกลี่ย

คูพิพาทนั้นจะเปนการทําลายแผนการณและเจตนารมณของ

ชัยฏอนท่ีจะกอความบาดหมาง ความเปนศัตรูระหวางมุสลิม   

และเจตนาที่จะทําลายความสัมพันธที่ดีระหวางพวกเขากันเอง  
 

สามสิบสอง... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ หามไมใหอิจฉา

ริษยาซึ่งกันและกัน เพราะความอิจฉาริษยาน้ันเปนบอเกิดของ

การเปนศัตรู ความบาดหมาง ทําใหอีหมานออน และทําใหยึด

ติดอยูกับดุนยาและสิ่งเพริศแพรวของมัน โดยไมมีเปาหมายที่

สอดคลองกับหลักการศาสนา   

 

สามสิบสาม... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะสั่งใชใหทําดีตอ

บิดามารดาและดูแลทานท้ังสองใหเปนอยางดี อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ไดดํารัสในเรื่องนี้วา   
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�َ�ٰنَ  َوَوّصۡيَنا ﴿ يۡهِ  �ۡ�ِ ۖ  بَِ�ِٰ�َ ا  ِ�  لِتُۡ�ِكَ  َ�َٰهَداكَ  نن ُحۡسٗنا  ِعۡلمٞ   بِهِۦ  لََك   َلۡيَس   ََ

ٓۚ  فََ�  ََّبُِئُ�م َمۡرِجُعُ�مۡ  إَِ�ّ  تُِطۡعُهَما
ُ
 ]  ٨: العنكبوت[ ﴾ ٨ َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما فََ

ความวา “และเราไดส่ังเสียมนุษยใหทําดีตอบิดามารดา

ของเขา และถาท้ังสองบังคับเจาเพ่ือใหตั้งภาคีในสิ่งท่ีเจา

ไมมีความรู เจาก็อยาปฏิบัติตามเขาท้ังสอง ยังขาคือการ

กลับของพวกเจา ดังน้ัน ขาจะแจงแกพวกเขาในสิ่งท่ีพวก

เจาไดกระทําไว” (สูเราะฮ ฺอัล-อันกะบูต : 8) 
 

สามสิบสี่... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ สั่งใชใหทําดีตอเพื่อน

บาน มีความออนโยนตอเพื่อนมนุษย มีความสัมพันธทางเครือ

ญาติ แพรสลาม ใหการดูแลท้ังผูที่ยากจน ผูที่ขัดสน เด็กกําพรา 

และนักเดินทางตางถ่ินท่ีขาดแคลนปจจัยจะกลับภูมิลําเนา 

 

สามสิบหา... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ หามไมใหมีความ

หย่ิงยโส จองหอง อวดอางตน การกดขี่ขมเหงและละเมิดผูคน

และพวกเขาจะสั่งใชใหผดุงความยุติธรรมในทุกเรื่อง   
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สามสิบหก... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ จะไมมองขามความ

ดีใดๆ ที่ศาสนาสงเสริมใหปฏิบัติมัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา  

 » 
َ

ِْقَرنّ   ال وِف   ِمنْ   ََ َمْعرم
ْ
نْ   َولَوْ   َشيْئًا  ال

َ
َق   أ

ْ
َخاكَ   تَل

َ
ٍق   ِبوَْجهٍ   أ

ْ
رواه مسلم رقم [ .  » َطل

٢٦٢٦ .[ 

ความวา “ทานจงอยามองขามความดีใดๆ แมกระท่ังการท่ี

ทานพบพ่ีนองของทานดวยใบหนาท่ีย้ิมแยม” (บันทึกโดย

มุสลิม หมายเลข 2626) 

 

สามสิบเจ็ด... ชาวสะละฟุศศอลิหฺ หามไมใหมีทัศนคติ

ท่ีไมดี การสอดแนม และการคอยจองจับผิดตอพี่นองมุสลิม

ด ว ย กั น  เ พ ร า ะ ก าร ก ร ะ ทํ า เ ช น น้ั น จ ะ เ ป น ก า ร ทํ า ล า ย

ความสัมพันธทางสังคม และจะเปนการสรางความแตกแยก

ระหวางพี่นอง ทั้งยังเปนบอเกิดของความเสียหาย และพวกเขา

จะไมโกรธเคืองผูใดท่ีเปนไปเพื่อตัวเอง แตพวกเขาตระหนักอยู

เสมอวาการโกรธเคืองน้ันตองเปนไปเพื่ออัลลอฮฺเทานั้น อัลลอฮฺ 

ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องน้ีวา    
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ينَ   ﴿ ِ َّ ّ   ِ�   ُينفُِقونَ   � ّّ آءِ   آءِ �ل ّ ّّ َّاِس�   َعنِ   َو�ۡلَعاِ��َ   �ۡلَغۡيَظ   َو�ۡلَ�ِٰظِم�َ   َو�ل � 

 ُ َّ ِّب  َو� ُُ
 ]  ١٣٤: عمران لآ[ ﴾ ١ �لُۡمۡحِسنِ�َ  

ความวา “คือบรรดาผูท่ีบริจาคท้ังในยามสุขสบาย และใน

ยามเดือดรอน และบรรดาผูขมโทษและบรรดาผูใหอภัย

แกเพ่ือนมนุษยและอัลลอฮฺน้ันทรงรักผูกระทําดีท้ังหลาย” 

(สูเราะฮฺอาลิ อิมรอน : 134) 
 

และจริยธรรมอันดีงามอ่ืนจากน้ี ซึ่งเปนจริยธรรมของ

ทานนบี ท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดใหมันเปนเหตุใหเกิดความสนิท

สนมกันระหวางศัตรู แลวพวกเขาก็กลายเปนพี่นองกันดวย

ความเมตตาของอัลลอฮฺ  

 โออัลลอฮฺ ไดโปรดใหอภัยแกเราและพี่นองของเราผูซึ่ง

ไดศรัทธา ไดเรียนรู และไดปฏิบัติอะมัลท่ีศอลิหฺกอนหนาเรา 

และอยาไดใหมีความเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเราตอบรรดา

ผูศรัทธาทั้งหลาย 

 โออัลลอฮฺ เราขอตอพระองคซึ่งความดีงามจากสิ่งที่ศา

สนทูตของพระองค มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

วอนขอตอพระองคจากสิ่งน้ัน และเราขอความคุมครองตอ

พระองคซึ่งความชั่วรายจากสิ่งท่ีศาสนทูตของพระองค มุหัมมัด 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดขอความคุมครองตอพระองค

จากสิ่งนั้น  

 โออัลลอฮฺ เราขอความคุมครองตอพระองค จากความ

ชั่วรายของอุปนิสัย การงาน อารมณความใคร และโรคภัยตางๆ  

 โออัลลอฮฺ ไดโปรดตอบรับในสิ่งที่เราวอนขอดวยเถิด 

อามีน 

 

 

 

 


