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มารยาทในการศึกษาหาความรู 
 

ความรู คือ อิบาดะฮฺ และการจะเปนอิบาดะฮฺไดนั้นตองประกอบดวยสองเงื่อนไข คือ กระทําดวยความ
บริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  และยึดปฏิบัติตามแบบฉบับของทานเราะสูลุลลอฮฺ ซึ่งบรรดาผูรูนัน้ถอื
เปนทายาทของเหลาศาสดา และวิชาความรูนั้นมีหลายประเภทดวยกัน โดยที่สูงที่สุด มีเกียรติมากที่สุด และ
บริสุทธิ์ที่สุดก็คือวิชาความรูที่บรรดาศาสดาและเราะสูลไดนํามา อันเปนความรูเกี่ยวกับอัลลอฮฺ พระนามของ
พระองค คุณลักษณะของพระองค การกระทําของพระองค ตลอดจนเกี่ยวกับศาสนา และกฎหมายของพระองค  
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 

óΟ n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$# ö Ï øótGó™ $# uρ šÎ7 /Ρs% Î! t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù=Ï9 uρ ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 3 ª!$# uρ ãΝ n=÷ètƒ 

öΝ ä3 t7 ¯=s) tGãΒ ö/ ä31 uθ÷W tΒuρ ∩⊇®∪         ) 19  : حممد(  

ความวา : ดังนั้น ก็จงทราบไวเถิดวาไมมีพระเจาผูควรกราบไหวอยางแทจริง นอกจากอัลลอฮฺ 
และจงกลาวคําอิสติฆฟาร (ขออภัยโทษ) ในความผิดของตัวเจาเอง และของบรรดาผูศรัทธา
ชายและหญิง และอัลลอฮฺทรงรูดียิ่งถึงความเคลื่อนไหวและที่พํานักของสูเจา [มุหัมมัด : 19] 

 
สําหรับมารยาทในการศึกษาหาความรูนั้นมีหลายประการดวยกัน ซึ่งบางสวนเกี่ยวกับตัวผูสอน และ

บางสวนเกี่ยวกบัผูเรียน โดยในลําดับตอไปนี้ ใครขอกลาวในบางประการเทานั้น 
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1- มารยาทของครูผูสอน 
ถอมตนและไมถือตัว 
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาวแกนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ของพระองควา : 

ôÙÏ ÷z$# uρ y7 yn$uΖ y_ Ç⎯ yϑÏ9 y7 yèt7 ¨?$# z⎯ ÏΒ š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9   )215  : الشعراء(   ∪∋⊆⊅∩ #$

ความวา : และจงถอมตัวของเจาแกบรรดาผูศรัทธาที่ปฏิบัติตามเจา [อัชชุอะรออฺ : 215] 
 

มีจรรยามารยาทที่งดงาม 
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาวแกนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ของพระองควา : 

y7 ¯ΡÎ) uρ 4’ n? yès9 @, è=äz 5ΟŠ Ïà tã ∩⊆∪      )4  : القلم(  

ความวา : และแทจริง เจานั้นไดอยูบนคุณธรรมอันยิ่งใหญ [อัลเกาะลัม : 4] 
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาวแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ของพระองควา : 

É‹è{ uθø yèø9 $# ó ß∆ù& uρ Å∃ó ãèø9 $$Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î=Îγ≈ pg ø:$# ∩⊇®®∪      )  199: األعراف(  

ความวา : เจาจงยึดการอโหสิ และจงกระชับใหทําดี และจงหลีกเลี่ยงจากพวกโฉดเขลาอวชิชา
ทั้งหลายเถิด [อัลอะร็อฟ : 199] 

 
ผูสอนจะตองสอนแบบเวนวันเพื่อคนจะไดไมเบื่อและปลกีหน ี
จากอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

.  َيَتَخوَّلَُنا ِبالَْمْوِعظَِة ِفى اَأليَّاِم ، كََراَهةَ السَّآَمِة َعلَْيَنا                    - صلى اهللا عليه وسلم     -كَانَ النَِّبىُّ     
    متفق عليه

ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  นั้น จะเวนวันในการใหคําตักเตือนเพราะ
ไมอยากใหเกิดความเบื่อหนายตอพวกเรา” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตาม
สํานวนนี้ หมายเลข 68 และมุสลิม หมายเลข 2821] 

 
จะตองสอนดวยเสยีงดัง และทวนคําพูดสองหรือสามครั้งเพื่อใหคนเขาใจ 
1- จากอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  เลาวา : 

لنَِّبىُّ     ا َتَخلََّف  وسلم     -  عليه  اهللا  َهقَ                  - صلى  ْر أَ قَْد  َو كََنا  َر ْد فَأَ  ، َها  َنا فَْر ٍة َسا ِفى َسفَْر َعنَّا  َنا ْت 
َوْيلٌ ِلَألْعقَاِب ِمَن النَّاِر         «    ، فََجَعلَْنا َنَتَوضَّأُ َوَنْمَسح َعلَى أَْرجِلَنا ، فََناَدى ِبأَْعلَى َصْوِتِه                 صالة الْ  

  متفق عليه. رََّتْيِن أَْو ثَالَثًا َم. » 
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดทิ้งทายหายจากพวกเราไปในการ
เดินทางครั้งหนึ่งที่เราไดรวมเดินทางไป แลวทานก็ตามเราทันเนื่องจากการละหมาดไดประวิง
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เราไว เราจึงทําน้ําละหมาดและเช็ดเทา ทานเลยตะโกนอยางสุดเสียงวา “วัยลุน ลิลอะกอบิ 
มินันนารฺ” สอง หรือ สามครั้ง (แปลวา ความหายนะในรูปของไฟนรกจะเกิดกบัสนเทาทีถ่กูลาง
อยางไมทั่วถึง)  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 60 และ
มุสลิม หมายเลข 241] 

 
2- อนัส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  ไดรายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   วา : 

أَنَّه كَانَ ِإذَا َتكَلََّم ِبكَِلَمٍة أََعاَدَها ثَالَثًا َحتَّى تفَْهَم َعْنه ، َوِإذَا أََتى َعلَى قَْوٍم فََسلََّم َعلَْيِهْم َسلََّم                                
    أخرجه البخاري . َعلَْيِهْم ثَالَثًا

ความวา : “เมื่อทานพูดคําหนึ่ง ทานจะทวนสามครั้งจนกระทั่งคนเขาใจ และเมื่อทานมาหาคน
กลุมหนึ่ง ทานก็จะกลาวสลามแกพวกเขาสามครั้งเชนกัน ” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 
95] 

  
การแสดงความโกรธในขณะการสอนและตักเตือนเมื่อเห็นหรือไดยินสิ่งไมดี 
2- จากอบีมัสอูด อัลอันศอรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

 -قَالَ َرجلٌ َيا َرسولَ اللَِّه ، الَ أَكَاد أُْدِرك الصَّالَةَ ِممَّا يطَوِّلُ ِبَنا فُالَنٌ ، فََما َرأَْيت النَِّبىَّ                                     
فِّرونَ ،   أَيَُّها النَّاس ، ِإنَّكُْم منَ         «    ِفى َمْوِعظٍَة أََشدَّ غََضًبا ِمْن َيْوِمِئٍذ فَقَالَ           -صلى اهللا عليه وسلم     

  متفق عليه . » فََمْن َصلَّى ِبالنَّاِس فَلْيَخفِّْف ، فَِإنَّ ِفيِهم الَْمِريَض َوالضَِّعيَف َوذَا الَْحاَجِة 
ความวา : มีชายคนหนึ่งไดกลาววา : “ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! ฉันเกือบจะไมรวมละหมาด
(ญะมาอะฮฺ)เหตุเพราะจากคนหนึ่งที่นําละหมาดพวกเรานานมาก “ ซึ่งฉันยังไมเคยเห็นทานน
บี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  กร้ิวโกรธในตอนอบรมสั่งสอนครั้งใดมากยิ่งไปกวาวันนั้น 
โดยทานกลาววา : “ โอ มนุษยเอย ! พวกทานนี้ คือผูที่ขับไลตะเพิดผูอ่ืน ฉะนั้น ผูใดกต็ามทีน่าํ
คนอื่นละหมาด เขาก็จงทําใหเบา เพราะในหมูพวกเขามีผูปวย คนออนแอ และผูที่มีธุระอยู 
[มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 90 และมุสลิม หมายเลข 
466] 

  
ตองอธิบายคําตอบยาวกวาคําถามในบางครั้ง 
มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  วา : 

 َما َيلَْبس الْمْحِرم ِمَن الثَِّياِب فَقَالَ َرسولُ             -صلى اهللا عليه وسلم    -ِه أَنَّ َرجالً َسأَلَ َرسولَ اللَّ         
الَ َتلَْبسوا الْقُمَص َوالَ الَْعَماِئَم َوالَ السََّراِويالَِت َوالَ الَْبَراِنَس                           «   -صلى اهللا عليه وسلم    -اللَِّه   

لنَّْعلَْيِن                ا  َيِجد الَ  َحٌد  أَ الَّ  ِإ لِْخفَاَف  ا الَ  َوالَ            َو لْكَْعَبْيِن  ا ِمَن  أَْسفَلَ  لَْيقْطَْعهَما  َو لْخفَّْيِن  ا فَلَْيلَْبِس 
 الزَّْعفََرانُ َوالَ الَْوْرس وا ِمَن الثَِّياِب َشْيئًا َمسَّهمتفق عليه.»َتلَْبس     
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ความวา : “ชายคนหนึ่งไดถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   วา ผูครองอิหรอมนั้น 
(ผูประสงคจะทําอุมเราะฮฺหรือฮัจญ) สามารถสวมเสื้อผาอะไรไดบาง ? ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  จึงตอบวา “พวกทานจงอยาสวมเสื้อยาว ผาโผกศรีษะ กางเกง 
เสื้อที่มีสวนหัวใชครอบศรีษะ และรองเทาบูท นอกจากวา จะมีคนใดที่ไมมีรองเทาแตะ ก็ขอให
เขาสวมรองเทาหุมบูทได แตเขาจะตองตัดขาของมันใหอยูใตตาตุม และจงอยาสวมผาใด ๆ ที่
ชุบดวยซะอฺฟะรอนหรือวัสรฺ” (ซะอฺฟะรอน คือ พืชชนิดหนึ่งในแถบตะวันกลาง ใชยอมผาให
เปนสีเหลือง สวนวัสรฺ คือ พืชชนิดหนึ่งในแถบตะวันออกกลาง ใชยอมผาไหมใหเปนสีแดง – ผู
แปล) [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 1542 และมุสลิมตามสํานวนนี้ 
หมายเลข 1177]  

 
ผูสอนตั้งคําถามเพื่อทดสอบวิชาความรูของผูเรียน 
มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  วาทานเราะสูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาววา : 

فََوقََع   .   »   ِإنَّ ِمَن الشََّجِر َشَجَرةً الَ َيْسقُطُ َوَرقَُها ، َوِإنََّها َمثَلُ الْمْسِلِم ، فََحدِّثُوِنى َما ِهَى                          «   
قَالَ َعْبد اللَِّه َوَوقََع ِفى َنفِْسى أَنََّها النَّْخلَةُ ، فَاْسَتْحَيْيت ثُمَّ قَالُوا                     .   النَّاس ِفى َشَجِر الَْبَواِدى          

     متفق عليه» ِهَى النَّْخلَةُ « ثَْنا َما ِهَى َيا َرسولَ اللَِّه قَالَ َحدِّ
ความวา : “ แทจริงแลว ในจํานวนตนไมตาง ๆ มีตนไมตนหนึ่งที่ไมพลัดใบ ซึ่งมันเหมือนกับ
คนมุสลิม ดังนั้น พวกทานก็จงตอบฉันซิวามันคือตนอะไร ? ผูคนเลยตางคิดวาเปนตนไมที่อยู
ในโอเอซิส อับดุลลอฮฺเลาวา “ฉันนึกในใจวามันจะตองเปนตนอินทผลัมแน ๆ แตฉันก็อายที่จะ
ตอบ” หลังจากนั้น พวกเขาก็กลาววา “จงเฉลยใหพวกเราซิ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! วามันคือ
ตนอะไร ? ทานตอบวา “มันคือตนอินทผลัมอยางไงละ” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอ
รียตามสํานวนนี้ หมายเลข 61 และมุสลิม หมายเลข 2811] 

   
ไมบอกสิ่งที่คลุมเครือตอหนาสาธารณะชนทั่วไป แตควรจัดประเภทผูเรียนเปนคณะ ๆ เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อน 
มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดข่ี
พาหนะโดยมีมุอาซนั่งอยูขางหลัง ทานกลาววา : 

قَالَ لَبَّْيَك َيا     .   »   َيا مَعاذُ    «   قَالَ   .   قَالَ لَبَّْيَك َيا َرسولَ اللَِّه َوَسْعَدْيَك           .   »   َيا مَعاذُ ْبَن َجَبٍل      «   
 أََحٍد َيْشَهد أَنْ الَ ِإلََه ِإالَّ اللَّه َوأَنَّ مَحمًَّدا َرسولُ                   َما ِمنْ  «   قَالَ   .   ثَالَثًا   .   َرسولَ اللَِّه َوَسْعَدْيَك       

قَالَ َيا َرسولَ اللَِّه ، أَفَالَ أُْخِبر ِبِه النَّاَس                 .   »   اللَِّه ِصْدقًا ِمْن قَلِْبِه ِإالَّ َحرََّمه اللَّه َعلَى النَّاِر                 
    متفق عليه. َوأَْخَبَر ِبَها مَعاذٌ ِعْنَد َمْوِتِه َتأَثًُّما . » ِإذًا َيتَِّكلُوا « فََيْسَتْبِشروا قَالَ 

ความวา : “โอ มุอาซ บินญะบัล !” เขาตอบวา “ครับ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ดวยความยินดียิ่ง” 
ทานกลาวอีกวา “โอ มุอาซ บินญะบัล !” เขาตอบวา “ครับ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ดวยความยินดี
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ยิ่ง” เปนจํานวนสามครั้งดวยกัน ทานกลาววา” ผูใดก็แลวแตที่กลาวคําปฏิญานดวยความ
บริสุทธิ์ใจ วา อัลลอฮฺเทานั้น คือ พระเจาที่ควรเคารพกราบไหว และมุหัมมัด คือ 
ศาสนทูตของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็จักปกปองเขามิใหตองไฟนรก” เขาถามวา “โอ ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ แลวไมใหฉันบอกแกคนอื่นหรือ พวกเขาจะไดดีใจ ? ทานตอบวา “ (ไมตองหรอก) 
เพราะถาอยางนั้น พวกเขาก็คงจะมอบตัวแกอัลลอฮฺโดยไมทําการใด ๆ ละซิ” แตในตอนที่ทาน
ไดเสียชีวิตลง มุอาซก็ไดบอกส่ิงนี้แกคนอื่นเพราะเกรงวาจะเกิดความผิดบาปกับตัวเขา [มุตตะ
ฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข128 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 32] 
 

 
เวนการหามปรามความชั่วเมื่อเกรงจะเกิดภัยที่อันตรายกวา 
มีรายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา  วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวกับนาง
วา : 

ِئَشةُ لَْوالَ أَنَّ قَْوَمِك َحِديثُ            «    َم ، فَأَْدَخلْت ِفيِه َما                  َيا َعا لَْبْيِت فَهِد ِهِليٍَّة َألَمْرت ِبا  َعْهٍد ِبَجا
ِبيا ، فََبلَْغت ِبِه أََساَس                                   ًبا غَْر َبا ِقيا َو ًبا َشْر َبْيِن َبا َجَعلْت لَه َبا قْته ِباَألْرِض ، َو لَْز أَ ْخِرَج ِمْنه َو أُ

  متفق عليه. » ِإْبَراِهيَم 
ความวา : “โอ อาอิชะฮฺ หากไมใชเปนเพราะพรรคพวกของเธอนี้เพิ่งพนผานยุคสมยัญาฮลิิยะฮฺ
มาหมาด ๆ ฉันคงจะสั่งใหคนรื้อกะบะฮฺ แลวก็เอาสิ่งที่เคยถูกเอาออกเขาไป และฉันจะทําให
มันติดอยูกับพื้น และทําใหมีสองประตู หนึ่งประตูดานตะวันออกและและหนึ่งประตูดาน
ตะวันตก จนกระทั่งฉันสามารถใชมันเพื่อไปยังแทนวางเทาของอิบรอฮีมได” [มุตตะฟก อะ
ลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 1586 และมุสลิม หมายเลข 1333] 

  
ทุมเทวิชาความรูใหแกบุรุษและสตรีเมื่อเห็นพวกนางมีความพรอม 
จากอบีสะอีด อัลคุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 

 غَلََبَنا َعلَْيَك الرَِّجالُ ، فَاْجَعلْ لََنا َيْوًما ِمْن              - صلى اهللا عليه وسلم     -قَالَِت النَِّساُء ِللنَِّبىِّ       ل  قا  
َما ِمْنكُنَّ اْمَرأَةٌ      «   فََوَعَدهنَّ َيْوًما لَِقَيهنَّ ِفيِه ، فََوَعظَهنَّ َوأََمَرهنَّ ، فَكَانَ ِفيَما قَالَ لَهنَّ                      .   َنفِْسَك  

 ثَالَثَةً ِمْن َولَِدَها ِإالَّ كَانَ لََها ِحَجاًبا ِمَن النَّاِر                   ت َواثَْنْيِن    «   فَقَالَِت اْمَرأَةٌ َواثَْنْيِن فَقَالَ            .   »   قَدِّم   « .
    متفق عليه

ความวา : “พวกสตรีไดกลาวแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   วา “พวกบุรุษได
เอาชนะทานเหนือพวกเราแลว ดังนั้น ขอใหทานสละเวลาของทานหนึ่งวันใหกับพวกเราดวย” 
แลวทานก็กําหนดหนึ่งวันเพื่อพบปะกับพวกนาง โดยทานไดอบรมและกําชับพวกนาง ซึ่งหนึ่ง
ในประโยคที่ทานกลาวกับพวกนางก็คือ “ผูหญิงคนใดก็ตามในหมูพวกเธอที่เสียสละลูกสาม
คน (หมายถึง ลูกเสียชีวิตสามคน) ยอมจะไดรับส่ิงขวางกั้นไฟนรกอยางแนนอน” แลวหญิง
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นางหนึ่งก็ไดถามวา “แลวถาสองคนละ จะไดไหม ? ทานตอบวา “สองคน ก็เชนกัน" [มตุตะฟก 
อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 101 และมุสลิม หมายเลข 2633]  

 
การอบรมสั่งสอนผูอ่ืนในเวลากลางคืน หรือกลางวัน ทั้งบนพื้น หรือบนยานพาหนะ 
1- จากอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา เลาวา : 

سْبَحانَ اللَِّه َماذَا أُْنِزلَ اللَّْيلَةَ ِمَن             «    ذَاَت لَْيلٍَة فَقَالَ       - صلى اهللا عليه وسلم     -اْسَتْيقَظَ النَِّبىُّ    
َصَواِحَباِت الْحَجِر ، فَربَّ كَاِسَيٍة ِفى الدُّْنَيا َعاِرَيٍة ِفى                  الِْفَتِن َوَماذَا فُِتَح ِمَن الَْخَزاِئِن أَْيِقظُوا                

  أخرجه البخاري. » اآلِخَرِة 
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดตกใจตื่นในคืนหนึ่งพรอมกับกลาววา : 
“ซุบฮานัลลอฮฺ” คืนนี้ ไมทราบวามีฟตนะฮฺอะไรไดลงมา และมีขุมทรัพยอะไรไดถูกเปดออก ? 
จงปลุกบรรดาหญิงเจาของหองเหลานี้ใหต่ืนขึ้นมาซิ เพราะบางทีผูหญิงที่สวมเสื้อผาในสมัย
อยูในโลกดุนยาอาจตองกลายเปนคนไมมีเสื้อผาสวมใสในโลกอาคิเราะฮฺ ” [บันทึกโดยอัลบุ
คอรีย หมายเลข 115] 

  
2- จากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา: 

لنَِّبىُّ     ا ِبَنا  وسلم     -َصلَّى  عليه  اهللا  فَقَالَ                - صلى  َم  قَا فَلَمَّا َسلََّم   ، ِتِه  َحَيا ِخِر  آ ِفى  َء  لِْعَشا ا   »
. »   أََرأَْيَتكُْم لَْيلََتكُْم َهِذِه ، فَِإنَّ َرأَْس ِمائَِة َسَنٍة ِمْنَها الَ َيْبقَى ِممَّْن هَو َعلَى ظَْهِر اَألْرِض أََحٌد                              

    ليهمتفق ع
ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดนําพวกเราละหมาดอิชาอฺในชวงสุดทาย
ของชีวิตทาน และหลังจากทานใหสลาม ทานก็ไดยืนขึ้นแลวกลาววา “พวกทานสังเกตุดูคืนนี้
ของพวกทานหรือเปลา ? เพราะเมื่อครบหนึ่งรอยปนับจากนี้ไป คงไมมีผูใดที่อยูบนโลกในวันนี้
หลงเหลืออีกแลว” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 116 และ
มุสลิม หมายเลข 2537] 

  
3- จากมุอาซ บินญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา : 

« فَْيٌر قَالَ فَقَالَ      َعلَى ِحَماٍر يقَالُ لَه ع       -صلى اهللا عليه وسلم    -قَالَ كُْنت ِرْدَف َرسوِل اللَِّه            
قَالَ قُلْت اللَّه َوَرسولُه         .   » َيا مَعاذُ َتْدِرى َما َحقُّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد َوَما َحقُّ الِْعَباِد َعلَى اللَِّه                         

  ْشِركُوا ِبِه شَ                      «   قَالَ   .   أَْعلَموا اللََّه َوالَ يدْيئًا َوَحقُّ الِْعَباِد َعلَى       فَِإنَّ َحقَّ اللَِّه َعلَى الِْعَباِد أَنْ َيْعب
قَالَ قُلْت َيا َرسولَ اللَِّه أَفَالَ أَُبشِّر النَّاَس               .   » اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ أَنْ الَ يَعذَِّب َمْن الَ يْشِرك ِبِه َشْيئًا                

  متفق عليه.  »الَ تَبشِّْرهْم فََيتَِّكلُوا « قَالَ 
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ความวา : “ฉันเคยอยูขางหลังทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  บนลาตัวหนึ่ง
ที่ชื่อวา “อุฟยรฺ”  แลวทานก็ไดถามวา โอ มุอาซ ! ทานรูหรือเปลา วาอะไรคือสิทธิของอัลลอฮฺ
เหนือปวงบาว และอะไรคือสิทธิของปวงบาวที่พึงไดรับจากอัลลอฮฺ ? ฉันตอบวา “อัลลอฮฺและ
เราะสูลของพระองคยอมรูดีกวา” ทานตอบวา “แทจริงแลว สิทธิของอัลลอฮฺทีม่เีหนอืปวงบาวก็
คือพวกเขาตองกราบไหวอัลลอฮฺและไมเทียบเคียงพระองคดวยสิ่งใด ๆ และสิทธิของปวงบาว
ที่พึงไดรับจากอัลลอฮฺ-อัซซะวะญัลลฺ-ก็คือพระองคตองไมลงโทษผูที่ไมเทียบเคียงพระองคดวย
ส่ิงใด ๆ” ฉันกลาววา “ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ! แลวฉันจะบอกคนอื่นไมไดหรือ ? ทานตอบวา 
“ทานอยาไดบอกพวกเขา เพราะจะทําใหพวกเขาปลอยตัวปลอยใจโดยไมทําการอะไรเลย” 
[มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 2856 และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 
30] 

  
ดุอาและคําที่ควรกลาวปดทายการพบปะหรือประชุม 
จากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา: 

 َيقُوم ِمْن َمْجِلٍس َحتَّى َيْدعَو ِبَهؤالَِء الْكَِلَماِت             -صلى اهللا عليه وسلم    -قَلََّما كَانَ َرسولُ اللَِّه        
َنَنا َوَبْيَن َمَعاِصيَك َوِمْن طَاَعِتَك َما تَبلِّغَنا          اللَّهمَّ اقِْسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َيحولُ َبيْ           «   َألْصَحاِبِه   

ِبِه َجنََّتَك َوِمَن الَْيِقِني َما تَهوِّنُ ِبِه َعلَْيَنا مِصيَباِت الدُّْنَيا َوَمتِّْعَنا ِبأَْسَماِعَنا َوأَْبَصاِرَنا َوقُوَِّتَنا َما                               
لْ ثَأَْرَنا َعلَى َمْن ظَلََمَنا َواْنصْرَنا َعلَى َمْن َعاَداَنا َوالَ َتْجَعلْ                    أَْحَيْيَتَنا َواْجَعلْه الَْواِرثَ ِمنَّا َواْجعَ              

مِصيَبَتَنا ِفى ِديِنَنا َوالَ َتْجَعِل الدُّْنَيا أَكَْبَر َهمَِّنا َوالَ َمْبلَغَ ِعلِْمَنا َوالَ تَسلِّطْ َعلَْيَنا َمْن الَ َيْرَحمَنا                           
    أخرجه الترمذي. »

ความวา : “นอยมากที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะลุกออกจากที่
พบปะจนกวาทานจะกลาวคําตอไปนี้ตอหนาบรรดาสหายของทาน : “อัลลอฮุมมักสิม ละนา 
มินค็อชยะติกะ มายะหูลุ บัยนะนา วะบัยนะ มะอาศีกะ วะมิน ฏออาติกะ มาตุบัลลิฆุนา บิฮี 
ญันนะตะกะ วะมินัลยะกีน มาตุเฮาวินุอะลัยนา มุศีบาติดดุนยา วะมัตตินา บิอัสมาอินา วะ
อับศอรินา วะกุววะตินา มาอัหยัยตะนา วัจอัลฮุลวาริซะ มินนา วัจอัลซะเราะนา อะลามนัเซาะ
ละมะนา วันศุรนา อะลา มันอาดานา วะลา ตัจอัล มุศีบะตะนา ฟดีนินา วะลาตัจอะลิดดุนยา 
อักบะเราะฮัมมินา วะลา มับละเฆาะอิลมินา วะลาตุสัลลิฏ อะลัยนา มันลาหะมุนา” (แปลวา 
โอ อัลลอฮฺ ! ขอไดโปรดทรงประทานความรูสึกเกรงกลัวตอพระองคที่สามารถปดกั้นระหวาง
เรากับการลวงละเมิดตอพระองคใหแกพวกเราดวยเถิด ขอไดโปรดทรงประทานการกระทํา
ความภักดีตอพระองคที่สามารถเชื่อมเราไปยังสรวงสวรรค และความเชื่อมั่นที่สามารถใช
บรรเทาความทุกขยากลําบากของโลกดุนยาดวยเถิด ขอไดโปรดทรงใหเรามีความสุขในการฟง
ของเรา การมองเห็นของเรา และพละกําลังของเรา ตราบใดที่พระองคยังทรงใหเรามีชีวิตอยู 
และขอโปรดทรงใหมันเปนสิ่งที่คงอยูกับพวกเราดวยเถิด ขอไดโปรดทรงชวยเหลือพวกเราใหมี
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ชัยเหนือผูที่เปนปรปกษกับเราดวยเถิด และขอโปรดอยาทรงใหความทุกขยากของเราเกิดกับ
ศาสนาของเรา และขอโปรดทรงอยาทําใหโลกดุนยาเปนสุดยอดความกังวลของพวกเรา หรือ
เปนจุดสุดสิ้นความรูของพวกเรา และขอไดโปรดทรงอยาใหพวกที่ไรปรานีตอเราไดควบคุม
พวกเราเถิด” [หะสัน บันทึกโดยอัลติรมิซีย หมายเลข 3502  เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 
2783  ดู เศาะฮีหฺ อัลญามิอฺ หมายเลข 1268] 
 

  
2- มีรายงานจากอบูฮุรัยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาว
วา : 

 َجلََس ِفى َمْجِلٍس فَكَثَُر ِفيِه لََغطُه فَقَالَ قَْبلَ أَنْ َيقُوَم ِمْن َمْجِلِسِه ذَِلَك سْبَحاَنَك اللَّهمَّ                     َمنْ  «   
ِإالَّ غُِفَر لَه َما كَانَ ِفى َمْجِلِسِه          .   َوِبَحْمِدَك أَْشَهد أَنْ الَ ِإلََه ِإالَّ أَْنَت أَْسَتْغِفرَك َوأَتوب ِإلَْيكَ                      

  أخرجه أمحد والترمذي.  »ذَِلَك
ความวา : “ผูใดที่นั่งในที่พบปะแหงหนึ่ง แลวเกิดคําพูดที่ผิดพลาดขึ้นมากมายในที่นั้น และเขา
ไดกลาวกอนจะลุกออกจากที่พบปะดังกลาววา “ซุบฮานะกัลลอฮุมมะ วะบิหาดิกะ อัชฮะดุอัล
ลา อิลาฮะ อิลลา อันตะ วะอะตูบุ อิลัยกะ” (แปลวา ฉันขอสดุดีและสรรเสริญตอพระองค 
โออัลลอฮฺ ! โอพระเจาของฉัน ฉันขอยืนยันวาพระองคเทานั้น คือ พระเจาที่ควรกราบไหว ฉัน
ขออภัยโทษและขอกลับเนื้อกลับตัวตอพระองค) เขาก็ยอมจะไดรับอภัยโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น ณ.
ที่พบปะดังกลาว” [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 10420 และ บันทึกโดยอัลติรมิซีย
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 3433  เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 2730   ]  
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2- มารยาทของนักเรียนนักศึกษา 
 

ทานั่งของนักเรียนนักศึกษา 
1- จากอุมัร บินอัลค็อฏฏ็อบเราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

للَِّه         َرسوِل ا ا -َبْيَنَما َنْحن ِعْنَد  وسلم   صلى  يد              -هللا عليه  َرجلٌ َشِد َعلَْيَنا  طَلََع  ذْ  ٍم ِإ ذَاَت َيْو  
َبَياِض الثَِّياِب َشِديد َسَواِد الشََّعِر الَ يَرى َعلَْيِه أَثَر السَّفَِر َوالَ َيْعِرفُه ِمنَّا أََحٌد َحتَّى َجلََس ِإلَى                               

متفق  . . .   ى ركَْبَتْيِه َوَوَضَع كَفَّْيِه َعلَى فَِخذَْيِه          فَأَْسَنَد ركَْبَتْيِه ِإلَ     -صلى اهللا عليه وسلم    -النَِّبىِّ   
   .عليه 

ความวา : “ในขณะที่พวกเรากําลังอยูพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  ในวันหนึ่งนั้น ก็ไดมีชายที่มีเสื้อผาขาวผอง ผมดําสนิทคนหนึ่งเขามาหาพวกเรา เขา
ไมมีรองรอยของการเดินทางไกล แตก็ไมมีผูใดในหมูพวกเราที่รูจักเขา จนกระทั่งเขาไดนั่งลง
ตรงหนาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  แลวเขาก็ประกบหัวเขาของเขากับหัวเขาของ
ทาน และวางสองฝามือลงบนโคนขาของเขา ... [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
หมายเลข 50  และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 8] 

 
2- มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วา : 

َم َعْبد اللَِّه ْبن حذَافَةَ فَقَالَ َمْن أَِبى                   - صلى اهللا عليه وسلم     -أَنَّ َرسولَ اللَِّه          َخَرَج ، فَقَا
فََبَرَك عَمر َعلَى ركَْبَتْيِه فَقَالَ َرِضيَنا          .   »   َسلُوِنى  «   ثََر أَنْ َيقُولَ     ثُمَّ أَكْ   .   »   أَبوَك حذَافَةُ       «   فَقَالَ   

يًنا ، َوِبمَحمٍَّد                 ِم ِد ِباِإلْسالَ با ، َو أخرجه    .    َنِبيا ، فََسكََت    - صلى اهللا عليه وسلم     -ِباللَِّه َر
  البخاري

ความวา : “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดออกมา แลวอับดุลลอฮฺ บินคุซาฟะฮฺก็
ยืนขึ้นแลวถามวา “ใครคือพอของฉัน ?” ทานตอบวา “พอของทานคือคุซาฟะฮฺ” หลังจากนั้น
ทานก็พูดซ้ําแลวซ้ําเลาวา “จงถามฉันซิ ๆ ๆ ๆ” อุมัรเลยคุกเขาลงพรอมกับกลาววา “เราะฎีตุ
บิลลาฮิ รับบา วะบิลอิสลามิดีนา วะบิมุหัมมะดิน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม นะบียา” 
(แปลวา เราพอใจแลวกับการมีอัลลอฮฺเปนพระเจา กับการมีอิสลามเปนศาสนา และกับการมี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เปนศาสดา) ทานเลยจึงเงียบลง [บันทึกโดยอัลบุคอ
รีย หมายเลข 93  ] 

   
การใหความสําคัญตอการรวมกลุมกับกลุมศึกษาวิชาและกลุมขัดสมาธิที่มีอยูตามมัสยิดตาง ๆ และเขา
ควรจะนั่งลงตรงไหน หากมาถึงในขณะที่คนอื่นตางนั่งอยูในกลุมเรียบรอยแลว   
มีรายงานจากอบีวาฟด อัลลัยซีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วา : 
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ٌس ِفى الَْمْسِجِد َوالنَّاس َمَعه ، ِإذْ أَقَْبلَ               َبْيَنَما هَو َجالِ    - صلى اهللا عليه وسلم     -أَنَّ َرسولَ اللَِّه       
 َوذََهَب َواِحٌد ، قَالَ فََوقَفَا            - صلى اهللا عليه وسلم     -ثَالَثَةُ َنفٍَر ، فَأَقَْبلَ اثَْناِن ِإلَى َرسوِل اللَِّه                

ِفى الَْحلْقَِة فََجلََس ِفيَها       فَأَمَّا أََحدهَما فََرأَى فُْرَجةً           - صلى اهللا عليه وسلم     -َعلَى َرسوِل اللَِّه      
 صلى اهللا  -، َوأَمَّا اآلَخر فََجلََس َخلْفَهْم ، َوأَمَّا الثَّاِلثُ فَأَْدَبَر ذَاِهًبا ، فَلَمَّا فََرغَ َرسولُ اللَِّه                                

 اللَِّه ، فَآَواه اللَّه ،          أَالَ أُْخِبركُْم َعِن النَّفَِر الثَّالَثَِة أَمَّا أََحدهْم فَأََوى ِإلَى                     «    قَالَ   -عليه وسلم   
                               َعْنه فَأَْعَرَض ، فَأَْعَرَض اللَّه َوأَمَّا اآلَخر ، ِمْنه فَاْسَتْحَيا ، فَاْسَتْحَيا اللَّه متفق  .   »   َوأَمَّا اآلَخر

    عليه
ความวา : “ในขณะที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   กําลังนั่งอยูในมัสยิด
พรอม ๆ กับคนอื่นนั้น ก็มีคนสามคนเดินตรงเขามา แลวสองคนก็เขามายังทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  สวนอีกหนึ่งคนไดหายไป แลวสองคนนั้นไดหยุดตรงหนาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ซึ่งคนหนึ่งไดเห็นมีที่วางอยูในวงลอม เขาจึงนั่ง
ลง สวนอีกคนหนึ่งไดนั่งลงที่ทายวง ในขณะที่คนที่สามไดหันหลังจากไป คร้ัน เมื่อทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เสร็จ (จากการสั่งสอนอบรม) ทานก็ไดกลาววา “เอา
ไหมละ ฉันจะบอกพวกทานเกี่ยวกับคนสามคนนี้ ? คนหนึ่งไดเขาหาอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็เลยทรง
ใหความคุมครอง สวนอีกคนนั้น เขาอาย อัลลอฮฺก็เลยทรงอายตอเขาเหมือนกัน และสําหรับ
อีกคนหนึ่งนั้น เขาไดหันหลังจากไป อัลลอฮฺก็เลยทรงเพิกเฉยตอเขา”  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  
บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 66  และมุสลิม หมายเลข 2176] 
 

 
การนั่งเปนวงกลมในทึ่ชุมนุมเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺหรือศึกษาหาความรู 
มีรายงานจากอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาว
วา : 

أخرجه    .   » ِحلَق الذِّكِْر     «   قَالُوا َوَما ِرَياض الَْجنَِّة قَالَ             .   » ِإذَا َمَرْرتْم ِبِرَياِض الَْجنَِّة فَاْرَتعوا                «   
    أمحد والترمذي

ความวา : “เมื่อพวกทานผานหนาลานสวรรคก็จงหยุดแวะ” พวกเขาถามวา “ลานสวรรคคือ
อะไรละ ?” ทานตอบวา “คือ วงรําลึกถึงอัลลอฮฺ” [หะสัน  บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข 12551  
ดู อัลสิลสิละฮฺ อัลเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 2562  และ บันทึกโดยอัลติรมิซีย หมายเลข 3510  
เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 2787  ]  

 
การใหเกียรติตออุลามาอฺ (นักวิชาการ) และผูอาวุโส 
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 
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ความวา : โอ บรรดาผูศรัทธาเอย สูเจาจงอยาพูดดังกวาเสียงของนบี และจงอยาพูดกับเขา
ดวยเสียงดังอยางที่สูเจาบางคนพูดเสียงดังกับคนอ่ืน เพราะเกรงวาการงานตาง ๆ ของสูเจา
จะตองสูญเสียไปโดยที่สูเจาไมรูสึกตัว  (อัลหุุร็อต : 2) 

2- จากอนสั บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา: 
-ه فَقَالَ النَِّبىُّ      فَأَْبطَأَ الْقَْوم َعْنه أَنْ يَوسِّعوا لَ           -صلى اهللا عليه وسلم    -َجاَء َشْيٌخ يِريد النَِّبىَّ       
أخرجه الترمذي       .   » لَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم َيْرَحْم َصِغَريَنا َويَوقِّْر كَِبَريَنا               «   -صلى اهللا عليه وسلم    

    والبخاري يف األدب املفرد
ความวา : มีชายชราคนหนึ่งไดมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ปรากฏวากลุม
คนที่หอมลอมทานไดขยายวงเพื่อใหเขานั่งลงชาไป ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
จึงกลาววา “ผูใดที่ไมปรานีตอผูเยาวของเราและไมใหเกียรติตอผูอาวุโสของเรา ผูนั้นไมใชคน
ของเรา”  [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลติรมิซียตามสํานวนนี้ หมายเลข 1919  เศาะฮีหฺสุนันอัลติรมิ
ซีย หมายเลข 1565 บันทึกโดยอัลบุคอรีย ในอัลอะดับ อัลมุฟร็อด หมายเลข 363  เศาะ
หีหฺอัลอะดับ อัลมุฟร็อด หมายเลข 272 ดู อัลสิลสิละฮฺ อัลเศาะฮีหฺะฮฺ หมายเลข 2196] 
 

 
3- มีรายงานจากอุบาดะฮฺ บิบอัศศอมิต เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   
ไดกลาววา : 

    أخرجه احلاكم.  » وَيْعِرْف ِلَعاِلِمناَيْرَحْم َصِغَريَناَو كَِبَريَنا يِجلَّلَْيَس ِمنَّا َمْن لَْم  « 
ความวา : “ผูใดที่ไมยกยองผูอาวุโสของเรา ไมปรานีตอผูเยาวของเรา และไมใหเกียรติตอผูรู
ของเรา ผูนั้นไมใชคนของเรา”  [เศาะฮีหฺ บันทึกโดยอัลหากิม หมายเลข 421  ดู เศาะฮีหฺ 
อัลตัรฆีบ วะอัลตัรฮีบ หมายเลข 95] 

 
การเงียบเพื่อสดับฟงคําพูดของอุลามาอฺ 
มีรายงานจากญะรีร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาวกับเขาในตอนหัจญ 
อัลวะดาอฺ (หัจญสุดทาย คร้ังอําลาของทานนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ) วา : 

متفق  .   »   الَ َتْرِجعوا َبْعِدى كُفَّاًرا َيْضِرب َبْعضكُْم ِرقَاَب َبْعٍض                 «   فَقَالَ   »   اْسَتْنِصِت النَّاَس     «   
  عليه

ความวา : “จงทําใหคนเงียบเสียงซิ” แลวทานก็พูดขึ้นวา “หลังจากที่ฉันสิ้นชีวิตแลว พวกทาน
จงอยาไดหวนกลับสูนิสัยของพวกปฏิเสธศรัทธา โดยที่บางคนในหมูพวกทานตางฟนคอฆา
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กันเอง”  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 121  และมุสลิม 
หมายเลข 65] 

 
เมื่อไดรับขอมูลขาวสารที่ไมเขาใจ ก็จงไตถามผูรูจนเขาใจ 
มีรายงานจากอิบนุอบีมุลัยกะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วา : 

 كَاَنْت الَ َتْسَمع َشْيئًا الَ َتْعِرفُه ِإالَّ َراَجَعْت             - صلى اهللا عليه وسلم     -أَنَّ َعاِئَشةَ َزْوَج النَِّبىِّ          
قَالَْت   .   »   ذَِّب  َمْن حوِسَب ع   «    قَالَ   - صلى اهللا عليه وسلم     -ِفيِه َحتَّى َتْعِرفَه ، َوأَنَّ النَِّبىَّ           

ِإنََّما   «   قَالَْت فَقَالَ     )   فََسْوَف يَحاَسب ِحَساًبا َيِسًريا        (   َعاِئَشةُ فَقُلْت أََو لَْيَس َيقُولُ اللَّه َتَعالَى             
  متفق عليه. » ذَِلَك الَْعْرض ، َولَِكْن َمْن نوِقَش الِْحَساَب َيْهِلْك 

ความวา : “ทานหญิงอาอิชะฮฺ ภริยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   นั้น ทุกครั้งที่
นางไดฟงสิ่งที่นางไมเขาใจ นางก็จะไตถามจนกระทั่งไดเขาใจ โดยครั้งหนึ่งทานนบ ีศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา “ผูใดที่ถูกสอบสวนเขาก็จะตองถูกลงโทษ” อาอิชะฮฺเลาวา 
“ฉันจึงถามวา “แลวอัลลอฮฺมิไดทรงกลาววา : 

t∃öθ |¡sù Ü= y™$pt ä† $\/$|¡Ïm # Z Å¡o„ ∩∇∪   )  8: اإلنشقاق( 

 ดอกหรือ ? (แปลวา : แลวในภายภาคหนาเขาก็จะถูกสอบสวนอยางงายดาย) (อัลอินชิกอก : 
8)  
แลวทานก็ตอบวา (อายัต) ดังกลาวนั้นหมายถึงการนําเสนอ (ไมใชการถูกสอบสวน) แตหาก
ผูใดถูกสอบสวนแลวเขาก็จะตองมีอันเปนไป” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตาม
สํานวนนี้ หมายเลข 103  และมุสลิม หมายเลข 2876] 

 
การทบทวนความจําที่เปนอายัตอัลกุรอานหรือสิ่งอ่ืน ๆ  
1- มีรายงานจากอบีมูสา อะลัยฮิสสลาม วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาววา : 

  متفق عليه » َتَعاَهدوا الْقُْرآنَ فََوالَِّذى َنفِْسى ِبَيِدِه لَهَو أََشدُّ َتفَصًِّيا ِمَن اِإلِبِل ِفى عقُِلَها « 
ความวา : “พวกทานจงหมั่นทบทวนอัลกุรอานอยูเสมอ ซึ่งฉันขอสาบานดวยพระผูซึ่งชีวิตของ
ฉันอยูในพระหัตถของพระองควา มัน (การจําอัลกุรอาน) นั้น ชางเปรียวยิ่งกวาอูฐที่ถูกลาม
เชือกเสียอีก ”  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 5033  และ
มุสลิม หมายเลข 791] 

 
2- จากอบีฮุรัยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

َعاَءْيِن ، فَأَمَّا أََحدهَما فََبثَثْته ، َوأَمَّا اآلَخر                   وِ - صلى اهللا عليه وسلم     -َحِفظْت ِمْن َرسوِل اللَِّه       
 وملْعقُِطَع َهذَا الْب هأخرجه البخاري . فَلَْو َبثَثْت   
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ความวา : “ฉันจดจําคําพูดของทานเราะสูลุลลอฮฺสองประเภทดวยกัน โดยประเภทหนึ่งฉันได
เปดเผยแกคนอื่น สวนอีกประเภทหนึ่งนั้น หากฉันเปดเผยแลว หลอดอาหาร (ลําคอ) นี้ ก็คง
ตองถูกฟนขาด” (นักอธิบายไดกลาววา คําพูดของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  
ที่อบูฮุรัยเราะฮฺไมเปดเผยตอผูอ่ืนเพราะเกรงจะเปนอันตรายตอตัวเองนั้น เปนคําพูดที่เกี่ยวกับ
สถานการณการเมืองที่จะเกิดขึ้นหลังจากทานนบีเสียชีวิตไป อยางไรก็ตาม ในบั้นปลายชีวิต
ของเขา  เขาก็ไดเปดเผยสิ่งเหลานี้อยางออม ๆ โดยเลี่ยงที่จะระบุชื่อบุคคล เชน ผานคําดุอา
ของเขาวา ฉันขอหลีกไกลจากตนปที่ 60 และจากการปกครองของเด็ก ๆ อันหมายถึงการ
ปกครองของยะซีด บินมุอาวิยะฮฺ เมื่อปที่ 60 ฮ.ศ. ซึ่งอัลลอฮฺไดตอบรับดุอาดวยการใหเขา
เสียชีวิตในป 59 หนึ่งปกอนที่ยะซีด บินมุอาวิยะฮฺจะขึ้นปกครองรัฐอิสลาม ดู อัลฟตหฺ อัลบา
รีย เลม 1 หนา 261 – ผูแปล) [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 120] 

 
ตองต้ังสมาธิและตั้งใจฟง 
อัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดทรงกลาววา : 

¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡ sŒ 3“t ò2Ï% s! ⎯ yϑÏ9 tβ% x. … çµ s9 ë= ù=s% ÷ρr& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ¡¡9 $# uθèδuρ Ó‰‹ Îγ x© ∩⊂∠∪    ) ق :

37(  

ความวา : แทจริงแลวในสิ่งดังกลาวนั้นยอมเปนบทเรียนแกผูที่มีหัวใจหรือสดับฟงอยางตั้งใจ 
(กอฟ : 37) 

 
การออกเดินทางและยอมระกําลําบากเพื่อแสวงหาความรู ตลอดจนการพยายามตักตวงวิชาพรอมกับ
แสดงกริยานอบนอมถอมตนในทุกโอกาส 
อิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  ไดเลาวา ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  กลาว
วา : 

َجاَءه َرجلٌ فَقَالَ َهلْ َتْعلَم أََحًدا أَْعلََم ِمْنَك قَالَ                  َبْيَنَما موَسى ِفى َمٍإل ِمْن َبِنى ِإْسَراِئيلَ ،           «   
فَأَْوَحى اللَّه ِإلَى موَسى َبلَى ، َعْبدَنا َخِضٌر ، فََسأَلَ موَسى السَِّبيلَ ِإلَْيِه ، فََجَعلَ                         .   موَسى الَ   

ِجْع ، فَِإنََّك َسَتلْقَاه ، َوكَانَ َيتَِّبع أَثََر             اللَّه لَه الْحوَت آَيةً ، َوِقيلَ لَه ِإذَا فَقَْدَت الْحوَت فَارْ                       
الْحوِت ِفى الَْبْحِر ، فَقَالَ ِلموَسى فََتاه أََرأَْيَت ِإذْ أََوْيَنا ِإلَى الصَّْخَرِة فَِإنِّى َنِسيت الْحوَت ، َوَما                                    

  ا َنْبِغى ، فَاْرَتدَّا َعلَى آثَاِرِهَما قََصًصا ، فََوَجَدا                قَالَ ذَِلَك َما كُنَّ      .   أَْنَساِنيِه ِإالَّ الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُره
  متفق عليه»  ِفى ِكَتاِبِه - َعزَّ َوَجلَّ -فَكَانَ ِمْن َشأِْنِهَما الَِّذى قَصَّ اللَّه . َخِضًرا 

ความวา : “ในขณะที่มูสากําลังอยูพรอมกับคณะชาวอิสรออีลนั้น ก็มีชายคนหนึ่งเขามาหา 
แลวถามวา “ทานทราบไหมวามีคนที่รูดีกวาทาน? มูสาตอบวา “ไมทราบ” แลวอัลลอฮฺก็ดลใจ
ใหคําตอบแกมูสาวา “ยังมี เขาคือบาวของเราชื่อ “เคาะฎิร” แลวมูสาก็ถามถึงวิธีที่จะไปหาผู
นั้น อัลลอฮฺจึงใชปลาใหญเปนตัวชี้สัญญาณใหแกเขา และเขาไดถูกสั่งวา “เมื่อเจาไมพบปลา
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ใหญเจาก็จงยอนกลับ แลวเจาก็จะไดพบกับเขา” ซึ่งทานก็ไดสะกดรอยตามปลาใหญใน
ทะเล .. แลวคนรับใชของมูสาก็บอกแกมูสาวา “ทานสังเกตุเห็นไหมวาในตอนที่เราไดแวะพักที่
โขดหิดนั้น ฉันไดลืมจะสังเกตุดูปลาใหญ และที่ฉันลืมบอกไปก็เพราะมารชัยฏอนทําใหฉันลืม” 
ทานเลยกลาววา “นั้นแหละคือส่ิงที่เราคนหา” แลวทั้งสองจึงยอนกลับตามทางเดิม แลวก็ได
พบกับทานเคาะฎิร ซึ่งเรื่องราวของคนทั้งสองก็เปนไปตามที่อัลลอฮฺไดทรงเลาในคัมภีรของ
พระองค ”  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรียตามสํานวนนี้ หมายเลข 74  และมุสลิม 
หมายเลข 2380] 

 
การมุงมั่นตักตวงวิชา 
อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

 صلى اهللا عليه    -ِقيلَ َيا َرسولَ اللَِّه ، َمْن أَْسَعد النَّاِس ِبَشفَاَعِتَك َيْوَم الِْقَياَمِة قَالَ َرسولُ اللَِّه                          
ْيَرةَ أَنْ الَ             «   -وسلم    َيْسأَلَِنى َعْن َهذَا الَْحِديِث أََحٌد أَوَّلُ ِمْنَك ، ِلَما                  لَقَْد ظََنْنت َيا أََبا هَر

                                ، النَّاِس ِبَشفَاَعِتى َيْوَم الِْقَياَمِة َمْن قَالَ الَ ِإلََه ِإالَّ اللَّه ِمْن ِحْرِصَك َعلَى الَْحِديِث ، أَْسَعد َرأَْيت
  أخرجه البخاري. » َخاِلًصا ِمْن قَلِْبِه أَْو َنفِْسِه 

ความวา : มีคนถามวา “โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ใครเลาคือผูที่มีความสุขมากที่สุดกับการ
ชวยเหลือของทานในวันกิยามะฮฺ ? “ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ตอบ
วา “ฉันนึกแลวเชียววาคงไมมีใครถามเกี่ยวกับเร่ืองนี้กอนกวาทาน เพราะฉันเห็นความใฝรูของ
ทานในเรื่องนี้สูงมาก ผูที่ความสุขมากที่สุดกับการชวยเหลือของฉันในวันกิยามะฮฺคือผูที่กลาว
คําวา ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ อยางจริงใจหรือบริสุทธิ์ใจ” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 
99] 

 
การบันทึกความรู 
1- จากอบีุหัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

  ْسِلٌم ، أَْو َما ِفى                               قُلْتلٌ مَرج اللَِّه ، أَْو فَْهٌم أُْعِطَيه ِلَعِلىٍّ َهلْ ِعْنَدكُْم ِكَتاٌب قَالَ الَ ، ِإالَّ ِكَتاب
ِه الصَِّحيفَِة      لَْعقْلُ ، َوفَكَاك اَألِسِري ، َوالَ يقَْتلُ                          .   َهِذ ِه الصَِّحيفَِة قَالَ ا قَالَ قُلْت فََما ِفى َهِذ

    أخرجه البخاري  .كَاِفٍر مْسِلٌم ِب
ความวา : “ฉันไดถามอะลียวา ทานมีหนังสือใด ๆ (ที่บันทึกจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  )ไหม ? เขาตอบวา “ไมมี มีก็เพียงแตคัมภีรของอัลลอฮฺ หรือคําอธิบายที่ใหกับชาย
มุสลิม หรือส่ิงที่บันทึกอยูในหนากระดาษนี้เทานั้น” ฉันถามวา “แลวสิ่งที่บันทึกอยูในกระดาษ
นี้คืออะไรกัน ?” เขาตอบวา “คือ (คําอธิบายเกี่ยวกับกฎของ) เชือก (หมายถึงการจายคา
สินไหมชดแทน) การปลดปลอยเชลย และ (คําอธิบายเกี่ยวกับการที่) มุสลิมตองไมถูกประหาร
เพราะ (การฆา) กาฟร”  [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 111] 
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2- จากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

 أََحٌد أَكْثََر َحِديثًا َعْنه ِمنِّى ، ِإالَّ َما كَانَ ِمْن                - صلى اهللا عليه وسلم     -َما ِمْن أَْصَحاِب النَِّبىِّ       
       بَوالَ أَكْت بكَانَ َيكْت مَ   .   َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو فَِإنَّه َرْيَرةَ          َتاَبَعهأخرجه    .   ْعَمٌر َعْن َهمَّاٍم َعْن أَِبى ه

  البخاري
ความวา : “ไมมีสหายของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   คนไหนที่รายงานหะดีษ
จากทานมากไปกวาฉัน นอกจากสิ่งที่มีอยูกับอับดุลลอฮฺ บินอัมรฺ เพราะวาเขานั้นเขียนเปน 
ในขณะที่ฉันเขียนไมเปน” [บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 113]  

 
หากละอายที่จะถาม ก็ใหคนอื่นชวยถามแทน 
จากอะลีย  เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

 ِلَمكَاِن اْبَنِتِه فَأََمْرت       -صلى اهللا عليه وسلم    -كُْنت َرجالً َمذَّاًء َوكُْنت أَْسَتْحِيى أَنْ أَْسأَلَ النَِّبىَّ  
   متفق عليه. »َيْغِسلُ ذَكََره َوَيَتَوضَّأُ « َألْسَوِد فََسأَلَه فَقَالَ الِْمقَْداَد ْبَن ا

ความวา : “ฉันเปนคนที่มีน้ํากําหนัดออกอยูเสมอ และฉันก็อายที่จะถามทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม   อันเนื่องมาจากสถานะของบุตรสาวของทาน (ที่เปนภรรยาของฉัน) ฉันเลย
ใชใหอัลมิกดาด บินอัลอัสวัดชวยถามให แลวทานก็ตอบวา “ใหเขาลางอวัยวะเพศของเขา 
แลวเอาน้ําละหมาด””  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 269  และมุสลิม
ตามสํานวนนี้ หมายเลข 303] 
 
 

การเขาประชิดอิหมามในเวลาอบรมสั่งสอน 
มีรายงานจากสะมุเราะฮฺ บินุนดุบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานนบีของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา   ไดกลาว
วา : 

اْحضروا الذِّكَْر َواْدنوا ِمَن اِإلَماِم فَِإنَّ الرَّجلَ الَ َيَزالُ َيَتَباَعد َحتَّى يَؤخََّر ِفى الَْجنَِّة َوِإنْ                                       «   
  أخرجه أبوداود.  »َدَخلََها 

ความวา : “พวกทานจงเขารวมในสถานพบปะเพื่อรําลึกถึงอัลลอฮฺ และจงเขาใกลอิหมาม 
เพราะวาคน ๆ หนึ่ง อาจจะอยูหาง ๆ เปนอาจิณจนทําใหเขาตองถูกใหอยูในที่ทาย ๆ ใน
สวรรค แมวาเขาจะไดเขาก็ตาม”  [หะสัน บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข1108  เศาะฮีหฺสุนันอ
บีดาวูด หมายเลข 980] 

 
การมีมารยาทที่ดีในที่ชุมนุม 
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ไดทรงกลาววา : 



 17

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θßs¡¡x s? †Îû Ä§Î=≈ yf yϑø9 $# (#θßs|¡øù$$ sù Ëx|¡ø tƒ ª! $# 

öΝ ä3 s9 ( # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æì sùö tƒ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θè?ρé& zΟ ù=Ïèø9$# 

;M≈ y_u‘ yŠ 4 ª!$# uρ $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? × Î7 yz ∩⊇⊇∪     ) 11: اجملادلة(    

ความวา : โอ บรรดาผูศรัทธาเอย เมื่อมีคนบอกสูเจาวา “จงขยับขยายในที่ชุมนุม” สูเจาก็จง
ขยับขยาย เพราะอัลลอฮฺจะทรงขยับขยายที่อันกวางขวางแกสูเจา (ในวันกิยามะฮฺ) และเมื่อมี
คนบอกสูเจาวา “จงแยกยาย” สูเจาก็จงแยกยาย เพราะอัลลอฮฺจะทรงเลื่อนชั้นแกบรรดาผู
ศรัทธาในหมูสูเจาและบรรดานักวิชาการหลายระดับชั้น และอัลลอฮฺนั้นคือผูทรงรอบรูยิ่งในสิ่ง
ที่สูเจากระทํา (อัลมุญาดะละฮฺ : 11) 

 
2- มีรายงานจากอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา  วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาววา : 

  متفق عليه.  »الَ يِقيم الرَّجلُ الرَّجلَ ِمْن َمقَْعِدِه ثُمَّ َيْجِلس ِفيِه َولَِكْن َتفَسَّحوا َوَتَوسَّعوا « 
ความวา : “ชายคนหนึ่งจงอยาทําใหชายอีกคนหนึ่งลุกออกจากที่ของเขา แลวเขากลับนั่ง
แทนที่เขาคนนั้น แต (เขาจงกลาววา) “พวกทานจงขยับขยายใหกวางดวยเถิด” [มุตตะฟก อะ
ลัยฮฺ  บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6270  และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2177]  

 
3- มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาววา : 

  أخرجه مسلم.  »َمْن قَاَم ِمْن َمْجِلِسِه ثُمَّ َرَجَع ِإلَْيِه فَهَو أََحقُّ ِبِه « 
ความวา : “ ผูใดที่ลุกออกจากที่นั่งของเขา หลังจากนั้น เขาไดหวนกลับมาใหม เขาก็ยอมมี
สิทธิในที่นั่งนั้นมากกวาคนอื่น ”  [บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 2179] 

 
4- จากญาบิร บินสะมุเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

لنَِّبىَّ          ا َتْيَنا  أَ ا  ذَ ِإ وسلم    -كُنَّا  عليه  اهللا  َيْنَتِهى      -صلى  َحْيثُ  َنا  َحد أَ َجلََس  بوداود         .     أ أخرجه 
   والترمذي

ความวา : “พวกเรานั้น เมื่อมาหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ตางคนก็จะนั่งลง ณ  
ที่ซึ่งเขาหยุด(นั่นคือที่ ๆ คนสุดทายนั่ง)” [เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4825  
เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 4040  และบันทึกโดยอัลติรมิซีย หมายเลข 2725  เศาะฮีหฺ
สุนันอัลติรมิซีย หมายเลข 2193]  

 
5- มีรายงานจากอัมรฺ บินชุอัยบฺ จากพอของเขา จากลุงของเขา เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาววา : 
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صلى اهللا عليه    - َعْن أَِبيِه َعْن َجدِِّه أَنَّ َرسولَ اللَِّه             - قَالَ اْبن َعْبَدةَ       -َعْن َعْمِرو ْبِن شَعْيٍب     
   أخرجه أبوداود. »لَس َبْيَن َرجلَْيِن ِإالَّ ِبِإذِْنِهَما الَ يْج«  قَالَ -وسلم

ความวา : “คน ๆ หนึ่งจะตองไมถูกใหนั่งระหวางชายสองคน ยกเวนดวยการอนุญาตของคน
ทั้งสอง ”  [หะสัน  บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4844  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 
4054  ] 

 
6- จากอัชชะรีด บินสุวัยดฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  เลาวา : 

للَِّه        لْيْسَرى                -صلى اهللا عليه وسلم    -َمرَّ ِبى َرسولُ ا ا َوقَْد َوَضْعت َيِدَى ا َنا َجاِلٌس َهكَذَ أَ  َو
 أخرجه أمحد     .     » أََتقْعد ِقْعَدةَ الَْمْغضوِب َعلَْيِهْم         «   َخلَْف ظَْهِرى َواتَّكَأْت َعلَى أَلَْيِة َيِدى فَقَالَ               

  وأبوداود
ความวา : “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดเดินผานตัวฉันในขณะที่ฉัน
กําลังนั่งอยางนี้อยู โดยฉันไดวางมือซายที่ดานหลังและตะแคงบนฝามือ ทานจึงกลาววา 
“ทานนั่งในทาทางของผูที่ถูกกริ้วโกรษ (หมายถึงชาวยิว) หรือ ?”  [เศาะฮีหฺ  บันทึกโดยอัหมัด 
หมายเลข 19683  และบันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4848  เศาะฮีหฺสุนันอบีดาวูด หมายเลข 
4058 ] 

 
7- มีรายงานจากอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ  วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   ไดกลาว
วา : 

  متفق عليه.  »َناَجى اثَْناِن دونَ َصاِحِبِهَما فَِإنَّ ذَِلَك يْحِزنه ِإذَا كُْنتْم ثَالَثَةً فَالَ َيَت« 
ความวา : “เมื่อพวกทานอยูดวยกันสามคน ก็จงอยากระซิบกันระหวางสองคนโดยไมมีเพื่อน
อีกคนเขารวมดวย เพราะการกระทําดังกลาวจะทําใหเขาเสียใจ ”  [มุตตะฟก อะลัยฮฺ  บันทึก
โดยอัลบุคอรีย หมายเลข 6290  และมุสลิมตามสํานวนนี้ หมายเลข 2184] 

 


