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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หะดีษที่ ๑ การงานทั้งหลายขึ้นอยูกับเจตนา 
  

 
َ
  اِت ي اجِّ بِ  اُل مَ قْ األ

  
   نْ قَ 

َ
   نْيَ نِ مِ ؤْ المُ   رْيِ مِ أ

َ
ْ أ َ   اِب ط اخلَ   ِن بْ   رَ مَ قُ   ٍص فْ حَ   ِ ِ  َل وْ سُ رَ   ُت عْ مِ سَ   : اَل قَ   َقنْهُ   اهللاُ   َر

   إغَما: "   ُل وْ قُ فَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ 
َ
ِنما  ،اجِّياِت بِ   َماُل قْ األ  ىَل إِ   ِهْجَرتُهُ   اَكنَْت   َفَمنْ   ،نََوى  ما  يءٍ رِ امْ   ِللُكِّ   و

ِ ورَُسوْ   اهللاِ  ِ   اهللاِ   ىَل إِ   ِهْجَرتُهُ فَ   ِ ِ ْغيَا  ِهْجَرتُهُ   اَكنَْت   وَمنْ   ،  ورَُسْو ُ    يُِصيْبُها  ِ
َ
 رَ امْ   وِ أ

َ
 َفنِْكُحَها  ةٍ أ

  "هِ إِ  َهاَجرَ  امَ  ىَل إِ  ِهْجَرتُهُ فَ 
 نْيَ عِ دِّ حَ ا المُ امَ مَ إِ  اهُ وَ رَ 

َ
ْ إِ  ِن بْ  َل يْ اقِ مَ سْ إِ  نُ نْ  دُ م حُمَ  اهللاِ  دِ بْ قَ  وْ بُ ، أ ْ  مَ يْ اهِ رَ ب  ِن بْ  ةِ رْيَ غِ المُ  ِن ب

 ، وَ يُّ ارِ خَ اكُ  هْ بَ زْ دِ رْ بَ 
َ
 يِفْ  يُّ رِ وْ ابُ سَ يْ اج  يُّ رْيِ شَ القُ  مٍ لِ سْ مُ  ِن بْ  اِج ج احلَ  نُ نْ  مُ لِ سْ مُ  نْيِ سَ احلُ  وْ بُ أ

ْ مَ هِ يْ حَ يْ حِ َص   مَ هُ  ِن يْ َثَ ا ال
َ
  .ةِ فَ ن َص المُ  ِب تُ الكُ  حُّ َص ا أ

 
ความวา: จากทานอมีรุลมุอมินีน อบูหัฟฺศฺ อุมัรฺ อิบนุ อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดเลาวา: 
ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: "แทจริงการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยูกับเจตนา และแทจริง
สําหรับทุกคนนั้นคือส่ิงที่เขาไดต้ังเจตนาไว ดังนั้นผูใดก็ตามที่การอพยพของเขามีเจตนาเพื่ออัลลอ
ฮฺและเราะสูลของพระองค ดังนั้นการอพยพของเขาก็จะเปนไปเพื่ออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค 
และผูใดก็ตามที่การอพยพของเขาเพื่อโลกนี้ที่เขาก็จะไดรับ หรือเพื่อผูหญิงที่เขาจะแตงงานดวย 
ดังนั้นการอพยพของเขาก็จะเปนไปตามความประสงคที่เขาไดอพยพ" 

หะดีษรายงานโดยสองอิมามของบรรดานักวิชาการหะดีษ นั่นคือทานอบูอับดิลลาฮฺ มุหัม
มัด อิบนุ อิสมาอีล อิบนุ อิบรอฮีม อิบนุ อัล-มุฆีเราะฮฺ อิบนุ บัรฺดิซบะฮฺ อัล-บุคอรีย1 และทานอบู 
อัล-หุสัยนฺ มุสลิม อิบนุ อัล-หัจญาจญ อิบนุ มุสลิม อัล-กุชัยรียฺ อัล-นัยสาบูรีย2 ในหนังสือเศาะหี้หฺ
ของทานทั้งสองซึ่งเปนหนังสือที่ประพันธที่มีความถูกตองมากที่สุด.  

 

                                                            
1 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ไมระบุ, บท: ไมระบุ, เลขที่: ๑. และสํานวนหะดีษเปนของทาน 
2 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: อัล-อิมาเราะฮฺ, บท: คํากลาวของทานนบี "แทจริงการงานทั้งหลายขึ้นอยูกับเจตนา", 
เลขที่: ๑๙๐๗ 
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หะดีษที่ ๒ ลําดับขั้นของศาสนา 
  

ِّ  ُب اتِ رَ مَ     ِن يْ ا
  

َ رَ  رَ مَ قُ  نْ قَ    هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ
َ
  : اَل قَ  ضاً يْ أ

 دُ يْ دِ شَ  ٌل جُ رَ  انَ يْ لَ عَ  عَ لَ طَ  ذْ إِ  ، مٍ وْ يَ  اَت ذَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  دَ نْ عِ  ٌس وْ لُ جُ  نُ حَنْ  ماَ نَ يْ بَ "   
  هِ يْ لَ عَ  ىَريُ  َال  ، رِ عْ الش  ادِ وَ سَ  دُ يْ دِ شَ  ، اِب يَ اخكِّ  اِض يَ نَ 

َ
  ان مِ  هُ فُ رِ عْ فَ  َال وَ  رِ فَ الس  رُ ثَ أ

َ
  حَ  ، دٌ حَ أ

 فَ  ، ملسو هيلع هللا ىلص يِبِّ اج  ىَل إِ  َس لَ جَ 
َ
 ايَ :  اَل قَ وَ  ، هِ يْ ذَ خِ فَ  بَلَ  هِ يْ ف كَ  عَ َض وَ وَ  ، هِ يْ تَ بَ كْ رُ  ىَل إِ  هِ يْ تَ بَ كْ رُ  دَ نَ سْ أ

  دُ م حُمَ 
َ
  . مِ َال سْ اإلِ  ِن عَ  ىِيْ رِبْ خْ أ

  مُ َال سْ اإلِ : "  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ فَ  
َ
َ  نْ أ   دَ هَ شْ ت

َ
 وَ  اهللاُ  ال إِ  َ إِ  َال  نْ أ

َ
ً م حُمَ  نْ أ  ، اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  دا

ْ إِ  َت عْ طَ تَ اسْ  نِ إِ  َت يْ اكَ  ج حَتُ وَ  ، انَ َض مَ رَ  مَ وْ ُص تَ وَ  ، ةَ اكَ الز  يِتَ ؤْ تُ وَ  ، ةَ َال الص  مَ يْ قِ تُ وَ    " الً يْ بِ سَ  هِ َ
  . َت قْ دَ َص :  اَل قَ  
ُ  انَ بْ جِ عَ فَ   َ  َ  سْ ي

َ
ُ أ   ! هُ قُ دِّ َص يُ وَ  ُ

 فَ :  اَل قَ 
َ
  . انِ مَ فْ اإلِ  ِن عَ  ىِيْ رِبْ خْ أ

 : "  اَل قَ 
َ
َ وَ  هِ لِ سُ رُ وَ  هِ بِ تُ ُ وَ  هِ تِ كَ ئِ َال مَ وَ  اهللاِ بِ  نَ مِ ؤْ تُ  نْ أ ْ  هِ رْيِ خَ  رِ دَ قَ الْ بِ  نَ مِ ؤْ تْ وَ  رِ اآلخِ  مِ وْ ا

  " . هِ رَشِّ وَ 
  . َت قْ دَ َص :  اَل قَ 
 فَ :  اَل قَ 

َ
  . انِ سَ حْ اإلِ  ِن عَ  ىِيْ رِبْ خْ أ

 : "  اَل قَ 
َ
 كَ  اهللاَ  دَ بُ عْ يَ  نْ أ

َ
َ  نْ إِ فَ  ، اهُ رَ تَ  َك ن ك   " . اكَ رَ يَ  هُ ن إِ فَ  اهُ رَ تَ  نْ كُ تَ  مْ ل

 فَ :  اَل قَ 
َ
  . ةِ اعَ الس  ِن عَ  ىِيْ رِبْ خْ أ

 بِ  اهَ نْ قَ  ُل وْ ؤُ سْ المَ  امَ : "  اَل قَ 
َ
  " . لِ ائِ الس  نَ مِ  مَ لَ عْ أ

 فَ :  اَل قَ 
َ
  نْ قَ  ىِيْ رِبْ خْ أ

َ
  . اهَ اتِ ارَ مَ أ

 : "    اَل قَ 
َ
   ِتَ تَ   نْ أ

َ
 وَ   ،  اهَ تَ ب رَ   ةُ مَ األ

َ
ُ اوَ طَ تَ فَ   اءَ الش   ءَ َخ رِ   ةَ الَ عَ الْ   اةَ رَ عُ الْ   اةَ فَ احلُ   ىرَ تَ   نْ أ  يِفْ   نَ وْ ل

  " . انِ يَ نْ اْكُ 
  رُ مَ قُ  ايَ : "  اَل قَ  م عُ  ، اً يّ لِ مَ  ُت ثْ بِ لَ فَ  ، َق لَ طَ اغْ  م عُ 

َ
  " . ؟ ُل ائِ الس  ِن مَ  يْ رِ دْ تَ أ

ُ وْ سُ رَ وَ  اهللاُ :  ُت لْ قُ  ُ  
َ
  . مُ لَ عْ أ

  ُل يْ رْبِ جِ  هُ ن إِ فَ : "  اَل قَ 
َ
  " .مْ كُ نَ فْ دِ  مْ كُ مُ لِّ عَ فُ  مْ اكُ تَ أ
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  .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ   
  

ความวา: จากทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ไดเลาวา: "วันหนึ่ง ในขณะที่พวกเรากําลังนั่งอยูกับทาน
เราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผาที่ขาวโพลน มีผมที่ดําสนิท และไมเห็น
รองรอยของการเดินทาง ไดปรากฏขึ้นมายังพวกเรา และไมมีผูใดเลยในหมูพวกเราที่รูจักเขา จนใน
ที่สุดเขาไดเขามานั่งที่ทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص แลวเขาก็เอาเขาทั้งสองขางของเขายันกับเขาทั้งสองขางทานน
บี  ملسو هيلع هللا ىلص และไดวางมือของเขาบนขาของทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص แลวเขาก็กลาวขึ้นวา “โอมุหัมมัดเอย จงบอก
ใหฉันรูเกี่ยวกับอิสลามเถิด?” แลวทานเราะสูลุลลอฮฺ ก็กลาววา:  อิสลามคือ 

-    การที่ทานกลาวปฎิญานวา “ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอ
ฮฺ และมุหัมมัดนั้นเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ” 
-     การที่ทานดํารงไวซึ่งการละหมาด 
-     จายซะกาต 
-     ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
-     และไปประกอบพิธีหัจญ ณ บัยติลละฮฺ หากทานมีความสามารถเดินทางไปได. 
เขากลาววา “จริงอยางที่ทานพูด” 
(ทานอุมัรฺกลาววา) ดังนั้นพวกเราพากันแปลกใจที่เขาถามทานนบี แลวเขาก็รับรองวา
ทานนบีพูดจริง. 
เขากลาวอีกวา “จงบอกใหฉันรูเกี่ยวกับอีมานเถิด ?”  ทานนบี จึงตอบวา  
- การที่ทานศรัทธาตออัลลอฮฺ  
- ตอบรรดามลาอิกะฮฺของพระองค  
- ตอบรรดาคัมภีรของพระองค  
- ตอบรรดาศาสนทูตของพระองค  
- ตอวันปรโลก  
- และเชื่อตอการกําหนดสภาวะของพระองคทั้งที่ดีและไมดี” 
แลวเขากลาววา “จริงอยางที่ทานพูด”  
แลวเขาก็กลาวอีกวา “ดังนั้นทานจงบอกใหฉันรูเกี่ยวกับอิหฺสานเถิด ?”  
ทานนบีตอบวา “คือการที่ทานทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเสมือนกับวาทานเห็นพระองค แมวา

ทานไมเห็นพระองค แตพระองคทรงเห็นทานแนนอน” 
 แลวเขากลาวอีกวา “ดังนั้นทานจงบอกใหฉันรูเกี่ยวกับวันกิยามะฮฺเถิด ?” ทานนบีตอบวา 
“ผูที่ถูกถาม ไมไดรูมากไปกวาผูถามเลย” 
 แลวเขาก็กลาววา “ถาเชนนั้นทานจงบอกใหฉันรูถึงสัญญานของมันเถิด”  
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ทานนบีตอบวา “คือการที่ทาสีจะคลอดลูกเปนนายของนาง, ทานจะไดเห็นผูที่ไมสวมรอง
เทา ไมมีเสื้อผาจะสวมใส เปนผูยากจนขนแคน และเลี้ยงแพะ แตกลับแขงขันกันสรางอาคารสูง ๆ ” 
 จากนั้น เขาก็จากไป และฉัน (หมายถึงอุมัรฺ) ก็หายหนาไปหลายวัน  ตอมาทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ก็
ถามฉันวา “โออุมัร ทานรูไหมวา ผูถามครั้งนั้นเปนใคร ?” ฉันตอบวา “อัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองคเทานั้นที่รู”  
 ทานนบีตอบวา “แทจริงเขาคือ ญิบรีล ทานมาหาพวกทาน เพื่อสอนพวกทานเรื่องศาสนา
ของพวกทาน” หะดีษบันทึกโดยมุสลิม3 
 
 

                                                            
3 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธา อิสลาม และอิหฺสาน, เลขที่: ๘ 
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หะดีษที่ ๓ หลักการของอิสลาม 
  

 
َ
  مِ الَ سْ اإلِ  نُ اكَ رْ أ

  
   نْ قَ 

َ
ْ أ َ اُهللا َقنُْهَما  اِب ط اخلَ  ِن بْ  رَ مَ قُ  ِن بْ  اهللاِ  دِ بْ قَ   ِن مْحَ الر  دِ بْ قَ  ِ ِ  ُت عْ مِ سَ  : اَل قَ  َر

  : ُل وْ قُ فَ   ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  َل وْ سُ رَ 
  ةِ ادَ هَ شَ :    ٍس  مَخْ بَلَ  مُ َال سْ اإلِ  يِنَ بُ "  

َ
 وَ  اهللاُ  ال إِ  َ  إِ َال  نْ أ

َ
 امِ قَ ِ وَ  ، اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  داً م حُمَ  نْ أ

 فْ ِ ، وَ  ةِ َال الص 
  "  انَ َض مَ رَ  مِ وْ َص ، وَ  ِت يْ اكَ  جِّ حَ وَ ،  ةِ اكَ الز  اءِ تَ

  .مٌ لِ سْ مُ  وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
  

ความวา : จากทานอบูอับดิรฺเราะหฺมาน  นั่นคืออับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมั รฺ อิบนุ อัล-ค็อฎฎอบ 
เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เลาวา: ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  :กลาววา ملسو هيلع هللا ىلص 
 “อิสลามนั้น ถูกสรางอยูบนหลักการหาประการ นั่นคือ 

-   การปฎิญานตนวา “ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และ
มุหัมมัดนั้นคือเราะสูลของอัลลอฮฺ 
-   การดํารงไวซึ่งการละหมาด 
-   การจายซะกาต 
-   การประกอบพิธีหัจญ ณ บัยติลลาฮฺ 
 -   และการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน”   
หะดีษนี้ บันทึกโดย อัล-บุคอรีย4และมุสลิม5 

 

                                                            
4 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: การวิงวอนขอของพวกทานคือการศรัทธาของพวกทาน, เลขที่: 
๘ 
5 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงหลักการของอิสลาม, เลขที่: ๒๑ 
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หะดีษที่ ๔ ขัน้ตอนของการสราง 
 

  ِق لْ اخلَ  ُل احِ رَ مَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ِن بْ  اهللاِ  دِ بْ قَ   ِن مْح الر  دِ بْ قَ  ِ  اهللاِ  ُل وْ سُ ا رَ نَ عَ د حَ  : اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  : ُق وْ دُ ْص المَ  ُق ادِ الص  وَ هُ وَ ملسو هيلع هللا ىلص 
  ن إِ "   

َ
  هِ مِّ اُ   ِن طْ نَ  يِفْ  هُ قُ لْ خَ  عُ مَ جُيْ  مْ كُ دَ حَ أ

َ
 َل ثْ مِ  ةً قَ لَ عَ  نُ وْ كُ يَ  م عُ  ،ةً فَ طْ غُ  ماً وْ يَ  نْيَ عِ بَ رْ أ

ِ ذَ  ِ ذَ  َل ثْ مِ  ةً غَ ْض مُ  نُ وْ كُ يَ  م عُ  ،َك ل ْ إِ  ُل سَ رْ يُ  م عُ  ،َك ل  بِ  رُ مَ ؤْ يُ وَ ،   حَ وْ الرُّ  هِ يْ فِ  خُ فَ نْ يَ فَ  ُك لَ المَ  هِ َ
َ
 عِ بَ رْ أ

 وَ  هِ قِ زْ رِ  ِب تْ كَ بِ :  اٍت مَ لَكِ 
َ
  يِق شَ وَ  هِ لِ مَ قَ وَ  هِ لِ جَ أ

َ
  . دٌ يْ عِ سَ  وْ أ

ِ  اهللاِ وَ فَ     ن إِ  هُ رْيُ لَ  َ إِ  الَ  يْ ا
َ
َ  مْ كُ دَ حَ أ   لِ مَ عَ بِ   ُل مَ عْ َ

َ
 هُ نَ يْ بَ  نُ وْ كُ ا يَ  مَ  حَ  ةِ ن اجلَ  لِ هْ أ

  لِ مَ عَ بِ  ُل مَ عْ يَ فَ  اُب تَ الكِ  هِ يْ لَ عَ  ُق بِ سْ يَ فَ  اعٌ رَ ذِ ِإال ا هَ نَ يْ بَ وَ 
َ
  ن ِ ا ، وَ هَ لُ خُ دْ يَ فَ  ارِ اج  لِ هْ أ

َ
 مْ كُ دَ حَ أ

 َ   لِ مَ عَ بِ  ُل مَ عْ َ
َ
 ُل مَ عْ يَ فَ  اُب تَ الكِ  هِ يْ لَ عَ  ُق بِ سْ يَ فَ  اعٌ رَ ذِ  ِإال  اهَ نَ يْ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  نُ وْ كُ ا يَ  مَ  حَ  رِ ااج  لِ هْ أ

  لِ مَ عَ بِ 
َ
  " ا هَ لُ خُ دْ يَ فَ  ةِ ن اجلَ  لِ هْ أ

  .مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
 

ความวา: จากทานอบูอับดิรฺเราะหฺมาน นั่นคืออับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เลาวา 
“ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص  ซึ่งเปนผูสัจจริงและเปนผูไดรับการเชื่อถือ กลาววา: “แทจริง ทุกๆ คนใน
หมูพวกทานไดถูกกอตัวเปนรูปรางในครรภมารดาเปนระยะเวลา ๔๐ วันในรูปของนุฏฟะ (น้ําขนๆ) 
หลังจากนั้นก็กลายเปนกอนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกัน และหลังจากนั้น ก็กลายเปนกอนเนื้อ
ภายในระยะเวลาเดียวกัน หลังจากนั้นมลาอิกะฮฺก็ถูกสงมายังเขาและเปาวิญญาณใสรางเขา 
และมลาอิกะฮฺถูกบัญชาใหบันทึกสี่กําหนดการดวยกัน นั่นคือ  

-   ริซกี (เครื่องยังชีพ) ของเขา 
-   อายุขัยของเขา 
-   การงานของเขา 
-   และสุขหรือทุกขของเขา 
ฉันของสาบานตออัลลอฮฺ  ผูซึ่งไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการเคารพภักดีนอกจาก

พระองค วาแทจริงคนใดคนหนึ่งในหมูพวกทานจะปฏิบัติกิจการงานของชาวสวรรค จนกระทั่งไมมี
อะไรอยูระหวางเขากับสวรรคนอกจากหางกันแคหนึ่งศอกเทานั้น แตเขาไดถูกกําหนด (ใหเปนชาว
นรก) ดังนั้น เขาก็ปฏิบัติกิจการงานของชาวนรก และในที่สุดเขาก็ตกนรก และแทจริงคนใดคนหนึ่ง
ในหมูพวกทาน จะปฏิบัติกิจการงานของชาวนรก จนกระทั่งไมมีอะไรอยูระหวางเขากับนรก
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นอกจากหางกันแคหนึ่งศอกเทานั้น แตเขาไดถูกกําหนดไวแลว (วาเขาเปนชาวสวรรค) ดังนั้นเขาก็
จะปฏิบัติกิจการงานของชาวสวรรค และในที่สุดเขาก็ไดเขาสวรรค” หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย6
และมุสลิม7 

 

                                                            
6 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: เริ่มตนของการสราง, บท: กลาวถึงบรรดามลาอิกะฮฺ, เลขที่: ๓๒๐๘ 
7 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: วิธีการสรางมนุษยในครรภมารดา, บท: กําหนดสภาวะ, เลขที่: ๒๖๔๓ 
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หะดีษที่ ๕ หามอุตริในศาสนา 
 

ِّ  يِفْ  اِع دَ تِ االبْ  ِن عَ  يْهُ اج     ِن يْ ا
  

ُ  نْ قَ  ُ  نْيَ نِ مِ ؤْ المُ  مِّ ا ِ َخ   اهللاِ  دِ بْ قَ  مِّ ا َ اُهللا َقنْ  ةَ شَ ئ ِ   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :  ْت الَ قَ  َها َر
  نْ مَ "  

َ
  يِفْ  َث دَ حْ أ

َ
  "  د رَ  وَ هُ فَ  هُ نْ مِ  َس يْ ا لَ ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ مْ أ

  .مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
ْ وَ  ِ  ةٍ ايَ وَ رِ  ِ   هِ يْ لَ عَ  َس يْ لَ  الً مَ قَ  َل مِ عَ  نْ مَ : "  ٍملِ سْ مُ ل

َ
  " . د رَ وَ هُ ا فَ نَ رُ مْ أ

  
 ความวา: จากมารดาของศรัทธาชนทั้งหลาย อุมมุ อับดิลลาฮฺ นั่นคือทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺอันฮา เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา “ใครก็ตามที่อุตริในกิจการศาสนาของ
เรานี้ ซึ่งสิ่งที่เราไมไดส่ังใช ดังนั้นสิ่งที่อุตริข้ึนมานั้นยอมถูกปฏิเสธ”  บันทึกโดยอัล-บุคอรีย8และ
มุสลิม9  

และในการบันทึกของมุสลิมมีสํานวนวา: “ใครก็ตามที่ปฏิบัติกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งเรา
ไมไดส่ังใช ดังนั้นกิจการนั้นจะถูกปฏิเสธ” 
 
 

                                                            
8 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การไกลเกลีย, บท: เมื่อไกลเกลียในสิ่งที่ชั่วถือวาถูกปฏิเสธ, เลขที่: ๒๖๙๗ 
9 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การพิพากษา, บท: ปฏิเสธบทบัญญัติที่ไมถูกตองและบบรดาอุตริกรรมทั้งหลายใน
ศาสนา, เลขที่: ๑๗๑๘ 
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หะดีษที่ ๖ ออกหางจากสิง่ที่คลุมเครือ 
  

  اِت هَ بُ الشُ  ِن اطِ وَ مَ  نْ قَ  دُ عْ اكُ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ  ِن بْ  اِن مَ عْ اجُّ   اهللاِ  دِ بْ قَ  ِ َ رَ  رْيٍ شِ ب ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ :    اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  : ُل وْ قُ فَ 
ٌ نَ  َل َال احلَ  ن إِ "    ٌ نَ  امَ رَ احلَ  ن ِ وَ  نيِّ  ِمنَ   رْيٌ ثِ كَ   ن َفْعلَُمهُ   الَ   ،  هاٌت تَبِ ُمشْ   ُمورٌ اُ   انَُهمَ وَبيْ   ، نيِّ

بُ   ايىَق   َفَمِن   ،  اجاِس   رْبَ تَ سْ اِ ، َفَقْد   اِت هَ الشُّ
َ
ِ   أ بُهَ   يِفْ   َوَقعَ   َمنْ وَ   ،  ِضهِ ِعرْ وَ   ِنهِ يْ ِ  يِفْ   َوَقعَ   اِت الشُّ

   ،  هِ يْ فِ   َيعَ يَرْ   أنْ   ِشُك يُوْ   احِلىَم   َحْوَل   ىَع يَرْ   لرايِعْ اكَ   ،  احلََرامِ 
َ
   ،  ِحىًم   َمِلٍك   ِللُكِّ   ن ِ وَ   الَ أ

َ
 ن ِ وَ   الَ أ

   ،  اِرُمهُ حَمَ   اهللاِ   ِحىَم 
َ
 َفَسَدْت   َذاِ وَ   ،  هُ لُكُّ   اجلََسدُ   صلَحَ   لََحْت َص   اذَ إِ   َغةً ُمْض   َسدِ اجلَ   يِفْ   ن ِ وَ   الَ أ

  ، هُ لُكُّ  اجلََسدُ  َسدَ فَ 
َ
  " ُب الَقلْ  يِهَ وَ  الَ أ

  .مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
 
ความวา: จากทานอบูอับดิลลาฮ นั่นคือ อัน-นุอฺมาน อิบนุ บะชีร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เลาวา: ฉันได
ยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา “แทจริงสิ่งที่อนุมัติ (หะลาล) นั้นชัดเจนและสิ่งที่ตองหาม (หะ
รอม) ก็ชัดเจนเชนกัน และในระหวางทั้งสองนั้นคือส่ิงที่คลุมเครือ ซึ่งผูคนสวนมากไมรู ดังนั้นผูใดก็
ตามที่ระแวดระวังและปกปองตัวเขาจากสิ่งที่คลุมเครือ แทจริงเขาไดใหศาสนาและเกียรติของเขา
ใสสะอาดปลอดมลทิน และใครก็ตามที่ตกอยูในสิ่งที่คลุมเครือ ก็เสมือนกับวาเขาไดตกอยูในสิ่งที่
ตองหาม เปรียบดังเชนผูที่เลี้ยงปศุสัตวอยูรอบ ๆ บริเวณเขตหวงหาม ซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเขาไป
กินในเขตหวงหามอยูแลว พึงทราบเถิดวาทุก ๆ กษัตริยยอมมีเขตหวงหาม  และพึงทราบเถิดวา 
แทจริงเขตหวงหามของอัลลอฮฺคือบรรดาสิ่งตองหามทั้งหลาย พึงทราบเถิดวา ในรางกายมนุษยนั้น 
มีกอนเนื้อชิ้นหนึ่ง เมื่อมันดี รางกายทั้งหมดก็จะดีตามไปดวย และถาหากวามันเสีย รางการ
ทั้งหมดก็จะเสียตามไปดวย พึงทราบเถิดวา มันคือ หัวใจ”  หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย10และ
มุสลิม11 

 
 

                                                            
10 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: ความประเสริฐของผูที่ทําใหศาสนาของเขาบริสุทธิ์, เลขที่: ๕๒ 
11 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: อัล-มุสากอต, บท: ยึดเอาสิ่งที่หะลาลและละทิ้งส่ิงที่คลุมเครือ, เลขที่: ๑๕๙๙ 
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หะดีษที่ ๗ การตักเตือนคอืเสาหลักของศาสนา 
  

ِّ  ادُ مَ عِ  ةُ حَ يْ ِص اج    ِن يْ ا
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ   ِن بْ  مِ يْ مِ تَ   ةَ ي قَ رُ  ِ

َ
َ رَ  يِّ ارِ ا  ٍس وْ أ   هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َ
  :  اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِب اج  ن أ

  " ِّ قُ  ةُ حَ يْ ِص اج  نُ فْ ا قَ  نْ مَ لِ :  ا نَ لْ ،  ِ وْ سُ رَ لِ وِ  هِ ابِ تَ كِ لِ وَ  ِهللاِ :    اَل ؟   وِ  ِ
َ
 نْيَ مِ لِ سْ المُ  ةِ م ئِ ِأل

  "  مْ هِ تِ م َخ وَ 
  .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  

 
ความวา: จากทานอบู รุก็อยยะฮฺ นั่นคือ ตะมีม อิบนุ เอาสฺ อัด-ดารีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: 
ทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา “ศาสนาคือ การตักเตือน” พวกเราถามวา: เพื่อใครละ  ? ทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ตอบ
วา “เพื่ออัลลอฮฺ เพื่อคัมภีรของพระองค เพื่อศาสนทูตของพระองค เพื่อบรรดาผูนํามุสลิม และเพื่อ
บรรดามุสลิมทั่วไป” หะดีษบันทึกโดยมุสลิม12 
 

                                                            
12 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงศาสนานั้นคือการตักเตือน, เลขที่: ๙๕ 
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หะดีษที่ ๘  ชีวิตและทรพัยสินมุสลิมเปนสิ่งตองหาม 
  

ِ مَ وَ  مِ لِ سْ المُ  مِ دَ  ةُ مَ رْ حُ  ِ   ا
  

َ اُهللا َقنُْهَما رَ مَ قُ  ِن ابْ  ِن عَ  ِ   َر
َ
  : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن أ

  ُت رْ مِ اُ "   
َ
َ  حَ  اَس اج  َل اتِ قَ اُ   نْ أ    وادُ هَ شْ  ي

َ
 وَ   اهللاُ   ال إِ   َ إِ   َال   نْ أ

َ
 ،  اهللاِ   ُل وْ سُ رَ   داً م حُمَ   ن أ

ِ ا ذَ وْ لُ عَ ا فَ ذَ إِ فَ ،   ةَ اكَ ا الز وْ تُ ؤْ يُ وَ  ،  ةَ َال الص   وامُ يْ قِ يُ وَ   وَ  مْ هُ ءَ امَ  دِ ينِّ ا مِ وْ مُ َص عَ  َك ل
َ
َ وَ مْ أ  قِّ حِبَ  ال إِ  مْ هُ ال

  " اىَل عَ يَ   اهللاِ بَلَ  مْ هُ انُ سَ حِ وَ  مِ َال سْ اإلِ 
  .مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ  

 
ความวา: จากทานอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: “ฉัน
ถูกสั่งใชเพื่อตอสูกับมนุษย จนกวาพวกเขาจะปฏิญาณวา  ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (หมายความวา
ไมมีพระเจาอื่นใด –ที่ควรแกการเคารพภักดีอยางแทจริง- นอกจากอัลลอฮฺ) วะอันนะ มุหัมมะดัน 
เราะสูลุลลอฮฺ (และมุหัมมัดนั้นคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ) และ (จนกวา) พวกเขาจะดํารงไวซึ่งการ
ละหมาด และ (จนกวา) พวกเขาจะจายซะกาต ดังนั้นเมื่อพวกเขาปฎิบัติตามดังที่กลาวมานั้นแลว 
เลือดเนื้อและทรัพยสินของพวกเขายอมไดรับการคุมครองจากฉัน เวนแตดวยสิทธิของอิสลาม13 
และการสอบสวนของพวกเขานั้น14เปนหนาที่ของอัลลอฮฺ” หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย15และ
มุสลิม16 
 

                                                            
13 หมายถึงเมื่อกระทําผิดที่ตองลงโทษตามบทบัญญัติอิสลาม 
14 คือการสอบสวนในสิ่งที่เรนลับและอยูในใจของพวกเขา เพราะสิ่งเหลานี้มนุษยไมสามารถตรัสรูไดนอกจากสิ่งที่
เปดเผย 
15 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: "หากพวกเขากลับตัวและดํารงการละหมาดและจายซะกาต...
ฯ", เลขที่: ๒๗ 
16 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: คําส่ังใชใหตอสูกับมนุษยจนกวาพวกเขาจะกลาววา "ลา อิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ มุหัมมะดุน เราะสูลุลลอฮฺ", เลขที่: ๓๒ 
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หะดีษที่ ๙  หามการซักถามที่มากเกนิและการเครงที่เกินเลย 
  

  دِ دُّ شَ الت وَ  الِ ؤَ السُّ  ةِ رْثَ كَ  نْ قَ  يْهُ اج 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  رٍ خْ َص  ِن بْ  ِن مْح الر  دِ بْ قَ   ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ ملسو هيلع هللا ىلص   اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ :    اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  : ُل وْ قُ فَ 
غَ مَ "    مَ وَ  ، هُ وْ بُ نِ تَ اجْ فَ  هُ نْ قَ  مْ كُ تُ يْ هَ ا 

َ
أ  فَ  هِ بِ  مْ كُ تُ رْ مَ ا 

ْ
مِ وْ تُ أ اسْ مَ  هُ نْ ا  فَ  مْ تُ عْ طَ تَ ا  ا مَ غ إِ ؛ 

 
َ
ِ  َك لَ هْ أ  بَلَ  مْ هُ فُ َال تِ اخْ وَ  مْ هِ لِ ائِ سَ مَ  ةُ رْثَ كَ  مْ كُ لِ بْ قَ  نْ مِ  نَ فْ ا

َ
  " مْ هِ ائِ يَ بِ نْ  أ

  .مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ  
 

ความวา: จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ นั่นคืออับดุรฺเราะหฺมาน อิบนุ ศ็อครฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: 
ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาววา “ส่ิงใดก็ตามที่ฉันไดหามพวกทาน ๆ   ก็จงละเวนเสีย     ملسو هيلع هللا ىلص 
และสิ่งใดก็ตามที่ฉันไดส่ังใช พวกทานก็จงปฏิบัติเทาที่พวกทานมีความสามารถ แทจริง ส่ิงที่ทําให
ชนรุนกอนพวกทานตองพินาศ คือการซักไซของพวกเขาที่มากเกิน17และการขัดแยงกับบรรดานบี
ของพวกเขา” หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย18และมุสลิม19 
 

                                                            
17 คือการซักไซหรือถามในสิ่งที่ไมเปนประโยชนและอาจจะมีผลเสีย 
18 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การยึดมั่นในคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺของทานนบี, บท: ปฏิบัติตามบรรดา
แนวทางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม, เลขที่: ๗๒๘๘ 
19 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ความประเสริฐ, บท: การใหเกียตริ์ตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ฯ, เลขที่: 
๑๓๓๗. และสํานวนหะดีษเปนของทาน 
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หะดีษที่ ๑๐  สาเหตขุองการตอบรับดุอาอ 
  

ُّ  ةِ ابَ جَ إِ  ُب بَ سَ    ءِ َخ ا
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ   ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ  : اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َط عَ يَ  اهللاَ  ن إِ "      اهللاَ  ن ِ وَ ،   باً يِّ َط  ال إِ  ُل بَ قْ فَ  الَ  ٌب يِّ اىل 
َ
لمُ  رَ مَ أ  مَ بِ  نْيَ نِ مِ ؤْ ا

َ
أ  هِ بِ  رَ مَ ا 

m  w      :  اىَل عَ يَ  اَل قَ فَ  نْيَ لِ سَ رْ المُ    v   u   t      s   r   q l   َىَل اعَ يَ  اَل قَ و  :
 m    t  s  r  q  p  o  n  m l     ُرَ فَ الس  ُل يْ طِ يُ  َل جُ الر  رَ كَ ذَ  م ع  

َ
 َث عَ شْ أ

 
َ
 امٌ رَ حَ  هُ سُ بَ لْ مَ وَ  ، امٌ رَ حَ  هُ بُ رْشَ مَ وَ ،   امٌ رَ حَ  هُ مُ عَ طْ مَ وَ ،   بِّ ارَ يّ  بِّ ارَ يَ  ، اءِ مَ  الس ىَل إِ  هِ يْ دَ يَ  دُّ مُ فَ  رَبَ لْ أ
 فَ  ، امِ رَ احلَ بِ  يَ ذِّ غُ وَ ، 

َ
ُ   ك ُ  اُب جَ تَ سْ ي َ "  

   .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  
 
ความวา:  จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: 
“แทจริง อัลลอฮฺนั้นทรงดี ไมทรงรับส่ิงใด ๆ นอกจากสิ่งที่ดี และแทจริงอัลลอฮฺทรงสั่งใชบรรดา
ศรัทธาชนในสิ่งเดียวกันกับที่พระองคไดทรงสั่งใชบรรดาเราะสูล พระองคตรัสวา:  

 m w  v  u  t     s  r  ql  
“โอบรรดาเราะสูลเอย เจาจงบริโภคแตส่ิงที่ดี ๆ และจงประกอบแตความดีเถิด” 

 
และตรัสอีกวา : 

 m   t  s  r  q  p  o  n  ml  
 “โอบรรดาผูที่ศรัทธาเอย สูเจาจงบริโภคแตส่ิงที่ดี ๆ จากสิ่งที่เราประทานเปนเครื่องยังชีพ
แกสูเจาเถิด”  
  

หลังจากนั้นทานเราะสูล  ملسو هيلع هللا ىلص ไดเลาถึงชายคนหนึ่งที่เดินทางเปนระยะเวลายาวนาน จน
ผมเผายุงเหยิง คละเคลาไปดวยฝุน เขายื่นมือทั้งสองสูทองฟา (พลางวิงวอนวา) “โอพระผูอภิบาล
ของขา! โอพระผูอภิบาลของขา!” ในขณะที่อาหารที่เขาบริโภคนั้นหะรอม เครื่องดื่มที่เขาดื่มนั้นหะ
รอม เครื่องนุงหมที่เขาสวมใสนั้นหะรอม และยังชีพอยูดวยกับส่ิงหะรอม อยางนี้แลวดุอาอของเขา
จะถูกตอบรับไดอยางไร ? ” หะดีษบันทึกโดยมุสลิม20 

                                                            
20 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: รับเศาะดะเกาะฮฺจากทรัพยสินที่ดี, เลขที่: ๑๐๑๕ 
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หะดีษที่ 11  จงละทิง้สิ่งทีท่านเคลือบแคลงสงสัย 

  
 ُ    هِ يْ فِ  َت كْ كَ ا شَ مَ  كْ رُ تْ ا

  
  نْ قَ 

َ
ْ أ   ِن بْ  يِلِّ عَ  ِن بْ  ِن سَ احلَ  دٍ م حُمَ  ِ

َ
ْ أ نَ حْيَ رَ وِ ملسو هيلع هللا ىلص    اهللاِ  ِل وْ سُ رَ  ِط بْ سِ  ٍب الِ َط  ِ َ رَ  هِ تِ ا  اهللاُ  ِ

  : اَل قَ  َماهُ نْ قَ 
  " َك بُ يْ رِ  يَ ا َال  مَ ىَل إِ  َك بُ يْ رِ ا يَ مَ  عْ دَ : " ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ مِ  ُت ظْ فِ حَ  
ْ  اهُ وَ رَ   ُّ سَ الن وَ  يُّ ذِ مِ الرتِّ ِ ْ  اَل قَ وَ  ا  .حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ :  يُّ ذِ مِ الرتِّ

 
ความวา: จากทานอบู มุหัมมัด นั่นคือ อัล-หะสัน อิบนุ อลีย อิบนุ อบีฏอลิบ หลานและผูเปนที่
โปรดปรานของทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص เลาวา: ฉันไดทองจําจากทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص วา:  “ทาน
จงละทิ้งสิ่งที่ทําใหทานคลุมเครือ แลวไปยึดเอาสิ่งที่มิไดทําใหทานคลุมเครือ” หะดีษบันทึกโดยอัต-
ติรมีซีย21และอัน-นะสาอีย22 และอัต-ติรฺมิซียกลาววาหะดีษบทนี้อยูในระดับหะสันเศาะหี้หฺ 
 

                                                            
21 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: มารยาทของผูพิพากษา, บท: ลักษณะของวันส้ินโลกฯ, เลขที่: ๒๕๑๘ 
22 อัน-นะสาอีย, อัล-มุจญตะบา, ภาค: มารยาทของผูพิพากษา, บท: ตัดสินตามที่นักปราชณเห็นพอง, เลขที่: 
๕๓๙๗ 
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หะดีษที่ ๑๒  หมกมุนอยูกับสิ่งที่เปนประโยชน 
  

   دُ يْ فِ ا يُ مَ بِ  اُل غَ تِ شْ االِ 
  

ْ إَ  نْ قَ  َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   : ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ
  "  هِ يْ نِ عْ  فَ ا َال مَ  هُ كُ رْ تَ  ءِ رْ المَ  مِ َال سْ إِ  ِن سْ حُ  نْ مِ "  

ْ  اهُ وَ ، رَ  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ   . َوَلرْيُُه َهَكَذا يُّ ذِ مِ الرتِّ
 

ความวา: จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: 
“สวนหนึ่งจากความดีงามสําหรับอิสลามของคนๆ หนึ่ง คือการที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไมเปนสาระ
เกี่ยวของกับตัวเขา” หะดีษอยูในระดับหะสัน บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย23 และทานอื่น ๆ24 
 

                                                            
23 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ความสมถะ, บท: ไมระบุ, เลขที่: ๒๓๑๗ 
24 อิบนุมาญะฮฺ เลขที่: ๓๙๗๖, มาลิก เลขที่: ๑๙๐๔, อะหฺมัด เลขที่: ๑๗๓๒, อิบนุชิฮาบ เลขที่: ๑๙๑, อับดุรฺร็อ
ซซาก เลขที่: ๒๐๖๑๗, อิบนุลญะอฺดฺ เลขที่: ๒๙๒๕, อิบนุหิบบาน เลขที่: ๒๒๙, อัฏ-เฏาะบะรอนีย ในหนังสืออัล-
มุอฺญัม อัล-เอาสัฏ เลขที่: ๓๕๙ และในหนังสืออัล-มุอฺญัม อัศ-เศาะฆีรฺ เลขที่: ๘๘๔ 
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หะดีษที่ ๑๓ สวนหนึ่งจากความสมบูรณของการศรทัธา 
  

  انِ مَ فْ اإلِ  الِ مَ كَ  نْ مِ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ    ةَ زَ مَحْ  ِ

َ
َ أ َ رَ  ٍك الِ مَ  ِن بْ  ِس ن  ملسو هيلع هللا ىلصَقْن اجيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص    اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  مِ ادِ خَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  : اَل قَ 
  نُ مِ ؤْ  يُ َال "  

َ
  ب  حُيِ  حَ  مْ كُ دُ حَ أ

َ
  " هِ سِ فْ ِجَ  بُّ احُيِ مَ  هِ يْ خِ ِأل

  . مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
 
ความวา: จากทานอบู หัมซะฮฺ นั่นคือ อนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ ผูรับใชของทานเราะสู
ลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص จากทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ทานกลาววา: “ผูใดผูหนึ่งในหมูพวกทานจะยังไมศรัทธา (โดย
สมบูรณ) จนกวาเขาจะรักพี่นองของเขาเสมือนกับที่เขารักตัวของเขาเอง” หะดีษบันทึกโดยอัล-
บุคอรีย25และมุสลิม26 
 

                                                            
25 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: สวนหนึ่งของการศรัทธาคือการรักพี่นองเสมือนกับรักตัวเอง, 
เลขที่: ๑๓ 
26 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: หลักฐานวาดวยสวนหนึ่งของประการกาารศรัทธาคือการรักพี่นอง
มุสลิมเหมือนกับที่เขารัก, เลขที่: ๗๑ 
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หะดีษที่ ๑๔ เมื่อไรอนุญาตใหหลั่งเลือดมุสลิมได ? 
  

  ؟ مِ لِ سْ المُ  مُ دَ  رُ دَ هْ  فُ َ مَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ِ   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

ِ الز  ُب يِّ اخك :    ٍث الَ ى ثَ دَ حْ إِ بِ  ال إِ   مٍ لِ سْ مُ  ئٍ رِ امْ  مُ دَ  لُّ حَيِ  الَ "      ،  ِس فْ اج بِ  ُس فْ اج  ، وَ ا
ِ  كُ ارِ احك وَ  ِ  ُق ارِ فَ المُ  هِ نِ يْ ِ   " ةِ اعَ مَ جَ لْ ل

  . مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
  

ความวา: จากทานอิบนุ มัสอูด เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: “เลือด
เนื้อของมุสลิมคนหนึ่งไมเปนที่อนุมัติ(คือหามมิใหละเมิด) นอกจากหนึ่งในสาเหตุสามประการ คือ: 
ผูแตงงานที่ผิดประเวณี และชีวิตชดใชดวยชีวิต(คือการประหารฆาตกรตามเหยื่อที่ถูกฆา) และผูที่
ละทิ้งศาสนา(อิสลาม)ของเขา แตกแยกออกจากญะมาอะฮฺ(ประชาคมมุสลิม)27” หะดีษบันทึก
โดยอัล-บุคอรีย28และมุสลิม29 

                                                            
27 คือหันเหออกจากญะมาอะฮฺของมุสลิมไมวาจะดวยการอุตริกรรม (ที่เปนกุฟรฺ) การลวงละเมิด (ที่กอใหเกิด
ความเสียหายตอพื้นหนาแผนดิน) และอื่น ๆ  เชนเดียวกับกลุมเคาะวาริจญ เปนตน .. วัลลอฮุอะอฺลัม (อัล-มิน
ฮาจญ ชัรหฺ เศาะหี้หฺมุสลิม อิบนุ อัล-หัจญาจญ ๑๑/๑๖๕) 
28 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: อัด-ดิยฺยะฮฺ, บท: คําตรัสของอัลลอฮฺ "  واألنف بالعني والعني باجفس اجفس أن

... باألنف " เลขที่: ๖๘๗๘ 
29 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การสาบาน,ผูรุกราน, การกิศอศ, และดิยะฮฺ, บท: ส่ิงที่อนุมัติใหหล่ังเลือดมุสลิมได, 
เลขที่: ๑๖๗๖ 
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หะดีษที่ ๑๕ การใหเกียรติแขกผูมาเยอืน 
 

   ِف يْ الض  امُ رَ كْ إِ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َ
  : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن أ

َ وَ  اهللاِ بِ  نُ مِ ؤْ يُ  نَ اكَ  نْ مَ "    ً رْي خَ  ْل قُ يَ لْ فَ  رِ اآلخِ  مِ وْ ا   ا
َ
َ  وْ أ   . ْت مُ ْص ِ

َ وَ  اهللاِ بِ  نُ مِ ؤْ يُ  نَ اكَ  نْ مَ وَ     . هُ ارَ جَ  مْ رِ كْ يُ لْ فَ  رِ اآلخِ  مِ وْ ا
َ وَ  اهللاِ بِ  نُ مِ ؤْ يُ  نَ اكَ  نْ مَ وَ     "  هُ فَ يْ َض  مْ رِ كْ يُ لْ فَ  رِ اآلخِ  مِ وْ ا
  . مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 

 
ความวา:  จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: 
“ผูใดก็ตามที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลกแลว เขาก็จงพูดแตในสิ่งที่ดีงามหรือไมก็นิ่งเงียบเสีย 
และผูใดก็ตามที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลกแลว เขาก็จงใหเกียรติเพื่อนบานของเขา และผูใดก็
ตามที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก เขาก็จงใหเกียรติแขกของเขา” หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอ
รีย30และมุสลิม31 
 

                                                            
30 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: มารยาท, บท: ใครก็ตามที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลก ก็จงอยากอความ
เดือดรอนตอเพื่อนบาน, เลขที่: ๖๐๑๘ 
31 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: สงเสริมการใหเกียรติตอเพื่อนบานและแขกฯ, เลขที่: ๗๔. และ
สํานวนหะดีษเปนของทาน 



19 
 

หะดีษที่ ๑๖ หามบันดาลโทสะ  
  

  ِب َض الغَ  ِن عَ  يْهُ اج 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ اُهللا َقنُْه  ةَ رَ يْ رُ هُ  ِ ِ   :َر

     
َ
 : "  ملسو هيلع هللا ىلص    يِبِّ ن لْ لِ  اَل قَ  الً جُ رَ  نْ أ

َ
 َال "    اَل قَ ، ارًا رَ مِ  دَ د رَ فَ "    ْب َض غْ يَ  الَ "   اَل قَ "    يِنْ ِص وْ أ

  "  ْب َض غْ يَ 
 . يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 

 
ความวา: จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา:  “มีชายคนหนึ่งกลาวแกทานนบี ملسو هيلع هللا ىلص 
วา: “ไดโปรดสั่งเสียแกฉันดวยเถิด”ทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ตอบวา: “ทานจงอยาโกรธ” แลวผูชายคนนั้นก็
กลาวซ้ําเชนนั้นหลายครั้ง และทานนบี ملسو هيلع هللا ىلص ก็ยังคงตอบกลับไปวา “ทานจงอยาโกรธ” หะดีษบันทึก
โดยอัล-บุคอรีย32 
 
 

                                                            
32 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: มารยาท, บท: ระมัดระวังจากการโกรธ, เลขที่: ๖๑๑๖ 
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หะดีษที่ ๑๗ มีความเมตตาตอสัตว 
  

  انِ وَ يَ احلَ بِ  ُق فْ الرِّ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ   ِن بْ  ادِ د  شَ ىَل عْ فَ  ِ

َ
َ رَ  ٍس وْ أ   : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ قَ   هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

ْ   لُكِّ بَلَ  انَ سَ حْ اإلِ  َب تَ كَ  اهللاَ  ن إِ  "   فَ  مْ تُ لْ تَ ا قَ ذَ إِ فَ  ، ءٍ َ
َ
 مْ تُ حَبْ ذَ ا ذَ ِ ، وَ  ةَ لَ تْ ا القِ وْ نُ سِ حْ أ

 فَ 
َ
ِّ وْ نُ سِ حْ أ ُ ، وَ  ةَ حْبَ ا ا   د حِ ْ

َ
  " هُ تَ حَ يْ نِ ذَ  حْ رُيِ لْ ، وَ  هُ تَ رَ فْ شَ  مْ كُ دُ حَ أ

  . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  
ความวา: จากทานอบู ยะอฺลา นั่นคือ ชัดดาด อิบนุ เอาสฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากทานเราะสูลุลลอ
ฮฺ ملسو هيلع هللا ىلص ทานกลาววา: “แทจริงอัลลอฮฺไดบัญญัติใหกระทําความดีตอทุกๆ ส่ิง ดังนั้นเมื่อพวกทานจะ
ประหาร ก็จงประหารดวยวิธีการที่ดี และเมื่อพวกทานจะเชือด(สัตว) ก็จงเชือดดวยวิธีการที่ดี และ
คนใดคนหนึ่งในหมูพวกทานจงลับมีดของเขาใหคม และจงใหสัตวเชือดของเขาไดผอนคลาย33” หะ
ดีษบันทึกโดยมุสลิม34 
 

                                                            
33 คือเชือดใหเร็วและไมทรมานสัตวกอนเชือด 
34 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การลาสัตว สัตวเชือด และสัตวที่อนุมัติใหรับประทานได, บท: ส่ังใชใหปฏิบัติดี
ในการเชือด การประหาร และลับมีดใหคม, เลขที่: ๑๙๕๕ 
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หะดีษที่ ๑๘ จรรยามารยาทที่ดีงาม 
  

  نُ سَ احلَ  ُق لُ اخلُ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ  وَ    ةٍ ادَ نَ جُ  ِن بْ  ِب دُ نْ جُ  ر ذَ  ِ

َ
ْ أ َ اُهللا َقنُْهَما    لٍ بَ جَ  ِن بْ  اذِ عَ مُ   ِن مْح الر دِ بْ قَ  ِ ِ َر

  : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ قَ 
 ، وَ  َت نْ ا كُ مَ ثُ يْ حَ  اهللاَ  ِق ت اِ "    

َ
  "  ٍن سَ حَ  ٍق لُ خِبُ  اَس اج  ِق الِ خَ ا ، وَ هَ حُ مْ يَ  ةَ نَ سَ احلَ  ةَ ئَ يِّ الس  عِ بِ تْ أ

ْ وَ .  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ :  اَل قَ وَ  يُّ ذِ مِ الرتِّ  اهُ وَ رَ    .حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ :  خِ سَ النُّ  ِض عْ نَ  ِ
 
ความวา:  จากทานอบู ซัรฺ ุนดุบ อิบนุ ุนาดะฮฺ และอบู อับดิรฺเราะหฺมาน มุอาซ อิบนุ ญะบัล 
เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา จากทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص  ทานกลาววา: “ทานจงยําเกรงตออัลลอฮฺไมวา
ทานจะอยู ณ ที่ใดก็ตาม และจงตามความชั่วดวยการทําความดีชดใช ซึ่งความดีนั้นจะไปลบลาง
ความชั่วได และจงปฏิสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยจรรยามารยาทที่ดีงาม” หะดีษบันทึกโดยอัต-ติรฺ
มิซีย35 และทานกลาววา "หะดีษอยูในระดับหะสัน" และในบางฉบับระบุวา "หะสันเศาะหี้หฺ" 
 

                                                            
35 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การทําดีและการเชื่อมสัมพันธ, บท: การปฏิสัมพันธกับเพื่อนมนุษย, เลขที่: 
๑๙๘๗ 
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หะดีษที่ ๑๙ การศรัทธาตอกฎสภาวะ 
  

  رِ دَ القَ وَ  اءِ َض القَ بِ  انُ مَ فْ اإلِ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  اٍس ب قَ  ِن بْ  اهللاِ  دِ بْ قَ  اِس ب العَ  ِ   : اَل قَ  َماهُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

ْ إِ  مُ َال ا غُ يَ : "  اَل قَ فَ ،  ماً وْ يَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِبِّ اج  َف لْ خَ  ُت نْ كُ     ِّ  
ُ
  : اٍت مَ لَكِ  َك مُ لِّ عَ أ

  . َك اهَ جُتَ  هُ دْ جَتِ  اهللاَ  ِظ فَ حْ ، اِ  َك ظْ فَ حَيْ  اهللاَ  ِظ فَ حْ اِ  
 ا سَ ذَ إِ  

َ
 اسْ فَ  َت لْ أ

َ
  . اهللاِ بِ  نْ عِ تَ اسْ فَ  َت نْ عَ تَ ا اسْ ذَ ِ ، وَ  اهللاَ  لِ أ

  مْ لَ اعْ وَ 
َ
َ  ةَ م االُ  ن أ  بَلَ  ْت عَ مَ تَ اجْ  وِ ل

َ
ِ  كَ وْ عُ فَ نْ فَ  نْ  أ ْ ب َ  ءٍ َ ِ  ال إِ  كَ وْ عُ فَ نْ فَ  مْ ل ْ ب  هُ بَ تَ كَ  دْ قَ  ءٍ َ

َ  اهللاُ  نْ  ا بَلَ وْ عُ مَ تَ اجْ  نِ ِ وَ  ، َك ل
َ
ِ  كَ وْ رُضُّ يَ  أ ْ ب َ  ءٍ َ ِ ال إِ  كَ وْ رُضُّ يَ  مْ ل ْ  ب   .َك يْ لَ عَ  اهللاُ  هُ بَ تَ كَ  دْ قَ  ءٍ َ

  ِت عَ فِ رُ  
َ
  "  ُف حُ الُص  ِت ف جَ وَ  مُ َال قْ األ

  . حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ :  اَل قَ وَ .  يُّ ذِ مِ الرتِّ  اهُ وَ رَ 
  
ْ وَ     : يِّ ذِ مِ الرتِّ  رْيِ لَ  يَةِ اوَ رِ  ِ
  هُ دْ جَتِ  اهللاَ  ِظ فَ حْ اِ  

َ
  . َك امَ مَ أ

  .  ةِ د الشِّ  يِفْ  َك فُ رِ عْ فَ  اءِ خَ الر  يِفْ   اهللاِ ىَل إِ  ْف ر عَ يَ  
  مْ لَ اعْ وَ 

َ
 مَ  ن أ

َ
 طَ خْ ا أ

َ
َ  كَ أ ُ  نْ كُ يَ  مْ ل  مَ وَ  َك بَ يْ ِص ِ

َ
َ  َك ابَ َص ا أ ُ  نْ كُ يَ  مْ ل   . َك ئَ طِ خْ ِ

  مْ لَ اعْ وَ 
َ
 وَ .  رْبِ الص  عَ مَ رْصَ اج  ن أ

َ
 وَ  ِب رْ الكَ  عَ مَ  جَ رَ الفَ  ن أ

َ
ُ  رْسِ العُ  عَ مَ  ن أ   " . اً رْس ي

  
ความวา:  จากทานอบู อัล-อับบาส อับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เลาวา:  “ในวัน
หนึ่งขณะที่ฉันนั่งอยูขางหลังทานนบี ทานก็ไดกลาวกับฉันวา: “โอเด็กนอย ฉันจะสอนบาง  ملسو هيلع هللا ىلص   
ถอยคําแกเจา:  เจาจงพิทักษอัลลอฮฺ แลวอัลลอฮฺจะพิทักษเจา เจาจงพิทักษอัลลอฮฺ แลวเจาจะพบ
พระองคอยูเบื้องหนา เมื่อเจาจะวิงวอนขอก็จงวิงวอนขอตออัลลอฮฺ และเมื่อเจาจะขอความ
ชวยเหลือก็จงขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ และเจาจงพึงทราบเถิดวา หากประชาชาติทั้งหมด
รวมกันเพื่อทําคุณประโยชนอยางหนึ่งแกเจา พวกเขาไมสามารถทําคุณประโยชนใดๆ แกเจาไดเลย 
นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงกําหนดไวใหแกเจาแลว และหากพวกเขารวมกันเพื่อทําอันตรายแกเจา
ดวยบางสิ่ง พวกเขามิอาจทําอันตรายใดๆ แกเจาไดเลย นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงกําหนดไว
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ใหแกเจาแลว ปากกาไดถูกยกขึ้นและกระดาษบันทึกก็แหงแลว36” บันทึกโดยอัต-ติรมีซีย และทาน
กลาววา "หะดีษอยูในระดับหะสันเศาะหี้หฺ37" 

 และในรายงานอื่นนอกจากการรายงานของอัต-ติรฺมิซียมีสํานวนวา: “เจาจงพิทักษอัลลอฮฺ 
แลวเจาจะพบอัลลอฮฺอยูเบื้องหนา  เจาจงรูจักอัลลอฮฺในยามสุขสบาย แลวพระองคจะรูจักทานใน
ยามทุกขยาก และเจาจงพึงทราบเถิดวา ส่ิงใดที่คลาดแคลวจากทาน มันยอมไมประสบกับทาน 
และสิ่งใดที่มันประสบกับทาน มันยอมไมคลาดแคลวจากทานอยางแนนอน38 และเจาจงทราบเถิด
วาชัยชนะอยูกับความอดทน และความสุขอยูกับทุกข และความสะดวกงายดายอยูกับความ
ยากลําบาก” 
 

                                                            
36 หมายถึงพระองคไดทรงกําหนดทุกอยางไวแลว 
37 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การทําดีและการเชื่อมสัมพันธ, บท: การปฏิสัมพันธกับเพื่อนมนุษย, เลขที่: 
๑๙๘๗ 
38 หมายความวาส่ิงใดที่อัลลอฮฺทรงกําหนดใหเกิดกับทาน มันยอมเกิดขึ้นอยางแนนอน และส่ิงใดที่พระองคไม
ทรงกําหนดใหเกิดขึ้น มันยอมไมเกิดขึ้นเชนกัน 
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หะดีษที่ ๒๐ ความละอายเปนสวนหนึ่งของการศรัทธา 
  

  انِ مَ فْ اإلِ  نَ مِ  اءُ يَ احلَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ   وْ رٍ مْ قَ  ِن بْ  ةَ بَ قْ قُ  دٍ وْ عُ سْ مَ  ِ

َ
َ رَ  يِّ رِ دْ اكَ  يِّ ارِ َص نْ األ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ 
 م مِ  ن إِ "  

َ
َ ذَ إِ :  َ وْ االُ  ةِ و بُ اجُّ  مِ الَكَ  نْ مِ  اُس اج  كَ رَ دْ ا أ َ  مْ ا ل ِ تَ سْ ت   " َت ئْ شِ  امَ  عْ نَ اْص فَ  ْ

 . يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ    
 
ความวา: จากทานอบู มัสอูด นั่นคือ อุกบะฮฺ อิบนุ อัมรฺ อัล-อันศอรีย อัล-บัดรีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ 
เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: “แทจริง สวนหนึ่งจากสิ่งที่มนุษยไดรับรูจากคําพูดของ
บรรดาศาสนทูตกอนๆ คือ คติที่วา หากทานไมมีความละอายแลว ก็จงทําตามสิ่งที่ทานประสงค
เถิด” บันทึกโดยอัล-บุคอรีย39 
 

                                                            
39 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: หะดีษตาง ๆ เกี่ยวกับบรรดาศาสนทูต, บท: หะดีษเกี่ยวกับถ้ํา, เลขที่: ๓๔๘๔ 



25 
 

หะดีษที่ ๒๑ การยนืยัดบนความถูกตองคือแกนแทของอิสลาม 
  

  مِ َال سْ اإلِ  بُّ لُ  ةُ امَ قَ تِ سْ االِ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ   َل يْ قِ و وَ رٍ مْ قَ  ِ

َ
ْ أ َ رَ  اهللاِ  دِ بْ قَ  ِن بْ  انَ يَ فْ سُ  ةَ رَ مْ قَ  ِ   : اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

 َال  الً وْ قَ  مِ َال سْ اإلِ  يِفْ  يِلْ  ْل قُ  اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يَ  ُت لْ قُ  
َ
 سْ  أ

َ
  هُ نْ قَ  ُل أ

َ
 ْل قُ : "    اَل ، قَ  كَ رْيَ لَ  اً دحَ أ

  "  مْ قِ تَ اسْ  م ، عُ  اهللاِ بِ  ُت نْ آمَ 
  . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ 

 
ความวา: จากทานอบู อัมรฺ – บางรายงานกลาววาอบู อัมเราะฮฺ – นั่นคือสุฟยาน อิบนุ อับดุลลอฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: ฉันไดกลาววา: “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดโปรดบอกฉันเกี่ยวกับอิสลาม
ดวยคํากลาวที่ฉันไมตองถามผูอ่ืนอีกนอกจากทานดวยเถิด” ทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص จึงกลาววา: “ทานจง
กลาวเถิดวา ฉันไดศรัทธาตออัลลอฮฺแลว หลังจากนั้นทานก็จงยืนหยัดอยูบนความถูกตอง” บันทึก
โดยมุสลิม40 
 

                                                            
40 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: คุณลักษณะของอิสลามที่ครอบคลุม, เลขที่: ๖๒ 
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หะดีษที่ ๒๒ เสนทางสูสวรรค 
  

  ةِ ن  اجلَ ىَل إِ  ُق يْ رِ الطَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ   اهللاِ   دِ بْ قَ  ِن بْ  رِ ابِ جَ  اهللاِ   دِ بْ قَ  ِ

َ
َ رَ  يِّ ارِ َص نْ األ   هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َ
 سَ  الً جُ رَ  نْ أ

َ
 َل أ

  :اَل قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ 
     " 

َ
 رَ أ

َ
 ، وَ  انَ َض مَ رَ  ُت مْ ُص ، وَ  اِت بَ وْ تُ كْ المَ  ُت يْ ل ا َص ذَ إِ  َت يْ أ

َ
 ُت مْ ر حَ ، وَ  َل َال احلَ  ُت لْ لَ حْ أ

َ ، وَ  امَ رَ احلَ    مْ ل
َ
ِ  ذَ بَلَ  دْ زِ أ   ، ئاً يْ شَ  َك ل

َ
 أ

َ
  " مْ عَ غَ : "  اَل ؟ قَ  ةَ ن اجلَ  ُل خُ دْ أ

  .مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  
  

  .هُ تُ بْ نَ تَ جْ اِ  : امَ رَ احلَ  ُت مْ ر  حَ ىَن عْ مَ وَ    
 ىَن عْ مَ وَ  

َ
ً قِ تَ عْ مُ  هُ تُ لْ عَ فَ  : َل الَ احلَ  ُت لْ لَ حْ  أ   . هُ ل حِ  دا

 
ความวา: จากอบู อับดิลลาฮฺ นั่นคือ ญาบิร อิบนุ อับดุลลอฮฺ อัล-อันศอรีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เลา
วา: “มีชายคนหนึ่งไดถามทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص : วา “ทานมีความเห็นอยางไรเมื่อฉันไดละหมาด
ฟรฎ ฉันไดถือศีลอดเดือนเราะมะฎอน ฉันอนุมัติส่ิงที่อนุมัติ ฉันหามสิ่งที่ตองหาม และฉันไมได
ปฏิบัติเพิ่มใดๆ จากสิ่งเหลานั้น ฉันจะไดเขาสวนสวรรคไหม ?” ทานนบีตอบวา “ใช”  

หะดีษบันทึกโดยมุสลิม41 ความหมายของประโยค "ฉันหามสิ่งที่ตองหาม" คือฉันหางไกล
จากสิ่งที่ตองหาม และความหมายของประโยค "ฉันอนุมัติส่ิงที่อนุมัติ" คือฉันกระทําสิ่งที่อนุมัติโดย
มีความเชื่ออยางแนวแนถึงการอนุมัติของมัน 

 

                                                            
41 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธาที่ทําใหไดเขาสวรรคฯ, เลขที่: ๑๘ 
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หะดีษที่ ๒๓ คุณความดีทีค่รอบคลุม 
 

   رْيِ اخلَ  عُ امِ وَ جَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ ِ مَ  ِ   مٍ ِص َخ  ِن بْ  ِث ارِ احلَ   ٍك ال

َ
َ اُهللا َقنْهُ  يِّ رِ عَ شْ األ ِ    اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :    اَل قَ  َر

:  
لطُّ "  وَ  اَن زْيَ المِ  َالُ مْ يَ  ِهللاِ   دُ مْ احلَ وَ  ،  اِن مَ فْ اإلِ  رُ طْ شَ  رُ وْ هُ ا  ِهللاِ   دُ مْ احلَ وَ  اهللاِ  اَن حَ بْ سُ ، 

  نِ َآل مْ يَ 
َ
 وَ  اءِ مَ الس  نْيَ ا نَ  مَ َأل مْ يَ  وْ أ

َ
،   اءٌ يَ ِض  رْبُ الص ، وَ  انٌ هَ رْ بُ  ةُ قَ دَ الص وَ  ، رٌ وْ نُ  ةُ َال الص ، وَ  ِض رْ األ

َ  ةٌ ج حُ  آنُ رْ القُ وَ    َك ل
َ
 هَ قُ تِ عْ مُ فَ  هُ سَ فْ غَ  عٌ ائِ بَ فَ  ، وْ دُ غْ فَ  اِس اج  ، لُكُّ  َك يْ لَ عَ  وْ أ

َ
  "ا هَ قُ بِ وْ مُ  وْ ا أ

  .  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  
 
ความวา: จากทานอบู มาลิก นั่นคือ อัล-หาริษ อิบนุ อาศิม อัล-อัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ  กลาววา: “ความสะอาดเปนครึ่งหนึ่งของการศรัทธา และการกลาววา 
"อัลหัมดุลิลลาฮฺ" ผลบุญของมันจะเต็มตาชั่งในวันกิยามะฮฺ และการกลาววา "สุบหานัลลอฮฺ"  และ 
"อัลหัมดุลิลลาฮฺ" ผลบุญของทั้งสองประโยคหรือผลบุญของแตละประโยคนั้น42 จะเต็มระหวาง
ทองฟาและผืนแผนดิน   การละหมาดนั้นคือรัศมี การจายซะกาตคือหลักฐาน43 การอดทนคือแสง
สวาง และอัลกุรอานคือหลักฐานสนับสนุนทาน (หากทานทําความดี) หรือไมก็คือหลักฐานมัดตัว
ทาน (หากทานทําความชั่ว)  มนุษยทุกคนยอมขวนขวาย(เพื่อตัวเอง) ไมวาจะเปนผูที่ขายตัวเอง 
(ใหอัลลอฮฺ) 44  ดังนั้นเขาก็คือผูปลดปลอยตัวเขาเอง (จากการถูกลงโทษในไฟนรก) (และมีผูขาย
ตัวเองใหกับชัยฏอนและตัณหาของเขา) ดังนั้นเขาคือผูทําลายตัวเขาเองใหพินาศ” หะดีษบันทึก
โดยมุสลิม45 

 

                                                            
42 นักรายงานหะดีษไมแนใจในสํานวนหะดีษวาคือสํานวนไหน  ระหวาง "ผลบุญของทั้งสองประโยค" หรือ "ผลบุญ
ของแตละประโยค" 
43 คือจะเปนหลักฐานหรือพยานในวันปรโลกเมื่อบาวถูกถามถึงการใชจายทรัพยสินเงินทองของเขา หรืออาจ
หมายถึงเปนหลักฐานถึงการมีศรัทธาของผูที่จายซะกาต เพราะพวกมุนาฟกจะไมจายซะกาต (อัล-มินฮาจญ 
ชัรหฺ เศาะหี้หฺ มุสลิม อิบนิ อัล-หัจญาจญ ๓/๑๐๑) 
44 หมายถึงการภักดีตอพระองค 
45 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การทําความสะอาด, บท: ความประเสริฐของการบริจาค, เลขที่: ๒๒๓ 
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หะดีษที่ ๒๔ สวนหนึ่งจากความกรณุาของอัลลอฮตฺอมนุษย 
  

  اِس  اج بَلَ  اهللاِ  لِ ْض فَ  نْ مِ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ   يِّ ارِ فَ الغِ  ر ذَ  ِ  ل جَ وَ   ز عَ  هِ بِّ رَ  نْ قَ  هِ يْ وِ رْ ا يَ مَ يْ فِ ملسو هيلع هللا ىلص    يِبِّ اج  ِن عَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

 
ّ
  : اَل قَ  هُ ن ك

ْ ي إِ ادِ بَ ا عِ يَ "  ْ فْ  غَ بَلَ  مَ لْ الظُّ  ُت مْ ر حَ  ِّ َ ظَ  يَ َال فَ  ماً ر حُمَ  مْ كُ نَ يْ بَ  هُ تُ لْ عَ جَ وَ  ِ   .ا وْ مُ ال
  ىِيْ وْ دُ هْ تَ اسْ فَ  هُ تُ فْ دَ هَ  نْ مَ  ال إِ  ال َض  مْ كُ ي لُكُّ ادِ بَ ا عِ يَ  

َ
  . مْ كُ دِ هْ أ

  نْ مَ  ال إِ  عٌ ائِ جَ  مْ كُ ي لُكُّ ادِ بَ ا عِ يَ  
َ
ُ  ىِيْ وْ مُ عِ طْ تَ اسْ فَ  هُ تُ مْ عَ طْ أ   . مْ كُ مْ عِ طْ ا

  ىِيْ وْ سُ كْ تَ اسْ فَ  هُ تُ وْ سَ كَ  نْ مَ  ال إِ  رٍ َخ  مْ كُ ي لُكُّ ادِ بَ ا عِ يَ  
َ
  . مْ كُ سِ كْ أ

ْ بِ  نَ وْ ئُ طِ خُتْ  مْ كُ ن ي إِ ادِ بَ ا عِ يَ    وَ  ارِ هَ ج اوَ  لِ يْ ل ال
َ
 نَ أ

َ
ُّ  رُ فِ غْ ا أ  ىِيْ وْ رُ فِ غْ تَ اسْ فَ  عاً يْ مَجِ  َب وْ نُ ا

 
َ
  . مْ كُ لَ  رْ فِ غْ أ

  . ىِيْ وْ عُ فَ نْ تَ فَ  يِعْ فْ غَ ا وْ غُ لُ بْ يَ  نْ لَ وَ  ىِيْ وْ رُضُّ تَ ي فَ ا رَضِّ وْ غُ لُ بْ يَ  نْ لَ  مْ كُ ن ي إِ ادِ بَ ا عِ يَ 
  وْ ي لَ ادِ بَ ا عِ يَ 

َ
  ن أ

َ
ْ ِ وَ  مْ ُ رَ آخِ وَ  مْ كُ لَ و أ  ابَلَ وْ نُ اَك  مْ كُ ن جِ وَ  مْ كُ سَ ن

َ
 لٍ جُ رَ  ِب لْ  قَ ىَق يْ  أ

ِ ذَ  ادَ ا زَ مَ  مْ كُ نْ مِ  دٍ احِ وَ    . ئاً يْ شَ  يِكْ لْ مُ  يِفْ  َك ل
َ ادِ بَ ا عِ يَ     وْ ي ل

َ
  ن أ

َ
ْ ِ وَ  مْ ُ رَ آخِ وَ  مْ كُ لَ و أ  ابَلَ وْ نُ اكَ  مْ كُ ن جِ وَ  مْ كُ سَ ن

َ
 لٍ جُ رَ  ِب لْ قَ  رِ جَ فْ  أ

ِ ذَ  َص قَ ا غَ مَ  مْ كُ نْ مِ  دٍ احِ وَ    . ئاً يْ شَ  يِكْ لْ مُ  نْ مِ  َك ل
عِ يَ   لَ ادِ بَ ا    وْ ي 

َ
  ن أ

َ
ْ ِ وَ  مْ ُ رَ آخِ وَ  مْ كُ لَ و أ يِفْ وْ امُ قَ  مْ كُ ن ِج وَ  مْ كُ سَ ن  دٍ احِ وَ  دٍ يْ عِ َص  ا 

 سَ فَ 
َ
ُ أ  فَ  ىِيْ وْ ل

َ
 سْ مَ  دٍ احِ وَ  لُك  ُت يْ طَ قْ أ

َ
ِ ذَ  َص قَ غَ  امَ  هُ حَكَ أ ا ذَ إِ  ُط يْ خِ المَ  ُص قُ نْ ا فَ مَ كَ  ال إِ  يْ دِ نْ ا عِ م مِ  َك ل

 ُ   . رَ حْ اكَ  َل خِ دْ ا
  ا يِهَ مَ غ ي إِ ادِ بَ ا عِ يَ  

َ
اً رْي خَ  دَ جَ وَ  نْ مَ ا فَ اهَ ي إِ  مْ كُ يْ فِّ وَ اُ   م عُ  مْ كُ ا لَ هَ يْ ِص حْ اُ   مْ كُ الُ مَ قْ أ

ِ ذَ  رْيَ لَ  دَ جَ وَ  نْ مَ وَ  اهللاَ  دِ مَ حْ يَ لْ فَ    " هُ سَ فْ  غَ ال إِ  ن مَ وْ لُ  يَ َال فَ  َك ل
  . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  

 
ความวา: จากทานอบู ซัรฺ อัล-ฆิฟารีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  จากทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ดังที่ทานไดรายงานมา
จากพระผูอภิบาล อัลลอฮฺ อัซซะวะญัล พระองคไดตรัสวา:  
 “โอปวงบาวของขา ! แทจริงขาหามการอยุติธรรมแกตัวขาเอง และขาก็ทําใหมันเปนที่
ตองหามแตพวกเจาดวย ดังนั้นสูเจาจงอยาไดอยุติธรรมตอกัน 
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 “โอปวงบาวของขา ! พวกเจาทั้งหมดเปนผูหลงผิด นอกจากผูที่ขาไดนําทางใหแกเขา 
ดังนั้นพวกเจาจงขอทางนําจากขา แนนอนขายอมชี้นําทางแกพวกเจา 
 “โอปวงบาวของขา ! พวกเจาทั้งหมดเปนผูหิวโหย นอกจากผูที่ขาไดประทานอาหารใหแก
เขา ดังนั้นพวกเจาจงขอเครื่องบริโภคจากขา แนนอนขายอมประทานเครื่องบริโภคใหแกพวกเจา 
 “โอปวงบาวของขา ! พวกเจานั้นเปลือยเปลา นอกจากผูที่ขาประทานอาภรณแกเขา 
ดังนั้นพวกเจาจงขอเครื่องอาภรณจากขา แนนอนขายอมประทานเครื่องนุงหมแกพวกเจา 
 “โอปวงบาวของขา ! แทจริงพวกเจาทุกคนกระทําผิดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และ
ขาใหอภัยโทษตอบาปทั้งหลาย ดังนั้นพวกเจาจงขออภัยโทษจากขา ขายอมประทานการอภัยโทษ
แกพวกเจา 
 “โอปวงบาวของขา ! แทจริงพวกเจามิอาจนําภัยมาถึงขาจนเปนภัยตอขาได และพวกเจามิ
อาจนําคุณประโยชนมาถึงขาจนเปนคุณประโยชนตอขาไดเชนกัน 
 “โอปวงบาวของขา ! หากแมนตั้งแตคนแรกของพวกเจาจนถึงคนสุดทาย ทั้งเหลามนุษย
และญิน ตางมีความยําเกรงเหมือนกับชายคนหนึ่งที่มีหัวใจยําเกรงมากที่สุด46แลวไซร มันก็มิได
ชวยใหเพิ่มอํานาจแกขาประการใด 

“โอปวงบาวของขา ! หากแมนตั้งแตคนแรกของพวกเจาจนถึงคนสุดทาย ทั้งเหลามนุษย
และญิน ตางมีความเลวทรามเหมือบกับชายคนหนึ่งที่มีหัวใจเลวทรามมากที่สุดแลวไซร มันก็มิได
บ่ันทอนอํานาจของขาแตประการใด 
 “โอปวงบาวของขา ! หากแมนตั้งแตคนแรกของพวกเจาจนถึงคนสุดทาย ทั้งเหลามนุษย
และญิน ตางไดวิงวอนขอตอขาในคราวเดียวกันหมดทุกคน และขาก็ไดประทานใหทุกอยางตามที่
พวกเขาขอแลวไซร มันก็มิไดทําใหส่ิงที่ขามีอยูลดลงแตประการใด นอกจากเสมือนการที่เข็มทําให
น้ําทะเลลดลงเมื่อเอามันจุมลงไป47 
 “โอปวงบาวของขา ! แทจริง นั่นคือกิจการงานของพวกเจาที่ขาไดคิดคํานวณแกพวกเจา 
หลังจากนั้นขาจะตอบแทนมันอยางสมบูรณ ดังนั้นใครก็ตามที่ไดพบกับส่ิงดีๆ48 เขาก็จงขอบคุณ
อัลลอฮฺ และหากใครก็ตามที่พบอื่นนอกจากนี้ เขาก็อยาตําหนิใครอื่นนอกจากตัวเขาเอง”  บันทึก
โดยมุสลิม49 
 

                                                            
46 นักวิชาการบางทานกลาววา หมายถึงทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม 
47 กลาวคือ ไมไดลดนอยลงแตประการใด 
48 หมายถึงผลบุญและความโปรดปราน 
49 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การทําดี การเชื่อมสัมพันธ และมารยาทตาง ๆ , บท: หามการอยุติธรรม, เลขที่: 
๒๕๗๗ 
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หะดีษที่ ๒๕ ความประเสริฐของการราํลึกถงึอัลลอฮฺ 
 

ِّ  ُل ْض فَ    رِ كْ ا
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  ر ذَ  ِ    هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َ
  ضاً يْ أ

َ
ُ  ن أ   نْ مِ  اساً نَ ا

َ
ُ قَ  اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  اِب حَ ْص أ ِ ال   :ملسو هيلع هللا ىلص  �ِيِبَ ن لْ وا ل

  َب هَ ذَ   اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يَ "  
َ
ُّ  ُل هْ أ  مُ وْ ُص ا نَ مَ كَ  نَ وْ مُ وْ ُص يَ  وَ يلِّ َص ا نُ مَ كَ  نَ وْ لُّ َص يُ  رِ وْ جُ األبِ  رِ وْ ثُ ا

  لِ وْ ُض فُ بِ  نَ وْ قُ د َص تَ يَ وَ 
َ
ِ وَ مْ أ   . مْ هِ ال

  : اَل قَ  
َ
  ؟ نَ وْ قُ د َص ا تَ مَ  مْ كُ لَ  اهللاُ  َل عَ جَ  دْ قَ  َس يْ لَ وَ أ

َ   لِّ كُ بِ  ن إِ  ِّ وَ ،   ةً قَ دَ َص  ةٍ حَ يْ بِ سْ ت ِّ وَ ،   ةً قَ دَ َص  ةٍ رْيَ بِ كْ تَ  ُ ِّ وَ ،   ةً قَ دَ َص  ةٍ دَ يْ مِ حَتْ  ُ  ةٍ لَ يْ لِ هْ يَ  ُ
 وَ ،  ةً قَ دَ َص 

َ
ْ وَ ،  ةٌ قَ دَ َص  رٍ كَ نْ مُ  نْ قَ  يْهٌ غَ وَ  ، ةٌ قَ دَ َص  ِف وْ رُ عْ مَ البِ  رٌ مْ أ   عِ ْض بُ  َ

َ
  . ةٌ قَ دَ َص  مْ كُ دِ حَ أ

ُ قَ    اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يَ : ا وْ ال
َ
 يَ أ

ْ
ْ أ ِ  

َ
ُ  نُ وْ كُ يَ وَ  هُ تَ وَ هْ ا شَ نَ دُ حَ أ  هَ يْ فِ  َ

َ
  ؟ رٌ جْ ا أ

 : "    اَل قَ  
َ
 رَ أ

َ
َ  مْ تُ فْ أ   امٍ رَ حَ  ا يِفْ هَ عَ َض وَ  وْ ل

َ
ِ ذَ كَ ؟ فَ  رٌ زْ وِ  هِ يْ لَ عَ  انَ كَ أ  َل َال احلَ  ا يِفْ هَ عَ َض ا وَ ذَ إِ  َك ل

ُ  نَ اكَ  َ  
َ
  " رٌ جْ أ

 . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ    
 
ความวา:  จากทานอบู ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เชนกัน ทานกลาววา: มีเศาะหาบะฮฺของทานเราะสู
ลุลลอฮฺกลุมหนึ่งไดกลาวแกทานวา:  “โอเราะสูลุลลอฮฺ ! พวกคนรวยไดเอาผลบุญไปหมดแลว พวก
เขาละหมาดเหมือนกับพวกเราละหมาด และพวกเขาถือศีลอดเหมือนกับพวกเราถือศีลอด แตพวก
เขาไดบริจาคทาน(เศาะดะเกาะฮฺ)ดวยทรัพยสินที่มีลนเหลือของเขา” ทานนบีกลาววา: “อัลลอฮฺ
มิไดทรงสรางสิ่งที่ใชบริจาคทานใหแกพวกทานดอกหรือ? แทจริง ทุกๆ การตัสบีหฺ (การกลาววา 
"สุบหานัลลอฮฺ") เปนการบริจาคทาน และทุกๆ การตักบีรฺ (การกลาววา "อัลลอฮุอักบัร") เปนการ
บริจาคทาน และทุกๆ การตะหฺมีด (การกลาววา "อัลหัมดุลิลลาฮฺ") เปนการบริจาคทาน และทุกๆ 
การตะฮฺลีล (การกลาววา ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ) เปนการบริจาคทาน และการสั่งใชใหทําความดี
เปนการบริจาคทาน การหามปรามจากสิ่งที่ชั่วชาเปนการบริจาคทาน และการหลับนอนกับภารยา
ของทานก็การบริจาคทาน” พวกเขาถามวา : “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ การที่คนใดคนหนึ่งจากพวกเรา
ไดระบายความใครของเขาๆ จะไดรับผลบุญดวยหรือ ?” ทานเราะสูลุลลอฮฺตอบวา : “พวกทานจง
บอกฉันสิวา หากเขาระบายความใครของเขาในทางที่หะรอม เขาจะมีความผิดใชไหม ? ดังนั้นก็
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เชนเดียวกัน หากเขาระบายความใครของเขาในทางที่อนุมัติ(หะลาล) เขาก็ยอมไดรับผลบุญ” หะ
ดีษบันทึกโดยมุสลิม50 
 

                                                            
50 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺวาสามารถเกิดขึ้นกับทุกๆ อยางที่เปนส่ิงที่
ดีงาม, เลขที่: ๑๐๐๖ 
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หะดีษที่ ๒๖ ความหลากหลายของหนทางการทาํความด ี
  

  رْيِ اخلَ  قِ رُ طُ  ةُ رْثَ كَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  وُل سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

مِ ىَم َال سُ  لُكُّ "     نْيَ نَ  ُل دِ عْ يَ :    ُس مْ الش  هِ يْ فِ  عُ لُ طْ يَ  ٍم وْ يَ  لُك  ، ةٌ قَ دَ َص  هِ يْ لَ عَ  اِس اج  نَ  
وَ  ةٌ قَ دَ َص  نْيِ نَ اثْ   هَ يْ لَ عَ  هُ لُ مِ حْ تَ فَ  هِ تِ اب دَ  يِفْ  َل جُ الر  نْيُ عِ تُ ، 

َ
أ ُ  عُ فَ رْ تَ  وْ ا  مَ هَ يْ لَ عَ  َ ،  ةٌ قَ دَ َص  هُ اعَ تَ ا 

  ُط يْ مِ تُ ، وَ  ةٌ قَ دَ َص  ةِ َال  الص ىَل ا إِ هَ يْ شِ مْ يَ  ةٍ وَ طْ خُ  لِّ كُ بِ ، وَ  ةٌ قَ دَ َص  ةُ بَ يِّ الط  ةُ مَ لَكِ الْ وَ 
َ
 ِن ى عَ ذَ األ

  " ةٌ قَ دَ َص  ِق يْ رِ الط 
  .مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 

 
ความวา: จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา : 
“ทุกๆ ขอตอของรางกายมนุษยจําเปนตองทําการบริจาคทานเศาะดะเกาะฮฺ (เพื่อเปนการขอบคุณ
ทดแทนตออัลลอฮฺที่ทรงประทานขอตอเหลานั้น) ในทุกๆ วันที่ดวงอาทิตยยังขึ้นอยู ซึ่งการที่ทานให
ความเปนธรรมระหวาคนสองคนก็เปนการบริจาคทาน การที่ทานชวยเหลือชายคนหนึ่งในเรื่องสัตว
พาหนะของเขาโดยทานพยุงเขาใหข้ึนขี่มันหรือชวยยกสัมภาระข้ึนบนสัตวพาหนะของเขา ลวนเปน
การบริจาคทาน คําพูดที่ดีก็เปนการบริจาคทาน ทุกๆ ยางกาวที่ทานเดินไปละหมาดก็เปนการ
บริจาคทาน และการที่ทานขจัดสิ่งที่เปนอันตรายหรืออาจกอความเดือดรอนออกจากทองถนนก็
เปนการบริจาคทานเชนกัน” หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย51และมุสลิม52 

  

                                                            
51 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การไกลเกลี่ย, บท: ความประเสริฐของการไกลเกลียระหวางผูคนและใหความ
เปนธรรมระหวางพวกเขา, เลขที่: ๑๐๐๙ 
52 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: อธิบายถึงการเศาะดะเกาะฮฺวาสามารถเกิดขึ้นกับทุกๆ อยางที่เปนส่ิงที่
ดีงาม, เลขที่: ๑๐๐๙ 
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หะดีษที่ ๒๗ นิยามของความดีและความชั่ว 
  

  مِ ثْ اإلِ وَ  الرِبِّ  ُف يْ رِ عْ يَ 
  

َ رَ  انَ عَ مْ سَ  ِن بْ  اِس و اج  ِن عَ    : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِبِّ اجَ  ِن عَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ
  َت هْ رِ َ وَ  َك سِ فْ غَ  يِفْ  اكَ ا حَ مَ  مُ عْ اإلِ وَ  ِق لُ اخلُ  نُ سْ حُ  الرِبُّ "  

َ
  "  اُس اج  هِ يْ لَ عَ  عَ لِ ط فَ  نْ أ

  .  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ 
  
  : اَل قَ  دٍ بَ عْ مَ  ِن بْ  ةَ َص ابِ وَ  نْ قَ وَ 
 " 

َ
  :  اَل قَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت يْ يَ أ

َ  َت ئْ جِ "   سْ ت
َ
 مَ ا اطْ مَ  الرِبُّ "    َك بَ لْ قَ  ِت فْ تَ سْ اِ : "   اَل قَ .    مْ عَ غَ :    ُت لْ قُ "  ؟ الرِبِّ  ِن عَ  ُل أ

َ
ْ إِ  ْت ن ك  هِ َ

 مَ اْط وَ  ُس فْ اج 
َ
ْ إِ  ن أ   نْ ِ ؛ وَ  رِ دْ الص  يِفْ  دَ د رَ تَ وَ  ِس فْ اج  يِفْ  اكَ ا حَ مَ  مُ عْ اإلِ وَ .    ُب لْ القّ  هِ َ

ّ
 اكَ تَ فْ أ

 وَ  اُس اج 
َ
  " كَ وْ تُ فْ أ

  نْيِ امَ مَ اإلِ  يْ دَ نَ سْ مُ  يِفْ  اهُ نَ يْ وَ رَ  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ    
َ
   .ٍن سَ حَ  ادٍ نَ سْ إِ بِ  يِمِّ ارِ ا وَ  لبَ نْ حَ  ِن بْ  دَ مْحَ أ

 
ความวา:  จากทาน อัน-เนาวาส อิบนุ สัมอาน เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ทานกลาววา: 
“ความดีนั้นคือ การมีจรรยามารยาทงดงาม สวนความชั่วนั้นคือ ส่ิงที่ทําใหกระสับกระสายในตัว
ทาน และทานก็ไมชอบใหใครรูเห็น” หะดีษบันทึกโดยมุสลิม53 

และจากทานวาบิเศาะฮฺ อิบนุ มะอฺบัด  เลาวา : “ฉันไดไปหาทานเราะสูลุลลอฮฺ และทานก็
ไดถามฉันวา: “ทานมาเพื่อถามเกี่ยวกับความดีใชไหม ?” ฉันตอบวา “ใช” ทานจึงกลาววา: “ทาน
จงถามใจของทานเถิด ความดีคือ ส่ิงที่ทําใหตัวและหัวใจสงบ และความชั่วนั้นคือ ส่ิงที่ทําใหเกิด
ความกระสับกระสายในตัวและลังเลในใจ ถึงแมวาผูคนจะไดใหคําตอบแกทานแลวก็ตาม54” หะดีษ
อยูในระดับหะสัน และเราไดรายงานหะดีษนี้จากหนังสือมุสนัดอิมามอะหฺมัด อิบนุ หันบัล55 และมุ
สนัดอิมามอัด-ดาริมีย56ดวยสายรายงานที่ดี 
                                                            
53 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ความดี การเชื่อมสัมพันธ และมารยาท, บท: นิยามของความดีและความชั่ว, เลขที่: 
๔๖๐๗ 
54 จิตใตสํานึกของมนุษยยอมรูดีวาส่ิงไหนคือส่ิงดีและสิ่งชั่ว ถึงแมวามนุษยจะพยายามบอกวาส่ิงนั้นเปนส่ิงดีหรือ
ชั่ว แตเมื่อมันคานกับจิตใตสํานึกมนุษยแลวก็มิอาจปกปดได 
55 อะหฺมัด, อัล-มุสนัด, เลขที่: ๑๘๐๐๖ 
56 อัด-ดาริมีย, อัล-มุสนัด, ภาค: การซื้อขาย, บท: ละทิ้งส่ิงที่ทําใหทานคลุมเครือและยึดไวซึ่งส่ิงที่ไมไดทําใหทาน
คลุมเครือ, เลขที่: ๒๕๓๓ 
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หะดีษที่ ๒๘ การเชื่อฟงและปฏิบัติตาม 
  

  ةُ اعَ الط وَ  عُ مْ السِّ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  ةٍ يَ ارِ سَ  ِن بْ  اِض بَ رْ العِ  ٍح يْ جَنِ  ِ   : اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

ا نَ لْ قُ فَ .    نُ وْ يُ ا العُ هَ نْ مِ  ْت فَ رَ ذَ وَ  ُب وْ لُ ا القُ هَ نْ مِ  ْت لَ جِ وَ  ةً ظَ عِ وْ مَ ملسو هيلع هللا ىلص    اهللاِ  ُل وْ سُ ا رَ نَ ظَ قَ وَ "  
 كَ  اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يَ 

َ
 فَ  ٍع دِّ وَ مُ  ةُ ظَ عِ وْ ا مَ هَ غ ك

َ
  : اَل ا ، قَ نَ ِص وْ أ

 تَ   نْ ِ وَ  ةِ اعَ الط وَ  عِ مْ الس ، وَ  ل جَ وَ   ز عَ  ى اهللاِ وَ قْ تَ بِ  مْ كُ يْ ِص وْ اُ "  
َ
 هُ ن إِ ، فَ  دٌ بْ قَ  مْ كُ يْ لَ عَ  رَ م أ

اخْ رَيَ سَ فَ  مْ كُ نْ مِ  ْش عِ يَ  نْ مَ  ءِ فَ لَ اخلُ  ةِ ن سُ وَ  يِتْ ن سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ فَ  ،ريًا ثِ كَ  اً فَال تِ ى  لر  ا  نَ فْ دِ اشِ ا
  "  ةٌ لَ َال َض  ةٍ عَ دْ بِ  لُك  ن إِ فَ  رِ وْ األمُ  اِت ثَ دَ حُمْ وَ  مْ اكُ ي ِ وَ  ، ذِ اجِ وَ اج ا بِ هَ يْ لَ اعَ وْ ضُّ عَ  نْيَ فِّ دِّ هْ المَ 

  اهُ وَ رَ 
َ
ْ وَ  اودَ دَ  وْ بُ أ   .حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ :  اَل قَ وَ  يُّ ذِ مِ الرتِّ

 
ความวา:  จากทานอบู นะญีหฺ อัล-อิรบาฎ อิบนุ สาริยะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: “ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص ไดตักเตือนเราดวยการตักเตือนหนึ่งที่ทําใหจิตใจหวาดหวั่น และน้ําตาเออลน แลว
พวกเราก็กลาววา: “โอเราะสูลุลลอฮฺ ประหนึ่งวามันคือคําตักเตือนของผูจะจากลา ดังนั้นทานจงสั่ง
เสียใหแกพวกเราเถิด” ทานกลาววา : “ฉันขอสั่งเสียพวกทานใหมีความยําเกรงตออัลลอฮฺผูทรง
เกียรติและสูงสงยิ่ง และจงเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ถึงแมนวาทาสคนหนึ่งจะปกครองทานก็ตาม 
และหากผูใดผูหนึ่งในหมูพวกทานมีชีวิตยืนยาวตอไป เขาก็จะไดพบกับความขัดแยงอันมากมาย 
ดังนั้นพวกทานจงยึดไวซึ่งสุนนะฮฺ(แนวทาง)ของฉัน และสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺผูทรงธรรมที่
ไดรับทางนํา จงกัดมันดวยฟนกราม และพวกทานจงพึงระวังตออุตริกรรมทั้งหลายในศาสนา 
เพราะทุกๆ อุตริกรรม(บิดอะฮฺ) นั้นคือความหลงผิด และทุกๆ ของความหลงผิดนั้นอยูในไฟนรก” 
หะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด57และอัต-ติรมิซีย58 และทานกลาววา หะดีษอยูในระดับหะสันเศาะหี้หฺ 

  

                                                            
57 อบูดาวูด, อัส-สุนัน, ภาค: อัส-สุนนะฮฺ, บท: เจริญรอยตามสุนนะฮฺ, เลขที่: ๔๖๐๗ 
58 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ความรู, บท: ยึดสุนนะฮฺและหางไกลจากอุตริกรรม, เลขที่: ๒๖๗๖ 
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หะดีษที่ ๒๙ บรรดาประตูของความดีงาม 
  

 
َ
  رْيِ اخلَ  اُب وَ بْ أ

  
َ رَ  لٍ بَ جَ  ِن بْ  اذِ عَ مُ  نْ قَ    : اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ايَ :  ُت لْ قُ    
َ
ْ دُ اعِ بَ يُ وَ  ةَ ن اجلَ  يِنْ لُ خِ دْ يُ  لٍ مَ عَ بِ  ىِيْ رِبْ خْ أ  دْ قَ لَ : "  اَل قَ  ارِ اج  ِن عَ  ِ

 سَ 
َ
َ  نْ مَ  بَلَ  رْيٌ سِ يَ لَ  هُ ن ِ وَ  مٍ يْ ظِ عَ  نْ قَ  َت لْ أ ُ  َال  اهللاَ  دُ بُ عْ يَ :  هِ يْ لَ عَ  اىَل عَ يَ  اهللاُ  هُ رسَ ي ً يْ شَ  هِ بِ  كُ رْشِ ت  ئا
  .َت يْ اكَ  جُّ حَتُ وَ  انَ َض مَ رَ  مُ وْ ُص تَ وَ  ةَ اكَ الز  يِتْ ؤْ تُ وَ  ةَ َال الص  مُ يْ قِ تُ وَ 
 :    اَل قَ   م عُ     

َ
   َال أ

َ
   بَلَ   َك لُّ دُ أ

َ
 امَ كَ   ةَ ئَ يْ طِ اخلَ   ءُ ىِف طْ يُ   ةُ قَ دَ الص وَ   ،  ةٌ ن جُ   مُ وْ الص   ؟  رْيِ اخلَ   اِب وَ بْ أ

m  f    َال تَ   م عُ   ،  لِ يْ الل   ِف وْ جَ   يِفْ   لِ جُ الر   الةُ َص وَ   ،  ارَ اج   اءُ المَ   ءُ ىِف طْ فُ     e   d
 gl    َغَ لَ بَ   ح   m|l 
 :  اَل قَ  م عُ 

َ
ُ  َال أ  رَ بِ  كَ رِبُ خْ ا

ْ
  ِس أ

َ
 ، اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ايَ  ىَل بَ :  ُت لْ قُ  ؟ هِ امِ نَ سَ  ةِ وَ رْ ذِ وَ  هِ دِ وْ مُ قَ وَ  رِ مْ األ

 رَ :  اَل قَ 
ْ
  ُس أ

َ
  .ادُ هَ اجلِ  هِ امِ نَ سَ  ةُ وَ رْ ذِ وَ  ، ةُ َال الص  هُ دُ وْ مُ قَ وَ  ، مُ َال سْ اإلِ  رِ مْ األ

 :  اَل قَ  م عُ  
َ
  َال أ

ُ
ِ ذَ  كِ َال مَ بِ  كَ رِبُ خْ أ  فَ  ، اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ايَ  ىَل بَ :  ُت لْ قُ  ؟ هِ لُكِّ  َك ل

َ
 هِ انِ سَ لِ بِ  ذَ خَ أ

  ان ِ وَ !  اهللاِ  يِب نَ  ايَ :  ُت لْ قُ  ، اذَ هَ  َك يْ لَ عَ  ف كُ :  اَل قَ وَ 
َ :  اَل قَ فَ  ؟ هِ بِ  مُ لَك تَ غَ  امَ بِ  نَ وْ ذُ اخَ ؤَ مُ ل

  َك تْ لَ كِ ثَ 
ُ
  مْ هِ هِ وْ جُ وُ  بَلَ  ارِ اج  يِفْ  اَس اج  بُّ كُ يَ  ْل هَ وَ  ، اذُ عَ مُ  ايَ  ُك مُّ أ

َ
 ال إِ  مْ هِ رِ اخِ نَ مَ  بَلَ  اَل قَ  وْ أ

  دُ ائِ َص حَ 
َ
ْ أ    .مْ هِ تِ نَ سِ ل

  
ْ  اهُ وَ رَ  ْ دِ حَ  اَل قَ وَ  يُّ ذِ مِ الرتِّ   . حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ  ٌث ي

 
ความวา: จากทาน มุอาซ อิบนุ ญะบัล เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: “ฉันไดถามทานนบีวา: “โอเราะสู
ลุลลอฮฺ โปรดบอกฉันซึ่งการงานหนึ่งที่ทําใหฉันไดเขาสวรรค และทําใหฉันหางไกลจากไฟนรกดวย
เถิด” ทานตอบวา: “แทจริงทานไดถามเรื่องที่ยิ่งใหญนัก แตทวามันเปนเรื่องงาย สําหรับผูที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานความงายดายแกเขา นั่นก็คือทานอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ โดยที่ทานไมต้ังภาคีใดๆ กับ
พระองค ทานละหมาด ทานจายซะกาต ทานถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ทานประกอบพิธีหัจญ 
ณ บัยติลลาฮฺ” หลังจากนั้น ทานไดกลาววา : “เอาไหมฉันจะบอกแกทานซึ่งบรรดาประตูของความ
ดีงาม  ? นั่นคือ การถือศีลอดซึ่งเปนเกราะกําบัง และการบริจาคทาน(เศาะดะเกาะฮฺ) สามารถลบ
ลางความผิด เสมือนกับน้ําที่ดับไฟ และการละหมาดของคนๆ หนึ่งในยามค่ําคืน"  หลังจากนั้นทาน
ก็อาน  
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 หลังจากนั้นทานไดกลาวอีกวา : “เอาไหมฉันจะบอกแกทานซึ่งเปนหัวหลักของมัน เสาของ
มัน และจุดสุดยอดของมัน ? ฉันตอบวา: “เอาสิ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ” ทานกลาววา: “หัวหลักของ
กิจการนั้นคืออิสลาม เสาของมันคือการละหมาด และจุดสุดยอดของมันคือการญิฮาด”  

หลังจากนั้นทานไดกลาวอีกวา : “เอาไหมฉันจะบอกแกทานซึ่งสิ่งที่ครอบคลุมของทั้งหมด
ที่กลาวมา? “ฉันตอบวา”: “เอาสิ โอ ทานเราะสูลุลลอฮฺ” แลวทานก็จับล้ินของทาน และกลาววา: 
“ทานจงระงับส่ิงนี้” ฉันจึงกลาววา: “โอนบีของอัลลอฮฺ พวกเราจะถูกไตสวนในสิ่งที่เราไดพูดดวย
กระนั้นหรือ ?” ทานตอบวา : “แมของทานไดเสียทานแลว โอ มุอาซเอย59 แลวที่มนุษยตองถลําหนา
หรือจมูกเขาไปในไฟนรกมิใชเพราะผลจากลิ้นดอกหรือ?”  

หะดีษบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย และทานกลาววา หะดีษอยูในระดับหะสันเศาะหี้หฺ60 
 

                                                            
59 เปนสํานวนพูดในภาษาอาหรับที่กลาวออกมาเพื่อเปนการเตือนหรือติงคูสนทนา 
60 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: เกียรติของการละหมาด, เลขที่: ๒๖๑๖ 
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หะดีษที่ ๓๐ การหยุดตรงที่ขอบเขตของอิสลาม 
  

  ِع الرشْ  دِ وْ دُ حُ  دَ نْ عِ  ُف وْ قُ الوُ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  ارِشٍ نَ  ِن بْ  مِ وْ ثُ رْ جُ  يِنِّ شَ اخلُ  ةَ بَ لَ عْ عَ  ِ   : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  مَ ر حَ ا وَ هَ وْ دُ تَ عْ  يَ َال فَ  داً وْ دُ حُ  د حَ ا ، وَ هَ وْ عُ يِّ َض تُ   َال فَ  َض ائِ رَ فَ  َض رَ  فَ اىَل عَ يَ  اهللاَ  ن إِ "   
َ
 َال فَ  اءَ يَ شْ أ

  نْ قَ  َت كَ سَ ا ، وَ هَ وْ كُ هِ تَ نْ تَ 
َ
ِ  ريَ غَ  مْ كُ لَ  ةً مْحَ رَ  اءَ يَ شْ أ   " اهَ نْ ا قَ وْ ثُ حَ َيبْ  َال فَ  انٍ يَ سْ ن

  . هُ رْيُ لَ وَ  يِنُّ طْ قُ  ارَ ا  اهُ وَ رَ  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ    
 
ความวา:  จากทานอบู ษะอฺละบะฮฺ อัล-คุชะนีย นั่นคือุรษูม อิบนุ นาชิร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จาก
ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص ทานกลาววา: “แทจริงอัลลอฮฺผูทรงสูงสงไดทรงกําหนดบทบัญญัติตาง ๆ 
(ที่เปนฟรฎ) ดังนั้นพวกทานอยาไดละเลยบทบัญญัติเหลานั้น และพระองคก็ไดทรงวางขอบเขต
ตางๆ ดังนั้น พวกทานจงอยาลวงล้ําขอบเขตเหลานั้น และพระองคไดทรงหามหลายสิ่งหลายอยาง 
ดังนั้นพวกทานอยาไดละเมิดมัน และพระองคไดทรงเงียบเฉยตอหลายสิ่งหลายอยาง61 ทั้งนี้เพื่อ
เปนความเมตตาแกพวกทาน มิใชเพราะความหลงลืม ดังนั้นพวกทานจงอยาไดพยายามสืบเสาะ
คนหาสิ่งเหลานั้น”. หะดีษอยูในระดับหะสัน บันทึกโดยอัด-ดาเราะกุฏนีย62และทานอื่น ๆ 
 

                                                            
61 ไมไดระบุวาเปนส่ิงตองหาม (หะรอม) หรืออนุมัติ (หะลาล) 
62 อัด-ดาเราะกุฏนีย, อัส-สุนัน, ภาค: การใหน้ํานม, เลขที่: ๔๔๔๕ 
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หะดีษที่ ๓๑ การใชชีวิตอยางสมถะในโลกนี ้
 

ُّ  يِفْ  دُ هْ الزُّ    ايَ غْ ا
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  يِّ دِ اعِ الس  دٍ عْ سَ  ِن بْ  لِ هْ سَ   اِس ب العَ  ِ   : اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

  هُ تُ لْ مِ ا عَ ذَ إِ  لٍ مَ  قَ بَلَ  يِنْ ل دُ  اهللاِ  َل وْ سُ ا رَ يَ :    اَل قَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص    يِبِّ  اج ىَل إِ  ٌل جُ رَ  اءَ جَ    
َ
 اهللاُ  يِنَ ب حَ أ

 وَ 
َ
  : اَل قَ فَ  اُس اج  يِنَ ب حَ أ
ُّ  يِفْ  دْ هَ زْ اِ "       " اُس اج  َك بُّ حُيِ  اِس اج  دَ نْ ا عِ مَ يْ فِ  دْ هَ ازْ ، وَ  اهللاُ  َك بُّ ا حُيِ يَ غْ ا
 بِ  هُ رْيُ لَ وَ  ةَ اجَ مَ  نُ انْ  اهُ وَ ، رَ  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ    

َ
  .ةٍ نَ سَ حَ  دَ يْ اغِ سَ أ

  
ความวา: จากทานอบู อัล-อับบาส นั่นคือ สะฮลฺ อิบนุ สะอัด อัส-สาอิดีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ  เลา
วา: “มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص แลวถามวา: “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ! ไดโปรดชี้แนะแกฉันถึง
การงานหนึ่ง ซึ่งเมื่อฉันทําแลว อัลลอฮฺจะทรงรักฉัน ในขณะเดียวกันผูคนก็จะรักฉันดวย” ทานตอบ
วา : “ทานจงใชชีวิตอยางสมถะในโลกนี้ แลวอัลลอฮฺจะรักทาน และจงสมถะ(ไมโลภและอยากได)
ในสิ่งที่อยูกับมนุษย แลวพวกเขาจะรักทาน” หะดีษอยูในระดับหะสัน บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ63และ
ทานอื่น ๆ ดวยบรรดาสายรายงานที่หะสัน. 
 

                                                            
63 อิบนุมาญะฮฺ, อัส-สุนัน, ภาค: ความสมถะ, บท: ใชชีวิตอยางสมถะในโลกนี้, เลขที่: ๔๑๐๒ 
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หะดีษที่ ๓๒ อยากอความเดือดรอนแกผูอ่ืนและจงอยากอความเดือดรอนซึ่งกันและกัน 
  

  ارَ رِضَ َال وَ  رَ رَضَ َال 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ ِ مَ  ِن بْ  دِ عْ سَ   دٍ يْ عِ سَ  ِ   يِّ رِ دْ اخلُ  انٍ نَ سِ  ِن بْ  ِك ال

َ
  : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن أ

  ." ارَ  رِضَ َال وَ  رَ  رَضَ َال "  
 يِفْ   ٌك الِ مَ   اهُ وَ رَ وَ   ،  داً نَ سْ مُ ا مَ هُ رْيُ لَ وَ  يِنُّ طْ قُ ارَ ا وَ  ةَ اجَ مَ  نُ انْ  اهُ وَ ، رَ  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ    

ِ ط وَ المُ    نْ قَ  ىَي حَيْ  ِن بْ او رِ مْ قَ  نْ قَ  أ
َ
 فَ  ُمرَْسالً  يِبِّ اج  ِن عَ  هِ يْ نِ أ

َ
  َط قَ سْ أ

َ
ُ وَ .    دٍ يْ عِ ا سَ بَ أ  يْ وِّ قَ فُ  ٌق رُ ُط  َ

 .اً ضعْ ا نَ هَ ُض عْ نَ 
 
ความวา: จากทานอบู สะอีด  นั่นคือ สะอัด อิบนุ มาลิก อิบนุ สินาน อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ 
เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص   กลาววา: “จงอยากอความเดือดรอนแกผูอ่ืน และจงอยากอความ
เดือดรอนซึ่งกันและกัน”  

หะดีษอยูในระดับหะสัน บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ64และอัด-ดาเราะกุฏนีย65 และทานอื่น ๆ 
นอกจากทานทั้งสองดวยสายรายงานถึงทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص  และบันทึกโดยมาลิกในหนังสือ “อัล-
มุวัฏเฏาะอ66” จากอัมรฺ อิบนุ ยะหฺยา จากพอของเขา จากทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص ดวยสายรายงานที่มุรฺสัล 
โดยไมไดระบุอบูสะอีด และสําหรับหะดีษบทนี้มีสายรายงานอื่น ๆ อีกที่ตางสามารถยกระดับสาย
รายงานใหมีน้ําหนักได 
 

                                                            
64 อิบนุมาญะฮฺ, อัส-สุนัน, ภาค: บทบัญญัติตาง ๆ, บท: ใครที่สรางอาคารในสิทธิ์ของตัวเองที่ไปทําความ
เดือดรอนแกเพื่อบาน, เลขที่: ๒๓๔๑ 
65 อัด-ดาเราะกุฏนีย, อัส-สุนัน, ภาค: อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ , บท: สตรีตองถูกประหารเมื่อตกมุรฺตัด, เลขที่: 
๔๕๙๗ 
66 มาลิก, อัล-มุวัฏเฏาะอ (รายงานโดยยะหฺยา อัล-ลัยษีย), ภาค: การตัดสินความ, บท: ขอตัดสินเกี่ยวกับขอมือ, 
เลขที่: ๔๕๙๗ 
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หะดีษที่ ๓๓ การแสดงพยานหลกัฐานจําเปนสําหรบัผูเปนโจทก 
  

  يِعْ د  المُ بَلَ  ةُ نَ يِّ اكَ 
  

َ اُهللا َقنُْهَما  اٍس ب قَ  ِن ابْ  ِن عَ  ِ   َر
َ
  : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن أ

    " َ   اٌل جَ  رِ ىَع د َال  ،  مْ اهُ وَ عْ دَ بِ  اُس ى اج طَ عْ فُ  وْ ل
َ
 بَلَ  ةُ نَ يِّ اكَ  نْ ، لكِ  مْ هُ اءَ مَ دِ وَ  مٍ وْ قَ  َل اوَ مْ أ

َ وَ  يِعْ د المُ    نْ  مَ بَلَ  نْيُ مِ ا
َ
  " رَ كَ نْ أ

  . نْيِ حَ يْ حِ الص  يِفْ  هُ ُض عْ بَ ا ، وَ ذَ كَ هَ  هُ رْيُ لَ وَ  يِقُّ هَ يْ اكَ  اهُ وَ ، رَ  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ    
 
ความวา: จากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา จากทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص   ทานกลาววา: 
“หากมนุษยไดรับสิทธิ์ทุกอยางตามที่เขาไดกลาวอางแลวไซร แนนอนยอมมีผูคนอางสิทธิ์ใน
ทรัพยสินและเลือดเนื้อของกลุมชนหนึ่ง แตทวาพยานหลักฐานนั้นจําเปนสําหรับโจทก(ผูกลาวอาง)
ที่ตองนํามาเสนอ สวนการสาบานนั้นเปนหนาที่สําหรับผูปฏิเสธการกลาวอาง” หะดีษอยูในระดับ
หะสัน บันทึกโดยอัล-บัยฮะกีย67 และทานอื่นๆ ดวยสํานวนนี้ และบางสวนมีบันทึกอยูในหนังสือ
เศาะหี้หฺทั้งสอง68 
 

                                                            
67 อัล-บัยฮะกีย, อัส-สุนัน อัล-กุบรอ, ภาค: การกลาวอางและพยานหลักฐาน, บท: พยานหลักฐานจําเปนสําหรับ
โจทกและการสาบานสําหรับผูที่ปฏิเสธ, เลขที่: ๒๐๙๙๐ 
68 อัล-บุคอรีย, เลขที่: ๒๕๑๔, ๒๖๖๒, ๔๕๒๒ และมุสลิม, เลขที่: ๑๗๑๑ 



41 
 

หะดีษที่ ๓๔ การเปลี่ยนแปลงสิง่ชั่วชาเปนสิ่งจําเปน 
  

   ةٌ َض يْ رِ فَ  رِ كَ نْ المُ  رْيُ يِ غْ يَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  يِّ رِ دْ اخلُ  دٍ يْ عِ سَ  ِ   : ُل وْ قُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

 رَ  نْ مَ "  
َ
ْ غَ يُ لْ فَ  راً كَ نْ مُ  مْ كُ نْ مِ  ىأ َ  مْ لَ  نْ إِ ، فَ  هِ دِ يَ نِ  هُ ريِّ َ  نْ إِ ، فَ  هِ انِ سَ لِ بِ فَ  عْ طِ تَ سْ ي َ  مْ ل  عْ طِ تَ سْ ي

ِ ذَ ، وِ  هِ بِ لْ قَ بِ فَ    َك ل
َ
  "  انِ مَ فْ اإلِ  ُف عَ ْض أ

  . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ 
 
ความวา: จากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา: “ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ 
กลาววา: “ใครก็ตามในหมูพวกทานพบเห็นความชั่วอันใดอันหนึ่ง เขาก็จงเปลี่ยนแปลงมัน ملسو هيلع هللا ىلص 
ดวยมือของเขา หากเขาไมมีความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงดวยลิ้น(ดวยคําพูดหรือการตักเตือน)
ของเขา หากเขาไมมีความสามารถก็จงเปลี่ยนแปลงดวยใจ(ปฏิเสธดวยใจ)ของเขา และนั่นคือการ
ศรัทธาที่ออนแอที่สุด” หะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิม69 
 

                                                            
69 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายวาการปรามสิ่งชั่วนั้นเปนสวนหนึ่งของการศรัทธา, เลขที่: 
๗๘ 
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หะดีษที่ ๓๕ มุสลิมคือพีน่องของมุสลิม 
  

  مُ لِ سْ المُ 
َ
   مِ لِ سْ المُ  وْ خُ أ

  
  نْ قَ 

َ
ْ أ َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

 بَلَ  مْ كُ ُض عْ نَ  عْ بِ  يَ َال وَ ، ا وْ رُ ابَ دَ  تَ َال وَ ،  اوْ ُض اغَ بَ  يَ َال ا ، وَ وْ شُ اجَ نَ يَ   َال وَ  ، اوْ دُ اسَ  حَتَ َال "  
  .اناً وَ خْ إِ  اهللاِ  ادَ بَ ا عِ وْ نُ وْ ُ وَ ،  ٍض عْ نَ  عِ يْ نَ 

  مُ لِ سْ المُ  
َ
ُ ذُ  خَيْ َال وَ  هُ مُ لِ ظْ  فَ َال  مِ لِ سْ المُ  وْ خُ أ  –ا نَ اهُ ى هَ وَ قْ احكَ .    هُ رُ قِ  حَيْ َال وَ  هُ بُ ذِ كْ  يَ َال وَ  ُ

ُ وَ    الرشِّ  نَ مِ  ئٍ رِ امْ  ِب سْ حِبَ  –  اٍت ر مَ  َث َال ثَ  هِ رِ دْ  َص ىَل إِ  رْيُ شِ ي
َ
  رَ قِ حَيْ  نْ أ

َ
هُ خَ أ  لُكُّ .    مَ لِ سْ المُ  ا

ُ مَ وَ  هُ مُ دَ  ؛ امٌ رَ حَ  مِ لِ سْ  المُ بَلَ  مِ لِ سْ المُ  ُ   " هُ ُض رْ عِ وَ  ا
 . مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  

 
ความวา:  จากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: “พวก
ทานจงอยาอิจฉาริษยากัน จงอยาทําทีใหราคาสินคาสูงขึ้น70 จงอยาเกลียดชังกัน จงอยาหมางเมิน
กัน จงอยาขายสิ้นคาตัดราคากัน และพวกทานจงเปนบาวของอัลลอฮฺฉันทพี่นองกัน มุสลิมเปนพี่
นองของมุสลิม ไมอธรรมกัน ไมทอดทิ้งกัน ไมโกหกกัน และไมดูถูกเหยียดหยามกัน  ความยําเกรง
(ตักวา)อยูที่นี่ - และทานก็ชี้ที่หนาอกของทานสามครั้ง – เปนความชั่วชาที่เพียงพอแลวสําหรับคนๆ 
หนึ่ง ในการที่เขาดูถูกเหยียดหยามพี่นองมุสลิมของเขา มุสลิมทุกคนตอมุสลิมดวยกันเปนที่
ตองหาม ซึ่งเลือดเนื้อของเขา ทรัพยสินของเขา และเกียรติของเขา” หะดีษบันทึกโดยมุสลิม71 
 

                                                            
70 หมายถึงทําทีแกลงชมสินคาวาดี แลวถือโอกาสขึ้นราคาสินคาโดยไมเปนธรรม ทานอิบนุเราะญับกลาววา และ
อาจหมายรวมถึงการคดโกงในทุก ๆ รูปแบบ (ญามิอฺ อัล-อุลูม วัลหิกัม ๑/๓๒๘) 
71 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การทําดี การเชื่อมสัมพันธ และมารยาทตาง ๆ , บท: หามอธรรมตอมุสลิมฯ, เลขที่: 
๒๕๖๔ 
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หะดีษที่ ๓๖ จัดการกิจธรุะของพี่นองมุสลิม 
  

   نْيَ مِ لِ سْ المُ  ِج ئِ اوَ حَ  اءُ َض قَ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  يِبِّ اج  ِن عَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

ُّ  ِب رَ كُ  نْ مِ  ةً بَ رْ كُ  ٍن مِ ؤْ مُ  نْ قَ  َس ف غَ  نْ مَ "    مِ وْ يَ  ِب رَ كُ  نْ مِ  ةً بَ رْ كُ  هُ نْ قَ  اهللاُ  َس ف غَ  ، ايَ غْ ا
  . ةِ امَ يَ القِ 

َ  نْ مَ وَ    َ ،  رِسٍ عْ  مُ بَلَ  رسَ ي ُّ  يِفْ  هِ يْ لَ عَ  اهللاُ  رسَ ي   . ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ غْ ا
ُّ  يِفْ  اهللاُ  هُ رَتَ سَ ، ماً لِ سْ مُ  رَتَ سَ  نْ مَ وَ     . ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ غْ ا
  نِ وْ عَ  يِفْ  دُ بْ العَ  نَ ا اكَ مَ  دِ بْ العَ  نِ وْ عَ  يِفْ  اهللاُ وَ  

َ
  . هِ يْ خِ أ

ُ  اهللاُ  َل ه ماً سَ لْ عِ  هِ يْ فِ  ُس مِ تَ لْ قاً يَ يْ رِ طَ  َك لَ سَ  نْ مَ وَ     . ةِ ن  اجلَ ىَل إِ  قاً يْ رِ طَ  هِ بِ  َ
 ال إِ  مْ هُ نَ يْ بَ  هُ نَ وْ سُ ارَ دَ تَ يَ وَ  اهللاِ  اَب تَ كِ  نَ وْ لُ تْ فَ  اهللاِ  ِت وْ يُ نُ  نْ مِ  ٍت يْ نَ  يِفْ  مٌ وْ قَ  عَ مَ تَ ا اجْ مَ وَ  

  . هُ دَ نْ عِ  نْ مَ يْ فِ  اهللاُ  مُ هُ  رَ كَ ذَ وَ  ةُ كَ ئِ َال المَ  مُ هُ فتْ حَ وَ  ةُ مْحَ الر  مُ هُ تْ يَ شِ غَ وَ  ةُ نَ يْ كِ الس  مُ هِ يْ لَ عَ  ْت لَ زَ نَ 
 ط نَ  نْ مَ وَ  

َ
َ  هُ لُ مَ قَ  هِ بِ  أ ُ  مْ ل َ  هِ بِ  عْ رْسِ ي   " هُ بُ سَ ن

ْ ذَ هَ بِ  مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ     . ِظ فْ لَ ا ال
 
ความวา: จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากทานนบี  ملسو هيلع هللا ىلص   ทานกลาววา: “ใครก็
ตามที่บรรเทาความทุกขยากของผูศรัทธาจากบรรดาความทุกขยากตางๆ ของโลกดุนยา อัลลอฮฺก็
จะบรรเทาความทุกขยากของเขาจากบรรดาความทุกขยากตางๆ ของวันปรโลกเชนกัน และใครก็
ตามที่ใหความสะดวกแกผูขัดสน อัลลอฮฺก็จะใหความสะดวกแกเขาทั้งในโลกนี้และโลกหนา และ
ใครก็ตามที่ปกปด (ส่ิงที่นาละอายหรือความผิด)72 ของมุสลิม อัลลอฮฺก็จะทรงปกปดเขาทั้งในโลกนี้ 
และโลกหนา และอัลลอฮฺพรอมจะใหความชวยเหลือบาว ตราบใดที่บาวยังอยูในการใหความ
ชวยเหลือแกพี่นองของเขา และผูใดก็ตามที่เดินทางเพื่อแสวงหาความรู อัลลอฮฺจะทรงประทาน
ความงายดายแกเขาซึ่งเสนทางสูสวรรค และไมมีกลุมชนใดที่รวมตัวกัน ณ บานหลังหนึ่งในบรรดา
บานของอัลลอฮฺ (มัสญิด)  โดยที่พวกเขาอานคัมภีรของพระองค และศึกษากันระหวางพวกเขา 
นอกจากความสงบ (สะกีนะฮฺ) จะลงมายังพวกเขา และความเมตตา (เราะหฺมัต) จะปกคลุมพวก

                                                            
72 คือความผิดที่ไมไดกอความเดือดรอนหรือเสียหายแกคนอื่น ๆ และการเปดเผยไมมีความจําเปนใด ๆ ทั้งส้ิน 
และการปกปดนั้นมิไดหมายความวาไมจําเปนตองตักเตือน แตใหมีการตักเตือนอยางลับ ๆ และไมเปดเผยตอ
บุคคลอื่น 
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เขา มลาอิกะฮฺจะหอมลอมพวกเขา และอัลลอฮฺจะทรงรําลึกถึงพวกเขาทามผูที่อยูกับพระองค73 
และผูใดก็ตามที่การงานของเขาขาดตกบกพรอง74 เชื้อสายและวงศตระกูลของเขาก็มิอาจยกระดับ
เขาได” หะดีษบันทึกโดยมุสลิม75ดวยสํานวนนี้ 
 

                                                            
73 อิบนุเราะญับกลาววา การรําลึกของอัลลอฮฺตอบาวของพระองคคือ การสรรเสริญเขาทามกลางบรรดามลาอิ
กะฮฺของพระองค (ญามิอฺ อัล-อุลูม วัลหิกัม ๑/๓๔๖ ) 
74 หมายถึงไมถึงขั้นระดับของผูที่ทําศาสนกิจอยางครบถวนสมบูรณหรือไมถึงขั้นระดับของผูที่มีตําแหนงสูงในวัน
ปรโลก 
75 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การซิกิรฺ การดุอาอ การเตาบัติ และการอิสติฆฟารฺ, บท: ความประเสริฐของการ
รวมตัวกันอานอัลกุรอาน, เลขที่: ๒๖๙๙ 
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หะดีษที่ ๓๗ สงเสริมใหประกอบกรรมดี 
  

  اِت نَ سَ احلَ  لِ عْ فِ  يِفْ  ُب يْ لِ الرَتْ 
  

َ اُهللا َقنُْهَمااب قَ  ِن ابْ  ِن عَ  ِ  كَ ارَ بَ يَ  هِ بِّ رَ  نْ قَ  هِ يْ وِ رْ ا يَ مَ يْ فِ ملسو هيلع هللا ىلص    اهللاِ  لِ وْ سُ رَ  نْ قَ  ٍس َر
  : اَل  قَ اىَل عَ يَ وَ 

ا هَ لْ مَ عْ فَ  مْ لَ فَ  ةٍ نَ سَ حِبَ  م هَ  نْ مَ ؛ فَ  َك لِ ذَ  نيَ نَ  م عُ ،   اِت ئَ يِّ الس وَ  اِت نَ سَ احلَ  َب تَ كَ  اهللاَ  ن إِ "  
 ىَل إِ  اٍت نَ سَ حَ  رْشَ عَ  هُ دَ نْ عِ  ا اهللاُ هَ بَ تَ ا كَ هَ لَ مِ عَ ا فَ هَ بِ  م هَ  نْ ِ وَ  ، ةً لَ مِ اَك  ةً نَ سَ حَ  هُ دَ نْ عِ  ا اهللاُ هَ بَ تَ كَ 
 ىَل إِ  ٍف عْ ِض  ةِ ائَ مِ عِ بْ سَ 

َ
  . ةٍ رْيَ ثِ كَ  اٍف عَ ْض  أ

كَ هَ لْ مَ عْ فَ  مْ لَ فَ  ةٍ ئَ يِّ سَ بِ  م هَ  نْ ِ وَ  اهللاُ هَ بَ تَ ا  فَ هَ بِ  م هَ  نْ ِ وَ ،   ةً لَ مِ اَك  ةً نَ سَ حَ  هُ دَ نْ عِ  ا  ا هَ لَ مِ عَ ا 
  " ةً دَ احِ وَ  ةً ئَ يِّ سَ  ا اهللاُ هَ بَ تَ كَ 
  .ِف وْ رُ احلُ  هِ هذِ ا بِ مَ هِ يْ حَ يْ حِ َص  يِفْ  مٌ لِ سْ مُ وَ  يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ    

 
ความวา: จากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา จากทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص ทานไดรายงาน
จากพระผูอภิบาลของทาน ผูทรงจําเริญและผูทรงสูงสง พระองคไดตรัสวา: “แทจริงอัลลอฮฺไดทรง
บันทึกความดีและความชั่วทั้งหลาย แลวพระองคไดทรงชี้แจงเรื่องดังกลาววา ใครก็ตามที่
ปรารถนาจะทําความดีอยางหนึ่ง แตแลวเขาไมไดทํา อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่ง
ความดีอยางสมบูรณ  และหากเขาปรารถนาที่จะทํามัน แลวเขาก็ไดลงมือทํา อัลลอฮฺจะทรงบันทึก 
ณ พระองคซึ่งสิบความดี และพระองคจะทรงเพิ่มพูนอีกถึงเจ็ดรอยเทา และอาจจะเพิ่มทวีคูณ
อยางมากมาย และหากเขาปรารถนาที่จะทําความชั่วอยางหนึ่ง แตแลวเขาไมไดทํา อัลลอฮฺจะทรง
บันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่งความดีอยางสมบูรณ และหากเขาปรารถนาที่จะทํามัน แลวเขาก็ไดลง
มือทํา พระองคจะทรงบันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่งความผิดเทานั้น”  หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย76

และมุสลิม77ในหนังสือเศาะหี้หฺของทานทั้งสองดวยถอยสํานวนนี้ 
 

                                                            
76 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: อัร-ริกอกฺ, บท: ใครก็ตามที่ปรารถนาจะทําความดีหรือความชั่ว, เลขที่: ๖๔๙๑ 
77 มุสลิม, อัล-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: เมื่อบาวปรารถนาจะทําความดีเขาจะถูกบันทึกและเมื่อปรารถนาจะ
ทําความชั่วเขาจะไมถูกบันทึก, เลขที่: ๒๐๗ 
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หะดีษที่ ๓๘ ผลตอบแทนของการเปนปรปกษตอบรรดาคนรักของอัลลอฮ ฺ
  

  اةِ ادَ عَ مُ  اءُ زَ جَ 
َ
َ وْ األ   اءِ ِ

  
  نْ قَ 

َ
ْ أ َ رَ  ةَ رَ يْ رَ هُ  ِ   : اَل  قَ اىَل عَ يَ  اهللاَ  ن إِ : ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

ّ وَ  يِلْ  ىدَ َخ  نْ مَ  " ِ   يْ دِ بْ قَ   يَل إِ   َب ر قَ يَ   امَ وَ   ،  ِب رْ احلَ بِ   هُ تُ غْ آذَ  دْ قَ فَ  اً ِ ْ ب    ءٍ ْ
َ
 ام مِ   �ّيَل إِ   ب حَ أ

   اذَ إِ فَ   ،  هُ ب حِ اُ    حَ   لِ افِ وَ اج بِ   يَل إِ   ُب ر قَ تَ فَ   ْي دِ بْ قَ   اُل زَ يَ   َال وَ   ،  هِ يْ لَ عَ   هُ تُ ْض رَتَ افْ 
َ
 ُت نْ كُ   هُ تُ بْ بَ حْ أ

ِ   هُ عَ مْ سَ  َ   يْ ا ِ   هُ رَصَ بَ وَ   ،  هِ بِ   عُ مَ سْ ي ْ مْ فَ   يِتْ ال   هُ لَ جْ رِ وَ   ،  اهَ بِ   ُش طُ بْ فَ   يِتْ ال   هُ دَ يَ وَ   ،  هِ بِ   رِصُ بْ فُ   يْ ا ِ 
 سَ  نِئْ لَ وَ  ، اهَ بِ 

َ
ْ اذَ عَ تَ اسْ  نِئِ لَ وَ  ، هُ ن يَ طِ عْ َالُ  يِنْ لَ أ   " هُ ن ذَ يْ قِ َالُ  ِ

 . يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 
 
ความวา: จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา:  แท
จริงอัลลอฮฺผูทรงสูงสงไดตรัสวา: "ผูใดก็ตามที่เปนปรปกษกับคนรักของขา แทจริงขาไดประกาศ
สงครามกับเขา  และไมมีส่ิงใดที่บาวของขา ไดปฏิบัติเพื่อใหใกลชิดกับขา ที่ขาจะรักยิ่งกวาสิ่งที่ขา
ไดกําหนดเปนศาสนบังคับ(ฟรฎ)เหนือเขา  และบาวของขาจะยังคงปฏิบัติเพื่อใหใกลชิดกับขาดวย
กับส่ิงที่เปนสุนัตตางๆ จนกระทั่งขารักเขา และเมื่อใดขารักเขา ขาจะเปนหูของเขาที่เขาใชฟง   เปน
ดวงตาของเขาที่เขาใชมอง เปนมือของเขาที่เขาใชหยิบจับ  และเปนเทาของเขาที่เขาใชเดิน และ
หากเขาวิงวอนขอตอขา แนนอนขาจะประทานใหแกเขา และหากเขาขอความคุมครองจากขา ขาก็
ยอมใหความคุมครองแกเขา” หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย78 
 

                                                            
78 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: อัร-ริกอกฺ, บท: การสํารวมตน, เลขที่: ๖๕๐๒ 
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หะดีษที่ ๓๙ การไมเอาผิดเนื่องจากความผิดพลาดและหลงลมื 
  

ِ طَ اخلَ  ِن عَ  زُ اوُ جَ احك    انِ يَ سْ النِّ وَ  أ
  

َ رَ  اٍس ب قَ  ِن ابْ  ِن عَ    َماهُ نْ قَ  اهللاُ  ِ
َ
  : اَل قَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ن أ

ُ  نْ قَ  يِلْ  زَ اوَ جَتَ  اهللاَ  ن إِ "      طَ اخلَ  يِتْ م ا
َ
  "  هِ يْ لَ ا عَ وْ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ وَ  انَ يَ سْ النِّ وَ  أ

 .ا مَ هُ رْيُ لَ وَ  يِقُّ هَ يْ اكَ وَ  ةَ اجَ مَ  نُ انْ  اهُ وَ رَ ،  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ 
 
ความวา:  จากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เลาวา: ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص  กลาววา: 
“แทจริง อัลลอฮฺไดมอบสิทธิแกฉันดวยการไมทรงเอาผิดกับประชาชาติของฉัน ในสิ่งที่เปนความ
ผิดพลาด การหลงลืม และสิ่งที่พวกเขาถูกขมขูบังคับใหกระทําโดยไมเต็มใจ” หะดีษอยูในระดับหะ
สัน บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ79, อัล-บัยฮะกีย80, และทานอื่น ๆ  นอกจากทั้งสอง81 

  

                                                            
79 อิบนุมาญะฮฺ, อัส-สุนัน, ภาค: การหยา, บท: การหยาของผูที่ถูกบังคับหรือหลงลืม, เลขที่: ๒๐๔๓ 
80 อัล-บัยฮะกีย, อัส-สุนัน อัล-กุบรอ, ภาค: การซื้อหยาและการหยา, บท: การหยาของผูที่ถูกบังคับฯ, เลขที่: 
๑๔๘๗๑. และสํานวนหะดีษเปนของทาน 
81 อิบนุหิบบาน เลขที่: ๗๒๑๙, อัฏ-เฏาะบะรอนีย ในหนังสืออัล-มุอฺญัม อัศ-เศาะฆีรฺ เลขที่: ๗๖๕, ในหนังสืออัล-
มุอฺญัม อัล-เอาสัฏ เลขที่: ๘๒๗๓, และในหนังสืออัล-มุอฺญัม อัล-กะบีรฺ เลขที่: ๑๔๓๐ จากทานเษาบาน, อับ
ดุรฺร็อซซาก เลขที่: ๒๐๕๘๘ จากทานอัล-หะสัน, อบูนุอัยมฺ ในหนังสือหิลยะตุลเอาลิยาอ (๖/๓๕๒) 
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หะดีษที่ ๔๐ จงอยูบนโลกนี้เสมือนคนแปลกหนา 
  

ُّ  يِفْ  نْ كُ  ً يْ رِ ا غَ يَ غْ ا   با
  

َ اُهللا َقنُْهَما رَ مَ قُ  ِن ابْ  ِن عَ  ِ  :  اَل قَ  َر
َ
  : اَل قَ فَ  يِبْ كِ نْ مَ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  ُل وْ سُ رَ  ذَ خَ أ

ُّ  يِفْ  نْ كُ "     ا كَ يَ غْ ا
َ
  ٌب يْ رِ غَ  َك ن ك

َ
  " لٍ يْ بِ سَ  رُ بِ َخ  وْ أ

 ذَ إِ : "  ُل وْ قُ فَ  رَ مَ قُ  نُ انْ  نَ َ وَ  
َ
 ذَ ِ ، وَ  احَ بَ الص  رِ ظِ تَ نْ  تَ َال فَ  َت يْ سَ مْ ا أ

َ
 رِ ظِ تَ نْ  تَ َال فَ  َت حْ بَ ْص ا أ

ِ  َك تِ ح ِص  نْ مِ  ذْ خُ وَ .  اءَ سَ المَ  ِ  َك اتِ يَ حَ  نْ مِ ، وَ  َك ِض رَ مَ ل   " َك تِ وْ مَ ل
 .يُّ ارِ خَ اكُ  اهُ وَ رَ 

 
ความวา: จากทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เลาวา:  ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص  ไดจับไหลฉัน 
แลวกลาววา: “ทานจงอยูบนโลกนี้เสมือนกับวาทานเปนคนแปลกหนาหรือคนเดินทาง” และ
ทานอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา ไดกลาวไววา : “เมื่อทานอยูในเวลาเย็น82 ก็จงอยารีรอจนถึง
เวลาเชา และเมื่อทานอยูในเวลาเชา83 ก็จงอยารีรอจนถึงเวลาเย็น และจงใชเวลา (ประกอบกิจการ
งานที่ดี) ในขณะที่ทานมีสุขภาพดี เพื่อยามเจ็บปวยของทาน และจงใชเวลา (ประกอบกิจการงานที่
ดี) ในขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูเพื่อความตายของทาน”  หะดีษบันทึกโดย อัล-บุคอรีย84 
 

                                                            
82 ความหมายของเวลาเย็น หรือ อัล-มะสาอ คือเวลาตั้งแตตะวันคลอยจึงถึงเที่ยงคืน (ดะลีลุลฟาลิหีน, ๔/๓๙๙) 
83 ความหมายของเวลาเชา หรือ อัศ-เศาะบาห คือเวลาหลังจากเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวัน (ดะลีลุลฟาลิหีน, ๔/๓๙๙) 
84 อัล-บุคอรีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: อัร-ริกอกฺ, บท: คํากลาวของทานนบี "ทานจงอยูบนโลกนี้ฯ", เลขที่: ๖๔๑๔ 
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หะดีษที่ ๔๑ ปฏิบัติตามนบี ملسو هيلع هللا ىلص 
  

  ملسو هيلع هللا ىلص يِبِّ اج  اعُ بَ يِّ اِ 
  

  نْ قَ 
َ
ْ أ َ اُهللا َقنُْهَما اِص العَ  ِن و بْ رِ مْ قَ  ِن بْ  اهللاِ  دِ بْ قَ   دٍ م حُمَ  ِ ِ  ُل وْ سُ رَ  اَل قَ :    اَل قَ  َر

  : ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ 
  نُ مِ ؤْ  يُ َال "

َ
ِ  عاً بَ يَ  اهُ وَ هَ  نَ وْ كُ  يَ  حَ  مْ كُ دُ حَ أ   "  هِ بِ  ُت ئْ ا جِ مَ ل

 .ٍح يْ حِ َص  ادٍ نَ سْ إِ بِ  ةِ ج احلُ  اِب تَ كِ  يِفْ  اهُ نَ يْ وَ رَ ،  حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ 
 
ความวา : จากทานอบู มุหัมมัด อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เลาวา: 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ   ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: “คนใดคนหนึ่งในหมูพวกทานจะยังไมศรัทธาอยางแทจริง 
จนกวาอารมณของเขาจะเห็นตามกับบทบัญญัติที่ฉันไดนํามา” หะดีษอยูในระดับหะสันเศาะหี้หฺ 
เราไดรายงานในหนังสือ “อัล-หุจญะฮฺ”85 ดวยสายรายงานที่ถูกตอง 
 

                                                            
85 หนังสือ "อัล-หุจญะฮฺ" มีชื่อเต็มวา "อัล-หุจญะฮฺ อะลา ตาริกิ อัล-มะหัจญะฮฺ" ของอบุลฟตหฺ นัศรฺ อิบนุ อิบรอฮีม 
อัล-มักดิสีย อัช-ชาฟอีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักชาช ๔๙๐. (สิยัรฺ อะอฺลาม อัน-นุบะลาอ ๑๙/๑๓๖) 
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หะดีษที่ ๔๒ การอภัยโทษที่ทวมทนของอัลลอฮ ฺ
 

  اهللاِ  ةِ رَ فِ غْ مَ  ةُ عَ سِ 
  

  نْ قَ 
َ
َ أ َ رَ  ٍس ن   : اىَل عَ يَ  اهللاُ  اَل قَ :  ُل وْ قُ فَ ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاِ  َل وْ سُ رَ  ُت عْ مِ سَ :  اَل قَ  هُ نْ قَ  اهللاُ  ِ

َ  ُت رْ فَ لَ  يِنْ تَ وْ جَ رَ وَ  يِنْ تَ وْ عَ ا دَ مَ  َك ن إِ  ! مَ آدَ  نَ ا انْ يَ "     ُ  َال وَ  َك نْ مِ  نَ ا اكَ  مَ بَلَ  َك ل   .ايِل بَ ا
َ  ! مَ آدَ  نَ ا انْ يَ   َ  ُت رْ فَ لَ  يِنْ تَ رْ فَ غْ تَ اسْ  م عُ  اءِ مَ الس  انَ نَ قَ  َك بُ وْ نُ ذُ  ْت غَ لَ بَ  وْ ل   .َك ل
انْ يَ    وْ لَ  َك ن إِ   !  مَ آدَ  نَ ا 

َ
  اِب رَ قُ بِ  يِنْ تَ يْ تَ أ

َ
عُ ايَ طَ خَ  ِض رْ األ ُ َال  يِنْ تَ يْ قِ لَ  م ا  ت ئاً يْ  شَ ْ �ِ  كُ رْشِ  

 
َ
  "ةً رَ فِ غْ ا مَ هَ ابِ رَ قُ بِ  َك تُ يْ تَ َأل
ْ  اهُ وَ رَ       .  حٌ يْ حِ َص  نٌ سَ حَ  ٌث يْ دِ حَ :  اَل قَ وَ ،  يُّ ذِ مِ الرتِّ

 
ความวา : จากทานอนัส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เลาวา: ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ  ملسو هيلع هللا ىلص กลาววา: 
อัลลอฮฺพระผูสูงสง ตรัสวา: “โอลูกหลานอาดัม (มวลมนุษย) เอย ! ตราบใดที่สูเจาวิงวอน (ดุอาอ) 
และฝากความหวังไวกับขาตราบนั้น ขาจะอภัยในความผิดที่สูเจาไดกระทํา และขาก็จะไมสนใจมัน
อีก โอลูกหลานอาดัมเอย! แมวาความผิดของสูเจาจะสูงเทียมฟา แลวเจาไดขออภัยโทษตอขา ขาก็
จะใหอภัยแกเจา โอลูกหลานอาดัมเอย! ถาหากสูเจามาหาขา พรอมดวยบาปที่เต็มแนนเทาผืน
พิภพ แลวเจาไดมาพบกับขาโดยที่สูเจาไมไดต้ังภาคีใด ๆ กับขา แนนอน ! ขาก็จะใหอภัยแกสูเจา
เทาพิภพเชนเดียวกัน”  หะดีษบันทึกโดยอัต-ติรมิซีย86 และทานกลาววา เปนหะดีษอยูในระดับหะ
สันเศาะหี้หฺ 
 
 

                                                            
86 อัต-ติรฺมิซีย, อัล-ญามิอฺ, ภาค: ลักษณะของวันส้ินโลกฯ, บท:ไมระบุ, เลขที่: ๒๔๙๕ 


