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150  ประตูแหงความดี  แด...ผูมีชีวีถึงเราะมะฎอน 
 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ  วัศเศาะลาตุวัสลาม  อะลาคอตะมิลอัมบิยาอฺวัลมุรซาลีน  นบิยฺยินามุฮัมมัด  วะอะลาอาลิฮี  
วะเศาะฮฺบิฮีอัจญมาอีน 

พวกเราจําเปนตองมีหุนสวนในการรวมฟนฟูเดือนอันยิ่งใหญเดือนเราะมะฎอน  เดือนแหงการอภัยโทษและ
ความพอพระทัย  ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสไววา: 

ُشهر«  ْ َرمضان  َ َ َ ِالذي  َ َنزلُأ  َّ ِ ِفيه  ْ ُالقرآن  ِ َ ْ ُ ْ  ًهد ِللناس  ُ َّ ٍوبينات  ِ َ ِّ َ َمن  َ ِ  َاهلد ِوالفرقان  ُْ َ ْ ُ ْ ْفمن  َ َ َشهد  َ ِ َ 
ُمنكم ُ ْ َالشهر ِ ْ ُفليصمه َّ ُْ َ ْ َ« 

  “เดือนเราะมะฎอนเปนเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเปนขอแนะนําสําหรับ
มวลมนุษยชาติ  และเปนหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับขอแนะนํานั้น  และเปนสิ่งที่มา
จําแนกระหวางความจริงกับความเท็จ  ดังนั้นผูใดจากกลุมพวกทานเขาอยูในเดือน
นั้นแลวก็จงถือศิลอด...”  (อัลบากอเราะฮฺ  :185)  
 ในโอกาสนี้เราเห็นวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมบรรดาหะดีษและอาษารฺซึ่งเปนประตู

หลายบานที่จะนําไปสูความดีงามพรอมทั้งเปนการมาชวยขัดเกลาในภารกิจอันสําคัญของเดือนอันประเสริฐนี้  
พรอมกันนี้ไดเตือนระวังถึงความจําเปนตอการรักษาการทําอิบาดะฮฺทั้งที่เปนฟรฏและซุนนะฮฺ  และอัลลอฮฺเปน
ผูนําทางสูเสนทางอันเที่ยงตรง 
 

1. การมีความบริสุทธิ์ใจ  (อิคลาศ)  อัลลอฮฺกลาววา: 
ُأمروا  َماَو«  ِ َّإال  ُ ُليعبدوا  ِ ُ ْ َ َخملصني  اهللاََّ  ِ ِ ِ ْ ُله  ُ َالدين  َ َحنفاء  ِّ َ َ ُويقيموا  ُ ُِ َالصالة  َ َ ُويؤتوا  َّ ْ ُ َالزكاة  َ َ َوذلك  َّ ِ َ َ 

ُدين ِالقيمة ِ َ ِّ َ ْ« 
  “และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺ  เปนผู
มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองคเปนผูอยูในแนวทางอันเที่ยงตรงและดํารงการ
ละหมาดและจายซะกาตและนั่นคือศาสนาอันเที่ยงธรรม”  (อัลบัยยินะฮฺ : 5) 
 

2. มุงมั่นในการกลับเนื้อกลับตัว  (เตาบะฮฺ) ตออัลลอฮฺ  ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  กลาววา  
“ผูใดที่ไดเตาบะฮฺกอนดวงอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันตก  อัลลอฮฺจะตอบรับการเตาบะฮฺของ
เขา”  (มุสลิม)  “แทจริงอัลลอฮฺจะตอบรับการเตาบะฮฺของบาวตราบใดที่ลมหายใจยังไมถึงคอ
หอย”  (อัตติรมิซียฺ) 

 

3. ขอดุอาอฺขณะที่เห็นเดือนจันทรเสี้ยววา  “โออัลลอฮฺขอใหเราไดรับเดือนเสี้ยวดวยความปลอดภัย
และความอีมาน  ความปลอดภัยและอิสลาม  อัลลอฮฺเปนผูอภิบาลของฉันและของทาน”  
(อะหฺมัดและอัตติรมิซียฺ) 
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4. ถือศิลอดเดือนเราะมะฎอนดวยอีมานและหวังในการตอบแทน  “ผูใดที่ถือศีลอดดวยความอีมาน
และหวังในการตอบแทน  จะถูกอภัยโทษใหแกเขาในความผิดที่ผานมา”  (อัลบุคอรียฺและ
มุสลิม) 

 

5. ถือศีลอดในเดือนเชาวาล  6  วัน  “ผูใดที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและถือศีลอดตามอีกหก
วันในเดือนเชาวาลแลว เสมือนวาเขาผูนั้นไดถือศีลอดหนึ่งป”  (มุสลิม) 

 

6. ละหมาดกลางคืนในเดือนเราะมะฎอนดวยความอีมานและหวังในการตอบแทน  “ผูที่ละหมาดตอน
กลางคืนในเดือนเราะมะฎอนดวยความอีมานและหวังในการตอบแทน  จะถูกอภัยโทษใหแก
เขาในความผิดที่ผานมา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

7. ละหมาดในคืนลัยละตุลก็อดรฺดวยความอีมานและหวังในการตอบแทน  “ผูใดที่ละหมาดในคืนลัย
ละตุลก็อดรฺดวยความอีมานและหวังในการตอบแทน  จะถูกอภัยโทษใหแกเขาในความผิดที่
ผานมา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

8. มีความมุงมั่นในการทําอิบาดะฮฺชวง  10  คืนสุดทายของเดือนเราะมะฎอน  “ปรากฏวาทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เมื่อเขาชวงสิบคืนสุดทาย  ทานจะไมนอนในตอนกลางคืน  
ปลุกใหสมาชิกในครอบครัวต่ืน  และจะถลกผาโสรงขึ้น  (เปรียบเทียบถึงความมุงมั่นในการ
แสวงหาความดีของทาน) (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

9. ทําอุมเราะฮฺ  “การทําอุมเราะฮฺในเดือนเราะมะฎอนผลบุญเทียบเทาการทําฮัจญ  หรือการทํา
ฮัจญพรอมกับฉัน”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

   

10. การเอี๊ยะติกาฟ  “ปรากฏวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะเอี๊ยะติกาฟในชวงสิบ
คืนสุดทายของเดือนเราะมะฎอน”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

11. เลี้ยงอาหารแกผูที่ถือศีลอด  “ผูใดที่เลี้ยงอาหารแกผูที่ถือศีลอดเขาจะไดรับผลบุญเหมือนผูที่ถือ  
โดยที่ผลบุญของผูที่ถือศีลอดไมไดลดนอยลงแตประการใด”  (อัตติรมิซียฺ  ทานกลาววาเปนหะ
ดีษฮะซันศอเฮี๊ยะ) 

 

12. อานและใครครวญอัลกุรอาน  “จงอานอัลกุรอาน  แทจริงในวันกิยามะฮฺมันจะชวยเหลือใหแก
สหายของมัน”  (มุสลิม) 

 

13. เรียนและสอนอัลกุรอาน  “ผูที่ประเสริฐสุดในกลุมพวกทานคือ  ผูที่เรียนและสอนอัลกุรอาน"  
(อัลบุคอรียฺ) 

 

14. ซิกรุลลอฮฺตะอาลา  “เอาหรือไมฉันจะบอกพวกทานถึงการงานที่ดีที่สุดสําหรับพวกทาน  
เพิ่มพูน(ผลบุญ)มากที่สุด ณ ที่พระเจา  มีตําแหนงสูงสงที่สุด  ประเสริฐกวาการบริจาคเงิน
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ทอง  ประเสริฐกวาที่ทานออกไปเผชิญหนากับศัตรูโดยที่พวกทานไดฆาพวกเขาและพวกทาน
ถูกพวกเขาฆา ?  พวกเขากลาววา : เอาซิ !  ทานรอซูลกลาววา : การรําลึกถึงอัลลอฮฺ”  (อัตติร
มิซียฺ) 

 

15. อิสติฆฟาร  (ขออภัยโทษ)  “ผูที่ขออิสติฆฟารอยูเปนประจํา  อัลลอฮฺจะเปลี่ยนจากความเศรา
หมองเปนความเบิกบาน  จากความคับแคบใหมีทางออก  และจะประทานริซกียใหแกเขา
อยางที่ไมคาดคิด”  (อะบูดาวุดและอัลนะสาอียฺ) 

16. อาบน้ําละหมาดอยางดี  “ผูใดที่ไดอาบน้ําละหมาดอยางดีความผิดจะหลุดออกจากรางกายของ
เขาแมกระทั่งความผิดที่อยูในซอกเล็บ”  (มุสลิม) 

 

17. กลาวดุอาอฺหลังจากอาบน้ําละหมาด  “ผูใดที่ไดอาบน้ําละหมาดอยางดีตอจากนั้นเขาไดกลาววา 
: อัชฮาดุอัลลาอิลาฮาอิลลัลลอฮฺ  วะฮฺดะฮูลาชะรีกาละฮฺ  วะอัชฮาดุอันนามุฮัมมะดนัอบัดุฮูวะ
รอซูลุฮฺ  อัลลอฮุมมัจญอันนีมินัตเตาวาบีน  วัจญอันนีมินัลมุตะเตาะฮิรีน - บรรดาประตู
สวรรคจะถูกเปดใหแกเขา  เขาสามารถเขาทางประตูบานไหนก็ไดตามที่เขาประสงค” (มุสลิม) 

 

18. พยายามรักษาน้ําละหมาดเอาไว  “จงปฏิบัติใหเปนประจํา  ตามที่ทานมีความสามารถโดยไมนับ
จํานวน  พวกทานพึงทราบเถิดวาการงานที่ประเสริฐสุดสําหรับพวกทานคือการละหมาด  
และไมมีผูใดที่รักษาน้ําละหมาดเอาไวนอกจากมุอมิน”  (อิบนุมาญะฮฺ) 

 

19. ทําความสะอาดฟน  “หากไมเปนความลําบากแกประชาชาติของฉัน  ฉันจะใชพวกเขาแปรง
ฟนในทุกครั้งที่เขาละหมาด”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

20. ละหมาดสองร็อกอัตหลังจากอาบน้ําละหมาด  “ไมมีคนหนึ่งคนใดที่เขาไดอาบน้ําละหมาดอยางดี  
ตอจากนั้นไดละหมาดสองร็อกอัตดวยกับหัวใจและกายที่มีความมุงมั่น  นอกจากจําเปนแก
เขาไดรับสวนสวรรค”  (มุสลิม) 

 

21. กลาวดุอาอฺหลังจากอะซาน  “ผูใดที่กลาวขณะที่ไดยินเสียงอะซานวา   –  อัลลอฮุมมาร็อบบาฮา
ซิฮิดดะวะติตตามะ  วัศศอลาติลกออิมะฮฺ  อาติมุฮัมมะดานิลวะซีละฮฺวัลฟาฏีละฮฺ  วับอัซฮูมะ
กอมัน  มะฮฺมูดะนิลลาซีวะอัดตะฮฺ – ในวันกิยามะฮฺการชวยเหลือของฉันจะเปนที่อนุญาตแก
เขา” (อัลบุคอรียฺ) 

 

22. การขอดุอาอฺระหวางอะซานกับอิกอมะฮฺ  “การขอดุอาอฺระหวางอะซานกับอิกอมะฮฺจะไมถูก
ปฏิเสธ”  (อะบูดาวุดและอัตติรมิซียฺ) 

 

23. ดํารงการละหมาด  5  เวลา  “ไมมีมุสลิมคนใดไดทําการละหมาดฟรฏ  เขาอาบน้ําละหมาด
อยางดี  มีสมาธิอยางดีและรูกั๊วะอยางดี  นอกจากเขาจะถูกลบลางความผิดเล็กๆ  ในปที่
ผานมาทั้งหมด”  (มุสลิม) 
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24. รักษาการละหมาดใหอยูในเวลา  “ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ถูกถามวา : การ
งานใดประเสริฐที่สุด ?  ทานรอซูลตอบวา : การละหมาดในเวลา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

25. รักษาละหมาดฟจญรีและอัศรี  “ผูใดที่ไดละหมาดบัรดัยนฺ  (ศุบฮิและอัศรี)  เขาจะไดเขาสวน
สวรรค”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

26. รักษาละหมาดุมอะฮฺ  “ระหวางการละหมาดหาเวลา  จากุมอะฮฺถึงุมอะฮฺ  จากเราะ
มะฎอนถึงเราะมะฎอน  พวกเขาจะถูกลบลางความผิดให  เมื่อเขาไดออกหางจากบาปใหญ”  
(มุสลิม) 

 

27. พยายามแสวงหาชวงเวลาที่ดุอาอฺถูกตอบรับในวันศุกร  “ในวันศุกรจะมีเวลาชวงหนึ่งไมมีบาว
มุสลิมคนใดตรงกับชวงเวลานั้นในสภาพที่เขายืนละหมาดและรองขอสิ่งใดตออัลลอฮฺนอก
จากอัลลอฮฺจะใหสิ่งนั้นแกเขา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

28. อานซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟในวันศุกร  “ผูใดที่อานซูเราะฮฺอัลกะฮฺฟในวันศุกร  รัศมีจะสองประกายแก
เขาในระหวางวันศุกรถึงอีกวันศุกร”  (อัลนะสาอียฺและอัลฮากิม) 

 

29. การเดินไปมัสยิด  “ผูใดที่เดินไปมัสยิดในตอนเชาและตอนบาย  อัลลอฮฺจะเตรียมที่พักใหแก
เขาในสวนสวรรค  ทุกครั้งที่เขาเดินไปในตอนเชาและตอนบาย”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

30. การละหมาดในมัสยิดฮะรอม  “การละหมาดในในมัสยิดหลังนี้ประเสริฐกวามัสยิดอ่ืนๆ    1,000  
ละหมาด  นอกจากมัสยิดฮะรอม  (มักกะฮฺ)  เพราะการละหมาดในมัสยิดฮารอมประเสริฐ
กวาละหมาดในมัสยิดหลังนี้  100,000  ละหมาด”  (อะหฺมัดและอิบนิคุซัยมะฮฺ) 

 

31. การละหมาดในมัสยิดนะบะวียฺ  (มะดีนะฮฺ)  “การละหมาดในในมัสยิดหลังนี้ประเสริฐกวามัสยิด
อ่ืนๆ    1,000  ละหมาด  นอกจากมัสยิดฮะรอม”  (มุสลิม) 

 

32. การละหมาดที่มัสยิดอัลอักศอ  “อยาไดมุงมั่นต้ังใจใชความพยายามที่จะไปเยี่ยมสถานที่ตางๆ  
นอกจากสามมัสยิด คือ  มัสยิดฮะรอม  มัสยิดรอซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  และ
มัสยิดอัลอักศอ”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

33. การละหมาดที่มัสยิดกุบาอฺ  “ผูใดที่ไดละหมาดในมัสยิดกุบาอฺ  ภาคผลบุญเทากับการทําอุม
เราะฮฺ”  (อิบนุหิบบาน) 

 

34. รักษาการละหมาดญะมาอะฮฺ  “การละหมาดญะมาอะฮฺประเสริฐกวาการละหมาดคนเดียวถึง  
27  เทา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 
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35. เอาใจใสตอการละหมาดแถวแรก  “หากมนุษยรูคุณคาของการอะซานและการละหมาดแถวแรก  
ตอจากนั้นพวกเขาจะไมพบสถานที่นั้นนอกจากพวกเขาตองจับสลาก แนนอนพวกเขา
ยอมจะจับฉลาก”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

36. ละหมาดฏฮาเปนประจํา  “ทุกตอนเชากระดูกทุกขอของพวกทานไดทําศอดาเกาะฮฺ  ทุกครั้งที่
กลาว ซุบฮานัลลอฮฺ เปนศอดาเกาะฮฺ  กลาว อัลฮัมดุลิลลาฮฺ เปนศอดาเกาะฮฺกลาว ลาฮิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ เปนศอดาเกาะฮฺ  กลาว อัลลอฮูอักบัร เปนศอดาเกาะฮฺการใชใหทาํความดเีปน
ศอดาเกาะฮฺ  การหามปรามจากความชั่วเปนศอดาเกาะฮฺ  และเปนการเพียงพอจากสิ่งตางๆ  
ที่กลาวมาดวยการละหมาดฏฮาสองร็อกอัต”  (มุสลิม) 

 

37. รักษาซุนนะฮฺเราะวาติบ  “ไมมีบาวมุสลิมคนใดที่ละหมาดเพื่ออัลลอฮฺในวันหนึ่ง  12  ร็อกอัต
ดวยความสมัครใจนอกเหนือจากละหมาดฟรฏ  ยกเวนอัลลอฮฺจะสรางบานหลังหนึ่งในสวน
สวรรคใหแกเขา”  (มุสลิม) 

 

38.  สรางบรรยากาศในบานดวยกับส่ิงที่เปนซุนนะฮฺ  “จงละหมาด (ซุนนะฮฺ) ในบานของพวกทาน  
และอยาทําบานใหเสหมือนกุโบรฺ”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

39. สุูดใหมากๆ  “สภาพที่บาวใกลชิดตอพระผูอภิบาลของเขามากที่สุดคือ  ในสภาพที่เขาสุูด  
ดังนั้นจงขอดุอาอฺใหมาก”  (มุสลิม) 

 

40. การนั่งในที่ละหมาดหลังจากละหมาดศุบฮฺเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺ  “ผูใดที่ไดละหมาดญามาอะฮฺศุบฮฺ
หลังจากนั้นเขาไดนั่งรําลึกถึงอัลลอฮฺจนกระทั่งดวงอาทิตยขึ้น  ตอจากนั้นเขาไดละหมาดสอง
ร็อกอัต  เขาไดรับภาคผลบุญเทากับการทําฮัจญและอุมเราะฮฺ”  (อัตติรมิซียฺ) 

 

41. การละหมาดและติดตามญะนาซะฮฺ  “ผูที่ไดเยี่ยมญะนาซะฮฺพรอมทั้งละหมาดใหเขาไดรับผล
บุญเทาหนึ่งกีรอต  และผูที่เขารวมจนกระทั่งฝงเขาจะไดรับผลบุญเทาสองกีรอต  มีคนกลาว
วา : สองกีรอตนี้เทาไหร ?  ทานรอซูลตอบวา : เทากับภูเขาใหญสองภูเขา”  (อัลบุคอรียฺและ
มุสลิม) 

 

42.  การละหมาดที่บานสําหรับผูหญิง  “พวกทานอยาไดหามบรรดาผูหญิงของพวกทานไปละหมาด
ที่มัสยิด  และการละหมาดที่บานของพวกนางยอมประเสริฐกวา”  (อะบูดาวุด) 

 

43. เอาใจใสตอการละหมาดอีดในสนาม  (มุศ็อลลา)  “ปรากฏวาทานรอซูลออกไปละหมาดวันอีดิล
ฟตรีและอีดิลอัฏฮาที่มุศ็อลลา”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

44. ฝกฝนลูกหลานใหละหมาด  “จงใชลูกหลานของพวกทานใหละหมาดขณะอายุของพวกเขาได  
7  ป  และใหตีพวกเขา  (หากขาด)  เมื่ออายุได  10  ป  และจงแยกที่นอนของพวกเขา”  
(อะบูดาวุด) 
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45. ฝกฝนลูกหลานใหถือศิลอด  จากอัรรอบีอฺ  บินติ  มุเอาวัซ  กลาววา: "พวกเราไดถือศีลอดและ
ฝกฝนใหลูกหลานของเราถือศีลอด  และเราไดใหของเลนแกพวกเขาเพื่อใหลืมความหิวโหย”  
(อัลบุคอรียฺ)   

 

46. ซิกรุลลอฮฺหลังจากละหมาดฟรฏ  “ผูใดที่กลาว ”ซุบฮานัลลอฮฺ” ทุกครั้งหลังละหมาด  33  ครั้ง  
“อัลฮัมดุลิลลาฮฺ”  33  ครั้ง  “อัลลอฮุอักบัร”  33  ครั้ง  รวมเปน  99  ครั้ง  ตอจากนั้นเขา
กลาววา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ  วะฮฺดาฮูลาชะรีกาละฮฺ  ละฮุลมุลกุ  วะลาอุลฮัมดุ  วะฮูวาอะ
ลากุลลีชัยอินกอดีร”  ความผิดของเขาจะถูกลบลางถึงแมจะมีมากเทาฟองน้ําในทะเล”  
(มุสลิม) 

 

47. รักษาละหมาดตะรอเวี๊ยะ  “ละหมาดที่ประเสริฐสุดหลังจากละหมาดฟรฏ คือ  ละหมาดในยาม
กลางคืน”  (มุสลิม) 

 

48. ใหรีบในการละศีลอด  “มนุษยจะยังคงอยูความดีงาม  ตราบใดที่พวกเขารีบเรงในการละศีลอด”  
(อัลบุคอรียฺ) 

 

49. ใหละศีลอดกอนละหมาด  “ปรากฏวาทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ทานจะละศีลอด
กอนที่ทานจะละหมาด”  (อะหฺมัด) 

 

50. ละศีลอดดวยอินทผลัม   “ผูที่มีอินทผลัมก็จงละศีลอดกับมัน  หากไมมีอินทผลัมก็จงละดวยกับ
น้ํา  แทจริงน้ํานั้นสะอาด”  (อะหฺมัด , อะบูดาวุดและอัตติรมิซียฺ) 

 

51. พยายามรักษาดุอาอฺขณะละศีลอด  “ซะฮะบัซซอมาอุ  วับตัลละติลอุรูกู  วะซะบะตัลอัจญรุ  อิน
ชาอัลลอฮุตะอาลา”  (อะบูดาวุด , อัดดารุกุฏนียฺและอัลฮากิม) 

 

52. ใหขอดุอาอฺขณะที่จะละศิลอด  “แทจริงสําหรับผูถือศิลอด  ขณะที่เขาจะละศิลอดการขอพรของ
เขาจะไมถูกปฏิเสธ”  (อิบนิมาญะฮฺ) 

 

53. ขอดุอาอฺโดยทั่วไป  “แทจริงอัลลอฮฺตรัสวา : ฉันอยู  ณ  ที่บาวของฉันเมื่อเขานึกถึงฉัน และฉัน
จะอยูพรอมกับเขา  (ใกลชิด)  เมื่อเขารองขอตอฉัน”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

54. รับประทานอาหารสะหูร  “พวกทานจงรับประทานอาหารสะหูรเถิด  เพราะแทจริงในสะหูรมีบา
รอกะฮฺ”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

55. กลาวสรรเสริญตออัลลอฮฺหลังจากรับประทานหรือด่ืมเสร็จ  “แทจริงอัลลอฮฺจะพอพระทัยตอบาว  
เมื่อเขารับประทานอาหารเขาไดกลาวสรรเสริญหรือเมื่อเขาไดด่ืมเขาก็ไดกลาวสรรเสริญ”  
(มุสลิม) 
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56. จายซะกาต  “และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีตออัลลอฮฺ  
เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองคเปนผูอยูในแนวทางอันเที่ยงตรงและดํารงการ
ละหมาดและจายซะกาตและนั่นคือศาสนาอันเที่ยงธรรม”  (อัลบัยยินะฮฺ : 5) 

 

57. จายซะกาตฟตรี  “ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ไดกําหนดซะกาตฟตรีใหแกผูถือ
ศีลอดเพื่อเปนการชําระลางจากเรื่องไรสาระและการเกี้ยวพาราศรีและเปนอาหารใหแกคน
ยากจน  ผูที่จายมันกอนละหมาดอีดถือวาเปนซะกาตที่ถูกรับ  สวนผูที่จายมันหลังจาก
ละหมาดอีดถือวาเปนศอดาเกาะฮฺเหมือนกับศอดาเกาะฮฺทั่วไป”  (อะบูดาวุด) 

 

58. การใชจายไปในหนทางของอัลลอฮฺ 
َوما« ُتقدموا َ ِّ ْألنفسكم َُ ُ ِْ ُ َ ْمن ِ ٍخري ِ ْ ُجتدوه َ ُ ِ َعند َ ْ َّإن اهللاَِّ ِ َبام اهللاََّ ِ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌبصري َ ِ َ« 

  “และความดีงามอันใดที่พวกเจาไดกระทําไวลวงหนาสําหรับตัวของพวกสูเจาเอง  
พวกสูเจาก็จะไดพบมัน  ณ  ที่อัลลอฮฺ  แทจริงอัลลอฮฺเปนผูเห็นในสิ่งที่พวกสูเจา
กระทํากันอยู”  (อัลบากอเราะฮฺ : 110) 

 

59. เศาะดะเกาะฮฺ  “การทําเศาะดะเกาะฮฺจะลบลางความผิด  เสมือนการเอาน้ําดับไฟ”  (อัตติรมิ
ซียฺ) 

 

60. เศาะดะเกาะฮฺของผูที่มีเพียงเล็กนอย  “โอทานรอซูลุลลอฮฺ!  เศาะดะเกาะฮฺประเภทใดที่ประเสรฐิ
ที่สุด ?  ทานตอบวา : การพยายามทําศอดาเกาะฮฺของผูที่มีเพียงเล็กนอยและเริ่มจากผูที่อยู
ภายใตการรับผิดชอบดูแล”  (อะบูดาวุด , อิบนิคุซัยมะฮฺและอัลฮากิม) 

 

61. เศาะดะเกาะฮฺในที่ลับ  “การกระทําดีจะปกปองการเกิดความชั่วและการเศาะดะเกาะฮฺในที่ลับ
จะมาลบลางความกริ้วโกรธแหงพระผูอภิบาล  และการสรางปฏิสัมพันธกับเครือญาติจะทํา
ใหอายุยืน”  (อัฏฏอบรอนียฺ) 

 

62. ความประเสริฐของผูทําหนาที่จัดเก็บเศาะดะเกาะฮฺ  “แทจริงผูเฝากองคลังมุสลิมที่มีความซื่อสัตย  
ซ่ึงเขาไดปฏิบัติตามหนาที่อยางครบถวนสมบูรณและเขาไดแจกจายมันไปใหแกผูที่มีสิทธิที่
ไดรับดวยความบริสุทธใจ  เขาก็เปนผูหนึ่งจากจากบรรดาผูบริจาคทาน”   (อัลบุคอรียฺและ
มุสลิม) 

 

63. สรางมัสยิด “ผูที่ไดสรางมัสยิดโดยแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ  จะถูกสรางเหมือนกับ
มัสยิดใหแกเขาในสวนสวรรค”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

64. ใหสลามและแจกจายอาหาร  “โอบรรดามนุษยชาติ ! จงใหสลาม  แจกจายอาหาร  ติดตอเครือ
ญาติ  และจงละหมาดในยามค่ําคืนขณะที่มนุษยนอนหลับ  แลวทานจะไดเขาสวนสวรรค
อยางสันติภาพ”  (อัตติรมิซียฺ) 
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65. ขจัดสิ่งที่เปนอันตรายออกจากถนน  “ฉันเห็นชายคนหนึ่งกําลังเพลิดเพลินในสวนสวรรคเพราะ
ตนไมตนหนึ่งที่เขาไดตัดออกจากทองถนน  ซ่ึงมันไดสรางความเดือดรอนใหกับผูคนที่สัญจร
ไปมา”  (มุสลิม) 

 

66. ทําดีและเชื่อฟงตอบิดามารดา  “นาเวทนา  นาเวทนา  นาเวทนา  มีคนกลาววา : ใครกันทาน
รอซูลุลลอฮฺ ? ทานรอซูลตอบวา : ผูที่มีชีวิตชวงที่พอแมของเขาคนหนึ่งคนใดแกชราหรือทั้ง
สองคน  แตเขากลับไมไดรับสวนสวรรค”  (มุสลิม) 

 

67. ภรรยาปฏิบัติตามและเชื่อฟงตอสามี  “เมื่อภรรยาไดละหมาดหาเวลา  ถือศีลอดในเดือนเราะ
มะฎอน  รักษาอวัยวะเพศและเชื่อฟงสามีของเธอ  สามารถเลือกเขาประตูสวรรคบานไหนก็
ไดตามความประสงค”  (อิบนุมาญะฮฺ) 

 

68. แสวงหาปจจัยยังชีพที่หะลาลและทํางานดวยตัวเอง  “ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  
ถูกถามวา : การแสวงหาปจจัยยังชีพอยางไรที่ดีที่สุด ?  รอซูลตอบวา : การที่คนๆ  หนึ่ง
ทํางานดวยตัวเองและทุก ๆ แสวงหาในสิ่งที่ดี”  (อัลฮากิม) 

 

69. เลี้ยงดูภรรยาและผูที่อยูภายใตการปกครอง  “เมื่อมุสลิมไดจายคาเลี้ยงดูใหแกผูที่อยูภายใตการ
ปกครองของเขา  ในสภาพที่เขาคาดหวังผลบุญเทากับเขาไดเศาะดะเกาะฮฺ”  (อัลบุคอรียฺและ
มุสลิม) 

 

70. เลี้ยงดูหญิงหมายและคนยากจน  “ผูที่เลี้ยงดูหญิงหมายและคนยากจน  เปรียบเสมือนผูที่ออก
ตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ”  และฉันคิดวาทานพูดวา  “เปรียบเสมือนคนยืนละหมาดไมหยุด
พักหรือผูที่ถือศิลอดโดยไมละ”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

71. อุปถัมภและเลี้ยงดูเด็กกําพรา  “ฉันและผูที่เลี้ยงดูเด็กกําพราในสวนสวรรคจะอยูกันอยางนี้”  
ทานพูดโดยที่ชูนิ้วกับนิ้วกลาง  (หมายถึงอยูกันอยางใกลชิด)  (อัลบุคอรียฺ) 

 

72. ลูบศรีษะและแสดงความเอ็นดูตอเด็กกําพรา  มีชายคนหนึ่งรองทุกขกับทานรอซูล  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  วาเขามีหัวใจที่แข็งกระดาง  ทานรอซูลตอบวา : “จงลูบศรีษะเด็กกําพรา
และจงใหอาหารกับคนยากจน”  (อะหฺมัด) 

 

73. เปนธุระใหกับพี่นองที่มีความจําเปน  “การที่คนหนึ่งคนใดในกลุมพวกทานเดินไปกับพี่นองเพื่อ
ชวยปลดเปลื้องความจําเปนใหกับเขา – และทานไดชี้นิ้วไปยังมัสยิด – ประเสริฐกวาการที่
เขาเอ๊ิยะติกาฟในมัสยิดของฉันถึงสองเดือน”  (อัลฮากิม) 
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74. เยี่ยมเยียนพี่นองเพื่ออัลลอฮฺ  “นบีไดเขาสวรรค  ผูที่อีมานอยางแทจริงไดเขาสวรรคและผูที่ไป
เยี่ยมเยียนพี่นองของเขาอีกเมืองหนึ่งโดยที่เขาไมไดเยี่ยมเพื่อสิ่งใดนอกจากเพื่ออัลลอฮฺจะ
ไดเขาสวนสวรรค”  (อัฏฏอบรอนียฺ)  

 

75. เยี่ยมเยียนผูปวย  “ผูที่ไปเยี่ยมเยียนผูปวยเขายังคงอยูใน ค็อรฟะตุลญันนะฮฺ  มีคนกลาววา : 
โอทานรอซูล ค็อรฟะตุลญันนะฮฺคืออะไร ? ทานรอซูลตอบวา : สวนปกของสวรรค”  (มุสลิม) 

76. ติดตอเครือญาติถึงแมวาเขาตัดสายสัมพันธ  “เครือญาติถูกผูกติดอยูกับบัลลังก  เครือญาติกลาว
วา : ใครติดตอกับฉันอัลลอฮฺจะติดตอกับเขา  และใครที่ตัดสัมพันธกับฉันอัลลอฮฺจตัด
สัมพันธกับเขา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

77. มอบความเปยมสุขใหแกพี่นองมุสลิม  “ผูใดที่พบพี่นองมุสลิมของเขาดวยกับสิ่งที่เขารักเขามี
ความสุขกับสิ่งดังกลาว  ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะประทานความสุขใหแกเขา”  (อัฏฏอบรอนียฺ) 

 

78. ใหความสะดวกแกผูที่มีความลําบากยากแคน  “ผูใดที่ใหความสะดวกแกผูที่มีความลําบาก
ยากแคน  อัลลอฮฺจะใหความสะดวกกับเขาทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺ”  (มุสลิม) 

 

79. ลดหยอนภารกิจตอคนรับใชหรือคนงานในชวงเดือนเราะมะฎอน  “ผูใดที่ลดภาระใหแกทาสของเขา  
อัลลอฮฺจะอภัยโทษใหแกเขาและจะปลดปลอยเขาใหรอดพนจากไฟนรก”  (สวนหนึ่งของหะ
ดีษอิบนุคุซัยมะฮฺ) 

 

80. ออนโยนเมตตาตอผูที่มีความออนแอ  “บรรดาผูที่มีความเมตตาอาทร  ผูกรุณาปราณีจะเมตตา
ตอพวกเขา  พวกทานจงเมตตาอาทรตอผูที่อยูบนผืนดินแลวผูที่อยูบนชั้นฟาจะเมตตาตอ
พวกทาน”  (อะบูดาวุดและอัตติรมิซียฺ) 

 

81. ปรับความเขาใจในระหวางเพื่อนมนุษย  “ฉันเคยบอกพวกทานถึงสิ่งที่มีความประเสริฐกวาการ
ละหมาด  การถือศีลอด  และการบริจาคทานหรือไม ? พวกเขาตอบวา : ยังเลยทานรอซู
ลุลลอฮฺ  ทานรอซูลกลาววา : การปรับความเขาใจระหวางคนทั้งสอง”  (อะบูดาวุดและอัตติรมิ
ซียฺ) 

 

82. มีจรรยามารยาทอันดีงาม  “ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ถูกถามถึงสิ่งที่ทําให
มนุษยสวนมากไดเขาสวรรค ? ทานตอบวา : การยําเกรงตออัลลอฮฺและการมีจรรยามารยาท
อันดีงาม”  (อัตติรมิซียฺ) 

 

83. การมีความละอาย  “ความละอายเปนสวนหนึ่งของการศรัทธา  และการศรัทธานั้นอยูในสวน
สวรรค  ความหยาบกระดางเปนสวนหนึ่งของความเลวและความเลวนั้นอยูในนรก”  (อะหฺมัด 
, อิบนิฮิบบานและอัตติรมิซียฺ)  
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84. การพูดจริง  “จําเปนแกพวกทานตองพูดจริง  เพราะการพูดจริงจะนําพาไปสูความดีและความ
ดีจะนําไปสูสวนสวรรค”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

85. มีความสุขุมใหอภัยและมีความอดทนอดกลั้น 
الْكَاِظِمنيظَ ويالْغ اِفنيالْعِن واِس عالن اللَّهو ِحبي ِسِننيحالْم  

  “และบรรดาผูที่อดกลั้นและบรรดาผูที่ใหอภัยแกเพื่อนมนุษย  และอัลลอฮฺนั้นทรง
รักบรรดาผูที่กระทําความดี”  (อาละอิมรอน : 134)   
ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวกับอัลอะชัชฺวา  “แทจริงในตัวของทานมีสอง
ลักษณะที่พระองคทรงรัก  ความเมตตาสงสารและความสุขุมรอบคอบ  (มุสลิม) 

 

86. การจับมือทักทาย  “ไมมีมุสลิมสองคนเมื่อเขาทั้งสองคนไดพบกันแลวจับมือ  นอกจากจะถูก
อภัยโทษใหทั้งสองกอนที่เขาทั้งสองจะแยกยาย”  (อะบูดาวุดและอัตติรมิซียฺ) 

 

87. มีใบหนาที่ยิ้มแยมเบิกบาน  “พวกทานอยาไดดูถูกความดีอันใด  ถึงแมวาการที่ทานพบพี่นอง
ของทานดวยกับใบหนาที่ยิ้มแยม”  (มุสลิม) 

 

88. มีความใจกวางในการซื้อขาย  “อัลลอฮฺจะเมตตาตอบุคคลที่มีความใจกวางเมื่อเขาขายหรือเมื่อ
เขาซ้ือและเมื่อเขาผอนผัน  ”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

89. ลดสายตาจากการมองสิ่งฮารอม  “การมองเปนลูกศรอาบยาพิษของอิบลีส  ผูที่ละทิ้งเนื่องจาก
เกรงกลัวตอฉัน  ฉันจะทดแทนการอีมานใหแกเขา  เขาจะไดพบความหอมหวานของอีมาน
เกิดขึ้นในหัวใจของเขา”  (อัฏฏอบรอนียฺ) 

 

90. ใชกันในเรื่องของความดีงามและหามปรามในเรื่องความไมดี  “เมื่อคนหนึ่งคนใดในกลุมพวกทาน
เห็นสิ่งที่ไมดี  เขาจงเปลี่ยนมันดวยมือหากเขาไมมีความสามารถจงเปลี่ยนดวยกับลิ้น  หาก
เขาไมมีความสามารถจงเปลี่ยนดวยกับหัวใจซ่ึงถือวาเปนการอีมานขั้นออนที่สุด”  (มุสลิม) 

 

91. อยูรวมกับบรรดาคนดี  “ไมมีกลุมชนใดที่นั่งรวมตัวกันเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺนอกจากมะลาอิกะฮฺ
มาหอมลอมพวกเขา  ความเมตตาจะมาแผคลุมและความสงบนิ่งจะถูกประทานลงมายังพวก
เขา  และอัลลอฮฺจะกลาวถึงพวกเขากับผูที่อยู ณ พระองค”  (มุสลิม) 

   

92. ปกปองลิ้นและอวัยวะเพศ  “ผูใดที่รับประกันสิ่งที่อยูระหวางเคราทั้งสอง (ปาก)  และสิ่งที่อยู
ระหวางขาทั้งสอง (อวัยวะเพศ) กับฉันได  ฉันจะรับประกันสวนสวรรคใหแกเขา”    (อัลบุคอ
รียฺและมุสลิม) 

    

93. กลาวศอละวาตแกทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม  “ผูใดที่กลาวศอละวาตใหแกฉันหนึ่งครั้ง  
อัลลอฮฺจะใหกลาวใหกับเขาสิบครั้ง”  (มุสลิม) 
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94. ทําความดีและชี้นําไปสูความดีงาม “ทุกความดีงามเปนศอดาเกาะฮฺ  และผูที่ชี้นําไปสูความดีเขา
ไดรับผลบุญเหมือนผูที่กระทํา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม)  “ผูที่ชี้นําไปสูความดีงาม  เขาจะ
ไดรับผลบุญเหมือนกับผูกระทํา”  (มุสลิม) 

 

95. การเรียกรองเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺ  “ผูที่เชิญชวนไปสูทางนําเขาจะไดรับผลบุญเหมือนผูที่ปฏิบัติ  
โดยที่ผลบุญของผูกระทําไมไดลดหยอนแตประการใด”  (มุสลิม) 

 

96. ปกปดความลับของผูอ่ืน  “บาวคนหนึ่งจะไมปกปดความลับของบาวอีกคนในดุนยา  นอก
จากอัลลอฮฺจะปกปดความลับใหแกเขาในอาคิเราะฮฺ”  (มุสลิม) 

 

97. ใหมีความอดทน  “ไมมีมุสลิมคนใดที่ประสบกับความเคราะหราย  การเจ็บไข  กลัดกลุมใจ  
เสียใจ  อันตราย  ทุกขระทมหรือแมกระทั่งถูกหนามตํานอกจากอัลลอฮฺจะลบลางจาก
ความผิดใหแกเขา”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

98. กลาวดุอาอฺลบลางความผิดหลังจากการชุมนุมรวมตัว  “ผูที่นั่งรวมตัวกันที่หนึ่งที่ใด แลวมีเรื่องไร
สาระมากมาย  ดังนั้นเขากลาวกอนที่จะลุกขึ้นจากที่รวมตัวของเขาวา – สุบฮานะกลัลอฮมุมา
วะบิฮัมดิกะ  อัชฮะดุอัลลาฮิลาฮาอิลลาอันตา  อัสตัฆฟรุกาวะอะตูบุอิลัยกา – นอกจากเขาจะ
ไดรับการอภัยโทษจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการรวมตัวของเขา”  (อะบูดาวุดและอัตติรมิซียฺ)  

 

99. ละหมาดสองร็อกอัตเมื่อกระทําความผิด  “ไมมีบาวคนใดไดทําความผิดจากนั้นเขาไดทําความ
สะอาด  แลวเขาลุกขึ้นยืนและละหมาดสองร็อกอัตและขออภัยโทษตออัลลอฮฺ  นอกจากเขา
จะถูกใหอภัยโทษ”  (อะบูดาวุด) 

 

100. อบรมเล้ียงดูบรรดาบุตรสาว  “ผูที่มีบุตรสาวสามคน  เขาไดเลี้ยงดู  เมตตาอาทรและอุปถัมภ
เลี้ยงดูพวกเธอและแนนอนสวนสวรรคเปนสิ่งจําเปนแกเขา”  (อะหฺมัด) 

 

101.  ทําความดีตอสัตวเดรัจฉาน  “มีชายคนหนึ่งเห็นสุนัขกําลังเลียดินเปยกน้ําเนื่องจากความ
กระหาย  ดังนั้นชายคนนั้นไดเอาคุฟ  (รองเทาหนัง)  ใสน้ําจนกระทั่งใหมันไดด่ืมจนสามารถ
ดับกระหาย  อัลลอฮฺไดขอบใจตอการกระทําของเขาและไดใหเขาเขาสวนสวรรค”  (อัลบุคอ
รียฺ) 

 

102. ไมรองขอสิ่งใดจากมนุษย  “ผูใดที่รับประกันฉันจะไมรองขอสิ่งใดจากมนุษย  ฉันจะรับประกัน
สวนสวรรคใหแกเขา”  (อัศฮาบสุนัน) 

  

103. การกลาว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ และ สุบฮานัลลอฮฺ  “ผูที่กลาววา - ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ  วะฮฺดะฮุ
ละชะรีกะละ  ละอุลมุลกุวะละอุลฮัมดุ  วะฮุวาอะลากุลลีชัยอินกอดีร - ในวันหนึ่ง  100  ครั้ง  
เขาจะไดรับผลบุญเทากับปลอยทาส  10  คน  ถูกบันทึกใหแกเขา  100  ความดีและลบลาง
ใหแกเขา  100  ความชั่วและในวันนั้นเขาจะถูกปกปองใหรอดพนจากชัยฏอนจนกระทั่งตก
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เย็น  และไมมีผูใดทําสิ่งที่ประเสริฐกวาเขานอกจากผูที่ไดกระทํามากกวาเขา”  “ผูใดกลาววา 
สุบฮานัลลอฮฺ  วะบิฮัมดิ ในวันหนึ่ง  100  ครั้ง  จะถูกลบลางความผิดแกเขาถึงแมมี
เหมือนกับน้ําทะเล” (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

104. เศาะดะเกาะฮฺ ญาริยะฮฺ  “เมื่อมนุษยเสียชีวิตลงการงานทั้งหมดของเขาจะถูกตัดขาดนอกจาก  
3  ประการคือ  การเศาะดะเกาะฮฺ ญาริยะฮฺ  ความรูที่ยังประโยชนและลูกที่ดีขอดุอาอฺใหแกพอ
แม”  (มุสลิม) 

 

105. สงเสริมใหผูหญิงบริจาคทาน  “โอบรรดาผูหญิงจงบริจาคทาน  ถึงแมวาเปนบางสวนจาก
เครื่องประดับของพวกเธอก็ตาม”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

106. ภรรยาบริจาคสิ่งของจากบานของสามี  “เมื่อภรรยาไดบริจาคอาหารที่ดีจากบานของนาง  นาง
ไดรับผลบุญจากการบริจาคและสามีของนางไดรับผลบุญจากการแสวงหา  และสําหรับผูเฝา
กองคลังก็เชนกัน  พวกเขาบางคนจะไมลดหยอนผลบุญของอีกบางคนแตประการใด”  (อัลบุ
คอรียฺและมุสลิม) 

 

107. เปนมือบนดีกวาเปนมือลาง  “เปนมือบนดีกวาเปนมือลาง  มือบนคือผูใหสวนมือลางคือผูขอ”  
(อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

108. ซื่อสัตยในการซื้อการขาย  “ผูซ้ือและผูขายมีสิทธิในการเลือกตราบใดที่ทั้งสองฝายยังไมแยก
ยาย  หากทั้งสองฝายมีความซื่อสัตยและเปดเผยการซ้ือขายก็มีความบารอกะฮฺและหากทั้ง
สองฝายคดโกงปกปด ความบารอกะฮฺจะหมดไปจากการซื้อขายของทั้งสองฝาย” (อัลบุคอรียฺ) 

 

109. ชวยเหลือพี่นองมุสลิม  “ผูที่ชวยบรรเทาความทุกขใหแกมุสลิมในดุนยา  อัลลอฮฺจะชวยบรรเทา
ความทุกขใหแกเขาในอาคิเราะฮฺ”  (มุสลิม) 

 

110. ไมทําความเดือดรอนแกพี่นองมุสลิม  “ทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัม  ถูกถามวา : สิ่ง
ที่ประเสริฐสุดในอิสลามคืออะไร ?  ทานรอซูลตอบวา : ผูที่มุสลิมปลอดภัยจากลิ้นและมือ
ของเขา”  (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

111. ใหการชวยเหลือแกผูอ่ืน  “ในทุกวันทุกขอกระดูกสามารถเปนการทําบริจาคทาน  การที่เขาชวย
ชายคนหนึ่งใหขึ้นพาหนะของเขาหรือการที่เขาชวยยกสิ่งของวางบนพาหนะเปนการบริจาค
ทาน”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

112. ชวยเหลือพี่นองมุสลิมที่ตองการความชวยเหลือ  “พวกทานจงชวยเหลือ แลวพวกทานจะไดรับผล
บุญ  และอัลลอฮฺจะตัดสินผานคําพูดของทานนบีของพระองคตามที่พระองคประสงค” (อัลบุ
คอรียฺ) 



 14

 
113. ติดตอทําความดีตอเพื่อนฝูงของบิดามารดา  “แทจริงสุดยอดของการทําความดีคือ  การที่ลูก

ติดตอกับเพื่อนรักของบิดาเขา”  (มุสลิม) 
 

114. การใชคําพูดที่ดี  “พึงระวังไฟนรก  ถึงแมวาเปนอินทผลัมเพียงซีกเดียว  หากวาพวกทานไมมีก็
ใหพูดดี” (อัลบุคอรียฺและมุสลิม) 

 

115. ออนโยนเมตตาตอผูอยูภายใตการปกครองและคนงาน  “โออัลลอฮฺเมื่อประชาชาติของฉันไดรับ
การแตงต้ังงานหนึ่งงานใดแลวเขาไดสรางความยากลําบากใหแกผูอยูภายใตการปกครอง
ขอใหความลําบากจงประสบกับเขา  และเมื่อประชาชาติของฉันไดรับการแตงต้ังงานหนึ่ง
งานใดเขาไดใหความเมตตาใหแกผูอยูภายใตการปกครองขอพระองคจงเมตตาตอเขา”  
(มุสลิม) 

 

116. ประกอบความดีอยูเปนนิจ แมจะนอยนิดก็ตาม  “การงานที่เปนที่รักยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺคืองานที่ทํา
ประจําแมเพียงเปนสิ่งเล็กนอย” (มุสลิม) 

 

117. ทําดีตอเพื่อนบาน  “ผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันกิยามะฮฺ  ดังนั้นจงใหเกียรติตอเพื่อนบานของ
เขา”  (มุสลิม) 

 

118. ตอนรับแขกผูมาเยือน  “การตอนรับแขกในคืนแรกเปนหนาที่ของมุสลิม  ดังนั้นเมื่อตอนเชา
ผานไปเปนหนี้แกเขา  หากเขามีความประสงคใหชดใชและหากเขาประสงคใหละทิ้ง”  (อะหฺ
มัด , อะบูดาวุดและอิบนิมาญะฮฺ) 

 

119. การขอดุอาอฺใหแกบิดามารดา  “แทจริงอัลลอฮฺจะยกระดับชั้นในสวนสวรรคใหแกบาวที่ศอลิฮฺ  
มีคนกลาววา : โอพระผูอภิบาลเปนไปไดอยางไร ? ทานรอซูลตอบวา : ดวยกับการที่ลูกของ
ทานขออิสติฆฟารใหกับทาน”  (อะหฺมัด) 

 

120. ขอดุอาอฺใหกับพี่นองในเวลาลับหลัง  “ไมมีบาวมุสลิมคนใดขอดุอาอฺใหกับพี่นองในเวลาลับหลัง  
นอกจากมะลักกลาววา : สําหรับทานไดเหมือนเขา”  (มุสลิม) 

 

121. ขอดุอาอฺและอิสติฆฟารใหแกพี่นองมุสลิม  
َوالذين«  َِ ُجاءوا  َّ ْمن  َ ْبعدهم  ِ ِ ِ ْ َيقولون  َ ُ ُ َربنا  َ َّ ْاغفر  َ ِ َلنا  ْ َوإلخواننا  َ ِْ َ َِ َالذين  ِ ِ َسبقونا  َّ ُ َ ِباإليامن  َ َ ِ ْ َوال  ِ َ 

ْجتعل َ ْ َقلوبنا ِيف َ ِ ُ َللذين ِغال ُ ِ ُآمنوا َِّ َ َربنا َ َّ َإنك َ َّ ٌءوفَر ِ ٌرحيم ُ َِ« 
 “และบรรดาผูที่มาหลังจากพวกเขา โดยพวกเขากลาววา  ขาแตพระเจาของเราทรง
โปรดอภัยใหแกเราและพี่นองของเราผู ซ่ึงศรัทธากอนหนาเรา  และขอพระองค
อยาไดใหมีการเคียดแคนเกิดขึ้นในหัวใจของเราตอบรรดาผูมีอํานาจเหนือผูที่
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พระองคทรงประสงค  และอัลลอฮเปนผูทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอยาง"  (อัลฮัชรฺ : 
10) 

 

122. ทําความสะอาดมัสยิด 
ْوطهر« ِّ َ َبيتي َ ِْ َللطائفني َ ِ ِ َوالقائمني َِّ ِ ِ َ ْ ِوالركع َ َّ ُّ ِالسجود َ ُ ُّ« 

  “และจงทําบานของฉันใหมีความสะอาดสําหรับผูที่มาเดินเวียนรอบ  ผูยืนละหมาด  
ผูรุกัวะ  และผูสุูด”  (อัลฮัจฺ : 26)  

 

123. ทําความดีตอคูครอง  “ผูประเสริฐที่สุดในกลุมพวกทานคือผูที่ทําดีตอสมาชิกในครอบครัวของ
เขา  และฉันเปนผูที่ทําดีตอครอบครัวของฉัน”   (อิบนุฮิบบานและคนอื่นๆ) 

 

124. ใหความงายดายในเรื่องสินสอดแกผูทีจะแตงงาน  “การแตงงานที่ประเสริฐที่สุดคือการแตงที่มี
ความงายที่สุด”  (อิบนุฮิบบาน) 

 

125. หึงหวงตอภรรยา  “สะอฺดุ  บิน  อุบาดะฮฺกลาววา : หากฉันเห็นชายคนหนึ่งอยูกับภรรยาของ
ฉัน  ฉันจะฆาเขาดวยกับดาบโดยไมใหอภัย  ขาวดังกลาวไปถึงทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺอะ
ลัยฮิวะซัลลัม  ทานกลาววา : “พวกทานแปลกใจตอการหึงหวงของสะอฺดุหรือ ? ตัวฉันมี
ความหึงหวงมากกวาเขาเสียอีกและอัลลอฮฺยิ่งมีความหึงหวงมากกวาฉันอีก”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

126. อบรมส่ังสอนสมาชิกในครอบครัว  “บุคคลสามจําพวกที่ไดรับสองผลบุญ ... ผูที่มีทาสดังนั้นเขา
ไดอบรมนางทําใหนางมีความเขาใจเปนอยางดี  เขาไดสั่งสอนนางทําใหนางรูเปนอยางดี
ตอจากนั้นเขาไดปลอยนางใหเปนอิสระแลวไดแตงงานกับนางเขาจะไดรับสองผลบุญ”  (อัลบุ
คอรียฺ) 

 

127.  คืนสิทธิที่ลิดรอนมาจากผูอ่ืนหรือขออภัยจากเจาของสิทธิ  “ผูที่เคยลิดรอนสิทธิผูอ่ืนจงขออภัย
จากเจาของสิทธิ  เพราะแทจริงในอาคิเราะฮฺเขาจะไมมีดีนารและดิรฮัมกอนที่เขาจะถูกเอา
ความดีที่มีใหแกพี่นองของเขา  หากเขาไมมีความดีก็จะถูกเอาความชั่วของพี่นองมาใสใหกับ
เขา”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

128. ปฏิบัติความดีเพื่อลบลางความชั่ว  “จงยําเกรงอัลลอฮฺไมวาทานอยูหนใด  และจงติดตามความ
ชั่วโดยการเอาความดีมาลบลาง  และจงคบคาสมาคมกับผูอ่ืนดวยกับจรรยามารยาอันดีงาม”  
(อะหฺมัดและอัลฮากิม) 

 

129. ทําความดีตอนาสาวนาชาย  “นาสาวอยูในตําแหนงของมารดา”  (อัลบุคอรียฺ) 
 

130. รักษาอะมานะฮฺและทําตามสัญญา  “ยังไมมีอีมานที่สมบูรณสําหรับผูที่ไมมีอะมานะฮฺ  และยัง
ไมมีศาสนาสําหรับผูที่ไมรักษาสัญญา”  (อะหฺมัด) 
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131. เมตตาตอผูเยาวและใหเกียรติตอผูใหญ  “ไมใชพวกของเราผูที่ไมเมตตาตอผูเยาวของเราและไม
รูจักสิทธิของผูใหญของเรา”  (อะหฺมัดและอัตติรมิซียฺ) 

 

132. มีความออนโยนเมตตาตอบรรดาพี่นองมุสลิมและใหความสําคัญตอกิจการของพวกเขา  ”อุปมา
บรรดาผูศรัทธาในเรื่องของความรัก  ความเมตตา  ความออนโยนระหวางพวกเขา  อุปมัย
เหมือนกับรางกายเมื่ออวัยวะสวนหนึ่งสวนใดเจ็บปวยมันจะทําใหอวัยวะสวนอื่นอดหลับ
นอนและเจ็บปวยไปดวย”  (อัลบุคอรียแฺละมุสลิม) 

 

133. นิ่งเฉยและปองกันการพูดเรื่องไรสาระ  “ผูใดที่อีมานตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ  จงพูดในสิ่งที่
ดีหรือไมก็ใหนิ่งเสีย”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

134. ปกปองเกียรติของพี่นองมุสลิม  “ผูที่ปกปองเกียรติของพี่นองของเขา  ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะ
ปกปองใบหนาเขาใหรอดพนจากไฟนรก”  (อัตติรมิซียฺ) 

 

135. หัวใจบริสุทธิ์และงดเวนจากการอิจฉาริษยา  “ประตูสวนสวรรคจะถูกเปดในวันจันทรและวัน
พฤหัส  ดังนั้นบาวทุกคนที่ไมต้ังภาคีอันใดตออัลลอฮฺจะไดรับการอภัยโทษนอกจากคนที่
อิจฉาริษยาพี่นอง  มีเสียงกลาวขึ้นวา : จงรอดูทั้งสองคนนี้ไปกอนจนกวาทั้งสองจะดีกัน  จง
รอดูทั้งสองคนนี้ไปกอนจนกวาทั้งสองจะดีกัน  จงรอดูทั้งสองคนนี้ไปกอนจนกวาทั้งสองจะดี
กัน”  (มุสลิม) 

 

136. มีความยุติธรรมระหวางมนุษยดวยกัน  “ในทุกวันที่ดวงอาทิตยขึ้นทุกขอกระดูกของมนุษยเปน
การบริจาคทาน  การมีความยุติธรรมระหวางเพื่อนมนุษยเปนการบริจาคทาน”  (อัลบุคอรียฺ)  

  

137. ใหความรวมมือกับพี่นองมุสลิมในเรื่องความดีงาม 
ُوتعاونوا« َ َ َعىل ََ ِّالرب َ ِ ْ َوالتقو َْ َوال َّ ُتعاونوا َ َ َ َعىل َ ِاإلثم َ ْ ِ ِوالعدوان ْ َ ُ َْ ْ« 

  “และพวกสูเจาจงชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนคุณธรรมและความยําเกรง  และอยาได
ชวยเหลือกันในเรื่องที่เปนบาปและเปนศรัตรูซ่ึงกันและกัน...”  (อัลมาอิดะฮฺ : 2) 
  “มุอมินกับมุอมินเปรียบเสมือนอาคารบานเรือนที่ยึดเหนี่ยวซ่ึงกันและกัน” - แลวทานไดเอา
นิ้วมือประสานกัน -  (อัลบุคอรียฺ) 

 

138. ใหการชวยเหลือผูที่มีความเดือดรอน  “มุสลิมทุกคนสามารถทําเศาะดะเกาะฮฺได...การที่เขา
ชวยเหลือผูที่มีความจําเปนเดือดรอน”  (อัลบุคอรียฺ) 

 

139. ตอบรับผูที่เชิญชวนไปสูความดีและแบงปนแกผูที่รองขอ  “ผูที่ขอความคุมครองตออัลลอฮฺจง
ปกปองเขา  ผูที่ขอเพื่อแนวทางของอัลลอฮฺจงใหเขา  ผูที่เชิญชวนพวกทานจงตอบรับการ
เชิญชวนของเขาและผูที่ทําความดีตอทานจงทําความดีใหเสมือนกับเขา”  (อะหฺมัด , อะบดูาวดุ
และอันนะสาอียฺ)  
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140. ตอบแทนความดีดวยการทําเหมือนที่เขาไดกระทํา  “ใครที่ไดทําความดีตอเขาจงตอบแทนเขา  
หากไมมีสิ่งตอบแทนจงขอบคุณสรรเสริญตอเขา  แทจริงเมื่อไดสรรเสริญเทากับขอบคุณตอ
เขาและหากปดบังเทากับเนรคุณตอเขา”  (อัลบุคอรียฺในหนังสือ อัลอะดับ อัลมุฟร็อด) 

 

141. แจกจายหนังสือหรือมวนเทปเกี่ยวกับเร่ืองอิสลามที่ใหประโยชนตอสมาชิกในครอบครัว  หรือเพื่อนฝูง
ในที่ทํางาน  ในโรงเรียนและในที่สาธารณะอื่นๆ 

 

142. เอาประโยชนจากผูที่นิยมใชการติดตอส่ือสาร  ซึ่งพวกเขาไดระบุชื่อในวารสาร  หรือทางวิทยุทั้งภาค
ภาษาอาหรับและภาษาตางประเทศ  โดยการติดตอดวยกับสํานวนอบรมสั่งสอน  (ตัรบียะฮฺ)  อยาง
ออนโยนและสงผลในการตอบรับ 

 

143. ใหความสนใจตอขาวคราวเพื่อนบาน  คนใกลชิด  โดยสรางขอมูลเกี่ยวกับงานดานเผยแผ  ให
ความสําคัญกับกิจการงานของพวกเขาทั้งในเรื่องดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

 

144. ประสานงานกับนักธุรกิจหรือบรรดาพอคา  เพื่อซื้อเสื้อผาและสิ่งที่จําเปนที่ตองใชในวันอีด  แลวนําไป
แจกจายในตอนทายของเดือนเราะมะฎอนใหกับคนขัดสนยากจนเพื่อใหพวกเขาไดรับความเปยมสุข
ในวันอีด 

 

145. สงเสริมใหทุกครอบครัวมีสวนรวมในการเลี้ยงอาหารละศีลอดตามอัตตภาพที่สามารถกระทําได  
ทําอาหารที่สะดวกนําไปเลี้ยงที่มัสยิดในชุมชนหรือติดตอประสานงานกับรานอาหารเพื่อนํามาเลี้ยงผูที่
ถือศิลอด 

 

146. ทําฮาลาเกาะฮฺที่มัสยิดในหมูบานเพื่อสอนอัลกุรอานใหแกลูกหลาน  โดยแตงตั้งครูใหรับผิดชอบเปน
การเฉพาะพรอมทั้งสงเสริมใหเด็กๆ  แขงขันกันในเรื่องคุณธรรมและสนับสนุนเรื่องของขวัญรางวัล
ใหแกพวกเขา 

 

147. จัดใหมีบทเรียนขึ้นภายในบานประจําสัปดาหหรือรอบสองสัปดาห  โดยที่ใหสมาชิกในครอบครัว
ทั้งหมดเขารวมขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความสามารถของพวกเขา 

 

148. แสวงหาประโยชนจากการนําขณะทําอุมเราะฮฺ  ซึ่งจัดขึ้นในเดือนเราะมะฎอนโดยวางโปรแกรม
ครอบคลุมดานการเผยแผ  ดานวิชาการและวิทยาการดานตางๆ  แกบรรดาผูที่เขารวมพรอมกันนี้
สงเสริมใหเยี่ยมเยียนเชค (ผูที่มีความรู) เพื่อไดรับประโยชนจากความรูของเขาหรือไมก็เยี่ยมนักศึกษา
ผูกําลังแสวงหาวิชาความรู 

 

149. เตรียมตัว  ทบทวนความรูสําหรับนําเสนอในเดือนเราะมะฎอนระหวางละหมาดตะรอเวี๊ยะ  โดยจัด
ตารางติดไวที่ปายประกาศของมัสยิดอยางชัดเจน 
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150. เยี่ยมเยียนคนปวยที่โรงพยาบาล  ใหกําลังใจหรือปลอบใจพวกเขาใหมีความอดทนและมองโลกในแงดี
โดยใหมีความหวังจากผลการตอบแทนของอัลลอฮฺพรอมทั้งนําของขวัญไปมอบใหกับพวกเขาเพื่อเปน
ส่ือในการดะวะฮฺ        

 
วะศ็อลลลัลอฮุ  วะซัลลมั  อะลามุฮัมมัด  วะอะลาอาลิฮิ  วะศ็อฮฺบิฮิ  วะซัลลิม 

 
 
http://www.islamhouse.com/p/53212 
http://www.islamway.com/?iw_s=Article&iw_a=view&article_id=954 
 


