
 
 

 
โอวาท แดผูแสวงหาวิชาความรู 

[ ไทย – Thai – تايالندي ]  
 
 
 
 
 
 

ดร.อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย 
 
 
 

 
แปลโดย : ยูซุฟ อบูบักรฺ 

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน 
 

 

2011 – 1432 
 
 
 



 
 

 

﴾وصايا لطلبة العلم﴿  
  »ة ايالنديباللغة احك« 

  
  
  
  
  

  أمني بن عبداهللا الشقاوي. د
  
  

  
  

 يوسف أبوبكر: ترمجة
  صايف عثمان: مراجعة

 

 
 

  
20

 
11 – 1432

 



3 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

บทที่ 75 
โอวาท แดผูแสวงหาวิชาความรู  

 
การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละ

วาตและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง
พระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอ
ปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

ตอไปนี้เปนโอวาทบางประการที่ขอส่ังเสียตัวฉันเองและพี่นองที่
รักย่ิงของฉัน ขอดุอาอจากอัลลอฮฺใหเราไดรับคุณูปการจากคําโอวาทนี้ 
และไดรับความรูที่เปนประโยชน รวมถึงการงานท่ีทรงคุณคา (อะมัล 
เศาะลิฮฺ)   

คําโอวาทประการที่หนึ่ง..จงมีความมุงม่ันในการแสวงหา
วิชาการอิสลาม อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

ِينَ  يَۡسَتوِي َهۡل  قُۡل ﴿ ِينَ  َيۡعَلُمونَ  ٱلَّ َما َيۡعلَُموَنۗ  َ  َوٱلَّ رُ  إِنَّ  َيَتَذكَّ
 ْ ْولُوا
ُ
ۡلَبٰبِ ٱ أ

َ
 )٩: الزمر (﴾ ۡل

ความหมาย “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)บรรดาผูรูและบรรดาผูไมรูจะเทา
เทียมกันหรือ” (อัซ-ซุมัร, 39:9) 
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อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

ُ  يَۡرفَعِ ﴿ َّ ِينَ  ٱ ْ  ٱلَّ ِينَ  ِمنُكمۡ  َءاَمُنوا ْ  َوٱلَّ وتُوا
ُ
ُ  َدَرَجٰتٖۚ  ٱۡلعِۡلمَ  أ َّ  َوٱ

  )١١: املجادلة (﴾ َخبِيٞ  لُونَ َتۡعمَ  بَِما
ความหมาย “อัลลอฮฺจะทรงยกยองเทิดทูนเกียรติแกบรรดาผูศรัทธาใน
หมูพวกเจา และบรรดาผูที่ไดรับความรูหลายช้ัน” (อัล-มุญาดะละฮฺ, 
58:11) 

 
ในบันทึกของอิมามอัล-บุคอรียและมุสลิม จากหะดีษมุอาวียะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

يِن « ِّ ْهُه يِف ا ا ُفَفقِّ   »َمْن يُرِْد اُهللا بِِه َخرْيً
ความหมาย “ผูใดที่อัลลอฮฺตองการใหเขาไดรับความดีงาม พระองคจะ
ใหเขาเขาใจในเร่ืองศาสนา” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หนา 596  หมายเลข
หะดีษ 3116 และเศาะฮีหฺ มุสลิม หนา 398 หมายเลขหะดีษ 1037) 

 
มีบางสวนจากบรรดานักวิชาการกลาววา “ผูที่ไมมีความเขาใจ

ในเร่ืองศาสนา อัลลอฮฺไมประสงคใหเขาไดรับความดีงาม” ในบันทึกของ
อัด-ดาริมีย  ดวยสายรายงานที่หะซัน  จากหะดีษอบู  อัด-ดัรดาอ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 
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ْلَةَ  الَْقَمرِ  َكَفْضلِ  الَْعابِدِ  بَلَ  الَْعالِمِ  فَْضَل إِنَّ «  َسائِرِ  بَلَ  اْكَْدرِ  َ
نِْبيَاءِ  َوَرثَةُ  الُْعلََماءَ  َوإِنَّ  الَْكَواِكِب 

َ
نِْبيَاءَ  َوإِنَّ  اْأل

َ
ثُوا لَمْ  اْأل  ِدينَاًرا يَُورِّ

ثُوا ِدرَْهًما َوَال  َخَذهُ  َفَمنْ  مَ الِْعلْ  َورَّ
َ
َخذَ  أ

َ
أبو داود برقم ( »َوافِرٍ  حِبَظٍّ  أ

، وصححه األكا يف صحيح وضعيف سنن أ داود بالرقم ٣٦٤١
  )نفسه

ความวา “แทจริง ความประเสริฐของผูที่มีความรู(อาลิม)เหนือผูที่เคารพ
ภักดีเพียงอยางเดียว(อาบิด) เปรียบเสมือนดวงจันทรเต็มดวงที่เหนือกวา
บรรดาหมูดวงดาว แทจริงบรรดาผูที่มีความรู(อุละมาอ)พวกเขาเปน
ทายาทของบรรดานบี(อันบิยาอ) บรรดานบีไมไดทิ้งมรดกไวเปนเงินดีนารฺ
หรือดิรฮัม แตทวาไดทิ้งวิชาความรูไวเปนมรดก ดังนั้น ผูใดที่ได
ครอบครองมันไวถือวาเขาไดครอบครองสวนที่ดีเลิศมากมายแลว” (อบู 
ดาวูด หะดีษเลขที่ 3641) 

 
อัล-เอาซาอีย กลาววา “มนุษยตามทัศนะของเรา พวกเขาเปนผู

ที่มีความรู สวนผูอื่นนอกเหนือจากพวกเขาถือวาไมมีอะไรเลย” 
ชัยคุลอิสลาม  อิบนุ ตัยมียะฮฺ  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  กลาววา 

“มนุษยชาติมีความจําเปนตอวิชาความรูทางดานศาสนามากย่ิงกวาที่
พวกเขามีความจําเปนในดานอาหารและเคร่ืองด่ืมซะอีก” 
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บรรดาผูที่มีความรูพวกเขาดํารงตนตามคําส่ังใชของพระองค
อัลลอฮฺจนกระท่ังถึงกาลอวสาน มีบันทึกในเศาะฮีหฺของอิมามอัล-บุคอรีย
และมุสลิม จากหะดีษมุอาวียะฮฺและเษาบาน แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ِ  ِمنْ  َطائَِفةٌ  تََزاُل  الَ «
مَّ
ُ
 َخَذلَُهمْ  َمنْ  يرَُضُُّهمْ  الَ  ،احْلَقِّ  بَلَ  َظاِهِرينَ  أ

 َّ َ  َح ِ
ْ
ْمرُ  يَأ

َ
ِ  أ ، واكخاري  ١٩٢٠مسلم برقم ( »َكَذلَِك  وَُهمْ  ابَّ

  )٧١اكخاري برقم (» قَائَِمًة بَلَ أمِر اهللاِ «: و رواية ) ٧١برقم 
ความหมาย “บุคคลกลุมหนึ่งจากบรรดาประชาชาติของฉันยังคงดํารงตน
อยูบนสัจธรรม ผูที่ละทิ้งพวกเขาจะไมทําใหพวกเขาไดรับอันตราย
จนกระท่ังการงานแหงอัลลอฮฺมาถึง พวกเขายังคงดํารงตนอยูบนสัจ
ธรรม” (เศาะฮีหฺ มุสลิม หนา 795  หมายเลขหะดีษ 1920 และเศาะฮีหฺ 
อัล-บุคอรีย หนา 39  หมายเลขหะดีษ 71) ในอีกสายรายงาน “ดํารงตน
อยูบนคําส่ังใชของอัลลอฮฺ” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หนา 39  หมายเลขหะ
ดีษ 71) 

 
อิมามอะหฺมัด บิน หัมบัล กลาววา “หากวาพวกเขาไมไดเปนชา

วหะดีษแลว ฉันก็ไมรูวาพวกเขาเปนใคร?” 
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และทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดบอกไววาในชวง
ทายกอนจะถึงกาลอวสานวิชาความรูจะถูกยก ความอวิชชาจะแพรหลาย 
วิชาความรูจะถูกยกดวยกับการเสียชีวิตของบรรดาผูที่มีวิชาความรู 

ในบันทึกของอัล-บุคอรียและมุสลิม จากหะดีษอับดุลลอฮฺ บิน 
อัมรู บิน อัล-อาศ  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาววา 

َ  إِنَّ «  َفْقِبُض  َولَِكنْ  الِعبَاِد، ِمنَ  يَنزَْتُِعهُ  انزِْتَاًخ  الِْعلْمَ  َفْقِبُض  الَ  ابَّ
َّ ِإَذا بَِقبِْض  الِْعلْمَ  َذَ  َخلًِما ُفبِْق  لَمْ  الُْعلََماِء، َح  رُُءوًسا اجَّاُس  اختَّ
اًال  ْفتَْوا فَُسئِلُوا ُجهَّ

َ
َضلُّوا فََضلُّوا ِعلْمٍ  رْيِ بِغَ  فَأ

َ
اكخاري برقم ( »َوأ

  )٢٦٧٣، ومسلم برقم ١٠٠
ความหมาย “แทจริงอัลลอฮฺจะไมเก็บความรูดวยการถอดถอน

ออกจากมนุษย แตทวาจะเก็บความรูดวยการใหบรรดาผูรู เสียชีวิต 
จนกระท่ังไมมีผูรูหลงเหลืออยู ผูคนก็จะยึดเอาคนโงเขลาเปนผูนํา แลว
พวกเขาถูกถามปญหา พวกเขาเหลานั้นก็ออกคําวินิจฉัยโดยไมมีความรู 
ตัวพวกเขาเองก็ผิดพลาด และทําใหผูอื่นผิดพลาดไปดวย” (เศาะฮีหฺ อัล-
บุคอรีย หนา 45 หมายเลขหะดีษ 100 และเศาะฮีหฺ มุสลิม หนา 1072 
หมายเลขหะดีษ 2673) 
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และในสถานการณเชนที่กลาวในหะดีษนี้การศึกษาวิชาความรู
และการสอนนับวาเปนความจําเปนอยางย่ิงยวดมากกวาในสถานการณ
ปกติทั่วไป พึงรูเถิดวาศาสตรสูงสุดของวิชาความรูทั้งมวลคือ คัมภีร
แหงอัลลอฮฺ(กิตาบุลลอฮฺ) ดังนั้นจงเอาใจใสในการทองจํา ทําความเขาใจ 
พิจารณาใครครวญ และปฏิบัติตาม ในทํานองเดียวกันตองเรียนรูถึงจริย
วัตร(สุนนะฮฺ)ของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และ
พยายามทําความเขาใจใหลึกซ้ึง จงเอาความรูมาจากบรรดาผูที่มีความรู
ที่แทจริงอันไดแก บรรพชนรุนกอน(ชาวสะลัฟ) บรรดาอิมามผูเช่ียวชาญ 
เพื่อวาจะไดไมวินิจฉัยปญหาอยางผิดพลาด หรือสนองตอบอารมณใฝตํ่า
แหงตน 

 
คําโอวาทประการที่สอง..จงเรียกรองเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺ -

อัซซะ วะ ญัลล-  พระองคตรัสวา 

ْ  َسبِيِلٓ  َهِٰذهِۦ قُۡل ﴿ ۡدُعٓوا
َ
َ  أ ِ ِۚ  إ َّ ٰ  ٱ َ ۠  بَِصَيةٍ  َ نَا

َ
َبَعِنۖ  َوَمنِ  أ  ٱتَّ

ِ  وَُسۡبَحٰنَ  َّ ٓ  ٱ ۠  َوَما نَا
َ
ۡ  ِمنَ  أ   ) ١٠٨: يوسف (﴾ ُمۡشِكِيَ ٱل

ความหมาย “จงกลาวเถิดมุหัมมัด นี่คือแนวทางของฉัน ซึ่งฉันเรียกรอง
เชิญชวนไปสูอัลลอฮฺอยางประจักษแจงทั้งตัวฉันและผูปฏิบัติตามฉัน 

และมหาบริสุทธิ์แหงอัลลอฮฺ ฉันมิไดอยูในบรรดกลุมชนต้ังภาคี” (ยูซุฟ
,12:108) 
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และอัลลอฮฺ ตรัสวา  
ۡحَسنُ  َوَمنۡ ﴿

َ
ٗ  أ ٓ  ّمِمَّن قَۡو َ  َدَع ِ ِ  إ َّ  ِمنَ  إِنَِّن  َوقَاَل  َصٰلِٗحا وََعِمَل  ٱ

 )٣٣: فصلت (﴾ ٱلُۡمۡسلِِميَ 
ความหมาย “และผูใดเลาจะมีคําพูดที่ดีเลิศย่ิงไปกวาผูเชิญชวนไปสู
อัลลอฮฺ และเขาไดปฏิบัติการงานท่ีดี และกลาววาแทจริงฉันเปนคนหนึ่ง
ในบรรดามุสลิมผูนอบนอม” (ฟุศศิลัต, 41:33) 

 
มีปรากฏในเศาะฮีหฺมุสลิม ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม ไดกลาวกับทานอะลียวา 

نْ «
َ
ُ  َفْهِدىَ  أل   »اجََّعمِ  مُحْرِ  ِمنْ  لََك  َخرْيٌ  َواِحًدا رَُجالً  بَِك  ابَّ

ความหมาย “แนแท การท่ีอัลลอฮฺใหคนๆ หนึ่งไดรับทางนําอันเนื่องจาก
ตัวทานเปนสาเหตุ มีความประเสริฐดีย่ิงกวาการท่ีทานไดรับอูฐแดงเสีย
อีก” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 4/1872 หมายเลขหะดีษ 2406) 

 
จากหะดีษนี้มีผูคนบางสวนเขาใจคาดเคล่ือนโดยไดทําหนาที่

เรียกรองเชิญชวนผูอื่น บางคร้ังไดวินิจฉัยปญหาท้ังที่เปนคนท่ีไมไดมีวิชา
ความรู โดยการอางอิงหลักฐานจากหะดีษของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ที่วา 

ْ َولَْو آيَةً «   )٣٤٦٢اكخاري برقم (» بَلُِّغوا َقينِّ
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ความหมาย “จงเอาจากฉันไปเผยแผ แมเปนเพียงแคหนึ่งอายะฮฺก็ตาม” 
(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หนา 666 หมายเลขหะดีษ 3462) 

 
สามัญชนทั่วไปที่ไมมีความรู เขาไมสามารถที่จะเผยแผไดแม

เพียงโองการเดียวของอัลกุรอานหรือเพียงหะดีษบทเดียวของทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นอกจากวาเขาจะตองมีความเขาใจใน
สองอยางน้ันเสียกอน โดยการกลับไปคนควาทบทวนจากคําพูดของ
บรรดานักอรรถาธิบาย และจากคําอธิบายหะดีษดวยวิธีการที่ถูกตอง
ตามแนวทางของผูที่มีความรู และท่ีพวกเขาไดอธิบายชี้แจงตอบรรดา
สานุศิษย 

การเรียกรองเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺเปนพันธกิจของบรรดานบี
และศาสนทูต เปาประสงคคือ การเชิญชวนผูคนไปสูการยอมจํานนตอ
อิสลามดวยคําพูดและการกระทําอยางศิโรราบ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม  ทานไดกลาวกับมุอาซ บิน ญะบัล ขณะที่จะสงเขาไป
เรียกรองเชิญชวนชาวเยเมนไปสูการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ วา 

ِ  إِنََّك «
ْ
ْهلِ  ِمنْ  قَْوًما تَأ

َ
نْ  َشَهاَدةِ  إِىَل  فَاْدُقُهمْ  ،الِْكتَاِب  أ

َ
َ  الَ  أ َ  إِالَّ  إِ

 ُ ِّ  ابَّ
َ
ِ  رَُسوُل  َوك َطاُعوا ُهمْ  فَإِنْ  ،ابَّ

َ
لَِك  أ َ ْعِلْمُهمْ  ِ

َ
نَّ  فَأ

َ
َ  أ  ابَّ

، ١٩مسلم برقم ( »إلخ احلديث...  َصلََواٍت  مَخَْس  َعلَيِْهمْ  اْفرَتََض 
  )١٤٥٨واكخاري برقم 
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ความหมาย “ทานกําลังจะไปหากลุมชนหน่ึงจากบรรดาชาวคัมภีร ดังนั้น 
จงเชิญชวนพวกเขาไปสูการกลาวปฏิญาณตนวาไมมีพระเจาอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺและฉันเปนศาสนทูตแหงอัลลอฮฺ หากพวกเขาตอบรับ
ทานในเร่ืองดังกลาว จงบอกพวกเขาวาอัลลอฮฺไดบัญญัติการละหมาด
หาเวลาใหแกพวกเขา....” (เศาะฮีหฺ มุสลิม หนา 42  หมายเลขหะดีษ 19 
และเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หนา 284 หมายเลขหะดีษ 1458) 

 
ในบันทึกของอัล-บุคอรีย  จากหะดีษอับดุลลอฮฺ บิน อุมั รฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ْ َولَْو آيَةً «   )٣٤٦٢اكخاري برقم (» بَلُِّغوا َقينِّ
ความหมาย “จงเอาจากฉันไปเผยแผ แมเปนเพียงแคหนึ่งอายะฮฺก็ตาม” 
(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย หนา 666 หมายเลขหะดีษ 3462) 

 
อิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “เม่ือการเชิญชวน

เรียกรองไปสูอัลลอฮฺเปนภารกิจที่มีเกียรติ สูงสง และประเสริฐย่ิงของปวง
บาว ดังนั้นมันจะไมบรรลุผลไดนอกจากดวยวิชาความรูซึ่งเขาตองใชมัน
ในการเชิญชวนเรียกรอง ย่ิงกวานั้น ในการเรียกรองที่มีผลสมบูรณ 
จําเปนที่เขาตองพยายามเขาถึงความรูอยางถองแท เปนการเพียงพอ
หากวาผูที่ทําหนาที่เ รียกรองสามารถเขาถึงจุดนี้ได และอัลลอฮฺจะ
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ประทานความโปรดปรานใหแกผูที่พระองคทรงประสงค” (อัต-ตัฟสีร อัล-
ก็อยยิม หนา 319) 

ชัยค อับดุลอะซีซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “เปนหนาที่ของ
บรรดาผูที่มีความสามารถไมวาจะเปนผูรู บรรดาผูปกครองมุสลิม และ
นักเผยแผ(ดาอีย)จะตองทําหนาที่เรียกรองเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺจนเพื่อวา
มันสามารถกระจายไปถึงโลกทั้งผองใหขจรไปทั่วทุกสารทิศ และนี่ก็คือ 
อัล-บะลาฆฺ หรือการประกาศช้ีแจง ที่อัลลอฮฺไดมีคําส่ังไวแกศาสนทูตของ
พระองควา 

َها﴿ يُّ
َ
أ ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل  َيٰٓ نِزَل  َما

ُ
ّبَِكۖ  ِمن إَِلَۡك  أ  َفَما َتۡفَعۡل  لَّمۡ  ن رَّ

 )٦٧: املائدة (﴾ رَِساَلَهُ  بَلَّۡغَت 

ความหมาย “โอผูเปนศาสนทูตเอย จงประกาศส่ิงที่ถูกประทานลงมาแก
เจาจากพระเจาของเจา และถาเจามิไดปฏิบัติ เจาก็มิไดประกาศสาสนข
องพระองค” (อัล-มาอิดะฮฺ, 5:67) 

 
จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม นั้น มีหนาที่เผยแผชี้แจงใหทั่วถึง เชนเดียวกันกับบรรดาศาสน
ทูตคนอื่นๆ และผูติดตามศาสนทูตก็ตองทําหนาที่นี้ดวยเชนกัน... (มัจญ
มูอฺ ฟะตาวา วะ มะกอลาต ชัยค อับดิลอะซีซ บิน บาซ 1/333 คัดลอก
จากหนังสือนัฎเราะตุนนะอีม 5/1959, 1960) 
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คําโอวาทประการที่สาม..รักษาเวลา สวนหน่ึงจากขอสังเกต
พบวาคนหนุมสาวบางสวนไมไดเอาใจใสตอเวลาวาง ไมไดฉกฉวยโอกาส
ในวัยหนุมในชวงที่มีความกระฉับกระเฉง บางสวนใชเวลาหมดไปกับการ
นอนเปนชวงระยะเวลายาวนานโดยไมมีความจําเปน บางสวนหมดเวลา
ไปกับการอานวารสาร หนังสือพิมพเปนเวลานานๆ และบางสวนใชเวลา
สวนมากใหหมดไปกับการทองเที่ยว...ฯลฯ 

มีหะดีษปรากฏในหนังสือสุนัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย จากอบู 
บัรซะฮฺ อัล-อัสละมีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม กลาววา  

َّ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  ابِن آَدمَ  قََدَما تَُزوُل  َال « ُ  َح َل ي
َ
َقْن : مَخٍْس  َقنْ  ْسأ

بَْالُه، ِفيَما ُقُمِرهِ 
َ
ْفنَاُه، َوَقْن َشبَابِِه ِفيَْما أ

َ
ِ  َوَقنْ  أ ِ ْفنَ  ِمنْ  َما

َ
 أ

ْغَفَقُه؟ َوِفيْمَ  اْكتََسبَُه؟
َ
الرتمذي برقم ( »َفيَْما َعِلَم؟ َعِمَل  َوَماَذا أ

  )٧٢٩٩، وحسنه األكا يف صحيح اجلامع برقم ٢٤١٦
ความหมาย  “ในวันกิยามะฮฺเทาของลูกหลานอาดัมจะยังไม ถูก
เคล่ือนยายจากพระผูอภิบาลของเขา จนกวาเขาจะถูกสอบถามถึง
เร่ืองราวหาประการ อายุของเขาถูกใชใหหมดไปอยางไร? วัยหนุมของเขา
ไดใชใหหมดไปอยางไร? ทรัพยสินของเขาหามาจากที่ใดและไดใชจายไป
ในหนทางใด? และความรูของเขาไดนําไปสูการปฏิบัติอยางไร?” (อัต-ติร
มิซีย 4/612 หมายเลขหะดีษ 2416) 
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ในหะดีษซึ่งบันทึกโดยอัล-หากิมในหนังสืออัล-มุสตัดร็อก 

จากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไววา 

 قبل اغكوفر هرمك، قبل شبابك:  مخس قبل مخسا اغتنم«
 قبل وغناك سقمك، قبل وصحتكموتك،  قبل وحياتك ، شغلك
، وصححه األكا يف ٧٨٤٦املستدرك للحاكم برقم ( »فقرك

 ) ١٠٧٧صحيح اجلامع برقم 

ความหมาย “จงฉวยโอกาสกระทําหาประการ กอนอีกหาประการจะ
มาถึง วัยหนุมของทาน กอนความชราจะมาหา การมีสุขภาพท่ีดีของทาน 
กอนความเจ็บปวยจะมาหา ความรํ่ารวยของทาน กอนความยากจนจะ
มาหา เวลาวางของทาน กอนภาระท่ียุงเหยิงจะมาหา การมีชีวิตของทาน
กอนความตายจะมาหา” (มุสตัดร็อก อัล-หากิม 4/341 หมายเลขหะดีษ 
7846) 

 
มีบทกวีนิพนธ ความวา 

ْفِظهِ    والوقت أنَفُس ما ُعِنيَت حِبِ
 ا َعلَيَك يَِضيعُ وأراه أْسهَل م  

“กาลเวลาเปนส่ิงที่มีคามากสุดที่ทานควรจะหวงแหนรักษา 
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แตฉันเห็นวามันเปนเร่ืองงายเหลือเกินที่ทานปลอยใหมันสูญเปลา” 
 
คําโอวาทประการที่ส่ี..ตองมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม อัลลอฮฺ 

ตะอะลา ตรัสวา 

ْ  ّلِعَِبادِي َوقُل﴿ حۡ  ِهَ  ٱلَِّت  َيُقولُوا
َ
ۡيَطٰنَ  إِنَّ  َسُنۚ أ  إِنَّ  بَۡيَنُهمۚۡ  يََنغُ  ٱلشَّ

ۡيَطٰنَ  نَسٰنِ  َكنَ  ٱلشَّ بِينٗ  اَعُدوّٗ  لِۡلِ   )٦٧اإلرساء (﴾ امُّ
ความหมาย “และจงกลาวแกปวงบาวของฉัน ใหพวกเขากลาวแตคําพูด
ที่ดีย่ิง เพราะแทจริงชัยฏอนนั้นมันยุแหยระหวางพวกเขา(ใหพวกเขาพูด
โดยไมระวัง) แทจริงชัยฏอนนั้นเปนศัตรูที่เปดเผยของมวลมนุษย” (อัล-
อิสรออ, 17:67) 

 
มีหะดีษปรากฏในหนังสือสุนัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย จากอบู

อัด-ดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮู ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
กลาววา 

ءٌ  َما« ْ ْعَقُل  َ
َ
 َوإِنَّ  َحَسٍن  ُخلٍُق  ِمنْ  الِْقيَاَمةِ  مَ يَوْ  الُْمْؤِمِن  ِمزَيانِ  يِف  أ

 َ ُبِْغُض  ابَّ وقال حديث  ٢٠٠٢الرتمذي برقم (» اْكَِذيءَ  الَْفاِحَش  َ
 )حسن صحيح

ความหมาย “ในวันกิยามะฮฺ ไมมีส่ิงใดที่จะหนักย่ิงในตาช่ังของผูศรัทธา 
(มุอมิน) มากไปกวาการมีลักษณะนิสัยอันดีงาม และแทจริงอัลลอฮฺทรง
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กร้ิวผูที่พูดจาหยาบโลนลามก” (อัต-ติรมิซีย 4/362 หมายเลขหะดีษ 
2002 ทานบอกวาเปนหะดีษ หะซัน เศาะฮีหฺ) 

 
อิบนุ อัล-มุบาร็อก กลาววา “ลักษณะนิสัยที่ดี หมายถึง การมี

ใบหนาที่ย้ิมแยม ทุมเทในเร่ืองของความดีงาม ปกปองจากอันตราย และ
สามารถอดกล้ันตอส่ิงที่เกิดจากเพื่อนมนุษย” 

ดวยเหตุนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดส่ังเสีย
ตอบรรดาสาวก ด่ังมีหะดีษปรากฏในหนังสือสุนันของอัต-ติรมิซีย จากอบู 
ซัรร และมุอาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ِ ا اتَِّق « تِْبعْ  ُكنَْت، َحيْثَُما بَّ
َ
يِّئَةَ  َوأ  اجَّاَس  وََخاِلِق  َيْمُحَها، احْلََسنَةَ  السَّ

  )، وقال حديث حسن صحيح١٩٨٧الرتمذي برقم (» َحَسٍن  خِبُلٍُق 
ความหมาย “จงยําเกรงอัลลอฮฺไมวาทานจะอยู ณ ที่ใด จงติดตามความ
ชั่วโดยการเอาความดีมาลบลาง และจงปฏิสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวย
ลักษณะนิสัยอันดีงาม” (สุนันอัต-ติรมิซีย 4/355 หมายเลขหะดีษ 1987 
ทานบอกวาเปนหะดีษ หะซัน เศาะฮีหฺ) 

 
อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “ถูกรวบรวมไวในตัว

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ระหวางการยําเกรงตออัลลอ
ฮฺและการมีลักษณะนิสัยอันดีงาม เพราะวาการยําเกรงตออัลลอฮฺจะมา
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ปรับปรุงส่ิงที่เกิดขึ้นระหวางบาวกับพระผูอภิบาลของเขา สวนการมี
ลักษณะนิสัยที่ดีงามจะเปนส่ิงที่มาปรับปรุงระหวางตัวเขากับเพื่อน
มนุษย” (อัล-ฟะวาอิด,หนา 84-85) และการศรัทธาของบาวคนหนึ่งจะยัง
ไมสมบูรณตราบใดที่ยังไมสอดรับกับลักษณะนิสัยอันดีงาม ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

ْكَمُل «
َ
ْحَسنُُهمْ  إِيَمانًا الُْمْؤِمِننيَ  أ

َ
 ِخيَاُرُكمْ  وَِخيَاُرُكمْ  ُخلًُقا أ

، وقال حديث حسن ١١٦٢الرتمذي برقم (» ُخلًُقا ِلنَِسائِِهمْ 
   )صحيح

ความหมาย “ผูศรัทธาที่ มีความสมบูรณย่ิงในการศรัทธาคือ ผูที่ มี
ลักษณะนิสัยที่ดีงามย่ิง และผูที่ดีเลิศในกลุมพวกทานคือ ผูที่มีนิสัยดีตอ

ภรรยาของพวกเขา” (สุนันอัต-ติรมิซีย 3/466 หมายเลขหะดีษ 1162 ทาน
บอกวาเปนหะดีษ หะซัน เศาะฮีหฺ) 

  
แนนอนท่ีสุด ทานนบี ศ็อลลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนสุด

ยอดแหงมวลมนุษยชาติที่มีลักษณะนิสัยอันดีงาม ดังนั้นผูใดรักที่จะ
ดําเนินชีวิตบนทางนําสูการมีลักษณะนิสัยอันสูงสงก็จงปฏิบัติตาม
ครรลองของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จากอนัส 
เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา  
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» ُ فٍّ َخَدْمُت اجَّيِبَّ َصىلَّ ابَّ
ُ
 َعلَيِْه وََسلََّم َعرْشَ ِسننَِي َفَما قَاَل يِل أ

ٍء تََرْكتُُه لَِم تََرْكتَهُ  ْ َ ِ ٍء َصنَْعتُُه لَِم َصنَْعتَُه، َوَال ل ْ َ ِ ، َوَما قَاَل ل » َقطُّ
  )وأصله يف الصحيحني ٢٠١٥الرتمذي برقم (

ความหมาย “ฉันไดรับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เปนชวงระยะเวลาสิบป ทานไมเคยกลาวคําวา “อุฟ” เลยแมแตคร้ังเดียว 
และทานไมเคยกลาวตําหนิส่ิงใดที่ฉันกระทําวา เจาทํามันทําไม? และไม
มีส่ิงใดที่ฉันละท้ิงแลวทานจะกลาววา เจาทิ้งมันทําไม?” (สุนันอัต-ติรมิ
ซีย 4/368 หมายเลขหะดีษ 2015 เดิมทีเปนหะดีษที่อยูในเศาะฮีหฺทั้ง
สอง) 

 
คําโอวาทประการที่หา..จงยืนหยัดอยางหนักแนนม่ันคงอยู

บนหลักการศาสนา อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

ٰ  َربََّك  َوٱۡعُبدۡ ﴿ تَِيَك  َحتَّ
ۡ
 )٩٩: احلجر (﴾ ٱۡلَقِيُ  يَأ

ความหมาย “และจงเคารพภักดีตอพระผูอภิบาลของเจา จนกวาความ
แนนอน(ความตาย)จะมาหาเจา” (อัล-หิจรฺ,15:99) หมายถึง จนกระท่ัง
เสียชีวิต 

 
และอัลลอฮฺตรัสถึงทานนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม วา  

ۡوَصِٰن ﴿
َ
ِ  َوأ لَٰوة ِ  بِٱلصَّ َكٰوة  )٣١: مريم (﴾ اَحيّٗ  ُدۡمُت  َما َوٱلزَّ
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ความหมาย “และทรงส่ังเสียใหฉันทําการละหมาดและจายซะกาต ตราบ
ที่ฉันมีชีวิตอยู” (มัรยัม, 19:31) 

 
มีปรากฏในรายงานของอิมามอะหฺมัด จากหะดีษอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
กลาววา 

مسند اإلمام (» َوَطاَعِتَك  ِديِنَك  بَلَ  قَليِْب  َعبِّْت  الُْقلُوِب  ُمَقلَِّب  يَا«
  ) ٦/٢٥١أمحد 

ความหมาย “โอ ผูทรงเปล่ียนแปลงหัวใจ โปรดใหหัวใจของฉันม่ันคงอยู
บนแนวทางศาสนาของทานและเช่ือฟงปฏิบัติตามทาน” (มุสนัด อิ
มามอะหฺมัด 6/251) 

 
และยังมีหะดีษตางๆ  ของทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิ 

วะสัลลัม อีกมากมายที่มาอธิบายถึงบรรดาผูที่ยึดม่ันศาสนา ในชวงทาย
กอนโลกจะถึงกาลอวสาน ผูที่ยืนหยัดม่ันคงในหลักการจะเปนด่ังคน
แปลกหนา แตทวาพวกเขาจะไดรับภาคผลบุญเสมือนที่บรรดาสาวกของ
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยไดรับ ขณะที่อิสลามเร่ิมตน
ขึ้นอยางคนแปลกหนา สาเหตุดังกลาวอันเน่ืองจากความอดทนอดกล้ัน
ตอความเปนคนแปลกหนาของพวกเขา ด่ังมีหะดีษปรากฏในเศาะฮีหฺ
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มุสลิม จากอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

» 
َ
  َكَما وََسيَُعودُ  َغِريبًا اإلِْسَالمُ  بََدأ

َ
َ  َغِريبًا بََدأ  »لِلُْغَرَباءِ  َفُطو

ความหมาย “อิสลามไดเร่ิมตนอยางคนแปลกหนา และจะกลับไปอยาง
คนแปลกหนาเสมือนที่เร่ิมตน ดังนั้นความดีงามอันมากมายจะไดรับแก
บรรดาคนแปลกหนา” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/130 หมายเลขหะดีษ 145) 

 
และในอีกหะดีษ แทจริงพวกเขา 

نَاٌس «
ُ
نَاِس  يِف  َصاحِلُونَ  أ

ُ
ْكرَثُ  َفْعِصيِهمْ  َمنْ  َكِثرٍي، ُسوءٍ  أ

َ
 ِممَّنْ  أ

 »يُِطيُعُهمْ 
ความหมาย “พวกเขาคือกลุมคนที่ดีซึ่งใชชีวิตทามกลางกลุมคนชั่ว
จํานวนมาก จํานวนคนท่ีปฏิเสธพวกเขามีมากกวาคนที่เช่ือฟง” (มุสนัดอิ
มามอะหฺมัด 2/177) 

 
และท านนบี  ศ็อล ลัลลอฮฺ  อะ ลัย ฮิ  วะ สัลลัม  ได กล าว

เปรียบเทียบถึงสภาพของผูที่ยืนหยัดอยูบนหลักการศาสนาในชวงใกลถึง
กาลอวสานเสมือนผูที่กําถานไฟไวในมือ และเขาจะไดรับภาคผลบุญ
เทากับการปฏิบัติตนของบรรดาสาวกของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ถึงหาสิบคน มีหะดีษในหนังสือสุนันอบูดาวูด จากอบู ษะอฺ
ละบะฮฺ อัล-เคาะชะนีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
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อะลัยฮิ วะสัลลัม ขณะที่มีคําส่ังใชใหทําความดีและหามปรามใหละเวน
จากความช่ัว ทานไดกลาววา 

يَّامَ  َوَرائُِكمْ  ِمنْ  فَإِنَّ «
َ
، ك رْبِ رْبُ  الصَّ  اجْلَْمِر، بَلَ  َقبٍْض  ِمثُْل  ِفيهِ  الصَّ

ْجرِ  ِمثُْل  ِفيِهمْ  لِلَْعاِملِ 
َ
ِ » ِلهِ َقمَ  ِمثَْل  َفْعَملُونَ  رَُجًال  مَخِْسنيَ  أ  َوَزاَد

ِ  رَُسوَل  يَا:  قَاَل  َلرْيُهُ  ْجرُ  ابَّ
َ
ْجرُ « :قَاَل  ِمنُْهْم؟، مَخِْسنيَ  أ

َ
 مَخِْسنيَ  أ

 )٤٣٤١من حديث أ داود برقم (» ِمنُْكمْ 
ความหมาย “แทจริงหลังยุคของพวกทานจะมีวันแหงความอดทน ความ
อดทนในวันนั้นเสมือนกับการกําถานไฟ สําหรับผูที่กระทําความดีเขาจะ
ไดรับภาคผลบุญเทากับหาสิบคนที่ไดกระทําเหมือนกับเขา”  คนอื่นได
ถามเพิ่มเติมวา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ภาคผลบุญเทากับหาสิบคนจากหมู
พวกเขาเองหรือ? ทานเราะสูลตอบวา “ภาคผลบุญเทากับหาสิบคนจาก
หมูพวกทาน(เศาะหาบะฮฺ)”  (สวนหนึ่งจากหะดีษของอบู ดาวูด 4/123 
หมายเลขหะดีษ 4341) 

 
สุดทายขอส่ังเสียตัวฉันและพี่นองผูเปนที่รักย่ิงของฉัน..จงยืน

หยัดอยางหนักแนนม่ันคงอยูบนแนวทางอันเที่ยงธรรมของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาสาวกของทาน และจงอดทน
อดกล้ันในแนวทางดังกลาวใหสุดความสามารถ อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 
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نَسٰنَ  إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡصِ ﴿ َّ  ٢ ُخۡسٍ  لَِف  ٱۡلِ ِ ِينَ  إ ْ  ٱلَّ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰلَِحٰتِ  ْ  ٱلصَّ ْ  بِٱۡلَقِّ  َوتََواَصۡوا ۡبِ  َوتََواَصۡوا   )سورة العرص(﴾ ٣ بِٱلصَّ

ความหมาย “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริง มนุษยนั้นอยูในการ
ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลาย และ
ตักเตือนกันและกันในส่ิงที่เปนสัจธรรม และตักเตือนกันและกันใหมีความ
อดทน” (อัล-อัศรฺ,103:1-3) 

 
อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ٰ  َوٱۡصِبۡ  إَِلَۡك  يُوَحٰٓ  َما َوٱتَّبِعۡ ﴿ ۚ  َيُۡكمَ  َحتَّ ُ َّ  َخۡيُ  وَُهوَ  ٱ
 )١٠٩: يونس (﴾ ٱۡلَحِٰكِميَ 

ความหมาย “และเจาจงปฏิบัติตามส่ิงที่ถูกบัญชาแกเจา และจงอดทน
จนกวาอัลลอฮฺจะทรงตัดสิน และพระองคทรงเปนผูตัดสินที่ดีย่ิง” (ยูนุส
,10:109) 

 
และอัลลอฮฺ ตรัสวา 

 )٨٣: القصص (﴾ َوٱۡلَعٰقَِبُة لِۡلُمتَّقِيَ ﴿

ความหมาย “และบ้ันปลายยอมเปนของบรรดาผูยําเกรง” (อัล-เกาะศ็อศ, 
28:83) 
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และไมเปนที่สงสัยแตประการใดวามุสลิมในยุคปจจุบันกําลัง
เผชิญหนากับความสับสนวุนวายนานัปการไมวาจะเกิดจากอารมณ
ใฝตํ่าและความคล่ังไคลตอมายาวัตถุอยางเมามัน แตทวาผูที่ขอความ
ชวยเหลือตออัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงชวยเหลือเขา และผูใดที่ขอ
ตออัลลอฮฺใหมีความอดทน พระองคก็ทรงประทานความอดทนใหแกเขา 
อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

﴿ ِ ْ  ينَ َوٱلَّ ۚ  َلَۡهِدَينَُّهمۡ  فِيَنا َجَٰهُدوا َ  نَّ  ُسُبلََنا َّ ﴾ ٱلُۡمۡحِسنِيَ  لََمعَ  ٱ
 )٦٩: العنكبوت (

ความหมาย “และบรรดาผูที่ตอสูด้ินรนในหนทางของเรา แนนอนเราจะ
ชี้แนะแนวทางท่ีถูกตองแกพวกเขาสูหนทางของเรา และแทจริงอัลลอฮฺ
นั้นทรงอยูกับผูกระทําความดีทั้งหลาย”(อัล-อังกะบูต, 29:69) 

 
ขอดุอาอจากพระองคอัลลอฮฺ ทรงประทานใหพวกเราและพวก

ทานเปนสวนหนึ่งของพวกเขาเหลานั้นดวยเถิด  
การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาล

แหงสากลจักรวาล การเศาะละวาตและความศานติจงมีแดทานนบีมุหัม
มัดของเรา รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติ และบรรดาอัครสาวกของทาน
ทั้งหมดดวยเทอญ 
 


