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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (5) 
 
ศาสนาแหงความเมตตา  
 ศาสนาอิสลามคือศาสนาแหงความเมตตา  หลักส่ังสอนของอิสลาม
ชักชวนคนใหทิ้งหางความรุนแรง ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กลาววา  

امِحُونَ « ْهَل  ارمَْحُوا الرَّمْحَُن، يَرمَْحُُهمْ  الرَّ
َ
رِْض  أ

َ
ْهُل  يَرمَْحُْكمْ  اْأل

َ
َماِء، أ  َوالرَِّحمُ  السَّ

املستدرك بل ( »هُ عَ طَ قَ  َقَطَعَها َوَمنْ  وََصلَتْهُ  وََصلََها َمنْ  الرَّمْحَِن، ِمنْ  ُشْجنَةٌ 
  )٧٢٧٤رقم احلديث  ١٧٥ص ٤الصحيحني ج

“บรรดาผูเมตตาทั้งหลายอัลลอฮฺจะเมตตาพวกเขา จงเมตตาตอมนุษยโลก  บรรดา
ชนที่อยูบนฟากฟายอมเมตตาตอทาน  ความเมตตาเปนสวนหน่ึงของนามอัลลอฮฺ  
ผูใดรักษามันอัลลอฮฺจะรักษาเขา ผูใดตัดขาดมันอัลลอฮฺจะตัดขาดเขา” (อัล-มุสตัด
ร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ 4/175 เลขที่ 7274)  
  

อิสลามไมไดเจาะจงวาใหเมตตาตอมนุษยเทานั้น ทวาจะรวมถึงสัตวดวย   
ผูหญิงคนหนึ่งไดเขานรกเพราะทารุณตอสัตว  ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา   

بَْت « ةٌ  ُعذِّ
َ
ٍة، يِف  اْمَرأ َّ  َحبََستَْها ِهرَّ  يِهَ  َال  اجَّاَر، ِفيَها فََدَخلَْت  َماتَْت  َح

ْطَعَمتَْها
َ
ُكُل  تََرَكتَْها يِهَ  َوَال  َحبََستَْها، إِذْ  َسَقتَْها َوَال  أ

ْ
رِْض  َخَشاِش  ِمنْ  تَأ

َ
 »اْأل

  )٣٢٩٥رقم احلديث  ١٢٨٤ص ٣صحيح اكخاري ج(
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“ผูหญิงคนหน่ึงไดถูกลงโทษเพราะเเมวท่ีเขาขังไวจนตาย แลวเขานรก  เธอไมไดให
อาหารมัน  ไมใหน้ํามันตลอดเวลาที่กักขังมัน  และไมปลอยมันเพื่อมันจะไดหาอาหาร
กินเอง” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 3/1284, เลขที่ 3295)  

 
ในทางตรงขาม ความเมตตาตอสัตวคือหนทางสูสวรรคได ทานศาสนทูต 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ا فَوََجدَ  الَْعَطُش، َعلَيْهِ  اْشتَدَّ  بَِطِريٍق  رَُجٌل  بَيْنَا« َل  برِْئً رَشَِب، ُعمَّ  ِفيَها َفزَنَ
 َخَرجَ  فَ

إَِذا
ُكُل  يَلَْهُث  لَكٌْب  فَ

ْ
َى ِمنْ  يَأ  اللَْكَْب  َهَذا بَلَغَ  لََقدْ  ُجُل الرَّ  َفَقاَل  الَْعَطِش، الرثَّ

ِي ِمثُْل  الَْعَطِش  ِمنْ 
َّ َل  بَلَغَ  اَكنَ  ا ، َفزَنَ هُ  َفَمَال  اْكِرْئَ  ِمينِّ  اللَْكَْب، فََسىَق  َماءً  ُخفَّ

ُ  فََشَكرَ  ُ، ابَّ ُ، َفَغَفرَ  َ ْجًرا؟ اْكََهائِمِ  يِف  َجَا َوإِنَّ  ابَّ  رَُسوَل  يَا قَالُوا َ
َ
 يِف  اَل َفقَ  َأل

ْجرٌ  َرْطبَةٍ  َكِبدٍ  َذاِت  لُكِّ 
َ
  )٢٣٣٤رقم احلديث  ٨٧٠ص ٢صحيح اكخاري ج ( »أ

ความวา :  ในขณะที่ชายหนุมคนหนึ่งไดเดินบนทองถนนเขารูสึกกระหายอยางแรง  
แลวไปเจอบอน้ําแหงหนึ่ง  เขาจึงลงไปในบอแลวด่ืมน้ํา  หลังจากที่เขาปนข้ึนมาเขา
เจอสุนัขตัวหนึ่งแลบลิ้นดวยความกระหายและเลียดินเปยก  เขากลาวในใจวา  
แนนอนหมาตัวนี้กระหายน้ําเหมือนที่ฉันเคยกระหายนํ้า  เขารีบลงไปในบอทันทีและ
เอารองเทาใสน้ําแลวใหสุนัขกิน อัลลอฮฺชมเชยการกระทําของเขาเลยพระองคปลด
บาปเขา  บรรดาเหลาสาวกที่ฟงอยูถามทานวา เราจะไดผลบุญจากการกระทําดีของ
เราตอสัตวดวยหรือ? ทานตอบวา ใช การทําดีตอสัตวมีชีวิตทุกชนิดไดผลบุญ” (อัล-บุ
คอรีย 2/870 เลขที่ 2334)  
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ที่ผานมาคือความเมตตาปรานีที่อิสลามมีตอสัตว ซ่ึงเนนหนักอยางดี 
ฉะนั้นการเมตตาของอิสลามที่มีตอมนุษยยอมมากกวานั้นอีกในฐานะที่มนุษยคือสิ่ง
ถูกสรางที่ประเสริฐสุด  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน 

ۡمَنا﴿ ِ  ِف  وََحَۡلَنُٰهمۡ  َءاَدمَ  بَِنٓ  َولََقۡدَكرَّ ّيَِبٰتِ  ّمِنَ  َوَرزَۡقَنُٰهم َوٱۡلَۡحرِ  ٱۡلَبّ  ٱلطَّ
ۡلَنُٰهمۡ  ٰ  َوفَضَّ َ ٗ َتۡفضِ  َخلَۡقَنا ّمِمَّنۡ  َكثِيٖ  َ   )٧٠: اإلرساء ( ﴾٧٠ ي

ความวา : “และโดยแนนอน เราไดใหเกียรติแกลูกหลานของอาดัม และเราไดบรรทุก
พวกเขาทั้งทางบกและทางทะเล และไดใหปจจัยยังชีพที่ดีทั้งหลายแกพวกเขา และ
เราไดใหพวกเขาดีเดนอยางมีเกียรติเหนือกวาผูที่เราไดใหบังเกิดมาเปนสวนใหญ” ( 
อัล-อิสรออ 70)  
 
ศาสนาที่ไมมีนักบวช และไมไดเนนแตทางโลก 
 ศาสนาอิสลามไมมีระบบบวชเปนพระหรือชีและการตัดขาดทางโลก โดย
ไมสนใจหรือไมลิ้มรสชาติของส่ิงดีๆ ที่อัลลอฮฺสรางมาเพื่อบริการบาว ทานศาสนาทูต
ของอิสลามกลาววา 

ُدوا َال  ...  « ْغُفِسُكمْ  بَلَ  تَُشدِّ
َ
دَ  أ ُدوا قَْوًما فَإِنَّ  ْم،َعلَيْكُ  فَيَُشدَّ  بَلَ  َشدَّ

ْغُفِسِهمْ 
َ
دَ  أ ُ  فََشدَّ َواِمعِ  يِف  َنَقايَاُهمْ  فَِتلَْك  َعلَيِْهْم، ابَّ يَارِ  الصَّ ِّ  َورَْهبَاِغيَّةً ﴿ َوا

رقم  ٢٧٦ص ٤ج د أ داوسنن ( »...)٢٧: احلديد(  ﴾ َعلَيِْهمْ  َكتَبْنَاَها َما اْنتََدُعوَها
  )٤٩٠٤احلديث 

ความวา :  “พวกเจาอยาเขมงวดกับตัวพวกเจามากเกินไป ดังนั้นอัลลอฮฺจะทรง
เขมงวดกับพวกเจาดวย  แทจริงแลวชนกลุมหนึ่งไดเครงและเขมงวดกับตัวพวกเขา
มากเกินไปจนอัลลอฮฺเขมงวดกับพวกเขา เหลานั้นคือบรรดาคนที่เหลือใหเห็นอยูใน
โบสถและอาศรม  (อัลลอฮฺตรัสวา) 
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  )٢٧: احلديد( ﴾َعلَيِْهمْ  َكتَبْنَاَها َما اْنتََدُعوَها بَاِغيَّةً َورَهْ ﴿
“การบวชเปนพระหรือชีคือสิ่งที่พวกเขาคิดคนมาเอง เราไมไดบัญญัติใหพวกเขา
ปฏิบัติแตอยางใด (จากสูเราะฮฺ อัล-หะดีด 27)”  (สุนัน อบี ดาวูด 4/276 เลขที่ 4704)  

 
ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُبوا لُكُوا« قُوا َوارْشَ نْ  حُيِبُّ  َيَعاىل اهللاَ  إِنَّ  ،  خَمِيْلَةٍ  رَسٍَف َوَال  َلرْيِ  يِفْ  َوتََصدَّ
َ
 يََرىٰ  أ

ثَرَ 
َ
ٰ  نِْعَمِتهِ  أ   )٧١٨٨رقم احلديث  ١٥٠ص  ٤املستدرك بل الصحيحني ج( » َقبِْدهِ  بَلَ

ความวา :  “พวกเจาจงกินและด่ืมแลวจงบริจาคทาน โดยไมฟุมเฟอยและไมโออวด
กัน แทจริงแลวอัลลอฮฺชอบที่จะเห็นรองรอยนิอฺมัตพระองค (สิ่งที่อัลลอฮฺประทานให
บาวทั้งมวล) ไดปรากฏบนตัวบาวพระองคดวย“ (อัล-มุสตัดร็อก 4/150 เลขที่ 7188)  
 

แตอิสลามก็ไมใชศาสนาที่เนนหนักทางโลกอยางเดียว ไมใชหมกมุน
อยูกับรสชาติและความสนุกสนานในโลกนี้จนเกินขอบเขต ทวาอิสลามเปนศาสนาที่
ยึดแนวกลางแบบพอดีๆ  รวบรวมท้ังสองทาง ทางศาสนาและทางโลก ไมใหเนนหนัก
กับทางหนึ่งแลวละท้ิงอีกทาง ดังนั้นอิสลามสั่งใหปฏิบัติตออยางพอเพียงระหวาง
รางกายกับจิตใจ   เมื่อไหรที่มุสลิมมัวแตหมกมุนกับทางโลกมากเกินไปอิสลามสอน
ใหนึกถึงความตองการดานจิตใจโดยส่ังใหทําในส่ิงที่เปนการภักดีตออัลลอฮฺ  อัลลอฮฺ
ตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ِ  نُودِيَ  إَِذا َءاَمُنٓوا لَٰوة ْ  ٱۡلُُمَعةِ  يَۡومِ  ِمن لِلصَّ ٰ  فَٱۡسَعۡوا َ ِ ِ  ذِۡكرِ  إ َّ  ٱ
 ْ   )٩: اجلمعة ( ﴾٩ َتۡعلَُمونَ  ُكنُتمۡ  إِن لَُّكمۡ  َخۡيٞ  َذٰلُِكمۡ  ٱۡلَۡيعَۚ  َوَذُروا
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ความวา : “โอบรรดาผูศรัทธาเอย เมื่อไดมีเสียงรองเรียก (อะซาน) เพื่อทําละหมาดใน
วันศุกรก็จงรีบเรงไปสูการรําลึกถึงอัลลอฮฺ และจงละทิ้งการคาขายเสีย นั่นเปนการ
ดีกวาสําหรับพวกเจาหากพวกเจารู” (อัล-ุมุอะฮฺ 9)  
 

เมื่อไหรที่มุสลิมมัวแตหมกมุนอยูแตเร่ืองการทําอิบาดะฮฺ (การงานที่แสดง
ถึงความภักดีตออัลลอฮฺ ) ก็ใหเขาคํานึงถึงสภาพความตองการของรางกายบาง  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอาน  

ْ  لَٰوةُ ٱلصَّ  قُِضَيِت  فَإَِذا﴿ وا ۡرِض  ِف  فَٱنتَِشُ
َ
ْ  ٱۡل ِ  فَۡضلِ  ِمن َوٱۡبَتُغوا َّ ْ  ٱ َ  َوٱۡذُكُروا َّ  ٱ

  )١٠: اجلمعة ( ﴾١٠ ُتۡفلُِحونَ  لََّعلَُّكمۡ  َكثِٗيا

ความวา : “ตอเมื่อการละหมาดไดสิ้นสุดลงแลว ก็จงแยกยายกันไปตามแผนดิน และ
จงแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺและจงรําลึกถึงอัลลอฮฺใหมาก ๆ เพื่อวาพวก
เจาจะไดรับชัยชนะ” (อัล-ุมุอะฮฺ 10)  
 

อิสลามไดยกยองคนที่ยึดเอาสองลักษณะดังกลาวขางตน  อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอานวา 

ٞ  تُۡلِهيِهمۡ  َّ  رَِجالٞ ﴿ َ  تَِجَٰرة ِ ٱ ذِۡكرِ  َعن َبۡيعٌ  َو ِ  قَامِ  َّ لَٰوة ِ  يَتآءِ  ٱلصَّ َكٰوة  ٱلزَّ
بَۡصٰرُ  ٱۡلُقلُوُب  فِيهِ  َتَتَقلَُّب  ايَۡومٗ  َيَافُونَ 

َ
  )٣٧ :اجور ( ﴾٣٧ َوٱۡل

ความวา : “บรรดาผูที่การคาและการขายมิไดทําใหพวกเขาหันหางออกจากการรําลึก
ถึงอัลลอฮฺและการดํารงละหมาด และการจายซะกาต เพราะพวกเขากลัววันที่หัวใจ
และสายตาจะเหลือกลานในวันนั้น” (อัน-นูรฺ 37) 
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อิสลามไดนําแนวทางท่ีพิทักษรักษาทั้งรางกาย  จิตใจ และสมอง ซ่ึงตางก็
มีสิทธิของมันโดยไมมากเกินไป หรือละเลยไป ตามบทบัญญัติของพระผูเปนเจา   

ดังนั้น ในขณะที่อิสลามกําหนดใหมุสลิมทุกคนหมั่นตรวจสอบตนเองและ
ไตรตรองในสิ่งที่ตัวเองทําไป หรือทุกการกระทําที่ออกมาจากตัวเขา ดังที่อัลลอฮฺตรัส
ในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ةٍ  ِمۡثَقاَل  َيۡعَمۡل  َفَمن﴿ ا َذرَّ ٖ  ِمۡثَقاَل  َيۡعَمۡل  َوَمن  ٧ يََرهُۥ َخۡيٗ ة ا َذرَّ  ﴾٨ يََرهُۥ َشّٗ
  )٨- ٧:  زلزلةال(

ความวา : “ดังนั้น ผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน สวนผูใด
กระทําความช่ัวหนักเทาละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน” ( อัล-ซัลซะละฮฺ 7-8) 

  
มุสลิมเองก็ไมควรละเลยความสุขของรางกาย ดวยการแสวงสุขจากส่ิงที่

หะลาลและมีประโยชน ไมวาจะเปนกิน การด่ืม การแตงกาย และการแตงงาน  ตาม
คําส่ังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

ِ  زِيَنةَ  مَ َحرَّ  َمنۡ  قُۡل ﴿ َّ ۡخَرجَ  ٱلَِّتٓ  ٱ
َ
ّيَِبِٰت  لِعَِبادِهِۦ أ  األعراف( ﴾ٱلّرِۡزقِۚ  ِمنَ  َوٱلطَّ

 :٣٢(  
ความวา : “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา ผูใดเลาที่กําหนดใหเปนที่ตองหาม ซ่ึง
เคร่ืองประดับรางกายของอัลลอฮฺ ที่พระองคไดทรงประทานมันใหกับปวงบาวของ
พระองค รวมถึงบรรดาสิ่งดีๆ จากปจจัยยังชีพดวย” (อัล-อะอฺรอฟ 32)  

 
อิสลามไมหามนอกจากส่ิงที่เลวและเปนอันตรายตอมนุษยในทุกดานอาทิ

เชน  ดานสมอง ดานรางกาย สรรพส่ิงเงินทอง หรือสังคม ดังนั้น อิสลามไดสรางจิต
วิญญาณของมนุษยก็เพื่อใหใชในทางที่เปนการภักดีตออัลลอฮฺ และเพื่อใหปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแหงอิสลาม บุคคลใดก็ตามยอมไมมีสิทธิที่จะทําลายมันเด็ดขาด 
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นอกจากตามสิทธิความชอบธรรมท่ีอิสลามกําหนด และอัลลอฮฺไดสรางรางมาพรอม
จิตวิญญาณอยางสมบูรณเขากันไดดี  จุดประสงคคือใหจิตวิญญาณทําการภักดี
อัลลอฮฺผานรางที่อัลลอฮฺสรางมา  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

نَسٰنَ  َخلَۡقَنا لََقدۡ ﴿ ۡحَسنِ  ِفٓ  ٱۡلِ
َ
  )٤:  حكنيا( ﴾٤ َتۡقوِيمٖ  أ

ความวา : “โดยแนนอนเราไดบังเกิดมนุษยมาในรูปแบบที่สวยงามย่ิง” (อัต-ตีน 4)  
 
ดวยเหตุนี้เองอัลลอฮฺบังคับใหเราอนุรักษรางกายและเอาใจใสมันอยางดี

ใหอยูในขอบเขตแหงศาสนา  โดยการปฏิบัติตามขอตอไปนี้ :  
1. ทําความสะอาดรางกาย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

َ  إِنَّ ﴿ َّ ٰبِيَ  ُيِبُّ  ٱ   )٢٢٢:  كقرةا( ﴾٢٢٢ ٱلُۡمَتَطّهِرِينَ  َوُيِحبُّ  ٱلَّوَّ

ความวา : “แทจริงอัลลอฮฺทรงชอบบรรดาผูสํานึกผิด กลับเนื้อกลับตัว และทรงชอบ
บรรดาผูที่ทําตนใหสะอาด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 222)  

 
ดวยเหตุนี้เอง อิสลามสั่งใหอาบน้ําละหมาดทุกคร้ังที่ตองการละหมาด  

ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา :  

رقم  ٢٠٤ص ١صحيح مسلم ج( »لُولٍ غُ  ِمنْ  َصَدقَةٌ  َوالَ  ُطُهوٍر، بَِغرْيِ  َصَالةٌ  ُيْقَبُل  الَ «
  )٢٢٤احلديث 

ความวา “ไมมีการตอบรับการละหมาดที่ไรความสะอาด และไมมีการตอบรับการ
บริจาคทานที่มาจากการยักยอกทรัพย” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/204 เลขที่ 224)  

 
เชนเดียวกัน  อิสลามบังคับใหอาบนํ้าหลังการมีเพศสัมพันธ อัลลอฮฺตรัส

ในคัมภีรอัลกุรอานวา 
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ْۚ  اُجُنبٗ  ُكنُتمۡ  ن﴿ ُروا هَّ   )٦: املائدة ( ﴾فَٱطَّ

ความวา : “และหากพวกเจามีญะนาบะฮฺ (จะดวยการสมสูกับภริยาหรือมีอสุจิหลั่ง
ออกก็ตาม) ก็จงชําระรางกายใหสะอาด” (อัล-มาอิดะฮฺ 6)  

 
แลวอิสลามยังสนับสนุนใหมีการอาบน้ําในบางพิธีทางศาสนาเชน กอน

ละหมาดุมุอะฮฺ(ละหมาดวันศุกร) กอนละหมาดในวันอีด(ละหมาดในวันร่ืนเริงของ
อิสลามทั้งสอง คือ  อีดิลฟฏริ  และอีดิลอัฎฮา) และในชวงทําหัจญหรืออุมเราะฮฺ (เปน
พิธีกรรมทางศาสนาอยางหนึ่งโดยมุงไปทําที่ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดีอาระเบีย)  
เปนตน   
 

2. รักษาความสะอาดอยูเสมอ เชน   
- การลางมือ กอนและหลังรับประทานอาหาร  ทานศาสนทูตมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา   

َعامِ  بََرَكةُ « رقم احلديث  ٢٨١ص ٤سنن الرتمذي ج( »َنْعَدهُ  َوالْوُُضوءُ  َقبْلَهُ  الْوُُضوءُ  الطَّ
١٨٤٦(  

 “ความบะรอกะฮฺ ( ความจําเริญ ) ของอาหารคือการลางมือกอนและหลังกิน”  (สุนัน 
อัต-ติรมิซีย 4/281 เลขที่ 1846) 

  
- การทําความสะอาดปากหลังรับประทานอาหาร  ทานศาสนทูตกลาววา 

َكَل  َمنْ «
َ
ْحسَ  َفَقدْ  َفَعَل  َمنْ  فَلْيَلَْفْظ، خَتَلََّل  ِوَما فَلْيَبْلَعْ  بِِلَسانِهِ  َالْكَ  َفَما أ

َ
 َن،أ

  )٧١٩٩رقم احلديث  ١٥٢ص ٤املستدرك بل الصحيحني ج( »َحَرجَ  فَالَ  َال  َوَمنْ 
"ผูใดรับประทานอาหาร อันไหนที่ฟนเค้ียวไดก็จงกลืนมันไป อันไหนที่หลงเหลือเเละ
ออกมาจากปากเนื่องจากการเเคะฟนก็จงคายมัน ใครทําถือวาเปนการดี ใครไมทําถือ
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วาไมเปนไร” (อัล-มุสตัดร็อก 4/152 เลขที่ 719)  
 

- เอาใจใสเร่ืองทําความสะอาดฟนและปาก เชนการใชสิวาก (ใชเเปรงสี
ฟน) เพราะทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

نْ  لَْوالَ «
َ
ُشقَّ  أ

َ
ِ  بَلَ  أ

مَّ
ُ
َمْرُيُهمْ  أ

َ
َواكِ  أل  ١صحيح  مسلم ج ( »َصَالة لُكِّ  ِعنْدَ  بِالسِّ

  )٢٥٢حلديث رقم ا ٢٢٠ص 
 “ถาไมเปนสรางความลําบากสําหรับประชาชาติของฉัน ฉันก็จะสั่งใหพวกเขาใชสิ
วากทุกคร้ังกอนละหมาด” (มุสลิม 1/220 เลขที่ 7199)  
 

- ทําความสะอาดหรือขจัดสิ่งสกปรกที่เปนตนเหตุของเช้ือโรค ทานศาสนา
ทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา   

بِْط، َوَغتُْف  َواِالْسِتْحَداُد، اخْلِتَاُن، مَخٌْس، الِْفْطَرةُ « ارِِب، َوَيْقِليمُ  َوقَصُّ  اْإلِ  الشَّ
ْظَفارِ 

َ
  )٥٩٣٩رقم احلديث  ٢٣٢٠ص ٥صحيح اكخاري ج( »اْأل

“อัล-ฟฏเราะฮฺ (สิ่งควรทําตามธรรมชาติของมนุษย) มีหาอยาง หนึ่ง การขลิบปลาย
องคชาติ สอง การโกนขนบริเวณอวัยวะเพศ สาม การถอนขนรักเร  สี่การขลิบหนวด 
หา การตัดเล็บ” (อัล-บุคอรีย 5/2320 เลขที่ 5939)  

 
3. การรับประทานอาหารและเครือ่งดื่มที่มีประโยชน  อัลลอฮฺตรัสใน

คัมภีรอัลกุรอานวา  

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ ْ  َءاَمُنوا ْ َوٱۡشُكرُ  َرزَۡقَنُٰكمۡ  َما َطّيَِبِٰت  ِمن ُكُوا ِ  وا َّ  ُكنتُمۡ  إِن ِ

  )١٧٢: اكقرة ( ﴾١٧٢ َتۡعُبُدونَ  إِيَّاهُ 
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ความวา : “บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงบริโภคสิ่งที่เราไดใหเปนปจจัยยังชีพแกพวก
เจา จากส่ิงดีๆ ทั้งหลาย และจงขอบคุณอัลลอฮฺเถิด หากเฉพาะพระองคเทานั้นที่พวก
เจาเปนผูเคารพสักการะ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 172)  

 
และควรตองจํากัดการกินด่ืมแตพอเพียง ไมกินเยอะเกินขอบเขต ซ่ึงมักจะ

กอผลเสียตอรางกายอยางชัดเจน ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿ ْ ْ  َوُكُوا ُبوا َ  َوٱۡشَ ْۚ تُۡسِفُوٓ  َو   )٣١: األعراف ( ﴾ٱلُۡمۡسِفِيَ  ُيِبُّ  َ  إِنَُّهۥ ا

ความวา : “จงกินและด่ืม และอยาไดกินจนเกินเลย แทจริงอัลลอฮฺไมชอบผูที่
สุรุยสุรายเกินเลย” (อัล-อะอฺรอฟ 31) 

  
สวนวิธีการที่ดีที่สุดในการรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม คือ ตามท่ี

ทานศาสนทูตอธิบายวา 

  َما«
َ
ا وَِخءً  آَديِمٌّ  َمَأل  ُصلْبََك، يُِقْمنَ  لَُقيَْماٌت  يا ابَن آَدمَ  َحْسبَُك  َنْطٍن، ِمنْ  رَشًّ

اٌب، َوثُلٌُث  َطَعاٌم، اكََن َال بُدَّ َفُثلٌُث  فَإِنْ   ١٢صحيح ابن حبان ج( »َغَفٌس  َوثُلٌُث  رَشَ
  )٤٢٣٦رقم احلديث  ٤١ص

ความวา : “ไมมีภาชนะใดที่มนุษยใสอาหารจนเต็มจะเลวรายไปกวาทองของมนุษย
เอง  เพียงพอเเลวโอมนุษยเอย เเคสองสามคําที่จะทําใหกระดูกสันหลังของทานเเข็ง
เเรง  ถาหากจําเปนตองกินก็ขอใหเเบงสามสวน  หนึ่งสวนสามสําหรับอาหารของเขา  
หนึ่งสวนสามสําหรับเคร่ืองด่ืมของเขา  เเละหน่ึงสวนสามสําหรับลมหายใจของเขา”  
( เศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน 12/41 เลขที่ 4236)   
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4. หามรับประทานอาหารหรือเสพสิ่งที่สกปรกและไมบริสุทธิ์ เชน 
สัตวที่ตายโดยไมเชือด เลือด สุกร สุรา ยาเสพติด และบุหร่ี ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของรางกายมนุษย  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  

مَ  ٱلَۡمۡيَتةَ  َعلَۡيُكمُ  َحرَّمَ  إِنََّما﴿ ٓ َومَ  ٱۡلِنِيرِ  َوَلۡمَ  َوٱلَّ هِلَّ  ا
ُ
ِۖ  لَِغۡيِ  بِهِۦ أ َّ  َفَمنِ  ٱ

َ  بَاغٖ  َغۡيَ  ٱۡضُطرَّ  ٓ  َعدٖ  َو َ َ ٱ إِنَّ  َعلَۡيهِۚ  إِۡثمَ  فَ   )١٧٣: اكقرة ( ﴾١٧٣ رَِّحيمٌ  َغُفورٞ  َّ

ความวา : “แทจริง ที่พระองคทรงหามพวกเจานั้นก็คือ สัตวที่ตายเอง เลือด เนื้อสุกร 
สัตวที่ถูกเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ แลวผูใดไดรับความคับขัน โดยมิใชผูเสาะ
แสวงหา และมิใชเปนผูละเมิดขอบเขตแลวไซร ก็ไมมีบาปใดๆ แกเขา แทจริงอัลลอฮฺ
เปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเมตตาเสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 173) 

  
และอัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานอีกวา 

َها﴿ يُّ
َ
أ ِينَ  َيٰٓ ْ  ٱلَّ نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِسُ  ٱۡلَۡمرُ  إِنََّما َءاَمُنٓوا

َ
ۡزَلٰمُ  َوٱۡل

َ
 ّمِنۡ  رِۡجٞس  َوٱۡل

ۡيَطٰنِ  لِ َعمَ  ۡيَطٰنُ  يُرِيدُ  إِنََّما ٩٠ ُتۡفلُِحونَ  لََعلَُّكمۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلشَّ ن ٱلشَّ
َ
 يُوقِعَ  أ

ُكمۡ  َوٱلَۡمۡيِسِ  ٱۡلَۡمرِ  ِف  َوٱۡلَۡغَضآءَ  ٱۡلَعَدَٰوةَ  بَۡيَنُكمُ  ِ  ذِۡكرِ  َعن َوَيُصدَّ َّ  وََعنِ  ٱ
لَٰوةِۖ  نُتم َفَهۡل  ٱلصَّ

َ
نَتُهونَ  أ   )٩١-٩٠: املائدة ( ﴾٩١ مُّ

ความวา : “ผูศรัทธาทั้งหลาย! ที่จริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับเชือดสัตว
บูชายัญ และการเส่ียงต้ิวนั้น เปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยฏอน ดังนั้น
พวกเจาจงหางไกลจากมันเสีย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ  ที่จริงชัยฏอนนั้น
เพียงตองการท่ีจะใหเกิดการเปนศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหวางพวกเจาในสุรา
และการพนันเทานั้น และมันจะหันเหพวกเจาออกจากการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการ
ละหมาด ดังนั้น พวกเจาจะหยุดจากพฤติกรรมดังกลาวไดหรือยังเลา” (อัล-มาอิดะฮฺ 
90-91)  
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5. เลนกีฬาที่มีประโยชน เชน มวยปลํ้า คร้ังหนึ่งทานศาสนทูต 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เเขงเลนมวยปลํ้ากันกับสาวกทานหนึ่งที่ช่ือรุกานะฮฺ 
ทานสามารถเอาชนะเขาได (ดู อัล-มุสตัดร็อก 3/511 เลขที่ 5903)  

หรืออาจจะเปนการเเขงขันความเร็วหรือความเเข็งแรง รายงานจากทาน
หญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ภรรยาทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ทานหญิงไดกลาววา  

ُ  َصىلَّ  اجَّيِبُّ  َساَنَقيِن  رَْهَقيِن  إَِذا َّ حَ  فََسبَْقتُُه، فَلَِبثْنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ
َ
 اللَّْحمُ  أ

صحيح ابن ( »بِِتلِْك  َهِذهِ «: َفَقاَل اجيب صىل اهللا عليه وسلم  فََسبََقيِن  َساَنَقيِن 
  )٤٦٩١رقم احلديث  ٥٤٥ص ١٠حبان ج

“ทานศาสนทูตอัลลอฮฺมุหัมมัดไดเเขงว่ิงเร็วกับฉัน แตฉันเเซงทานได พอเวลาผานไป
ระยะหนึ่ง จนกระท่ังฉันรูสึกวาตัวฉันเร่ิมอวบข้ึน ทานเเขงว่ิงเร็วกับฉันอีกคร้ัง ทาน
สามารถเเซงฉันได ทานกลาววา : อันนี้เปนการเอาคืนกับคร้ังที่เเลว” (เศาะฮีหฺ  อิบนิ 
หิบบาน 10/545 เลขที่ 4691)  
 

นอกจากน้ี ใหหมั่นเลนกีฬาอื่นๆ ดวย อาทิ การวายนํ้า ยิงธนู  ข่ีมา  ไดมี
การรายงานจากทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เคาะลีฟะฮฺคนที่สองของทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานอุมัรไดกลาววา  “พวกทานจงสอนลูกๆ ใหเรียนการ
ยิงธนู  การวายนํ้า และ การขับข่ีมา”  
 

6. เยียวยารางกายเม่ือเจ็บปวยหรือเปนไข  ทานศาสนทูตกลาววา 

َ  إِنَّ « نَْزَل  ابَّ
َ
اءَ  أ َّ َواَء، ا َّ  »حِبََرامٍ  تََداَوْوا َوَال  َفتََداَوْوا َدَواًء، َداءٍ  ِللُكِّ  وََجَعَل  َوا

  )٣٨٧٤رقم احلديث  ٧ص ٤د جداو سنن أ(
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“แทจริงแลวอัลลอฮฺไดประทานโรคและยารักษามาดวย และทรงทําใหแตละโรคนั้นมี
ยารักษา  ดังนั้น พวกเจาจงรักษาเถิด และอยารักษากับสิ่งที่ตองหาม” (สุนัน อบี ดา
วูด 4/7 เลขที่ 3874)  
  

8. การดูแลสุขภาพจิต อัลลอฮฺสั่งใหกระทําการภักดีตอพระองค ตามท่ี
พระองคทรงใชใหทํา ทั้งนี้ เพื่อเปนอาหารสําหรับจิตวิญญาณของมนุษย ซ่ึงชวยขัด
เกลาจิตใจใหออกหางจากความกังวลใจที่จะเกิดผลเสียตอสุขภาพได อัลลอฮฺตรัสใน
คัมภีรอัลกุรอานวา 

ِينَ ﴿ ْ  ٱلَّ ِۗ  بِِذۡكرِ  قُلُوُبُهم ۡطَمئِنُّ َوتَ  َءاَمُنوا َّ َ  ٱ
َ
ِ  بِِذۡكرِ  أ َّ  ﴾٢٨ ٱۡلُقلُوُب  َتۡطَمئِنُّ  ٱ

 )٢٨: الرعد (
ความวา : “บรรดาผูศรัทธาและจิตใจของพวกเขาสงบดวยการรําลึกถึงอัลลอฮ พึง
ทราบเถิด! ดวยการรําลึกถึงอัลลอฮนั้นทําใหจิตใจสงบ” (อัร-เราะอฺดุ 28) 

  
อิสลามถือวา การไมเอาใจใสตอสุขภาพ  ไมใหสิทธิแกมันอยางพอเพียง

ไมวาจะเปนในดานอาหาร  การพักผอน  การผอนคลายทางเพศอยางถูกตองตามท่ี
ศาสนากําหนด  เปนสิ่งตองหามทั้งสิ้น รายงานโดยอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ กลาววา 

ْزَواِج  ُنيُوِت  إِىَل  رَْهٍط  ثََالثَةُ  َجاءَ 
َ
ُ  َصىلَّ  اجَّيِبِّ  أ لُونَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

َ
 َقنْ  يَْسأ

ُ  َصىلَّ  اجَّيِبِّ  ِعبَاَدةِ  ا وََسلََّم، َعلَيْهِ  ابَّ ْخرِبُوا فَلَمَّ
ُ
غَُّهمْ  أ

َ
ْفنَ  َفَقالُوا َيَقالُّوَها، َكك

َ
 َوأ

ُ  َصىلَّ  اجَّيِبِّ  ِمنْ  حَنْنُ  ُ  ُغِفرَ  قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ مَ يَ  َما َ َر، َوَما َذنِْبهِ  ِمنْ  َقدَّ خَّ
َ
 تَأ

َحُدُهمْ  قَاَل 
َ
ا :أ مَّ

َ
نَا أ

َ
ِّ  أ إِ

َصيلِّ  فَ
ُ
بًَدا، اللَّيَْل  أ

َ
نَا :آَخُر  َوقَاَل  أ

َ
ُصومُ  أ

َ
ْهرَ  أ َّ  َوَال  ا

فِْطُر،
ُ
نَا :آَخرُ  َوقَاَل  أ

َ
ُل  أ ْقزَتِ

َ
تََزوَّجُ  فََال  النَِّساءَ  أ

َ
بًَدا، أ

َ
ِ  رَُسوُل  فََجاءَ  أ ُ  َصىلَّ  ابَّ  ابَّ
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ِْهمْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  َ ْغتُمْ « : َفَقاَل  ِإ
َ
ينَ  أ ِ

َّ َما َوَكَذا، َكَذا قُلْتُمْ  ا
َ
ِ  أ ِّ  َوابَّ ْخَشاُكمْ  إِ

َ
 َأل

 ِ ْيَقاُكمْ  ِبَّ
َ
ُ، َوأ ُصومُ  لَِكينِّ  َ

َ
فِْطُر، أ

ُ
َصيلِّ  َوأ

ُ
ْرقُُد، َوأ

َ
تََزوَّجُ  َوأ

َ
 َفَمنْ  النَِّساَء، َوأ

  )٤٧٧٦رقم احلديث  ١٩٤٩ص ٥صحيح اكخاري ج( »ِمينِّ  فَلَيَْس  ُسنَّيِت  َقنْ  رَِغَب 
“มีบุคคลสามคนมาที่บานภรรยาของทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เพื่อสอบถามเก่ียวกับการเปนอยูของทาน คร้ันเมื่อพวกเขาไดคําตอบ พวก
เขาตางพูดคุยกันประหน่ึงเหมือนวาอะมัลของทานนบีที่พวกเขาไดยินนั้นเปนงานที่
เล็กนอยมาก พวกเขาจึงพูดวา พวกเราจะเทียบกับทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอยางไรกัน เพราะทานนั้นไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺทั้งที่
ผานมาและที่จะเกิดข้ึนในบ้ันปลายแลว ดังนั้น บุคคลหน่ึงในจํานวนพวกเขากลาววา  
ฉันจะละหมาดตลอดคืน อีกคนกลาววา  ฉันจะถือศีลอดตลอดปจะไมมีวันไหนที่ฉัน
ไมถือศีลอดเปนอันขาด  คนตอไปกลาววา ฉันจะไมเขาใกลผูหญิงและจะไมแตงงาน
ตลอดไป   ทันทีที่ทานศาสนทูตผานมาไดยิน ทานกลาววา “พวกทานไดกลาวเชนนั้น  
พึงรูเถิดวา ฉันขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ฉันคือคนที่ยําเกรงตอพระองค
มากกวาพวกทาน แตฉันนั้นถือศีลอดแลวก็ละศีลอด ฉันละหมาดและฉันก็พักผอน
นอนหลับ  และฉันไดแตงงาน  ใครก็ตามท่ีเกลียดชังแบบอยางของฉัน  ถือวาเขาไมใช
พวกฉัน” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 5/1949 หมายเลข 4776) 


