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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

คุณลักษณะนิสัยที่ดี 
 

 มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ การสรรเสริญและความศานติจงมีแตทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว โดยไม
มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของ
พระองค  

อนึ่ง  โดยแนนอน หนึ่งในการงานที่ประเสริฐยิ่งที่ศาสนาไดเรียกรองและแนะนํา นั่นคือ 
“การมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี” เพราะมันคือหนึ่งในจํานวนของขวัญอันยิ่งใหญที่อัลลอฮฺทรง
ประทานใหแกบาวของพระองค 
 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดพรรณนาถึงทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไววา 

  ﴾َعِظيمٍ  ُخلٍُق  لََعىل َوإِنََّك ﴿
ความวา “และแทจริง เจานั้นอยูบนคุณลักษณะนิสัยอันยิ่งใหญ” (สูเราะฮฺ 
อัล-เกาะลัม : 4) 

  
 จากทานอบู อัด-ดัรดาอ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ءٌ  َما« ْ ْعَقُل  َ
َ
 ،َحَسٍن  ُخلٍُق  ِمنْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  الُْمْؤِمِن  ِمزَيانِ  يِف  أ

َ  َوإِنَّ  ُبِْغُض  ابَّ  »اْكَِذيءَ  الَْفاِحَش  َ
ความวา “ไมมีการงานที่ดีใดๆ จะหนักยิ่งในตาชั่งของบรรดาผูศรัทธาใน
วันแหงการพิพากษามากกวา “การมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี” และแทจริง 
อัลลอฮฺนั้นทรงรังเกียจตอผูที่มีมารยาทอันเลวทรามและหยาบชา
ทั้งหลาย” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลขหะดีษ 2002) 

 
คุณลักษณะนิสัยที่ดีนั้นไดครอบคลุมในทุกแงมุมของชีวิตผูศรัทธาเลยทีเดียว ไมวาในดาน

คําพูดและการกระทําของเขา ทั้งในการเคารพภักดีตอพระผูเปนเจาและการปฏิสัมพันธกับปวงบาว
ทั้งหลายของพระองค 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

يَْطاَن يزََنغُ  َوقُل لِِّعبَاِدي َفُقولُواْ الَّيِت ﴿ ْحَسُن إِنَّ الشَّ
َ
بَيْنَُهْم إِنَّ  يِهَ أ

ِبينًا يَْطاَن اَكَن لِِإلنَْساِن َعُدوا مُّ   ﴾الشَّ
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ความวา “และจงกลาวแกปวงบาวของขาใหพวกเขากลาวแตคําพูดที่ดียิ่ง 
เพราะแทจริง ชัยฏอนนั้นจะยุแหยระหวางพวกเขา แทจริงชัยฏอนนั้นเปน
ศัตรูที่เปดเผยของมนุษย” (สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ : 53)  
 
พระองคไดตรัสอีกวา 

  ﴾َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحْسناً ﴿
ความวา “และจงกลาวคําพูดที่ดีแกผูคนทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ : 83) 

 
และพระองคไดตรัสอีกวา  

ٌّ  ْع بِالَّيِت يِهَ اْدفَ ﴿ ِ نَُّه َو
َ
ِي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوٌة َكك

َّ ْحَسُن فَإَِذا ا
َ
 أ

يمٌ    ﴾مَحِ
ความวา “เจาจงตอบโตดวยสิ่งที่ดีกวาที่สุด แลวเมื่อนั้นผูที่ระหวางเจา
กับระหวางเขาเคยเปนอริกันก็จะกลับกลายเปนเยี่ยงมิตรที่สนิทกัน” (สู
เราะฮฺ ฟุศศิลัต : 34) 

 
ทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “อัลลอฮฺทรงสั่งใชบรรดาผูศรัทธาใหมี

ความอดทนเมื่ออยูในสภาวะโกรธ และใหระงับอารมณโมโหเมื่ออยูในสภาวะที่โดนขมเหง 
และหมั่นใหอภัยเมื่อมีคนมาทําอะไรที่ไมดีตอตัวเขา ดังนั้น หากพวกเขา(บรรดาผูศรัทธา)
ปฏิบัติสิ่งดังกลาวแลวไซร อัลลอฮฺก็จะทรงคุมครองพวกเขา และจะทําใหศัตรูเพลี่ยงพล้ํา
ตอพวกเขา” (ตัฟสีร อิบนุกะษีร 4/101) 

 
คําสั่งเสียบางประการที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยใหกับเศาะหาบะฮฺผูทรง

เกียรติทั้งสองทาน นั่นคือ ทานอบู ซัรฺ และทานมุอาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไววา 

َ َحيْثَُما ُكنَْت « يِّئََة احْلََسنََة َيْمُحَها ،اتَِّق ابَّ تِْبِع السَّ
َ
وََخاِلِق  ،َوأ

  »اجَّاَس خِبُلٍُق َحَسٍن 
ความวา “ทานจงยําเกรงตออัลลอฮฺไมวาทานจะอยู ณ ที่ใดก็ตาม และจง
ตามหลังความชั่วดวยการปฏิบัติความดีเพื่อลบลางมัน(ความชั่ว) และจง
คลุกคลีกับผูคนทั้งหลายดวยคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม” (บันทึกโดยอัตติรมิซีย 
หมายเลขหะดีษ 1987) 
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ทานอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ไดรวมความยําเกรงตออัลลอฮฺและการมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีงามเขาดวยกัน เพราะความ
ยําเกรงนั้นเปนความสัมพันธที่ดีระหวางบาวและพระผูเปนเจาของเขา สวนนิสัยที่ดีนั้นจะ
เปนสิ่งที่ปรับปรุงความสัมพันธระหวางปวงบาวดวยกันเอง โดยแนแท ความยําเกรง
ตออัลลอฮฺนั้นจะทําใหเขาไดความรักจากพระองค และการมีนิสัยที่ดีนั้นจะเรียกรองผูคน
ใหมีความรักตอตัวเขา” (อัลฟะวาอิด : 84-85) 

ความศรัทธาของบาวคนหนึ่งยอมไมสมบูรณหากไมสอดคลองกับคุณลักษณะนิสัยที่ดี ดัง
มีรายงานจากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา  

ْحَسنُُهْم ُخلًُقا«
َ
ْكَمُل الُْمْؤِمِننَي إِيَمانًا أ

َ
وَِخيَاُرُكْم ِخيَاُرُكْم ِلنَِسائِِهْم  ،أ

  »ُخلًُقا
ความวา  “ "บรรดามุอมินที่มีศรัทธาที่สมบูรณยิ่ ง  คือ  บุคคลที่มี
คุณลักษณะนิสัยดีที่สุดในหมูพวกเขา และผูที่ดีที่สุดในหมูพวกเจา คือ
ผูที่มีนิสัยดีที่สุดในหมูพวกเจาตอภรรยาของพวกเขา” (บันทึกโดยอัต-ติร
มิซีย หมายเลขหะดีษ 1162) 

 
ชาวสะลัฟบางทานไดกลาววา “คุณลักษณะนิสัยที่ดีนั้นมีอยู 2 ประเภท  
ประเภทที่หนึ่งคือ “การมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีกับอัลลอฮฺนั่นคือ การตระหนักวาสิ่ง

ใดก็ตามที่เกิดมาจากตนลวนตองขออภัยจากอัลลอฮฺ และสิ่งใดที่มีมาจากอัลลอฮฺ
จําเปนตองขอบคุณ(ชุกูร)ตอพระองค” 

ประเภทที่สองคือ “การมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีตอคนอื่น โดยสรุปแลวมี 2 รูปแบบ
นั่นคือ หนึ่ง การทําความดีตอผูคนดวยคําพูดและการกระทํา  สอง การยับยั้งโดยไมทําสิ่ง
ที่ไมดีตอผูคนไมวาจะดวยคําพูดและการกระทํา” (ตะฮฺซีบุสสุนัน โดยอิบนุล ก็อยยิม อธิบาย 
สุนัน อบีดาวูด 13/130) 

ดังนั้น มีความเหมาะสมยิ่งนักสําหรับผูที่มีความมุงมั่นตอส่ิงนี้ ที่เขาจะกาวสูระดับเดียวกัน
กับบรรดาผูปฏิบัติความดีทั้งหลาย ดังที่ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ائِِم « ُْدرُِك حِبُْسِن ُخلُِقِه َدرََجَة الصَّ َ   »الَْقائِمِ إِنَّ الُْمْؤِمَن 
ความวา “แทจริงมุอมินที่มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีนั้นยอมบรรลุถึงระดับขั้น
ของผูที่ถือศีลอดและลุกขึ้นทําอิบาดะฮฺในยามค่ําคืนอยางแนนอน” (บันทึก
โดยอบีดาวูด หมายเลขหะดีษ 4798) 
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โดยแนแท ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นคือผูที่มีคุณลักษณะนิสัยอันดีงามเปน
เลิศที่สุด ดังนั้น ผูใดรักที่จะมีคุณลักษณะนิสัยอันสูงสง ก็จงตามแบบอยางของทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เถิด 

จากทานอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา 
 َّ ِ فٍّ َقطُّ َوَما  -صىل اهللا عليه وسلم- َخَدْمُت اجَّ

ُ
َعرْشَ ِسننَِي َفَما قَاَل ىِل أ

ٍء تََرْكتُُه لَِم تََرْكتَهُ  ْ َ ِ ٍء َصنَْعتُُه لَِم َصنَْعتَُه َوَال ل ْ َ ِ   قَاَل ل
ความวา “ฉันไดรับใชทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนเวลาสิบป 
ทานไมเคยกลาว “อุฟ –แสดงความไมพอใจ-” ตอฉันเลย และทานไมเคย
กลาววาใดๆ ในสิ่งที่ฉันไดทําวา “ทําไมเจาถึงทําเชนนี้ ?” และในสิ่งที่ฉัน
ไมไดทําวา “ทําไมเจาถึงไมทําเชนนั้น ?” (บันทึกโดยอัตติรมิซีย หมายเลขหะ
ดีษ 2015) 
 
จากทานอะฏออ บิน ยะสารฺ ไดเลาวา 

ُ َقنُْهَما َ ابَّ ِ ِ ْنَن َقْمِرو بِْن الَْعاِص َر ىِي  :قُلُْت  ،لَِقيُت َقبَْد ابَّ ْخرِبْ
َ
أ

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف احكَّْوَراةِ  ِ َصىلَّ ابَّ َجْل  :قَاَل  ،َقْن ِصَفِة رَُسوِل ابَّ
َ
ِ  ،أ  ،َوابَّ

َها اجَّيِبُّ إِنَّا ﴿ ،ْعِض ِصَفِتِه يِف الُْقْرآنِ إِنَُّه لََموُْصوٌف يِف احكَّْوَراِة بِبَ  فُّ
َ
يَا ك

ا َونَِذيًرا ً رَْسلْنَاَك َشاِهًدا َوُمبرَشِّ
َ
يِّنيَ  ،﴾أ مِّ

ُ
نَْت َقبِْدي  ،وَِحْرًزا لِْأل

َ
أ

 ِ َ  ،َورَُسو ِّ يْتَُك املتََو اٍب يِف  ،لَيَْس بَِفظٍّ َوَال َغِليٍظ  ،َسمَّ َوَال َسخَّ
ْسَوا

َ
يِّئَةَ  ،قِ اْأل يِّئَِة السَّ َولَْن َفْقِبَضُه  ،َولَِكْن َفْعُفو َوَيْغِفرُ  ،َوَال يَْدَفُع بِالسَّ

 ُ َ إِالَّ ابَّ
َ
ْن َفُقولُوا َال إِ

َ
َّ يُِقيَم بِِه الِْملََّة الَْعوَْجاَء بِأ ُ َح بَِها  َوَيْفتَحَ  ،ابَّ

ْقيُنًا ُقْميًا َوآَذانًا ُصما َوقُلُوًبا غُ 
َ
 .لًْفاأ

ความว า  “ ฉันไดพบกับทานอับดุลลอฮฺ  บิน  อัมรฺ  บิน  อัล -อาศ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ฉันจึงกลาววา จงบอกแกฉันเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ปรากฏอยูใน
คัมภีรเตารอฮฺเถิด ทานอับดุลลอฮฺจึงกลาววา “ได ขอสาบานตออัลลอฮฺ 
แทจริงพระองคทรงพรรณนาถึงคุณสมบัติ(ของทานนบี)ในคัมภีรเตา
รอฮฺเพียงแคสวนหนึ่งที่ทรงพรรณนาในคัมภีรอัลกุรอาน นั่นคือ ตาม
พระดํารัสของพระองคที่วา  

ا َونَِذيًرا﴿ ً رَْسلْنَاَك َشاِهًدا َوُمبرَشِّ
َ
َها اجَّيِبُّ إِنَّا أ فُّ

َ
  ﴾يَا ك

“โอผูเปนนบี แทจริงเรา(อัลลอฮฺ)ไดสงเจา(มุหัมมัด) มาเพื่อเปนพยาน
และเพื่อเปนผูแจงขาวดีและผูแจงขาวราย” (อัล-อะหฺซาบ 45)  
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และเพื่อเปนผูปกปองแกกลุมชนที่อานไมออกเขียนไมเปน(อุมมียีน) 
เจาคือบาวและศาสนทูตของขา ซ่ึงฉันไดต้ังชื่อแกเจาวา “อัลมุตะวักกิล-
ผูที่มอบหมายตออัลลอฮฺ-” ไมใชเปนผูที่มีคุณลักษณะที่กระดางและ
แข็งกราว ไมชอบการตะโกนอยางเสียงดังในทองตลาด ทานจะไมตอบ
โตสิ่งที่ไมดีดวยกับสิ่งที่ไมดี แตทานจะใหอภัยและยกโทษใหเสมอ 
อัลลอฮฺจะไมทรงใหทานตายไปจนกวาพระองคจะไดทรงทําใหศาสนาที่
หันเหไดโดดเดนยืนหยัดขึ้นเพราะทาน ดวยการที่มนุษยทั้งหลายจะได
กลาววา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” และดวยถอยคําดังกลาวนั้น อัลลอฮฺจะ
ทรงเปดดวงตาที่มืดบอด หูที่หนวก และหัวใจที่ถูกปกปดอยู ” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 2125) 

 
ทานอับดุลลอฮฺ บิน อัล-มุบาร็อก เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “คุณลักษณะนิสัยที่ดีคือ

การมีใบหนาที่ยิ้มแยมแจมใส การทําดีตอคนอื่น การยับยั้งไมทํารายหรือสรางความ
เดือดรอนแกคนอื่น และการอดทนตอพฤติกรรมที่ไมดีของผูคน” (ญามิอุล อุลูม วัลหิกัม 
หนา 160) 

ผูศรัทธายอมตองเผชิญกับเหตุการณตางๆ อยางมากมายในชีวิตของเขา ดังนั้น หากเขาไม
มีคุณลักษณะนิสัยที่ดีอยูในตัวแลวไซร เขายอมประสบกับความลมเหลวในการเผชิญหนากับมัน
อยางแนนอน 

ซึ่งหลักการหนึ่งที่สามารถใชในเรื่องนี้คือ อยาไดรีบเรงในการตําหนิผูที่ทําไมดีตอทาน หรือ
ไดลิดรอนสิทธิของทาน แตทานจงคลุกคลีกับเขาดวยการคิดในทางที่ดี และชวยหาขออางใหเขา 
ในทางกลับกัน ทานจงอยากลาวถอยคําใดและอยาไดทําสิ่งใดอันเปนเหตุใหทานจําเปนตองขอ
อภัยจากเขาในภายหลัง ดังที่มีหะดีษ ซึ่งรายงานจากทานอะนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได
เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

َّ أمٍر يعتذُر منه«   »إياك و
ความวา “จงรักษาตัวทานจากทุกสิ่งที่จําเปนตองขอโทษจากมันเถิด” 
(อัฎ-ฎิยาอ ฟลมุคตาเราะฮฺ หมายเลข 2199 ชัยคฺ อัล-อัลบานียกลาววาเปนหะ
ดีษหะสัน ในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 1/689 หมายเลข 354) 

 
ตัวอยางของบางเรื่องราวที่มีการใชคุณลักษณะนิสัยที่ดี กระทั่งทําใหเกิดผลที่นายกยอง

ตามมานั่นคือ มีการรายงานวา “ชายคนหนึ่งไดมาพบทานอะลี บิน อัลหุสัยนฺ แลวก็ไดดาทอ
ทาน ทําให บรรดาบาวไพรของทานอะลีโกรธเคืองและมุงทํารายชายคนนั้น  แตทานอะลี
กลับกลาววา “ชากอน” แลวทานก็เดินเขาใกลชายคนนั้นแลวกลาวกับเขาวา “สิ่งที่ทานไมรู
เกี่ยวกับตัวเรานั้นมีมากกวา(ที่ทานดาทอ)เสียอีก วาแตวา ทานมีธุระอันใดที่เราสามารถ
ชวยเหลือทานไดกระนั้นหรือ?” ดวยเหตุนี้ชายคนนั้นจึงเกิดความละอาย แลวทานอะลีจึง
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ไดมอบผาคลุมไหลที่มีอยูกับทานใหแกเขา และสั่งใหมอบเงิน 1,000 ดิรฺฮัมแกเขาดวย 
หลังจากนั้นตอมา ชายคนนั้นจึงไดกลาววา “ฉันขอยืนยันวาตัวทานนั้นคือลูกหลานของ
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อยางแทจริง” (มุคตะศ็อร มินฮาุลกอศิดีน 
หนา 238) 

 
มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ พระผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก และขอโปรดใหอัลลอฮฺ

ทรงประทานการสรรเสริญและความศานติแดทานนบีของเรา “มุหัมมัด” และแดเครือญาติของทาน 
ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งปวง  
 


