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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ทานนบี...สอนเศาะหาบะฮฺอยางไร ? 
 

 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูทรงเปนพระผูอภิบาลแหงสากลโลก การ
สรรเสริญและความศานติพึงมีแดผูนําของเรา “ทานนบีมุหัมมัด” ผูเปนศาสนทูตทานสุดทาย และ
แดบรรดาเครือญาติของทาน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย  
  
 1.  การสอนดวยการเลาเรื่องราวตางๆ 
 โดยแนนอน เร่ืองราวตางๆที่ถูกเลากันมานั้นมักจะเปนสิ่งที่มนุษยมีความชื่นชอบ จนทําให
เนื้อหาเหลานั้นสามารถซึมซับในจิตใจของพวกเขาได ดวยเหตุนี้เราจะพบวาในอัลกุรฺอานไดมีการ
นําเสนอเรื่องราวตางๆอยางมากมาย ดังที่อัลลอฮฺทรงกลาวถึงคุณลักษณะของคัมภีรของพระองค
ไววา 

َْك َهـَذا﴿ َ وَْحيْنَا ِإ
َ
ْحَسَن الَْقَصِص ِبَما أ

َ
ِإن الُْقْرآَن وَ  حَنُْن َغُقصُّ َعلَيَْك أ

  ﴾ُكنَت ِمن َقبِْلِه لَِمَن الَْغافِِلنيَ 
ความวา “เราจะเลาเรื่องราวที่ดียิ่งแกเจา ตามที่เราไดวะหียอัลกุรอานนี้แก
เจา และหากวากอนหนานี้เจาอยูในหมูผูไมรูเรื่องราว” (สูเราะฮฺ ยูสุฟ : 3) 
 

﴿ 
َ
ِ األ ْو

ُ ٌة ألِّ َحِديثًا ُفْفرَتَى َولَـِكن  ْكَاِب َما اَكنَ لََقْد اَكَن يِف َقَصِصِهْم ِعرْبَ
ِي َننْيَ يََديِْه َوَيْفِصيَل 

َّ ٍء َوُهًدى َورمَْحًَة لَِّقْوٍم يُْؤِمنُونَ  تَْصِديَق ا ْ َ   ﴾لُكَّ 
ความวา “โดยแนนอนยิ่ง ในเรื่องราวของพวกเขาเปนบทเรียนสําหรับ
บรรดาผูมีสติปญญา มิใชเปนเรื่องราวที่ถูกปนแตงขึ้น แตเปนการยืนยัน
ความจริงที่อยูตอหนาเขา และเปนการแจกแจงทุกสิ่งทุกอยาง และเปน
การชี้ทางที่ถูกตอง และเปนการเมตตาแกหมูชนผูศรัทธา” (สูเราะฮฺ ยูสุฟ : 
111) 
 
ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอง ก็ไดรับคําสั่งใหใชวิธีการดังกลาว(ในการอบรม

ขัดเกลา)เชนเดียวกัน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา  
ُرونَ ﴿  ﴾فَاقُْصِص الَْقَصَص لََعلَُّهْم َفتََفكَّ

ความวา “ดังนั้น เจาจงเลาเรื่องราวเหลานั้นเถิด เพื่อวาพวกเขาจะได
ใครครวญ”  (สูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ : 176) 
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ดวยเหตนุี้ ทานนบ ีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงมักดาํเนนิตามวิถทีางนี้และมักจะใช
วิธีการนี้ในการอบรมสั่งสอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮุม ของทาน 
 ดังมีตัวอยางจากเรื่องราวของทานค็อบบาบ อิบนุลอะรอตฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ซึ่งทานเปน
ชายหนุมทานหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ถูกทรมาน
อยางหนักหนาสาหัส ทุกๆครั้งที่ทานถูกทรมานทานก็จะไปหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เพื่อรองทุกขตอทานนบีในสิ่งที่ทานไดประสบ ทานค็อบบาบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาเรื่องนี้วา  

ُ يِف ِظلِّ َشَكْونَا إِىَل رَُسوِل اِهللا َصىلَّ اُهللا َعلَيِْه  َ ٌد بُرَْدًة  وََسلََّم َوُهَو ُمتَوَسِّ
َال تَْدُعو اَهللا َجَا قَاَل اَكَن الرَُّجُل ِفيَمْن 

َ
َال تَْستَنرِْصُ َجَا أ

َ
ُ أ َ الَْكْعبَِة قُلْنَا 

رِْض َفيُْجَعُل ِفيِه َفيَُجاُء بِالِْمنَْشاِر َفيُوَضُع بَلَ 
َ
ُ يِف اْأل َ ِسِه َقبْلَُكْم حُيَْفُر 

ْ
َرأ

ْمَشاِط احْلَِديِد َما ُدوَن 
َ
ُه َذلَِك َقْن ِديِنِه َوُيْمَشُط بِأ فَيَُشقُّ بِاثْنَتنَْيِ َوَما يَُصدُّ

ْمَر 
َ
نَّ َهَذا اْأل ُِتمَّ َ ُه َذلَِك َقْن ِديِنِه َواهللاَِّ  ْو َعَصٍب َوَما يَُصدُّ

َ
حَلِْمِه ِمْن َقْظٍم أ

اِكُب ِمْن َصنْ  َّ يَِسرَي الرَّ َموَْت َال خَيَ َح  اُف إِالَّ اهللاَ َعاَء إىَِل َحرْضَ
ความวา “พวกเราไดมารองทุกขตอทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

(ในส่ิงที่พวกเราไดประสบกับการทรมานจากกลุมชนผูตั้งภาคีอยางหนักหนาสาหัส) 
โดยที่ทานกําลังตะแคงบนผาคลุมของทานใตรมเงาของกะอฺบะฮฺ  พวกเราจึงไดกลาว
วา “ทานจะไมขอความชวยเหลือใหแกเราหรือ ? ทานจะไมขอดุอาอฺใหแกเราหรือ ?” 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ จึงกลาวตอบวา “เคยมีชนกอนหนาพวกทานที่ถูกนําตัวไป แลวไดมี
การขุดหลุมในดินเพื่อวางตัวเขาลงไปในนั้น แลวเล่ือยก็ถูกนํามาวางไวบนหัวของเขา 

แลวก็เล่ือยหัวของเขาจนแยกออกเปนสองสวน แตส่ิงนั้นก็ไมสามารถจะหันเหเขาให
ออกจากศาสนาแตอยางใด สวนอีกบางคนก็ถูกหวีผมดวยหวีเหล็กจนกระทั่งเหลือแต
เนื้อและกระดูก แตส่ิงนั้นก็ไมสามารถจะหันเหเขาใหออกจากศาสนาแตอยางใด 

และแนแทอัลลอฮฺ จะทรงใหอิสลามนี้ตองลุลวงสมบูรณจนกระทั่งคนขี่พาหนะ
สามารถจะเดินทางจาก เมืองศ็อนอาอฺจนถึงเมืองหัฏเราะเมาตฺ(ทั้งสองเมืองอยูใน

ประเทศเยเมน)ได(อยางปลอดภัย) โดยที่เขาไมกลัวผูใดเลยนอกจากอัลลอฮ”ฺ (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 3612)  

สําหรับเราแลว คงไดจดจําเรื่องราวตางๆที่เปนแบบฉบับของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม อยางมากมาย  ที่ทานเคยใชในการเลาเพื่อเปนการตัรบียะฮฺบรรดาเศาะหาบะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ดังปรากฏในอัสสุนนะฮฺของทาน ซึ่งสวนหนึ่งจากบรรดาเรื่องเลาตางๆนั้น 
ไดแก เร่ืองราวของชายสามคนที่ติดอยูในถ้ํา, เร่ืองราวของชายทานหนึ่งที่ไดฆาคนมาแลว 1 รอย
ชีวิต, เร่ืองราวของชายที่อัลลอฮฺทรงทดสอบใหเขาเปนคนตาบอด อีกคนเปนโรคเรื้อน และคนที่สาม
เปนคนที่หัวลาน, เร่ืองราวของชาวหลุมไฟ(อัศหาบุลอุคดูด) และเรื่องราวอื่นๆอีกมากมาย 
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2.  การสอนดวยการใหขอตักเตือน 
ดวยกับการใหขอตักเตือนนั้น มักจะมีอิทธิผลตอสภาพจิตใจของคนๆหนึ่งเปนอยางยิ่ง ดวย

เหตุนี้ไมปรากฏวาบรมครูทานแรกผูเปนเจาของแหงสาสนนี้นั่นคือทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดละเลยหรือเพิกเฉยตอการทําหนาที่เปนผูที่ใหขอตักเตือนเลย ดังที่ทานอิบนุมัสอูด 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดพรรณาถึงคุณลักษณะของทานนบีไววา 

آَمِة َعلَيْنَااَكَن اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ   يَّاِم َكَراَهَة السَّ
َ
ُجَا بِالَْموِْعَظِة يِف اْأل   َعلَيِْه وََسلََّم َفتََخوَّ

ความวา “ปรากฏวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
จัดการอบรมใหขอตักเตือนแกพวกเราในบางวันเพียงเทานั้น เพราะเกรง
วาพวกเราจะเบื่อหนาย” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 68) 
 
เศาะหาบะฮฺทานหนึ่งชื่อ ทานอิรบาฎ อิบนุสาริยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาถึงขอ

ตักเตือนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไววา  
 َعلَيِْه وََسلََّم يَْوًما َنْعَد َصَالِة الَْغَداِة َموِْعَظًة بَِليَغًة َذَرفَْت َوَقَظنَا رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ 

ِمنَْها الُْعيُوُن َووَِجلَْت ِمنَْها الُْقلُوُب َفَقاَل رَُجٌل إِنَّ َهِذهِ َموِْعَظُة ُموَدٍِّع َفَماَذا َيْعَهُد 
ْنَ  َ

وِصيُكْم بِتَْقَوى اهللاِ « قَاَل يَا رَُسوَل اهللاِ ا إِ
ُ
ٌّ أ ِ اَعِة َوإِْن َقبٌْد َحبَ ْمِع َوالطَّ ،  َوالسَّ

إِنَُّه َمْن يَِعْش ِمنُْكْم يََرى اْخِتَالفًا َكِثرًيا
ُموِر فَإِغََّها َضَاللَةٌ  ،فَ

ُ
 ،َوإِيَّاُكْم َوحُمَْدثَاِت اْأل

ْدرََك َذلَِك ِمنُْكْم فَ 
َ
اِشِديَن الَْمْهِديِّنيَ َفَمْن أ وا  ،َعلَيِْه بُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخْلُلََفاِء الرَّ َعضُّ

  »َعلَيَْها بِاجََّواِجذِ 
 ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใหขอ
ตักเตือนแกพวกเราในวันหนึ่งหลังจากละหมาดยามสาย  (ละหมาดดุ
ฮา) ดวยขอตักเตือนที่กินใจจนทําใหน้ําตาคลอ และทําใหหัวใจสะทาน 
ชายคนหนึ่งจึงไดกลาววา นี่คือขอตักเตือนอําลา ฉะนั้นไดโปรดสั่งเสียแก
พวกเราเถิดโอทานเราะสูลุลลอฮฺ ทานกลาววา ฉันขอสั่งเสียพวกทานใหยํา
เกรงตออัลลอฮฺ พรอมทั้งเชื่อฟงและภักดี แมวาผูสั่งใชพวกทานจะเปน
บาวแหงเอธิโอเปยก็ตาม เพราะผูใดในหมูพวกทานที่มีชีวิตอยูตอจากนี้ 
เขาจะไดเห็นการขัดแยงอยางมากมาย และพวกทานพึงระวังสิ่งใหมใน
ศาสนา เพระมันคือความหลงผิด ดังนั้นผูใดในหมูพวกทานที่พบเหตุ
ดังกลาว ก็จําเปนแกเขาจะตองยึดสุนนะฮฺของฉัน และสุนนะฮฺของบรรดา
เคาะลีฟะฮฺที่ปราดเปรื่องและไดรับทางนํา พวกทานจงยดึมันดวยฟนกราม” 
(บันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลขหะดีษ : 2676 และอิบนุมาญะฮฺ หมายเลขหะดีษ 
: 42) 
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สวนการจัดการอบรมใหขอตักเตือนที่จะสงใหเกิดผลนั้น ยอมจะตองมีการจัดสรรในเรื่อง
ของเวลาใหมีความเหมาะสม และอยาใหเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองกระทําอยางเปนประจําทุกวัน
(กระทั่งทําใหมีความรูสึกเบื่อหนาย) 

จากทานอบีวาอิล ชะกีก อิบนุสะละมะฮ ไดเลาวา  
نََّك اَكَن َقبُْد اهللاِ 

َ
بَا َقبِْد الرَّمْحَِن لَوَِدْدُت ك

َ
ُ رَُجٌل يَا أ َ ُر اجَّاَس يِف لُكِّ مَخِيٍس َفَقاَل   يَُذكِّ

لُُكْم َذكَّ  خَتَوَّ
َ
ِّ أ

ِملَُّكْم َوإِ
ُ
ْن أ

َ
ْكَرُه أ

َ
ِّ أ َ

َما إِنَُّه َفْمنَُعيِن ِمْن َذلَِك ك
َ
ْرَينَا لُكَّ يَْوٍم قَاَل أ

آَمِة َعلَيْنَاا اَكَن اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ بِالَْموِْعَظِة َكمَ  ُجَا بَِها خَمَافََة السَّ    َعلَيِْه وََسلََّم َفتََخوَّ
 ความวา “ปรากฏวาทานอับดุลลอฮฺ อิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุนั้น จะ
อบรมใหขอตักเตือนพวกเราในทุกวันพฤหัสบดี มีชายคนหนึ่งไดกลาวแก
ทานวา โอ อบูอับดุรเราะหฺมาน(อิบนุมัสอูด) ฉันปรารถนาที่จะใหทาน
อบรมใหขอตักเตือนพวกเราทุกวัน ทานจึงกลาววา สิ่งที่ทําใหฉันไมอยาก
ทําเชนนั้นก็คือ ฉันไมตองการทําใหพวกทานรูสึกเบื่อหนาย และฉัน
ตองการจัดเตรียมเวลาการอบรมตอพวกทาน เหมือนที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดจัดการอบรมสั่งสอนพวกเรา(อยาง
เหมาะสม) เพราะกลัวพวกเราจะเบื่อหนาย” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข
หะดีษ : 70 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 2821) 
 
3.  ผสมผสานระหวางการใหขวัญกําลังใจและการขูสําทับ 
สภาพจิตใจของมนุษยนั้นบางครั้งก็อยูในสภาพที่สูงสงแตในบางครั้งก็มีสภาพที่ตกต่ํา มีทั้ง

จิตใจที่เลวทรามและที่ออนแอ  ดวยเหตุนี้วิถีทางที่อิสลามไดใชในการอบรมขัดเกลานั้น ก็มักจะ
เกี่ยวโยงกับทุกสภาพจิตใจเหลานั้น จึงมีการผสมผสานระหวางการใหขวัญกําลังใจและการขูสําทับ 
บางครั้งก็มีการใหความหวังและบางครั้งก็อาจทําใหเกิดความหวาดกลัว  

ดังที่ทานอนัส อิบนุมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  
 َعلَيِْه وََسلََّم ُخْطبًَة َما َسِمْعُت ِمثْلََها َقطُّ َقاَل لَْو َيْعلَُموَن َما اهللاُ َصىلَّ  َخَطَب رَُسوُل اهللاِ 

ْعلَُم لََضِحْكتُْم َقِليًال َوَكََكيْتُْم َكِثرًيا َقاَل 
َ
ْصَحاُب رَُسوِل اِهللا َصىلَّ اهللاُ أ

َ
ى أ  َعلَيِْه َفَغطَّ

   وََسلََّم وُُجوَهُهْم لَُهْم َخِننيٌ 
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวเทศนา(คุ
ตบะฮฺ) ซ่ึงฉันไมเคยไดยินการกลาวเทศนาเหมือนครั้งนั้นเลย ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ไดกลาววา “หากพวกทานรูในสิ่งที่ฉันรู แนนอนพวกทานจะ
หัวเราะใหนอยและรองไหใหมาก ทานอนัสไดเลาอีกวา (เมื่อไดยินเชนนั้น) 
บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง
กมหนาลงดวยสภาพของความทุกขระทมใจ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข
หะดีษ : 4621) 
 



5 
 

และยังมีหะดีษอ่ืนๆที่ไดกลาวถึงการใหความหวังและเปนขวัญกําลังใจอีก ดังที่ทานอบูซัร 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 

َييُْت اجَّيِبَّ َصىلَّ اهللاُ 
َ
ْ أ تَي

َ
ْنيَُض وَُهَو نَائٌِم ُعمَّ أ

َ
تُُه َوقَْد اْستَيَْقَظ  َعلَيِْه وََسلََّم وََعلَيِْه ثَوٌْب أ

َ إِالَّ اهللاُ َما ِمْن َقبْ «: َفَقاَل  َ َوإِْن  :ُت قُلْ  » ُعمَّ َماَت بَلَ َذلَِك إِالَّ َدَخَل اجْلَنَّةَ ٍد قَاَل َال إِ
َق  َق « :قَاَل  ؟،َزىَن َوإِْن رَسَ َق  :قُلُْت  ،»َوإِْن َزىَن َوإِْن رَسَ َوإِْن َزىَن « :قَاَل  ؟،َوإِْن َزىَن َوإِْن رَسَ

َق  َق  :قُلُْت  ،»َوإِْن رَسَ َق « :قَاَل  ؟،َوإِْن َزىَن َوإِْن رَسَ ِ   ،َوإِْن َزىَن َوإِْن رَسَ
َ
نِْف أ

َ
بَلَ رَْغِم أ

َ  »َذر  ِ َذر َو
َ
ْغُف أ

َ
َث بَِهَذا قَاَل َوإِْن رَِغَم أ بُو َذر إَِذا َحدَّ

َ
  َن أ

ความวา “ฉันไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ซ่ึงทานไดสวม
เสื้อสีขาวและกําลังนอนอยู หลังจากที่ฉันไดมาถึง ทานก็ไดต่ืนขึ้นมา ทาน
จึงกลาววา ไมมีบาวคนใดที่ไดกลาว –ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ- ไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ แลวเขาไดตายไปดวยสภาพนั้น นอกจากสําหรับ
เขาแลวยอมไดเขาสูสวนสวรรคอยางแนนอน ฉัน(อบูซัร)จึงไดกลาววา 
แมนวาเขาจะทําซินา(ผิดประเวณี) หรือขโมยกระนั้นหรือ ? ทานนบีจึง
ตอบวา แมนวาเขาจะทําซินาหรือขโมยก็ตาม ฉันก็ไดกลาวอีกวา แมนวา
เขาจะทําซินาหรือขโมยกระนั้นหรือ ? ทานนบี ก็ตอบอีกวา แมนวาเขาจะ
ทําซินาหรือขโมย และแมนวาเปนสิ่งที่อบูซัรไมพอใจก็ตาม และปรากฏวา
เมื่อทานอบูซัรไดรายงานหะดีษนี้ ทานก็ไดกลาววา และแมนวาเปนสิ่ง
ที่อบูซัรไมพอใจก็ตาม” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 5827 และ
มุสลิม หมายเลขหะดีษ : 283) 

 
และจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  

بُو بَْكٍر َوُقَمُر  -صىل اهللا عليه وسلم-  ا ُقُعوًدا َحْوَل رَُسوِل اهللاِ ُكنَّ 
َ
ىِف َغَفٍر َفَقاَم َمَعنَا أ

ْن ُفْقتََطَع  - اهللا عليه وسلمصىل- رَُسوُل اهللاِ 
َ
 َعلَيْنَا وََخِشينَا أ

َ
ْنَطأ

َ
ْظُهِرنَا فَأ

َ
ِمْن َننْيِ أ

َل َمْن فَِزَع فَ  وَّ
َ
ْنتَىِغ رَُسوَل اهللاِ ُدوَغنَا َوفَِزْقنَا َفُقْمنَا فَُكنُْت أ

َ
صىل اهللا عليه -  َخرَْجُت أ

نَْصاِر ِكَىِن اجَّ  - وسلم
َ
َييُْت َحائًِطا لِأل

َ
َّ أ ِجْد َح

َ
ُ بَابًا فَلَْم أ َ ِجُد 

َ
اِر فَُدرُْت بِِه َهْل أ جَّ

بِيُع اجْلَْدَوُل  -فَإَِذا َربِيٌع يَْدُخُل ىِف َجوِْف َحائٍِط ِمْن برِْئٍ َخارَِجٍة  فَاْحتََفْزُت َكَما  -َوالرَّ
بُو ُهَريَْرَة «  َفَقاَل  - صىل اهللا عليه وسلم- فََدَخلُْت بَلَ رَُسوِل اهللاِ  حَيْتَِفُز اخكَّْعلَُب 

َ
. »أ

نَُك « قَاَل . َفُقلُْت َغَعْم يَا رَُسوَل اهللاَِّ 
ْ
َت . »َما َشأ

ْ
ْنَطأ

َ
ْظُهِرنَا َفُقْمَت فَأ

َ
قُلُْت ُكنَْت َننْيَ أ

َييُْت َهَذا احْلَائَِط 
َ
َل َمْن فَِزَع فَأ وَّ

َ
ْن ُيْقتََطَع ُدوَغنَا َفَفِزْقنَا فَُكنُْت أ

َ
َعلَيْنَا فََخِشينَا أ

ِ َفَقاَل فَ  بَا ُهَريَْرَة « اْحتََفْزُت َكَما حَيْتَِفُز اخكَّْعلَُب وََهُؤالَِء اجَّاُس َوَرا
َ
ِ . »يَا أ ْقَطا

َ
َوأ

َ إِالَّ « َغْعلَيِْه قَاَل  َ ْن َال إِ
َ
اْذَهْب بَِنْعىَلَّ َهاَينْيِ َفَمْن لَِقيَت ِمْن َوَراِء َهَذا احْلَائِِط يَْشَهُد أ

ُه بِاجْلَنَِّة اهللاَُّ ُمسْ  ْ  » تَيِْقنًا بَِها قَلْبُُه فَبرَشِّ
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ความวา “พวกเราไดนั่งลอมทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ซ่ึงมีทานอบูบักรฺ ทานอุมัร และทานอื่นๆอยูรวมดวย และแลวทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดลุกขึ้นยืนในระหวางที่พวกเราได
นั่งกันอยู  โดยที่พวกเราไดลาชามาก(ที่จะลุกขึ้นยืนตามทาน) และพวกเรา
เองก็กลัววาทานจะไดรับอันตรายจากเหลาศัตรู (เมื่อเปนเชนนั้น) พวกเรา
จึงไดเรงรีบในการลุกขึ้น(เพื่อที่จะตามทานเราะสูลุลลอฮฺ) และฉันเปนคน
แรกที่มีความรวดเร็ว(ในการลุกขึ้น) ดังนั้นฉันจึงออกไปหาทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กระทั่งไดพบกับเรือกสวนแหงหนึ่ง
ของชาวอันศอรฺซ่ึงเปนของชนเผาอันนัจญารฺ ดังนั้นฉันก็ไดเดินเวียนไปมา
เพื่อหาวามีทางเขาหรือไม แตก็ไมปรากฏวามีทางเขาเลย ครั้นเมื่อ(ฉันได
เห็น)ลําธารเล็กๆไดไหลเขาสูเรือกสวนแหงนั้น ฉันจึงไดต้ังทาเตรียมพรอม
(ที่จะเขาไป) ด่ังการต่ังทาของสุนัขจิ้งจอกที่เตรียมจะตะคุบเหยื่อ และแลว
ฉันก็ไดเขาไปพบทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานจึง
ถามฉันวา “นั่น..อบูฮุร็อยเราะฮฺใชมั้ย ?” ฉันจึงตอบวา “ใชแลวครับ...โอ
ทานเราะสูลุลอลฮฺ” ทานจึงถามอีกวา “ทานมีเรื่องอะไรรึ ?” ฉันจึงตอบวา 
“ในระหวางที่ทานไดนั่งอยูรวมกับเรานั้น ทานก็ไดลุกขึ้นยืนแลวเดินออกไป 
โดยที่พวกเราไดลาชามาก(ที่จะลุกขึ้นตามทาน) และพวกเราเองก็กลัววา
ทานจะไดรับอันตรายจากเหลาศัตรู (เมื่อเปนเชนนั้น) พวกเราจึงไดเรงรีบ
ที่จะลุกขึ้น(เพื่อที่จะตามทาน) และฉันเปนคนแรกที่รวดเร็ว(ในการลุกขึ้น) 
ดังนั้นฉันจึงมายังเรือกสวนแหงนี้ แลวฉันก็ไดต้ังทาเตรียมพรอม(ที่จะเขา
ไป) ด่ังการต่ังทาของสุนัขจิ้งจอกที่เตรียมจะตะคุบเหยื่อ สวนคนอื่นๆนั้นก็
อยูหลังฉันอีก ทานจึงกลาววา โออบูฮุร็อยเราะฮฺเอย –แลวทานก็ยื่น
รองเทาของทานแกฉัน- เจาจงเดินไปดวยกับรองเทาของฉันคูนี้เถิด ดังนั้น
หากวาเจาไดพบเจอผูใดหลังเรือกสวนแหงนี้ โดยที่เขาไดปฏิญาณตนวาไม
มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และเปนผูที่ความเชื่อมั่นในความศรัทธา
นั้นมีอยูในหัวใจของเขา ดังนั้นก็จงแจงขาวดีแกเขาดวยกับสวนสวรรคที่
เขาจะไดรับเถิด ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 156) 
 
กระนั้นก็ตาม หากวาเราไดสังเกตหรือพิจารณาถึงสภาพตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ยอมทําใหเรา

ไดเขาใจอยางดีเลยวา การใหความสําคัญและการมุงเนนในเรื่องของการขูสําทับนั้น ก็เปนสิ่งที่
จิตใจของผูคนนั้นมีความปรารถนาและเรียกรองมันอยู แตทั้งนี้ก็สมควรที่จะตองมีการใหขวัญ
กําลังใจประกอบดวย เชนการใหขวัญกําลังใจโดยการเลาถึงความสุขที่มีอยูในสวนสวรรคและ
ผลตอบแทนที่จะไดรับ ความสุขในการใชชีวิตในโลกใบนี้สําหรับผูที่มีความยึดมั่นอยางหนักแนน
มั่นคงในการเชื่อฟงตออัลลอฮฺ การเลาถึงความดีงามที่มีอยูในอิสลามและผลของมันที่มีตอมนุษย
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ชาติ เปนตน ซึ่งในอัลกุรฺอานเองก็มีการนําเสนอในรูปแบบนี้เชนเดียวกัน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัส
วา  

َقواْ لََفتَْحنَا َعلَيِْهم﴿ ْهَل الُْقَرى آَمنُواْ َوايَّ
َ
نَّ أ

َ
رِْض َولَـِكن  َولَْو أ

َ
َماء َواأل َن السَّ ٍت مِّ َ بََر

َخْذنَاُهم بَِما
َ
بُواْ فَأ   ﴾اَكنُواْ يَْكِسبُونَ  َكذَّ

ความวา “และหากวาชาวเมืองนั้นไดศรัทธากันและมีความยําเกรงแลวไซร 
แนนอนเราก็เปดใหแกพวกเขาแลว ซ่ึงบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟา
และแผนดินแตทวาพวกเขาปฏิเสธ ดังนั้นเราจึงไดลงโทษพวกเขา เนื่อง
ดวยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว” (สูเราะฮฺอัลอะรอฟ : 96) 
 
และอัลลอฮฺ ตรัสอีกวา 

ْ احكَّْوَراَة َواِإلجِنيَل َومَ ﴿ قَاُموا
َ
غَُّهْم أ

َ
ِهمَولَْو ك َ

نِزَل إِ
ُ
ْ ِمن فَْوقِِهْم َوِمن  ا أ بِِّهْم ألَكلُوا مِّن رَّ

نُْهمْ  رُْجِلِهم مِّ
َ
نُْهْم َساء َما َفْعَملُونَ  حَتِْت أ ْقتَِصَدٌة َوَكِثرٌي مِّ ٌة مُّ مَّ

ُ
  ﴾أ

ความวา “และหากวาเขาเหลานั้นไดดํารงไวซ่ึงอัต-เตารอต และอัล-อินญีล 
และสิ่งที่ถูกประทานลงมา แกพวกเขาจากพระเจาของพวกเขาแลว 
แนนอนพวกเขาก็ไดบริโภคไปแลวที่มาจากเบื้องบนของพวกเขา และที่มา
จาภายใตเทา ของพวกเขาในหมูพวกเขานั้นมีกลุมหนึ่งที่มีความยุติธรรม 
และมากมายในหมูพวกเขานั้น ชางเลวรายจริง ๆ สิ่งที่พวกเขากระทํากัน” 
(สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ : 66) 
 
4.  การโนมนาวจิตใจ 
จากทานอบู อุมามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 

ً َشابًّ   يِبَّ َصىلَّ اهللاُ ِإنَّ َف َ اجَّ ْقبََل لََّم َفَقاَل يَا رَُسوَل اهللاِ  َعلَيِْه وَسَ ا أَ
َ
َنا َفأ  اْئَذْن يِل ِبالزِّ

ُم َعلَيِْه َفَزَجُروهُ   :َقاَل  ،َقاَل َفَجلََس  ،َفَدَنا ِمنُْه َقِريبًا » اْدُنهْ « اَل َفقَ  ،َقالُوا َمْه َمهْ  ،اْلَقْو
بُّ «  حُتِ

َ
َك أ مِّ

ُ
َهاتِِهمْ «   : َقاَل  ، ِفَداَءكَ َجَعليَِن اهللاُ  ،َال َواهللاِ  : َقاَل  » ؟ُه ِأل مَّ

ُ
بُّونَُه ِأل  ،» َوَال اجَّاُس حُيِ

َفتُِحبُُّه ِالْبنَِتَك « :  َقاَل 
َ
َوَال «   : َقاَل  ، ِفَداَءكَ  اهللاُ َجَعليَِن  ،اهللاِ َال َواِهللا َيا رَُسوَل  : َقاَل  » ؟أ

نَاِتِهمْ  بُّوَنُه ِكَ ْخِتَك َقاَل َال «   : َقاَل ، » اجَّاُس حُيِ
ُ
َفتُِحبُُّه ِأل

َ
 :َقاَل  ،ِفَداَءكَ  اهللاُ َجَعليَِن  َواهللاِ أ

َخَواِتِهمْ « 
َ
بُّوَنُه ِأل حُيِ اُس  اجَّ ِتَك «   : َقاَل  ،» َوَال  ِلَعمَّ َفتُِحبُُّه 

َ
 اهللاُ َجَعليَِن  َواهللاِ َال  : اَل قَ  ،» أ

اِتِهمْ «   : َقاَل  ،ِفَداَءكَ  بُّوَنُه ِلَعمَّ اُس حُيِ اجَّ َك «   : َقاَل  » َوَال  حَكِ َفتُِحبُُّه خِلَا
َ
 َواهللاِ َال  : َقاَل  ،» أ

بُّوَنُه خِلَاَالِتِهمْ «   : َقاَل  ،ِفَداَءكَ  اهللاُ َجَعليَِن  َوَقاَل  ،يْهِ َفوََضَع َيَدُه َعلَ :  َقاَل  » َوَال اجَّاُس حُيِ
ْن َفْرَجهُ «  ْر َقلْبَُه َوَحصِّ َ َيلْتَِفُت ِإىَل  ،» اللَُّهمَّ اْغِفْر َذْغبَُه َوَطهِّ َفلَْم َيُكْن َنْعُد َذلَِك اْلَف

ءٍ  ْ َ  
ความวา “เด็กหนุมคนหนึ่งมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลว
ไดกลาววา “โอเราะสูลุลลอฮฺ อนุญาตใหฉันทําซินา(ผิดประเวณี)เถิด” 
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บรรดาผูคนจึงไดหันกลับมามองเขาแลวไดขับไลเขาออกไป โดยไดสงเสียง
วา “มะฮฺ มะฮฺ”(แสดงความไมพอใจ) แตทานนบีกลับกลาว(ตอเด็กหนุมคน
นั้น)วา “เขามาใกลๆซิ” เมื่อเขาเขามาใกล ทานจึงบอกกับเขาวา “นั่งลงซิ" 
เมื่อเขานั่งลง ทานก็ไดถามเด็กหนุมคนนั้นวา “เจาพอใจจะใหสิ่งนี้เกิด
ขึ้นกับมารดาของเจาหรือไม ?” เขาตอบวา“ไม ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ขอ
พระองคไดใหฉันเปนสิ่งพลีแกทานเถิด”  ทานนบี จึงกลาววา "ผูคน
ทั้งหลายก็ยอมไมชอบที่จะเกิดเรื่องนี้กับมารดาของพวกเขาเชนเดียวกัน" 
ทานนบีไดถามตอวา “เจารักที่จะใหสิ่งนี้ เกิดขึ้นกับบุตรสาวของเจา
หรือไม?"  เขาตอบวา “ไม  ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ   โอเราะสูลุลลอฮฺ ขอ
พระองคไดใหฉันเปนสิ่งพลีแกทานเถิด”ทานนบีจึงกลาววา "ผูคนก็ยอมไม
ชอบที่จะใหเกิดเรื่องนี้กับบุตรสาวของพวกเขาเชนเดียวกัน" ทานนบีได
ถามตอไปวา “เจาพอใจจะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวหรือนองสาวของเจา
หรือไม?” เขาตอบวา “ไม ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ขอพระองคไดใหฉันเปน
สิ่งพลีแกทานเถิด”  ทานนบีจึงกลาววา "ผูคนก็ยอมไมชอบที่จะใหเกิดเรื่อง
นี้กับพี่สาวหรือนองสาวของพวกเขาเชนเดียวกัน" ทานนบีไดถามตอไป
วา “เจาพอใจจะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวหรือนองสาวของพอของเจา
หรือไม?”เขาตอบวา “ไม ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ขอพระองคไดใหฉันเปน
สิ่งพลีแกทานเถิด” ทานนบีจึงกลาววา “ผูคนก็ยอมไมชอบที่จะเกิดเรื่องนี้
พี่สาวหรือนองสาวของพอของพวกเขาเชนเดียวกัน” ทานนบีไดถามตอไป
วา “เจาพอใจจะใหสิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาวหรือนองสาวของแมของเจา
หรือไม?” เขาตอบวา “ไม ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ขอพระองคไดใหฉันเปน
สิ่งพลีแกทานเถิด” ทานนบีจึงกลาววา “ผูคนก็ยอมไมชอบที่จะเกิดเรื่องนี้
พี่สาวหรือนองสาวของแมของพวกเขาเชนเดียวกัน” จากนั้นทานนบีได
วางมือของทานบนตัวเขา แลวทานก็ไดกลาววา “โออัลลอฮฺ โปรดอภัยโทษ
ใหกับความผิดของเด็กหนุมคนนี้ดวยเถิด โปรดชําระหัวใจของเขาให
สะอาด และโปรดรักษาความบริสุทธิ์ของเขาดวยเถิด” หลังจากนั้นเด็ก
หนุมคนนี้ก็ไมใหความสนใจในเรื่องลักษณะอยางนี้อีกเลย” (บันทึกโดยอะหฺ
มัด หมายเลขหะดีษ : 22211) 
 
อันที่จริง ในชวงเวลาที่เด็กหนุมคนนั้นไดมาหาทานนบีดวยกับสภาพของผูที่อารมณใครได

รุมเราจิตใจของเขาอยูนั้น กลายเปนเหตุผลหลักที่ผลักดันใหเขาไดทําลายกําแพงแหงความละอาย
ไปจากตัวเขา โดยที่เขากลาที่จะไปบอกแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางโจงแจงตอ
หนาบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน กระนั้นก็ตามทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเปนผูให
การอบรมขัดเกลาและสั่งสอนนั้นก็ทราบดีวาบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนั้นไมเขาใจวามันเปน
อยางไร ? 
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และการมาของเด็กหนุมคนนั้นเพื่อมาขออนุญาตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ให
เขาสามารถที่จะทําซินาไดนั้น แมนตัวของเด็กหนุมคนนั้นจะไมคอยมีความสํารวม และไมคอยจะ
เขาใจในศาสนามากนัก แตเราก็ไมเห็นวาเด็กหนุมคนนั้นมีความปรารถนาที่จะไดรับการอนุญาต
โดยแทจริงแมอยางใดไม แตเปนเพียงการเปดเผยความปรารถนาลึกๆที่มีอยูในตัวเขาตางหาก และ
โดยแนนอนทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยอมทราบดีในอีกแงมุมหนึ่งของความดีงามที่มี
อยูในตัวเด็กหนุมคนนั้น ดังนั้นสิ่งที่เปนผลตามมานั้นคือ “หลังจากนั้นเด็กหนุมคนนี้ก็ไมให
ความสนใจในเรื่องลักษณะอยางนี้อีกเลย” 

 
5.  ใชการสนทนาและการโตตอบ 
ตัวอยางที่ดียิ่งในเรื่องนี้คือ เหตุการณที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสนทนา

โตตอบกับชาวอันศอรฺในเรื่องการแบงทรัพยสงครามหุนัยน โดยที่ทานใหสวนแบงแกหัวหนาตระกูล
อาหรับตางๆอยางมากมายเพื่อเอาใจพวกเขาในการเขารับอิสลามและใหสวนแบงแกชาวกุรอยช
มากมายเชนกัน แตทานนบีไมแบงสิ่งใดใหแกชาวอันศอรฺเลย ทําใหชาวอันศอรฺบางคนตัดพอดวย
ความนอยเนื้อตํ่าใจ(ที่พวกเขาไมไดรับสวนแบงในทรัพยสงครามครั้งนี้)  เมื่อเปนเชนนั้นทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงไดเรียกชาวอันศอรฺมารวมตัว ทันใดนั้นการสนทนาและ
โตตอบระหวางกันก็ไดเกิดขึ้น ดังที่ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 

ِ َصىلَّ اهللاُ   ِ فَاَء اُهللا بَلَ رَُسو
َ
ا أ لَيِْه وََسلََّم يَْوَم ُحننَْيٍ قََسَم يِف اجَّاِس يِف  عَ لَمَّ

َصاَب 
َ
ُهْم وََجُدوا إِْذ لَْم يُِصبُْهْم َما أ غَّ

َ
نَْصاَر َشيْئًا فََكك

َ
الُْمَؤلََّفِة قُلُوُبُهْم َولَْم ُفْعِط اْأل

ِجدْ « :اجَّاَس فََخَطبَُهْم َفَقاَل 
َ
لَْم أ

َ
نَْصاِر أ

َ
 ًال َفَهَداُكْم اهللاُ ُكْم ُضالَّ يَا َمْعرَشَ اْأل

لََّفُكْم اهللاُ َوُكنْتُْم مُ  ،ِ 
َ
ِقنَي فَك ِ تََفرِّ ْلنَاُكْم اهللاُ  ، 

َ
ِ وََخلًَة فَأ َما قَاَل َشيْئًا لُكَّ  ،» 

َمنُّ قَالُوا اهللاُ 
َ
ُ أ ُ يبُوا رَُسوَل اِهللا َصىلَّ اهللاُ َما َفْمنَُعكُ « :قَاَل  ، َورَُسو ْن جُتِ

َ
 َعلَيِْه ْم أ

َمنُّ َشيْئًا قَالُوا اهللاُ  لُكََّما قَاَل  :قَاَل  »؟مَ وََسلَّ 
َ
ُ أ ُ لَْو ِشئْتُْم قُلْتُْم ِجئْتَنَا « :قَاَل  ، َورَُسو

اِة َواْكَِعرِي َوتَْذهَ  ،َكَذا َوَكَذا ْن يَْذَهَب اجَّاُس بِالشَّ
َ
تَرَْضْوَن أ

َ
 بُوَن بِاجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ أ

نَْصارِ  ،ِلُكمْ َعلَيِْه وََسلََّم إىَِل رَِحا
َ
 ِمْن اْأل

ً
َولَْو َسلََك  ،لَْوَال الِْهْجَرُة لَُكنُْت اْمَرأ
نَْصاِر وَِشْعبََها

َ
نَْصاُر ِشَعاٌر َواجَّاُس  ،اجَّاُس َواِديًا وَِشْعبًا لََسلَْكُت َواِدَي اْأل

َ
اْأل

َّ تَلْقَ  ثَْرًة فَاْصرِبُوا َح
ُ
  »ْوىِي بَلَ احْلَوِْض ِدثَاٌر إِنَُّكْم َستَلَْقْوَن َنْعِدي أ

  ความวา “เมื่ออัลลอฮฺทรงใหทานนเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม แบงทรัพยสงครามหุนัยนใหแกผูคนอยางมากมายเพื่อเอาใจ
พวกเขาในการเขารับอิสลาม แตทานไมไดแบงสิ่งใดใหแกชาวอันศอรฺ
เลย ทําใหชาวอันศอรฺบางคนตัดพอดวยความนอยเนื้อตํ่าใจ เหตุที่พวก
เขาไมไดรับในสิ่งที่ผูคนทั้งหลายไดรับกัน ดวยเหตุนั้นทานเราะสูลุลลอฮฺ
จึง(ลุกขึ้นเพื่อ)กลาวเทศนาตอพวกเขา (ดังนั้นทานจึงกลาวสรรเสริญ
ตออัลลอฮฺ) แลวไดกลาวแกพวกเขาวา “โอเหลาชาวอันศอรฺเอย (มีคําพูด
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ของพวกทานบางคําพูดมาถึงฉัน และการตําหนิตอฉันในใจของพวก
ทาน) พวกทานเคยหลงผิด แลวอัลลอฮฺก็ไดชี้แนะพวกทานมิใชหรือ 
? พวกทานเคยเปนศัตรูกัน แลวอัลลอฮฺก็ไดทําใหพวกทานปรองดองกัน
มิใชหรือ ?พวกทานเคยยากจน แลวอัลลอฮฺก็ไดทําใหพวกทานร่ํารวย
มิใชหรือ ?” ชาวอันศอรฺจึงตอบวา “หามิไดเลย บุญคุณและความโปรด
ปรานตางๆของอัลลอฮฺนั้นมากมายลนเหลือยิ่งนัก” ทานนบีจึงถามตออีก
วา “มีอะไรที่กีดกั้นพวกทานมิใหตอบในสิ่งที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถามกระนั้นหรือ ?” พวกเขากลาววา “ (เรา
จะตอบทานอยางไร โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ?) บุญคุณและความโปรด
ปรานตางๆของอัลลอฮฺมากมายลนเหลือยิ่งนัก” (ทานจึงกลาววา “หาก
พวกทานจะพูดก็เปนเรื่องจริง(พวกทานอาจกลาววา) ทานนั้นแหละมา
หาเราในสภาพที่ถูกใครๆปฏิเสธ แตเราก็เชื่อ ทานถูกคนทอดทิ้งแตเราก็
ชวยเหลือเกื้อกูล ทานถูกใครๆขับไสไลสง แตเราก็ใหที่พักพิง ทานมาใน
ฐานะคนลําบากแรนแคน แตเราก็ใหทรัพยสินแกทาน โอชาวอันศอรฺ 
พวกทานจะตําหนิฉันเพียงเพราะทรัพยทางโลกที่ฉันใหแกกลุมชนหนึ่งที่
ฉันอยากเอาชนะใจพวกเขาใหเขารับอิสลาม แตฉันเชื่อในอิสลามของ
พวกทาน)  โอชาวอันศอรฺ พวกทานไมพอใจดอกหรือที่คนอื่นไดแพะและ
อูฐกลับไป แตพวกทานไดนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลับไปยังที่
นั่งบนหลังอูฐของพวกทาน ? (ขอสาบานตอผูที่ชีวิตของมุหัมมัดอยูใน
หัตถของพระองค) หากไมมีการอพยพ แนนอนฉันอาจจะเปนคนหนึ่งใน
หมูชาวอันศอรฺ หากวาผูคนมุงที่จะไปที่หุบเขาหนึ่ง แตชาวอันศอรฺมุงไปที่
อีกหุบเขาหนึ่ง แนนอนฉันก็จะมุงตรงไปที่หุบเขาของชาวอันศอรฺ สําหรับ
ชาวอันศอรฺแลวพวกเขาประหนึ่งเสื้อชั้นในสวนผูคนทั้งหลายนั้นคือเสื้อ
คลุม (โอชาวอันศอรฺเอย) แทจริงพวกทานจะไดพบหลังจากฉันผูที่เห็น
แกประโยชนสวนตน ดังนั้นพวกทานจงอดทนเถิด จนกวาพวกทานจะได
พบกับฉันที่บอน้ํา(อัลเหาฎ)” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย : 4330 และมุสลิม : 
2493) 

  
 ซึ่งในเหตุการณที่เกิดขึ้นขางตนนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใช
การสนทนาโตตอบกับพวกเขาเหลานั้น โดยที่ทานไดนําเสนอคําถามใหแกชาวอันศอรฺ
แลวทานก็รอคําตอบจากพวกเขา ใชแตเทานั้น เมื่อทานเห็นวาไมมีใครตอบในสิ่งที่ทาน
ถาม ทานก็ไดใหคําตอบดวยตัวของทานเอง ดังที่ทานไดกลาวตอบวา “และหากวาทาน
จะพูด ทานก็จะพูดในเรื่องที่เปนความจริง และพวกทานก็จะเช่ือในสิ่งนั้นอยาง
แนนอน” 
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6.  ใชความเกรี้ยวกราดและการลงโทษ 
 ปรากฏวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะมีความเกรี้ยวกราดตอผูที่กระทํา
ความผิด และจะลงโทษคนผูนั้น 
 ดังที่ทานอบู มัสอูด อัลอันศอรีย ไดเลาวา  

ا ُفطَ قَاَل رَُجٌل يَا رَُسوَل اهللاِ  َالَة ِممَّ ْدرُِك الصَّ
ُ
َكاُد أ

َ
يُْت  ، َال أ

َ
ُل بِنَا فَُالٌن ، َفَما َرأ وِّ

 َّ ِ
َشدَّ َغَضبًا ِمْن يَْوِمئٍِذ َفَقاَل  -صىل اهللا عليه وسلم  -اجَّ

َ
َها « ىِف َموِْعَظٍة أ فُّ

َ
ك

ْف ، فَإِنَّ ِفيِهُم الَْمِريَض  ُروَن ، َفَمْن َصىلَّ بِاجَّاِس فَلْيَُخفِّ اجَّاُس ، إِنَُّكْم ُمنَفِّ
ِعيَف وَ    » َذا احْلَاَجِة َوالضَّ

ความวา “มีชายคนหนึ่งไดกลาววา “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ! ฉันเกือบจะ
ไมรวมละหมาด(ญะมาอะฮฺ)เหตุเพราะจากคนหนึ่งที่นําละหมาดพวก
เรานานมาก “ ซ่ึงฉันยังไมเคยเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
กริ้วโกรธในการอบรมสั่งสอนครั้งใดมากยิ่งไปกวาวันนั้น โดยทานกลาว
วา “ โอ มนุษยเอย ! พวกทานนี้ คือผูที่ขับไลตะเพิดผูอ่ืน ฉะนั้น ผูใดก็
ตามที่นําคนอื่นละหมาด เขาก็จงทําใหเบา เพราะในหมูพวกเขามี
ผูปวย คนออนแอ และผูที่มีธุระอยู” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะ
ดีษ : ๙๐ และมุสลิม หมายเลขหะดีษ : ๔๖๖) 
 
จากทานซัยดฺ อิบนุ คอลิด อัลุฮะนีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  

نَّ اجَّيِبَّ َصىلَّ اهللاُ 
َ
ُ رَُجٌل َقْن اللَُّقَطِة َفَقاَل أ َ

َ
ْو قَاَل « : َعلَيِْه وََسلََّم َسأ

َ
َءَها أ َ اْعرِْف ِو

ْفَها َسنَةً  ،وَِخَءَها وَِعَفاَصَها ْهِ  ،ْمِتْع بَِهاُعمَّ اْستَ  ،ُعمَّ َعرِّ َ
دَِّها إِ

َ
إِْن َجاَء َربَُّها فَأ

 : قَاَل  ،»فَ
بِلِ  ْو قَاَل امْحَرَّ وَْجُههُ  ؟،فََضالَُّة اْإلِ

َ
َّ امْحَرَّْت وَْجنَتَاُه أ َوَما لََك « :َفَقاَل  ،َفَغِضَب َح

َجرَ  ؟،َولََها َّ يَلَْقاَها َربَُّها ،َمَعَها ِسَقاُؤَها وَِحَذاُؤَها تَرُِد الَْماَء َوتَْرىَع الشَّ  ،»فََذرَْها َح
ئِْب « :قَاَل  ؟،فََضالَُّة الَْغنَمِ  :قَاَل  ْو لِثِّ

َ
ِخيَك أ

َ
ْو ِأل

َ
 .»لََك أ

ความวา “ชายคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
แลวไดถามทานนบี เกี่ยวกับของที่เขาไดพบเจอ(อัลลุกเฏาะฮฺ) ทานนบี
จึงกลาววา พวกทานจงทําสัญลักษณดวยการมัดและหีบหอของนั้นใหดี
เถิด แลวจงประกาศของที่เจอนั้นใหผูคนไดรู เปนเวลา 1 ป (เมื่อ
เจาของยังไมมารับของนั้น) ก็จงใชมันได แตหากเมื่อเจาของสิ่งของนั้น
ไดมายังทาน(หลังจากที่ทานใชสิ่งของนั้นแลว) ทานก็จงชดใชเจาของ
สิ่งของนั้น มีคนกลาววา “(โอทานเราะสูลุลลอฮฺ) เราจะทําเชนไรกับอูฐ
ที่มันหลงทางมาละ?” ทานนบีจึงโกรธจนกระทั่งสองแกมของทานแดง
คล้ําหรือใบหนาของทานแดงคล้ํา แลวทานก็ไดกลาววา “ทําไมเจาถึง
หมกมุนอยูกับมันโดยที่พวกเจาไมมีสิทธิ์ในตัวของมันเลย ทั้งๆ ที่ตัว
มันนั้นมีที่โหนกสําหรับเก็บน้ําและมีเกือกรองเทาที่มีน้ําไวสําหรับด่ืม
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อยูแลว และมันก็สามารถกินใบไมตางๆได กระทั่งมันไดพบกับเจาของ
มัน” มีคนกลาวอีกวา “แลวเราจะทําเชนไรกับแพะที่มันหลงทางมาละ 
?” ทานนบีจึงตอบวา “เจาจงจับมันใหเปนของเจาเถิด หรืออาจจะเปน
ของพี่นองเจา หรืออาจจะกลายเปนอาหารของเหลาหมาปาก็ได” 
(บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 91 มุสลิม หมายเลขหะดีษ : 4595) 
 
ซึ่งหะดีษทั้งสองนั้นทานอิมามอัลบุคอรียไดบรรจุในหมวด “การโกรธเพื่อการอบรมสั่ง

สอนเมื่อไดเห็นสิ่งที่ชั่วราย”ในหนังสือ “อัศเศาะหีหฺ” ของทาน 
 
จากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดเลาวา  

نَّ رَُسوَل اهللاِ 
َ
ى َخاَيًما ِمْن َذَهٍب ىِف يَِد رَُجٍل َفزَنََعُه  -صىل اهللا عليه وسلم- أ

َ
َرأ

َحُدُكْم إِىَل مَجَْرٍة ِمْن نَاٍر َفيَْجَعلَُها « َفَطرََحُه َوقَاَل 
َ
فَِقيَل لِلرَُّجِل . »ىِف يَِدهِ َفْعِمُد أ

قَاَل َال . ُخْذ َخاَيَمَك اْغتَِفْع بِهِ  -صىل اهللا عليه وسلم-َنْعَد َما َذَهَب رَُسوُل اهللاَِّ 
بًَدا َوقَْد َطرََحُه رَُسوُل اهللاَِّ 

َ
 صىل اهللا عليه وسلم- َواهللاَِّ َال آُخُذُه أ

ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เห็นชายคน
หนึ่งสวมแหวนทองคําที่นิ้วมือของเขา ทานจึงถอดแหวนจากนิ้วมือของ
ชายคนนั้น และขวางทิ้งมันไป แลวทานนบีก็ไดกลาววาจะมีใครบาง
ไหมในหมูพวกเจาที่จะเอาถานไฟที่กําลังถูกเผาไหมจากไฟนรกและถือ
มันไวในมือของเขา ? ภายหลังจากที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัมไดจากไป ก็ไดมีบางคนแนะนําชายคนนั้นที่เปนเจาของ
แหวนใหเอาแหวนไปขายเพื่อที่จะไดรับประโยชนจากราคาของมัน แต
ชายเจาของแหวนไดกลาวตอบวา “ ไม ขอสาบานตออัลลอฮฺ ฉันจะไม
มีวันนําแหวนนั้นกลับมาอีก ในเมื่อทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ไดขวางมันทิ้งไปแลว” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 
5598 ) 
 
และจากทานสะละมะฮฺ อิบนิลอักวัอฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 

نَّ رَجُ  
َ
َكَل ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ِ َفَقاَل بِِشَما -صىل اهللا عليه وسلم- ًال أ لُكْ «ِ

ْسَتِطيُع قَاَل قَاَل َال . »نِيَِميِنَك 
َ
قَاَل َفَما َرَفَعَها . َما َمنََعُه إِالَّ الِْكرْبُ . »َال اْستََطْعَت «أ

  إِىَل ِفيهِ 
ความวา “ชายคนหนึ่งไดกินอาหารดวยมือซายตอหนาทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ ทานจึงกลาววา “จงกินอาหารดวยมือขวาของเจา” เขาไดกลาววา 
“ฉันทําไมได” ทานจึงกลาวอีกวา “ทานทําไมไดกระนั้นหรือ ? ” เปลา
เลย ไมมีสิ่งใดที่ไดขัดขวางเขา(ไมใหทําตามคําสั่งของทานเราะสูลุลลอ
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ฮฺ) นอกจากความยิ่งยโส (ของเขาเทานั้น) ทานจึงกลาวตอวา “ฉะนั้น 
มือขางขวาน้ันก็ไมตองยกมันอีก (ทําใหมือขางขวาของชายคนนั้นเปน
อัมพฤกต)” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 5387) 
 
กระนั้นก็ตาม ความเกรี้ยวกราดดังกลาวนั้นก็มิใชเปนเอกลักษณเฉพาะของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแมแตอยางใด แตความออนโยนตางหากที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทวา เมื่อถึงจุดที่ตองใชความเกรี้ยวกราด ทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็จะแสดงถึงความเกรี้ยวกราด และนี่คือหลักฐานบางสวนสําหรับเร่ืองนี้ 

 
1.  อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดพรรณนาถึงคุณลักษณะของทานนบีไววา 

ทานเปนผูที่มีความสุภาพออนโยนและนุมนวล ดังที่พระองค ตรัสวา  
َن اهللاِ فَِبمَ ﴿ ا َغِليَظ ا رمَْحٍَة مِّ ْ ِمْن َحْولَِك   ِجَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفظًّ وا الَْقلِْب َالنَفضُّ

ْمِر فَإَِذا فَاْقُف َقنُْهْم َواْستَْغِفْر لَُهمْ 
َ
ْ بَلَ اهللاِ  وََشاِورُْهْم يِف األ َّ  اهللاَ   إِنَّ َعَزْمَت َفتََو

 ِ ِّ  ني﴾حُيِبُّ الُْمتََو
ความวา “เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจา (มุหัมมัด) จึงได
สุภาพออนโยนแกพวกเขา และถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมี
ใจแข็งกระดางแลวไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัวออกไปจากรอบๆ 
เจากันแลว ดังนั้นจงอภัยใหแกพวกเขาเถิด และจงขออภัยใหแกพวกเขา
ดวย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจาได
ตัดสินใจแลวก็จงมอบหมายแดอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใครผู
มอบหมายทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาลิอิมรอน : 159) 

 
และพระองคไดพรรณนาถึงคุณลักษณะของทานนบี ดวยคุณลักษณะของผูที่มีความสุภาพ

ออนโยนอีกวา  
نُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَيِْه َما َعِنتُّمْ ﴿

َ
ْن أ َحِريٌص َعلَيُْكم  لََقْد َجاءُكْم رَُسوٌل مِّ

  ﴾بِالُْمْؤِمِننَي َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 
ความวา “แทจริงมีเราะสูลคนหนึ่งจากพวกทานเองไดมาหาพวกทานแลว 
เปนที่ลําบากใจแกเขาในสิ่งที่พวกทานไดรับความทุกขยาก เปนผูหวงใย
ยาน เปนผุเมตตา ผูกรุณาสงสาร ตอบรรดาผูศรัทธา” (สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ : 
128) 

 
โดยแนนอน ยอมไมมีผูใดที่จะพรรณนาคุณลักษณะของทานนบี อะลัยฮิศเศาะลาตุวัสลาม 

ไดดียิ่งกวาการพรรณนาถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺตอทานนบี เพราะพระองคทานเปนผูที่ทรงรอบรู
ดียิ่ง 
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2.  บรรดาเศาะหาบะฮฺเคยพรรณนาถึงคุณลักษณะของทานนบี 
ทานมุอาวิยะฮฺ เราะฎิยัลลออุอันฮุ เคยพรรณนาถึงคุณลักษณะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไววา  
حْ 

َ
يُْت ُمَعلًِّما َقبْلَُه َوَال َنْعَدُه أ

َ
َبىِن َوَال  َما َكَهَرىِن وَ َفَواهللاِ  ،َسَن َيْعِليًما ِمنْهُ َما َرأ َال رَضَ

  َشتََمىِن 
ความวา “ฉันไมเคยพบเห็นครูทานใดกอนหนาทานนบีและภายหลังจาก
ทาน ที่ทําการสั่งสอนไดดีกวาทาน ขอสาบานตออัลลอฮฺ ทานไมเคย
ตะคอก ไมเคยตบตี ไมเคยดาวาใสฉันเลย” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะ
ดีษ : 1227) 

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยสั่งใชใหบรรดาเศาะหาบะฮิมีความสุภาพ

ออนโยน และทานเปนแบบอยางในเรื่องดังกลาวดวย ซึ่งครั้นเมื่ออายะฮฺนี้ถูกประทานลงมา 
يَن آََمنُوا لَِم َيُقولُوَن َما َال َيْفَعلُونَ ﴿ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
 ﴾يَا ك

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย ทําไมพวกเจาจึงกลาพูดในสิ่งที่พวกเจาไม
ปฏิบัติ” (สูเราะฮฺอัศศอฟ : 2)  

 
ทานคือผูที่สนองในการปฏิบัติตามอายะฮฺขางตนไดดีที่สุด และครั้นเมื่อทานไดสงทานมุ

อาซ และทานอบูมูสา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไปยังประเทศเยเมน ทานไดก็ไดกลาวแกทั้งสองไววา  
ا« َ ا َوَال ُيَعرسِّ َ َرا يرَسِّ ا َوَال ُينَفِّ َ  »َوبرَشِّ

ความวา “พวกทานจงทําใหงายอยาทําใหยาก และจงแจงขาวดีอยาทําให
ตะเพิดหนี” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 3038 และมุสลิม หมายเลข
หะดีษ : 4623 )  

 
 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็เคยชมเชยในความสุภาพออนโยน ดังที่ทานได
กลาววา 

ء إِالَّ َشانَهُ « ْ َ ء إِالَّ َزانَُه ، َوَال ُفزْنَع ِمْن  ْ َ فْق يِف    »َال يَُكون الرِّ
ความวา “ความออนโยนจะไมปรากฏในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากมันจะเปน
การประดับประดาแกสิ่งนั้น และมันจะไมถูกนําออกจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด
นอกจากสิ่งนั้นจะมีความนาเกลียด” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 
6767) 
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 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแกทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 
วา  

ْمِر لُكِّهِ يَا َخئَِشُة إِنَّ اهللاَ «
َ
ْفَق يِف اْأل  » َرِفيٌق حُيِبُّ الرِّ

ความวา “โอ อาอิชะฮฺเอย พระองคอัลลอฮฺทรงรักความสุภาพออนโยนใน
ทุกกิจการงาน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 6927 )   

  
 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา  
 

فِْق َما َال ُفْعِطى بَلَ الُْعنِْف َخئَِشُة إِنَّ اهللاَ يا « ْفَق َوُيْعِطى بَلَ الرِّ  َرِفيٌق حُيِبُّ الرِّ
  »ِطى بَلَ َما ِسَواهُ َوَما َال ُفعْ 

ความวา “โอ อาอิชะฮฺเอย แทจริงอัลลอฮฺ ตะอาลาทรงสุภาพออนโยนยิ่ง 
พระองคทรงรักความสุภาพออนโยน สิ่งที่พระองคทรงประทานใหนั้นคือ
ความสุภาพออนโยน และสิ่งที่พระองคจะไมประทานใหคือความแข็ง
กระดาง และพระองคจะไมประทานใหอ่ืนนอกจากความสุภาพออนโยน
เทานั้น” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 6766 ) 

  
ทานญะรีร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดรายงานอีกวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
ْفَق حُيَْرِم اخْلرَْيَ «   »َمْن حُيَْرِم الرِّ

ความวา “ผูใดถูกหามไมใหมีลักษณะของความออนโยน เขากย็อมถูกหาม
จากการไดรบัความดีงามเชนเดียวกัน” (บันทึกโดยมสุลิม หมายเลขหะดีษ : 
6763 ) 
 

ชีวประวัติของทานในการอยูรวมกับบรรดาเศาะหาบะฮ ฺก็ปรากฏวาทานมักจะมีความ
สุภาพออนโยนในทุกเรื่องราว ดังมีตัวอยางดังนี ้

 
ก.  เรื่องราวของชายชาวอาหรับชนบทไดปสสาวะในมัสญิด ซึ่งเปนเรื่องราวที่เปนที่รู

กันดี (โดยมีรายงานดังนี้ -ผูแปล-) 
 

ْعَراىِبٌّ َفَقاَم  - صىل اهللا عليه وسلم-  الَْمْسِجِد َمَع رَُسوِل اهللاِ بَيْنََما حَنُْن ىِف 
َ
إِْذ َجاَء أ

ْصَحاُب رَُسوِل اهللاِ  َفبُوُل ىِف الَْمْسِجدِ 
َ
قَاَل  :قَاَل . َمْه َمهْ  -وسلمصىل اهللا عليه - َفَقاَل أ

َّ بَ . »َدُعوُه  ،َال تُْزِرُموهُ «  -صىل اهللا عليه وسلم- رَُسوُل اهللاِ  ُكوُه َح ُعمَّ إِنَّ . اَل َفرَتَ
ُ  - صىل اهللا عليه وسلم- رَُسوَل اهللاِ  َ ٍء « َدَخُه َفَقاَل  ْ َ ِ إِنَّ َهِذهِ الَْمَساِجَد َال تَْصلُُح ل
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ْكِر اهللاِ ِل َوَال الَْقذَ ِمْن َهَذا اْكَوْ  ِ ِ َالِة َوقَِراَءِة الُْقْرآِن ِر إِغََّما ىِهَ  ْو . » َعزَّ وََجلَّ َوالصَّ
َ
أ

َمَر رَُجًال ِمَن الَْقْوِم فََجاَء بَِدلٍْو ِمْن . -صىل اهللا عليه وسلم-  َكَما قَاَل رَُسوُل اهللاِ 
َ
قَاَل فَأ

  َماٍء فََشنَُّه َعلَيْهِ 
ความวา “ในขณะที่พวกเราอยูในมัสญิดรวมอยูกับทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ก็มีชายชาวชนบท(ชายชาวเบดูอิน)คนหนึ่ง
ไดเขามาในมัสญิด และไดปสสาวะ(ที่มุมหนึ่ง)ในมัสญิด บรรดาเศาะ
หาบะฮฺของทานเราะสูลุลลอฮฺก็พากันกลาว มะฮฺ มะฮฺ (เปนการกลาวหาม) 
ทานนบีไดกลาว(เปนการปรามบรรดาเศาะหาบะฮฺ)วา “พวกทานอยาได
หามใหเขาหยุดจากการปสสาวะ ปลอยใหเขาทําภาระกิจของเขาตอไปให
เสร็จ” บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงปลอยใหชายผูนั้นทําภารกิจ(ปสสาวะ)ตอไป
จนเสร็จ หลังจากนั้นทานนบีจึงไดเรียกชายผูนั้น แลวจึงกลาวแกชายผูนั้น
วา “ในมัสญิดเชนนี้เปนสถานที่ไมสมควรอยางยิ่งสําหรับน้ําปสสาวะและ
อ่ืนใดที่เปนสิ่งสกปรก” หากแตวามัสญิดเปนสถานที่สําหรับการกลาวรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ ตะอาลา การละหมาด การอานอัลกุรอาน” หรือเชนดังกลาวนี้ที่
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลอลลอฮุอะลัยฮิวะวัลลัม ไดกลาวขึ้น ทานอับบาส 
ไดกลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดสั่งชายผูหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺ(ไป
เอาน้ํา) ชายผูนั้นไดนําภาชนะที่มีน้ํามา แลวไดเทชําระลางสถานที่(ที่ชาย
ชาวชนบทไดปสสาวะใหหมดไป)” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 
220 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ : ๖๘๗) 
 
ข.  เรื่องราวของทานอับบาด อิบนุชุเราะหฺบีล เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ 

َخْذُت ُسنْبًُال 
َ
َييُْت َحائًِطا ِمْن ِحيَطانَِها فَأ

َ
َييُْت الَْمِدينََة فَأ

َ
َصاَننَا َخُم خَمَْمَصٍة فَأ

َ
أ

َبىِن  ِ فََجاَء َصاِحُب احْلَائِِط فَرَضَ َكلْتُُه وََجَعلْتُُه ىِف ِكَسا
َ
َييُْت َفَفَرْكتُُه َوأ

َ
ِ فَأ َخَذ ثَْو

َ
َوأ

 َّ ِ
تُُه َفَقاَل لِلرَُّجِل  -صىل اهللا عليه وسلم-اجَّ ْخرَبْ

َ
ْو « فَأ

َ
ْطَعْمتَُه إِْذ اَكَن َجائًِعا أ

َ
َما أ

ُّ . »َساِغبًا َوَال َعلَّْمتَُه إِْذ اَكَن َجاِهًال  ِ
َمَرُه اجَّ

َ
ِْه ثَْوَبهُ  -صىل اهللا عليه وسلم-فَأ َ

 فََردَّ إِ
ْو نِْصِف وَْسٍق 

َ
ُ بِوَْسٍق ِمْن َطَعاٍم أ َ َمَر 

َ
  َوأ

ความวา “ในชวงเวลาที่พวกเรา(ชาวเผาฆุบัรฺ)ไดประสบกับสภาวะขาด
แคลนอาหาร ฉันจึงเดินทางไปยังเมืองมาดีนะฮฺ  แลวฉันก็ไปยังเรือกสวน
แหงหนึ่ง และไดเก็บอินทผาลัมพวงหนึ่งมากินมัน ในสวนที่เหลือฉันก็เก็บ
มันในกระเปาเสื้อของฉัน ทันใดนั้น เจาของเรือกสวนแหงนั้นก็มาถึง เขา
จึงทุบตีฉันและยึดเสื้อของฉันไป (เมื่อเปนเชนนั้น) ฉันจึงไปหาทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อจะไปฟองในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ทานนบีจึง
กลาวแกเจาของเรือกสวนนั้นวา ทําไมเจาจึงไมใหอาหารแกเขาทั้งๆที่เขา
หิว และทําไมเจาจึงไมบอกแกเขาในเมื่อเขาไมรู  แลวทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงสั่งใหเขาคืนเสื้อใหแกฉัน และสั่งใหเขาใหอาหารแก
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ฉัน 1 วะสัก(เทากับ 60 ศออฺ 1 ศออ ๒.๗ กิโลกรัม ประมาณ 122.4 
กิโลกรัม)หรือครึ่งหนึ่งของมัน  ” (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หมายเลขหะดีษ : 
2298) 
 
ค.  เรื่องราวของทานสะละมะฮฺ อิบนุศอ็ครฺ อัลอันศอรีย เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ ไดเลา

วา 
وِييُت ِمْن مِجَاِع النَِّساِء َما لَْم يُؤَْت َلرْيِى

ُ
ا َدَخَل َرَمَضاُن  ،ُكنُْت رَُجًال َقْد أ فَلَمَّ

 ِ
َ
َّ يَنَْسِلَخ َرَمَضانُ  َيَظاَهْرُت ِمَن اْمَرأ َيتَاَنَع  ،َح

َ
ِ فَأ

ْلَ َ ِصيَب ِمنَْها ىِف 
ُ
ْن أ

َ
فََرقًا ِمْن أ

نِْزعَ 
َ
ْن أ

َ
قِْدُر أ

َ
نَا َال أ

َ
ْن يُْدِرَكىِن اجََّهاُر َوأ

َ
ْلٍَة إِْذ  ،ىِف َذلَِك إِىَل أ َ َفبَيْنََما ىِهَ خَتُْدُمىِن َذاَت 

ٌء فََوعَ  ْ َ َف ىِل ِمنَْها  ُيُهْم تََكشَّ ْخرَبْ
َ
ْصبَْحُت َغَدوُْت بَلَ قَْوىِم فَأ

َ
ا أ بُْت َعلَيَْها فَلَمَّ

ْخرِبُُه  - صىل اهللا عليه وسلم- ِلُقوا َمىِع إىَِل رَُسوِل اهللاِ َخرَبِى َفُقلُْت اْغطَ 
ُ
ْمِرىفَأ

َ
. بِأ

وْ َفَقالُوا َال َواهللاِ 
َ
َل ِفينَا قُْرآٌن أ ْن َفزْنِ

َ
صىل - َفُقوَل ِفينَا رَُسوُل اهللاَِّ   َال َغْفَعُل َغتََخوَُّف أ

نَْت فَاْصنَْع َما بََدا لََك  -اهللا عليه وسلم
َ
قَاَل . َمَقالًَة َفبىَْق َعلَيْنَا َخرَُها َولَِكِن اْذَهْب أ

َييُْت رَُسوَل اهللاِ فَخَ 
َ
تُُه َخرَبِى -صىل اهللا عليه وسلم-  رَْجُت فَأ ْخرَبْ

َ
نَْت « َفَقاَل . فَأ

َ
أ

نَا بَِذاكَ قُ . »بَِذاَك 
َ
نَْت بَِذاَك « قَاَل . لُْت أ

َ
نَا بَِذاكَ . »أ

َ
نَْت بَِذاَك « قَاَل . قُلُْت أ

َ
نَا . »أ

َ
قُلُْت أ

نَا
َ
ْمِض ىِفَّ ُحْكَم اهللاِ  بَِذاَك  وََها أ

َ
لَِك َذا فَأ َ ِ ِّ َصابٌِر 

ْعِتْق َرَقبًَة « قَاَل .  فَإِ
َ
قَاَل . »أ

بُْت َصْفَحَة ُقنىُِق نِيَدِ  ْمِلُك فَرَضَ
َ
ْصبَْحُت أ

َ
ِى َنَعثََك بِاحْلَقِّ َما أ

َّ ى َفُقلُْت َال َوا
يَامِ قُلُْت يَا رَُسوَل اهللاِ . »يِْن ُصْم َشْهرَ « قَاَل . َلرْيََها َصابىَِن إِالَّ ىِف الصِّ

َ
َصابىَِن َما أ

َ
.  وََهْل أ

ْطِعْم ِستِّنَي ِمْسِكينًا « قَاَل 
َ
ِى َنَعثََك . »فَأ

َّ َ  قُلُْت َوا ْلَتَنَا َهِذهِ وَْح َ بِاحْلَقِّ لََقْد بِتْنَا 
ْطِعْم «قَاَل . َما َجَا َعَشاءٌ 

َ
َْك فَأ َ

ُ فَلْيَْدَفْعَها إِ َ اْذَهْب إِىَل َصاِحِب َصَدقَِة بىَِن ُزَريٍْق َفُقْل 
قَاَل فَرََجْعُت . »بَلَ ِقيَالَِك ِرهِ َعلَيَْك وَ َقنَْك ِمنَْها وَْسًقا ِستِّنَي ِمْسِكينًا ُعمَّ اْستَِعْن بَِسائِ 

ِى 
ْ
أ يَق وَُسوَء الرَّ صىل - َووََجْدُت ِعنَْد رَُسوِل اهللاِ  إِىَل قَْوىِم َفُقلُْت وََجْدُت ِعنَْدُكُم الضِّ

َمَر ىِل بَِصَدقَِتُكْم فَاْدَفُعوَها إِىَلَّ فََدَفُعوَها إِىَلَّ  -اهللا عليه وسلم
َ
َكَة أ َعَة َوالرَْبَ    .السَّ

ความวา “ฉันเปนชายคนหนึ่งที่มีความตองการทางเพศสูงมาก กระทั่งกับ
ผูหญิงที่คนอื่นๆนั้นจะไมรวมเพศดวย ครั้นเมื่อเดือนเราะมะฎอนไดมาถึง 
ฉันก็ทําการซิฮารฺภรรยาของฉัน(กลาวหาวาภรรยานั้นเหมือนกับมารดา
ของสามี) กระทั่งเดือนเราะมะฎอนไดจากไป เพราะฉันเกรงวาตัวฉัน
อาจจะมีเพศสัมพันธกับภรรยาของฉันในเวลากลางคืนและลวงเลยไป
จนถึงเชาได เพราะมิอาจจะหักหามความตองการทางเพศของตัวเอง คืน
หนึ่ง ในขณะที่นางไดปรนนิบัติฉันอยู เผอิญวาสวนหนึ่งของรางกายนางได
เผยใหฉันเห็น ฉันก็อดไมไดจึงไดตอบสนองนางโดยทันที เมื่อถึงรุงเชาฉัน
ก็ไปเจอกับกลุมชนของฉัน ฉันจึงไดบอกเลาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น ฉันจึง
กลาววา “พวกทานไปหาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
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กับฉันเถิดนะ” ดวยกับจุดประสงคของฉันที่จะไปหาทานเราะสูลุลอฮฺนั้นก็
เพื่อไปบอกเลาในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้น พวกเขาจึงกลาววา “ ไม ขอ
สาบานตออัลลอฮฺ พวกเราจะไมยอมทําสิ่งนั้นอยางเด็ดขาด พวกเราเกรง
วาอัลกุรฺอานจะถูกประทานใหแกเราในเรื่องนี้ หรือพวกเราเกรงวาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะกลาวแกเราในเรื่องนี้ ซ่ึง
อาจจะทําใหเรามีตําหนิตลอดไป ดังนั้นเจาจงไปหาทานเราะสูลุลลอฮฺคน
เดียวเถิด และจงทําในสิ่งที่เจาไดต้ังใจไว” เมื่อเปนเชนนั้น ฉันจึงไปหาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยตัวของฉันคนเดียว แลว
ฉันก็เลาเรื่องราวของฉันใหทานฟง ทานนบีจึงกลาววา “เจาไดทําสิ่งนั้น
กระนั้นหรือ ?” ฉันจึงกลาววา  “ใชแลวครับ ฉันไดทําสิ่งนั้นเอง” ทานนบีจึง
กลาวอีกวา “เจาไดทําสิ่งนั้นกระนั้นหรือ ?” ฉันจึงตอบทานอีกวา  “ใชแลว
ครับ ฉันไดทําสิ่งนั้นเอง” ทานนบีก็ถามอีกวา “เจาไดทําสิ่งนั้นกระนั้นหรือ 
?” ฉันก็ตอบอีกวา “ใชแลวครับ ฉันไดทําสิ่งนั้นเอง”  (ทานสะละมะฮฺจึง
กลาววา) “(โอทานเราะสูลุลลอฮฺ) ขอใหทานลงโทษฉันดวยกับกฎเกณฑ
ของอัลลอฮฺเถิด ซ่ึงฉันจะอดทนตอสิ่งนั้นอยางแนนอน” ทานนบีจึงกลาววา 
“เจาจงปลอยทาสคนหนึ่งเถิด” ทานสะละมะฮฺเลาวา “ฉันจึงตีตนคอดวยมือ
ของฉันเอง” แลวไดกลาววา “ขอสาบานดวยกับผูที่ทรงสงทานมาดวยกับ
สัจธรรม ฉันไมเคยครอบครองทาสไวเลย” ทานนบีจึงกลาวอีกวา “เมื่อเปน
เชนนั้น ก็จงถือศีลอดสองเดือนติดตอกันเถิด” ฉันจึงกลาววา “โอ เราะสู
ลุลลอฮฺ ฉันไมสามารถที่จะแบกรับการลงโทษดวยกับการถือศีลอดได
หรอก” ทานนบีจึงกลาวตอวา “เมื่อเปนเชนนั้น ก็จงใหอาหารแกคนยากจน 
60 คนเถิด” ฉันจึงกลาววา “ขอสาบานดวยกับผูที่ทรงสงทานมาดวยกับสัจ
ธรรม แทจริงเราไดนอนในค่ําคืนหนึ่งดวยสภาพของความหิวโหยเนื่องจาก
เราไมมีอาหารค่ํากินกัน” ทานนบีจึงกลาวอีกวา “เมื่อเปนเชนนั้น เจาจงไป
ยังกลุมชนซุรอยกฺเถิด เพราะพวกเขามักจะใหบริจาคทาน (เมื่อไปถึงแลว) 
ก็บอกแกพวกเขาใหบริจาคทานใหแกเจา เมื่อเจาไดรับแลวก็จงใหอาหาร
แกคนยากจน 60 คนดวยกับ 1 วะสักที่เจาไดรับเถิด สวนที่เหลือนั้นเจาก็
จงนําไปกินเพื่อตัวของเจาและครอบครัวของเจา ” ทานสะละมะฮฺ ก็เลาตอ
วา ฉันก็ไดกลับไปยังกลุมชนของฉัน แลวฉันก็ไดกลาววา “ฉันพบวาในตัว
ของพวกทานนั้นมีความคับแคบและพวกทานมีความคิดที่นารังเกลียดยิ่ง
นัก แตฉันกลับพบวาในตัวของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมนั้น ทานเปนผูที่มีความใจกวางและเปนผูที่มีสิริมงคลยิ่งนัก” ซ่ึง
ทานไดสั่งฉันอีกวา ใหพวกทานทั้งหลายนั้นบริจาคทานใหฉัน ดังนั้นพวก
ทานจงใหทานแกฉันเถิด ทานสะละมะฮฺเลาวา “และแลวพวกเขาก็ให
บริจาคแกฉัน” (บันทึกโดยอัตติรมีซีย หมายเลขหะดีษ : 3299) 
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7.  ใชการตัดความสมัพันธ(บอยคอต) 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยใชวิธีการตัดความสัมพันธ(บอยคอต)กับทาน

กะอฺบฺ อิบนุมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุและพวกพองของทาน ในเหตุการณที่พวกทานทั้งหลายหัน
หลังไมเขารวมในการทําสงครามตะบูก จึงทําใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดา
เศาะหาบะฮฺทั้งหลาย ไดตัดความสัมพันธกับพวกเขา โดยไมมีการพูดคุยกับพวกเขาเลยประมาณ
เดือนกวาๆ กระทั่งอัลลอฮฺ ตะอาลาไดใหอภัยแกพวกเขาเหลานั้น 

กระนั้นก็ตาม วิธีการนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไมไดใชมันอยางเปนประจํา 
เพราะเคยมีบางเหตุการณที่ชายคนหนึ่งดื่มสุรา แตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลับ
หัวเราะ(ใหแกชายคนนั้น) ซึ่งการที่จะใชวิธีการนี้ไดก็เพื่อใหเกิดประโยชนเพียงเทานั้น ดังนั้นเมื่อใด
ก็ตามการตัดความสัมพันธนั้นกอให เกิดประโยชนและเปนการปองกันไมใหคนที่ถูกตัด
ความสัมพันธนั้น(ทําผิดอีก) ศาสนาก็กําหนดใหใชวิธีการนี้ได แตหากการตัดความสัมพันธนี้ทําให
เกิดความเสียหายที่มากข้ึนและอาจจะทําใหเกิดการตอตาน เมื่อเปนเชนนั้นศาสนาก็ไมอนุญาตที่
จะตัดความสัมพันธกับคนๆนั้น 

 
8.  การใหคําแนะนําโดยทางออม 
ตัวอยางการใหคําแนะนําโดยทางออม มีดังตอไปนี้ 
ก.  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยกลาววา “สภาพของบรรดากลุมชน

นั้นเปนเชนไร พวกเขาไดกําหนดใหคนๆหนึ่งอยูภายใตการดูแลของพวกเขากระนั้นหรือ?  
ดังกลาวนี้ ทานเคยกลาวในเรื่องราวของนางบะรีเราะฮฺ  ซึ่งมีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา 

ْهلَِك َوَيُكوُن الَْوَالُء 
َ
ْقَطيُْت أ

َ
لَُها يِف ِكتَابَِتَها َفَقالَْت إِْن ِشئِْت أ

َ
َيتَْها بَِريَرُة تَْسأ

َ
 ،يِل أ

ا َجاَء رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ  ِ فَلَمَّ ْرتُُه َذل لََّم  َعلَيِْه وَسَ َك قَاَل اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ  َعلَيِْه وََسلََّم َذكَّ
ْعِتِقيَها«: 

َ
ْقتََق  ،اْنتَاِقيَها فَأ

َ
 َصىلَّ اهللاَُّ َعلَيِْه ُعمَّ قَاَم رَُسوُل اهللاِ  ،»فَإِغََّما الَْوَالُء لَِمْن أ

وًطا لَ « :وََسلََّم بَلَ الِْمنرَْبِ َفَقاَل  قَْواٍم يَْشرَتُِطوَن رُشُ
َ
َمْن  ،يَْسْت يِف ِكَتاِب اهللاِ َما بَاُل أ

ُ َوإِْن اْشرَتََط ِمائََة رَشٍْط ًطا لَيَْس يِف ِكتَاِب اهللاِ رَشْ اْشرَتََط  َ َحقُّ رَشُْط اهللاِ  ، فَلَيَْس 
َ
 أ

ْوَعُق 
َ
  »َوأ

ความวา “ นางบะรีเราะฮฺไดมาหาแลวขอความชวยเหลือจากฉันเกี่ยวกับ
การขอใหชําระคาไถตัวใหแกนาง ทานหญิงจึงกลาวแกนางวา (จงกลับไป
ยังครอบครัวของเธอเถิด) หากวาเธอปรารถนาที่จะใหฉันไถตัวเธอและให
เธออยูภายใตการปกครองของฉัน ฉันก็จะจัดการมันให (เมื่อเปนเชนนั้น 
บารีเราะฮฺจึงไปบอกเรื่องนี้ใหแกครอบครัวของเธอ แตพวกเขาก็ไมคอย
เต็มใจมากนักตอเรื่องนี้ พวกเขาจึงกลาววา หากทานหญิงอาอิชะฮฺ
ปรารถนาที่จะใหเธอเปนอิสระเพื่อที่นางจะไดรับผลบุญแลวไซร นางก็
ยอมทําไดแตการเปนผูปกครองในตัวของเธอนั้นก็ยังคงอยูภายใตพวกเรา
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อีก) ครั้นเมื่อทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาถึง ฉัน
(ทานหญิงอาอิชะฮฺ)ก็เลาเรื่องนี้ใหแกทาน ทานจึงกลาววา “จงซ้ือตัวนาง
เถิด(ไถตัวของนาง) และจงปลอยตัวนางใหเปนอิสระ เพราะผูที่เปน
ผูปกครองนั้นคือผูที่ทําใหเขาไดรับอิสระ” หลังจากนั้นทานจึงยืนขึ้นบน
มิมบัร(เพื่อกลาวเทศนา) ทานจึงกลาววา สภาพของบรรดากลุมชนนั้นเปน
เชนไร พวกเขาจะกําหนดเงื่อนไขตางๆซ่ึงไมมีในคัมภีรของอัลลอฮ 
กระนั้นหรือ ? ดังนั้นผูใดกําหนดเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขใดที่ไมมีในคัมภีร
ของอัลลอฮ โดยที่เขาไมมีสิทธิ์ (ก็ถือเปนสิ่งที่โมฆะ) แมวาเขาไดกําหนดไว
หนึ่งรอยเงื่อนไขก็ตาม โดยแนแท เงื่อนไขที่อัลลอฮฺไดกําหนดไวนั้นยอม
เปนสิ่งที่สมควรที่สุดที่จะตองปฏิบัติตามและยอมเปนสิ่งที่จะตองยึดมั่นให
มั่นคงที่สุดอีกดวย” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 2735) 
 
และมีรายงานจากทานอนัส เราะฎิยัลลอฮอัุนฮุ ไดเลาวา  

ْصَحاِب اجَّيِبِّ َصىلَّ 
َ
نَّ َغَفًرا ِمْن أ

َ
  اهللاُ أ

َ
لُوا أ

َ
 َعلَيِْه يِبِّ َصىلَّ اهللاُ ْزَواَج اجَّ  َعلَيِْه وََسلََّم َسأ

ُج النَِّساءَ  تََزوَّ
َ
ِّ َفَقاَل َنْعُضُهْم َال أ َوقَاَل َنْعُضُهْم َال آُكُل اللَّْحَم  ،وََسلََّم َقْن َقَمِلِه يِف الرسِّ

نَاُم بَلَ فَِراٍش 
َ
ْعىَن َعلَيْهِ َد اهللاَ فََحمِ  ،َوقَاَل َنْعُضُهْم َال أ

َ
 « :َفَقاَل  ، َوأ

َ
قَْواٍم قَالُوا َما بَاُل أ

ُج النَِّساءَ  ،َكَذا َوَكَذا تََزوَّ
َ
فِْطُر َوأ

ُ
ُصوُم َوأ

َ
نَاُم َوأ

َ
َصيلِّ َوأ

ُ
َفَمْن رَِغَب َقْن ُسنَّيِت  ،لَِكينِّ أ

 »فَلَيَْس ِمينِّ 
ความวา “เศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลุมหนึ่งได
ถามบรรดาภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับการ
กระทําของทานนบีที่เขาไมทราบ (แตหลังจากที่พวกเขาทราบ) บางคนใน
หมูพวกเขาไดกลาววา ฉันจะไมแตงงานกับสตรี,บางคนในหมูพวกเขากลาว
วา ฉันจะไมกินเนื้อสัตว, และบางคนก็กลาววา ฉันจะไมนอนบนที่นอน 
(หลังจากที่ขาวนี้ถึงทานนบี ทานจึงไดเรียกมารวมตัวกัน) ทานไดเริ่มตนดวย
การสรรเสริญอัลลอฮฺและสดุดีตอพระองคแลวกลาววา มีอะไรเกิดขึ้น
กระนั้นหรือ ? พวกเขาตอบวา อยางนั้น อยางนี้ตามที่พวกเขาตั้งใจที่จะ
กระทํา ทานนบีจึงกลาววา ทวาฉันละหมาดและฉันก็นอน ฉันถือศีลอดแลว
ก็ฉันก็ละศีลอด และฉันก็แตงงานกับสตรี ดังนั้นผูใดไมปรารถนาแนวทาง
ของฉัน เขาก็ไมใชพวกของฉัน”  (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 2487)  
 
ข. บางครั้งทานนบีไดชมเชยตอคนๆหนึ่ง แลวทานก็กระตุนเขาใหกระทาํสิ่งนั้น

โดยทางออม ดังทีท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดเลาวา 
هَ َحيَاِة اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ  اَكَن الرَُّجُل يِف  ى ُرْؤَيا قَصَّ

َ
 ا بَلَ اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ  َعلَيِْه وََسلََّم إَِذا َرأ

هَ  ،َعلَيِْه وََسلَّمَ  قُصُّ
َ
رَى ُرْؤَيا أ

َ
ْن أ

َ
َوُكنُْت  ،مَ  َعلَيِْه وََسلَّ ا بَلَ اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ َفتََمنَّيُْت أ
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نَاُم يِف الَْمْسِجِد بَلَ 
َ
ْعَزَب َوُكنُْت أ

َ
 ، َعلَيِْه وََسلَّمَ  َقْهِد اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ ُغَالًما َشابًّا أ

ِ إىَِل اجَّارِ  ِ فََذَهبَا  َخَذا
َ
نَّ َملََكنْيِ أ

َ
يُْت يِف الَْمنَاِم َكأ

َ
 فَإَِذا يِهَ َمْطِويٌَّة َكَطيِّ اْكِرْئِ  ،فََرأ

قُوُل َوإَِذا ِفيَها نَاٌس قَْد َعَرْفتُُهْم فَ  ،َوإَِذا لََها قَْرنَاِن َكَقْرىَيْ اْكِرْئِ 
َ
ُعوُذ بِاِهللا ِمْن  :َجَعلُْت أ

َ
أ

ُعوُذ بِاهللاِ  ،اجَّارِ 
َ
َفَقَصْصتَُها بَلَ  ،لَْن تَُراعَ  :فَلَِقيَُهَما َملٌَك آَخُر َفَقاَل يِل  ، ِمْن اجَّارِ أ

تَْها َحْفَص َحْفَصَة فَ   نِْعَم الرَُّجُل َقبُْد اهللاِ « :َفَقاَل  ، َعلَيِْه وََسلَّمَ ُة بَلَ اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ َقصَّ
  َال َفنَاُم ِمْن اللَّيِْل إِالَّ قَِليًال فاََكَن َقبُْد اهللاِ  :قَاَل َسالِمٌ  ،»لَْو اَكَن يَُصيلِّ بِاللَّيْلِ 

ความวา “ในสมัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้น เมื่อมีคนๆ
หนึ่งไดฝน เขาก็จะเลาใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฟงเสมอ 
ซ่ึงฉันเองก็เคยฝนและฉันเองก็ไดเลาใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ฟงเชนเดียวกัน (ฉันจําไดวา) เมื่อตอนนั้นฉันยังเปนชายหนุม ซ่ึง
ฉันไดนอนในมัสญิดในสมัยที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีชีวิต
อยู ฉันไดฝนเห็นวา เหมือนมีมลาอิกะฮฺสองทานพาฉันไปยังนรก และฉัน
ไดเห็นวานรกนั้นมีระดับขั้นของมัน เหมือนระดับขั้นของถังน้ํา และมันมี
เขาสองเขา เหมือนเขาทั้งสองของถังน้ําเชนเดียวกัน และฉันพบวาในนรก
นั้นมีผูคนมากมายที่ฉันเคยรูจัก ฉันจึงกลาวในขณะนั้นวา “ฉันขอความ
คุมครองตออัลลอฮฺใหรอดพนจากไฟนรกนี้ดวยเถิด” “ฉันขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺใหรอดพนจากไฟนรกนี้ดวยเถิด” และแลวฉันก็ไดเจอกับมลาอี
กะฮฺอีกทานหนึ่ง ซ่ึงมลาอิกะฮฺทานนั้นไดกลาวแกฉันวา “ทานยังไมไดรับ
การคุมครองอีก” เมื่อเปนเชนนั้น ฉันจึงเลาความฝนของฉันแกทานหญิง
หัฟเศาะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ทานหญิงจึงนําเรื่องราวนั้นไปเลาตอใหทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานจึงกลาววา “ชายหนุมที่ดี
ยิ่งนั้นคือ อับดุลลอฮฺ (อิบนุอุมัร) ซ่ึงหากเขาไดลุกขึ้นละหมาดในยามค่ําคืน
แลวไซร” ทานกลาวอีกวา “เขาก็จะเปนผูที่ปลอดภัย” เมื่อเปนเชนนั้น ทาน
อับดุลลอฮฺ(อิบนุอุมัร) ก็ไมไดนอนอีกเลยในยามค่ําคืนนอกจากเพียง
เล็กนอยเทานั้น” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 3738-3739 ) 
 
ค.  บางครัง้ทานนบกี็ทําเปนสั่งใชบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหลาย แตคําพูดของทาน

นั้นตองการกลาวถงึชายคนหนึ่งเทานั้น ดังทีม่ีรายงานจากทานอนสั อิบนุมาลิก เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ ไดเลาวา 

نَّ رَ 
َ
ثَُر ُصْفَرٍة  - صىل اهللا عليه وسلم-  ُجًال َدَخَل بَلَ رَُسوِل اهللاِ أ

َ
ُّ  -وََعلَيِْه أ ِ

َن اجَّ َ َو
ٍء يَْكَرُهُه  -صىل اهللا عليه وسلم- ْ َ ِ ا َخَرَج قَاَل  -قَلََّما يَُواِجُه رَُجًال ىِف وَْجِهِه ب فَلَمَّ
ْن َفْغِسَل َهَذا َقنُْه « 

َ
َمْرُيْم َهَذا أ

َ
  »لَْو أ

ความวา “ชายคนหนึ่งไดเขามาหาทานเราะสูลุลอลฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ดวยสภาพที่(รางกายหรือเสื้อผา)มีรองรอยเปนสีเหลือง ซ่ึงเมื่อ
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเจอตัวเขา ทานก็ไมชอบ และแลว
เมื่อชายคนนั้นไดออกไป ทานก็ไดกลาววา หากพวกทานสั่งชายคนนั้นทํา
ความสะอาดรองรอยดังกลาวจากตัวเขา(มันก็จะเปนการดียิ่ง)  ” (บันทึก
โดยอบูดาวูด หมายเลขหะดีษ : 4184 ) 
 
ง. และในบางครั้งทานก็จะทําเปนพูดกับคนอื่น แตเพื่อใหอีกคนไดยิน ดังมีรายงาน

จากทานสุลัยมาน อิบนุศุรอด ไดเลาวา  
 
َ
َحُدُهَما يَُسبُّ اْستَبَّ رَُجَالِن ِعنَْد اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعلَيِْه وََسلََّم َوحَنُْن ِعنَْدُه ُجلُوٌس َوأ

ْعلَُم لَكَِمًة لَْو « : َعلَيِْه وََسلَّمَ َفَقاَل اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ  َصاِحبَُه ُمْغَضًبا قَْد امْحَرَّ وَْجُههُ 
َ
ِّ َأل

إِ
دُ  َهَب َقنُْه َما جَيِ َ َ ُعوُذ بِ  ،قَالََها 

َ
يَْطاِن الرَِّجيمِ اهللاِ لَْو قَاَل أ َال َفَقالُوا لِلرَّ  ،» ِمْن الشَّ

َ
ُجِل أ

ِّ لَْسُت بَِمْجنُونٍ َفُقوُل اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ  تَْسَمُع َما
   َعلَيِْه وََسلََّم قَاَل إِ

ความวา “ชายสองคนไดดาทอกันตอหนาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ซ่ึงเราไดนั่งอยูรวมกับทานนบี ชายคนหนึ่งไดดาทออีกคนดวยกับ
ความโกรธจนหนาแดงคล้ํา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาว
วา ฉันรูถึงคํากลาวหนึ่ง หากวาเขาไดกลาวมันแลว ความโกรธนั้นก็จะ
หายไปจากตัวเขาอยางแนนอน นั้นคือใหกลาววา “ฉันขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺจากมารรายที่ถูกสาปแชงดวยเถิด” บรรดาเศาะหาบะฮฺจึงกลาว
แกชายคนนั้นวา “ทานไมยินหรอกหรือวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาวเชนไร ?” ชายคนนั้นจึงตอบวา “ฉันไมไดบานะ” ” (บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 6115 และมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 6813) 
 
 
9.  ใชเหตุการณและโอกาสตางๆใหเกดิประโยชน 
ก.  มีรายงานจากทานอนัส อิบนุมาลกิ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 

ِريِق  ْصَحابِهِ َفَمرَّ اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ  اَكَن َصيِبٌّ بَلَ َظْهِر الطَّ
َ
 ، َعلَيِْه وََسلََّم َوَمَعُه نَاٌس ِمْن أ

 اْننَُها فََسَعْت ومََحَ 
َ
ْن يُوَطأ

َ
يِبِّ الَْقْوَم َخِشيَْت أ مُّ الصَّ

ُ
ْت أ

َ
ا َرأ  ،ابيِْن ابيِْن  :َوقَالَْت  ،لَتْهُ فَلَمَّ

َفَقاَل اجَّيِبُّ  :قَاَل  ، َما اَكنَْت َهِذهِ حِكُليِْقَ اْننََها يِف اجَّارِ اَل الَْقْوُم يَا رَُسوَل اهللاِ َفقَ  :قَاَل 
 » َحِبيبَُه يِف اجَّارِ  يُليِْق اهللاُ َال َوَال «:  َعلَيِْه وََسلَّمَ َصىلَّ اهللاُ 

ความวา  “มีเด็กนอยคนหนึ่งยืนอยูกลางถนน ซ่ึงในขณะนั้นทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดาเศาะหาบะฮฺ เราะฎิยัลลลอฮุอันฮุม 
ไดเดินมาพอดี ครั้นเมื่อมารดาของเด็กนอยเห็นคนกลุมหนึ่ง ซ่ึงนางเกรง
วาพวกเขาจะเหยียบลูกชายของนาง เมื่อเห็นเชนนั้นนางจึงรีบเรงแลวไป
อุมเด็กนอยขึ้นมา พลางกลาววา “ลูกชายของฉัน ลูกชายของฉัน” คนกลุม
นั้นจึงกลาววา “โอ เราะสูลุลลอฮฺ ลูกของนางจะตองถูกโยนลงสูไฟนรก
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หรือไม ?” ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา “ไมๆ โดยแน
แท อัลลอฮฺจะไมทรงโยนผูที่พระองคทรงรักลงสูไฟนรกอยางแนนอน” (บัน
ทึกอะหฺมัด หมายเลขหะดีษ : 13467 ) 
 
โดยแนแท เหตุการณตางๆนั้นยอมมีอิทธิผลตออารมณและความรูสึกในจิตใจของคนๆหนึ่ง

ไดอยางแนนอน ซึ่งเมื่อเหตุการณเหลานั้นไดเปนบอเกิดของการเรียนรูที่มีความเหมาะสมแลวไซร 
มันก็จะคงเรื่องราวเหลานั้นตลอดไป และผูที่เปนเจาของเรื่องราวนั้นเขาก็จะเผชิญและเรียนรูมัน
ดวยภาพลักษณที่ตราตรึงอยูในความทรงจําของเขา ซึ่งยากที่จะลืมเลือนมันได 

และเหตุการณตางๆที่มีความหลากหลายนั้น ยอมมีบางเหตุการณที่อยูในสภาพของความ
เศราโศก ความหวาดกลัว ดังนั้นก็จงใชโอกาสดังกลาวในการใหขอเตือนสติเถิด ดังที่ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดใหขอเตือนสติแกบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม 
ในครั้นที่พวกเขาอยูในบริเวณหลุมฝงศพพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งมีรายงาน
จากทานอับบัรรออฺ อิบนุอาซิบ ไดเลาวา 

نَْصاِر فَاْغتََهيْنَا  -صىل اهللا عليه وسلم-  رَْجنَا َمَع رَُسوِل اهللاِ خَ 
َ
ىِف َجنَاَزِة رَُجٍل ِمَن األ

ا غََّما  - صىل اهللا عليه وسلم- يُلَْحْد فََجلََس رَُسوُل اهللاِ  إِىَل الَْقرْبِ َولَمَّ
َ
ُ َكك َ وََجلَْسنَا َحْو

ِ يَِدهِ ُعودٌ  رْيُ َو َسُه َفَقاَل  بَلَ رُُءوِسنَا الطَّ
ْ
رِْض فََرَفَع َرأ

َ
اْستَِعيُذوا «: َفنُْكُت بِِه ىِف األ

ْو ثََالثًا. »بِاِهللا ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ 
َ
َينْيِ أ ثم ذكر احلديث الطويل يف وصف عذاب ... َمرَّ

  القرب وقتنته
ความวา “เราไดออกไปพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ในญะนาซะฮฺของชายคนหนึ่งในหมูชาวอันศอร ครั้นเมื่อเรามาถึง
หลุมฝงศพ และเมื่อศพถูกฝงแลวทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมก็ไดนั่ง และเราก็ไดนั่งลอมตัวทาน ประหนึ่งวาบนศีรษะของเรามี
นกเกาะอยู(ดวยความนั่งนิ่ง) สวนมือของทานนั้นก็ทาบบนพื้นดิน โดยที่
ทานชะเงอศีรษะขึ้นมา แลวทานก็ไดกลาววา “พวกเจาจงขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺจากการทรมานในหลุมฝงศพเถิด” ทานไดกลาวเชนนั้น สอง
หรือสามครั้ง...หลังจากนั้นทานก็ไดกลาวถึงลักษณะตางๆของการทรมาน
และความเลวรายของหลุมฝงศพอีก” (บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลขหะดีษ : 
3212 ) 
 
ข.  มันอาจเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อเปนบททดสอบ และเปนคําสั่งใชใหมนุษยนั้นหา

วิธีการแกไข ดังนั้นก็จงใชโอกาสดังกลาวนั้นพูดคุยกับเขาใหมีความสัมพันธกับอัลลอฮฺ ตะอาลา ให
มากขึ้นเถิด 

มีรายงานจากทานซัยดฺ อิบนุอัรก็อม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา  
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َصابيَِن َرَمٌد فَ 
َ
ِ اجَّيِبُّ َصىلَّ اهللاُ أ ُت َخَرْجُت َعاَد

ْ
ا بََرأ َقاَل َفَقاَل يِل   َعلَيِْه وََسلََّم َقاَل َفلَمَّ

يَْت لَْو اَكَنْت َقيْنَاَك لَِما ِبِهَما َما ُكنَْت َصاِنًعا«   :  َعلَيِْه وََسلَّمَ رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ 
َ
َرأ

َ
 ،» أ

لَْو اَكنَْت َقيْنَاَك لَِما بِِهَما «   : َقاَل  ،ُقلُْت لَْو اَكَغتَا َقيْنَاَي لَِما بِِهَما َصرَبُْت َواْحتََسبُْت  : قَاَل 
  » َعزَّ وََجلَّ َوَال َذنَْب لََك َت َواْحتََسبَْت لَلَِقيَت اهللاَ ُعمَّ َصرَبْ 

ความวา “ฉันเปนโรคตาแดง ซ่ึงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็
ไดมาเยี่ยมฉัน ครั้นเมื่อฉันหายแลว ฉันก็ไดออกไป ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวแกฉันวา “ทานมีความคิดเห็นยังไง 
หากตาทั้งสองขางของเจานั้นไมสามารถใชการได ?” ฉันจึงตอบวา “หาก
ตาของฉันทั้งสองเปนอยางนั้นจริงๆ ฉันก็จะอดทนพึงพอใจตอสิ่งที่เกิดขึ้น
ไดอยางแนนอน” ทานนบีจึงกลาววา “หากตาทั้งสองของทานเปนอยางนั้น
จริงๆ แลวเจาก็อดทนและพึงพอใจตอสิ่งที่มันเกิดขึ้นได ทานก็จะไดพบ
กับอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลลา ในสภาพที่เจาจะไมมีความผิดใดๆหลงเหลืออยู
อีกเลยอยางแนนอน”” (บันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลขหะดีษ : 19348 ) 
 
จากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุอัมรฺ อิบนุลอาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 
ِ لََك  ا َوَيْم  لََك َعُدوًّ

ُ
إَِذا َجاَء الرَُّجُل َفُعوُد َمِريًضا قَاَل اللَُّهمَّ اْشِف َقبَْدَك َفنَْكأ

َالةِ    إِىَل الصَّ
ความวา “เมื่อชายคนหนึ่งไปเยี่ยมคนปวย ก็ใหเขากลาววา “โออัลลอฮฺ ขอ
โปรดทรงทําใหบาวของพระองคฟนจากไขเพ่ือเขาจะไดเอาชนะศัตรูเพ่ือพระองค 
หรือเดินไปละหมาดเพื่อพระองค เถิด”” (บันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลขหะดีษ : 
6600) 
 
เปนคําสั่งเสียของทานนบีแกผูศรัทธาทุกคน ใหมีความมุงมั่นและตระหนักตอบทบาทของ

เขาในการใชชีวิต โดยใหมุงสูการปฏิบัติศาสนกิจดวยความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
หรือรวมใหการสนับสนุนและปกปองในศาสนาของพระองค 

 
ค.  มันอาจเปนเหตุการณที่เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ แตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมก็ใชโอกาสนี้ในการนําเสนอสิ่งที่มีความคลายคลึงกันปรากฏการณดังกลาว(ในเชิงของการ
เปรียบเทียบ)   

จากทานญะรีร อิบนุอับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 
ْلًَة َفْعيِن اْكَْدَر َفَقاا ِعنَْد اجَّيِبِّ َصىلَّ اهللاُ ُكنَّ  َ َل إِنَُّكْم  َعلَيِْه وََسلََّم َفنََظَر إِىَل الَْقَمِر 

ْن َال ُيْغلَبُوا 
َ
إِْن اْستََطْعتُْم أ

وَن يِف ُرْؤَيِتِه فَ ْوَن َربَُّكْم َكَما تََرْوَن َهَذا الَْقَمَر َال تَُضامُّ َسرَتَ
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َ
ْمِس َوَقبَْل ُغُروبَِها فَاْفَعلُوا ُعمَّ قََرأ وََسبِّْح حِبَْمِد َربَِّك َقبَْل ﴿بَلَ َصَالٍة َقبَْل ُطلُوِع الشَّ

ْمِس َوَقبَْل الُْغُروِب   ﴾ُطلُوِع الشَّ
ความวา “พวกเราเคยนั่งรวมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซ่ึง
ทานนบีไดมองไปยังดวงจันทรซ่ึงเปนคืนจันทรเพ็ญ แลวทานก็ไดกลาววา 
“โดยแนแทพวกเจาจะไดเห็นพระเจาของพวกเจา เหมือนกับการเห็นดวง
จันทร(ในค่ําคืนนี้) ซ่ึงพวกเจาจะไมไดรับอันตรายใดๆในการเห็นพระองค 
ดังนั้นหากพวกเจามีความสามารถ พวกเจาก็อยาพลาดที่จะละหมาดกอนที่
ดวงอาทิตยขึ้นและกอนที่ดวงอาทิตยตก(หมายถึงละหมาดศุบหฺและอัศรฺ) 
หลังจากนั้นทานก็อานวา -และจงแซซองดวยการสรรเสริญพระเจาของเจา
กอนการขึ้นของดวงอาทิตยและกอนการตก (ของมัน)-” (บันทึกโดยอัลบุคอ
รีย หมายเลขหะดีษ : 554) 
 
ง.  และมันอาจเปนเหตุการณที่มีความตื่นเตน ซึ่งมีผลตอความอารมณและความรูสึกได 

ดังเรื่องราวที่ทานอนัส อิบนุมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดรายงานกอนหนานี้เกี่ยวกับผูหญิงคนหนึ่งที่
มีความหวงใยตอลูกนอยของนาง 
 

10.  การใหกาํลังใจและการกลาวชมเชย 
ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดถามทานเราะสูลุลลอฮฺ วา 

ْسَعُد اجَّاِس بَِشَفاَعِتَك يَْوَم الِْقيَاَمةِ  
َ
 :   َعلَيِْه وََسلَّمَ قَاَل رَُسوُل اِهللا َصىلَّ اهللاُ  ؟َمْن أ

يُْت «
َ
ُل ِمنَْك لَِما َرأ وَّ

َ
َحٌد أ

َ
ليُِن َقْن َهَذا احْلَِديِث أ

َ
ْن َال يَْسأ

َ
بَا ُهَريَْرَة أ

َ
لََقْد َظنَنُْت يَا أ

  »ِمْن ِحْرِصَك بَلَ احْلَِديِث 
ความวา “มนุษยคนใดหรือ ? ที่จะมีความสุขมากที่สุดจากการไดรับการ
ชวยเหลือ(ชะฟาอะฮฺ)ของทานในวันแหงการพิพากษา ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา โออบูฮุร็อยเราะฮฺเอย ฉันคิดวายัง
ไมเคยมีใครถามเรื่องนี้กับฉันเลยกอนหนาทาน และฉันเห็นวาทานนั้นมี
ความขะมักเขมนที่จะเก็บเกี่ยววจนะตางๆ(ของฉันเปนอยางยิ่ง) (ทานเราะ
สูลุลลฮฮฺ จึงตอบวา มนุษยที่จะมีความสุขที่สุดจากการไดรับการชวยเหลือ
ของฉันนั้นในวันแหงการพิพากษานั้นคือ ผูที่กลาววา ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺ ดวยความบริสุทธิ์ใจ) ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลขหะ
ดีษ : 99) 
 
เราลองมานึกภาพกันเถิด โอ..พี่นองทานผูอานทั้งหลายวา สภาพของทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ

นั้นจะเปนเชนไร ? เมื่อทานไดยินคําชมเชยนั้น ซึ่งนั้นคือการรับรองจากบรมครูของครูทั้งหลาย และ
จากชัยคฺของบรรดาชัยคฺทั้งหลาย -ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- ในความขะมักเขมนของทานอบู 
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ฮุร็อยเราะฮฺในการแสวงหาความรู ใชแตเทานั้น มันเปนการยกระดับทานใหสูงเหนือทานอื่นๆ และ
ลองนึกภาพดูวาผลของความรูสึกดังกลาวนั้นจะเปนเชนไร มันยอมผลักดันใหทานมีความ
ขะมักเขมน มุงมั่น และรักษาการงานที่ทานไดทําไดอยางแนนอน 

และครั้นเมื่อทานอุบัย อิบนุ กะอับ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ถูกถามวา  
  » 

َ
َتْدرِ َيا أ

َ
ىُّ آَيٍة ِمْن ِكتَاِب اهللاِ َبا الُْمنِْذِر أ

َ
ْقَظُم   َمَعَك ى أ

َ
ُ َقاَل ُقلُْت اهللاُ .  » أ ُ  َورَُسو

ْعلَمُ 
َ
تَْدرِ «  َقاَل .  أ

َ
بَا الُْمنِْذِر أ

َ
ىُّ آيٍَة ِمْن ِكتَاِب اهللاِ يَا أ

َ
ْقَظُم   َمَعَك ى أ

َ
 َقاَل ُقلُْت اهللاُ .  » أ

 ُّ َ ْل ا ُهَو  الَّ  ِإ  َ َ ِإ ْلَقيُّومُ  َال  ىِف َصْدرِ .  ا َب  َفرَضَ َقاَل  يَقاَل  ْهنِ َواهللاِ «  َو َ ِ َبا  
َ
أ ْلِعلُْم  ا َك 

  »الُْمنِْذرِ 
ความวา “ “โออบูอัลมุนซิรเอย เจารูหรือไมวา อายะฮฺใดในคัมภีรของอัลลอ
ฮฺที่อยูกับทานนั้น ยิ่งใหญที่สุด” ฉันก็ไดตอบวา “อัลลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองคนั้นรูดีที่สุด” ทานนบีก็ถามอีกวา “โออบูอัลมุนซิรเอย เจารูหรือไม
วา อายะฮฺใดในคัมภีรของอัลลอฮฺที่อยูกับทานนั้น ยิ่งใหญที่สุด” ทานจึง
ตอบวา “อายะฮฺอัลกุรสีย” ทานนบีจึงตีอกของฉัน แลวทานก็ไดกลาววา 
“ขอสาบานตออัลลอฮฺ เจาถูกปกคลุมดวยความรูแลว โออบูอัลมุนซิรเอย” ” 
(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 1921) 
 
แทจริงยอมไมมีส่ิงใดที่จะเทียบเทาคํากลาวชมเชยหรือการใหกําลังใจไดอยางแนนอน 

เพราะมันจะเปนตัวขับเคลื่อนใหผูแสวงหาความรูตางๆนั้นมีความขะมักเขมนและมุงมั่นมากยิ่งขึ้น 
และ(จะเปนตัวขับเคลื่อน)ใหจิตใจนั้นมีความปรารถนาที่จะไดสัมผัสกับความสําเร็จ ซึ่งการใหคํา
ชมเชยของผูคนนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายเปนอยางยิ่ง    

การใหกําลังใจและการกลาวชมเชยนั้นจะเปนตัวกระตุนแกคนผูอ่ืน และเสมือนเปนการ
ดะอฺวะฮฺ(เชิญชวนพวกเขาใหทําความดีงาม)โดยทางออมอีกดวย เนื่องดวยคนๆหนึ่งนั้นมักจะ
กระทําในสิ่งที่เขาไดรับการชมเชยเสมอ 

 
  وباهللا احكوفيق

 .وصىل اهللا بل نبينا حممد، وآ وصحبه وسلم 
 


