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ค าน า 

 
ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิของอลัลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแหง่สากลโลก ขอความสนัต ิจงมีแดศ่า
สนฑตูมฮุมัมดั ผู้ เจริญรอยตามพระองค์และผู้อ่านทกุท่าน 
         แบบเรียนนีเ้รียบเรียงจาก 40หะดษิของอิหม่ามนะวะวีย์ซึง่ตวับทแปลโดยนายฟัยซอล  

อบัดลุฮาดีย์และสว่นหนึง่ของการอรรถาธิบายหะดิษจากเว็บไซต์
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=maincategory&lang=A&vPart=523

โดยท่ีผู้ เรียบเรียงน ามาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั จากวิชาหะดีษและอคัลาค(จริยธรรมอิสลาม)ตาม

หลกัสตูรอิสลามศกึษา พ.ศ.2546 (ปรับปรุง พ.ศ.2555)มาเป็นกรอบในการจดัท าแบบเรียนท่ี

บรูณาการทัง้สองวิชาและในท้ายบทได้เพิ่มวิชามสุตอละฮุ้ลหะดีษ (หลกัพิจารณาอลัหะดีษ) ซึง่น า

งานเขียนขอลผู้ทรงคณุวฒุิ 4 ทา่นคือผศ.ดร.อบัดลุเลาะ    หนุม่สขุ  อาจารย์ อบัดลุเลาะ การีนา 

อาจารย์อนัวา  สะอ ุและอาจารน์รอฟีกี มฮู าหมดั 

               หวงัวา่แบบเรียนนีจ้ะเป็นคูมื่อหนึง่ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและได้รับ

ประโยชน์อยา่งสงูสดุ 

อสุตาซอบัดชุชะกรฺู บนิชาฟิอีย์ 
(อบัดลุสโุก  ดนิอะ) 

15/6/ฮ.ศ.1436 

05/04/พ.ศ.2558 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
เร่ือง                                                                                    หน้า 
หะดีษที่ 1 การงานทัง้หลายขึน้อยู่กับเจตนา                                     3 
หะดีษที่ 2 ล าดับขัน้ของศาสนา                                                     5 
หะดีษที่ 3 หลักการของอิสลาม                                                     8                                                    
หะดีษที่ 4 ขัน้ตอนของการสร้าง                                                   10          
หะดีษที่ 5 ห้ามอุตริในศาสนา                                                      12 
หะดีษที่ 6 ออกห่างจากสิ่งท่ีคลุมเครือ                                           13 
หะดีษที่ 7 การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนา                                15 
หะดีษที่ 8  ชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมเป็นสิ่งต้องห้าม                         16 
หะดีษที่ 9  ห้ามการซักถามที่มากเกินและการเคร่งที่เกินเลย              18 
หะดีษที่ 10  สาเหตุของการตอบรับดุอาอ์                                       20 
หะดีษที่ 11  จงละทิง้สิ่งที่ท่านเคลือบแคลงสงสัย                              22 
หะดีษที่ 12  หมกมุ่นอยู่กับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์                                  23 
หะดีษท่ี 13 ส่วนหน่ึงจากความสมบูรณ์ของการศรัทธา                      24 
หะดีษที่ 14 เม่ือไรอนุญาตให้หล่ังเลือดมุสลิมได้ ?                            25 
หะดีษที่ 15 การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน                                         26 
หะดีษที่ 16 ห้ามบันดาลโทสะ                                                      28 

บทส่งท้าย                                                            29 
ภาคผนวก                                                            35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
หะดีษที่ 1 การงานทัง้หลายขึน้อยู่กับเจตนา 

 

 
َ
 اِت ي  انلن ةِ  اُل ٍَ خْ األ

 
   َْ خَ 

َ
ٍُ   ْيِ ٌِ أ    ْيَ ِِ ٌِ ؤْ ال

َ
ُّ   اُ   رَِضَ   اِب ع  الَ   َِ ةْ   ؽَ ٍَ خُ   ٍص فْ ضَ   ِبْ أ  َل ْٔ ـُ رَ   ُج ػْ ٍِ ـَ   : اَل كَ   َخِْ

ا: "   ُل ْٔ لُ حَ     اِ  ٍَ    إج 
َ
اُل خْ األ ا  ،انلني اِت ةِ   ٍَ َٔى  ٌا  يءٍ ؽِ امْ   ِىُكن   وإٍُِ  َُ،   َْ ٍَ ُّ   ََكَُْج   َذ ْشَؽحُ  َل إِ   ِْ

ْٔ   اِ  ـُ ُّ فَ   ِلِ وَر ْشَؽحُ ِلِ   اِ   َل إِ   ِٓ ْٔ ـُ َْ   ،  وَر ٌَ ُّ   ََكَُْج   و ْشَؽحُ ْجيَا  ِْ    يُِطيْتُٓا  ِِلُ
َ
 ؽَ امْ   وِ أ

َ
ا  ةٍ أ َٓ  َحِِْهُط

ُّ فَ  ْشَؽحُ اَسؽَ  اٌَ  َل إِ  ِٓ ِّ إِ  َْ  "يل

ٌَ ٌَ إِ  اهُ وَ رَ  ٍُ ا  ْيَ ثِ ػن طَ ا ال
َ
ِْ ؽَ ةْ إِ  َِ ةْ  َو يْ اخِ ٍَ ـْ إِ  َُ بْ  ػُ ٍ  ُمَ  اِ  ػِ تْ خَ  ْٔ ةُ ، أ ٍُ  َِ ةْ  ًَ يْ ا  َِ ةْ  ةِ ْيَ غِ ال

 ، وَ ي  ارِ غَ الُ  ّْ بَ زْ دِ ؽْ ةَ 
َ
 ِفْ  ي  رِ ْٔ اةُ فَ يْ انل   ي  ْيِ شَ اىلُ  ًٍ يِ فْ مُ  َِ ةْ  اِج ش  الَ  َُ بْ  ًُ يِ فْ مُ  ْيِ فَ الُ  ْٔ ةُ أ

ْ ٍَ ِٓ يْ طَ يْ طِ َض   ٍَ ُْ  َِ يْ َٓلَ ا ال
َ
ٍُ  ِب خُ الهُ  ص  َض ا أ  .ثِ فَ ِ  َط ال

 
ความว่า: จากท่านอมีรุลมุอ์มินีน อบูหฟัฺศฺ อุมรฺั อิบนุ อลั-ค็อฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ ได้เล่าว่า: 

ฉนัได้ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  กลา่ววา่: "แท้จริงการงานทัง้หลายนัน้ขึน้อยู่กบัเจตนา และแท้จริง

ส าหรับทกุคนนัน้คือสิ่งท่ีเขาได้ตัง้เจตนาไว้ ดงันัน้ผู้ ใดก็ตามท่ีการอพยพของเขามีเจตนาเพ่ืออลัลอ
ฮฺและเราะสลูของพระองค์ ดงันัน้การอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพ่ืออลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ 
และผู้ ใดก็ตามท่ีการอพยพของเขาเพ่ือโลกนีท่ี้เขาก็จะได้รับ หรือเพ่ือผู้หญิงท่ีเขาจะแต่งงานด้วย 
ดงันัน้การอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามความประสงค์ท่ีเขาได้อพยพ" 

หะดีษรายงานโดยสองอิมามของบรรดานกัวิชาการหะดีษ นัน่คือท่านอบูอบัดิลลาฮฺ มหุมั
มดั อิบนุ อิสมาอีล อิบนุ อิบรอฮีม อิบนุ อลั-มุฆีเราะฮฺ อิบนุ บรฺัดิซบะฮฺ อลั-บุคอรีย์1 และท่านอบ ู
อลั-หสุยันฺ มสุลิม อิบน ุอลั-หจัญาจญ์ อิบน ุมุสลิม อลั-กชุยัรียฺ อลั-นยัสาบรีูย์2 ในหนงัสือเศาะหีหฺ้
ของทา่นทัง้สองซึง่เป็นหนงัสือท่ีประพนัธ์ท่ีมีความถกูต้องมากท่ีสดุ.  

 
                                                           
1 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ไมร่ะบ,ุ บท: ไมร่ะบ,ุ เลขที่: 1. และส านวนหะดษีเป็นของทา่น 

2 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อลั-อิมาเราะฮฺ, บท: ค ากลา่วของทา่นนบี "แท้จริงการงานทัง้หลายขึน้อยูก่บัเจตนา", 
เลขที:่ 1907 
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: أْ ػٍٝ اٌذاػ١خ إٌبعؼ أْ ٠ؼشة األِضبي  -ػالٚح ػٍٝ ِبرمذَ  -ِّٚب ٠غزفبد ِٓ ٘زا اٌؾذ٠ش 

ٌج١بْ ٚإ٠ؼبػ اٌؾك اٌزٞ ٠ؾٍّٗ ٌٍٕبط ؛ ٚرٌه ألْ إٌفظ اٌجشش٠خ عجٍذ ػٍٝ ِؾجخ عّبع 

ً إٌٝ اٌمٍت ِٓ غ١ش اعزئزاْ ، اٌمظض ٚاألِضبي ، فبٌفىشح ِغ اٌّضً رطشق اٌغّغ ، ٚرذخ

ٚثبٌزبٌٟ رزشن أصش٘ب ف١ٗ ، ٌزٌه وضش اعزؼّبٌٙب فٟ اٌىزبة ٚاٌغٕخ ، ٔغأي هللا رؼبٌٝ أْ ٠شصلٕب 

 اإلخالص فٟ اٌمٛي ٚاٌؼًّ ، ٚاٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ
 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองค านิยามหลกัการหะดษิ 
3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองจริยธรรมในอิสลาม 

3.1 ความส าคญัของจริยธรรม 

3.2 ประโยชน์ของจริยธรรมอิสลามตอ่การด าเนินชีวิต 

3.3 คณุคา่ของการเป็นมสุลิมท่ีดี และการด ารงตนอยูใ่นหลกัจริยธรรมอิสลาม 
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หะดีษที่ 2 ล าดับขัน้ของศาสนา 

  َِ يْ اِلن  ُب احِ ؽَ مَ 
 

  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ؽَ ٍَ خُ  َْ خَ 
َ
 : اَل كَ  ضاً يْ أ

 ػُ يْ ػِ شَ  ٌو سُ رَ  اَِ يْ يَ غَ  عَ يَ ظَ  ذْ إِ  ، مٍ ْٔ يَ  اَت ذَ   اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  ػَ ِْ غِ  ٌس ْٔ يُ سُ  َُ َنْ  ٍاَ َِ يْ ةَ "  
  ِّ يْ يَ غَ  ىََ ؽيُ  َل  ، ؽِ ػْ الش   ادِ َٔ ـَ  ػُ يْ ػِ شَ  ، اِب يَ الن  اِض يَ بَ 

َ
  اِ  ٌِ  ُّ فُ ؽِ ػْ حَ  َل وَ  ؽِ فَ الف   ؽُ ذَ أ

َ
 ّت  ضَ  ، ػٌ ضَ أ

 فَ  ،  ِبن انل   َل إِ  َؿ يَ سَ 
َ
 ايَ :  اَل كَ وَ  ، ِّ يْ ؼَ غِ فَ  ََعَ  ِّ يْ ف  نَ  عَ َض وَ وَ  ، ِّ يْ تَ تَ نْ رُ  َل إِ  ِّ يْ تَ تَ نْ رُ  ػَ َِ ـْ أ

  ػُ ٍ  ُمَ 
َ
 . مِ َل ـْ الِ  َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

  مُ َل ـْ الِ : "   اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل لَ ذَ  
َ
َ  نْ أ   ػَ َٓ شْ ت

َ
 وَ  اُ  ل  إِ  لَ إِ  َل  نْ أ

َ
 ، اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  ػاً ٍ  ُمَ  نْ أ

ـْ  نِ إِ  َج يْ الَ  ز  َتُ وَ  ، انَ َض مَ رَ  مَ ْٔ ُط حَ وَ  ، ةَ َكَ الؾ   ِتَ ؤْ حُ وَ  ، ةَ َل الط   ًَ يْ لِ حُ وَ   " لً يْ بِ ـَ  ِّ يَلْ إِ  َج ػْ عَ خَ ا

 . َج كْ ػَ َض :  اَل كَ  

َ  َلُ  اَِ تْ شِ ػَ ذَ    فْ ي
َ
 ! ُّ كُ ػن َط يُ وَ  ُلُ أ

 فَ :  اَل كَ 
َ
 . انِ ٍَ حْ الِ  َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

 : "  اَل كَ 
َ
 هِ ْيِ عَ  رِ ػَ لَ اىْ ةِ  ََ ٌِ ؤْ حْ وَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايْلَ وَ  ِّ يِ ـُ رُ وَ  ِّ تِ خُ كُ وَ  ِّ خِ سَ ئِ َل مَ وَ  اِ ةِ  ََ ٌِ ؤْ حُ  نْ أ

 " . هِ َشن وَ 

 . َج كْ ػَ َض :  اَل كَ 
 فَ :  اَل كَ 

َ
 . انِ فَ ضْ الِ  َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

 : "  اَل كَ 
َ
 نَ  َ ا ػَ تُ ػْ تَ  نْ أ

َ
َ  نْ إِ فَ  ، اهُ ؽَ حَ  َم ُ  أ  " . اكَ ؽَ يَ  ُّ ُ  إِ فَ  اهُ ؽَ حَ  َْ سُ حَ  ًْ ل

 فَ :  اَل كَ 
َ
 . ثِ اغَ الف   َِ غَ  ِنْ ِبْ عْ أ

ٍَ  اٌَ : "  اَل كَ   ةِ  آَ ِْ خَ  ُل وْ ؤُ فْ ال
َ
 " . ِو ائِ الف   ََ ٌِ  ًَ يَ غْ أ

 فَ :  اَل كَ 
َ
  َْ خَ  ِنْ ِبْ عْ أ

َ
 . آَ احِ ارَ ٌَ أ

 : "    اَل كَ 
َ
   ِْلَ حَ   نْ أ

َ
 وَ   ،  آَ خَ ب  رَ   ثُ ٌَ األ

َ
ُ اوَ عَ خَ حَ   اءَ الش    ءَ َع رِ   ثَ اىَ ػَ اىْ   اةَ ؽَ ػُ اىْ   اةَ فَ الُ   ىؽَ حَ   نْ أ  ِفْ   نَ ْٔ ل

 " . انِ يَ نْ اْلُ 
  ؽُ ٍَ خُ  ايَ : "  اَل كَ  ً  ثُ  ، اً يّ يِ مَ  ُج رْ تِ يَ فَ  ، َق يَ عَ اجْ  ً  ثُ 

َ
 " . ؟ ُو ائِ الف   َِ ٌَ  يْ رِ ػْ حَ أ

  ُلُ ْٔ ـُ رَ وَ  اُ :  ُج يْ كُ 
َ
 . ًُ يَ غْ أ

  ُو يْ ْبِ سِ  ُّ ُ  إِ فَ : "  اَل كَ 
َ
 " .ًْ سُ َِ حْ دِ  ًْ سُ ٍُ ين ػَ حُ  ًْ ازُ حَ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ   
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ความวา่: จากทา่นอมุรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุได้เลา่วา่: "วนัหนึง่ ในขณะท่ีพวกเราก าลงันัง่อยู่กบัท่าน

เราะสูลุลลอฮฺ   ทันใดนัน้ก็มีชายคนหนึ่งสวมเสือ้ผ้าท่ีขาวโพลน มีผมท่ีด าสนิท และไม่เห็น

ร่องรอยของการเดนิทาง ได้ปรากฏขึน้มายงัพวกเรา และไมมี่ผู้ใดเลยในหมู่พวกเราท่ีรู้จกัเขา จนใน

ท่ีสดุเขาได้เข้ามานัง่ท่ีท่านนบี   แล้วเขาก็เอาเข่าทัง้สองข้างของเขายนักบัเข่าทัง้สองข้างท่านน

บี   และได้วางมือของเขาบนขาของท่านนบี   แล้วเขาก็กล่าวขึน้ว่า “โอ้มุหมัมดัเอ๋ย จงบอก

ให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอิสลามเถิด?” แล้วทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ก็กลา่ววา่:  อิสลามคือ 
-    การท่ีทา่นกลา่วปฎิญานว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภกัดีนอกจากอลัลอ
ฮฺ และมหุมัมดันัน้เป็นเราะสลูของอลัลอฮฺ” 
-     การท่ีทา่นด ารงไว้ซึง่การละหมาด 
-     จา่ยซะกาต 
-     ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
-     และไปประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัตลิละฮฺ หากทา่นมีความสามารถเดนิทางไปได้. 
เขากลา่ววา่ “จริงอยา่งท่ีทา่นพดู” 
(ท่านอุมัรฺกล่าวว่า) ดงันัน้พวกเราพากันแปลกใจท่ีเขาถามท่านนบี แล้วเขาก็รับรองว่า
ทา่นนบีพดูจริง. 
เขากลา่วอีกวา่ “จงบอกให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอีมานเถิด ?”  ทา่นนบี จงึตอบวา่  
- การท่ีทา่นศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ  

- ตอ่บรรดามลาอิกะฮฺของพระองค์  

- ตอ่บรรดาคมัภีร์ของพระองค์  
- ตอ่บรรดาศาสนทตูของพระองค์  

- ตอ่วนัปรโลก  
- และเช่ือตอ่การก าหนดสภาวะของพระองค์ทัง้ท่ีดีและไมดี่” 
แล้วเขากลา่ววา่ “จริงอยา่งท่ีทา่นพดู”  
แล้วเขาก็กลา่วอีกวา่ “ดงันัน้ทา่นจงบอกให้ฉนัรู้เก่ียวกบัอิหฺสานเถิด ?”  
ทา่นนบีตอบวา่ “คือการท่ีท่านท าอิบาดะฮฺตอ่อลัลอฮฺเสมือนกบัว่าท่านเห็นพระองค์ แม้ว่า

ทา่นไมเ่ห็นพระองค์ แตพ่ระองค์ทรงเห็นทา่นแนน่อน” 
 แล้วเขากล่าวอีกว่า “ดงันัน้ท่านจงบอกให้ฉันรู้เก่ียวกบัวนักิยามะฮฺเถิด ?” ท่านนบีตอบว่า 
“ผู้ ท่ีถกูถาม ไมไ่ด้รู้มากไปกวา่ผู้ถามเลย” 
 แล้วเขาก็กลา่ววา่ “ถ้าเชน่นัน้ทา่นจงบอกให้ฉนัรู้ถึงสญัญานของมนัเถิด”  

ท่านนบีตอบว่า “คือการท่ีทาสีจะคลอดลกูเป็นนายของนาง, ท่านจะได้เห็นผู้ ท่ีไม่สวมร้อง
เท้า ไมมี่เสือ้ผ้าจะสวมใส ่เป็นผู้ยากจนข้นแค้น และเลีย้งแพะ แตก่ลบัแขง่ขนักนัสร้างอาคารสงู ๆ ” 
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 จากนัน้ เขาก็จากไป และฉัน (หมายถึงอมุรฺั) ก็หายหน้าไปหลายวนั  ตอ่มาท่านนบี   ก็

ถามฉันว่า “โอ้อุมัร ท่านรู้ไหมว่า ผู้ ถามครัง้นัน้เป็นใคร ?” ฉันตอบว่า “อัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค์เทา่นัน้ท่ีรู้”  
 ท่านนบีตอบว่า “แท้จริงเขาคือ ญิบรีล ท่านมาหาพวกท่าน เพ่ือสอนพวกท่านเร่ืองศาสนา
ของพวกทา่น” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม3 
 

        

ٚلذ رٕبٚي اٌؾذ٠ش اٌزٞ ث١ٓ أ٠ذ٠ٕب ؽمبئك اٌذ٠ٓ اٌضالس : اإلعالَ ٚاإل٠ّبْ ٚاإلؽغبْ ، ٚ٘زٖ 

ضالس ػظ١ّخ عذا ؛ ألْ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍك ػ١ٍٙب اٌغؼبدح ٚاٌشمبء فٟ اٌذ١ٔب اٌّشارت اٌ

ٚا٢خشح ، ٚث١ٓ ٘زٖ اٌّشارت اسرجبؽ ٚص١ك ، فذائشح اإلعالَ أٚعغ ٘زٖ اٌذٚائش ، ر١ٍٙب دائشح 

اإل٠ّبْ فبإلؽغبْ ، ٚثبٌزبٌٟ فئْ وً ِؾغٓ ِؤِٓ ، ٚوً ِؤِٓ ِغٍُ ، ِّٚب عجك ٠زج١ّٓ ٌه عش 

ٌشثبٟٔ ػٍٝ أٌٚئه األػشاة اٌز٠ٓ ادّػٛا ألٔفغُٙ ِمبَ اإل٠ّبْ ، ٚ٘ٛ ٌُ ٠زّّىٓ فٟ لٍٛثُٙ اٌؼزبة ا

ثؼذ ، ٠مٛي هللا فٟ وزبثٗ : } لبٌذ األػشاة إِٓب لً ٌُ رؤِٕٛا ٌٚىٓ لٌٛٛا أعٍّٕب ٌّٚب ٠ذخً 

( ، فذي ٘زا ػٍٝ أْ اإل٠ّبْ أخّض ٚأػ١ك دائشحً ِٓ  41اإل٠ّبْ فٟ لٍٛثىُ { ) اٌؾغشاد : 

 اإلعالَ
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2.  ความแตกตา่งระหว่าง อลักรุอาน หะดีษนะบะวีย์ และหะดีษกดุสีย์ 
3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความขยนัในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
3 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงการศรัทธา อิสลาม และอิหฺสาน, เลขที่: 8 
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หะดีษที่ 3 หลักการของอิสลาม 

 

 
َ
 مِ لَ ـْ الِ  نُ َكَ رْ أ

 
   َْ خَ 

َ
ا  اِب ع  الَ  َِ ةْ  ؽَ ٍَ خُ  َِ ةْ  اِ  ػِ تْ خَ   َِ ْحَ الؽ   ػِ تْ خَ  ِبْ أ ٍَ ُٓ  ُج ػْ ٍِ ـَ  : اَل كَ  َرِضَ اُ َخِْ

 : ُل ْٔ لُ حَ    اِ  َل ْٔ ـُ رَ 
ْ ََعَ  مُ َل ـْ الِ  ِنَ "ةُ   ََ   ةِ ادَ َٓ : شَ  ٍؿ  

َ
 وَ  اُ  ل  إِ  لَ  إِ َل  نْ أ

َ
 امِ كَ إِ وَ  ، ِ ا ُل ْٔ ـُ رَ  ػاً ٍ  ُمَ  نْ أ

 "  انَ َض مَ رَ  مِ ْٔ َض ، وَ  ِج يْ الَ  زن ضَ وَ ،  ةِ َكَ الؾ   اءِ خَ حْ إِ ، وَ  ةِ َل الط  
 .ًٌ يِ فْ مُ  وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

 
ความว่า : จากท่านอบูอับดิ รฺเราะหฺมาน นั่นคืออับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรฺ  อิบนุ อัล -ค็อฎฎอบ 

เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮมุา เลา่วา่: ฉนัได้ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ   กลา่ววา่: 

 “อิสลามนัน้ ถกูสร้างอยูบ่นหลกัการห้าประการ นัน่คือ 
-   การปฎิญานตนว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ และ
มหุมัมดันัน้คือเราะสลูของอลัลอฮฺ 
-   การด ารงไว้ซึง่การละหมาด 
-   การจา่ยซะกาต 
-   การประกอบพิธีหจัญ์ ณ บยัตลิลาฮฺ 
 -   และการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน”   
หะดีษนี ้บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์4และมสุลิม5 

 

                                                           
4 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: การวงิวอนขอของพวกทา่นคือการศรัทธาของพวกทา่น, เลขที:่ 
8 

5 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงหลกัการของอิสลาม, เลขที:่ 21 
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اإلعالَ فٟ ؽم١مزٗ ٘ٛ ارجبع اٌشعً ػ١ٍُٙ اٌغالَ ف١ّب ثؼضُٙ هللا ثٗ ِٓ اٌششائغ فٟ وً صِبْ، فُٙ 

جؼٛا ِب عبء ثٗ ِٓ اٌزٛساح ، اٌطش٠ك ٌّؼشفخ ِشاد هللا ِٓ ػجبدٖ ، فىبْ اإلعالَ ٌمَٛ ِٛعٝ أْ ٠ز

ٚوبْ اإلعالَ ٌمَٛ ػ١غٝ ارجبع ِب أٔضي ػ١ٍٗ ِٓ اإلٔغ١ً ، ٚوبْ اإلعالَ ٌمَٛ إثشا١ُ٘ ارجبع ِب 

عبء ثٗ ِٓ اٌج١ٕبد ٚاٌٙذٜ ، ؽزٝ عبء خبرُ األٔج١بء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، فأوًّ هللا ثٗ اٌذ٠ٓ ، ٌُٚ ٠شرغ 

اإلعالَ اٌزٞ ثَؼش ثٗ سعٌٛٗ ، ٠مٛي هللا ػضٚعً : } ِٚٓ ٠جزغ  ألؽذ ِٓ اٌجشش أْ ٠زؼجذٖ ثغ١ش د٠ٓ

( ، فغ١ّغ  58غ١ش اإلعالَ د٠ٕب فٍٓ ٠مجً ِٕٗ ٚ٘ٛ فٟ ا٢خشح ِٓ اٌخبعش٠ٓ { ) آي ػّشاْ : 

 . اٌخٍك ثؼذ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٍِضِْٛ ثبرجبع ٘زا اٌذ٠ٓ ، اٌزٞ اسرؼبٖ هللا ٌؼجبدٖ أعّؼ١ٓ

أْ ٠ىْٛ د٠ٕب ػب١ٌّب ، طبٌؾبً ٌىً صِبْ ِٚىبْ  -اٌزٞ أٌضِٕب هللا ثبرجبػٗ  -ِٚٓ ؽج١ؼخ ٘زا اٌذ٠ٓ 

، ش١ٌّٛبً فٟ ِٕٙغٗ ، ِز١ٕبً فٟ لٛاػذٖ ، ساعخبً فٟ ِجبدئٗ ؛ ِٚٓ ٕ٘ب شجٙٗ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ اٌؾذ٠ش 

ٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب اٌزٞ ث١ٓ أ٠ذ٠ٕب ثبٌجٕبء اٌمٛٞ ، ٚاٌظشػ اٌؼظ١ُ ، صُ ث١ٓ فٟ اٌؾذ٠ش األسوبْ اٌز

 طشػ اإلعالَ
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองอดทนในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึงเร่ืองนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หะดีษที่ 4 ขัน้ตอนของการสร้าง 
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 ِق يْ الَ  ُو اضِ ؽَ مَ 
 

  َْ خَ 
َ
 اِ  ُل ْٔ ـُ ا رَ َِ ثَ ػ  ضَ  : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  دٍ ْٔ ػُ فْ مَ  َِ ةْ  اِ  ػِ تْ خَ    َِ ْح الؽ   ػِ تْ خَ  ِبْ أ

ٍَ  ُق ادِ الط   َٔ ُْ وَ    : ُق وْ ػُ ْط ال
  ن  " إِ  

َ
  ِّ ٌن اُ   َِ عْ بَ  ِفْ  ُّ لُ يْ عَ  عُ ٍَ ُيْ  ًْ زُ ػَ ضَ أ

َ
 َو رْ ٌِ  ثً لَ يَ غَ  نُ ْٔ سُ يَ  ً  ثُ  ،ثً فَ عْ جُ  ٌاً ْٔ يَ  ْيَ ػِ بَ رْ أ

ٍَ  ِّ يَلْ إِ  ُو ـَ ؽْ يُ  ً  ثُ  ،َم لِ ذَ  َو رْ ٌِ  ثً غَ ْض مُ  نُ ْٔ سُ يَ  ً  ثُ  ،َم لِ ذَ   ةِ  ؽُ مَ ؤْ يُ وَ ،   حَ وْ الؽ   ِّ يْ ذِ  ظُ فَ ِْ يَ ذَ  ُم يَ ال
َ
 عِ بَ رْ أ

 وَ  ِّ كِ زْ رِ  ِب خْ سَ ةِ :  اٍت ٍَ َكِ 
َ
  ِقي شَ وَ  ِّ يِ ٍَ خَ وَ  ِّ يِ سَ أ

َ
 . ػٌ يْ ػِ ـَ  وْ أ

ِ  اِ َٔ فَ     ن  إِ  هُ ْيُ دَ  لَ إِ  لَ  يْ اّل 
َ
  وِ ٍَ ػَ ةِ   ُو ٍَ ػْ يَلَ  ًْ زُ ػَ ضَ أ

َ
ٌَ ّت  ضَ  ثِ ِ  الَ  وِ ْْ أ  ُّ َِ يْ ةَ  نُ ْٔ سُ ا يَ  

  وِ ٍَ ػَ ةِ  ُو ٍَ ػْ يَ ذَ  اُب خَ الهِ  ِّ يْ يَ غَ  ُق تِ فْ يَ فَ  اعٌ رَ ذِ ِإل  ا َٓ َِ يْ بَ وَ 
َ
  ن  إِ ا ، وَ َٓ يُ عُ ػْ يَ ذَ  ارِ انل   وِ ْْ أ

َ
 ًْ زُ ػَ ضَ أ

  وِ ٍَ ػَ ةِ  ُو ٍَ ػْ يَلَ 
َ
ٌَ ّت  ضَ  ارِ انل   وِ ْْ أ  ُو ٍَ ػْ يَ ذَ  اُب خَ الهِ  ِّ يْ يَ غَ  ُق تِ فْ يَ فَ  اعٌ رَ ذِ  ِإل   آَ َِ يْ بَ وَ  ُّ َِ يْ ةَ  نُ ْٔ سُ ا يَ  

  وِ ٍَ ػَ ةِ 
َ
 ا " َٓ يُ عُ ػْ يَ ذَ  ثِ ِ  الَ  وِ ْْ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 

ความว่า: จากท่านอบอูบัดิรฺเราะหฺมาน นัน่คืออบัดลุลอฮฺ อิบน ุมสัอูด เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ   เล่าว่า 

“ท่านเราะสลูลุลอฮฺ    ซึ่งเป็นผู้สจัจริงและเป็นผู้ ได้รับการเช่ือถือ กล่าวว่า: “แท้จริง ทุกๆ คนใน

หมูพ่วกทา่นได้ถกูก่อตวัเป็นรูปร่างในครรภ์มารดาเป็นระยะเวลา 40 วนัในรูปของนุฏฟะ (น า้ข้นๆ) 
หลงัจากนัน้ก็กลายเป็นก้อนเลือดภายในระยะเวลาเดียวกนั และหลงัจากนัน้ ก็กลายเป็นก้อนเนือ้
ภายในระยะเวลาเดียวกัน หลังจากนัน้มลาอิกะฮฺก็ถูกส่งมายังเขาและเป่าวิญญาณใส่ร่างเขา 
และมลาอิกะฮฺถกูบญัชาให้บนัทกึส่ีก าหนดการด้วยกนั นัน่คือ  

-   ริซกี (เคร่ืองยงัชีพ) ของเขา 
-   อายขุยัของเขา 
-   การงานของเขา 
-   และสขุหรือทกุข์ของเขา 
ฉันของสาบานต่ออัลลอฮฺ  ผู้ ซึ่งไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภักดีนอกจาก

พระองค ์วา่แท้จริงคนใดคนหนึง่ในหมูพ่วกท่านจะปฏิบตัิกิจการงานของชาวสวรรค์ จนกระทัง่ไม่มี
อะไรอยูร่ะหวา่งเขากบัสวรรค์นอกจากห่างกนัแคห่นึ่งศอกเท่านัน้ แตเ่ขาได้ถกูก าหนด (ให้เป็นชาว
นรก) ดงันัน้ เขาก็ปฏิบตักิิจการงานของชาวนรก และในท่ีสดุเขาก็ตกนรก และแท้จริงคนใดคนหนึ่ง
ในหมู่พวกท่าน จะปฏิบัติกิจการงานของชาวนรก จนกระทั่งไม่มีอะไรอยู่ระหว่างเขากับนรก
นอกจากหา่งกนัแคห่นึง่ศอกเท่านัน้ แตเ่ขาได้ถกูก าหนดไว้แล้ว (ว่าเขาเป็นชาวสวรรค์) ดงันัน้เขาก็
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จะปฏิบตัิกิจการงานของชาวสวรรค์ และในท่ีสดุเขาก็ได้เข้าสวรรค์” หะดีษบนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์6

และมสุลิม7 
٘زا اٌؾذ٠ش ٌزؼش٠ف اٌّغٍُ ثؾم١مخ اإل٠ّبْ ثبٌمؼبء ٚاٌمذس ، فمذ داس اٌؾذ٠ش ؽٛي اٌزمذ٠ش اٌؼّشٞ 

سٖ ٌؾمبئك  ّٛ ك ثزٌه إدساوٗ ٚرظ ّّ ٌإلٔغبْ ، ِٚب ٠شٍّٗ رٌه ِٓ روش ِشاؽً خٍمٗ ٚرظ٠ٛشٖ، ١ٌؼ

ح ، ٚاٌٙذا٠خ ٚاٌغٛا٠خ ، ٚغ١ش٘ب ِٓ األِٛس اٌغ١ج١خ ، ف١زٌّٛذ فٟ لٍجٗ اٌشؼٛس ثبٌخٛف اٌّٛد ٚاٌؾ١ب

ِٓ عٛء اٌؼبلجخ ، ٚاٌؾزس ِٓ االعزٙبٔخ ثبٌزٔٛة ٚاٌّؼبطٟ ، ِٚٓ االغزشاس ثظالػ اٌؼًّ 

 . ٚاالرىبي ػ١ٍٙب

 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนให้ค านิยามและแบง่แยกประเภทหลกัการของหะดีษดงันี ้

 อิลมลุหะดีษ ดริอยะฮฺ- อิลมลุหะดีษ ริวายะฮฺ- หะดีษ นะบะวีย์-อซัซุนนะฮฺ - อลัเคาะบรั- อลัอะษัรฺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หะดีษที่ 5 ห้ามอุตริในศาสนา 

                                                           
6 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: เร่ิมต้นของการสร้าง, บท: กลา่วถงึบรรดามลาอกิะฮฺ, เลขที:่ 3208 

7
 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: วิธีการสร้างมนษุย์ในครรภ์มารดา, บท: ก าหนดสภาวะ, เลขที:่ 2643 



12 
 

 

  َِ يْ اِلن  ِفْ  اِع ػَ خِ الةْ  َِ غَ  ْهُ انل  
 

ٍُ  من اُ  َْ خَ  ِ َع   اِ  ػِ تْ خَ  من اُ  ْيَ ِِ ٌِ ؤْ ال ا  ثَ شَ ئ َٓ   : اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل كَ :  ْج اىَ كَ  رَِضَ اُ َخِْ
  ٌَ  " َْ  

َ
  ِفْ  َث ػَ ضْ أ

َ
َْ َُ ؽِ مْ أ ٌَ ؼَ ا   "   دي رَ  َٔ ُٓ ذَ  ُّ ِْ ٌِ  َؿ يْ ا ىَ ا 

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
ِ  ثٍ ايَ وَ رِ  ِفْ وَ  ٌَ  ٍَ ًيِ فْ ٍُ ل   ِّ يْ يَ غَ  َؿ يْ ىَ  لً ٍَ خَ  َو ٍِ غَ  َْ : " 

َ
 " . دي رَ َٔ ُٓ ا ذَ َُ ؽُ مْ أ

 
 ความว่า: จากมารดาของศรัทธาชนทัง้หลาย อุมมุ อับดิลลาฮฺ นั่นคือท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮา เลา่วา่: ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ  กลา่ววา่ “ใครก็ตามท่ีอตุริในกิจการศาสนาของ

เรานี ้ซึ่งสิ่งท่ีเราไม่ได้สัง่ใช้ ดงันัน้สิ่งท่ีอตุริขึน้มานัน้ย่อมถูกปฏิเสธ”  บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์8และ
มสุลิม9  

และในการบนัทึกของมสุลิมมีส านวนว่า: “ใครก็ตามท่ีปฏิบตัิกิจการใดกิจการหนึ่ง ซึ่งเรา
ไมไ่ด้สัง่ใช้ ดงันัน้กิจการนัน้จะถกูปฏิเสธ” 

 
ائغ ، ١ٌزخزٖ إٌبط لزؼذ ؽىّخ هللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ أْ ٠ىْٛ ٘زا اٌذ٠ٓ خبرُ األد٠بْ ، ٚآخش اٌشش

ِٕٙبعب ٌُٙ ، ٚعج١ال إٌٝ سثُٙ ، ِٚٓ ٕ٘ب عبءد رؼب١ٌّٗ شبٍِخ ٌغٛأت اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ، فٍُ رزشن 

خ١شا إال دٌذ اٌجشش٠ّخ ػ١ٍٗ ، ٚال ششا إال ؽزّسد ِٕٗ ، ؽزٝ وٍّذ اٌشعبٌخ ثّٛد ٔج١ٕب ملسو هيلع هللا ىلص ، ٠مٛي 

رّّذ ػ١ٍىُ ٔؼّزٟ ٚسػ١ذ ٌىُ اإلعالَ د٠ٕب { ) اٌّبئذح : هللا رؼبٌٝ : } ا١ٌَٛ أوٍّذ ٌىُ د٠ٕىُ ٚأ

3 ) . 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ืองความเช่ือมัน่ ในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกล่าวถึงเร่ืองนี ้

 

 
 
 
หะดีษที่ 6 ออกห่างจากสิ่งท่ีคลุมเครือ 

                                                           
8 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การไกลเ่กลยี, บท: เมื่อไกลเ่กลยีในสิง่ที่ชัว่ถือวา่ถกูปฏิเสธ, เลขที:่ 2697 

9 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การพิพากษา, บท: ปฏิเสธบทบญัญตัิที่ไมถ่กูต้องและบบรดาอตุริกรรมทัง้หลายใน
ศาสนา, เลขที:่ 1718 
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 اِت َٓ تُ الشُ  َِ اظِ َٔ مَ  َْ خَ  ػُ ػْ الُ 
 

  َْ خَ 
َ
َ  َِ ةْ  اِن ٍَ ػْ انل    اِ  ػِ تْ خَ  ِبْ أ ـَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ْيٍ شِ ب    اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ُج ػْ ٍِ : 

 : ُل ْٔ لُ حَ 
ٌ بَ  َل َل الَ  ن  " إِ   ٌ بَ  امَ ؽَ الَ  ن  إِ وَ  ين ٍَ وَبيْ   ، ين ُٓ ُٓ   لَ   ،  ٓاٌت تَتِ ُمشْ   ُمٔرٌ اُ   اَِ ٍُ ََ   ْيٌ رِ نَ   َ  َحْػيَ ٌِ 

َِ   ،  انل اِس  ٍَ َق   َذ تُ   ات   ْبَ تَ ـْ اِ ، َذَلْػ   اِت َٓ الش 
َ
ِّ يْ ِِلِ   أ ِّ ِغؽْ وَ   ِِ َْ وَ   ،  ِض َٓ   ِفْ   َوَرعَ   ٌَ تُ  ِفْ   َوَرعَ   اِت الش 

ْ َكَ   ،  الََؽامِ  ِِ ا َل   َع يَؽْ   لؽ  ْٔ ْٔ   اِلَم   َض    ،  ِّ يْ ذِ   َتعَ يَؽْ   أنْ   ِشُم يُ
َ
   ،  ِضًم   َمِيٍم   ِىُكن   ن  إِ وَ   لَ أ

َ
 ن  إِ وَ   لَ أ

ُّ َمَ   اِ   ِضَم  ٌُ    ،  اِر
َ
 َفَفَػْت   َذاإِ وَ   ،  ُّ ُك    الََفػُ   ضيَصَ   يََطْج َض   اذَ إِ   َغثً ُمْض   الََفػِ   ِفْ   ن  إِ وَ   لَ أ

  ، ُّ ُك   الََفػُ  َفػَ فَ 
َ
 " ُب اىَليْ  ِهَ وَ  لَ أ

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 
ความว่า: จากท่านอบอูบัดิลลาฮ นัน่คือ อนั-นอฺุมาน อิบนุ บะชีร เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่าว่า: ฉันได้

ยินท่านเราะสลูลุลอฮฺ   กล่าวว่า “แท้จริงสิ่งท่ีอนมุตัิ (หะลาล) นัน้ชดัเจนและสิ่งท่ีต้องห้าม (หะ

รอม) ก็ชดัเจนเชน่กนั และในระหว่างทัง้สองนัน้คือสิ่งท่ีคลมุเครือ ซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้ ดงันัน้ผู้ ใดก็
ตามท่ีระแวดระวงัและปกปอ้งตวัเขาจากสิ่งท่ีคลมุเครือ แท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกียรติของเขา
ใสสะอาดปลอดมลทิน และใครก็ตามท่ีตกอยู่ในสิ่งท่ีคลมุเครือ ก็เสมือนกับว่าเขาได้ตกอยู่ในสิ่งท่ี
ต้องห้าม เปรียบดงัเชน่ผู้ ท่ีเลีย้งปศสุตัว์อยูร่อบ ๆ บริเวณเขตหวงห้าม ซึ่งมนัเกือบจะเล็ดลอดเข้าไป
กินในเขตหวงห้ามอยู่แล้ว พึงทราบเถิดว่าทุก ๆ กษัตริย์ย่อมมีเขตหวงห้าม  และพึงทราบเถิดว่า 
แท้จริงเขตหวงห้ามของอลัลอฮฺคือบรรดาสิ่งต้องห้ามทัง้หลาย พงึทราบเถิดวา่ ในร่างกายมนษุย์นัน้ 
มีก้อนเนือ้ชิน้หนึ่ง เม่ือมันดี ร่างกายทัง้หมดก็จะดีตามไปด้วย และถ้าหากว่ามันเสีย ร่างการ
ทัง้หมดก็จะเสียตามไปด้วย พึงทราบเถิดว่า มันคือ หัวใจ”  หะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรีย์10และ
มสุลิม11 

 
 
 
 
 

 

                                                           
10 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: ความประเสริฐของผู้ ท่ีท าให้ศาสนาของเขาบริสทุธ์ิ, เลขที:่ 52 

11 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อลั-มสุากอต, บท: ยดึเอาสิง่ที่หะลาลและละทิง้สิง่ที่คลมุเครือ, เลขที่: 1599 
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ٕٚ٘ب لّغُ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص األِٛس إٌٝ صالصخ ألغبَ ، فمبي : ) إْ اٌؾالي ث١ّٓ ، ٚاٌؾـشاَ ث١ّٓ ( فبٌؾالي 

ٗ ، ِضً أوً اٌط١جبد ِٓ اٌضسٚع ٚاٌضّبس ٚغ١ش رٌه ، ٚوزٌه فبٌؾشاَ اٌخبٌض ظب٘ش ال اشزجبٖ ف١

 اٌّؾغ ٚاػؾخٌ ِؼبٌّٗ ، ال اٌزجبط ف١ٗ ، وزؾش٠ُ اٌضٔب ٚاٌخّش ٚاٌغشلخ إٌٝ غ١ش رٌه ِٓ األِضٍخ

. 

أِب اٌمغُ اٌضبٌش ، فٙٛ األِٛس اٌّشزجٙخ ، ٚ٘زا اٌمغُ لذ اوزغت اٌشجٗ ِٓ اٌؾالي ٚاٌؾشاَ 

، ٌٚزٌه خفٟ أِشٖ ػٍٝ وض١ش ِٓ إٌبط ، ٚاٌزجظ ػ١ٍُٙ ؽىّٗ ، فزٕبصػٗ اٌطشفبْ  
 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง การมอบหมายตอ่อลัลอฮฺในอิสลามและมีหะดีษใดบ้างกลา่วถึง

เร่ืองนี ้
3. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง การเข้าห้องน า้ดงันี ้

               - ความส าคญัของมารยาทในการเข้าห้องน า้ 

               - หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัการใช้ห้องน า้ 

              - มารยาทการเข้าห้องน า้ 

              - ดอุาก่อนและเข้าห้องน า้ 
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หะดีษที่ 7 การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนา 

 

 َِ يْ اِلن  ادُ ٍَ غِ  ثُ طَ يْ ِط انل  
 

  َْ خَ 
َ
  َِ ةْ  ًِ يْ ٍِ حَ   ثَ ي  رَ رُ  ِبْ أ

َ
  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ين ارِ اِل   ٍس وْ أ

َ
 :   اَل كَ   ِب  انل   ن  أ

اِلن  كُ  ثُ طَ يْ ِط انل   َُ حْ "  لِ َِ يْ ،   : كَ  َْ ٍَ ا  ةِ خَ هِ ىِ وَ  : ِِ  اَل ؟   وِ  ِلِ ْٔ ـُ ؽَ لِ وِ  ِّ ا
َ
ٍُ  ثِ ٍ  ئِ أِل ل  ْيَ ٍِ يِ فْ ا

 "   ًْ ِٓ خِ ٌ  َع وَ 
 .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  

 
ความว่า: จากท่านอบู รุก็อยยะฮฺ นัน่คือ ตะมีม อิบนุ เอาสฺ อดั-ดารีย์ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า: 

ท่านนบี   กล่าวว่า “ศาสนาคือ การตกัเตือน” พวกเราถามว่า: เพ่ือใครล่ะ  ? ท่านนบี   ตอบ

วา่ “เพ่ืออลัลอฮฺ เพ่ือคมัภีร์ของพระองค์ เพ่ือศาสนทตูของพระองค์ เพ่ือบรรดาผู้น ามสุลิม และเพ่ือ
บรรดามสุลิมทัว่ไป” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม12 
 
 

إٌظ١ؾخ ١ٌغذ فمؾ ِٓ اٌذ٠ٓ ، ثً ٟ٘ ٚظ١فخ اٌشعً ػ١ٍُٙ اٌظالح ٚاٌغالَ ، فئُٔٙ لذ ثؼضٛا 

ػ١ٍٗ اٌغالَ ١ٌٕزسٚا لُِٛٙ ِٓ ػزاة هللا ، ١ٌٚذػُٛ٘ إٌٝ ػجبدح هللا ٚؽذٖ ٚؽبػزٗ ، فٙزا ٔٛػ 

٠خبؽت لِٛٗ ، ٠ٚج١ٓ ٌُٙ أ٘ذاف دػٛرٗ ف١مٛي : } أثٍغىُ سعبالد سثٟ ٚأٔظؼ ٌىُ { ) 

( ، ٚػٕذِب أخزد اٌشعفخ لَٛ طبٌؼ ػ١ٍٗ اٌغالَ ، لبي : } ٠ب لَٛ ٌمذ أثٍغزىُ  26األػشاف : 

97سعبٌخ سثٟ ٚٔظؾذ ٌىُ ٌٚىٓ ال رؾجْٛ إٌبطؾ١ٓ { ) األػشاف :   
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง มารยาทในท่ีประชมุในประเดน็ดงันี ้

- ความหมายของการประชมุ- ความส าคญัและคณุคา่ของการเข้าท่ีประชมุ 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัหะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทในท่ีประชมุ 

- ดอุาๆการเปิดและปิดประชมุ- มารยาทในการเข้าร่วมในท่ีประชมุ 

 
 

                                                           
12 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: อธิบายถึงศาสนานัน้คอืการตกัเตือน, เลขที:่ 95 
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หะดีษที่ 8  ชีวิตและทรัพย์สินมุสลิมเป็นสิ่งต้องห้าม 

 

ٍُ  مِ دَ  ثُ ٌَ ؽْ ضُ   اِلِ ٌَ وَ  ًِ يِ فْ ال
 

ا ؽَ ٍَ خُ  َِ اةْ  َِ غَ  ٍَ ُٓ   رَِضَ اُ َخِْ
َ
 : اَل كَ   اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ن  أ

  ُت ؽْ مِ اُ "   
َ
َ ّت  ضَ  اَس انل   َو احِ كَ اُ   نْ أ    واػُ َٓ شْ  ي

َ
 وَ   اُ   ل  إِ   لَ إِ   َل   نْ أ

َ
 ،  اِ   ُل ْٔ ـُ رَ   ػاً ٍ  ُمَ   ن  أ

ٌِ ْٔ ٍُ َط غَ  َم لِ ا ذَ ْٔ يُ ػَ ا ذَ ذَ إِ فَ ،   ةَ َكَ ا الؾ  ْٔ حُ ؤْ يُ وَ  ،  ةَ َل الط    ٔاٍُ يْ لِ يُ وَ   وَ  ًْ ُْ ءَ اٌَ  دِ نن ا 
َ
َ َٔ مْ أ  قن ِبَ  ل  إِ  ًْ ُٓ ال

  "اَل ػَ تَ   اِ ََعَ  ًْ ُٓ ابُ فَ ضِ وَ  مِ َل ـْ الِ 
 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ  

 

ความว่า: จากท่านอิบนอุุมรั เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุมา เล่าว่า: ท่านเราะสูลลุลอฮฺ   กล่าวว่า: “ฉัน

ถกูสัง่ใช้เพ่ือตอ่สู้กบัมนษุย์ จนกว่าพวกเขาจะปฏิญาณว่า  ลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ (หมายความว่า
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด –ท่ีควรแก่การเคารพภกัดีอย่างแท้จริง- นอกจากอลัลอฮฺ) วะอนันะ มุหมัมะดนั 
เราะสูลุลลอฮฺ (และมุหมัมดันัน้คือศาสนทูตของอลัลอฮฺ) และ (จนกว่า) พวกเขาจะด ารงไว้ซึ่งการ
ละหมาด และ (จนกว่า) พวกเขาจะจ่ายซะกาต ดงันัน้เม่ือพวกเขาปฎิบตัิตามดงัท่ีกล่าวมานัน้แล้ว 
เลือดเนือ้และทรัพย์สินของพวกเขาย่อมได้รับการคุ้มครองจากฉัน เว้นแต่ด้วยสิทธิของอิสลาม13 
และการสอบสวนของพวกเขานัน้14เป็นหน้าท่ีของอัลลอฮฺ” หะดีษบนัทึกโดยอัล-บุคอรีย์15และ
มสุลิม16 
 
ٌمذ أِشٔب هللا رؼبٌٝ فٟ د٠ٓ اإلعالَ أْ ٔذػٛ اٌّؼشػ١ٓ ٚاٌّىزث١ٓ ثبٌؾغٕٝ ، ٚأْ ٔغزٙذ فٟ رٌه 

ْ ٌضاِب ػ١ٍُٙ أال ٠ّٕؼٛا ٘زا اٌخ١ش ِٓ أْ ٠ظً ، ثً أْ ٔغبدٌُٙ ثبٌزٟ ٟ٘ أؽغٓ ، فئْ أثٛا ، وب

إٌٝ غ١شُ٘ ، ٚٚعت ػ١ٍُٙ أْ ٠فغؾٛا ٌزٌه إٌٛس ٌىٟ ٠شاٖ عٛاُ٘ ، فئْ أطشٚا ػٍٝ ِذافؼخ ٘زا 

اٌخ١ش ، ٚؽغت رٌه إٌٛس ، وبٔٛا ػمجخ ٚؽبعضاً ٠ٕجغٟ إصاٌزٗ ، ٚدفغ شٛوزٗ ، ٚ٘زا ِّب أشبس إ١ٌٗ 

) أِشد أْ ألبرً إٌبط ، ؽزٝ ٠شٙذٚا أْ ال إٌٗ إال هللا ، ٚأْ دمحما سعٛي هللا ،  إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ لٌٛٗ :

٠ٚم١ّٛا اٌظالح ، ٠ٚؤرٛا اٌضوبح ( ، فٙٛ ملسو هيلع هللا ىلص ِأِٛس ثٕشش د٠ٓ اإلعالَ ، ٚاعزئظبي شٛوخ وً 

 . ِؼبٔذ أٚ ِؼبسع ، ٚرٍه ٟ٘ ؽم١مخ اٌذ٠ٓ ٚغب٠زٗ

                                                           
13 หมายถงึเมื่อกระท าผดิที่ต้องลงโทษตามบทบญัญตัิอิสลาม 
14 คือการสอบสวนในสิง่ที่เร้นลบัและอยูใ่นใจของพวกเขา เพราะสิง่เหลา่นีม้นษุย์ไมส่ามารถตรัสรู้ได้นอกจากสิง่ที่
เปิดเผย 
15 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: "หากพวกเขากลบัตวัและด ารงการละหมาดและจา่ยซะกาต...
ฯ", เลขที:่ 27 

16 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: ค าสัง่ใช้ให้ตอ่สู้กบัมนษุย์จนกวา่พวกเขาจะกลา่ววา่ "ลา อิลาฮะ 
อิลลลัลอฮฺ มหุมัมะดนุ เราะสลูลุลอฮฺ", เลขที:่ 32 
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(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง การรักษาความสะอาดตามทศันะอิสลามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

- ความหมายและความส าคญัของการรักษาความสะอาด 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและหะดีษท่ีเก่ียวกบัการรักษาความสะอาด 

- ประเภทของการรักษาความสะอาด 

- การรักษาความสะอาดร่างกาย 

- การรักษาความสะอาดเคร่ืองนุง่หม่ 

- การรักษาความสะอาดท่ีอยู่อาศยั 

- การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 
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หะดีษที่ 9  ห้ามการซักถามที่มากเกินและการเคร่งที่เกินเลย 

 

 دِ ػ  شَ اىت  وَ  الِ ؤَ الف  .. ةِ ْثَ نَ  َْ خَ  ْهُ انل  
. 

  َْ خَ 
َ
ـَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ؽٍ غْ َض  َِ ةْ  َِ ْح الؽ   ػِ تْ خَ   ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ أ    اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ُج ػْ ٍِ : 

 : ُل ْٔ لُ حَ 
  ٌَ جَ "  ٌَ وَ  ، هُ ْٔ تُ نِ خَ اسْ فَ  ُّ ِْ خَ  ًْ سُ خُ يْ َٓ ا 

َ
أ  فَ  ِّ ةِ  ًْ سُ حُ ؽْ مَ ا 

ْ
ٌِ ْٔ حُ أ ـْ ٌَ  ُّ ِْ ا  ا فَ  ًْ خُ ػْ عَ خَ ا  ا ٍَ ج  إِ ؛ 

 
َ
ِ  َم يَ ْْ أ  ََعَ  ًْ ُٓ ذُ َل خِ اعْ وَ  ًْ ِٓ يِ ائِ فَ مَ  ةُ ْثَ نَ  ًْ سُ يِ تْ رَ  َْ ٌِ  ََ حْ اّل 

َ
 " ًْ ِٓ ائِ يَ بِ ُْ  أ

 .ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ  
 

ความว่า: จากท่านอบู ฮร็ุอยเราะฮฺ นัน่คืออบัดรฺุเราะหฺมาน อิบน ุศ็อค์รฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: 

ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ       กล่าวว่า “สิ่งใดก็ตามท่ีฉันได้ห้ามพวกท่าน ๆ   ก็จงละเว้นเสีย 

และสิ่งใดก็ตามท่ีฉนัได้สัง่ใช้ พวกทา่นก็จงปฏิบตัิเท่าท่ีพวกท่านมีความสามารถ แท้จริง สิ่งท่ีท าให้
ชนรุ่นก่อนพวกท่านต้องพินาศ คือการซกัไซ้ของพวกเขาท่ีมากเกิน 17และการขดัแย้งกับบรรดานบี
ของพวกเขา” หะดีษบนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์18และมสุลิม19 
 

ٌمذ اسرؼٝ هللا عجؾبٔٗ ٌٍجشش٠خ اإلعالَ د٠ٕب ، ٚعؼٍٗ اٌذ٠ٓ اٌخبرُ اٌزٞ ال ٠ُمجً ِٓ أؽٍذ عٛاٖ ، 

ٚوبْ ِٓ عّبد ٘زا اٌذ٠ٓ لٛاِٗ ػٍٝ األٚاِش ٚإٌٛاٟ٘ ، فٙٛ ٠أِش ثىً فؼ١ٍخ ، ٠ٕٚٙٝ ػٓ وً 

ٟ٘سر٠ٍخ ، ِٚٓ ٕ٘ب عبء ٘زا اٌؾذ٠ش ؛ ١ٌج١ٓ اٌّٛلف اٌظؾ١ؼ رغبٖ ٘زٖ األٚاِش ٚإٌٛا . 

ٚلذ عبء فٟ طؾ١ؼ ِغٍُ ث١بْ عجت ٚسٚد ٘زا اٌؾذ٠ش ، فؼٓ أثٟ ٘ش٠شح سػٟ هللا ػٕٗ لبي : 

ًُّ ػبَ  خطجٕب سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمبي : ) أ٠ٙب إٌبط لذ فشع هللا ػ١ٍىُ اٌؾظ فؾغٛا (، فمبي سعً : أو

 : ) ٌٛ لٍذ ٔؼُ ٌٛعجذ ، ٌّٚب ٠ب سعٛي هللا ؟ فغىذ ، ؽزٝ لبٌٙب صالصب ، فمبي سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص

اعزطؼزُ ( صُ لبي : ) رسٟٚٔ ِب رشوزىُ ؛ فئّٔب ٍ٘ه ِٓ وبْ لجٍىُ ثىضشح عؤاٌُٙ ، ٚاخزالفُٙ ػٍٝ 

أٔج١بئُٙ ، فئرا أِشرىُ ثشٟء فأرٛا ِٕٗ ِب اعزطؼزُ ، ٚإرا ١ٙٔزىُ ػٓ شٟء فذػٖٛ ( ، ٚفٟ سٚا٠خ 

ؾبثزٗ إٌٝ رشن اٌغؤاي ػّب ال ٠ُؾزبط إ١ٌٗأخشٜ : ) رسٟٚٔ ِب رشوزىُ ( ، فأسشذ ط  . 

 

                                                           
17 คือการซกัไซ้หรือถามในสิง่ทีไ่มเ่ป็นประโยชน์และอาจจะมีผลเสยี 
18 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การยดึมัน่ในคมัภีร์อลักรุอา่นและสนุนะฮฺของทา่นนบี, บท: ปฏิบตัิตามบรรดา
แนวทางของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั, เลขที:่ 7288 

19 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความประเสริฐ, บท: การให้เกียตร์ิตอ่ทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั ฯ, เลขที:่ 
1337. และส านวนหะดีษเป็นของทา่น 
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ٚال ٠ُفُٙ ِٓ إٌٟٙ ػٓ وضشح اٌغؤاي ، رشن اٌغؤاي ػّب ٠ؾزبعٗ اٌّشء ، ف١ٍظ ٘زا ِشاد اٌؾذ٠ش ، 

ثً اٌّمظٛد ِٕٗ إٌٟٙ ػٓ اٌغؤاي ػّب ال ٠ؾزبعٗ اإلٔغبْ ِّب ٠ىْٛ ػٍٝ ٚعٗ اٌغٍٛ أٚ اٌزّٕطغ ، 

 أٚ ِؾبٌٚخ اٌزؼ١١ك فٟ أٍِش ف١ٗ عؼخ
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนอภิปรายเร่ือง มารยาทในหอ้งเรียนตามทศันะอิสลามในประเด็นดงันี ้

- ความหมายและความส าคญัของมารยาทในห้องเรียน 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัหะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทในห้องเรียน 

- การปฏิบตัิตนในห้องเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หะดีษที่ 10  สาเหตุของการตอบรับดุอาอ์ 
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 ءِ َع اِل   ثِ اةَ سَ إِ  ُب تَ ـَ 
 

  َْ خَ 
َ
  : اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل كَ  : اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ   ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ أ

إِ   َظ ػَ تَ  اَ  ن  "  ل    اَ  ن  إِ وَ ،   تاً ين َظ  ل  إِ  ُو تَ لْ حَ  لَ  ٌب ين ا
َ
ٍُ ا ؽَ مَ أ  ٍَ ةِ  ْيَ ِِ ٌِ ؤْ ل

َ
أ  ِّ ةِ  ؽَ مَ ا 

 ٍُ ہ  چ       :اَل ػَ تَ  اَل لَ ذَ  ْيَ يِ ـَ ؽْ ال ہ   ۀ   ۀ   ڻ      ڻ    : اَل ػَ تَ  اَل كَ وَ   چ ڻ  
ڍ  ڌ    چ  ڇ  ڍ   ڇ   ڇ     ؽَ فَ الف   ُو يْ عِ يُ  َو سُ الؽ   ؽَ نَ ذَ  ً  ثُ     چ چ  ڇ  

َ
 َد ػَ شْ أ

 
َ
 امٌ ؽَ ضَ  ُّ فُ بَ يْ مَ وَ  ، امٌ ؽَ ضَ  ُّ بُ ْشَ مَ وَ ،   امٌ ؽَ ضَ  ُّ ٍُ ػَ عْ ٌَ وَ ،   بن ارَ يّ  بن ارَ يَ  ، اءِ ٍَ  الف  َل إِ  ِّ يْ ػَ يَ  ػ  ٍُ حَ  َبَ دْ أ
 فَ  ، امِ ؽَ الَ ةِ  يَ ؼن غُ وَ ، 

َ
ُ  ّن  أ  " َلُ  اُب شَ خَ فْ ي

  .ًٌ يِ فْ مُ  اهُ وَ رَ  
 

ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

“แท้จริง อลัลอฮฺนัน้ทรงดี ไม่ทรงรับสิ่งใด ๆ นอกจากสิ่งท่ีดี และแท้จริงอัลลอฮฺทรงสั่งใช้บรรดา
ศรัทธาชนในสิ่งเดียวกนักบัท่ีพระองค์ได้ทรงสัง่ใช้บรรดาเราะสลู พระองค์ตรัสวา่:  

چڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ چ   

“โอ้บรรดาเราะสลูเอ๋ย เจ้าจงบริโภคแตส่ิ่งท่ีดี ๆ และจงประกอบแตค่วามดีเถิด” 
และตรัสอีกวา่ : 

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ   

 “โอ้บรรดาผู้ ท่ีศรัทธาเอ๋ย สเูจ้าจงบริโภคแตส่ิ่งท่ีดี ๆ จากสิ่งท่ีเราประทานเป็นเคร่ืองยงัชีพ
แก่สเูจ้าเถิด”  

หลงัจากนัน้ท่านเราะสลู   ได้เล่าถึงชายคนหนึ่งท่ีเดินทางเป็นระยะเวลายาวนาน จน

ผมเผ้ายุง่เหยิง คละเคล้าไปด้วยฝุ่ น เขาย่ืนมือทัง้สองสู่ท้องฟ้า (พลางวิงวอนว่า) “โอ้พระผู้อภิบาล
ของข้า! โอ้พระผู้อภิบาลของข้า!” ในขณะท่ีอาหารท่ีเขาบริโภคนัน้หะรอม เคร่ืองด่ืมท่ีเขาด่ืมนัน้หะ
รอม เคร่ืองนุง่ห่มท่ีเขาสวมใส่นัน้หะรอม และยงัชีพอยู่ด้วยกบัสิ่งหะรอม อย่างนีแ้ล้วดอุาอ์ของเขา
จะถกูตอบรับได้อยา่งไร ? ” หะดีษบนัทกึโดยมสุลิม20 

 
؛ فٙٛ طٍخ ث١ٓ اٌؼجذ ٚسثٗ ، ٠غزغٍت ثٗ اٌشؽّخ ، ٠ٚغزؼذٞ  اٌذػبء سٚػخ اٌمٍت ، ٚأٔظ اٌشٚػ

 . ثٗ ػٍٝ ِٓ ظٍّٗ ، ِٚٓ ػظ١ُ شأٔٗ ، ٚػٍٛ ِىبٔٗ ، أْ عؼٍٗ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص أطً اٌؼجبدح ٌٚجٙب

                                                           
20 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ซะกาต, บท: รับเศาะดะเกาะฮฺจากทรัพย์สนิท่ีดี, เลขที:่ 1015 
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بء ٘زٖ اٌّىبٔخ اٌؼظ١ّخ ؛ فئّٔٗ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌؼجذ أْ ٠أرٟ ثبألعجبة اٌزٟ ٚإرا وبْ ٌٍذػ

رغؼٍٗ ِمجٛال ػٕذ هللا رؼبٌٝ ، ِٚٓ عٍّخ رٍه األعجبة : اٌؾشص ػٍٝ اٌؾالي فٟ اٌغزاء ٚاٌٍجبط ، 

 ٚ٘زا ِب أشبس إ١ٌٗ إٌجٟ ملسو هيلع هللا ىلص فٟ ٘زا اٌؾذ٠ش
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัน าดอุาฮฺในชีวิตประจ าวนัพร้อมความหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หะดีษที่ 11  จงละทิง้สิ่งที่ท่านเคลือบแคลงสงสัย 

 

  ِّ يْ ذِ  َج هْ هَ ا شَ ٌَ  كْ ؽُ حْ اُ 
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  َْ خَ 
َ
  َِ ةْ  ِلن غَ  َِ ةْ  َِ فَ الَ  ػٍ ٍ  ُمَ  ِبْ أ

َ
ىِ َظ  ِبْ أ َُ ْيَ رَ وِ     اِ  ِل ْٔ ـُ رَ  ِط تْ ـِ  ٍب ا  اُ  ِضَ رَ  ِّ خِ ا

آُ ِْ خَ   : اَل كَ  ٍَ
ٌَ َل إِ  َم تُ يْ ؽِ ا يَ ٌَ  عْ دَ  : "  اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  َْ ٌِ  ُج ظْ فِ ضَ    " َم تُ يْ ؽِ  يَ ا َل  
ْ  اهُ وَ رَ   ْ  اَل كَ وَ  اِئ  فَ اىن  وَ  ي  ؼِ ٌِ اىّتن  .صٌ يْ طِ َض  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ :  ي  ؼِ ٌِ اىّتن

 
ความว่า: จากท่านอบู มุหัมมัด นั่นคือ อัล-หะสัน อิบนุ อลีย์ อิบนุ อบีฏอลิบ หลานและผู้ เป็นท่ี

โปรดปรานของทา่นเราะสลูลุลอฮฺ   เล่าว่า: ฉันได้ท่องจ าจากท่านเราะสลูลุลอฮฺ   ว่า:  “ท่าน

จงละทิง้สิ่งท่ีท าให้ทา่นคลมุเครือ แล้วไปยดึเอาสิ่งท่ีมิได้ท าให้ท่านคลมุเครือ” หะดีษบนัทึกโดยอตั-
ตริมีซีย์21และอนั-นะสาอีย์22 และอตั-ตรฺิมิซีย์กลา่ววา่หะดีษบทนีอ้ยูใ่นระดบัหะสนัเศาะหีหฺ้ 

 
كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص دائم النصح ألمته ، ٌوجههم إلى ما فٌه خٌر لمعاشهم ومعادهم، 

فؤمرهم بسلون درب الصالحٌن ، ووضح لهم معالم هذا الطرٌك ، والوسائل التً 
ن جملة تلن النصائح النبوٌة ، الحدٌث الذي بٌن أٌدٌنا ، والذي تمود إلٌه ، وم

ٌُرشد فٌه النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمته إلى اجتناب كل ما فٌه شبهة ، والتزام الحالل الواضح 
 . المتٌمن منه

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภยัจากปากและมีหะดีษใดบ้างพดูถึงเร่ืองนี ้

 

 
 
 
 
 
หะดีษที่ 12  หมกมุ่นอยู่กับส่ิงท่ีเป็นไร้ประโยชน์ 

 

                                                           
21 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาทของผู้พิพากษา, บท: ลกัษณะของวนัสิน้โลกฯ, เลขที:่ 2518 

22 อนั-นะสาอีย์, อลั-มจุญ์ตะบา, ภาค: มารยาทของผู้พิพากษา, บท: ตดัสนิตามที่นกัปราชณ์เห็นพ้อง, เลขที:่ 
5397 
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  ػُ يْ فِ يُ  َل  اٍَ ةِ  اُل غَ خِ شْ الِ 
 

 :  اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ إَ  َْ خَ 
  ٌِ ٍَ  مِ َل ـْ إِ  َِ فْ ضُ  َْ "   "   ِّ يْ ِِ ػْ  حَ ا َل ٌَ  ُّ نُ ؽْ حَ  ءِ ؽْ ال

ْ  اهُ وَ ، رَ  ٌَ فَ ضَ  ٌد يْ ػِ ضَ  َهَؼا ي  ؼِ ٌِ اىّتن َْ  . َوَدْيُُه 

 

ความว่า: จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ เล่าว่า : ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

“ส่วนหนึ่งจากความดีงามส าหรับอิสลามของคนๆ หนึ่ง คือการท่ีเขาละทิง้สิ่งท่ีไม่เป็นสาระ
เก่ียวข้องกบัตวัเขา” หะดีษอยูใ่นระดบัหะสนั บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย์23 และทา่นอ่ืน ๆ24 

 
أرشدنا النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً هذا الحدٌث ، إلى الطرٌك الذي ٌبلػ به العبد كمال دٌنه ، 

وحسن إسالمه ، وصالح عمله ، فبٌّن أن مما ٌزٌد إسالم المرء حسنا ، أن ٌدع ما 
ٌده فً أمر دنٌاه وآخرتهال ٌعنٌه وال ٌف  . 

 
 

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนร่วมกนอภิปรายมารยาทในการนอนและต่ืนนอนตามทศัะอิสลามในประเด็น

ดงันี ้
- ความส าคญัของการนอนและตื่นนอน    - ความส าคญัของมารยาทการนอนและต่ืนนอน 

- มารยาทการนอนและต่ืนนอน                - ดอุาก่อนนอนและหลงัตื่นนอน 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและหะดีษท่ีเก่ียวกบัการนอนและตื่นนอน 

 

                                                           
23 อตั-ติรฺมิซีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: ความสมถะ, บท: ไมร่ะบ,ุ เลขที่: 2317 

24 อิบนมุาญะฮฺ เลขท่ี: 3976, มาลกิ เลขที่: 1904, อะหฺมดั เลขที:่ 1732, อิบนชิุฮาบ เลขที:่ 191, อบัดรฺุร็อซซาก 
เลขที:่ 20617, อิบนลุญะอฺดฺ เลขที่: 2925, อิบนหุิบบาน เลขท่ี: 229, อฏั-เฏาะบะรอนีย์ ในหนงัสอือลั-มอฺุญมั อลั-
เอาสฏั เลขท่ี: 359 และในหนงัสอือลั-มอฺุญมั อศั-เศาะฆีรฺ เลขท่ี: 884 
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หะดีษท่ี 13 ส่วนหน่ึงจากความสมบูรณ์ของการศรัทธา 
 

 انِ ٍَ حْ الِ  الِ ٍَ نَ  َْ ٌِ 
 

  َْ خَ 
َ
   ةَ ؾَ َحْ  ِبْ أ

َ
َ أ ِبن     اِ  لِ ْٔ ـُ رَ  مِ ادِ عَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ٍم الِ ٌَ  َِ ةْ  ِؿ ن َْ انل   َخ

 : اَل كَ 
  َُ ٌِ ؤْ  يُ " َل  

َ
  ب   ُيِ ّت  ضَ  ًْ زُ ػُ ضَ أ

َ
 " ِّ فِ فْ نِلَ  ب  اُيِ ٌَ  ِّ يْ عِ أِل

 . ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
 
ความว่า: จากท่านอบู หมัซะฮฺ นัน่คือ อนสั อิบน ุมาลิก เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุผู้ รับใช้ของท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ   จากท่านนบี   ท่านกล่าวว่า: “ผู้ ใดผู้หนึ่งในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธา (โดย

สมบรูณ์) จนกวา่เขาจะรักพ่ีน้องของเขาเสมือนกบัท่ีเขารักตวัของเขาเอง” หะดีษบนัทึกโดยอัล-
บคุอรีย์25และมสุลิม26 
 

حرص اإلسالم بتعالٌمه وشرائعه على تنظٌم عاللة الناس بربهم تبارن وتعالى ، 
ٌنالوا السعادة فً الدنٌا واآلخرة ، وفً الولت ذاته شرع لهم ما ٌنظم عاللتهم حتى 

بعضهم ببعض ؛ حتى تسود األلفة والمحبة فً المجتمع المسلم ، وال ٌتحمك ذلن إال 
إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غٌره حرصه على مصلحته الشخصٌة ، 

، متٌن األساسوبذلن ٌنشأ المجتمع اإلسالمً لوّي الروابط   . 
 

ومن أجل هذا الهدف ، أرشد النبً ملسو هيلع هللا ىلص أمته إلى تحمٌك مبدأ التكافل واإلٌثار ، فمال : 
) الٌؤمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لنفسه ( ، فبٌّن أن من أهم عوامل رسوخ 

من  اإلٌمان فً الملب ، أن ٌحب اإلنسان لآلخرٌن حصول الخٌر الذي ٌحبه لنفسه ،
 . حلول النعم وزوال النمم ، وبذلن ٌكمل اإلٌمان فً الملب

(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัทบทวนมารยาทตา่งๆท่ีได้เรียนรู้และปฎิบตัใินชีวิตประจ าวนั 

                                                           
25 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: สว่นหนึง่ของการศรัทธาคือการรักพี่น้องเสมือนกบัรักตวัเอง, 
เลขที:่ 13 

26 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: หลกัฐานวา่ด้วยสว่นหนึง่ของประการกาารศรัทธาคือการรักพี่น้อง
มสุลมิเหมือนกบัท่ีเขารัก, เลขที:่ 71 
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หะดีษที่ 14 เม่ือไรอนุญาตให้หล่ังเลือดมุสลิมได้ ? 
 

ٍُ  مُ دَ  رُ ػَ ْٓ  حُ َّت ٌَ   ؟ ًِ يِ فْ ال
 

  َْ خَ 
َ
  : اِ  ُل ْٔ ـُ رَ  اَل : كَ  اَل كَ  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  دٍ ْٔ ػُ فْ مَ  ِبْ أ

،  ِؿ فْ انل  ةِ  ُؿ فْ انل   ، وَ اِن الؾ   ُب ين : ال   ٍث لَ ى ذَ ػَ ضْ إِ ةِ  ل  إِ   ًٍ يِ فْ مُ  ئٍ ؽِ امْ  مُ دَ  و  َيِ  " لَ   
ٍُ  ِّ ِِ يْ ِِلِ  كُ ارِ ال  وَ  ِ  ُق ارِ فَ ال  " ثِ اغَ ٍَ شَ يْ ل

 . ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 
ความวา่: จากทา่นอิบน ุมสัอดู เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮ ุเล่าว่า: ท่านเราะสลูลุลอฮฺ   กล่าวว่า: “เลือด

เนือ้ของมสุลิมคนหนึง่ไมเ่ป็นท่ีอนมุตั(ิคือห้ามมิให้ละเมิด) นอกจากหนึ่งในสาเหตสุามประการ คือ: 
ผู้แตง่งานท่ีผิดประเวณี และชีวิตชดใช้ด้วยชีวิต(คือการประหารฆาตกรตามเหย่ือท่ีถกูฆ่า) และผู้ ท่ี
ละทิง้ศาสนา(อิสลาม)ของเขา แตกแยกออกจากญะมาอะฮฺ(ประชาคมมุสลิม)27” หะดีษบนัทึก
โดยอลั-บคุอรีย์28และมสุลิม29 

ن عبادة ابتعث هللا سبحانه وتعالى نبٌه دمحما ملسو هيلع هللا ىلص بالدٌن الخاتم ، الذي ٌخرج الناس م
العباد ، إلى عبادة رب العباد ، ومن جور األدٌان ، إلى عدل اإلسالم ، فإذا دخل 

اإلنسان حٌاض هذا الدٌن ، والتزم بأحكامه ، صار فردا من أفراد المجتمع 
اإلسالمً ، ٌتمتع بكافة الحموق المكفولة له ، ومن جملة هذه الحموق ، عصمة دمه 

 . وماله وعرضه

 
(กิจกรรมท้ายบท) 

 
1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายการมอบหมายต่ออลัลอฮฺมีหะดีษใดบา้วพูดถึงเร่ืองน้ี 
 
 
 

                                                           
27 คือหนัเหออกจากญะมาอะฮฺของมสุลมิไมว่า่จะด้วยการอุตริกรรม (ที่เป็นกฟุรฺ) การลว่งละเมดิ (ที่กอ่ให้เกิด
ความเสยีหายตอ่พืน้หน้าแผน่ดิน) และอื่น ๆ  เช่นเดยีวกบักลุม่เคาะวาริจญ์ เป็นต้น .. วลัลอฮอุะอฺลมั (อลั-มิน
ฮาจญ์ ชรัหฺ เศาะหีหฺ้มสุลมิ อิบน ุอลั-หจัญาจญ์ 11/165) 
28 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: อดั-ดิยฺยะฮฺ, บท: ค าตรัสของอลัลอฮฺ "  واألُف ةاىػي واىػي ةانلفؿ انلفؿ أن

... ةاألُف " เลขที:่ 6878 

29 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การสาบาน,ผู้ รุกราน, การกิศอศ, และดยิะฮฺ, บท: สิง่ที่อนมุตัิให้หลัง่เลอืดมสุลมิได้, 
เลขที:่ 1676 
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หะดีษที่ 15 การให้เกียรติแขกผู้มาเยือน 
 

  ِف يْ الض   امُ ؽَ نْ إِ 
 

  َْ خَ 
َ
  ُّ ِْ خَ  اُ  ِضَ رَ  ةَ ؽَ يْ ؽَ ُْ  ِبْ أ

َ
 : اَل كَ   اِ  َل ْٔ ـُ رَ  ن  أ

  ٌَ   اً ْي عَ  ْو لُ يَ يْ فَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايلَ وَ  اِ ةِ  َُ ٌِ ؤْ يُ  نَ َكَ  َْ " 
َ
 . ْج ٍُ ْط يِلَ  وْ أ

 . هُ ارَ سَ  مْ ؽِ هْ يُ يْ فَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايلَ وَ  اِ ةِ  َُ ٌِ ؤْ يُ  نَ َكَ  َْ ٌَ وَ  
 "  ُّ فَ يْ َض  مْ ؽِ هْ يُ يْ فَ  ؽِ اآلعِ  مِ ْٔ ايلَ وَ  اِ ةِ  َُ ٌِ ؤْ يُ  نَ َكَ  َْ ٌَ وَ  
 . ًٌ يِ فْ مُ وَ  ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

 

ความว่า:  จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺอนัฮุ  เล่าว่า: ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   กล่าวว่า: 

“ผู้ ใดก็ตามท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลกแล้ว เขาก็จงพดูแตใ่นสิ่งท่ีดีงามหรือไม่ก็นิ่งเงียบเสีย  
และผู้ใดก็ตามท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลกแล้ว เขาก็จงให้เกียรตเิพ่ือนบ้านของเขา และผู้ ใดก็
ตามท่ีศรัทธาต่ออลัลอฮฺและวนัปรโลก เขาก็จงให้เกียรติแขกของเขา” หะดีษบนัทึกโดยอลั-บุคอ
รีย์30และมสุลิม31 

 
نشؤ العرب فً جاهلٌتهم على بعض المٌم الرفٌعة ، والخصال الحمٌدة ، وسادت 

فتخرون بها على من سواهم ، بٌنهم حتى صارت جزءاً ال ٌتجّزأ من شخصٌتهم ، ٌ
 . وٌسّطرون مآثرها فً أشعارهم

 
وتلن األخالق العظٌمة التً امتازوا بها ، لم تؤت من فراغٍ ، ولكنها نتاج طبٌعً 

من تؤثّر أسالفهم بدعوة نبً هللا إبراهٌم علٌه السالم ، حتى اعتادوا علٌها ، 
اإلسالم أن بزغ ، فجاءت وتمّسكوا بها عند معاملتهم لآلخرٌن ، ثم ما لبث فجر 

تعالٌمه لترسً دعائم تلن األخالق ، وتعمك جذورها فً نفوس المإمنٌن ، والتً 
 . كان منها : الحث على إكرام الضٌف ، والحفاوة به

 
 إن إكرام الضٌف ٌمثل سمة بارزة للسمو األخاللً

 
 

                                                           
30 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาท, บท: ใครก็ตามทีศ่รัทธาตอ่อลัลอฮฺและวนัปรโลก ก็จงอยา่ก่อความ
เดือดร้อนตอ่เพื่อนบ้าน, เลขที:่ 6018 

31 มสุลมิ, อลั-ญามิอฺ, ภาค: การศรัทธา, บท: สง่เสริมการให้เกียรติตอ่เพื่อนบ้านและแขกฯ, เลขที่: 74. และ
ส านวนหะดษีเป็นของทา่น 
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(กิจกรรมท้ายบท) 
 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้

2. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย การใหอ้ภยัในอิสลามและมีหะดีษใดกลา่วถีงเร่ืองนี ้

3. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายมารยาทในการนอนและต่ืนนอนในประเด็นดงัน้ี 

 - ความส าคญัของการนอนและตื่นนอน 

              - ความส าคญัของมารยาทการนอนและต่ืนนอน 

              - มารยาทการนอนและตื่นนอน 

              - ดอุาก่อนนอนและหลงัต่ืนนอน 
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หะดีษที่ 16 ห้ามบันดาลโทสะ  
 

 ِب َض اىغَ  َِ غَ  ْهُ انل  
 

  َْ خَ 
َ
ُّ : ةَ ؽَ يْ ؽُ ُْ  ِبْ أ  رَِضَ اُ َخِْ

    
َ
"    ِبن ِ  يْ لِ  اَل كَ  لً سُ رَ  نْ أ  :   

َ
 " َل  اَل كَ ، ارًا ؽَ مِ  دَ د  ؽَ " فَ  ْب َض غْ تَ  "لَ  اَل " كَ  ِنْ ِض وْ أ

 "   ْب َض غْ تَ 
 . ي  ارِ غَ الُ  اهُ وَ رَ 

 

ความวา่: จากทา่นอบ ูฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุเล่าว่า:  “มีชายคนหนึ่งกล่าวแก่ท่านนบี  

ว่า: “ได้โปรดสั่งเสียแก่ฉันด้วยเถิด”ท่านนบี   ตอบว่า: “ท่านจงอย่าโกรธ” แล้วผู้ ชายคนนัน้ก็

กลา่วซ า้เชน่นัน้หลายครัง้ และทา่นนบี  ก็ยงัคงตอบกลบัไปว่า “ท่านจงอย่าโกรธ” หะดีษบนัทึก

โดยอลั-บคุอรีย์32 
وبهذه الكلمة الموجزة ، ٌشٌر النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى خطر هذا الخلك الذمٌم ، فالغضب جماع 

الشر ، ومصدر كل بلٌّة ، فكم ُمّزلت به من صالت ، ولُطعت به من أرحام ، 
ت بسببه العدٌد من التصرفات التً ٌندم علٌها وأُشعلت به نار العداوات ، وارتُكب

 . صاحبها ساعة ال ٌنفع الندم
إنه غلٌان فً الملب ، وهٌجان فً المشاعر ، ٌسري فً النفس ، فترى صاحبه 

محمر الوجه ، تمدح عٌنٌه الشرر ، فبعد أن كان هادئا متزنا ، إذا به ٌتحول إلى 
، كالبركان الثائر الذي ٌمذف حممه كائن آخر ٌختلف كلٌة عن تلن الصورة الهادئة 

 . على كل أحد
(กิจกรรมท้ายบท) 

1. ให้นกัเรียนอภิปรายสิ่งท่ีได้รับจากหะดีษนี ้
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย การใหอ้ภยัในอิสลามและมีหะดีษใดกลา่วถีงเร่ืองนี ้
3. ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย เร่ือง มารยาทในการปฏิบตัิตอ่บิดามารดา ครูและผู้อาวุโสตาม

ทศันะอิสลามดงันี ้
- ความส าคญัของมารยาทในการปฏิบตัิตอ่บดิามารดา ครูและผู้อาวโุส 
- มารยาทในการปฏิบตัติอ่บิดามารดา ครูและผู้อาวโุส 

- หลกัฐานจากอลักรุอานและอลัฮะดีษท่ีเก่ียวกบัมารยาทในการปฏิบตัิตอ่บดิามารดา ครู

และผู้อาวโุส 

                                                           
32 อลั-บคุอรีย์, อลั-ญามิอฺ, ภาค: มารยาท, บท: ระมดัระวงัจากการโกรธ, เลขที:่ 6116 
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บทส่งทา้ย 

วิชา มุสเฏาะหลฺะฮอัลลหะดีษ (หลักพจิารณาอัลหะดีษ) 

โดย อาจารย์ อบัดลุเลาะ การีนา (นิยาม เร่ืองท่ีกลา่วถึง วตัถปุระสงค์และผลท่ีคาดวา่จะได้รับ ) 

http://my-friends-islam.blogspot.com/2012/01/1.html 

1.   นิยาม 

วิชามศุเฏาะละหฺ อลัหะดีษ คือ วิชาท่ีว่าด้วยหลกัการและกฏเกณฑ์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถทราบ

ถึงสถานภาพของสะนดั(กระบวนการรายงาน) และมะตนั(ตวับทหะดีษ)  ในแง่ของการยอมรับและ

การปฏิเสธหะดีษ     จากนิยามข้างต้นเป็นท่ีประจกัษ์วา่การการยอมรับหะดีษแตล่ะบทนัน้จ าเป็นท่ี

จะ ต้องผา่นการวิเคราะห์ทัง้กระบวนการรายงานและสถานภาพของตวับทหะดีษอยา่งละเอียด

ก่อนท่ีจะให้การยอมรับหะดีษ และน าหะดีษนัน้ ๆ มาใช้เป็นหลกัฐาน 

2.   เร่ืองท่ีกลา่วถึง 

วิชามศุเฏาะละหฺ อลัหะดีษจะพดูถึงเร่ืองราวสองประการ คือ ท่ีเก่ียวข้องกบัสายรายงาน

และตวับทหะดีษในแง่ของการยอมรับน ามาใช้เป็นหลกัฐาน และบางทศันะมีความเห็นวา่ เป็นวิชา

ท่ีพดูถึงเราะสลูลุลอฮฺ r โดยตรงในแง่ท่ีวา่ทา่นเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ r ซึง่เป็นแบบอยา่งในทกุ ๆ 

ด้านในการด าเนินชีวิตของประชาชาติ 

3.   วตัถปุระสงค์ 

การเรียนรู้วิชามศุเฏาะละหฺหะดีษมีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

      1. เพ่ือแยกแยะระหวา่งหะดีษท่ีมีการรายงานอยา่งถกูต้องกบัหะดีษท่ีมีการรายงานด้วยสาย

รายงานท่ีออ่นหรืออปุโลกน์ตอ่ทา่นนบีมฮุมัมดั  

      2. เพ่ือสามารถทราบท่ีมาของบทบญัญัตติา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายอิสลาม เป็นต้น 

4.   ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 

             ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการเรียนรู้วิชามศุเฏาะละหฺหะดีษ คือ 

http://my-friends-islam.blogspot.com/2012/01/1.html
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            1. สามารถทราบถึงระดบัของหะดีษแตล่ะบท เช่น ระดบัหะดีษเศาะหีหฺ หะดีษ หะสนั หะ

ดีษเฎาะอีฟ หะดีษเฎาะอีฟญิดดนั หรือหะดีษเมาฎอฺู 

            2. สามารถทราบถึงประเภทตา่ง ๆ ของหะดีษนบี เชน่ หะดีษกดุซีย์ หะดีษมรัฟอฺู  หะดีษ

เมากฟู และหะดีษมกัฏอฺู 

           3. สามารถทราบถึงสถานะของหะดีษท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหลกัฐานได้หรือไมไ่ด้ ซึง่จะท า

ให้การปฏิบตัิศาสนกิจเป็นไปอยา่งถกูต้อง 

โดย อาจารน์รอฟีกี มฮู าหมดั(การแบง่วิชาอลัหะดีษ ) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0 

5.การแบง่วิชาอลัหะดีษ 

วิชาหะดีษนัน้ แบง่ภาคของการศกึษาได้เป็น 2 ภาค คือ  

1.วิชาหะดีษริวายะห์ ( رواٌة الحدٌث علم  ) คือ "วิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัค าพดู การกระท า การ

ยอมรับ ลกัษณะรูปร่างหน้าตา มารยาท และชีวประวตัขิองทา่นร่อซู้ล(ซล.)" 

2.วิชาหะดีษดริอยะห์ ( دراٌة الحدٌث علم  ) คือ "วิชาท่ีท่ีศกึษาเก่ียวกบัตวัผู้รายงานหะดีษ สภาพ

ของสายรายงาน(สนดั) และตวับทหะดีษ(มะตัน่) วา่ สามารถยอมรับหะดีษ และน ามาเป็น

หลกัฐานได้หรือไม"่ เรียกอีกอยา่งก็คือ วิชา "มสุตอละฮุ้ลหะดีษ" หรือ "หลกัพิจารณาอลัหะดีษ" ซึง่

ก็คือ วิชาท่ีเราก าลงัศกึษาอยู่นัน่เองและเพ่ือให้เกิดความง่ายดายตอ่การเข้าใจ หลงัจากท่ีเราได้

ศกึษาถึงค านิยามตา่งๆมาพอสมควรแล้ว ตอ่ไปนี ้ผมจะขอน าเสนอ การแบง่ประเภทของหะดีษ 

โดยพิจารณาถึงการรับ และการไมรั่บหะดีษ โดยหลกัการพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

 โดย  ผศ.ดร.อบัดลุลอฮฺ หนุ่มสขุ (ค านิยามหะดีษ ) 

http://www.islammore.com/main/content.php?page=sub&category=6&id=699 

7.ค านิยามหะดีษ 

คือสิ่งท่ีพาดพิงถึงทา่นนบี  ในทกุๆด้าน เชน่ ค าพดู การกระท า การยอมรับ ในคณุลกัษณะ

ทัง้ในด้านสรีระ และจริย ตลอดจนชีวประวตัขิองทา่น ทัง้ก่อนและหลงัการได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นน

บี *( ดมูสุตอฟา อสัซิบาอีย์ : “อซัซุนนะห์วะมากานะตฮุา” หน้า 47 ) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0
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1.พิจารณาถึงการน ามาอ้างเป็นหลกัฐานทางด้านของการรับและไมรั่บ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ  

       1.หะดีษมกับู้ล ( الممبول الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีได้รับการรับรอง" ก็คือ หะดีษท่ี

สามารถน ามาเป็นหลกัฐานได้โดยเด็ดขาด ได้แก่ หะดีษท่ีได้รวมไว้ซึง่เง่ือนไขของการรับรองอยา่ง

ครบถ้วน ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป อินชาอลัเลาะห์ 

2.หะดีษมรัดู๊ด ( المردود الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีถกูปฎิเสธ" ก็คือ หะดีษท่ีไม่

สามารถน ามาเป็นหลกัฐานได้โดยเด็ดขาด เว้นแตต้่องมีเง่ือนไข ได้แก่ หะดีษท่ีขาดไปหนึง่เง่ือนไข 

หรือ มากกวา่ จากบรรดาเง่ือนไขของการยอมรับหะดีษ เช่น มีฮะดีษอ่ีนมาสนบัสนนุ(มตุาบะอะห์) 

เป็นต้น และหะดีษมรัดู๊ดนัน้ มีอยู่หลายประเภท ดงัจะได้กลา่วตอ่ไป อินชาอลัเลาะห์  

หะดีษมรัดู๊ดนัน้ เรียกได้อีกอยา่งหนึง่วา่ "หะดีษดอ่อีฟ" ( الضعٌف الحدٌث  ) หมายถึง 

"หะดีษท่ีอ่อนแอ" 

2.พิจารณาถึงการจ าแนกตามลกัษณะกระแสสายรายงานของหะดีษ แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท 

คือ  

1.หะดีษมูต่ะวาติร ( لمتواترا الحدٌث  ) หมายถึง "หะดีษท่ีมีการรายงานอยา่งตอ่เน่ือง 

หรือ มากมาย" ก็คือ หะดีษท่ีถกูรายงานจากบคุคลเป็นจ านวนมาก ได้แก่ หะดีษท่ีคนกลุม่หนึง่ได้

รายงานมาจากคนอีกกลุม่ ซึ่งเป็นไปไมไ่ด้ตามสตปัิญญา ท่ีบคุคลเหล่านัน้จะสมรู้ร่วมคดิกนัโกหก

ตอ่ท่านนบีมฮู าหมดั(ซล.) หรือ ตอ่หะดีษของทา่น 

2.หะดีษอาฮ๊าด ( اٌؾذ٠ش ا٢ؽبد ) หมายถงึ "หะดีษที่หะดีษที่มีผู้รายงานเพียงคนเดียว" ก็คือ หะดษีที่

ถกูรายงายด้วยนกัรายงานเพยีงคนเดียว หรือ สายรายงานเดยีว ได้แก่ หะดีษทีค่นๆหนึง่ได้รายงานมาจากคนอกี

คน โดยมีการสบืตอ่สายรายงานนัน้ ด้วยคนเพียงคนเดียว หรือ มากกวา่ เช่น 2 คน หรือ 3 คน ในแตล่ะชัน้ของ

สายรายงาน แตไ่มถ่ึงขัน้มูต่ะวาติร  

3.พิจารณาถงึการจ าแนกตามลกัษณะจดุสิน้สดุของสายรายงาน หรือ การจ าแนกหะดษีโดยพิจารณาถึงผู้ที่ถกู

พาดพิง แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1.หะดีษกดุซย์ี ( ٟاٌؾذ٠ش اٌمذع ) หมายถึง หะดีษที่ทา่นนบีมฮู าหมดั(ซล.)พาดไปยงัอลัเลาะห์(ซบ.) 

จากสิง่ที่มิใช่อลักรุอาน ด้วยการรายงานของทา่นเอง 
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2.หะดีษมรัฟัวะอ์ ( اٌؾذ٠ش اٌّشفٛع ) หมายถงึ หะดษีที่ผู้รายงานพาดพงิไปยงัทา่นร่อซู้ล(ซล.) อนั

เก่ียวกบัค าพดู การกระท า และการยอมรับของทา่น  

3.หะดีษเมากฟู ( ش اٌّٛلٛفاٌؾذ٠  ) หมายถงึ หะดีษที่ผู้รายงานพาดพิงไปยงัซอฮาบะห์(รด.) อนั

เก่ียวกบัค าพดู และการกระท าของพวกเขา 

4.หะดีษมกัตวัะอ์ ( اٌؾذ٠ش اٌّمطٛع ) หมายถึง หะดษีที่ผู้รายงานพาดพงิไปยงัตาบิอีน(รฮ.) หรือ 

บคุคลที่อยูห่ลงัจากตาบิอีน(รฮ.) อนัเก่ียวกบัค าพดู และการกระท าของพวกเขา 

โดย รอฟีกี มฮู าหมดั  (ค านิยามส าคญั) 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0 

8. ค านิยามส าคญั 

1. อลัอิสนาด 

ค าวา่ อิสนาด ( اإلعٕبد ) ในแง่ของภาษา หมายถงึ "การพาดพิง" หรือ "การอ้างองิ"  

และในแง่ของวชิาการนัน้ ค าวา่ "อิสนาด" นัน้ หมายถงึ "แนวทางทีน่ าไปสูต่วับทของหะดีษ" ซึง่เป็นส านวนจาก

การตอ่เนื่องของนกัรายงานหะดษี ท่ีรับหะดีษมาจากคนหนึง่ สูอ่ีกคนหนึง่ เร่ือยไปจนถึงทา่นร่อซู้ล(ซล.) 

2. อลัมตัน์ 

ค าวา่ มะตัน่ ( ٓاٌّز ) ในแง่ของภาษา หมายถึง "สิง่ที่มัน่คงแขง็แรง" หรือ "สิง่ที่ยกขึน้มาจากพืน้ดนิ"  

และในแง่ของวชิาการนัน้ ค าวา่ "มะตัน่" นัน้ หมายถงึ "ตวับทของหะดีษ" หรือ "ถ้อยค าของหะดษี"  

3. .อสัสนดั 

ค าวา่ สนดั ( اٌغٕذ ) ในแง่ของภาษาหมายถงึ "การพาดพิง" และ "สิง่ที่ถกูยดึถือ"  

และในแง่ของวชิาการนัน้ ค าวา่ "สนดั" นัน้ หมายถึง "ความตอ่เนื่องของนกัรายงานจนถึงตวับท" ซึง่นกัวิชาการหะ

ดีษนัน้ ได้ใช้ค าวา่ "อิสนาด" และ "สนดั" ในความหมายเดียวกนั 

4. อรัรอวีย์ 

ค าวา่ รอวีย์ ( ٞٚاٌشا  ) หมายถงึ "ผู้รายงานหะดีษด้วยสายรายงานของเขาเอง" เหมือนกนัไมว่า่ตวัผู้รายงานนัน้ 

จะมีความรู้เก่ียวกบัหะดีษหรือไมก็่ตาม (เช่น ความรู้ในเร่ืองของสายรายงาน) 

 

 

http://www.sunnahstudent.com/forum/archive.php?topic=10889.0
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ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกับหะดีษ(  โดย อ.อันวา  สะอุ ) 

http://www.mureed.com/Hadis/hadis1.htm 

1.    อซัซุนนะฮฺ   اٌغٕخ        

2.    อะษัร  أصش        

3.    เคาะบรั  خجش 

1.  อซัซุนนะฮฺ  اٌغٕخ  เดิมนัน้แปลวา่ แนวทาง หรือ แบบอยา่ง  สว่นความหมายทางวิชาการนัน้มี

หลายนิยาม 

·  นกัปราชญ์วิชาหะดษีและปราชญ์อศุลูลุฟิกฮ์ให้ความหมายอซัซุนนะฮฺเช่นเดยีวกบัค าวา่หะดษี 

·  นกัปราชญ์วิชาฟิกฮฺให้ความหมายอซัซุนนะฮฺวา่ สิง่ที่มีบญัญตัพิึง่กระท า หากละเว้นไมก่ระท าก็ไมม่ีบทลงโทษ

ใดๆ ซึง่ตรงข้ามกบัค าวา่วาญิบ(จ าเป็น)หรือฟัรฎ(ูบงัคบัต้องกระท า) 

·  นกัปราชญ์ทัว่ไปใช้ค าวา่ อซัซนุนะฮฺในบางครัง้หมายถงึ สิง่ตรงข้ามกบัค าวา่บดิอะฮฺ (อตุริกรรม) 

2.  อะษัร  أصش  ความหมายเดิมคอื ร่องรอย เคร่ืองหมาย หรือสิง่ที่หลงเหลอื 

·  นกัปราชญ์วิชาหะดษีให้ความหมายอะษัรเช่นเดยีวกบัค าวา่หะดีษ 

·  นกัปราชญ์บางทา่นให้ความหมายวา่ ค าพดูหรือการกระท าของเศาะหาบะฮฺและตาบิอีน 

3.  เคาะบรั خجش  ความหมายเดมิคือ ขา่ว เร่ืองราว 

·  นกัปราชญ์วิชาหะดษีให้ความหมายเคาะบรัเช่นเดียวกบัค าวา่หะดีษ 

·  นกัปราชญ์บางทา่นให้ความหมายวา่ หะดษีคือสิง่ที่มาจากทา่นรอซูล  สว่นเคาะบรัคือสิง่ที่มาจากผู้อื่น 

*ปราชญ์ บางทา่นก็จ าแนกค าที่กลา่วมาข้างต้นดงันี ้

·  หะดีษ  ؽذ٠ش คือสิง่ที่มาจากทา่นรอซูล 

·  อะษัรأصش  คือสิง่ที่มาจากเศาะหาบะฮฺ ตาบีอีนและผู้ที่มาหลงัจากพวกเขา 

·  สว่นเคาะบรั  خجش  คือ ชีวประวตัิของบรรดากษัตริย์สมยัโบราณและบคุคลส าคญัในประวตัศิาสตร์ 

ความแตกตา่งระหวา่งอลักรุอานกบัหะดีษ 
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1.      อลักรุอานคือ   والَ هللا(ค าด ารัสของอลัลอฮฺ)ทัง้ถ้อยค าและความหมาย สว่นหะดษีเป็น- ٟٚؽ วะห์ยู

(ววิรณ์)จากอลัลอฮฺในด้านความหมายเพียงอยา่งเดียว 

2.      อลักรุอานมีความเป็นมหศัจรรย์ และความท้าทาย  ٜإػغبص ٚ رؾذ  ทัง้ถ้อยค าและความหมายซึง่ตา่ง

กบัหะดีษ 

3.      ผู้อา่นอลักรุอานจะได้รับผลบญุถึง 10 เทา่ในทกุพยญัชนะของการอา่น 

4.      ผู้หญิงที่มาประจ าเดือน  ผู้หญิงมีเลอืดหลงัคลอด(นิฟาส)  ผู้มีหะดษั (คือยงัไมอ่าบน า้ละหมาดหลงัจากได้

เสยีน า้ละหมาดไมว่า่กรณีใดๆ) หรือผู้มีํนุบุ (คือยงัไมอ่าบน า้ยกหะดษัหลงัจากหลบันอนกบัภรรยาหรือฝัน

เปียก)พวกเขาเหลา่นัน้ไมอ่นญุาตให้แตะต้องคมัภีร์อลักรุอานเด็ดขาด (บางทศันะก็อนญุาตให้ผู้มีํ นุบู และผู้มี

รอบเดือนอา่น หรืสมัผสั อลักรฺุอานได้เช่นกนั) สว่นต าราหะดษีไมม่ข้ีอห้ามแตป่ระการใด 

5.      อลักรุอานนัน้ถกูบญัญตัใิห้น ามาอา่นในละหมาด สว่นหะดษีไมอ่นญุาตน ามาอา่นในละหมาด 

6.      อลักรุอานถกูถา่ยทอดรุ่นแล้วรุ่นเลา่ด้วยกระบวนการ ِزٛارش  มตุะวาติรฺ(มีบคุคลจ านวนมากรายงาน)ซึง่

ตา่งกบัหะดษีบางสว่นเป็นมตุะวาติรฺ บางสว่นเป็นآؽبد อาหาด(หะดีษไมถ่งึระดบัมตุะวาติรฺ) 

7.      ไมอ่นญุาตให้รายงานอลักรุอานด้วยความหมาย แตห่ะดษีสามารถรายงานด้วยความหมายได้ตามเง่ือนไข

ที่มหุดัดษีิน(ปราชญ์หะดษี)วางไว้ 
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สาระรายวชิา อลั-หะดีษ 

มาตรฐาน         เขา้ใจความหมาย ความส าคญั หลกัการ หลกัอลั-หะดิษ  สามารถท่องจ าหลกัอลั-หะ

ดีษ และน าไปปฎิบติัในการด าเนินชีวิต 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๑ ๑. อธิบายความหมายความส าคญั

และคาสอนจากบทอลั-หะดีษท่ี

ก าหนด 

๒. ท่องจาอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

พร้อมบอกผูร้ายงานและผูบ้นัทึก 

๓. บอกนิยามและประเภท

หลกัการของอลั-หะดีษท่ีก าหนด 

๔.เปรียบเทียบขอ้แตกต่างๆ 

ระหวา่ง อิลมุลหะดีษ ดิรอยะฮฺ 

และอิลมุล หะดีษริวายะฮฺ 

๕. อธิบายความแตกต่างระหวา่ง 

อลักุรอาน อลั-หะดีษ อนันะบะวยี ์

และอลั-หะดีษ อลักุดสีย ์

๑.ความหมาย ความส าคญัและค าสอนจากอลั-หะดีษ พร้อม

ผูร้ายงาน และผูบ้นัทึก 

- ความบริสุทธ์ิใจ 

 

- ความขยนั 

 

- ความอดทน 

 

- ความเช่ือมัน่ 

 

- การมอบหมายต่ออลัลอฮฺ 
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- การใชเ้วลาวา่ง 

 

- ภยัจากปาก 

 

 

- การใหอ้ภยั 
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-ความสมานฉนัท ์

 

๒. ค านิยามและประเภทหลกัการของอลั-หะดีษ 

- อิลมุลหะดีษ ดิรอยะฮฺ       - อิลมุลหะดีษ ริวายะฮฺ 

- หะดีษ นะบะวยี ์       - อลัเคาะบรั       - อลัอะษรฺั 

๓. ความแตกต่างระหวา่ง อลักุรอาน อลั-หะดีษ อนันะบะวยี ์

และอลั-หะดีษ อลักุดสีย ์

สาระรายวชิาอลั-อคัลาค 
มาตรฐาน    เขา้ใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถนาไปใชใ้นการพฒันาตน บ าเพญ็ประโยชน์ ต่อ
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูร่่วมกนั ไดอ้ยา่งสันติสุข 

ระดับช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้ 

อก.๑ ๑. บอกความหมาย ความส าคญัของ

การทกัทาย ( สลาม ) 

๒.อธิบายความหมาย ความส าคญั

ของการแต่งกาย 

๓.อธิบายความหมาย ความส าคญั

การรักษาความสะอาด 

๔.บอกความหมาย ความส าคญัของ

มารยาทในหอ้งเรียน 

๕.อธิบายความส าคญัของการ

รับประทานอาหารและการด่ืมน ้า 

๖. อธิบายความส าคญัการนอนและ

ต่ืนนอน 

๗.อธิบายความส าคญัมารยาทใน

๑. การเขา้ห้องน ้า 

- ความส าคญัของมารยาทในการเขา้ห้องน ้า 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการใชห้อ้งน ้า 

- มารยาทการเขา้หอ้งน ้า 

- ดุอาก่อนและเขา้ห้องน ้า 

๒. มารยาทในท่ีประชุม 

- ความหมายของการประชุม 

- ความส าคญัและคุณค่าของการเขา้ท่ี

ประชุม 

- ดุอาๆการเปิดและปิดประชุม 
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การปฏิบติัต่อบิดามารดา 

 

- มารยาทในการเขา้ร่วมในท่ีประชุม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัมารยาทในท่ีประชุม 

๓. การรักษาความสะอาด 

- ความหมายและความส าคญัของการรักษา

ความสะอาด 

- ประเภทของการรักษาความสะอาด 

- การรักษาความสะอาดร่างกาย 

- การรักษาความสะอาดเคร่ืองนุ่งห่ม 

- การรักษาความสะอาดท่ีอยูอ่าศยั 

- การรักษาความสะอาดส่ิงแวดลอ้ม 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการรักษาความสะอาด 

๔. มารยาทในห้องเรียน 

- ความหมายและความส าคญัของมารยาท

ในหอ้งเรียน 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัมารยาทในหอ้งเรียน 

- การปฏิบติัตนในห้องเรียน 

๕.การรับประทานอาหารและการด่ืมน ้า 

- ความส าคญัและคุณค่าของการรับประทาน 

อาหารและการด่ืมนา้ 

- มารยาทในการรับประทานอาหารและการ
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ด่ืมน ้า 

- ดุอาๆการรับประทานอาหารและการด่ืม

น ้า 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการรับประทานอาหารและการด่ืม

น ้า 

๖. มารยาทในการนอนและต่ืนนอน 

- ความส าคญัของการนอนและต่ืนนอน 

- ความส าคญัของมารยาทการนอนและต่ืน

นอน 

- มารยาทการนอนและต่ืนนอน 

- ดุอาก่อนนอนและหลงัต่ืนนอน 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัการนอนและต่ืนนอน 

๗. มารยาทในการปฏิบติัต่อบิดามารดา ครู

และผูอ้าวโุส 

- ความส าคญัของมารยาทในการปฏิบติัต่อ

บิดามารดา ครูและผูอ้าวุโส 

- มารยาทในการปฏิบติัต่อบิดามารดา ครู

และผูอ้าวโุส 

- หลกัฐานจากอลักุรอานและอลัฮะดีษท่ี

เก่ียวกบัมารยาทในการปฏิบติัต่อบิดามารดา 

ครูและผูอ้าวุโส 
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